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 57 . 4 . 34 / 85 . 36 . 52 . جتاصلا

 .... : 4-24-908-9961 :كمدر

97/510 مقر : ينوناقلا عاديالا



 .صملا
 ع

 ةمهدخم

 هل رخست مل و .ةنامأ لمحيو شةلاسر يدؤيل قيلئخ لب اثبع ناسنإلا قلخُي مل
 ةقيقح تبثي ام ؛هبجاوب موقيل الإ ...لأس ام تؤي ملو \ةنطابو ةرهاظ معنلا

 .اهيف لل ا هتفالخ ققحي اميو ؛ضرألا هل هلل ا رامعتسا

 نم هييعتي امو "بجاولا اذه نم ههقفي ام ىلع فقوتت ناسنإلا ةميق إ
 .لاعفألا مئاظع نم هلجسي امو }لامعألا لالج نم هملقي امو ةلاسرلا هيه

 موهفمل اذهب ديقتلا سرادلاو .حورلا هذهب عبشتلا طخلا اذهب مزتلملا بيدألا

 لمح يف نامهسي تافصاوملا هذهب نآشني ناذللا نابطقلا ناذه .هثاحبأ يف هنع رداصلا

 قيرطلا ملاعم مسر يف ناحجني ناذللا امهو .ةرادج لكب ةلاسرلا ءادأو ةنامألا

 قالخألا ةعاذإو ةنسحلا ميقلا رشن ىّلَع نيعي يذلا ميلسلا جهنلاو ميقتسملا

 .ةلضافلا

 يف حجانلا بيدألل لاثم انلو .هجوتلا اَذَه ةمالس ةيلمعلا ةسرامملا تتبثأ دقو

 «رصان دمححم.د» :هتسارد ىف قفوملا ثحابلل لاثمو «يحاورلا ملسم وبأ» :هبدأ

 ةسارد يف دسجتت ةيمالسإلا ةيؤرلاو "لوألا مظن يف لئشمتي يمالسإلا بدألاف

 حلاص نب دمحم :روتكدلا باتك ضرعب انمق ةقيقحلا وينَه زاربإلو .هليلحتو يناثلا

 ؛دقنلاو ليلحتلا يف قمعتلا نود نم «نامع ناسح يحاورلا ملسم وبأ» :رصان
 يلا ةمدألا راثآلل يمالسإلا لوانتلل جذومن وأ ةروص ميدقت ناك انضرغ نأل

 لاجملا اده يف يذتحي الاثم نوكتل ؛ةلاسر لمحت لا كلتلو ح ورلا هذهب ىلحتت
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 ةبانكل دعاوق ءاسرإ يفو ؛مامألا ىلإ ةّمالسإلا تاساردلا ةلفاق عفد يف مهسن اناسع

 .هجاتنإ وأ ىمالسإلا بدألا

 ىمح ؛رصان دمحم :روتكدلا ثحابلاب افيرعت انمًتَق ضرعلا اَذَه يدي نيي

 انبقعأو .ةليصألا ةيمالسإلا ةفاقثلا ةمدخ ىف .هدوهج ضعب ىّلَعَو ءارقلا هيلع فرعتي

 وبأ اهب ثعب ةلاسر وه لوألا قحلملا :هل ةلمكم اهارن قلا قحالملا ضعبب ضرعلا

 لمحت يهو يصورخلا دشار نب ملاس :نامعب نيملسملا مامإ ىلإ يحاورلا ملسم

 .ةقيمع ةيسايسو ةيعامتجاو ةيركف تالالد

 . يحاورلا ملسم يبأ رعش نم جذامن نع ةرابع :يناثلا قحللا

 يناملا رعشلا نع م/79ا :ةنس اهانلَّتجس انل رطاوخ نع ةرابع : ثلانلا قحلملا

 _ تينغ ذإ ؛لماكت ةقالع ضرعلا اذهب اهتقالع .ةسارد ىلإ ةجاح يف وه يذلا

 ينامعلا بدألا ةميق نع فشكلاب _ رصان دمح روتكدلا ةسارد تءاج امك

 يف انَنأامك .بذألا اَذَه نم فقوملاو ةيؤرلا ف اهعم تقتلاو 6هتسارد ىلإ ةوعدلاو

 بدألا ةساردب مامتهالل نيثحابلا ىلإ اهانهَجو ةلئسألا نم ةعومجب انضرع رطاوخلا

 ...ينامعلا

 .هتاساردو هناحباو رصان دمحم روتكدلا تافلؤم ةمئاق هيف انمق :عبارلا قحلللا

 .ةمئاقلا

 .هاضريو هبحي ام ىلإ هلل ا انقفو

 م1936 ربمتبس 24/ها47 ىلوألا ىدامج ٢ ءاثالثلا موي :ةنتاب

 اهت برصانرماق رمت :ر ترال
 . اهيزوزرةيمللةلللرسم

 .ةقاب عماهع
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 ثيج ابلا ةايح نه ةذبن

 لجرو ،قّسقحمو ثحابو دقانو رعاش رصان حلاص نب دمح روتكدلا
 ءهحئاصنو هتاهيجوتب اهاعريو ،هتيانعب اهؤلكي ،هعمتجب اياضقب ىنعي 5يعامتجا

 ىلإ لوزنلا نم ةيلاعلا ةيملعلا هتبتر هعنمت مل .هيأرب اهلح يف كراشيو {هملقب اهجلاعي

 ميتيلا نم برتقيو ،اهاوكش عمسي ةلمرألا ىلإ سلجي ،هلكاشم سسحتي ضعمتجلا
 سلاجملاو زكارملا مؤي ،هبرآم هل يضقي ةجاحلا بحاص نم وندي ،همومه هنع جرفي

 هتسارد ىف وأ هنيد يف هديشرتسي نم داشرإو {ةّماعلا ةيعوتو بابشلا هيجوتل ةماعلا

 .اهبلطي نمل ةدعاسملا دي ميدقتو «هيف لوخدلا ىلَع ةرداق هسفن ىري ناديم لك جليو

 ضلمعلا ن ةيدجلاو طاشنلاب رّيمتيو ،ةيلاعلا ةيمالسإلا قالخألاو عضاوتلاب زاتمي
 اهرقم يلا ثارتلا ةيعمج سيسأت يف لضفلا هلو .هقيقحتو ثارتلا رشنب متهي امك

 اهسلجب سيئر وهو ءاهتطشنأ لكل كّرحلا بصعلا دتعي َوهَو {ةرارقلا ةنيدم
 .يملعلا

 رئازجلا شةيادرغ ةيالو) ةرارقلا ةنيدم يف دلو .رصان حلاص نب دمح روتكدلا

 دصب ،ةرارقلاب ةيئادتبالا ةايحلا ةسردم يف يئادتبالا هملعت ىقلت 3م/935 :ةنس

 :ةنس هيف جرخت (ةرارقلا) يوناثلا ةايحلا دهعم. قحتلا ميركلا نآرقلا هراهظتسا

9. 

 مسق ةرهاقلا ةعماجب قحتلا .تاونس ثالث املعم ةايحلا ةسردم يف ىضمأ

 عجر .بادآلا يف سناسيللا ةداهشب 1966 :ةنس هيف جرخت .1962 :ةنس ةيبرعلا ةغللا

 ىلإ هيف يقب 7966 ربوتكأ يف يوناثلا ةايحلا دهعم يف ميلعتلا ةرسأب قحنليل ةرارقلا ىلإ
 ةعماج بادآلا ةيلك ءاهتفاقثو ةيبرعلا ةغللا مسق ىلإ مضنا دهعملا دعب ؛/777 ناوج

 .م/99 :ةنس ييرعلا بدألاو ةغللا دهعم رداغ ءاًسسّردم هيف لغتشي رئازجلا

 ةغللا مسق نم ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد ةداهش ىَّلَع لصحت ما972 ناوج يف
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 ةجرد ىَلَع لصحت م/957 ربوتكأ 27 :موي يفو .رئازحجلا ةعماج اهتفاقثو ةّئيرعلا

 فّرشم ةظحالمب ؛رئازخلا ةعماج ،يبرعلا بدألاو ةغللا دهعم نم ةلود هاروتكد

 عم اهتلدابمو {ةعماجلا ةقفن ىلَع هتلاسر عبطب اهتيصوتو ةشقانملا ةنجل ةتنهت عم كاج

 .ةييرعلا تاعماجلا

 دهعم يف سيردتلل (نامُع ةنطلس) طقسم ىلإ لقتنا ما99 ربمفون رهش ي
 .لازي امو ،داشرإلاو ظعولاو يعرشلا ءاضقلا

 ريشن ‘تاساردلاو ثحبلا لاحب يف داجو {جاتنإلا ريزغ رصان دمح روتكدلا

 ةلاسرلاو ،ةلاصألاو {ةفاقثلاك :ةصاخب ةيرئازج ةينطو تالجبو دئارج ةلع يف
 ©يعوبسألا دهاجملا ءاسملا ،ةئيروهمجلا رصنلا ؤبعشلا «ايؤرلا {ةيبرتلا ،تاقفارملا

 ةيفاقثلا ةايحلاك :ةيرئازحلا ريغ تأآلجلاو دئارجلا يف رشن امك ...اهريغو ءاوضأ
 ملاعلاو {ةيندنللا ةايحلاو (ةينامُعلا) ةبيبشلاو سجارسلاو نامعو شةضهنلاو ةيسنوتلا

 ...اهريغو

 يف تميقأ يلا ةيفاقثلا عيباسألا فلتخم يف رضاحو ،تايقتلم ةلع يف كراش

 ةعاذإلا يف ثيداحأ ةنع عاذأو {ةئيرعش تايسمأ ةلع ماقأو {ةَّيرئازحجلا ندملا فلتخم

 .نامع ةنطلس ينف ةصاخب ،ةزفلتلاو

 تاساردلا نيدايم ىلإ ةريخألا ةدملا يف هجكا دقو .ةدّلعتم ةباتكلا يف هتامامتها

 ...لافطألا بدأو ،ثازنلا قيقحتو ،يمالسإلا بدألاو .ةيمالسإلا

 رصان دمحم روتكدلا ةايح نع اهانمَتق لا ةيفيرعتلا ةقاطبلا وينَه لالخ نم

 هدوهج رهظتو معتلاو ليصحتلا برد يف هعطق يذلا ليوطلا راوشلل انل فشكني
 .عمتجملاب ضوهنلا يف ماهسإلاو ،ةفرعملاو ملعلا ةمدخ يف ةريبكلا

 هعمتجب امنيب ةيواز يف هملع هنكري ال نأ بجي ٨ملاعلا نوكي نأ بجي اذكه

 ريعي ال ،يجاعلا هجرب يف عبقيف ؛هنم وهو هيلع ىلاعتي ال نأو ،هيلإ ةسام ةجاح يف
 دّمحع .د لوقي اذه يفو .اضيأ بيدألا ىلع قبطني رمألاو .ةاتياَضقو هتاجاحل امامتها
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 .اهلمجي ةلاسر لالخ نم ًالإ لمتكي ال يمالسإلا روظنملا يف بدألا ًةز» :رصان
 نم قيلُخ ةلاسر يدؤيل ناسنإلا قلخ اَمَتِإ هلل ا نأل ؛اهئابعأاب ضهني ةيلوؤسمو

 زمه ةيراضحلا هتلاسرب ايعاو ناك اذإ لإ ملسلل بيدألا ةلاسر ُميتت الو ...اهلجأ

 قراشم يف نيملسلل هيناوخإ لكل قافشالاو ةبحلاب ضيفي ابلق هيبنج نيي ًالماح
 ةنوخلا راوع فشكيو مهئادعا ذَلنيو مهمالآل ىجشي ،اهبراغمو ضرألا
 ...نيقفانملاو

 وه ملسملا بيدألا نس م يول اذه إ لوقأ لب سضاَّيفلا روعشلا اَذَ ك .

 «...نيقلتملا نيبو هنيب لعافتلاو ةبحملا روسج دمع زنكلا هدحو

 يحنن يذلا ،ةَيعامتجالاو {ةّيفاقثلا ريبكلا انذاتسأ ةريسم يف ملاعلل ضعب ِهذَ

 ىلإ بابشلا يديأب ذخألاو ،ثازتلا ةمدخ يف هصالخإو هملعو هقالخأل ًالالجإ هل
 .حالفلاو حالصلا ثيح

 ءاًريخ هيف سّرفت نم لكو ،هخياشمرو هيئابآ ةرظ نسح دنع ناك انذاتسأ َكإ
 نب وجح خيشلا لعف امك ؛ململا ج رادم يف جردي ناك نيح ؛اسصن هيلإ ىدسأو

 نآرقلا هراهظتسا ةبسانع.ةتنهت ةلاسر هيلإ لسرأ يذلا (!965:ت) نامقل رمع

 ,ةمعنلا كثفُحت دح يأ ىلإ دمحم ىرتأ ...» :اهيف هل لاق .1954 :ةنس ميركلا

 رودت ايندلا ةلجع نإف .بجاولاب مايقلابو صرجلابو ركشلاب اهيلع ظيفاحف
 حالسلاب تدوزت نإف {ةيمامألا لاجرلا فوفص يف حيبصت بيرق امعف .ةعرسب

 ىيف رمعلا تعضأ نإو 5ةدايّسلاب اريدج تنك . قالخألاو ملعلا نم يتاكلا

 .عمتجملا اَذَه يف كتتميق تريسخو رمعلا تريسخ :نيترم تريسخ ؛بعللا

 ل من كب لمعا مث د ،همهفا م مد د (ةروسك هظفحا : مد 5اًراَريم يباوج أرقا كَّمحم

 ءعيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم 6اط .يمالسإلا بدألا صئاصخ :رصان دمحم .د -7

 .22-23-24:ص م 3 ،نامُع ةنطلس "بيسلا
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 . ةرئادو اعبسكم اقُأ كنم ديرأ لب 6يباوج دودح دنع فقت نآ كنم حا

 هنم .7 ئ انئسرغ رمثُيف ٦ داشرإلاو سوردلاو حئاصنلا انيلإ يدسٹ ىتح ؛عَسوأ

 ...ةذيذل ةرمث

 اله .هلل دمحلاو ةذيذل ارامث نحن هنم انينجف ،روتكدلا ةذتاسأ سرغ رمأ اذكه
 ةيار يعفارو عمتجملا يهجومو ملعلا ءاول يلماحو ةذتاسأو ةبلط :هب انيدتقا

 .كلذ وجرن . ةرصاعملاو ةلاصألا

 .ةيادهلاو قيفوتلا لو هلل او

 .م!954 يرفيف !9 :موي رئازحلا :اذكه ةخرؤم \تاحَفص سمح يف عقت ةلاسرلا - 7
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 هبماتخ عه
 «ناَمُم ناسح يحاورلا ملسم وبأ»

 قيلعتو ضرمم

 نأ يفبي ام ةلاصأ نم عبنت {ةفداه ةيدقن ةيبدأ تاسارد ىلإ مويلا انجوحأ ام

 وأ اهرَيستو ،ةَصاخ ةفسلفو { .ةريمتم ئدابم اهمكحت «ام ةمأ وأ ام اًعمتحب دوسي

 اهحنميام ردقب لإ ©نمزلا ريغتب رّتيغتت ال \ةتباث ةيساسأ دعاوقو نيناوق اههجوت

 اهقمع يف اهبيصي ن نود نم 7 ننس قئفو ،ةايحلا اهل نمضيو .ةيويحلا

 .اهرهوجو

 ةصحاف نيعب تاريغتملا ىلإ رظنت .اهتباوثو ةمألا تايصوصخ يعارت تاسارد
 .يباجيإلا اهيبناج يف اهنم ةدافتسالا ىلَع نيعي امباهعم لماعتت 5ٍةَظيقي ةريصبو

 .اهيف نابوذلا ةجرد ىلإ اهل ةملستسم ريغ

 قلعتتو ،لوصألاب عّبشنتو ئدابلا قمعتت :ةليصألا ةفاقثلاب نصحتت تاسارد

 .ديفنو اهنم ديفتستل ؛ىرخألا تافاقثلا ىلع حتفتت مث ...فادهألاب

 هيجوت يف مكحتلا نم نكمتت ؛اهتيصخشو اهتيصوصخ رنيمنت تاسارد ..
 رايتخاب كلذو ،ةلاصألا ىلع ةظفاحملاو مازتلالا ادبم عم مءالتي اهيجوت تاساردلا
 نم فدهلا عم ةمجسنملا جهانملا ءاقتناو .عانقإلاو حوضولا ىلَع ّيبملا ؛ليصألا يارل
 نّولتتو ،بّرغتو قّرششف لبسلا اهب قرفتت ال ىتح ؛ثحبلا نم ةياغلاو ةساردلا
 ريهبنتو 5ةدبتسملا ةنيميهُملا تاسايسلا ريثأت تحت عقتو ،ةينآلا عاضوألا ناولأب

 ...ةفلتخملا ةدجتسملا تارايتلا غابصأب

 نيذلا ةيمالسإلا ةمألا ءاسبأ اهملق يلا تاساردلا نم ريثك يف هدقتفن ام اَذَم

مدخت ةقيرطب مهبدأ اولوانتيف ؛ةلوؤسملا مهتلاسر ىوتسم يق اونوكي نأ مهيف ضرتفي



 ىّلَع بدألا اوحلاعي نأ مهيلع ضرفي ام َوُهَو .مالسإلا فادهأ يه لا مهفادهأ

 ءابدألا براجت مكحي ام تأ قلطنم نمو ةيلوؤسمو أدبمو ةيؤرو فقوم هنأ ساسأ

 ةمركلا ةيآلا كلذ تدّتح امك مالسإلل راصتناو حلاص لمعو نامي :ثالث تافص
 ام دعب نم اورصتناو اًريشك هلل ا اوركذو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإإل

 ."هه“نوبلقنتي بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسو اوملظ
 حلطصملاب اهنع ركبعُي نأ نكمي ...» :رصان دّمحم روتكدلا هيلإ راشأ ام وهو

 فقوم م .حلاص لمع غم ،ةخسار ةديقعو يعو :مالسإلا ميقب مارتللا 7

 }«تباث

 ىَلَع اديسجت هل دحن انأدب ام _ ةقيقحلا يف يه اهانركذ ييلا تاظحالللا رنه

 .يمالسإلا بدألاب هتيمست ىلَع حلطصا ام َوُهَو ةثيدحلا ةييدألا تاساردلا ةيضرأ

 ىلإ ىعسي نم هجو يف فقن ىتح ؛تاساردلا هينَم رثكت نأ وجرن ريخب رغي اذ َكإ
 انداَتقنو انيسرادو انئابدأب فارحنالا لواحي نمل ىًدصتنو ءانبأ فييزتو انتفاقث هيوشت

 ف مهتاقلطنمو مهتايح مكحت نأ يغبني يلا مطوصأ نع مهداعبإب ؛ليبسلا ءاوس نع

 ' .عادبإلاو ةساردلاو ثحبلا

 رصان دمحم روتكدلا انذاتسأ ةسارد ؛ةداخجلا ةثيدحلا تاساردلا ينه نم

 تردص يقلا (!727:ت) «نامئع ناسح يحاورلا ملسم وبا :ب ةَموُسْؤَملا

 .(نامُع ةنطلس) طقسعم. ةضهنلا عباطم نع م/996 / ه146 :ةنس اهنم ىلوألا ةعبطلا

 بجي فيكو .يمالسإلا بدألل يقيبطت جذومن ميدقت اهلالخ م , لواح ةسارد

 عبرأ ريظنتلا لاجم يف مدق نأ دعب ب ؛مرتللا لسملا بيدألا لوانتي وأ َسَرُْي نأ

 :يه تاسارد

 .227 :ةيآلا ،ءارعشلا ةروس - 7

 .16 :ص يمالسإلا بدألا صئاصخ - 2

 



 .يمالسإ بدأ ىلإ انجوحأ ام !

 .يمالسإلا بدألا صئاصخ -ح

 .ةثادح مأ ةدر ح

 .عانق الب ةثادح -7م

 تالاقمو تاساردو انوج مدق «يحاورلا ملسم يبأ رعش ةسارد بناج ىلإو
 .هنيع جهنملاو اهسفن ةقيرطلاب نيّينامع ءابدأ ةرشع يلاوح نع

 :ةيتآلا تاعوضوملا هتعوت «نامُع ناسح يحاورلا ملسم وبأ» :باتك

 ةديقعلا ءاهيقف ملسم وبأ كاعمال ايدأ ملسم وبأ ،؟ملسم وبأ رعاشلا وه نم .ةمتقم
 ةيوبنلا حئادملا هرعش يف لاهتبالا ،؟ايموق ناك له ءهرعش يف مالسإلا ،هرعش يف

 يف ةمكحلا {هرعش يف نينحلا \هرعش يف ضاهنتسالا ،ينفلا اهبناج يف لاهتبالا ةديصق
 ...يباطخلا بولسألا اهرعش يف نآرقلا رثا هرعش يق ءاثرلا .هرعش

 دمح نب دمجأ خيشلا نامع ةنطلس يتفم ةحامس هب لضفت يذلا ميدقتلا دعب

 عوضوم ملسم يبأ رعش هرايتخا بابسأل رصان دمحم روتكدلا ركذو ،يليلخلا
 رعاشلا أ ظحل هنأل ؛هتناكمو ملسم ييأ رعاشلا نع ةيادبلا يف لعاست ،هتسارد

 داكي هب لهجب هتأجافمو هشاهدنا ىدبأ لب ،نييمالسإلا ءارعشلا يف ًالوهجب لظ

 هتريسم ةصاخبو ‘هنطوم لهأ نامع ءانبأ نم نيبرقألا دنع اقَبطم نوكي

 ةقومرم ةناكم اوبتي رعاشلا أأ مغر .ةيركفلاو ةيبدألا هتاماهسإو ةيرعشلا

 يو هاؤر يف يمالسإ» هنأ ذإ ،نيّتيمالسإلا ءارعشلا نيي اًرنيمتم اناكم لتحيو
 يف ةيمالسإ ةسردم ادئار نوكي نأ قحتسي كلذبو .ةينفلا هتاودأ يفو هفقاوم
 َ .(7:ص) «ثيدحلا يبرعلا رعشلا

 حورلا هنهبو ،ريكفتلا نم زارطلا اذهبو ةينفلا ةباتكلا نم طمنلا اذهب رعاش

 ريغ لب ،هلامعابو هب وفتحع ريغو ،©فورعم ريغ ىقيي ...مزتلملا لمعلا نم ةيلاعلا
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 {نامُع يف هتمومع ينب ةصاخبو ،باَّتكلاو ءابدألا رشعم ىلَع لتجسي ،هيلإ روظنم
 ةئيرب ريغ مهتتمذو ،القثم نتيالسإلا نيفَتقثلا لهاك لعجيو ،اًسعاقتو اًريصقت
 ةينامعلا تايصخشلا نم اهلاثمأو .ةيصخشلا هذهب فيرعتلا بجاوب اوموقي ىتح

 فالخألا لايجألا ةدافإو ،املامعأو اهدوهج ريدقتو اهفاصنإل ؛ةريثكلا ةقومرملا

 نم لك تأ بير الو» :يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا لوقي اهتايح يف ربعلا نماكم

 ريمضلا سجاه هعجضم ُضقيو هليل قرؤي ءابدألا نم ةفرعملا قح ملسم ابأ فرع
 اذهل دَّرحتو يعادلا اذهل باجتسا كلذل ؛نيلا اَذَه ءافو ىلإ حاحلإب وعدي يذلا

 ىَلَع هتريغ عفادب كرصان حلاص دمحم روتكدلا ذاتسألا قذاحلا بيدألا انوخأ بجاولا
 هءارظن كلذب يفكيل ءبعلا اَذَه لمحي نأب ريدح هلهاك نإ يرمعلو ،هبدأو مالسإلا

 .(ج :ص) «...بجاولا اذ لامهإ ةيلوؤسم نيتيالسإلا ءابدألا نم

 وه نم :ضورعملا لؤاستلا نع ةباجإلاو ملسم يبأ نع ثيدحلا ةيادب يف
 خيراتو ةبسن لوح تامولعم نم هيدل رتفوت ام روتكدلا مدق ،؟ملسم وبأ رعاشلا

 وأ تيب يف دجو ذإ ،هب تطاحأ لا ةينابرلا ةياعرلاو ،هيف أشن يذلا تيبلاو ،هداليم

 نسحلا ليصحتلا ىَلَع هناعأ ام وهو ملعلاو حالصلاب تفرع ،ةكيرك ةرسأ طسو

 هنيوكت ناك ،ينامعلا طسولا يف اشن نم ةداعكو ]ةلضافلا ةيبرتلاو ديجلا نوكتلاو

 يبأ غوبن ىلَع نيدعاسم رصعلاو ةئيبلا تناكو» :روتكدلا لوقي اًوغلو اًيعرش

 ىابدألا نم دحاو ريغ رهتشاف رعشلا رهدزاو بدألا امهنين عاش ذإ ؛ملسم

 رعاشلا مهنمو ،«لئامس» ةنيدم يف ميلس نب سيم لاثملا ليبس ىلَع مهنم ركذن
 يبأ ةبترم يف نوسرادلا هربتعي داكي يذلا ،ناخيش نبا قيقرلا لزغلا بحاص

 .( :ص) «ملسم

 يف َوُهَو رعشلا ضرق ادب ثيح اركبم ملسم يبا رعاشلا غوبن ناك دقو

 ي رابخنز ىلإ لاحرلا ةش نيينامعلا نم ريثك رارغ ىّلَعَو ،هرمع نم ةرشع ةسماخلا
عجر تاونس سمح اهيف ثكمو هرمع نم نيرشعلا نود َوُهَو ،ايقيرفإ قرش



 اهنطوتساو ،لاحزتلا ىصع اهب ىقلأو ،ديدج نم اهيلإ داع مث ،نامُع ىلإ اهدعب

 بتك هاوهتسا اميف هتوهتساو» :ةلماك ةيماصعب هسفن نيوكت ىلَع اهيف بكاو

 ءامهيقف اًملاعو ،اهيبن ايضاق هرمأ رهتشاو غزب نأ ثبل امو بدألاو هقفلا

 .( :ص) «اعمال اًيدأو

 ىلوأ نم عت ييلا «حاجنلا» ةديرج هرادصإ رابجنز يف هلامعأ نيب نم ناك دقو

 قفأ ىَلَع لثَي لمعلا اذهو» :روتكدلا لوقي ،اروهظ وأ ارودص ةيبرعلا فحصلا
 ركفلاب فيرعتلا لإ هعلطتو {هلوح نم ثادحألا ىلع عساولا هيحنتفتو لجرلا اَذَه
 برعلا نيفقثملا نم ريشكلا هفرعي نكي مل يذلا نفلا اَذَه نم ةدافتسالاو يمالسإلا

 .( !2 :ص) «كاذنآ

 .ةماه ةناكم نع منت يهف إملسم يبأ ةيصخش نيت قلا ملاعملا ضعب وينَه

 يك كرحتيو قلطنيل داحلا ثحابلا يرغي ام َوُهَو ...ةقومرم ةلزنم نع فشكتو

 هنأو ةصاخ ،هيف ةمظعلا نماكم نم ديزملا ىلَع لصحيف ،لجرلا اذَه روغ ربسي
 ...ةمج ةليلج لامعا بحاصو ،كُرحتلا ريثكو طاشنلا هجوأ دّلعتم ناك

 هقفلا تالوطمو الماع ءاضقلا ةفيظو نيب لظ اذكهو» :هنع روتكدلا لوقي

 ايفحص حاجنلا ةديرجو ،اعمال ايدأ رعشلاو بدألا بتك تاهمأو 3ادهتحم
 مويلا يف هلل ا هافوت نأ ىلإ اميناح ايّبرم هنع اوتقلت نيذلا هبالط ضعب نييو ،احجان

 اًدهتحب اهاضق ةنس نيتسو انالث براقي رمع نع ها39 رفص رهش نم يناثلا

 رابحنز ةنيدم يف تام ثيح نفدو ,ةيمالسإلا ةوخألاو ةديقعلاو ملعلا ليبس يف لمعي
 .(ات :ص) «مويلا ىلإ هربق اهب دجوي لا

 تامولعملا نأ _ اضيأ وه لجس امك _ لجسن انَئإف ،روتكدلا همدق ام عم

 رارسألا نم ريثك ةفرعم ىلَع دعاست الو ؛ضرغلاب يفت ال يهف 5اًدج ةليلق هتايح نع

 لك ىَّلَع فرعتلل ةصرفلا حيتت ال امك .هفقاوم ضعب مهف ىلع نيعت الو ،هتايح ي
ارئاح كلذ ةجيتن ۔ ثحابلا ىقيي سكعلاب لب .هكرحت تالاحجبو هطاشن بناوج



 .اهنم هفقومو هب ةقالع اهل يلا ثادحألا ضعب ريسفت يف

 ىلع بحسني لب \بسحف ملسم ييأ ىلع قبطني ال _ ةقيقحلا يف اذه نإ
 يردن انسل «ضومغلا هفنتكي هسفن نامع خيراتو .ةينامعلا تايصخشلا نم ريثك

 اوضهني نأ نيينامعلا ىلعف ،ريسفتلا وأ ببسلا نكي امهم .؟كلذ يف ةلعلا يه ام

 .خيراتلا اَذَه نم سومطلملاو رومغملا نع فشكلاب ؛تاف ام كاردتسا بجاوب مايقلل

 : اًكمالابىدأ ملسموأ 3

 داور نم دحاو ملسم ابأ رعاشلا نأ رصان دمحم روتكدلا ررقي ناونعلا اذه تحت

 دومحم نع ةناكمو ةيمهأ لقي ال َوُهَو نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف ييرعلا رعشلا ثعب
 .بناوخلا ضعب يف امُهقُفي مل نإ يقوش دمحأو يدورابلا يماس .

 ؟كلذ تبثن نأ انل نكمي ىتم نكل :لوقن نحن

 رعاشلا اذهب ةيدقنلاو ةيبدألا تاساردلا متهت نيح نينئمطم كلذ رّرقن

 دصر ىلع صرحي نم ةصاخ ةيانع هيلويو ءالأ هابرق ووذ هبدأ ىلإ تفتليو 6ريبكلا

 نم ءاصقإ مدع ىلَع لمعي نمو يقيقحلا هلحم بيدأ لك لالحإو {ةّيدألا ةكرحلا

 عضخي الو رايتلا عم مجسني ال نم شيمهت مدعو ،باكرلا ين ريسي الو قوري ال
 ...تاءارغإلاو تامواسملل عنخي الو \طوغضلل

 ةكرحلا يف هب ريدجلا هناكم يف رعاشلا عضو لواحي َوهَو رونكدلا لوقي
 هرعش يف تلجت يذلا يقيقحلا يمالسإلا رعاشلا لشي ملسم وبأف» :ةيدألا

 ...اككولسو ًالوقو ةديقع :اهئافص ىفصأو اهرهاظم لجأ ين ةيمالسإلا ةيصخشلا
 تبطقتسا يلا تاعوضوملا ىلإ اَدَه يلوق يف دنتسأ ال يأرلا اَذَه ىلإ بهذأ نيح انأو

 نم يتوأ ملسم ابا تإ لب ،هرعش اهب ريمت يلا ىؤرلاو فقاوملا وأ ملسم ابأ رعاشلا
يديلقتلا اهراطإ نم ةييرعلا ةديصقلاب ىقري هلعج ام يفلا ريبعتلاو ةيرعشلا ةبهولل



 رعشلا نم ذتنآ فرعي اميف هيلإ دحأ هقبسي مل اديدج ييف راطإ ىلإ فورعلا
 .( :ص) «ينامُصلا

 يبأ ةيصخش ملاعم ىلع ئراقلا فقوي نأ نكميام صنلا اذه يف روتكدلا ررقي

 ىلا ةرؤبلا وأ ةيصخشلا ورذَه يف زاكترالا ةطقن دحي لقألا ىلَع وأ {ةئيدألا ملسم.

 :يلا طويخلا لك طبرت يلا ةدقعلا وأ ،هتاعزنو هلويمو هراكفأو هتاكرحت اهيف رهصنت

 :هتيصخشل حاتفمك اهيلإ عجريو اهنم قلطني يك سرادلا دشتو ،رعاشلا ةايح مكحت

 اياضق نم هفقاومو هاؤر يف ملسم ءالمعو الوقو ةديقع ملسم رعاشلا إ ("
 لاو اهلوانت يلا تاعوضوملا ف _ طقف كلذ ىلجتي ال ءةايحلاو ناسنإلاو نوكلا

 ءابياضقلا كلتل هتجلاعم ةقيرط ىلإ ادم ىدعتي لب ،نيدلاب وأ مالسالاب ةقالع اهل .

 ام ًمإك ىدم ىَلَعَو ،هتايح لوط اهرهظأ قلا ةيمالسإلا ج ورلا مازتلالا يف اَدَه ودييو:

 .باتكلا ثحابم لك يف اَذَه روتكدلا للح دقو ،اًرعش همظن وأ هبتك

 ريبعتلاو اياضقلل نييمالسإلا ةحاعملاو ضرعلاب مازتلالا نيب عمج رعاشلا نإ (ح

 يف ةَيدألا ةباتكلا يف نيدتجلا دحأ هلعج ام وهو ءامل يقارلا يبدألا ميدقتلاو ينفلا

 رعشلا ين اًدوهعم نكي مل رمأ َوُهَو _ روتكدلا يأر بسح _ ثعبلاو ءايحإلا ةلحرم
 بدألا يف ديدجتلا يف ةدايرلا ناكم وبتي نأب اًريدج ناك انه نم ،كاذنآ ينامعلا

 داور نم اوع نيذلا سيرعلا ملاعلا يف هبارتأو همالمز عم اناكم لتحيو «ينامُعلا

 .ةيديلقتلا ةسردملا لإ مهنم يمتتي نم ةصاخبو ،هيف ديدجتلا

 ةرهاظو ،ينامُعلا رعشلا يف ةيعون ةلقن ملسم ابأ لعجت ييلا ةقيقحلا هرذَه

 يلاو نيرخآلا نيينامعلا ءارعشلا ةيقب نع تامولعملا بايغ يف _ هيف ةرّنيمتم

 ىسيع نب حلاص بيدألا تعفد .ملسم وبأ اهّيتوأ يلا ةيرعشلا ةبهوملا اهتدجوأ

 نع هفرعي امو ،ملسم ييأ رعش يف هظحل امباًرهبنم اًشهذنم فقي هتلعجو ،يئراخحلا
 له» :ةريطخ ةقيقح رَّرقيو لءاستي مث ،هنع فلتخت صئاصخ نم ينامعلا رعشلا

له ؟انتيناحؤر لثمي رعاش اندنع له ؟انلويم لّتمي رعاش _ نيينامعلا نحن _ اندنع



 انطبري رعاش اندنع له ؟انداحبأ هرعش يف رعاش اندنع له ؟انقالخأ لشي رعاش اندنع

 نم يقرشلا بونجلا ين انتلزع نم انب جرخي رعاش اندنع له ؟ىربكلا ةئيرعلا انيَّسأب
 .(1ك :ص) «؟انيلإ برعلا انناوخإ هيف ؛ةريزجلا هنَه

 قئاقح ةفرعمل لمأتلاو ثحبلاو صوغلا ىلَع ئراقلا لمحت «ةقواستم ةلئسا
 رأ تاءارق ىلإ هعفدتو ،هيف ثادحألا تايرجم نعو هخيراتو نامع نع ةريبك

 نه اهيفخت يلا رارسألا نع فشكلل ةَّيدألا هتايح بناوج نم ريثك يف رظن ةداعإ
 حيحصت وأ ،ةمّلسم قئاقح هريرقت ةلئسألا بحاص دارأ ام ضعب ةشقانمل وأ ،ةلتسألا

 ...هيلإ بهذ ام ضعب

 لوصولا لجأل يثراحلا ىسيع نب حلاص اهب دهم ةلئسأ يهف رمألا نكي امهم
 ةبيدألا ةكرحلا راسم يف ةيبدألا ملسم ييأ ةناكم نايب يهو ىربكلا ةقيقحلا ىلإ

 سفنلا هذَم ميركلا ئراقلا امن يسفن نكل» :لوقيو \ةصاخب نامع يف ةثيدحلا

 ثادحألا عم اهتثادح ذنم تشاع ييلا سفنلا ويذَم نامع يف ةاسأملا اهتمجع يتلا

 ءارعش تدجو اهنإل لب ،رعاشلا تدجو اهّتأب ةقثاو ةنئمطم بيجت نامع يف

 يف انريعاش اي روصعلا لك يف نامئع نع ربع ارعاش تدجوو رصع لكل
 . .(}ك :ص) «يحاورلا ميدع نب رصان ملسم وبأ وه نامع

 اذو قرفت اذَه غيسي وأ عفشي له {ميركلا ئراقلا عم لءاستن انرودب نحن
 ريبكلا مكحلا اذه يثراحلا حلاص ردصي يك ملسم وبأ امهب فرع ناذللا غ وبل

 مجرت رعاش دَحوي مل العف هنأو ؟نامُع خيرات يف ملسم ييأ رعش رود يف ريطخلا
 ربع يذلا رعاشلا ادغ هَتِإ ىتح ملسم وبآ اهنع مجرت امك هتامامتهاو نامع نع

 نكمي لهو .نيعم رصع نع اوربع ءارعش دجو امنيب روصعلا لك يف نامع نع
 حلاص تباتنا يلا ةيسفنلا ةلاحلا انيلإ اهتلقن قلا {ةئيروعشلا ىودعلا ريثأت تحت عقن نأ

 ملاعلا نع ةلزعو ،ةيلخاد لكاشم نم نامع اهب ترم يلا ةاسأملا ببسب ؛يثراخحلا

ام ىلإ ًرممطنف ةيسفنلا ةمدصلا ينَه ريثأت تحت ىقبن نأ نكمي له ؟ةصاخب يبرعلا



 مومحلا هرذ جلاعيو ,ةاسأملا وينَه نع ربعي نم دوجو مدع نم يثراحلا هيلإ بهذ

 ىراجي الو ىرايي ال يذلا ةبلحلا سراف اهل ناك ىتح تامامتهالا هذه لجسيو
 ؟يحاورلا ملسم وبأ

 ةبرغلا ف شاع رعاش مهتامامتهاو نينامعلا مومه نع ربعملا نوكي فيك من
 لج شاع رعاشلا ذإ ؟اهتيب يف لملمتو بلقت نمم نسحأو رثكأ }هتايح مظعم
 يثراحلا هيلإ بهذ ام له .نيفو اهيف َيّضوت نأ ىلإ ًالماعو اًممّلعتم رابحتز ىف هتايح

 نيب عذي مل و فرعي مل هوجتنأ ام مأ ؟كلذ نع اوزجع نوينامعلا لهو ؟حيحص

 يف صقنلا عي لهو ؟زاربإ ىلإ ةجاح يف تاريسفتو ىرحأ ابابسأ كانه نأ مأ ؟سلنلا

 _ ايصخش _ يسفن يف هريثت ام اَذَه ؟مهسفنأ نيينامعلا يف ةصيقن بناجلا اده

 . يثراحلا تالؤاست

 يك ؛اهنع ةباجإلا هنم بولطم َوُهَو \ثحابلا وأ ئراقلا لإ اهمدقن ةلتسأ هيذَ
 يناملا رعشلا نعو ةصاخب ملسم يبأ ةيصخش نع باقنلا فشك يف مهسي

 .ةماعب

 اذه نع وأ ةلئسألا هينه نع لعفلا دودر نكت امهمو ،تاباجإلا نكت امهم
 ةليسو بدألا ذحختي» هنأل امزتلم اًرّيمتم ،اعمال ايدأ ىقيي ملسم ابأ ف ،فقوللا
 اذهو ،ةنامأو هيجوتو ةلاسر بدألا أ دقتعي هنأل ملسملا درفلا ةيبرتل ةفداه

 .(}ك :ص) «قيمعلا يمالسإلا هروعش هيلإ هعفدي اَمَتإ ساسحإلا
 هيلع نوكي نأ بجي ام ىلإ ةرظنلا هنه نم عفادبو ،دبلا اَذَه نم اًمالطنا

 وبأ متها هيجوتلاو ةيبرتلا يف بدألا ةلاسرب قيمعلا ناميإلا اذهبو ،هتايح يف ملسلل

 ةيراضح تاعوضوم جلاعف» :رصاعملا هعقاو يف ملسملا ناسنإلاب هرعش ين ملسم

 ةديقعلاو ةراضحلاو خيرانلا يف بتكف .ةيلومشلاو قمعلاو ةيمهألا نم ةياغ ىّلَع

 رعش يف يحورلا بناجلا ؛ةَّيناسنإلا بناوجلاب متهاو ءةريسلاو تايصخشلاو ةغللاو

 {ةعيبطلاو نينحلا رعش يف يفطاعلا بناجلا ،خيراتلا رعش يف يلقعلا بناجلا كولسلا
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 هيضامب ناسنإلا طبرت ييلا سيساحألا وذَه لك هرعش يقلتم يف كرحي كلذ يف ناكف
 ٢6(. :ص) «ةيناث ةهج نم هعقاوو هرصع شيعي هلعجتو اةهج نم

 حص نإ _ ةيرعشلا ملسم ييأ ةيصخشل ةيقيقحلا ةروصلا صنلا اَذَه انل مسري

 ةقيمع ةنياعمو ةيارد نع نيعيو !هدنع ةباتكلا تالا ةدب دعيو س ريب
 هبولسأ ءالجو حوضوب زربيو ،هتباتك يف عادبإلا ةيلمع يف زاكترالا طقن _ ةيعاو
 نيب ةيلاع ةيافكبو عاوو بيجع لكشب جزمي رعاشلا نأ ذإ ؛لوانتلاو ةحلاعملا يف

 اًذَه أولط :ةدعاق نع ردصيو ،دحاو طيخ يف اهلوانتيو .ةفلتخملا تاعوضولل

 مكلاذ هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعيبت الو 6هوعبتاف اميقتسم يطارص
 "ه“نوقَتت مكلعل هب مكاصو

 ليلحتلاو فشكلاو ثحبلا لاحب يف ةيافك نم هكلمي امب ؛نئكمت هرودب روتكدل
 نم هب زيمتي امو .ةيمالسإلا تاساردلا ناديم يف ديصر نم هيدل رفوتي امبو ،دقنلاو
 كامينادجو هشياعي نأو رعاشلا سيساحأ عم بواجتي نأ نكمت ةيمالسإ ةيؤر
 امو ،هب ءالدألا يمري امو ،هغيلبت رعاشلا ديري ام يعيو مهفيف ،هتامامتها يف هرياسيو

 .هتايح ينف هققحي نأ ملسملا ناسنإلا نم هبلطي نأ علطتي

 ثحابلا نوكي نأ بجي اذكهو مزتلملا ملسلل رعاشلا نوكي نأ بجي اذكه

 .ةحضاولا ةلاسرلا بحاص دقانلاو

 ئراقلل كرتن يذلا .ملسم ييأ رعش ليلحت يف روتكدلا عرش ؛ةمّلقمل هذه دعب
 ضعب دنع فقن نحنو اندنع نم تاراشإلا ضعب عم ،هصئاصخ هسفنب فشتكي نأ

 ىَلَع هنيعتس يولا ،ئراقلا ةدارإ ىلإ يقابلا كرتنو ،ةميقلا ةساردلا هذَه يف تاطحملا

 .قيلاعتلا ةرثكب ةعتملا هيلع دسفن ال ىمح ؛باتكلا يف ءاج ام مهف

 .اك :ةيآلا ،ماعنألا ةروس - 1



 : هرعش 2 ة ديقعل :3

 ءاقنو هتَتيوط ءافصب زيمتم ،هتديقع ىّلَع ظفاحم اهراكفأ يف ليصأ رعاشلا

 ةجلاعم «اريبعتو اريوصت 5امفقومو ةيؤر :هرعش لماك يف مالسإلا ىلجتي 5،هكولس

 ...نوكسو ائكرحتو ةسرامم شلوانتو

 .ةليصألا ةيمالسإلا ةيؤرلا ءوض ىلَع لإ إ هليلحتو هرعش ةحلاعم نكميال انه نم
 اذهل قيقدلا موهفملاب يمالسإلا بدألا ءاول تحت لإ هرعش جردن نأ نكميال يأ

 ىلإ ةرظنلاو فقوملاو ةيؤرلا نم قثبنت .ةددحم ةنيعم سيياقم ىلإ مكتحي يذلا حلطصمل
 ةثالثلا فارطألا نيب ةنيتملا ةمحللاو ةقالعلا داجيإ نم قلطنتو ،سلنلاو نوكلاو ةايحلا

 .يتقلتلاو صنلاو عدبملا :ةيعادبإلا ةّئيلمعلا ءانثأ يف

 يقو اهتعيبط ي ةيمالسإ ةفسلف يه {ةَصاخ ةفسلف انهزرفت سيياقملا هنع
 سلسأ ىَلَع اهتايبأ نبي ةدحاولا ةديصقلا ف لصفن نأ بعصي انه نمو» ،اهيهُجوت

 يبأ دنع نيدلا ماد امو »يموق اهضرغ كلتو "يد اهضرغ وينَه :لوقنف ضارغألا
 مادامو ‘ىرخألا رئاودلا لك اهيطيحم يف لمشت لا ىربكلا ةرئادلا وه .ملسم

 ةلواحم يأ ًدإف هدئاصق يف امماع افده ثاعبنالاو ةظقيلا حور ثبو ضاهتتسال

 . , .(2 :ص) «ةليشاف عت لصفلل

 ضنر هنإف ملسم يبأ رعش لوح روتكدلا اهمدق يلا ةظحالمل ىّلَع ءانب

 ريغ دئاصق هل دأ يحوي وأ ضرتفي كلذ نأل ؛ةَّنيد دئاصق هدئاصق ضعب ةيمست

 يه ييلا هفقاومو هاؤر عمو ت ةايحلا يف رعاشلا ةفسلف عم ىشامتي ال اَذَه إ 7

 يف بدألا ةسارد ىلإ لخدملا :هباتك ف شيررد دمحأ روتكدلا كلذ ىلإ بهذ امك - 7

 {م!792 ةرهاقلا فراعملا راد عباطم "عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةرسألا راد "نامع .

 نب حلاص رشنو عبط !ملسم يبأ ناويد ةمدقم :يثراحلا ىسيع نب حلاصر .!62 :ص

 .10 :ص .1986 نامع يثراحلا ىسيع
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 ر : رعش ًثأل» :ًالئاق كلذ روتكدلا للعي اهرهاظم لك يفو ءاهتالاح لك يف ةيمالسإ
 نيدلاو .هدرومو هردصم نيدلاو هتمحلو هاذدس نيدلا .يد رعش هلك ملسم يأ

 دئاصق ملسم يبأل 9 رظني نأ ميسقتلا اذه ىلَع انقفاو ول ىشخن ذإ هفدهو هثعاب

 يدلا ساسحإلا نم ولخي هدنع رعشلا ضعب ا ًةرظي وأ .ةينيد ريغ ىرخأو ةَّسنيد

 م ال م ُ 2 ٠ . ‘4.۔ ل 7
 1 ائيس رخآو احلاص المع اوطلخ نيذلا ءارعشلا نم هريع عم جهنلل اده حصي لمو

 مهسيساحأ نع ردصت ةيتاذ نوكت ال دق تابغرل ةيبلت نونفلا لك يف اوبتك نيذلا وأ
 .الثم ظفاحو يقوش دنع كلذ دجن امك ،ام تابسانمل ةباجتسا يه لب {ةَّلخادلا

 ارصنع . نيدلا رابتعا نم وحنلا اَذَه ريغ ىلَع ملسم ييأ رعش انسرد نحن ولو

 لب ملسم يبأ رعش ةساردل ميلسلا جهنملاب انللخأل دئاصقلا لك يف اًبساسأ

 : اربعم هرعش ءاح دقو .. .رعشلا يف نيذلا ةناكمل هسفن رعاشلا ة ةيؤر انملظل

 ناميإلاو ،هنَتيصخش حاتفم وه هلل اب ناميإلا سيساحألا هذَم نع ريبعت قدصأ

 .(24ع37 :صر «هتّيرعاش حاتفم هلل اب

 .بناج ىلإ يهف .اهدنع فقوي نأشب ةريدجو {ةَمهم ةظحالملا مينَه تإ يرمعل
 حيتافملا دحأ ةفرعم ىَلَع ةنيعُمو هتيصخش ةقيقح نايب ف رعاشلل ةفصنم اهنوك

 يهف ث كلذ بناج ىلإ _ هتيصخش يف حيتافملا حاتفم يه لب _ هلخاد ىلإ جولولل

 نأ قحتسي قحتسي نم لإ دشرتو .يمالسإ بدأ هيلع قلطي نأ نكمي اميف ثحبلا قمعت

 اهب قطني ،ريخب مالسإلا اهيف ركذي تايبأ ةعومجب نوكت الف ؛ملسم بيدأ مسا لمحي

 هرعش لماك ق مزتلي ال نمل نكمب الو .نيتيالسإلا ءارعشلا نمض ةعقب هحنمت عاش

 ةيؤرلا هذه هل تسيل نمل يأ ..ةيؤرو ا هيجوت 3اريبعتو اركف : ةيمالسإلا حررلاب

 ةرمز يف رشحي نأ اذه نكميال ،هجباعي عوضوم لك ين ةيمالسإلا ةيلومشلا
 نمآ اذإف» :رصان دمح روتكدلا لوقي ىنعملا اذَه يف .نيّييَالسإلا ءابدألا وأ ءارعشلا
 هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا يحولا نع عبان همازتلا داب بيدألا

 يف يوقلا ساسحإلا اذهبو ،اًبحاصمو ابقارم هل تابو ،هيف ايتاذ روعشلا اَذَم حبصأ
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 هناميإل اساكعنا هبدأ حبصي 6لدبتي ال مئادو ،رّيغتي ال تباث هنأب مازتلالا ردصم
 ."«هتديقعو

 نيدلا نولصفي نيذلا نييثادحلا ىلَع ارشابم ادر درت روتكدلا ةظحالم أ امك
 هذَم نوددريف ةركفلا هذهب نوعدخني نيذلا سلدلا نم جذسلا هلئتو ؤبدألا نع

 اونطفتي نأ نود نم ،اهنم يحوب وأ اهئوض ىلع دقنلاو ةباتكلا نوسراميو ،ةيرظنلا
 .مسدلا يف اًسوسدمو اثوثبم امس كانه نأ

 يمالسإلا بدألا موهفم ليصأت ىَلَع نيعت روتكدلا نم ةتفللا ورذَه أ مهملا

 لل ىعسي نم عم نواعتلاو مامضنالا ىرخأ ةرابعب وأ ،ةيقيقحلا سسألا عضوب

 ضارغأ قيقحتل تاحلطصملاب رجاتي نمي ريذحتلاو ءاهباصن يف رومألا عضو
 نيح كلذو ؛ةيحانلا هينه نم هيلإ ءاسُي نأ نم مالسإلا نيصحت اَذَه يفو ،ةَصاخ

 ..ءارب هنم وهو ،هيلإ بدأ ةبسن اهنم .هتقيقح ةفرعم نم ءرملا دعب
 ملسم ييأ دئاصق مسقي نأ حرتقي وهف ،روتكدلا اهمدق يلا ةظحالملا ىّلَع ءانب

 رعش ،ةمكحلا رعش ،ضاهنتسالا رعش :هرعش اهيلع لمتشي لا تاهاجتالا بسح

 .نينحلا رعش ءءاثرلا رعش ظعولا

 : هرعش « ل اهتنالا نت

 يبأ رعش ين ةيمالسإلا حورلا تّبشت لا بناوجلا ضعب ىلإ روتكدلا راشأ
 يسمفنلا طيخلا ىّلَع دكأ اهلالخ نمف ٨هيف ةزراب تناك يلا تاعوضوملا وأ !ملسم

 .17 :ص يمالسإلا بدألا صئاصخ - !

 ةئيرعشلا هتاباتكو هتاءادنو ملسم ييأ ةوعد يف ةيمالسإلا ةيؤرلل روتكدلا ليلحت رظني - ع
 يف مالسإلا»َر ءاهدعب امور 22 :ص هرعش يف ةديقعلا» :ناونع تحت هبتك ام

 .اهدعب امو 2 :ص ،«هرعش :



 .اًدبأ هرعش قرافي ال يذلا ناميإلا هنإ \هرعش مظتي يذلا

 رمألا رعاشلا ضيوفت نع ربعي يذلا 5هلل ا ىلإ لاهتبالا :تاعوضولل هينَم نم
 ؛هيوذ مأ \هسفن يف هتباصأ ،ةريقح مأ تناك ةليلج ؛هب تّملأ ةلزان لك ين» هلل ا ىلإ

 .يونعم مأ يدام ءيشب رمألا قلعت هتمأ مأ

 هنمأ لاحو هلاح نسحيو هتوعد بيجيل هلل ا ىلإ ةعارضلا فكأ عفر املاط وهف

 سني مل هنكلو سانلا ىلَع هرمأ ناوهو هتليح عاطقناو هظح ءوس ىكتشا املاط َوُهَو

 .(27 :ص) «نيلاعلا بر هلل اب هلك هرمأ قلعي نأ طق

 لّشمت يهف لاهتبالا دئاصق يه هرعش نم ةقحاسلا ةيبلغألا أ روتكدلا ركذي

 .ةيرعشلا هلامعأ بلغأ تعبط لا حورلا لشي لاهتبالا نأ يأ ،رثكأ وأ هرعش يثلث

 انينح :ةفلتخملا اهتاعوضوم ىرخألا هدئاصق مظني مل ملسم ابأ أأ ىلع»

 ملسم ابأ رعاشلا لشي يذلا يدلا حاحلإلا اذه تحت لإ ءاثرو احدم ،اضاهنتساو

 ۔(ه :ص) «ريبعت غلبأ هتيصخش نع ربعيو ليثمت نسحأ

 يف تيب فلألا تزواجت ،لاهتبالا يف ةلوطم ةديصق رعاشلل روتكدلا ركذ
 :اهيف ءاج امم ،هلل ا ءامسأ نم مساب اهيف علطم لك ادب كلل ا ةاجانم

 ةظحل لك يف نمحرلا ةمحر ىلل يتقيقحلمزال يراقيتفا يهلإ
 يتوكشو يتاقراط :يرارطضا ثب هلمح تحت نمحرلا ةمحر ىلإ

 .ينونلا ًةروصقملا :ةينطولا همحالم ىلإ صوصخلا ىَلَع روتكدلا راشأ
 ىلإ ًمث ،يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا دئاصقل هتاسيمخت ىلإ مث 5ةينيعلا ،ةّيميمل

 بلاقب اهلك تغيبص دق اهدجن» :لاق ن ىلحألا ءاملعلا ضعب ىف هيثارم

 قشبنم ةماقتسالا لوح ٌروحَمَتُم بلاغلا يف هلك هرعش أل ؛عيفر يكولس

 .(46 :ص) «اهيلإ عاد ،اهنع

 :ةيتآلا رواحملا لالخ نم ملسم يبأ دنع لاهتبالا رعش روتكدلا لوانت دقو
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 .اهداعبأو اهفيرعت :لاهتبالا ةديصق ه

 ؟اهب متها اذاملو ملسم ييأ دنع نفلا اَذَه ةناكم ه

 .يعوضوللا اهبناج نم هدنع ةديصقلا هذه رواحم ه

 .يفلا اهبناج نم اهرواحم ه

 .فوصتلاو دهزلا نيب لاهتبالا ةديصق ٥

 بابسألا نع ثحييل سرادلا فقوتست ملسم ييأ رعش ين ةزرابلا ةرهاظلا هيذَم
 هليلحتو ارعشلا اذه ةسارد ىلإ هوعدتو هجوتلا اذه ءارو ةنماكلا لماوعلاو

 ةفرعم ىلإ علطتي مث {ةيّننفلاو ةيونعملا هصئاصخو هتاعوضوم ىلع فوقولاو

 ...رعشلا اَذَه يف ،لوانتلاو ةجلاعمل ةقيرطو ،هيف ةئبلسلاو ةيباجيإلا بناوجلا
 :بابسألا دادعتي ادب .ةداجلا ةساردلا هينه يف هب مايقلا روتكدلا لواح ام اَذَح

 ام لوأ مظن ةصلاخ ةينيد تناك ةيرعشلا ملسم ييأ ةباتكل ىلوألا تايادبلا ٥أ ىأرف

 ةعومحب نع ةرابع هدجن طوطحللا هناويد نأ كلذ ةيآ ركذلاو لاهتبالا يف ارعش مظن

 ىَلَعَو هتيصخش ىلع ةيلالد اًداعبأ لمحي 5اريثم ائاونع اهاطعأ .ةينيدلا راكذألا نم

 :«ينالهبلا ملسم يبأ راكذأ يف ينامحرلا سفنلا» ههاحتا

 عباطب هتايح تعبط ييلا بابسألا نم نوكت دق حورلا هذهب تايادبلا هينَه 7
 .ةصاخ ةفصب ةيبدألا هتايح ىلع ترَتأف ةصلاخ ةينيد ةهجو اهتهَجوو ،يناحور

 عت دق 5ةَّيسايس وأ ةيعامتجا فورظ كانه نوكت دق هنأ روتكدلا ركذ

 ايتاذ اعفاد كانه ًكأ هيف كش ال اَّمِم أأ لإ هاجتالا اَدَه رعاشلا هاجتا يف ةيعوضوم

 هب حرص ام روتكدلا ذختيو هرعش يف لاهتبالا ةرهاظ زورب يف ببسلا ناك ىوقأ
 :هيلإ بهذ ام ىلع اليلد رعاشلا

 يبرو ناته يف اًئجُم كيلإ يديس تبرقت ىنسحلا كئامسأب
 ةولخ دعب ةولخ يبر كهجول اهركذ ليترت عبطلا ريمس تلعج
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 ةّيورخألا يقوايدل ف يهل هتاريخ لك نم اهب يل بهو
 :ص

 .ملسم يبأ ىدل ايوق وديي لاهتبالا ىلإ ءاجتلالا يف يتاذلا عفادلا كل العف
 داكي ال يذلا «هلل ا ىلإ صلاخلا عّرضتلا اَدَه يف _ روتكدلا ركذ امك كلذ ىلجتي

 نوكي ىتح ةصاخ «هلوانتي يذلا عوضوملا نكي امهم ،هرعش نم ةديصق ةيأ قرافي
 رجضلاو قيضلا ضعب نع وأ ©رهدلا ثداوح ضعب نع اثدحتم وأ ،هَّبر ايجانم
 .هسفن وحن وأ «سلنلا وحن _ انايحأ _امهب رعشي نيذللا

 نع لاق ،هيلإ برقتيو هوعديو هبر اهب يجاني ةليسو رعشلا ذختي ه
 ييكلو» :يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا هخيش ةديصق هسيمخت ةماقم يف كلذ

 ، رارسألا راحب نم فارتغالا بح تبرشأو ،راكذألا ةمدخ تفلاح ؤرما

 نم رهشأ ،اعطاق اناهربو ،اعطاس ارثأ (ءانثلا طومس) ةوعدلا هذهل أ تملعو

 تكسمتساف ،(راحبلا) ءامأدلا ملايع نم ةكرب رزغأو ،ءامسلا دبك يف سمشلا

 اهل تسبلو ،ءادن ةزعلا برل سيمختلا نم تلعجو .اهترجُحب تذخأو 3اهقورعب

 ۔(ككاكب :ص) «ءادر رحسلا ميدأ نم
 ةدابع هدنع حبصتف .ةليللاو مويلا نيي اهمسقي اذاروأ دئاصقلا وذَه ذختي 2

 هباصأ املك ,ايندلا راضوأو ةداملا ناردأ نم هسفن اهب يفصي .ةيحور ةضايرو ةراق

 .اهرابغ نم ءيش

 اذه دتبت يلا ءةنينأمطلا هيف دجي يذلا ،لاهتبالا ىلإ اخ قلق هب دبتسا اذإ 7
 :نزحلاو فوخلا هنع بهنيل ؛هلل ا ىتميح ىلإ ذال فوخ هب لزن اذإو رجضلا

 يلبس يهجو مامأ تُمعتو اذالم دوُحولا ينّرع يديس

 لهأو بحرب الزنم امرك 3 فداصي كامح للحي نم يديس

 لظحب ءاب بوطخلا كامح يف هتحرط صاق ئ يديس

(ى:ص)



 وهف ،ائنمأو انيقيو اضرو ةئينأمط رعاشلا سفن لمت ،ةئيحور ةقاط لاهتبالاف

 :نامأو ةجاحو ةدابع كلذب

 ءاوخل ةحلم ةباجتساو 5ةَيسفن ةجاح ملسم يبأ دنع لاهتبالا ةديصق »

 تامزألا تاقلح هلوح مكحتتو ثداوحلا همامأ ٌمهلدت امدنع هب رعشي «يحور

 ةلاحم ال رعشي هنأل ؛هلل ا ىلإ عّرضتلل لاهتبالا لإ اهعفدل احالس دجي الف {ةيسفنلا

 ذمتيح ءاعدلا ودفيف ؛ساغلا دنع هاوهو «هتليح ةلقب فرتعيو ،يرشبلا فعضلا
 ةربابجلاو نيدبتسمملا رهاق هلل ا دنع لإ رصنلا دجي ال يذلا ،فعضتسللا حالس

 ءاهب لتاقي يلا ،لابنلاو فويسلاو نوصحلاو دونجلا هدنع ودغت هلل ا ءامساف ةاغطلاو

 .(تص :ص) «اعوس هب اودارأ املك .مهراصبأ فطخت يلا قوربلا اهتِإ لب

 ءاعدلاو لاهتبالا يف قارغإلا اذه بناجلا اَدَه يف _ سرادلا فقوتسي ام

 .قافشإلا ىلع ثعابلا ،يكيمل عشاخلا عرضتلاو ةاجانملاو

 عفاود كانه أ وديي ذإ ؤفاك ريغ ةيتاذلا عفاودلا نم روتكدلا هركذ ام إ

 تاملكلا ضعب نم مهفي دق اًمِم ؛هكولسو رعاشلا ةيصخشب قلعتت ىرخأ ةتاذ

 لا تارابعلاو تاراشإلا نم هينه نوكت امبرو .هراعشأ اهتنمضت يلا تارابعلاو

 مئاد كلذب َوُهَو امئاد للزلاو أطخلاو ريصقتلا رعشتسي يذلا ،ملسملا سوماق مزالت

 .هباذع فاخيو هتمحر وجري ؛هّبر ىلإ عوجرلا

 ىَلَع ريثأت امل ناك !ةيسايسو ةيعامتجا :ةيجراخ لماوع كانه أ وديب امك

 ىايشأ تزربأو ارومأ تحضوأل تفشتكا وأ تركذ ول لماوعلا ونه رعاشلا ةايح

 رعاشلا اهيف لملمت وأ شع لا تانيبلا وأ ةئيبلا نم بناج ىلَع ءاوضألا تطكسلو

 رثكأب _ تتتيبلو ،يمالسإلا ملاعلا اهشيعي ناك يلا عاضوألا نع ماثللا تطامأو

 ةلماعملا منَه نم اسورد ئراقلا دافتسالو ،اهعم لماعتي رعاشلا ناك فيك _ ةقد

 .هطيحم عم وه همظنت وأ دوست تناك قلا ةقالعلاو
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 ضعب اهركذ يف {ةَمهم روتكدلا تاراشإ ًإف ،هانضرع ام رمأ نم نكي امهم

 تيو كولسلا ي ربعلا نماكم ىلإ هبني ملسم ثحابك .اهتلالد يفو قئاقحلا

 هاجتالا مدخي ام ىلإ ةساردلاو ثحبلا هيجوت يفو ،لوانتلاو ةراشإلا يف ديصقلا
 .ةماعب يمالسإلا

 ن :روتكدلا لوقي ملسم ييأ دنع لاهتبالا ةديصق يف يعوضوملا بناجلا نع

 ئويؤر جهنمو موسرم يركف ططخم قفو ريست ة ملسم ييأ دنع لاهتبالا ةديصق

 ؛ةنوزوم ةتباث ىطخ يف اهعبتي لازي امو &رصانعو رواحم ىلإ اهمسقي ،مولعم
 ايسفن اطيخ أ تالاهتبالا كلت ارقت تنأو رعشت لب ،اهتمتاخ ىلإ لصي ىتح

 ىلإ يلكلا نم وأ ،يتلكلا ىلإ يئزحجلا نم ادبي دحاو دقع يف اهكلسي ،اًعيفر
 ۔(57 :ص) «يئزجلا

 يف قدصلا اَدَمَو ،ريبعتلا ي نرّتلل قسنلا اذَهَو ،ةيؤرلا ف حوضولا اذح

 _ روتكدلا لوقي امك _ هرسفي كلذ لك ...ريوصتلا يف ةعاربلا هذهو ،روعشلا

 ةرركتملا ةريثكلا راكفألا كلت تءاج دقو 5ةيسفنلا رعاشلا تاجلخل ةقداصلا ةمجنلا

 تءاج "يلاهتبالا هرعش اهنَتمض لا هدئاصق نم ريثك يف ةلئامتلاو ةهباشتلل

 .همومغو همومه ةصلاخ ةيعدأو سيساحأل ةقداص ةباجتسا

 يف هقيفوتو ،لاهتبالا رعش يف ملسم يبآ قوفت لجسي َوُهَو روتكدلا ركذ

 امعط اهل لعج امم ةصاخ ةزيميدئاصقلا هذه درفت ررقيو ،هتاعوضوم ضرع
 .ةئيجهنم ةقيرطب اهضرع يف قفو دقو» :ةيعاوطب سوفنلا اهيلي بذجنت 3اصاخ
 اعيشف اميش عستت مث {ةَيصخشلا ةصاخلا همومه نم أدبت 5ةّيسفن رئاود يف حادنت

 مذَم مست ،اهتاذ ةح ين ةيؤرلا هذهو هيمالسإلا هنس تالاغشناو مومه لمشتل
 .(ي2 :ص) «ةبَّبحم ةيرعش ةهكنب اهدرفتو ،ةّيصوصخلا ةمسب دئاصقلا

:ةيتآلا رواحملا نمضتت _ روتكدلا بسح ۔ ةَّيلاهتبالا هدئاصق



 ..ىلاعت همسا سيدقت يف ةيحاتتفا ٥

 .هسفن اهب فصو قلا هتافص ركذب ةيهلا تاذلا ديجمت 0٥

 .هللا بنج يف ريصقتلاو بنذلاب فازنعالا 0

 .نارفغلا بلطو ةبوتلا 0

 ءيتناللا ملعلا سفنلا ةيكزت يهو :ةئيورخألاو ةيويندلا هتاجاحو هبلاطم 0٥

 بلطب هئادعأ ىّلَع ءاعدلا لاؤسلا لذ نع هينغي يذلا ىنغلا اضرلا 6لوبقلا

 نيكرشملاو نيرفاكلا ىَلَع ةّيمَالسإلا ةمألا ةرصن بلط مهنم ماقتنالا

 .ةلق هللا لوسر ىلَع مالسلاو ةالصلاب ةمتاخلا مث ةاغطلاو

 رعاشلا نأ َوُهَو هيلإ حمل وأ روتكدلا هلاق ام دكؤت تاعوضولل .وأ رواحملا ِهذَه

 هرمأ ضوفملا هل دجملل .هبرل عضاخلا لتنتلل ملسلل هنإ .اًبلاقو ابلق :ليصأ ملسم

 عونقلا دبعلا إ هبر ةرفغم جاتحا ءهريصقتو هبنذب فرتعملا نمؤملا هنإ ،هيلإ

 ايندلا نم بلاطلا هيلإ لّتبتلاو ،هبر ةعاط ىَلَع هنيعي يذلا .ردقلاب ةيويندلا تاجاخلاب

 ملسلل هنإ سانلا لاؤس ىلإ همجلي ال امب ؛افيفك افيفع هلعجي يذلا ںىندألا دحلا

 نازحأ نم نيملسلل بيصي اَمِل نزحيو لل ا تامرح كاهتنال بضغي يذلا

 نأ هللا وعدي كلذل وهو .نيدعبألاو نييرقألا مهئادعأ نم مهلاني اميلو ،©بئاصمو

 ..هنيدل ارصتنم ؛ةربابجلاو ةملظلاو نيدتعلل نم مهل مقتتي

 لمجلاو تاملكلا ديدرت دودح يف ىقي ال "يياجيإ هدنع لاهتبالا ًلإف انه نم

 سفنلا مزهو ،تاذلا لالذإ يف ةطرفملا ةَّيئاكبلاو ةيئاوطنالا مستي الو ،تارابعلاو

 .يبرعلا بدألا يف نيفورعملا ةفوصتملا ءارغشلا نع فلتخي كلذب شو

 ربعي نيح ملسم ابأ ًنإ» :روتكدلا لوقي ،نيربجتلاو نيرفاكلا ىلَع هئاعد يف

 .هعم ةيمالسإلا هنمأ هشيعتو ؛هموق هشيغيو ںوه هشيعي ميلأ عقاو نع رّبعي رعشلا
 ءارعش نع هزّيميامِم \هلوح نم هعمتجبو هسفن لامآو مالآب سلَسح رعاش رهف
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 ©فوصتلاو دهزلا تايبلس لك هنع يفنيو ،ةلزعنملا فوهكلاو ةيجاعلا جاربألا

 هنإ ىمح "يعامتجالاو يدلا حالصإلا يف راكفأ نم هنع فرع ام لإ ةفاضإلابف
 اك ىلَع ينامعلا عمتجملا ءاودأ ةحلاعم اولواح نيذلا نييحالصإلا دحأ هنمز ق ُعيل

 ملاس ةمامإ نم ةيسايسلا هفقاومب اضيأ فرع دقف .ايركفو اًبنيدو ايسايس :ةدعصألا

 :نيينامعلا بلغأ اهظفحي يلا هتديصق اميسالو دئاصقلاب هل هتدناسمو ،دشار نب

 .(67 :ص) «ناوضرلاو حتفلا» :ةديصق وأ «ةَينونلا»

 َوُهَو يوبنلا حيدملا :ملسم يبأ دنع لاهتبالا ةديصق ين ةزرابلا رواحملا نم

 كلذ ادعم ،ركذلا دئاصق هب متخي امئاد وهف .اهيف يساسأ عوضومو ماه رصنع

 .اركذو ءاعدو ةليسو

 ناميإلاب ةمعفم بولق نع ربعت يهو ،ةفّوصتملا هعاذأ اًمم يه حئادملا وينَم

 ةيلاعلا قالخألا نع رتعي ملسم يبأ رعش ين اهترثك .صالخإلاو قدصلاو بحلاو

 هرعش ةلص ىّلَع دكؤتو ،هب ىلحتي يذلا يحورلا ءافصلا نعو اهب فصتي ل
 كلذ ركذي امك .ةيفوصلا تائيبلا ىف اشن ف حئادملا تماد ام ؛فؤرصتلا رعشب

 ۔(76 :ص) كرابم يكز روتكدلا

 نود نم ةرشابم هبر ىلَع هسفن ضرعي حدملا لالخ نم ملسم وبأ
 .هيدهتسيو ،هبونذب اهيف هل فزعيو ،همالآ هيلإ وكشي ؤ©بجاح نود نمو {ةطساو
 ةرود :هداصق ضعب نع رومكدلا هكي امكح لب نارضرلو ةرغلا نم بلطي
 ىلإ هجوتي انه نمو ؛هئادعأ ىلع اًمَميح رجفني ؤبضغ تاخرص ودفيل اهضعب

 .«اعّرضتم ايعاد مه لك جّرفمو ©فعضتسم لك ريصنو رابج لك رهاق هللا
 :ملسم وبأ لاق

 لذب امفطلو الجاع امجرف لجع مفلا فشاك مهلا جراف

يل بجتسا قيرغلا يجنُم اي ةرب بعلا محار اي فوهلملا ثيغُم اي



 يلحم لذز يرقف يلاؤسو يلاؤس بانم يب ملعلا ةطيح
 ٨9( : ص)

 يف ملسم يبأ رعش نم جذامنو تاراشإو تاظحالم نم روتكدلا هدروأ اًمِم

 تافقو ىلإ نيسرادلاو نيثحابلا نم جاتحت {ةريشك ارومأ فشتسن ،ةَيوبنلا حئادلل

 كفتو ںرعشلا اذه يف روتسملا نع ماللا طامب ىتح ...دقنو مييقتو ،تاليلحتو
 ءاهيف ةقيقحلا يلجنتو ،راعشألا وذَه فنتكملا ضومغلا حازيو ،هيف ةنماكلا زاغلألا

 لحت مث نمو .ةمق لوسرلا يف اهدقتعمو شةنمؤلملا ةملسملا رعاشلا ةيصخش فرعتو
 اهتناكم فرعتو ،يبرعلا بدألا اهفرع لا حئادملا نيي اهب قئاللا اهلحم حئادملا هينَح
 .مهريغو ةيفوصلا حئادم نم اهناكمو

 بدألا اذه لوح نيريبك اًراوحو الدج حتفت هضرعو روتكدلا تاراشإ كا

 .ةميقلا ةساردلا هذه هرمثت نأ هائمتن ام َوُهَو

 رومألا ظحلي ملسم يبأ تالاهتبا يف يوبنلا حيدملا عبتي نيح سرادلا ك

 :ةيتالا

 .هب الإ ركذلا مني ال ذإ ؛لاهتبالا يف هدنع يساسأ نكر حيدلل !

 ةيريبعت ةقاط نم هيدل ام لكف 5 لوسرلل يوقلا فراجلا بحلا -ح
 .. .مالنسإلا يبنب ديدش باجعإو ،قيمع ناميإ نع لإ ردصت ال 5ةئيريوصتو

 ىَّلَع صرحي نيح }هحيدم يف ةيفوصلا تاحلطصم ل انايحأ رعاشلا اجلي 3

 .ق لوسرلل فراجلا إبحلا اذَه نع فشكلا

 ،تاراشإو زومر نم هحدم هنَتمض اميف حضاو يفسلفلا فوصتلا رثأ 4

 .مالسإلا نع ةيبرغ تارظن يه ذإ ،تاميوهتو

 .ةليسو هنالاهتباو هراكذأو هتاوعد يف ملسم ويل اهذختي لق لوسرلا ةَبع ى
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 .ميقملا ميعنلاو ةلا هحنميو هءاعد لَمقتيل هللا لإ اهب برقتي

 لاهتبالا دئاصق اهيلع تلمتشا يلا رواحملاو تاعوضوملا روتكدلا ضرع نأ دعب

 مالآلل يلج فشك لاهتبالا ةديصق » :ةجيتنلا ويذَه لإ صلخ ؛ملسم يبا دنع
 فوخلاو نمألاو بضغلاو اضرلا يلاح يف ملسم يبآ سفن روتعت لا لامآلاو

 .(0 :ص) «ةنينامطلاو قلقلار قيضلاو ةعسلاو

 حضتتو ،ملسم يبأ دنع لاهتبالا دئاصق ةعيبط ىلع رثكأ ئراقلا فرعتي ىح

 ٍذَه يف فلا بناجلا روتكدلا لوانت .ةيرعشلا ةباتكلا نم عونلا اَذَم يف ةيؤرلا هل

 لاهتبالا دئاصق ملسم وبأ عبط له :يتآلا لاؤسلا اذَه يف هقلطنم ناكو .دئاصقلا

 ؟صاخ يف عباطب

 ضعب جرختساو .ملسم ييأ رعش نم جذامن ضرعتسا لاؤسلا اَذَه نع ةباجإلل

 ؛ءاقتنالاو راصتخالا اَذَه نع ئراقلل رذتعاو ،اهلك اهدرس نود نم ‘تامسلا

 امم ،اناويد اهدحو لكشت يهف ةريثك رعاشلا دنع لاهتبالا دئاصق ا ذإ

 .اهلك اهتسارد رذعتي

 وبآ راتخا امدنع» :ةيادبلا يف لءاستو ةديصقلل ةَّماَعلا ةينبلا نع روتكدلا ثدحت

 نم ةملكلا هين هب يحوت ام يعي ناك له (ينامحرلا سفنلا) اناونع هناويدل ملسم

 ءاطعلا ننم رخازلا ضيفلا اَدَه ناويدلا عباط ادغ ثيحب ،ينافرع ددمو يناَبر ضيف

 يف كلذ لعف امك ،ةدحاولا ةديصقلا يف اتيب 157 لصيل انايحأ دتمي يذلا يرعشلا

 .اتيب !595 اهتايبأ تغلب ثيح (سّنقملا يداولا)

 انهانب دقو ،دئاصقلا هَِهِل ةَّماَعلا ةينبلا ف ظحلي ام لو وه طرفملا لوطلا اَذَم

 ضزتفُي قلا ركذلا تاسلج عم ىشامتتل قهاشلا قماسلا وحنلا اَذَم ىلع رعاشلا

 مذَهِل اهعضو يلا طورشلا ف كلذ حضوأ امك ،ليوط تقو ىلع ذوحتست نأ اهيف
يعو ىَلَع ملسم وباو (ينامحرلا سفنلا) هناويد اهيلع ىوتحا ييلا ةينامثلا راكذألا



 حرش دقو ،هلجأ نم تمظن امل بيجتسي صاخ وحن ىلَع هدئاصق ةسدنهب مات
 .(9_72 :ص)“...ونَه ةيتفلا هتيؤر هسفنب انل

 افده ققحتل تسدنُه اَهَتَأ ةَّيلاهتبالا دئاصقلل ةماعلا ةينبلا ف ظحلي اًكِم

 ماتيأ عزوتت يلا ركذلا تاسلج هبلطتت ال بيجتسي ،ارَمطسم احضاو

 .ةعبسلا عوبسأل ١

 .جهنلل اذه يفو ،ةقيرطلا ونه يف اًدّتيج لمأتي نأ ئراقلاو سرادلا ىَلَع

 ىف لاهتبالا ةناكم فرمعيلو رعشلا نم نوللا اذهب رعاشلا طابترا ىدم فرعيل

 ...ءاشي امب مكحيو ةبرجتلا ٍهذَه ميقي كلذ دعب 4 هتايح

 ةغللاب ائدتبم دئاصقلا هبن تيمت قلا ةيرعشلا ةينبلا هينه يف روتكدلا َلَصف مث

 نيب يأ ،ريوصتلاو ريبعتلا نيب _ ليلحتلاو حيضوتلا اذَه يف _ اًجزام .ةيرعشلا
 ةربتعملا هتيافكو مظنلا يف ملسم يبأ ةعارب لاجملا اَذَه يف لجسو ةروصلاو ةغللا

 اذه ًكِإ .ةبرعلا ةغللا ةَيصانل خسارلا يوقلا هكالتماو ةباتكلل ةينفلا تاودألا يف

 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا طيحم نم فرتغي يذلا رخازلا هديصر ىلَع لدي»

 امكح ًالاشأ :عساولا هطيحمبو ،هعورف لكب يبرعلا بدألاو فيرشلا يوبنلا

 .( :ص) «ظعاومو

 تدمتعا لا هرعش ين ةيغالبلا ةروصلا نع جذامنلا نم ةلمج روتكدلا دروأ م
 يف ةعاربلاب هل دهشت يهو .اساسأ ميركلا نآرقلا نم سابتقالاو نيمضتلا ىلَع

 ام عم لماعتلا يفو ،هيناعم ءايحتساو ميركلا نآرقلا تايآ ماهلتسا يفو ،نيمضتلا

 .نفلا تامزلتسم عم مجسني 5اعرابو اًفداه ايعاو ًالماعت هيلإ ريشي

 ىَلَع ةدهاشلا ةلثمألاب ًظدكي ملسم يبأ ناويد ثأ عقاولاو» :روتكدلا لوقي
 ىَلَع لدت 5ةعراب ةينف ةقيرطب هيآل اًماهلتساو ًالُشمتو اظفح :ةعساولا ةينآرقلا هتفاقث

 .7 :ص ٬هناويد رظني -27



 ةغللا مينَم ماذختسا ينف ةينفلا هتعارب ىلَع لدت امك هللا باتكل يوقلا هظفح

 ءاوجأ عم ىشامتت اَهَسَأل ،اهتاذل ةدوصقم ةاقتنم ةغل يهو «اهلالظو اهتاءاحيإب ةرّنيمنلا

 .(؟9٥ :ص) «اهنامي ةفافشو اهتيناحور ين ةَّلاهتبالا ةديصقلا
 لاثمألاو مكحلاو يبرعلا بدألاو ةيوبنلا ثيداحألا مهلتسيو نمضي ناك امك

 .ميركلا نآرقلا ةجرد نود نكل ...ةييرعلا

 ةغل يف امهم ارصنع روتكدلا لوادت ةيرعشلا ةينلا نع فشكلا ليبس يفو
 لئاه مك ىلع ةغللا هينه رفوت ظحل دقو .ةيفوصلا ةغللا وه تالاهتبالا يف رعاشلا

 ًرُئأت اهب ارثأتم اَدَم يف وديب وهو .ةفّوصتلل تاريبعتو ةيفوصلا تاحلطصلل نم
 هخيش رثأ ايفتقم اذَه يف ناك دقو يناحورلا اهعباطب هرعش عبط ام َوُهَو 5اريبك
 .ةفوصتملا راعشأ ةءارق ىَلَع اًئمدم هرودب وه ناك يذلا ،يليلخلا نافلخ نب ديعس

 نم ةرغث ءلمل ةساردلاو ثحبلل لاجملا حتفت ةمهم ةظحالم يديي روتكدلا أ ريغ

 ءلدجلا نم ريثكل ةريشم اهتاذ دح يف ةطقنلا أل ؛ملسم ييأ ةيصخش يف تارفلا

 هيشامتو ملسم يبأ ةعيبط عم هماجسنا ىدمو ،رعشلا اَذَه عون لوح فالتخالاو

 امهذخأي نيذللا عابطنالاو روصتلا عم هقسانتو سنع تفرع ييلا ىؤرلاو فقاولل عم
 ضعب لبقت ال دق ةديقع نع هكولس يق رداصلا ،مزتلملا نمؤملا ملسم يبأ نع ئراقلا
 عطقن نأ عيطتسن ال نحتو» :روتكدلا لوقي .هرعش اهيلع رفوتي يلا تاحطشلا

 يفسلف مادختسا وهأ رعاشلا دنع ريباعتلا منم ماذختسا نم دصقلا لوح يأرب

 ال مادختسا وه مأ {ةفّوصتلل اهفرعي تاراشإو ناعم نم هءارو امل دوصقم حالطصا
 بسح ةيبدألا ءاوجألا ررُك نم ةداع ءارعشلا همدختسي يذلا يرعشلا لاحلا ىدعتي

 .(122 :ص) «ةنيرعشلا مهبراجت داعبأو ةينفلا مهاؤرو مهتاعارق
 ملسم يبآ راعشأ اهب تزيمت ىرخأ ةمس لذ دعب روتكدلا لجس 2

 ةصاخب يظفللا راركتلا نأ ىري َوُهَو "يونعملاو يظفللا راركتلا ةرهاظ يه ،ةَّيلاهتبالا

 :روتكدلا لوقي .هلل ا لإ عرضتلاو لاهتبالاو ءاعدلا ءانثأ داشنإلل ةمزال ةرورض

۔ حو -



 داشنإلاو .ركذلا ةولخ يف دشنتل اهمظن اَمَئِإ رعاشلا نأ لإ دوعي كلذ ىف ببسلا»

 دعاسيو ،بلقلا يف ةوشنلا ثعيي ©عاقيإو سرج هيف شنوزوم توصب الإ نوكي ال
 ركذلا تاقلح يف كلذ ىرن امك ،تايدامل ملاع نم جورخلاو بذجلا ىلع ركاذلا
 ءادألا دنع ةئيلخادلاو ةيجراخلا ىقيسوملا ورنَهِل ةاعارم رعاشلا لحتو {ةيفوصلا دنع

 هتاذ دح يف بيترلا راركتلا حبصي لب سفنلا يف للملا ثعبت ال ةقيرطب راركتلا عون

 ؛يناوقلاو ةيرعشلا نازوألا يف عيوتتل ل هعفد امم ؛داشنإلاو ءاخرتسالل ةليسو

 بلغأ يف مظن يذلا زجرلا لشم .داشنإلا ىلع دعاسي ام نازوألا نم راتخي ناكف

 رعشلا خيرات يف ةفورعم ةميمح ةقالع داشنألاب زجرلا رحب ةقالعو .دئاصقلا كلت

 .(!107-95 :ص) «يبرعلا

 اهادبأ ييلا ةيافكلاو ةعاربلاب رعاشلل دهشت ىرخأ ةزيم روتكدلا لجسي اذكه

 هذه نم ةياغلا وأ فدهلاو يقلتللو ةبسانملاو لكشلاو نومضملا نيب ةاعارملا يف

 .لاجملا اَذَه يف همظن ام ةلاصأ تبثي كلذ ك .دئاصقلا

 نم بناج فشكنيو ؛ملسم يلأ دنع لاهتبالا رعش نع ةروصلا هلا لمت ىَح
 ؛قدأ ةرابعبو فوصتلاو دهزلا نيب قيرفتلا ىلإ روتكدلا دمع 3هنيصخش بناوج
 افرصتم مأ اميلمع افّوصتم ؟افَوصتم ناك مأ ادهاز ناك اذإ ام نيس نأ لواح

 ؟اًيفسلف
 كسنلاو دهزلا دئاصق نم دئاصقلا هذه ربتعتأ» :يتآلا لاؤسلا ةيادبلا يف ضرع

 يرعش نف يه مأ ليصألا يمالسإلا رعشلا نم اهروذج دمتست يهف يقنلا ركذلاو
 ةفسلفلاب رثأتملا رعشلا لي يهف ذ وصلا رعشلا نم هاؤرو هراكفأو هتغل يقتسي

 .(10 :ص) «؟برقأ ةيفوصلا

 ةفرعم ةرورض لإ روتكدلا راشأ مهملا يرهوجلا لاؤسلا اذه نع ةباجإلل

 غبطصا يذلا لاهتبالا رعش نم راثكإلا . ملسم ابأ تعفد تلا بابسألاو عفاردلا

.ةعنقم نوكت دقو {ةئيعوضوم ةباجإلا نوكت ىتح ةّيفوصتلا ةغبصلاب



 لالخ نم ملسم يبأ ةيصخش مسر ىأترا بابسألا وينَه درس لبق نكل

 نب ملاس لاشمأ {ةدّيج ةفرعم هوفرعو هوربتخا نيذلا 3هيرشاعمو هيرصاعم تاداهش

 ... ينراحلا ىسيعو ،يحاورلا ريمع نب ناميلس

 .نيدلا يقن ،ةديقعلا خسار ناميإلا قيمع لجرلا أ ىلع نوقفتم مهلك ءالؤه
 يذلا ميلسلا كولسلا ءارو ًتإ» :روتكدلا لوقي ...كولسلا ميقتسم ،ةريرسلا يفص

 . وبأف ،ةمزتلم ةنيد ةيرتو ،ةخسار ةَّئنامإ ةديقع تلش الو ملسم وبأ هيلع جهن

 تلد امك «ةّوق لكب اهنع حفاني 3هتديقعب كسمتسم 3هتيضابإب زتعم ٌيضابإ ملسم

 .(11 :ص) «ةيرعشلاو ةيرثنلا هتاباتك كلذ ىلَع

 نع فشكلا ىلَع نيعي نأ هنأش نم اضيأ امهم رخآ الاؤس ريثي روتكدلا نأ لإ

 امك هتديقعب اًذكسمتسم هبهذمل اصلخم ملسم وبأ ناك اذإ َوُهَو ،قئاقحلا ضعب

 يذلا تقولا يف "يفوصلا عباطلا يذ رعشلا اذَه ىلإ هعفد يذلا امف» ةيضابإلا اهتمسر

 اخيرات ضفرلاو راكنإلا فقوم َوُهَو فوصتلا نم ةيضابالا فقوم هيف فرعن
 5 (112 :ص) «اًركفو

 ام يهو .ةيقطنم ةجيتن لإ لوصولا لإ ساسأ فدهي ةنأل مهم لاؤسلا

 ةيلاهتبالا ملسم يبأ راعشأ هتمسر يذلا يدقعلاو يركفلا طخلا ةميالم ىدم

 ؟يهنلا هئامتناو 5هتَيصخشل

 امهنع ةباجإلا .ملسم ييأ ةيصخش لوح اريبك ًالاكشإ ناريثي نالاؤسلا ناذه

 موهفملاب امفَوصتم ،افَوصتم مأ ادهاز رعاشلا ناك اذإ ام دحت ةيعوضومو ةقدب

 . ؟فّرطتملا يفسلفلا موهفملاب مأ حيحصلا يمالسإلا

 ئراقلا دعاست قئاقحلا نم ةعومحجب ضرعب امهنع ةباجإلا روتكدلا لواح

 نم بيرق ملسم ييأ دنع لاهتبالا رعش كاب رارقلا ىلإ _اهيمدع وأ هتعانق بسح
:اهنع ديعب وه مأ ةيفوصلا ةعزنلا



 ةصاخ ةّئيعامتجاو ةيسايس فورظ نم هتفرع امب ةينامعلا ةعيبلا» :الوأ
 فالتخا نمف "يعامتجالاو يسايسلا رارقتسالا مدعو بارطضالاب تمستا

 لمج كلذ ُلُك ءاهقطانم ضعب ىلَع ةيبنجألا ىوقلا طكستو .اهلئابق نيي داح

 .ةبرغلا نم عونب نورعشي مهنيدو مهنطو ىلَع ةريغلا يوذو يأرلاو ركفلا لها
 لُك نم هيف وه امم مهنطو صلخيل هلل ا نم يحورلا ددملا بلط لإ مهب تدأ
 .(1!-2 :ص) «كلذ

 ربكأ نم يه ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا ِهينَه تأ روتكدلا ىري
 يف هاجتالا اذه هجتيو ،هرعش يف ىنحنلل اَذَه وحني نأ لإ اعفد هتعفد تلا لماوعلا

 لل ا عرش عييضت نم نيملسللا رمأ هيلإ لآ ام هينيع مأب 7 وهو ةصاخ ؛هتاباتك

 .لكالا اهعاتمو ايندلا فراخز ىلَع لابقإلا لباقملا يفو مالسإلا ةقيقحل يعو مدعو
 يف رثأت دقو ،نيملسلل ضرأ يف مهثيعو رافكلا ثبع نم هدهاشي ام بناج ل

 .رابحنزو ايقيرفإ قرش هتبرغ رايدو نامع هسأر طقسم طاحأ امب ىلوألا ةجردلا

 نم مالسإلا حور نع ةجراخ ةيفسلف ةَميس ةَّأ رعاشلا نع يفني روتكدلاف
 .هريغو فوصت

 مهتديقعو مهئدابم قنتعي ةارشلا ىلإ هتديقع يف يمتتي ملسم ابأ » :ايناث

 بلاط يبأ نب يلع مامإلا نيو مهني ترج تلا ثادحألا نم يسايسلا مهفقومو

 مزتلملا رعاشلا اَذَه ...كلذ ىلَع دهاش ربكأ ةيناورهنلا هتديصقو ،ههجو هلل ا مرك

 ةعيرشلا قيبطتب مهمازتلاو مهكولسب اضيأ هباجعإ يف كشن ال ءةارشلا ةديقعب

 .(1ا :صر «ةليوطلا ةيراضحلا مهتريسم يف ةيمالسإلا

 ىلع نولبقم ايندلا يف داهز مه :ةارشلا هب فرع ام ضعب روتكدلا دع

 يف نونافتم {ةديقعلاب نوكسمتم {ةّئينيدلاو ةيسايسلا مهفقاوم لك يف ةرخآلا
 مهبدأ يف ودي ام ًلعلو» ...اهتانكسو اهتاكرح ك يف سفنلا ةبقارمب ،اهليبس

 يف يفوصلا ركفلا ةأشنل ةاون اونوكيل مهحّشر {ةرحآلا ف نوكرو دهز نم مهركفو

_ ت _-



 .(166 :ص) «ةَّيبلسلا ال ةيباجيالا هرهاظم

 اهفرخزو ايندلا نع بّغرت لا دهزلا ةعزن ينامعلا بدألا يف ترهظ :اًنلاث

 سيمح نب دعاحج خيشلا نم اًغدب ؛يملع فّوصت هيف زرب اهبناج لو ليلقلا اهعاتمو

 نكي ل يذلا ،يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلاو ،يصورخلا ناهبن ىا نب رصان نباو

 وأ داحتالاو لولحلا نم ةيفوصلا تاحطشلا كلت هيف نكت و & اًيلس» هفرصت

 ءمهبارضأ وأ .جالحلاو ضرافلا ن نباو يبرع نبا دنع تدجو يلا ،دوجولا ةدحو

4 َ 4 

 ٨17(. :ص) «اًئياجيإ افَرصت هفرصت ناك امنإو

 ديعس خيشلاب هطبرت يلا ةقالعلا ركذ ملسم ييأ فوصت نع روتكدلا فشكيل

 نيب نمو .ملسم يبأ ي هتيصخش اهتكرت يلا راثآلا لإ راشأو ،يليلخلا نافلخ نب
 :هبدأ عبط يذلا فوصتلا عون راثآلا ٍهنَه

 انرعاش دلاو أ رابتعاب ؛يليلخلا خيشلا ىلَع رشابملا ريغ ملسم يبأ ذملتت !

 هرودب _ رثأت ملسم وباو ،هنيدتو هكولسب اوعبطنا نيذلا يليلخلا خيشلا ةذمالت دحأ

 ةارق ىَلَع هنامدإ ةجيتن يليلخلا خيشلا راكفأب هرثأت ءاجو .هتريس ىف اريبك ارثأت _

 ثادحألا ل هتيؤرو هكولسو هفقاومو هقالخأب يسات ل اَذَه لقتنا دقو .هرائآ

 ًلعلو» :اهب سانتسالا لقألا ىلَع وأ ًةصاخب نامشب فصعت وأ رصعت تناك قلا

 هراكذأ يف اميسالو ملسم ييأ رعش يف ةحضاو ترهظ ديعس خيشلا تامصب ىوقأ

 اميسالو {ةَيرعشلا ديعس خيشلا ةبرحت نم اهتدافتسا يف ادبأ كشن ال يلا هتالاهتباو

 ٢47(. :ص) «فّوصتلاو :لوقأ داكأو دهزلاو ركذلاو ةيرعشلا تالاهتبالا لاحب يف

 يف امهتعمج ،يليلخلا نافلخ نب ديعس نب دمحأ خيشلل ملسم ييأ ةقادص -ح

 ىوس امهنيب ةيحورلا ةقالعلا كلت نكت مل و» :ةايحلا برد يف امهتبحصو ،بانكلا

 .(9!1 :ص) «فقاوملاو ةيؤرلا يف براقتو ماجسنا ةديلو

 ملاعلا تمع امك ،رابجتزو نامع تحاتجا قلا ةمراعلا ةجوملا هنه

 ليص نأ لإ خيراتلا قامعأ يف اهروذجب برضت ةزّيمتم ةسردم تنوك يمالسإلا

- ئ -



 اومزتلا ةسردللا ونه باطقأ .يلازغلا دماح يبأ مامإلا مالسإلا ةّحح لإ ببسب

 ةبقارمو صالخإلاو ةبانإلاو تابخإلاب اورمو ،تادابعلل ةيقيقحلا حورلاب

 جرخت دقو هللا عرش امع اهدهزو اهفَوصت يف جرخت ال ىتح اهتبساحمو سفنل
 ءاوجأ مهب تعفتنا ںنيققحمو ةيأ ناسحإلاو ةيكرتلاو حالصإلا » ءالؤه

 عجري ةيفوصلا قرطلا كلت خويش ضعب لإو ،يمالشإلا ملاعلا نم ةعساو
 داحلإلاو رفكلا ةهجاوم يف نيملسملا بولق ىف ةيمالسإلا ةضهنلا ثعب يف لضفلا

 .(!! :ص) «بيرغتلاو

 ناك ةعزنلا هذهبو روتكدلا يأر بسح ملسم وبأ يمتني ةسردملا ذَه لإ
 يذلا ،يّوصتلا هرعش يف ردصي ناك رصنلا اَذَه نعو ،ةَيلاهتبالا هراعشأ بتكي

 :قدأ ىنعمب ةيفاصلا ةّيمالُسإلا ةديقعلاو حيحصلا يمالسإلا كولسلاب نزنقي ناك

 .يفسلفلا فوصتلا نع اًديعب رعاشلا ناك

 اهمدق يلا تاظحالملا راضحتسا بجي هنأ ىلع ريخألا يف روتكدلا دكؤي

 يف فوصنلا عوضوم لؤانت نيح ؛ملسم يبأ ةايحب ةقلعتملا ،اهتبثأ يلا قئاقحلاو

 وأ فوقولا مدعو ،فقاوملاو ىؤرلاو تاروصتلا نيي ةيافكو يعوب قيرفتلا مث 6هرعش
 دق ملسم وبأ نوكي يلا تاحلطصملاو لمجلاو ظافلألا ىوتسم دنع فقولا

 .لادبألاو باطقألاو نيحلاصلا ءايلوألاب لسوتلا لثم ؛هرعش يف اهفظوو اهراعتسا

 ىشامتي ليلحت هليلحتو "قمعب كلذ يف لمأتلا بجي ..ذقق لوسرلا نع ثيدحلاو
 هب فرعي امو هتنيب داس امو هتايح عبط امو ،هكولسو ملسم يبأ ةديقع عم

 .ةيعوضوم تايطعم لإ ةدنتسم رعشلا اَذَه يف انماكحأ ردصت ىتح ؛هبهذم
 .هملظت الو هفصتت

 ةيؤرلا يف نكي مل» ةفّوصتلماب ملسم ييأ رشأت نا رقأ وأ لجس روتكدلا تأ مهملا

 لي هزواجتي مل و ،يّتنفلا اهبناج نم ةيرعشلا ةبرجتلا يف رثأت وه متو فقوملاو
 ءاههيحي ييلا ملاوعلا نم ةاقتنم هتغل نوكت نأ عدبملا رعاشلا عبط نمو ،اذَه نم دعبأ `

۔ ج



 هتعارق ءانثأ اهيف جمدني يلا ملاوعلا كلت مأ 3اشاعم اعقاو اهايحي تيلا ملاوعلا كلت ءاوس

 .(122 :ص) «ةَّماعب ةيفرعملاو ةصاخب ةيدألا

 اميف اهمدع وأ هتعانق نكت امهمو ‘تاظحالللا هذَه يف ئراقلا يأر نكي امهم

 :اولوقيو .ليلحتلا اَذَه ىلع اومكحيل نيسرادلل لاجملا كرت ُهَتِإَق روتكدلا هيلإ بهذ

 مأ ادهاز ملسم وبآ ناك له يأ ؟امهضرع نيذللا نيلؤسلا نع باجأ له

 يف فوصتلا نع ةَئلك دعتبا له ؟ائيبلس مأ ام ايباجيإ هفوصت ناك لهو ؟افّوصتم

 ؟ال مأ ىرخأ تايوتسم 0 اهزواجتي مل و ةيرعشلا ةبرجتلا ىوتسم

 اوذفنيو اوقَممعتي يك نيسرادلل ايرغم ًالاح نوكت نأ نكمي ىرخأ ةطقن هينَه
 روتكدلا ةسارد اهريثت قلا طقنلا ةلمج نم يهو .ملسم يلأ ةيصخش لحاد لإ
 .ةميقلا

 : هرعش 2 ص اهنتسالا نت

 رعش ين ةيناميإلا فقاوملاو ةّمَالُسإلا ةيؤرلا زاربإ ىلَع اصيرح روتكدلا ىقي
 يف ضاهنتسالا رصنع عم ةلوطملا ةفقولا هذه ثحبلا اَذَه يف هل نوكتف ملسم يا

 امو هرثن مف هرعش هعسي مل يذلا هتاباتك يف _ اضيأ _ مهملا بناجلا اذه ،هرعش

 .ةصاخب ةيفحص تالاقم نم هرشنو هبتك

 ةايح يف ةريطخ ةريثك اًرارسأ يفخت ةقيقح ررق نيح اديعب روتكدلا بهذ دقو

 نيفوغشلا نيسرادلا عفدي ام َوُهَو .هطيحم ةقالعو ةلص هلام ةصاخبو ؛ملسم يلأ
 ةفرعمو ةيصخشلا مذَم ةسارد ةلصاوم ك ديدحلا فاشتكا وأ فشكلاو ثحبلاب

 ءلمو ،ةضماغلا طقنلا حيضوتو ،ةراشلا ةلئسألا نع ةباجإلاو ،اهنع ءيش 1

 ول نأ لوقأ داكأ» :ملسم ييأ نع روتكدلا لوقي .رعاشلا ةايح يف ةدوجولل تارغللا

لثم ىرخألا اهلئاسو ذخال رابحنز وأ نامع يف ءاوس هموق نم ةباجتسالا دجو



 تافارخلاو عادتبالا بصعتلا نم ركفلا ريرحتو يعامتجالا داسفلا ةمواقمو ميلعتلا

 !25 :ص) «طاطحنالاو فخلا روصع نم رهاظم اهلك يه لا

 ثدحي امل 7 لعفني ناك .ةدح ةلاسر بحاص اًرعاش هفصوب ملسم وبأف

 حورب حفانيو ةيلوؤسملا عفادب كرحتيو ريمضلا ءادنل بيجتسي ناكف ،همامأ

 حالصإلاو ديدجتلا حور خفنيل ...نطولا سحلا عزاوب ضهنيو ،ةَّينيدلا ةسامحلا

 .ةصاخب هموق بو {ةّماعب مالسإلا ءانبأ سوفن يف لمعلاو ةضهنلاو

 وبأ اهشاع يلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا لعل هنأ لإ روتكدلا راشأ

 نم ميضلاو رهقلا نم يمالسإلا م اعلا ه هشيعي ناك امو 5رابحنزو نامع ق ملسم

 ةعماجلا > دض بصعتلا يموقلا رايتلا راشتنا نم هنياعي ناك امو رامعتسالا

 ةظقي بناج لإ ،ةييرعلا ةيموقلا ةركف ةمواقم ةجوم دعاصت نمو {ةّيمالسإل

 ررحتلا وحن اهتاضافتناو يعامتجالاو يسايسلا اهضوهنو ةيبرعلا راطقألا

 اوعو نم عئالط نم تلعج قلا يه لماوعلا وأ فورظلا ِينَه لعل ...قاتعنالاو

 :ءابدألاو نيحلصملاو ،ءاملعلا :مهتَيلوؤسم اولَمحتف 7 اوكردأو .مهعقاو

 حالصإلا ثييل بتكيو ،داسفلاو ةاغطلا عراصيل ملقلا لمحي بيدألا ناكف»
 ملسم ابأ ربتعن نأ اننكمي انه نمو لضفأ دغ لجأ نم ةيبعشلا تاقبطلا نبب ةيعوتلاو

 ةييرعلا ةحاسلا يف اوزرب نيذلا نييحالصإلا ءاملعلا نم ةبكوكلا وذَم نمض

 بطقلاو "يكاوكلاو هدبع دمحمو «يناففألا نيدلا لامج :لاثمأ نم ةيمالسإلاو

 .(!27 :ص) «مهريغو يملاسلا نيدلا رونو ،شَّيفطا

 ؛خيرانلا ةليسو ؛ضاهنتسالا يف ملسم وبأ اهدمتعي ناك ييلا لئاسولا نيب نم

 دقف .ةنراقملاو ةبكاوملاو ثحلا ىلإ وعدت لا ،راكةالاو رابتعالا تايآ نم هيف امل

 .لطابلا لا نب عارصلا فقاومو .داهخلاو ةلوطبل روص دنع اريثك فقو

 اعوضوم هدحت ال .هدئاصق هت مظعم ق ثبنمو رضاح _ دوجولا اذه ق ةيمالسإلا

- جو



 بطاخ ،رعاشلا اهلوقي ةملك ًُك يف» دوجهم هنإ ،كلت وأ ةديصقلا ينَه ىف امصاخ

 يعو ىَلَع َوهَو ؛ازَّمحم هموق بتاع وأ ،اعّرضتم هللا لل لهت ،هريغ وأ هسفن
 :لاق كلذ لجأ نمو ،ا هرعش بدن يل ةلاسرلا هذهب لماك

 رردلا ىضرأ ال مجنألا مظنن لزأ ملارصن رعشلا نوكي ول

 «رثع ماق نإ ؛رصنلا يف ملق ىلإ عجرن مل فيسلا اتكتلم ول
 (ةكب2ح :صر .

 ةيعامتجالا ةلاسرلا ويذَهِل اجذومن «ةينودلا» رعاشلا ةديصق رودكدلا ملق

 اكسّمحم سوفنلا ارَتفحم ممهلا كضهتتسم ضملسم وبأ اهب ماق قلا ةيمالسإلا

 22 دعت يلا «ةَسينونلا» وأ «ناوضرلاو حتفلا» ةعئارلا ةلوطملا هرذَه ...بولقلا

 هسفن لاط اهيف ثيح اهتقيقح فشكتو ملسم يبأ ةيصخش نع ميجزتت 5اًكيب

 هروعش رذَجتو "هريوصت لُمجو ،هريبعت قمعتو هتّيرعاش تقَّفدتو

 ...هتلاسر حوضوب تلجتو

 الإ دشار نب ملاس مامإلا ةرزاؤم ىَلَع ثحو ضاهنتسا اهلصأ يف ةديصقلا

 ٬هيلإ لوصولا رعاشلا يمري ناك يذلا ماعلا فدهلا مدخت رواحم ىلع توتحا اَهَتأ

 ريسلاو .ميوقلا جهنلاب كاسمتسالا ىلع سنلا ثحو هيمالسإلا هتلاسرب مايقلا ومو

 .ميقتسملا قيرطلا مازتلاو يوسلا طارصلا ين

 :يه _ روتكدلا اهلجس امك _ ةديصقلا اهيلع تلمتشا ييلا رواحملا

 .نوؤخلا رهدلا -ع .نامع لإ نينحلا !

 .نامع ةّكأ نم ةادهلا ي . نامع داحجبأ -و

 .ضاهنتسالا -ى.دشار نب ملاس ةمامإ 5

 .باتعو ضاهنتسا ى .ةينامعلا لئابقلا ريخافم 7

 ضفتنا قداصلا اهفصو «ةَينونلا» يفام ربأ ًاعلو» :روتكدلا لوقي

- م _



 يف ملسم وبأ ىأر يذلا «يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا تبكاو يلا ثادحألل

 هب لخديو .دهع لإ دهع نم نامع لقني 5اًخيرات لوحتو ،اًنيبم اًرصن هتمامإ
 : اعلا زُك ذخا يذلا لالقتسالاو ةضهنلا بكاويل نيرشعلا نرقلا باحر ي

 الخاد هئادعأ نم هب داري امو ،هريصم حب يعيو ،هيلإ علطتي يمالسإلا

 .(127 128 :ص) «اَجراخو

 ةحوللا دنع روتكدلا فقو ،«ةَّينونلا» اهتنمضت يتلا ةعئارلا ةينفلا تاحوللا نم

 5داهجلا حور ثبو ضاهتتسالا زومر نم ايوق اًرمر هرابتعاب فيسلا تفصو تل
 ...ةماهشلاو ةلوطبلاو فرشلاو ءابإلا تالالد لمحي يراضح ثرروم ُهَنَاامك

 مهداهج يف نيملسملا خيرات اهب اهعبط ييلا تالالدلا ورذَه رعاشلا لغتسا دقو

 ...راعلا عفدو ملظلا ضفرو ميضلا عفرو داسفلا ةمواقم لإ هموق وعديل ؛مهتاحوتفو

 ةلادلا زومرلا يقتنيو \بسانلل بولسألا راتخي يذلا ،يقيقحلا ضاهنتسالا وه اَذَم
 . ةراغلا تاضمرولا لغتسيو ،رعاشملا كرحيو ©فطاوعلا غدغديو ،ةيحوللا

 :رعاشلا لاق

 نالمح داسآلا ىلع تلاطتسا اذذ مكتظيفح تّكذ لاجرللاي

 نافكأو سمر مهعم اهمض ام مكفلاسل تناك يتلا فويسلا ك

 ؟نادجو ًرهنع ىأن مأ ؟مكبولق تضرم مأ ؟نافجألا يف يه ةضيرم

 نازحأ دجلا قيتعل اهب امو مكقتاوع تكح اذإ فويسلا سشب

 ناركذ تاَيناميلا كلت ةيف اهدماغم يف اثاَتِإ اهوبجحت ال

 ناشطعًيرلا يقالي مكيف ناك نإ = تشطع اَهَِإ ءاهودروأ مكتيدف

 (ت:ص

 ةرهاظ ,ةرهاظلا ملم زربث يلا ةئيفلا تاطحملا ضعب دنع روتكدلا فقو ئ
 بولسألا رايتخاو نومضملاو لكشلا نيب طبرلاب ؛ئوقو لج لكشب ضاهنتسالا

- ا _



 رثألا اذهل ةينفلا ةميقلا نم صقنت مل ةعاربب كلذ ُلُك .فقاوملا مهل بسانلل يباطخلا

 ةديصقلا ءازجأ نيي طبر يذلا مكحُملا يسفنلا طيخلا لحو َزَربأ امك ،ييدألا

 حور اهيلع تفضأ لاو ،ةديصقلا تريم يلا فطعلاو ةيئانثلا ةيصاخ دنع فقوو

 اهدعبو ،يتسأتلاو ةبكاوملاو ثحلا ةيلمع لهست قلا {ةلباقملو ةنزاوملو ةنراقمل
 لمعلاو كرحتلاو ضوهنلا يف ةلتشمتلا نيبطاخللا ةباجتسا يهو ،ةجيلا لصحت

 .تاياغلا ىلإ لوصولاو فادهألا قيقحتو

 دحأ وه ضاهنتسالا ك زربي نأ روتكدلا نتكمت فداهلا زتكرلل ضرعلا اذهب

 فقومو ةيؤر :ملسم يبأ دنع لمعلاو ةباتكلا ةيمالسإ نع فشكت لا رهاظلل

 ..ايلوق ائفرت وأ ايلاحترإ المع الو \ةضهانم وأ انهيوشت نكي ملف ،اكولسو اداقتعا

 تبثيو {ملسم يبأ ضاهنتسا يف يلاسرلا عباطلا ىلَع روتكدلا دكؤي يكلو
 مهرعاشم ماهلتساو ةريسملا يف فلسلا ننئسب كسمتلاو يخيراتلا طابترالا

 نيب ةفداه ةمهم ةنراقم دقع .كرحتلا يف داشرتسالار ،ئدابملا ليصأت يف إمهفقاومو
 ،«ريدح نب سادرم لالب يبأ» :ليلخلا يعباتلا هفلسو ملسم يأ فقاوم ضعب

 ںصالخإلاو قدصلاو ةديقعلا اهيف سملن ييلا {امهراعشأ ضعب ضرعب كلذو

 عارسإلاو ،هلل ا بح يف ينافتلاو "ىوقتلاو ،دهزلاو ،ةعاجشلاو {ةَيحضتلاو ءادفلاو

 .هماقم نكي امهم ءوسب هلاني نم لك نم ماقتنالاو هللا نيد ةرصن لإ

 :رشأتلا اَذَه هنم برغتسي ال امك لالب يبأب ملسم ييأ رشأت روتكدلا دبعتسي ال

 دمتست يلا ةديقعلا هين .ةيفاصلا ةديقعلا :ملسم يبأو لالب ييأ نيب تعمج دقف»

 اهيناعم حورتستو حلاصلا فلسلا ةريسو ميركلا نآرقلا نم اهتياحور
 ةيمالسإلا ةعيرشلا عبن َوُهَو :ليصأ دحاو عبن نم اهفقومو اهتيؤرو اهضارغأو

 .(!36 :ص) «قفادلا

 اهمسر قلا هتطخ امزتلم هطخل اًئفو ءاقبلا ةنراقملا هذه لالخ نم روتكدلا دارأ

 مكحت يلا ةيمالسإلا ةيؤرلا ىلع ديكاتل يف كلذ لتستيو هةساردلا هذه يف هسفن
_ م _



 ملسم وبأ ناك اذكه» :ةنراقملا هذه ماتحخ ف لوقي اذه يفو ملسم يأ تاباتك

 ةلحرملا تابلطتم بيجتست }ةيضاهنتسا فادهأل ةيلاسر ة ةيؤر نم هرعش رخسي

 نامعو ةماعب ةيمالسإلا ةمألا اهشيعت تناك تيلا ،ةبعصلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 .(ةهت :ص) «ىلوألا ةيلاعلا برحلا عالدنا ليبق ةصاخب

 :هرحش كي ةمكحلا
 ثحبلا يف هل نوكتف ضملسم ييأ رعش يف يمالسإلا دعبلا زاربإ روتكدلا لصاو

 لمأتلاو ةقيمعلا ةبرجتلا نع فشكت ييلا ةمكحلا .هرعش يف ةمكحلا عم ةفقو يلاوملا

 ٠... يلقعلا جضنلاو ريبكلا

 ؛مظن امم ريثك يف هرعش يف ةمكحلا عزنم هعوزن ملسم يأل روتكدلا لجس
 ىلع ةلالدو ائحوضو رثكألا تاهاجتالا نيب نم هرعش ىنف هاحتالا اَذَه ادغ ىح

 مئاد ناك لا اهلاوحأو ايندلا يف ةميكح ةيلمأت تافقو هل أ ركذو !هتيصخش

 ايندلا فراخرزل اريبك امامتها ريعي ال يذلا نمؤملا نأش ؛اهب مثكهتلاو اهنم ةيرخسلا

 هسفن ألو هبر يف ةقث هل تال ااهبوطخو اهفورص نم متهي الو ©لئازلا اهعاتمو

 .ةيقابلا رادلا يف ام لإ عكطتت

 راظنمباهيلإ رظني ناكو .توللاو ةايحلا ةقيقح يف لُمأتلا مئاد رعاشلا ناك
, 

 رعاشلا فلس 5ةارشلا ةيؤرو ةيؤرلا هده نب روتكدلا طبر دقو .ضحم يمالسإ

 نم اعوضومو هتامس نمو ةمس ادغ ،هاحجتالا اذهب ةارشلا بدأ فرع دقو» :لاقو

 هب عبشتو بدألا اذهب رثأت دق ملسم وبأ نوكي نأ ا اديعب سيلف .. .هتاعوضرم

 لإ اكساَسأ هتلهأ ةيحور ةيبرتو ةيتاذ تاموقم نم هنع فرع ام لإ ةفاضإ

 .(147 :ص) «هيف ةباتكلاو عوضوملا اذهب مامتهالا

 هيجوتب هعم فرصتي نأ نمؤملا ىلع بجي فيكو لاملا نم هفقوم رعاشلل ركذ
_ ح _



 يمهو ؛ايندلاب هتقالع َرَربأ امك .ايندلا ونَه يف هل اًريخستو اكافنإو ابسك :يمالسإ

 ىتح اهيلع ةرطيسلا ل لحا نمو .لضنال ع لصم لجأ نم مئاد ع رص ةت ةقالع

 ادورو (رهدلا) ةدرلا هذه دوزو ةرثك ئرق ظحلي ملسم ييأ رعش ينو» رهدلا

 رثكأ نم ةدرفملا منَه ا بسحنو هناويد تاحفص نم ةحفص هيف ولخت ال داكي

 .( :ص)«يرعشلا هسوماقب اًراثتسا تادرفلل

 هيلإ ريشت اَمَع جرخي ال يذلا توملا يف رعاشلا داقتعا نع روتكدلا نابأ امك

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا
 :ةيتآلا جئاتنلا ملسم ييأ رعش يف :ةمكحلا عوضوم يف روتكدلا لجس

 ائيدهز اكعزنم هتعزتب ؛اكقيمع امهف ناك يمالسإلا نيدلل رعاشلا مهف !

 نع الزعنم نوكي نأ نود نم ايندلا يف حلاصلا لمعلاب ةرخآلا يف بتغري ،اًئياجيإ

 .ايندلا نم اًرفان الو ةعامجلا

 ةلعملا ةيساقلا برحلا كلذ عفاد ءاهلاوحأو ايندلا يف يعاولا قيمعلا لمأتلا -ح

 .ملسم يبأو رهدلا نيي ةرمتسملا

 خسار انمؤم ،هرعش يف املسم _كلذ لك مغر ملسم وبأ يقب ح

 دتشتو ،بطخلا مظعي امهم «هلل ا ةملك ءالعإ ليبس ين داهجلا ىلع اصيرح كناميا
 .ءادعألا بًأتيو نحملا

 زازتعالا نم اعون _ رهدلا عراصي َوُهَو ملسم ابأ دإ ئراقلا ظحلي دق» 4

 ةنأ كنيبتن لمأتلا دنع نكلو ،ارورغو ءاعا سانلا ضعب : هاري دق ءاهب ةقللاو سفنلاب

 تظحول املاط ةمس كلتو ،هترصنب امود ريجتسم ،هفعضب رقم هبرب نمؤم زازتعا

 امو نولعفي ام ح ين ةيفاصلا ةيمالسإلا مهتديقع نع نوردصي يذلا ءارعشلا دنع

 .(ة155-66 :ص) «ءاهقفلا ءارعشلا دنع رخفلا رعش ةمس يهو 3نورذي
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 : هرعش 2 نينحلا 3

 هلاح نكت امهم ملسم يبأ رعش نم يفتخت ال ادبا ةيمالسإلا حورلا نإ

 لمج شيعي نأ هيلع بتك ذإو _ ةباتكلا لإ عفادلا نكي امهمو ،عاضروألا لدبتو

 ييأ هنطول ابح معفللا هبلقو ائامبإ ةئيلملا هسفن إف ،نامُع هنطو نع اديعب هتايح

 ءاهثداوحو اهثادحأ ءاهخيرات هحورو هحراوج لكب هتتيب ءاوجأ شيعي نأ الإ هيلع

 هلك اًرعش انل كرت دقو ...اهرضاحو اهيضام اهحومطرو اهلامآ 6اهنازحأو اهتسم

 ذإ ؛ةيلاع ةيمالسإ حورب هعبط نينح هيلع زيزعلا نطولا اَذَه ىلإ قوشو نينح
 يقتلت ال كنأو رثآملاو رخافملاو ئدابملاو ميقلا عم شيعت كت ألإ كرعشي ال

 ةلاسرلا لمحو ةنامألا ءادأ ىلَع صرحلاو بجاولاب مايقلاو لمعلا بح عم الإ

 .ةلوؤسملا لمحتو
 ةردقو ةعاربو ةقمعملا ةساردلاو مّيقلا ثحبلل اَذَ يف _ روتكدلا لواح

 اذه يف نينحلا ةعيبط نع ةديج ةروص انل مدقي نأ ،طابنتسالاو ليلحتلا ىلَع ةريبك

 تاراشإ تناك ولو سهيف ايافخلا ضعب نعو هيف زاكترالا طقن نعو ،مزتلملا رعشلا

 نكمي .ديعبلا رظنلاو ةظّقيتملا ةريصبلا بحاص ،بيبللا اهكردي تاءامإ اَهَتَأ الإ ،طقف
 :ةيتآلا طقنلا يف تاراشإلا ونَه زجون نأ

 اهرداغ ةنأ مغر ،ائيح اريبك ًالتخمت (نامُع) ةيلصألا هتيب لَكمت رعاشلا نإ /

 يفو ،هنيوكيت يف ةريبك ةدئاف ةيخيراتلا هتتيب نم دافتساو ،هرمع نم نيرشعلا نود َوُهَو

 .اًگصاخ اكهيجوت ةيرعشلا هتايح هيجوت
 رايد ي وه اهيلع ناك يلا ةيسفنلا هتلاح نع قداص ريبعت ؛هنينحو هفصو 2

 ًإك» ةأل فوصلا دجولا تالاح :روتكدلا لوقي امك هبشت ةلاحلا مينَح ،ةبرغل

 ركذتلا عزاون هداؤف يف ريطتست ...هنطوب ةقالع هل رظنم وأ ةكرح وأ ةّسأت

.(160 :ص) «نينحلاو



 :ملسم وبأ لاق

 نالزغو مارآ يريغ قاش نإ اهنساحماهنم ينقاش دهاعم

 ناعل ناطوألا يف بحلاب ءاب نإ اهبءوبي قاثيم بلقلا ىلع اهل
 ناسنإ موتحملا ردقلا بلغي ال هبلاغأ ال مكحب اهنع تحزن

 نازحأ دعب هتفلخ ىضق يح اهب مارفلاو يبارتغاو ينأك

 نامثج مت يحورو لايخلا لثم اهرجاحم يف ينتلعج ىونلا يه

 ناكمإ قايرتلا سيلو ،يمغر ىلع ميلسلا شيع ةبرغ يف شيعأ
 (}يص :ص)

 ناطوألا ىلإ مهنينح :ح كرحتي نأ ارعشلا دوعت اذإ» :روتكدلا لوقي و

 ةداع ىلع _ اهيلإ زمر يلا \بئابحلاو ةبحألا ىلإ قوشلا اهضعب 5ةيسح ضارغأل

 ال نساحملا ملسم يبآ بلق يف قوشلا كرحي يذلا نإف نالزغلاو مارآلاب _ برعلا

 ىمسأ نطولا اذهب هطبري يذلا ثأل ؛ينابلمل ال يناعلاو 5راثآلا ال رثآملاو نسلا

 .(162-163 :ص) «فيهأ لازغ وأ لاب للط يف لَّئمتي نأ نم قمعأو

 :ملسم يبأ نم ردص يذلا نيدحلا ةعيبط نيبت اَهَّئَأل ؛ةَمهم ةظحاللل ِهينَه

 يذلا «يلسلا نع {ةلاسرلاو ئدابملاو ميقلا مدخي يذلا ،هنم يباجيإلا كلنب زيمتو

 عبارلاو عيرملا ىلإ نحي ال ملسم وبآف ،تامًّوقملاب رتهتسيو شةيصخشلا متهي

 نم اهاياوزو اهتايط نيي هلمحت ام ىلإ نحي وه لب {ةَويند ةيدام تارابتعال عجانللو
 ...رئاعشو رعاشمو رخافمو رئآمو ةيلاع ةيمالسإ قالخاو ةيونعم ميق

 :ملسم وبأ لاق

 مصاع برغلل قربلا ءافطنا تيلو يعمادمهتقباس قرب حال اذإ

 مئاه نهيف طحشلا مغرب يلقق 3 يدهاعم طحشب يرهد ينناخ نئل

مزاولو ىوهلا عرش يف لئاسو تاندقو اهيف بلقلا مايه او



 مئاوللا هيلع تدادزا اذإ نلعف ىوجلاو حيرابتلا ام يداؤفل ايف

 مقارألا جمت ام اهب ُضمأ ادهعموادهع سفنلا ركذ نأ ىلع
 (! :ص)

 اضيأ لاقو

 ناحيرو دنر ال ةليضفلا حور = يعترمو يتاضورو اهيف تأشن

 نافرعو فورعمو دصقو قلص 3 ينرهبيف لخ ىلإ اهيف اهيف حاترأ
 (اهع :ص)

 ةدهاج ٢ نينحو ‘بجاولاب مايقلاو .داهجلا ىلإ نينح نح ؛ملسم ييأ نينح 4

 هفلس اهب فرع لا ةقي ةقيرطل ىّلَع ،دلاخلا ناوضرلاو يدبألا ميعنلا لإ قوتلاو «سفنلا

 يف ريسلاو مهاطخ مُسرت ىلع صرحيو مهتريسو مهئدابمب زتعي نيذلا ،ةارشلا
 .مهرثأ ءافتقاو مهجهن

 يبأ رعش يف ماهلا بناجلا اَذَه زربي روتكدلا همدق يذلا ميقلا ضرعلا اذهب

 نيمي يذلا بناجلا هنأل ؛يقيقحلا رعاشلا ناميإ نع اضيأ وه فشكي يذلا ضملسم

 مادتحا لاح يف ةصرفلا روعشاللا هيف دجيو ،هب رعشت امو ،سفنلا تاجلخ نع
 اًَتمَع فشكيل ىلعألا انألا ةضبقو ،انألا ةباقر نم تلفنيل «سفنلا رُظوتو رعاشلل

 نم نينحلا نوكي انه نمو ...ةتوكبلملا رعاشملاو ةروظحملا راكفألا نم هلخادب
 ءهيلإ لوصولا يف عمطي امو ،ناسنإلا هب ركفي ام ةقيقح نع مجزتي ام لضفأ

 .هاوهيو هدقتعي امو

 اظفاحم ،هئدابمل ايفو روتكدلا هركذ ام لالخ نم هاندجو ملسم وبأ رعاشلاو

 ميقلا مدخي ام لإ نينحلا اَذَه هجو دقو ،هب نمؤي ناك امب امزتلم "يسفنلا هطخ ىلع

 حوضوب انل ىلجتي اذكه» :روتكدلا لوقي اَذَه نع .نسحلا كولسلاو قالحألاو
 اَهَنإ إ "يمالسإلا نيدلا اهلمشي ةيؤر ملسم يا دنع ةيرعشلا ةحفنلا ودغت فيك

 .(!95 :ص)«هنطو ل هقوش ىتح ،رعاشلا سيساحأ ُرُكِل قلطنملا
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 كردي ،روتكدلا تاظحالم يو 5هرعاشمو هتارفزو رعاشلا تاثفن يف لمأتلل إ

 نيينامعلا هنطو نبو هناوخإ ةكراشم يف ةَحلم هتبغر تناك رعاشلا نأ كاردإلا مامت

 ...روهدتلاو فلختلا نم دالبلا جارخإ يفو .ةضهنلا يفو داهجلا يف
 ؛نينحلل يمالسإلا رودصلا وأ ةّمَالُسإلا ةيؤرلا وأ يمالسإلا رظنلا وه اذه

 يذلا لاؤسلا كلإ ...ةيحضتلا لإ بجاولاب مايقلا ل :حلاصلا لمعلا لإ نينح
 يلا لامعألا ف بشك نع كراشيل نامع ٢ رعاشلا لقتتي مل اذامل :ئراقلا مقي

 هنطو رداغ اذامل ؟كلذ نع هتعنم لا ةيقيقحلا بابسألا يه ام ؟نوُينامُْعلا اهب موقي

 تنفأللا هب ديدشلا هقُملعتو ايحور هب هطابترا مغر هيلإ عجري مل اذاملو ؟نامُع
 يذلا امو ‘هفطاوعو هناجشأ كرحي ناك اذامو ؟بارغتسالاو ةشهللل ريثملاو 5هابتنالل

 ؟هيف ةيمويلا ةايحلاو نامع ثادحأ شياعي وأ شيعي َوُهَو 3هتاسأم نم مخضي ناك

 ؟روتكدلا هركذ ام ريغ كلذ بابسأ ام

 نأو ةصاخ ،هلوقي نأ دارأ اذامو ،هيلإ لوصولا ملسم وبأ يمري ناك اذامو

 رأ ،تقولا ةيجزتل وأ ىوهلا نع لوقي ام لوقي ال هنأو ,ةلاسر بحاص رعاش
 ؟...لوقلا فزتل

 اذه حفصتي َوُهَو ئراقلا اهب جرخي يلا جئانتلا ىدحإ يه ةلتسألا ويه
 ثحابم جهأ نم اًميصخش هتعأ يذلا ،روتكدلا ةسارد نم عئارلا فيطللا ثحل
 .باتكلا

 : هرعش « ء اثرل |

 هتاباتك يف ةيمالسإلا ةيؤرلا روتكدلا زربي ملسم يأ رعش نم رخآ بناج يقو

 ةئبحألا قارف نعو ،هنزح نع ةداع رعاشلا هيف ربعي يذلا ءارلا بناج ُهَإ
 . يارلا صخشلاب ةقالعو بلقلا ق ناكم محل نمر ىاقدصألاو
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 لب ©بحتي الو هيف عزجي ناك الو ءاثرلا ف بوذي نكي مل ملسم ابا نأ لإ
 ناكو {هتاعدو هيماح دحأ دقفل مالسإلا يثري يكل هعفدت ةيمالسإلا ةريغلا تناك

 .ءاثرلا اَذَه يف ةيمالسإلا ميلاعتلاب مزتلي وه
 دنع ءاثرلا ةعيبط اهيف نيبو ،روتكدلا اهركذ يلا تاراشإلا ضعب لالخ نم

 :لوانتلا اَذَه ف ةيمالسإلا ةيؤرلا فشتكن ،يلي اميف اهجوت لاو ،رعاشلا

 مهاثر نيذلا بلغأ نأل ؛يعمجلا ساسحإلا نع ريبعت ملسم ييأ ءاثر !

 اَمَتإَو بسحف تاعمتجملا كلت يف اغارف ثدحي ال مهدقن ،مهتاعمتحب يف دمع

 دئاصقلا هذَهِل يرعشلا مجعلل ًةإف :روتكدلا لوقي اذه . هلك يملسإلا ملاعلا سم

 ...ةمألا .ملعلا مالسإلا نيدلا :ةينآلا تاملكلا لوح اريثك رودي

 هللا ءاضقب نمؤم نزح» وه لب ،باحتنالاو ليوعلا نع ديعب هؤاثر -ح

 .(:76 :ص) «هوبراش سنلا لُك سأك تولملا أ كردي نمؤم ،هردقو
 نم رابتعالاو لُسأتلل فقاومو تاظعو حئاصن لإ لوحتت ام ةداع هيارم ى

 يف يكيي ناك ةسنأ امك ناوألا تاوف لبق اهتبساحمو سفنلا لإ عوجرلاب ،تولل

 نإ ميقلا وذ أل ...حلاصلا لمعلا .ملعلا لضفلا ‘ىوقتلا ،ناميإلا :دئاصقلا ٍهينَح

 .ةريبك ةراسخ نيملسللو مالسإلاب تقحل اهب فصتي يذلا صخشلا ديقف

 نزح» نع ربعي يذلا ةارشلا رعش صئاصخ ىّلَع يئارلا هرعش روت 4
 رخفلا نم اعون ناك وأ ءاهب رفظلا لإ قوشتملا ةداهشلاب رتعملا رباصلا نمؤلل

 هللا راوجو ايندلا يف داهجلا ناديم ىف توملا لإ علطتلا رخف ،ديقفلا بقانم

 .(176-77 :ص) «ةرخآلا يف ناوخإلاو

 ملسم يبأ رعش نيي ةيوقلا ةلصلاو ةطبارلا ويه ىلَع روتكدلا دّنكؤي ةيناث ةرم
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 يف ةلثمألا عورأ اوبرض كلذبو 5مهتايح مظتت تناك لا كمهتديقعو ةارشلا رعشو

 .مهفقاوم لك يف هنع رودصلاو هلل ا عرشب مازتلالا

 .ملسم ييأ رعشل ةيمالسإلا ةغبصلا ىرخأ ةرم دكؤت ةراشإلا هيه

 : هرعش صن اصخ :3

 :هتسارد ىق قرفتم روتكدلا هلاق ام ضعب لمحن ةصالخلا هنَم يف

 نم ملسملا ناسنإلا لإ رظنت .ةيلومش ةيؤر هل أل ازجتي ال ٌلُك هرعش تإ 1
 .هخلاعي عوضوم لك لالخ

 دادرتسال موقت ةكرح لكب ريشبتلاو ضاهتسالا لاح يف اريثك رودي هرعش 2
 َوُهَو ؛لصألاب هفقاوم لك يف ملسملا طبريو ءاوناك امنيأ نيملسللو مالسإلا ةَرع
 .ملظلا ةمواقم ىلإ عفدت يلا ةحيحصلا ةديقعلا

 اثادحأ خيراتلا كيلع ضرعي ال وهف» نومضملاو لكشلا نيب يلكلا جزملا -ي

 وه اَمّسنِإ ،ىلاوتتو ىرثت ءامسأ ةينامعلا ىرقلاو لئابقلاب كركذي الو .ةدماج عئاقوو

 ىتف {رعاشملاب ةبثوتم ةايحلاب ةضبان ةكرحتم ةينف روص يف هلك كلذ بصي

 تضم ةيخيرات اثادحأ تناك ولو ىَح اهطخي ةملك ُإُك ىف ةزراب ةقداصلا ةفطاعلا

 روصلا لالخ نم كلذ مسج امك وأ (ةَّيناورهنلا) يف كلذ لعف امك ،نورقلا اهيلع
 نم قدصو (ةينونلا) يف نامع ضرأ يف ةعطق لُك ل نحي وهو ءةضبالا ةينفلا
 اًرعاش وأ ،اكخًرؤم اًرعاش وأ ،اهيقف ارعاش ناك _ دقتعن اميف _ هنإ» :هيف لاق

 بصيل رعشلا ل اجلي اهيقف نكي مل و ةينطو ةركفل اسمحتم اًرعاش أ ةبسن

 رأ ؛موظنم لكش يف هتركف سانلل متقي باسنألاو خيراشلب املاع وأ ،هءارآ هيف

_ كم _



 هنكل ،اهوح بولقلا عمج ىَلَع رعشلا ىقيسومب نيعتسي ةيموق راكفأل اسمحتم

 اهتبسكأف ةفلتخم لوقح ىَلَع ةيرعشلا هتريصب طلسي ارعاش ىيش اك لبق ناك

 .(!18-7 :ص) “«هخانمو يرعشلا عيبرلا نول نم اريثك

 لوقي امك _ هتلوفط ين هتزغ يلا لوصألا ضعب ىلَع اظفاحم لظ هرعش 4
 .ميدقلا يبرعلا رعشلاو ميركلا نآرقلا لثم _ روتكدلا

 كشن الو» :ريبعتلاو ريوصتلاو ةغللا يف دُئجتلاو ةيويحلاب هرعش زاتم 5 .

 ين ةيوقلا لماوعلا نم تناك رابجنز يف اهيف شاع لا ةديدجلا ةئيبلا أ يف اقالطإ

 بلغت يذلا يوارحصلا نوللا نم لقتنا دقف ةضايفلا ةيرعاشلا هذه هبدأ باسكإ

 .سوفنلا يف ةجهبلا ثعيي يذلا رضخألا نوللا لإ بذجلا ةشحوو ةرفصلا هيلع

 .(27 :ص) «حارشنالاو لمألا اهايانح يف ءيضيو

 ريغ هتلاصأو هتوق رس امو هلوقي تيب لك ىق ةوقلاو ةلاصألاب رعاشلا زاتمي 6

 .هعادبإو هتيصخش نيي ماتلا قفاوتل

 مهفنو هرعش قيلاغم اهب حتفن يلا حيتافملا نم حاتفم هدنع ةمكحلا رعش -7

 َوُهَو هتيصخش حاتفم هلل اب ناميإلا دأ امك .ةيسفنلاو ةيلقعلا هداعبأ اهساسأ ىلَع

 .(!9 :صر هتيرعاش حاتفم اضيأ

 .هدنع ةديصقلا ءازجأ نيب امكح اطبر طبري يسفنلا طيخلا -

 هتعزن ل دوعي هركف يف هامحتالا اَدَه ةإ» :هرعش يف ةزراب ةرهاظ ةيئانثلا -9

 ءاهيف داضلا وأ لباقتلاو ءايشألا نيب ةنزاوملا دمتعت يلا هركف ةيجهنمو .ةيلمأت

 ثيح «ةأرملاو لجرلاو ءةرحآلاو ايندلاو \باقعلاو باوشلاو ،َرشلاو ريخلا كانهف

 .اكك :ص ،نامئع يف بدألا ةسارد ىلإ لخدم - !

 - ك7إ _



 ..(!32ي :ص) «سلنلاو نوكلاو ةايحلا اهيلع تينب يتلا تايئانثلا

 ؛يونعملاو يظفللا راركتلاب بلغألا معألا يف مست هدنع لاهتبالا دئاصق 0

 .(ك7 :ص رظني) ةيسفنلا رعاشلا تاجلخل ةقداص ةمجرت اهنأل

 ةباجتسا هتنأ ذإ ؛هرعش ينف ةينفلا صئاصخلا زربأ نم يباطخلا بولسألا

 نم هسفن يف كرت امب ‘هسفن وه هشيعي ناك يذلا عقاولا هضرف يعوضوم عفادل

 هوعديو ،هلقعو هبلق هيف بطاخي ،هريغ بطاخيل كرحتي هتلعج {ةيسفن تاساكعنا

 يهنلاو رمألاو بُجعتلاو ماهفتسالا هرعش ي رثك اذهل .هلاح نم حلصيو ضهنيل
 ىلَع نيعت قلا تاودألا نم كلذ ريغ ىلإ عاعدلاو ءادنلاو ضيضحتلاو ثحلاو

 مدختسا نيح نذإ ملسم وبأف» :روتكدلا لوقي ،مئازعلا ذحشو ممهلا ضاهتتسا

 راتخا دقف ،يعولا لك ةَّئغيلبتلاو ةيسفنلا اهتالولدمب ايعاو ناك ةينفلا تاودألا ينم

 ئدابللو ةينطولا تاعلطتلاو ةيقالخألا ميقلا ليي ،اًلاسر ارعش هرعش نوكي نأ

 لوصو نامضل ةينفلا رصانعلا لُك فيظوت نم دبال ناكف ؤنيرحآل لي ةيمالسإلا

 .(!55 :ص) «هيلإ بهذ اميف ِ وهو ةياغلا ونه

 بطاخيو ،اكعم بدألاو ركفلا ملعي هنأ ملسم ييأ رعش ين ام لمجا» ع

 هذَم مهرعش يف نوعمجي نيذلا كعلوأ مه ءارعشلا نم ةلقو ايوس بلقلاو لقعلا

.(!9ت :ص) «صئاصخلا



 ةّمصه هتراراشإ

 2 ء 5

 . اًيموق ملسم وبأ نكي م : الوا

 َزُك ىري ُهَئإَف ؛ةَميلقإلا وأ ةيموقلا ىواعدلا لإ نكري مل ملسم ابآ رعاشلا نإ
 امك «ةَعزنلا ئموق» نكي م وهف ز )397 :ص) ةيلهاجلا بساور نم ىواعدلا هذه

 دمحأ كلذ ل بهذ امك «يموق قفأ» ل رظني ناك وأ يثراحلا حلاص كلذ ىري

 ليلحتب (ه« :ص) نيتركفلا نيتاه وأ نييأرلا نيذه ىلَع روتكدلا ةر دقف 6رشيورد
 ملسم ابأ أ ررق نم اهلمتعا يلا ةديصقلا لوانتو كسفن رعاشلا رعش نم جذامن

 ةيموقلا ةعزنلا لدب ةيمالسإلا ةيؤرلاو يمالسإلا سفنلا اهنم جرختسا {ةعزنلا يموق

 .يمالسإلا رمتؤملا نم هفقوم رعاشلا اهيف نس لا ةديصقلا اَهَئِإ .ةيموقلا ةرظنلا رأ

 فشك رمتؤملا يف 519 :ةنس اشاب ضاير فارشإ تحت ،ةرهاقلا يف ديقع يذلا

 .(&« :ص) نيملسلل نييرصملا دض باطقألا ةرماؤم نع باقنلا

 رخآ يف ررقن نأ ذونو» :يتأي ام ةياهنلا يف روتكدلا رّرقي ليلحتلاو حيضوتلا دعب
 ملظ وه قيضلا يموقلا هاجتالا اَذَه ىلع ملسم يبأ لمحل ةلواحم يأ دأ ثحبلا اَذَه

 ةساردلاو ةيملعلا ةيعوضوملاو ةيخيراتلا ةقيقحلل ملظو ،هتّيرعاشل ملظو رعاشلل

 بهنلا نوعّوطيو ،ةسايسلل بدألا نوعضخي نيذلا كنلوأب ةربع الو ،ةئيدقنلا

 موي ءيجي نأ دُبال انمز نيعألا نع ىراوت نإ فيزلا أل حلاصملل ئدابملاو

 .14-!2 :ص .ملسم يبا ناويد 7 رظني - ,

 .اكك :ص ؤنامئع يف بدألا ةسارد لإ لخدم - م

 _ كح 7



 .(“ :ص) «دعب نمو لبق نم رمألا هلل و ،سلنلل هتقيقح هيف فشكت

 سفنلا ىلَع يقيي نأ ىَلَع اصيرح ناك روتكدلا نأ صنلا اَذَه نم حضاو

 يسنا يرعشلا طيخلا ى ههيشي املك نم ياص ان ملسم يم دنع يرعشل
 ناميإلاب ةعّتبشتملا هتعيبط هتزرفأ امكو ،رعاشلا ةحيرق هتجتنأ امك !ادحوم ادحاو

 ةيبدألا راثآلا لوادت يف ةنامألاو قدصلا مازتلا ةرورض 1 هبني نأ دارأ ،قداصلا

 خوضرلا مدعو ،تاّيرظنلاو راكفألا ضعب ريرمتل تابسانملاو صرفلا لالغتسا مدعب
 ةغبصب وأ ناولأب ةيبدأ رائآ نم لواسي ام نيوكتل ةطغاضلا لماوعلاو فورظلل

 قمعتلا نود نم أرطي امو عي امل ةجذاسلا ةباجتسالا مدعو ءةينآلا ةسايسلا

 .تلاو يوزنلاو

 يلا ماكحألا ضعب يف رظنلا ةداعإل ةوعدو ،لجرلل فاصنإ ةظحالملا هذَه يف

 ةيؤرلا ليصأت لإ اساسأ فدهت ةفقولا هذهو درلا اذهو .رعاشلا نع تيديأ

 لكش حورلا ينم نم اهيف ام زاربال ةيمالسإلا راثآلا لوادت يف ةيمالسالا
 ةلبرستللا ةنولتملا ةفلتخملا تادرلا هجو ف فوقولل ؛اريوصتو اريبعت ،اكنومضمو

 )ةثادحلا دعب امو ةثادحلا اهتزرفأ يلا تادرلا .ةريثكلا ةعونتملا ليبارسلاب

 :ملسم ىبأ رعش ثي فوصتلا ةعرت : ايناث
 ذإ ؛فوصتلا رعشو ملسم يبأ تالاهتبا نيي ةريبكلا ةلصلا تبثي ثحابلا إ

 فيظوتو اريبعتو ةغل :يرعشلا سفنلا هنم دمتستو انايحا هميهلتست تناك اَهَتأ

  

 رشنلل يرماضلا ةبتكم ،اط }ةر مأ ةثادح رصان دُمحم روتكدلا باتك عحاري -ا

 .!995/_ه1414 نامثع ةنطلس ،بتيسلا ،عيزوتلاو

 _ ب _



 هنأ لإ 62(5 :ص) مهدنع ةصاخ تالالد او ةفوصتملا دنع ةفورعم تاحلطصم

 مل نمو ضملسم يبأ نع تفرع يلاو ءالؤه دنع فوصتلا ةعزن نيي قيرفتل ٩ هبني

 اوثفرُع نيذلا ءارعشلا ةميقب فوصت نع هفوصت لصفي مل و ،قرفلا اَذَه لإ دنهي
 نع فرثع امب تمستا ءالؤه ةعزن نأل ؛للزلا هفلاحو «قيفوتلا هفلاخ ةفر صتللب

 :روتكدلا لوقي اَدَه يف .رصعلا اَذَه يف بسر ام اهيلإ برست وأ طاطحنالا رصع

 رظني امك ملسم يبأ رعش يف فوصتلا ةعزن ىلإ يحطسلا سرادلا رظني دقف»

 روصع يف اميسالو .مهرثكأ امو فوصتلا ءارعش نم هريغ دنع ةعزنلا هينَه لإ
 راكفأ ةقيقح سملي مل و ،ةلاحم ال باوصلا هبناج كلذ لعف نإ َوُهَو طاطحنالا

 ةَئيدقع تاقلطنم ملسم يبأ دنع فوصتلا تاقلطنم ًثأل ؛هاؤرو هفقاومو رعاشلا

 بورملا ال ااهمهفل هنم ةلواحمو ،ةايحلا ل هترظنو رعاشلا ةديقعب ةقالع اه ةيباجيإ

 . "ىم :ص) «اهنم

 :ةارشلا رعش رثأتم ملسم يبأرعش : اثلاث

 س

 رعشلا اَذَه ًةارشلا رعش نع ةقداص ةروص ملسم ييأ رعش كأ روتكدلا ررقي

 رشنيو ميوقلا نسحلا كولسلا تبثيو ةيفاصلا ةقداصلا ةحيحصلا ةديقعلا نع مجزني

 هنك بصي ملسم يلأ رعش .ةيوسلا ةيصخشلا تاموقم مدقيو شةليبنلا ةلضافلا ميقل

 .(26 :ص) «لمعر الوق هدنع ام ءاجرو هلل اب ناميإلا رحب مضخلا رحبلا اَذَه يف»

 : ملسم وب ا لاق

 .10ا :صر اهدعب امور 76 :ص رظني -

 _ دك _



 ةءاضو ناورهنلا لهأ هللا ىزج

 هداهج وح هللا يف اودهاج امك

 مهتكوييتنات امرك اوتامو
 مهرابغ طخي ال ةارس ،ةارش

 ةمرح مالسإلا نيد نم تكهتنا اذإ

 مهبر هجو اولتبا ثيح مهسوفن

 مهبحب اعوط هللا هجول نيدن

 :اضيأ لاقو

 ىلرألا ةيضابإلا راربأ ككلوأ

 مهب تمس دوجولا رارحأ موقلا مه

 اضرلا يغتبأ اهب ينيد مهتبحم

 ةعامجو ةنس يل مهتوعدو

 روجأ هلإلا ةةضرم قوف امو

 اوريبأ هيفو ،يضري اباوماقو

 روكش كانه ربص تولل ىلع مهلكو

 رومأ رومألا قوف تجلبأ نإو

 ريرق كانه شيع محل سيلف

 روننو تصلق مهنم نيبارق

 ريضم نيدحللل نآنش امو

 ( :ص)

 عرلوك (ديزرَو (رصوقرح) رهن ىلع

 عزانملا هاويس نح نع هلل ا لل

 عئارذ يل مهو ،ىفلزلاو هل ا ل

 عراقأو اهئايحإ ق دهاجأ

 ( :ص

 قامعأ يف صوغلا ىلإ هعفد اَم اريثك ةارشلا لإ ءامتنالاب يوقلا رعاشلا ساسحإ
 ريشي ناك امك .ربعلا اهنم احج رختسم ههثداوح اًقطنتسم .هثادحأ اًرَوصم ،خيراتلا

 وبأ ناك يذلا ،ةارشلا بدأ ةعيبط نع {ةارشلا ةديقع يف لئاسملا ضعب ىلإ اريثك

 بدأل سرادلا اإو» :سابع ناسحإ روتكدلا لوقي هب دشرتسيو همهلتسي ملسم

 نرقلاو لولا نرقلا فصتنم يبهذلا هرصع يف اميسالو سهروصع ٌلُك يت ةارشلا
 ةيفوص ةعزن نم بدألا كلذ هب رتيمتي ام كش الو ظحالي ،نييرجهلا يناثل
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 .لطاب عاتمو لئاز ضرع اهنأ ىلع تاذل نم اهيف امو ايندلا لإ رظنت 5ةدهاز
 ملاعو ،ىقبا ةذلو ،دلخا ةايح ل ونرت يهو ،ءاردزالاو راقتحالاب قيلخ

 .تا :صر «...لثمأ

 ىلا ةضفتنلل ةيناميإلا حورلا هرذَه» :ةارشلا نع رصان دمحم روتكدلا لوقيو

 نود هدحو نآرقلا لإ ماكتحالا لإ وعدتو ،هريغل ال هدحو مالسإلل شيغت

 ىلَع «مهرعش يف زراب ملعم اذهو ،ةارشلا ءارعشلا ةوعدو حور يه هاوس

 نامالاب اونّيزت لاجر مه مهب رختفي نيذلا هءابآ اف ملسم وبأ راس هجهن

 .(30:ص) «ملسإلاب اوفرشو ىوقتلاب اولمحو
 :ملسم وبأ لاق

 عطاوقلا اضر نع مهتعطق امف انكرابمائيعس هلل اوعس لاجر

 عالوصل ليبسلا يف مهتعتص امف هليبس عابتا هللا ىلإ اوبانأ

 عماج هللاام نيدلا يناوقرفالو هعمج هللا قرف ام اوعمج امف

 عباتم مهيلع يرفيالو ماده وفَتقُس لض ام قحلا لهأ كعلوأ
 عراش رهامو يضقيام 6هللا نع مهمهف راج ام مهفلا لهأ كعلوأ

 علئارذف مهركذ امأو منغف مهتايح ام ريخلا لهأ كفلوأ

 عفانمو ىندلا يف تاكرب مل اونف ولو ىتح لضفلا لهأ كوأ
 عماجملا ريرج اي انتعمج اذإ مهلثمي ينئجف يحخايشأ كعلرا

 (هب :ص)

 .66 :ص .يهلا اهرصع ف ةباطخلا سابع ناسحإ .د ،رظني - !
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 :ةسارمدلا جئاتن ن

 ةداجلا ةميقلا هتسارد ماتخ يف رودكدلا اهيلإ لصوت لا ةمهملا جئاتنلا نم

 :يتأي ام ةزَكرلل

 ريبعتلا يف ةلاصأو ةديقعلا يف اتابث :يمالسإ رعاش ملسم ابأ رعاشلا إ /

 .فادهألا يف اًحوضوو ةلابنو

 ميقلاب داشرإللو ةحيحصلا مالسإلا ئدابم لإ ةوعدلل هرعش رخس 2

 .قالخألاو

 يسفنلا ومسلل لاهتباو ءاعد ةادأو ،هلل ا لإ ةوعد ةادأ رعشلا ذختا 7

 هبتك ام ىّلَع لاهتبالا ذوحتسا دقو ايندلا راضوأو بونذلا نم سفنلا ريهطتو

 .ارعش

 ناك ام ءاوس ںهنامز يف تفرعو ؛هتتي اهتفرع قلا تاعوضولل َلُك جلاع 4

 .يريغ عباط اذ اهنم ناك ام وأ يتاذ عباط اذ اهنم

 رهف .. افو اًركف :ةلوبقم هتغايص تءاج اذهل إةربتعم ةيرعش ةبهوم كلتمي ك

 :ةماعب ةيمالسإلا ةفاقثلاو يبرعلا بدألاو ميركلا نآرقلا نم فزتفت ةيوق ةغل كلمي

 اًرعاش ناك ملسم ابأ رعاشلا دإ _ نينئمطم _ لوقلا عيطتسن اعيمج بابسألا هذهل»

 ىمسي نأ هل حي كلنب َوُمَو .هبادآ يفو هتغل يفو هفقوم يفو ،هتيؤر ين ايمالسإ
 .(!76 :ص) «ع زانم نودب هسفن ىلَع قلطي امك 5نامُع ناَتسح

 :هسفن نع ملسم وبأ لاق

ناكل حصنلا ريغب متي الو هحصنلنينم ألإ نيدلا قدصي ال



 :ت اظحالم 3

 يلا تاظحالملا ضعب ضرملا اذه ماتخ يقو تاحفصلا ونه يف لجسن

 :روتكدلا ةسارد ىلع ءوضلا ضعب يقلت يلاو ،ةئيرورض اهارن

 ؛ملسم يبأ رعشل هتسارد ف راصتخالا ىلَع رصان دمحم روتكدلا رذتعا إ
 ىوس تسيل يهو رعاشلل يرعشلا ملاعلا لإ جولولل الخدم طقف اهاري َوُهَ
 امو .لجرلا رعش ةساردل ةدو ماكحإ رثكأ ةطخ ليبس يف سسأ عضو يف ماهسإ

 ىفتكا اذهل ،هريغ نم وأ هنم ةبقترملا ةساردلا هينَه قيرط يف حيتافمل ةعضاو لإ يه

 .ةيصاخ ليجست وأ فقوم ليلحت يف وأ ةرهاظ ىلع داهشتسالا يف جذامنلا ضعبب

 .ةيدجلاو ةَتحلاو قمعلاب تمستا ةساردلا إف كلذ عم

 ىلَع تقلطا يلا ماكحألا ضعب يف رظنلا ةداعإ ةرورض لإ ةساردلا تهبن -ح

 .هب قتأللا لحملا لحي ىح ،هيف قّمعتلل هرعش ةسارد ةداعإو .ملسم ييأ رعش

 هسفنل همسر يذلا طخلا ىلع اظفاحمو اطبترم ءاقبلا ىلَع روتكدلا صرح -و

 هبي ةرم لك يف ناك اذه ؛ملسم ييأ رعش ةيمالسإ راهظإ َوُهَو ،هتساردل هعضوو
 كلنب هريكذت ديعيو 6هريوصتو هريبعت يف رعاشلا هنم قلطني يذلا قلطنلل ىلإ ئراقلا

 لمأتي نأ ىلع يقلتملا لمحيو ،فقوم وأ يرعش رثأ ليلحت دعب ةجيتنلا لجسي نيح
 اهلمحي ناك ييلا ةلاسرلا ةمث نم يعيو ضملسم وبأ هطتخا يذلا جهنمل اَذَه يف اديج

 نأ ملسملا بيدألا ىلع بجي اذام فرعي يك - ئراقلا يأ - هوعديو ،هرعشب

 اََه نم صوصن عم ملسملا ثحابلا لماعتي فيكو .هبداب هسرامي فيك وأ هسرام
- ىو -



 ةسارد يف تدرو قلا راكفألاو تارابعلاو تاملكلا ضعب ءاصحإ انمق ولف .ليبقلا

 انجرخل _ روتكدلا نم دوصقم َوُمَو جهنلا اذَه نع فشكت يتلاو ںروتكدلا

 .تارملا تارشع اهراركت لجسي لودج

 ةيمالسإ ةيؤرب ةَييدألا تاساردلا ثعبل دوصقم هيجوتو ةمهم ةتفل هيذَه
 .ةصلاخ

 ةيؤر رعاشلل تأ انسوفن ةرارق يف ًرقتسي ىمح ةقيقح رّرقي نأ ثحابلا ديري 4

 .ةدرفتم ةزيمتم

 يلا نع فلتخت روتكدلا تاسارد يف الوحت ةساردلا هذَم دعت "يرظن يف ى

 نيلغتشملل نمض هجردت ةساردلا منم .ةيبدألا تايصخشلا ضعب نع اهملق ناك

 يملنسإلا بدألا يف ءارآلا نم ةعومج _ ايرظن مدق نأ دعبف .يمالسإلا بدألاب

 نم ةعومجمب ةيبدألا راثآلا نم جذامن ضرعف «يقيبطتلا بناجلا ل همحتا 3هتافلؤم ىف

 ةقيرطلا هذهب سرد دقو ،نيتيمالسإلا فقولاو ةيؤرلاب نوعتمتي نتمي ءابدألا
 .يحاورلا ملسم وبأ مهنم \ةصاخب نيينامعلا ءارعشلا نم ةعومجب

 يف ةيعوضوملا يخوت ةرورض لإ هت تاساردلا نم عونلا اذه إ 6
 اهيف عرعرت لا هفورظ ةاعارمب .هب قئاللا هلع بيدألا لالحإو ،ةَيدألا تاساردلا

 ردصي لاو ،اهفقث يلا ةفاقثلاو 3هيدل ترفوت قلا لئاسولاو اهيف جرد يتل ةئيبلاو

 ءاهيلإ يمتي يلا ةهجلاو ةئيبلا مكحت قلا ئدابملا عم اًماجسناو ةباجتسا ؛اهنع

 .رعشلاب طانت يلا ةلاسرلاو اهقيقحت ىلإ وبصي ييلا فادهألاو

 تاساردلا يف عقت لازت امو تعقو لا ةريطخلا تافارحنالا مامأ فقن كلنبو

 يف ةلغوملا ةثادحلا ءارو ثهلتو ،ةريثكلا ةدّتجنملا تاعيلقتلا ءارو يرجت لا ةيدقنلا
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 اهفححتو اهيلإ ءيست ةقيرطب اهدقنو اهتجلاعمو ةيبدألا راثآلا ةشقانم يفو ؤفْرطنل

 اهباحصأ لويل بيجتست ال وأ ىشامتت ال اَهَسنَأ دحل اهتميق نم اهغرفتو !اهقح

 كاردإو راثآلا هيذَ ةعيبط ةرياسم ىلَع ىوقت ال سوفنلا هذَص دإ وأ .نييثادحلا
 ببسب ةثادحلا دعب امو ةثادحلا ءارو يرخا نوكي مث نمو ،اهتلاسر يعوو اهنيماضم

 ربكأ نم نوكي \ةصاخ ىرخأ فادهأ قيقحت ضرغل وأ كلذ نم عفاديو ،كلذ
 ةَسألا ةصاخبو 6اَم ةمأ بدأ تاقلح نيب لصاوتو ماجسنا داجيإ ىلع قئاوعلا

 ةةطرفلل ةيجهنملاو ةصلاخلا ةينفلا تاساردلا ف فرطتلاو ولغلا نوكيف {ةّمَالْسإا

 هتلاسرو هتناكمو هتميق نم بدألا ديرت بابسأ نم ...ةيلاغلا ةيوينبلا فيظوتر

 .ةيسفنلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةينيدلا

 ديدج نم ديعن _ روتكدلا تاظحالمو ةساردلا هينه لالخ نم _ ينأكو

 ءامسأبو ةفلتخم لاكشإب نيو ضرعت لازت ام يلا ،ىنعملاو ظفللا ةيضق ضرع
 .ةَّلعتم نيرانعو

 قيرطلا نيبتو فارحنالا اذه ىلإ ةرشابم ريغ ةقيرطب هبنت ةساردلا هينه
 ةمألاب ةقالع اهل يلا ةصاخ .ةيبدألا تاساردلا يف هكولس يغبني يذلا ملسألا

 .ةيمالسإلا ةّئيرعل

 ةدروتسملا تارايتلا سالفإ لإ _ رشابم ريغ قيرطب _ ةساردلا تراشأ 7

 . يلاسرلا بدألا ةسارد ي ةفرطتملا ةثيدحلا جهانملاو ةمادهلا

 مهفورظو نيينامعلا ةايح نم بناج نع فشك ةساردلا هذه يف -ي

 ...ةيعامتجالاو ةيسايسلا ا
 ين يلازغلا طخلاب ةينامعلا وأ ةيضابإلا ةسردللا رثأت ةساردلا تلجس -9
.فرصنا ل



 مهبدأ قح يف مهريصقت ىلع نيّينامُعلل فيطلو قيقر باتع ةساردلا يف 0
 . مهئابدأو

 مامتهالاو ،هخيراتبو هب راختنالاو ،نامُع لإ ملسم يبأ نينح ةلش ظحلن -

 كلذ ريسفت ام هليلق الإ هيف شعي مل تأ مغر ؛هلئاسم هتجلاعمو هاياضقو هنمو هب

 ببس ام ؟هيف ميقي الو هلكاشم لح لواحيو هب لغشنيو نامُع نع بتكي اذاملو

 ؟كلذ ريسفت ام وأ كلذ

 ؟اذامل ،نامُع نع هبتك ام لإ سليقلاي ليلق رابحنز نع هبتك ام أأ ظحلن 2

 نامع ناسح رعش يف ةيعوضوملاو ةينفلا ةساردلل ريبك لاحب كانه /و

 تاساردلا يف هيلع زيكرتلا نكميامو .ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ]ةَيوغللا ةساردلاو

 يف امهرثأو ةرجهلاو ةبرغلا هرعش يف ةينطولا {هدنع يرعشلا مجعلا :ةلبقتسلل

 .هدنع لاقملا هتيصخش حيتافم .هدنع امهتالالد يه امو ،امهنع ربع فيك 3هسفن

 ...«ةَيناورهنلا»و «ناوضرلاو حتفلا» :هيتديصق عم ةفقو

 نامثع ىف ةيبدألا ةايحلا بناوج نم بناجب تفرع ةمّيقلا ةساردلا هذَه 4

 جهنملا تنيبو .ثيدحلا يبرعلا بدألا ةضهن يف ةداحلا تالواحملا ىدحإ تمقو

 ريخ َلُك روتكدلا هللا ىزج .يمالسإلا بدألا ةسارد يف هكولس بجي يذلا

.بيجب عيمس ت .هتاعورشمو هتاساردو هثاحبأ ين هقفوو



رمز



 ١ مقرم قحلم !:

 ")ةسدقملا ةايحلا عرف
 لزي ملو لازيال ح هلل ا

 نئاك ح هللا ريغ ءيش ال

 ذإ يحلا مسا يف ءامسألا قئاقحو

 ةقيقح لك نيع هيلإ تعجر

 ةقيقح تاذ دوجو لاحملا نمو

 هتاذل ةايحلا بجت نم يحلاو

 هنيع ةايح تسيل نم يحلاو

 ئاز ىنعمبال يح ةلا
 نع تاذلل هتايح بوجو يفكي

 ضراع بحوملال ابوجو اح

 هتايح نوكلال ابوجو ايح

 هتاذ ةكلع ءيشلا عوقو اذَه

 ىوث الو جازملا يف الادتعا سيل

 هتاذلو هتانبو هتاذ ىف

 هتايح دوجو هل ماق تاذلاب

 هتاقرم يف ءامسألا لوأ وه

 هتافصو همسا عماج دعب نم

 هتباث لصأ يحلا ريغو مسال

 هتاذ نع جراخل سيل تاذلل

 هتايح ريغ ضعب يه الو الك

 هتامم يفن ريغ ميدق هيف

 هتابثلابَّبسم ةايحلا زرف

 هتارقتفملارقتفم نوكيف

 هتايح دوجو هل ماقأ اببس

 هتاذ ةَّلع ءيشلا لاحملا نمو

 هتاعدتبم ةايح سنجك سح

 ةرازو رشن ؤ©فصان يدجنلا يلع قيقحت ،لوألا مسقلا ينالهبلا ملسم يبأ ناويد - 7

 .270 :ص .م!954إها4“تك :ةنس ،نامُع ةنطلس .ةناقثلاو يموقلا ثازنلا
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 اهمازلتسا ةحص رفاك تاذلا

 نع لَجُي ميدقلا قحلا بجاولا

 هريغ تسيلو هل تافصلا بجت

 اهتادوجوم ءامسألا بذاجتو

 نم ءامسألا ىلَع ةنميه يحلل
 تفقوت ةايحلا تالامك ىَّلَعَو

 هصخ رونب مسا لك روهظو

 هلعف ةوقب مسا لك روهظو

 اهلكو تافصلا تاروهظ تزرب

 هتافص ميدق نم ةطيسولا نود

 هتايصوصخ ةطساو باجإ

 هتايبلس يفن يف ا هتوبثو
 هتاتش عمج يحلا مسا ةقيقحل

 هتاموُيق دحبو روهظلا ثيح

 هتاروثأمب مسا لك راثآ

 هتاكشم نم داقولا هعاعشف

 هتاوق ىَلَع ناطلس يحلل

 (ترمايح نيعءام نم ةودمم

© 

 .حابصملا اهيف عضوي ةذفان ريغ طئاحلا يف ةوك :ةاكشملا -7

 :ةحفصلا شماه يف ءاجر .لوبقم ريغ تاروهظ ىّلَع روهظ عمج - دم

 .«فسألل ايف .مامت ريغ _ هارت امك _ َوُهَو "عرفلا اَذَه نم هيلع انرثع ام ةياغ اذه»

 .هدعب ءاجرو

 .277 :ص "قباسلا ردصملا



 ٨ّلتسوتم اّيعاد ةيهلإلا تاذلا يف لاقو

 ءانثلاو يّنم حيبستلا هل ءالعلا ىلعألا كيمسال يهلإ

 ءاقبلا كل كيف سفنلا نففف يسفن لذ كهجو عل تمقأ

 ءادح اهل تافصلا تاوصأو حلم قوش اهقوسي كيلإ

 مالعلا سفنلا مئازع تحتو وضن يهو مئازعلا اهمشجأ

 ءافصلا كتًئياهرشاي ىَتَح ءاوهألا نم اهرجأ

 ءاشأ ام كتافص نم سبلأو يتافص ىلعألا كمساب قرم

 ءانس يل كهجو روك سيلو الالح يل كلالج ىوس تب

 %اجرلو يدنع فوخلا ىواست يريس صالخإلاب كيلإ رصنأ
 ءاقللا كاذ يتداعسل لهف اريخكايقل نم سفنلا ينمأ

 هءافك لمأ يذ لكل كيفو دازب تسيل يتخب يهلإ

 ءالخ هب موقأام ةقيقح نكلو هب موقأامب موقأ

 ءافولا لمعلا كلضف درج لإ سيل كهجو لالجو ابأ

 ءاقشلاو ةلالضلاف الإو يقيرط يف كهجو رونب تنمأ

 . هدصقب رعشيو ،امهنم هزجعو تيب لك ردص ؛ءابلاو ةزمهلا نيتديصقلا نيتاه يف مزتلا - 7

 نيتديصقلاب دصقيو ‘هدصق نيبو هنيب ليحف عضولا اذه ىلع ءاجهلا فررح مظن اذه

 .اهيلت يلار ةديصقلا اذه

 .دهجلا لرزهملا :رضنلا - 2

 .عارسإلا نم ةياغلا هب غلب :ريسلا صن - 3

 .اهنم لضفي الو ةحاحلا دسل يفكي ام :ةغلبلا -«
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 يعبط ءوسلاو يتعانص تأسأ

 اياطخلاب كباب تحت ريسأ
 نكلو يبنذ يبئاصم دشأ

 يبونذ رفغاو يترثع ليقأ
 يبوت تقّقح دقو يندرطنأ

 يبوتو يناميإ تثصلحأ اذإ

 ىَّعَح كيلع ليلدلا يل تمتأ

 .ءافخ يف ارنك تنك يهلإ

 ادبع أ فارتعالا قحأ

 ينارت نل كهجو لالجو امأ

 فطلاو لاحلا يف ةرظن ينزحأ

 .نزولا ميقتسيل «يقب» ءاب نكس :يقب -ا
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 ءارب يل ةءاسألا نم تنأو

 ءازج يل ةقيقحلا يف كلدعو

 ءازعلاو يتسأتلا كتمحرب

 ءاشي ام رفغي هللا الف
 ءافولا كتداع ربلا تنأو

 "ءاضرلا ال يقب امف كيل

 ءاطغل فشكناو رمألا ىلجت

 ءافخلا حرب انترطف نيحف

 ءالولا هل ماقتسا َفَّرَع اذإ

 ءالبلا وه كاذ هللا ذاعم

 ءاقو هتمصع ولا اف

 ءاضقلا يملسي نيح اميلس
 ءاعدلاو لُتبتلا يسافنأو

 ءاشتامي فيطللا تنأ هب

 ءانثلا رشن ام هيلع لصو



 :2 مقرم قحلملا

 رابجنز نم درو باتك

 يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم يبأ نم
 نامعب نيملسملا ماما نلا

 "هللا هَّرعأ يصورخلا ملاس نب دشار نب ملاس

 ميحرلازملانيلطعسب

 نم 5كدابعل كدابع عفنأ دمح انديس كلوسر ىلَع كرابو ملسو َلص مهللا

 ميدع نب ملاس نيب رصان ملسم ييأ هنوعو هبر ةمحر ىلإ رقتفملا بنذملا دبعلا هبتاك

 بر ةفيلخو نيدتهملا ةمصعو نينمؤملا ريمأو نيملسملا مامإ بانج ل يحاورلا

 مصتعملا يصورخلا ناميلس نب دشار نب ملاس هلل ا رمأب مئاقلا حلاصلا دبعلا ،نيملاعلا

 يف ةقداصلا ةضهنلا ضهانلا ركنلل نع يهانلا فورعملاب رمآلا 3هيلع لكوتلل هبرب

 هللا كدّسيأ هلل ا ءادعأل دهاجملا ،هلوسرو هللا ىلإ يعادلا {ةماقتسالا لهأ ةوعد

 ىوقو ،كرمأ ذفنأو ،كتَجح ىلعاو «كمدق هيف تبثو كدنسو ،كرصنو

 .!975رص }نامع ناسح يحاورلا ملسم وبا :باتك - 7

 -1232) يماع نيب ام هتمامإ تناك .نامعب حلاصلا لمعلاو ىدهلا ةمئأ رهشأ نم - 2

5 ). 



 رباد عطقو "كنلودب هلل ا ءادعأ روهظ مصقو ،كتوطس مظعو 5ةكتكوش

 انناوخإ نم كلبق نم ىّلَعَو ،هتاكربو هلل ا ةمحرو كيلع مالس ،كرهقب نيلاظل

 نيباذلاو كعم هلل ا رمأب نيمئاقلاو كراصنأو كناوعأ ىّلَعَو ،نيملسلملا ةداسلا

 هداهج قح هللا قح يف نيدهاجملا نيدهتجملاو "كتمامإ تحت هلل ا تامرح نع

 .مهلاومأو مهسفنأب

 كدوع مهبلصأ تقولل كآرف ،هدابع يف ةرظن رظن هلل ا إ حلاصلا دبعلا اَهَأ

 ءاريص مهمظعأو اًنازيم مهافوأو ،اًسسفن مهاكزأو ،ريصب مهذفنأو 5ابلق مهاقتأو

 الو ،ىبقعلا يف مهبغرأو ءايندلا يف مهدهزأو ةميزع مهذفنأو ،ةميكش مهتشأو
 ةلماكلا ةسايسلا هلل و ‘هتافص تافصلا هذه تناك نم لإ ىربكلا ةفالخلل حلصي

 وذَه لمحل كراتخا اذإو ضمه ريخلا هيف ام هدابعل راتخي .ةيكازل ةيبرتلاو 5ةماتلا ةريخلاو

 هلل فقن ،هدابع نم ةفئاط ىلع كمّتكحو ،هدالب نم اًمسق كألوف ةميظعلا ةنامألا

 كنثروي مل هللا دإ وه ثيح هقيفوتو هديدستو هنوع يف كل نكي ،تنأ ثيح
 قوف نم مالسلا هيلع ليئاربج هب لزن اناطلس كدلق نكلو ،اًّيويند اكلمو اناطلس

 مدقف ؛هنم ًلقأو ةرذ لاقثم نع ربكألا عزفلا موي هنع لوؤسم تنأ ،تاوامس عبس
 © ................ تانكسلاو تاكرحلا ىف اباوج لاؤسلل
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 .حالسلا :ةكوشلا :كتكوش -ا

 .يأرلا بئاص يأ :ةريصبلا ذفان نالف :لاقي - 2

 .ةرخآلا رادلا :ىبقعلا - 3

 ىرخأ ةخسن ىّلَع روثعلاب انيلع هللا ني دقو رطسأ 7 ردقب لصألا يف مرخ انه -
 .كاردتسالار ةلباقملل



 رمألا نم كل سيل ،ةرهاطلا ةَّيفينحلا نازيم ىلع هلل ا نيمأ تحبصأ َكَّتإ طسقلا

 مدق زكرم ىلَع كيمدق زكرم لعجاف هنود الو نازيلل اَذَه رايعم نزاوي ام قوف

 ةحضاو ةححلا ف نيللا ق كتمأ نم نيدشارلا ءافلخلا مادقأو قثت كێيبن

 ةاغبلا اهجو لومألاو سفنألا يف ةماقتسالا لهأ ريسو ءةرّين ةنسلاو {ةمئاق ملاعلل

 بجوأ دق هلل ١ نإ ،ىوهلا ىلع ةسسؤم يه الو ءىوصلا ةسماط ريغ نيكرشملاو

 مهيلع بجوأف ©كيهنو كرمأل دايقنالاو كتعاط \ارصم لهأ نم نيفلكملا ىلع

 ةّجُرلا [ظفاح] تنأ اَمَكِ يش رمألا نم كل سيلو لل هنطابو كل هرهاظ اًئح

 هلل ا ةطرش كسفن ىَلَع بجوأف 6ىهن اًمَع ىهنتو ،هب رمأ امي رمأت حلا فيسو

 نع مهرثكأ راظنأ ترصق ،قافنلاو لهجلا اهبلغأ ىلع بلغو قاقشلاو ......

 ؛‘طستقلاب مايقلا ف مهيلع هلل ١ بجاو نع الضف مهب طيحملا ودعلا نم مهادلا رطخلا

 .ملظلا يف وشراهتف ،ةنسلا كولسو لدعلا راثتتساو دودحلا ةماقإو قوقحلا ذافنإو

 انإو هلل انإو ءاوقفتي [ال] نأ ىلع اوقفتاو ،ةنتفلا يف اوتفاهتو ،روجلا ين اوفلاحتو

 : .نوعجار هيلإ

 « ل «. ۔ هل
 الو غيز نع كمؤوقأ الو .جوع نع كددسأ ال ينإ حلاصلا دبعلا اهيأ

 .قيرطلا :ةجحلا - 7

 .ملاعملا ةيفاخ ريغ يأ ،قيرطلا تامالع :ىوصلا - 2

 .كدلب :كرصم - 39

 .رطسأ ةعبس ردقب لصألا يف مرخ -«
 .اورحجاشتو ،اوعزانت :اوشراهت ۔

 .حضاو وهس َوُهَو «ال» فرح طقس دتو لصألا يف اذكه - 6
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 نيعتم !اهؤادأ ضزنفم هيخأ ىلَع ملسم ةحيصن اهنكلو شةلفغ نع كهّنبنأ
 مهئيسم نع زواجتت نأب ةمألا هذَه ةيبرت يف يدلا اهقح ةسايسلا طعا ،اهصالحإ

 نوكي ثيح ةهيركلا لمتحاف ماقي ىتح ةح يف الو ،ىدؤي ىتح قح يف لإ

 نع اح رخؤت الو ،كسفن محرت امك فيعضلا محراو ،هلل ا ةاضرم لامتحالا

 فيعضلا عمو ،هنم قحلا ذخات ىتح يوقلا ىلع نكو هلجأ نع انقح الو اهتقو
 فنع ريغب اهنم قحلا ذخاو ةّيعرلاب قفرلا يف ةكلملا حالص إ 5هل قحلا ذخأت ىتح
 مكاحلا ءارزوب كلملا حالصو مولظملا فاصنإو ©لبسلا نمأو لدعلاب اهيلإ ددوتلاو

 فافختساو ةماع ةءارج اهرهظت نئاغض لإ ةنتفلا ريثي الو حلص اوحلص اذإ

 ةلفغو رسعم نمأو رسؤم قافشاو ؤ©بولقلا نئاغضب نسلألا طاسبناو {ةَصاخ

 دحلا راثيإو ؤفوحملل الإ ةدعلا ذخأ الإ ةنتفلا نكسي الو مورحم ةظقيو قوزرم

 نم لانت نل كنإ ءاضقلاب اضرلاو ربصلا عارداو مزحلاب لمعلاو لزهلا ذتلي نيح

 ةَيناسفنلا تافآلا نم مهبولق هب تبرشأ اَممَع مهفرصو ةَّساَعلا ريخ ةمألا هينَه

 لإ كل ليبس الو {كتيه مهرعشتو ،كتبح مهبرشت ىتح ةيناطيشلا تاروذاقلاو
 فكو ،اهفيه ةناغإو ،اهفيعض ةمحرو ،اهفيرش ماركإ :لئاسو سمخب لإ كلذ

 اهدقفت ام ردقب اهدقحت كت ملعاو ،اهودغو اهحاور ليبس نيمأتو ،اهودع ناودع

 .لاصخلا هذه نم

 :ةنالثب ءامسلا هلل ا نيز» :ق لاق !لدعلا لدعلا حلاصلا دبعلا اهيأ

 ناطلسلاو رطملاو ءاملعلا :ةنالثب ضرألا نميزو ؤ\بكاوكلاو رمقلاو سمشلا
 ١ ؛ةيعرلا نايصعب هكلم بّرخ ةيعرلا فاصنإب هكلم ناطلسلا لمعي مل امو ،«لداعلا

 .يعامتحالار يسايسلا هرظن دعُبو ملسم ييأ ركف قمع ءالجب نيبتي ةرقفلا ِهرذَه يف -ا
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 رئامضلا ثبخو تاينلا داسف نم كيلع ال ،لدعلا ددعلا ىوقأو ،نيدلا ريخلا ىفوأو

 نوكي الو رئارسلا نع ال لامعألا نع تحصفو ىوهلاب ال لدعلاب تمكح اذإ

 همطح ال فينم سأر يف قيثو نصح .لدعلاو ،ناطلسلا لدعي ثيح ًالإ نارمعلا

 .ناطيشلا لايكم روخلاو هلل ا نازيم لدعلاو ،قينجنم همدهي الو ،ليس

 مهمعطيو ،هسفن يف روجو هتيعر يف لدعي ناك ©رمع نينمؤملا ريمأ هلل ا محر

 مهديزيو قحلا مهيطعيو نشخلا سبليو نيللا مهوسكيو ،ظيلغلا لكايو بيطلا
 الأ» :هل ليقف افلأ هداز مت مهرد فالآ ةعبرأ هءاطع الجر ىطعأ هلهأو هدلو عنميو

 دبع نإو دحأ موي هوبأ تبث اَذَه نإ» :لاقف «؟اذَه ديزت امك هلل ا دبع كنبا ديزت

 .«تبثي مل و هوبأ رف هلل ا

 هل لاقف ةنيدملاب رمع لإ يلجبلا هلل ا دبع نب ريرج صاقو يبأ نب دعس دفوأ

 )شئاطلا لصعألا اهنم ةبعحلا حادقك مهتكرت :لاق ؟سانلا تكرت فيك :رمع

 )هدوأ ميقي يذلا اهناقث وه لاق ؟مهل دعس فيكف» :لاق .شئارلا مئاقلا اهنمو

 ةعاطلا نودؤيو ،اهتاقوأل ةالصلا نولصي :لاق ؟مهتعاط فيكف :لاق ،اهلصأ رمعيو

 ةعاطلا تناك اذإو ةاكزلا تيدأ ةالصلا تميقأ اذإ ربكأ هللا :لاق .اهتآلو للا

 .«ةعامخلا تناك

 ،هتدجو اهيف هتعدوأ امف ،كنئازخ يه كتّيعر بولق نإ .حلاصلا دبعلا اهأ

 ةيعرلا ملظو رخآلا حص امكدحأ حص نإ نامزالتم كتتيعرو كنإو

 كل فشكت الو قفرلا لثمب تّؤأمشا اذإ اهداقحأ ليرت ال كنإو 5ةَيلبلل بالجتسا

 .ديدشلا مهسلا وه لصعألا :شئاطلا لصعألا -1

 .اهجاحوعإ ميقي يذلا وه :يأ - 2



 رئاخذو ةانتجب ارام اَهَتأ بهو {ةسايسلا يف قرخلا لثمباهرئامض هتبيغ ءوس نع
 اًنايغطو «شوحولا رافنك ارافن اهف ةإف ،ةاضترم اًسارحأو ةاضتتم افويسو ةانتقم

 اهيديأ اَمَسنَو ءلوصت نأ ىلع تردق لوقت نأ ىلع تردق ىتمو ،لويسلا نايغطك
 ىح اهموسج كلمت نلو ءاهموسج كلمت ىمح اهتسلأ كلمت نلف 5اهتتسلأل عب
 صاخلا ىّلَع لدعلاب ةاواسملا لإ بولقلا ىلَع ءاليتسالل ةطساو الو ،اهبولق كلمت

 ىَلَع لذارألاو عاضرألا عفر نم ءافعإلاو فلئكلاو نؤملا فيفختو ؛ماعلاو

 عمطتو ةيعرلا ةيلع كيلع دقحت ةنالثلا هذهو ،لثامألاو فارشألا قانعأ

 .ةينسلا بترلا يف شابرألا

 مكحب نوضاترم ءالضف فنص فانصأ ةثالث كتيعر إ حلاصلا دبعلا اَهُيأ

 لقث نم كل نوثريو "كنانع ميظعو كتليضف لضف نوملعي ،ةسايسلاو ةسايرلا
 نسحب مهحئاصن بلجتساو ءاقللا رشبب مهتَدوم قبتساف كحصن ءالؤهف كلابعأ

 فنصو 6بيهزنلاو بيغزتلاب مهحلصتساف نارهاظ رشو ريخ هيف فنصو ءاغصإلا

 يف نوعجري الو دقنب مهلامعأو مهلاوقأ يف نونحتميال عاد ّلُكِل عابتأ عاعر ةلفس

 مئاظعلا باكترا 1 مهل ةاعدم مئارخلا راغص ىَلَع مهتبقاعم كرتف دقع ل ةالاولل

 ءاهيلع تدعوس ةديح ناوح لوو ءاهب تحموس ءوس ةملك ءرملا ةملك لوأ نإف

 لمع اهل دمحاو !ةماعلا ئجي ملح طارفإو © ةصاخلا نغضت ةرثأ ةنتفلا راثم و

 ءاهرخآ يف لامعألا لوحف نم ميظع لمعو .اهلوأ يف ةرثغلا ةلاقتسا َوُهَو طيسب

 .ربصلا وهو
 نييرطخم نيميظع نيرحب نيب يريدلا كناطلس يف كنإ حلاصلا دبعلا اَهشيأ

 .ةبادلا نارح اهلعلو لصألا ق تدرو اذكه ۔/
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 رحبلا اَذَه تارمغ ىف اًيجان هللاو تسلف ،ةعيرشلا رحب َوُهَو اهمظعأ َوُهَو :امهدحأ

 ظقي رَتصبت قيمعلا رحبلا اَذَم يف رَّصبتف ةيدمحملا ةريسلا هيف كتيفس نوكت ىمح

 أت اهكلس ييلا قيرطلا خوتو {ةينسلا ةنسلا اميدتهم هيف كريس نكيلو رذح

 مادقأو ةق همادقأ عقاومو ،اهكلساف هتلم ىلَع هؤانمأو هنمأ ىلع هؤافلخ اهكلسو

 اهتفّرحو عدبلا حير اهيلع ته نإو ،نونسلا اهينعت مل هدعب نم نيدتهملا ءافلخلا

 يرحت نيدلا يف ءاحصن كيتلودلو ،هسفن ىوت نم ماكحأ ىلع لو ،نتفلا لويس
 ل كماكح ماكحأ ةرو ،ىوهلا ةفلاخم ىلَع ائابثو طسقلا ةح ىلَع افوقوو لدعلل

 يف ةريصب ذفنألاو ماكحألل ةسرامم ىوقأو ملعلا يف مهنم ةجرد عفرأ وه نم

 كيهانو ،بحنلل ءاهقفو ءاملع هيف رواشف ةيضق يف كيلإ رمألا عجر اذإو ؛لكاشلل
 ؛قّفوملا راتخملاو موصعملا ىفطصللا َوُمَو هباحصأ ةرواشمب ةلتق هيبن رمأ هلل ا كا

 يوذ ةرواشم هرمأف نوكي امو ناك ام ملع هيف نآرقلا هباتكو هيلع لزني يحولاو

 هيأر ةَكرل الو هتيارد هرم نم الو ةلتق هتريصب دومخل سيل ةباحصلا نم رئاصبلا

 يأرلا باوص نم ةك هريغل عقو امبرو ،يأر هيف ردص لك ًكأ هللا ملع نكلو

 امو ردب ىراسأ ةيضقب كبسحو .ة هتيرشبل قفتي مل ام هناحبس هلل ا نم ةبهوم

 رادقم نم صقني ال ةثداحلا قباطي يأر ىَلَع ةريصبلا عوقو نم هريغل هللا بهو

 ل نمو ةللا فرع نم لك ىلع لضفلا هلو ءايلعلا ةجردلا ةلق هماقمو 5هماقم

 :لق هيلع لضف هل ريغلا كلذ ربتعي الف هريغ يأر نم اعافتنا هلل ا رَلق نإف 3هفرعي

 .ةرَم :هدام (سوماقلا) يأرلا ميقس :داؤفلا هرَم لحر :لاقيو دسف :هانعم .حرق باب نم :هرم -



 هلنامنمأتألهيلعرَم هلامو باحسلا هرطمي رحبلاك

 7 عجراف ،ناميإلاب ةسايسلا اباتك يف ماقملا اذه ىلَع مالكلا انئعيبش دقو
 هلا رثي نأ لبق هارت امك ةريتولا وذَه ىلع باتكلا انفلا ايك كيلإ هجوم وه اهو

 بابحألا بحأو باحصألا رعا نم بلطو ةروشمب ةديؤملا كتلود روهظب انيلع

 انتعاج مايأب همامتإ رثأ ىلعو ،همامت هللا نمف ،ييرعيلا فيس نب ناميلس :خيشلا

 انل رسيتي ملو \بانكلا عوضوم نيع وه عقاولا ناكف {َقحلا سمش غ وزيب رئاشبل
 اندعو هب قشن نمم باحصألا ضعب نأل الإ كلذ امو رضاحلا ناوألا لبق هلاسرإ

 يذلا دعولاب انتقثو 5ةينامعلا انراطقأب رشن يف ةديكألا انتبغرلو هتقفن ىلع هعبطب

 ءايشألا بعصأو ،لئاط ريغ يف انبهذم لاومأ بهذت اذكهو هةعيقب ابارس حبصا

 كيلإ هانلسرأ باتكلا مرج ال {ةوعدلا لهأ ىلع هتحلصم دوعت اميف اهقافنإ مهيلع

 رارقو ةلودلا عيسوتب انيلع نب للا ىسعو ،يدي طخب يه ييلا ةدوسلا نيع َرُهَو
 نيملسلملا لام تييل ةعبطم ذاختا نم هلل ا ءاش نإ اونَتكمتتف اهدعاوق ىَلَع رومألا

 هلل ا ءاش نإ مكيلع لهسي كلذو .ةينيدلا ةيبرعلا تارشنلاو بهذملا بتك هيف رشنت

 سرادملا حقف ىلع يديس كّحاو رصم ين هلل ا هديأ ءأيخامشلا خيشلا ةرباخم

 ميظعلا عورشلل اده ليبس يف تاعربتلا ىّلَع ريخلا لهأ ثحو كدالب يف ةملعلا

 هنع عمسن مل و ،اعوبطم هرن مل و (ناميإلاب ةسايسلا) :ناونع تحت هل باتك لإ ريشي - !

 انه دصقلا ناك نإ لإ ،نيمكلا زنكلا اذه نع فشكتس مايألا َلَعَتو اطوطخم

 .(باوجلا وأ ةلاسرلا) باتكلا

 .نيفلاخملا ىّلَع رلا يف نيتملا لوقلار :باتك فوم ،يجاُمُشلا ديعس نب مساق هلعل - م

 يضابإلا ركفلا لاحر نم دردعم َوُهَو (ةرهاقلا) :ب ةرتفلا كلت يف شيعي ناكو

 .تافلؤم هلو ‘هطاشنب فورعم



 مأ لهجلاو لهجلا ةهج نم ًالإ ةميظعلا ةطقسلا هينَه طقسي مل نامع كرصم ًكإف

 بارأ يذلا يأرلا ىَّلَع كانه ءاملعلا يندعاس ول يةوبو .ايندلاو نيدلا يف بئاصلل

 مت ةمألا ف ةميظع ةحلصم يرمعل يهو .ملعنل ىلع دالولا ربح زاوج رم
 ةقيرط يهو إمهئابآ ىلَع ءاينغألا ءانبأ ةقفنو ،لاملا تيب ىلَع مهنم ءارقفلا ةقفن لعجت

 ىّلَع ةلهجلا ميلعت ىلَع مكؤاقبو ،ةنسلاو باتكلا نم لوصأ اهل )دت ةنيد ةَبسايس

 دومجلا يف اهزكرم نع اربش اهب مدقتي ال ةمألاب ادج رضم مهئانبأل ءابآلا رايتخا

 نم يرسق عزاو اهعزي مل و لهجلاو ةملظلا ين اهدومج ىّلَع ةيقارلا ممألا تكرت ولو
 غازيإلاب نوكي ام َقحأو ،ةَّيرصعلا يف مدقتلا نم اهغلبم تغلب امل تاموكحلا ةهج

 ةلاذرلا نمو رولا ل ةملظلا نم ةمألا اهب جرخت ييلا ةيمالسإلا مولعلا يه رسقلاو

 .لامكلاو ةليضفلا ىلإ صقنلاو

 مهءاملعو نيملسللا رايخ عمجاو {ةطخلا هذَه يف يالوم كدهج دهجاف

 لفاحملاو عمخجلا يف ءابطخلا مهل مقأو 5ةّيملعلا ةضهنلاب مهمزلأو دالبلاو ىرقلا ءامعزو

 هذَم ىَلَع ءاقبلا يف ةَبغملا ءوسب مهورصييو ةضهنلا هذَه ىلع مهوتحي تاعمتجملاو
 مولعلاو ةينيدلا فراعملاب ةمألا ذَه ترونت اذإ مدقتلاو ةبقاعلا نسحبو ،ةنهارلا ةلاحلا

 ليصألا ببسلاو ديحولا ءادلا وه هَتاو لهجلا ةءادر هجو نع اوفشكيو ةيمالسإلا

 ممألا هيف عقت امم كلذ ريغ لإ نئاغضلاو تاوادعلاو عطاقتلا ةرارشو شحوتلل

 فلتخي ال ام كلذو «اًينيدو ايدأ اتوم ممألا تومو طوقسلاو رورشلا نم ةيلهاجلا

 ةرين ءارآ ميلعتلا ةميرابجإو ،نينسحملا تاعيت ىلَع ادامتعا "روطتملا ميلعتلا ءةعبطلا - !

 7 هذهو .هنمز ملاس نب رصان :خيشلا اهب قبس

 .ةسايسلاو حالصإلا يلاحب يف ةئيركفلاو



 .نايعلاب دهاشمو نانثا هيف

 ةمارصلاب لإ اسح ًالكش لكشلا نم نكمتت ال ةضهنلا ٍهرذَه نأ اندّنيس ملعتلو

 .كيلإ رمألا عجرم ذإ ،كنم ةما

 عي كلملا سوسي ال نم نأ ملعت تنأ ةسايسلا رحب وهف يناثلا رحبلا ت

 ريبدت يف هنم قفنأف ىنفي ال زنكو فزني ال رحب ةيدمحملا ةيوبنلا ةسايسلا نم كنودو
 نينمؤملا ريمأ لئس دقلو ،ةيافكلا قوفو ةيافكلا دحت كناطلس رمأو كايندو كنيد

 تنك ييلا باطخلا لامج نم» :هلئاس باجأف ةسايسلا تملعت نيأ نم رمع

 «؟هدابع ةسايس لعجي ثيحو هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هلل او }ةكم باعش ي اهاعرأ

 خيراتو ةمألا ةساس نم هدعب نع اهيف بعتأ ةسايس ةمألا ويذَه رمع ساس دقل

 ءاهرججب ةثداح لك يمرت نأ كجوحأ امف اَذَه عمو "كلذب حفاط لفاك هتريس

 براجتلاو ةكنحلا لاجر نم هللا دمحب كعمو ،همهرمب حرج لك يوادتو

 هب رصقت ال نمو ةحصانلل يف ادهج كولؤي ال نم يأرلا ي ةلاصألا يوذو ةسايسلاو
 تابثتساو رظنلا ناعمإ عم رئاصبلا توفت ال قئاقحلاو ،ةقيقحلا كاردإ نود ةريصبل

 .يأرلا ضحمو رومألا

 -هنع هللا( َيضَر - تانفثلا يذ يسارلا بهو ن هلل ا دبع اندّيس مالك نمو

 ةباصإ دح ل اهيف ركفلا لغتشي لا قئاقحلا إ م مث د ««هريطف نم ريخ يأرلا ريم» :

 طايتحالابو روذحملاب نعتساف \بولطم مسقو روذحم مسق :نامسق اهيف يأرلا

 ريبدت ءارزوو كرمأ ةصاخ نع لإ رسلا نامتكو ظقيتلاو مزحلاو ظفحتلاو

 نسحي ال نم دصقي هلعلو .هعنم :ههجو نع هَعَرَت :لاقي ،ىتنتثو عنم :عرت -1

 هعنمب كلملا ةسايس



 مدعو تيبلاو ةميزعلاو تابثلاو ربصلاب بولطملا مسقلا ىلَع نعتساو ،كناطلس

 هزوعت اميف طبتتلاو لقاشلاو لساكتلا مدعو ةدؤنلاو ةانألا لإ رقتفي اميف عرستلا

 . لَجَعلاو ةردابمل

 كنأ ملعأ انأو اهبتكأ ،نينمؤملا عفنت ىركذلاو ،ةركذت كل اهيدهأ هكلذف وينَم

 هللا دنع اميف ابغرو اناميإو ةسايسو ةياورو ةيارد اهب كرّتكذاو 5هيلإ كوعدأ ام قوف

 كدازو ،هيلع تنأ ام ىَلَع هللا كتّتبثف ،هنع كيهلي امم اًرارفو هباقع نم ابهرو

 هلل ا كازجو ،هئادعأ رباد عطقو هليبس يق داهجلاو هتامرح نع بذلا يف اناطلس

 يتيل ايو "كعم هلل ا رمأب ماقو كرزاوو ‘كرصان نمو تنأ ،هلهأو مالسإلا نع اريخ

 هللا هاضق ام الولو _ نوش هتقيلخ يف هلل نكلو ،اًميظع اروف زوفأف مكعم تنك

 ىَلَعَو ،هتمعنو هلل ا نوعب لإ اهنم يل جرخم ال لا نويدلا لئابح يف يعوقو نم مولع
 ناكم للا نم كنأ ملعأ انأو «جرفلا ليجعتب حلاصلا ءاعدلا كلأسأف لاح زُك

 الو ،نيينسحلا ىدحإب هللا يضقي ىتح طشنملاو هركملا يف كعم هلل ا ةئيشمب تنكل

 .ميظعلا يلعلا هلل اي لإ ةوق الو لوح

 هلل ا لإ ةوعدلا اهب تدصقو اهتعضو كيلإ ةهجوم ةديصق هينه "يديس

 اننيب تلاح ريداقملا تأ الإ ءةرثكب ةينامعلا راطقألا ىف رشتتل اهعبط دصقلا ناكو

 ..... عم اًَتوقمم دسألا يغضام نيب حبصأ زجاعلا دبعلا مكبوسحم نأل اهعبط نييو

 يف هانبتك ام ايل ةقلحلا يف دازو ضمكبابسأب يقلعتو مكيلإ يليمو مكل يئالو ببسلا

 .«نرؤش» :باوصلاو لصألا يف اذك -17

 ةوعد يهو .ةينونلاب ةفورعملا (ناوضرلاو حتفلا) ةروهشملا هتديصق لإ انه ةراشإلا - ع

 .دشار نب ملاس مامإلا ةرزاؤمل نيّينامُكلل ةراح
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 ةوعد رشن نم يخاّمشلا خيشلا ةطساوب ةيرصملا ..... ىدحإ مارهألا ةديرج

 ةموكحلا تيي نع انعانتما لإ ايعاد كلذ ناكف ةديؤملا مكتلود تماق امل نيملسلل

 اهنأب انفرتعا هللا دمحبو ةيويحل تارورضلا اهيلع بتزتي يلا بابسألا عيمج عطقر

 ناسل نم هوذخ انعم ام ةيقبو ىقبأو ريخ هلل ا دنع امو ،انيلع اهب معنأ هلل ا نم ةمعن

 يلاسلا خيشلا انديس ةبيصمو ،دومح نب لصيف دسلا حيرس زوريف مكمداخ

 للا يفو ءازعلا نسح يف مكلو انلف ،قامآلا نم جهملا تلاساو روهظلا تمصق

 رمأب موقي نم هلل ا ءاش نإ نيملسملا ضوعيو كضوعي هلل او ‘فلخ تياف ٌلُك نم

 رشنو درألا موقو ةعدبلا تامأو ةنسلا ىبحأ دقل هنع هللا يضرو ،كعم نيملسلل

 :نيخيشلا هدعب كل اوراتخا نيملسملا أ انغلب دقو هيلع هلل ا ةمحرف ،لدعلاو ملعلا

 ةيافك امسإ يرمعلو ،يليلخلا هللا دبع نب دمحمو يربعلا سيمح نب دجام

 ريمكيو مكرمأ يوقيو مكديؤيو مكرصنيو مكنيعي نأ لوئسملا هلل او {ةعافكو
 .مكتَمهب فاصنإلاو ناسحإلاو لدعلا رشنيو مكءادعأ

 ددللو ،هب الماع 3هيلإ الصاو 5هل اقفاوم قحلل امداخ نيملسملا مامإ اي مدتلو

 نأ وجرأو ،هللا ءاش نإ مكفيلح ءادعألا ةلئاص مسحو ،حتفلاو ريسيتلاو رصنلاو

 وجرأ 6كتجح دتيؤمو كرمأ مداخو كيعاد رطقلا اَدَه يف ينإف ةبتكملاب ينوفرشت

 كتمدخب لصتاف جرفلاب يلع هلل ا ن ىتح كتيالوو كتعاط يف ىبقعلا يف زوفل
 يف يل ءاعدلا كلأسأو كلذ ىنع رداق هللاو ؤبُسكتلاو ىقلزلا لجأل ال هجول

 .«....ةئيرصملا دئارلا ىدحإ» هلعلو لصألا يف اذك -7
 .هات :ةنس إيملاسلا نيدلا رون :مامإلا توم لإ ةحضاو انه ةراشإلا -

 .جاحجوعألا -و

 .«هلا هجول» :باوصلا لعلو لصألا يف اذكه -4
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 اهتماقإو كتملك ءالعإ يف هلل ا لإ الهتبم كل وعدا ييأ امك "كتاولص باقعأ

 .لاوحألا رئاسو لاعفألاو لامعألاو لاوقألا ف كديدستو كقيفوتو كرصن ةمادإو

 ,يسرافلا جيلخلا ىلع لحاسلا ءارمأو دجن ريمأ ةقداصم كيلع ريشأ يإ م

 نم كلذ يفف "مهنيبو كنيب ةقادصلاو ةفلألا ىَرُع قيثوتل دفو لاسرإ س ًدبالو
 نوكي نأ هلسرت يذلا دفولا رميحتو ،فكيلع ىفخي ال ام ةَّبغملا ريخ ةسايسلا نسح

 نمم ةنطفلاو رئاصبلا يوذ ةساسلا ءالقعلا نمو ،رثكأ وأ نيرفن نيملسملا ءاملع نم

 مامإو ةنكم فيرش بتاكو كسفن يف ام قوف كنع يدؤيو هتريصب كيضرت

 ةسايسو ادي برعلا ةريزج ءارمأ نم ريمأ ٌلُك عم ذختاو 5جحلا ناطلسو ءاعنص
 لعفاف قادصلا كل يدؤي ةدحاو ةلتك لإ برعلا ةريزج عدت ال نأ تعطتسا نإو

 برح دعب راص دقف }ونورابلا هلل ا دبع نب ناميلس خيشلا ةبتاكم نم مكل دبالو

 ءانيأ سلجب نايعألا سلحبو لوبنطسا يف نايعألا سلجب يف اريزو برغلا سلبارط
 هتطساوب ةينامثعلا ةلودلا ىلإو هيلإ فرعتلاو لجرلا اَذَه ةبتاكم يفو ،كارتألا كولم

 حسف اهدئاوف ثاقأف دن ريمأ عم مكتقادص امأ ,ةدئافلا ةميظع عفنلا ةربتعم ةسايس

 .امود نامعل اهب دوهشملا راوكبا نسح ةسايس - 1

 .لكوتملاب بقلملا ىحي مامإلاو نيسح فيرشلا :يلاوتلا ىلَع مهب دصقي - 2

 بونح يق ةنيدم يهو ،«جحل ناطلس» :باوصلاو ،خسانلا نم أطخلاو تدرو اذكه =- 3

 .ندع لإ مضت نأ لبق نيينميلا ةلدابعلا ةطلس تحت تناكو نميلا

 ىذأ 5ريدق يمالسإ بتاكو ،ميظع ييل دهاجب (ما942ت) اشاب ينورابلا ناميلس -<

 ءارتلجتا ءايلاطيإل) يبوررألا رامعتسالا هافن دقو ،ىلج تامدخ ةينامثعلا ةلودلل

 .هترطيس تحت تناك تلا ةيبرعلا دالبلا لوخد هيلع مرحو «(اسنرف
 .ةيدوعسلا ةيبَرَعلا ةكلمملا سسؤم ،نامحرلا دبع نب زيزعلا دبع :وه دجن ريمأ - ئ هم

 



 لب هجوت يأر اَذَه ةينامعلا كتكلمم ىلإ ةيرانلا تالآلاو حالسلا لوصول قيرطل

 ين ةينيدلا رئاعشلا ةماقإ ىّلَع رظنلا مكرصقو مكتسايسل امزال مكل ايرورض هارأو

 .لي جاتحي رمأ قيدصلا نم راثكإلاو نيدلا ةسايس يف رظنلا لوط نود طقف مكتكلم
 ن متيأر نإف مالسالا ةطايح اهتسايس ةيمالسإ ةينيد تايعمج دنهلا ي ك م : مث ،رظنلا

 مهنع انتلصو دقو ،مهيلإ هلاسرإ لقكتن نحنو اباتك اوبتكاف ًالبح اهعم اودقعت

 هيفام ُاقأف رضي مل عفني مل نإ اًذَهو ،ةخسن اهنم مكيلإ انهجو تارشنو تانالعإ

 لمهأ تأ ةرفكلا انئادعأ عم راهظإلاو .ثهّيمالسإلا كلامملا يف نيملسملا ةوعد ةعاشإ

 ,ءاخيإلا فطاوعب ةيمالسإلا ةعماخلا مهتعمجو ضعبب مهضعب طبترا دق مالسإل

 "رئاسل فشكي .تةّيالسإلا ممألا عيمج ل نيملسللا ةوعد راهظإو ،يللل يناملا

 ةئيبلا رئاعشلا ةماقإ ةاعارمو دصقملا نسح نم هيلع متنأ ام ةيِمَالَسإلا ءاحنألا

 ةريغ متضهن اَمَتَِو {ناطلسلاو كلملل اوضهنت مل مكنأو ةعدبلا ةتامإو ةلا ءايحإ

 ءثنيرفاكلا موقلا موعلب يف ةرجح مكفوقوو هدودح ليطعتو هتامرح كاهتناب هل
 ءاهريغو دئارجلا يف مكؤايلوأو مكؤادعأ مكنع هعيشي امك تسيل مكتتضهن اَمَّئَو

 عيج ل ىدهت ةلاسر ةروص يف اروشنم مكنع ءاملعلا دحأ فنص ول يدوبو

 .مكتضهن عوضومو مكتريسو مكتديقع نع فشكت كلامملا عيمج يف نيملسلل

 ملاعلا ىلع يحاررلا ملاس نب رصان خيشلا حتفت حضوي قبس اًمِم هريغر فقوملا اَذَهَو -ا

 .ةبيصعلا فورظلا كلت يف هعتاوب هيعوو ،يمآلئسإلا
 هيعرر يمالسإلا رصان خيشلا ركف ءالجب حضوي ،فقاوملا نم هقبس امو فقوملا اه - 2

 .هلوح نم ملاعلا تايرح ىلَع قيقدلا هعالطاو يسايسلا

 ،هرثنو هرعش امهل سركي ميظعلا حلصلملا اذه ناك يلا ةركفلا صخلي يارلا اده - 3

 .هلامعأر



 اهقرفنو رابجنز يف اهعبطنل انيلإ اهنولسرت مث مكتسايس نيع وه امو مكدصقم امو

 ينورابلا خيشلا ىلإ وأ رصم يف اهعبطي يحاّمّشلا خيشلا ىلإ اهنولسرت وأ ميلاقألا يف

 .يخاّمشلا خيشلا ةطساوب

 كيلعو لمكأو متأو ىلعأ مكرظنو مكيلع اهب ريشأ ةسايس هذه ةلمجلابو 6 د 7 7 . ٠

 ملسيو . نيملسملا انناوخإ نم كلبق نم ةناك ىلعو هتاكربو لل ١ ةمحرو مالسلا

 ميركلا هلبشو يثراحلا هلل ا دبع نب ديمح نب ناميلس صلخملا خيشلا انيدل نم كيلع

 رصنلاب مكل نوعديو مكيلع نوملسي مكل نوصلخللاو ،ناميلس نب هلل ادبع

 خيشلا انديسل نيتيثرم فيعضلا زجاعلا هدبع ناسل ىلع هلل ا ىرجأ دقو دئيألاو

 ءاش نإ _ خسنلا ضعب مكيلإ هَجونس اهعبط مامت دعبو عبطلا تحت امهو ل ١ همحر

 عم اهراهشإو اهخسن نم راثكإلاب رمأت كنم وجرا © ةئنونلا ةديصقلا هذهو هللا

 ةياغلا هنهملو 3.مهتيحي رأ نم ًهتو مهفط اوع نم كرحت نأ اهاسع 5لئابقلا خويش

 .نيملسملا فطاوعل ًاكيرحتو نيدلل اتم ةسايس ةريثولا هذه ىلع اهانعضو

 !2 موي اريخ مالسإلا نع هبتاكو هئشنم هلل ا ىزج دقلو ،دراولا باتكلا مت دق

 نم هبحاص نم يناثلا عيبر ة موي بانكلا ريرحتو 3'ةيرجه اتتت ماع يناثلا عبر
 .روكذملا ماعلا ف رابحنز

 ..هديب..ييورعيلا انهم نب ناميلس نب رورس نب نافلخ نب ملاس ريقحلا ملقي مت

 .اضيأ هناويدب ةروشنم ناوضرلاو حتفلا ةديصق -

 المع اهققح دقو "ةضهنلا يف رعشلا رودو رعاشلا ةلاسر لإ رعاشلا ةرظن يه هذه - 2

 .هرعش ين
 .م/9ا5 رياربف 27 قفاوي - 3



 :2 مقر قحلم ا

 )ةسارد ىلإ ةجاح يق ينمقلا رعشلا

 يف روذجلا ةبراض ةصاخب ةيرعشلا ةكرحلاو {ةماعب ةيناملا ةّيدألا ةكرحلا
 ناك امك ...سيقلا دبعو دزألا نع افورعم ناك ام وحن ىلع خيراتلا قامعا

 ىلإ ةكرحلا هنه عفد ينف ريبك رود (ابد ،نامع ©راحص) ةيبدألا نامع قاوسأل

 .راهدزالاو رزطتل

 هذه ةجيتنو .يبرعلا يبدألا طاشنلا يف ةمّتقنملا ةكراشملا ىلع لدي ام وهو

 رم ىلع نوينامع ءابدأو ءارعش غبن نمزلا يف ةمّقتملا ةكراشملا هذهو ،ةدايرلا

 .مهنع اهتييغ وأ ةقيقحلا هذه رسنلا تسنأ ىرخأ لماوعو ،لامهإلا نكل .خيراتل
 لمهأ نيثحابلا نم ريثك ناك نإو...» :يلع قلاخلا دبع نب يلع روتكدلا لاق

 كانهو انه تاراشإ لإ مهنع قبت مل و مهرعش عاضف مهرثأ نايب وأ :مهنع ثيدحلا

 ذنم ةييرعلا ةريزجلا يف نأشلا نم مهل ناك ام روصتن نأ اهلالخ نم عيطتسن

 .)«مدقلا

 كلذ ركذت امك ،نامُع خيرات ليجست يف اريبك ارود اودأ نوينامُتلا ءارعشلاو

 نع رعشلا ربع دقلو .صوصنلاو قئاثولا كلذ نع فشكت امكو عجارملاو رداصمل

 ليربأ 20 / ه/3«4 لارش 25 .628 :ددع نامع ةنطلس ةضهنلا :ةلحم ىل لاقملا رشن - 7

 .36-29 :ص م3

 .ةرهاقلا ؤفراعمل راد .ةينفلا هتاهاجتاو هتاموقم .ينامعلا رعشلا :يلع قلاخلا دبع/د - ى
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 خرؤي نم اهيلإ جاتحي يلا ليصافتلاو قئاقدلا لجسو نام اهب ترم يلا لحارلل

 فلؤم ىلإ عوجرلاب اهنم دكأ ةقيقحلا هذه ،هخيرات عايض يكتشي يذلا نامعل
 نامخلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش» :ىمسملا ييصخلا دشار نب دمحم خيشلا موحرلل

 '.«نامغ ءارعش ءامسأ ىف

 ةيرعشلا تاروثأملا هنه عمجو صوصنلا هذه نع فشكلاب مامتهالا بجي اذل

 هجولا نع عانقلا فشكو دلبلا اذهل ةيبدألاو ةيركفلا ةضهنلا هذه ىلع فوقولل

 .نامُع خيراتل يقيقحلا

 :زكارمو تاعماجلاو دهاعملا يف نيجّرختماو بابشلا قانعأب ةطونم ةمهم اهنإ

 .ةلماشو ةداج تاساردب مايقلا ىلع ردقألا ْمُهَنَأل نيوكتلا

 يف اهيدؤي لازي امو اهادأ يلا ةيخيراتلا ةفيظولا بناج ىلإ ينامعلا رعشلا

 يف كنلذو ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيبدألا ةحاسلا يف روضح هل ناك _ خيراتلا ليجست

 هحاصفإ يفو {ةيناسنإلاو ةيمالسإلاو ةبرعلا اياضقلا نع ريبعتلا يف ةيونعملا هتكراشم
 اًمْتَك فرعت ال ةيرعاشلا ك 7 امه لئاسلل هذه وخ ةقداصلاو ةشايجلا هرعاشم نع

 .ناكملاو نامزلا دودح فرغت الو روهظلل ةزقحتلل فطاوعلاو ةجُجأتلل رعاشملل

 تادجتسملا عبتتو 8ًابرغمو اقرشم اياضقلا هذه يف هروضح رعشلا اذهل لّجسن
 رعاشلا اهيف شيعي ناك لا ةبعصلا فورظلا مغر ،ةيلاعلاو ةيمالسإلا ةيبرعلا

 ،يحاورلا ملسم ابأ :ءارعشلا ءالؤه نيب نم ركذن .م7970 ةنس لبق ةصاخ {ينامعلا

 ةيرغلا رعش يق اريثك عدبأ يذلا يئاطلا هلل ا دبعو ،يليلخلا يلع نب هللا دبعو

 ةنس نورشعو اثالث يلاوح نامُغ هنطو جراخ ثكم ُهَتأل «نطولا ىلإ نينحلاو

.ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نيي ًالقنتم



 روطت ثيح نم رصاعملا رعشلا صئاصخ نم هبيصن ينامعلا رعشلل ناك امك

 هللا دبعك رعاشف .ثيدحلا رعشلا تازيمم نم هانغ ثيح نمو ،هلاكشأو هنيماضم

 راثآلا نم كرت هرمع نم نيعبرألاو ةسماخلا ازواجتي مل و تام يذلا ۔ يئاطلا

 .رابكلا ءارعشلا نيي ةقومرم ةناكم هئوبت ةيرعاش نعو ةيرقبع نع فشكي ام ةيدلا

 ةحاضلا يف شيعلا عقاولاب طابترالا دشأ ةطبترمو ةعونتم تناك هتاعوضومف

 يل نامع يف ةيرعشلا ةباتكلا ريوطت ق اريبك ناك هحومطو .ةيمالسإلاو ةبيرغلا

 ق ةبيتر ةقيرطو إةنَتيعم تاعوضوم ريسأ ءاقبلا انايحأو اتمزت _ .انايحأ _ تفرع

 تالراحم هل تناك امك .ةيرعشلا ةصقلا ةباتك الثم ت ۔ لواح دقو .مظنلا

 لوقي امك «ةيفاقلاب فلا ةليعفتلا رعش لإ اهبسني وحن ىلع يقيسوملا اهراطإ كرحتي»

 رظني امدنعو» :ًالئاق هتنرعاشو يئاطلا نع رؤتكدلا فيضيو ،شيؤرد دمحأ روتكدلا

 نامعو ةماع يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يبرعلا رعشلل ماعلا خيراشل راطإ يف هيلإ

 رصاعملا ينامعلا رعشلا مامأ قافآلا عانستا لاحب ين ادئار سيياقملا لكب عي ةصاخ

 نطاوم هدايترا ثيح نمو ةماع يبرعلا رعشلاو يجيلخلا رعشلاب هطابترا ثيح نم

 رعشلل ة ةماعلا ةكرحلا يف هنابوذو هل ةبسنلا ةفولأم نكت م ماغنأ ىلَع هفزعو {ةديدج

 . . .."ثيدحلا يبرعلا

 تاسارنلاو. .ةئيدقنل ةلعلاو ة :اجل ةنافتلالا تالواحملا ٍ هذه قحتست الا .

 . ؟ينامُعلا رعشلل ةديدج ميق ليجستل ةقَّمعلل

 ديزمل ميلم اهدنع فوقولا نسحي ينامعلا رعشلا يف تاراشإو صئاصخ كانه

 اهرادصإ ىلَع فرشي ةئيعماج ثاحبأ ةلسلس :ج .ةيمالسإو ةيبرع تاسارد -ا

 .ا26 :ص ،ما989 :ةنس اةرهاقلا ةعماج إممولعلا راد ةيلك ،رهاط دماح روتكدلا

 ٥ يي -



 امزتلم نوكيل اهنم قلطني يلا ئدابملا نعو ءاهب موقي يلا ةفيظولا نع فشكلا

 مجسنتو ،ةلاصألا عم ىشامتت ءارآ نم هرشني امو ،راكفأ نم هي اَّمَع الوؤسمو

 ناك» :يلع قلاخلا دبع يلع .د لوقي .هنع وه ردصي يذلا ءاعتنالاو هاجتالا عم

 ميركلا نآرقلا يف ةَّئيرعلا ةفاقثلا ىلع ادمتعم هنيوكت رصانعل ينامعلا بدألا دادمتسا

 فوصتلاو ةمكحلا رعش تدجوأ ةفاقثلا هذهو ،يبرعلا بدألاو ةرهطملا ةسلاو

 ،يسيعلاو ،ناهبن وبأ ناك امك ثيدحلاو نآرقلا ىلع دمتعي يذلا 5ةَّيوبنلا حئادملاو

 مهتعزن تناك ءالؤهف .يحاورلا ملسم وبأو ،نافلخ نب ديعسو ،يصورخلا رصانو

 ةيهلالا تافصلاو ةيؤرلل ةفلتخم ءارآ ىلع اهلامتشا بناج لإ {ةيفوصت ةينيد

 ( .ةعاربلاو ةيالولاو هةمامإلا ةرظنو
 .ةشقانملاو ليلحتلاو ةيانعلا نم اهنقح اهؤاليإو ،ةطقنلا يذَم ل هابتنالا بجي

 ام َوُهَو ةماع ةفصب ،رعشلا اَذَه ةلاصأ تبثت ثالث لئالد يناملا رعشلا يف

 اوعبَتيو مهفالسأ ننس ىَلَع اوريسي ىح هيلإ بابشلا رظن تفلو 8هزاربإ بجي

 :ليبسلا ءاوس

 عقاولا يف اهديسحت ىلع صرحلاو {ةّيمَالْسإلا ةديقعلل قلطلا ءالولا :اهلوأ
 كلذ نوك دقو .تاريغتملا بقاعتتو ثادحألا ىلاوتتو فورظلا نكت امهم «شيعملا

 هيلإ نطفتي نأ بجي ام َوُهَو .إدبملاب ناميإلاو ةديقعلا ونَم لمحي ايركف اهامحتا

 مهفلس هَطخ يذلا قيرطلا لامكتسال ةيارلا مالتسا نوغيي نيذلا بابشلا

 .مهؤاملعو مهمالعأو
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 .(نامُع) ءارعشلا ءالؤه نطول ءامتنالاب قداصلاو يوقلا روعشلا :اهيناث

 يبرعلا ءامتنالاب زازتعالاو ،نيملسملا برعلل يوقلاو ديدشلا بحلا :اهثلاث

 .يمالسإلا

 ةركفلا لإ ةوعدلا ةغبصب ينامعلا رعشلا تغبص يلا يه ثالثلا مئاعدلا وينَه

 ىلع .ةيضق ةيأ ضرعو «ةركف ةيأ ةشقانمو ءعوضوم يأ لوانت يف ةيلسلا
 هللا دبع رعاشلا دنع ةينطولا موهفم يف عدخلا دمحأ ذاتسألا هلاق ام درون لاثلل ليس

 بجحب اهبح جزمي هارن نامع هنطوم نع انرعاش ثدحتي امدنعف» :يليلخلا يلع نب

 اذه لإ رعاشلا ريخي امدنع زازتعالاو رخفلا ةمغنب رعشتل كنإو !ةيكلسالا ةديقعل
 نع ثدحتي امدنع ةصاخبو .ةديقعلا مالسإلاو نطولا نامع نيب قيثولا طابترالا

 .٨«لّوألا مالسإلا رجف لإ تمي يذلا طابترالا اَذَه خيرات

 .ةباتكلا ف قوذ نع منت ءةدّيج ةئيدأ تاضراعم ينامعلا رعشلا يف لجسن

 انول تناكو ...عادبإلا ىلَع ةردقمو ،ةاكاحملا ىلَع ةردقو مظنلا يف يلامج حو

 رصع ةصاخب روصعلا فلتخم يف نوينامعلا ءارعشلا هسرام ةباتكلا ناولأ نم

 ءليلخلا يلع نب هلل ا دبع سيحاورلا ملسم ابأ ءارعشلا ءالؤه نيب نم ركذن ةضهنل

 دقو ...رورس ابأ يصورخلا فلخ نب ديعس ،ييايسلا دومح نب ملاس نب لالهو

 .مهريغو يدرورابلاو ،يقوشو ،نوديز نباو ،يرتحبلاو ،ديرد نبال دئاصق اوضراع

 يف ريبك رود اهل ناك تاضراعملا ِهذَه نأ يلع قلاخلا دبع يلع روتكدلا ركذي

 امك ءاهبو هقنور ينامعلا رعشلل تداعأ لا {ةّينفلا تاهاجتالا ضعب ليصات

 راد 956!6/_ه/77٩ .يط }نامُع نم رعاش !يليلخلا يلع نب هللا دبعو عدجلا دمحا -

 .«2 :ص ؛ندرألا ،نامع "عيزوتلاو رشنلل ءايضلا
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 ةيركف ةميق تاضراعملا ضعبل ناكو .ينامعلا بدألا ترثأ ةيوغل ةميق اه تناك

 نع عافدلل سوفنلا يف ةسامحلا ةرائو سيطولا بناجلا يف رعشلا ثعب ىف ةلّئمتم
 .ءادفلاو تايحضتلا ةيرحلا ةرجش يقسو ،ناطوألا فرش

 ،زيجارألا ل ةيرعشلا دئاصقلا ةباتك نم مظنلا عاونأ فلتخم ينامعلا رعشلا يف

 ...ةيرعشلا ةصقلا ل روثنملا رعشلاو رحلا رعشلا 1 تاضراعلاو ،تاحّشوللاو.

 رعشلا ئّوبت يلا _ هركذن مل امم اهريغو _ تازتيمملاو صئاصخلا هرذ َلُك عم
 تاساردلا ةلق ببسب ؤالوهجب ىقيي ،بادآلا ةيقب نيب ةقومرم ةناكم ينامعلا

 .ةينفلا ةيدقنلاو ةلماشلا تاساردلا ةصاخب «هبناوج فلتخم يف ةقّمعللا

 ل ةجاح يف وه يذلا _ قيقحتلاو عمجلا دعب ينامعلا رعشلل مدق ام ركف

 سييدكتو ضرعلاو فصولا ىلع دمتعت تاسارد _ هتقيرط يف رظنلا ةداعإ

 وأ ،لوانتلاو ةساردلا ةقيقد ةيملع ريياعمو 5ةَّيدقن سيياقم دامتعا نود ،تامولعلل

 رأ اهنم جذامن زاربإ وأ ،تاظيرقتو ،تاقيلعت ،ةَيرعشلا تاعوطقملل حورش ميدقت

 هريدصتو طوطخم ناويد عبط وأ ،باتك يف ةرثانتملا دئاصقلا عمجب انايحأ ءافتكالا

 لمع اَذَم كلذ دعب لاقيل ...دقنلا نم ةيلاخ تاعابطنا هيف ليجست ميدقت وأ ةمدقمب

 رظتني ريبك لمع كانه :فاك ريغ لمع اَذَم الك .ينامعلا رعشلاب فيرعتلل فاك

 .اهيلع امو اهلام ةينامعلا ةيرعشلا ةكرحلا يف نيسرادلاو نيثحابلا

 يف يلع قلاخلا دبع يلع روتكدلا دوهجمب هونن نأ ددصلا اذَه يف نكمي

 ءهتامّوقم ينامعلا رعشلا) :هباتك لالخ نم ةينامعلا ةيرعشلا ةكرحلا تاسارد

 .(ةَّينفلا هصئاصخو هتاهاجتاو

 . .8 :ص ،قباس عجرم ...ينامعلا رعشلا :باتك رظني -ا
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 اهررطتو «ةينامُعلا ةيرعشلا ةكرحلا دضر ين اريبك ادوهجب ثحابلا لذب دقف

 نيذلا نيثحابلل ةليلج ةمدخ كلنب مدقف .هيف ةدحاو ،لوانتلا ي ةيدحلا نم ءيشب

 لدب ةساردلا يف ةيدومعلا ةقيرطلا دامتعاو .هأدب يذلا راوشملا لامكإل هدعب نوتأي

 وُهَو هتسارد هنف يناعت يذلا صقنلا ربجو .روتكدلا اهدمتعا يلا ةيقفألا ةقيرطلا

 .. .ريزغلا يرعشلا جاتنإلا اَذَه ىلَع ةيدقنلا جهانملا ضعب طيلستو ثحبلا يف قمعت

 رعشلل تاسارد نم ةيدقنلاو ةيبدألا ةحاسلا ولخ .وبه ثحابلا رذع نكل

 راعشأ نم لجس ام ةرفو عم اج ةليلقلا تالواحملا ضعب ءانتساب _ ينامعلا
 ليجستو روطتلا اذه دصر لواح هنأ روتكدلا ايازم نمف .روصعلا ربع جاتنإو

 ةينفلا صئاصخلا ضعب 1 ةراشإلاو .ةَّيدألا ةحاسلا يف نيينامعلا ءارعشلا روضح

 امك ةفلتخلل بناوجلاب ىنعت لا ‘ىرخألا تاساردلا يتأت كلذ دعب .ةيونعملاو

 «يبرعلا بدألا ىّلَع ريبكلا ءارعشلا عالطا نع هتسارد لالخ نم روتكدلا فشك

 مهراكفأو مهيناعمل مهلنمتو روصعلا فلتخم ين ءارعشلا فلتخمب مهرنأت ليلد

 ةقيرط ليلدب ،اهرارسأ هقفو ةيبرعلا ةغللا ةيصانل مهكالتما لجسو . .مهروصو

 .اًمفلكتم اميسوماق الماعت _ انايحا _اهعم مهلماعت ناك ولو ىتح ءاهعم مهلماعت

 . . ١ :روتكدلا ثحب ىع اهلتجسن صئاقنو ذخآم كانه نأ ر

 رَتكرو .يرح سداسلا نرقلا لبق ام ةرتف يأ ةنهابنل لبق ام ةرتف لمهأ /
 ءابدألا كاب هفازتع . .ىرخألا تارتفلا باسح ىلع ةيديعسوبلا ةلودلا ىلع اريئك

 . .روصعلا فلتخم يف ةئيدألا ةحاسلا نع نيبئاغ اونوكي ل نييناملا

 .طقف ةن اركذ مهركذي مهضعب و هتسارد ىف ءارعشلا ضعبب يفنكي ناك ح

 جذامنلا ديعي ائزايحأ لب .يناملا رعشلا نولش نيذلا مه مهدحو ءالؤه اك

 ئوس ركذي ملف نورصاعملا ءارعشلا انمأ .هتاليلحت هتاداهشتسا فلتخم ىف اهسفن
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 نامُسع تأ مهفي ئراقلا .هثحب يف مهل ركذ ال ةرحلا ةديصقلا ءارعشو {ةئالث وأ نيمسا

 نود اوناك مه وأ :مهجاتنإ يف نيّلقم ءارعش وأ "نيليلق ءارعش ىلع لإ رفوتت م
 تاريسفتلا نكت امهم .هنع ثحبلا ىلإ جاتحي عاض مهجاننإ نأ وأ ،ىوتسللا

 تاساردلا ف رظنلا ةداعإ لإ ةحلم ةجاحلاف اذل ةصقان ةساردلا إف تاليوأتلاو

 .... .يناملارعشلا لوح تمق لا ةَيدأل
 ىلإ ثحابلا ضّرعتي مل ذإ ،ةلماش نكت مل اهّتأ ةساردلا هذه تالس نم 7

 هلوانت ناك امك ،انماميل الإ تاسابتقالاو زمرلاو ,ىقيسوملاو "يرعشلا مجعملا يحاون

 امنيب .دقنلا نود ضرعلا ثحبلا ىلع بلغي ناكو ابضتقم يفلا ريوصتلا بناجل
 .رثكأ هيف بتك ول !اديج ناك ىناوقلاو نازوألا لصف تأ لجسن

 ثحبلا يف قمعتو ةسارد لإ ةجاح يف ينامعلا رعشلا إ لوقلا ةصالخ

 يذلا رعشلا اذه رابتعالا ةرو ءاهيلع رفوتي لا ةينفلاو ةيركفلا ميقلا نع فشكلل

 .يعماحلاو فقثملا بابشلا اهلمحتي ةلاسر هذهو هلقح مضه

 :اهنم ارومأ يضتقي اهب لفكتلا
 نم هجارخإو 3هب ءاتعالاو ءافتحالا بجي زنكو بسكم ثازلا اَذَه أب ناميإلا !

 .رخآب وأ ببسب عايضلا نم هذاقنإو ،نيثحابلاو نيسرادلا ىلع اهب نونضلل نكامألا

 مهو _ ضعبلا اهب موقي يلا تاساردلاو دوهجلا نم اريثك نأب عاتتقالا -ح

 ةجلاعمو اقيقحتو اقيثوت :ةيملعلا طورشلا نم ريثك لإ رقتفت اهيلع نوروكشم

 .صقنا كاردتسا ل بابشلاب بيهي م .ةساردو
 .قيقحتلاو قيثوتلاو عمجلا ةلحرم دعب شةيرورض ةلحرم يه ةئفلا ةساردلا إ ي

 .ةيبدألا ةضهنلل يقيقحلا هجولا نع فشكلل ةيعوضولل وأ ةيركفلا ةساردلاو
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 ةفاقثلا قفأ عيسوت لب ،دقنلاو ةساردلاو ثحبلا ىَلَع سرمتلا نم دبال 4

 .ةديجلاو ةداجلا ةساردلا ىلَع دعاست يلا تاودألا كالتمال 5ةيدقنل

 بناج يرعشلا همجعم هاياضق ةسارد ل ةسام ةجاح ىن ينامعلا رعشلا ك

 ديدج نم هتسارد ةداعإ يأ ...هاقيسوم ،ةينفلا هصئاصخو ،هتاهاجتا .هروص .هيف زمرلا

 ام :ًالث ةعنقم تاباجإ لإ ةجاح يف ةديدع ةلتسأ هفنقوتست رعشلا اََه يف ثحابلل

 جهنملابو ،نيصرلا يبرعلا بولسألاب كسمتي _ امومع _ ينامّصلا رعاشلا لعج يذلا

 ةموظنلل زواجتت انايحأ ذإ ،نيّينامُعلا ىدل رعشلاب هقفلا مظن رسفي اذامب ؟يليلخلا يرعشلا

 ؟هتايلسو ةقيرطلا منَه تاياجيإ يه ام ؟كلسلل اذهل ليلحتلا وه ام ؟تيب فلأ ةئام
 ؟رظنلل ةتفال ةجرد لإ الثم ديرد نباب نيينامعلا ءارعشلا باجعإ رسفي اذام

 ؟رعشلا ةباتك ىف ةرصاعملاو ةلاصألا عم لماعتي ينامعلا رعاشلا ناك فيك

 هتوَح نم نيبو ،ةّئيرعشلا روصلاو ظافلألا نم هظوفحمو هنوزخم نيب مكالي ناك فيك

 ناك فيك ؟يعامتجالا هطسروب هطابترا ناك فيك ؟ةصاخلا هتبرجتو رعاشملا نم

 ؟هعمتجب اياضق جلاعي

 رعشلا يف ةئيدقنلا تاساردلاو ةقَّمعماو ةيميداكألا تاساردلا تفق اذامل

 . رظتت يلا تاعوضوملاو ةلئسألا نم كلذ ريغ لإ ...بابسألا يه ام ؟ينامُعلا

 !!لئاسلا م اذ انأ اه :لوقي يذلا ىتفلا

 هيلوؤسم لمحتي ينامع بابشل تاسارد بيرقلا لبقتسملا يف ىرن نأ ىسع
 نيجلا ىلَع كاذ امو 6زيزعب هللا ىلع كلذ امو هركفو هبدأ يف :هدلب ةمدخ ٢

 .قيفوتلا يلو هلل او .ليحتسم نيصلخلل

 ۔م7% ربمسيد 02 هنت ىرأل ىدامج ك .ئزمل) ةناب ةعفح .مانححوب رصان مساق ني دمحم :ذاتسألا - 7

 - 9إ -



 ١ مقر قحلمل 4:

.٥ 

.٨٧ 

.2 

 : ۔رصان دمحم روتكدلل تردص تاساردو بتك

 ‘ت.ت.و.ش :ركئازخلا نآزجح (/73-/903) ةيرئازجلا ةيفحصلا ةلاقملا

757. 

 .1750 }©ت.ن.و.ش :رئازجلا 1759(0-/847) ةيرئازجلا ةيبرعلا فحصلا .

 .175! ©ت.ن.و.ش :رئازجلا رعش) ليخنلا تاينغأ .

 .7754 ©ت.ن.و.ش :رئازلا ‘تط ةملكلا داهجو ناظقيلا وبأ .

 .754 شكيموفال :رئاحلا رئاغلا حلصملا مسار رمع .

 .1754 ك.و.م :رئازحجلا رداقلا دبع ريمألا رعش نم تاراتخم .

 .1954 ثت.ن.و.ش :رئازحجلا (لافطألا رعش) ةيدنلا معاربلا .

 .(!1952-772) ةينفلا هصئاصخو هتاهاجتا :ثيدحلا يرنازجلا .رعشلا .

 .(هاروتكد ةلاسر) 5 .يمالنسإلا برغلا راد : :توريب

 .1955 ،ك.و.م :رئازجلا \تط ؤهراثآو هتايح :دومح ناضمر .

 زاجب ميهاربإ عم كارتشالاب قيقحت (ريغصلا نبال) نييمتسرلا ةئألا رابخأ

 .1956 ،يمالنسإلا برغلا راد :توريب "ثارتلا ةيعمج :رئازحلا اط

 ` .1989 ،ثازتلا ةيعمج :رئازجلا ،نآزج ،قيقحتو ةسارد ،ناظقيلا يبأ ناويد

 ةيعمج :رئازحلا تط "يدجملا عمتجملا ءانب يف اهرودو ةباَرَعلا ةقلح

.1959 ‘ثثازتلا
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 .تك

 . .1959 ،ثازنلا ةيعمج :رئازجلا (ضْوُيب ميهاربإ خيشلا) نآرقلا باحر يف .

 .1999 ‘ثازنلا ةيعمج :رئازجلا ‘تط ،ةروغلاو لاضنلا رعاش :ءايركز يدفم .

 ةَيعمج :رئازجلا {ميدقتو دادعإ :ضويب ميهاربإ خيشلل ةرونلا يف يلامعأ .

 ./ اث اتلا

 .!99! نامع ةنطلس ديرد نب نسحلا نب دمح .

 .199 :رئازلا ،(ركفلا مالعأ ةلسلس) سيداب نبدبع مامإلا .

 ةسّسؤم) }تط 99 :رئازجلا يمالسإلا هداهج يف شّيفطا ميهاربإ خيشلا .

 .199إ }نامُع ةنطلس ،(يرماضلا

 .!772 : نامع ةنطلس يمالسا بدأ لا انجوحأ ام .

 ..!99ع :رئازجلا (رعش) هلل ا باحر يف .

 .172 \ثازنلا ةيعمج رونلا ةروس نم راونأ .1772 :نامع ةنطلس رونلا ضويف .

 :72 : نامثع ةنطلس لافطألل يبرل صصقلا ةلسلس نم

 .ناسحالا ءازج 2 .ةوق داحتالا ف -ا

 (يعرشلا ءاضقلا دهعم) ،تط «ايقيرفإ برغب مالسإلا رشن يف ةّيضاَنإلا رود .
 .1973 : :نامع ةنطلس .

 ةماقتسالا :رشن ،دادعإ :ناتقلح .ةيمالسإلا ةراضحلا ف ةيضابإلا ةناكم .

 .72 :نامع ةنطلس

 ةنطلس ،(يعرشلا ءاضقلا دهعم) يوناث ة ةلاثلا ةلحرملل صوصنلاو بدالا

.1772 : :نامع



 .(عبطلل عم) .ةيروثلا ىلإ ةيسنمورلا نم يرئازجلا رعشلا .تت
 .(عبطلل دعم) ،رامعتسالا ةهجاوم يف ةيرئازجلا ةفاحصلا .7

 سابعلا يبأل }ةّيمالسإلا ةرامعلا هقف يف نيضرألا لوصأو ةمسقلا صيخلت .7

 جاحلب خيشلا ريكب خيشلا عم كارتشالاب قيقحت اركب نب دمح نب دمحا

 .1993 .ةيروس ،يرماضلا ةسسؤم ،لداعشاب

 .79775 رئازلا ثارتلا ةيعمج رشن ،(رعش) ناجشأو ناحلا .حو

 .؛قشمد (عبطلل دعم) ]ةيرئازج مومه .0

 .1994 ©نامع ةنطلس ،يرماضلا ةسسؤم رصعلاو يمالسإلا انثارت .تإ

 .1997 }نامع ةنطلس ©يرماضلا ةسسؤم ،ةر مأ ةثادح .تع

 .1993 نامع ةنطلس ،يرماضلا ةسسؤم ،يمالسإلا بدألا صئاصخ .دع

 .7773 نامع ةنطلس ،يرماضلا ةسسؤم ،ةيدمحما ةئشانلل ةيدقعلا لوصألا .تم

 .نامع ةنطلس «(عبطلل عم) ،اركفو اخيرات ةّيضابإلا .تك

 .رئازحملا (عبطلل دعم) "(ركفلا مالعأ ةلسلس) شيفطا ميهاربإ خيشلا .6

 .رئازحلا (عبطلل دعم) ،(ركفلا مالعأ ةلسلس) ميهاربإ ناظقيلا وبأ خيشلا .7

 ثثعبلا ةعبطم "خيراتلا ةباتكل يمالسإلا جهنملاو زوبد يلع دَّمحم خيشلا .تك

 .1995 رئازحلا {ةنيطنسق

 .رئازحا (عبطلل دعم) بازيم يداوب ميلعتلا ماظن يف ةيمالسإلا ميقلا .9
 ةنطلس ،(يعرشلا ءاضقلا دهعم) ،ةّيمالسإلا مولعلا يف ثحبلا رداصم .ه

.1995 نامع



 .نامع ةنطلس (يعرشلا ءاضقلا دهعم) صوصنلا قيقحتو ثحبلا جهنم .«
5. 

 عم كارتشالاب قيقحت ،يشبخحلا رماع نب دمحم نب هلل ا دبع فيلأت مولعلا هكاوف .ه

 .1995 :نامع ةنطلس ي 52 ! :ءازجألا ،نييجاويتلا هم ذاتسألا

 .ا994 ةرارقلا ،ثازتلا ةيعمج سورعلا هدلول دلاو ةّيصو .هت

 .1996 :نامع ةنطلس اط «نامُع نائسح» يحاورلا ملسم وبأ .هب

 عم كارتشالاب .(طوطخ) 17(6حمح!وعر ثيدحلا يرنازجلا رعشلا يف ةسارد .ه
 .ضاترم كلاملا دبع روتكدلاو فياصم دمح روتكدلا

 .نامع ةنطلس 0 ،عانق الب ةئانح .«

 ةئيبازملا ةغللاب رعش ناويد .«

 .«ارنقي ام لبق كديبو بر» :ناونع تحت ةجرادلا ةيبرعلاب ةئيحرسم .هي

 ةجرادلا ةّيرعلاو ىحصفلا ةييرعلا ةغللاب ةريثك ديشانأ كلذ رإُك لإ فاضي

 ترشن تارضاحمو ثوحبو تاساردو ‘بتكلا نم ريثكل تامتقمو .ةتيازيل ةغللاو

 .ةفلتخم تابسانم يف تيقلأو ،تاًّيرودلا يف

 



 تايوتحملا
 ة

 ةمّلقم

 ثحابلا ةايح نم ةذبن

 قيلعتو ضرع ،يحاورلا ملسم وبأ :باتك عم
 اعمال ايدأ ملسم وبأ ه

 هرعش يف ةديقعلا ه

 هرعش يف لاهتبالا ه .

 هرعش يف ضاهنتسالا ه

 هرعش يف ةمكحلا ه

 هرعش يف نينحلا ه

 هرعش يف ءاثرلا ه

 هرعش صئاصخ ه

 ةمهم تاراشإ ه

 ةساردلا جئاتن ه

 تاظحالم ه

 قحالملا

 :1 مقر قحلملا ه

 ةسدقملا ةايحلا عرف

 ةيهلإلا تاذلا يف
 ................ دشار نب ملاس مامإلا ىلإ ملسم يبأ باتك :مقر قحلملا ه

 ةسارد ىلإ ةجاح يف ينامعلا رعشلا :ىمقر قحلملا ه

 ...... رصان دمحم روتكدلل تردص تاساردو بتك :يمقر قحلملا ه
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