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 الث اببح ا ريحت نم ١ ارا ضومب ةمالعلا عب زف ام هآر انا ت اانغمب املو

 هطرش الاب انتف يولا هنامعلا هيجراخلا انو اتنم ا ملال هم باح
 ننرمع رابلااننبأا انلع ىك ذل ىمعت رتلا ةيلك اهلع لوملا

 روتكدلا نم انبلطرت ايب انكهطرشاللف ءاج لي انيعاسا

 ابوكمتمكذ دب ماقف هعصتو لقنل ا ةرجارم رصان جملاصرهت
 ىانكتا ا انهرمدتن ; عالطألا يلعلازرعل اهم" نهلك اف
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 همدمم

 نيب لالهلا توبث ه عوضوم يف نيمهم نيسرد ىلع فلؤملا اذه يوتحي

 رمع نب ميهاربا ضويب خيشلا مامالا ناك & « يكلفلا باسحلاو ةيرصبلا ةيؤرلا

 نيتليل يف ةصاخلاو ةماعلا نم روهمجلاو ةبلطلا مامأ ةرارقلا دجسمب امهاقلأ دق

 كرابملا ناضمر رهش نم نيرشعلاو سماخلاو نيرشعلاو عبارلا ةليل امهو نيتيلاتتم
 حيضوتل هملعو هيأر ءادبإ يف خيشلا امهيف دهتجا دقو ، ه٢٩٣١ ةنس نم
 قراشم يف نيملسملا نيب فالخ عوضوم لازت امو تناك يتلا ةيضقلا هذه
 دحاولا رطقلا يف نيملسملا نيب اهيف لصاح فالخلا نإ لب ث اهبراغمو ضرألا
 . دحاولا دلبلاو

 امهنم ةدافتسالا تلظو ، ةطرشأ يف نْيَلُجَسُم ايقب نيسردلا نأ امبو
 ءىراقلا ىلا امهبرقي يذلا لكشلا اذه يف امهجارخا انببحأ انناف {| ةدودحم

 ةنينأمطلاو ةقثلا عرزي اديدج ائيش امهيف دجي وأ امهنم ديفتسي هاسع ث ملسملا
 . همامأ حيحصلا قيرطلا ءىضييو & هسفن يف

 امهلقنو ةطرشألا نم امهجارخا يف هدهج ليعامسا رمع ذاتسالا لذب دقو
 هسورد يقلي ناك خيشلا ذا ، نوملسملا اهمهفي يتلا ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا ىلا

 & انايحأ ةيبازيملا ةيلحملا ةجهللا مادختسا ىلا هعم رطضي امم دجسملا يف ةماعلا مامأ

 ةقيقد { ريبعتلا حص نإ ، ةمجرتلا هذه ىرحألاب وأ باتكلا اذه نأ انه دهشنو

 ىقلن ةداهش ، العف ضويب خيشلا هاقلأ ام يه سوردلا هذه نأو 5 ةقدلا لك
 ليبس يف داجلا هيعسو هملعو هداهتجا ىلع انخيش هللا بيثي نأ نيلمآ 0 هللا اهب
 ةينيدلا رهاظملا يف اميس الو ، مهثعش ممِلَو ، مهتملك عمجو نيملسملا ةدحو
 . قرفت نأ ال دح وت نأ يغبني يتلا

 &&& ةياهنلاو ةيادبلا يف قيفوتلا يلو هللاو

 رصان حلاص دمحم / روتكد

ه١ ٤١٢ لاوش ٩ يف طقسم





 ذاتسألا ةليضف ةايح نع ةرصتخم ةذبن
 رمع نب ميهاربا ضويب خيشلا : مامالا

 رصان حلاص دمحم : ملقب

 م٩٩٨١ ليربا ٢١ _ ه٣١٣١ ةجحلا يذ ١١ موي هللا همحر _ دلو _
 نايعأ نم هدلاو ناكو ى رئازجلا بونج بازيم يداو نم ةرارقلا ةنيدمب

 . دلبلا يف حالصالا

 م١١٩١ ةنس نآرقلا رهظتساف ةركبم نس يف ةينارقلا ةسردملا لخد _

 . . نارقلا ظافح يأ ( ناوريا ) ةقلح لخدو ةنس ١٢ هرمعو

 وبأ و ، يكيربألا ميهاربا جاحلا هخياشم نع ةيبرعلاو هقفلا ءىدابم ذخأ
 . ىيحي نب رمع جاحلا خيشلاو { ميهاربا نب هللادبع العلا

 ةضهنلا سأر هرابتعاب همزالف رمع جاحلا هخيش دنع ايظحم ناك _

 كلت تناكف هدنع ةدلبلا نايعأ تاسلج رضحيو همدخي ناكف ةيحالصالا
 . اهيف نوكت يتلا ةيعاتجالا ةسردملا

 سيردت يف هخيش بانف حيصفلا يبرعلا هناسل ةقالذو هتظفاح و هئاكذب غبن

 لازي ام وهو © نالجراو ىلا ةيملعلا هتالحر ضعب يف ةصاخ قطنملاو ةغالبلا
 . ابلاط

 & ةيرابجالا ةيركسعلا ةمدخلل ًابصع ذخأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب _

 ةرشابم هعوجر روفو © ةقاش ةينضم يعاسمب الاشتنا اسنرف نثارب نم ليشتناف
 دينجتلا ىلع سانلا ماغرا ىلع جاجتحا لئاسر ةباتكب رامعتسالل هتعراصم أدب

 اوردصتسا ىتح نيينطولا ضعب عم يرابجالا دينجتلا اذه مواقف يرابجالا

 . بازيم يداو ىلع يركسعلا دينجتلاو مكحلا ءاغلاب اديدج انوناق

١١



 هدلاو ، مهنم دلبلا نايعأ مظعمب بهذ ريبك ءابو دعب م١٢٩١ ةنس يف
 ةيحالصالا ةضهنلا مث ةيملعلا ةكرحلا ينبتو ةسائر يف هخيش فلخ ، هخيشو

 . عبتلاب
 ع م 5 .
 لخدي وضع رغصأ وهو . ةبازعلا ةقلحب اوضع ريتخا م٢٢٩١ ةنس يف

 يف ةيعاتجالاو ةينيدلا نوئشلا ىلع ةفرشملا دجسملاب ايلعلا ةئيهلا ) ةبازعلا ةقلح

 بختنا ش ئ دجسملاب ظعولاو سيردتلل اخيش نع نأ ءىتف امو ‘ ) دلبلا

 . ةبازعلا سلجم :اسيئر م٠٤٩١ ةنس يلاوح

 ةايحلا دهعم سسأ م٥٢٩١ ويام ٢١ ./ ه٣٤٣١ لاوش ١٨ موي يف _
 هامسو © ةرصاعملا مولعلاو ةيبرعلاو ةيمالسالا ةفاقثلا ىلع ازكرم يوناثلا ملعتلل

 لبق نطولا ةحلصمو . ةفاقثلا لبق قلخلاو نيدلا ه هراعش ( بابشلا دهعم )

 . « درفلا ةحلصم

 حيحص حرش ١ يرابلا حتف ه نم تيدحا سرد حتتفا م١٣٩١ ةنس يف

 هرضحت تناكو م ٤٥ ٩ ١ ةنس جيج يملع لفحب همتتخاو . دجسملاب آ يراخبلا

 . تاقبطلا لك

 ءزج ريسفت ممتأ نأ دعب م٥٣٩١ ويام _ ه٣٢٥٣١ ةنس مرحم ةرغ يف _

 يناثلا عيبر ٢٥ موي همتتخاو > هتحتاف نم ميركلا نارقلا ريسفت سرد حتتفا مع

 فلتخم هدهش ميظع ناجرهم هل ميقأو ، م٠٨٩١ رياربف ٤٠٠ ١ه _ ١٢ ةنس
 نم ريبك دشح هرضح ك ز تايوتسملا فلتخم نم ةيبزحلاو ةيرادالا تاطلسلا

 . يرئازجلا رطقلا ءاحنأ ةفاك نم ءاملعلاو ةمئألا
 8 نييرئازجلا نيملسملا ءاملعلا ةيعمج سيسأت يف كراش م١٣٩١ ةنس يف _

 هيلا تدنسأف 0 ىلوألا اهترادإ يف اوضع بختناو ، يساسألا اهنوناق ةغايصو
 . اهلام نيمأ ةباين ةنامأ

 ةيملعلا ةضهنلا ةدئار ةرارقلاب ةايحلا ةيعمج سسأ م٧٣٩١ ةنس يف

 . بونجلاب ةيحالصالا

. ١٢١٦



 © تلق نإو ةينطولا ةفاحصلا يف ةيران تالاقمب ةلاعف ةكراشم هل تناك _
 © ةيصخشلا تاموقملاب كسمتو ، ةينطولا ةدحولا ىلا ةوعد : هراكفأ ةصالخو

 ةغللاو 0 يمالسالا نيدلا راطا يف لضفأ لبقتسم لجأ نم ماع رافنتساو

 ملاعلا ثادحأب تاماتها كلذك هل تناك اك ، ميركلا نآرقلا ةغل ، ةيبرعلا

 . يبرعلاو يمالسالا

 اهرداغي ال ةرارقلا لخاد ةيربجلا ةماقالاب هيلع مكح م٠٤٩١ ةنس يف

 . نييلاحلا ةمالا تالاجر نم الايجأ اهلالخ نوك تاونس عبرأ ةدمل

 لئاسرو تايقرب ىلع نييضُمُملا ةعبرألا نيب نم ناك م٨٤٩١ ةنس يف _
 { ةيبرعلا ةعماجلا يف نيطسلف ةيضقل ةينيطسلفلا ةيرئازجلا ةنجللا مساب دييأتلا

 . نيطسلف ةثاغا ةنجل يف اوضع ناكو

 { ةيربجلا ةماقالا نم هجورخ دعب ةمساحلا ةيسايسلا ةايحلا كرتعم لخد _

 اضهانم رئازجلاب ءارحصلا قاحلاب بلاطف . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن دعبو
 ةنس رئازجلل ةيسنرفلا تاطلسلا هتحنم يذلا موعزملا روتسدلا عورشم

 . لامشلا نع ءارحصلا لصفب يضاقلا ‘ ما ٩٤٧

 سلجملا يف هَلَتَمُم نوكي نأ ليق بازيم يداوب يبعشلا حاحلالا ريثأت تحت _
 هباختنا ديعأو ، م٩١ ٤٨ ليربا ٢٠ موي ةقحاسلا ةيبلغألاب بختناف يرئازجلا
 تاسسؤملا نع عفاد املاط يذلا يودملا توصلا ناكو 0 م١٥٩١ ةنس يف

 . بونجلا يف اميسال رئازجلا يف ةيمالسالاو ةيبرعلا

 طاشنلا عيمج روحم ناك م٢٦٩١ سرام ىلا م٥٩١ ٤ ربمفون حتاف نم _

 هئانبأ ةطساوبو © هسفنب ةرشابم هريدي ، ةصاخ ةرارقلاو ةماع بازيم يرونلا

 { ريرحتلا شيج طابضو دونج ءاوياو لابقتسا كلذ يف امب هذيمالت نم بابشلا

 لابجلا يف ةروثلا زكارم فلتخم ىلا كلذ لاصياو ، نيومتلاو حالسلا عمجو
 . ةيلامشلاو ةيقرشلا

١٣١



 هنيب ةيرسلا تالسارملاب قيثو لاصتا ىلع ةيرئازجلا ةروثلا لالخ ناك _

 . رجهملا يف ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةتقؤملا ةموكحلاو ينطولا ريرحتلا ةهبج نيبو
 يرامعتسالا ديدهتلا مغر يرئازجلا رطقلا لخاد ءاقبلا ىلع رصأ دقو _

 ءانبب لماكتي امناو ، هدحو حالسلا عفر ىلع رصتقي ال حافكلا نأب هنم اناميا

 . لبقتسملا يف ةلاسرلا لمحتل اهدادعاو سوفنلا

 نوعبتتملا هفرعي لامشلا نع ءارحصلا لصف ةرماؤم نابا يخيراتلا هفقومو
 عفدتس نيلماعلل ءافولاو ةيخيراتلا ةنامالا لعلو & كاذنا ثادحالا تاروطتل

 . نوريثكلا اهلهجي يتلا بناوجلا هذه راهظال موي تاذ ءاهزتلا ضعب

 ( نايفيإ ) تاضوافم ةجيتن لاتقلا فاقيا دعب م٢٦٩١ سرام ١٩ يف _

 هيلا تدنسأو هتفيظوو هتءافكل اريدقت ةتقؤملا ةيذيفنتلا ةنجللا يف اوضع نيع

 ربمتبس يف ةيرئازج ةموكح لوأل ةطلسلا ميلست موي ىلا ةيفاقثلا نوئشلا ةمهم
 . ما ٩٦٢

 دجاسم ةبازع ايلعلا ةئيهلا ( ديعس يتمع ) سلجم تعب م٣٦٩١ ةنس يف _

 . هتافو موي ىلا هل اسيئر بختناف بازيم يداو

 يف ةعمجلا ةالص ةضيرف ىيحأ م٠٧٩١ _ ه٠٩٣١ مرحم ةرغ يف _
 نابإ بازيمب ةضيرفلا هذه تكرت دقو . ةيرئازجلا ةلودلاو ةموكحلا لظ
 ١ . يسنرفلا رامعتسالا

 لمعلاب ىوتفلا رادصا يف ةينيدلا نوئشلا ةرازو هتدمتعا تاينيعبسلا يف _

 ةرئاطلاب جاجحلا تاقيم رابتعا يفو { ةينيدلا مساوملا تابثا يف يكلفلا باسحلاب

 . زاجحلا يف هيف نولزني يذلا راطملا رابتعاب
 © نآرقلا فصن نم رثكأل لجسم ريسفت : يركفلاو يبدألا هثارت نم

 يواتفو © ةيسايسو ةيعاتجاو ةينيد تابسانمل ةميق سوردل ةطرشألا نم تائمو
 . تالاقمو لئاسرو ةيملعو ةيهقف ةلئسأ ىلع
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 دئار هفلخ مهسأر ىلع لاجرلا نم لايجأ : يحالصالا هداهج رامث نم _

 تائم نم هبارضأو ( نودع خيشلا ) ديعس يفيرش ايلاح ةيحالصالا ةضبنلا

 يف تايوتسملا فلتخم نم نيفظوملا رابكو 7 ةرتاكدلاو ث ةذتاسالاو خياشملا
 3 هلحارم عيمجب ملعتو & شيجو بزح و ةرادا نم ث ةيرئازجلا ةلودلا حلاصم

 ىوتسم ىلع © اهجراخو دالبلا لخاد ينيدلا ميلعتلل سرادملا تارشع ءاشناو

 . يمالسالاو يبرعلا ملاعلا

 & نيدشارلا ءافلخلا ةريسو ، ةنسلاو نارقلا : ةيحالصالا هتضهن مئاعد _

 . مهدعب نم نيحلاصلا فلسلاو

 عمتجملا مث { ايناث دهعملاب ميلعتلا مث ، الوأ دجسملا : هتلاسر رشن ربانم

 . اثلاث ماعلا يجراخلا

 ةسداسلا ةعاسلا ىلع داهجلاب ةلفاحلا هتايحو 3 ةبيطلا هسافنأ تمتخ _

 نع ، م١٨٩١ رياني ١٤ _ ه١٠٤١ لوألا عيبر ٨ ءاعبرألا موي نم ءاسم

 نم ةبخن هرضح عشاخ دشاح بكوم يف هناثج عيشو ةنس ٨٣ زهاني رمع
 ةحيبص كلذو © كاذنا نيلماعلا ءارزولا نم ةسمخ مهنيب نم ةلودلا يلوئسم

 . م١٨٩١ سرام ٤.٠١ ١ه _ ٢٧ ىلوالا يدامج ٢١ ةعمجلا موي

 . هنانج حيسف هنكسأو ةعساولا هتمحرب ديقفلا هللا دمغت

 ةيروهمجلا سيئر ةيقرب نم ةرقف درون ةينطولاو ةيملعلا خيشلا ةناكمل ازارباو
 . م٢٢/٥/٠٨٩١ موي © نارقلا ناجرهم لفح ةبسانم يف ديدج نب يلذاشلا

 لالخ ضويب خيشلا مامالا ةليضف هلذب يذلا ريبكلا داهجلا ناو ... »

 مالسالب نمؤي يرئازج لك هب زتعي دهج وهل هللا باتك ريسفت يف اماع نيسمخ
 مامالا رثام امأ { ةيرئازجلا ةيصخشلا تاموقملا نم ايسيئر اموقمو ةلودو انيد

 لكب ةريدج نطولاو نيدلا ليبس يف هدوهجو ةريثكف ضويب خيشلا
 . (; . ريدمن

» ٦٧ % = © 
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 6ا>طيرشلا مدقم ةملك

 هظفح ضويب خيشلا ذاتسالا سرد۔يلي اميف ..... محرلا نمحرلا هللا مسب »

 ١٣٩٢ ماع كرابملا ناضمر رهش نم نيرشعلاو ةعبارلا ةليللا يف هلل
 ادج مهم سرد وهو 3 يكلفلا باسحلا لوح سردلا اذهو ث ةرجهلل

 ةساردو & ةيرمقلا روهشلا تابثا يف يكلفلا باسحلاب لمعلا : هيف & ليوطو

 © مالسالا لبق ام ىلا ةيضقلا لصأب عوجرلاو ، عوضوملل قيقد ليلحتو ةلماش
 يكلفلا باسحلا اهغلب يتلا ةيهانتملا ةقدلا نايبو 0 اهيف ةيعرشلا صوصنلا نايبو

 دقو ، كش وأ بير ىفدأ اهبوشي ال ةينيقي هجئاتن لعج ام & رصعلا اذه يف
 لاوح يف لا سردلا ي و سر رغتس . ("« تاعاس ثالث ىلاوح ىقآلا , سردلا ىف هقحلم دلا اذه ق رغتسا

 :+ +٭ ٧ ٦٣ «

 )١( ةرارقلاب يوناثلا ةايلا دهعم ةبتكم نيمأ : شوحشح يفطصم .
 ةعمجلا موي هناثج عيشو . م١٨٩١ رياني ١٤ / ه١٠٤١ ةنس لوألا عيبر ٨ ءاعبرألا موي _ هللا هحر _ يفوت )٢(

 . م١٨٩١ رياني ١٦ / ه١٠٤١ لرألا عيبر ٠

 )٣( مقر تحت يدعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب ةدوجوم ةطرشألا ١٧ .

 ۔ ١٧

 





 ل وأل ١ سر دلا

 : ح احفالا ءاعد

 بر هلل دمحلا { ميحرلا نمحرلا هللا مسب ، مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ
 . هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو © نيملاعلا

 نالعالا دنع & نابعش رخآ يف & لبق نم تدعو اك ، سمألاب تدعو
 © باسحلاب لمعلا ةلأسم 3 ةلأسملا هذه يف سردب مايقلاب { ناضمر لوخدب

 نم ةنجل ، ىوتفلا ةنجل عاجاب ترمأ ةيرئازجلا ةموكحلا نأ نوملعت مكلك
 موصلا رهش ، ةدابعلا روهش لئاوأ يف اهب لمعلل ةقيرط ررقت يكل عمتجت ءاملعلا
 مرحم ٢٩ يف ةنجللا تعمتجا 0 كلذ عبتي امو كسنلا رهشو راطفالا رهشو

 « م٢٧٩٦١ ليربا ١٣ / ه٢٩٣١ مرحم ٢٩ » ماعلا نم _ يضاملا مرحم _

 ىلع تقفتاو ةنجللا تعمتجا ، يضاملا مرحم 0 عيبرلا يف ، يضاملا ليربا ينعي

 _ اهيلع علطن مل وأ { اهتقو يف رشنت مل اهلعل _ ىوتفلا ترشنو & ىوتف
 هذه ترشن يضاملا نابعش ٢٧ موي ةيمويلا بعشلا ةديرج يف ترشن دقو

 ال { يكلفلا باسحلاب لمعلا ىلع راطفالاو مايصلا يف اهداتعا ىوتف ،© ىوتفلا

 لك يف ةرشتنم ةديرجلاو © ةديرجلا يف وه ، الماك ىوتفلا صن ةءارقل يعاد
 _: اهنم ةعطق درسأس نكلو 0 اهيلع عالطالا دارأ نمل فالآلاب ناكم

 نأ » : ةنجللا ىرت ةمدقم دعب 2 اهيف ثحبن كلذ دعبو 0 لوألا ةعطقلا

 تادابع لك يف هيلع داتعالا حابي زئاج دصارملاو يكلفلا باسحلاب لمعلا

 نم رمألا يلوألو رطفلاو موصلل لاوشو ناضمر يرهش تابثا اهنم نيملسملا
 ةعيرشلا دصاقمل ةقفاوم تاءارجا نم هنوري ام كلذ يف اوذختي نأ نيملسلملا

 . « اهصوصنو

١٩١



 ثحبلا يتأي كلذ دعبو ، غالبلا يف ةمهملا ةربتعملا ةعطقلا يه هذه
 تقفتا ةنجللا نأ ، اذه وه مهملا ، اهنع ملكتن دق وأ ، انينعت ال يهو © ةلدألاو
 تاقوا يف دصارملا هررقت امبو & يكلفلا باسحلاب لمعلا زاوج تررق 3 اذه ىلع

 لب © رطفلاو موصلل لالهلا توبثل طقف لمعلا سيل هنال & اهلك تادابعلا

 8 اذك يف سمشلا قورش ، قورشلاو اذك يف رجفلا : لاقي نأك ةلودلا

 يهو ميواقتلا هذه هيف موي لك & ءاشعلاو بورغلاو رصعلاو اذك يف رهظلاو
 راطفالاو موصلا دنع الا نظن اك سيل داتعالا & يكلفلا باسحلا ىلع ةينبم

 عيمجل ايموي دوجوم باسحلا اذه © فالخلا اننيب عقيو 0 لالهلا توبث ىيف

 اقورشو ابورغ ، ءاشعلا ىلا بورغلا ىلا رجفلا عولط نم & تادابعلا تاقوأ

 { امئاد رمألا اذهب نينتعملا يديأب ةررقم يهو « ءاشعو ابرغمو ارصعو ارهظو

 رئازجلا ف اذه : نولوقيو اباسح نوطعي ©" نوربعي ا { قطانملا بسح ىلع

 ‘ قئاقد سمخ (٢)وزوا يزيت ئ قئاقد (١)هنم صقنا تقرش املكو ‘ اهيحاوضو

 ىتح 3 هرخا ىلا ... قئاقد رشع ى)هنتاب © ةقيقد ةرشع ىتنثا (""فيطس

 كلذك نولعفي ن { ةقيقد نيرشع ددعلا اذه نم حرطا لوقيف 0ثهبانع لصي

 ينامث رئازجلا تيقوت ىلع ديز © تاحاولاب (١طاوغ ال اف ، برغلا تاهجل

 نيرشع ديز لوقيف 0ناسملت مم ، (مانصألا لصي نأ ىلا اذكهو ث قئاقد

 فاضيف . ةمصاعلا رئازجلا نم قبسأ نمزلا ناك تقرش املك خيشلا ديريو : (دزر ىنعمب (نزأ) : لصألا يف )١(
 . ناصقنلاب الا نمزلا يف ةدايزلا هذه نوكت الو . رئازجلل هنع نلعملا تقولا ىلا قباسلا رادقملا اذه

 )٢( لئابقلا دالب ةمصاع يهو . رئازجلا قرش ةنيدم .
 )٣( رئازجلا قرش ةنيدم .

 )٤( ساروألا ةمصاع يهو . رئازجلا قرش ةنيدم .
 (٥) رئازجلا قرش ةنيدم .

 )٦( رئازجلا برغ ةنيدم .

 )٧( (فلشلابر فرعت نآلا تحبصأ اقباس (مانصألار) نأ ركذلاب ريدجلاو . رئازجلا برغ ةنيدم .
 )٨( ةيبرغملا ةيرئازجلا دودحلا برق عقت { رئازجلا برغ ةنيدم .

_ ٢٠ _ 

 



 امو ناسملت نيبو ، ةيسنوتلا دودحلا يف سارها قوسو ةيانع نيب ينعي { ةقيقد

 تيقوت © عولطلا يفو بورغلا يف & ةقيقد نوعبرأ ةيبرغملا دودحلا ىلا اهالو
 يف اذه رضحتسي نأ دحاو لك ىلعو ، ادج ريبك قرف ةقيقد نوعبرأ ، لكلا
 { يكلفلا باسحلا نع ثدحتن يكلو : ةيضقلا يف لاقي ام مهفي ىتح هنهذ

 كانه ، ؟.. اقلطم زوجي الو مرحي مأ { ؟.. ال مأ هيلع داتعالاو هب لمعلا زوج

 نيبو ، قحلا باصأ دقف هيلع نمو هيلع 0 داتعالا زوجي : لوقن نأ نيب قرف

 ةيضقلا ققحنسو ث ريبك قرف 5 أطخ هيلع داتعالاو ، داتعالا زوجي ال لوقن نأ

 لبق برعلا دنع لاحلا ناك اذام : لوألا نم ةيضقلا أدبن نأ بجي ءادتبا

 © اديج مهفنل انه نم أدبن نأ مزلي { ؟ .. ناضمر ضرف لبق ؤ نارقلا لورن
 لبق ‘ مالسالا لبق . { مهتيلهاج يف يف برعلا ] . نم مهريغ دنعو برعلا دنع

 . روهشلا نوبسحي اوناك فيك . ٢ دمحم داليم لبق 0 نارقلا لوزن

 انثا هللا دنع روهشلا ةدع نا » : لاق ىلاعتو كرابت هللا نأ ملعن نحن
 كلذ مرح ةعبرأ اهنم ضرألاو تاوامسلا قلخ موي هللا باتك يف ارهش رشع
 ضرألاو تاوامسلا قلخ نيح هنا لاق هناحبس برلاف 5 ©ث}ئ ميقلا نيدلا

 روهشلا ددع ، لوقعم وهف 0 ماعلا يف ينعي ( روهشلا ةدع ) ميسقتلا اذهب ىضق
 ىضقو هردقو هللا هبتك اميف ينعي ( هللا باتك يف ) ارهش رشع انثا ماعلا يف

 اميف _ باتكلا نم دارملا سيل انهف . ج ضرألاو تاوامسلا قلخ موي ) هب
 هللا باتك » هناحبس .لاق اك 3 هبتك اميف وه امناو ، نارقلا _ رهظي

 3 ىنعملا اذهب ارارم نارقلا يف تلمعتسا دق باتكلا ةملكف 3 0'‘ه مكيلع
 قلخ موي هللا باتك يف ارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نا ظ

 روهشلا يه دارملا نأ ىلع مالكلا لد ، ه مرح ةعبرأ اهنم ضرألاو تاوامسلا

 )٩( ةيآلا ٣٦ ةبوتلا ةروس نم .

 )١٠( ةيآلا ٢٤ ءاسنلا ةروس نم .



 وذو ةدعقلا وذ : جحلل ةلصتم روهش ةئال: 0 مرح ةعب رأ اهنم نأل { ةيرمقلا

 اوناك ميهاربا دهع نم برعلا نال ، بجر وهو درف دحاوو 0 مرحملاو ةجحلا
 . بجر يف نورمتعي اوناكو © ةلفانلا ةجح نوجح

 8 ارهش رشع ىنثا ىلا ماعلل ميسقتلا اذه انل تيب يتلا يه ةميركلا ةيآلاف

 ءىش لوح روديو ، هسفن لوح رودي دحاو لك & رودت تناكو ، ضرالاو
 ولو } 0©١)ه“ اهل رقتسمل يرجت سمشلاو > : سمشلا يف لاق اك 0 هملعن ال

 8 سمشلا رودت روحم يأ ىلعو ، بكوك يأ ىلع ، دعب رشبلا فشتكي ل

 0ا"١سمشلا لوح كلذك روديو هسفن لوح رودي رمقلا لاح هيلع وه اك
 اهسفن لوح رودت : ضرالا لاح هيلع وه اكو 0 نييكلفلا دنع ةفورعم ةدم يف

 انارود رودتو ء راهنلاو ليللا اهنع دلوتيو & ةعاس نيرشعو عبرا لك يف ةرم
 اذه نكي مل ول ، لوصفلا هنع دلوتت يذلا نارودلا وهف ، سمشلا لوح رخا

 نوكيو رحلا نوكي سمشلا نم اهماقم بسحبو ، نارودلا اذه نمو ، بناجلا

 ملعنل امناو ] هي وذل وهف © انصاصتخا نم سيل نف اذهو ] لوصفلا نوكتو دربلا

 ىنثالا هذه لبق مهدنع ناك اذام ؟ ... روهشلا سانلا فرعي اذامب : ىقبيو

 { هل و ١ نم طخلا عبتن يكل ] اهتميق ةتكن لكل ‘ اديج اوهبتن ا { ؟.. ارهش رشع

 . قيضل ١ م اقملا هل عستي ام بسحب 0 ا رصتخم ن ك ول و { ايملع اثحب ثحبن يكل و

 . .,. .. . ّ ّنباإت ۔ .ع , ۔
 مكيلع مغ ناف هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص » : يع يبنلا لوقي نأ لبق

 مايصلا ةيا تلزنو ،ك هضرف بجو ناضمر نأ مولعملا نم 0 0©٠‘٨“}>ه ... اولمك اف

 ناضمر ضرفو ٠ ةيندم ةرقبلا ةروسو . ةرقبلا ةروس ىيف ةيالاف .0 ةنيدملاب

 لدعب ينعي . ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا نم نابعش رهش ف بجو نيملسملا ع امجاب

 . سي ةروس نم ٨ ةيآلا )١١(

 )١٦٢( سمشلا لوح رودت يهو . ضرألا هتمزالمب سمشلا لوح رودي رمقلاف .
 )١٣( مقر ثيدحلا )١٨١٠( يراخبلا حيحص .

٢٢ 



 ماعلا نم نابعش يفف 0 ةنيدملاب ماعلا ضعبو 3 اماع رشع ةثالث ةكمب يبنلا ماقم

 ىلع ركذا ال ، نابعش رهش يف © ناضمر مايص ضرف لزن © ةرجهلل يناثلا

 سانلا دعتساو > مايصلا ضرف لزن نابعش رهش طسو امناو ٤ موي يأ قيقحتلا

 ) ةيناثلا ةنسلا ناضمر وهو © ٢ يبنلا وصيو هنوم وصي ناضمر لوأل

 . طقن ف تاناضمر عست هلك هرمع يف ماص دع يبنلا نوكي كلذبو

 اذام ىلع يع لوسرلا نيبي نأ لبق ، مايصلا ضرف لوزن لبق ، اذه لبق
 ٤ رس انهو . ؟ .. لبق نم لاحلا ناك فيك ز مهراطفاو مهموص يف نودمتعي

 لاحلا ناك فيك : اذهل ضرعتي نم لقو ث ةقباسلا ةلاخلا فرعن نأ ةمكحلا نم

 . نوبسحم اوناك فيك . لبق نم

 اورظنا سانلل ركذي ل قلع يبنلا نع ثيدح ادبأ و ري مل { ناضمر ضرف لبق

 اوموص » : روهشلا يف هنع يور ام لك نأل 7 هيلا اورظنت ال وأ لالهلا ىلا

 اذاو ، اوموصف لالهلا متيأر اذا » : ةياورو ، 0 هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل
 اورطفأو هتيؤرل اوموص » : هلوق دعب لمكأ مث 3 2اث اورطفأف هومتيأر
 عيبرلا نع ةحيحصلا ةياورلا { 0١٠٦ هل اوردقاف مكيلع مغ ناف » & « هتيؤرل

 حيحص يف يتلا ةرابعلا يهو © ديز نب رباج نع ةديبع يبا نع بيبح نب
 . 0٧١ نيثالث ةدعلا اولمكاف » ةياور يفو : حيحصلا دعب لوقيو عيبرلا

 « هل اوردقاو » : هلوق نيب ام ( رادقالا ) ريسفت ىلا دوعنسو 0 اذه عدن

 لبق ، كلذ لبق مهملا ، « ةدعلا اولمكأف ه : ىرخأ ةرم هلوقو ، ةهج نم
 © يبنلا اولأس مه ال ، رهشلا ةيادب يف سانلا رتحي مل & ناضمر بجوي نأ
 . نوعنصي برعلا ناك فيكف 5 لبق نم ام ةيؤرب رمأ الو ، باجأ يبنلا الو

 )١٤( مقر ثيدحلا )١٨١٠( يراخبلا حيحص .

 . يراخبلا حيحص )١٨٠١( مقر ثيدحلا (٥١ر
 . يراخبلا حيحص )١٨٠١( مقر ثيدحلا | بيبح نب عيبرلا دنسم )٣٢٣( مقر ثيدحلا (٦١ر

 )١٧( مقر ثيدحلا !اموي نيال اومتاف ه عيبرلا ةياور يلو } يراخبلا حيحص (٠١٨١ر) مقر ثيدحلا )٣٢٣( .

٢٢ 



 ركذي نأ وأ ، هيلا تفتلي نم لق نإو ، المهم لاؤسلا اذه ىلع باوجلا سيل
 . نوبسحم اوناك فيك

 { ادوجوم ناك ناو دصرلاو يكلفلا باسحلاف ، ودبلا نم مهرثكأ سانلا
 نوبسحي اوناك & ؟ .. نوبسحي اوناك فيكف 0 نوليلق ملعلا اذهب نيلغتشملا نكل

 ىنعمب ، اموي نورشعو هعست جوزلا روهشو © اموي نوثالث درفلا روهش : امئاد
 دحاو ةعستو ةعبسو ةسمخو ةثالثو دحاو 0 درف وهف ( دحاو ) لوالا رهشلا

 : انلق اذاف & نورشعو هعست امئاد جوزلا روهش 0 نوثالث امئاد هذه { رشع

 { ةيناثلا ىدامج . ىلوالا ىدامج « يناثلا عيبر . لوالا عيبر 0 رفص ( مرحم

 { رشع ىنثا روهشلاو _ ج وز نماثلاو ، نماثلا رهشلا وه _ نابعش ،| بجر
 ةعست روهش ةتس ماعلا يف امئاد نوبسحي مهف © جوز ةتسو درف ةتسف

 كلذلو & مهدنع ةفورعملا ةدعاقلا يه هذهو & نوثالث روهش ةتسو 8 نورشعو
 يف هلاق اضيأ اذهو .3 0٨ اذكهو اذكه رهشلا ه : ةرم هكلع يبنلا لاق

 ةعست نهرجاهف © ارهش نهرجاهي نأ فلح امل © هئاسن نم لآ امل { ةنيدملا

 كرتو ، اهنكسف ، دجسملاب ةفرغ دنع ينعي { ةبرشم يف ثكم 0 اموي نيرشعو
 ال } اهارأ الو نكادحا ينيتأت ال ارهش : نهل لاقف هنبضغأ & نهلك هءاسن
 . ابيدأت نهبدأ دقف 0ا٨“}هي نهورجها » : ىلاعت لاق { ابيدأت امنا ، قالطل
 : ةباحصلا هل لاقف ، روهشم ثيدحلاو { لزن اموي نيرشعو ةعست دعب

 ىلا تقوشت كلعل &“ تلجعتسا كنأك 3 دعب لمتكي مل رهشلا هللا لوسراي

 نهرجهت نأ تفلح دقل هل اولاق { ىنعملا اذه يف امنا ، اذه اولاق ام & كئاسن

 هيديب ةرم لاقو 5 (":)نوثالث وأ نورشعو ةعست امئاد رهشلا : لاق & ارهش

 | نورشع ، ةرشعو ةرشع إ اذكهو هعباصأ حتفو _ اذكه رهشلا

 8 نورشعو ةعست اما امئاد ةيرمقلا روهشلا ينعي & همهبا ضبق ةرم & اذكهو

 . يراخبلا حيحص )١٨٠٩( مقر ثيدحلا )١٨(

 . ءاسنلا ةروم نم ٣٤ مقر ةيآلا (٩١ر)

 . يراخبلا حيحص )١٨١١ . ١٨١٢( يمقر نيثيدحلا رظنا (٠٢ر

٢٤ 

 



 لوقيو & كلذك بسحت ىرخألا ممألاو اميدق برعلا ناك نذاو © نوثالث اماو

 ، ناطوالا نم ريثك يف مويلا ىلا سانلا دنع اهرثأ لازي ال : باتكلا ضعب

 هذه 0 امئاد اذكهو نيثالث هدعب يذلاو & نيرشعو ةعست امئاد رهشلا نوبسحب

 ةقيرطلا يه
 مل اننال ، لبق اهعمسن مل امبر يتلا تاملكلا هذه 0 اذه انرضحتسا اذاو

 ىتح & ناضمر ضرف بوج و لبق هيلع باسحلا ناك امع ثحبلاب لغتشن نكن
 نم ةيناثلا ةنسلا ىلا يحولا لوزن ذنم © ىلوالا اماع رشع ةعبرأ 3 ةثعبلا دعب

 رفص « نوثالث مرحم : هسفن باسحلا اذه ىلع تضم كلذك يهف 0 ةرجهلا

 اذكهو ، نورشعو ةعست يناثلا عيبر ، نوثالث لوألا عيبر ، نورشعو ةعست
 . هترود ماعلا لمكتسي نأ ىلا

 رظتني نأ دبال يع يبنلاف ، نابعش يف ضرف © مايصلا ضرف . امدنع
 ةقيرطلا ىلع نوبسحيأ ؟ .. ذئدنع باسحلا نوكي فيك ىرت ايف ، يحولا
 اك 0 0")نيثالث هل نوبسحي ، ؟ .. نابعشل نوبسحي مك © لبق ةعبتملا ةميدقلا

 أدبي ، نيرشعو ةعست نوكي مأ 0 ميدقلا باسحلا يف نولعفي برعلا ناك

 ةبقارمب لع يبنلا رمأ ءاج انه ؟ .. نوكي فيك هسفن ناضمرو & لبق ناضمر

 رثأ لوقلا اذه اعبط . « هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص » : لاقف لالهلا

 هيف © اربتعم ارهش حبصأ { لاحلا لدبت دق هنأل ، لاؤسل ، ةضوافمل ، ثيدخل

 © قاحملا ةليل رخآ دنع يضقنيو {}© هلاله ع ولط نم ءىدتبي 0 ضورفلا دحأ

 ، نوعام وأ ءانإك 3 هلك رهشلا ألمي _ ةتكنلا مهفنل ناضمر ضرف نأل

 يف عقي ائيش مايصلا سيل ث ةريخألا ةظحللا ىلا ىلوألا ةظحللا نم هلك ءىلتمي

 نم عيضي نأ نكمي ال رمأ اذهف ، جحلا يف الثم لاحلا وه اك . همايأ ضعب
 فرظلا اذه ألمت مايصلا يه يتلا ةيلمعلا ةضيرفلا نأل { ةياهنلا نم الو ةيادبلا
 صاقنالا نكمي ال اذل { يناكملا فرظلل اك هدودح هل ينمزلا فرظلاو ، ينمزلا

 رهظي نأ ردق هللا نأ . اقحال خيشلا ركذيسو . اموي نورشعو ةعبت هلف يجوز نابعشف . انه خيشلا اهم دقل )٢١(

 . ةدعاقلل افالخ نورشعو ةعت ناضمرلو . اموي نوثالث نابعشل لوألا مايصلا يف ناك نأب ةدعاقلا داف

_ ٢٥ 



 لضفب هللا ربخأ امل عبطلاب ةيمهألا ةميظع هذهو ى ريخألا نم الو لوألا نم

 : لاق { "" مايصلا مكيلع بتك » : هلوق دعب مهل ركذو 3 مايصلا
 نأب لبق نم نوملعي مهو } 0" نآرقلا هيف لزنا يذلا ناضمر رهش »
 هيلع ىضم دق رمأ اذه نأل { ردقلا ةليل يفو ناضمر يف ناك دق نآرقلا لوزن
 رهشلا اذه ينعي « نارقلا هيف لزنا يذلا ناضمر رهش » { اماع رشع ةعبرأ

 رهشلا اذه 3 ةيآلا هيف تلزن يذلا اذه مكرهش دعب 0 نآلا مكيتأي يذلا

 3 همايصب مكرمأو هلضف 0 نارقلا نم هيف ىلاعتو كرابت هللا لزنأ امل ، ( ناضمر )

 . ىأر ال ( دهش ) ةملك يفو ، 0"ثه همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف »»
 . ريزغ ملعو & ريبك ثحبو 3 ريبك ريسفت ، لالهلا ال ( رهشلا ) و

 مكيلع مغ ناف 7 هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص ه : هع لوسرلا لاق
 اذكه رهشلا {،|تبسحن الو بتكن ال ةيمأ ةمأ انإ ه : لاقو .0 « هل اوردقاف

 لاق 3 ةيمأ ةمأ نحن ، كلذ هيف لاق يذلا تقولا وه اذه 3 ("ث©‘ اذكهو

 مهتيبلاغ برعلاو ، ("`« مهنم الوسر نييمألا يف ثعب يذلا وه » : ىلاعت
 ال } ه مهنم الوسر نييمألا يف ثعب » كلذك ملاعلا رثكأو © نويمأ ةقلطملا
 رهشلا ، بسحن الو : ةحيحصلا تاياورلا يف اهدعب دازو ، بتكي الو 0 أرقي

 ، اوموصف هومتيأر اذاف { نورشعو ةعست وأ نوثالث رهشلاف ، اذكهو اذكه

 بيرغ حيرصت وهف 0 اذه نم رثكأ انل ةوق ال نحنف 0 اورطفأف هومتيأر اذاو
 رهظي ، يناعملا نم هيف ام هيف لب © اثبع يع يبنلا نم لوقلا اذه سيلف 3 ادج
 . مولعلا مدقتو روصعلا روطتب : نامزلا هرسفيو & تقولا كلذ يف اهريسفت

 « بسحن الو بتكن ال ةيمأ ةمأ نحن » ؟ .. ليلعتلا اذهب للع اذامل
 ضرف لبق 0 ميركلا هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا نأ ، اذه ءارو ، ( ثيدحلا )

 . ةرقبلا ةروم نم ١٨٣ مقر ةيآلا . )٢٢(

 . ةرقبلا ةروم نم ١٨٥ مقر ةيآلا )٢٣(

 . ةرقبلا ةروم نم ١٨٥ مقر ةيآلا )٢٤(

 . يراخبلا حيحص )١٨١٤( مقر ثيدحلا (٥٢ر

 . ةعمجلا ةروس نم ٢ مقر ةيآلا )٢٦(
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 اوموص ه : لوسرلا لوقي نأ لبق 0 ةنيدملا ىلا ةرجهلا لبق ، ةكم يف مايصلا

 باسحلاب لمعلاو باسحلا ادبم هللا ردق ، كلذ لبق ، « هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل
 سمشلاو > : ةيكم ماعنألاو ‘ ماعنألا ةروس يفف 3 ةيكم اهلك تايآ يف

 8 سنوي ةروس يفو { 0"“‘هئ ملعلا زيزعلا ريدقت كلذ انابسح رمقلاو

 لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا وه ل : ةيكم سنويو
 يفو ، باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل ، %٨"0 باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل
 ةيا انوخمف نيتيا راهنلاو ليللا انلعجو > : ةيكم ءارسالاو ، ءارسالا ةروس

 نينسلا ددع اوملعتلو مكبر نم الضف اوغتبتل ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليللا
 رمقلاو سمشلا » : ةيكم نمحرلاو & نمحرلا ةروس يفو 3 0"“}هئ باسحلاو
 سمشلاو ه وأ « نابسحب رمقلاو سمشلا ه انه لوقن ايه 3 (" نابسحب

 ةيا يف ةحارصلا نكلو ى هللا هملعي ردقم باسحب ينعي . « انابسح رمقلاو
 { « باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل » : لاق . ملعنل ، سنوي ةياو ءارسالا

 لعج يذلا وهل : لاق & اذه ريغ رخآ ءىشل الو 0 اولّيختتل الو 5 اونظتل ال
 لاق اك ، بتارم هلعج : ريدقتلا ، هؤلزانم هردقو ارون رمقلاو ءايط سمنلا

 . 0")هنينمآ امايأو يلايل اهيف اوريس ريسلا اهيف انردقوإل : أبس ةروس يف

 انردقو ةرهاظ ىرق اهيف انكراب يتلا ىرقلا نيبو مهنيب انلعجولل لاق نأ دعب
 وليك ةرشع لك الثم ث (قانقا) : نولوقي نآلا ودبلا ربعي اك ، همريسلا اهيف
 قيقد ريدقت وهف « لزانم هردقو كلذك .3 ةنيدم نيسمخ وأ نيرشع وأ تارتم

 نوكي الو نويلم ىلع ةيناثلا مسقت . ةيناثلا نم ءزجي الو ، ةيناثب فلختي ال
 نوحل : لاقف انل نيبو 2 انابسحو ، نابسحب رمقلاو سمشلاف { فلخت يأ
 ددع اوملعتلو 0 مكبر نم الضف اوغتبتل ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليللا ةيآ

 )٢٧( مقر ةيآلا ٩٦ ماعنألا ةروم نم .

 )٢٨( مقر ةيآلا ٥ فسوي ةروس نم .

 )٢٩( مقر ةيآلا ١٢ ءارسالا ةروم نم .

 )٣٠( مقر ةيآلا ٥ نمحرلا ةروس نم .
 )٣١( مقر ةيآلا ١٨ ابس ةروم نم .
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 باسح 3 قلطم باسحلاو نينسلا ددع اوملعتلو { ه؟يباسحلاو نينسلا

 © ادج ةريثك أرومأ اذه لمشيو ، باسحلا اهب اوملعت يكل ث ةنمزألاو تاقوألا

 هردقو { ارون رمقلاو { ءايض سمشلا لعجإه : كلذك ( سنوي ) ةياو
 رومام & بولطم ملع 0 نذا اذهو { باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل لزانم

 اوملعيف ، باسحلاو نينسلا ددع اوملعيو اوققديل © نفلا اذه اوملعتي نأب سانلا
 8 باسحلاب ؟ .. اذامب اهنوملعيف & كلذك تادابعلا تاقوأو { اهلئاوأو روهشلا

 اهنم نأ ةرم موق ىعدا وأ تخسن تايآلا هذه لهو : نيثحابلا ضعب لاق

 ةماعلا تاوعدلا نود ، باسحلا يف رظنلل ةصاخ ةوعد هذهف ؟ .. خسن ام
 يف ناث { "ضرألاو تاوامسلا يف اذام اورظنا لقا : ةلك نارقلا يف

 ىلوأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاوامسلا قلخ
 ال { "ثه“ليللا ىلع راهنلا روكيو راهنلا ىلع ليللا وكيل . """« بابلألا
 كلف يف لكو راهنلا قباس ليللا الو رمقلا كردت نأ اهل يغبني سمشلا

 وعدت اهلك 35 تائم نكت مل نا . تايآلا نم تارشع . 0"٠}ه«نوحبسي

 لهاجلا ديلبلا ، هردق ىلع لك 0 هيف ريكفتلاو ، نوكلا اذه يف ربدتلا ىلا سانلا

 قئاقد ىلع علطيل ملعلا هللا هبهو يذلا ( ققدملا ) نكل ، يرهاظلا رظنملاب عتمتي
 درطملا هللا ماظن نم هملعي نأ نكمي ام قدأ ىلا عاطتسا ام لصيو ىريل باسحلا
 © كلفلا يف حبست يتلا م ارجألا هذه & فلختي ال يذلا { نوكلا اذه رييست ف

 يف هللا قلخ امم ، اهنم دحاو لك ينعي ، ةفاضالا نع ضوع نيونت ى 7
 أ نوحبسي مهناف لكلا 5 هللا الا هتمظع ملعي ال مظعألا كلفلا & نوحبسي كلف

 نآلا هنع ربعي ام وهو . ءاملا اهناك ةدام كلفلاب نأ ىلع لدي حبسلاب ريبعتلاو

 ىلا ىوتسا مغل اناخد ىمس ىلاعتو كرابت هللاو 5 ءامسأ عرتخنو يمسن © ريثألاب

 )٣٢( مقر ةيآلا ١٠١ سنوي ةروم نم .

 )٣٣( مقر ةيآلا ١٩٠ نارمع لآ ةروس نم .
 )٣٤( مقر ةيآلا ٥ رمزلا ةروس نم .

 )٣٥( مقر ةيآلا ٤٠ سي ةروس نم .

٢٨ 



 بسانتلا "هملاهرك وأ اعوط ايتئا ضرأللو اه لاقف ناخد يمر ءامسلا

 هل اهنم دحاو لكف ("')«نوحبسي كلف يف لكل © بيرق ريثألاو ناخدلا نيب

 الا الامش وأ انيمم فرحني ال 0 اناكم هزواجتي ال ريدقتب 0 هيف ريسي رادم

 نارقلاف ، ريدقتب اذه : عيرس ريس وأ ءىطب ريس : كلذك هريسو . ريدقتب
 صوصخلا ىلع صنف فاضأو 3 هربدت ىلاو نوكلا اذه يف رظنلا ىلا ةوعد هلك

 رشبلا { نوفلكم ضرألا بكوكلا لهأ نحن نحن هذهبو ث رمقلاو سمشلا ربدتل
 ليللا ةيا { نيريبكلا نيمرجلا نيذه نوري : . ضرألا هللا مهنكسأ نيذلا

 عافترالا ىلعو 3 امهنارودو امهريس ىلعو © امهيلع بترتت يهف 0 راهنلا ةياو
 دحلاو ، روهشلاو & لوصفلا اهنع دلوتت ةيفيكب نارودي ذا & امهنيب ضافخنالاو

 : اندشرأو انل نيبف ، هنم نوديفتسم ضرألا لهأ نحن ام 0 هرخا ىلا دقلاو

 نذا ، اوملعاو اوربَدت : لوقي وهف ، ه%&باسحلاو نينسلا ددع اوملعتلإل

 اذه يف مهريغ مهقبسو ، نوملسملا رصق اذاو ، هب رومأم {| بولطم باسحلاف

 { اذه ىلا اوقبس دق ةقيقحلا يف نوملسملا ناك ناو « نوررصقملا مهف ، { دهعلا

 {، قشمدو ٤3 دادغب يف . ةيمالسالا مصاوعلا عيمج يف دصارم تنوك دقف

 امناو ، دصارملا ابروأ فرعت نأ لبق دصارم اهيف تنوك 3 ةبطرقو .3 ةرهاقلاو

 © ةضهنلا رصع دعب نويبروالا مهقبسف & ريخالا دهعلا اذه يف نوملسملا عيض

 مجرت اك ، اهومجرتو مهمولع اوذخأ ، نيملسملا نم تذخأ ابوروأ ةضمنو
 هذه اولقن © ةطساو اوحبصأ { مهلبق دنهلاو سرفلاو نانويلا مولع نوملسملا

 8 تلصو ام ىلا تلصوف 0 اهب تلمعو ابوروأ اهتسبتقاو { اهوعاضأ مم مولعلا
 مويلاو ، ابوروأ يف نوكت نأ لبق ةيمالسالا دالبلا يف دصارملا تناك دقف الاو
 . ةمدقتملا دالبلا نم اهريغو & اكيرمأو ابوروأ يف ملعلا هيلا لصو ام ىرن اننا

 © باسحلا ىلا ةوعدلاو باسحلاب ىلاعتو كرابت هللا نم رمأل اف : دعبو

 لبق 5 ةيكم تايآ يف هلك اذه 0 باسحلا ملعو 0 نينسلا ملع : ملعلاب رمألا
 . تلصف ةروس نم ١١ مقر ةيآلا )٣٦(

 )٣٧( مقر ةيآلا ٣٣ ءايبنألا ةروس نم .

٢٩ 



 برعلل لوقي نأ لبق ، موصلا ضرف لزني نأ لبقو 2 ةنيدملا ىلا يبنلا رجاهي نأ
 ] لصألا وه باسحلاف نذا : اولاق 0 ءاملعلا ضعب هدمتعا ام اذهو © اورظنا

 نألو { باسحلا رذعت دنع نوكت ةيؤرلا نأل ؟ .. اذامل { عرفلا يه ةيؤرلاو

 مهعيمج برعلاف « بسحن الو بتكن ال ةيمأ ةمأ انإ » : لهج نع لقي مل يبنلا

 يف مهدنع سيل © كلفلا باسح فرعي نم اهب سيل اهلك ةريزجلاف & همامأ
 لاق اذل : ليوط نامز دعب الا نوكي نأ رظتني الو & باسح يأ تقولا كلذ

 ناضمر لاله متيأر اذاف لالهلا ىلا اورظنا ، بسحن الو بتكن ال ةمأ نحن

 قباسلا رهشلا اومتأف مكيلع مغ ناو اورطفأف ديعلا لاله متيأر اذاو { اوموصف

 اوردقاف مكيلع مغ ناف » : ةيلصألا ةرابعلا آ ىرخأ ةرابع كانهو 0 نيثالث

 ضعبلا نأل 0 اهيف ثحبأ اليجعت نكل 9 اهريخأت ىلع تمزع ةملكلا هذه 0 « هل
 مغ ناف ه ىلوألا ( عيبرلا ) ةرابع هذه : تلق 0 « هل اوردقاف ه 0 اهب اوقلعت
 ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ ناف » 0"هةياور يفو : لاق 5 « هل اوردقاف مكيلع

 اعبطو 9 رمأ ىلع اوُدَمَتعاو اولاق ؟ .. ءاملعلا ضعب لاق اذام { 0"““ نيثالث

 ,اولاق ؟ .. اولاق اذامف ، ىلوأ هولاق ام ريغ 7 { نودمتعي ام ىلع مهدنع

 .. ريدقتلا اذه نوكي فيكف ٤ « هل اوردقاف » : ةرم انل لاق دق يع يبنلا نا

 رسفي نأ ىلوألاو ©٠{ « نيثالث ةدعلا اولمكأف » : رخآ تقو يف لاق دقو : اولاق

 رسف ثيدحلا نأل { ( اولمكأ ) ىنعمب ( هل اوردقاف ) رسفن نذا ، ثيدحلاب ثيدحلا
 . اضعب هضعب رسفي نارقلا يف لاقي اك { رخآلا ثيدحلا

 حطسلا ىلع تراس ، ةلحض ةيرظن . ةطيسب ةيرظن اهنكلو © ةيرظن هذه

 _: ءاملعلا لوقي اك _ اذه لثم يف لصألاف الاو ، ثحبلا يف قمعتت مل
 ٠ ايلعلا مكتاقبط يف مكيلع رم نوكي نأ دبالو . « ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلا ,

 ىناثلا نيلوق اندجو اذا » : اهانغم ؟ .. اهانعم ام ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلا
 وه اك 9 ديكأتلاب هنع ربعي ام اذهف & دحاو هلك عوضوملاو لوألا دكؤي

 )٣٨) اموي نلالل اومتأف 9 : ىرخأ ةياور يلو : عيرلا لاق ١ مقر ثيدحلا (٣ ٣٢) .

 )ر٣٩( مقر ثيدحلا )١٨٠٨( يراخبلا حيحص .



 باهذلا نكمأ اذا _ ىلوأ ءىش كانه نكلو © لوألا يوقي يناثلا ، فورعم

 مالكو ، لقتسم لصأ ، لقتسم ساسأ مالك لك لعج ، سيسأتلا وه _ هيل
 3 لوألل دكؤم يناثلا : لوقن دجن مل اذاف ، الوأ اذه ىلع لمحي نأ ىلوأ هللا
 دق اكو ، لصألا وه اذه 0 « ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلا » : ةرابعلا اوظفحا
 هلوقل ريسفت وه « ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ ناف » : ء املعلا ضعب لاق

 _ هيلا حيرتسي ام دجو نمك _ اودنتسا & اذه اولوقي نأ مهل ، « هل اوردقأف »
 رثكأ ثحبلا يف قمعتي نم يتأي نكلو © اذه تلق سأب ال 3 ةزاتمم ةداسو
 . هللا لضفب

 يكلو & فرح لكو 3 هيف ةملك لك نزوت نم مالك همالك يت يبنلا
 دعب اذهف © « نيثالث ةدعلا اولمكأ » ب اهرسفنو © « هل اوردقاف » لوقيف لدعي

 . هوركذ ام ريغ اذه رسفي ام ىلوأ نكلو « اوردقاف » نيبو & ةدعلا لاكا نيب

 ملعي وهو { همهلأ ، ىلاعتو كرابت هللا لبق نم ديؤملا مكحلا مالك اذهف
 ريس نفب ءاملع {. باسحلا نفب ءاملع سانلا يف نأ 7 اباسح سانلا يف نأ

 دالب ضعب يف نودوجوم مهف { ذئموي برعلا يف اونوكي مل ولو ، كلفلا
 لك ث نافلتخم نارمأ انهف « هل اوردقاف » : لاق اذل & نيليلق اوناك ولو 3 ايندلا

 ةباتكلا نوفرعي ال نيذلا نييمألا ةلهجلا ىلعف © هيلع قبطنيو 3 هب قيلي نمل دحاو
 اذكهو ، لوألا رهشلل نيثالث ةدعلا اولمكأف ، لالهلا اوري مل اذا ، باسحلاو

 قئاقد ىلع اوعلطي نأ مهنكمي ، باسحلا نوعيطتسي نيذلا ىلعو ، ريست رومألا
 3 نكمت ال وأ هتيؤر نكمت ، هتدالو مدع وأ لالهلا ةدالو نوملعي ، باسحلا

 يبنلا نم رمأ وهف أ باسحلاب نوردقي ءالؤه ، نفلا اذه نوكلمي نيذلا :
 ءامدقلا اهيلع علطا دقو 3 ايلج اروهظ هتمكح ترهظو & هريسفت رهظ 3 ة

 ؤ بسحي نأ هسفنب ردقي نم سانلا نمف © اروهظ رثكأ نآلا وهو ، لبق نم

 الثم لالهلا ىأرو © نقيتو ،] بسحي وهف دصرملا عم لماعتي اصخش روصتل
 نأ يلع لوقي نأ اذه ىلعأ 3 انيقي ءىش لك ملعو بسحو ىأر { نيعلا يأر

٢١



 © هوري مل سانلا نكلو ، دجو دق لالهلا نأ ملعي وهو { نيثالث رهشلا لمكأ
 وهو . هيلا اودتهي ملف ام ءىش 3 ميغ وأ ، رابغ وأ ؤ باحس مهنيبو هنيب لاح

 . دوجوم
 8 هيلا هجوتي نأ بجي نمل هجوم دحاو لك ء نافلتخم نارمأ ناذه نذا

 { ةمأ وأ © ةعامج مأ ادرف ناكأ ءاوس هفرعي ال ، باسحلا ىلع ردقي ال نمف

 نيذلا امأ ، نيثالث يضاملا رهشلا لاكا ىلع نودمتعي ءالؤهف { الماك انطو وأ
 اوقثوو ،| بسحب يذلا دصرملا مهدنع وأ ٤ مهسفنأ مه اوبسحب نأ نوعيطتسي

 ءالؤه 3 لالهلا دوجوب ا ونّقيت و ؤ} دصرملا كلذ باسحب ا وقث وو 5،} هبحاصب

 ددع اوملعتل ل ] باسحلا مكدنعف . هل اورديلاف مكيلع م غ ناف . نوفّلَكُم

 & مفي هعد 0 لالهلا مغ ناف {“| باسحلا مكعفني انه & هه باسحلاو نينسلا

 . « هل اوردقاف مكيلع مغ ناف » 0 انل نيبي باسحلاف

 « هل اوردقا » ريسفت نم ةرم ةئام ىلوأ اذه ىلع كفع يبنلا مالك لمحو
 8 ثيدحلاب ثيدحلا رسفي ام ىلوأ نأ ىلع اداتعا ، « نيثالث ةدعلا اولمكأ » ب

 اهانعم لاوقألا لعجن أ سيسأتلل اهجو دجن مل و رمألا انيلع لكشأ اذا © معن يأ
 . امهنيب دعابت ىلع ادحاو

 ديعب ، نيثالث ةدعلا اولمكأ : ظفللا اذكو 3 هل اوردقا : يوغللا ظفللاف

 تاملكلا هذه ىلع طغضلا نم ءىشب الا ، ادحاو ائيش امهلعج نكمي ال ، ادج

 ركفي نم نورت ال وأ ، ىرخألل اريسفت اهادحا نوكت وأ & بسانتت ىتح
 مويلا دجي الأ _ لبق نم كلذ لاق نم رذعت _ دجي الأ حيحصلا ريكفتلا

 نيذلا كئلوأ ، نامزلا كلذ دعب نم نوتأي نيذلل ؟ .. نمل هجوم ( هل اوردقاف )
 بسحت اهلك تسيل ةمألا : لئاق لوقي دقو ، نوبسحيو نوبتكي ، نييمأ اوسيل
 اورطفأو هتيؤرل اوموص » & لالهلا ىلا رظنت اهلك تسيل ةمألا كلذك آ ءاوس

 دحاولا ةيؤر امناو ، موصي ال ري مل اذاو ، ىري دحاو لك ىنعمب سيل © « هتيؤرل
 معيو © نييالملا نع ينغتو . عامجال اب نيلدعلا نينثالا ةيؤرو 0 ينغتو يفكت

٢٣٢



 هجوم مالك . 4 هتيؤرل اوموص : ةيؤرلا كلت لهو . اهلك مراطنألا
 اذا 5 اقالطا اذهف دوجو ال 0 هتيؤرب مكنم درف لك ممُصَيل ينعي & ع ومجملل

 موقت ، ادحاو هار يذلا ناك اذاف & نيرخآلا ىلع ةجحلا تماق ضعب ىأر

 لمحتيلف هب قثوتسي مل نم دجو اذاو © هقدصو هب قثو نم ىلعو هيلع ةجحلا
 هيف لادج ال ، بجاو ضرف وهف ، لدع يدهاش اناك اذا نكلو . هرمأ
 . اقالطا

 : هلوق عم « هل اوردقا » : هلوق ريسفت احضاو انل رهظ & نذا اذه ىلعو

 رمألا اذه نأ ىلع & باسحلاب انه نذا رمألاف © « نيثالث ةدعلا اولمكأف »

 يف ةلزانلا تايآلا ىلع اتاتب هل ريثأت ال { « هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص ه
 ليللا فالتخا : هيف ربدتلاو نوكلا يف رظنلاب سانلا رمأت يتلاو { ةيكملا روسلا
 نوحبسي كلف يف لكو ث ليللا ىلع راهنلاو ، راهنلا ىلع ليللا ريوكت . راهنلاو

 © ةمكحخُم لازتال اعيمج يهف ، باسحلا ىلا ةيعادلا تايآلاو { هرخا ىلا ...
 نالا مهنأ اك { ملعلا اذه يف اوننفتيو اهاضتقمب اولمعي نأ سانلا بلطت لازتال
 يضرألا وجلا ءارو ام ىلا دوعص نم { نومدقألا هب ملحي نكي مل ام ىلا اولصو

 يلاوح هنيبو اننيب يذلا ، رمقلا اوزواجت دقف { اهريغو بكاوكلا ىلا لوصولاو
 روهش ةتس نييالملا مهنيب و اننيب ام ىلا طقف رتم وليك فلأ ) ٤٠٠ وأ ) ٣٠٨

 ليوأت انل حضتا هيلعف & موجنلا ضعب ىلا دعب لصت مل و ، ريست خيراوصلاو
 . ثيدحلا اذه

 يف ىمادقلا هب لاق & عورشم لمع باسحلاب لمعلاف 3 هلك اذه دعبو
 لمعلاب لوقي نم مهيف ، نورفوتم ةباحصلاو نيعباتلا دهع يف ، ىلوألا نينسلا
 3 هنوعمست وأ ، مكل لاقي دقف ، أطخ ىلا اوهبتنا ، هب لمعيو هزيجي ، باسحلاب

 انلك © حيحص ريغ مالك هنكلو ، نيربتعملا ءاملعلا ضعب هيف عقو بيرغلا نمو
 © ميدقلا يف باسحلا ةلأسم ءاملعلا ركذ امل ، ريغصلاو انم ريبكلا ءيطخي ، رشب

 )٤٠( ص يتأيس اميف خيشلا هحضري اك . ضعب ىلع اهضعب لمحي يتلا راطقألا ٧٤ . ٧٥

_ ٢٣٢٣ 



 حرش _ يرابلا حتف يف رجح نباك ثيداحألا حارش و ثيدحلا ءاملع اهيف ثحب

 باسحلاب لمعلا زاوجب { نالف لاقو ، نالف لاق : لاق : اوور املو { يراخبلا
 رادقم ىرنل ، فرحلاب ةرابعلا صن تلقن { ةرابعلا هذهب مهدحأ لوقي { يكلفلا

 {©]= باسحلاب لمعلا لطبيل لوقي اذام ، ضعب هعبتو 3 هيف عقو يذلا اطخلا

 بحاص اهلقن ةملك هيف لوقي ، هيلع لمع ال _ اعطق _ هنأك الطاب هلعجيل
 لمعلا اوزاجأ نيذلا ءاملعلا ركذ {&] ثحبلا دعب لاق ، حتفلا يف © يرابلا حتفلا

 : لاقف { هب نوملعي ال روهمجلا ناكو ، هرخا ىلا ، هعنم نمو & باسحلاب
 8 باسحلاب لمعلا ىنعي 0 « لطاب بهذم وهو ه _ يرابلا حتف نم فرحلاب
 ملع يف ضوخلا نع ةعيرشلا تهن دقو لطاب بهذم وهو ةزيزب نبا لاق ه
 اذكه ء 0'‘× بلاغ نظ الو عطق اهيف سيل نيمختو سدح اهنأل موجنلا

 ةعيرشلا تبهن دقف » : هلوق يف ؟ .. ةبارغلا ميفو ، اذه بيرغلا نم & فرحلاب

 ىتح & ضعبلا دمتعاو ، « نيمختو سدح اهنأل موجنلا ملع يف ضوخلا نع
 باسح نيب قرفي مل اذه ، هنع يهنم ميجنتلا نال : اولاق { انئاملع ضعب نم

 ناسنا يتأي نأ : ع يبنلا ىهن © هنع يهنملا ميجنتلا ، مجنتلا ملعو كلفلا
 عولط وه يذلا { يكلفلا باسحلا ملع سيل ميجنتلا ملعف { امجتُم وأ انهاك

 اذهف ، باسحلا مظتنتل نهريسو & بكاوكلاو ،| سمشلاو 0 رمقلا بورغو
 روصعلا مدقأ ذنم افورعم ناك ام وه ميجنتلاو { ينيقي يعطق يكلف باسح

 نرقيو ، اهريغو لزانملاو بورغلاو عولطلا ىريف امجنم دحأ نوكي 3 مويلا ىلا
 وأ © رطملا طقسيس ةينالفلا ةعاسلا يف مجنلا كلذ علط اذا : لوقيف 3 لامعأب كلذ
 8 ادوعسم نوكيس ةعاسلا كلت يف دلو نم & ضرملا عقي وأ { طحقلا ثدح

 3 ملاعلا ثداوح عيمج نونرقيو { اذكهو 3 اسوحنم كلت يف دلو نمو
 نأ دعبف © نولازي الو ةريثك عاونأ مهو ناهكلاك & موجنلا ةكرحب اهنوطبريف

 كربخي قلطنيو 0} اذك كل ثدحيس . اذكو اذك دعب كل لوقيف رظني
 نم 8 هيطاعت نع يهنم { مارح رمأ هنا «| لهج لب ؟ .. ملع اذهأ © تابيغملاب

 )٤١( ج يرابلا حف ٤ ص ١٢٧ - مقر ثيدحلا )ر١٩١٣( .

 ۔۔ ٢٤



 مويلا ىتح دجن اننا بيرغلا نمو علاطلا 0 لطي هيلا بهذي نمو . هب موقي

 دلو نم : علاوطلا موي لك ركذت ، رصم يف ( مارهألاك ) ةمهم ىربك دئارج
 يتلا تافارخلا يه هذهف 3 اذك هظح .3 اذك هعلاط . اذكو اذك ف رمقلاو

 اعلا ف ثدح 1 باسح . ىنعملا اذهب ميجنتلا نع ىهن 0 {| اهنع ةعيرشلا تبن تبن

 وجو © مهتدالوو نيطالس تومو & قرح و ، قرغو & نتفو ‘ بورح نم
 ن يبنلا لاق ك  ءاونألاب هنع برعلا ربعي ام وأ ‘ اذهب نرقت اهلك ] ةئب وأ و

 هللا لاق _ ىنعملاب ثيدحلا _ هباحصأل لاق حابصلا دنعو 3 ريطم موي يف

 هللا لضفب انرطم لاق نم ( رفاك و نمؤم مويلا يدابع نم حبصأ ىلاعتو كرابت

 . 0'رفاك وهف اذك ونب انرطم لاق نمو ، نمؤم وهف هتمحرو
 ةصاحخ تايمويلا ضعب ّ صعب و 0 دئارجلا صعب و تدالحلا صعب ف نودجتو

 نم لاقف . ارومأ هب قلعتو . اذك ون . ءاونألا امئاد ركذت . زاجحلا تايموي

 { نودقتعي اوراص برعلا نأل { ارفاك حبصأ دقف {، اذك ونب انرطم اننا : لاق

 © انه نم مجنلا اذه علطي امدنع : اذه عم اذه ثدحي امدنع ةرورض هن ًأكو

 نولفغي {©“‘: طحقلا ثدحيس وا ئ رطملا ثدحيس . انه نم برغي مجنلا اذهو

 اونرقت ال لاق نذا © هنع ةعيرشلا تبهن ام اذه ، ىلاعتو كرابت برلا ةدارا نع

 الو {، بصخلا الو ، راطمالا ال { ءاونالا هذهبو {} موجنلا ةكرحب ثداوحلا

 ىلا اذه ىلع نيرصُم سانلا لازي ال نكلو . ءابولا الو ، توملا الو & بدجلا
 .: هرعش يف مامت يبا ةصق نوملعت متناو ] مويلا

 بنعلاو نيتلا جضن لبق مهدولج تجضن ىرشلا داس اك افلأ ٠0"نوعبس

 نيب ةروهشم برح يهو ئ ) ةيرومع ( ةيضق ف لاق نيمجنملا ناهكلا دحأ

 وقت ال نيملسملل ل اقف بسح يذلا ٠ مجنملا ء اج ) نيملسملاو ىراصنلا

 7 ميجنتلا هل وقي ام مكيلاف ئ نييبيلصلا عم ] ىراصنلا عم برحلاب نآلا

 ينعي 0 بنعلاو نيتلا جضن تقو تعقو نا . ةكرعلا يف نورصتنتس ء موجنلا
 ئ مصتعملا نكلو ‘ صخلملا اذه & نوم زهنتتسف نالا تعقو نا اما « فيرخلا ف

 : تدانف ةنيدم يف ةأرما تملظ دقو © ةيورمع بحاص ث نييسابعلا رخاوأ نم

 )٤٢( مقر ثيدحلا رظنا )٨١٠( يراخبلا حيجص يفل .

 )٤٣( ص ءافلأ نوعست : ناويدلا يف ٢٥ . يواحلا ايلأل . مامت يبأ ناويد حرش .
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 همالكب برضو . مجنملل بجتسي و ؤ مدقأف هب تناغتسا {} هامصتعماو

 مامت وبأ مظن ىتح 7 اريبك اراصتنا رصتناو ، برحلا تعقوو ، طئاحلا ضرع
 _:: : اهعلطم يتلا يبرعلا بدألا ف ةروهشملا هتديصق

 بعللاو دجلا نيب دحلا هَّدَح يف بتكلا نم ءابنأ قدصأ فيسلا

 : لاق نأ ىلا { باتكلا مالقأ نم رثكأ قداص فيسلاف
 بنعلا نيتلا جضن لبق مهدولج تجضن ىرشلا داس اك افلأ نوعبس

 اذهو © نيتلاو بنعلا جضني نأ لبق مهدولج تجضن لاطبألا نم افلأ نوعبس

 وه اذه © ةفارخ هذه . بنعلاو نيتلا جضني نأ ىلا اورظتنا : انل لوقي مجنملا

 . ةناهكلا وخأ وه يذلا 3 مرحملا ميجنتلا وه اذه 3 موجنلا ملع

 يكلفلا باسحلاب لمعلا بهذم نا » : لئاقلا لوقي نأ بيرغلا نمو

 ةقيقح .3 اذه طلغ يأ ذ » موجنلا ملع نع تبهن ةعيرشلا نأل لطاب بهذم

 بحاص ةلوقم _ نيرخأتملا ضعب صعب ةلوقملا هذه ررك دقو & ريبك طلغ هنا

 . هنع يهنم ميجنتلا نل : : نودمتعيو ، لاق نم لبق اهلاقو _ حتفلا
 اوملعتل » : كل لوقي برلا © « اذه نع يهنم )) لوقت نأ كيلع مارح

 { ( اوملعتلو ) & نفلا اذه ملعتتل ابيغرت كبغري & « باسحلاو نينسلا ددع
 هيف نال 0 ةيلمعلا ةيصعملا نم رطخأ وه ام هيلع فاخي الوأ ، ال تنأ لوقتو
 © ملعلا اذه ملعت نم هب ىلاعتو كرابت هللا رمأ ال لاطبا © ةللا مالكل در

 اذه ىلع انضرحيل 9 دري مل ول 0 ىلاعتو كرابت هللا ىنغأ ام & ( اوملعتلو )

 ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا وه ل : انل لوقيل ناك ام 0 ملعلا
 لالهلل طقف سيل باسحلاو ، إ باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو
 {©= : سمشلا لزانمبو & لزانم رمقلل ريدقتب قلعتي باسحلاف { ب رغ مأ علط

 ."اهريغو تاولصلا تاقوأل انلق اك باسحلاو

 رمألا هيلع سبتلي نم مكطلغي وأ ، طلغلا يف اوعقت ال ىتح انمالك اذهف
 { يكلفلا مسا نيمجنملا ىلع مويلا سانلا قلطي دق هنأ ولو ، كلفلاو ميجنتلا نيب
 دهع ذنم تام ،رصم يف ( يخوطلا دومحم ) ناك اك 3 نالف كلفلا لاق

 ضعبو 3 ةيبوروألا دئارجلا ضعب هرشنت ام ماع لك نوعمست متناو ، بيرق
 ماع اذك ثدحي هنا : لاق دق امجنم كانه نأ ىلع © ةيمالسالا دئارجلا

_ ٢٦ _



 كلملا توميس : نيمجنملاو ةنهكلا نم اذه امئاد رشنت & الثم ‘ مم ٩٧٢

 مهناكو نوبسحي & اذك ثدحيس © ينالفلا ناكملا يف ةروث عقتس 3 ينالفلا

 دئارجلا ددعو 3 هنع يهنملا اذهف ، مجنتلاب ؟ .. اذامب آ بيغلا ىلع نوعلطم

 دقو نوقدصي دق ء تونهكلا اذه رشنت ملاعلا دالب عيمج يف ادج ريثك

 اذهل ارابخأ اوركذ دقو 0 مهقدصن ال نأ ةعيرشلاب نورومأم نحن ، نوبذكي

 مارحلا ميجنتلا وه اذهف & ثدحت ال مأ ثدعتأ يردن الف & م١ ٩٧٢ ماع 0 ماعلا

 . هيطاعت

 © ةالصلا تيقاوم ، تيقاوملا يف باسحلا قيقدتل ملعلا اذه لامعتسا امأ

 . بولطم . هب زوُمأَم اذهف ، اهريغو رطفلاو موصلا تيقاومو

 © ةداعلا بسح جاتنتسالل وجلا لاوحأ لا رظنلا : رخا ليلد اذه ءارو ش

 رظنلاف ، هيف سانلا رهمأ نم ناكو ء هلعف .ك يلا ل ب © امارح سيل اذهف

 يذلا باحسلاو . حير وه يذلا غ رافلا باحسلا ةفرعمو ؤ{كتبحسلا ىلا

 هملعي ام اذهو ث افيفخ مأ اريزغ هرطم نوكيسو © اريطم بلاغلا يف نوكيس
 يأ ىلاو آ تا وه ةهج يأ نم باحسلا ىري نم كانهف 0 ةبرجتلاب سانلا

 ىريو . ةيلبق ةيبرغ يه مأ ةيلبق ةيقرش يهأ حيرلا ىلا رظنيو ، هجتم وه ةهج
 © رمحا { دوسا {، باحسلا نول ىلا ىريو {“ك باحسلا قشي فيك قربلا ىلا

 . كلذ ريغ وأ & نايدولا لمحتس هللا ءاش نا لوقيف ، كلذ ريغو

 لأس . هلباقم ناك ام وهو {. باحسلا مودقب ةرم هوثدح هُكقْيلَع يبنلاو
 فيك 3 هدعاوق نع لاس _ هلك ثيدحلا ينرضحي ال _ نورت فيك ةباحصلا

 سوؤر . هيلاعأ نع لأسف هل اهوفصوف ؟ .. لبجلا يلاوت يتلا ةهجلا نورت
 اهيمسن نحنو _ هاحر نع لاسو 0 اذكو اذك اولاق ، اهوفصو ،“ك باحسلا

 هاحر نع لأس _ بحسلاب نيلغتشم ريغ انرص نويعلا رفوتلو ، ( سورعل )
 مأ اقش قشي وهأ قربلا نع لاسو ث اذكو اذك اولاق {ك] باحسلا طسو

 نفب ةربخو ر ع ىلع لديو اذه _ لكلا نع لأسو 4 هوفصوف ؟ .. ضرتعي
 . رطملاب اورشبأ 0 ايحلا : لاق {كت. فصولا اومتا املف _ باحسلا

 يفو ، هربخأف هاتأ اليربج نأ هانعم سيل اذهو ، بيغلاب ارابخأ سيل اذهف
 امم اذه جتنتسا دق نكلو ء ةيدوألا ناليسب هربخيف ليربج هيتأي نأ ناكمالا

٢٣٧



 ليقث باحس و . ءاملاب رماع ليقث باحس © ب بحسلا عاونأ نم هفلأ و هفرع

 ه هيف ةرطق ال نكلو قربيو دعري : نولوقي اك ، ماهج باحس . حايرلاب نكل
 هلمع نم لوأ © ناديم اذهف 0 ةداتعملا ةفولأملا وجلا ثداوح نم جاتنتسا اذهف

 اهنم & بابلا اذه يف ثيداحأو . ةباحصلا عم هكلع يبنلا وه مالسالا يف
 اذهف ا هريغ رخآ يناثلاو ، تالاؤسلا وذ اذه وه امهدحأ & ناروهشم ناثيدح

 ‘ ًاعَقوَت ءىشلاب نوربخي ى تارامالاب لالدتسا وه امنا ، مجنتلاب سيل كلذك

 . مهدنع ةفولأملا لئالدلا بسحب كلذ نوملعي ءاربخ اندنع ناك اك

 دالب عيمج يف & موي لك ةيوجلا تارشنلا همدقت يذلا مويلا باسحو

 تالا نآلا مهدنعف & تاراما ىلعو ، براجت ىلع كلذك ةينبم هذه 0 ملاعلا

 هل هتقيقح يف نكلو ث هثودح دعب الا ءىشلا ىرن ال نحنف 3& ةساسح

 عبطنت امناف ، هريغ قبستو © رطملا قبست وجلا يف عقت ةقباس تاؤيهتو تادادعتسا

 ملعيف تارامالا ىرتف & سحلا ةقيقدلا تالآلا ضعب يف تادادعتسالا كلت

 ةسوسحملا ةلدألا بسحب ، قربو دعرب وأ ، راطمأ ثودحب وأ ، ةفصاعلا ثودحب
 روعش نم رثكأ ةرم فلأ اروعش رعشت & سحلا ةقيقدلا تالآلا يف ةعوبطملا
 ءايشاب وجلا ةلاح ىري & ةربخ © ةيساسحلا ضعب هدنع نم سانلا يفو ، ناسنالا

 راطمأب ربخيف ، كلذ ريغ وأ 3 هتنويل وأ © هتدورب وأ ، وجلا ةرارح ، اهسحي
 الا وه ام مجنتلاف ، ميجنتلا نم ربتعي ال اضيأ هلك اذهو ، وجلا يف تابلقتو

 & اعرش مرحملا اذهف © موجنلا عقاوم ىلع اداهتعا ملاعلا يف عقت يتلا ثداوحلا قيلعت
 نأل لطاب وهو » : اذه لوقيو © نيقرشملا دعب يكنفلا باسحلا نيبو هنيب

 : ةرابعلا هذه لثمب ربعي ىتح ميجنتلا وه نيأ ، ٤ ميجنتلا نع تهن ةعيرشلا
 : لوقي مث « موجنلا ملع يف ضوخلا نع ةعيرشلا تهن دقف لطاب بهذم »
 © الب نيطلل دازو ، « بلاغ نظ الو عطق اهيف سيل نيمختو سدح اهنأل ه
 مويلا باسحلاو 3 امامت عقاولا سكع 3 بلاغ نظ الو عطق اهيف سيل

 . &٤_)يعطق

 )٤٤ سانلا نم ةفرعملا ةترافتم ةفلتخم تاقبطل ىقلي سرادلا نأل ةيضقلا هذه حرش ديعي خيشلا نأ فيك انه ظحلن ٠

 سانلا ماهفا يف ةبغر ةداعالا ىلا اذه لجأ نم رطضم وهف . نوأرقي ال نيذلا نييمألا ىلا ةعماجلا ةبلط نم
 . ( ث . م )

 _ ٢٨



 لمعلا ررقتل ىوتفلا ةنجل أجلأ يذلا ام _ بعشتملا عوضوملا _ اذه دعب

 ذنم ةيمالسالا تارمتؤملا نم اعمج اجلأ يذلا ام ؟ .. مويلا باسحلاب

 اهنم & يمالسالا ملاعلا دالب يف تارمتؤم اهيف تعقو ماوعأ نم مك ؟ .. تاونس

 رمتؤملا رابخأ يف هرارق رشنو & م٧٦٩١ ماع نم ربوتكأ وأ ربمتبس يف عقو رمتؤم
 ةريثك تاعاهتجا تعقو . ايزيلام يف رمتؤمو © نيملسملا ءاملعلل 3 ةرهاقلا يف

 ؟ .. نيملسملا راطفاو مايص ديحوت متي فيك ثحبت سانلاو ، تاونسلا هذه يف

 وه امك ،} تاناضمر ةعبرأو مايأ ةثالثو . دايعأ ةعبرأو مايأ ةثالث امئاد

 ، نينثالا موي ماص نم كانه ، دحألا موي ماص نم كانه : ةنسلا هذه لاحلا
 { نينثالا ، دحألا ك بازيم يداو يف اندنع انه 0 ءاثالثلاو موي ماص نم كانه
 رصان يلا بتكي نأ بيرغلا نمو & تاناضمر مايأ ةثالث . ءاثالثلا

 يف لوقي ، ىوزن نم 0 نامع نم ث تاذلاب اذه ناضمر يف ، &؛)يديزلا
 امامت 9 ءاثالثلاب ماص نمو © نينثالاب ماص نمو ، دحألاب ماص نم اندنع نامع
 غلب ماوعألا دحأ يفو 3 ديعلل مايأ ةثالث اعبط نوكيسو ، تاناضمر مايأ ةثالث
 عزني رمأ يف ثحبلل سانلا ًاجلأ يذلا ام { مايأ ةسمخ ىلا مايأ ةعبرأ { لصافلا

 { ةحيحصلا دعاوقللو { مالسالل ابس ترجو ؟ .. عقت يتلا ىضوفلا هذه
 دعاوقو 3 هيف انوعطم راص ى هيف ةهبش ال يذلا © رصلا حيحصلا مالسالا
 ببسب ةعيرشلا ءادعأو مالسالا ءادعأ نم اهيف انوعطم تراص فينحلا عرشلا

 { ةيؤرلا يف يرحتلا مدع اذه ىلا ىدأ ؟ .. اذه ىلا ىدأ يذلا امف 0 اذه
 نظأ انأو : لوقأ نأ عيطتسأو ، ةيؤرلا ةداهش يف أطخلاو ، روزلاو ، بذكلا

 هيف عقي مل ، ديع وأ ، ناضمر كانه دجوي ال اناضمر نيتسو نينثا تمص
 نيب ، امئاد اذه عقي انه اندنعو ، برغملاو قرشملا يف نيملسملا نيب فالخلا

 3 مئاصو رطفم ، دحاولا رطقلا ءازجأ نيب ، سنوتو رئازجلاك © رطقلاو رطقلا
 ملعنو 3 اراهن اراهج ، ياشلا تاودأ زهجم يناثلاو { ناضمر لوأ مئاص دحأ

 ةرافسب الوئسم اضيأ ناكو . هرارقلاب يوناثلا ةايحلا دهعمب سرد . نامع ةنطلس نم . يديزلا دمحم نب رصان )٤٥(
 . رئازجلاب ةنطلسلا

 ۔ ٢٣٩



 ذنم & نامزلا ميدق ذنم سنوت عبتت تاعامج لامشلا يف اندنعو 0 اعيمج اذه

 & ةعبرأو ةثالثو نيموي { امئاد قبست يهو © سنوت تنلعأ لاقيو . انلقع
 ناك { ةعطاق ةلدأو ، تاراما هيلع يلو & طبضلاب هلقعأ انأ يذلا ماعلا ركذأو

 امئاد مهف 0 رركتم اذهف مويو ناموي امأو 3 ةلماك مايأ ةعبرأ هيف قرفلا

 راجت ، سنوت نوعبتي رئازجلا قرش يف ةصاخ _ تاعامج كانهو _ نومدقتم

 يفو . 0( سارها قوس ) يف 0" ةبانع ) يف 0٨ ةنيطنسف ) يف

 لك يف .ع( فيطس ) يف 0 .ث× ونوطس ) يف © .'× نادوطاش )
 رمألا نأل ، ءيش يقب امف ربخلا نلعأ : لاقي ، سنوت اياعر نم ريثكو { ةهج
 امئاد مايأ ةعبرأ وأ ةثالث يف نورطفمو نومئاص & دحاولا رطقلا يف ىضوف

 تقولا يف ، قافتالا هيف عقو ماع كانه سيل 0 انيقيف امئاد تلق اذاو 0 امئاد

 . اساسأ باسحلا ركذي نم دعب دجو ام يذلا

 & سانلل نالعالاب نيفلكملا نأل { ةفئازلا تاداهشلا لوبقل ؟ .. اذه اذامل
 تحص ةيعرشلا ةداهشلاف ، لالهلا انيأر نولوقيف ؤ دوهش هيتأي يضاقلاك
 باسحلا هلاق ام يردي ال وهو 0 اورطفأو اوموص سانلا اهيأ ايه 0 هدنع

 3 ةرم متملعو 0 كلذ عفن ام ، هل دوجو الو لاله ال : هل ليق اذاو ، يكلفلا

 دنع نكلو ث لالهلا ةيؤرب ‘ سنوت يف ليللاب نالعالا عقو 3 ةقيقحلا يهو
 : لوقت ملكتت دئارجلا تراصو ء 0"ةلبقلا نم سانلا لك هآر انه حابصلا
 . ًادبأ كلذ عفن ام نكلو ، يرحتلا ءاجر

 )٤٦( اهربكا نم يهر رئازجلا قرشب ةنيدم .
 )٤٧( رئازجلا قرشب ةنيدم .

 )٤٨( رئازجلا قرشب ةنيدم .
 )٤٩( (ديعلا موغلشر نآلا اهيلع قلطي رئازجلا قرشب ةنيدم .

 )٥٠( (ةمنقلار نآلا اهيلع قلطي رئازجلا قرشب ةنيدم .

 )٥١( رئازجلا قرشب ةنيدم .

 )٥٦٢( ابونج اليلق اهجتم قرشملا وحن رئازجلا يل ةلبقلا لابقتسا .

_ ٤٠ 



 انأ { يكلفلا باسحلاب لمعلا نوكي 0 اذه انناضمر يف { مويلا نحن اهو

 دوجوم لالهلا نأ : اهأرق وأ اهعمس نم يل لاق امناو ، ةيوجلا ةرشنلا ىلع علطأ مل

 دوجو ال نذا ، سمشلا بورغ لبق ةقيقد ١٧ هبورغ نوكيسو ، دحألا ةليل

 وليكلا فالآ مهنيبو اننيب { انم اقرش . انلبق نيذلاو { نحن انئاوجأ يف { هل

 دقف 0 ةيالثو ، نيتعاسب { كلذ نم رثكأ وأ ، ءاشعلا مهدنع انبرغم ، تارتم

 مهدنعف _ ةقيقد ١٧ ب اندنع ناك اذا _ سمشلا بورغ لبق لالهلا برغ
 لاقو ، دحألاب ماص هلك قرشلا ، اذه عمو ، رثكأ وأ ةقيقد ١٧٠ ب نوكيس
 نم _ ميمحلا قيدصلا _ يعافرلا ةزمح دمحأ خيشلا يلا بتكو ةيعرش ةيؤرب

 © اماع نيتس نم رثكأ م١١٩١ ماع ذنم ، نييبازملا روزم ث ةنيدملا ءاملع رابك

 ينئنهي اذه ناضمر يف يلا بتك ث هفرعي زاجحلا ىلا بازيم نم بهذ نم لك
 ركذو ، ناضمر نم سداسلا مويلا يف ةلاسرلا بتكو 3 ديعلاب ءينهيو مايصلاب

 © « ةيعرش ةداهشب وأ ةيعرش ةيؤرب دحألا مويب ناضمر لوخد اندنع حص ه
 لاحلا وه اك & سانلا هيلا بهذي يذلا يضاقلا نكلو 0 ابذك لقي مل وه : معن

 8 سانلا بهذي ىرخالا نكامالا يفو 0 ث"ةبازملا ىلا سانلا بهذي 0 اندنع

 تلكش ناو 0 مالسالا دالب عيمج يف نوفلكملا مهف { مكاحملا ةاضق © ةاضقلا ىلا

 ءاج لاقيف & يضاقلا وأ يتفملا ةسائر تحت ةمكحملا يف عمتجت ابلاغ يهف 3 ةنجل

 همهتن ال ملسم دهاشلا _ ءىش يقب امف مهتداهش اودأف اذك ناكم نم دوهشلا

 ايه 7 انيقي هانيأر معن : نولوقي ؟ .. لالهلا متيأر له : نولأسيف _ ءيشب

 رخأتي نم انئانبأ نم اندنعو { ةيؤرلا لوبق يف لجعتي ال نمم نحنو ، بتكأ نذا
 اهنا ؟ .. هلك اذه يف ببسلا وه امف 0 مويلا ىلاو ، هللا دارأ ام اذه 0 اندعب
 اولاق ، رئازجلا نالعا انفلاخ يضاملا ماعلا يف { ةحيحصلا ريغ ةفئازلا تاداهشلا

 دوجو ال هنأب انقيتو انتبثت نحنو 5 0ثث( ةينغم ) ةهج نم ةداهشلا تفلب : انل

 )٥٣( نيدلا رومأ ىلع ةفرشملا ةينيدلا ةئيهلا مه : ةبازعلا .

 )٥٤( ةيبرغملا ةيرئازجلا دودحلا يل ةنيدم .

_ ٤١ 

 



 © ةريثك ةلدأ ، ليللا يف دجوي نأ نكمي ال ، حابصلا يف فر لالهلا ، لالهلل
 © باسحلاب نلعت مل و ، ةيؤرلاب تنلعأ اهنأل هانفلاخ © ةموكحلا نالعا انفلاخو

 © هأطخ نيبتو ، ( ةينغم ) ةهج نم نظأ 5 ةيبرغلا ةهجلا نم ةداهشب تبث لاق
 . يفرو © نينثالاب ناضمر نأب باسحلاب رئازجلا نالعاب انلمع انه نحن معن
 ينثدح اك يبرغلا جهنلاب يرو 0 انباسح ىلع ايفو قباسلا رهشلا فداص : الوأ

 ررق اك نينثالا ةليل اريثك فر دقف & بازيم نم ناوخالا نم انه اوناك ةعامج
 . امامت ةبلص ةدعاق ىلع انينب دقف © كلفلا

 & ةيؤرلاب عقي امنا ، نآلا عقي يذلا كشلاو فالخلا ؟ .. يه ام ةصالخلا
 اذهلو & يعطقلا باسحلا اهضراع ولو ةيؤرلا نولبقي نيذلا يف ريبكلا أطخلاف
 ترشنو ، مم ٦٧ ماع ةرهاقلا يف دقعنا يذلا نيملسملا ءاملع رمتؤم ناك

 الصأ : لاقو © ررق معن ء ما ٦١٧ رب وتكأ ٦ يف ( مارهألا ) ةديرجب هتارارق

 باسحلا ضراعت ال نأ طرشبو 3 ةمهت اهب نوكت ال نأ طرشب ةيؤرلاب لمعن

 . ادج ليمج ، لوقعمو 0 لوبقم اذهو © يعطقلا يكلفلا
 ماعلا يف 3 ةينيدلا نوئشلاو يلصألا ملعتلا ريزول ةلاسر هيف تبتك ام اذهو

 يتلا ةنجللا فلكت نأ هنم تبلط 0 اذهب هتربخأ & فيصلا يف ، 0}يضاملا
 © ةلطاب اهنأ رهظو ( ةينغَم ) نم تءاج يتلا ةداهشلا رثا اذهو _ ةيؤرلا لبقت

 لاصتالاب امئاد ةنجللا مزتلت نأ ريزولا نم تبلط _ الطاب سانلا ماصو
 ربخلا لصحتتف ، ةروهشملا ةمهملا دصارملا نم دصرم اهيف رئازجلاو ، دصارملاب
 مأ ڵ سمشلا لبق برغيأ © لالهلا ةدالو ىلع © يكلفلا باسحلا نم اقبسم

 ؟ .. هتيؤر نكمت لهف سمشلا دعب يقب اذاو ؟ .. اهعم برغي مأ { اهدعب
 فرطلا يف ءاوس 0 يؤر هناب { ةيؤرلاب ةداهشلا تءاج اذاف { ققحتتل اذه لكو

 دولوم ، لالهلا دوجو ةقيقح قباطو ، رطقلا نم يبرغلا فرطلا وأ يقرشلا

 ترشن دقو . ٢٧٤ ص . ضويب خيشلا ىراتف . م ١ ربوتكأ٨ / ه١٩٣١ نابعش ١١ موي ةخرؤم ةلاسرلا (٥٥ر)
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 نلعيو 0 ةداهشلا لبقتف 3 هتيؤر نكمت ثيحب سمشلا بورغ دعب قاب 3 العف
 { ةداهشلا درت فلاخ اذاو &، ناضمر لوخد ةداهشب اندنع حص : سانلل اهب

 ناكم يف هودجوو ةيؤرلا دحأ ىعدأ اذا : اولاق { ءاهقفلا ةلدأ ضعب هل تركذو

 نولوقيف دوهش يتأيو نيرشعو اعست رهشلا نوكي نأك 3 لالهلا هنم ىري ال
 . « لالهلا انيأر ه

 . هومتيأر نيأ _

 . لالهلا انيأرف © ءاسملا رخا وأ أرقن (ث”رادلا طسو انك
 متسلجو يلاعلا ناينبلاو 0ث"»دجسسملا متكرت 3 متئج ثيح نم اودوع ايه

 قوفي ثبع الف & نورشعو ةعست رهشلاو لالهلا متيأرو رادلا طسو ضرألاب
 . ثبعلا اذه

 ءارو نوكي نأك : هيلع اوصنو لبق نم ءاملعلا هلاق امنا 3 انأ هلقأ مل اذهو
 نكمت ال ناكم نم هاعدا اذا ! .. ةيؤرلا يعديو { ادج لاع لبج وأ لاع ناينب

 ةعست رهشلا يفو عم يعدي : هتيؤر نكمت ال تقو يف هاعدا وأ 9 هتيؤر
 ءاشعلا { ةسماخلا ىلع ريدقتلاب ، برغملا ىلص 0 لالهلا ىأر هنا { نورشعو

 . فصنلاو ةسداسلا وأ ةسداسلا ىلع

 ؟ .. لالهلا تيأر ىتم _

 . لالحلا تيأرف دجسملا نم تئج . ءاشعلا ةالص دعب : لاق _

 تنأو ، ةسماخلا ىلع تبرغ سمشلا ، ءامسلا يف نيتعاس يقب لالهلا تيأر
 ريغ اذهف © نورشعو ةعست رهشلا يفو . ةنماثلا وأ ةعباسلا ىلع هتيأر

 نكمت ال ناكم نم ، ليحتست ث هيف نكمت ال نامز يف ةيؤر ىعدا نمف. لوقعم
 اذه كلذك نذا ، اذه نم ةلدألا ضعب ريزولل تركذ . هتداهش درت . هنم

 مل ، لالهلل دوجو ال : لوقي يكلفلا باسحلاو & لالهلا ةيؤر يعدي يذلا
 ىلع اديلو ىري نأ دحأل نكمي فيك : باتكلا يف هل تلق ىتح . دعب دلوي

 ؟ .

 )٥٦( سمشلا لبقتستل ءامسلا ىلا ةحتفم يهف ةزيمتم ةسدنه اف بازيم يداو يل رايدلا .

 )٥٧( لبجلا ىلعا يف بازيم يداو ىرق يل دجملا .

_ ٤٢٣ 



 الف & نينج دلوي نأ لبق لالهلاف ، همأ نطب يف انينج لاز ام وهو ، ضرألا
 نأل ريزولل يضاملا ماعلا يف تبتك ام اذه 0 هداليم لبق هتيؤرب ءاعدالا نكمي

 ' نأ مزليف © هب لمعن نأ انربخت امل نينئمطم نوكن نأ : ةنجللا نم هوجرن ام

 تءاج اذاو ، تلبق ةقباطم ةيؤرلا تءاج اذاف { يكلفلا باسحلا يعارت
 بورغ دعب 0 هيف لالهلل دوجو ال هنأ ملعلا ررقي تقو يف تيعدا . ةفلاخم
 يذلا ةيمالسالا ثوحبلا عمجم هررقام اذهو 0 درت اهناف ةيؤرلا تقو يف سمشلا
 © ترم نينس سمخ © م٧٦٩١ ماع يف ، ةرهاقلا يف ، لالهلا ةيضق ريرقتل دقعنا
 نيذلا نا لوقنأ & يردن ال 0 ةلطابلا ةيؤرلا ببسب 0 امئاق فالخلا لازامو

 ؟ .. كلذ يف ةدئاف مهدنعأ { ! ؟ .. نؤرورُي ادصقو ادمع ةيؤرلاب نودهشي

 ضعبل الام نوطعي { نورمي سنوت يف دوهيلا ناك : نولوقي ضعبلا معزي اك
 كلذ حيحصأ يردن ال . اركم نيملسملا نيد داسفإل كلذو 0 ةيؤرلا اوعديل

 دبك نوبيصي ام اردان & دوجوم امئاد امئاد امئاد اطخلا لاح لك ىلع 0 ال مأ

 & نيماع وأ ماع ذنم نولوألا مه اوأدبيل ، سنوتب مهب ادح ام اذهو ، باوصلا
 مكل تركذو ، ادج ريثك مهاطخ نأل { مه اونسحأو ، باسحلاب لمعلا
 بيطلا خيشلاو &ث}سيداب نب ديمحلا دبع خيشلا نيب شاقن عقو هنأ : ةرم
 وأ آ سنوت عابتا يف 0 تانيثالثلا لئاوأ يف 0 ءاملعلا ةيعمج ىيف . &}`>يبقعلا

 | نوملسم ءاملع . ءاملع اهيف اندنع : لوقي يبقعلا خيشلا { اهعابتا مدع

 نوملسم ءاملع اهب اقح ج هتناكمو ةتجرد ةنوتيزلا عماجلو 3 اهب اوملعت انؤانبأ
 فقو { مهعبتن لالهلا دوجوب انوربخأ اذاف ؟ .. مهدلقن ال فيك & لحاطف

 انملعت { ادبأ سنوت لبقن ال ، ال لاق ، ةمراص دج ةفقو ديمحلا دبع خيشلا

 الف & نوقبسي امئاد ، رمتسملا مهطلغ انيأر ، سنوت يف انأشن © سنوتب
 هيلع برج نمو 0 بذكلا مهيلع انبرج دقو . ادبأ مهدلقن الو 0 مهعبتن

 . (م٠٤٩١) يلوت . رئازجلا يف ةيحالصالا ةكرحلا دئار سيداب نب ديمحلا دبع خيشلا (٨٥ر
 . (م٠٦٩١ر) يفوت . نييرئازجلا نيململا ءاملعلا ةيعمجل نييرادالا ءاضعألا نم يبقعلا بيطلا خيشلا (٩٥ر)
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 يه . ؟ .. اذام يف هلك ببسلا . قحلا وه اذهو ث هيلع لمع ال بذكلا
 . ةيؤرلا

 © انلصت يتلا ةيؤرلا نم قئثوتسن فيك : لصاونل _ ثيدحلا لاط _ دعبو

 بيلصلا ناك تاونس رشع لبق 0 مويلا لبق . ؟ .. الثم ةموكحلا نم نالعا

 ناو & اهراعش بيلصلاو { ةيحيسم ةيبنجأ ةلود . رئازجلا مكحي يذلا وه

 ضعبو 0 ةيفنحلا يتفمو ةيكلاملا يتفم ، يتفملا نم ةبكرم ةلهألل ةنجل تنوك

 هذه لمع ربتعن انك امف 2 رفاك يبنجأ ناطلس تحت ةنجل اهنكل . ءاملعلا

 اضيأ مهو 0 ةملسم ةلود تسيل 0 يمالسالا كاجلا كانه سيل هنأل { ةنجللا

 نحنو ، ةلطاب نوكت ام اريثك يتلا ةيؤرلا ىلع امنا ، باسحلا ىلع نودمتعي ال
 تلدبت ، انتيؤر ىلعو © انسفنأ ىلع دمتعن & ادبأ مهنالعاب لمعن مل اندهع لوط
 نيد نأ ىلع اهروتسد صني © ةيمالسا ةلود انمكحت تحبصأف مويلا لاحلا
 نوك انينعي ال . 3 ملسم م احلا © ةملسم ةلودلا © مالسالا وه يمسرلا ةلودلا

 اذهف ، ال مأ هسفن ةصاخ يف ةعيرشلاو مالسالا دعاوقل اقبطم امزتلم مكاحلا

 نوثالث يدعب ةفالخلا » : لقع يبنلا لاق امك يمالسالا ملاعلا انيأر دقو 3 رمأ
 يبأ نب ةيواعم نم ءادتبا نييومألا دهع ىرنل & ى اضوضع اكلم نوكت مش

 مايأ لاوطو ى ةيومألا ةلودلا مايأ عباتنو ةيواعم نب ديزي نم ةصاخ ، نايفس
 ضعب يف لدع عقي ام اردان دجنف مهريغو رصمب نييمطافلا مم ةيسابعلا ةلودلا

 ةريصقلا مايألاك { تاهجلا ضعب يف ةريغص لود ضعب يفو 0 ةيمالسالا راطقألا

 ال ، املسم مكاحلا ماد ام ، نآلا انينعي ال اذهف { ترهات يف ةيمتسرلا ةلودلل
 & رخآ رمأ اذهف ، ؟ .. ال مأ ماكحألا قبطيأ لءاستن نأ انيلع سيل ايبنجأ
 ةنجللا تنوك نيح انهف ، ملسم سيئرلاو ، ةيمالسا ةلود ربتعت ايمسر ةلودلاف

 نلعتو لبق نم ةيمالسا ةموكح تنوكت دقو 2 ملسملا مكاحلا مساب ملكتت يهف
 نم رثكأ كشلا هيف اندنع ةيؤرلاب نالعالا نكل 3 ةيؤرلاب نالعالا ناك امدنع
 يكل _ ةساسحلا ةطقنلا ىلا تلصو دقو _ نآلا امأ { باسحلاب نالعالا
 & ةئاملا يف ةئام قفاوم { باسحلاب لمعلاب قفاوم يننأب قبسأ انأ اذامل اومهفت
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 اذا ، باسحلا ربتعنو ، كلذ يف دهزن ال ، لالهلا ىلا رظنن © ةيؤرلا دمتعنل

 ماكحلا نم تفلك ةيموكح ةئيه نم ريرقتلا ءاج اذاف آ فالخب ةيؤرلا تءاج

 باسحلاب لالهلا توبثب اوربخأف ، ةمزاللا تاءارجالاب اوماقو © نيملسملا ءارمأ
 نم دحأ انأ © نيعلاو سأرلا ىلع هلبقن نأ الا انيلع امف © ةفورعملا طورشلاب

 اذا ، كلذك مكلك مكنظأو ث ةنينأمطلاو نيقيلا ىلع ينأل 3 ؟ .. اذامل © هلبقي
 يف انئمطم هب ناسنالا نوكي ربخ يأ 3 مكناهذأ يف ى فس ام لك نم مدرم

 دصارم نا كل لوقيو كيتأي يذلا ربخلا ، ؟ .. ةقيقح لالهلا دوجو ةيضق
 يف دلو هنأو ، لالهلا دوجو تتبثأ © ةيعطق ةيملاع يه يتلا يكلفلا باسحلا

 ادغ هيلعو 0 هتيؤر نكمتو ، اذك بورغلا دعب يقب دقو 0 ةينالفلا ةعاسلا

 يذلا رخآلا ربخلا م . ةفك يف هعَضَنل ، باسحلا ربخ اذه © ديع وأ ناضمر

 نم ينعي ، ( ةبانع ) نم وأ ، ( ناسملت ) نم ةداهشلا انتغلب : سكعلاب لوقي
 ابونج تسارنمت دودح نم وأ © سنوت دودح نم وأ ىصقألا برغملا دودح

 دوهش ةداهشب ، هدنع تبث هنأب كانه يضاقلا انيلا لسرأ دقف { اهريغ نم وأ

 ةرم ةئام ىرأ انأ ، ؟ .. دوجوم لالهلا نأب ، ناك يأ وأ 5 ةعبرأ وأ ةثالث
 تيأر لئاقلا لوقب نانئمطالا نم رثكأ لالهلا دوجوب باسحلا لوقب ةنينامطلا نأ
 اما ، باذك اما ، ءىطخم اما ، لالهلا تيأر لئاقلا نأل ، ؟ .. اذامل ، لالهلا
 . انرامعأ لوط 9 ةرم ةئام عقو اذه © يردأ تسل ء هيلا ليخت اماو ، روزم
 : ةملك اهعمجت لقألا ىلع ، بذكلاو ، روزلاو ، فيزلا 2 انه نم يساقن انا
 هيلا ليخ وأ © اطلغ طلغ وأ © ادمع كلذ دصق لوقن نأ عيطتسن ال { أطخلا
 ةنجللا انتربخأ نآلا دجن ةنراقملل نيتفكلا عضن امدنعف { نكمم كلذ لك ث اليخت

 ماعلا يف انتربخأ امدنعف 0 ةنجللا عجارن انك ىضم اميف 0 انلبقف ايلاح ةدوجوملا

 نأل ال ، ربخلا لبقن . ( ةينغم ) ةهج يف هتيؤر تتبث لالهلا نأب يضاملا
 ، مويلا ةدوجوملا اهسفن يه ةيضاملا ةموكحلاف 0 تلذب ىرخأ ةموكح كلت

 نمزلا نم ةدم نأل سيلو ث مويلا هسفن وه ىضم اميف ةينيدلا نوئشلا ريزو
 اهتلق © مهانفلاخف اونلعا ، طقف يضاملا ماعلا يفف 0 انتيرظن انّريغف ترم
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 يف لالهلل دوجو ال هنأ ملعن نحنو { ةيؤرلاب متلبق مكنأل مكانفلاخ : ريزولل
 . ةلطاب ةداهشلاو ‘ دصرملا هلوقي ام اذه 7 اقالطا نمزلا كلذ

 موي لك يتأت يتلا تاداهشلا هذه يف رظنلا ديدجتل مهلمح ام اذهف نذا
 باسحلل ةقفاوم ريغ يتات ( 7٩٠ ) & لاوحألا بلغأ يف { امئاد امئاد يهو

 باسحلاب لالهلا توبثب ربخن نأ انل ريخل 3 ربخن امدنع 0 هيلعو . يكلفلا

 تارشع براجت دعب ، ةيؤرلا بسحب لالهلا توبثب ربخن نأ نم ريخ { يكلفلا
 ، انرامعأ يف نحن هنم انيساق ام :اذهف ، نينسلا تارشع تلق اذاو & نينسلا
 © ةنس نوعبرأ هرمع نم نيرضاحلا يفف ، نينسلا تائام : لوقنف دوعن امناو
 هنأ انل ركذي نه © نيعستلاو ، نينامثلا بحاصو 0 نيسمخلا بحاص مكيفو

 ؤ تضم يتلا تاونسلا يف انئانبأ نم ريثك انقلاخ دقو ، كلذ يف قافولا عقو
 لك ، جراخلا نم ةدراولا رابخالاب وأ { ةيقربلاب وأ ، نوفلتلاب لمعي ال هلوقل

 جراخلا نم يتلا ةيؤرلا ببسب اماع نيثالث ماد يذلا فالخلاو { هتيؤرو دلب
 ومح خيشلا نيب م٧١٩١ ماع فالخ لوأ عقو 3 ةلطاب اهلك 0 تاهج نم

 هللا افعو هللا امهمحر .3 (“رمع نب حلاص خيشلاو ٤ 0اهدمحاب نب

 ببسلا & تبتك لئاسرو ، ةئطختو ريفكت 0 ةربخلا هتينب دحاو لك ث اعيمجامهنع
 ببسب هانشعو هاندهش فالخ لوأ نع اماع نوسمخو ةسمخ « ةيؤرلا يه
 اهفوح عارصلا مودي يتلاو ، دعب نوفيلتلا ةلاسم حرطت املو ، لالهلا ةيؤر

 نم يتات يتلا ةيؤرلاب قيدصتلا ىلع { ؟ .. اذام ىلع ينبم كلذ لك 0 انامز

 . ةلطاب يهو ديعب

 8 فيز اهرثكأ اهرثكأ يتلا ةيؤرلا هذه ىلع داتعالا انبرج نأ دعب نذا

 ىلاعتو كرابت هللا اننكم دقو ث اهيلع ىقبن ىتم ىلا { اهرثكأف اهلك لقن مل نا

 دصرملاب فلكم « مئاق وه نم كانهف ، نحن هالوتن ال ؟ .. باسحلا نم مويلا

 موصلا ضرغل ال ، ةدوجوم امئاد ةقدلاو 3 ةيملاعلا دصارملاب لصتم .0 اننطو يف

 )٦٠( ضويب خيشلل ةضهانم . اراكفأ لمحي وهو ( ةيادرغ ) يف نيدلا لاجر نم دحاب نب وح خيشلا .
 )٦١( ةيمالك كراعم حالصالا لاجرو ضويب خيشلا نيبو هنيب ناكو (نقزي ينب) ءاملع نم . يلعل رمع نب حلاص خيشلا
 . (م٨٢٩١ر يلوت . ةيفالخو
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 ةققدم ةلجملا ردصت ماع لكف 2 ماعلا لوط مهتباسحلو ةلهألل يهف 0 راطفالاو

 نيقيلا اندجو . « 0©٦”كادحا ءاملاو ©٦‘اصخغتا ه : نولوقي امكو 2 يناوثلاب

 ينربخت نأل : تيأر { رابتعالا اذه لجأ نم ، ةلطابلا نونظلا اندصقو 5 هانكرتف
 فلأ وأ ةرم ةئام يل ريخ © قدصأف ايكلف لالهلا توبثب رئازجلاب يتلا ةئيهل
 مه مهتيؤرب نكي مل اذه نأل ةيرصب ةيؤر لالهلا توبثب ينربخت نأ نم ةرم
 ىراصف ؟ .. لعفن اذام 0 اوأر مهناب نوربخيف سان مهيلا يتاي امناو مهسفنأ

 دالوأ ) : ودبلا نم دوهش انيتأي ةرم نم 1 نحن لعفن اك قدصت نأ اهرمأ

 ام يردن ال اسان مهفرعن ، مهريغ وأ 0"ث‘( حئاسلا دالوأ ) وأ { ©©‘٨“ي لئان

 لمح عيمجلا { مكتداهشل نوموصيس اعيمج نيملسملا نا : مهل لوقنف © مهيف

 ملعاو ، لالهلا تيأر : لوقي ، ؟ .. تيأر تنأ ، اذه نوملعت { كرهظ ىلع

 موصت ، كتبقر ىلع اهرمأ قلعي اهلك ةمألاف { كقلاخ نيبو كنيب ريطخ رمألا نا
 8 ققحتم © تبنتم ، نقيتم تنأ لهف © ؟ .. اهينجت يتلا ةدئافلا ام رطفت وأ
 © هب لمعن نظ ةبلغ انمالك ودعي ال اذه عمو ۔ ادج تبثتم ققحتم انأ لوقي

 باسحلا انيب & عطقلا ىلا نظلا انملع ودعي ال نكلو . اندري ام انه سيلو

 اذه دعب معزنو © ينظلا ىلا يعطقلا كرتن فيكف © يعطق ، ينيقي يكلفلا

 . باوص ىلع اننأ

 ظعو يف اندحأ نوكي دق . ةيؤرلاب نودبعتم نحن : ضعبلا لوقي م
 ءاملع اهنع لاق ناو ، ثيداحألا ضعب ماكحأ ةياور يف صخ رتيف © داشراو
 لئاضفو بيهرتلاو بيغرتلا لئاسم يف كلذ نوكي نأ وأ © ةفيعص ثيدحلا
 راذحف { اذه انل زوجي ال & قيقدلا ثحبلا دنع نكلو ، هرخآ ىلا ... لامعألا

 { نودبعتم ةملك دعبأ { ةيؤرلاب نودبعتم نحن : لوقي نم طلغلا يف انعقوي نأ

 )٦١( !؟ كبناجب ءاملاو نكا ه يبرع هلصأ لكلاو . ةنصخلا نم ! .

 )٦٢( كبناج ىلل .

 )٦٣( رئازجلا بوب شيعت } يرصملا ديعصلا نم اهلصأ ةيبرع لئابق . لئان دالوا .
 )٦٤( اهيحاوضو ترقت يحاون ىلا ةرارقلا قرش يرئازجلا بونجلا يف شيعت ةيبرع لئابق & حئاللا دالوا .

 س ٤٨



 الو بسحت ال يتلا ةيمألا ةمألل رسي هكي يبنلاو ملعلا ىلا هللا كاعد 0 ال
 ىلع دمتعيلف ربخي نم دجوي ال } باتك الو مهدنع باسح ال ثيح . بتكت

 وه نم دجو اذاو ، نيثالث يضاملا رهشلل بسحيلف لالهلا ري مل اذاف { ةيؤرلا

 مويلا نحنو 0 ةمألل اريسيت لب اديبعت اذه سيلف 0 هل اوردقاف باسحلا ىلع رداق

 كسفنب باسحلا عيطتست تنك اذاف ، درف لك ىلع باسحلا نأب لوقن انك ام
 بسحي نم تدجوو هعيطتست ال تنك اذاو ، كنيقيب لمعتل كل لضفأ لعفاف
 ناو ، نسحف لالهلا تيأر اذاو ، ينيقي هنأل هب لمعا 3 هباسحب قثتو ، كل
 8 نيذه ريغ كل ليبس الو ، اذكهو نيثالث قباسلا رهشلا لمكأف ث هرت م
 _ ةيؤرلا نأل & عرف ةيؤرلاو لصأ باسحلا نا : نيثحابلا ضعب ربع ىتح

 3 « بسحن الو بتكن ال ةيمأ ةمأ اننا » : هلوق ىلع ةينبم تءاج _ لبق انلق اك

 تايآلا لوزن نم نينس دعب & نارقلا لوزن نم اماع رشع ةعبرأ دعب تءاج
 رمقلاو سمشلا لزانملل ريدقتلا اذهب دابعلا ىلع نتمتو ڵ| باسحلا ىلا اوعدت يتلا
 . تامكحم تايآلاو ٤ 4 باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل ظ

 ثدحي ام وهو . « هتيؤرل اوموص » : لاقف ةيؤرلا ريغ اهتقو ةليسو ال نذا

 فلكتي نم مهدنع سيل ، ربخلا مهيلا لصي ال ثيح ى ملاعلا محأ رثكأ يف نآلا
 دجوو 0 ةيمالسا ةلود اندنع تدج و دقو © مويلا امأ 3 لبق نم انك اك كلذب

 دوجوب اهتقو ملعتل اهربخي ‘ دصرملا نم ةبيرق ةنجل تدجوو & يكلف دصرم
 . ؟ .. يقب اذامف ةموكحلا تنلعأو بابسألا تأيهت { انيقي همدع وأ لالهلا

 دمحأ لاق ىتح ءامدقلا اهيف ملكت ةلئسم هذه ، ةموكحلا نالعا ةلئسمو
 اوردقا 5 ةدعلا اولمكأ مكيلع مغ نا : ةعبرألا بهاذملا ةمئأ دحأ لبنح نب
 رمأ اذهف . مامالا رمأ ىلا عوجرلا ناف لكشم رمألا ناك اذاف { باسحلاب هل
 يف وأ دادغب يف ، ةميدقلا ةيمالسالا ةلودلا يف نيملسملا ةفيلخ نم ردص اذا

 هقتاع ىلع ةيلوئسملاو ، لمعت نأ ةيعرلا ىلعف { هتيعرل نلعأو رصم يف وأ قشمد
 كاحلا نالعاب لمعلا نوكيأ اوفلتخا دقو & مكاحلا نالعا ةلئسم يف اذه . وه
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 هذهف ؟ .. فلاخيلف قثوتسي مل نم كانه ناك اذا مأ هتفلاخم زوجت الو ابوجو

 ىضوفلا عقت ال ىتح ى مامالا ىلا دري رمألا نأ : روهشملا امنا ، ىرخأ ةلأسم

 لجرلا 0 رطفمو ماص ث ةدحاولا ةلئاعلا يف ، ةدحاولا ةيرقلا يف فالخلاو

 تاونسلا هذه يف ريثك اندنع عقو دقو & سكعلا وأ ، ةمئاص ةأرملاو ، لكأي
 دقف & دعت ال تاموصخ تعقوو 0 نيعبرألا وأ ةيضاملا اماع نيثالثلا { ةريخألا
 ام لكلا ببسو © اماع نيسمخ وأ نيعبرأ { 0"ثاهرانب انيلص اعيمجو 3 اهانشع

 دوعت نأ قح نم لوقن نأ اذه دعب سيل وأ ، ىؤرلا يف كشلا & ؟ .. وه

 تاداهشلا لوبق يف اطخ نم هيف تناك امم ةرم فلأ اهل لضفأ باسحلل سنوت

 باسحلا ىلا نآلا كلذك رئازجلا دوعت نأ & قحلا نم سيل وأ 0 ؟ .. ةلطابلا
 ةرم هيف تبتك دقو 0 ادحاو ائيش بلطن امنا ڵ ىضوفلا هذه ىلع يضقت يكل

 3 نكمي مل و ، رئازجلا يف هب لاصتالا تلواح 0 رارقلا اذه دعب ريزولا ىلا ىرخأ

 ؟ .. وه ام ، طرش ىلع تدكأو تبلط 0 0©©“» اذه ناضمر يف هيلا تبتكف
 © بورغلا لبق ةقيقد ١٧ لالهلا برغ دحألا ةليلف ةيؤرلا ناكما اوعاري نأ

 دقو : هتيؤر نكمت ثيحب بورغلا دعب نمزلا نم ةدم يقب نينثالا ةليل امأو
 ةنجللا ربخيل هنم تبلط & ةطقنلا هذه ىلا تهبن ، مهم ءىش وهو 0 اذهب اولمع
 اومزتلي نأ مهنم بلطيل ، لالهلا قيقحتب ةفلكملا ةئيهلاو ىوتفلا ةنجل ، ةفلكملا

 : هل تلقو 0 ةدالولا قلطم ال ، بورغلا دعب لالهلا ءاقب امئاد اوربتعيو كلذب

 انتراج سنوت نأل { ؟ .. اذامل ، مايصلا اذه يف اذه تربتعا ةنجللا نأ يل ودبي

 لمعت رئازجلاو ، دحألا موي موصلاب ترمأ نكلو ، باسحلاب لمعت ةيقرشلا
 : هل تلق ؟ .. قرفلا امف ، نينثالا ةليل موصلاب ترمأ { ةرم لوأل باسحلاب
 لالهلا نأ ثيحف © بورغلا دعب لالهلا ةيؤر ناكما عارت مل سنوت نأ ودبي

 راطفالاو موصلا ه ةيضقب فرعي ناك اميف نيحلصملاو نيظفاحملا نيب ناك يذلا فالخلا ىلا انه خيشلا ةراثا )٦٥(

 تاينيلالثلا يف نأشلا اذه يف تالاقم ةلسلس خيشلا بتك دقق . تالاقمو لئاسر اذه يف تبتكو « نوفلتلاب
 . ( ن . م ) . ةمألا ةديرجب ترشن

 )٦٦( ص ةلاسرلا هذه ىلا ةراشالا تقبس ٢ ٤ شماه ٥٥ .

 ۔ه ٠ ٥ ۔۔_ه



 ربتعتف ، دجوو 0 دعب دلو دق © ةعاسلا ركذتأ ال ، تبسلا موي ايعقاو دلو دق

 ربتعت مل يهف هارن نأ نكمم ريغ ناك ناو { رهشلا لوخد يه لالهلا ةدالو

 ناضمر رهشو دوجوم لالهلا نأل { دحألا موي مايصلاب ترمأف 5 ةيؤرلا ناكما
 3 تبسلا موي لالهلا ةدالو مغر كلذ فالخ ىلع رئازجلا انيب { هانلخد دق
 لمعلا تكرتو ةليللا كلت تغلأ ، هارنل سمشلا دعب ىقبي ال هنأ ثيح نكلو
 انعمج ةلاحلا هذه يف نوكن ذا باوصلا ىلا برقأ نوكن انهو 0 نينثالا مويل

 {©{}باسحلا كل لاقو . ميغلا دوجو ضرفنل نآلاو { ةيؤرلا نيبو باسحلا نيب

 هئارو نم نا © لالهلا ةيؤر نيبو كنيب لاح يذلا باحسلا ءارو نم نا

 رظتنت اذامل ، اعطق دوجوم وهف هيلعو 0 لالهلا تيأرل ميغلا عفترا ول ، الاله

 لئاسو يهو © ىرخأ لئاسوب فر دقو ؟ .. هارتو باحسلا عفتري ىتح
 ةيؤرلا ناكما امئاد ربتعتف © اذهب مزتلتل ةنجللا مزليل ريزولا نم تبلط & باسحلا

 . ةدالولا عم

 مغ ناف ه : هلع هلوق { رثكأ باسحلاب لمعلل ةوق انديزي يذلا ام م
 مغلا رثأ اريثك انل رهظي ال ةلدتعملا دالبلا يف نحن « ةدعلا اولمكأف مكيلع
 رمتو نوريثك نوملسم اهب ملاعلاب ناطوأ كانهف 5 انركفت اذا نكلو { باحسلاو

 بطقلا يف اذه سيلو سمشلا نوري ال مهف { ريزغ رطملاو ةديدع روهش مهيلع
 مساوم مهيدل ذا ، لادتعالا نم ةبيرق نكامأ يف امنا ، ال ، يلامشلاو يبونجلا

 نيب نوقرفي ال مهنأك ث اقالطا سمشلا نوري ال ، اليوط انمز مودت راطمألل
 اهيفو ةيبوروألا دالبلا يف دوجوم مغلا ، دوجوم اذه ، باسحلاب الا راهنلاو ليللا

 ببسب _ ( ندنل ) يف هنظأ _ مادص عقو لاقي ، طقف سمألاب ، نوملسم
 { ىرخالا ىرت ةرايسلا الو ، رخالا راطقلا ىري ال ثيح مغلا غلبيو 0 ميغلا

 ةقطنم © انقطانم يف عقاولا ميغلا ضعب متيأر دقو © ءامسلا يف ةرئاطلا كلذكو

 لبق ( واكش نبب ) ةقطنمو ء ةديلبلا ةنيدمو رئازجلا ةنيدم نيب ( كيرافوب )
 & اهاري دكي مل هدي جرخأ اذا ناسنالا اذراف مغلا دتشي انايحأو 5 ةيدملا ةنيدم
 قبطني امئاد مهف © ددعلا تاوذ روهشلا مودت اهمويغ ةيبوروالا دالبلا يفف
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 . ةهج نم ةدحاو هذه 0 « مكيلع مغ ناف ه مهيلع

 يتلا دالبلا ضعبو يلامشلاو يبونجلا بطقلا ةلاح ملعن ىرخأ ةهج نمو
 ملكتو 0 اليل روهش ةتسو 0 اراهن روهش ةتس اهسقط { لامشلا ىصقأ يف
 ىلصي لماكلا ماعلا يف ىنعمب 0 ماعلا يف اموي الا ءالؤهل سيل . اميدق ءاملعلا

 ةتس © رصعلاو رهظلاو رجفلا اهيف ىلصي اراهن روهش ةتس & تاولص سمخ هيف

 8 اموي ٣٦٥ يف تاولص سمخ . ءاشعلاو برغملا اهيف ىلصي اليل روهش
 3 ؟ .. هنوموصي فيك ناضمرو 0 ؟ .. نولصي فيك ءالؤه لثمف 0 !! انسح

 مهيلا دالب برقأ ىلع ريدقتلا انه نوكي لاق عيمجلا { ؟ .. ءاملعلا لاق اذامف

 اوملعتلو » باسحلا ىلا نآلا عيمجلا عجر . اريدقت مهتاقوأ نومسقي { ةلدتعم

 { ؟ .. رهظلا ىلصي ىتمو 0 ؟ .. رجفلا ىلصي ىتمف & “ باسحلاو نينسلا ددع

 سمخ يلصي ، راهنلا طسو يف ءرملاو تاولصلا لكو & ؟ .. رصعلا ىلصي ىتمو

 يأ ىلع نكل ، ةلصفم ريداقم ، روهش ةتس يف ، تاولص سمخف ، تاولص
 ىتح 0 يأرلا اذه ىرأ انأو { ةلدتعم دالب برقأ ىلا ضعبلا لاق ، ؟ .. دالبلا

 ٥0}يلكب رمع نب نمحرلا دبع خيشلل تركذ دقو ، ضعبلل لوق هنأ يل ليق
 ىلع نكل ث ردقت نأ دالبلا هذه ىلع ، لوقلا اذه دوجوم : يل لاقف 0 اذه

 ةعاس ١٦ امئاد وهف ، ءاوتسالا طخ نم ادبي فالتخالاف { ؟ .. ناطوألا يأ
 دجن انقطانم لصن نأ ىلا ، ةدايزلا يف راهنلا ادبيو { اراهن ةعاس ٢١و 0 اليل
 ٨ راهنلاو ، ةعاس ١٦ ليللا وأ ، تاعاس ٨ ليللاو ، ةعاس ١٦ راهنلا
 ٨ و 0 اراهن ةعاس ١٦ ، ناثلث اندنعف 3 ابيرقت { انمهي ال & قئاقد عم ، تاعاس

 ١٧ ليللا نوكي نأ ىلا راهنلا صقانتيو 0 اراهن ٨و ث اليل ةعاس ١٦ وأ ، اليل
 ىلاف ، هرخآ ىلا ... تاعاس عبرأ راهنلاو ، ةعاس ٢٠ وأ ةعاس ١٨ وأ ةعاس
 لزنم ىلع ، زاجحلا ىلع سايقلا نأ : يل ودبيو ، ؟ .. نوسيقي دالبلا يأ
 ةالصلا تضرف ثيح ء ةلع يبنلا دلو ثيح ث نآرقلا لزن ثيح ، يحولا

 يل صصختم . بازيم يداو خويشو ءاملع نم ( م٦٨٩١ _ ١٩٠١ ر يلكب رمع نب نمحرلا دبع خيشلا )٦٧(
 . ( ن . م ) . يضابالا هقفلا بتك نم ديدعلا ققح دفر . نيأزج يل يركبلا ىراتف باتك هلو . ةعيرشلا

٥٢ 



 نوكي 3 موي هلك ماعلا اهدنع يتلا ةديعبلا دالبلاف 0 ةنيدملاو ةكم 9 مايصلاو

 مهليل وه مك 9 ةنيدملاو ةكم ةنس ىلع ، زاجحلا ىلع اينبم تاولصلل مهريدقت
 مهمزلي الف ، ليللا كلذ رادقمب نورطفيو ، مويلا كلذ رادقم اوموصيل مهراهنو
 ىتنثا اورطفيو 0 اراهن ةعاس ةرشع ىتنثا اوموصيف ءاوتسالا طخ ىلع اوسيقي نأ

 دالب ىلع سايقلا مهمزلي الوأ ، امئاد لحلا وه اذه نأ ىلع ، اليل ةعاس ةرشع

 لثم وأ ةعاس ةرشع تسو تاعاس عبرأك راهنلاو ليللا نيب فالتخالا اهيف

 كرابت هللا هراتخا يذلا ناكملا ىلا ريدقتلا نوكي نأ ودبي اميف نسحألاف { كلذ

 هيف ضرفو © هيبن هيف ثعبو 0 هنارق هيف لزنأو ، مارخلا هتيب هيف لعجو ىلاعتو
 ضرألا بونج يف ناك نم ىلعف ، لاوقألا لدعأ لوقلا اذه نأ رهظي ؤ هضئارف

 تقولا كلذ يف ىري ث راهنلاو ليللا يف لدتعم تقو هل نكي مل و 3 اهلامشو
 اذه ربتعيف { اهراهنو ةكم ليل وه مك _ ةفورعم لاصتالا لئاسو مويلاو ةصاخ

 . رابتعالا
 هذه يف ةيؤر ال هنأل لصألا هنأ ىلع باسحلا بناج اوحجر نيذلا نآلا

 لك نوردقي امنا ، « هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص » اهيلع قبطني الو دالبلا
 نكمي هناف ، نيكرشم اهبلغأ ةيضرألا ةركلا ربتعن اننأك اهريغو ةالص . مهتاقو

 ماكحألاف ، نكمي 3 ةملسم اهلك ريصت نأ نكميو 3 نيملسم اهبلغأ ريصي نأ
 ةوق يه مك ىرن ال وأ 3 ضرألا بكانمو ضرألا تاهج رابتعاب اهيعارن اهلك
 . ؟ .. باسحلاب لمعلا

 { ؟ .. روصعلا مدقأ نم ناك يذلا لمعلا مويلا نوملسملا ركنأ اذامل مش
 ال نحنو ،} كلفلا بسحب ردقت اهناف { اهلك تاولصلا © راطفالا ، روحسلا

 مهممأ نوربخيو نونلعي نيذلا كانهف & ناضمر رهش لاله ةيؤرل الا نطفنتن

 رصعلاو رهظلاو سمشلا عولطو 0 رجفلا عولط نيبت يهف { دئارجلاو تالجملاب
 لمعن انلكف انم ادبنل ، اهب لمعي يمالسالا ملاعلا لكو 3 ءاشعلاو برغملاو

 الجر ث ؟ .. رجفلا عولط ةيؤرل موي لك جرخي يذلا نمف & نذؤملا توصب
 نينذؤملا نكل ى ةيؤرلاب فلكم نذؤملا اندنعف 0 اليلق اردان الا 3 ةأرما مأ ناك
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 يفو & باحسلا تاحطانلا تاذ ىربكلا دالبلا ضعب ةيؤرلا يف كلذك اوسيل

 نيثالثلاو نيرشعلا لصت يتلا ةينبألا هذه نا مث ، قيعت لابج اهب يتلا دالبلا
 . هزواجت دقو 0 اقباط ةئاملاو

 © مصاوعلا نم اهريغ بلق يف وأ رئازجلا بلق يف ، مصاوعلا يف مه نيذلاف

 ءاوضألا تناك { هنم ىري نأ هل نكمي ناكمب ناك اذاو 5 اتاتب قفألا نوري ال

 { نونذؤي نيذلاف { ريثك ءايض دعب الا رجفلا هل نيبتي الف 0 هل اعنام ةيئابرهكلا

 ىلع نودمتعي مهف تاولصلاب نوربخي ، كاسمالابو راطفالاب موي لك نوربخي
 رئازجلا ىلا مترفاس دقو اديج متركف اذاو {| باسحلا ربتعي لكلاف {| باسحلا

 جاربالا دعصي يذلا كانه لهف ، ىرخالا مصاوعلا ىلا وأ ةنيطنسق وأ نارهو وأ

 ؟ .. تبرغ وأ تعلط سمشلا ىريل موي لك
 تعلط سمشلا ال { راهنلا نم ليللا رهظي ال مغم وجلاو مايألا رمت انلق دقو

 رثكأ بابضلا اهيف رثكي يتلا دالبلاو ڵ باسحلاب نولمعي سانلا لك © تبرغ مأ

 ناسنا لابب رطخي فيكف باسحلاب اهلامعأ لك ث ميغلاو باحسلا يف ماعلا روهش

 لالهلا ىلا رظننل © معن 0 اذه هنم لبقي ال آ باسحلاب لمعلل « ال ه لوقيف

 . انيقي زئاج باسحلاب لمعلا نأ ملعنل مهملا نكلو 3 هيغلن ال ، رجألا لانن ىتح
 ذه يف دحأ مكطلفغي الف

 ةلأسم 7 ةيلامجا ةروصب اهب طيحأ نأ يننكمي ، ةلأسم اذه ءارو نمو
 مأ باسحلاب لمعنأ : رظنلا 0 ةيؤرلا مدعو ةيؤرلا وأ 0 راطفالاو موصلا
 نيب قرفلا اومهفا 3 0"”ةبلطاي اديج اومهفا . ةيعرف ةلأسم هذه 0 ؟ .. ال
 هريغو دحاو عم اهيف قحلا ، فالخلا اهيف زوجي ال يتلا ةيرورضلا ةينيدلا لئاسملا

 لئاسملا هذه . خ لالضلا الا قحلا دعب اذامف ظط لطاب قحلا ريغف 3 رفاك

 & رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميالا 0 ةديقعلا . ةينيدلا
 قلاخلا وه ، هل كيرش ال دحاو دوجوم هللا ، ةديقعلا يف نيدلا تايرورض

 . اساسأ يوناثلا دهعملا ةبلطل ةهجوم سوردلا )٦٨(
 . سنوي ةروس نم ٣٢ مقر ةيالا )٦٩(

٥٤ 



 © هنع صقنلا تافص مءافتناو & لامكلا تافصب هفاصتاو 0 قولخلا هاوس امو

 اذاف ، ةيرورضلا ةديقعلا هذهف ، 0 اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو ل
 © لاض وهف & يحولا ركني وأ ، لسرلا ركني وأ 3 ةكئالملا ةلمج ركني نم دجو
 هلا ال نأ ةداهش & سمخ ىلع مالسالا ينب : نيدلا تايرورض اذه ءارو نم
 نمل تيبلا جحو ، ناضمر مايصو ى ةاكزلا ءاتياو ، ةالصلا ةماقاو 0 هللا الا

 مهدحأ لوقي { ءاملعلا نيب فالتخالا نكميف { ةيعرف لئاسم هذهف ءوضولا
 لوقي نأ لبقي ال ، اقلطم فالخ اهيف نكمي ال نيدلا تارورض نم ةرورض
 رفك فلاخ نم { ادبأ ال ، جح ال وأ موص ال وأ ةالص ال : لوق كانه لئاق
 لئاسملا كانه اذه دعب & صنلل در اذه نأل & نيدلا نم قرم . اعطق انيقي

 لزي مل ، ايلوقو ايلمع ةمالا عامجاو ةنسلاو باتكلا يف يذلاو ، ةيرورضلا ريغ
 تيبلا نوجحيو & نوكزيو & نوموصيو ، سمخلا تاولصلا نولصي نوملسملا
 راكنا اهراكنا ، اقلطم هيف فالخ ال اذهف 0 انيقي ةفورعملا ضئارفلا ، مارحلا

 . نيدلا نم يرورضلل

 ضقاون وأ ةالصلا ضقاونب الثم قلعتي ام اهنم & ةيعرفلا لئاسملا اذه ءارو

 مهدحأ لوقي ث ءاملعلا نيب فالتخالا نكميف . ةيعرف ةلأسم هذهف ءوضولا
 رخآلا لوقيو ، ةالصلا ديعي اذهب مهدحأ لوقي © ال رخآلا لوقي & ضقني اذه
 اقلطم زوجي ال : ةتكنلا هذه اديج اوظفحا © ةيعرفلا لئاسملا يف فالخ .0 ال

 اعبات دحأ نوكي نأ ، لهجت ، ملعت ال ةماعلاف ، ةيعرفلا لئاسملا يف ريفكتلا
 رفكن نأ مارح ، اذه زوجي ال ، رفاك ، هللا فاخي ال هنأ ىلع هيلا رظنتف ، لوقل
 © نارجأ هلف ، باصأ نا : رابتعاب بيصم دهتجم لك 0 ةيعرف ةلأسم يف ادحأ

 نم نأ وأ ًاطخأ وه لوقن نأ نكلو 2 هداهتجا رجأ هل روذعم © ًاطخأ ناو
 { رفاك هنا لوقتف ةالصلا يف هيدي عفري ادحأ ىرت الثمف 03 الف يطخم هدلق

 ةياور تناك س اثبع سيل نيديلا عفر نال { اذه لوقت نأ كيلع مارح . ال

 . فارعألا ةروس نم ١٨٠ مقر ةيآلا (٠٧ر)



 فانحألا لعفي اك الثم ضبق وأ ، لوق وهف اهعبتاو هتمئأ دنع تحص
 © كيأر كلو ، معن ، اذه ىري ال نم ةمئالا نم تعبتأ تنأ امأ ، مهريغو
 لئاسم هذهف !؟ .. عفرت مل مل ترفك : كل لوقي نأ وه هيلع مارح هنأ اك

 { ىوهلاب لوقلا : اهيف عونمم دحاو رمأ ، عساو اهلاجم ةيعرفلا لئاسملاو & ةيعرف

 هثحب هيلا هادأ ، ملعب لاق نا امأ { مارح اذهف 30 هاوه عبتا ل

 سأب ال جان وهف { هملعب قثو ذا 3 ءاملعلا ةمئ ةمئألا دحأ هيف دلق وأ 3 هداهتجاو

 ينعي ال ، باسحلاب مويلا انلوق مغرف . اوئطخت نأ مكايإ © اديج اومهفا 3 هيلع

 نيبو هنيب اذهف © هب لمعأ ال لاقف { باسحلاب لمعلاب ملع ادحأ ءىطخن نأ

 كلذف 3 قثوتسا مل انأ لاق اذاف { ال ڵ تيصع وأ ترفك هل لوقن الف { هبر

 يدبت ام رظناف كرذع انل تيدبأ دق » : ةيلع يبنلا لاق اك © هللا نيبو هنيب
 انأل ، هلك ثحبلا ساسأ هيلع ينب دق لصألا وه اذه نأ مهفنل ، « كبرل

 3 هريغو باسحلا لوبق يف ةريبك ةنتف عقتو 0 اريثكو اريثك عمسنس اننأب ملعن
 لمعلا ىلع رصأ نم ءىطخن ال نحن مهفنل نكلو 0 هيأر هلو 3 لبقي ال نم كانه

 مل : لاق & هب لمعي مل و ، يعطقلا باسحلاب لالهلا تبث نا دعب 0 ةيؤرلاب
 اوصع ءالؤه نا : لوقيل كلذك هل زوجي ال اك 0 هللا نيبو هنيبف { قئثوتسأ
 . ىصع اذه لاق ناف ، يكلفلا باسحلاب اورطفأ وأ اوماص مهنأل

 ؟ .. نيرخآلا رفكن اذامل » امئاد انل نولوقي ؟ .. انتمئأ انل لوقي اذام

 يل لوقي امدنعف ، مهو نحن انملسل انوئطخي مل ولف { انوأطخ مهنأل مهرفكن
 © ةيصعملاب يلع كمكح تيصع تنأ هل لوقأ ،٠ كيدي عفر مدعب تيصع

 : نآلا امهيلا :هبنأ ناتلأسم . عورفلا لئاسم عيمج اذكهو

 لوقيف ، امهنيب نوقرفي ال نيئدتبملا نم ريثكف ، عامجالاو قافتالا : ىلوألا
 عامجالا نع ةرابع قافتالا اذه نأ هل رهظيو اذك ىلع انباحصأ قفتا : الثم

 © تادلجم اوبتكو ءاملعلا اهيف ملكت دق ةلأسملا هذه يفو © هتفلاخم زوجت ال يذلا

 . صصقلا ةروم نم ٥٠ مقر ةيآلا (١٧ر)

 ۔۔۔ ٥٦



 3 موق قافتا ىلع دمتعأ يذلا نا : اولاق { عامجالاو قافتالا نيب قرفلا اونيب

 هيلع قبطو ى اعامجا هربتعاف 0 ام رمأ ىلع مهقافتا ، مهريغ وأ هباحصأ

 . كله دقف 0© رفك هفلاخ نم : ةدعاقلا

 قافتالا كلذ لعجي نأ لاحمف 0 ام لمع ىلع رصع يف ءاملعلا قفتي دق
 نمو 0 ةتكنلا هذه اومهفا { ال 0 اهيف فلاخلا رفكيو © ةيلصأ ةيعرفلا ةلأسملا
 : نيدلا ناكرأ دحأ وه ع امجالاف ‘ قرف كانه ث هتقو اذه سيلف نايبلا دارأ
 ضرقنا : اولاق 7 نأب املع . ةمألا عامجاو 0 سايقلاو ةنسلاو باتكلا

 لوصأ يف ليوط هيف مالكلاو ، نآلا نكمي الو 0 ةباحصلا دهع نم عامجالا
 . هقفلا

 اهباب يف ناو ث "ةعيرشلا سوماق يف ةملك كانه نأ : ةيناثلا ةلأسملاو
 : ةعيرشلا سوماق نم صنلا مكيلع أرقأ تاحفصلا نم تارشع اهب اثاحبأ

 لئاسملا يف يأرلاو ٤ لمجلا ةثج ىلع طايخلا مس نم قيضأ نيدلا يف يأرلا (

 دعب هلاق اذهو آ « لبألا يعارل ءانهدلا نم عسوأ ةيعرشلا لئاسملا نم ةيعرفلا

 رفكي لك . ريفكتلا سانلا نيب رثك هنأ دجو هنأل 0 ليوط ضيفتسم ثحب
 ناسللا فرط ىلع رفكلا ةملكو © هكلسي يذلا ريغ اقيرط كلسي يذلا فلاخملا

 ىلا عرست الف ، مهلك سانلاو { هيف راتحي نأ ملاعلا مزلي & ءىش بعصأ اذهف
 . اهلمعتست نميف ملعا ، ةبعص ةريبك ، ةديدش رفكلا ةملك نا { رفكلا ةملك

 ةيدئاقعلا نيدلا لئاسم يف ينعي نيدلا يف يأرلا : لاق © ؟ .. لاق اذام
 ةربألا نيع طايخلا مس ، لمجلا ىلع طايخلا مس نم قيضأ 0 اهنع انملكت يتلا
 ، لمجلا ةثج ىلع ةربالا بقث نم اقيض دشأ نيدلا يف يأرلاف { اهب طاخي يتلا
 يف لمجلا جلي ىتح ةنجلا نولخدي آل ل : ميركلا نآرقلا يف ىلاعت لاق دقو

 يدعسلا سيمح نب ليمج خيشلا فلؤملل . اءزج نيعست غليي اةعيسولا اهقرط يراحلا ةعيرشلا سوماق ه : باتك )٧٢(

 امو . نيرخأتملاو نيمدقتملا لئاسم نم اريثك هباتك يف عضو . يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع يلامعلا
 ثارتلا ةرازو تعبطو نيفلاحتا للملا لهأ بتك نم هراتخا ام هئازجأ ضعب يف دازو & بهذملا رافسأ نم هنسحتسا

 . هنم ءازجأ نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا

٥٧ 



 ز يف يأرلا : : ه عل 7 { ةلاحتسالا نع ريبعت اذهف ّ . د طايخلا 7

 . يحولا و وأ ٠ لسرلا ةل س ,9 نأل _ ة ربألا بقث رادقم ناك لو

 © اقالطا ليبس كل سيل ثعبلا ركنت وأ ىلاعتو كرابت برلا دوجو ركنت وأ
 نم قرام رفاك تنأ وأ ، لكلاب نمؤت نأ اما ، هيف جرخم الو ، لاحم اذهف
 _: 0'ثهينونلا يف هللا همحر رصن وبأ خيشلا لاق اك 0 نيدلا

 نوعرفك ا نيلسرملا بح 1 هناف الوسر ا افرح در نمو

 : نم ةيعرفلا لئاسملا يف يأرلا نكي امدنعو 0 « لبالا يعارل ءانهدلا

 . ةالصلا ضقاون نم ادبنل > سانلا اهيف فلتخم يتلا رومألا لك > ةيعرشلا

 يأرلا اذهف ذ ىرخألا ماكحألا نم اهريغ ىلا ] جحلاو ‘ موصلاو ‘ ءوضولاو

 يه . ةيبرعلا ةريزجلا ىف ف رطق & ؟.. ءانهدلا يه ام & ءانهدلا نم عسوأ هيف -

 ءارحصلا رئازجلا يف اندنع اك & ءارحص اهلك ، لامر يه ، فاقحالا ةهج

 تارشع ادج ةريبك ءارحص ةيبرعلا دالبلا يف نأ نوملعت كلذك 3 ىربكلا

 : لاقيف ميدقلا يف لثلا برضيو ، لامر اهلك ث ةعبرملا تارتم وليكلا فالآلا

 _ ءانهدلا لامر 0 ءانهدلا ىمست مويلاا ىلاو 0 ءانهدلا لامرك ةرثكلا نم اذه

 غلابيف ٤ اعبط ءانهدلا لامر غلبت الو 6 فوس لامر اندنع وه ك _ ابيرقت

 ءانهدلا نم عسوأ ةيعرشلا لئاسملا نم ةيعرفلا يف يأرلاو ه : لوقيو خيشلا
 علطا ] برغ وأ قرش { هجتاف تئش ثيح عساو انه رمالاف 0 « لبالا يعارل

 ةيعرفلا لئاسملا يف لوقلا ةعس نيبيل & مظع ريبعت 0 ابيثك لزناو 0 ابيثك
 سيل © ترفك هل لاقي قرم اذاف ةقباسلا امأ { اهيف ةئطخت ال نذا ، ةيعرشلا

 3 وه اك هلبقت هللا دنع نم لزن رمأ اذهف ، يركفو ييأر اذه : لوقلا اهيف
 . ١" ضعبب رفكنو باتكلا ضعبب نمؤن ل : اهيف سيل ، وه اك هدرت وا

 . فارعألا ةروس نم ٤٠ مقر ةيآلا )٧٣(

 )٧٤( ص . ةينونلا ةديصقلا حرش !روللا ه ٣٣٢ .

 . ءاسنلا ةروص نم ٥٠ ١ مقر ةيآلا (٥٧ر)

 _ _ ٥٨



 نأ عيطتسي نم كانه سيل اهريغ وأ ةيؤرلاب وأ باسحلاب لمعلا ةلأسمو

 © فالخلا اهيف قيضي يتلا نيدلا تايرورض نم { ةيرورض ةلأسم اهنا : لوفي

 رظتنن ىقبن مويلا نحنو ، ليوط نمز يف ريثك وهو ، مدقت فالخلا نأ ىلع
 مأ ، نالعا يأ عقي مل هنأ ضعبلا يل ركذ & دعب هتعمس ام انأ ديعلاب نالعالا

 © باسحلا ىلع اداهتعا اذك موي : اولاق { ديعلاب اونلعأ اذاف { ؟ .. عمس نم كانه

 نأ دحأل قحي الف ، ةعيرشلا كرتن مل طارصلا ءاوس ىلع انناف هب انلمع اذاف
 لبقي مل اذا : هل لوقن الو ، ليبسلا متأطخأ لوقي نأ الو 0 اننعلي وأ 3 انرفكي
 ةربع ال . « اهعارك نم قلعت ةاش لكف » { هتيلوئسم لمحتيل ، تأطخأ كنا

 . نآلا انمهي ال . علاطملا فالتخاب

 © اضيأ هلاق دق رمأ اذهف : لالهلا ةلأسم يف ةمكاحلا ةطلسلا ىلا عوجرلا
 نيملسملل ةطلسلا تناك اذاو & الف ةكرشم ةطلسلا تناك اذاف 0 اميدق ةمئالا

 رمأ اذهف 0 مامالا هنلعي ام ىلا رخآ ببسب وأ ميغلاب فالخلا دنع ع وجرلاف

 ةيمالسا ةلود مكح تحت مويلا اننأ : ةصالخلاو ، هب لومعم روهشم بجاو

 يهو . اهانركذ يتلا بابسألا هذهل ، باسحلاب لمعت مويلا اهنأب تحرص
 دحاو موي ىلع قافتالاو & دحاو موي ىلع قافتالا درجمل ال { ةلوقعم بابسأ

 & ةيؤرلا يف نيقيلا نم رثكأ باسحلا يف نيقيلا نأل نكلو . هنوكردي ال دق
 . اذه

 هقفلا يف ةريثك لئاسم كانه نأب مولعم نم { نيقيلا باب يف ةملك ديزأو
 لثمأ نأ نآلا عيطتسأ ، نيقيلا نكمأ اذا نظلاب اهيف لمعي نأ دحأل زوجي ال
 عمتجا ول : ادحاو انازيم نيبنل نكلو & ادرس لئاسملا نم نيرشع وأ رشعل

 ىلا نيهجتم ث اليلد يودب مهعمو ث ءارحصلاب مهو سانلا نم ةعبرأ
 ىلا وأ ، 0"( تسارنمت ) ىلا وأ ، 0"“×( نالجرو ) ىلا وأ 2 0"}ي ترقوت )

 . رتم وليك ٥٥٠ يلاوحب ابونج ةيرئازجلا ةمصاعلا نع دعب . ىربكلا ءارحصلا فراشم ىلع ةنيدم )٧٦(

 )٧١٧( ب ترقوت نع دعبت . ىربكلا ءارحصلا فراشم ىلع ةنيدم ٢٠٠ ابونج رتم وليك .

 )٧٨( يلاوحب ابونج ةمصاعلا نع دعبت . ىربكلا ءارحصلا فراشم ىلع ةنيدم ٢٠٠٠ رتم وليك .

٥٩ 



 ناكو ] حيحصلا قيرطلا مههجوي . (٨) دعسم ) لا وأ ] (٧٩١) ةفلج (

 ةالصلا ىلع اومزع اذاف { ةهج ةيأ نم ةلبقلا نوفرعي ال مهو . امئاغ وجلا

 كئلوأو { دتهم يودبلا كلذ اعبط . مهتهج و اودقف دقو . فيثك باحسلاو

 باحصا نحن { ةالصلا تقو ناحف . ةنيدملا باحصأ © نويرضح ةعبرالا

 بحاصل افالخ . ةلبقلا كاردال اهلظ سايق يفو سمشلا يف انايحأ راتحن رضحلا

 ةعبرالا انتعامجل دعنل 0 اتقيتم نوكيو اعيمج اهفرعي وهف © يودبلا ءارحصلا

 دعب © ةهج يأ نم ةلبقلا يف اوفلتخاف ةالصلا ىلا اوماق { ءارحصلاب نيدوجوملا

 تيأر - ةهجلا هذه نم ةلبقلا نأ يل ودبي : مهدحأ لاق . اوردقو اورظن نأ

 : رخالا لاقف  ةهجلا هذه نم ةلبقلاف > انيشم { انه نم انج رخ ‘ اديج

 { ةهجلا هذه نم طبضلاب ةلبقلا & ةهجلا كلت نم نوكت ال يداقتعا يف & يدنع

 لك ذخأف ، ةعبرألا فلتخاف ، ةهجلا هذه نم ةلبقلا كلذك : رخآلا لاقو

 { اذكه ةلبقلا هيلا تلصوتو 0 تمهف ام بسح ىلع : لاقو ةهج دحاو

 لك عوضوملا يف نيقي ال ، ةريح يف لكلا ، ؟ .. مهيلع بجي اذام 0 اوريحت

 كنم بلط اذا ثيحب نقيتم تنأ له : لئس اذا { هنظ ىلع بلغ مهنم دحاو

 3 اذكه اهنا ، ( 7٨٠ ) ينظ ىلع بلغ امنا ال : لاق & ؟ .. تفلح 0 فلجلا

 بجي اذام . ةئاملا لامكتسال ( 7١٠ ) وأ ( ٢٠ ) صقنت تلاز امف

 يلصي نأ ز مهيلع بجاولا . رخالاب يدتقي نأ مهدحأل زوج ال { ؟ .. مهيلع

 ةعبرألا فقي ، نوربادتي ولو . ةلبقلا اهنأ نئمطي يتلا ةهجلا ىلا دحاو لك
 . مهبر نوعدي . مكيلع مالسلا دعبو ‘ عكري دحاو لك ئ اهضعبل مهروهظو

 مغف اولوت اهيا ظ : ىلاعت هلوق مهيلع قبطني ءالؤه . ةلوبقم هللا دنع مهتالصو

 وه نم اودجوو ةلاحلا هذه ىلع مهو امأ ئ نوريحتم ئ ٨) هللا هجو

 يذلا { اهب ريبخلا ءارحصلا مهب عطقي يذلا مهليلد : لبق نم انلق ك ] نقيتم

 . رتم ويلك ٣٠٠ يلاوحب ةمصاعلا رئازجلا نع دعبت ، ىربكلا ءارحصلا فراشم ىلع ةنيدم )٧٩(

 )٨٠( يلاوحب (ةفلجلار نع دعبت . ىربكلا ءارحصلا فراشم ىلع ةنيدم ١٠٠ رتموليك .
 )٨١( مقر ةيآلا ١١٥ ةرقبلا ةروس نم .



 ، يلصي وه ناك ولو 0 ؟ .. نيأ ىلا ةلبقلا نالفاي : هل لاقي 5 اقالطا لهجي ال

 مهيلع بجيف 0 اكاش سيل { نقيتم وهف { اذكه اهنا : بيجي هتيلوئسم لمحتيل
 { نقيتملا عبتي نأ كاشلا وأ ناظلا ريحتملا ىلع بجيف نقيتملا دجو اذاف © هعابتا
 © نظلا بلغي نيقيلا امئاد © ال ، هريغ نظل هنيقي كرتي نأ هل زوجي ال نقيتملاو
 ىلا دوعت ةيضقلاف نظلا دجو اذاو © نيقيلاب لمعاف نيقيلا تدجو تمد امو

 . ضعبب مهضعب يدتقي الف نوكاشلا نوناظلا رثك اذاو 0 داهتجالا

 كلذكو ، عونلا اذه نم ةريثك لئاسم قفاوت ةلثمألا دحأ ةلبقلا ةلأسمف

 لاقيف ، ديعب نم اهب ربخت يتلا لالهلا ةيؤر يف ادج ريبك كش ء انه اندنع
 كش اهيف اندنع ، ينالفلا يضاقلا دي ىلع & اذك ناكم نم تءاج ةيؤرب حص
 لصوتن نأ انيلع لهسي هناو ، ينيقيلا يعطقلا باسحلاوهو 0 نيقيلا انبنجبو ريبك
 نم ىلاعتو كرابت هللا ضيق اذاو ، نيقيلا اذه كرتن نأ يغبني ناك امف 0 هيلا

 اذهب انملعيلو 0 انل نيبيل & ةمزاللا تاءارجالا ذختا يذلاو 0 ةنوؤملا انيفكي

 & رثكأ ، نيقيلا اذه نم انبولق يف هنينأمطلا اناطعأ { اذبحو اذبح اذهف ، نيقيلا

 لوقن {، لالحلا ىأر هنأ دهشي نم هءاج هنأب { انربخي نأ امأ ى تارمو تارم

 هذه يف مكعفني ام اذهف { بذكلا يتأي هنمو ، ريثكلا هنم اندنع اذه : هل

 دوجو رابتعا عم باسحلاب لمعلا ىلع امامت قفاوم انأ اماتخو اريخأو 3 ةلأسملا
 { ةيؤرلا ناكما امازلا اوربتعي مل انضرف ولو { ةيؤرلا ناكماو برغملا دعب لالهلا

 . اذه لوقأف لجعأ نآلا نم ، ىفكل طقف لالهلا دوجو اوربتعا

 ىأر نمف . ٨٦ 4 همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف ظ : ىلاعت لاق

 { رهشلا رضح ىنعمب دهشف { ةيؤرلا يه امنا ، ةدهاشم كلذ ينعي ال { لالهلا
 & انع بيغملا عقاولا ربتعت { ةيعقاولا امهادحأ : ناتيفيك لالهلا يف { ايعقاو نذا

 { ةقيقدلاو ، مويلا وه ، ؟ .. عقاولا اذه وه امف 0 ءاملعلا ريغ هيلع علطي الو

 رهظي سمشلاو ضرألا نيب ام نولوقي امك جرخي © لالهلا اهيف دلوي يتلا ةيناثلاو

 )٨٦( مقر ةيآلا ١٨٥ ةرقبلا ةروم نم .

٦١ 



 دق ةدالولا هذهو 0 لالهلا ةدالو كلت ربتعتف & طيخلا نوكيف © قيقد هنم ءزج

 ايعقاو رهشلا لوخدو 0 هللا دنع رهشلا لوخد _ اديج اومهفا _ تعقو

 دق ايعقاوو ايلمع رهشلا دوجو _ ةملكلا هذه ىلع طغضأو رركأ _ ايلمع
 يف دلو هنأ الثم ضرفنل ، لالهلا هيف دلو يذلا تقولا يف & ؟ .. ىتم . مت

 دلو تقولا اذه يف { ريدقتلا ىلع ءاسم ةعبارلا ىلع 2 مايألا نم موي يف رصعلا
 دلو لالهلا ةدالو عم ، رهشلا دلو تقولا اذه يفف © هريس يف وهو لالهلا

 نال ، ناك يأ وأ & لاوش رهش لخاد وأ ، ناضمر رهش لخاد انناف ، رهشلا

 ؟ .. اذام يقب & تامو ، يضاملا رهشلا ىهتنا دقو ، دلو دق ايعقاو لالهلا

 برق اذاو ، هارن نأ اننكميف هلبق سمشلا برغتل لالهلا كلذ رخأتي نأ يقب

 ايعقاو نكلو ء هارن ال انناف ، سمشلا بورغ لبق برغف اريثك بورغلا تقو
 وأ ةيلامشلا دالبلا يف تلق اك ناك نمف © رهشلا لخاد ، رهشلا يف نحن

 نمف ال { هتدالو ةظحل نم لخد دق رهشلاف 0 ةقيقحلا هذه ربتعاو 0 ةيبونجلا

 انيلع يقب ، دجو دق ، لح دق كاذ رهشلاف 3 4 همصيلف رهشلا مكنم دهش

 انملع ىلا لصيو ،“ بسحن ال نيذلا نحن { انملع ىلا كلذ لصي نأ ، نحن

 نع اديعب نوكيف { ةيؤرلا سوق نم جرخي ثيحب سمشلا بورغ نع رخأت اذا
 © رهشلا ةدالول ةبسنلاب امأ ، هانرظن اذا:انل ةبسنلاب هتيؤر نكمتف ، عاعشلا ةوق

 رهشلا مكنم دهش نمف » رهشلا انلخد دقف 3 هتدالو ذنم ترم ةعاس مكف

 ال ىلاعتو كرابت هللا ناك امل نكلو ، رهشلل نودهاشم نحنف 0 « همصيلف

 3 هارن نأ عيطتسن ال امب انفلكي مل ، رسي نيدلاو © اهعسو الا اسفن فلكي

 لئاسو ال ، لالهلا ةيؤر نم نكمتن مل و لخد دق رهشلا ناك ناو : انل صخر

 انل صخرف © هارنل رهظي مل { بتكن نأ الو بسحن نأ عيطتسن الو 0 اندنع

 . هارن يذلا تقولا نم انلمع أدبن نأ

 قثي نم ب اسح وأ {&©= وه هب اسح هيلا لصوتي نأو ‘ ملعي نأ هنكمأ نمو

 ، ةمكاحلا ةئيهلا نم ةفلكم وأ & ةمكاح ةئيه تناك اذا ةصاخ 2 هربخيف هب

٦٢



 هقفتنو © مهفن نأ دوأ انه © ةجحلا هيلع تماقأ نذا © هل تققحو هل تنيبن

 نمف لقي مل ميركلا نارقلاف ، « رهشلا مكنم دهش نمف ل : ىلاعت هلوق يل
 نأك ى رشبلا ةباتك هذه تسيل .2 ةفداصم اذه سيل . © مصيلف لالهلا ىأر

 © اضعب اهضعب هبشت 3 ءاوس كلت وأ ةرابعلا هذه لوقيف ةلاقم دحأ بتكي

 رهشلا مكنم دهش نمف إ : ىلاعت لاق ( اضعب اهضعب هبشت ) نآرقلا يف سيل
 © لالهلا ىرت نأ اهنكمي ال يتلا قطانملا _ لبق انلق امك _ انه لخدي هم همصيلف

 ادحأ اولخدأ اذا 3 ميدقلا يف هنأل ل نوجسلا يف ناك نم يف اوملكت كلذكو

 اربخ نوكرتي الو رمقلا الو سمشلا ىري ال ، لاوطلا تاونسلا هوسن نجسلا
 نوقيي اميدق اوناك { ؟ .. نينس عضب نجسلا يف فسوي ثبلي مل وأ ك هيلا لصي

 ءالؤهف & كانه ىنفيو 0 نيجسلا رخني نأ ىلا ، نينسلا تارشع نوجسلا يل
 مهوربخي مل و مهيلع اوحش اذاف { كلذك ءاملعلا مهيف ملكت نوجسلا يف نيذلا

 مهف 0 مهداهتجاب هيلا نولصوتي امب نوملعبو نوبسحيو نوردقي مهناف { ءىشب
 . ةريثك نيدايم كانهو . داهتجالاب نوفلكم

 اونقيتو متعمس امب اوكسمتساف & اريثك نعمستلو 0 ةيافك ردقلا اذه يف لعلو

 ىلع رفك وأ نايصعب اومكحت الو ، اوئطخت الو اولمعا متنأف © اديج اوققحو

 : لاق امك سفن لك بساحي ىلاعتو كرابت هللاو & لمعي مل و قئوتسي مل دحأ
 هلل دمحلاو ، باوصلل قفوملا هللاو ، 6 ةنيهر تبسك امب سفن لك »
 . نيملاعلا بر

 م اتخل ١ ء اع د

 ؛٭ ٧ ٩٧٩ ««

 )٨٣( مقر ةيآلا ٣٨ رثدملا ةروس نم .

٦٢٣ 





 يناغلا سردلا
 هظفح ضويب خيشلا ذاتسالا سرد يلي اميف .... محرلا نمحرلا هللا مسب

 © ةرجهلل ١٣٩٢ ماع كرابملا ناضمر رهش نم . نيرشعلاو ةسماخلا ةليللا يف هللا
 يذلا يكلفلا باسحلاب لمعلا لوح ثيدحلا لامكتسا : سردلا اذه عوضوم

 رسيملا ىلع مالكلا ىلا داع كلذ دعب مث سردلا اذه لبق ليوط سرد هيف مدقت

 .)ا هراضم نايبو

 : ح اجحفالا ءاعد

 ىلع مالسلاو ةالصلاو © نيملاعلا بر هلل دمحلا ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تيقب © لالهلا عوضوم © سمألا سرد عوضوم يف ةملك تيقب ، هللا لوسر
 انركذ . ةحرابلا لبق ناك يذلا سردلا . انسورد لصاون مث { اهديزن ةملك

 باسح يف مهريغو برعلا دنع ميدقلا يف تناك يتلا ةداعلا سردلا لوأ يف

 .() ه هلل باتك يف ارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ ل { رهشألا

 ةلماك درفلا روهش نوربتعي اوناك مهن :أ ( لبق نم اهنوعبتي اوناك يتلا ةقيرطلا نأو

 نم نابعش يف مايصلا ضرف نيح : انلق ى مو ٢٩ جوزلا روهشو ، ٠
 © لالهلا ةيؤرل اوموصي نأب مهرمأو ، سانلا كفع يبنلا ربخأ © ةيناثلا ةنسلا

 ام اذهو ، سمألاب كلذ انيب ؟.. اذه يف ةمكحلا ام . لالهلا ةيؤرل اورطفيو

 { يدبعت ةيؤرلاب رمالا : اولاق & اومهوت ضعبلا نال 0 نالا هققحن و هنايب ديرت

 .فاك ريغ هنأ ىرأو ، سمألاب اهيلإ ترشأ دقو ، ةطقنلا هذه حضوأ نأ دوأف

 & هنيعب هب كسمتن بجاو ضرف اهنأ ىنعمب : يدبعت رمأ ةيؤرلاب رمألا سيل
 اهنإف ةرابعلا هذه انقلطأ اذإ { يدبعتلا رمألا © ال .& رخأتن الو هنع مدقتن ال

 هلام انه مدقن نحنو . خيشلا سورد. ليجستب مماقلا و { ةرارقلاب ةايحلا ةبتكم نيمأ ٥٨ شوشح ىفطصم ميدقت )١)

 . طقن باتكلا عوضومب ةقالع

 . ةبوتلا ةروس نم ٢٦ مقر ةيآلا )٢(

. ٦٥ : 



 دئاقعلاو { نيدلا لوصأ © سمألاب اهنع مالكلا مدقت يتلا ةينيدلا دئاقعلا ينعت
 يذلا اذهف © مالسالا هيلع ينب امم ، ةرورضلاب نيدلا نم ملعام ، ةيرورضلا

 هلوقك اذهف ، يدبعت لصأ . هتيؤرل اوموص : لصألا سيلف & يدبعتلاب هنع ربعن
 نارق نإ رجفلا نآرقو ليللا قسغ ىلا سمشلا كولدل ةالصلا مقأ » : ىلاعت

 كولدل ةالصلا مقأ ، تيقوتلل برعلا لاق اك ماللا (}4ه ادوهشم ناك رجفلا
 اهلمعتسا اك يهو ،© برعلا دنع ةفورعم تيقوتلا مال ماللاو لاوزلا ، سمشلا

 هذهك © ناضمر نم اذك ةليلل © اذك مويل بتك : لاقي { مهلك باتكلا

 ةروهشم يهو ، تقو ينعي ، ناضمر نم نيقب لايل سمخل وأ لايل عبرأل : ةليللا
 روهشلا تناك لبق نم هنأل 3 ؟ .. ةيؤرلاب رمأ اذامل لع يبنلا نا { اثيدحو اميدق

 نيقيلاب سيل 3 يبيرقت وه ام كانهو { نيقي وه ام كانه ذإ 3 ةيبيرقت ةقيرطب ذخؤت
 . ؟ .. نيقيلاب سيل امو ؟ .. نيقيلا وه امف

 لاق ام لجو زع هللاف ، ارهش رشع ىتنثا ىلإ مسقني ماعلا نوك
 رمأو اذه عاشا دقو الا ه& ضرألاو تاوامسلا قلخ موي هللا باتك يف »

 اهضعب ةيرمقلا روهشلا نوك . اعيمج ممالا دنع وهو لزالا يف هردق اك هب
 يكلف & ينيقي اذه _ ةيانعب اوعبات _ نوثالث اهضعبو اموي نورشعو ةعست

 ٢٩ روهشلا ضعب نوكي نأ دبال ث ةيرمقلا ةنسلا مايأ : مايألا عومجم متي

 3 ٣٠ لكلا نوكيالو & ٢٩ لكلا نوكي نأ نكميالو & ٣٠ اهضعبو أموي

 3 ؟.. ٢٩ اهيأو ٣٠ روهشلا يأ يقب 0 ؟.. ىقب اذامف { اضيأ نيقيلا انه
 اذه ؟.. ٩ اهيأو . ٢٠ اهيأ © هب ملسم اذه © ٣٠ اهضعبو ٢٩٢ اهضعب

 . نيقيلا يف سيل

 نم هؤلمي ، هلك تقولا قرغتسي ام ضئارفلا نم كانه : انلق سمألابو
 تاولصلاك { نيعملا تقولا ضعب يف عقي ام ضئارفلا نم كانهو ، هرخآ ىلا هلوأ
 ٨ هلثم ءيش لك لظ ريصي نأ ىلا لاوزلا نم رهظلا تقو نوكي امدنعف 0 الثم

 . ءارسالا ةروم نم ٧٨ مقر ةيآلا )٢(

٦٦ 



 ةعكر ةئام هيف يلصت نأ نكميو { رهظلل تاعكر عبرأ هيف يلصت تقو اذهف

 نم ريثكو هيف بجي يذلا ضرفلا نم عسوأ تقولا كاذف ، اهريغ ىرخأ
 نم هلك رهشلا قرغتسي 3 مايصلاك ضئارفلا ضعب نكلو { اذكه ضئارفلا

 راهنو راهن لك نيبف © يلايللا ال مايألا اهنأ فورعم اعبطو © هرخآ ىلإ هلوأ
 ىلا ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ » : ىلاعت هلوق يف اك هيف لحأ ليل
 مكل هللا بتك ام اوغتباو نهورشاب نآلاف » : هلوق ىلا { (ئده مكئاسن
 نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو
 اذهو هلك نمزلا قرغتسي موصلا ضرفف ةيآلا رخا ىلإ 3 (ث} « رجفلا
 نم هرخا ىلا هلوأ نم ينمزلا فرظلا اذه نيقيلا ملع ملعن نأ انيلع بجوي

 ءيشب رمألا قلعتي مل و ، بسحن اذكهو ، ٣٠ رخآو ٢٩ ارهش لوقن انك لبق
 ءاج امل اذه انيلع بجوي ءيش ال ٢٩ اهيأو ٠ اهيأ ، نيقيلاو ديدحتلا بلطي
 موصن فيك : ديدج روط أدبي انه مايصلل ناضمر رهش انل لاقو موصلا ضرف

 لهو © ؟ .. اموي ٢٩ هيف مأ اموي ٣٠ هيف ؟ .. انيلع بجاولا ناضمر رهش
 ايرورض اهب قلعتي ام كانه نكي ل يتلا ةيبيرقتلا ةقيرطلا ىلع ريسن نأ نكمي
 رهشلا ةقيقح تناك اذإ نآلا هنال { ؟.. مويب حصي وأ مويب لمعلا دسفي

 ;دعاق جرختسن نأ لاحلا يضتقي نذإ ٣٠ موصتنف اموي ديزنال & ٢٩ هللا دنع
 يف يفكي هنإل © نظلا ةبلغ ينعي نيقيلاب انربع اذإو © نيقيلا ملع ملعن اهب

 لصي نأ نكمي ام ىصقأ وه نظلا ةبلغ امئاد اذه ظفحنل نظلا ةبلغ تايعرشلا
 { ناضمر رهش مايص ضرفو © نابعش طسو تقولا ناح املف « رشبلا هيلا

 ىلع _ ٦٢٩ نوكيف ، نماثلا وهو & يجوز رهش نابعش : لوقن نأ قبي ملف
 ةيبيرقتلا ةدعاقلا بسح _ لوألا ناضمر موص نوكيو _ ميدقلا باسحلا
 . اموي ٣٠ ةيضاملا

 وه نإ ىوهلا نع قطني امو .. ًاعبط اذه دري مل كيلع يبنلا نكلو

 )٤( مقر ةيآلا ١٨٧ ةرقبلا ةروم نم .

 )٥( مقر ةيآلا ١٨٧ ةرقبلا ةروس نم .
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 ةدعاقلا دعبأف ئ لالهلا اوري ىتح اوموصي ال نأ رمأف . )4 ىحوي يحو الإ

 ةيؤرب ؤهتناو لالهلا ةيؤرب رهشلا ءدب راصو © ديدج ءيش ارط ذا اهوفلأ يتلا

 . رخالا رهشلا لاله

 نأ دون © ؟ .. نيقيلا نم بارتقالا باب يف ةدئاف اذه نم ديفتسن لهف

 طقف انونظ لبق نم تناك اهنأل ، نيقيلا نم ، عاطتسملا دهج ، برتقن

 لت لوسرلا هلاق ال اقفو تقولا كلذ يف نوكي نيقيلا نم بارتقالاو
 اذإو ، اوموصف لالهلا متيأر اذإ ه 0 )٢( « بسحن الو بتكن ال ةيمأ ةمأ انإ »

 ، ذئموي برعلا يف سيل ، اهريغ ةقيرط ال اهمايأ هنأل () « اورطفاف هومتيأر

 دبع نم لوأو ، مهنطو يفو ث مهتغلب نارقلا لزن نيذلا زاجحلا لهأ يف ال
 و باسحب رهشلا لخد انيقي اوكرديل نوباسح كانه سيل 0 رشبلا نم هب
 يف ال 0 لوسرلا لاق اك نودجوي ال & “ باسحلاو نينسلا ددع اوملعتلو

 لقتنن لاق ، ؟ .. يقب اذامف ، ملاعلا دالب نم هرواج اميف الو نطولا كلذ
 انبرتقا اننأكف نيقيلا نع ةديعب يهف © الف ةيضاملا ةميدقلا ةدعاقلا امأ ، ةيؤرلا ىلا

 انيطعت يتلا ةليسولا هذه ىلا كلع يبنلا انهبن © نيقيلا ىلا ةوطخ وأ ةوطخ ةيؤرلاب
 اقلطم سيل نيقيلا نأل ، نظلا ةبلغ _ ًامئاد لوقن اك _ وه يذلا نيقيلا
 يبنلاف { ةيفاك نظلا ةبلغ تايعرشلا يفو & نظ ةبلغ امنا اهتداهشو ةيؤرلا يف
 هركذنس امو ، نيقيلا بلطي نذإ وهف نيقيلا وحن ةلحرم وأ ، ةوطخ ىطخ هلع
 © نيقيلا ىلا ةليسو اندجو املك هنا ملعنل انعفدي هناو { اذه ىلع لدي نيح دعب

 . يوسلا طارصلا ىلع نحنو 0 اهيلا انبهذ هنم اهب انبرتقاو

 | لبق نم اوناك اك مهكرتل الاو ، نيقيلا ىلإ ةوطخ هيع يبنلا رمأف
 رهش نوكي مهباسح ىلعف مهماظن ريغت دقل ؟.. هسفن ماعلا كلذ يف عقو اذامف

 . مجنلا ةروس نم ٢ مقر ةيآلا )٦(
 . يراخبلا حيحص )١٨١٤( مقر ثيدحلا )٧(

 )٨) مقر ثيدحلا )١٨٠١() يراخبلا حيحص .
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 كرابت هللا دارأ نكل 3 اموي ٣٠ ناضمر نيمئاص نوحبصيو ًاموي ٢٩ نابعش

 نوبسحي اوناك ام لطبف ةيؤرلاب مهرمأ رهش لوأ يف لالهلا اوري ال نأ ىلاعتو
 مث { ٣٠ نابعش اولمكأف . موي ٣٠ راصف اموي ٩ نابعش نوك نم هب
 يف اك اموي ٠ لمتكي ملو 4 اموي ٢٩ ناضمر لوأ هقلع يبنلاو ص

 نيرهشلا يفو ىلوألا ةنسلا يف ، لاوش لاله ىؤر دقف . ميدقلا مهب
 قيبطت هيف ءيدب يذلا ناضمرو مايصلا ضرف هيف لزن يذلا نابعش : "
 ناك ام ريغت دقف . اموي ٢٩ هيف موصلا ناك يبنلا هماصو مايصلا ةضيرف

 اولكأل 5 « هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص » : لقي مل ولف 0 ايبيرقت سمألاب
 تاونس ن ماص ةلع يبنلا نأ مث ، ديعلا موي اوماصلو ناضمر نم اموي
 : اولاق مهنأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نع يورو . هتافو ىلإ ناضمر لوأ نم
 نيثالث هانمص امم رثكأ نيرشعو اعست تاناضمر نم يبنلا عم هانمصام نإ
 . ١)}٨٢( ةباحصلا ضعب نع تحص ةياورلا هذه

 ةقيرطلاب لمعلا يهنيل { ةيؤرلاب رمأ يبنلا نأ : اهذخأن يتلا ةتكنلاو ةدئافلاف
 مئاق ثبعلاو نورقلا رمت ، بيرقتلا ىلع ةينبم يهف . ةعبتم تناك يتلا ةميدقلا
 نم 0 ةيؤرلا ىلع اودمتعاف { ديدج ضرف ءاج دقو امأ كلذ يف ةرضم ال

 ءارحصلا يف برعلا اهداتعي امك . ةيعيبطلا ةيؤرلا يهو { لالهلا يفارت أدبي انه

 درجمل ال ، يعيبط رمأ اذهف { رمقلاو سمشلا عولط عباتي ءارحصلاب نم لكو
 . اهرخاوأ وأ روهشلا لئاوأ ةفرعم

 { انعطتسا ام نيقيلا وحن ، ؟.. اذام وحن يبنلا هجوت اذه نم ذخأن نذإ

 : اذه ىلع لديو © عاطتسملا ردق نيقيلاب ىدؤي نال ضرفلا اذه برتقا دقف

 ثاحباب ةئيلم يهو ريثك هقفلا بتك يف { هنالطبو كشلا موي مايص نع ىهن هنا
 روهمج دنع كشلا مويف 0 اهيشاوحو اهحورشو ثيدحلا بتك كلذك و « هيف

 )٩( ج . يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف : رظنا ٤ ٥٨ ص ٢ .
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 { ناضمر ريغل الو ناضمرل ال ماصي ال : هموص زوجيال & هنع يهنم ةمألا

 { اديج اهومهفا { ةمهملا ةتكنلا انه © نيقيلا ىلع ىنبت ةدابعلا نأل 3 ؟ .. اذامل
 ام نيقيلا ىلا بارتقالاب اعرش نوبلاطم نحن مك ىرنل 0 ةلدألا ىلا اهفيضنل

 . كشلا موي مايص يف ديدشتلا عقو اذهلو 5 انعطتسا

 اذإ : اولاق اهب دتعي ال امبر ةفيعضلا لاوقألا ضعب الا _ ةمألا روهمج
 { ؟.. ال مأ ناضمر نم مويلا كلذأ ققحتي مل و ، هلوأ نم نابعش ناسنا ماص

 ناضمر نم دحاو امأو نابعش نم نوثالث امأ مويلا اذهو { همايص لمكي

 ماص دقو اميس _ كشلا موي موصيأ هلوأ نم نابعش موصي ءاج يذلاف _
 ؟ .. رطفي نأ هيلع مأ ىضم ام

 ىلع الو لفنل الو ءاضقل ال هموصي الو تقولا كلذ رطفي روهمجلا دنعف

 ةدابع لبقت ال هنأل { ؟ .. ناضمرل ىتح هموصي ال اذامل ، ناضمر نم هنأ

 . نقيتيو ناضمر نم لالهلا نأ ملعيف © نيقيب الإ

 ةاعرلا عجري نأ ىلا كشلا موي يف لكألاب ليجعتلا مدع اونسحتسا دقو
 منغلاو لبالا ةاعرف _ كلذب ىألم هقفلا بتكو 3 ميدقلا يف نوربعي اك

 كانه نوتيبي ، ألكلا اهب يتلا نكامألا ضعب نودصقي ليللا لوأ نوحرسي

 لبالاب يعارلا حوريو © راهنلا ردص يف كلذكو ث ليللا لوأب منغلا لكأتف
 كلذ يف يتايف ةرشع وأ راتمأ ةسمخ دعبت دقو ، مايخلا ىلا ىحض منغلاب وأ
 مكلو ال : ىلاعتو كرابت هلوق كلذ & بلحتل مايخلا مامأ حارملاب عمتجتو تقولا

 نوكي دق ، نوحيرت نيح “>‘٠(، نوحرست نيحو نوحيرت نيح لامج اهيف
 عجري بلاغلاو ، ناكم يف هموي يعارلا يضقي نأ دعب راهنلا رخا انايحأ حاورلا
 . حابصلاب ةاعرلا

 )١٠( مقر ةيآلا ٦ لحنلا ةروس نم .



 لجعتسن الف لايمأ ةدع مهنيبو اننيب نيذلا ةاعرلا عوجر رظتنت ءاهقفلا لوقي

 نيذلا ةاعرلا عجري نأ ىلا سمشلا عولط دعب الو & رجفلا دعب ال لكألاب
 لالهلا اوأر دقو نوتأي امبرف ديعبلا ناكملا يف مهمنغ عمو 3 مهلبأ عم اوناك
 © لالهلا انيأرو ةينالفلا ةياضلا يف 0 ينالفلا داولا يف انك : سانلا نوربخيو
 مهنمو روهمجلا دنع اذه _ مهكاسما نومتيو 0 مهتاداهش نولبقي حص اذإف

 نأ ىلإ مئاصلا هيف كسمأ يذلا مويلا كلذ يضقيو داعي هنأ ىلع _ انباحصأ
 ناضمرأ يردي ال كش نع هماص ماصلا نأل ، ؟ .. اذامل ، ديعب نم ربخلا يتأي
 نأف ، ربخلا يتأي نأ ىلإ ناضمرل امارتحا لكأي ال ، معن ، ؟ .. ال مأ وه

 © هيلع بجاو كاسمالاف ، تبثو هوأر ناو { هيلع ءيش الو لكأيلف لالهلا ري مل

 . مهلك انباحصأ دنعو روهمجلا دنع اذه { مويلا كلذ يضقي هنكلو

 ال { نقيتلا ىلا اليبس اندجو املكف ابولطم نيقيلا نوكي مك انل نيبي اذه

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ يف نأ اديج مهفنل نذإ ، هريغ هيلع لضفن

 يذلا نيقيلا نع ةديعب اهنوعبتي اوناك ةقيرط اوكرتيل انايب « هتيؤرل اوموص »
 ىلا راشأو نيقيلا ىلإ ةلحرم مهبرق دقف & اهريغ اهتقو قيرط الو ، ةيؤرلا هتبثت
 لاق نأ دعب ةصاخو ، « بسحن الو بتكن ال ةيمأ ةمأ نحن » ةليلعتب كلذ

 ءوضلا انيطعي هلك اذه 0 « هل اوردقاف مكيلع مغ ناف » : رخآلا ثيدحلا يف

 . كلذ ىلإ ةجرد اندجو اذإ نيقيلا ىلإ برتقنل

 يقب امف هتيؤر ناكمابو © لالهلا توبثب نيقيب انربخي نم اندجو دق اهو

 8 سمألاب انرشأ امك { اريثك اهيف كشلا عقي يتلا ةيؤرلا نم رثكأ هلبقن ءيش

 ، نودوجوم مهو 0 اماع نينامث وأ نيعبس شاع نمو ماع لك يف ةبرطضم امئاد
 { ةداهشلاب سانلا يرغن انناب نيمهتم انحبصأ ىتح ماع لك عقي اذام اوأر دقف
 انبرقيو كشلا انع عفري ام مويلا اندجو اذإف ، نينسلا تارشع اهب انيلتبا دقف

 . هب انذخأ ى نيقيلا نم
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 سانلا عيمج ناكل ايدبعت ناك ول ذإ 3 ايدبعت ارمأ سيل ةيؤرلاب رمألا نذإ اذبحف
 ةرشع ةنيدملا يف لقنل ، لالهلا ىرتل جرخت _ ملاعلا دالب يف سانلا نم مكو

 باسحلاب لمعلا نوكي نأ لبق اذه _ نكاس فلأ نورشع وأ نكاس فالآ
 اذه ناك امو .. ةيؤرلل جرخت فالالا تارشع نم 5 ديدج رمأ وه ذإ

 ةيؤرلا تدج و اذاف « هتيؤرل اوموص » لاق لوسرلاف ، درف لك ىلع بجاو

 & هب قثوو ربخلا هل حلب نم ىلعو ، ىأر يذلا صخشلا ىلع ، موصلا بجو
 8 كلذ هل نكمي ال انايحأو & قيدصتلا مدع ىلع دمتعي نأ انايحأ هل نكمي

 8 بذكلا ىلع مهؤطاوت نكمي ال مكح يف اوناك وأ ، الودع اوناكو دوهشلا

 ىدحإ ةيؤرلا نأ ىنعمب & نيدبعتم انسل نذإو {، بتكلا يف لصفم وه اك
 مالك وهو نوليلق مهو _ : اولاق ءاملعلا ضعب ركذ معن . اهب انفلك تادابعلا

 ايندلا يف رشبلا نييالم نم مكف 2 ةيافك ضرف لالهلا ينارت : اولاق _ لوبقم
 3 لالهلا ىرتل جرخت نييالملا هذه نم مكف ، مايصلاب نوفلكم مهو نورق ذنمو
 فلك مأ ، طقف لاجرلا فلك له اوجرخيل مهلك هتباحص يبنلا فلك لهو
 الف معن « هتيؤرل اوموص » هتعيبط ىلع كورتم رمأ هنأك ؟.. ءاسنلاو لاجرلا

 وجرن ، رجألا هيف نأ دقتعن يقارتلا اذهو ، تقولا ديدحتل لالهلا قفارت نم دب
 © رطفلا ةدابع وأ موصلا ةدابع 3 ةدابعلا رهشل تبثتلا هب دصقي ناف & كرتي ال نأ

 . ةيؤرلاب اندبع 3 اذكه ةرابعلا دحأ قلطيل نكل ، كش نودب رجألا هيفف

 كلذ يف يه الا نكمت ال يتلا قيقحتلا لئاسو نم ةليسو انل تركذ دقف
 مهللا ، ؟.. نوكي نأ هاسع امف اذه نكي مل اذإو اهريغ ةليسو الف ، تقولا

 & نييبنلا رخآ ةوبن عاطقناب عطقني يحولاو { يحولا ىلع داتعالا نوكي نأ الا '
 : لئاق لك لوق ةزيهج هب عطقت يذلا نأ مث ؟.. دعب نم سانلا عنصي فيكف

 نمو بتكي نم دجو اذإف & « بسحن الو بتكنال ةيمأ ةمأ اننا » : ةليلعت

 : لوقيو عطتسي نم دوجو ضرف ىلعو ، ىوقأ نيقي ىلع رثع دقف بسحي
 نأ عيطتسن ال نكل : هل لوقن ، سانلا هيلع عمجي مل ينظ باسحلا اذه نإ
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 دصقب ةيؤرلا بذك نم هانولب ام نأل ةيؤرلا تبث نظ نم زيمألا هنأ ركنن

 قراشملا يف سانلا لك هملعيو { مالكلا هيف رركن رمأ اذهف & دصق ريغب وأ
 نيمويلا فالتخاو 2 ءانلتساا نودب ماع لك لوقأو ماع لك يفف ؛ براغملاو
 دمتعملا ىؤرلا ضعب كانهف ، طقف اينظ نوكي ال هناف ماع لك ةعبرألاو ةثالثلاو
 { ؟.. تاليخت يه مأ ةداهشو اريوزت ةدوصقم يهأ ىقبي ةلطاب ةفئاز اهيلع

 ىطعت ناطوألا ضعب يف هنإ : لاقي اكو & نوكي ال دقو نوكي دق يردن ال

 3 اذهل هنوري 0 هللا نوفاخي ال نيذلا ةقسفلا ضعب امبرف { ةزئاج لالهلا ىري نمل
 ن يبنلا مداخ كلام نب سنأ أاطخك . أطخ نوكي دقو 0 كلذ حص نإ

 وهو ، تاونس رشع نبا وهو همدخيل يبنلا ىلا ملس مأ همأ هب تءاج يذلا

 رخاوأ نم وهو مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نيب نم ملع ىلع ران نم رهشأ
 نب سايإ مهيف ناكو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج رضحمب اموي 3 ةباحصلا
 : لوالا نرقلا ذنم هئاكذب لثملا هب برضي يذلا اذه 0 مهنع هللا يضر ةيواعم

 سايإ ءاكذ يف فنحأ ملح يف متاح ةحامس يف ورمع مادقإ
 . يضاقلا هنع هللا يضر ةيواعم نب سايإ اذهو

 ريبك خيش وهو مهعم كلام نب سنأ ناكو لالهلا ةيؤرل سانلا ج رخ 1

 اوتبثتو اونعمتف & كاذ وه مهل لوقي سناب اذإ . هوأر امو انمز لالهلا اوبقار
 وهو ةنيع ىلا رظنو ، هئاكذب سايإ هل نطفف © لوقلا سنأ دكأو 3 هوأر امو

 نيع يف ىأرو سايإ نطفت رصبلا يديدحلا بابشلا مهعمو ارصب فعضالا
 حسمأ لقي ملو هنيع ىلع حسمف ث هنيع ىلع هيبجاح نم ةلزان ةرعش سنآ
 . ال : سنأ لاق ؟.. لالهلا ىرتأ نالاو : هل لاقو هسفنب وه اهحسم 0 كنيع

 ديع ةليلأ : ركذأ ال ، اورطفا وأ سانلا ماصل هتنطفو سايإ ءاكذ الولف
 ةداهشب ؟ .. نم ةداهشب لاقيف { هتداهشب اولمع ول ، ؟.. ناضمر ةليل مأ
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 © نع يبنلا مداخ ليلجلا يباحصلا ؟... سنأ ةداهش دري يذلا اذ نمو ، سنأ
 نيملسملا ذقنأ ىلاعتو كرابت برلا نكلو 0 اقالطا هتداهش دري نم كانه سيلف

 نع حسمف ةيواعم نب سايإ مهلأ امب ؟.. اذامب ةهبشب اورطفي وأ اوموصي نأ نم
 . لالهلا اهنأك قفشلا عم ةعامللا ةسوقملا ةرعشلا سنأ نيع

 ريوزتلل انرق رشع ةثالث دعب نآلا ركذت طقف تسيل & نيع ةعقاو هذهو
 ةيقبلاو 0 ىلوأ ينيقيلا باسحلا ىلع نآلا داتعالا نذا { ال ، ليلضتلاو

 . سمألاب اهومتعمس

 8 رصم يف رمتؤملا هيلع قفتا رمأ اذه © علاطملا فالتخا ةلأسم يف انلق
 يف ناعمتجي ال نيملسملا دالب نم نانطو ناك اذإ هنا علاطملا فالتخا اوربتعاو

 يفكيو ث اليلق ناك ولو ليللا نم ءزج يف رخالا عم يقتلي نطو لكف ث ليل
 ىلع دالبلا ضعب لمحي نأ بجي ةلاحلا هذه يفف © ليللا نم مايصلا ةين تييبتل

 ينيميثلا زيزعلا دبع خيشلا ةملك مهرخآو © مهنع هللا يضر باحصألاف © ضعب

 لك اهعلاطم فلتخت مل نا دالبلاو » : لبق ناك نمع ةلوقنم & (١ا١ا) لينلا يف

 .اذهب فالتخالا لك اورسفو « ضعب ىلع اهضعب لمحي نأ بجو فالتخالا

 يف عضولا نوكيو ةهج يف ليللا وأ راهنلا نوكي نأ علاطملا فالتخا نذإ
 نم الو ، لوألا نم ال الثم ناليللا يقتلي ال ثيحب امامت ، افلتخم ىرخأ ةهج
 ءالؤهف © كانه ليل انه راهنلا لكو ث كانه راهن انه ليللا لك نوكيف { رخالا
 . ضعبلا ىلع ضعبلا لمحي ال ، فالتخالا مامت نوفلتخم

 { اهريغو ايزيلامو نيبيلفلا يف ةيمالسالا دالبلا نأب : اولاق ، ضعب ثحبو
 اعيمج اهنيب { ىصقألا برغملاب يبرغلا يسلطألا طيحملا ىلا ايسآ قرش ةهج نم
 نوكي امدنع ينعي 0 ليللا نم ءزج ف عمتجت دالبلا هذه نأو {©“ تاعاس عست

 خيشلا فيلأت نم وهو هقفلا يف ةيضابألا دمتعم « ليلعلا ءافشو لينلا ه باتك ىلا انه ةراشالا )١١(
 . يبازيملا ينيمثلا زيزعلادبع

٧٤ 



 { ءاشعلا ىف يف الثم نحنف برغلا يف نحن اننأل 2 { ربخلا مهيلا لصي ليللا اندنع

 ، ةتس © ةسمخ . ةعبرأ ، ةثالث { ايبيل عم نيتعاس . سنوت نيبو اننيب ةعاس

 { لالهلا مهدنع تبث ناكم يف ماد امف { رحسلا نكامألا ضعب يف نوكيو

 فصن وأ © ةيفاك ةعاسلا تناكو ‘ ليللا نم ةعاس يف مهريغ عم اوعمتجاو

 مايصلا تييبت : ةمكح هذهو ليللا نم مايصلا اوونيو ، ربخلا غلبيل ةعاسلا

 . ضعب ىلع اهضعب لمح بجو اذه ناك اذإ ليللا نم

 لاقو ، ناسارخو سلدنألاك : شيفطأ خيشلا لاق اك نوردقي اميدقو
 تاونس سمخ ذنم عمتجا يذلا رمتؤملا ريرقت نكل ، سلدنألاو زاجحلا : ضعبلا
 لمح مدع ربتعت يتلاو علاطملا فالتخا يف ةدعاقلا هذه ررقيو ديؤي ةرهاقلا يف

 & ليللا نم ءزج يف راطقالا هذه يقتلت ال تناك اذإ & ضعب ىلع اهضعب دالبلا

 وأ ث ويادرلاب الثم ربخنسف لالهلا انيأرو ابرغم اندنع تقولا ناك اذا هنأل

 اذإ نكل ، قئاقد يف ربخلا لصي ىرخأ ةيفيكب وأ ، سكلتلاب وأ ، نوفلتلاب
 مهيلع مايص الف رجفلا مهدنع علط دقو لالهلا ةيؤرب مهربخن يذلا تقولا ناك

 ضرفنل © رجفلا لبق ةعاس ربخلا لصو اذإ امأ 3 ضعبل ىلع ضعبلا لمحي الو

 لازامف ث ةعبارلا ىلع الثم ربخلا غلبو { ةسماخلا يف ريدقتلا ىلع رجفلا نآلا

 يونيو & لستغي نم لستغيو ، رحسي نم رحسي ث ليللا نم ةصرف كانه
 . لوبقم ريسفت وهو . فالتخالا لك ريسفت اذهف 0 مايصلا

 ىلا هكرتن ال نيقيلا اندجو اذإ : ةلأسم يف قيقحتلا لمكن هلك اذه دعبو
 { نيقيلا ةجرد ىلإ دعب لصأ ل انأ : لوقي مهضعب ناك اذإ ىتحو ث نظلا

 اهبذكت تنأو ةيؤرلاب كنظ دعب © نيقيلا نم برقأ اذه نأ يف كشت ال نكلو
 تحبصأ نإو ، ةيؤرلا نولبقي ال نيذلا مه مويلا نوضراعي نيذلاف © ماع ةئام

 ىلوأ ءالؤهف © نبغ اهيف ىوعدب { علاطملا فالتخا ىوعدب { ةحيحص ةيؤر

 عيمج نومهتي اوناكو 0 ةيؤرلا باب يف نوددشي اوناك مهن :أل باسحلا اولبقي نأ

 3 مويلا مهيلع ةجح هذهف 0 اهنوبذكيو ةيؤرلا توبنب ملاعلا نم يت أت يتلا رابخألا
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 ةئام لباقم يعطقلا باسحلا بيذكتل دحاو لاثمب اوتأي نأ اوعاطتسا لهو

 . ةيؤرلا ةهج نم بيذكت

 انايحأ لوقب نولوقي نوئطخي باسحلا ىتح : الئاق معز بتاك بتك
 الثم { ةيؤرلا يف طلخلا ىلا اذه نطفتي مل نكلو ، مهل ةفلاخم ةيؤرلا نوكتف
 نيذلا يف طلغلا معن { !! هنوري سانب اذاف { ىري ال لالهلا باسحلا لوقي
 ةيؤرلا يتأتف ىأرب باسحلا لوقي ام اريثك »: بتاكلا اذه لوقي . هوأر

 بعالت الف . اهبذكي ناك يتلا ةيؤرلا يه ةدمعلا لعجت اذ وه اه 3 « ةفلاخم

 . قحلا لبقي نأل دادعتسالا هيف نم ريحت دق بيعالألا هذه نأ ، اذه نم رثكأ

 اك _ نوكي نأ طرش ىلع باسحلل نوعبتم مويلا نحنف ، نكي امهمو
 ثكمي نأو ، اعطق لالهلا ةدالو نوكت نأ _ سمألاب كلذ تركذو انبلط

 . ةلأسملا هذه يف ةصالخلا يه هذهو & سمشلا بورغ دعب هتيؤر هيف نكمت اتقو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 6،0 طيرشلا نم هلقن مت

 ه١١٤١ ,/ناضمر/.٩

 م١٩٩١/سرام/٦

 ليع امسا رمع
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 رتشارغوس ( زوزلا
 ١ :رارقل

 م ه : 0
 ههه

  

 77777777٧٢. ٤ے_ےنٹ۔ ز ۔-7) _ رووخ 7 دمم۔ا }".1..4.۔ - .7 ٨/ ي ةرلرنلا

 حبرت ہتضبح ريني 5 / ًٌبكلرو ىلح !لا سيسمرو 1 .دونوم. ميزرملا /د /. كم للح._۔۔۔۔

 .رز مممجرب/ذ ودسي .ميكح لز نارينو هدل/ رو مكدع ںیس _
 . سياحشكا. :عويتملركلحالا ت س اينين اك د عيباسر ديس ىشمي هصضابري زر 2 _ -_.۔

 ةلحلا هتح .تهيلكومنم رزيس ہتسس 7 .زلنر سك برص دنر م 55 /ل ر َ ةيترملا _ /.
 لرزلمد/ورير-رعوسا اهري زاتسيرررزو هي ىيكلجن/ دمصر صل ىبلىكمز مكج ينس/تقرح ي
 فجالإ س ىشم رانو /4ةرديمبنخ.ىتسرہتدالو.حري متسر بورخ ,..هب ورمع تغوو ...

 رز قلمرسس ؤي .يست ء /د زر لكمسترس دست كردنب ك زمم ى ءاح ٬ ور د دحم سس /و __ ۔۔

 _ ر -نحنخر :ربل لمن باسح. ناب 2 اس رتو حي رو .ر !ا : اسئسم رليب ن ٩ 4 اسنتمي ۔كيرا( _

 ىبلي 7 ارنص حيم ۔ انسلو ع ۔ى حشر يحمخعبرتينز :رلعرلد: / ندمب يغلم ةينق راهشسلرو__
 نتتسا حاس مس به رم ۔تم> ح ناتر /و علس اير ت ر ح .وح - ىمكلينر تس درح __

 .ناتكلاو نايب ¡ بالسح/ر :يرترلا :نيلم ضنيليلرلا شيب حجتلبر رضن نخنزلب ذ بلخاو بلس .__
 لعن ناج-متيولرل ايعار دت ر ةرللموم: : ز ئرب اللس .رلس ملسو ہيلع ہال/ ىاح۔ہم ينير ...
 ررادنح - ءالحل/ حت / ّ هيلع .ىمتم. .7 ہحرمر نوي ںین يثئرلكنز غ .لحس ع ولك اي. __

 ہر ر تئ/لسو ككرتي بمإفح س ايررلمل/ىجررتي اس ح هيلع سروح رلك ۔ ۔زب ومحم ييراس. ۔۔.۔

 اجراحموت هنر ال/ىنركمسم-كي - ںوضسم/ززيرسلر :لعملحش زم انم۔. ةنيحشردحاري رز 4 .ءگنيتعارلب۔_۔
 7 اسل ح ايتل7أحكرز احلإرح ارثض الي -. .ةيامترنرع اجن الحر شرب رشو لا اهب.لولمتخت__.
 -,نتعكساوم .فيفح ," ةيزم تنكسو وحمب .دخو .ب سكززمح ا لننيال .كلدو .

 - حجر تزكر حيمر و اىلع دب ةنج زنت ن صر وسيم علمس تنلنلبء تيب .سجر دفيرمو

 نونيزو :حذامكن م تيئ..امب.امنز ايخ و رس امس .راس اماع : شنمرس/ينك /ومن .
 2 هالخ لسر -ےم ررخوز انج // 7 دعوب ىكلم :دمرس .دموزلبغ .هسم ملعاه دهنع__۔۔.

 كدحو هتداير 7 اسا تبتمرف ء حر ٣1 ةرب ا 2 د دمكس/.ت .ك اس.ز . ۔سمصگس/ فورغ رحي ىعالا_.۔__

 :تءاب .نرمو ۔نحشسل/روض .> للعر/ر 7ةرامش»تلبم ذ هي ور :سمن ك .سمشل بورغ دعس__۔
 لبخ بخي هرد ر وروم 777 دويح مملر)لخحلا ن/تتمتب بصم لسك .و. .س.م زرلاب نودم س

 -- زحت ترز ہرہم :ورنم /جزيلقم- ۔ىومعب و. . اسررشن .عش ز ررمسحئملر ب .ونر ..

 -”_تتبيرتس ٨/٨د/ درت .لحك /ز/ اهيهزدجرللهتلرو عماسلا ةيعبغعلمرم/ر فلار ر
 -... ۔۔۔۔.۔۔.۔۔۔۔.۔. .. ۔۔. ۔

 _ مساق دولوم /ذاتسالا ةينيدلا نوؤشلا ر رزو زو يلاعم ىلا { رمع نب مهاربا ضويب خيشلا مامالا دي طخع. ةلاسر هذه ,

 (ن . م) ةخيرات ةقينو اهرابتعاب انه اهتبثن
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 ك ع : ررر سر .رر سدندنحم

 رما ارتو ,نيزلا ع د .ءره¡ -٠ ۔
__ 

 ةرارنلا

 ه ه غ »
 ته

 ( ح [ ةيلين اماصا وض /و .بيعشلا لهنم و يوفلا١حلس تابر ذ ء عبو بيرت زنل ) سي
 ر !/رصح زم > /رعر /< رمحسكىمر رعخلبام رلخل4ن دكن ةدسلا اني » درز :نص ء

 ش رح ذعب دلوي مل ل ] تبتي ملع/و ۔رالحل7ي وزريد دهش دهش / دالب .سين فينمئالخرام .
 . يستسرب ور ز تزلعاسش رع دلسباصاع د //ء /ا ہرب سنال ن : راز وو ىمع دي نإرئم ,وددغم م رفلر٫دي حلمم ر دكدلررلمنعم رض رف هيرفرصرمع

 ينس زلتتزف ةكممو/ رلهل/ فب ريع ش/ ع رعد /إد )لمسہيب دكا نلع دي و/

 ىف اديدبجح: ‘۔رلمم مرددهلر /فر هزع برج ناعم . .مض :اموص اه اعد //ر ر رس
 ,ىد و درسم شاد وشت اصحلب رص . رمكم هنر مهس 777 رر ام لتييردعن ءاننو /
 .رض عب دو / عبس يبت دهراشبرت/اد/امدةبل د بسضاومآس و 77
 . همرك ه انيني ر زنيديومنر ديلو ةيرتر ةدس هري نح ب
 رت مل ہندتر مك بورغ رتم رر ا ر ترب .رج تيدرام للضم فس

 . عرعنمر/يب ر/ ىحمتدلل ,77 . " رحتشتر تربمج سس :حد 7 ذع

 َ ةيزر ےر اح نيت .< زردم ب ہ ر حبتمت 9 زلراش مزميو حم رح

 ۔“۔وبومشصت يمهب يرع اتداع ريع ايزحنب ب اتاريتيرارابراخروإ ا .
 نر مادم . :7 امممس ررح بخمرم تع 7773 بعلتل 7 ٢ 7 كردي م

 ررر لسر .و ہرلعہدلر/رم ہنشررننررتاب شيلضاع ةححختنلر ةر 7 4
 ر 7 ا زم معحرلع باسحإر لحن 7 هيموير/فخ رغمو ۔ نز 7
 مدل فرحني خاد واوج ءب.يبج رودع.ةليحجسمرلهن د هتمر جح رابك ةلروزررنمح مس اسسمتسلر نم زهج 2 ,4 هزنهب يرغم ىور كيكمكحت تان رذتب :رر
 7 .- نس ننحترع ک ورج 7 يرالمسر ةير + - ب :وسنت نوصلخم سسلند/ نس .يشي 2 .ر هب ہتضر لعم يعم ب دبير اع هممزفتور + /و يشرو ونم كدخ <
 وم ناب رو مدي ةيواعم ب ساينزرمعف .ز :ئ ندلهرتيرت رةغاجحم
 ن / انيرا ةعجر ي 7 نر نبلن ہن/عم رر مز :رزح خ ت رل/

 زيمرت همس دبارصاح إ انك ةنم اي صمت طنحر رض انم زلزذن . ۔ وص /ومح مجم هرس ملم لوتشم امحيجز العنل 7 77 ةيح انك
 91 ج اج س ي / مہبجاح شم تبردت ب 5 ء هيعبنرزح 72 ىرح ر 71

 . ٠ نزام 7 نننترنجا نال / /ل خ :/و ىج هنيب
 " هنر بمن ىم كيسا تالينخت/ء (نر خخ س 7 7إ ىسلا انوكي رغنر :

 ۔ ني ر > > وقنش عم ئليشحت درص سخا 4 -.

 ر 7 ماع , ' بح يزكتن/ سس خ دتب: يحم تين احرش ؤي و -
 | ن اج ءبجاصسم/إ/و وبحع/ ايب اي دن عضبرل/رحع ي ي زح عدلسننرم رلا عا

 . .- : 1 کت‘ ./ ہيلا زوت م - .7 انك :ئنمنن نزي
 .. 6-,.م ۔ى_ رد ن / ذ /. عي/. ۔۔۔۔ تسلسح -+7 حب ردنرزغ و . حبرم د /
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 مس درسو ر و) ادك َُ

 رح د ٠ ٧. ى . ث .

 را ا ر لرصوس. _ فيزلا
 .ةرارقلا ( ١

 م ه ف د
 عه

  

 رت - ,ك ٩٩١٭.۔۔ ...بسسب .ي ۔ ي هرلرذلا

 _ لعشم شيبرتيىضجسملل خم تيميم ح ہسعر .ير رخ يرعس بسر يم٠ا __

 ۔ غم - مف اي 7 ح .تلج ,هحور رياعن /س ىجح ردبت ___

 برع هنب ,ينورب رتت :عرو 72 7 "7 74 راخ ض م. 7 ہم ر /ےتفكح ددس نمم مهعيرح ___
 ...... ۔ .م.

 لغتسي يح انمو .نيمرن كم "يبرك امري ۔ احنم حزلعدسرر ةلطرب اير ئ
 .. ع‘7 ۔۔.۔۔۔۔۔۔۔_م

 ۔۔۔ ۔” ي 2 هب ي ارد >ملصحم( خم انيدمحنتو .ةيبلتب و 7 .طغل ععن. _

 ةمات زلريمل/ خنس _ 2 مريت _ بركملا . ٨' ممر اير ايتنالو 5 حشر
 ۔...۔۔۔۔۔۔ ۔۔

 ۔۔لحتنرلرنالضل/ ك رح ودري حبرو ةتمع : ہديرنس ع زل/ردهححبرر/دص 2 ةم ل
 ___ : . برصاحرل راسو تلت 7 ).

 لجن ال مم ركت رح د ك ہيل/ريكفمرا يب :مكير -ت 71 م../رضرر_ ن
 ءلر 2ري>دسل 7 ةب رح دي تت مو نصتتب 2زتيس دہم يبرم يناب !حر 7

 م ع ح ء 7 /عيلوحسيم, مح بح .ائمس جر ئ فلحت اےحز ہم ليخ و ا تنر بےيتحح ر __

 . . ےجحتسمل / ادت هرامس ت " ٨ رميف _ رغأ -
 ..۔ےن.۔۔۔ح..۔۔۔.۔ب۔۔۔ح

  

   

 .۔۔۔۔۔س ٠

 . ..ميكمتيس / المح ء ,رخ > طنىلرس م. + .ميخ 4 دنتسم ردب مكدر _.

 نيركلا 77 ۔.۔ىست[ لب (رزرضترو ۔ هلعروببتزففم كتج _ .حر_.۔
 .7 و رركملع ع ء

 7 ۔. ... ۔۔ ۔۔۔_س. .۔۔۔۔۔..۔.۔.۔۔.۔۔ ۔۔
 ص ك 2 / ن .

 _ :سب زرح تكش 9 / /رهويي رحلمل./ ,2 كخم !

 ۔...۔ , 7 . ...... .. . ے.۔.ر ..... ...سس ۔......۔.... م. = :.۔۔۔۔۔

.. ..... 
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 رمحع نب مهاربا ضويب هدحو ة دمحلا

 هرارقلا

 ل آ م
 ع

 ع ح 8 ربوتكأ 1971 ١٣٩١ نابعش ١٨ يف هرارقلا

 { ةينيدلا نوؤشلاو يلصألا ملعتلا ريزو مساق دولوم ميركلا خألا بانج

 هللا هظفح

 . رمع نب ميهاربا ضويب مكيخأ نم 5 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 مايقلل ةلهألا تابثإ نأش يف عيباسأ ذنم مكعم يثيدحل اعبت ، ريزولا يديس

 هتبلط امب _ ناضمر رهش برتقا دقو _ مكركذأ نأ تيأر ث ةينيدلا رئاعشلاب

 نم بلطت نأ ، مكفارشإ تحت لمعت يتلا ةلهألا ةنجل فيلكت وهو 3 مكنم

 تقوو ث لالهلا ةدالو دعومب اهربخي نأ ×١( ةعيرز ويب ) يكلفلا دصرملا
 هئاقبب مث الوأ هداليمب ققحتت ىتح 0 هتدالو موي سمشلا بورغو © هبورغ

 وأ هتيؤر نكمت له ملعتل هئاقب ةدمب مث 0 اهبورغ دعب سمشلا ءارو قفألا يف
 ناف { اهدرت وأ ةيؤرلاب ةداهشلا لبقت نأ اهنكمي كلذ ءوض ىلعو & ليحتست
 تضراع اذإ اقلطم لبقت الف ، ةينظ ةداهشلاو { يعطق مويلا كلفلا باسح
 يف هدحو يكفلا باسحلا دامتعاب نيلئاقلاب _ اذه عم _ انسلو يعطقلا

 فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا ضعب بهذم كلذ ناك نإو _ ةلهألا تابثإ
 يبنلا نأ : كلذ نايب . باسحلاو ةيؤرلا : نيليلدلا نيب عمجلاب لوقن نحن لب

 نإف & هتيؤرل اورطفأو { هتيؤرل اوموص ه : ناضمر لاله نع لاق ( هع )
 . هيلع قفتم ثيدح وهو © « اموي نيثالث نابعش ةدع اولمكأف مكيلع مغ

 . يكلف دصرم هب عفترم © ةمصاعلا يحاوض ()
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 ىءارتي ) تع ( ناكو . روهشلا رئاس .مكح وه اذه نأ ءاملعلا عمجأو

 لالهلا ةيؤرب ءانتعالاف 0 هتيؤر نع لأسيو 3 كلذب هباحصأ رمأيو & لالهلا

 نولفتحي اهبراغمو ضرألا قراشم يف نوملسملا لزي مل و . هللا رئاعش نم ةريعش

 اهكرتو اهلامهإ يغبني الف 3 ةيافك ضرف اهنأ ءاملعلا نم ريثك لاق دقو . اهب
 { هلبس ترسيت دقو باسحلا لهاجت يغبني ال كلذكو © باسحلاب ءافتكا

 . هتطساوب ةقيقحلا ةفرعم تنكمأو

 ةيؤرلاب ةلهألا ةنجل ينتعت نأ : ةروسيم ةلهس نيليلدلا نيب عمجلا ةقيرطو
 تبث امب اهرابخإو { كشلا ةليل اهب ءانتعالا ىلع نينمؤملا نينطاوملا عيمج ضرعحتو

 دعومب يكلفلا دصرملا نم كلذ لبق قبسم ملع اهدنع نوكي نأو { ةداهش نم
 تءاج نإف {،= سمشلا بورغ دعب قفالا يف هئاقب ةدمو { هبورغو لالهلا ةدالو

 { سمشلا بورغ دعب هءاقبو هتدالو باسحلا تبنأ دقو _ ةيؤرلاب ةداهشلا

 تءاج نإو ، رهشلا لوخد نلعأو ةداهشلا تلبق _ هتيؤر نكمت ثيحب
 دولوم هنأ وأ ، دعب دلوي مل لالهلا نأ تبني باسحلاو _ ةيؤرلاب ةداهش

 ثيحب ادج ليلقب هدعب وأ اهبورغ عم وأ سمشلا بورغ لبق برغي هنكلو
 . ةداهشلا تدر .0 هتيؤر ليحتست

 اذإ درت ةداهشلا نأ 0 اهيف لادج ال يتلاو ةملسملا ةيهقفلا دعاوقلا نمو

 اهاوقأو ، فيعضلا اهنمو ، يوقلا اهنم ، تاجردو عاونأ ةبيرلاو { تييرتسا
 دوهشلا ددع غلب ام ًاغلاب اعطق ةداهشلا اهب درت هذهو 0 ةققحملا ةبيرلاب هنع ربعي ام

 لالهلا ةيؤرب دوهش دهش اذإف { ايعطق فلاخ ام عونلا اذه نمو 0 مهتلادع وأ
 دقو ، طئاحلا ضرع مهتداهشب برض _ دعب دلوي مل هنأ تبثي ملعلاو

 يف لالهلا ةيؤر يعدي نأ لثم » اولاقف ميدقلا يف ةلثمأ كلذل ءاملعلا برض

 قهاش لب هعلطمو لالهلا قفأ ريغ قفأ يف اهاعدا اذإ امك { هيف نكمت ال نامز
 تاداهش اهلك هذهو 0 « الثم ءامسلا طسو الإ هنم ىري ال ثيحب لاع ءانب وأ

 رجب دهاشلا مهتا ذإ اك كلذ نم فعضأ وه امب ةداهشلا اودر دقو . ةدودرم
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 يف انينج لازي ال وهو ديلو ةيؤر ةداهش درت نأ ىرحأف ، رض عفد وأ عفن
 . هما محر

 بورغ دعب هتيؤر ناكمإو لالهلا ةدالو ملعلا تبثأ اذإ ام ةلأسم ىقبت
 لمعن ال اذه نإف ، اقلطم رطقلا تاهج نم ةهج ةيأ يف ري مل هنكلو سمشلا

 يذلا عراشلا نم هنع وفعم موي اذهو ، مرصنملا رهشلل نيثالثلا لمكن لب 3 هب
 ةيؤرلاب لمعي رواجم رطق نم ةيؤرلا ةداهش انيتات نأ الإ ، ةيؤرلاب لمعلاب اندبع
 فلتخت مل اذإ دالبلا نأ : ةروهشملا ةيهقفلا ةدعاقلاب المع اهب لمعنف باسحلاب ال

 نيعبتم نوكن اذهب . ضعب ىلع اهضعب لمح بجو فالتخالا لك اهعلاطم
 . يعطقلا ليلدلل نيفلاخم ريغ (ةيََ) هللا لوسر رمأب نيلماع ةرهطملا ةنسلل

 ناكمإ مدع ىلع باسحلا لد نإ : يكبسلا نيدلا يقت مامالا لاق دقلو

 ادج ابيرق ةلاحلا هذه يف رمقلا نوكيو © ةيعطق تامدقمب كلذ فرعيو ةيؤرلا

 اهب ربخأ ولف . ةليحتسم اهنأل هتيؤر نكمت ال ةلاحلا هذه يفف ۔ سمشلا نم

 زوجي الف _ طلغلاو بذكلاو قدصلا لمتحي ربخ اذهو _ رثكأ وأ صخش
 . هب هتضراعم وأ يعطقلا باسحلا ىلع هميدقت وأ هلوبق

 يور دقو ، لالهلا ةيؤر يف نوئطخي وأ نوطلغي سانلا نم ريثك كانهو

 نب سايإ مهعم ناكو { لالهلا ةيؤرل ةعامج عم رضح هنأ كلام نب سنأ نع
 ريبك هنأ عم هآر هنأ لاق يذلا كلام نب سنأ ريغ مهنم دحأ هري ملف { ةيواعم

 اوعلطتف . اهيف لالهلا ىأر هنأ اهنع لاق يتلا ةهجلا ىلإ سنأ راشأو © نسلا

 ، سنآ نم ارظن ىوقا وه نم مهنمو 0 ائيش اوري ملف © ةيحانلا كلت ىلإ اعيمج
 ىارف سنا ينيع ىلإ رظنو _ ةهيدبلا رضاح ايكذ ناكو _ سايإ تفتلا انهو
 هديب سنا بجاح سايإ حسمف © هبجاح نم تلدت دقو ةرعش امهادحإ ىلع

 . « نآلا هرظنأ ال ه سنأ لاقف « نآلا لالهلا ينرأ » هل لاقو © هاوس ىتح
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 فصن ىدم يف تاليختلاو ءاطخألا هذه نم ريثكلا ءيشلا انولب دقلو
 ةيعطقب ةني امط دشأ مويلا نحنو { ةيؤرلا دوهش عم قيقحتلا هيف رشابن انك نرق

 ةمئالا دهع يفو ، مالسالا ردص يف لاحلا هيلع ناك امم يكلفلا باسحلا جئاتن

 ال _ نوملعت اك _ يملاع مويلا يكلفلا ميوقتلا نإف باسحلا اودمتعا نيذلا

 باسح يف هتقد نم غلب دقو . ةبير ةيأ هلخادت الو & كش يأ هيلإ قرطتي

 نمف ، كلذ نم لقأ وأ ةيناثلا نم نويلملا نم ءزجلا ظحالي هنأ مارجألا ريس
 يعطقلا ضراعت اهنأ معزب ةيرخسلل ءارغلا ةيمالسالا ةعيرشلا ضيرعت فخسلا

 . ملعلا سيدقتب تءاج يتلا يهو ملعلا نم

 هنوررقت اميف رثأ اهل نوكي نأ ءاجر مكل اهيدبأ ةظحالم هذهف : دعبو
 نمو نمز ذنم نحن اننأ مكمتكن الو 0 اهنع مالعإلاو ةلهألا تابثإ ةقيرط يف
 يف اهم نيعتسلنل اهرداصم نم اهبلطنو ةيكلفلا ميواقتلا ربتعن ز لالقتسالا لبق

 ةمهملا ةل اسملا هذه ىف افالخ اننيب ديرن الو . لازن الو ةداهشلا حيحصت

 لمعن لازن ال يتلا حول هيف انيلع هللا نم يذلا دهعلا اذه ىف ة ةماعو

 . نيدهاج لئاسولا فلتخمب اهميعدتل

 عم مكثيدح يف هيلإ متقفو امب مكتنهأ يباتك متتخأ نأ لبقو اريخأو

 ح - ةديدسلا ةب وجألا كلت يفو & مرصنملا ربمتبس ددع ( ةيبرع ق افأ )

 ةأرملا ةيضق يفو مهئايلوأ ةيلوؤسمو . بابشلا فارحناب قلعتي اميف ةصاخو اهب

 . يصعتسمل ١ اهلكشم و اهكولسو

 . مكتمأ حالصو ك ريخ هيف ام ىلل مكيدياب ذخأو 3 اقيفوت هللا مكداز
 . هلل دمحلاو ربكأ هللاو ، ربكأ هللا نم ناوضرو © هاضرو هترفغم كلذ يفو

 .( هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 صلخملا كوخأ

 رمع نب ميهاربا ضويب (ءاضمالا)
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