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 ةمدقم

 سردن نأ بّلطتي ةيمالسإلا ةيراضحلا ةكرحلا فانئتسا ىلإ عّلطتلا

 .ةيراضح ةيؤرب يمالسإلا عورشملا ليصافت

 يه ةيفئاطو ةيمالكو ةيهقف تاعازن يف انعقوأ ةيؤرلا هذه نع انداعتبا

 يملا ةنتوعغلا دصاقم عخ دعبلا لك ةديغ

 عازنو فالخ لحم تراص يتلا اياضقلا نم رظتنملا يدهملا ةيضق

 ةعامتجلا هذدهةيبو. لب بهذملا كلذو: تعذملا اذه: قي ةيظنل تاقشارفو

 افي ارو < فلذلك ق:ببسلا ىدخاؤلا نهذلا ءانبأ نم ةغامجلا فكلتو

 .ةساردلا يف ةيراضحلا حورلا بايغ وه

 ةريسم لبقتسمب ..يرشبلا ركفلا يف ًاحاحلإ رومألا رثكأب طبترت ةلأسملا

 ؟ساكتنالاو طوقسلا وحن مأ لماكتلا وحن هجتت ةيرشبلا له ..ةيناسنإلا

 ىلعو ءيسفنلاو يلمعلا انعقاو ىلع سكعني لاؤسلا اذه ىلع باوجلاو

 .رومألا ىلإ انترظنو انريكفت ةقيرط

 فورا يف ةّيساسح رومألا دشأ يه رظتنملا لضفألا دغلا ةيضق

 ,ةيناسنالا ميقلا يف ةعيظف ةساكتنا ةحاسلا دهشت ثيح .ةنهارلا ةّيملاعلا



 /١ ةيراضح ةيؤرب ةيمالسا ميهافم م

 لضفألا دغلاب يبيغ ناميإ نودبو .ناسنإلا ةمارك ةنايص يف ًاديدش ًاعجارتو

 ةايح لجأ نم ليوطلا يمادلا اطاضن يف ةيرشبلا تابستكم لك ودبت

 فانئتسا نع ثيدحلا حبصي امك .ءانفلاب ةددهمو حيرلا بهم يف لضفأ

 .ًاقالطإ ىودج يذ ريغ ةيمالسإلا ةراضحلا ةريسم

 انعقاوب طبترت ةيريصم ةلأسم مامأ يدهملا ةيضق يف نذإ نحن

 .اهلبقتسمو ةيناسنإلا ةيراضحلا ميقلا عقاوب ..انلبقتسمو

 ,تاياورلاو صوصنلا يف يدهملا ةيضق نع اوثحب نيذلا مه نوريثك

 ريغ .ةّيضقلا هذه نع ةيرظن ةيمالك لئاسم يف اولخد نيذلا مه نوريثكو

 ذاتسألا نإ انلق نإ غلابن الو ,ةليلق ةلأسملا هذ ةيراضحلا تاساردلا نأ

 راظنم نم ةلأسملا لوانت نم سأر ىلع يتأي يرّهطم ىضترم ةمالعلا

 .يراضح

 مّدقي نأ ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلل يملاعلا عمجملا ىأترا انه نم

 نم رشع سماخلا ةبسانمب لاجمااذه يف يرهطم ديهشلا ذاتسألل نيترضاح

 ةلسلس ةيادب نوكي نأ نيلما ءرظتنملا دوعوملا مساب نرتقا يذلا نابعش

 ةيبهذملا تارظنلا ىلع ىلاعتت ةيراضح ةيؤرب ةيمالسإلا ميهافملا اهيف مّدقن

 .ةقيضلا ةيفئاطلاو

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلل يملاعلا عمجما

 ١4171 نابعش ١
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 «يدهملا» ةلأسم ةسارد حهانم

 هذهو .يناسنإلا عمتجملا اذكهو ءًايرطف لامكلا دشني دوجوم ناسنإلا
 مهللأ .ةيفسلفلاو ةيركفلا سرادملاو ةيوامسلا عئارشلا اهيلع دكؤت ةقيقح

 .مهام ليلقو ,ةيمؤاشتلا تاهاجتالا باحصأ الإ

 ءوي :٠٠ دوغوم موي ىلإ ًامود ةيرشبلا تعلطت ةرطفلا هذه نم ًاقالطتا

 .ملظلا ناولأ لاوزو ؛لدعلا ةدايسو ,لامآلا ققحت
 ةيوامسلا عئارشلا ناكرأ نم انكر لكش مويلا اذه لثمل علطتلا

 .هللا ةرطف نيد اهرابتعاب

 ًاضفر ةيضرألا سرادملا ٌدشأ ىلع يبيغلا مويلا اذه علطتلا سكعنا امك

 ناولأ لك هيف لوزت دوعوم مويب تنم يتلا ةيلدجلا ةيداملا لثم بيغلل
 .مالسلاو مائولا هيف دوسيو ءضرألا رهظ ىلع مئاقلا عارصلا

 .يرطفلا علطتلا اذه ديسجت مالسإلا يف «يدهملا» لايم

 نانقإلا ىف ةيرطق ا ةنئاعإ حاجب ىلت ةديقع ايكوك لإ ةفاتغإس نفو
 ليما قيما ةردمتم كج ةامسر ال ١ فاذا

 .ضرألا يف اهتفالخ رومأ مامز مالتسا لجأ نم لاضنلا ةلحرم يف



 ١١ ةيراضح ةيؤرب ةيمالسا ميهافم /١

 دوسمأ ةيمرافو ىواكلا ةنانالا راصعأ كيم لحرب قودج

 "' فالختسالا
 ةلأسم ةسارد يف نوثحابلا اهكلس يتلا قرطلا ضرعتسن ةمدقملا هذه يف

 ةلأسملا ةساردل يرهطم ديهشلا ذاتسألا ةقيرط نيبتنل مالسإلا يف «يدهملا»

 .باتكلا اذه يف

 :قرط ثالث يدهملا ةلأسم يف نوثحابلا كلس

 بناج ىلإ ةنسلا نم روثأملا) صوصنلا ىوتسم ىلع اهتسارد ١

 .(<ركلا نارقلا تايأ ضعب

 .ةيملعلاو ةيلقعلا رظنلا ةهجو نم اهتسارد -؟

 .ةيرشبلا ةريسملا لبقتسمو خيراتلا ةفسلف ءوض ىلع اهتسارد -1

 ةنسلا ىوتسم ىلع ةلأسملا ةسارد.١

 تاعلطت هيدي ىلع ققحتت يذلا رظتنملا دئاقلا هفصوب يدهملا ةركف

 يف تدرو لماكلا لماشلا اهلكشب ةيملإلا ةلاسرلا قيبطتو .ةيرشبلا

 - تاياورلا ةرثك تغلبو «تيبلا لآ ةمئأ ثيداحأ يفو لوسرلا ثيداحأ

 .كشلا اهيلا ىقري نأ نكمي ال ًادح - نأشلا اذه يف

 نم يدهملا يف (ص)يبنلا نع ثيدح )4٠0( ةئامعبرأ ءاملعلا ىصحأ

 ىلإ ةنفاوور دفا تالا حضن نم رثكأ ةيصخأ امك” يتلا لها قرف
 ١ ا 0

 ةنسلاو ةعيشلا قرط نم يدهملا .

 ةايح يف يبيفغلا دادمإلا» ناونع تحت ثلاثلا لصفلا يف رظتنملا يدهملاب ناميإلا رود رظنا- ١

 .«ةيرشبلا

 .ردصلا نيدلا ردص ديس ,يدهملا- ؟

 .يفاصلا هللا فطل .رثألا بختنم - ؟
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 نم ةرثكلا هذه اهيف تدرو ىرخأ ةيمالسإ ةلأسم دجن نأ عيطتسن الو

 .ةداع ملسم اهيف كشيال يتلا ةيهيدبلا ةيمالسإلا لئاسملا ىتح .ثيداحألا

 ماعلا ةطبارل عباتلا يمالسإلا يهقفلا عمجملا ةرادإ نع تردص ىوتف ةق

 فقوملا نع ربعم ريخ يه «يدهملا» نأشب ةمركملا ةكم يف يمالسإلا

 .ةلأسملا هذه يف ةدراولا صوصنلا نأشب ةنسلا لهأ ءاملعل ماعلا

 نم ةنوكملا ةنجللا هترقأو يناتكلا رصتنملا دمحم خيشلا ىوتفلا ررح

 يلع دمحأ خيشلاو لامج دمحم دمحأ خيشلاو نيميثع نب حلاص خيشلا

 .طايخ هللادبع خيشلاو

 :يدهملا فيرعت يف م1197 ماع ةرداصلا ىوتفلا هذه يف ءاجو

 ,رظتنملا دوعوملا يدهملا يمطافلا يولعلا ينسحلا هللادبع نب دمحم :وه»

 جرخي .ىربكلا ةعاسلا تامالع نم وهو نامزلا رخآ يف هجورخ دعوم

 نيب - ماقملاو نكرلا نيب ةمركملا ةكم يف زاجحلا يف هل عيابيو برغملا نم

 .- مزتلملا دنع دوسألا رجحلاو ةفرشملا ةبعكلا باب

 ضرألا اليو سانلا ملظو رفكلا راشتناو نامزلا داسف دنع رهظيو

 باقرلا هل عضختو هلك ملاعلا مكحي .ًاملظو ًاروج تئلم امك ًأطسقو ًالدع

 .ىرخأ برحلابو ةرات عانقإلاب

 هدعب نم مالسلا هيلع ىسيع لزنيو ,ءنينس عبس نضرالا كلميش

 .نيطسلف ضرأب دل بابب هلتق ىلع هدعاسيف هعم لزني وأ لاجدلا لتقيف
 ينلا مهنع ربخأ نيذلا رشع ينثالا نيدشارلا ءافلخلا رخآ وهو

 ريثكلا نع ةدراو يدهملا ثيداحأو .حاحصلا يف هيلع همالسو هللا تاولص
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 نامثع :مهنمو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ امنوعفري ةباحصلا نم

 .فوع نب نمحر لادبعو .هللادبع نب ةحلطو ,بلاط يبأ نب يلعو ,نافع نب

 ديعس وبأو ,دوعسم نب هللادبعو ,رساي نب رامعو ءسابع نب هللادبعو

 رد نيج هير اسملا نيدناويعو قولا نايا نبتةرقو هذ ابوقوي وتحل

 نب رباجو ,ةمامأ وبأو .هللادبع نيرباجو .ناميلا نب ةفيذحو ,ةريره وبأو

 ,نيصح نب نارمعو ,كلام نبا سنأو ءرمع نب هللادبعو ,يفدصلا دجام
07 

 نع راثآ كانهو ريثك مهريغو مهيلع تفقو نم مهنم نورشع ءالؤه
 ال ذإ عفرلا مكح امل ًادج ةريثك مهاوقأ نم يدهملاب ةحرصم ةباحصلا

 .اهيف داهتجالل لاح

 ,ملسو هيلع هللا ىلص يننلا ىلإ اهوعفر يتلا ةباحصلا ءالؤه ثيداحأ

 هللا تاولص هللا لوسر هلاقام ىلع ًادامتعا مهاوقأ نم اهولاق يتلاو

 يوبنلا ثيدحلا تاهمأو مالسالا نيواود نم ريثكلا اهاور هيلع همالسو

 .كياهكاو كارلا ننلا ند

 ينادلا ورمع نباو .هجام نباو .ءيذمرتلاو .دواد نا ننس :اهنم

 ,يناربطلا مجاعمو .مكاحلا حيحصو .رازبلاو يلعي نباو .دمحأ ديناسمو

 رابخأ يف ميعن وبأو .دارفالا يف ينطق رادلاو .ينايورلاو ,طيسولاو ريبكلا

 .اهريغو قشمد خيرات يف ركاسع نباو .دادغب خيرات يف بيطنخلاو ,يدهملا

 رجح نباو يدهملا رابخأ يف ميعن وبأ :فيلأتلاب يدهملا صخ دقو

 يف يناكوشلاو ءرظتنملا يدهملا تامالع يف رصتخملا لوقلا يف يمئيهلا
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 ا اتا اساس وا و طوس وجو سس

 ينقارعلا سيرداو ,حيسملاو لاجدلاو رظتنملا يف ءاجام رتاوت يف حيضوتلا

 معزلا :هباتك يف يبرغملا نمؤملا نب سابعلا وبأو .يدهملا هفيلأت يف يبرغملا

 .نودلخ نبا ىلع درلا يف نونكملا

 ةيمالسإلا ةعماجلا ريدم ًاضيفتسم ًاثحب يدهملا نع هل تأرق نم رخآو

 .ددع نم رثكأ يف ةعماجلا ةلح يف ةرونملا ةنيدملا يف

 ًاهيدق مالعألا نم عمج ةرتاوتم اهنأ يدهملا ثيداحأ نأ ىلع صن دقو

 .ًاثيدحو

 موش يف ينيوافسلا دمحأ نبدمحو .ثيغملا حتف يف يواخسلا :مهنم
 .هاواتف يف ةيميت نباو .يعفاشلا بقانم يف يربآلا نسمحلا وبأو .ةديقعلا

 .يدهملا نع هل فيلأت يف يبرغملا يقارعلا سيرداو .يواحلا يف يطويسلاو

 ,حيسملاو لاجدلاو رظتنملا يف ءاجام رتاوت يف حيضوتلا يف يناكوشلاو

 سابعلا وبأو ءرتاوتملا ثيدحلا يف رثانتملا مظن يف يناتكلا رفعج نب دمحو

 هللا مهمحر نودلخ نبا مالك نم نونكملا مهولا يف يبرغملا نمؤملا نبا

 ثيدحب ًاجتحم يدهملا ثيداحأ يف نعطي نأ هتمدقم يف نودلخ نبا لواحو
 .ىسيع الإ يدهم ال :هجام نبا دنع هل لصأ ال عوضوم

 لاق هنأو ةعيرشلا ءاملع نم سيل هنأو ءاملعلاو ةمئألا هيلع در نكلو

 .ًاروزو لوقلا نم الطاب

 قرشلا يف لوادتم عوبطم باتكب نمؤملا نبا انخيش درلاب هصخو

 .ةنس نيثالث نم رثكأ ذنم برغملاو

 حيحصلا اهيف يدهملا ثيداحأ نأ ىلع نوثدحملاو ظافحلا صنو
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 .هتحصو هرتاوتب عوطقم رتاوتم اهعومجمو نسحلاو
 ةنسلا لهأ دئاقع نم هنأو بجاو يدهملا جورخب داقتعالا نأو

 .«...ةديقعلا يف عدتبمو ةنسلاب لهاج الإ هركني الو ةعامجلاو

 نمض ةلأسملا ىلإ رظنتف تيبلا لآ ةسردم قرطب ةدراولا صوصنلا امأ
 :ىلإ بهذتو عسوأ ةرئاد

 مامإلا نبا وهو .تيبلا لا ةمئأ نم رشع يناثلا مامإلا وه (يدهملا) نأ

 ضرالا الميل نامزلا رخآ يف رهظيسو ,بئاغ وهو .يركسعلا نسحلا
 .اروجتو اهلل كفلُم انك لدغو اطبق

 م ءرشع ينثالا ءارمألا ءافلخلا وأ ةمئألا ةركف نأ ركذلاب ريدجو

 ةفلتخم تارابعب صوصن اهيف تدرو لب .تيبلا لآ ةسردم ىلع رصتقت

 .ةفلتخم قرطب

 : ةيلقعلا رظنلا ةهجو نم( يدهملا) ةلأسم ةسارد - "

 عئارشلا راطإ نم عسوأو مالسإلا نم مدقأ يدهملا ةركف نأ انركذ

 لهأ ةسردم يف ةصاخو مالسإلا يف ةركفلا هذه ليصافت نكل ,ةيوامسلا

 ةركفلا هذه ىلإ تّدشنا ىتلا تاحومطلا لكل ًاعابشإ رثكأ تءاج» تيبلا

 نيدولظلا نينيساحأل ةراثإ ىوقأو ءاطع ىنغأو .ينيدلا خيراتلا رجف ذنم

 ىلإ بيغ نم ةركفلا لوح مالسالا نأل كلذو ,خيراتلا رم ىلع نيبذعملاو

 ايندلا هنع ضخمتت ذقنم ىلإ علطتلا نمو ءرضاح ىلإ لبقتسم نمو .عقاو

 عب هعلطتبو ءالعف ذقنملا دوجوب ناميإلا ىلإ لوهجلا ,ديعبلا لبقتسملا ف

 ةسراممي هل حمست يتلا فورظلا لك لامتكاو ,دوعوملا مويلا ىلإ نيعلطتملا
(01) 

 «ميظعلا هرود
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 نعو .يدهملل ليوطلا رمعلا نع ةددعتم ةلئسأ حرطت ةيضقلا هذهو

 دوجول (يئاورلا ريغ) يلقعلا ليلدلا نعو .راظتنالا ببسو «ةبيغلا ببس

 .دوعوملا مويلا هنع رفسي يذلا لوحتلا ةيفيك نعو .يدهملا

 نيكلاس اهيلع اونهربو ةيملعو ةيلقع ةلدأب ءاملعلا اهجلاع لئاسملا هذه

 لوح ددصلا اذه يف لاؤس حرطي دقو .يملعلاو يقطنملا لالدتسالا قرط

 ةعيرشلا يف اهتحص تتبث ةلأسم نأشب ةيملعلاو ةيلقعلا لئاسملا حرط ببس

 .رتاوتلاب

 نأ امك .ناميإلا قّمعي (يبلقلا) يلقعلا نانئمطالا نإ وه باوجلاو

 بطاخت نأ حلصت يلقع ديعص ىلع ةيبيغلا ةينيدلا لئاسملا ةجلاعم ةقي

 ةقيرط يهو .بيغلاب نينمؤملا ريغ اذكهو مهتاجرد ةفاكب بيغلاب نينمؤملا

 هيف ىغطت يذلا رصعلا يف ةصاخو .روصعلا ةفاك يف هللا ىلإ ةاعدلا اهجاتحي

 .يناميالا بدجلا هيف دوسيو ,ةيداملا حورلا

 يهو (تيبلا لآ ةسردم اهرقت يتلا) رمعلا لوط (ناكمإ) ةلأسم لوح

 رظتنملا بئاغلا يدهملا نأشب يلقعلا ديعصلا ىلع ةحورطم ةلأسم مهأ

 '"" :قيالنلا هيناعم ىلإ «ناكمالاخ ءاملعلا نظعب مسقي

 وأ درفل جاتحي وحن ىلع ًانكمب ءيشلا نوكي نأ :يلمعلا ناكمإلا ١-
 .الثم رمقلا ىلإ دوعصلاك .العف هوققحي نأ دارفأل

 .ًايملع ضوفرم ريغ ءيشلا ققحت نوكي نأ وهو :يملعلا ناكمإلا -

 يف يلقعلا جهنملا ضارعتسا يف اندمتعا دقو .يدهملا لوح ثحب ءردصلا ديهشلا مامالا - ١
 ىلعو .همجح رغصو هزاجيإ ىلع عماج وهف .باتكلا اذه ىلع يدهملا ةلأسم ةسارد



 اذهف ءالثم ةرهزلا بكوك ىلإ دوعصلاك ءايلاح ًاروسيم نوكي ال دق هنكلو
 سكعلا ىلع ءًايلاح ةروسيم ريغ هلبس نأ ريغ ملعلا هضفري ال دوعصلا

 .ايلمع نكمم ريغ هنإف سمشلا ىلإ دوعصلا نم

 ام قفو لقعلا ىدل دجوي ال نأ وه :يفسلفلاو يقطنملا ناكمإلا -'

 ءيشلا ضفر رربي ام - ةبرجتلا ىلع ةقباس عياد ةيلبق نيناوق نم هكردي

 .هتلاحتساب مكحلاو

 ًايقطنم ضوفرم نيحيحص نييواستم نيددع ىلإ (؟)ددعلا ماسقناف

 الو (يدرف) ددع ” ددعلاو (جوزلا) ددعلا صئاصخ نم ماسقنالا اذه نأل

 ضقانت كلذ نأل دحاو نا يف ًايدرفو ايغوو ةالغلا نوكي نأ نكمي

 .ًايقطنم ليحتسم ضقانتلاو
 تودع نوادي ل هنأ ايفطنم كم يملا لإ نابسإلا دزعض:انن

 رثكألا مسجلا نم برستت ال ةرارحلا نأ ضارتفا يف ضقانت ال ذا .ضقانت

 نيبتي اذه نم .ةبرجتلل فلاخم وه امنإو ,ةرارح لقألا مسجلا ىلإ ةرارح

 نم ةرئاد عسوأ اذهو .يلمعلا ناكمإلا نم ةرئاد عسوأ يقطنملا ناكمإلا نأ

 .يملعلا ناكمإلا

 ال هنأل ًايقطنم نكمي نينسلا فالآ ناسنإلا رمع دادتما نأ كشال

 ةيلقع رظن ةهجو نم اليحتسم سيلو ءضقانت يأ ثودح بجوتسي

 .ةيديرجن

 ناسنإلا رمع ةلاطإ ةيناكمإ ضفرت ال اهعمجأب ةيملعلا تاهاجتالاو
 تارثؤم عم كاكتحاو عارص جاتت اهفصوب ةخوخيشلا انرّسف ءاوس
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 .ءانفلا وحن اهب ريسي اهسفن ةيحلا ةيلخلل يعيبط نوناق جاتن وأ ةيجراخ

 لماوعو فورظ قلخب ةخوخيشلا نوناق ليجأت ًايملع نكمملا نم هنأل

 نكمن رمأ ةددعتم ًانورق هءاقبو ناسنإلا رمع لوط نأ مهفن انه نم

 ملعلا هاجتا نأ الإ ًايلمع نكمم ريغ لازيال هنكلو ًايملع نكمو ًايقطنم
 .ليوط قيرط ربع ناكمإلا اذه قيقحت قيرط يف رئاس

 ةالصلا هيلع - يدهملا رمع ةلأسم مهف نكمي ءوضلا اذه ىلعو

 .بارغتساو ماهفتسا نم اهب طيحأ امو - مالسلاو

 :اهنا ركذ ةيلقعلا اهتارربمو ةليوطلا ةبيغلا هذه دئاوف نأشبو

 قوفتلاب روعشلاب ًانوحشم ًايسفن ًادادعإ رظتتنملا دئاقلا دادعإ ١

 اهيلع ءاضقلل (يدهملا) دعأ يتلا ةخماشلا تانايكلا ةلاضب ساسحإلاو

 :ديدج لاعرنل ايراضس اواروحتلو
 قيرط نع .دوعوملا مويلل رخّدملا دئاقلا يف ةيدايقلا ةربخلا قيمعت ١-

 .اهتاروطتو اهتكرحل ةرشابملا ةهجاوملاو ةبقاعتملا تاراضحلا ةبكاوم

 ءانبو ىلوألا مالسإلا رداصم نم رظتنملا دئاقلا برق ةرورض 1

 تاحورطلا تارثؤم نع ةلصفنمو ةلقتسم ةروصب الماك ءانب هتيصخش

 روهظلا مدع ببسو ةبيغلا دادتما ببس لوح حرطي رخأ لاؤس ةمثو

 .ةدملا هذه ةليط

 طورش رفوتب طبترت يعامتجا رييغت ةيلمع لك حاجن نأ :باوجلاو

 .ةيعوضوم فورظو
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 نم ديقتلا ىلع ينابرلا رييغتلا تايلمع يف ىلاعت هللا ةنس ترج دقو

 وجلاو بسانملا خانملا ققحت يتلا ةيعوضوملا فورظلاب ةيذيفنتلا ةيحانلا

 نم ةرتف دعب الإ مالسإلا تأي مل انه نمو ,رييغتلا ةيلمع حاجنإل ماعلا

 .نمزلا نم ًانورق رمتسا ريرم غارفو لسرلا

 ةلاسرلا لوصو درحجب اهتسرامم يف يفكي ال هذه ىربكلا رييغتلا ةيلمعو

 بلطتت افناو .تاذلاب ةوبنلا رصع يف اهطورش تّمتل الاو .حلاصلا دئاقلاو

 ةنولطملا ةهوضوملا كوزاكلا ىقع دعاس اناع اوننو اساتم ايملاغ افنان

 .ةيملاعلا رييغتلا ةيلمعل

 ىلع رفوتت - مالسلا هيلع - يدهملا روهظل ةيعوضوملا طورشلاو

 ىلإ هتجاحبو مئاقلا يراضحلا ءانبلا تايبلسب ماع روعشب يرشبلا ديعصلا

 .لوهجملا ىلإ وأ بيغلا ىلإ هترطفب ًاتفتلم نوعلا
 ةجرد ىلإ ةثيدحلا ةيداملا لئاسولا روطتب يداملا ديعصلا ىلع رفوتتو

 ةيعوت ةسراممل يزكرم زاهج اهجاتحي يتلا لئاسولاو تاودألا ريفوت

 .ةديدجلا ةلاسرلا ساسأ ىلع اهفيقثتو ملاعلا بوعش

 ةلأسم ةسارد يف يلقعلا جهنملا 3 ةحورطملا لئاسملا مهأ يه هذه

 ديهشلا مامإلا اهبتك يتلا ةمدقملا نم - تركذ امك-- اهتضرعتسا .يدهملا

 ديعجلا ةيوشتلا «ةئيفلع ةعوسوم ىلع دودو سدود 5 رقاب دمحم

 ةدعصالا ةفاك ىلع ةلأسملا ةجلاعْب تلفكت ةعوسوملا هذهو ءردصلا 0
(00) 

 قيمعو فاو لكشب

 .دوعوملا مويلا ,روهظلا دعبام خيرات ,ىربكلا ةبيغلا خيرات ,ىرغصلا ةبيغلا خيرات عجار ١-
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 خيراتلا ةفسلف ءوض يف يدهملا ةلأسم ةسارد ."

 يف يدهملا ةضهن» :ناونع تحت باتكلا اذه يف ةروشنملا ةساردلاو

 .ةساردلا هذه لثمل جذومن «خيراتلا ةفسلف ءوض

 ىلع بأد ةلأسم ىلإ ريشأ نأ دبال ؛ةساردلا جهنم ضرعتسأ نأ لبقو
 - فسالا عم - نيملسملا نم مهتذمالتو نويبرغلا عامتجالا ءاملع اهركذ

 .خيراتلا ةريسم نع مهثيدح دنع

 ةريسم وأ خيراتلا ةريسمل ةفلتخملا ريسافتلا ءالؤه ضرعتسي نيح

 هرابتعاب «عمتجملا ةريسمل ينيدلا ريسفتلا» نع نوثدحتي يرشبلا عمتجما

 ""ةيا شيلا ةريسملا ريسفتل ةيمؤاشتلا تاهاجتالا نم ًادحاو

 ةصقلا هذهو .ةيوامسلا بتكلا يف ةروكذملا ,مدا ةصق كلذ يف مهتجحو

 ينبل زمر وهو) مدا نأ ىلإ - نيبرغتملاو نييبرغلا لوق ّدح ىلع - بهذت

 هذا ةكطقت بكرا نك اهنم انآ دهر ةلملا قف نقي واكاناسفلا

 هذه يف ءانعلاو بصنلا هدالوأو وه يقاليو ,ةنجلا نم درطي نأ ىلإ هب

 قاهرإلاب اهيلع موكح ,ةينيدلا ةرظنلا يف ,ةيرشبلا ةايحلاف انه نمو ءايندلا

 جرخأ يتلا ةنجلا ىلإ ةدوعلاب الأ رشبلا ينبل ةحارالو ,بصنلاو بعتلاو

 .اهنم مهوبأ

 ةيحيسملا ةسينكلا ريسافت عم مجسني دق مدأ ةصقل مهفلا نم نوللا اذه

 مهفلا نع دعبلا لك ديعب هنكل ,ةصقلا هذهل ,ةدوجوملا ليجانالا ضرعو

 .اه ينارقلا يمالسإلا

 .رهاطلا ليلجلادبع « عمتمج ا ةريسم» عجار ١-
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 رظنلا ةهجو نم مدأ ةصق ليصافت ضارعتسا ةمدقملا هذه يف نكمي ال

 ركذب يفتكنف .ءاهنم ةصلختسملا ةميظعلا سوردلاو اهتايطعمو ,ةينارقلا

 لبقتسمب رمألا قلعتي ام ردقب اهسورد نم بناجو ةصقلا هذه تايأ ضعب
 .ةيرشبلا ةريسملا

 ,اًمْرَع هَل ذجت ْمَلو يسنف لْبَق نم ْمَدآ ىلإ اندِهَع ْدَقَلو) :ىلاعت لاق

 نإ مَدآ اي اَنلقَف أ سيلنإ الإ اوُدَجَسَف ّمَدال اوُدُجْنسا ةكئالَمْلل اَنّلق ذو

 وجت الأ كل نإ :ىَقشَت ةّنجْلا نم اَمُكّنَجرْحُي اَلَق كجؤّزلو كل وَدَع اَذَه

 ناطيتعتلا هثلإ نيون ىَحْضَت الو اًهيف أمت ال كو 2

 َتَدَبْف اًهْنم الكأف ىَلْبَي ال كّلُمو دّلُخْلا ةرجّش 0 : ىَلَع َكّلُدَأ له مَآ اي ل

 هّبر مدا ىصعو ةّنجلا قرو و اًمهْيَلَع ن :افصخَي اقفطو اًمُهُتاَوَس 9

 مُكْضْمَي اًميِمَج اهم اًطبْها لاق ءىَدَهَو ع باك 0

 .ىقنتم الو لضي الف يده مَا نَمَف ىَدُ ينم مكنت اً ودَع ٍضْعَب
 «ىمْعأ ةّماَيقلا مْوَي هَرشْحَتو اكنَض ةّشيعَم ُهَل نإَف يركذ نَع ضرغأ ْنَمَو

 ,.(١؟؟-6١1 /هط)

 قحتسا ةناكم يهو .دوجولا يف مدا ةناكم نع الوأ ثدحتت تايآلا

 .ىرخأ تايا ركذت امك هللا ةفيلخ هنأل ,ةكئالملا هل دجست نأ اهيف

 اهفلختسا يتلا ةيناسنإلل لوألا لثمملا رورم ةصق يه ةنجلا يف هتصقو

 ديهشلا ريبعت دح ىلع - ةيئانثتسا ةناضح ةرتفب ضرالا ىلع ىلاعت هللا

 نضرألا دلك ةفؤلاللا سر ام تاو زو فش ويقف: "< رولا رقار نم

 .ضرالا ىلع ةينابرلا ةفالخلا راسم لصف ء.ءايبنألا ةداهشو ناسنإلا ةفالخ - ١
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 ةيقلخلا اهتايلوؤسم ةيحان نمو «ةيداملا اهلكاشمو ةايحلا مهف ةيحان نم

 .ةيحورلاو

 ةمرحملا ةرجشلا نم هلوانتب مدأ اهبكترا يتلا ةيصعملا تعاطتسا دقو»

 ساسحإلا هقامعأ يف رجفتو هسفن يف ةريبك ةيحور ةزه ثدحت نأ

 يذلا تقولا يف هيعو لماكت اذهبو ...مدنلا رعاشم لالخ نم ةيلوؤسملاب

 .ةعونتملا ةايحلا تاريخ هيدل تجضن دق تناك

 يتلا ضرالا ىلإ ةّنجلا نم هجورخل تقولا ناحف اهلك ءامسالا مّلعتو
 .«ةفالخلا يف هرود لالخ نم هللا وحن هتريسم سراميل اهيلع فلختسا

 مازتلالا ةرورض هل تحضوأ ةميظع ةبرجتب لّمحم وهو جرخ دقل

 ينبل نيملاعلا ب بر همسر يذلا قيرطلا نع فارحنالا مدعو هللا ىدهب

 هلو لضتتل انيناف قتيرطلا اذه لغة رشا 'فيادامو قاسنإلا

 .ىكنض ةشيعمب ىنمُت ,تفرحنا نإ اهنكل ,ىقشت
 ىده هللا نإ لب .نذإ ءاقشلاو لالضلاب ةموكحم ةيناسنإلا تسيل

 .ةيقيقحلا ةداعسلا وحن ةيتاذ ةبرجتب اهدوزو ايرطف ةيرشبلا
 اهتداعس وحن ةيرشبلا هّجوي نم هللا أيه ةريسملا تفرحنا ام ىتمو

 .اهيلع (ًادهاش) نوكيو ةيقيقحلا

 نويبرغلا عامتجالا ءاملع حرطي ةيرشبلا ةريسملا لبقتسم نأشبو

 اهلبقتسمو ةريسملا ترسف ةيلؤافت ةسردم اهرابتعاب ةيسكراملا نوبرغتملاو

 ناولأ لك هيف لوزت عمتجمب رّثبيو لبقتسملا يف لمالا ىلع ثعبي ًاريسفت
 .لالغتسالاو ملظلا

 هنأل «يلآلا ريسفتلا» مسإ خيراتلل روكذملا ريسفتلا ىلع قلطي يرّهطم

 .عمتجملاو خيراتلا رهاوظ لك ريسفتل اساسأ جاتنالا لئاسو روطت نم ذختي

 نيسبيو .خيراتلا ةريسمل «يناسنإلا ريسفتلا» كلذ لباقم حرطي مث
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 .امهقارتفاو امهئاقتلا طاقنو ,نيريسفتلا نيذه نم دحاو لك صئاصخ
 «يناسنإ ريسفت» وه خيراتلا ةريسمل يمالسإلا ريسفتلا نأ حضوي مث

 ةفسلف ةلأسم ةساردلا هذه يف ملاعي ال يرهطم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت انهو

 ًادكؤم - مالسلا هيلع - (يدهملا) راظتنا ةلأسمب قلعتي ام ردقب الإ خيراتلا

 ذإ ةيرشبلا هب ىلاعت هللا دعو يذلا ءقرشملا لبقتسملل راظتنالا اذه نأ

 ةّمئأ مُهَلَعِجَتو ٍضْرألا يف اوفعْضُتْسا نيذلا ىَلَع نْمَن نأ ُديِرُبو) :لاق

 ..(0:صصقلا) (نيثراولا مُهَلَعَجَتو

 يداّبع اَهئِرَي ضْرألا نأ ركذلا دعب نم روّبزلا يف اَنبَتَك ْدَقلو)
 00 0 64ا 7 20 ة:ءايبنالا) «نوُحلاّصلا

 فقوم فقت يتلا .راظتنالل ةيلاكتالا ةيسعاقتلا ةرظنلا كلذب ًاضفار
 ,ضرالا رهظ ىلع توغاطلاو داسفلاو فا رحضنالا لاحفتسا نم جرفتملا

 . رييغتلا ةزجعم ثودحل اراظتنا

 روهظ وأ يدهملا روهظ نأ يرهطم ىضترم ديهشلا ذاتسألا دكؤيو

 يتلا تاضهنلاو تاضافتنالا نم ةلسلس هقبسي ةيملاعلا ةيمالسإلا ةلودلا

 يف قحلا راصنأ ةهبج معدتو ءيملاعلا يناسنإلا عمتجملا كلذ روهظل دهم

 .لطابلا ةهبج عم اهعارص
 ديسجت رظتنملا يدهملا» نأ ىلإ هثحب نم ديهشلا ذاتسألا صلخيو

 .«قحلا قيرط ىلع نيدهاجملاو نيحلاصلاو ءايبنألا فادهأل

 مجرتملا

 «خيراتلاو عمتجملا»هباتك يف عمتجملاو خيراتلا لئاسم نع ةسارد يرهطم ديهشلا مدق - ١
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 خيراتلا ةفسلف ءوض يف يدهملا ةضهن

 ىلع اهنيب فيفط فالتخا عم عمجُت ةيمالسإلا بهاذملاو قرفلا

 لطابلا ىوق عم اهعارص يف مالسلاو ةلادعلاو قحلا ىوق راصتنا ةيمتح

 ىلع مالسالا رون هيف عشي دغب نمؤتو .فاطملا ةياهن يف ناودعلاو ملظلاو

 ققحتيو ةفاك ةدايس ةيناسنالا ميقلا هيف دوسنو ,ةرومعملا عوبر ميم"

 .لثمألا عمتجملاو ةلضافلا ةنيدملا روهظ

 ىلع ققحتتس ةريبكلا ةيناسنالا لامآلا هذه نأ اضيأ نوعمجي نوملسملا

 .«يدهملا» مسا ةيمالسإلا تاياورلا اهيلع تقلطأ ةسدقم ةيصخشدي

 ةيمتح ىلع دكؤت يتلا ةينأرقلا ميهافملا نم اساسأ قلطنت ةركفلا هذه

 هيكسر مومو نيكل ادهلا نافعا ةريقتمو'"ءانسنلا ةلاسو واصلا
 5 1 اف ' ' 1

 «نوكرشُملا هِرَك ولو هلك نيدلا ىَلَع ةرهظُيِل قَحْلا نيدو ىَدُهلا ُهَلوُسَر لّسْرأ يذلا َوُم - ١
 .(4/فصلا) (”7”:ةبوتلا)

 (نوُحلاصلا يِداّبع اَهْئِري ضرألا نأ ٍركذلا دفب نم ٍروُبرلا يف اَنبتَك دَقلَو) - ؟
 )0 0٠:ءايبنالا)

 «نيئراولا ْمُهلعجَو ةكئأ مُهلَعْجَتو ضررألا يف اوُفعْضُمسا َنيِّلا ىَلَع "نمت نأ ُديِرْثو) - ؟
 (0:صصقلا)
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 ىلع ءيسث لك لبق يوطنت ةركفلا هذه .ةيرشبلا ىلع ديعس قرشم
 ,خيراتلا ةريسم هاجتو يعيبطلا ماظنلل ةماعلا ةريسملا هاجت ةيلؤافت ةرظن

 امل ةبسنلاب ةيمؤاشتلا تارظنلا لك ليزتو .لبقتسملا يف لمألا ثعبتو

 .اهتاعلطت رخآ يف ةيرشبلا هرظتنت

 جرفلاراظتنا

 تاياورلا يف درو .يملاعلا يناسنالا فدهللا اذه ققحت يف لمألا

 لب ةدابع راظتنالا اذه مالسإلا ربتعاو «جرفلا راظتنا» ةرابعب ةيمالسإلا

 .تادابعلا لضفأ نم

 ةمرح» وه رخآ ينارق موهفم نم هطابنتسا نكمي جرفلا راظتنا أدبم

 .« هللا حور نم سأيلا

 الو فورظلا تسق امهم لمألا دقفت ال يهلالا رصنلاب ةنمؤملا ةعومجلا

 .لاوحألا نم لاح يأب ثبعلاو سأيلل اهسفن ملست

 ةيمالسإلا ميهافملا نم هللا حور نم سأيلا مدعو جرفلا راظتنا موهفم

 رئاشبلا لمحي وهف .ةددحم ةعامج وأ نيعم درفب صتخت ال يتلا ةلماشلا

 .رئاشبلا هذهل ةددحم تافص اضيأ هعم لمحيو ءاهعمجأب ةيرشبلل

 راظتنالا نم ناعون

 :نيعون ىلع لضفأ لبقتسم ىلإ علطتلاو ,جرفلا راظتنا

 ,كرحتلاو ةوقلا حنميو مازتلالا ىلع ثعبي ءانب رمثم راظتنا :لوألا

 هداّيع نم ءانشسي نم هنري هلل ضْألا نإ اوريطاو للاب ويا همؤوقل ىسوُم لاَق) - | - ٠ 3 -ٍ ته 2 »م - .ٌ ًَ "لال ًَ ريب م ٠ - 0 يم
 (17١؟8:فارعأل) «نيقّئملل ةّبقاعلاو
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 .قحلا بلطل ًاقيرطو ةدابعلا نم ًاعون نوكي نأ هنكمي راظتنالا اذه لثمو

 لش ىلإو لالغألا يف عوقولا ىلإ يّدؤي ماده مرح راظتنا :يناثلا
 رخآ يف كلذ حضونس امك «ةيحابإلا» نم ًاعون هرابتعا نكميو ,تاقاطلا

 .ثحبلا اذه

 روهظ نع نيفلتخم نيعابطنا نم ناقلطني راظتنالا نم ناعونلا ناذه

 نيتنيابتم نيتيؤر نع نائشان امهرودب ناعابطنالا ناذهو .دوعوملا يدهملا
 ىلع ءوضلا ضعب يقلن نأ انمزلي انه نم .ةيخيراتلا تاريغتلاو تاروطتلل

 .ةيخيراتلا ثادحألا ىرحي ةعيبط

 هتعيبطو عمتجملا ةيصخش

 نم ةعومجب مأ ةيعيبطلا رومألا نم ةلسلس ةيخيراتلا تاروطتلا له
 ؟قافتالاو ةفدصلا اهيف مكحتت يتلا ثادحألا

 ذأ دورس قنا ةنيلاقم أ ءةيفتارلا ةفدضنلا نيم اهيل ةيلاقع ةعيبلفلا

 .ًاعطق يبسن لكشب ةدوجوم ةفدصلا نكل .ةلع اه تسيل ةرهاظ ثودح

 هرت مل كل ًاقيدص تدهاشو كتيب نم مايالا دحأ حابص تجرخ ول
 ثدح ءاقللا اذه نإ :لوقتس كنإف .كتيب مامأ نم رمي وهو نينس ذنم
 .قافتالاو ةفداصملا قيرطب

 لشم مزلتست ال ماع لكشب  تيبلا نم جورخلا ةعيبط نأل ..؟اذام

 .موي لك قيدصلا اذهب تيقتل ال كلذ مزلتسا ولو .ءاقللا اذه

 عم اهتلع مجسنت ال ةرهاظ لك ىلع «ةفدصلا» مسا قلطن نذإ نحن

 .ةرهاظلا كلت ةلعل ةماعلا ةعيبطلا
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 نإ ذإ ,:ةيملع نيناوقل الو ,ةماع طباوضل عضخي ال ةفدصلاب ثدحي ام

 .ةعيبطلل ةماعلا ثادحالا نع ربعت ةيملعلا نيناوقلا

 ..افنا هانحرط يذلا لاؤسلا ىلا دوعن

 ,تاقافتالاو فدصلا نم ةلسلس يه خيراتلا ثادحأ نإ :لئاق بر

 ةرابع عمتجملا نأ :ينعت ةلوقملا هذه ..ةماع ةدعاق تحت طبضنت ال اهنإ يأ

 ءالؤه هب موقي امو ,ةيصخش ةيدرف عئابط يوذ دارفأ نم ةعومجم نع

 ىلإ يدؤي .ةيصخشلا ةيدرفلا مهعفاود نم ةعبان تاطاشن نم دارفألا

 تارييغتلا ىلإ يدؤت اهرودب هذهو ..تاقافتالاو تافداصملا نم ةلسلس

 .ةيخيراتلا

 ةرظن هده

 نع ةلقتسملا هتيصخشو هدوجو عمتجملل نأ ىرت ىرخالا ةرظنلاو
 يه عمتجلا ةيصخشف .هتيصخشو هتعيبط اهيضتقت يتلا هتريسم هلو .دارفألا

 بيكرت عمتجملل ةيقيقحلاو ةيعقاولا ةيصخشلاو .دارفألا ةيصخش ريغ

 ةعيبطلا يف ةدوهشملا بيكارتلا رئاسك دارفألل يفاقثلا لعافتلا نم نوكم

 .ةدماحلاو ةيحلا

 يتلا ةصاخلا هطباوضو هدعاوقو هتعيبط هل اذه ىلع ًاءانب - عمتجلا

 اا لاسفأ ةودرو:لاففأ نم اهفاام لكبر ةريسملا هذهو ةقويسم رطؤوت

 .ةماع ةيلك نيناوق ساسأ ىلع موقت

 الو ,ةماع طباوض الو دعاوق الو ةفسلف خيراتلل نوكت نأ نكمي ال

 م ام رابتعالاو ركذتلاو ةساردلل ًاساسأو ركفلل ًاعوضوم نوكي نأ هرودقمب
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 هذه عمتجملا دقتفا نإو .ةصاخ ةعيبطو ةلقتسم ةيصخش عمتجملل نكي

 .دارفألا نم ةعومجم ةايح نع ريبعت ىلإ خيراتلا لوحت ةلقتسملا ةيصخشلا

 ,ةربعو ةظع خيراتلا اذه لثم يف تناك ناو .يوبرتلا هءاطع دقفو

 بوعشلا ةايح ىلإ اهادعتت الو ةيدرفلا ةايحلا ىلع ةربعلاو ةظعلا ترصتقا

 عمتجا ةيصخشل انمهف ساسأ ىلع نذإ موقي خيراتلا ثادحأل انمهف

 .هتعيبطو

 خيراتلاو نآرقلا

 ةينيد ثحبلا اذه يف اهتجلاعم ديرن يتلا «جرفلا راظتنا» ةلأسم

 .يعامتجاو يفسلف عباط نم اهل امل ةفاضإ ؛ةينارق روذج تاذ .ةيمالسإ

 لبق هتاروطتو هئادحأو عمتجلا يف نآرقلا يأر حضون نأ اذه ىلع يغبني

 .راظتنالا ةلأسم يف ثحبلا

 ركذتلل ردصم هنأ ىلع خيراتلا ركذي ميركلا نآرقلا نأ يف كش مث سيل

 اذه يف هسفن حرطي يذلا لاؤسلا نكل .سوردلاو ةربعلا يقلتلو ركفتلاو

 مأ ةيدرف ةرظن يهأ .خيراتلل ةينارقلا ةرظنلا ةعيبط لوح رودي ددصلا

 مأ دارفألا ةايح نم سوردلاو ربعلا حرط يف نآرقلا قلطني له ؟ةيعامتجا

 ؟تاعامجلا ةايح نم

 ال تاعامجلا ةايح ىلإ خيراتلل ههرس يف هجتي نارقلا ناك اذإو
 ,ةكردم ةلقتسم ةيصخش عمتجملا ربتعي نآرقلا نأ ينعي اذه لهف ..دارفألا

 ؟دارفألا ةايح نع ةلقتسمو ءروعشو ةوق تاذ
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 نم طبنتسن نأ عيطتسن لهف ءايباجيإ ريخالا لاؤسلا باوج ناك اذإو

 ؟تاعمتجملا مكحت يتلا نيناوقلاو ننسلا ميركلا نآرقلا

 لئاسر نيودت بلطتتو ةيفاو تاسارد ىلإ جاتحت عيضاوملا هذه
 ( ١)

 ه0 هم
 اهي

 مسق يف قلطني نآرقلا نأ ىلإ ًادج زجوم لكشب ريشن نأ انه عيطتسن

 .تاعامجلاو ممألا ةايح نم  لقألا ىلع  هربعو هسورد نم

 ا ل ا ل هَل تَلَح ذق هّمأ كلت )

 .(١5١:ةرقبلا) (َنوُلَمْعَي اوُباَك

 :الثم لوقيف اهاجآو ممالا ةايح ةلأسم ًارارم حرطي نآرقلا

 الو ةعاّس نوُرخأَتْسَي ال ْمُهّلِجَأ ءاَج اذإَف لجأ ةّمأ لكلو)

 (74:فارعألا)(َنوُمدقَتْسُي

 ىلع ددشيو خيراتلا ىلا ةيئبعلا ةرظنلا ةدشب ضفري ميركلا نآرقلا

 نورظْنَي لَهف ) :لوقيف تاعامجلاو ممالا ةريسمل ةمئاد ةتباث دعاوق دوجو

 هللا تنل دجت نو اليد هللا تسل دج نلف نيكوألا تنس الإ
 . (47:رطاف) (ًاليوخَ

 مكحت يتلا نيناوقلا لقح يف ةماه ةيوبرت ةلأسم ىلإ ريشي نآرقلا
 ام قيرط نع اهريصم اهديب مسرت يتلا يه ةيرشبلا نأ دكؤي نيح خيراتلا

 .ةحلاط مأ ةحلاص لامعأ نم هب موقت

 ةيوشبلا ةريسملا قيناوقنأ ىلإ تهذت ةينارقلا ةيرانلا نأ يعي اذهو
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 -  .تاعامجلاو ماوقألا هلعفت امل لعفلا دودر نم ةلسلس الإ يهام

 سيماونو نيناوق دوجو ىلع دكؤت ةينارقلا ةيرظنلا نأ مهفن انه نم

 ناسنإلا رود ىلع هتاذ تقولا يف دكؤت امك ,خيراتلا ةريسمل ةتباث ةينوك

 .هرايتخاو هتيرحو

 لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن .ددصلا اذهب ةريثك تايا ميركلا نارقلا يف

 اَم اوُرِّيَعُي ىّتَح مْوَقِب اَم ُرْيَُي ال َهَّللا نإ) :دعرلا ةروس نم 1١ ةيآلا

 .( مهسفلأب

 خيراتلا لماكت ربسفت

 ةيصخش اذ ًادوجوم هرابتعاب عمتجملا ىلإ رظنت يتلا ةيركفلا ةسردملا
 اهلو .عمتجلا لماكت ىلإ اضيأ ةنيعملا اهترظن اه .ةصاخ ةعيبطو ةلقتسم

 .لماكتلا ةلأسملو ةيرشبلا ةريسملا ةعيبطل صاخملا اهريسفت

 دكؤي امك .هتيعقاوو عمتجملا ةيصخش ىلع دكؤي ميركلا نآرقلا نأ انب رم

 .عمتجملل يلماكتلا يئاقترالا هاجتالا ىلع اضيأ

 ىلإ اضيأ بهذت ىرخأ ةيركف سرادم ةّ نأ ملعن ىرخا ةهج نمو

 .خيراتلا ةيمكخ هطرش ايئاقترا اريس رست ةيرضبلا ةروسن نأ

 ةينارقلا ةرظنلا نيب قرفلا ىلع ءوضلا يقلن نأ انيلع امازل ناك انه نم

 لالخ نم مهفن نأو ,ىرخألا ةيركفلا سرادملا ضعب ةرظنو لاجلا اذه يف

 راظتنالا» ةعيبط هلك كلذ نم يلجتسنل هتيلوؤسمو ناسنإلا رود كلذ

 .هتيفيكو «ريبكلا

 ناتفلتخم ناتفيرط

 نيتاه ىدحإ :نيتفلتخم نيتقيرطب هريسفت نكمي خيراتلا لماكت
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 .يكيتكلايدلا وأ «يلآلا» ريسفتلا مسا اهيلع قلطن نيتقيرطلا

 نيتاه نمو .«يرطفلا» وأ «يناسنالا» ريسفتلا :ىرخالا ةقيرطلاو

 نافلتخم نايركف ناهاجتا قئثبني خيراتلا لماكت ريسفتل نيتنيابتملا نيتقيرطلا

 .ةيهامو الكش

 ةلأسمب عوضوملا قلعتي ام ردقب نيتقيرطلا نيتاه يلي اميف ضرعتسن
 .رثكأ ال لبقتسملاب «لمألا»و «راظتنالا»

 ةيلآلاوأ ةيكيتكلايدلا ةقيرطلا

 .ضئاقنلا نيب عارصلا ساسأ ىلع خيراتلا لماكت رسفت ةقيرطلا هذه

 ةريسملا لماكت ريسفتل ةليسو ةقيرطلا هذه نم نوذختي نيذلا كئلوأو

 ىلع ةعيبطلا ءازجأ لك نورسفي لب خيراتلا ىلع نورصتقي ال ةيرشبلا

 .ساسألا اذه

 هرابتعاب ةعيبطلل يكيتكلايدلا ريسفتلا ىلا زجوم لكشب يلي اميف ريشن

 .خيراتلل يلآلا ريسفتلل ًاساسأ

 :ةيلاتلا سسألا ىلع ةعيبطلل يكيتكلايدلا ريسفتلا موقي

 نكاس وه ام اهيف سيلو «ةمئادو ةرمتسم ةكرح يف ةعيبطلا :الوأ

 ةكرحةلاح يف ءايشألا ىرن نأ يه نذإ ةعيبطلل ةحيحصلا ةرظنلاف ,تباثو

 .ةعيبطلا نم ًاءزج هرابتعاب ريغتم اضيأ وه ركفلاو ,نيمئاد ريغتو
 رثؤيو ىرخألا ةعيبطلا ءازجأب رثأتي ةعيبطلا ءازجأ نم ءزج لك :ايناث

 ةعيبطلا ىلإ ةرظنلاف اذه ىلعو .ءازجألا عيمج نيب ماع طابترا كانهف .اهيف



 اع ةيراضح ةيؤرب رظتنملا يدهملا ةلأسم

 ال ,اهضعب عم ةطبترم يهو ءايشألا عيمج سردت ملام ةحيحص نوكت ال

 .ةأزحجمو ةككفم

 «سطيلقره» لاق امكف .ضئاقنلا عارص نع ةئشان ةكرحلا :اثلاث

 .روطت لك ساسأ عارصلا :ًانرق نيرشعو سمخ لبق ينانويلا
 .اهضيقنو اهّدض وحن ةرهاظ لك هاجتا قيرط نع يتأي ضئاقنلا عارصو

 نا يف ةمودعمو ةدوجوم ةرهاظ لكف .اهعم اهضيقن لمحت ةرهاظلا هذهو

 .اهعم اهئانفو اهمدع لماوع لمحت اهنأل .دحاو

 ظافحلا ديرن يتلا ةيلصألا ةرهاظلا نيب عارصلا مدتحي ضيقنلا و عمو

 .اهدض ىلإ اهلدبي نأ ديري يذلا اهضيقن نيبو ء.اهدوجوو اهعضو ىلع

 ىتح رارمتساب ةدش دادزي رهاوظلا لخاد ضئاقنلا نيب عارصلا :اعبار
 ذئنيحو ,نكمم دح ىصقأ غلبيل دادزي يمكلا رييغتلا نإ يأ .هتورذ غلبي
 ,ةيفيك تارييغت ىلإ لوحتتل ةيمكلا تارييغتلا يف ةيروث ةرفط ثدحت

 لدبتيو ةميدقلا ىوقلا رحدنتو .ةديدجلا ىوقلا حلاصل عارصلا يهتنيو

 .هضيقن ىلإ هعمجأب ءيشلا

 ىلوأ ةيضق ضارتقا يف نذإ صخلتت دوجولا مهفل ةقيرطلا هذهف
 اذه تلق ثا ةيسوزانألا» حتا انهبلع قلو اذ ىعنو ذاع اهلعتعو

 يلخادلا ىوتحلا يف عارصلا مكحب «قابطلا» وهو هضيقن ىلإ لصالا

 حبصتو «بيكرتلا» يهو ةدحو يف ناضيقنلا فلتأي مث .تاضقانتملا نيب

 رردكت اذكسو :ةدنيدح قالبطلا ةنطقتو الئضأ اهرودب ةدضؤلا هذه

 .اهلماكت لحارم ةعيبطلا يوطت لكشلا اذهبو يثالثلا روطتلا اذه
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 نكل .اهمادجنا وحن هجتت لب ءاطامك دشنت الو ةفداه تسيل ةعيبطلاف

 وحن هرودب هجتي ضيقن لكو .همادجنا رصنع هرودب لمحي مادهنالا اذه

 لماكتلا وحن خيراتلا عفد ىلإ يدؤي يذلا بيكرتلا نم عون يفنلاو ..هضيقن

 .يراجو يمتح لكشب

 ىلع ةعيبطلا ةريسم سفن يوطي كلذل وهو ,ةعيبطلا نم ءزج خيراتلاو
 .رشبلا دارفأ مه ةيخيراتلا ةلأسملا رصانع نأ نم مغرلا

 ناسنإلا نيب لدابتم طابتراو رمتسم كرحت وه خيراتلا نإ يأ

 تاعومجلا نيب نامئاد لدجو ةهجاوم وهو ..عمتجملاو ناسنالاو ,ةعيبطلاو

 يدؤت ةهجاوملا هذهو ..لاوزلا وحن هجتت يتلا تاعومجملاو ,ةيتفلا ةيناسنإلا

 .ةيمانلا ةيتفلا ىوقلا حلاصل ةيروث ةداح ةكرح ىلإ رمالا ةياهن يف

 ةرهاظ لك هجتت ثيح ..دادضالا عارصل حرسم خيراتلا :ىرخأ ةرابعب

 .دادضألا بيكرت رثأ ىلع لماكتلا متي مث اهدض وحن

 ةايح ساسأ وه يجاتنالا لمعلا نأ ىلإ كلذ دعب بهذت ةيرظنلا هذه

 .خيراتلل كرح ا لماعلاو ةيرشبلا

 ًاعون قلخي خيراتلا لحارم نم ةلحرم ةيأ يف يعامتجالا لمعلاف
 ةيداصتقالا تاقالعلا هذهو .دارفألا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا نم ًاصاخ

 ةيقلخلا تاقالعلاك ىرخألا تاقالعلا نم تاعومحم قائبنا ىلا يدؤت

 .اهرئاظنو ةيلئاعلاو ةيئاضقلاو ةيسايسلاو

 دوزم ناسنإلا نإ ذإ .نيعم لكش ىلع فقوتي ال يجاتنإلا لمعلاو
 ىلإ يدوي جاتنالا لئاسو لماكتو .جاتنالا لئاسو ريوطت ىلع ةردقب
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 يأ .ةلماكتم ةديدج ًاراكفأ لمحي ديدج ليج قلخ ىلإو جاتنالا ةدايز
 ةلآلاو ,ةلآلا قلخي ناسنإلا ,ةلآلاو ناسنإلا نيب الدابتم ًاريثأت كانه نإ

 داجيإ ىلإ يدؤت جاتنإلا ةدايز ,.ىرخأ ةهج نمو .ديدجلا ناسنإلا قلخت

 ثعبنت ةديدجلا ةيداصتقالا تاقالعلا هذه نمو ,ةديدج ةيداصتقا تاقالع

 :ةلوقم نم دوصقملا وه اذهو .ةيعامتجالا تاقالعلا نم ىرخأ ةعومجب

 يأ .يقوف ءانب وهف هادع ام لكو ؛عمتجملل يتحتلا ءانبلا لكشي داصتقالا

 .يداصتقالا عضولل ةلولعم ةيعامتجالا عاضوألا عيمج نإ

 لك ريغتت جاتنإلا لئاسو روطت رثأ ىلع يتحتلا ءانبلا ريغتي امدنعو

 عضولاب اهحلاصم طبترت يتلا ىوقلا لواحت ةلاحلا هذه يفو .ةيقوفلا ةينبألا

 ةقبطلا نكل ,دوجوملا هلكشب عضولا اذه ىلع ظفاحت نأ ميدقلا يداصتقالا

 ريغت يضتقت اهحلاصم نأ ىرت ةديدجلا جاتنإلا لئاسوب ةطبترملا ةيتفلا

 عمتجلا رييغت ىلإ ىعست انه نمو ,ديدج يداصتقا ماظن لالحإو عاضوألا

 ةهج نم ةيعامتجالا لئاسملا نيب قسانتلا نم عون داجيإ ىلإو هريوطتو

 .ىرخأ ةهج نم ديدجلا جاتنإلا ىوتسمو ةلماكتملا جاتنالا لئاسوو

 رخآلاو ,ءيضاملاب طبترمو يعجر قيرف :نيقيرفلا نيب عارصلا رمتسيو

 ةدوجوملا عاضوألا ءاقب ةرورض ىري :امهدحأ .لبقتسملاب طبتري يمدقت

 عاضوأو ةديدج ءاوجأ وحن ىعسي :رخآلاو .هدوجو ءاقبتسا لجأ نم

 .ومنلا وحن :رخآلاو ؛لاوزلا وحن هجتي :امهدحأ :ةديدج

 .راجفنالا ثدحي ثيح هتورذ غلبيل مدتحيو عارصلا اذه دتشيو

 ميدقلا ماظنلا ريغتب لثمتي الدبت ةيروث ةوطخ يف عمتجملا لدبتيو



 /١ ةيراضح ةيؤرب ةيمالسا ميهافم مم

 .ةميدقلا ىوقلا لشفو ةديدجلا ىوقلا راصتناو ديدجلا ماظنلا لالحإو

 ةديدجلا ةلحرملا هذهو .خيراتلا لحارم نم ةديدج ةلحرم أدبت انهو

 .ةقباسلا ةقيرطلا سفنب ىرخأ ةديدج ةلحرم ىلإ اضيأ روطتت

 لكو .دادضألا ربع هتريسم يوطي ةيرظنلا هذه موهفم يف خيراتلاف

 عارص دعبو .ةيلاتلا ةلحرملا اهئاشحأ يف لمحت خيراتلا لحارم نم ةلحرم
 .ةيلاتلا ةلحرملل اهناكم ةقباسلا ةلحرملا كرتت رمتسم

 هاجتالا ىمسي خيراتلاو ةعيبطلا ريسفتل يركفلا هاجتالا اذه

 .يكيتكلايدلا

 عيمج يف ةيعامتجالا عاضوألاو ميقلا لك ربتعي هاجتالا اذه ناك املو

 مسا هيلع انقلطأ دقف ءال ةعباتو جاتنإلا لئاسوب ةطبترم خيراتلا لحارم

 اننإف «خيراتلل يلالا ريسفتلا» حلطصم انركذ ام ىتمو «يلآلا ريسفتلا»

 .ريكفتلا نم نوللا اذه هب دصقن

 يساسألا رصنعلا

 لقح يف يكيتكلايدلا ريكفتلا هب زاتُي يذلا يساسألا رصنعلا وه ام

 ؟ةعيبطلاو خيراتلا

 تاهاجتالاو ,قطنملا اذهو هاجتالا اذه نيب يسيئرلا قرفلا وه ام

 .ىرخألا ةيقطنملاو ةيركفلا

 قلطي يذلا ريسفتلا نع ةيعيبطلا رهاوظلل ريسفتلا اذه زيي يذلا ام

 ؟«يقيزيفاتيملا ريسفتلا» مسا يكيتكلايدلا قطنملا بابرأ هيلع

 رربت ةياغلا» ةقيرط فسألا عم نوعبّتي يكيتكلايدلا قطنملا ةاعد



 سا ةيراضح ةيؤرب رظتنملا يدهملا ةلأسم

 ام ىلع مهتتلا ولت مهتلا نوقلي كلذل مهو .ميهافملا ضرع يف «ةليسولا

 .ةروكذملا ةلئسألا ىلع مهتباجإ دنع ,يقيزيفاتيملا قطنملاب هنومسي

 اهرابتعاب ءايشالا عيمج ىلإ رظني يكيتكلايدلا ريكفتلا نإ :نولوقيو

 ةنكاس ةعيبطلا ءازجأ عيمج يقيزيفاتيملا هاجتالا ربتعي امنيب ,:ةكرحتم

 .ةدماج

 ىلا نورظني ال يقيزيفاتيملا هاجتالا بابرأف كلذ ريغ ةقيقحلا نكل

 ةقلعتملا ثوحبلاف سكعلاب لب ,ةكرحتم ريغ ةدماج اهرابتعاب ءايشألا

 يبسن موهفم ةعيبطلا يف نوكسلا نأ ىرت ةيهلالا ةفسلفلا يف ةعيبطلاب
)0 

 ٠ ةفيبطلا ءارواص نفاس فيصشانقلاو

 عم ةطبترم ءايشالا ربتعي يكيتكلايدلا ريكفتلا نا :اضيأ نولوقيو

 قطنملاب ىمسيام باحصا امنيب .اهضعب ىلع لدابتم ريثأت تاذو اهضعب

 .اهضعب عم ةطبارتم ريغ ةككفم ءايشالا ىلإ نورظني يقيزيفاتيملا

 ىلإ رظني ال يقيزيفاتيملا قطنملاب هنومسي امف .عقاولل فلاخم اذهو

 لوأ نويهلإلا ةفسالفلا . " اهضعب نع ةككفم ةلصفنم اهرابتعاب ءايشالا
 ىلاو .ًايوضع ًاطابترا اهضعب عم ةطبترم اهرابتعاب ملاعلا ءازجأ ىلإ رظن نم

 يف قراف عم .ريغص ملاع هنأ ىلع ناسنإلا ىلإو ,ريبك ناسنإ هنأ ىلع ملاعلا
 .ددصلا اذه يف نييطلإلاو نييداملا نيب جاتنتسالا ةقيرطو ريبعتلا

 يكيتكلايدلا ريكفتلا زيمت يتلا ةيساسالا ةلأسملا نإ :كلذك نولوقيو

 «روطتلا ةكرح» لصف .ردصلا رقابدمح «انتفسلف» 5 ددصلا اذه يف عسوتلل - ١

 .(مجرتملا)

 .(مجرتملا) «ماعلا طابترالا» لصف ءردصملا سفن عجار - ؟
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 أدبملا ىلا ءالؤه دنتسيو .داضتلا ةلأسم يه يقيزيفاتيملا ريكفتلا نع

 نيضيقنلا عامتجا ناكمإ مدعب لئاقلا ةفسلفلاو قطنملا يف فورعملا

 نم عون يأ ضفري يقيزيفاتيملا ريكفتلا نأ :اوجتنتسيل امهعافتراو
 ءاملا تح اهضعب عم ةمجسنم ةعيبطلا ءازجأ عيمج ىري هنأو ضقانتلا

 ةحداكلا ةيعامتجالا ىوقلا نوعدي يقيزيفاتيملا ريكفتلا بابرأ نأو !رانلاو

 .(!اذك) ةملاسملاو ةحلاصملا ىلإ - هذه مهتيؤر نم اقالطنا  ةقوحسملا

 اذهو ءضقانتلا ةلأسمب ًاقالطإ هل ةقالع ال روكذملا أدبملا نأ ةقيقحلاو

 نأ نوري يهلإلا ريكفتلا باحصأف ..قئاقحلل فيرحت جاتنتسالا نم نوللا

 + "٠ لانت رانا نم نشيفلا ةاودل مزال لطرق ةنياطلا يمانع و .ةاشنلا

 يكيتكلايدلا ريكفتلا هب زاتي يذلا يساسألا رصنعلا نأ :اضيأ نوعديو

 يف ةيروثلا تاكرحلاو روطتلا تازفق أدبم وه ةعيبطلاو خيراتلا لقح يف

 .خب راتلا

 اهل تسيل روطتلا تازفق ةلأسم نأل اضيأ ضوفرم ءاعدالا اذه نكل

 .يكيتكلايدلا ريكفتلا يف ةلاصأ

 ,كيتكلايدلا ئدابم نمض أدبملا اذه ركذي مل كيتكلايدلا وبأ - لغيه

 .سكرام لراك اذكهو

 هفاضأو ءايحألا ملع يف رشع عساتلا نرقلا يف رهظ روطتلا تازفق أدبم

 ربتعي مويلاو .كيتكلايدلا ئدابم ىلإ - سكرام ذيملت - سلجنأ

 ةفسلفلا يف داضتلا لصأ» ناونع تحت لقحلا اذه يف ًاميق ًالاقم ديهشلا فلؤملا بتك - ١
 .«ةيمالسإلا
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 .ةيركف ةسردم ةيأب طابترا هل سيلو .ءايحألا ملع نيناوق نم أدبملا اذه

 ؟نذأ يساسألا رصنعلا وه امف

 نم هريغ نع يركفلا هاجتالا اذه هب زاتُي يذلا يساسألا رصنعلا

 :يلياع صخلتي تاهاجمنالا

 ,ةعيبطلا نم ءزج يناسنإلا ركفلا نإ يأ :ركفلا ةيكيتكلايدب هلوق ١

  روطتلا ةكرح» :ةعبرألا كيتكلايدلا نيناوقل عضاخ يلاتلاب وهو

 هاجتالاو .«ماعلا طابترالاو  روطتلا تازفقو  روطتلا تاضقانتو

 .رخآ هاجتا هيف هكراشي الو ءاذه يف درفني يكيتكلايدلا

 ىلإ هنمو قابطلا ىلإ ةحورطألا نم لاقتنالاب ضقانتلل هديدحت ١-

 ةرهاظ لك ءاوتحا ةرورض هنأب ضقانتلا مهفي كيتكلايدلا نإ يأ .بيكرتلا
 ةديدجلا ةلاحلا هذهو ءدضلا ةلاح ىلإ ةرهاظلا كلت لاقتنا مث ءاهدض ىلع

 نايوطي خيراتلاو ةعيبطلاف كلذبو .ةقيرطلا سفن ىلع روطتلا يف رمتست

 عامتجا وه كيتكلايدلا يأر يف لماكتلاو .دادضألا ربع امهتريسم

 .ديدج بيكرت يف نيدضلا

 لب عارص ةلاح يف ةعيبطلا ءازجأ نأ ينعي وهو ,يدق ضقانتلا أدبم

 اذه ىلإ يكيتكلايدلا ركفلا هفاضأ امو .اهضعب عم بيكرت ةلاح يف انايحأو

 نإ لب .ةعيبطلا ءازجأ ىلع رصتقي ال تاضقانتملا نيب عارصلا نأ وه أدبملا

 نيب عارصلاب ضقانتلا ةرهاظ زربتو ءاهضيقن اهئاشحأ يف يّبرت ةرهاظ لك
 .ةديدجلا لماوعلا
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 ريكفتلا نيب قرافلل يساسألا رصنعلا نالكشت ناتيصاخلا ناتاه

 .يكيتكلايدلا ريغ ريكفتلاو يكيتكلايدلا

 لك ىلع كيتكلايدلا ةفص ءافضإ  مدقتام ىلع ًاءانب  أطخلا نمو

 .ةعيبطلا ءازجأ نيب ضقانتلاو ةكرحلا يأدبمب نمؤت ةسردم

 أ دعب يكيتكلايد ركف هنأب يمالسإلا ركفلا فصو ضعبلا لواح دقل

 ثا تا يف ضقانتلا 7 كلذكو ةروريصلاو ريغتلاو ةكرحل ا أدبم اودهاش

 .يمالسإلا

 ةدلاخ ةتباث قئاقح دوجوب نمؤي يمالسإلا ركفلاف ,كلذ ريغ ةقيقحلاو

 لك ربتعي يذلا يكيتكلايدلا ركفلا هب نمؤي الام اذهو .ريغتلل ةلباق ريغ

 .ةيبسنو ةتقؤم يه امنإ ملاعلا نع قئاقح نم نهذلا يفام

 موهفم عم ضراعتي يمالسإلا ثارتلا يف ضقانتلاف ؛كلذ ىلإ ةفاضإ

 ربع ريسلاب ةعيبطلاو خيراتلا ةكرح رصحي يذلا يكيتكلايدلا ضقانتلا

 .«بيكرتلاو قابطلاو ةحورطالا» ثلثم

 نم ريثك هيلإ دمعي يذلا جيرهتلا نم ىلوألا ةجردلاب ئشان أطخلا اذه

 هاجتالا مسا مهثيداحأ يف نوقلطي نيح ةيكيتكلايدلا ةيداملا عابتأ

 هاجتالا اذه نوقشري مث . يكيتكلايدريغ يركف هاجتا لك ىلع يقيزيفاتيملا

 ماعلا طابترالابو ةكرحلاب ناميإلا مدعك مهتلا نم لباوب يقيزيفاتيملا

 .ضقانتلابو

 ةمساح ةعطاق تارابعبو ةبهسم ةيوغل ةرثرث نمض حرطت مهتلا هذه

 طابترالاو ةكرحلا نأب ناهإلا ىلإ يحطسلا اهئراقب عفدت
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 .ريغ ال هدحو يكيتكلايدلا ركفلا اهب صتخي ئدابم ضقانتلاو ماعلا

 :نيئطاخ نيفقوم دحأ يمالسإلا ركفلا هاجت ذختي ئراقلا اذه لثمو

 ةيقيزيفاتيملا راكفألا فص ىلإ ًايوامس ًانيد هرابتعاب مالسإلا عضي نأ امإ
 رئاسك يمالسإلا ركفلا نأ :يه ةعيرس ةجيتنب جرخيو .(ةيكيتكلايدلا ريغ)
 دوجو مدعو نوكسلاو تباثلا ساسأ ىلع موقي ةيقيزيقاتيملا راكفألا

 .ءازجألا هذه نيب ضقانت دوجو مدعو ةعيبطلا ءازجأ نيب ماع طابترا

 ولخب املاعو يمالسإلا ركفلا ىلع ًاعلطم ئراقلا اذه نوكي نأ امإو

 ةكرحلا ئدابم دوجوب لب ,يقيزيفاتيملا ركفلا هب مهّني امم ركفلا اذه
 نأ كلذ نم جتنتسيف .يمالسإلا ركفلا يف ضقانتلاو ماعلا طابترالاو

 .يقيزيفاتيم سيل يمالسإلا ريكفتلا

 ةيركفلا تاهاجتالا نأ هل اوحوأ دق ةيكيتكلايدلا ةيداملا ةاعد ناك املو

 لثم نإف .يقيزيفاتيملاو يكيتكلايدلا :نينثا ىلع ديزت ال ةعيبطلا ريسفتل

 .يمالسإلا ركفلا ىلع ةيكيتكلايدلا ةفص يفضي ئراقلا اذه

 نع انلق امك ةجتان يحطسلا ئراقلا اهيف عقي يتلا ءاطخألا هذه

 نعو .نيرخآلا راكفأ ضرع يف ةيكيتكلايدلا ةيداملا ةاعد لهاست

 ريغ ةيركفلا تاهاجتالل ةبسنلاب مهتلا ءاقلإو جيرهتلا بولسأ مهجاهتنا

 .كلذ ريغ يه  انركذ امك ةلأسملا ةقيقحو ,ةيكيتكلايدلا

 خيراتلا ريسفتل يلآلا هاجتالا حئاتن

 :ديدجلاو ميدقلا موهفم ١.

 بقاعت نم قلطني ال يكيتكلايدلا قطنملا يف ديدجلاو ميدقلا ريبعت
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 نأ ينعي ال .ميدقلا ليجلاو ديدجلا ليجلا نيب ةهباجملا ينعي ال يأ .يليج

 نأ اضيأ ينعي الو .ةيروثلا ةهبجلا فوفص يف ةرورضلاب فقي ديدجلا ليجلا

 .ةظفاحملا ةهبجلا يف ةرورضلاب فقي ميدقلا ليجلا

 ةيهباجملا ينعي ال هنإ يأ .يفاقث راطإ نم قلطني ال موهفملا اذه نأ امك

 .تحب يداصتقاو يعامتجا موهفم هنإ لب .نييمألاو نيفقثملا نيب

 ةقبطلاو .دوجوملا عضولاب اهحلاصم طبترت يتلا يه ةميدقلا ةقبطلاف

 لئاسو اهيلع تضرف يتلا يهو .دوجوملا عضولا ىلع ةمقانلا يه ةديدجلا

 ىعست نأو اهحلاصمل ةضراعم ةدوجوملا عاضوألا ىرت نأ ةديدجلا جاتنالا

 .عمتجملل يقوفلا ءانبلا رييغت ىلإ

 ةدوجوملا عاضوألا رييغت ريصن وه هاجتالا اذه يأر يف يمدقتلاف

 عاضوألا ءاقبيو تابثلاب بلاطي يذلاوه يعجرلاو ..عمتجملا لماكتو

 .هيلع يهام ىلع ةيعامتجالا

 ةدماج ةيعجر يه ةدوجوملا عاضوألا نم ةعفتنملاو ةهفرملا ةقبطلا

 لالخ نم نوكتي دارفالل يعامتجالا ريكفتلا ىوتحم نأل ؛ةرورضلاب ركفلا

 ةقوحسملا ةقبطلاف ببسلا سفنبو ,ةيداصتقالا مهفورظو ةيقبطلا مهتناكم

 ةقالع ال ةلأسم هذهو .كرحتم روطتم ركف تاذ ةيمدقت ةرمثتسملا

 تاقبطلاو تائفلا نم ًابلاغ أدبت ةيعامتجالا ةكرحلاف .ةفاقثلابو تامولعملاب

 .ةيقبطلا اهتناكمل ةفقثم تائفلا هذه نكل .طباطلا يملعلا ىوتسملا تاذ

 :خيراتلل يقطنملا لسلستلا -؟

 ًاطابترا اهضعب عم ةطبترم  يكيتكلايدلا قطنملا يف  ةيخيراتلا لحارملا
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 .صاخللا نيعملا اهناكم اهل خيراتلا تاقلح نم ةقلح لكو .ايطقنمو ًايعيبط

 .رخأتتوأ مدقتت نأ ناكمالاب سيلو

 هين تيدبب ةيخيرات ةلحرم ةيلامسأر لاف

 ةيكارتشالا ىلإ عاطقإلا نم عمتجملا لقتني نأ ليحتسملا نمو .ةيكارتشالا

 ناك امك خيراتلا لحارم يف ةرفط الف ,ةيلامسأرلا ةلحرملاب رمي نأ نود

 .نومدقالا ةفسالفلا دقتعي

 نود ةلوفطلا ةلحرم ىلا ناسنإلا ةفطن لاقتنا هبشت خيراتلا يف ةرفطلاف

 نود بابشلا ةلحرم ىلإ ديلولا لاقتنا هبشتو .ةينينجلا ةلحرملا يف رمت نأ
 .ةلوفطلا ةلحرمب رمي نأ

 ىلع نييلاثملا نييكارتشالا مسا نوقلطي قطنملا اذه باحصأف انه نم

 ىلإ يكارتشالا ركفلاب مهناميإ نم اوقلطني نا اودارأ نيذلا نييكارتشالا

 يقطنملا لسلستلاو خيراتلا ربج اوعاري نا نود ةيكارتشالا هذه قيبطت

 ,ةيلايخلا وأ ةيوابوطلا ةيكارت رتشالاب مهتيكارتشا اوم امك .ةيخيراتلا لحارملل

 اسأ ىلع مهركف نوميقي نيذلا نييسكراملا نييكارتشالل ًافالخ

 .خيراتلا تاقلحل يقطنملا لسلستلا

 : ةلحرم لك ةورذ -"

 نود ةموسرملا ةيلاوتملا هلحارم يف “ رمي نأ يرورضلا نم سيل

 ىلإ لحارملا نم ةلحرم لك غلبت نأ اضيأ يرورضلا نم لب ءبسحف ةرفط

 .ةيلماكتلا ةريسملا رمتستلو .ىرخأ ةديدج ةلحرم ىلا لدبتتل اهامك ةورذ

 غلبتل جيردتلاب اهتريسم يوطت نأ الثم  عاطقالا ةلحرمل دبال



 /١ ةيراضح ةيؤرب ةيمالسا ميهافم | 23

 ةمةليقم ةلسرم بأ راظتناو نايا اهنف تع ةنعف ةيضران ةلجرف

 لبق ةدالولا راظتناك اهتورذ ةنهارلا ةلحرملا غلبت نا نود خيراتلا لحارم

 يهف تت نإ- هذه لشم ةدالوو .ةينينجلا اهلحارم ةفطنلا يوطت نأ

 .ةميلس ةدالو تسيلو ضاهجإ

 :لاضنلا ةيسدق -4

 نم خيراتلا لاقتنال ًايساسأ ًاطرش ديدجلاو ميدقلا نيب عارصلا ناك ام

 عمتجملا لماكت ناكرأ نم 562-55 انكرو ,ىرخا ةلحرم ىلإ ةلحرم

 .هنول ناك امهم سدقم لاضنوه ديدجلاو ميدقلا نيب اردلا «ىربشلا

 هلاوز نألو . .ميدق هال لي .ايققعن هنوكل ال ءانفلا قحتسي مبدقلاف

 انهينوك نع قلطنت هل لاضتلا ةيسنقف انه ند 0

 .موجط ًادر وأ وقح نع ًاعافد

 :ىضوفلا ةراثإ -6

 كرحت لك لب سدقملاو عورشملا وه هدحو سيل ميدقلل ديدجلا لاضن

 ةراثإك ءاضيأ سدقمو .عورشم لماكتلا ةلجعب عفديو ةروثلل دهمي

 :لاضتلا ديعصتو تارهتلا سهو ءاعتالا قلخ نخأ نم تانارطقالا

 ةيروث ةكرح يف هدض ىلإ دضلا بلقني نأ وه  انركذ امك_ لماكتلاف

 .تاضقانتلل يلخادلا عارصلاوه رييغتلا اذه قيرطو .ةعيرس

 ةدشو تاوجفلا قمع لصي نأ نود متي نأ رييغتلا اذهل نكمي الو

 .هلماكت لحارم نم ةلحرم ىلعأ ىلإ عارصلا

 عمتجما رييغت يف عارسإلا ىلع لمعي روغثلا عسوي نأ هنأش نم ام لكو
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 ىضوفلا ةراثإ ةيلمع تناك املو .ىمسأ ةلحرم ىلإ ةلحرم نم

 ًاقبط ةسدقمو ةعورشم يهف .رودلا اذهب ضهنت نأ عيطتست تابارطضالاو

 .قطنملا اذه

 :تاحالصإلا -5

 نيكست ىلإ ةيمارلا تاوطخلاو ةيبناجلا تاحالصإلا ,ىرخأ ةهج نم

 ةهبج يف طارخناو لماكتلا هجوب فوقوو ريدختو ةنايخ يه عمتجملا مالا

 تاوجفلا نم لّلقت تاوطخلاو تاحالصإلا هذه لثم نإ ذإ .ريوطتلا ءادعأ

 ريخأت ىلإ يدؤي ام اذهو .تاضقانتلا ةدح ضفختو .تقوم لكشب ولو

 يف عمتجلا ءاقب ةدم ةدايز لداعي دعوملا اذه ريخأتو ..ةروثلا راجفنا دعوم

 .لماكتلاو رييغتلا دعوم ريخأتو ةنيعم ةلحرم
 .خيراتلا ريسفتل يلآلا وأ يكيتكلايدلا هاجتالا جئاتن مهأ يه هذه

 ةيرطفلا وأ ةيناسنالا ةقيرطلا

 ةلباقملا ةطقنلا يف فقت خيراتلا ريسفتل ةيرطفلا وأ ةيناسنالا ةقيرطلا

 .يلآلا ريسفتلل

 ىوتسم ىلع ءاوس ةلاصأ ةيناسنإلا ميقلاو ناسنإلا حنمت ةقيرطلا هذه

 .عمتجملا ىوتسم ىلع مأ درفلا

 هنأب - سفنلا ملع راطإ يف  يناسنالا نئاكلا ىلإ رظنت ةقيرطلا هذه

 ةعومجمو .تاناويحلا رئاس اهيف كرتشي ةيدام زئارغ ةعومجم نم نوكم

 ةينيدلا ةزيرغلاك تاناويحلا نم هريغ نع هزيمت يتلا ةيماسلا زئارغلا نم
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 ةزيرغلاو (علطتلا بح) ةقيقحلا نع ثحبلا ةزيرغو ةيقالخألا ةزيرغلاو

 .ةيلامجلا

 طابترا ثيح نم) عمتجملا ىلإ ةقيرطلا هذه رظنت ,يفسلفلا راطإلا يفو

 ثيح نم) عمتجلا ىلإ رظنت امك ,يقيقح بيكرت هنأب (هدارفأو هئازجأ

 ىلإ ةفاضإ دارفألل ةيماسلاو ةينادلا لاصنخلا نم ةعومج هنأب (هلاصخ

 .عمتجملا يف ةرمتسم ةيقاب لاصخ ةعومجب

 ءانفب رثأتت نأ نود تاعمتجملا يف مكحتت ةرمتسملا ةيقابلا لاصخلا هذه

 .دارفألا

 ةعيبطلاك ةلماكتم ةلوحتم  ةرظنلا هذه نم اقالطنا  خيراتلا ةريسم

 ةعيبطلا ءازجأ تاذ نع لصفنت ال ةرورض لامكلا هاجتاب ةكرحلاو .اهتاذ

 .خيراتلا اهيف امب

 ال يأ ..يلآلاو ينفلا بناجلا ىلع رصتقي ال هلماكتو خيراتلا لوحت

 ةيونعملا نوؤشلا عيمج لمشيو معي هنإ لب .يندملا بناجلا ىلع رصتقي

 ةيئيبلا دويقلا نم ناسنإلا ريرحت وحن هجتيو ,ناسنالل ةيفاقثلاو

 .ةيعامتجالاو

 هتئيبب هطابترا نم ًايجيردت ررحتي لماشلا هلماكت لعفب ناسنإلاو
 ناميإلاو ةديقعلاب هطابترا قيثوت وحن هجتيو ةيعامتجالاو ةيعيبطلا

 يف ةلثمتملا ةماتلا ةيونعملا ةيرحلا ىلإ لبقتسملا يف لصيسو .ةيجولويديالاو

 .ةيركفلا ةسردملاو ناميالاو ةديقعلاب ماتلا طابترالا

 ةلق نم مغرلا ىلع ةعيبطلا ىوقل ًادبعو ًاريسأ ناك يضاملا يف ناسنإلا
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 دادزتسو ةعيبطلا دويق نم ررحتيس لبقتسملا يف ناسنإلاو ءاهبهاومب هعتم

 ىصقأ ىلإ ةعيبطلل هرامثتسا دادزيس يذلا تقولا سفن يف اهيلع هترطيس

 ناكم لولعملا ذاختا يغبني الو ءجاتنالا تالاب لماكتلا ريسفت يغبني ال

 وحن يرطفلا ناسنإلا عافدنا لولعم هرودب وه جاتنإلا لئاسو لماكت .ةلعلا

 .دارفالا ىدل راكتبالا ةوق نع جتانو ,ةدازتسالاو عيونتلاو لامكلا

 عيمج يف بنج ىلإ ًابنج رارمتساب ناعسّتي عافدنالا كاذو ةوقلا هذه
 نادين لا ةانشا ىتاوخ

 عارص ىلع هؤاوطنا ناسنإلا صئاصخ نم نأ ىرت ةقيرطلا هذهو

 يأ ..يلاعتملا يوامسلا بناجلاو .يبارتلا وأ يضرالا بناجلا نيب يلخاد

 ةيماسلا زئارغلاو .تقوملا دودحملا يدرفلا فدهلا تاذ ةطباهلا زئارغلا نيب

 ميقلا قيقحت فدهتستو ةيرشبلا عيمجل عستتو ةيدرفلا دودح زواجتت يلا

 مسا ءامدقلا هيلع قلطأ عارصلا اذه ..ةيلقعلاو ةيملعلاو ةينيدلاو ةيقلخلا

 .سفنلاو لقعلا نيب عازغلا

 نيب عارص ىلإ رجنيس ناسنإلا سفن يف يلخادلا عارصلا اذه

 ررحتملا لماكتملا ناسنإلا نيب برح ةروص ذختيو ؛ةيرشبلا تاعومجملا

 .ةيناويح دويقب لولغملا طحنملا ناسنالاو .ًايحور

 رودب نمّويو يعامتجالا عارصلا أدبم لبقي يركفلا هاجتالا اذه
 اذه نوكي نأ ضفري هنكل .هلماكتو خيراتلا رييغت يف عارصلا اذه

 مظنلاو جاتتإلا لئاسوب ةطبترملا ةئفلا نيب ًارئاد ًايقبط عارصلا
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 .ةديدجلا جاتنالا لئاسوب ةطبترملا ةئفلا نيبو ,ةميدقلا ةيعامتجالا

 ريوطت يف هرودب نمؤيو يركفلا هاجتالا اذه هب نمؤي يذلا عارصلاف

 نم نيررحتملا نيفداملا نينمؤملا نيمزتلملا دارفالا نيب عارصلا ري. خيراتلا

 يف نيفسارلا نيلفاستملا نيطحنملا دارفألاو ةيناويحلا زئارغلاو ةعيبطلادويق

 .ةطباطلا تاوهشلا لالغأ

 نيمأت لجأ نم تماق يتلا تاروثلا نم نأ دهشت خيراتلا عئاقو

 لاجر .لقألا ىلع اَهَمَعد وأ ءاهتدايق رّدصت . ةيداملا تاجايتحالا

 .ةطباطا تاوهشلا دويق نم نوررحتم

 تاروشلا ةعيبط ريسفت يف فالتخا (ةيناسنإلاو ةيلآلا) نيتقيرطلا نيبو

 .تاضهنلاو

 ةمورحم ةقبط قلخي جاتنالا لئاسو لماكت نأ ىرت :ةيلآلا ةقيرطلا

 ىلإ ةقبطلا هذه دمعتف .ةيداملا اهتاجايتحا نيمأت لجأ نم تاروثلاب ضهنت

 ::ةديدج نوناونقو ةيلكأ اطنيعيصو ةهوسرلا ىتناوقلاو قيل الا ويبف
 ,ةيقبطلا هتناكم سكعي ناسنإ يأل يلخادلا ىوتحلا نأ :اضيأ يعّدتو

 .هتنايصو مئاقلا ماظنلا ظفح ىلإ ًامود ىعست ةمكاحلا ةقبطلاو

 ىلع رصتقت مل يتلا تاروثلل ةيخيرات ةلثمأ مدقتف :ةيناسنالا ةقيرطلا امأ

 اوفقوو ,ةهفرملا تاقبطلا يف اوأشن دارفا اهيف ضمن لب ,ةمورحلا ةقبطلا

 دمحمو ىسومو ميهاربا تاضهنك ةلأسبو ةوقب مكاحملا ماظنلا هجوب

 ىلع ليلد ريخو ًامود ةيدام راوثلا فادهأ نكت مو .يلع نب نيسحلاو

 يف ةصاخو هللا ليبس يف تاضمم نم يمالسإلا خيراتلا هدهش ام كلذ
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 ليعرلا  مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع فصيف ,مالسإلا ردص رصع

 «مهفايسأ ىلع مهرئاصب اولمح» :لوقيف نيدهاجلا نيملسملا نم لوألا

 ١58(. ةبطخلا ,ةغالبلا جهن)

 ءجاتتالا لئاسو روطتل ةقفارم ًامود نكت مل تاضهنلاو تاروثلاو

 لجأ نم ةريخألا نورقلا لالخ برغلاو قرشلا اهدهش يتلا تاضهنلاك
 ناريإ يف ثدح جاتنالا لئاسول ريوطت يأف ..نايغطلاو دادبتسالا ةعراقم

 !؟ةيروتسدلا ةضهنلا نابإ  الثم

 لب ةدونولا قيناوقلا ضقت 8ذيلو موو ةيعامتسالا ىطوفلا عكت لو

 تاكرحلا تقلطناف ,ةلوبقملا ةيرظنلا نيناوقلا ذيفنت مدع ةديلو انايحأ تناك

 تاكرحك .ًايلمع اهذيفنتو نيناوقلا هذه قيبطت لجأ نم ةيعامتجالا
 .يمالسإلا خيراتلا يف نييولعلا تاروثو ةيبوعشلا

 مكحتلا يف ةردق ةيأ كلمي ال يذلا دوجوملاب سيل ناسنإلاف . .اريخلاو

 هحلاصمو ةيداملا هزئارغ عفاودب ًامود عوفدملا نئاكلاب سيلو ,هسفنب

 .ةينالا ةيتاذلا

 خيراتلا ربسفتل يرطفلا وأ يناسنالا هاجتالا جئاتن

 : ةحبارلا كراعملا .'

 للع نم تقلطناو ةفلتخم تايهامو الاكشأ تذختا خيراتلا كراعم

 خيراتلا ةلجعب تعفد يتلا ةيمدقتلا كراعملا نكل ,ةنيابتم بابسأو

 نيب اهاحر تراد يتلا كزاعملا يه ءاقترالا ملس ىلع ةيناسنالاو

 لولقملا طخختملا :ةنباغلا قاسنالاو 5 نمؤملا مزتلملا يدئاقعلا ناسنإلا
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 .لقعتلاو فدهلاو مازتلالا طخ نع ديعبلاو ةيناويحلا هتاوهش دويقب

 ةهباجماب تسيلو ةيقبط ةفص تاذب تسيل ةيلماكتلا ةيمدقتلا كراعملا

 .يلآلا هاجتالا هيلع صني يذلا موهفملاب ديدجلاو ميدقلا نيب

 ذاختاوحمن جيردتلاب خيراتلا رم ىلع هجتت ةيرشبلا كراعملا

 يف لماكتلا وحن جيردتلاب ناسنإلا هجتيو ,.ةيجولويديا ةفص

 .يملاثملا عمتجملا نمو يملاثملا ناسنإلا نم برتقي يأ ,ةيناسنالا هميق

 ةدايس ةموكحو لدعلا ةموكح ةماقإ ةيناسنالا ةريسملا ةياهن نوكتس

 .«يدهملا ةموكح» :يمالسإلا ريبعتلاب وأ ,ةيناسنالا ميقلا

 اهعفاودب ةقاسنملا لالضلاو نايغطلاو لطابلا ىوق ةموكح لوزتس امك

 .ةينانالاو ةيناويحلا

 :خيراتلا تاقلح -"؟

 امك ةحصلا نم ساسأ هل سيل خيراتلا تاقلحل يقطنملا لسلستلا

 نرقلا هدهش امو ةماع خيراتلا عئاقو .يلآلا ريسفتلا باحصأ هروصي

 .ةيرظنلا هذه فيز دكؤت ةصاخ يضاملا

 ةلحرملا يوطت نأ نود ةيكارتشالا ىلإ نادلب تهجتا يضاملا نرقلا يف

 ةهج نمو .ةيقرشلا ابروأ نادلبو نيصلاو يتيفوسلا داحتالار يظن ةيلامسأرلا

 .ايناطيربو ةدحتملا تايالولاك اهتورذ ةيلامسأرلا اهيف تغلب نادلب ة ىرخأ

 تاعقوتلا لك أطخ تبثو .لاقتنا وأ رييغت نود ةلحرملا هذه يف تيقب اهنكل

 ةروثلا عالدنا برق ىلع اودكأ نيح يلآلا هاجتالا ءامعز اهنع برعأ يتلا

 .اسنرفو ايناطيربك ةيعانصلا نادلبلا يف ةيلامعلا
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 لوصو ناكمإ تتبثأو ربجلا تاءاعدا فيز تحضوأ خيراتلا ثاذحأ

 ةركف اهرماخت دعت مل ثيحب هافرلا نم ةنيعم ةجرد ىلإ ايراتيلوربلا ةقبط

 لحارم ىمسأ ىلإ ةيودبلا ةلاحلا نم عمتجم لاقتنا ناكمإ تتبثأ امك .ةروثلا

 ينيد ناميإ راشتناو ةنيعم ةيجولويديا قاثبنا رثأ ىلع ةيناسنالا ةراضحلا
 .مالسالا ردص يف ثدح امك عمتجلا دارفأ نيب

 لاضنلا ةيسلف -"

 ءادتعالا هجوب فوقولا راطإ يف رصحنت ال هتسادقو لاضنلا ةيعورشم

 ةسادقلاو ةيعورشملا هذه راطإ نإ لب .ةينطولاو ةيدرفلا قوقحلا ىلع

 ةددهملا ةيرشبلا تاسدقملا ىدحإ نع عافدلا فدهتسي لاضن لكل عستي

 .رطخلاب
 قحلا كلذ ناك اذإ ةصاخ .رطخل قح ضرعت ام ىتم عورشم لاضنلاف

 ذاقنا لجأ نمو ءريرحتلا لجا نم لاضنلاك .يناسنالا عمتجملاب قلعتي

 قيرط ىلع لاضنلا نأ امك- ينارقلا ريبعتلا دح ىلع  نيفعضتسملا

 ذإ - رطخلا اذه ناك ًايأ - رطخلل ديحوتلا ضرعت ام ىتم عورشم ديحوتلا
 .ةيرشبلا ةداعس تاموقم مهأ هنإ

 :تاحالصإلا -4

 نم لكش يأب اهتنادإ نكمي ال ةيجيردتلاو ةيبناجلا تاحالصإلا

 انه نمو دادضألا ربع هتريسم يوطي ال خيراتلاف .لاكشألا

 هجوب فقت الو ةيلماكتلا هتريسم عنمت ال ةيجيردتلاو ةيبناجلا تاحالصإلاف

 :ةقادحأ راجفتا
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 لالخ قحملا معد يف اهوردب مهاست ةيجيردتلا ةيبناجلا تاحالصإلا

 .قحلا ةاعد حلاصل خيراتلا ةريسم عفد يف دعاست امك .لطابلا عم هعارص

 قيعتو .ناودعلا ىوق دعاست روجفلاو قسفلا لامعأف .؛كلذ لباقمو

 .قحلا باحصأ ررض هيف امل خيراتلا ةكرح

 ىلع ةهكافلا جضنك وه  روصتلا اذه ىلع ءانب - ثادحالا روطت

 .يلآلا روصتلا يف امك متاكلا ردقلا راجفناكال ,ةرجشلا نصغ

 اهتياعرب انممتها ول ,عرسأ امبرو .ملسأو لضفأ ةهكاف يطعت ةرجشلاف

 .اتافا افاك و اينقسو

 ىضوفلا ةراثإ -6

 ليلدلا هتاذ وه ةيجيردتلا ةيئزجلا تاحالصإلا ةيعرش ىلع ليلدلا

 لجأ نم تابارطضالاو ىضوفلا ةراثإو بيرختلا لامعأ ةيعرش مدع ىلع

 ةيعرشلا ةفص يفضت يتلا ةيلآلا ةيرظنلا فالخب ,تاقئاضلاو تامزالا قلخ

 .لامعالا هذه لثم ىلع

 :خيراتلا ىنحنم حجرات -1

 اذه نأ الإ ,لماكتلا وحن هجتت ماعلا يلكلا اهطخ يف ةيخيراتلا ةريسملا

 نم سيلف .هطاقن عيمج يف ًايربج ًايلماكت ًاريس ريسي ال دعاصتملا طخلا

 الماكت رثكأ هخيرات نم ةنيعم ةلحرم يف عمتجلا نوكي نأ امتح يرورضلا

 وه خيراتلا ةكرح يف يساسالا لماعلا نال ,ةقباسلا ةيخيراتلا هتلحرم نم

 .ةرح ةدارإ وذو راتخم دوجوم ناسنالاو ؛ناسنإلا

 ةعرسلا نيبو .عافترالاو طوبطهلا نيب حجرأتي ةيرشبلا ةريسملا ينحنم
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 ةلسلس ىوس سيل ةيرشبلا تاراضحلا خيراتو .انايحأ نوكسلاو ءطبلاو

 «يبيوت»لوقي امكو ضارقنالاو طوقسلاو طوبهلاو راهدزالا تالاح نم

 يوطي ةيرشبلا خيرات نكل هضفر نكمي ال رمأ تاراضحلا طاطخنا

 .ةيلماكت ةريسم هعومجم

 : ةعيبطلا لالغأ نمررحتلا -

 ةيداملا ةعيبطلا لالغأ نم ررحتلا وحن هجتت ةيرشبلل ةيلماكتلا ةربسملا

 مازتلالا عباط ذختتل ةيعامجلاو ةيدرفلا حلاصملاو ةيداصتقالا فورظلاو

 .يركفلا ناميالاو

 ةيعيبطلا هتئيب تاريثأتتب ابلاغ ةدودحم تناك يئادتبالا ناسنإلا ةدارإ

 تررسحت روطتملا ناسنإلا ةدارإ نكل ,ةيناويحلا هزئارغو ةيعامتجاالاو

 لماوع يف مكحتت تحضأو لب ؛ةيناويحلا زئارغلاو ةئيبلا رسأ نم جيردتلاب
 همازتلا دايدزاو هقافأ عاستاو ناسنإلا ةفاقث لماكتل اعبت زئارغلاو ةئيبلا

 .ةيمدقتلا تايجولويديالاب

 :داهجلا ةيهام - م

 .ةيقبط ال ةيناسنإ ةيهام اط فورعملاب رمالاو داهجلا ةكرح

 : ةيقالخالاو ةيركفلا ىوقلا ةلاصأ -

 يف اهتاصأ اهل .ناهربلاو لالدتسالا ةوق يأ .يركفلا عانقإلا ةوق

 ةيحانلا نم ءاوس  يرشبلا ريمضلا :ىرخأ ةرابعبو ءيناسنإلا دوجوملا

 مكحتت ةليصأ ةوق - يناسنالا ومسلا وحن عوزغلا ثيح نم وأ ,ةيركفلا
 .ةيداملا تابلطتملا يف ًانايحأ
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 :يلغيهلا ثلثملا ٠-

 يلغيطلا هلكشب (بيكرتلاو قابطلاو ةحورطألا) كيتكلايدلا ثلثم

 .ةعيبطلا ىلع الو خيراتلا ىلع قبطني ال يسكراملا

 .ضعب نم اهضعب ةقئبنملا دادضألا نم ةلسلس تسيل خيراتلا تاقلح

 .ثلثملا اذه ربع ريست ال ةعيبطلا نأ امك

 ءيشلا لدبت يأ .دحاو بيكرتو نيلدبت ساسأ ىلع موقي ثلثملا اذه

 .ةثلاثلا ةلحرملا يف بيكرتلا ثدحي مث .هدض ىلإ دضلا اذهو .هدض ىلإ

 وأ :لذبق افوذ:دادضألل ًابيكرت نوكي نأ امإ ةعيبطلا ىف ثدخي امو

 ينكرت نيم اندلاع اراك نود ناوأ يبكون ودا نخألا هلو

 :اطديتوي دادتقالا

 لدبتي مل يأ ءلدبت هيف سيل بيكرت نيجورديطلاو نيجسكوالا لعافتف

 ..رخآلا رصنعلا ىلإ نيرصنعلا دحا

 نيترهاظ نيب لداعت ةلاح داجيإ يف ةعيبطلا لخدتت نأ انايحأ ثدحيو
 .لماكتو بيكرت هعم سيل لدبت ثدحي ةلاحلا هذه لثم يفو .نيتضقانتم

 :كيتكلايدلا ةظفلبو يلغيهلا ثلثملا ظافلأب نيمرغملل لوقن نإ انب ريدج

 «ةحورطألا» مسا نيلعافتملا نيدوجوملا دحأ ىلع قلطن نأ عيطتسن اننإ

 نيترهاظلا نيب لداعتلا ةلاح ىلع كلذكو ,«قابطلا» مسا رخآلا ىلعو

 .«بيكرتلا» مسا نيتضقانتملا

 ةكرحلا ساسأ ىلع موقت ةركف لك ىلع قلطن نأ اضيأ عيطتسن امك

 رصنعلا دقتفي ركفلا اذه نأ ولو «يكيتكلايدلا ركفلا» مسا ضقانتلاو

 .ةيسكراملا هب تزاتما يذلا يساسألا
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 ضحم يحالطصا وه ظافلألا هذه قالطا نأ ىلإ تافتلالا يغبني هنكل

 .رثكأ ال ةيصخش ةبغر هيلا انعفدت دق

 ناسنإلا ربسفتل ناتيرظن

 نع ناتجتان خيراتلل ةيلماكتلا ةكرحلا ريسفتل ناتقباسلا ناتقيرطلا

 .ةنماكلا هتاكلمو ةيعقاولا هتيوهو ناسنإلا ريسفتل نيتفلتخم نيتيرظن

 ةيداملا هحلاصمب ًالولغم ًادوجوم ناسنإلا ىرت نيتيرظنلا ىدحا
 لئاسو روطت هيلع هضرفي يربج هاجت يف ًارّيسمو ةيداصتقالا هحلاصمو
 .جاتنالا

 راكفأو ماكحأو تابغرو رعاشم نم ناسنإلا هيلع يوطني ام لكو

 ةيعيبطلا هتئيب فور ظل ساكعنا وه افإ باختنالا ىلع ةردقو

 .ةيعامتجالاو

 ام ىوس سكعت نأ عيطتست ال ةارم ةرظنلا هذه بجومب ناسنإلا

 فورظ هب حمست امل ًافالخ ةكرح ىندأب موقي نأ هرودقمب سيلو .اهطيحي
 .ةيعامتجالاو ةيعيبطلا ةئيبلا

 ًادوزمو ةيهلإ لاصخب ًاعتمتم ًادوجوم ناسنإلا ىرت ىرخالا ةرظنلاو
 ىلعو هسفنب مكحتلا ىلع ًارداقو .هدشنيو قحلا بلطي نأل هعفدت ةرطفب

 .موتحلا ريصملاو زئارغلاو ةئيبلاو ةعيبطلا ربج نم ررحتلا

 ةّث نا يأ .ناسنإلا يف اهتلاصأ اه ةرظنلا هذه بجومب ةيناسنالا ميقلاو

 هتعيبط بجومي يرشبلا دوجوملاو ,ناسنإلا ةعيبط يف تعدوأ دق تاعزن

 قسما هشن ىرشأ راسو: ةيماسلا ةباستإلا ميقلا دشني ةيناسنالا
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 نأ ةيلقعتلا هاوق بجومب عيطتسيو .قالخالا مراكمو ةلادعلاو ةقيقحلاو

 ناو «ةئيبلا فورظل ىمعأ امالستسا ملستسي ال نأو هعمتجم ءانبل ططخي

 .باختنالا ىلع هتردقو هتدارإ نم اقالطنا ةيركفلأ هعيراشم ذفني

 يداه يحولا نأ رابتعاب ,ناسنالل دعاسملاو هجوملا وه يحولا رود

 .ةيناسنالا ميقلا يماحو ةيرشبلا

 ريسي ال لعافتلا اذه نكل .هتئيب فورظب كش نود رثأتي ناسنإلا

 :ةعنيب ىلع اضيأ رثؤي ناستالا نإ لب «دحاو,ةاغان

 ال ةئيبلا ىلع ناسنإلا ريثأت نأ يه لعافتلا اذه يف ةيساسالا ةلأسملاو

 ًادوجوم هرابتعاب ناسنالاف .ةيرهق ةيربج لعف دودر لكش ىلع رهظي

 :ةيماسبا ةنراق نضئايه | ديعر تاعينالا ىلع ارواق أدير ارح يغار

 نم يعولل ٌدقاف رّيسم ناويح هيدبي امع فلتخت لعف دودر انايحأ يدبي

 .لعف دودر

 ةوق يه تادودؤملا رئانس ننع نايسإلا نق ىلا ةيسئرلا ةلضخلا

 ىف ةقيضملا طاقنلا لكو: هتافارضا ىلع ةروقلاو هيف ىلع ةاسإلا ةرظيس

 ناسنإلا نم يماستملا بناجلا اذهو .ةلصخلا هذه نم ةعبان ةيرشبلا خيرات

 .خيراتلا ريسفتل يلآلا هاجتالا يف ًامامت يسنم

 ينآرقلا ريسفتلا

 .ةيناثلا ةرظنلا نم كش نود قلطني خيراتلل ينآرقلا ريسفتلا

 عارص اهنأ ىلع ةقيلخلا ةيادب ذنم يرشبلا خيراتلا عئاقو درسي نآرقلا

 ميهاربا لاثمأ نم ةعومجم نيب ؛لطابلا ىوقو قحلا ىوق نيب رمتسم



 ,نينمؤملا مهعابتأو -مالسلاو ةالصلا مهيلع  دمحمو ىسيعو ىسومو

 نايفس يبأو دوهيلا ةربابجو نوعرفو دورف لاثمأ نم ىرخأ ةعومجمو

 .مهاثمأو

 ... ىسوم نوعرف لكلف

 .رخآ ًانيح لطابلاو ًانيح قحلا رصتني رمتسملا عارصلا اذه مضخ يفو
 لماوعلا نم ةعومجمب ًاعبط طبتري هلشف وأ نيقيرفلا دحأ راصتتاو

 .ةيقالخألاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 نم رّيص خيراتلا ةريسم يف ةيقالخالا لماوعلا ريثأت ىلع نارقلا ديكأت

 ةعومجم هنأ ىلع خيراتلا ىلإ انرظن ولو ءءاطعم رمثم ميلعت ردصم خيراتلا

 تادحا تلو :ظاوضوأ ةتاويكلو ةلعاط ىلا تاقافناو فض

 نأ نود «لايخلا ةيبرتو رمسلاو ةيلستلل الإ حلصت ال ريطاسأ ىلإ خيراتلا

 .يميلعت ءاطع يأ اهيف نوكي

 رود ناسنالل نوكي نأ نود خيراتلل نيزاومو دعاوق دوجوب انما ولو

 .ًايلمع ال طقف ًايرظن خيراتلل يميلعتلا ءاطعلا ىحضأل ,هيف

 نم هملعتن ام ريظن خيراتلا نم  ةلاحلا هذه يف - ملعتن فوسو

 .تارجيناو بكاوكلا تاكرح

 رييغت يف اندعاست ال موجنلاو بكاوكلا نع انتامولعم نأ امكو

 ريسم نييعت يف رود يأ انحنمت ال خيراتلا نع انتامولعم كلذك ءاهريسم

 .خيراتلا ةكرح

 ةدارا رودبو .هدعاوقو هنيزاومو خيراتلا طباوضب نمؤن امنيح امأ



 /١ ةيراضح ةيؤرب ةيمالسا ميهافم 3

 ميقلل مساحلاو ليصالا رودلابو خيراتلا ةكرح ريسم نييعت يف ناسنإلا

 .ديفم يميلعت ءاطع اذ ذئنيح خيراتلا حبصي .ةيناسنالاو ةيقالخألا

 .ةذفانلا هذه نم خيراتلا ىلإ رظني نآرقلاو

 «ًألملا» هبعلي يذلا يعجرلا رودلا نع ًارارم ثدحتي ميركلا نآرقلا

 رود نع ثدحتي امك ,خيراتلا حرسم ىلع «نوربكتسملا»و «نوفرتملا»و

 .«نيفعضتسملا»

 ذنم نيقيرفلا نيب رمتسملا عارصلا نأ ىلع هتاذ تقولا يف نآرقلا دكؤيو

 .ةيقبط ةيدامال ةيناسنإ ةيونعم ةيوه وذ خيراتلا رجف

 يلاثملا عمتجملا

 ةيفسلف ةيعامتجا ةيضق  مالسلا هيلع - «يدهملا» ةضمن هلا

 .ىربك

 ناكرالا هذه ضعتب ,ةفلتخملا اهرصانعو امناكرأ اهل ةلأسملا هذه

 يفاقث اهضعبو .يمالسإلا روصتلا نم ًاءزج لكشي يملاع يفسلف رصانعلاو
 اهضعبو يعامتجا اهضعبو ,ءيداصتقا اهضعبو يسايس اهضعبو.يوبرت

 ا

 كلذل .ةنسلاو نآرقلا ءوض ىلع ةلأسملا هذه سردن نأ انه انعسي ال

 ةيهام نع فشكلل ىربكلا ىرشبلا هذه صئاصنخل ةصالخ ركذب يفتكن

 .«ريبكلا راظتنالا»

 ةداعا دعب اهرشنل قفوا نأ وجرأ ,19175 ماع عوضوملا اذه يف تارضاحم ينام تيقلا - ١

 .اهيف رظنلا
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 تفلتخا ةيرشبلا ةريسملا لبقتسم لوحف :ةيرشبلا لبقتسمب لؤافتلا -أ

 تافص ةساعتلاو داسفلاو رشلا نأ نيركفملا ضعب دقتعا .تارظنلاو ءارآلا

 :قالطالا ىلغ اذ ةميقآل ةايحلا نأ لإ اويَهْذَو :ةيرتقبلا ةايحلا قرافتاذل

 .ةايحلا هذهل ةياهن عضي نأ وه ناسنإلا هب موقي نأ عيطتسي ام لضفاو

 رفحت ةيرشبلا نإ :لاقو ءءارتب ةيرشبلا ةايحلا نأ ىلإ بهذ رخآ ضعبو

 بيرختلا لئاسو عنص يف اهمدقتو يجولونكتلا اهروطت لعفب اهديب اهربق

 .رايهنالاو طوقسلا افش ىلع يهو .رامدلاو

 5 نياتشنأ مهنم دارفأ هع ..» :«ةديدحلا لامالا» يف «لسر» لوقي

 دع اع ةرود وظف ةانستالا نورك نأ ادهن ليعمل نيالا نويعزت

 نم هب عتمتي امب هسفن ديبي نأ ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لالخ عيطتسيسو

 .«ةقئاف ةيملع ةراهم

 عيبر يف يهو نآلا ءانفلا ةيرشبلا هجاوت ,ةيرظنلا هذه ىلإ ًادانتساو

 اننإف ,ةيرهاظلا دهاوشلاب انيفتكا اذإو .يفاقثلا اهجضن باوبأ ىلعو ءاهرمع

 .لامتحالا اذه يفنن نأ ًاعبط عيطتسن ال

 داسفلاو رشلا الف .نيتقباسلا نيتلوقملا ضفرتف ةئثلاثلا ةيرظنلا امأ

 ةدابإ ىلع رداقب يداملا يندملا روطتلا الو ؛ةيرشبلا مزالت تافص ةساعتلاو

 روذج هيف علقنت ديعس قرشم لبقتسم وحن هجتت ةيرشبلا نإ لب ,ةيرشبلا

 .داسفلاو ملظلا

 .ىرشبلا هذهب طبترت يدهملا ةضهنو ؛نيدلا اهب رشبي ةيرظنلا هذه



 /١ ةيراضح ةيؤرب ةيمالسا ميهافم 1

 ملظلا ىلع ةيرحلاو لدعلاو مالسلاو ىوقتلاو قحلا راصتنا- ب

 .دابعتسالاو رابكتسالاو لجدلاو

 .ةدحاو ةيملاع ةموكح مايق َج

 .ةرماع ريغ ةبرخ ةعقب ىقبت ال ثيحب ضرالا نارمع د

 قيرط ناسنإلا هيف مزتلي لماكتلاو جضنلا دح ةيرشبلا غولب - ه

 زئارغلاو ةيعامتجالاو ةيعيبطلا فورظلا لالغأ نم ررحتيو .ةديقعلاو لقعلا

 :ةناويحلا

 .نكمم دح ىصقأ ىلإ ضرالا رئاخذ رامثتسا و

 .ةورثلا لقح يف رشبلا نيب ةماتلا ةاواسملا لالحإ ز

 لتقلاو ةقرسلاو ةنايخلاو ابرلاو انزلاك داسفلا روذج عالتقا - ح

 .داقحألاو دقعلا نم سوفنلا ولخو نمل برشو

 .ءافصلاو نواعتلاو بحلاو مالسلا ةدايسو بورحلا حبش لاوز  ط

 ش .ةعيبطلاو ناسنإلا نيب ةمءاوملا - ي

 اهنم ةدحاو لكو .يدهملا ةلأسم ةيهام ىلع ءوضلا يقلت فادهألا هذه

 ىلإ اهكرتنف ءاذه انثحب اهعسي ال ةساردو ليلحتو لالدتسا ىلإ جاتحت

 .ىرخأ ةصرف

 ريبكلاراظتنالا

 ةدارإلا تءاش يذلاو .لامآلا هيلع دقعت نأ يغبني يذلا لبقتسملا

 .هانركذ يذلا اذه وه .ههاجت ملاعلا ماظن ريسي نأ ةيملالا

 ةيادب يف هانمسق يذلا جرفلا راظتنا عوضوم ىلإ دوعن نأ يغبني نآلاو
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 لضفأ نم لب .يدابع مزتلم يكرح ءانب زاظتنا :نيمسق ىلإ ثيدحلا اذه

 لسكلاو لومخملاو دومخلا ىلع ثعبي قوعم برخ راظتناو ,تادابعلا

 .«ةيحابالا» نم اعون ريتعيو ,سعافقتلاو

 روصتلا نم نيعون نم ناقلطني راظتنالا نم نينوللا نيذه نأ انركذ

 .دوعوملا يدهملا روهظب لثمتملا ميظعلا يخيراتلا ثدحلا لوح

 روطت نأشب روصتلا نم نيعون نم امهرودب ناجتني ناروصتلا ناذهو

 .خيراتلا

 :برخملا راظتنالاب أدبنو راظتنالا نم نيعونلا نيذه يلي اميف حرشن

 برخملاراظتنالا

 تاذ يجنملاذه ةضهن نأ نوروصتي يدهملا روهظب نينمؤملا ضعب

 داسفلاو روجملاو ملظلا راشتنا نع طقف ةجتانو .ضحم يراجفنا عباط

 دعاصت نع جتانلا حالصالا نم عون روهظلا ةلأسم نإ يأ ,نايغطلاو

 .داسفلا

 .طسقلاو لدعلا مادعنا ىلإ هجتت ةيرشبلا ةريسم نأ نوروصتي ءالؤه

 .لطابلا لاحفتسا ىلاو ,ةقيقحلاو قحلا راصنأ لاوز ىلاو

 :هيسشتارللا و اهنا كرم وسلا ةطقم نر نادقخلا اذه اه اهقحو

 ةقيقحلل ىقبي نل ذإ  ةقيقحلا راصنأ ال ةقيقحلا ذاقنال بيغلا دي دتمتو

 .كاذنا راصنأ

 ىلع ةئيضم ةطقن لكشي حالصالا 01 .حالصإ لك نيدي روصتلا اذه

 لاك روصتلا اذنه ريس انك يبغلا دادمؤلا قروب يتاعلا مشحلا ةنئاع
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 ماعلا حالصإلل دهم رهاوظلا هذه لثم نأل اخاه فاخجوونقو هتنذ

 .راجفنالا دعوم برقتو

 روج ةنياقلا نأ لإ بهذي يذلا ةتارذلا هنن يق. روصتلا اذه
 ىلع دما نفتفأ ب زوصملا: اذه لع اءاامتلا ةغاقإف ةليسولا

 .هروهظ جرف راظتنال لكش نسحأو يدهملا روهظ عيرست

 راشبتساو لؤافت ةرظن بونذلا ىلإ نور ظني روصتلا اذه باحصأ

 :ةلمانقلا ةسوقلا ةروقلا ىالطنا ىلع ادعاسم الياع [ضورتكيو

 نيهانلاو فورعملاب نيرمالاو نيدهاجملاو نيحلصملا ىلإ نورظني ءالؤه

 .يدهملا روهظ ريخأت ىلع نولمعي مهنأل ..ءادعلاو دقحلا نيعب ركنملا نع

 نورتظتيب د نيضانلا ة رمز: نم, مهارتزكي ل نإ حب ريوضتا اذه: باحفا
 مئاقلا روهظل نودهمي مهنال ىضرلاو حايترالا نيعب يصاعملا باحصا ىلإ

 !! رظتنملا

 يكيتكلايد هبشروصت

 هاجتالا عم كرتشي يدهملا روهظ ةيضق مهف يف برخملا هاجالا

 داسفلاو ملظلا عاونأل هدييأت يفو تاحالصإلل هتضراعم يف يكيتكلايدلا

 هاجتالا نأ وه نيهاجتالا نيب قراف عم ءسدقم راجفنال ةمدقم اهرابتعاب

 ىضوفلا ديدشت ةرورض ىلع دكؤيو تاحالصالا ضراعي يكيتكلايدلا

 تاوجفلا قيمعت يف لثمتي صخشم فده نم اقالطنا تابارطضالاو

 .لاضنلا ديعصتل تاضقانتلاو

 .ةرظنلا هذه دقتفي يدهملا روهظ ةلأسم يف لذتبملا ريكفتلا اذه نكل
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 ةبولطملا ةجيتنلا ىلإ لوصولا لجأ نم داسفلاو ملظلا ةدايز يأتريو

 .ًايئاقلت

 راظتنالا نم عونلا اذهو يدهملا روهظ ةلأسمل مهفلا نم نوللا اذه

 يدؤي هنإ ذإ ةينارقلاو ةيمالسإلا نيزاوملاب قالطالا ىلع طبتري ال جرفلل

 نم عون ىلإ لب ةيمالسإلا ماكحالاو دودحلا ليطعت يف دمعتلا ىلإ

 :ةيحايألا

 ءانبلاراظتنالا

 رظتنملا يدهملا روهظ لوح ريكفتلا ةيضرأ لكشت يتلا ةميركلا تايآلا

 .ةقباسلا ةرظنلل ةسكاعم ةهج ىلإ هجنت

 نيب لاضنلا تاقلح نم ةقلح يدهملا روهظ نأ ىلإ ريشت تايآلا هذه

 .قحلا ىوق راصتنا نع رفسيس لاضنلا اذه نأو ,لطابلا لهأو قحلا لهأ

 ىلإ يلمعلا هئامتنا ىلع راصتتالا اذه قيقحت يف درفلا ةمهاسم فقوتتو

 .قحلا لهأ قيرف
 ريشت يدهملا روهظ ةلأسم يف تاياورلا اهيلإ دنتست يتلا تايآلا هذه

 قيرف راصتنا ةيمتحل رهظمو .نيلماعلا نينمؤملا لامآل ديسجت يدهملا نأ ىلإ

 يف ْمُهنَفلْخَتْسَيَل تاَحلاّصلا اوُلمَعَو ْمُكْنم اوُنَمآ نيذّا ُهَّللا دعو :نينمؤملا

 ىضترا يذلا ُمُهتيد ْمُهَل َننُكَمُيَلو مهلْبق نم َنيذّلا فلختما امك ضْرأْل

 رْفك نمو ائيش يب نوكرششُي ال يودي ًانمأ ْمهفْوَح دْعَب نم مهند مه
 .(00:رونلا) «نوقساقْلا مُه َكلوُأَف كلذ َدْعَب
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 ةليسوو نيفعضتسملا ىلع هللا ةنمل قيقحت دوعوملا يدهملا روهظ

 :اه مهتثاروو ضرالا يف مهفالختسال

 َةّمئأ :ُهَلَعْجَتو ضرألا يف اوُفعْضتْسا َنيذّلا ىَلَع نمت نأ ٌديِرُتو)

 .(08:صصقلا) (نيئراولا ْمُهَلَعْجَتو

 نيقتملاو نيحلاصلاو نينمؤملا هب هللادعو امل قيقحت دوعوملا يدهملا روهظ

 :ةسدقملا ةيوامسلا بتكلا يف

 يِداَبع اَهنِرَي ضْرَأْلا نأ ٍرْكذلا دعب نم روبّرلا يف اَنبَتك دقو
 .(0١٠:ءايبنالا) (نوُحلاّصلا

 ضرألا هب هلا ًاله» يدهملا نأ ركذي لاجيلا اذه يف فورعم ثيدح ةّق

 ارضك املظ تئلم امدعب دعو اطعت

 ءاعدا ىلع ال روهظلا ةلأسم يف هيلا انبهذام ىلع دهاش ثيدحلا اذه

 .برخملا راظتنالا بابرا

 ةئفو ةملاظ ةئف دوجو ىلإ ريشيو ملظلا ةلأسم ىلع زكري ثيدحلا اذه

 .ةيامحلا قحتست يتلا ةمولظملا ةئفلا ةرصنل رهظي يدهملا نأ ىلاو ةمولظم

 ًاديحوتو اناميإ ضرالا هب هللا الي يدهملا نإ لوقي ثيدحلا ناك ولو
 ةضجت وأ كلو يسن نادك ادانيفو اكرشو ارك فقاع اهدعب اهذلصو

 نإو ءقحلا راصنا ذاقنإ ال قوحسملا قحلا ذاقنإ فدهتست دوعوملا يدهملا

 .ةيلقأ راصنالا ءالّؤه ناك

 .مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع قودصلا خيشلا يوري

 .«دعس نم دعسيو يقش نم ىقشي ىتح ققحتي ال يدهملا روهظ نإ»
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 يف هادم ديعس لكو يقش لك غولب لوح رودي روهظلا نع ثيدحلا

 .ةواقشلا يف مهتجرد ىهتنم طقف ءايقشالا غولب لوح رودي الو .لمعلا

 مامالاب نوقحتلي نينمؤملا نم ةبخن نع ةيمالسإلا تاياورلا ثدحتتو

 .هروهظ روف

 نم دبال لب ءاومهللا يف ةقلعم رهظت ال ةبخنلا هذه نأ يعيبطلا نمو

 ملظلا راشتنا نم مغرلا ىلع ةبخنلا هذه يبرت ةحلاص ةيضرأ دوجو

 لهأ لب .ةقيقحلاو قحلا لاوزب نرتقي ال روهظلا نأ ينعي اذهو .داسفلاو

 يفاصم يف مهلعجت ةيلاع ةيفيكب نوعتمتي -ًاضرف اولقءؤلو. ىدت حب قحلا

 .مالسلا هيلع يلع نب نيسحلا راصنأ ةبترم يفو .رايخالا نينمؤملا

 اهب موقي تاضهنلا نم ةلسلس نع اضيأ ثدحتت ةيمالسإلا تاياورلا

 ال تاضهنلا هذه لثم .يناميلا ةضهن اهنم ءيدهملا روهظ لبق قحلا راصنأ

 : بةقيسم ةيكرأ نوذ رهظت الو :نكاسي دقت نأ نكي

 ىتح رمتست يتلا قحلا لهأ ةلود مايق نع ثدحتت تاياورلا ضعب

 تاللالسلا ضعب ةلودب نظلا اونسحأ ءاملعلا ضعب نأ ىتح ..يدهملا روهظ

 .يدهملا روهظ ىتح مكحتس يتلا ةلودلا اهنأ اهونظف .ةمكاحلا

 ةيسايسلا عئاقولا مهف يف ةجاذس نم قلطني ناك ناو  نظلا اذه

 رابخالاو تاياورلا نم ءاملعلا ءالؤه طابنتسا ىلع لدي  ةيعامتجالاو

 حانجلا ءانفب نرتقيال روهظلا نأ ىلإ ريشي ام يدهملا روهظب ةقلعتملا

 ىوقتلاو لدعلا حانج راصتناب نرتقي لب , ناميالاو لدعلاو قحلل رصانملا

 .داسفلاو للحتلاو ملظلا حانج ىلع حالصلاو
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 هروهظ نأ ىلع لدت رظتنملا يدهملا روهظب ةطبترملا تاياورلاو تايآلا

 راصناو قحلا راصنا نيب ليوطلا عارصلا تاقلح نم ةقلح رخآ لكشي
 .ةقيلخلا ءدب ذنم لطابلا

 ىلع نيدهاجملاو نيحلاصلاو ءايبنالا فادهأل ديسجت رظتنملا يدهملا

 .قحلا قيرط
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 ' ةيرشبلا ةايح يف يبيغلا دادمالا
 دادمإلا» وه  ةوعدلا تاقاطب لالخ نم هومتملع امك  انثحي ناونع

 .«ةيرشبلا ةايح يف يبيغلا

 مويلا اذه يقثحبل هتذختا يذلا ناونعلا اذه نأب ملع ىلع تنك دقل

 ًاعوسطوم حرطأس ينأ جذسلا ضعب نظي امدنع اكيكشتاو اناركتبلا ريغ

 .ةيفارخلا تاعوضوملا نم اهريغ وأ مسالطلا لح وأ نجلا ريخست نع
 عفري فوس «يبيغلا دادمالا» ناونع هعامس دنع ارفن نأ دكؤملا نمو

 عضخ دق ءيش لكو .ءاضفلاو ةبرجتلاو ملعلا رصع يف نحن :الئاق هتريقع

 !؟رصعلا اذه يف ييغلا دادمإلا رود وه امف !!ناسنإلا ساوح ةرطيسل مويلا

 ىنعم نود ةعيبطلا ءاروامو بيغلا نع ثحبلا ىحضأ ثيح .رونلا رصع

 !!هتحت لئاط الو

 اذه باختتا ىلإ تدمع امدنع ,تاظحالملا هذه لك يعأ تنك ,معن

 اهابتنا ريثيس هنأل هترتخا اهنإو .ًاراكنتساو الؤاست راثأ املاط يذلا ناونعلا

 .ثحبلا اذه يف حرطيس ام ىلإ رثكأ

 . ه194١ ةنس نابعش ١0 موي ذاتسالا اهاقلأ ةرضاح ةمجرت -*
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 نونظ نم ةداع اهوح راثي ام سكع ةلأسملا نأ .الوأ ركذأ نأ يغبني

 .كوكشو

 دجي ال بيغلا نع ثيدحلا نأب ءاعدالاو .ضارعإلاو راكنإلا اذه نإ
 .ًامامت ةيملعلا حورللو ملعلل فلاخم وه .ملعلا رصع يف ًاناكم

 !!لهجلا ةلحرم نود ةلحرم لب لهج هنإ

 (؟ |هملا ةلفيره نع لفاست# ةلع رف كانك. لو

 ..دومجلا اهنإ ,معن

 ,رورغلا هنإ ءرقفلا نود وهام كانه يداصتقالاو يملاملا ديعصلا ىلع

 نع هينغي هدنع ام نأب درفلا ركفي امنيح يأ .ديلا يفام ىلع لاكتالاو

 .هنم ًارطخ رثكأو رقفلا نم ةاسأم دشأ اذه نإف ,ركفلاو يعسلا

 لهنيل يعس لهاج نم مك . نكلو .ملع نادقفو مدع هنأل حيبق لهجلا

 ءرورغلا هبكر ماع نم مكو ..!!ءاملعلا ىوتسم ىلإ هلصوي ام ملعلا نم

 هئاليخو هئايربك نع نلعي حارف .هفارطأ لكب ملعلا بعوتسا هنأ لاخو

 !!امالظو الهج ايندلا ًالميل

 ةبسنلاب ليئض وهو نوكلا اذه ةقيقح نازيم يف هل لقثال رشبلا ملع نإ

 الإ لعل نيه كفرا اَمَو) مولع نم دوجولا هيلع يوطني ام لك ىلإ
- 

 .(اليلق

 اضيأ ًائيش ركني الو ليلد امنود ًائيش لبقي ال يذلا وه ًاقح ملاعلا نإ

 .ليلد ريغ نم

 هنإ .ليلد امنفود ركنيو لبقي يذلا اذكهو.ملاعلاب رورغملاو دماجلا سيل
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 نأ نود ءيطعأ ام لك نزتخا دق ,غيصلاو تامولعملا نم ةنازخ ىلإ برقأ

 حورلل دقاف وهف ,ىرخأ ةرابعبو .لوبقلاو درلا يف سايقمو يعو هل نوكي

 .ةيملعلا

 ,مولعلاو نونفلا ناولأ يف ةيسارد تاداهش لمحبي صخشب متيقتلا اذإ

 .يقيقح ملاعب سيل هنأ اوملعاف .ناهربو ليلد امنود دريو لبقي هنكلو

 ملعلا لب ,رورغلا هلماح سفن يف ثعبي نأ ملعلا صئاصخ نم سيل

 فقوم ذختت اهلعجيو ءاهب ملستو ,قئاقحلل عضخت نأ ىلع ةيرشبلا ثعبي

 .لوبقلاو درلا يف رذحلاو ةقدلا

 .قيقحتلاو ةقدلل ةفلاخملا حورلا وه ءلهجلا نم طحألاو ىندألا دومجلا

 .قمعتلاو ثحبلا وحن سدقملا عافدنالا رشبلا نم بلسي يذلا وهو

 ىمسأ قيقحتلاو ثحبلا حور نإف .لهجلا نم حبقأ دومجلا ناك املاطو

 حور هرزاؤت امنيح مارتحالاو سيدقتلا ىلع ثعبي ملعلا .هسفن ملعلا نم

 صقنب ناسنإلا اهعم سحمي ةطقن نم أدبت حورلا هذهو .يملعلا ثحبلا

 .هفراعمو هتامولعم

 ناسنإلا جلي نإ امف ءلحارم ثالث هل ملعلا نا ءليق ام فيرط نمو

 لك ملعي هنأ لاخيو .ءايربكلا هيرتعتو رورغلا هبكري ىتح ىلوألا هتلحرم

 هنأل عضاوتلا ءاميس هيلع رهظت ةيناثلا ةلحرملا ىلإ لصي امنيحو .ءيش

 ةقلاثلا ةلخرملا لضم انتيفع هلكل :هلهخت ال ةيسنلاب هملعياام ةلاخ قرن

 تق مل مطخ 1 هنآ دنع نيطارلا نم تضرر. ام ملم "لاما كردي

 .دذعب
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 الب انرصع يف تايعيبطلاو تايضايرلا ءاملع لجأ وهو  نياتشنأ

 :ةيبسنلا هتيرظنل ةيفسلفلا ةصالخلا ةمدقم يف لوقي  عزانم

 علطا هنأب يعدي نأ عيطتسي ةئثيدحلا ءايزيفلا يف هلغوت دعب ناسنإلا نإ

 .رثكأ ال ةعيبطلا باتكل ةيدجبالا فورحلا ىلع

 هوتل ىوط دق لفطك نوكلا قئاقح ىلع هفرعت يف ناسنإلا نإ يأ

 اذه اهجاتحي يتلا ةدملا لوطأ امو .بسحف ةباتكلا فورح ملعت ةلحرم

 !!فورحلا كلتب ةنودملا ةيملعلا بتكلا أرقي نأ عيطتسي يك لفطلا

 ذختأ نأ وه هديرأ يذلا لب ,يتلوقم مكيلع ضرفأ نأ مويلا ديرأ ال انأ

 هب ضمن يذلا رودلاب موقأل ,يملعلا رقملا اذه يف ينيدلا ثدحتملا فقوم

 .قيقحتلاو ةقدلا وحن ملعلل ًايداه نيدلا ناك امدنع ,ملعلا ءازإ نيدلا

 لقعلا ىلع ليحتسي رومأ نع انثدحي نيدلا نإ :سميج ميلو لوقي

 لقعلا تعفد  اهنع انثدح يتلا زومرلا هذه نكل .ًاءادتبا اهكاردا ملعلاو

 .ةرهاب جئاتن ىلإ لصوت مث نمو ققحيو ثحبي نأ ىلإ
 لئاسملا نم ريثكل لوألا كرحملا ناك نيدلا نأ ىلع نوعمجي ءاملعلا

 .مويلا ةيرشبلا اهيلإ تلصوت يتلا ةيملعلا

 ؟بيغلاوهام

 نع باغ يذلا ءيشلا وه يأ .راتسلا ءاروام .ءافخلا ينعي بيغلا

 .يسحلا كرادإلا ةرئاد نع جرخو ءانساوح

 اينك هدو. كيركد ةراتق هركلا نارقلا ىف ازازغ ييفلا ةبلك كفوو



 اَهُمَلْعَي ال بْيَمْلا متاَقَم ُهَدْنعَو ١ (بِيَملاب َنوُنمْوُي نيذلا» :ىلاعت هلوق يف

 .«...َوُه الإ

 ةعيبطلا اومسف ينارقلا ريبعتلا اذه نم اودافتسا نوملسملا ةفسالفلا

 .«بيغلا» ملاعب توكلملا ملاع ىلع اوحلطصاو «ةداهشلا» ةيداملا

 ةعئار ةقيقد تاريبعتب ءبيغلا ماع نع ثدحت يسرافلا ينافرعلا بدالا

 .يدعسو يولوملاو مايخلاو ظفاح راعشأ يف ةرشتنم اهدجن

 ماعلا اذه ةيمستو .ساوحلا نم رثكأ بلطتي ال ةداهشلا ملاعب ناميإلا

 جاتحن ال انه نم ب هد ملاعلا اذه نوك نم قلطنت ةداهشلا ملاعب

 لبس انيدهي ملعم ىلإ جاتحن لب ,ملاعلا اذهب ناميإلل انهجوي دشرم ىلإ

 .ةداهشلا ماع قئاقح ىلع رثكأف رثكأ فرعتنل قيقحتلاو ثحبلا

 ةفيظو أدبت انهو .بيغلا ملاعب ناميإلا نع ةرصاق ساوحلا هذه نأ ريغ

 لب .لوهجا ملاعلا اذه كاردإ يف  اندوجو نم ةيبيغلا ةلحرملا وهو  لقعلا

 .لقعلا نم ءافخ رثكأ كاردا ةوق بلطتي ملاعلا اذه ىلع عالطالا لعل

 ناهإلل سانلا اوعدي يكل اوثعب ,بيغلا ماع ىلع ءالدأو ةاده ءايبنألا

 اولصويلو ءلاصتا ةقلح اونوكيلو ءرهاظلا سحلا ءارو امبو ملاعلا اذهب

 .ةصاخلا فورظلاو لاوحالا يف يبيغلا ددملا ىلإ سانلا

 ازدلعع لاي يسيفلاة ووجوب داغألا نإ نانا يعده اسنألا تنكر
 نيب ةيلمعلا ةقالعلا أدبت انهو ..ملاعلا كلذ نيبو مهنيب طابر داجيإ ىلع

 .بيغلا نيبو ةيرشبلا ةايحلا'
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 بيغلاراتس

 هداعسلا ءكاروام ىساقملا قي يبقلا نأ انزكذ

 ؟ةيؤرلا نيبو اننيب لاح يذلا راتسلا اذه وه امف

 ؟كردنو ىرن نأ عيطتسن يك حازي نأ يغبني راتس عقاولا يف وه له

 ؟ىرخأ قئاقح نع ةيانك وه مأ

 لهأ نع هثيدح دنع ميركلا نارقلا يف راتسلا ةملك فداري ام درو دقل

 َمْوَيْلا كْرَصَبَف كءاّطغ َكْنَع اَنْفَشَكَف اذه نم ةّلفغ يف َتْنُك دَقَل) :ةمايقلا

 .(71:ق) (ٌديدَح

 ءاطغلا فشك ول» :لاق (مالسلا هيلع) يلع نينمؤملا ريمال ثيدح يفو

 .«انيقي تددزا ام

 يذلا راطإلا نع ريبعتلا هنإ ءًاعبط ًايدام امسج سيل ءاطغلا اذه نإ

 .اهكاردإ يف انساوح هب ددحتت

 دودحم ربغو دودحم

 زيبغو ةدوذسم لى يبقنلا يبقتلا مح نكت اويسرلا نأ
 .ًايئاقلت حضتيس اهريغ نإف تادودحملا فرعُت امنيحو .ةدودحم

 .غارفلا نم ًادودحم ًازيح نولغشتو ,نيعم ناكم يف نآلا نوسلجت مكنإ

 ىلإ اوكرحتتل لوألا ناكملا كرت مكمزلي رخآ ناكم يف سولجلا متدرأ نإو

 .يناثلا ناكملا

 ةيحان نم متنأف ءدحاو نأ يف نيناكملا لاغشإ نوعيطتست ال مكنإ يأ

 .نيعم ناكمي  نذإ  نودودح ناكملا
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 ريغو .رضاحلا نمزلا يف نودوجوم نحنف .نامزلا ةيحان نم اذكهو

 .دعب تأي مل نمز يف الو ءىضم نمز يف نيدوجوم

 نأ يأ :ناكم وأ نامز يف دودحم ريغ نوكي نأ دوجومل ىست ول امأ

 ىلع نميهمو .ناكمو نامز لك يف وه لب .ناكم الو نامز هنم ولخي ال

 .دوجوملا اذه كاردإ نع انساوح زجعت كاذ دنع ,ناكملاو نامزلا

 ةدهجق ارقسمو دود نوكي امنيع هوجوملا قرثانأ عيطتسن نحن

 ءادودحم نكي مل اذإ امأ .هيلا راشي نأ نكميو ءنيعم لكش هلو ,ةنيعم

 .هتيؤر انيلع :ليحتستف ,ةهج وأ لكش هل سيلو

 دووم ناقو. ادع ادوعيوع نوكي مهيدي انوض عمسن نأ عيطتسن نحن

 يف عاطقنا افود رمتساو .دحاو يود يف توصلا دتما اذإ امأ .رخآ ًانيح

 .ًاقالطإ هعامس عيطتسن الف ءاننذأ ىلإ هلوصو

 بساع هزاع د وهرب ةلألا نونا فرت ما ءلعس وق« لاارنلا لرش
 ملاعلل ردق ولو .رخآ ناكم يف دوقفمو ناكم يف يئرم هنألو .ىرخأ ةرات

 الو مالظ الو لظ 3 سيلو .دحاو لكشبو رارمتساب 00 نوكي نأ

 .ءايشألا رهظأ وه يذلا رونلا ىنعم - كاذ دنع  انلهجل .لوفأ الو بورغ

 :ىرخألا ءايشألا لكل رهظملا 0

 ضيقنلا اذه قرط نعو .ةملظلا وهو ,هضيقنب - نذإ  رونلا فرعن اننإ
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 يفخ دق وهف .هروهظ ةدشل ىفتخا دق هللا نإ :ءافرعلاو ةفوصتملا لوقي

 :ناكمو ناهز هتع ولك "لوي ال نال



 /١ ةيراضح ةيؤرب ةيمالسا ميهافم //4

 هروهظ يف نطابلا رهاظلا هرون طرفل ىفتخا وه نم اي

 :لوقيف ليمج بولسأب ةلأسملا هذه لثمي يسرافلا رعاشلا

 رحبلا يف حبست ةكمس كانه تناك

 قفألا قيض كاردا تاذ يلثم تناكو

 دايص نم ىذأ ًاموي ناعت مل

 ديصلا كابش نم حايترا مدع الو

 نما ةرارق الو يودطتب امور ني ل

 سانا تود ىلع امون هعوددفل

 ؟ءاملا نيأ !هاشطعاو :نوداني

 ءاملا اذه يف ركفت اهسفن ىلإ ةكمسلا تعجر

 !؟ءيش لك ييحي يذلا ريسكالا اذه ام

 ..ةايحلا ساسأ وه ناك اذإ

 !؟يىّنع هتبجح دق بر اي ملف

 ..ءاملا ىوس ءاسم حابص اهيرظان مامأ ىّلجتي نكي مل

 ..هلهجت تناك اهنكلو ,نانئمطاب هفنكب شيعت تناك اهنإ

 .اهناضحأ يف شيعت يتلا ةمعنلا نع ةلفاغ تناك

 ..رحبلا لحاس ىلإ جوملا اهاقلأ نأ ىلإ

 قررا نيهشلا هش ا نيني ةكوعق,ةلاة و

 ًاران اهئاشحأ يف ءاملا دعُب مرضأو
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 سشطعلا ةدش نم اهمف فج دقل

 بارتلا يف ةيقلتسم يهو ءاملا تركذتو

 ءاملا ريرخ ديعب نم تعمسو

 :لوقت يهو ضرألا اهسفنب برضت تأدب

 ,يئايميكلا ريسكإلا اذه ىلع نآلا ترثع دقل

 هثودي نقيعأ نأ عيطتسأ ال يذلا

 هلاون نع يدي ترصق امدعب هتفرع دقل !افسأ

 يف دججت الو .ءاملا ناضحأ يف هلك رمعلا شيعت يتلا ةكمسلا نإ معن

 كشت يذلا ءيشلاو .همهفت نأ عيطتست ال هاوس اهطيحي ام لك يفو اهريسم

 .هسفن ءاملا وه هردق قح هردقت الو هيف

 ماع ىلإ تلخدو ةظحل هنع تلصفنا املاح هتنمتو هتفرع اهنأ الإ

 ةيسانلا

 نإ يهو .اهانركذ نأ قبس يتلا ةلأسملا حيضوت فدهتسي ليثمتلا اذه

 عنام دوجوب ال ,كاردإلا ىلع انساوح ةردقب طبتري بيغلا ءافخ يف ببسلا

 يكاردإلاو يسمحلا انزاهج نيبو هنيب زجاحو

 يف قبسلا بصق مهسفنأل ةوعدت نيتدلا ايوووأ ةنسالفاو أ ملعن نحن

 .ًاراكتبا ناديملا اذه يف مهثوحب نوربتعيو ءيرشبلا كاردإلا لوح ثحبلا

 دقن وه مهثوحبل ابوروأ ةفسالف رابك ضعب هذختا يذلا ساسألا لعلو

 يناملألا فوسليفلا - «تناك» هبتك ام مظعأ نمو .يناسنإلا ركفلا لئاسو

 .يلمعلا لقعلا دقنو ءيرظنلا لقعلا دقن لوح ناباتك
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 ءالؤه هاجتا يف راكتبالا رادقم ىلع فرعتلا ثحبلا اذه يف انمهي ال

 هاجتالا اذه لوانت يف نيملسملا ءاملعلا ةيقبسأ حرش ديرن الو .ةفسالفلا

 اذه ىلإ تدمع ةيمالسإلا ةفسلفلا نأ ىلإ ةراشإلاب يفتكن لب .يدقنلا

 .ىرخأ نيوانع تحت لب دقنلا مساب ال نكلو .اهريغ لبق دقنلا نم نوللا

 ام قوفي مّيق ٌرث ءاطع  ةيمالسإلا ةفسلفلا يف  يدقنلا هاجتالا اذهل

 ءاقل يف عوضوملا اذه ىلإ ةدوعلا لمأ يلو ,ةيبوروألا لوقعلا هنع تضّخَع

 .ناهربو ليصفتب هثحبن يك رخآ

 - نينسلا تائم لبق  هرعش يف لثُمي - يولوم  يسرافلا رعاشلا

 :لوقيف ,يرشبلا سحلا ةيدودحل

 يف هوعضوو ..لبق نم ليفلا ةيؤر دهعت مل ضرأ ىلإ ليفب دونهلا ءاج

 .اهيف رون ال ةملظم راد

 لديك ادب نيج اردو تخ نإ اهون اة وضعا نخا هقب ادعاو نمانلا »لو

 .هتسمالب هسحأ ام لالخ نم هفصي مهنم

 !بوبنألا هبشي ليفلا نإ :لاق موطرخلا ىلع هدي تعقو يذلا اذهف

 !ةيودي ةحورم هبشي هنإ :لاق نذألا سمل يذلا كاذو

 !ريرسلا هبشي هنأب هفصوف هرهظ سمل عاطتسا يذلا امأ

 !ةناوطسألا هبشي هنإ :لاق نأ الإ همئاوق سمل يذلا نم ناك امو

 ل انيناييل

 هئاضعأ لكبو .هتماخضب ليفلا ىرت نأ ىلع ةرداق ةرصابلا نإ

 عيطتست الف  طقف ديلا فكب نوكت امنيح ةصاخو  .ةسماللا امأ .هداعبأو
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 .ليفلا نم

 .ًايبسن ةدودحم ريغ يه يتلا ةرصابلا ىلإ ةبسنلاب ةدودحم نذا ةسماللا

 .ةيلقعلا ىوقلا عم ساوحلا ةنراقم يف قدصت ةبسنلا هذهو

 بيغلا ملاع

 ؟رخآلا ملاعلا ىلع علطيل لقعلا هكلسي يذلا قيرطلا وه ام

 ؟ملاعلا كلذ ىلع ةلالدلا اهرودقمب يتلا ةيئرملا راثآلا يهام

 ساب الو :اهيفوعسي نأ زجوملا ثتحبلا اذهل نكم ال لئاسملا هذه

 تلصوت دق .اهلحارم رخآ يف ةيفسلفلاو ةيملعلا ثوحبلا نأ ىلإ ةراشالاب

 تابثإل مولعلا تكلسو .ةكرحلا وه ةيداملا ءايشألا لك يف لصألا نأ ىلإ

 .ءايشألا رهاوجو تارذلل مئادلا ريغتلا ىلع زكتري ةفسلفلا يأر نإ

 بكرلا كاذب سيل هنكلو ءلقنتم بكر  ةفسلفلا رظن يف هلك نوكلا

 ىلإ دوجو نم لاقتنا ةلاح يف هنإ لب .بسحف رخآ ىلإ ناكم نم لقنتملا

 .عاطقنا نودبو رارمتساب رخآ دوجو

 ريغت ةلاح يف ماسجألا رهاوج نأ يزاريشلا نيطأتملا ردص تبثأ

 .هتلاحتساب انيس نباو وطسرأ نمؤي ناك ام ناكمإ تيثا هنإ ع .لدبتو

 .ةيمتح ةرورض اهربتعا لب .ءطقف ةيرهوجلا ةكرحلا ناكمإ تبثي مل وهو

 ةلاح يفو ,رارمتساب ةكرحتم ةدحو فوسليفلا اذه رظن يف ملاعلا

 .نيمئاد ءانفو ثودح
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 ةلأسم هذهو .هريغب مئاق لب .هتاذب مئاق ريغ ماعلا نإف اذه ىلع ءانب

 .ليصفتو حرش ىلإ جاتحت ال ةحضاو

 يتلا ةلعلا نع ثحبلا ةلأسم تسيل ةيساسألا ةلأسملا نأ مهفن انه نم

 نأ ىلإ هجتي ثحبلا نإ لب ,ةنيعم ةدحاو ةظحل يف مدعلا نم ملاعلا تدجوأ

 ,رارمتساب هينفتو هدجوت دي هفلخ نمو مدعلا نم ةظحل لك يف دلوي ملاعلا

 ..عاطقنا ريغ نمو

 يبيغلا دادمإلا

 نم اهدوجو دمتست تادوجوملا لك نأ :ىضم اميف انحضوأ دقل

 ديرن اننكلو ًاعيمج ةعيبطلا معي يبيغلا دادمإلا نإف ىرخأ ةرابعبو .بيغلا
 .اضيأ دوجو اهل ةصاخلا تادادمإلا نم ةعومج ةّ نأب انه فيضن نأ

 .معن ..؟صاخ دادمإ كانه لهو

 حلطصم ىلإ الوأ ريشأ نأ يغبني .عوضوملا اذه حيضوت عيطتسأ يكل

 .ميحرلاو ,نمحر لاب ىلاعت يرابلا فصت ثيح ةلمسبلا ةيآ يف دراو ينآرق
 .امهنيب توافت عم ةمحرلا نم ناتقتشم نيتملكلا اتلكو

 .ءايشألا لك دوجو نإ ذإ ,تادوجوملا لك لمشت «ةينامحر لا» ةمح را

 .ةمحرلا هذه نيدم اهءاقبو اهتموميدو

 دوجوملا اهلاني يتلا ةصاخلا ةيانعلاو فطللا يهف «ةيميحرلا» ةمحرلا امأ

 اهنوناق اه ةصاخ ةيانع يهو .هيلإ ةطونملا ةفيظولا ءادأ رثأ ىلع فلكملا

 نم عونلا اذه ىلإ انودشريل ءايبنألا ءاج دقل .ةعيبطلا نوناق ريغ ءصاخلا

 يف لخدنسف .دادمالا اذهب ناميإلا ىلع انسفنأ ترقتسا اذإو .يبيغلا دادمإلا
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 انلامعأ لكل لداع ءازج مامأ اننأب سحن .نيملاعلا بر عم ةرشابم ةقالع

 .أارش مأ تناك ًاريخ

 :بيعابصلالاو ةيدرنلا هتاهح قى انايحأ قاستألا لاني. لاح ةيآ ىلقو
 : طوقيلاو ةؤنكلا ني هيصتق هع نم اعو

 :الئاق ميركلا هللا هلوسر بطاخي هناحبس هللاو

 (ىتْغأَف ًالئاَغ َكَدَجَوَو ,ىدَهف ًالاض َكَدَجَوَو ,ىوآف اميتُي َكْدِجَي ملآ)
 .(7-8:ىحضلا)

 .(نيعتسن كايإو دبعن كايإ# :أرقن سمخلا انتاولص يف نحنو
 ظ :يفلا ةادمعتمالا نم وتوطو

 دادمإلا عاونا

 قيفوتلل ةبسانملا فورظلا ةئيهت ةروصب انايحأ ىّلجتت بيغلا دي

 .ةظقيو حتفتو ةياده ةروصب انايحأو

 افود ًاثبع يتأت ال ةيبيغلا تادعاسملا نأ وه هديكأت يغبني يذلا نكل

 .لباقم

 بيغلا دي ًارظتنم يديألا فوتكم هتيب يف ناسنإلا سلجي نأ يغبني ال

 .ةقلخلاو ةعيبطلا سومانل فلاخم راظتتنالا اذهف .هذقنتل

 ةئيهت يف ىّلجتي يذلا ييغلا دادمإلا لوح امهادحإ نيتميرك نيتيآ ركذن

 رظننل .ةيونعملا ةيادهلا دادمإ لوح ىرخألاو ,قيفوتلل ةبسانملا فورظلا

 :يبيغلا دادمإلل ميركلا نارقلا اهعضي يتلا طورشلا ىلإ

 . (/:دمحم) (ْمكمادَقَأ َتّبتيَو مكرصْني هللا اورصْنَت نإ )



 /١ ةيراضح ةيؤرب ةيمالسا ميهافم 45

 نأ يأ .هلل انرصنب طورشم  يبيغ دادمإ وه يذلا - يملالا رصنلاف

 .هللا يفو هلل ماعلا ملاصلا ليبس يف انعسو ام لذبن

 .اضيأ ةينلا نسحو صالخالا همزالي نأ يغبني دهجلاو يعسلاف

 ٍمُهئيدْهَتل انيف اوُدَهاَج َنيذّلاَو) :العو لج لوقي يناثلا دادمإلا يفو

 .(69: توبكنعلا) (َنيِنِسْحُملا َعَمَل هللا نإو انس

 فرص طرتشت ىرخأ ةرابعبو ,«انيف» دهجلا طرتشت اضي اضيأ ةيآلا هذه

 نأ ةجيتنلا يف ناسنإلا عيطتسيل ةيحورلا ةقاطلا بناج ىلإ ةيمسج ةق

 .حاتفنالاو حتفتلاو ةيادهلا لاني

 .لباقم امود لاني دادمإ نع ثيدح نذا كانه سيل

 دانسإلاو دادمإلا طورش نع - مالسلا هيلع - يلع مامإلا ثدحتي

 انناوخاو انءانبأو انءابا لتقن (ص) هللا لوسر عم انك دقلو» :لوقيف يييغلا

 اريعصو محقللا ىلع ايهيو انيايقو اناعإ الإ كلذ انديروت اجو اضانعأو
 .ودعلا داهج يف ًادجو ملألا ضضم ىلع

 ,نيلحفلا لواصت نالواصتي انودع نم رخآلاو اّنم لجرلا ناك دقلو

 ءانودع نم انل ةرمف ءنونملا سأك هبحاص يقسي امهيأ امهسفنأ ناسلاختي

 .انم انودعل ةرمو

 .«رصنلا انيلع لزتأو تبكلا انودعب لزنأ انقدص هللا ىأر املف

 ناهالل ٌرضخا الو دومع نيدلل ماق امل متيتأ ام يتأن انك ول يرمعلو»

 :ىلاعت هلوق نم فهكلا ةروس يف انعلاطت ةبآلا هذهو .«دوع
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 اوُماَق ْذإ ْمهبوُلُق ىَلَع اًطَبرو ءىدُه ْمُهاَدرَو مهرب اوُمآ ةّيثف ْمُهَنإ)
 .(15١-١:فيهكلا) © اولاقف

 امهالكو .ةدارإلا ةيوقتو بلقلا طبر نعو ,ةيادهلا نع انثدحت يهو

 :نيلماعب ناطورشم

 .مايقلا :لوأآلا

 هللا ليبس يفو هّلل مايقلا اذه نوكي نأ :يناثلاو

 اهيلا لوصولا قيرط يف هسفن دهجيو «ةقيقحلاو قحلا نع ثحبي يذلا

 ةيبرجت ةلأسم يرمعل هذهو .اهتيانعب هلمشتل بيغلا دي هيلا دتقت فوس

 نأ درفلا ىلع مزلي ,ةيصخش ةبرجت اهنكل .ةينايإ ةلأسم اهنأ ىلإ ةفاضإ

 .هنضتحت يهو ةينابرلا ةيانعلاو فطللا راثآ سمليل هتايح يف اهسرامي

 !!..ةذل نم اهلمجأ امو

 نأ ناسنإلا عيطتسي ةطيسب ةيلوألا هلحارم .بعصلاب رمالا سيل

 ىلإ ناسحإلاو .فيعضلا ةدعاسمو عومجمللا ةمدخ لالخ نم اهيوطي

 دنا ءانضو سالخالا اهيع هذه :ىددضت نأ ىلع نوتللاولا

 عيطتسأ يلعلو .هرصانب ةذخا ةفوؤرلا ديلا هل ىلجتت فوس كاذ دنع

 لالظ تحت ةذللاب اهعم تسسحأو .طورشلا مكلت تسرام ينأب يعدأ نأ

 .حوضوب ةيانعلا كلت تسملو .نيملاعلا بر ةمحر

 هلا ةيا موحرملا فقاوم نم فقوم ددصلا اذهب ينهذ يف رطخب

 .  هماقم هللا ىلعأ - يدرجوربلا
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 رثأ ىلع «نارهط» ىلإ «درجورب» ةنيدم هللا همحر  رداغ دقل

 .ةيحارج ةيلمع بلطت ديدش ضرم

 رنا يلح انما اهراتكا تيس« قز ةنيده بلا اهي لاحبلا نشا#

 .كلذ هنم ةيملعلا ةزوحلا بلط

 ىلإ رفاسي نأ ررق ةنسلا كلت يف ةزوحلل ةيفيصلا ةلطعلا لولح دنعو

 هسفن ىلع رذن دق ناك هنأ اهدعب ملع ذا مالسلا هيلع  اضرلا دهشم

 :ءافشلل ءاجو هضرم ءانثأ هلل ر فسلا اذه

 مهيلإ بلطو .ءاملعلا نم صاخ سلحب يف اذه هميمصت هتحامس نلعأ

 هنم اوبلط نأ باحصألا باوج ناكو .اذه هرفس يف هقفاري نم اونيعي نأ

 .رمألا يف اوركفيل ةصرف

 ىلع انعمتجا اننإ :الئاق سلجيلا كلذ رضح نم ءاملعلا دحأ يل ركذ

 كلذ يف ءاذه لثم رفسل ابسانم فرظلا دجن ملف ء.رمألا يف انرواشتو دارفنا

 ,«مق» ةنيدم ىلإ مودقلا يف دهعلا بيرق  هماقم هللا ىلعأ  هنإ ذإ .تقولا

 ال فوس نينطاوملا نإف اذه ىلعو ءدعب يناريالإ بعشلا هيلع فرعتي مو

 .ميركتلاو ةوافحلا نم هتلزنم بساني امب نوموقي

 ىلع ديسلا ةميزع طيبثت ىلإ اناعد يذلا لوألا لماعلا وه اذه ناك

 ةيلمعلا انلعج لب ,يقيقحلا ببسلاب هحراصن نأ ىلع أرجن مل انكلو ,رفسلا

 :اعيمج انلق نأ ناكو .ةرفسلا هذه انضفرل ةجح هل تيرجأ يتلا ةيحارجلا

 طبري يديدح وأ يوج طخ نكي مل ذإ) ةرايسلاب ليوطلا رفسلا نإ

 .ديسلا ةحص ىلع ةنسح هجئاتن نوكت ال فوس (كاذنآ نيتنيدملا



 // ةيراضح ةيؤرب رظتنملا يدهملا ةلأسم

 ام لكب انيعس .رفسلا ثيدح ديسلا ررك ثيح ىرخأ ةسلج يفو

 ,رمألا فخي مل نيرضاحلا دحأ نكل .هرظن ةهجو ريغن نأل دهج نم انعسو

 .ةفلاخملا هذه ءارو نم اندصقب هل حرص لب

 :الئاق ةيحور ةمراص ةجهلب ثدحتو .ةأجف ديسلا حمالم تريغت

 نكت ملاياطعو حنمب ةءولمت تناك رمعلا نم ةنس نيعبس هللا ينحنم»

 ىلع فرعتأ نأل ةدملا هذه لاوط تيعس ..يريدقتو يريبدت نم اهادحإ

 يغبني ال ,نوعبسلا نونسلا كلت تمرصت نأ دعبو نآلاو .ةايحلا يف يتفيظو

 .«..رفاسأ نأ دبال ..الك !يسفنب ةصاخ ا يرومأب ركفأ نأ

 هلامعأل هتسرامم يف صالخإلاب يعسلا نرق ول .ناسنإلا نإ معن

 :يسخ ذل فيقع هيلز دنقلا هيقاع نك وس هنت اللا

 يداملا ركفلاو يهلإلا ركفلا نيب قرفلا

 .ًاريهظو مكل ًادنس ةقيقحلا نوكت نأ دبالف ,ةقيقحلا مترصن اذإ

 .يداملا ناسنإلاو يهلإلا ناسنإلا نيب قرفلا حوضوب ودبي انهو

 ,لطابلاو قحلا قيرط نيب  يداملا ناسنإلا رظن يف  توافت مث سيل

 نازيم يف حلاطلاو حلاصلل الو ,لطابلاو قحلل سيلو .ملظلاو لدعلا نيبو

 .ميقلاو نيزاوملا هذهم أبعي ال ملاعلاف .نزوو باسح ملاعلل يلكلا ماظنلا

 يعي كاردإ الو لقع الو نذأ الو نيع  ةيداملا ةيؤرلا يف  ملاعلل سيل

 لذخيو «قحلا قيرط ىلع نيرئاسلا ديؤيو دنسيل ةفلتخملا ميقلا اهتطساوب

 .ميقتسملا يوسلا قيرطلا نع نيفرحنملا
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 ةاعد دنست ةقيقح كانهف .نيقيرطلا نيب قرفي يهلإلا ناسنإلا نأ الإ

 .مهيديأب ذخأتو قحلا

 ةيونعملا لماوعلا رثأ» ناونع تحت «ريصملاو ناسنإلا» باتك يف تركذ

 ىلع ةرثؤملا لماوعلا نأ ىلإ بهذت ملاعلل ةيداملا ةيؤرلا نإ» :«ريصملا ىلع
 ةيداملا لماوعلاف ,ةفرص ةيدام هتداعسو هتمالسو هقزرو ناسنإلا لجأ

 .هتعسو هقزر قيض يفو .ناسنإلا لجأ بيرقت يف مكحتت يتلا يه اهدحو

 .هتداعس نامض يف اذكو .همسج ةمالس يفو

 ةيونعملاو ةيحورلا لماوعلا نأ ىلإ بهذت ملاعلل ةيهلإلا ةيؤرلا نأ الإ

 مأ ارش ناسنإلا يرتعي ام لك يف  ةيداملا لماوعلا بناج ىلإ - رثؤت

 .اريخ

 ةيعيرشتلا ننسلا هاجت ًادياحم فقي ملاعلا ربتعت ةيهلالا ةرظنلا

 زيحتت ال ماعلا يف ةينوكلا ننسلا نأ ىرت يأ .ةيرشبلا ةيلمعلا تاهاجتالاو

 حيحصلاو ءلطابلاو قحلا ميهافم نأل ,لطابلا راصنأل وأ قحلا راصنأل

 .دحاو باسح يىنوكلا راظنملا يف امل .روجلاو لدعلاو .أطخلاو

 هاجت هفقوم يف دياحلا ةرظن ماعلا ىلإ رظنت ال ةيهلإلا ةسردملا نكل

 .لطابلاو قحلا باحصأ

 قحلا قيرط ىلع نيرئاسلل رصانم  ةسردملا هذه يأر يف  ملاعلا

 .ةسدقملا فادهألا يوذلو ,ةماقتسالاو ةلادعلاو

 .هقيرطو هبهذمب داقتعالاو ناعإلا نم ًأاظح يتوأ امهم  يداملا ناسنإلا
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 ةحاذلا نع ةةدسو ةسدقتو:ةفاع ةحلصم تاذ هلاماو هفاذهأ تناك انهمو

 هلذب ام رادقمب هلامعأ جئاتن ىقلتي فوس هنأ نم رثكأب نمؤي ال - ةيعفنلاو

 .رثكأ ال دهجو يدس نم

 بهت فوس ةينوكلا تادوجوملا نأ دقتعيو نمؤي ملسملا درفلا امنيب

 نوكلا نأ نمؤيو .هناميإو هتديقع ليبس يف ىحض نإ ؛هترصنو هتيامحل

 .قيرطلا يف اهذبي يتلا ىوقلا مكلت تارملا فالآ قوفت ىوق ىلع يوطني

 سفنب مهامعأ جئاتن نم نوقلتي قحلا ةاعد نأ دكؤت ةيداملا ةيؤرلا
 يف - قرف ةّمث سيل ذا ,مهملظ ةجيتن هوبسكي نأ نيملاظلل حاتي يذلا ردقلا

 ةسردملا باسح يف لئاه قرفلا نأ الإ .نيقيرفلا نيب - يداملا مهفلا

 .«ةيطإلا

 قارشإلاو ماهلإلا

 حتفيف ءاملعلا نايك ىلإ ذفني يبيغلا ددملا نم عون قارشإلا وأ ماهلإلا

 .ةلئاه تافاشتكا ىلإ يدؤت ملعلا نم ًاباوبأ مه

 ةبرجتلا :امهادحإ «ناتنثا ملعلا ىلإ لوصولل اهمهفن يتلا قرطلا نإ

 :لالدعالاو :ىنانقلا « شالا و ةييعلا ةوهانقلاو

 ءارقتسالا قيرط نع اهرارشأو ةعيبطلا زومر ىلع تفرعت ةيرشبلا

 سايقلا قيرط نع ةفلتخم جئاتن ىلإ تلصوتو .ةينيعلا ةدهاشملاو

 :لد دس الاو

 اهاوط تامدقمل ةمزاللا ةيعطقلا ةجيتنلا اهنأل ةيعيبط تابستكملا هذه
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 يفسلفلا راظنملا يف - تابستكملا هذه نأ ريغ .يلمع لكشب ناسنإلا

 يف يراوزبسلا ريشي اذه ىلاو .يماهلإ اشتم نع ةلضفتم تسبل < قيقدلا

 :هتموظنم

 ميظع هلم ميدق يح جيلعلا عالتملا مهنلاو
 نإ له :وه هحرطن نأ يغبني يذلا لاوسلاو .انثحب نع جراخ اذهو

 مأ .بسحف نيقيرطلا نيذه لالخ نم ةيملعلا اهتريسم توط دق ةيرشبلا

 ؟هتّنِجو هيلإ تلصوت اهّدمأ دق ًائلاث ًاقيرط ةم نإ
 تاعارتغالا:يلغأ كعلو: .اننلات اقيرط كافه نأ ءاسلعلا دكت

 رايت نم عون وهو .ثلاثلا قيرطلا اذه نع تمت ىربكلا تافاشتكالاو

 ام مث .هلوح ام ءيضيف .هلقعو ملاعلا سفن يف ةأجف حدقني دق يئابرهك

 .ءيفطني نأ ثبلي

 ةتوافتم تاجردب دارفالا يف ةدوجوم ةوقلا هذه نأ انيس نبا دقتعي

 ل الو ءىضتت اهتز 5167) قفزكلا ةئئلا نيمفت لإ بهترورةئلمقو
 .دارفألا ضعب دنع رثؤم ديدش دوجو اهل يتلا ةوقلا هذهب . 6 ران ُهْسَسْمَت

 تامولعم رثكا نأ ىلإ «لالضلا نم ذقنملا» هباتك يف يلازغلا بهذي

 هثحب يفو .يماطِإ لكشب الوأ تقئبنا ةيشاعملا تاجايتحالاب ةطبترملا رشبلا

 نع رشبلا اهكلتمي يتلا تامولعملا ةعومجم نإ :لوقي ةوبنلاو يحولا نع

 قيرط نع ةبستكم نوكت نأ نكمي ال موجنلا نعو جالعلاو ةيودألا

 ةيادهل ,ماهلإلا قيرطب ,يهلإلا فطللا نع ةرداص نوكت نأ دب الف «ةبرجتلا

 .رشبلا
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 ةوبنلاو يحولا نع هئحب يف رخآلا وه يسوطلا نيدلا ريصن هجاوخلا

 .ماهإلا قيرط نع مت رشبلا هيلإ لصوت ام مظعم نأ ىلإ بهذي
 ,راصنأ مويلا اه سيل ةميدق ةلأسم ماهلإلا نأ نوروصتي نيريثكلا لعل

 نع مويلا انملاع يف انتامولعم لك ردصم يه ةرهاظلا ساوحلا نأ نولاخيو

 !!ساوحلا هذه ريغ ءيش الو .ةبرجتلاو ةدهاشملا قيرط

 .نولاخيو نوروصتي امك ةلأسملا تسيلو

 تايرظنلا نم ًاريثك نأ ىلإ بهذي نيرصاعملا ءاملعلا نم ريبك عمج
 .ماهلإلاب هيبش قيرط نع ءاملعلا ىلإ تيحوأ

 ةيرظن نع «لوهجملا كلذ ناسنإلا» هباتك يف «لراك سيسكلا» عفادي

 :لوقيو ماهلإلاو قارشإلا

 ركفلا ةليصح طقف تسيل ةيملعلا تافاشتكالا نأ دكؤملا نم»

 امل ةفاضإ .ةيقالخلاو قارشإلاك ةنيعم صئاصخ نوكلتمي غباونلا .يناسنإلا

 قارشإلا قيرط نعف .ةفلتخملا لئاسملا يف ريكفتو تاعلاطم نم مه

 اياضقلا نيب ةلوهجملا طباورلا نورصبيو ,نيرخآلا نع يفخ ام نوكردي

 امنود ةماهلا لئاسملا مهف ىلإ نولصوتيو ءاهنيب طابترا ال نأ نظيي يتلا

 .«ناهربو ليلد

 :اضيأ لوقيو

 ةنيدم مولعلاو  نييقارشإو نييقطنم :نيقيرف ىلإ ءاملعلا ميسقت نكمي»

 دنتست اهنأ عم ءاضيأ ةيضايرلا مولعلا يف هبيصن قارشإللو .نيقيرفلا نيذهل

 يف امك_ ةيدايتعالا ةايحلا يف قارشإلا لتحيو .لماك يقطنم ساسأ ىلإ
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 بعصميو ,كاردإلاو مهفلل ًالماع هرابتعاب ًاريطخ الح  ةيملعلا اياضقلا

 ...مهوتلا نيبو هنيب انايحأ زييمتلا

 لصوتلا ءقارشإلا قيرط نع .,نوعيطتسي نورهاطلاو ماظعلا لاجرلا

 امنود عقاولا كاردإو ءًاقح ةبيجع ةبهوملا هذهو .ةيونعملا ةايحلا ةمق ىلإ

 .«ريسفتلل لباق ريغ .ريكفتو ليلد

 مهنأ يعدي تايضايرلا ءاملع نم ةلث «ليراك سيسكلا» انل ضرعي

 يقطنملا جاتنتسالاو يعسلا قيرط نع مهتامولعم اوبستكا نويقطنم

 تايضايرلا ءاملع نم ةدع ءامسا ءالؤه بناج ىلإ ضرعيو ,بسحف

 .ماهإلاو قارشإلا قيرط نع مهملع اوقلت نيذلا

 ملاعلل لاقم ىلع تعلطا ًاريخأو .نورخآ ءاملع اهديأ ةيرظنلا هذه

 يف نطابلا لقعلا رود» :ناونع تحت «ارام اداه كاج» يسنرفلا يضايرلا

 :هتمجرت يف ءاج «يملعلا كاردالا

 تاعارتخالاو تافاشتكالا روهظ ىلإ تدأ يتلا لماوعلاب ركفن امنيح»

 .يلخادلا يئاجفلا كاردالا رود لهاجتن نأ اقالطإ عيطتسن ال اننإف

 ام ضعب نأ ملعيو .ةلأسملا هذه ام دح ىلإ - كردي ققحم ملاع لك

 تاطانشتلا نس ةلسلس ةنجبق ناك ةنيفلعلا لئاسملا نيه ةهيلا لضوت

 .«ينطابلا ماهإلا قيرط نع رخآلا ضعبلا ىلإ لصوت امنيب ,ةيروعشلا

 تايضرفلا لوح ناهإلا اذه سفن هل ناك «نياتشنأ» ريبكلا ملاعلا

 .قارشإلاو ماهلإلا نم عون تايضرفلا هذه أدبم نأ لوقي ناكو .ىربكلا
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 ةجيتن

 يف دوجو اهل ةيبيغلا تادادمالا نم ًاعاونأ نأ ركذ ام عومجم نم مهفن

 ٌدعُت دقو .بلقلا ىلع اطبرو ةدارإو ًامزع انايحأ درفلا حنمت .دارفألا ةايح

 ..رينتو يدهت ةوق لكشب تادادمإلا هذه زربت وأ ,ةيداملا لئاسولا هل

 .ةيملعلا راكفالا مهلتو

 ةيانعلاو يهلإلا فطللاف .ىدس كرتي مل ناسنإلا نأ ملعن انه نم

 .ةريحلاو عايضلاو ةلالضلا نم هلشتنتو ,ةنيعم طورش يف هلمشت ةينابرلا

 نأش امف دارفالا نأش اذه نإ .فعضلاو رونخلاو زجعلا تاظحل يف هيجنتو

 ؟تاعمتجملا

 يعامتجالا يبيفلا دادمإلا

 هتوه نم هلشتنت يك عمتجم ىلإ ةيانعلا دي دتمت نأ نكمملا نم له

 ؟همايق يف هدعاستو

 هيلع هللا تاولص دمحمو ىسيعو ىسومو ميهاربإك ماظعلا ءايبنألا

 ايأ ةيرشبلا مهيلإ جاتحت تقو يف اورهظ ءنوفورعملا نوحلصملاو .مهيلعو

 .جايتحا

 ةميدلاك مهنأش ناك ,ةيرشبلا يجنتل تدتما يتلا ةيبيغلا ديلاك اوناك مهنإ

 هللا لوق قادصم اوناك ,ةبدحم ةلحاق ءارحص يف لطهت يتلا ءاحمسلا

 ةّمئأ ْمُهَلَعجَتو ضرألا يف اوُفعضُتْسا نيذلا ىَلَع نُمَن نأ ٌديِرُتو) :ىلاعت

 .(28:صصتقلا) («نيئراولا مُهلَعِجَتو
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 ةيوبنلا ةثعبلا تقفار يتلا فورظلا فصي - مالسلا هيلع يلع مامإلا

 :لوقيف ةكرابملا

 ضاقتتاو ,ممألا نم ةعجه لوطو ,لسرلا نم ةرتف نيح ىلع هلسرأ»

 ,رونلا ةفساك ايندلاو .بورحلا نم ظلتو .رومألا نم راشتناو ,مربملا نم

 .«..اهرم نم سايإو اهقرو نم رارفصا نيح ىلع .رورغلا ةرهاظ

 نم عمتجتي رادحملا وأ ,ةيرشبلا طوقس بقعأ ءايبنألا روهظ نإ

 :ةاهتلاو ذاقنالل ًابيبنت ءايبتألا فالوأ ناكف :ةقيحس ةؤه: قا تاعسفلا

 ةرفح انش ىَلَع ْمُتْنكو ) :الئاق ةوعدلا يرصاعم بطاخي ميركلا نآرقلا

 لآ) (َنوُدَتهَت ْمُكَلَعَل هتايآ ْمُكَل ُهَّللا يبي كلذك اًهئم ْمُكََقْاَف راّثلا نم

 .(١٠*:نارمع

 لوقتو «دوسالا ليللا ةياهن حابصلاو ءايضلا» :يسرافلا لثملا لوقي

 نع ثدحتت تااوقملا هذهو «ةدشلا ةياهن جرفلا» :بوعشلا ضعب لاثمأ

 اك يقبع يصرنلا نودكلا نيسانأ ىلع لدتوب ةيرتقللا جر اعلا حم عون

 .نويداملا هروصتي

 يدهملا ةلأسم

 .ىربك ةيفسلف ةلأسم يه ؛مالسإلا يف يدهملا ةلأسم

 سنج وأ ةصخشم ةقطنم وأ ةنيعم ةمأ يف رصحني ال بقترملا ذاقنإلا

 جرادم وحن اهب ريسيلو ؛ءاعمج ةيرشبلا لمشيل دتمي ذاقنالا نإ لب ؛تاذلاب

 .ةداعسلاو حالصلاو يقرلا
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 رطخ مث سيلو .ءاضفلا ريخستو ملعلا رصع يف اننإ :لئاق لاق امبر

 يقترت ةيرشبلا !!يبيغ دادمإ ىلإ ةجاح كانه نوكت يك ةيرشبلا هجاوي

 ةنوعملا ىلإ ايجيردت اهجايتحا لقيو ءلامكلاو لالقتسالا ملس ىلع

 هجاوي رطخلا ناك !!دادمتسالاو ةجاحلا غارف نآلُي ملعلاو لقعلاف .دادمإلاو

 رطخ مث سيلو .طاطخنالاو لهجلا بهايغ يف طغت تناك امنيح ةيرشبلا

 !!ةفرعملاو ملعلاب رونت ًاعمتجمي هجاوي
 .هل ساسأ ال  فسألا عم  لايخلا يف حونجلا اذه نإ

 طيح ناك امم لقأب سيل مويلا ةيرشبلاب قدحي يذلا رطخلا نإ

 .مظعأو رثكأ هنإ لب .ةفلاسلا روصعلا تاعمتجمب

 لهو. اهتاذ ةيوشنلا تارا ءاوو: تاك ليما 0| رقت نأ اطخلا قب

 .قالخألاو ةيبرتلا ملع يف نيثحابلا تلغش ةلأسم

 ةوهشلا وه .نانعلا ةلسرملا ءاوهألاو زئارغلا وه فارحنالا ببس نإ

 نم راثكتسالا يف مهنلاو .هاجلاو ةرهشلا بلط ىلع صرحلاو بضغلاو

 .اتدابعو تاذلا نحوةذللا

 انرصع يف ةيرشبلا ءاوهألاو.ةيداملا زئارغلا ىلع ةرظن قلنل نآلاو
 تاذلا ةدابعو نيرخآلا رامثتساو ةرطيسلا عفاود ىلع اذكو ,نهارلا

 .يناسنإلا ملظلا عفاود ىلعو ,ةيصخشلا ةعفنملاو

 ؟ملعلا لظ يف ةرقتسم ةئداه ًاعيمج اهنإ له

 !؟ةماقتسالاو فافعلاو اضرلاو ىوقتلاو لدعلا حورب ةبذهم اهنإ له

 !؟ًامامت ةسوكعم ةلأسملا نإ مأ
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 يأ نم رثكأ مويلا تنج دق ةيداملا ةيرشبلا زئارغلا ”ا

 .زئارغلا مكلت ندل تالاو تاودأ نونفلاو مولعلا تحض و .ىضم تقو

 لكو ءاملعلا حبصأو ,ةوهشلا ناطيش ةمدخ يف ملعلا كالم ىحضأ

 بالطو ةنعارفلاو ةساسلا مدخت ةعّيط تاودأ يملعلا لقحلا يف نيلغتشملا

 .ذوفنلاو ةرطيسلا

 ىلع يباجيإ رثأ يأ كرتي مل يملعلا مدقتلا نأ يف كش نم كانه سيل

 ناسنإلا رورغ نم داز مدقتلاذه نإف سكعلاب لب .ةيرشبلا زئارغلا

 نونفلاو مولعلا تحض أ ىتح ءاهاظل رعسو .ةيناويحلا ةزئارغ جيهو هنايغطو

 اودع حبصأ رشبلل ميمحلا قيدصلا اذه نإ يأ ,ةيرشبلل ودع ربكأ مويلا

 ل دود

 !؟اذامل

 لامعتسا ةيفيكب طبترت هنم ةدافتسالا ..ةرانإ ةليسو ,حابصم ملعلا نأل

 .لامعتسالا اذه ءارو نم فدهلاو ,حابصملا اذه

 لوق دح ىلع وأ ,باتك ةءارقل حابصملا نم ديفتسي نأ درفلا عيطتسي

 .ةقرسلا دنع لضفألا عاتملا ءاقتنال - يئانس يسرافلا رعاشلا

 ققحتو .اهفادهأ ىلإ لصت نأ هقيرط نع ةيرشبلا عيطتست مّلس ملعلا
 نأ عيطتسي الو .ناسنإلا فادهأ رييغت ىلع رداقب ملعلا سيلو .اهتاياغ

 ا مر دا دج

 ءاوهألاو زئارغلا يف مكحتي نأ عيطتسي يذلا نيدلا ..نيدلا ةفيظو هذه

 :ةيماسلا ةلستلا عفاودلا ناسنإلا يف كرحيو ,ةيناويحلا
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 .هزئارغو ناسنإلا الإ ,ءيش لك هترطيسل عضخُي نأ عيطتسي ملعلا

 وه نيدلاو .هيلإ حمطي يذلا هاجتالا يف ملعلا رّخسي يذلا وه ناسنإلا

 .ةصاخلا ةهجولا ههجويو ناسنإلا رخسي يذلا

 ناسنإ نع «ةفسلفلا ذئاذل» هباتك ةمدقم يف «تنارويد ليو» لوقي

 يف ءارقف اننأ الإ .,ةلآلاو كيتكتلا يف ءاينغأ انحبصأ نحن» :ةلآلا رصع

 .فدهلا

 يف شيعي ناك يذلا ناسنإلا كاذ نع ملعلا رصع يف ناسنإلا ريغتي م

 ادعو ةوهسنلاو بطقلا قون ارم هتؤكات لبق نم تلخ نق روصع

 .امه

 نأ عيطتسي مل ..ةيسفنلا هئاوهأ نم ناسنإلا ررحي نأ ملعلا عطتسي مل

 ...ناسنإلا يف بصغلاو كفسلاو نعرفتلاو ربجتلا حور ريغي

 .مويلا انملاع يف تداس دق رهاظتلاو قافنلا حور نأ وه ,قراف عم

 .هيلع تنميهو

 ةبترم ىلإ لصتل فيسلا دودح تزواجتف تلاط دق ءادتعألا دي نأو

 .«لبانقلا تافذاق ىلاو .ءتاراقلا ةرباع خيراوصلا

 ملاعلا لبقتسم

 ناميولا اذهو ءنوكلا اذه ىلع نميهم هلإ دوجوب نوئمؤم نوملسم اننإ

 .اننيعأ يف ةئراكلا رطخ نم للقي يذلاوه

 لماكلا ءانفلاب انل يحوت ال مويلا ةيناسنإلاب طيحت ىتلا راطخألا لك



 /١ ةيراضح ةيؤرب ةيمالسا ميهافم 1م

 ىلإ دمي ًالبقتسم ةيرشبلل نأب انقامعأ يف نوئئمطم اننأل ءنوكلا اذهل
 .ءايبنألاو لسرلا ميلاعت سفنلا يف هثعبت نانئمطالا اذه نإ .نينسلا نييالم

 .هيلإ دنتسن يبيغ دادمإ عقاولا يف هنإ

 نس ايضردت يركرو هءاسنلا قعر نيم كيل ين انريحا ول

 ةموك ىلإ اهوحيل روهش ةتس دعب ضرألاب مطتريس هنأبو ءضرألا رادم

 نيم اهون اكفامعا قال فوت الإ ترمس اذه انل ليقول هتلافو

 اليوط ضهي مل يتلا ةيرشبلا ءانفل نحي مل تقولا نأب ناميإلاو نانئمطالا

 .اهمعارب حتفت ىلع

 كلذك ,بكوك وأ مجن طوقس لعفب ىنفتس انضرأ نأب نمؤن ال اننأ امكو

 .ةبرخملا ةيرشبلا ىوقلا ديب ضرألا ءانف ةلوقم قدصن ال

 ؟اضيأ نوقدصي ال مهنإ له ؟..نورخآلاو

 ةيندملاو ةايحلاو ناسنإلاو ضرألا لبقتسمب اضيأ نولئافتم مه له

 !؟ةرووخلا فلا هعلا و ةذاعشلاو

 ثيداحأو بطخ يف مؤاشتلاو فونخلا تامالع رارمتساب ظحالن اننإ

 .ةراضح لاو ةيرشبلا لبقتسم ىلإ ةبسنلاب ملاعلا ةساس

 ىلع ةلأسملا انظحالو ,يبيغلا دادمإلاب انناميإو نيدلا ميلاعت انلمهأ ولو

 يف قحلا انلعجو .مؤاشتلا يف مهانقفاول ,ةيرهاظلا بابسألاو للعلا ساسأ
 .مهبناج

 !؟نومءاشتي ال اذامل
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 لئاسو قالطنا ىلإ يدؤي رز طغض اهريصم ررقي ايند يف لؤافت يأ

 (؟كنييرشنلاو نافلا

 ةرارشلا رظتنت دورابلا نم ةميظع لتك ىلع دقري ملاع يف لؤافت يأ

 !؟يملاع قيرح ىلإ لوحتت يك
 :«ةديدحلا لامالا» هباتك يف «لسر» لوقي

 انرصع يف دوسي ةردقلا مدعو فعضلاو ةريحلاب ساسحإلا نإ»

 .رضاحلا

 ينفت فوس برح .اعيمج اهديرن ال برح نم برتقت انسفنأ ىرن

 رظنن ,هناكم يف ثكمف ةيح ىقال دق بنرأك اننإف اذه عمو .رشبلا مظعم

 !!لمعن ام يردن نأ نود انب قدحما رطنخلا ىلإ يفخ فرط نم

 لك يف رشتنت ةبرخملا ةفوخملا ةينيجوردهلاو ةيرذلا ةلبنقلا ثيداحأ

 طحنا ايطار يور سينما ناديعا انني اسف لئاكتو واكو
 .ةيشحولاو بلاكتلاو

 ,نيروعذم نيلوهذم رهاظملا هذه مامأ نحن هيف فقن يذلا تقولا يف

 .«ةاسأملا هذه نم مزاح فقوم ذاختا ىلع نيرداق دعن مل انناف

 !؟فقوملا اذه لثم ذاختا ىلع نورداق رشبلا لهو

 موي بتك دبق «ةديدجلا لامآلا» باتك نإ :هلوقب ةرابعلا هذه ىلع ديهشلا ذاتسألا قّلع - ١

 ..امهيلك نيركسعملا بعرتل نيصلا تزرب دقف نآلا امأ .سورلا نم ًابوعرم برغلا ناك
 ةيرشبلا خيرات يف رطخ ربكأ مويلا هجاوي ملاعلا نإ لوقنو .يرهطم ذاتسالا قيلعت ىهتنا

 فادهأ ةيفلخ ىلع لئاه ييرخت شطبب عفدنت ذإ .ةيملاعلا ةنميهلاب اكيرمأ دارفناب لثمتي
 .(مجرتملا) ةيبيلص بورحو ةيتاروت ماهوأو ةينويهص
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 رصع ىلإ ةبسنلاب ةليوط ناسنإلا روهظ ةدم نإ» :اضيأ لوقي وه

 .ةيجولويجلا روصعلا ىلإ ةبسنلاب ةريصق اهنكل ,خيراتلا

 ضعبلا بهذيو .ةنس نويلم لبق دوجولا ىلإ رهظ دق ناسنإلا نإ لاقي

 عيطتسيسو .ةيتايحلا هترتف زاتجا دق ناسنإلا نأ ىلإ - نياتشنا - مهنمو

 .«هسفن ينفي نأ «لئاطل يملعلا همدقت ةنوعمب ,ةدودعم نينس لالخ

 انمكح امل ةيداملا رهاوظلاو بابسألا لالخ نم رومألا ىلع انمكح ول

 نأ نكمي ال ةيبلسلا ةرظنلا هذهو .مواشتلا نم عونلا اذه ريغب ًاقح اهيلع

 نأب ناميإ ءيحور ناميا قيرط نع الإ ةلئافتم ةيباجيا ةرظن ىلإ لدبتت

 .لدعلاو نمألاو ةداعسلاو هافرلا ةايح اهمايأ لبقتسم يف رظتنت ةيناسنإلا

 نوكتس ةيناسنإلا ةايح نإف ,ةقاقلا مواشتلا ةروص انلبق اننأ ول

 لمح عاطتسا نإ ام يذلا لفطلا كلذ ةايح هبشت اهنإ ..ًاقح ةكحضم

 .هنطب يف نيكسلا سرغب راحتنالا ىلا عرسأ ىتح نيكسلا

 اذه ىلع ناسنإلا رمع نإو ,ةنس رايلم نوعبرأ ضرألا رمع نإ :لاقي

 .ةنس نويلم نم برقي بكوكلا

 رهشأ ةيناُم نإف ,ةدحاو ةنس ضرألا رمع نأ انضرتفا ول :اضيأ لاقيو

 .ةايحلل رثأ يأ ضرألا رهظ ىلع دجوي نأ نود ةنسلا هذه نم تضم

 ةياكح تاذ:تايشورباف: لكشب ةايحلا نوهلف ذب عساتلا رهشلا دودح يفو

 يفو «ةينبللا تاناويحلا ترهظ ريخألا رهشلا نم يناثلا عوبسألا يف .ةدحاو

 .ناسنإلا رهظ ةنسلا هذه ةريخألا ةعاسلا نم ريخالا عبرلا
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 تاباغلا ةايحو ةشحوتملا هتايح نم ناسنإلا اهيف جرخ يتلا ةرتفلاو

 نيتسلا يناوقلا هذه يفو .ةنسلا هذه نم ةيناث نيتس رخآ يه فوهكلاو

 ,ةعيبطلا رهاظم ريخست يف هلقع نم ةدافتسالا يف ناسنإلا دادعتسا رهظ

 هترادج ناسنإلا تبثأ نيتسلا يناوثلا هذه يفو .هتيندمو هتراضح ءانب يفو

 .ضرألا يف هللا ةفالخ ءابعأ لمحتب

 ءالجاع هسفن ينفيس ةقئافلا ةيملعلا هتراهمب ناسنإلا نإ نآلا ليق ولو

 ال هنإف ءاذه ليق ول .هتريسم نم مادقأ عضب ىوس هلاوز نم قبتي مو
 ا نوما اديك الإ تبل نابقألا يلع هلام نأ قوس نفي

 ىبرت يذلا درفلا نكل ءاذه معزي نأ عيطتسي نييداملا نم ًارفن نإ ,معن

 نكمي ال :لوقي هنإ ..ريكفتلا اذه ركفي نأ هل نكمي ال ةيهلإلا ةسردملا يف

 هنكلو .ملاعلاب قدحلا رطخلاب نمؤي هنإ .نيناجملا نم رفن ديب ىنفي نأ ملاعلل

 فوس ةيرشبلا ىلع هللا اهب لضفت يتلا ذاقنإلا ةبرجت نأب اضيأ نمؤي

 .لبق نم تلعف امك حلصملاو يجنملا ثعبتل بيغلا دي دتدقت فوسو .رركتت

 هلك وس ركسصيو اهبع قلعت 1 اغلا نأ دقو يهلإلا ناسنإلا

 يردأ ام» :يبرعلا لثملا اهيلع قدصي يتلا ناسنإلا ءانف لوح نييداملا

 .«عدو مأ كلي

 :هللا ةمكحل فلاخم نهارلا انرصع يف ةيرشبلا ءانف

 ةياغل نكمم لك لاصيإ ةيانعلاو ةمكحلا ىضتقم ذإ

 .هلحارم لوأ يف هنإ .دعب هتني ل ضرألا رمع نإ ..الك
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 ةداعسلاو ريخلاو لدعلا ساسأ ىلع ةمئاق ةيملاع ةلود رظتنت ةيرشبلا

 .هافرلاو نمألاو

 :كلذ نوكيسو اهبر رونب ضرألا قرشتو دوعوملا مويلا لصي فوس

 هب تنمأو .روجلا همايأ يف عفتراو ,لدعلاب مكحو .مئاقلا ماق اذإ»

 اهييضوم تسوي مك لسرلا دع الوب نانتاك ب طوال كعيخاو لبلا

 | .«نيقتملل ةبقاعلاو :ىلاعت .لوق وهو .هرب الو هتقدصل

 نمي ةيقبعملا ءايآلا نعنل' سل: نأ لذب :نيمتاشتم نييبلط نوكت نأ لال

 نم رونلا رجف ةلالطإ ىلإ علطتن نأ انيلع ءاذه لك لدب ؛ةيرشبلا رمع
 .ةملظلا يف الإ رينت ال ةرارشلاف ,بوطنلا لك ءارو

 مكب برحلا موقت ىتح» 0 يدهملا 7 ىلإ يلع مامإلا ريشي

 ما لا
 , ؟اهيبقاع

 اهريغ نم يلاولا ذخأي - نوفرعت الامب دغ ٍتأيسو - دغ يفو الأ

 نقلت." انينبك لانا يطرأ عرقوب" اازعا ءعراسم لاس انا

 .برحلا مادتحا ةدش نع ةيانك ,باينالا وأ سارضألا ىصقأ :ذجاونلا - ١

 .رشلا نم اهيفام ةرازغ نع ةيانك ,عرضلا :فلخ عمج .فالخألا - ؟

 .نيفعضتسملاو نيمولظملل :اهعاضر اولح - ؟
 :نيلاطلا :اهنقاع امقلف نو
 يهمل ابغأ واسم ىلع ءوتلا لامع نم لماع لك «مئاقلا:لأولا بساتس ترحلا تهتنا اذا خف

 .اهمرج نم ءيرب هنأل اهريغ نم مئاقلا ناك انو
 .ةضفلاو بهذلا نم ةعطقلا يهو :ةذلف عمج ذالفأ عمج ذيلافأ - 5
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 تانتكلا تي ىبيضو ةروسلا لدضءقيك كررت ءاهيلاق اهلا

 .«ةنسلاو

 رجف عولطب رشبي هنكلو .رهفكم سوبع دغ ىلإ علطتي يلع مامإلا

 .تاملظلا مكلت لك ءارو نم رصنلا

 ِْضْرَأْلا نأ ِرْكَذلا دعب نم روبزلا يف انبَمك دقلو) :لوقي ميركلا نآرقلاو

 .(0١٠:ءايبنالا/(نوُحلاّصلا ّيِداّبعاهِْرَي

 .يدهملا روهظ ةلأسم يف ىمظعلا ةفسلفلا يه هذه ..معن

 راصتتاو ةداعسلاب رشبت اهنكل ..ماظع تامزأب رذنت تناك نإو ءامنإ

 :تامزألا هده دعو: ةلادعلا وب قلل

 ..ةريبكلا ةيناسنإلا لمأ وه اذهو

 اهب لذتو ..هلهأو مالسإلا اهب دعت ةيرك ةلود يف كيلإ ُبَعرن انإ مهللأ
 ..كليبس ىلإ ةداقلاو كتعاط ىلإ ةاعدلا نم اهيف انلعجتو ..هلهأو قافنلا

 .«ةرخآلاو ايندلا ةمارك اهم انقرزتو


