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 ..ناسنإلا ءاغلإ مهم

 ؟فيك نكلو

 ءاهب مامتهالل ءهنع «لئادبلا» عنصو ؛هفييزت قيرط نع

 ! هنود

 تناك اميرو .ملعلا رصع هومس « رصع ادب دقل

 (مداخ» نم لّوحت ملعلا نكلو .ةحيحص ام موي يف ةيمستلا

 مامأ دوجولا قوحسم «ًادبع» ناسنإلا حبصأف ؛«مودخم» ىلإ

 . .هبأب

 اهو ءرمقلا ىلإ رخآلا دعب دحاولا نودعصي مه اه

 رظانمو «ءضرألا لهأ تاوصأو «ضرألا لهأ لئاسر يه

 نم ناسنإلا عقوم نيأ نكلو «قافآلا بوجت ضرألا لهأ

 ؟كلذ لك

 لب «ناسنإلا نكي مل ءرمقلا ىلع سلج يذلا ْنِإ
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 ءءاضفلا داّور هاقلت يذلا قيفصتلا لكو .«هتبكرم» ةدّيسلا

 حوّرلا» ىلإ سيلو ««ةّيملعلا ةزهجألا» ىلإ ًاهججوم ناك
 . © (ةيناسنإلا 000 وهال ٠

 .داهطضالاو ,عوجلا نم نوناعي فولألا لاب امف اّلِإو

 يف دوجولا يف مهّمحب فارتعالا مادعنا نمو .حقولا ملظلاو

 ؟ةمدقتملا بكارملاو «خوراصلا لظ

 نأ مويلا داكيو «ناسنإلا هيوشتب أدب رصعلا اذه نإ

 . اهامث هيغلت

 «لافتحالا لمجأ امو «ءناكم لك ىف مئاق ناجرهملا

 ؟يناسنإلا روضحلا نيأ نكلو

 ىف امئاد نورضاحلا مه .ملظلا .فوخلا ىملألا

 ..ناكملاو نامزلا

 ةعناو

 ؟نورتنلا ةلبنق نع متعمس له )١(
 ذيفنت ىلع ةردقلا اهل نأ نم ةعبان اهتّيمهأو ءرصعلا اذه ةفسلف صخلت اهنإ
 يذلا تقولا يف «يناسنإلا دوجولا ىلع ءاضقلا عيطتست يهف «ةفسلفلا هذه
 !ءوسب ناسنإلا ءايشأ سمت ال

 ..ناسنإلا ادع ام ءيش لك عم ةيناسنإ ةلبنق يهف

 !اهب رصعلا مامتها رس اذهو



 لفثت هلف الإو «دوجوم تنأف . كيمحي (ملعلا» ناك اذإ

 :نوناقلاب نعل كدالا «فنيفنا: نبع ةيعبلا ىف كفل نلغ

 . .ملاعلا مكاحم لك نم صاخ رارقبو

 ؟ملع يأ

 ةعانص ملع وأ «لاومألا سيدكت ملع ..قرف ال

 لالغتسإ ملع دف (نيييطلا دابعشسا ملع وأ ءحالسلا

 . !نيفرتملا ةيذحأ حسم ملع وأ «نيرخآلا

 . !مويلا رضاحلا وه لاجم يأ يف «ملع 4

 هلكت امضهتسو :ةيمخت هلع فلين ل ناوتا

 نوكلمي ال نيذلا ة ةصاخ . ..بئاغلا وه هردق 57 03

 نورصي نيذلا يأ .اهنوعيبي ال يتلا مهرئامض ادع ام ةعاضب

 «توملا دح .ىلإ اهي نوتشتيو . مهتيناسنإ ىلع

 .؟ملعلا نم انيمحي نم ىلإ ةجاحب مويلا نحن مك

 . لهجلا نم ًاصّلخت ملعلاب اومتحي نأ اودارأ اندادجأ

 اهتم هرج. ماعلا نه نفعا فوجي نفيق" نول رقم اوناك

 ؟الغم ةرقبلا سدقت

 عوجلا نم سانلا تومي نأ نيب قرف يأ نكلو
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 مهتاجاح دس نم اومرحُي نأ نيبو يالا خلا اومعطيل

 . .ملعلا . .نم انيمحي نم ىلإ ةجاحب مويلا انسلأ

 حالسو ءريمضلا حالس نم ىضمأ  نايغطلا ىمح يماح -

 . .ناميإلا

 :لوقت لق

 . !لكشلا اذهب ةمتاق ةروصلا تسيل ..ال ..ال

 .ءدئارجلا حمصت نم رثكأ ىلإ كوعدأ نل ءانأو

 يف ةريغصلا ةشاشلا ىلع يرجي ام ةعلاطمو «تاللجملاو



 لقف هك أف ىف ديحولا كحاضلا وه ناكو .هولتق دقل

 ريدخت ةلاح يفو «شعنم ّوج يف ىرج «ًاًيبهذ لتقلا ناك

 . ةليمج ةفاشك ءاوضأ تحدو ةذللاب هترعشأ

 «نوُينابايلا اهعبتي ناك يتلا ةذيذللا ةقيرطلاب متعمس له

 ؟فارشألاو ءارمألا

 .اهب مهنودشيو «ةعفترم يسارك ىلع مهنوسلجي اوناك

 دج ةمعان شاير ةطساوب .مهمادقأ لفسأ كرفب نوأدبي مث

 يداونب «تاناجرهملاب «مويلا ناسنإلا لتق يرجي اذكه

 وه ام لكبو ءوهّللاب «سنجلاب ,مالفألاب .«صقرلاب .ةارعلا

 : !كيدل

 وأ .ءكلهتسم ناويح ىلإ هليوحتو .هخسم يرجي وأ

 .!قرف ال ..رساك ناويح وأ «لتاق ناويح

 ناويحلا ةباغ» هنأكو «مويلا ملاعلا كل ودبيل ىتح

 «ةيوونلا لبانقلاب باينألا لدبتسا يذلا «يراضحلا
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 ؟ًامئاد اذكه ناسنإلا ةروص تناك له
 و

 :ل د اعط

 . !ريهشلا ذه الا ..ىرقفلا نامنألا ةريوض.ةكانقن

 . !لدعلا ّدض الإ . .لتاقملا

 :!نامركنلل الإ ..تسملا

 .لتقلاو ءملظلاو .ةيرصنعلاو .ةيصوصللا رصع ىفو

 يف تناك ةسكاعملا ةروصلا نأ سانلا قدصي له مارجإلاو

 ؟ًاًمح ناسنإلل - ام موي

 م / ١0



 ناكم لك يف فنعلاو ةميرجلا

 !ةفرس ةميرج نوملسملا فرعي مل ماع 0و

 علتباو «ةراضحلا تضرقنإ ةأجفو «ةعاسلا تقد

 ءاجرأ يف بهللا ةنسلأ تقثبنا دقف «ناسنإلا ةيناسنإ مالظلا

 ةمهتلم اهيف نارينلا صقارتت ةباغ ىلإ تلّوحت ىتلا ةنيدملا

 تركاديجولاو سرادملاو لزانملاو .دباعملاو .«.تابتكملا

 .اهقيرط ىف هدجت ام لكو ةيراجتلا

 يهو يكبت عراشلا ضرع ىف ةديحو ةلفط تناك

 : خرصتو يطرشلا يدي نيب ضفتنت
 .ةبعل تذخأ طقف ..قرسأ مل ..قرسأ مل

 : حيصي نسم لجر ناكو

 ةراضحلا خيرات يف ليثم اهل قبسي مل ةاسأم ترّجفتو

 رّمدي أدب ناسنإلا هركتبا يذلا قالمعلا ءةرصاعملا
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 ادق ةارسوبلا ةقينع ىف فيعلمفلا ءايريكلا «ةرايضحلا
 ةانفاملا تأدبو م ايف

 ..مهتراضح

 نرقلا ةياهن لبق يأ «191١/ا/  ويلوي - ١5 ةليل :نامزلا

 ةنيدمو «ةيرحلا لاثمت ةنيدم «كرويوين ةنيدم :ناكملا
 مكحتت يتلا ىربكلا تاكرشلاو «؛ةصرويلاو بهذلاو لاملا

 يتلا باحسلا تاحطان ةنيدم .هتعانصو ملاعلا داصتقا يف

 .(بالكلا ءاقدصأ تايعمج» ةنئيدمو .قباوط ١١١ ولعت

 ةنيدمو .اهنع عفادتو .ءناويحلا اذه ةيهافرب متهت يتلا

 روفصع لك شاشعأ نوبّقعتي نيذلا «ريفاصعلا ءاقدصأل

 ةنيدمو ءاهيلع نوفطعيو .ةمظعملا ةيجاجزلا تاراظنلاب

 لدعلل ًاردصم نوكت نأ اهيف ضرتفي ثيح «ةدحتملا ممألا»

 .ملاعلا لودل نمألاو

 :ةتداحلا

 :فايرهكلا هناطلا ةيلرت ةطعبم بريشت ةيؤخ قءاوسم
 يف «وبمار»و «تينوب نايدنأ» يف ةيوونلا ةقاطلاب لمعت يتلا
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 قرغتو «يئابرهكلا رايتلا عطقني كلذبو .«نالكور» ةيحاض

 . مالظلا يف كرويوين

 .حابشألل ةنيدم ىلإ كرويوين لّوحتت ةأجفو

 قلطنا نأ دعب ,بعرلاو بلسلاو بهنلاو .صوصللاو
 .نوقرحيو ءنورسكيو «نوبهني ةنيدملا ناكس نم فولألا

 ىدحإ تفصو امك  سانلا اهيف شيعي «ةليل يضمتو

 0 نأ دعب «تاناويحلا ةليل» - سنورب يح تانكاس

 نيذلا  ةطرشلا نيب ةيقيقح برح تاحاس ىلإ عراويخلا

 تاعامج نيبو  ةزاجإ يف اوناك نيذلا ىتح ًانيمح اوعوكبا

 :ةةيهتلاو بلسبلا

 نومتني اوناك «نّيبت امك «ةقرسلا ىف اوكرتشا نيذلاو

 ىتحف .ةيعامتجالا تاقبطلا تاني ءرامعألا فلتخم ىلإ

 .تايلمعلا هذه يف اوكرتشا نسلا دانكو «تاهّمألاو ءءابآلا

 ذنم ةصرفلا هذه لثم انل حنست مل» :خرصي مهدحأ ناكو

 .!«ليوط تفو

 «سبالملا نيلماح عراوشلا يف نوضكري نوبهانلا

 نم .هليخت نكمي ام لكو روطعلاو «يكسيولا تاجاجزو

 لافطألا ضعب .ةيلزنملا ىناوألا ىلإ نويزفلتلا ةزهجأ

 .ةيراهلا ةلجعتسملا ءادقألا مهتحاتجا امدنع اولتق راغصلا
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 تاجاجز ىتح اوقرسا :لاق يكسيو لحم بحاص

 ةغراف تاجاجز اهنإ . .تاهجاولا يف ةضورعملا يكسميولا
 .(طقف ةن

 ال ةريرم ةبرجت شاع كرويوين ةنيدم ناكس نم صخش لكف

 متت نأ كمي

 :صوصللاو هطرشلا

 يف ىربكلا ةيراجتلا تالحملا جاجز مّظحت تاوصأ

 ىلإ لوصولا نم اونكمت نيذلا ةطرشلا لاجر ..سولقلا

 ىلاوح اولقتعإو (ةكيمسا سباالم اودترا بعرلا قطانم

 كن انع ابن ةدع ىف صوصللا نم صخش 6

 «نتاهنام» يح ةقطنم يف تثدح تاقرسلا مظعم نكلو

 هلمح نوعيطتسي ام لك بهن نم صوصللا عنم نم اونكمتي

 تاظحل ةدع لالخ ةرايس 06٠ ترّخبت .ءسكفورب ىف

 . ضرع ةلاص نم



 عراش ربع تاونس ١٠ هرمع ىبص ضكر .ملراه ىف

 5 اهرمع ةأتف تضكرو .ةجارد هفتك ىلع لمحي «غ١ 6

 متي نيأ يهو ةديدج ةلكشم ترهظ ءانثألا هذه ىف

 .أهيف صوصللا راصح منو «نتاهنام

 .ءةيراجتلا تذاكيينلاو .«فراصملا تسل اذه

 .كرويوين ظفاحم (ميب ماهاربإ) بلط ةيلاملا تاسسؤملاو

 ام» :مهدحأ لاق امك نكلو .ىلاتلا مويلا يف اهباوبأ تقلغأو

 .(اهريدقت دحأل نكمي الو «ةياغلل ةيلايخ رئاسخلا ..ةدئافلا

 :ةقيقحلا ترهظأ سمشلا

 . ةنيدملا ىلع رطيسي رحلا نم وج أدب ىتح .ىلاتلا مويلا

 ةنسلأو ناخدلا بحس علهب نودهاشي ناكسلا أدبو

 نم ةصاخو .«فقوت لود ةعفلذنم .ءامسلا نوف كتمت ناردتلا

 مظعم قرح مت ثيح ..ةمدعملا ةريقفلا ءايحألا ةقطنم
 م

 . تالحملا



 ىلإ لعفلاب قئارحلا تّدأ دقو ءمهنع سيلوبلا داعبإل ةقرسلا

 . ةنيدملا نم ةديدع نكامأ ىلإ ةطرشلا لاجر لوصو رخأت

 لوقي نويزفلتلا ةشاش ىلع لفط رهظ .ةريهظلا يفو

 . امامت هيفا رظيملا ناو. .هةتموب ذل قف قرح ا هنا |ركفتف

 امك تايانبلا ناكس شيعي ىتح كلذ تلعف امنإ :فاضأو

 507 نود .يلهأ عم شيعأ

 انقرس :.. ادكأ .ونضاوتمل حت اذاجل :اولاق دقف .ةقرسلاب

 . طقف لكأن نأ ديرن اننإ . .لكأتل

 تناك «ةشيودنس الإ ذخأت مل اهنأ تمسقأ ةلفط

 .موي لك اهيهتشت

 .ةملظملا ىطسولا نورقلا ناكس

 :جئاتنلا

 ليللا تاعاس لالخ ىرج ام لك رصح ناكمإلاب سيل
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 تائم اهنم ءرالود نويلم فلأ رئاسخلا ةعومجم تغلب ه

 . .تاقورسملا نم نييالملا

 . صوصللا لبق نم ةفلتخم تاباصإب ًايطرش 8١ بيصأ ه

 لامعأب كارتشالا ةمهتب ًاصخش 54/8١“ ةطرشلا تلقتعا ه
 .ةقرسلا

 اولواحو ءسكفورب نجس يف اودّرمت ًانيجس ١550 و
 هس رولا

 . زريكير» ةريزج نم ءانجس 8 بره ه

 .قئارحلا ةحفاكم ءانثأ ًايئافطأ 7١ حرج ه

 4٠٠ اهنم «قيرحلاب راذنإ 7ال١ تلجس ءافطإلا ةرئاد ه

 نفيا يرمى ماب قيرخ
 ١0 ةدمل الإ عطقني مل يئابرهكلا رايتلا نأ عم كلذ لك

 !طقف ةعاس

 :انت راضح

 «رتويبمكلاو ءايجولونكتلا ةراضح نم روص تناك كلت

 :هلل امو . .رصيقل ءرصيقل ام ةراضح . .ةيعانصلا رامقألاو

 . ! (هّلل



 .ريمضلاو «ناميإلا ةراضح نم ةروص اهلباقم يفو

 سانلل .هلل امو ..هلل ءرصيقل ام» ةراضح ..ىوقتلاو

 :ةراضحو !«نوعجار هيلإ انإو هلل انإ) :ةراضحو 000

 .«هلايعل مهعفنأ هيلإ مهبحأو هللا لايع مهلك قلخلا»

 .؟ةروصلا كلت يه امف

 .م 18٠ ماع ةياهن ىتح م 08٠١ ماع ةيادب نم :نامزلا

 ايسآ طساوأو ايبيل نيب ةعقاولا ندملا لك :ناكملا

 :طسولا

 .مالسإلا روهظ :ةثداحلا

 ىلع نوشيعي اوناك نيذلا ءودبلا كئلوأ لّوحت ةأجفو

 ةأرملا تناك ..نينمؤم سانأ ىلإ .ءبهنلاو ةقرسلاو وزغلا

 الف ءءارحصلا يف اهدحو يشمتو بهذلا اهسأر ىلع عضت

 : ممطر دحاأ اهيلإ نلف
 اهيف رثأ ال ةنمآ قطانم ىلإ ىرقلاو ندملا تلّوحتو

 م١٠18 ىلإ م 08٠ نم  نورق ةعبرأ ترم ىتح . .ةميرجلل
 ةثداح اهضرعو ةيمالسإلا دالبلا لوط يف عقت نأ نود نم -

 قحب ةبوقعلا لازنإ ىلع ءاضقلا اهيف جاتحي «ةدحاو ةقرس

 . عطقلا دح ءاملعلا يسن ىتح «قراسلا

 *” و



 رّيحت ةليوطلا ةدملا هذه دعب «صل» لوأ طبض املو

 ؟هدي عطقي نيأ نم ةفيلخلا

 . .فتكلا نم عطقت :لاق نم مهنمف «ءاملعلا فلتخاو

 نم عطقت : لاق نم مهنمو . .دنزلا نم عطقت :لاق نم مهنمو

 مامإلا لوق «ةياهنلا يف هب ذخأ يذلا يأرلا ناكو ..قفرملا

 هلوق ىلإ ًادنتسم .ءطقف عباصألا نم عطقت اهنإ :ِةِع داوجلا

 ىلع عضوت فكلا نإ ثيح هينا َدِحَسَمْلا َنَأَو#» :ىلاعت

 .!اهعطق بجي الف «ةدجسلا ةلاح ىف بارتلا

 فنعلا» زورب بابسأ ىهام :وه نآلا لاؤسلاو

 .ةبقارملا لئاسو ثدحأب عّبمتت دالب يف «يمارجإلا

 ؟ةيعماج ةداهش «سانكلا» ىتح لمحيو «ةبساحملاو

 :باوجلاو

 ال ةراضح يهف «ةيقالخأ روذج الب «مهتراضح» نإ

 ينحبراو «لدابتملا حبرلا ىلع مئاق ءيش لك اهل ريمض

 «ناسحإلا الو لدعلل دوجو الف انه نمو .«(كحبرأ ىتح

 .ةيعامتجالا مهتاقالع يف صالخإلا الو .قدصلا الو

 : نيساسأ ىلع مهتراضح تماق دقل

 ١( :ةيآلا «.نجلا ةروس ١18.
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 ملعلا ١

 رامعتسإلاو  "؟

 ةعزنلا عم ةلخادتم تناك «مهدنع «ةيملعلا ةعزنلاف

 «ةرمعتسملا بوعشلاب رضي رامعتسالا نأ امكو «ةيرامعتسالا

 . .قالخألا

 نم اودجي مل نيحو .ةقرسلا ىلع اودوعت مهنإ

 ! مهسفنأ اوقرس «هوقرسي

 نمو «ةعانصلاو ملعلا نع هومن يف فلخت ريمضلا نإ

 ىلإ يعيبط لكشب يّدؤت اهلك ةيعامتجا ضارمأ تزرب انه
 . فنعلاو ةميرجلا زورب

 قرعأ خيرات ام ةلودل ناك املكو «تارمعتسم اهيدل تناك

 نه نثكأ ةميرجلا نم اهبيصن ناك «نيرخالا دالب لالتحإ نم

 . .اكيرمأو ءايناطيربو ءايلاطيإو ءاسنرف لثم ..اهريغ

 .ةميرجلا بايسأ كلديدحت 5 (هتويل كاج» ىلإ عمتسنلو

 .«يعامتجالا ملظلا دوجو ةيسيئرلا بابسألا نم :لوقي

 ىف ترج موي تاذ» :هلوقب كلذ ىلع ًالثم برضيو

 ضب



 ببسب «وكنارف لارنجلا ةموكح دض ةرهاظت هيزيليزناشلا

 ةقظنم نكلو «نييكسابلا راّوثلا ضعب مادعإب ًامكح اهرادصإ
 تمطخف «ًاباهرإو ًافنع اهيلايل دشأ نم ةليل تفرع هيزيلزناشلا

 .تارايسلا تقرحأو رجاتملا تقرّسو «ةيجاجزلا تاهجاولا

 ةرهاظتلا كلت ىف تدجو نيمقانلا نم تائف نأل ؟اذامل

 نم ةذوبنم اهسفن ربتعت اهنأ امبو «يلامسأرلا ءاخرلل زمرو

 اهنأ اهنيقي ىفو .هنم ماقتنالا ىلإ تدمع يكالهتسالا عمتجملا

 ىلع ذارحتسالا + «نخالا ركسعملا ىلإ دوعت «(ًاضرأ ا لتحت

 كلذ هبشي ام دجن امك .طقف ءاينغألا اهب رثأتسي تازايتمإ

 نودجي الو .هباحصأ نم ًايلاخ ًالزنم صوصللا محتقي امدنع

 ىلع ةقلعملا ةينفلا تاحوللا ميطحتب نومقتنيف هنوقرسي ام

 نيميلا نيب فالخلاك «ةفورعم ةيسايس بابسأ كانهو

 ةزهجأ ةطساوب اهميمعتو تافالخلا هذه روربو ءدحاولا

 فنا



 ةمصاعلا ىحاوض تناك اذإف «ةيعامتجا بابسأ كانهو

 اذإو كرجل ددع يف يسايقلا مقرلا تبرض دق ةيسنرفلا

 وأ ةطسوتملا ندملا نم ًارطخ رثكأ ىربكلا ندملا تناك

 ىلإ ءوسلا ةغلاب اهيف ةينكسلا فورظلا نأل كلذف «ةريغصلا

 ندملا هذهو «ةيرصعلا ةايحلا فورظ ىرسأ نحنف .ديعب دح

 نيذلا «ءثادحألاف .ةميرجلا بابسأ لك ًايسفنو ًايّدام رّْفوت

 مهتيبلاغ يف مهارن «ةديدج رصانعب مارجإلا شيج نودوزي
 ةثيدح ةينبألا تناك اذإو .مهسفنأل ندملا هذه يف نيكورتم

 ةلاح نم ىيناعت اهنأ الإ ءسمألا خاوكأ نم رثكأ ةيححصو

 . جيجضلل ماع لكش يف ةضرعم يهو ءديدشلا ماحدزالا

 ةطيحملا ةينكسلا قطانملا نم ريثك يف هنأ ىلإ ةفاضإلاب

 نوسراميو نوبعلي ثادحألاو لافطألا دجن ىربكلا ندملاب

 . ىلفسلا تاقبطلا يف مهتاياوه

 ليملا متت نأ اهناخ نم ةيئاعلا ةايعلا توران ابك
 ذالاوب ريسدنعلا ىلإ .ليملاف :لانطألا نيف بتعلا ىلإ

 يف مهرسأ نكست نيذلا لافطألا ىدل ةرثكب رفوتي ةيبلسلاو

 ديعاوم نودو .فاك لخد نود اهموي شيعتو «ةقيض نكاسم
 .مونلاو ةحارتسالاو لمعللو ماعطلا تابجول ةمظتنم

 لخاد كسامتلا مدعني امدنع ةروطخ رثكأ رمألا ودغيو

 .نيجوزلا نيب تانحاشملاو تافالخلا رركتتو «ةلئاعلا
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 نادقف ًاضيأ كانه فنعلا ىلإ ةيّدؤملا بابسألا نمو

 : ايعايعجاو « اهسايس « ةيعامعجالا كتناعتلا ني ةاواسملا

 .«ًايداصتقاو

 اهلك يهو ءهينويل كاج اهركذي يتلا بابسألا يه كلت
 هنع نوثحبي يذلا جالعلا نأ امبو ..«ريمضلا» نادقف ةجيتن

 مهنإف «ءيسيئرلا ببسلا ىلع يضقي نأ لواحي ال كانه

 . .نولشفي

 (حّلسملا سيلوبلا»و «سبادألا ةطرش»و «نوناقلا» نإ

 مل نإ ةدئافلا ةميدع ىقبت «ةينويزفلتلا ةبقارملا»و «رادارلا»و

 .«بيغلاب داقتعالا»و «ىوقت»و «ناميإ» كانه نكي

 نم أّرجتي ال اًءزج مهدنع ةميرجلا تناك انه نم

 ٠ .رابخألا نم اي انخيرأت يف تناكو . .ةايحلا

 لّوحت ىتلا هذه انتراضح ىف ةيقالخأ ةعزن ةيأ «ىرت

 ٌّبح ىلإ «ءتاوهشلا ّبحو ةينانألاو ةيهاركلاو دقحلا

 ىلإ ناسنإلا لّوحت مهتراضح ىف ةيناويح ةعزن ةيأو

 سنجلاو لاملا ليبس ىف «لتاق»و امرجمااو «صل»
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 اهناكس نمأي مل اذإ «قباوط ١١١ نم ةيانب عفنت اذامو

 ؟ةظحل ةيأ يف ةميرجلا نم

 يف شيعي ناك اذإ .خوك يف نكسي يذلا رضي اذامو

 ؟صالخإلاو نواعتلاو قدصلاو بحلا ءاوجأ

 هبهت ال ةقالمعلا ةينبألاو «ناسنإلا رّيغت ال ءابرهكلا ْنِإ

 تدقف اذإف ..ةايحلا سسأ نم ساسأ قالخألاو .ةداعسلا

 امهم «ةّيناسنإ ةراضح نوكت نلف ةّيقالخألا ةينبلا ةراضحلا

 . يعانصلاو «يملعلا اهمدقت ناك

 ؟ 5



 رصعلا ةلكشم ةيرصنعلا

 ءادوس :هضرأ يف هللا نيميو

 يم

 :مهتراضح

 نم دلوي وهف «هنول رايتخا يف لخد يأ دوسألل سيل

 نوللا سيلف ..ايجنز اضيأ وه نوكيف «نييجنز نيوبأ
 :هنول رايتخا ىف لخد يأ ضيبألل سيل امك .هل «ةصقنم»

 «ًازايتمإ) ضيبألا نوللا سيلف « نيضيبأ نيوبأ نم دلوي وهف

 . . نكلو

 .«نوللاو «ءقرعلاو .ءروكيدلاو ءرهاظملا ةراضح يف

 :ايقيرفأ بونج

 (ساملألا) مجانم رشتنت ثيح ءايقيرفأ بونج هذه

 في



 ديدحلاب جونزلا نومكحيف «ضيبلا نم تائم عضب اهيتأي
 ءمهدالب نوفرسيو .مهنوملظيو سانلا نودهطضيو .رانلاو

 . اناس ناك نإو ىنسااةتسلا» نه. وضم لاق
 .ةرذلا ءاملع نم املاع ناك نإو ىتح دبعلا وه «دوسألا»و

 «ضيبلا ةموكح مايأ ةليوط ةبقحل رمألا ناك اذكه

 مهلو ءءيش لك يف زيمتم صاخ عضو ضيبلل ناك ثيح

 نيحو .لاح ةيأب دوسألا هيف ريسي نأ زوجي ال ضيبألا

 - مهروجأ صخرل  دوسلا لاّمعلا ليغشت ىلإ ضيبلا رطضي

 عرازم نم اوطبهي نأ لمعلا نم ءاهتنالا درجمب مهيلع بجي
 ةضفخنملا قطانملا يف مهنكاسم وأ «مهخاوكأ ىلإ ضيبلا

 !ضيبلا نكاسم نع ًاديعب

 رئاودلاو تارازولا يف ةّصاخ لخادم نهيسللو

 «تاصابلا نيف «نشوكلا» نم ةصاخ دعاقم مهلو .ةيموكحلا

 ضيبلل تناك قئادحلاو .حباسملاو .ىهاقملا ىفو

 .ةينوناقلاو ءةصاخلا مهتازايتما
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 يف ندملا ىنغأ نم ربتعت يتلا ؛الثم غروبسناهوج يفف

 تارايسلا يف ة رصنعلا ةقرفتلا مظن يرست نكت مل «ملاعلا

 ءحراسملاو .معاطملاو :ةاسييوتتو الاوز ةماعلا

 اهيف فتاك ةفاغلا ىنابملا نإ لي بيق تايفثكسملاو

 :ةوسلا ىرخأو صضيبلاب ةصاخ دعاصمو باوبأ

 اهيرذق ةحانس اما: لحوت تناك" ةماعلا ءيطاوشلا ىفو

 .ةفلتخملا سانجألا نم نيمحتسملا نيب لزعت رتم

 تنك نوب هل اناس :كنافا ضبا نول اذ: كنك نإلا

 «نكمم كلوبق نإف ًانولم

 ! «(بهذإ .بهذأاف عدوسأ تك نإ امأ)

 لصأ نم مه نيذلا ناكسلا ىلع «ضيبألا» ةظفل لدتو

 لصأ نم نورذحتي نيذلا كعلوأ صاح عموحبو «يبوروأ

 نوردحني نيذلا ناكسلا ىلإ «نّولملا» ةظفل ريشتو . يدنلوه

 نيب طالتخالا ةجيتن نيدولوملا ىلإو ,ءيويسأ لصأ نم

 نيذلا ناكسلا ىلإ «دوسألا» ةظفل ريشتو «نييقيرفأو نييبوروأ

 . . يقيرفأ لصاأ نم مه

 لح



 صخشلا بتري ناك سانجألا ميسقت جمانرب يفو

 ضعب جردأ اذكهو .هيلإ يمتني يذلا سنجلاو ءهرهظم بسح

 رصنعلا نمض امامت ضيبأ لصأ نم اوسيل نيذلا صاخشألا

 نم ميسقتلا طح ىرخألا تالاحلا ضعب يفو «ضيبألا

 «ضيبلا نم مهنأ ىلع اوفرع نيذلا صاخشألا ضعب ةمارك

 . .ىرخألا سانجألا ةبترم ىلإ مهلزنأف
 «نينولملا ةمئاق ىلإ ضيبلا ةمئاق نم مهدحأ لقن اذإو

 الو «ضيبلا هنطقي يذلا يحلا نم أروف لاقتنالا هيلع بجو

 هيلع بجي ناك امك ءءاضيب ةأرما نم جاوزلا هتعاطتساب دوعي

 اذإو . .ضيبلل ةصصخم تسيل ةسردم ىلإ هلافطأ لسري نأ

 هيلع بجو «ءدوسلا ةمئاق ىلإ نينولملا ةمئاق نم مهدحأ لقن

 «لئابقلا سرادمب هلافطأ قاحلإو «جونزلا ّيح ىلإ لقتني نأ
 .رورملا زاوج ىلع لصحي نأو

 ؟رورملا زاوج وه امف

 يقيرفأ لك لمحي نأ ىلع .ءكانه صني نوناقلا ناك

 ةماقإلل صاخ حيرصت هيف انودم نوكي نأ بجي «رورم زاوج»

 الصفنم رخآ ًاحيرصتو «غروبسناهوج لوح جونزلا ءايحأ يف
 ةنيدملا يف ءاقبلا قح هل لوخي ًاثلاثو «لمعلل ةنيدملا لوخدل

 . اليل



 نم يقيرفألا قحالي ناك يذلا ءزاوجلا اذه ضرف دقو
 اهداتري ىتلا نكاسالا ذاتربب ال ىك ةدحللا ىلإ ةهسلا
 يقالي يقيرفألا ناك زاوجلا اذه ىلع لوصحللو .ضيبألا

 ةخطل لّكمي يرصنعلا لصفلا نمز يف ايقيرفأ بونج نإ

 ةسسلاو .ةثيدحلا ةيداملا ةراضحلا نيبج ىلع ءادوس راع

 .ةديعب ةقطنم ىف ءاضيب «ةيرصنع ةطلغا

 .ةراضحلا هذه ةديلو ىه ايقيرفأ بونج نأل كلذ

 . يبرغلا ملاعلا لبق نم «ةيمحم» تناكو

 عضولا دض فحصلا تالمح ربتعن نأ انل زوجي الو

 ناك هليطاسأو ءهتّوقب برغلاف .ءيش ىلع اليلد كاذنآ مئاقلا

 . .عضولا اذه ساسأ ىلع ةمئاق تناك هحلاصم

 «قراس» دّرجم ناك ضيبألا ايقيرفأ بونج سيئر نإ

 ناكف ءملاعلل ًافوشكم ناك هّنكلو .برغلا نع ةباينلاب ينوناق

 .دقعلاو لحلا مهيديأب نيذلا امأ . ضعبلا لبق نم «نادم»

 ةلينقلا ةعانص ىتح قراسلا اذه عم اوناكف يبرغلا ملاعلا يف
 .ةّيرذلا
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 ايقيرفأ بونج اهكلمت ىتلا ةلئاهلا ةيندعملا تاورثلاف

 . ليسي برغلا باعل لعجت تناك

 «تروبير دلرو دنا زوين. سأ.وي» ةلجم تركذ دقف

 ةراقلا بهذ نم /9460 جتنت ايقيرفأ بونج نأ ةيكيرمألا

 .مويدانفلا نم /١5و ءيرجحلا محفلا نم /947و «ةيقيرفألا

 نم /١8و .ذالوفلا نم /8او ءنوميتنألا نم /84و

 /٠5و «موينارويلا نم /55و «موركلا نم /5ا7و ءفوصلا

 اذإ هنأب اذه يرصنعلا لصفلا نورّربي اوناكو .لكينلا نم

 يتلا ةلئاهلا تاورثلا هعم ترثدنا ءيرصنعلا ماظنلا رثدنا

 ةدحتملا تايالولا اهتعيلط يفو «ةبيرغ لود عضب اهلغتست

 . ايناملأو اسنرفو ايناطيربو

 «ةيرذ لبانق تكلتما دق ايقيرفأ بونج ةموكح تناكو

 اسنرف ىلإ ًايونس نط فلأ لدعمب موينارويلا ردصت تناكو
 ام لكو .طاواغيم 956 امهنم لك ةوق نييون نيلعافم لغشتو

 تلصح دق تناك يذلا بصخملا موينارويلا دوقو وه هجاتحت

 .اقباس هيلع

 رودص دّرجم ْنِإف لبانقلا كلت كلمت نكت مل ول ىتحو
 ىتلا ةلودلا هذهل ةيركسعلا ةردقلا سكعت تناك اهنع «ةعاشإلا

 ضب



 ةيرحبلا هطوطخ ةسراح نوكتل ١9176 - 77 ماع نيب حالسلا

 نم مغرلا ىلع اذه «ةقطنملا يف ةيجيتارتسالا هفادهأو

 ماع ذنم ةدحتملا ممألا اهيلع تقفاو يتلا ةعطاقملا تارارق

 اكيرمأ اهيف امب ءاهسفن ةيبرغلا لودلا اهتقدصو

 . اسنرفو ايناطيربو

 :ايسيدور

 يف ضيبأ فلأ 1١ مكحتي ناك ثيح ءايسيدور يفو
 دشأ نكت مل نإ ءاهسفن ةلاحلا تناك دوسأ نييالم 5 ريصم

 . كلذ نم

 : كلذ ىلع ًالاثم كيلإو

 وهو ا(دوو لودروج) طباضلا  ندنل يف - انتو دقل

 : نييفحصلل نلعيل «ءاضيبلا ايسيدور شيج - ىف قباس طباض

 لق ءكاذتا ضيبألا ءارزولا سيئر (ٌثيمس 0 رماوأبو هنأ

 . .ةريرج الو بنذ نودو نيحلسم ريغ نييندم نييقيرفأ لتق

 : ًايفرح لاقو

 .دوسألاو ضيبألا نيب لماعتلا ةدعاق ايسيدور يفا١

 ناك اذامل لأسإ مث :ًالوأ دوسألا لتقأ «ضيبألا اهيأ) :وه

 .!«انه فقي وأ ءريسي

 نذر



 :لاقو

 اوعظق مث  هئالمز عم  نييقيرفأ لتق ام ًاريثك هنإ)

 نحب مل مهنم ادحا نأ عم .حيسامتلل ومما .مهنادبا

 .(. .احالس لمحي

 :نيوراد لبج دنع قيقحتلا ركسعمل أافصو (دووا ركذو

 عم ضيبألا لجرلا اهسرامي بيذعتلا نونف عشبأ عدبأ ثيح
 .هموق نيبو هنطو يفو هضرأ ىلع ءدوسالا لجرلا

 عباصألا نم لالتل اروص (ادوو نودروج» ضرعو 1

 نايأ مكح امنأكو ..ةيرشبلا تاروعلاو فونألاو ناذآلاو

 . هيخأ ةأويس يراويو «هاتوم نفدي ًابارغ ري مل ١ ثيمسإ

 ةراضحلا نم ًافطع دجي ناك ماظنلا كلذ نأ بيرغلاو

 !دوسلا لتقو «هيلع ظافحلا لجأ نم نيعّوطتملا

 :اضيأ جونزلا ملظت ..اكيرمأ

 : ريف جونزلا داهطضا رهاظم لازت ال ءاكيرمأ يف

 نم ةيالو نيرشع يف حمسي ال :ةيفاقثلا اياضقلا ىفف

 ةسردم ىف اوهلعت نأ جونرلل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
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 ةيالو روتسد نم "؟ ١» ا/ ةرقفلا صنتو :نصيبلا عم ةدحاو

 : ىلي ام ىلع (ىبيسيسيماا

 نأ  ميلعتلاو ةيبرتلا لقح  لقحلا اذه ىف ىعاري»

 قيرف لكل نوكتف «جونزلا لافطأ نع ضيبلا لافطأ لصفي

 .«ةّصاخلا هسرادم

 بتكلا لصفت نأب اهنيناوق ىضقت «اديرولف» ةيالو ىفو

 بتكلا نع لزعم يف «جونزلا بالطلاب ةصاخلا ةيسردملا
 !ضيبلا بالطلاب ةّصاخلا

 .ةيجنز ةأرماب ضيبأ لجر جاوز وأ «ءيجنز نم ءاضيب ةأرما

 ىلع (ىبيسيسيم) ةيالوك تايالولا ضعب ريتاسد صنتو

 صخب .ضنأ جاوز نالطب ىلع لب «جاوزلا اذه لثم نالطب

 ! !يجنز مد هقورع يف يرجي يذلا مدلا )8/١( نمث نوكي

 هنأب تايالولا ضعب نيناوق ىضقت :لمعلا اياضق ىفو

 يف ضيبلا لاّمعلا عم اوميقي نأ جونزلا لاّمعلل حمسي ال

 3 اولخدي نأ جونرلل روجي الو .عناصملا يف دحاو ناكم

 !نوجرخيو ضيبلا اهنم لخدي يتلا باوبألا نم اوجرخي

 عبرأ نيناوق يضقت :ةيعامتجالا نوؤشلا اياضق يفو

 همه



 ىف نقنيبلا باكرلا نع ةوسلا تاكرلا لزعب ةيآلو ةرشع

 ا دوسلل ةّصاخ تابرع ةماقإ ضرفتو «تاراطقلا

 66-552 يفو .فتاهلا فرغو .سيبوتألاو «تاراطقلا

 ةرتيسلا# نين لزفي ةييبضنلا ضارمألا تايتعنيس نق نبع
 .!«دوسألا نونجملاا»و (ضييألا

 لخد دقف «يرصنعلا زييمتلا اهيف يرجي سئانكلا ىتحو

 «نطنشاو يف ةيكيلوئاك ةسينك «امانب» ةيروهمج نم يجنز
 :ةيناستتلا دعا هيلإ ىعس «هئاعد يف ًاقرغتسم ناك 5

 «(ةيجنز ةسينك» ناونع اهيف بتك دق قرو ةصاصق هل مدقو
 :باجأ .«فّرصتلا اذه ّرس نع سقلا لئس نيحو !ةيكيلوثئاك

 اذاملف «جونزلا كيلوئاكلاب ةّصاخ سئانك ةنيدملا يفا

 . ؟انه ىلإ نوتأي

 ناكس نم ٠١/ نم رثكأ نأ ملعلا عم هّلك اذه

 نويلم 7١ نم رثكأ يأ «جونزلا نم مه ةدحتملا تايالولا

 . ناسنإ

 نامرحلاو رقفلا نإف «ةفلتخم تاموكح بقاعت مغرو

 لك نأ عم ءامهلاح ىلع ايقب جونزلا امهنم يناعي يذلا

 روف مهفاصناب مهنودعيو ءمهذو نوبطخي اوناك ءاسؤرلا

 . ضيبألا تيبلا ىلإ مهلوصو
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 دييأت ببسب زاف يذلا «رتراك» يكيرمألا سيئرلا ىتح
 يف مهتادقف .ةدوعوملا ةلماعملا مهلماعي مل ءهل جونزلا

 يهو «الع2عانع نييفيرلا ةطبار سيئر «نوتريف» ١911/48 رهش

 يصخش قيدصو «ةدحتملا تايالولا يف ةيجنز ةمظنم ىوقأ

 ذاخُتا مدعب ةيكيرمألا ةموكحلا مهثا ءرتراك سيئرلل

 يذلا ملؤملا رقفلا ةلكشمل لح داجيإب ةليفكلا تاءارجإلا

 . . جونزلا هنم يناعي

 .نوتريف رظن ةهجو ديؤت ةفلتخملا تاءاصحإلاو

 دق ةماع فئاظو ىلع نيلصاحلا دوسلا ددع نأ عمف

 ةبسن نم رثكأ نولكشي ال مهنأ الإ ,.19784 ماع ذنم فعاضت

 نم رثكأ نولّكشي دوسلا نينطاوملا نأ نيح يف «ةئاملاب نينثا

 .ناكسلا ددع نم ةئاملاب 7

 ءاهناكس ةيبلاغ دوسلا لكشي ةنيدم 15 نم رثكأ يفف

 ةيبعشلا سلاجملا يفو ؛مهم زكرم يف مهنم يأ دجوي الو
 .دوسلا نم ليلق ددع ىوس دجوي ال نيسمخلا تايالولل

 دوسلا دارفألا نيب لوخدملا يف قرفلا نأ ريلب ىريو

 امنيبو .ةريخألا ةرشعلا تاونسلا ىف ديازت دق ضيبلاو

 ء«صخش "”١٠ر٠٠٠ رادقمب ضيبلا ءارقفلا ددع ضفخلا

 ضي



 دقف ةلاطبلا امأو !فيخم لكشب دوسلا نم ءارقفلا ددع دادزا

 يفعض ىنعي اذهو «ةئاملاب ١١ر" رادقمب دوسلا نيب تدادزا

 دوسلا ناّبشلا نيب ةلاطبلا رشتنتو . ضيبلا نم نيلطاعلا ةبسن

 .ةئاملاب نيعبرألا زواجتتو «صاخ لكشب

 تاييشلا «هفوننع نيب راجعالا هس ققعاشت ققو

 ماع ذنم ةنس !55 ١٠١ نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا دوسلا

 فوفص نيب تارم ثالث ةبسنلا هله تفعاضت دقو « 5

 :ءامنلا

 تسبب اكيرمأ يف دوسألا ناسنإلا رمع طّسوتم لقيو
 ةبسن نأب ملعلا عم «ضيبألا ناسنإلا رمع لدعم نع تاونس

 فاعضأ ةثالث غلبت دولا عضرلاو تاهّمألا نيب تايفولا

 :ايناطيرب

 ثالث ايناطيرب يف تعقو (191//) نماثلا رهشلا لالخ

 ةمصاعلا راّوز دحأ اعد امم «جونزلا دض فنع ثداوح

 ايناطيرب نأب ةيرصنعلا ثادحألا هذه ىلع قلعي نأ ةيناطيربلا

 ازمر ليوط تقول تيقب يتلا ةلودلا هذهف ءًاريثك ترّيغت
 .ةريبك ةيرصنع تابارطضا تدهش ؛«ةيندملا تايرحلل
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 ةبسن هنطقت يح وهو ماهشيول يح يف فقوملا رجفناو
 تماق امدنع فنعلا لامعأ تأدبو .نينّولملا نم ةريبك

 درطب ةبلاطملل «ّيحلا يف ةريبك ةرهاظمب ةينطولا ةهبجلا

 مهنيب ةريبك كراعم ترادو ءايناطيرب نم بناجألا لاّمعلا
 حلاصل سيلوبلا لخدتو «ةّداضم ةرهاظم اومظن نيذلا نيبو

 !عبطلاب ضيبلا

 نمم 5٠/ هيف قفتإ ءاتفتسا «بولاج» دهعم ىرجأ دقو
 «ةيرصنع تاعارص لامتحإ لمحي لبقتسملا نأ ىلع «مهلمش

 !ةياهن تسيلو «ةيادب يه ثداوحلا هذه نأ يأ

 ضيبألا عمتجملا ذبن نأ كش ال :نولّلحملا لوقيو

 يهو «ةريطخ ةلكشم رجفي ءايناطيرب يف دوسلا بابش مظعمل
 .ةيرصنعلا تاقالعلا يف ةيساسألا ةلكشملا ًاقح

 ةاواسملا ةنجل سيئر بئان «نوسنبور نوتفيلك لوقيو

 نأ ايناطيرب عطتست مل اذإ :(اكياماج ديلاوم نم) «ةيرصنعلا
 ليتسملا ىلع نقف درمألا :يبارشلا ةلكشمل ايركس نحت

 !مالسلا

 لكشب عفترت دوسألا بابشلا نيب ةلاطبلا لدعم نإ

 رطيسي يذلا عمتجملا نأ بابشلا ءالؤه يأر يفو «ديازتم

 !عاقلا وهو ..ًادحاو ًاناكم اَّلِإ مهل مّدقي ال ضيبلا هيلع

 ان



 فنع ثداوح يف رجفنإ طابحإلاب ساسحإلا اذهو
 بابشلا راغص ىسيئرلا اهلطب ناك «قطانم ةذع ىف ةنونجم

 .ريدقت لقأ ا ًاصخش ١١ ةباصإ نع 50 ةوسألا

 ًاديبع نييقيرفألا اوعاب نيذلا راّجتلا اوناك نيذلا زيلكنإلاف

 نم لمي قوطي يف نطنلا رازم ىلا اوامعب ركل ؟ناكيرمال
 يف رجاتلا اذه ةّيسفن نع اقلطم اولختي مل «ناويحلا ىوتسم

 دوسألاو ضيبألا نينوللا نيب عارصلاف .دوسلل ةّصاخلا ةرظنلا

 دض ىتح عارصلااذه بحسنادقو .مئاق عرص وه

 دض ةمجهلا تسيلو .نينوللا براقتل كلذو نييناتسكابلا

 . !عارصلا اذه ةجيتن الإ ايناطيرب يف نييلاموصلاو نييناتسكابلا

 :انتراضح

 .: .ديدحلاو تتنيسإلا ةراضح 2 ةروص كلت

 . .ناسحإلاو لدعلا ةراضح نم ةروص اهلباقم يفو

 نع ةنايتألا نأ نرق اهنا هيون مالسإلا ناك

 ني ْوَفلَح ىَِلا كير ْاوفَنأ ٌساَنلآ ايي :أّرجتت ال «ةلماكتم
 0 ( 78 و ص 5  آ مرضي ري سب

 | هاو اريك الاجر امه َتبو اهجوز اهني َقلَخَو ودِحو

 )١( :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ١



 امك ءدحاو لصأ وه ةبطاق مدآ ءانبأل يرشبلا لصألاف

 مكلك .دحاو مكابأ نإو ءدحاو مكبر نإ :ِهّلَو ّيبنلا لوقي
 .(«بارت نم مدآو « مدآ نم

 ىلإ قيرط وه الإ نادلبلاو سانجألا يف فالتخإلا امو
 ان سانا او :ريتخلا ىلغ 0 0 نواغتلا

 :كيرخأ نإ اور َلِيَبَو اتش كلو قنأَو ركك ني ٌؤكتنلع
 . هيت أ َدْنِع

 صوصن درجم .زيامتلا مدعو .ةاواسملا ةييمنلاو

 لك يف ىلجتت ةيبرت ًاضيأ يه لب «مالسإلا يف ةينوناق
 : .مالسإلا تابجاو

 امص نونقي ةعامجلا ةايض فقوفض: ىف نوهلسملاف

 «ديسو لبعو ( ريعصو وبك نيب قلاخلا مامأ رييمت ال ءاذحاو

 .سوؤرمو سيئرو ء«دوسأو ضيبأو

 .عيضوو فيرشو «ريقفو ينغ مهنيب

 ًافقوم نومقيو هادو اسابل سانلا سبلي جحلا ىفو

 . 7 :ةيآلا «تارجحلا ةروس 60

 ل



 .فيعضو يوق نيب زييمت ال : داو 007 نودؤيو اذا

 راو دوسأ نيب الو «نادو صاق نيب الو

 :ةهبكلاو هةبسخلاو :6قرعلاو :كوللا ةلاس امأ

 هلمعو ناسنإلا عقاوف ءًاقالطإ مالسإلا يف ةدراو تسيلف

 .هنول سيلو «هريغ نع هزيمت يتلا يه ةيناسنإلا هفقاومو

 . هبسنو هبسحو

 : © مظعألا لوسرلا لوقي

 .يبرع ىلع يمجع الو «يمجع ىلع يبرعل لضف اال»

 الإ ءرمحأ ىلع دوسأل الو .دوسأ ىلع رمحأل الو

 . «ىوقتلاب

 انم سيلو «ةيبصع ىلإ اعد نم انم سيلا : 926 لوقيو

 . (ةيبصع تام نم اثم سيلو .ةيبصع ىلع لتاق نم

 لوسر اي») : لئثس امنيح ةّيبصعلا ىنعم بنلا رسفيو

 ؟«هموق لجرلا بحي نأ ةّيبصعلا نمأ «هللا

 ىلع هموق لجرلا رصني نأ ةّيبصعلا نم نكلو ..ال»

 . «ملظلا

 ؟



 سيلف ءدّرجملا يبلقلا بحلا اّمأ «مارحلا وه زييمتلاف

 ! ةّيبصعلا نم

 نيب قرفت «ءتنمسإلاو ديدحلا ةراضح تناك اذإو

 اننإف ءدوسألا ىلع ًالضف ضيبألل لعجتو ضيبألاو دوسألا

 يف (دوسألا رجحلا» مالتساب سانلا رمأي مالسإلا نأ دجن

 .(هضرأ يف هللا نيمي» :(رجحلا» اذه ربتعيو ءجحلا مسوم

 !دوسأ وهو

 نيوكت ةيادب يف لَو ّيبنلا نذؤم نأ ًاضيأ دجنو
 لالب» وهو «ةشبحلا نم ًايجنز ًالجر ناك يمالسإلا عمتجملا

 !«ىشبحلا

 ةنيدملا دجسم يف نيتيسيئرلا نيتفيظولا نأ انفرع اذإو

 .ةمامإلاب موقي ناك كيني ئبنلا نأو «ناذألا»و «ةمامإلا» تناك

 ةيحانلا نم ةفيظولا هذه ةّيمهأ فرعن اننإف «ناذألاب لالبو

 !لالب :بيرغلا يجنزلاب تطينأ دقو «ةيرادإلا

 نم ىبرع وهو (ٌرذ وبأ» بضاغت نأ ةّرم ثدح دقو
 نأ ىلإ ءامهنيب عازنلا رّوطتو .«يشبحلا لالب» عم «رافغ

 :لالبل لاقف «ةدحلا ٌرذ ايبأ تذخأ

 و



 .(2 . ءادوسلا نب أيال

 ؟«ٌرذ ابأ اي مالسإلا دعب ةيلهاجأ ؟هّمأب هريعتأ»

 عضو .مدنلاو ةبوتلا 2 هنم ةغلابم .هئكلو ءدوسألا لالا

 .هلجرب ههجو أطي نأ لالب نم بلطو «بارتلا ىلع ههجو

 !لعف ىتح «؛كلذ ىلع هفّلحو

 حتف موي - كولي هللا لوسر هرمأ يذلا وه اذه لالبو

 ةملك نلعيو ءاهقوف نم نْذؤيل ةبعكلا قوف دعصي نأ  ةكم

 يف برعلا دنع سدقملا مرحلا يه ةبعكلاو ءّقحلا

 .(هل ةريشع ال بيرغ دوسأ دبع» اهيلع

 اهيف زييمت ال ىتلا «ةيناسنإلا ةماركلا» ةراضح ىه كلت

 ! ةريشع وأ  ةليبقب وأ ءنولب



 ءاج امدنع هدجن ءاذه زييمتلا مدعل رخآ لاثمو

 نصح مامأ اوفقو ىتح اهيف اولغوتو ءرصم ريرحتل نوملسملا
 .نيملسملا عم ةضوافملا يف «سقوقملا» بغرف «نويلباب

 نأ مهنم بلط مث ءنوديري ام ملعيل ًادفو مهيلإ لسرأف
 ىلعو < ضاخشا ةرشغ ةوملمملا لسرأف .«ادفو.ةبلإ اولسري

 . اليوط «نوللا دوسأ ناكو ««تماصلا نب ةدابع» مهسأر

 نب ةدابع» مهمدقت .ءسقوقملا ىلع اولخد اًملو
 اذه ينع اوحن» :ىدانو «هرظنم سقوقملا هركف ««تماصلا

 .«ينملكي هريغ اومّدقو ءدوسألا

 : ًاعيمج دفولا لاجر هل لاقف

 اندكس وهرب « اهله ايار اكلوفت :ىودمألا دهن نإ)

 .«؛هيأرو هلوق ىلإ ًاعيمج عجرن امنإو ءانيلع مّدقملاو ءانريخو

 اذه نوكي نأ متيضر فيكو» :سقوقملا مهل لاقف

 ؟«مكنود وه نوكي نأ ىغبني امنإو .مكلضفأ دوسألا

 هنإف - ىرت امك  ًادوسأ ناك نإو هنإو ..الك» :اولاقف

 سيلو ءاناوز القعو .ةقباس انلضفأو : افيضوف انلضفأ نم

 . !«انيف داوسلا ركني
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 . !هنول لجأ نم سيئرلا اولّدبي نأ اوضفرو

 .«ىتم نذإ ىف تنأف «ةيفاعلل ًابلط انتعبت امنإ كَنِإ) :هل لاقو

 ءمكعاصق سحلأ ءاخرلا يف انأ «هللا دبع ابأ» :لاقف

 ؟«مكلذخأ ةّدشلا يفو

 مدلا اذه طلتخي ىتح مكقرافأ ال .هللاو ال» :فاضأو

 .!«مكئامد عم دوسألا

 :لاق مث

 .دوسأل ينول نإو . ميئلل يبسح نإو كل يحير نِإ)

 «يبسح فرشيو «ينول ضيبي ىتح «ةئجلاب يلع سفنتف

 . .(يىحير بيطيو

 :نضوألا نع اذيهش طقسو:::بدرحلا نقاحانأ نأكو

 «لمجأو ءربكأ عم لعف امك هعم لعفو :: نيسحلا هءاجف

 هبشأ ناك يذلا .«ربكألا ىلع» هدلو وهو هدنع ناسنإ ٌرعأو
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 مامإلا لوقي امك - و هللا لوسرب ًاقطنمو ًاقلُخو ًاقلحت سانلا

 هذخ سمال ىتح ىنحناو ىنحناو «هيلع مامإلا ىنحنإ دقف -

 . !هذخب

 و





 قوقح ةبحصللو ..اوقراعت

 :مهتراضح

 ءرشع يداحلا هعيبر يف باش كلانه ناك .ندنل ىف

 ذنم :هلأسو هل قيدص هيلع ٌرمف «نيفظوملا دحأ ةراّيس لسغي

 ؟كترايس ىتفلا اذه كل لسغي ىتم

 .! رهشأ ةعيبق لكم : ةرايسلا بحاص لاق

 ؟عوبسألا يف ةراّيسلا لسغي ةّرم مك :هلأس مث

 .!فرعأ ال :لاق

 (لسغباا مومي وهو .(ةرجألا» هيطعأ انأف . . ال :لاق

 ظفحل يتركاذ يف ًاغارف لغشأ نأ ًايرورض ىرأ الو «يتراّيس
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 هعم لماعتي هنأل .«باشلا اذه فرعي نأ هّمهي ال لجرلا

 لون + اريك اهدويبت ال اذه ىنملو ىزاشق" ناسا ىلع

 ناسنإلا عم سيل «ةيّداملا ةراضحلا ّلظ يف لماعتلا َْنِإف
 عم وه لماعتلا ْنِإ .حبرلا ردت ةّدامك لب «قالخأكو حورك

 . .(«هلقعو هبلق» عم سيلو «ناسنإلا «تالضعا

 هرمأ نم هّمهي الو ..هراج نع لأسي ال كانه راجلاف

000 

 «ةزوجع ةأرما ةراّيس تبرض اذإ هّمهي ال قيرطلا رباعو
 قوما هذه يف لغتشي نم كلانه :لوقي هنأل . اهدعاسي نأ

 نع نولوؤسملاف .ةرجألا ىضاقتيو ةلودلا نع ةباين

 هذه لثم نع نولوؤسملا مه تاًحصملاو تايفشتسملا

 !كلذ ينمهي ال نذإ . . الف انأ اّمأ

 :انتراضح

 دحاو لك نأ ساسأ ىلع سانلا عم مالسإلا لماعتي

 . .هتيعر نع لوؤسمو ءعار مهنم

 : ةلباقتملا ةروصلا ىرنلو

 لودلا نم ةلود نيسمخ ىلع مكاحلا ء.هِلدلف ىلع مامإلا
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 الجر ىريف «ةفوكلاو ةرصبلا نيب قيرطلا يف يشمي «ةّيلعفلا

 .ةرصبلا دصقي هنإ لوقيف .هتهجو نع هلأسيف .«قيرطلا ىف

 :لوقيف ءَ مامإلا ةهجو نع لجرلا هلأسي لباقملا يفو
 هتريشعو همسإ نع هن مامإلا هلأسي كلذ دعبو ..ةفوكلا

 . .هلمعو

 ناكو - لجرلا فرحنإ ةفوكلا قيرطو «ةرصبلا قيرط نيب

 يف هعم فرحني مامإلاب ئجوفف «ةرصبلا قيرط وحن - ًاّيدوهي
 . .قيرطلا

 . ؟«ةفوكلا دصقت كنأ لقت ملأ» :هل لاقف

 . !«ىلب» :ةلكع مامإلا لاق

 ؟«ةرصبلا قيرط اذه نكل» :لاقف

 عّيشن نأ انّيبن انملع نكلو ءمعن» :ة# مامإلا لاق

 .«ةوطخ نيعبرأ انباحصأ

 . ؟(كبحاص تحبصأ لهو» :لجرلا لاقف

 اذه يف يبحاص تنأ .معن» :ة: مامإلا لاق

 .«قيرطلا

 كح



 مامإلا هنأ هل دس ؟(تنأ نمل : لجرلا هلايع املو

 :لاق «ةقطنملا كلت لك ىلع مكاحلا .زن ىلع

 59 هللا لوسر اذا نأَو هللا الإ هلإ ال نأ دهشألا

 .«ءايبنألا قالخأ هذه هللاو
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 ..تاردخملا ماهوأ

 ؟هنلا ..ىلإ نانئمطالا ةداعس مأ

 :مهتراضح

 (ةنس ١١؟) بطلا ةيّلك يف ةبلاط تقلأ سيراب يف

 ىلع لوصحلا يف تلشف امدعب ءاهتقش ةذفان نم اهسفنب
 . !نيئوريهلا نم ةداتعملا اهتعرج

 . . .ناكم لك يف ةلئامملا ثادحألا رثكتو

 نييفاحصلل يناملألا سيلوبلا ريدم حرش (ويام) رايأ يفف

 ريوزتب تارابختسالا لاجر نم هنأب ىعدإ لجر ماق فيك

 ىلع سيلوبلا نئازخ نم هبجومب لصح «لاصيإ دنس
 حوارتي ام تارذدخملا قوس ىف اهتميق نيئوريهلا نم ةّيمك

 .!رالود نويلم نيرشعو نييالم ةرشع نيب

 همك مات لحود دقل :ةرارع لوؤيسلا اذهبلاكو

 تعكس نم انارغوتابع 76 اينو. لس يملا نيتوريملا

 كلا



 ضيبأ ًاقوحسم عضوو :ويلوبلا زكا وه ككخأ ىف  .تاظوفحملا

 ! اهناكم ىلإ سايكألا داعأ مث 0000 ايداع

 بطلا ةذتاسأ عم رهظ بيتك يف ملوهكوتس ءابطأ برعأ ال

 وه ثادحألا نامدا ببس نأب مهداقتعإ نع سيراب ىف

 . !تارذدخملا ىلع نيدلاولا نامدإ ببس

 بير الب وه ابوروأ يف تارّدخملا بيرهت روطاربمإ ْنإ
 .ياوغوروألا يف دوجوم .ودراكير تسغوأ يزايفاملا

 ةموكح نكل . اكيرمأ اهنيب لود عست : نم بلاطم

 هذه نم ةلود ةيأ ىلإ قيما يق ياوغروألا

 «صاخلا زيمملا اهنجس ىف هئاقبإ ىلع ةرصم ؛«لودلا

 ىلع فارشإلا يف رارمتسالاو كرحتلا ةيرح هل ةنمؤم

 . !قيلط ٌرح هنأكو ءاهترادإو ةريثكلا هحلاصم

 يف ةيرس بويج يف يسنرفلا سيلوبلا لاجر فشتكا

 نم ًامارغوليك ١57 باّونلا دحأ اهكلمي ارييفير ةرايس
 ىلع يوتحت ةبيقح اهيف فشتكا امك ءماخلا نيئوريهلا

 .!نويفألا نم ًامارغوليك 1

 باّلط نيب ًاعالطتسا ءابطأ ةثالث ىرجأ ايناملأ يف

 نيب تاردخملا يطاعت يشفت ىدم ةفرعمل «نوب ةعماج

 ةسمخ لك نم نأب ءابطألا ءالؤهل نّيبت دقو .بالطلا
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 حو . ميدم ش 0 اونا لحا ندم افك يدع اذهتاو بلاط نانا ةوفؤالت
 مهيلي «ةمّدقملا يف ّبطلا ةيلك بالط يتأيو .تارّدخملا

 فصن نأ مايألا نم موي يف يسنرفلا سيلوبلا نلعأ

 لّوحتي نمدملا نأ كلذ .تارّدخملا اهببس سيراب مئارج

 نم هتاجاح ءارشل لام ىلع لوصحلل قراسو لتاق ىلإ
 :!تاردخملا

 نوطاعتي يكيرمأ نويلم "0 نإف اكيرمأ يف اّمأ
 قبسألا يكيرمألا سيئرلا ءانبأ مهنيب نم «تارّدخملا

 تاعاس تس لك صخش تومي هنأ امك !ةثالثلا رتراك

 . !هدحو نيئوريهلا ريثأتب اكيرمأ يف

 نأ ةيعامتجإلا تاسسؤملا ىدحإ تنلعأ ايلاطيإ يفو

 يعامتجا ضرم رطخأ وه رومخلا يطاعت ىلع نامدإلا
 ددع نأ ىلإ ريراقتلا ريشتو .يلاطيإلا عمتجملا بيصي
 ءزجو .صخش نييالم ةعبرأ ىلإ لصو رمخلا ينمدم

 يطاعت نع فكلا ةلواحم يف لشفي نينمدملا نم ريبك

 :نوهحلا

 يّدؤي يسيئر ببس ثلاث وه رومخلا يطاعت نامدإ نإ
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 ضارمألاو ءناطرسلا ضرم دعب ءايلاطيإ يف ةافولا ىلإ
 . ةسلقلا

 ةبراحم لجأ نم ةريثك تايعمج ايلاطيإ يف تلكشو
 تارذخملا هذه ضعبلا ربتعيو ءاناوجيراملاو شيشحلا يشفت

 . ةّيلوحكلا تابورشملا نم ةروطخ لقأ

 نأ حيحصاا ::ولودن اياز: ونيشتسوك نوسف وربلا حرصو

 «ةيحورلا تابورشملا نم ةروطخ لقأ اناوجيراملاو شيشحلا
 دجوي «تارّدخم نمدم لك لباقم يف هنأ ركذتن نأ انيلع نكل

 .(رومخ نمدم فلأ

 ركذي ًامامتها يدبت الف ةينوناقلاو ةيّحصلا ةزهجألا اَمأ

 ةيلاطيإلا ةموكحلا تصصخف ءرومخلا يطاعت يشفت ةلأسمب

 الإ حمسي الو «تارّدخملا ينمدم ةجلاعمل ةصاخ تايفشتسم

 تابورشملا نوطاعتي نيذلا ةجلاعمب طقف ةردان تالاح يف

 ةبقاعم ىلع نوناقلا صني يذلا تقولا يفو .نامدإب ةيلوحكلا

 صخشلا بقاعي ال هنإف ءتارذخملا ىطاعتي صخش يأ

 نوؤشلا ةرازو تايئاصحإ رّدقتو .رومخلا ىطاعتي يذلا

 زواجتي رومخلا ينمدم ددع نأب ايلاطيإ يف ةيعامتجالا
 .نمدم نييالم ةسمخلا

 ثاحبأ دهعم نم ؛وبيدام وتربلا» روسفوربلا لوقيو
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 نيذلا نييلاطيإلا لوحت يه ةريطخلا ةرهاظلا نأ وناليم

 يف يوتحي بورشم وهو «.طقف ذيبنلا لوانت ىلع اوداتعإ

 تابورشملا ىلإ ءلوحكلا نم ةليلق ةبسن ىلع لاوحألا مظعم
 .اكدوفلاو يكسيولا لثم ةيوقلا ةيلوحكلا

 نيطاعتي يتاوللا ءاسنلا ةبسن نأ ًاضيأ ةديدجلا ةرهاظلاو

 ررضلل ًارظن ريطخ رمأ وهو ,فيخم لكشب تدادزا رمخلا
 .ةنجألا ىلع رمخلا برش يف طارفإلا هبّبسي يذلا

 ؟بابسألا يه ام

 «ةفورعم تارّدخملا ىلع نامداإلل ةيديلقتلا بابسألا

 «تاردخملا رفوتو «تاذلملا نع ثحبلا يهو

 فلخ نكلو .ةلاطبلا ةبسن عافتراو «قلقلاو «ةيرشحلاو

 ةعيبطب قلعتت ىرخأ بابسأ نمكت بابسألا هذه
 . مويلا ةيبوروألا تاعمتجملا

 لهألا ددع» :هلوقب نييسنرفلا ءابطألا دحأ اهصخليو

 نوبغري ءانبألا .موي دعب ًاموي ديازتي مارتحالاب نيريدجلا ريغ
 راتيغلا ةلمحو .«نيدرشملا لئابح يف نوعقيف مهنع داعتبالاب
 : 14 هزيل ةحيفملا
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 يف ةداعسلا فرعن ال نحن» :رخآ يسنرف بيبط لوقيو

 ةداعسلا ىلع لوصحلل ةليسو ىه تارذخملا .انعمتجم

 هلاعلا ىف ينك ألا نأ: ةكردتا هزه اهناطاعتتا مدعو... ةعئابشلا
 .!«ةهباشم ةذل انحنمي نأ عيطتسي

 هيدبي يذلا لهاستلا كانه . . .كلذ بناج ىلإ

 يفف .ةفيفخلا تارّدخملا مادختسا نأشب يبوروألا عمتجملا

 اناوجيراملا ربتعت ال ىرخأ ةيبوروأ ندم يفو ادنلوه

 ةنكمأ نم ثعبنت ةشيشحلا حئاور نإف ديردم يف .ةعونمم

 .ةباقر نود ليللا بلعو ىقيسوملاو صقرلا

 مدقي ناك امور يف لابقتسالا فرغ ضعب يفو
 .ةوهقلا مدقت امك نيئاكوكلا

 نأ ةرم ثدحي مل هنأب ةييسنرفلا ءابطألا دحأ يوريو

 لود نييفاحص وأ . امئيس موجن وأ ١ نيمقثم 0 ءاقل ىلإ يعد

 . !اناوجيراملا هل مدقت نأ

 غارفلا شيعت ابوروأ نأ .كلذ لك نم مهألاو

 كلذ نع (ضيوعتلا» لواحت ىهف كلذلو ءىحورلا

 . تارذخملاب

 ناكم ال «ةيناسنإلل ناكم الو فطاوعلل ناكم ال كانه
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 ةبسنلاب ءاوس «ةراجت اهلك ةايحلا .فوطعلا بلقلاو ةمحرلل

 ينب عم وأ ءهسفن عم هتقالع وأ «ملاعلا عم يبوروألا ةقالعل

 ءابآلا نيب ةّداحلا ةرمتسملا تافالخلاب عمست ملأ !هنطو

 !ىرخأ ةهج نم ءانبألاو ءابآلا نيبو ءةهج نم تاهّنألاو

 ىلإ ةنيابتملا ةرظنلا وه هتقيقحو هرهوجو فالخلا اذه رس
 .لايجألا ىدل ةداعسلا موهفم

 .!وراغيفلا أرقن لاعت نآلاو

 دشأ سيل اسنرف يف عضولا نإ ةيسنرفلا ةفيحصلا تلاق

 اسنرف يف حالصإلا ةيناكمإ تلاز امف .كرويوين نم ًاداوس

 . ةرفوتم
 ةروصحم دعت مل تارذدخملا نإ ,ةفيحصلا تفاضأو

 كناكمإب ذإ !«سانربنوم»و «لاغيب» ةقطنم لثم ةنّيعم نكامأ يف

 «تاهويرتسلاو «سرادملا بعالم يف رذدخملا ىلع لوصحلا

 . !يهاقملاو «براشملاو

 ام ىلع تمصلا نم تاهّمألاو ءابألا ةفيحصلا رذحتو

 : ةلئاق مهلوح رودي

 ىدحإ يف ةّماعلا تاقالعلل ًاريدم نامكابس جروج ناك)»

 هيطاعتل تاونس لبق رتيب هلجن يفوت امدنعو نويزفلتلا تاكرش

 الإ مومسلا هذه ىطاعتي هنبا نأ لجرلا فرعي مل تارّدخملا
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 لق هداقنإو هحالصإ ناوأ ناك كلذ دلعو : اكل حبصأ امدعب

 .!«تاف

 نع زجع ىتلا رطخلا ةراشإ نع نامكابس ثّدحتو

 كنبا نأ ظحالت امدنع» :لاقو بسانملا تقولا يف اهتيؤر

 هذه نأ روفلا ىلع كردت نأ كيلعف «تارذخملا ىطاعتي

 ءايشألا ىلإ هبتنإو روفلا ىلع ُظَقيت .ًاريثك الام فلكت مومسلا
 ءاهدقف ببس فرعت نأ نود تيبلا نم عيضت تأدب يتلا

 يرتتيل اعيبو اهقرسي ئذلا: وهن كتبإ نأ الاخ كردأو
 كنا تايحاحو ءانيثأ دع اقرأ فعحإ ءايفمش تاردكيملا

 يتلا تاناوطسإلا تارشع نإ .هنم تدقف اهنأ ىعدا يتلا

 اهعّبض هنأ ىعدا اهمويو 2««تدقف» اهب ظفتحي ىنبا ناك

 . !هانقدص ثيحب ةلفغلا نم انك دقل .رخآلا ضعبلا ىدهأو

 نمثلا ةيلاغلا هسبالم تأدب كلذ دعبو» :لوقي ىضمو

 ناكو .ةصيخر باوثأ اهناكم لحتو .«ىرخألا يه دقفت

 .«ةضوملا» عم ىشمتت ءايزأو باوثأب اهلدبتسي هنأ يعدي
 .«تارذدخملاب اهلدبتسي ناك ةقيقحلا يف هنكلو

 لغتشي نأ عيطتسي ال تارّدخملا ىلع نمدملا ْنِإ»
 عادخلاو ةقرسلا ىلإ ءوجلل رطضم وهف كلذلو .بسكيو

 . !«نمث يأب تاردخملل مزاللا لاملا ىلع لوصحلل «ريوزتلاو
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 يذلا «ليغ غير» سيلوبلا شتفم ىتحف ىرخأ ةهج نمو
 ناكو «تاردخ لا ةلكيفسل تاوئس عبرأ دمحم | ةساردب ماق

 نينمدملا فاشتكا يف يناطيربلا سيلوبلا طابض عربأ نم
 بسانملا تقولا يف ظحالي مل» هنأب فرتعإ مهيلع ضبقلاو

 .(«تارّدخملا ىطاعتي هنبإ نأ

 نور ىتفلا فرتعإ دقو .ًاماع ١5 رمعلا نم غلابلا اهنبإ عارذ

 لوانتي أدب امدنع هرمع نم ةرشع ةثلاثلا ىف ناك هنأ ليغ

 فلتخمو «نيئوريهلاو نويفألا لوانت ىلإ لقتنإ مث .شيشحلا

 ىف تارذدخملا نع اهقيقحت ىف وراغيفلا تلاقو

 مويلا ضرعتي ءاسنرف يف لفط لكو «ىتف لك نإ :ابوروأ

 .تارّدخملا ىطاعت ءارغإل

 ..ةيئابرهك تابرضو ...:تاهجصعح اهلك: ةانح
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 . ؟ةداعسلا بوبحو .«تاردخملا دعب .«قلقلا نع اذامو

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ اكيرمأ ىف تام دقل
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 لتق نم عومجم ناك امنيب «قلقلا نم فلأ نوسمخو نانويلم

 .!طقف فلأ 6٠١“ برحلا هذه ىف نييكيرمألا نم

 :انتراضح

 : ميركلا نآرقلا لوقي

 . 274 بوق ُنيمطت هلا ركب الأ»

 : لوقيو

 اا د كار ِراَفَكْلا َلَع ءءاَدْسَأ 4 رهةعم نذل ل 0م دمحم

 اهل ذإ ءعابشإو ءامو ءاذغ ىلإ جاتحت «حورلا» نإ

 .دسجلل امك امامت «ةداعسو .ةبغرو « شطعو عوج

 .دسجلا عابشإ ىلإ يدؤي ال حورلا عابشإ نأ امكو

 حورلاب ءاوس  رخآلا نود امهدحأب نوفتكي نيذلاو

 مث نمو ««غارف» ةلاح نوشيعيس - سكعلاب مأ «دسجلا نود

 . ؟نمث يأب غارفلا اذه دس نولواحي مهف

 .74 :ةيآلا .دعرلا 18 )غ0

 .19 :ةيآلا ءحتفلا ةروس (1)
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 .ءطقف دسجلا شيعت ؛مويلا ةيبرغلا تاعمتجملا نإ

 اهئانبأ ةريخ نإف كلذلو ءدسجلا عبشتو ءدسجلاب متهتو

 كلذ لك «حورلا عابشإل «تاردخملاو شيشحلا ىلإ نوبرهي

 ةلاح»و «ةيحابإلا»و «ىلئاعلا ككفتلا» ىلإ ةفاضإلاب

 . .هركذ قبس امك .كانه ناسنإلا اهشيعي ىتلا «تالفنالا

 . .مالسإلا يف دجوي ال اهنم أيأ وأ «ءكلذ نأ يعيبطو

 .(ةلاطب هيف دجوي الف) نواعت عمتجمو . (يلئاع ككفت هيف

 حورلا كود دسجلاب مامتهالا هيف دحجوي الف) طسو عمتجمو

 غارف هيف دجوي الف) فطاوعو ةبحم عمتجمو .(سكعلابو

 .(دارفألا ىدل ىفطاع

 . .«ةداعسلا» شيعي كلذل وهو

 . . ىقيقحلا «(بحلا» شيعيو

 هلل تحلاو :سميصلا عم ماجسنإلا ىضه ةداعسلاف

 . كلذ ىلإ قيرطلا وه ؛قحللو

 ردص يذلا عبنلا ىلإ ناسنإلا ديعي يذلا وه نيدلا نإ

 قافآ ىلإ هعفريل ناسنإلا ديب ذخأيو «ةيلوألا هترطف ىلإ «هنم

1 



 قشعلاو «تاردخملا ىلإ بورهلا تايلمع تسيلو

 (دس) نم عون الإ «يدسج بح نع ثحبلاو .يسنجلا

 5 م نل يذلا , غارفلا

 ! ةنئمطم «ةمشس لكس انتراضح تناك انه نم

 .!ةيواخ «ءةقزمم .ةقلق مهتراضح تناكو

0 

 دقف .«ةداعسلل ةفئاز نمح ىه .«تاردخملا نأ لجألو

 لعجو .رومخلا ىتح .هردخيو لقعلا لشي ام لك «هللا مّرح

 نمو ءاهلمعتسي نم ربتعإو ..ةديدش ةبوقع اهمادختسإ ةبوقع
 سلجم رضحي نمو ءاهلمحي نمو .ءاهعيبي نمو ءاهجتني

 هرث ذص رار اس6 4 ا *«أ 5 ,
 لق رسيملاو ِرْمَحْل :.نيرع كيوي »+ :ميركلا نارقلا لوقي

 .7 عون ني فس انفنقإو آل عنكَ بك مد آمون
 ٍلَمَع نم ٌُسَجِر ملْأْلاَو باصنالاو ميبمْلاَو خلا امنإإ# :لوقيو

 ' "1 عصا
 مص

 )١( :ةيآلا ءةرقبلا ةروس 5١9.

  68لا :ةيآلا «ٌةدئاملا ةروس
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 ةودعلا ْمُكَنِي عِقوب نأ َنطِيَّنلا ُدِِري اَمَنِإ## :لوقيو
 . 17ج رسيملاو ريخلا ف ةاضغبلاو

 حاتفم اهنإف ءرمخلا اوبنتجإ) :فيرشلا ثيدحلا لوقيو

 «ثئابخلا لك

 .!«رمخلا نمدم ةنجلا لخدي ال» :لوقيو

 ءاهرصتعمو .اهرصاعو .رمخلا هللا نعل :لوقيو

 ءاهنمث لكأآو ءاهيقاسو ءاهبراشو ءاهيرتشمو ءاهعئابو

 . («هيلإ ةلومحملاو .اهلماحو

 نم دحأ تام نأ يمالسإلا خيراتلا يف متعمس له ..

 ؟ قلقا ةيبسسب  نسناثلا

 )١( :ةيآلا ؛ةدئاملا ةروس ١
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 -_ : 85 ٠ ةتني ملاع

 اعوج تومي ملاعو

 .ةريمف لود كانهو ( ةينغ لود كانه

 ةّيمك يف صقنلا ىنعمب سيل ءموهفم ءيش اذه

 ضئاف عم ىتح «ةّيساسألا تاجاحلا يف رقفلا لب .تالمعلا

 .لاومألا

 ثيح نم ءاوس (؛ةينغ لود ىه «ةيعانصلا دالبلاف

 تاعانص وأ .«ةيعيبط دراوم وأ «لاومأ نم كلمت ام

 . ةملتخم

 ىه - لورتبلا لود كلذ ىف امب  ةيمانلا لودلا امنيب

 وأ ةيعانصلا لودلا ىلإ اهتجاح ثثيح نم ءاوس «ةريمف لود

 يتلا لاومألا ثيح نم ىتح وأ .يعانصلا اهفلخت ثيح نم

 . انقان ايش: سبل ةاهضعي نكع لاومآلا ىفتاق:نأل .اوكلمت
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 نم لكأت نآلا يهو ءدفني فوس اهلامسأر وه يذلا لورتبلاف

 . ةيعانصلا لودلا لعفت امك «حبرلا نم سيلو «لاملا سأر

 دئاوم لوح ءريقفلاو ينغلا :نافرطلا عمتجإ دقلو

 ريقفلا بونجلاو «ينغلا لامشلا رمتؤمب فرع اميف تاضوافم

 55 ىلإ لوصولا كلذ نم ضرغلا ناكو .تاّرم ةذع

 لالغتسإ يف ةينغلا لودلا رارمتسإ يف نيفرطلا نيب نواعتلل

 ءارقفلا ةينغلا لودلا دعاست نأ طرشب «ةريقفلا لودلا دراوم

 . اهتجاح عفري امب

 لودلا تضفر نأ دعب «تارمتؤملا كلت تلشف دقو

 . !ةريقفلا لودلل ةمزاللا تادعاسملا مدقت نأ ةينغلا

 رظنلاب ءهل ةلوقعم هبش ةفسلف ريظنت «نكمي» رمألا اذهو

 . .يلودلا يّداملا عضولا ىلإ

 كانه نوكي نأ لوقعملا ريغو .موهفملا ريغ نكلو

 نم لودلا ضعب ىناعت امنيب ءايندلا يف عئاج رايلم ةبارق

 .!ًالثم حمقلاك ةيئاذغلا داوملا ضئاف

 ام جمانرب عضخي نأ اكيرمأ يف ةرتف لبق اوررق دقل
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 . !رامعتسالا ..لباقم يف ةيئاذغلا ةدعاسملا متت نأ ينعي

 دحأ عوج لغتسإ يذلا حقولا لجرلا كلذب متعمس له

 تحت اًرحلا» عم قفتاف «هتيرح ةرداصمل هشطعو ةاعرلا

 هلوصح لباقم يف ءاهل ادبع» حبصي نأب عوجلا ديدهت طغض

 . ؟ماعطلا ىلع

 نأ «ةيسايسلا تارابتعالل حمقلا عاضخإ» هينعي ام اذه

 «تاذلاب حمقلاو «ةيئاذغلا داوملا ىلإ جاتحت ةريثك الود

 تارابتعا نمض الإ ءاهتدعاسم ضفرت ؛ةيحمقلا لودلا نكلو

 .لاملا لباقم يف وأ «ةيسايس

 ىلإ دمعت «ةعفترم اهراعسأ ىلع ظفاحت يكل يهو
 . !لجخ الب «بيلاسألا رذقأ

 أرطي مل ةّينغلا ملاعلا لود نيب ةمئاقلا ةلداعملا ْنإ

 لودلا عضو يف نّسحت ثودح لامتحاب ئبني رييغت يأ اهيلع

 سأر يف ةيعانصلا لودلا لعجت يتلا ةلداعملا هذهف .ةريقفلا

 رايلم ةبارق زرف هاجتا يف لعفت «يداصتقالاو يسايسلا مرهلا
 ءوس نم ةمئاد ةلاح يف ثلاثلا ملاعلا بوعش نم صخش

 .ةيذغتلا

 ملاعلا نيب «ةمئاقلا ةلداعملا هذهل ةيواسأملا روصلاو
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 حمقلا جاتنإ لالخ نم زربت ؛ةيمانلا لودلاو يعانصلا

 ىلإ ةبسنلاب .يه ةايحلل ةيسيئرلا ةذاملا هذهف .هب راجتالاو

 نيناوقلل عضخت ةعلس دّرجم ءاهل ةجتنملا ةمدقتملا لودلا

 .ةعنصملا علسلا ةّيقب نأش اهنأش «ةماعلا ةيداصتتقالا

 .ىرخألا ةبكرملا تاجتنملاو

 ةيلمع ىلإ رظنت حمقلل ةردصملا ةيسيئرلا لودلا نإ

 ةيجاتنإلا تارودلا ةيرظن ساسأ ىلع ءهقيوستو هجاتنإ

 .بلطلاو ضرعلا نوناق ىلع اهرودب زكترت يتلا ةقحالتملا

 نيبقارملا فوخت ريسفت نكمي ةيرظنلا هذه ىلإ ًادانتسإو
 تاونسلا لالخ ثلاثلا ملاعلا يف ةعاجم ثودح نم نييلودلا

 ةرود يف «جاتنإلا ناك اذإ .ءلوقت ةيرظنلا هذهف .ةلبقملا

 نإف .كالهتسالل ةبولطملا ةيمكلا قاف دق «ةنيعم ةيجاتنإ

 . ايرظن ةرّدقملا حابرألا هعم طبهت ةجرد ىلإ ضفخني رعسلا

 رامثتسالا مجح ىلع رثؤيس حابرألا يف يندتلا اذهو

 جاتنإلا لعجيس يذلا رمألا «ةقحاللا ةيجاتنإلا ةرودلا يف

 يغلي امم «ةيضاملا ةرودلا يف ناك اّمع ىئدتي ةرودلا كلتل

 ضرعلا نيب ىلوألا ةرودلا يف تأشن تناك يتلا ةوهلا
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 هيلع تناك اًمع عفترتس راعسألا نإف كلذل ةجيتنو .بلطلاو

 نفنتتا وأ :يلظلا نسأل دق: ىفوعلا ةوكرننا بعح اننا

 ايرظن ىقبي ضرعلا اذه نأ ىلإ رظنلا تفل بجي انهو .هنع
 و

 . اتحب

 حمقلا جاتنإ يف اهظحلن يتلا اهنيع يه ةيرظنلا هذه نإ
 ةيملاعلا قوسلا ةجاح تناك 19177 ماع يف ًالثمف .هقيوستو

 4١7 وحن هجاتنإ غلب «نط نويلم 48 ةبارقب ردقت حمقلا نم

 اهرادقم ةيلودلا قوسلا ةجاح ىلع ةدايز الجسم «نط نويلم

 لعج يذلا رمألا «./١1ر 4 هتبسن ام يأ 5 نويلف 7

 ٠١" ىلإ 1915 ةيادب يف ًارالود ١5١ نم طبهي نطلا رعس

 رعس ىندأ «ماعلا كلذ يف (سطسغأ) بآ طساوأ يف ًارالود

 . تاينيعبسلا علطم ذنم نآلا ةياغل لجس

 .ةدحتملا تايالولا يف نوجتنملا هجتإ كلذ ريثأتبو

 ىلع ظافحلل ةيديلقتلا لئاسولا مادختسا ىلإ .ًاصوصخ

 ءاغلإ ربع ةرورضلاب قّقحتي فدهلا اذهو .مهجاتنإ راعسأ

 نم .بلطلا ةقباطم ىلإ ضرعلا ةداعإو مهجاتنإ نم ضئافلا

 نم مهجاتنإ فيفخت ىلع صنت ىلوألا مهتوطخ تناك انه
 رعس لعجي امم «يملاعلا كالهتسالا مجح سماليل «حمقلا
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 ىلع هضرف ىلإ نوعسيو «ةريبك غلابم ىلإ لصي نطلا
 . نيكلهتسملا

 ةدضملا ةيسنرلا لودلا فيينا كلذ ىلإ ةفانضإ

 راعسألا يف سفانتلا ةلح فيفخت ىلع اهنم ًاصرح «حمقلل
 لودلا ولثمم عمتجإ دقف .ةكرتشم تاوطخ ىلإ ءاهنيب ام يف

 ةديدع تاّرم اوعمتجإ .ملاعلا يف حمقلل أجاتنإ مهألا عبرألا

 راعسأ ىلع ةظفاحملا لاجم يف ةكرتشم ةسايس ىلع قافتالل

 ىلع تاعامتجالا كلت لالخ مهافتلا مت دقو .مهحمق

 .ةكرتشملا ةّيحمقلا مهتسايسل ةّماعلا طوطخلا

 يذلا هاجتالا وه ةنلعملا جئاتنلا لالخ نم تفاللا نإ
 نيتطقنلا يف هرصح نكمي يذلاو ءهكولس نوجتنملا أدب

 :نيقسالا

 بجح يف رارمتسإلا ىلع نيجتنملا رابك صرح : ًالوأ

 ةدايز قيرط نع «ةيملاعلا قوسلا نع مهحمق نم ريبك مسق
 يضارألا ةحاسم اوصّلق نأ دعب «حمقلا نم مهنوزخم مجح

 ةبغر ءوض يف مهفي فقوملا اذهو .حمقلا ةعارزل ةصصخملا

 يلاملا ءبعلا فيفختب مهمامتهإو مهراعسأ عفر يف ءالؤه

 نيعرازملا ةراسخ مهضيوعت ءارج نم «مهتنيزخ هلمحتت يذلا
 . مهعلس راعسأ يندت نم ةجتانلا

 يفز



 نأ ودبي عامتجالا نم عونلا اذه لالخ نم :ًايناث
 حمقلل «لتراك» ءاشنإ روط يف يه حمقلل أجاتنإ رثكألا لودلا

 هدي عضي ىيلاتلابو ءاهنيب اميف سفانتلا نيعم دح ىلإ يغلي

 ىلع هطورش ضرف هل نمؤي امم «حمقلل ةيلودلا قوسلا ىلع
 .ةريكايتسملا

 اذه نم ةدافإ رثكألا نوكتس ةدحتملا تايالولاو

 ةراجتلا عابرأ ةثالث ىلع رطيست اهنوك ىلإ ًارظن ««لتراكلا»
 نم ةيسنجلا ةدّدعتم تاكرش عبرأ ربع «حمقلل ةيملاعلا

 جاتنإلا نم 28١ نم رثكأب لماعتلا ركتحت سمخ لصأ
 . يملاعلا

 اذامف ءهل ةردصملاو ةجتنملا ىربكلا لودلا عضو اذه

 يرورضلا جاتنولا اذهل ةدروتسملا ةيمانلا لودلا عضو نع

 .؟اهبوعش ةايحل

 يتلا ةمزألا رهوج ضرع نم ددصلا اذه يف انل ٌدبال

 ةمظنم تاريدقت بسحف .ثلاثلا ملاعلا لود بلغأب فصعت

 زجع غلبي «ةدحتملا ممألل ةعباتلا «ةيلودلا ةعارزلاو ةيذغألا

 بوبحلا نم اهكالهتسا همزلتسي ام نيمأت نع ةيمانلا لودلا

 ةردصملا لوذلا تناك هلو. :: انوقيس نط: نويل قره رفكأ
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 لاؤسلا نإف حمقلا نم اهجاتنإ ضفخ ىلإ .ءىعست حمقلل
 ثلاثلا ملاعلا بوعش رظتني ريصم يأ :وه انه حرطي يذلا

 ءوس نم ةمئاد ةلاح يف ناسنإ رايلم نم رثكأ نإ ثيح

 ؟ةيذغتلا

 ىلإ اههاجتا لعفب .«حمقلل ةرّدصملا ةيسيئرلا لودلا نإ

 يتلا ةيمانلا لودلا ىلع مكحت ءاهراعسأ عفرو اهجاتنإ ضفخ

 حمقلا نم اهتاجاح ءارشل يرورضلا لاملا دجت نل

 (تحي جرو لوقي امكو . عوجلا نم يناعي ملاعلا ١/0

 راكفأ» هباتك يف ايناملأ ةموكح يف قباسلا يملعلا راشتسملا

 نم ددع نع ًالوؤسم تاب عوجلا نإف «ةيواهلا ةفاح ىلع
 . !ةيناثلا ةيملاعلا برحلا اياحض نم رثكأ ءاياحضلا

 :انتراضح

 ناسنإلا هيخأ نع ًالوؤسم ناسنإلا «مالسإلا ربتعإ دقل

 . ''"«قلخلا يف كل ريظن وأ «نيدلا يف كل خأ اَمِإ

 .رتشألا كلام ىلإ يلع مامإلا دهع «ةغالبلا جهن )١(
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 عاقب نع ىتح نولوؤسم مكنأ اوملعإو» :لوقيو

 .''”«اهمئاهبو ضرألا

 . "”#ب رورحلاو ِلَملِل ٌّنَح َمهِلوَنَأ ٍفَر# :نآرقلا يف ءاجو
 ماد امف .مورحملا ةيوه وأ «لئاسلا ةيوه ديدحت نود نم

 فرط ىدل «صقن»و .فرط ىدل ةجاحلا نم «ضئاف» كلانه

 فرطلا لام يف يعيبط كيرش جاتحملا فرطلا نإف ءرخآ

 .رخآلا

-ٍ 

 َبَهّذلا توُريكي دلاو» :ًاضيأ نآرقلا يف ءاجو
 دونر 0*2 ريممدسص .ء 1 مخ ره 0
 موب 9 بل باذتعب مهرشبف هللا ليس ىف ات دي الو ةضفلاو

 هذ 20و 72 2 أ هت ل ا و 0-90 _ 00

 مهروهظر مهبوحَو ْمُهْهاَبِح اهب كوكتف متهج ران ىف اهئيلع ئمح

 9766 تركت كسا اوك يشأ فْرَح ناد
 لمشي وهو «قافنإلا مدعو «نيزختلا» نع انه مالكلاف

 مادعنا ةلاح قلخي «يقبط لصاف كلانه ماد امف .نيزخت يأ

 ىكل «نيجاتحملا نع نوئحبي نوملسملا ناك دقلو

 .ردصملا )١(

 ١9. :ةيألا «تايراذلا ةروس (؟)

 مى 4 نافآلا د ةيونلا ةزؤيس :015)
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 لب ءبسحف مهتاجوتنمو مهلاومأ ضئاف سيل ؛مهل اوعفدي

 لع َنوُرِئْؤَبو#» :ةيلوألا مهتاجاح يف ىتح مهوكراشيلو
 . 0ع مس 7 ص 1 ةيسكلا

 .«بعشل ًارامعتسإ يمالسإلا خيراتلا فرعي مل انه نم

 عفرو «ريونتلاو «ريرحتلا وه هفرع املكو .ةّمأل ًالالغتسإ الو

 ..زوعلاو ةجاحلا

 ىلع سانلل (ًامدخا)١ مهسفنأ نوربتعي اوناك نوملسملاف

 . .«مهمداخ موقلا دّيس» نأ ساسأ

 ءريخلاو ءرونلا مهعم نولمحي اوناك اوّلح امنيأو
 سانلا ريرحتو نيرخآلل ءاطعلا نأ ساسأ ىلع ..ءاطعلاو

 .نيدلا نم يساسأ ءزج زوعلاو عوجلاو ةّيدوبعلا نم
 ُبْدَكَم ىلا َتْيَمَرأاٍ :نيدلا نع جورحن هنع عانتمالاو

 لع ُسْحِي الد )قيل عُدَي فا كدَم ©
 َمماَلَص نع َمُه َنِذلا ©) َنِيَصْمَنِل لبو () نكسيْلا ِواَعَط

 1 4 69 َنوُعاَمْلا َنوعنميو 69 تورم مه نبذل 69 َنوُهاَس 2( ي يح ب ع هل ءدم معضد مو مري ا” هم جب ساو

 )١( :ةيآلا ءرشحلا ةروس 4.

 تايآلا .نوعاملا ةروس 64ه : ١ .ال-

2 2 



 <( ةبقملا ام كرد آم ا قمل 00 دعم محق 0

 امني 09 09 وب ل ىِذ رو ف ماعط 3 ب كة

 ماو اثم نا ني 16 2 (© تن ١ يسم 1 (© ين
 ( 0 لمص سف هى هضم  ءذد

 . "74 (9) َةَمرمْلاِب اوَصاَوَتَو ٍربّصلأ
 .ماعطلا ماعطإو .ةيدوبعلا نم باقرلا كف نإف اذكهو

 : .ةرقعلا هذه نوملسملا زواجت دقلو

 لمحت «ةيعرشلا قوقحلاو .«تاوكزلا لاومأ تناكو

 . ءارقفلا اهيف ىتلا دالبلا ىلإ

 لوسرلا لوقي امك  «ثالث يف ءاكرش سانلا» ناكو

 . (رانلاو ًالكلاو ءاملا يف»  مظعألا

 عراوش دحأ يف يشمي هل يلع مامإلاوه اذه

 )١( :ناتيآلا ءدلبلا ةروس 1١١-؟١1.

 :تايآلا ءدلبلا ةروس (؟) ١ -

 ا/ا/



 ؟اذه ام

 نع نكي مل لاؤسلاف .«؟اذه نم» : لك مامإلا لقي مل

 .ةبيرغلا ةرهاظلا هذه نع لب «صخشلا

 :باوجلا ءاجو

 . !«ينارصن هنإ)

 : غلاب رثأت يف ِتَِظ مامإلا لاقف

 ففكتب هومتكرت «خاشو ربك اذإ ىتح هومتلمعتسإلا
 . ؟(سانلا

 !نيملسملا لام تيب نم ًاّيدعاقت ًابتار هل نّيع مث

 . .يدرفلا ىوتسملا ىلع اذه

 نآرقلا لوقي ..هنم لقأب يعامجلا ىوتسملا نكي ملو

 : ميركلا

 عوج نّي مهمعطأ ىلا © تيل اَدَه ّبَر اوُدُبَعْي
 . "409 ٍنَوَح نم مُهَنَماَءَو

 عوجلا نم  ميوقلا هنيد ميلاعتب هللا مهمعطأ دقل

 ديرش وأ «عئاج نم دالبلا يف نكي ملف .فوخلا نم مهنمآو

 ه4 :ناتيآلا +نشيرق ةروس. )١(:

>, 



 ىلع ًامكاح هن ىلع مامإلا وأ لَو ىبنلا ناك امنيح

 . .دالبلا

 انيجس هن يلع مامإلا وأ لي يبنلا مكح فرعي ملف

 !عوجلا وأ «ةيذغتلا ءوس نم أتّيم فرعي مل امك
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 ةهميرجلاو فوخلا ةراضح

 ؟ةبحملاو مالسلا ةراضح مأ

 :مهتراضح

 ةميرجلاو :ةوقلاو .لاملا :ةدحتملا تايالولا ١

 :رذحي يكيرمألا سيلوبلا

 نسيولا خر اويل ,نظعم» نتا دابل اهدراقمم نيستا ىتلا ا رمللا
 اذإ ةّصاخ ..باصتغالا وأ فطخلل ةضّرعم سولجنأ

 . اهتالقنتل ةليسوك (بوتسوتوالا) مادختسا تلواح

 نلعأ سولجنأ سول ةنيدم يف ثداوحلا راركت دعبو
 طاطحنالا لّيختي نأ ءرملل نكمي ال» :ًالئاق ةاضقلا دحأ
 مايقلا مدع تايتفلا ىلع . .عمتجملا هيلإ لصو يذلا يقلخلا

 . .(نهدرفمب ةهزنلاب

 . «نهباصتغإ عقوت تايتفلا ىلع» :فاضأو

 ١م



 ةميرج ةيناث لك اكيرمأ يف عقت هنإف ءماع لكشبو
 .!ةقرسو

 .!ةحّلسم ةقرس ةيناث ١" لكو

 .!ةأتف فاطتخإ ةقيقد لكو

 .!ةرايس ةقرس قئاقد سمخ لكو

 . !لتق ةثداح قئاقد رشع لكو

 ببسب ةلفط وأ ءلفط لتقم تاعاس سمخ لكو

 ىقبت سيلوبلا اهنع غلبي ةميرج لك لباقم نأ ملعلا عم
 . !غيلبت نودب لقألا ىلع مئارج ثالث

 تارالودلا تارايلملا تائم ماع لك ةموكحلا قفنتو

 ري لثك | ةيكريمالا نوجسلا ىف دجويو .ةميرجلا ةحفاكمل

 ةرازو بسحب نيجس فلأ نيعستو ةعستو نيتئامو نينويلم

 ملعللو !ريطخ مرجم فلأ 0 ءالؤه نمو «ةيكريمأللا لدعلا

 ىلع قفنت نغيشم ةيالوك ةيكريمألا تايالولا ضعب ْنِإف

 . !ميلعتلا ىلع قفنت امم رثكأ نوجسلا

 .راغصلاو «ءءاسنلاو ءنسلا قايك اهبكتري يتلا مئارجلاف

 هذ



 ةسارد ىف درو دقو , ذيع ةريستكا ىه ثادحألا ىتحو

 ةلهذم تامولعم ءاكيرمأ يف ثادحألا مئارج نع تردص

 : كلذ نم تافطتقم مكيلإو

 ىنوج ريغصلا باشلا ىلع ضبقلا ىقلأ وغاكيش ىف ه

 . قئاسلا ةايحب يدوأ امم «نيقئاسلا لحأ ىلع تاصاصر

 مئارجلاب لفاح لجس ريغصلا دلولا اذهل نأ نّيبت دقو

 هيلع ضبقلا ءاقلإ دعبو ءءاوس دح ىلع ةريبكلاو ةريغصلا

 . .ةمكاحملا موي دهاشلا روضح مدعل هحارس قلطأ

 غلبي يذلا نفيتس ىلع ضبقلا ءاقلإ مت زنايلروأ وين يف 8

 «ةباش ةضرمم لتقو باصتغا ةمهتب ًاماع ١7 رمعلا نم

 ةيداحلا ىف ناك نيح ضبقلا هيلع ىقلأ نأ قبس دقو

 ضارمالا ىنتعمس نلا  ايحان ةقرسلا ةمهع ةريثع

 ةميرج 5١ بكتراو بره هنكل .هصيخشت دعب ةيلقعلا

 . .لتقلا اهرخآ «ةفلتخم

 ءهيوخأ لتقب (اماع ٠ سنئنرول مهتا نتسويه ىف ه.ه

 سنرول عطق مث نمو .بلقلا يف نيتنعط ىّقلت امهدحأ

 هذا



 « ساسكت نيناوق يف ثادحألل ةحونمملا تاليهستلل

 . .ةرشع ةنماثلا غلب نيح سنرول حارس قلطأ

 ةزاببس دوقو بحسب راغصلا لامع أ ماق نطنشاو ىف ل

 هامرو باقثلا لعشأ مث .مئان وهو هيلع هبصو «مهراج

 اذه رمعو «همهتلت رانلاو ضكري ذخأ يذلا راجلا ىلع

 .. .تياروتش تيس ريغضلا

 تايالولا يف ثادحألا مئارج نم ةطيسب جذامن هذه

 ةريحلا بّبس مئارجلا نم جذومن روهظ أدب دقو .ةدحتملا

 .ةدحتملا تايالولا ءاحنأ ةفاك يف عيمجلل فوخلاو

 باصتغالاو ةقرسلاب نوموقي راغصلا ءالؤه نم ديدعلاف

 اهنوري يتلا ةميرجلا جذامن كلذب نيقبطم «لتقلاو هيوشتلاو
 . يكيرمألا نويزفلتلا تاشاش ىلع

 دحأ لتق نيح «ساسنكرأ ةئيدم يف جذومن رخآ ناكو
 "ساب كهاش انآ دع ا زرجط ةدتس افاغ /١1 وويمو:ةادجألا

 اذه ثادحألا ليج نأ ودبيو .«كاجوك» سالافاسل انويوفلل

 .ةعشب ةميرج ةيأ باكترا ءازإ جرح يأب رعشي ال
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 تايالولا يف ةيلعفلا مئارجلا نوبكتري نيذلا فصن ْنِإ

 ددع عفترا ١95١٠ ماع ذنمو «؛ثادحألا نم مه ةدحتملا

 . .نيغلابلا مئارج لداعت تحبصأو «فعضلل ةفينعلا مئارجلا

 ةيبرتلا اياحض وأ ؛عمتجملل اياحض ءالؤه نم ديدعلاو

 لثم ةديدع تاءاسإل ضرعتلا مهل قبس دقو «ةيلزنملا
 نوكي تاللاحلا ةيبلاغ يفو «باصتغالا وأ «نيوبألا نارجه

 برش ىلع نامدالاو «مئارجلاب لفاح لجس مهسفنأ نيوبألل

 . .تاردخملاب لماعتلاو رمخلا

 نإف ثدحلا ىلع ضبقلا ءاقلإ متي نيح ةداعلا يفو

 لقأ ثدحلا ناك اذإف .ىرخأ ةّرم عراوشلل هديعت مكاحملا

 ةيكحم ىلإ نع ةيددنال * اناع وشف تانك وأ ع اماع ١
 .اريغص لاز ال هنأ ساسأ ىلع لماعي ثيح «ثادحألا

 مث رهشأ ةّدعل نجسي دق هنإف ام ًاصخش لتق هنأ ول ىتحو
 اماع ١6 غلبي يذلا دراودأ ثدحلا مهنا ًالثمف .هحارس قلطي

 لاجر ىقلأ نيحو .حالسلا ديدهت تحت ةدّيس باصتغاب

 نولعفتس اذام» :ًالئاق مههجو يف خرص هيلع ضبقلا ةطرشلا

 تاعاسب كلذ دعب جرخأسف ءاليلق نجسلا ىلإ ينولسرأ ؟يب
 . «ةليلق

 اوأدب رابكلا ضعب نإف «ثادحألا نوناق ةعويمل ًارظنو
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 نومدختسي اوذخأف .«نوناقلا ىف فعضلا طاقن لالغتساب

 :تاردخيلاك ةغونمملا علسلا جيورتل راغصلا ثادحألا

 نأ ودبيو «لتقلاو ةقرسلا مئارج باكترا ىلع مهنوضرحيو
 ةجردل لصت مهلامعأ يف ةقئاف ةعتم نودجي ثادحألا ءالؤه

 ايلعلا ةقطنملا راغصلا دحأ بعرأ نتاهنام ىفف .ةيداسلا

 مهل أقفيل اياحضلا نع ثحبي وهو كانه ةيقرشلا
 دحاو ءيىفحصو «صاب قئاس ةمجاهمب ماقو ...مهنويع
 ثدحلا اذه لخدي ملو .نييسايسلا دحأ نباو «ةّراملا

 . .ةينوناقلا نسلا نم رغصأ هنأل .ًاقلطم نجسلا

 يفف .مئارجلاو فنعلا لامعأب نطّروتي تايتفلا ىتح
 شضبقلا ءاقلإ تالاح ددع عفترا 19416 - ١91١ نيب ام ةرتفلا

 باكترا ةمهتب «ةرشع ةنماثلا نيدعتي مل يتاوللا تايتفلا ىلع

 ةئاملاب 55 ةبسن عم ةنراقملاب ةئاملاب 1٠ ىلإ «ةيقيقح:مئارج

 وغاكيش ةطرش لاجر عاطتسإ ةطيسب ةرتف لبقو ءروكذلا نم

 لدعم حوارت تايتفلا نم ةباصع ىلع ضبقلا ءاقلإ نم
 ىلع ءادتعالا نم ةلسلس دعب اماع ١5 -١7 نيب نهرامعأ

 نهل يمارجإ لمع رخآ ناكو .ءاسنلاو لاجرلا نم نينئسملا

 . .ًاماع 18 غلبي زوجع لجر ىلع ءادتعالا

 نيذلا نم مهاياحض راغصلا نومرجملا راتخي ام ةداعو

 م1



 رغصألا لافطألا لثم ءمهسفنأ نع عافدلا نوعيطتسي ال

 . .نيفوفكملا وأ ءىضرملا وأ «نينسملا وأ ءمهنم

 نأ ىلإ ثادحألا نيب مارجإلا ةرهاظ وللحم ريشيو

 ءالؤهل يعامتجالا عضولا وه اهنع لوألا لوؤسملا

 مهيفكت الاومأ ءالؤه كلمي ال بلاغلا يفف ..ثادحألا

 مهو «لمعلا نع ًالطاع نوكي مهل ليعملا نأ وأ «شيعلل

 الإ. ملعلا نم ةوتلتي الو «ةرذقلا ئحاوضلا ىف نوشيعي

 حبصت داهطضالاب روعشلاو تايلقألا راكفأ نأ امك «ليلقلا

 سرادملا ىلإ موللا هيجوت نكمملا نم لعلو .مهل ةفسلف
 ضعب نأ كلذ .ةمرتحملا نهملا مهل رّفوت ال اهنأل ًاضيأ

 ,ةفلتخملا مئارجلل ًاركو ىرخألا يه تحبصأ دق سرادملا

 اماع نأب خويشلا سلجمل ةيعرفلا ةنجللا ريرقت راشأ دقف
 يف نيسّردملا ىلع ءادتعا ثداح فلأ 7١ دهش دق ًادحاو

 يف رئاسخلا تلصوو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا سرادم

 ىدحإ يفو ..رالود نويلم 7٠١ نم رثكأ ىلإ سرادملا

 بلاطلا دهش كرويوين ةيالوب ةيعيرشتلا ةمكاحملا تاسلج

 نع عنتما هنأب ًاماع ١١ رمعلا نم غلبيو (اليفاد سكليف)

 يتلا ؛ةّيسردملا تاباصعلا ببسب ةسردملا ىلإ باهذلا

 /م1/



 لوانت ىلع تابلاطلا رابجإ ىلع لمعتو «ةذتاسألا بعرت

 : ايلواثت دعب اشحن هيباهعاو «هكاردخكملا

 .ةميرجلاو رقفلا نيب ةقالع كلانه نأب حضاولا نمو

 ال ءارقفلا ءانبأ ةيبلغأ نأل كلذو «ةتباث ريغ ةقالعلا هذه نكل

 ثادحألا نم نيمرجملا مظعم نأ امك «مئارجلا نوبكتري

 نإف كلذكو .مهنوقرسي نيذلا لاومأ نم رثكأ ًالاومأ نوكلمي

 مهنأل لاومألا نم ريثكلا نوبسكي نيمرجملا ءالؤه ضعب

 نأ ودبيو .لاملل ةجاحب اوسيل مهف «ةرّدخملا داوملا نوعيبي

 اهدجي يتلا ةعتملاب روعشلا وه كلذ يف لوألا ببسلا

 .نيرخآلل ىذألا هجوي نيح مهضعب

 نم نانثا مجاه نأ يمايم ةيالو يف ةّرم ثدح دقف

 ةرخؤمب اهسأر ىلع اهوبرضو ةدّيس راغصلا نايتفلا

 .مهلجرأب اهلكرب اوأدب ىتح اهيلع يمغأ نإ امو «سّدسملا
 .ةيسيلوبلا مالفألا يف ثدحي املثم ًامامت

 غلبي قباس ريزو مجوه ثيح «نطنشاو نم رخآ لاثمو

 ابلطو نايتفلا نم نانثإ هيلع لخد ذإ ءماع ةئام رمعلا نم
 امهدحأ كسمأو «هامجاه ءءاملا امهل بلج نيحو ء«ءام

 هفاعسإ مت ظحلا نسحلو «نيكسب هحبذ لواحو هتبقرب

 هكر
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 مئارج نأب :مئارجلا ملع يف ءاربخلا ضعب لوقيو

 ةيلئاعلا ميقلا راثدناو «ةرسألا كككفتل ةجيتن تءاج ثادحألا

 . ةينيدلاو «ةيوبرتلاو

 ىلإ عمتسي يذلا (تربليج روهميس) يضاقلا للعو

 ببس نب (وشواك داد) ىف ا ثادحألا نم ةيضق فلأ

 . .ةلئاعلا كّكفت وه اهلك لكاشملا

 ام وه ثادحألا مئارج ةدايزل رخآلا يسيئرلا ببسلاو

 نم لاجملا مهل حيتي ثادحألا ةبقاعم نوناق نأ نم هانركذ

 متي ال امرج بكتري يذلا ثدحلاف .ةددعتملا هتارغث لالخ

 نم ريثكلا نأ امك .هتامصب ذخؤت الو هل فلم ظفح

 ال مهنكل «جالعلا نم ةفلتخم عاونأل نوضّرعتي ثادحألا

 ةلاح نطسوب يف نيلوؤسملا دحأ فصو دقو .ًادبأ نوعدتري

 اما 15 هرمعو ناقضلا نحأ عم قافخإلا تالاح نم

 عم جالعلاو «فثكملا ميلعتلا - ءيش لك هانيطعأ دقل» :لاقف

 اندقتعاو  ةعارزلاك ىرخأ ةّمهمو «ةراشتسالاو .ةعامجلا

 :ةعابس 71 صوف ةعضمت نأ نرزفف ايداع اناستإ فاه ةنأن

 هنأ نّيبت ضبقلا هيلع يقلأ نأ دعبو «ىفتخاف .هحارس انقلطأف

 .«نيتراّيس قرسو «كونبلا دحأ ىلع ةوطسلاب ماق

 ءالؤه نم عمتجملل ةيامحلا ريفوت نّيعتي ناك اذإو
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 مارتحاو «ةبوقعلا ماظن مارتحإ بنيارلا نمف .ثادحألا

 ةدح نم فمخت ةبوقعلا ىف ذ ةذشلا نأ نّيبت : دقو .نوناقلا

 وين ةيالو يف ةعدارلا ةبوقعلا نيناوق ل لدعبف :«مئارجلا

 نأ نت« همتارح رزكتتا نيذلا فثادعألا نمكسو «تايلروا
 اهبكتري يتلا لتقلا مئارج لدعم يف ًاظوحلم ًاضافخنا كانه

 ماع ثداوح (0) ىلإ 17 ماع يف فواح 59 نم ءالؤه
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 نورمعتسملا ماق ثيح .فنعلاب تدلو دق اكيرمأ نإ

 باغلا نوناقل اقبط .ءكرمحلا دونهلا» مه ءرخآ بعش ةدابإب

 بعش شيمهت ساسأ ىلعو «ىوقألل ءاقبلا نإ :لوقي يذلا

 اهتايح تناكو «ةليوط نورق ربع جونزلا مهو ءناث
 اهيف ناسنإلا ظح نإ ثيح «ءدويق الب تأشن دق ةيداصتقالا

 .هسدسم قالطإ ةعرسب ددحتي ناك

 .ةعيبطلا سفن ةيداصتقالاو ةيراجتلا ةسفانملا تذختإو

 ام رهظف «ةميرجلا تمخضت كانه تاسسؤملا تمّحضت امكو

 ايفاملا تاباصع نم ءادتبإ .ةمظنملا ةميرجلاب ىمسي راص
 ءامسأ ًانايحأ اهيف كرتشنت *ت يتلا مارجإلا تاقلح ىلإ «ةريهشلا

 :ةريبك



 لكشب ةسايسلا ناديهم ىلإ لقتنإ فنعلا اذه نإ مث

 نوج وه يكيرمأ سيئر لتُق دحاو ليج ةايح يفف .فيخم
 بيصأو «يدينك تربور وه ةسائرلل حشرم لكنو يدينك

 نوج وه هيلع رانلا قالطإ ببسب للشلاب ةسائرلل رخآ حشرم

 .جنك رثول نترام وهو جونزلا ةكرح ميعز لتقو «سالو

 دراشتير وه «ضيبألا تيبلا نم ةيروهمج سيئر جرخأو

 ىلع سّسجتلا ةميرج ىلع رّبستلا لواح هنأل ء,نوسكين
 .دهع يف لدعلا ريزو نجسلا لخدو «سفانملا بزحلا

 تيبلا يف سيئرلا لاجر زربأ عم «ةميرجلا سفن يف هكارتشال

 . ضيبألا

 ىقاب نع اذام نكلو .ةدحتملا تايالولا ىف اذه

 ؟ةلثم ايوروأ ءارضحتملا ملاعلا» ىف قطانملا

 همسإ باتك (ليونود» راد نع «هتويل كاجل» ردص دقل

 ةهسسّوم ريدم فلؤملاو .ء(انفنع» يأ 11016 6

 مولعلاو داصتقالا ذاتسأو ؛««ةيمرجلا تاعوضوملا»

 ةفلكملا ةنجللا وضعو «ةيناثلا سيراب ةعماج يف ةيعامتجالا

 ةنجللا وضعو ءديدجلا يئازجلا نوناقلا عورشم عضوب
 اهسأري ناك يتلا «ةميرجلاو فنعلا بابسأ ةساردب ةصتخملا

 . لدعلا ريزو
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 اياضقب رخآ صخش يأ نم فرعأ وه ءراصتخاب يأ
 . اسنرف يف ةميرجلا

 سيل فنعلا نأ نودقتعي نيذلا ّنِإ) :«فّلؤملا» لوقي

 يفف «ةماعنلا نوهبشي ءراشتنإلاو ةّوقلا نم ةجردلا هذه يف

 يقابلا شيرلا رياطتي «لامرلا يف مهسأر نوفخي يذلا تقولا

 .«تاراجفنالا فصعو ضفرلا حاير بوبه عم مهروهظ يف

 ةةيففلا ناثالا بوهتو. ةهقدعلات ةيوهيتصملا ثافربسلاف

 قئارحلاو «تاالايتغالاو «لتقلاو .باصتغالاو ,ءبرضلاو

 .نيمرجملاو رارشألا ملاع جراخ رشتنتو دادزت «ةدّمعتملا

 .«ءافرشلا سانلا نيب ةمئاقلا تاقالعلا يف دوجوم فنعلاو

 نيب ةمئاقلا تالصلا دسفي هنإ .انب صاخلا انفنع حبصأ دقو

 نس ىلإ هجتي نطاوم لك راصو .ةلودلا نيبو نينطاوملا
 ةهيبش تحبصأ ةيداصتقالا ةسفانملاو .هب ةّصاخن ةعيرش

 «ةريغصلا تاسسؤملا مهتلت ةريبكلا تاسسؤملاف .برحلاب

 ققحي يذلاو «ىنغ عسوألاو ؛ةثج مخضألا ةيجولويديأو

 .«ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ضّوقت «ربكأ ةعرس يف حابرألا

 : فيضيو

 نيرشعلا تاونسلا ىلإ ةدئاعلا تايئاصحإلا ريشتو»

 و



 ردقبو .ةعشبلا مئارجلا ددع يف ًادج ريبك ديازت ىلإ «ةريخألا
 نإف «لعفلابو .ةميدق انل ودبت انهابتنإ ةرهاظلا هذه بذجت ام

 يفو اسنرف يف «يريكاجلا» دهع يف تبكترا ىتلا مئارجلا
 ناك طيسولا رصعلا نأ دكؤت ايناملأ يف «نيحالفلا برحا

 ترج يتلا عئاظفلا نأ امك .قالطإلا ىلع نمآ ريغ ًارصع

 اهنع تفشك ىتلاو ءرشع عبارلا سيول كلملا دهع يف

 نرقلا عئاظف تناك ام ردقب ةفيخم .دعب ام يف تاقيقحتلا

 .«(رشع سماخلا

 رثكأ رصعلا اذه مئارج تحبصأ دقف «كلذ عموا

 ددع ناك نيح يفف «مئارجلا كلت نم ةفاخإو افنعو ةيشحو

 عفترا دقف ءطقف افلأ رشع ةسمخ ١91١5 ةنس يف نيجاسملا

 24١950. ةنس افلأ نيتسو ةثالث ىلإ ددعلا

 ددع عفترا 19175 ةنس ىتحو ةنس نم هنأ دجنو

 ام ىلإ ءافلأ نينامثو دحاوو ةئامسمخ نم ةدّمعتملا مئارجلا

 ددع عومجم رابتعالا يف انذخأ اذإو .ةميرج ينويلملا براقي

 مئارجلا ددع طسوتم نأ دجن «هرودب وه دادزا يذلا ناكسلا

 فلأ ةئم لك ىلإ ةبسنلاب ةميرج ٠١" ىلإ ١٠١ نم عفترا
 رثكأ «ةعشبلا مئارجلا ىلع تأرط ةدايزلا هذهو .ناكسلا نم

 ريغ تاق ملا :انمأ .ةكاعسالا مئارجلا ىلع تأرط امم
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 وأ نوفرعي عيمجلاو ءىصحت ال داكتف فنعلاب ةبوحصملا
 «لشنلاو بلسلا ثادحأ نم ؛ورتملا» يف يرجي امب نوعمسي

 .ةدئاف يأ مهيواكش ميدقت نم اياحضلا ينجي نأ نود

 مه اذإ ءازعلا ضعب ودجي نأ نم هينطاوم هيتويل رذحيو

 يرجي امب ةميرجلا ديعص ىلع ءاسنرف يف يرجي ام اونراق
 ددع غلبي ثيح كانهف .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف

 ددع ةبسن قوفت ءاسنرف ناكس ددع فاعضأ ةعبرأ ناكسلا

 يف عقت نيح يفف .اسنرف يف اهددع فاعضأ ةعبرأ مئارجلا

 يف لجست «تاعاس تس لك ةدحاو لتق ةميرج اسنرف

 اذإو .ةقيقد نيرشعو تس لك لتق ةميرج ةدحتملا تايالولا

 عقي كانهف «تاعاس سمخ لك ةرم اسنرف يف باصتغإ عقو

 اسنرف يف ةرايس تقرس اذإو .ةقيقد ةرشع عبس لك باصتغإ

 ةدحتملا تايالولا يف قرست «ةيناث نيسمخو نيتقيقد' لك

 .ةيناث "5 لك ةراّيس

 فنعلاب سومغملا ءاخرلا :ايناملأ  "؟

 اهدجم ةمق ىف ىهو ءايناملأ نع تاءاصحإلا لوقت

 : يجولونكتلاو .يداصتقالا
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 ايناملأ يف عقت «ةميرج نييالم ةثالث نم رثكأ كلانه

 ! ًايونس ةيبرغلا
 ,ةّيسفن لكاشم نم ناملألا نم ةئاملاب نورشع يناعي

 ١8 نم رثكأ نأ يأ «نييسفن ءابطأ ىلإ ةجاحب مهو

 تادايعلاو ةيلقعلا تاحصملا نوروزي ةمسن نويلم

 ! ةّيسفنلا

 نم ءاهل ضّرعتيو «ةقرسلل لباق ايناملأ يف ءيش لك
 لب :ةيردتلا ا يف و .راطقلاو « تسل 3 ا ىّنح ءاذحلا

 .ةقرسلل ضّرعتت ةحلسألا ىتح

 اخوراص 70 ةيبرغلا ايناملأ ىف ىفتخا دحاو ماع يفف

 «ةيكيرمألا حالسلا نزاخم نم تقرس عوردلل ًاًداضم

 ةفلتخملا حالسلا عطق نم فالآ يفتخت ماع لك يفو

 نإ تايئاصحإلا لوقتو «يناملألا شيجلا نزاخم نم
 عطق نم فولألا تائم يناملألا بعشلا ةزوحب

 نودب ةلوادتملا حالسلا عطق ددع ردقي ةميرجلا

 ةناسرت قوفي ام يأ ءةعطق نويلم ١5 يلاوحب صيخرت

 . .هلمكأب ىناملألا شيجلا

 نأ مغرو ءداح لكشب يناملألا عمتجملا ةيقبطلا شهنت
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 نكل ءةينغ ةلود ايناملأ نأب ديفت تاءاصحإلا

 نوشيعي ناملألا نم ةثاملاب 550 نأب لوقت تاءاصحإلا

 يذلا لخدلا تاذ تالئاعلا ددع غلبيو ءرقف ةلاح يف

 ةسمخ ىلاوح ايرهش يأ .ءكرام 506٠ ىّدعتي ال

 دحاولا لقد ةيرث ةلئاع فلأ ١١ لباقم ةلئاع نييالم

 ... ايرونم كلو اه نونه نم رثكأ اهنف

 شتيود) ةلجمب يسايسلا قلعملا سور رنريف لوقي
 نوكتسو ةيربربلا وحن ريسي يناملألا عمتجملا نأ» :(غنوتياز

 هأرق ام انه بائذلاب دصقي رنريف ناك امبرو ««سائذلل ةدوعلا

 همصخ محل شهني ال بئذلا نأ نع زنيرول باتك يف

 لجرلا دنع ةديدجلا ةيربربلاو . شهنيف ناسنإلا امأ «مزهنملا

 طوقسو ءاهعوقو ةبسن ةدايزو «ةميرجلا ةدوعب يه يناملألا
 «عيقلا
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 ةقرسلاو باصتغالاو باهرإلا :ايلاطيإ " 

 كده ٠ يلاوح عقو طقف تاونس سمخ ىدم ىلع

 اليتق 7١ نم رثكأ تكرتو .دالبلا تقزم «يباهرإ موجه
 . حيرج ٠٠60و

1 



 ةكرعم ًاضيأ لاجملا اذه يف ضوخي سيلوبلا نأ ودبيو

 ايلاطيإ نوجس يف مه ةأرماو لجر ٠٠١0 نم رثكأف ؛ةرساخ
 -فرقيو كعك لا) ام فعلا .نكل يينشلا لامعا تونا دو

 تويبلاو تارايسلا رجفت ةيباهرإ تاباضع كانهو

 نييالم يواست رئاسخ بئبستو «قئارحلا لعشتو .عناصملاو

 . تاريللا

 "لاو «ةضيسلاو:ةيواسلا ةييفادسلا فونقلا :كدفحب دقو

 .مهسفنأ ةيامحل نيحّلسم

 تامثلم تايتفو .«باصتغا ه

 ةدملا يف فيخم مجحب ترئاكت تاباصتغإلا ثداوح

 رّرحت ةكرح ةّصاخ «ةيئاسنلا تاكرحلا تدمج دقو .ةريخألا

 . ثداوحلا هذه ةبراحمل اهاوق لك «ةأرملا

 ةمكحملا ىلإ ئجتلت اهيلع ىدتعملا ةاتفلا تذخأ دقو

 ةروطخ رمألا اذه يف نكل .بصتغملا ىلع فّرعتلل ةيكاش

 رو

 «ةرشع ةنماثلا نزواجتي مل يتاوللا «تايتفلا ىدحإف

 باصتغالا :اهريصم ناكف «ةمكحملا ىلإ ىوكشب تمّدقت

 تايتفلا نم اهريغ نيقلتو ءاهنيقلت لجأ نم كلذو ؛ةيناث ةّرم
 !توكسلا نهملعي ايساق اسرد
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 نم ريثكلاب موقتو .لتقتو .« بهلتو «قرستو .«تويبلا ىلع

 ايلا مئاوجلا

 . .فطخ ه

 يبصلا ةيرح ءارشل لاملاب اوعربت صخش ٠

 وفظوم لمع دقف .لافطألا فطخل ةباصع نم «يرويفوتربلا

 هدلاو ةدعاسمل ًاناجم ًارهش وتربلا دلاو هكلمي يذلا عنصملا

 هينج فلأ 75١ ب ترّدق يتلا ةيدفلا ةميق عمج ىف

 هتلئاع ىلإ ةنس ١ رمعلا نم غلابلا وتربلا ديعأف «ينيلرتسإ
 !زجحلا نم اموي 55 دعب

 اهب موقت مئارج ةلسلس يف ةقلح الإ تسيل ةصقلا هذه

 دقو ءريهشتلاو زازتبالاو فطخلا يف ةصّصختم ايفام

 لالخ ينيلرتسإ هينج نويلم 5٠ عمج ايفاملا هذه تعاطتسإ

 . فطخ ةيلمع ”07

 لافطألا نوفطخي نومرجملاف ءملسي دحأ ال

 . زئاجعلاو

 لظ رخآلا مهضعبو ءاتاومأ اودجو نيفوطخملا ضعب

 .اًيح مأ اتيم ناك نإ فرعي ال «ناكملا لوهجم
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 نونيعتسي ءاينغألا لعج فطخلاب رمتسملا ديدهتلا اذه

 [يقرعخي ل ةخلسم ثازاتس نودوقي. «ةيتضوضخ سارح

 لمعلا ضافو .نوصحلا هبشت تويب يف نوشيعيو «صاصرلا

 . فطخلاو لتقلا تالاح دض نيمأتلا تاكرش ىلع

 نيفطاخلا ىلع ضبقلا يف اضيأ انه سيلوبلا لشفو

 .ةجوملا هذه نم دحلاو

 .رخآ لكش اهل كانه تارهاظملا ىتح

 يف فولأ ةّدع عمتجإ لوليأ 56و 54و 7 مايأ يفف

 اهوّمس ةرهاظم اومظنو ءايلاطيإ ىف ةليمجلا اينولوب ةنيدم

 .«عمقلا دض رمتؤم»

 ؟تناك فيكف

 .«فنعب امهضعب نالبقت ناتأرما تناك عراشلا طسو يف

 تاميظنت تارهاظتلا ىف كرتشا دقف .دييأتلا تافاته طسو

 . ايعامتجاو ًايسايس قاحسلاو طاوللا عيرشتب بلاطت ةيسايس
 . .ةبيرغ تاكرحب موقيو «عراشلا يف ىرعتي لجر ناكو

 . .ةحلسألا لمحي مهنم مسق ناك تارهاظتلا هذه ىف
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 لك ىلع ةبسح ةبوجأ ءاطعإ نوديريو «ةيديلقتلا ةيراسيلا
 ةعومجم ناسنإلا» :نولوقي مهو .«ةيصخشلا درفلا تاجاح

 المع قاحسلا وأ طاوللا رابتعا نوديري مهو «تاجاح

 . .ةيجولويب ةجاحو «ًايعيبط

 يأ «يلامسأرلا ماظنلا تاضقانت ريجفت مهفادهأ نمو

 فسن ديؤي نم مهنيب ناكو ..هحلاصم قارحإو هبتاكم فالتإ

 ةئف مهنيبو . .نييفحصلا لايتغاو ةينيدلا تاسسؤملاو لماعملا

 هدارفأو. ... الاخت قوهوشف مهو .ةفسانلا لبانقلا عضو دّيؤت

 ىقبيو ٠ اتاي نوسكاب نو دقيق نولضانم مهنأب ا

 بازحألا لالقتسا نودّيؤي مهف 00 مهرثكأ نويلالقتسالا

 مث نمو !ًالوأ ًايداصتقا ًاعارص نوحرطيو ..تاباقنلاو

 ال «نويراحتنا نويموجه مهو .ًايسايس ًاعارص نوحرطي
 تارباخملا رصانع عم الو «سيلوبلا عم ال مادصلا نوفاخي

 .بازحألا دارفأ عم الو

 . .نييلامسأرلا حلاصل ةمزألا لحتو

 ديؤي يذلا يئاسنلا عمجتلا ناسلب ةقطان حرشتو

 ةيرظن .راهنلا اذه ةديدج ةيجولويديأ تدلو دقل» :قاحسلا

 ةفاقث وأ «ةروبضص ةيحيتارتنا تسيل ةروقلا .تاخاعلا

 نيريثكلل ةبسنلاب .وه امك عقاولا ضفر يه ةفاقثلا .ةديدج

 ه١١٠



 قىنو ..ةيصخشلا كتاحاسلل اداه انيقحك ةروقلا ترانض

 .(سنجلا اهتعيلط

 لوألا اهنطوم ىلإ ةميرجلا ةدوع :ايناطيرب - ؛

 نيب ايناطيرب فلي يذلا يسايسلا فنعلا ىلإ ةفاضإلاب
 .نمألا مادعنا ةلاحو ,ىعامتجالا فئنعلا نإف ءرخآو نيح

 هباش امو «سنجلاو «ةغللاو .«نوللا ببسب يرصنعل ١ زييمتلاو

 ب اضيأ عهتحار. سانلا ياسو انناظيوي ىف: سعر هللا

 ةريبك مئارج :نيتنجرألا  ه

 تاذ ؛ىربكلا لودلا ىلع مئارجلا رصتقت ال ًاعبطو

 بيصأ «ةراضحلا هذه «هتّسم» دلب لكف ««ةمّدقتملا ةراضحلا»

 تبسي نكيسك اهنإ ا نيعتسرألا) اقيفا :ةييرهلا ةنوكجنا

 تح ناكم لك يق ةميرجخلا هااويلع ةعاطلا ةييرقلا ةخيسعلا
 ةجردل اهيف ةيداعلا رومألا نم ءفنعلا لامعأو «لتقلا حبصأ

 فطخلاو لتقلا ءابنأب ًاريثك نوّمتهي اودوعي مل سانلا مظعم نأ

 رعاشم نيبقارملا ضعب فصوو .ةضماغ فورظ يف ءافتخالاو

 . ساسحإلا نادقف نم عونب تبيصأ اهنأب ناكسلا
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 هذه نع نوثئّدحتي نيينيتنجرألا نأ نوبقارملا فيضيو
 وأ مدقلا ةرك ةارابم جئاتن نع نوثّدحتي امك امامت مئارجلا

 ةّبس لالخ هنأ ىلإ ةيمسرلا تاءاصحإلا ريشتو .فلوغلا

 ها/١ نيتنجرألا يف اولتق نيذلا صاخشألا ددع - روهش

 + نييراسلا راوثلاو .نمألا لاجر. نع ددع ويهتم نيف اضخيش

 ددع نأ ىلإ ريشت ناسنإلا قوق ةيبا ' ريراقت نأ الإ

 ىف طباض ةافو أبن رشنت فحصلا تناك ىضاملا ىفو

 يف رشني مويلاو «ريبك ناونعبو ىلوألا اهتاحفص يف شيجلا
 .رطسأ ةعضب ىّدعتي الو ةيلخادلا تاحفصلا

 1 ةحبار ةراجت تحبصأ تيباوتلا ةراجت نأ ظحولو

 . ةمخحض غلابم «نيراجنلا نم مهمظعمو ءاهباحصأ 'ىلع

 وأ ءرهنألا يف امإ .مهاياحض ءاقلإ ىلإ ةلتقلا دمعيو

 لخاد ىتح وأ .ةميدق تارايس لخاد وأ .ءقدانخ ىف

 ووذ موقيو .فيصرلا بناج ىلإ اهباحصأ اهفقوي تارايس
 رشن وأ «مهيدوقفم نع ةطرشلا رئاود غالبإب اّيموي نيدوقفملا
 ةطرشلا رثعت نأ لمأ ىلع ,هفحصلا يف مهفاطتخا ءابنأ



 فطخ أبن ترشن اهنأ ريديل يد اتييلوج ةدّيسلا لوقتو
 امدنعو ءرمعلا نم ًاماع "6 غلابلا اهمعو ويشيروم اهجوز

 :تباجأ ,فحصلا يف أبنلا ترشن اذامل تلئس

 انفرع :طباضلا ينباجأ ةطرشلا ةرئاد تغلبأ امدنعا

 نإ .نافوطخملا دجوي نيأ فرعن ال اننكلو «ثداحلاب

 . .(اوفطخ دق امهلثم تارشع

 ًانايحأ متتو «فنعلا لامعأ لهسأ يه فطخلا ةيلمعو

 .راهنلا حضو يف

 لصت يتلا ةيدفلاب عمطلا وه فطخلا تايلمعل عفادلاو

 فوطخملا ناك اذإ ةّصاخ .تارالودلا نييالم ىلإ انايحأ

 «لامعأ لجر لجن وأ .ءفرصم ريدمك ءاهنأش اهل ةّيصخش

 .ءايرثألا دحأ وأ

 لوانتي لامعأ لجر ناك ةمصاعلا معاطم دحأ يفو

 امهنيب ثيدحلا ناكو .هل يبنجأ قيدص عم كيتفبلا نم ةعطق

 هذه مجل نع ةينمألا تاطلسلا سعاقتو «لتقلاو فطخلا نع

 نم برقلاب ةدئام ىلإ سلجي ناكو .ةيمارجإلا تاجوملا
 عمتسي ناكو «ةيطارقتسرأ ءاميس هيلع ودبت صخش امهتدئام
 يذلا لامعألا لجر ةشهد راثأ امم «مامتهاب امهثيدح ىلإ

 : هباجأف «ًايبنجأ ناك اذإ هلأس
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 ىلإ ترضح دقو «ةيملاع تاكرش ةّدع لثمم انأ»

 دقو .تاقفص ةدع دقعل طقف نيموي ذنم سيريآ سونيوب

 جرخأو) .رالود فلأ 6٠١ غلبمب نيتقفص دقع يف تحجن
 .(نيتقفصلا نع تادنتسم هتبيقح نم

 ضرعف «حوضوب لامعألا لجر هجو ىلع مامتهالا أدبو
 بحرو .ةثلاث ةقفص دقع هعم ثحبيل هتدئام ىلإ لقتني نأ هيلع

 . يكسيولا نم سأك لوانت يف امهكراشو «يطارقتسرالا

 يف هحانج ىلإ هتقفارمل يطارقتسرالا امهاعد مث

 لامعألا لجر رداغو «يبنجألا لجرلا رذتعاف «قدنفلا

 .قئاس اهدوقي ةمخف ةرايس ىلإ معطملا يطارقتسرالاو

 . !دبألا ىلإ لامعألا لجر ىفتخاو «ةعرسب ةرايسلا تقلطناو

 ىف ثدحت ىتلا صصقلا تارشع نم ةصق هذه

 . نيتنجرألا

 سونيوب» ةفيحص يف قلعملا نوسلين سميج لوقيو
 ةعضاعلا ىف ةيويلكتال ان ردعمت ىفلا 1نلاريش سمربا

 : ةينيتنجر الا

 ردخم ريثأت تحت عفاو هنإ «ءلوؤسملا وه بعشلا نإ»

 .(روعشلا نادقفو .ةهالبلا
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 : الثم برضيو

 دحأ ريدم وتنوب نغريج ايناملأ يف لتق زومت رهش يف»
 يف ةلودلا كلت يف فراصملا يفّظوم عيمج راسف .فراصملا

 نمألا تاطلس تنشو .ةميرجلل ًاراكنتسا ةبخاص ةرهاظم

 يطرش فلأ 8١ اهيف كرتشا ةلتقلا فشكل ةدراطم تالمح

 ةعاذإلاب ًانايب ةعاس لك عيذت تاطلسلا تناكو «نمأ لجرو
 .كلذب بعشلا غالبإل «ةدراطملا ةيلمع ريس نع نويزفلتلاو

 ىلإ يّدؤتس ةلمحلا هذه نأ نم ةقثاو تاطلسلا تناكو

 . «ةانجلا فشك يف بعشلا ةدعاسم

 : قلعملا فيضيو

 انفحص تفتكال سيريآ سونيوب يف لتق وتنوب نأ ولا
 ماد امو .رطسأ ةعضببو ةيلخادلا تاحفصلا يف أبنلا رشنب

 اهعون ناك امهم بكترت ةميرج ةيأ نأب رعشي ال ينيتنجرأ لك
 نم نإو «رباع ثدح درجم تسيلو «هدض ةهجوم ةميرج يه
 نإف . .لئاسولا ىّتشب اهل ٌدح عضول هسفن ئبعي نأ هبجاو

 .(مولملا وه بعشلا نإو ءرمتستس مئارجلا

 : مهتراضح ئه كلت

 . تارماؤمو « فنعو ءمئارج
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 نإو .ةيراضح فز دوجو ىلع اليلد كلذ لك نسا

 ؟بارخلا نم ىناعي ساسألا

 :انتراضح

 :لوقي هتدابع نع هللا ثدحتي امدنع

 عج دي رْمتملا ىلا © تلا ادع َتَر ارثئتيت»
 . 7409 نوح ني مُهَتَماََو

 نم .نمألا بابتتسإو «ءاذغلا نيمأت لعجي ثيح

 !ةدابعلا تابجوم نم اظرمو ةينيدلا تابجاولا ميمص

 كسامت ىلع دعاست يتلا بيلاسألا مالسإلا مسريو

 يذلا نمؤملا ناسنإلا ءانبب أدبي ثيح .ةميرجلا دض عمتجملا

 . هناسلو هذب نم سانلا ملسي

 . «هناسلو

 دك ادب ان :نياشلا تانك ند ياكل 0 ريغتمم
 .«هناسل ءاقتإ سانلا همركأ نم سانلا ٌرش» : ِةُكَو لوقيف

 : 27 ناعالا «شيرقةرويس :(0)



 يتلا بيلاسألا ههيجوتو هكولسب و يبنلا مسر دقو
 «ناسنإلا مارتحاو ء.هكسامتو عمتجملا نمأ ىلع دعاست

 اهلكو .دوسأ وأ ءضيبأ «ةأرماو ءًالجر ءًاريبكو ءًاريغص

 .ناسنإلا ةبحم نم عبنت

 :ةلامؤ: ة ةقذ مارح ملسملا ىلع ملسملا» :6ِ لوقي

 . اهضرعو

 يف ةنينأمطلاو نمألاو مالسلا ءاشفإ ىلإ وعديو

 تسيل عبطلاب مالسلاو ««مالسلا اوشفأ» :لوقيو «عمتجملا

 تاقالع سانلا نيب موقت نأ يف ةّيقيقح ةبغر لب .لاقت ةملك

 .نواعتلاو «نمألاو «ةّبحملا

 تويبلل دعت مل ىتح «سانلل نمألا مالسإلا قّقح دقلو

 تويبلا تناكف «باوبأ نيكاكدلاو .ءتالحملل الو «باوبأ

 ةملكب هبحاص باتغي نل ملسملا ذإ .زجاح يأ الب كرتت
 ؟هلام نم قرسي نأ نكمي لهف «ةحراج

 ةمهتب دحاو صخش نجس ْنِإ ءنوملسملا فرعي ملو
 . '"'”مالسإلا يف يسايس نوجسم الف «مالسإلا ةفلاخم

 هلحتنا يذلا مالسإلا سيلو «يقيقحلا مالسإلا انه دوصقملا ْنِإف عبطلاب )١(

 «مالسإلاب ةفلغم ةيلهاج ناك كلذ .مهلاثمأو ساّبعلاو ةّيمأ ينب نم ءافلخلا

 .مهعابتأو تيبلا لهأب ةئلتمم نوجسلا تناك كلذبو

 ا/ ١١



 ىتلا نمألا ةلاح «نيلّوألا نيملسملا دحأ صخليو

 :هلوقب مالسإلا دهع يف تعيشأ

 ءةّضفلاو بهذلا اهسأر ىلع عضتل تناك ةأرملا ْنِإ»

 . .(دحأ اهيلإ تفتلي الف .ماشلاو ةرصبلا نيب يشمتو

 ةدحولا ءارغإو «لاملا ءارغإو «ةثونألا ءارغإ نأ مغر

 الل نكلو .ةرفوتم اهلك تناك «(ةلادعلا لي نم صلختلاو

 .«(دحأ اهيلإ تفتلي



 ةرسألا رايهناو ةيسنجلا ةيحابإلا

 :مهتراضح

 اهب عفدتف ةيبرغلا تاعمتجملاب ةيسنجلا ةيرحلا فصعت

 لكاتلا نم كلذ عبتتسي امو ىرسألا ككفتلا نم ةلاح ىلإ

 هرثك نم لرعنلاب باضي ةيبرخلا ةالبلا:نابعلال معملاو
 . اهيف نيلوؤسملا رابك ىتح لاطت يتلا ةيسنجلا حئاضفلا

 «ةساسلا رابكل ءاوس ةيسنجلا حئاضفلا هذه رابخأ «دئارجلا

 لاجر ىتح وأ « نييفحصلا رابكو نيلثمملا وأ .ةلودلا ةداقو

 . ىحيسملا نيدلا

 مل نوتنيلك ليب قباسلا سيئرلا مكح ةرتف ءانثأ يفف
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 حبصتو «ىرخألا ةفاحصلا لئاسوو تالجملاو فحصلا

 ًالثمف .ءاسم حابص اهنع ثيدحلا متي «ةيمسر ةيمالعإ ةدام

 ءاهتاحفص ردص ىلع زميات سلجنأ سول ةفيحص ترشن

 زنوج الوب عم سيئرلا ةقالع ةصق «ءحضافو ينلع بولسأبو

 عم اهتطبر يتلا ةنيشملا ةقالعلا ليصافتب تضفأ يتلا

 ءاضعأ ىدل ةقرافلا تامالعلا نع ليصافت اهيف امب «سميئرلا

 ! !ةليساتعلا ىيكرلا

 : نيملسملا ءاملعلا دحأ لوقي

 ىلإ نيدلا لاجر نم ددع بناج ىلإ يتوعد تمت
 - نوتنيلك سيئرلا ءاقلل ١4494 ربمتبس يف ضيبألا تيبلا

 اكينوم ةبردتملا عم هتحيضف ىلع ماع ىضم دق ناكو

 دعب ةيسفنلا هتاناعم نع سيئرلا ثدحتف  يكسنيول

 أدب ةيناحورلاو نيدلا يف سورد نع ثدحتو ؛«ةحيضفلا

 نم صلختلا ىلع هنيعتل ءنيد لاجر دي ىلع اهذخأي
 ءروضحلا نيب ءالؤه ضعب ناكو .ءيسنجلا هفارحنا

 !كلت مهيعاسم ىلع مهركشف

 /ليربأ/١ خيراتب زميات كرويوين ةديرج تركذ دقلو

 يذلا يقالخألا طاطحنالا قمع نع فشكي ام م

 ان



 يقالخألا عزاولا مادعناو «ةيكريمألا رسألا ضعب هيلإ تلصو

 : اهيف

 [[ مهمه نوسنكيد اكيبير اهمسا ةأرما كانهف

 رمعلا نم اهل ةيكريمألا ةيرحبلا يف ةطباض لمعت هطنهعهد]

 «تايلاديملاو ةمسوألا نم ديدعلا ىلع تلصحو ءاماع 8

 انآ يف ةيرحبلا ةيميداكألا يف (ةدايقلا) ةدام سيردتب تماقو

 نم نيريثكلا باجعإ تلانو «دناليريم ةيالوب سيلوب
 .زيمتملا اهءادأل «ةيكريمألا ةيرحبلا تالاريمدأ

 ىضاقتت يه) لاملل اهبح ببسبو اهنأ فشكنا دقل

 تيسست اذذكو 000 ًارالود فلأ ا/ا/ ليغ ليز ايتاو

 اهريدت ةراعد ةكبش ىلإ مضنت نأ تررق «ةيجوزلا اهتافالخ

 يه يس .يد) يس .يد مادم ىعدت «ةضماغ ةيكريمأ ةأرما

 ةقومرملا ةطباضلا هذه تلوحتو .ةمصاعلا نطنشاو ةنيدم

 لك نع ًارالود ١1١٠ ىلإ لصي ًارجأ ىضاقتت ةرهاع ىلإ
 .نلعلا يف ايلعلا بترلا نم ةطباض يهف .ةيسنج ةسرامم

 يف ءاغبلا اهيف سرامت ةرم لك ىلع ا رجأ نط اقتت نيمومو

 .رسبلا

 تركذ امك هذه ءءاغبلا ةكبش نئابز نأ بيرغلاو
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 نيلوؤسم اوناك لب «نييداع ًاصاخشأ اونوكي مل «ةفيحصلا

 ديفيد يروهمجلا روتانسلا مهنيب نم ناكو «ةلودلا يف ًارابك

 نلراهو «ةيجراخلا ةريزو دعاسم سايبوت لادنارو ءرتيف

 نوغاتنبلا يف ىجيتارتسالا يركسعلا ططخملا ناملوأ

 ىف [ةطمعاع 85 5-5 «بعرلاو ةمدصلا» ةيرظن بحاصو

 د كلل ل نمو رملا اعلا كن درعا بح
 نم هلع تررق' يتلا ةفزينألا ةيركتسعلا مكاحسلا ندع
 يه نإ اهنجس مدع نكل «ةيكريمألا ةيرحبلا يف اهتفيظو
 !سمومك اهلمع ليصافت ميدقت ىلع تقفاو

 يذلا يقالخألا رادحنالا لاح نم ضيف نم ضيغ اذه

 ضرعن ةريثك كلذ ىلع دهاوشلاو «يبرغلا عمتجملا هدهشي

 !راصتخالا ضرغل اهنع

 «ةرسألا» تضرعت ةيسنجلا ةيحابإلا هذه ةجيتنو
 يف ةذخآ رسألا ككفتو قالطلا ةبسن نأ ثيحب «رايهنالل

 ةستنأ ىلا ريش ثاءاصحالا نفع نأ د[ «بيغرلا ومتلا

 يف نيسمخ ىلإ لصت ةدحتملا تايالولا يف ًامومع قالطلا

 .ةئملا

 وه تاعمتجملا ككفت لماوع مهأ نم َّنأ كش الو

 *؟ ١1١



 .برغلا يف حوضو لكب دوهشم رمأ وهو «ةرسألا ككفت

 .ةدحتملا تايالولا ىف ةصاخو

 ةيكيرمألا رسألا ثلث نأ ىلإ تايئاصحإلا ريشتو

 دحأ عم شيعت اهنأ أ [دامعام طوععمأ] بألا ةيداحأ

 .نيوبألا

 :انتراضح

 نم اهتمالس ةيمالسإلا تاعمتجملا زيمي ام مهأ نم

 تاعمتجملا هذهل دجن ال خيراتلا ىفو .روجفملاو قيسفلا

 دالب نم دلب يأ يف عمتجملا ىوتسم ىلع ًايقلخ ًالالحنا

 . نيملسملا

 لالحنالا نم ةيدرف تالاح كانه تناك هنأ حيحص

 اهنإف كلذلو .ةماع ةلاح ىلإ ًادبأ قرت مل اهنكلو «يقلخلا

 .يرسألا ككفتلا نم يناعت مل

 ىهبو .ءاونإلل ضرعتت مل ةنيصح ةعلق ةرسألا تيفبو

 كير ىئَضَقو #8 :ىلاعت هللا رمأ امك ريبكلا امهمارتحا نيوبألل

 ِء 2 ِ سا ىذش مسد م د سم سو 2 هير ه4 ري 2

 الوق امهَل لقو امهرهت الو ِفَأ امنَط لفت الف امهالك وأ امهدحأ



 هه م م عمم م ك0 دس سد[ ءاءملس مج م ور
 بر لقو ةمحرلا نم يلذلا حانج امهل ضفخأو 69 اميرك
 رس رو اوم هد

 . "749 اريِعَص فاير م اَمُهَن
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 امهيأف «نيتلباقتم نيتراضح نع ةلباقتم روص كلت

 .55و 7” :ناتيآلا ءءارسإلا ةروس )١(
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 000 ا .ناسنإلا ءاغلإ رصع وه رصعلا اذه

 فرعي مل ماع ٠٠و ناكم لك يف فنعلاو ةميرحلا
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 أضي ب اكيرفأ 5 ٠ اي

 انتراضح

 و
ِ 

 5200000 ؟ هللا

 ؟ةيحملاو
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