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 يش 7 اهرام تطعألو 7

 . قيسول) يد نير رض طوتش) م ري) نقرر

 ريم )زا شيت





 ناك دقف « دشرلا زيزعلا دبع خيشلا لوآلا تيوكلا خرؤم هللا محو
 حومطو « ةدمعب ةمه وذ هنا اههأ ةديمح تافصب ىلحتي « نيقوفتملا نم ًاقوفتم
 تناك نمز ىف ةيئانلا دالملا نم ريثك ىلا هرافسا ةرثك كلذ ىلع كلدي « ريك

 رضاحلا انتقو ىف هلا انلصو ام ىلا ةيسنلاب ءطبلا دشأ ةئيطب لقنلا لئاسو همف
 ؛ ءانعلا نم ًالملق الا رفاسملا فلكت ال داكت ةحارو ةعرسس نم انلقن لئاسوب

 هدصق نكي مو هواجو نيرحبلاو زاجحلاو رصمو قارعلا ىلا موحرملا رفاس دقف

 همه نأآك امناو 4 رخآ يدام بسك يأ وا ةراجتلل ابلط هرافسا ءارو نم
 نمو . سانلا نيب امهرشن لسس يف دابجلاو ةفاقثلاو معلا باستكا ديحولا

 هنا كلذ ىلع انلدي « ةرشاعملا وح ةيصخشلا يوق ناك هنا هللا همحر هتافص

 ضعب اببف ثكمو اببلا رفاس ىتلا دالبلا نم ريثك يف بصانملا نم ًاريثك لان
 ىف تورب نيذلا نم ناك هنأل دب ىلا دلب نم لقنتلاب امرغم ناك هنكلو تقولا
 يف ةرونملا ةئيدملا لها بغر دقل « ةعتم احلداعت ال ةعتم ملعلاو ةفاقثلا باستكا
 مبنيب لاح ةئيدملا لها نم سفانم دوجو نكلو مهدنع ًايضاق هولعجي نا
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 يوبنلا مرحلا يف اسردم هولمجي نا اوعاطتسا مهنا ريغ < نوبتشي اوناك ام نيبو

 . ماع ضعب وأ ماع الا ةنيدملا يف ثككمي ل هنكلو فيرشلا

 نا عبطتس ال « اهقئتعي ىتلا هئارآ يف احيرص ةجبللا قداص هللا همحر ناك
 نم ريثك راكنا لاحلا ةعيبطب ىقل دقو « هئارآ ىف هنوفلاخي نيذلا ىلع تكسي

 ةيرصعلا بتكلا ةعلاطم ةمرح ىرب ناك « هيلع مهريبشتو هدض مهتنعتو سانلا

 ماعد ام ابقانتعا ىلا سانلا اعدو ءارآلا هذه نلعأف تالجملاو فحصلا ةءارقو

 هنا هل نامت هربكفت قفا مستا أماف ؛ ةسنجألا تاأغللا مكلعت نع داعتبالا ىلا

 ةمياتم ىلا مهثوعديو سانلل كلذ نلعي هب اذاو هيلا اعد امف بيصم ريغ ناك

 ةلبسولا هذه منطصا امئاو كلذب فتكي مل لب تاغللا مّثلعتو ةيركفلا ةكرحلا

 باتكلا رامك اهملا بذتحم نا عاطتسا دقلو « ةفورعملا تيوكلا ةلجب أشنأف

 ناف . تابقع نم هقيرط ىف فقي ام هميم ال نانجلا يوق ناك « نيحلا كلذ يف

 ديشرلا زيزعلا دع لثمل امس الو رومألا ىشأ نم نيملا كلذ ىف فحصلا ءاشنا

 بدالاو معلا ةمدخب يف هعلوو هصرح نأ ريغ . ةيدام ةورث يأ كلم ال يذلا
 ةيصخش اذ ناك هنا ىل ودبيو « هماما فقت ةبقع لك لملذت ىلإ هناعفدي اناك

 نم هارن ام ليلدي « هيلا لصي نم لك مارتحا بستكت نا عيطتست ةباذح

 اذمه نع هنالعاو مهئارا هتفلاخم نم مغرلاب هينطاوم ريغو هينطاوم ريدقت

 لوازو .م 19117 . ه ارم ةنس ةبك رامملا ةسردل اربد نبع دقف 2« فالخلا
 نيماعملاضعبأشنا ةسردملا هذهيف لمعلا كرت نا دعبو « نيتنس ءاهز ابمف ملعتلا
 هنآل اهيف ملعي ل هنكلو ( ةيرماعلا ةسردملا ) مساب تفرع ةديدج ةسردم
 ةرامالا دبع ىلو « رباجلا دمحا عخيشلا موحرملا ىأر ىتح ةراجتلا ىلا فرصنا
 . هل ةفيظولا دنسأف ماعلا هسلجب يف اظعاو هل ذختب نا كاذ ذا

 هوجو ضعبو ريمألاو عم نا الإ «نيرحبلا يف سيردتلا باهذلل بلط دقلو

 ورح« موحرملا ىلوت اتحو ؛« هداسراو هظعو لبع ًاصرح بهذ هوعدي مل لكلملا

 ةرادا ىف ريمألل انوع نوكسل يرادالا سلجللا فلآو ةراهالا رباجلا دمح | خمشلا
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 هاو ءةلس ىعس و( هئاضعأ ددحأ دسم رأأ زيزعلا دنع موحرملا ناك دالبلا نوؤش
 ىقلاو ( مل ) .ه اا # ةلس ىبدألا يدانلا سيسأت ف ) م / 5١

 ًاصيرح ناك هنا لوقلا ةصالخو ( ةباطلا ) اهعوضوم ناكو ةرضاح لوا همف
 ىرب ناكو ءانعو ديج نم كلذ هفلك اهم ملعلاو ةفاقثلا رسشت ىلع صرحلا دشا
 ىضم دقف « نطرلا نع عافدلا يف نينطاوملا رئاس عم كرتشي نا ملاعلا ىلع نا
 نع ني مفادملا نيبراحملا عم كرتشاو ( ماو ) هه 6 ةنس ءاربجلا ىلا
 اذه نم . حيرج وهو تبيوكلا ىلا داع دقلو « ًاملعف (كارتشا تبوكلا
 ثيح دهاجم ناك امتاو لوقلا يف هدابح رصح ل خيشلا انداتسا نا كل حضني
 ريثك عاض اك تعاض دق هراثا نم ًاريثك نا يداقتعا يفو « دابجلا دجو ام
 فرعنال نحنف اسوندنإ ىف هرمع نم ريخألا رطشلا قفنا هنآل هتريس لاعم نم
 لئالدلا ) و ( ةمحالصا تالواخم ) و ( نيماسملا ريذحت ) : الا هراثآ نم
 : يهو ةطوطخم تافلؤم هلو ( تاغللا ملعت مح يف تانيملا

 ىوتي نميف ةيفاكلا حئاصنلا » و « برعلا ةفحم در ىف بلطلا قمقحت »

 دقو « مالسالاو ةئمهلا ١» و . يمرضحلا لمقع نبا باتك ىلع أدر « ةيواعم

 ىروشلا ةديرجو «لالهلا ةلجمو « اهتالجمو دادغب دئارج يف تالاقم عضب رن

 انيديا نيب يقب يذلا اما «2'' اهؤامسا الإ راثآلا هذه نم انل قبي مو ةيرصملا

 ةءبطلا هذه يف ءارقلل همدقن نا ديرن ىذلا « تيوككلا خيرات » باتك وبف

 . باتكلا اذه. ةقثال ةعبط هتعبط نوكت نأ نيحار « ةديدجلا

 روصانا كلذ نم دصقا اناو ةدمعتم ةضافا فلؤملا ةمحرت ىق تضفأ دقلو

 هللا هجول مالمالاو برعلا نع تعفاد يمالسالا ملاعلا يف ةلجم رغتآو لوأ : ىروشلا ةلجم  ؤ

 نكسي يح لاز ام رهاطلا ىلع دم ريبكلا دهاجملا ابمحاص , نالعإ وأ ةبه يأ لبقت لو قحلاو

كب ةرماع ةيح ةودذ هلزام لاز امو .هب قاح ملظ نم اهئمف ىلا ائِجال توربب
 ماعلا تايصخش راب

 . هافقاعو هتاصح هللا "دم هيركفمو يمالسالاو ىبرملا
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 روصتبف « نيحلا كلذ يف انتئيب هيلع تناك يذلا يفاقثلاو يرككفلا ىوتمملا
 ةيبنجألا تاغللا متلعتزاوج نع مهنيب ام يف نوئءاستي اوناك سانلا نا ءىراقلا
 داح لكشبايوق ناك لؤاستلا اذه نا ىل ودبيو « تالجملاو فحصلا ةعلاطمو

 ةعلاطم نا اهيف حضوب ةلاسر فلأف عوضوملا اذه هتهد لغش فلؤلا نا ىتح

 نم«نيدلا فلاخت ال 2 رومألا نم ةمانجألا تاغللا ملعتو تالجناو فحصلا

 « تقولا كلذ يف اهتاذ نكت مل خيراتلا مهفل اننيزاومو انسيياقم نا حضني اذه

 درسب يفتكي ال نا حصألا ىلع خرؤملا نم ديرن وأ خيراتلا نم مهفن نحنف
 ةيداصتقالاو ةيعاّججالا ةلاحلا انل روصي نا هنم ديرن امتاو مئاقولاو ثداوحلا

 تناك ٠ماف 'انتئيب امأ « ةفاقثلاو ةيسايسلا ةلاحلا انل نيب نأ هنم ديرت اك
 « ابختراوت ركذب متهت ال امبرو 2 ثداوحلاو عئاقولا درسب خرؤملا نم يفتكت
 ضعب خيراوت هلافغا ا فل ولا ىلع نوذخأب نيذلاف « ةمهملا ثداوحلا الا مبللا
 «هيف لمطي نا بحي اق هراصتخاو هيف رصتخي نا بحي ايف هتلاطاو ثداوحلا
 امدنع تامقعو بعاصم نم فلؤملا هبقل ام اوروصتي نا مهيلع سانلا ءالؤه
 ذخأي يذلا باتكلا اذه نا معن نحنف .تيوكلا خيرات باتك فلؤي نأ دارأ
 ضرب مل هيف ام ضعب نأل ةلايوط ةدم زجتحا دق ذخاملا ضعب هملع داقنلا

 امبم ًاعجرم لازب الو ناك فلؤملا اذه ناف رمأ نم نككي اهمو . سانلا ضعب
 كلذ حضو ام |داف هبلا عجرب نا الإ تيوكلا خيراتل فلؤم' يأ عيطتسي ال

 ىبرعلا نطوللو ةصاخ ةروصب تبوكلل فلؤملا ابمدق ةليلج ةمدخ يأ انفرع

 تالاقلا اوسكف « باتكلا روبظ ىدل ءايدالا جبتبا دقلو © ةماع ةروصب
 باتكلا نا ىلع لدي اذه نا كس نم سيلو « هيلع ءانثلاو هحدم يف لاوطلا

 ريصبلا قازرلا دبع
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 را رم“ و

 راها صد

 ناك اهم ابخيرات فرعت نأ ةمأ لك ىلعف . خيراتلا ةفرعمل ةّماد ةجاح كانه

 اهبنح ًأظعاو اهببضام نم ةمألا لعحت ةفرعملا هذهبو . هدنعي وأ نمزلا بيرق

 يتلا ةياغلا غلبتل هتأدب يذلا قيرطلا يف يضملا ىلا ابعفدي ًازفاحو « للزلا

 بعشلا رعشي امدنع خيراتلا ةفرعم ىلا ؟سمأ ةجاحلا تناك امبرو .اهملا اهدشت

 أدلدو هثارتو هديلاقت نم ساسأ ىلع هتراضح ةسنت ىلا هعفدد يعولا نم ءىشب

 ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا موحرملا هفل وا باتكلا اذه عبط ةداعاىلع ينام ام

 اوريشي نأ نينطاوملا ضعي اعد يذلا رسلا اذه لعل لب « يدلاو وه يذلا

 . ىلوألا ةعبطلا تدفن نأ دعب عبطلا ةداعاب نيّحلم يلع

 خيراتو ثادحألا درسب ىنعت ىتلا خيراتلا بتك نا هفف كش ال امو

 ؛ ةقدلاو « لومشلا ىخوتي امف اهبتاك ىخوت اذا اهمف ةباغلا قققحت امنا تاعمتجلا

 يحاونلا يف ةياغلا ىلع ىفوأ دق باتكلا اذه نأ دقتعأ انأو < ةحارصلاو

 يدلا ليصفتلا يفف لومشلا امأ : ًاعيمج ابنم ديرب ام ءىراقلل ققحو «ثالثلا

 ىلوالا ةرتفلا تح اهتأشن ندل نم تيوكلا خيرات لوانت ثمحباتكلا هب زاتما

 . حابصلا رياجلا دمحأ خيشلا لحارلا ريمألا وهم خيرات نم

 ابسحن انلعج ًاريوصت ةيضاملا ةابحلا ريوصت يف حوضوب ربظتف ةقدلا امأو

 ام نيلداب ةايحلا رامضم يف نوحفاكي مهو اهلاجرب يقتلنو « اهوج- ىف شمعنو

١6 



 نم اهفورظ اونولملو « ةقاشلا تيوكلا ةعيبط ىلع اوبلغتبل دهج نم نوعيطتسي
 لهأ هلك اذه لجأ نم مهانيأرف . لامجلاو ةعئملا اهيلع غبسي [ ليولت مطوح
 ىبرعلا جيلخلا يف ةراجتلا نيلماح مخضلا مهطوطساب رحبلا نوبك رب حومط
 « رصعلا كلذ يف اسنرف اهراجت ضعب غلب قح « امهريغو يدنهلا طبحملاو
 نينيبتسم اهسئافت نع اثحب راحبلا قامعأ يف نوصوغي ربصو دلج لهأ مهانيأرو
 نع عافدلل ةصرفلا مهل تأيبت ام اذا ىتح تاقشمو باعص نم نوقاليامب
 . ريرملا حافكلاو مراعلا ءاقللا يف مهترطاخمو مهدلجو مهربص ىلحت مهنطو

 علاطت ةحارص يهو <« بتكي ام لك يف هجابنم تناك دقف ةحارصلا امأو
 هقدبتسا يذلا ضرفلا ىلع هفقوتف «باتكلا تاحفص نم ةحفص لك يف ءىراقلا
 ؛ ثادحألا لمجست يف ةساملا ةنامألاو مقاولا ريوصت ىلع صرحلا هنا « فلؤملا
 ثداوحلا ركذ يف دارطتسالا وأ تايئزجلاب ماملالا ىلا ةئامألا هذه هتعد امبرو
 . هحاضيإو هنابب ديرب ام ىلع ًاءوض هلك اذيم ىقلبل

 ابو ماكحلا خيراتو ثادحألا دحح دنع هلوصق ق فقي مل باتكلا نأ ىلع

 « لضف نم هوغلب ام امهلاجرل لجسف ةيبدألاو ةيماعلا نيتضبنلا ىلا امهزواجت
 ةطاحإإلا هذه بيسب باتكلا ءاجف « مهدالب لميس يف دوبج نم هب اوماق امو
 تقو يف ةفطاعلاو سحلاو لقعلا عاتما نم ديري ام ءىراقلا هيف دحي « انفاو
 ىقلي نأ لمآ ةئناثلا هتعبط يف ءارقلا ىلا باتكلا اذه مدقأ نيح نأو « اعم
 صرحلا دشأ تصرح ينناىلع نوغتبي ام ديدجلا هبوث يف ىققحي نأو ًالوبق مهنم
 < ةخيراتلا هتممقب ريسغتلا بهذي ال ىتح اهيلع فلأ يتلا هتروص يف هئاقب ىلع

 ديوجتبو «دحاو ءزج يف نيئزجلا جارخاو هبيوبتب هبيذهتو هنيسحت نم تعنقو
 ال تلا تاقيلعتلا وأ قئاقحلا ضعب ىلا شماحلا يف ةرباعلا ةراثالابو « عبطلا
 . ةنراقمأل ابنم دب

 . قفوملا لاو ةدئافلا هب ققحتت نأ اذه دعب وجرأ انأو

 ديشرلا زيزعلا دبع بوقعي



 حابصلا ل1 رباج نب دمحأ خيشلا مظعلا تيوكلا ريمأ ومس

 قباسلا تيوككلا ٌغاح

 (؟) م - تيوكلا خيرات 19





 حابصلا اجار أي مألا اشي ئيراتلا

 ةيداملا تادعاسملا لذي نم هل ريدقتلاو مفانلا لمعلا ىلإ ليملا ىلع لدأ ال
 ناهرب ىلإ جاتحت ال ىتلا تابهيدبلا نم ةقيقحلا هذه تناك اذإو هليبس يف ةمبدآلاو
 ليهستب غيراتلا اذه ىلع فطعت يذلا بوبحملا ةريمأ ومسب طبتغن نأ انلف

 ًاريدقت هتيعر دارقأ دحأل ؛١ااهلذس ةمبور ةئاهسجخو نيفلأ نإف هومسن طبشغت

 . هلهأو نطولل نسح لبقتسمي رشبل يبدأ عورشب همايقل

 : دبعبلاو بيرقلا مهنم كركشد

 ةما_ه ىلع كركذ عفرأ بدألا مسابو « كيلع ينثأ للعلا مسابف انأ امأ

 )١( ةنس ةناعالا هذه مدقتب حابصلا رباجلا دمحأ خبشلا مركت دق ١989 .
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 دقو ... ال لو « لالجإلا
 الا ءادحلا لا

30 
 ان عي نسا

 :راثلا

 م
 31 - م نأ

 1 ف © ًانعاظو أمم ارش



 . هدعب ىن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دجحلا

 نم نييتيوكلا يناوخا ناهذأب قلع ام نيودت يف ابغار لزأ ملف « دعبو
 ىلنم تاروطتلاو تاسلقتلا نم هيلع ًارط امو هثداوحو زيزعلا ىنطو رامخأ
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 دلاتخلا ديفلا دمحأ موحرملا

 اهب موقي ةمدخ مظعأ كلذ تاتش عمج نا ينم املع « اذه انموي ىلا هسسأت

 امدق مدقأ تنك ينا ريغ “© هتدلج ءانبأل اهمدقي ةيده سفنأو هنطول ينطولا
 ةريبك ةقشمب الإ عطقي ال رعو كلسملاو ريطخ عورشملا نأل ىرخا رخؤؤأو
 بلق ةحارو لاب ولخ ىلا جاتحي مهم عورشم « ليلقلاب سيل تقوب ةمحضتو

١١ 



 ينضمأو هبونب ينجعزأو رهدلا ىلع خانأ دقو يناو « قئاوعلا نع درجتو
 اذإ إطخلاب احرف نوريطيو تقطن هب اذإ قحلا ىلع نوذخأي موقب ينامر نيح
 داكأ هلك كلذ ءارج نم ىلا « انه هيف ةضافالا بحأ ال امب يامر « تعقو هب
 مادقإلا نآل كلذ لمفأ « لامهالا اياوز يف هيمرأو بلقلا نم عورشملا عزنا
 نرا ريغ « راعو بتاكلل ةحيضف كلذ ىو « أطخلا ةنظم هذه ةلاحلاو هلع
 فسأتلاو نيرويغلا ١١ لضافألا ناوخالا ضعب نم هعمسأ تنك يذلا عيجشتلا
 «بجاولا كلذ ءاضقل ينلمآلا مبقيلعتو ضرغلا اذهب مايقلا مدعل مهنم ديدشلا
 هملع تمدقأف بابعلا كلذ يف ضوخلاو قيضملا اذه ماحتقا اريخأ "ىلع لبس
 رامخأو ةلقنلا هاوفأ ىلع الإ دمتعم ريغ هيلع تمدقأ « هبف هللا ةراحتسا دعب

 الإ ثداوحلا نم بلاغلا ىف ركذأ الو « ريغ ال تاممسرلا نم ذبن ىلعو ةاورلا
 سدلو ةلوقعم تناك اذإ درف ةياور ىلع دمتعأ دقو نيريثكلا دنع مئاش وه ام

 نكلو « ةاورلا نم ةلمج ابلصأ ىلع قفتي ىتلا ةدحاولا ةيضقلاو « اهفلاخم ام ةئ
 يف هارأ ام ابنم راتخا وا اهلك تاياورلا ركذا اماف ابليصافت يف نوفلتخم
 نم الإ ينغلبت لو ةددعتم هوجو ةدحاولا ةثداحلا نوكي دقو . حصأ يرظن
 ةغصب ًافمعض هنظأ ام دروأسو ؛ حبجرتلاب ىلوأ هاوس ناك امبر دحاو هجو

 مهب ال رومأ يف ضيفأسو ؛ يورو يحو لمقو ىقىوربو ىكسحي لثم ضيرعتلا

 ىفاو اك « ينجألا رظن ىف هتيمهأل هلاو-او صوغلاك اهرما تيوكلا لها

 وبسلاجم يف هثيدح رودي هنأل ًارظن مهدحو نييتيوكلا الإ مهب ال ايف ضيفأس
 رظن تفلأ تابسسنتلا هذه ىلإف « أطخلا نم هب ثدحملا مسي ال دقر « مهتيدنأو
 نادم يف يرجلا لبق ىنأتيل رفسلا اذه يف هيلع فقي ام لك يف ءىراقلا
 نكلو « تعمج امف لاكلا الو تبتك ايف ةمصعلا يعدأ ال ينا ىلع « داقتنالا
 قيرطلا اذه كلس نم لوأو ساسألا كلذ يف ًارجبحح ىمر نم لوأ ينأ يسح
 يتلا تابوعصلا نم أريثك يدعب يقأي نم ىلع هب تلبس يلا يبسحو <« فيحتا
 . هيسقنتو هنحم يف خرؤملا باتنت

 )١( ريضخلا دلاخلا دبذلا دمحأ مركلا نسحملاو رويقلا رحلا مهلضفأو مهلجأ نمو .

 فر



 خراتسلا بيوت

 يديزنيب نآلا همدقأ يذلا وهو ( لوالا ) : نيمسق ىلا خيراتلا اذه مسقي
 مهثداوح نعو نيرضاحلاو نيرباغلا تب وكلا ماكح نع ثحببو ءىراقلا

 ةىداصتقالا تيوكلا ةلاح ىف ثحببو ؛ ماكحلاو لودلاب مهتاقالعو مهيورححو

 توحام عمو ؛ راثآو ىرق نم اهمف امو © ةسايسلاو ةيعيبطلاو ةيعاتجالاو

 . ةيبدألا اهتضهنو ةيماعلا ابتكر ح يف ثحبيو <« دجاسمو سرادم نم
 ءاملع نم اببف نمع ثحببف دعب ابف هئابعأب موقأس ام وهو ( يناثلا ) امأ

 نمو ةفورعملا اهتوسب نعو « مهراعشأو مرامخأ نم فرط عم ءارعشو ءابدأو
 ؛نابعألاو باتكلاو ءابدالاو ءاملعلا نم اهراز نمعو « ركذي رثأ اهخيرات يف هل

 لاجم نوكي نا نيحار < فاصناو لدعب هللا ءاش نإ هنع ثحرنس كلذ لك
 نوكنل انسأر طقسم نع قئاقحلا نم هفرعن ام رشتل اعساو انمامأ ةحارصلا
 وأ قحلاب ىطنلا نع انهاوفأ مكت الأ لمؤنو نيتآلاو نيرضاحلا انئانبأل ةربع
 نأ درف لك هيف رعش تقو يف اننإف ةيرحلا نادص يف يرجلا نع انمالقأ دقت
 . يرشبلا لقعلا هبلطتي ام ىممسا نه ىه ةيرحلا

 تيتك اهف ءايشا ىلع ظحالسس نم ءارقلا نم نأ نيقي ىلع انأو اذه لوقا
 : رعاشلا لوقب هسجا ىنكلو

 ؟ءام هيف يف نم قط دي لهو ءام يمث يف

 فلا







 اهأ ينأ امبو « هاوس ام ىلع هومدقي نأ مى
 دقف بجاولا أكيب مأق نم رأ مل ريطخلا ريمالا

 يف تاقشملا لمحو هب مايقلا يسفن ىلع تأ

 هيف تلوانت ريثك ءيش ىلا تقفو ىتح هلبس

 ريمالا ةرضح اي يلا ريغ . ةمزاللا لئاسملا ميج

 ةيمسرلا رابخألاب متدضاعم ىلا ىربك ةجاح يف
 عمو امم ةرقوملا كتلالج ناريد يف نآلا ةظوفحلا
 . ماكحلاو لودلا نيبو ماركلا كفالسأ نيب

 كملع دوعي ال امل يالوم اب ًاييجب نوكت نأ ىسعف
 كلت نم رشني ام ناف مفنلاو ةدئافلاب الإ انملعو

 حيحصتلاو دقنلاب باتكلا امو انت اذا رابخألا

 هلبجي دق ام ميئاحجأو مهئارآ لالخ نم ىرب
 . انم نو ريثكلا

 هل مدقف دحن ناطلس ةمظع يناحيرلا ذاتسالا راز

 بيرق نع '''اهرشنيس يتلا تايمسرلا نم نيش
 لمت تنأو ( ثيدحلا دج خيرات ) باتك يف
 الإ مدق ام هل مدقي مل هتمظع را ريمالا ومس ا

 © رشنلا ءارو نم ابنحمي ىلا ةدئافلاب هماعل

 يفو اهس ال ةلسح ودق هب كل نوكت نا ىسف

 ىلع ميدانأل رشنو متداعسل ةمدخ كلذ رشن
 , بدألاو معلا

 : هملا تصدق ام صن اذه

 « ديدجلا عورشملا اذهب ًارورسو تيلط امب ًامايتها ىدبا دقف هترضح امأ

 )١( ثيدحلا دحن غيرت باثك مشت لبق كلذ ثدح :

 رم



 نيينطولا لامهال هفسأ ديدش ربظأ و 4ديرأ ام يل مدقي نآل دعتسم هنا ىل لاقو
 خيرات نع ينجأ انلأسي نأ انيلع راعلا نم هنإ » : لاقو مهملا بجاولا اذه
 . « توكلا انباوج نوكنف نيمدقألا انئابآ نم اهسسأ نم رامخأ نعو اندلب
 نم هسفن هيلع توطنا ام كاذنيح تملعف طشنملا شعنملا حيرصتلا اذهب حرص

 تنقيتو « يب تطاحأ دق بهايغ هلاق امب ينع تباجناو عورشملا اذه ىلإ ليما
 . نيتعركلا هيدب ىلع نوكمس ىنملا لوانت برق نا

 ةبغرلا نم هيدل نإف هثحتسأل ال هتداعس ىلإ تايبأب باتكلا تعبتأ مث

 ةعرسلا ىلع ديدشلا يصرحي هللعأل نكلو < ضابنتساو ثح- لك نع يفكي ام
 : ًارعش تلقف « زاحنالاو

 اراس رخافملا ردب اي. ءامعس هتاح نم اي لاعفألا دمحأ انأ
 ارابت داع لبللا اهنم ءىلآل تفصام لثم افص قلخ هل نم ابو

 ارانم مانألا نيب هل ينبتت ةفبلب تيوكلا خيرات كيداني
 اراس كشحار نم هحنمتو هماظع تاقر يمحن ى' كيداني

 اراثع هنم موبلا ليقت نأ ىلع رداق ةيربلا نود يذلا تنأف

 ةيلاعلا ةمها بحاص ىلإ بسقنتلاو ثحبلا يف ىلاعلا هرمأ ردصأ اذه دعب
 باتكلا سيئر « "الملا دمه نب حلاص "الم » لاضفملا مركلا شهدملا تابثلاو
 هبمعو اهلك رباج خخيشلا هيبأ مايأو كرابم خيشلا هدج مايأ لج يفو همايأ يف
 مايق ريخ ريمألا هبلإ اهدنسأ يتلا ةمبملا لضافلا اذه ماقف « لاس خبشلا
 ٠ هووذدو لضفلاو بدألاو معلا هيلع هركشي

7” 



7 
 8 0 222 سس ع

 8 1 00 لا تل للا ولا مسا

 ل ع 0#
 م 8

00 0 

0 

 ليس لس







 لوألا ثاَيل

 9 تيوللا تمسسأت ثم

 ةنسلا لق وأ تيوكلا اهببف تسسأ ىلا ةنسلا ىف ةبراضتم لاوقا كانه
 عطقي ام لاوقالا كلت نم سيلو « ةفيلخ لآو حابصلا ل1 ابضرا طبه يتلا
 اًساب تحدمت«باترا نم اهجلاخي ام لك ليزب وأ سفنلا هيلا نئمطت وأ هتحصب

 ةئامسمخ لبق اوناكو زاجحلا نم ( حابصلا يأ ) برعلا ءالؤه لسنو : لوقي
 مايأ يف اذ ه لاق « ريطم نم ةعامجو مه ةعقبلا هذه ىلإ اورضح دق ةئس

 لئاسر ىدحا 2 كرامم خخشلا حرصيو ؟ال ملام ةنس ( ىناثلا حابصلا هللادبع )

 ىغط ه ةملك لب ضعبلا لوقيو +٠١١ ةئس تسسأت اهنأ ةرصبلا ةالو ضعمل
 . ١١١٠١ ةنس تسسأت نولوقد نورخآو ٠١مل“ ةنس يأ ' امم رات وه « ءاملا

 يف ءابدألا خيش ةفيلخلا دم خيش نب مهاربا خشلا ققحملا ةمالعلا امأ
 اهبرقاو نيمتو سدح لاوقالا هذه لكو ١١86 ةنس اهسيسأت نأ ىريف نيرحملا
 نيذلا ماكحلا ددع انتفرعمبو «ناريخالا نالوقلا حمجرتلاب اهالواو باوصلا ىلإ

 ةحبح اندبب نوكحتو ضومغلا نم ريثك انع لوزي حابصلا لآ نم اهيلع اولوت

 نم



 هناو يلوا وه لوالا ًاحابص نا ائملع اذا امس ال لاوقالا ةبقب ضفر يف ةبوق
 لمتحت ال ةمضق هانحجر ام ناب مزجت ال اذه عم اننكلو ١١5٠ ةنس ىلاوح قوت

 لبق ةدوجوم تناك اهنأ هب مزجلا انل حصي يذلا معف « ضقنلا الو ةشقانملا

 هتزاجا يف يدجنلا ىسيع نب مهاربا خيشلا هلاق ام ىلع داهعا - ١١ه ةنس
 هخئاشم ةلسلم يف ركذ دقف تايحدلا فلخلا شادبع خيشلا لملجلا ةذاتسال
 تيوكلا يف يفوت هنا لاقو روهشملا زوريف نبا دج زوريف نب دمه خشلا

 , 8١١ه ةلص

 ؟ تيوكلا ةمك ىنعم

 دحنو قارعلا ف ةفراعتم ةروبتسم ةماك توكلاو © توك ريغصت تبوكلا

 ىلع اهللاعتسا عاش دقو < مجعلا دالب ضعبو ةيبرعلا دالبلا نم امهرواج امو
 اهوعمجو اهورغصف .ةملصالا ةيبرعلا تايلكلا فيرصت اهوفرص ىتح ةنسلألا
 (يبرعلاجملخلا) فافض ىلع ىتلا ةدلبلا تيم رغصملابو تاوكاو تيوك اولاقف

 ىنبي امم اهريغو ةملقلاو نصحلاك ينبملا عبرملا تيبلا ىلع مهدنع قلطت يهو
 تسبلا اذه توكيو « هملا ةبسنلاب ةريقح ةريغص توبسب هلوح ىلبتو ةجاحل

 دازلاو محفلا نم اهصقني امي هنم دوزتتل هدنع وسرت رخاوملاو نفسلل ةضرف

 ءاملا نم اسرق ىنس ام ىلع الا قلطت الو رفسلا تاجاح نم كلذ هشأ امو
 ىلع توكلا قلطي دقو مقنتسملا وأ ةريحبلا وأ رهنلا وأ رحبلا نم ناك ءاوس
 '١(, ه.١ اعسوت ىرقلا ضعب هب ىمسيو ريغصلا ربنلا

 ؟ تيوكلاب تيمس مل
 ؟ اهسسأ يذلا نمو

 هاتي لبق « اهيف ادوجوم ناك ريغص نصح ىلا ةبسن ممالا كلذب تيم

 )١( نيقملا ةلجم بحاص يمثاهلا دم ديسلا ريدقلا بتاكلاو لضافلا بيدالل ةلاقم نم .
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 اعدوتسمهذختاو هدينعدجأ همفماقأ دقو دلاخ يب ممعز رعد رع نب ةكصل دمس

 نم ًابيرق ىعرملا وأ ًالامش وزغلا دارأ اذإف « هبلإ جاتحم امو ةريخنلاو دازلل

 اولزن امدنع مهعم ناك نمو حابصلا لآل هبهو هناو ديرب امب دوزت نصحلا كلذ

 مهل رعيرع نبا ةبه دعب مهسفنأ حابصلا لآ هسسأ لقو < ضرألا كلت

 يف سسأ يذلا ريغصلا دوفنلا يف ناك هعضوم نإ لاقبو « ضرالا نم هلوح ام

 . ( نآلا ىناكيرمالا ىفشتسملا ) هالعأ

 الإ اهنكسي ال ةريقف ًاضرأ اهيف حابصلا لآ لوزن لسمق تيوكلا تناك

 مه ةيرجحلا توبسلا اهيف داش نم لوأو « رعيرع نال ةعباتلا رئاشعلا نم فنفل

 نع ينجأ اهمكحي م ذئنيح تيوكلاف « أرقم مهل اهوذختا نيذلا حابصلا لآ

 ءادعألا رثاكت ىلع هاوس دحأ اهيف يبنلاو رمألاب درفني لو اهوسسأ نيذلا موقلا

 . مصعملاب راوسلا ةطاحإ اهب اوطاحأ نيذلا

 يهو ةفورعملا ةزنع ةلسق ىلإ دوعس لآو ةفلخ لآو حابصلا لآ يمتني

 ذاخفأ ىلإ اهريغك مسقنتو « اذه انموي ىلإ اهربهشأو برعلا لئامق ربكأ نم

 ةدع ىلإ ةليمج مسقنتو « ريغصتلاب ( ةلدمح) ذاخفألا كلت نمو « ةديدع

 . حابصلا لآ ابنم رئاشع ىلإ نالمشلا مسقنتو « نالمشلا ابنم عورف

 هنم مهرجه ببسو

 ربكألا مدج لوالا حابص نمز هيف اوناك يذلا ىلصألا مهنطو يف فللتخا

 يف اوناك مهنا حبحصلاو « ربيخ- نم اوردحت لب لبقو « نارجن يف اونك لبقف

 (؟) م - تيوكلا خيرات 7



 اهببس نوكي نأ ديعب ريغو « ايش هنع لعن الف هنم يهترجه ببس امأ

 ابهعفد اوقبطي مل مهيلع تبرض ةلذ وأ « ءايندأ سانأ نم اهب اوتِحوف تاناهإ

 . هل عنخي الو مضلا لمحتي الو ةلذلا نم رفني ةفنأ اذ ممصلا ىبرعلا نأل

 دتولاو ىحلا ريع نالدالا الإ هد درب مض ص مقي الو

 رساودلا ةرحه وهو انم لكلا هدهاش لمد ةيرظنلا هذه قدص ىلع انلو

 رطق اورجه نيذلا ًاضيأ ليسجلا لهأ مهلبقو « مامدلا مانكسو نيرحبلا نم

 . مه ايماكح- دايبطضال

 ىلإ مبحومطو مهسوفقت ريك وه ديحولا ببسلا نوكي نأ لمتحلا نمو

 تحوطو مهرقم نم اهباحصأ تعزعز تربك اذإ سوفنلاف مكحلاب لالقتمالا

 . العلا يف آلمأ يوابملا يف مهي

 ماسجألا اهدارم يف تبعت اراك سوفنلا تناك اذإو

 نوديرب ام نولواحي كائبق رادتقالاو ةءافكلا مهسفنأ نم اوفرع اذإ امس ال

 . مهئاما عولب نع مرحع نيح « اوروذعي نا ىلإ

 مهب طبه.و لبج مهب واعي اولاز ايف زيزعلا مهنطو اورجه مهنا ةصالخلاو

 يف رايستلا اصع اوقلأ ىقح ىرخا ىلإ دلب نم لاحرتلاو للا ممذيد داو
 . تبوكلا

 رفاسملا بايإلا انبع ترق اك ىونلا اهب رقتساو اهاصع تقلأف

 ةنيدملا كلت اوسسا «دبعتلاو بدرقألا اهملع مهدسح ىلا ةدلبلا كلت |اودسشف

 رينتس يتلا ةنسثلا ةرهوجلا لب ( ىبرعلا ) جملخلا جات يف ةردلا يه ىتلا ةريغصلا

 نإ



 ابلها ذدخأي نا دعب «دجملا ىلإ اهريغ يديأب ذخأتسو « اهرونب اهيلاوح ام

 . ''"رخفلا عوبر ىلإ اهديب اهيلع نورطيسملاو

 اهيلع رم يتلا دالبلا

 كاذ ذإ ابماكح لظ تحت اهوئطوتساو مهبئاكر اهيف اوخانأف رطقب اورم

 ءازبتساو هب ةيرخس هنم عمس ابلهأ نم الجر لتق مدحأ نكلو مسم لآ
 مهرمأ لاحفتسا اوشخو ةفسخ مهنم اوسجوأ نبذلا ابماكح بضغ ىبيلع لحف
 بلطلا مهباوخإو حابصلا لآ ىبل دقو . اهنع حوزنلاو دالملا ةرداغمب مهورمأف
 ضرع نيبراض امهب اوراس مث ةيعارش نفس مهيدل زيزعلاو مهلاومأ اوعدوأو

 . هلوطو رحبلا

 .لنروفتقي اوراسو ىرخأ ًائفس مبفلخ كلد دعب اوزبجف مسم لك امأ
 اهمو « اريخأ مهتدراطمو ًالوأ مهتالفا ىلا مهعفد يذلا ام لعن الو « مرثأ

 نيلبقم حاصلا لآ مهرصبأ امدنعو ةرونت سأر يف مهوك ردا مهنإف نكي

 لاتق نيقيرفلا نيب ىرجو لاتقلل اودعتساو ربلا ىلا اولزن نوديرب أمب اوملعو

 ةفللخ لآ دم نب مهاربا خمشلا ققحلا ذاتسالا انيلع لضفت رطسألا هذم ةباتك دعب )١(

 اذه هلاق ام تبثأسو يلصألا مهنطوم نم ةفيلخ لآ مهتاوشاو حابصلا ل1 لاحترا يف ببسلا ناببب
 : لاق ء هلضفيو هتريغب ًافارتعا انه لاضفملا

 مع ينب نيبو مهنيب لصح عازنل ةجمتن ناك دقف رادهلا نم ةفملخلاو حابصلا لاحترا بيس امأ »

 ىلإ موصخلا جلف دلبلا نم مهوجرخأو مهموصخ ىلع اوبلغت [ريخأو ةزنع نم « ةليمج » نطب نم عمل

 نييلمحلا اوريشو « ابر نطب لك زكرو رساردلا نوط تعيتحا كانهو ىداولا يف رساودلا ةلسق

 اييلع بلغتلا مل مف رساودلا ةدعاسم ىلع ةوالع محل رصانم نم لخت مل كبلا تا ىلع رادهلا
 , ها « مهئاوشاو حابصلا لآ نم نيبلغتملا مييسفانم اوجرخأو
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 ؛ سراف دالب نم ( سيق ) نيمميم ليق < اوراسف « رطق نكس يف مدهزو
 يهو ةببصلا ىلا اولوحتف ماقملا محل بطي م نكلو قارحتا ىلا اوبهذ لبلبقو
 ناكو ًاللم رشع ةتس وحن اينع دعمتو يقرشلا تب وكلا لام ةمقاو ضرأ

 . مدقت اك تيوكلا اولزنو اهورجبف اهاوس يف مهظح ابيف مهظح

 مل هنم مهتدرط ةيناؤعلا ةموكحلا نا قارخلا نع مهلوحت ببس يف لاقيو

 . تابجلا كيتاه يف قيرطلا عطقو ببنلاو بلسلا نم هب نوموقي اوناك
 ريفظلا ةلسق نا لب لاقيو ًاضيا ةموكسحلا نم وه لاقمف ةيبصلا ىبكرت امأ

 نأ دعب الإ هتلفت لو مهنم لجر ىلع تضبق مهلا اهقيرط يو مهتمجاهمب تمه
 كانهو مهيلا راس ىتح تلفي داك امو مربخي الأ قاثيملاو دبعلا هيلع تذخأ
 : هلوقب ( ةلود ) ىمسملا ممامحز دحا بطاخم عرش

 هلولعم كامند ىرت هلود أب نويلغلا رمع

 هلوقأ ام هللا, تفلمع ىفا

 |ورفف مهب داربامب ابنم اوماعو لجرلا ةراشإ هناوخإو ميعزلا مبفف

 رعيزغ نبا ةيامح يف يه' يتلا تيوكلا ضرأ يف الإ اوفقي لو ةيبصلا ضرأ نم
 . كاذ ذإ
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 امأو فصنو .لايما ةثالث وحن نيروسلا سأر نم ةنيدملا ضفن لوط غلبيو

 . نيليم وحن تاهجلا ضعب يف غلبيف اهضرع

 تيوكلا دودح

 ثيح ىلا مقتسم طخ ىلع دتمملا نطابلاب اجوعلا يداو ىقتلم ًابرغ اهدحب

 شي



 .(يبرعلا جيلخلا ) ًاقرششو ةعملقلا ابونجونيرشعلاو عساتلا طخلاب ًاضرع ىقتلب

 ةعدقلا تيوكلا ءايحا

 باقرملاو قرشلاو ( ةلمقلا يح ) اهربك ا ةديدع ءامحا تيوكلا ىف

 نرارطملاو ةدياشرلاو ( مزاوعلا يح ) ةريغصلا ءايحألا نمو < طسولاو

 . اهريغ ىرخأ ءامحاو

 : طسولا ىح

 بكارملا ةرئادو ( كرملا ) قرمقلا ةرئادو 2« مرسأب حابصلا لآ روصقو
 فسوب لضافلا خسشلا تببو « 2'' ةافصلاو هماسقأب ىوسلا همفو « ةيراخبلا
 كانهو 2< يدوب لاو قازرلا دمع لآ تدبو « هذاوحاو يعانجلا ىسع نبا

 نبز لآ تسدو شم سرافلا دمع خخيشلا موحرملا ىقلا ملاعلاو 6 تب وكلا ةأضفق

 « تيوكلا يف ةعيشلا تانويب دبكا نم مهتيبو يفرعم لآو ليلجلا دبع لآو
 .ىبدالا يدانلاو ةملهالا ةيتكملاو ةك رامملا ةس ردملا همقو

 : ةلبقلا يح

 ابرغ نييتيوكلا ةلبق نال ( ةلبقلا يحن ) يممو دلملا نم ىنرغلا مسقلا وه

 عميعلس ضرعل تيوكلا ىلا نودفي نيذلا نابرعلل اخانم تذختا ةعساو ضرا يه ةافصلا )١(

 ىتح ًانايحا ماحزلا ابيف رثكي دقو دونجو نهدو فوصو منعَو لبا نم ابقوس يف مهعئاضبو
 نب رقص خيشلا تيوكلا رعاش ريشي ىنعملا اذه ىلاو « ىمالاب انلإب امف « ريصبلل صلختلا رسمتبل
 : هلوقب بيشلا ماس

 « دمحم رومآأ للثم ىمس ىذإ ةاقصلا يف ام
 دكنأ ماعز أبمف ينمخ دق هره م

 ديقفت ةزيزعلا ىسفن ىقتثج نع هبا تداك
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 لثم تدوحلا ٍِق ةسدالاو ةساعلا هك رخلا ىلع ءاضسب دابا مه يحلا اذه لها

 دارفالا نم مريغعو نانشتلا دمحم ميركلا نسغلاو 2« فلخلا هللا دمع مخسلا

 رقصلا دمح احلا تدب ضيا ةقورعملا توسلا نم ىحلا أ ده ىو ؛ تاالئاعلاو

 تدبو.ىارعلاو نمملاو دنحلا ىف ةعساو ةراحت هل <« نيدرثملا ربكأ نع وهو ماغلا

 ايف ةملاص ةماكب يقأنسو ؛ يناكريمالا ىفشتسملا هاصقأ ىفو « ةيدمحألا ةسردملا

 . تيوكلا يف ةيبدالاو ةماعلا ةكرحلا ىق ىحلا اذه لها نم رثا هل نمع دعب

 : قرشلا يح

 (١!فصن لآ تيب ًاضنأ كانهو 2« يمورلا ل1 لثم حابصلا لآ عم ترجاه

 ومو هينيع حابصلا كرابم لمس يذلا متاغلا رقص تيبو ( ةمهالجلا ) نم مهو

 ؛ دوهبلا نم ةلثو نييعيشلاو نيبنسلا مجاعألا نم ةفئاط همفو . دياز لآ نم

 زكرمو « ةيناطيربلا ةموكحلا دمتعم ةرئادو * بيقنلا مشاه ديسلا رصق همقو

 تيبو «ةيزيلكنالا ةموكحلا ةقفن ىلع بيبط هبفو « « ةطسوملاو فارغلتلا »

 ىسع رحلا بيدالا تيبو تيوكلا رعاش تيب كانهو « هتمجرت ىف قأس اك

 يحلا اذه لهأ لاغتشا رثكاو « راحبلا لع يف راتحلا ليلد بحاص يماطقلا

 نوطاعتي مهنم ليميلقلاو « مهنم ؤلؤللا راحت لج لب ةراجتو ًادصص ؤاؤللا
 . هريغب راحنالا

 باس وهو فصن لآ مهأربأ نب فمطللا دمع ددجنا رعاشلا نالضاف ناييدأ تيملا اذه نعم )١(

 هرونسو رثنلاو رعشلا يف رهاز ل بقتسم هل نوكي نأ لمؤن ةنس نورسع رمعلا نم هل ىذ رح

 , نيرويغلا ءابكذألا نابشلا نم وهو فصن لآ فصنف يناثلا امأ ٠ قلطلا هرعش نم [ذبن
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 كيابل
  تيوللادجاسم

 ةالص اهيف ماقت رشع ينثا وحن ابنم « ًادجسم نيسخخ وحن نآلا تيوكلا يف
 نم دحاو هنكلو ديدحتلا هجو ىلع فرعي الف دجاسملا هذه مدقأ امأو ةعمجلا

 هذه لكو < يناسدعلا دحسمو رحب نا دحسمو ةفللخ لآ دحسم : ةئالث

 . دجاسم ةئثالث الإ مهل سيلف ةعيشلا اما ةنسلل دجاسملا

 : كرابم دجسم

 وه لبق هىلا فاضي يذلا كرامو ( تاعانجلا ) ىح يف دحسم وه

 ةعساو ضرأ همامأو نيرحبلا ماكح ةفيلخ لآ نم ليقو لضاف لآ نم كرابم

 رثب دجسملا اذه يفو 2« كانه مجعلل مامح اهبلع لطي ( كرابم ةحارب ) ىمست

 بير الو ناسنالا هب محتتسا اذإ ضارمألا نم يفشي اهءام نا ةماعلا دقتعي
 . لطاب داقتعا هنا ىف

 : ةفيلخ لآ دحسم

 دقو نيرحبلا ماكح ةقيلخ لآ ىلا بسنيو رحبلا ءىطاش ىلع عقاو وهو
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 ديما دبع ناطلسلا نمز يف ةريبك ةدايز حابصلا كرابم هدازف ًاريغص ناك

 . ةعملا هبق ماقتو « هملا ةمسن ( ىدمجلا ) هاممو

 : حتلأص الم دجتسسم

 ١4 ةئس باتكلا سيئر الملا دمه نب ملاص الم لاضفملا مركلا هسسا

 ةديدعافاقوا هيلع فقوأو ةيبور فلأ نيرشعو ةثالث وحت هئانب ىلع قفنأ دقو

 عضو ثيح' تيوكلا يف ةيخيراتلا دجاسملا نم وهو * تنناوحو توس نم

 (ةيحلاصلا) يح يف هديش دقو“ يلامشلا هساسأ يف رجح لوأ حابصلا لاس خبشلا

 . نسحملا كلذ ىلا بسني باقرملاو ةلبقلا نإب طسوتم يح وهو

 ةفورعملا بوقعي لآ ةلئاع معز ( بوقعي ) هسسا ىللمقلا يحلا ىف وه

 هريمعتبمأق ثمح ( دلاخ لآ دحسسع ) ىمسد نا هقحف آريخأ 55 تيوكلا ىف

 لذيو ١49 ةنس ريضلا.دلاخلا دم مركحملا جاحلا ربكحالا مهمسعز هحالصاو

 هنأل مهيلا بسني نا بجي معن ةيبور فلا رشع ةعبرا نع لقي ال ام كلذ يف

 لوآلا لكش نع ريغثو لامجلاو ءاببلا نم ًأرفاو اطسق زاح حالصالا كلذب

 ثيح يعانجلا ىسع نب فسوي خمشلا لضافلا ذاتسالا رد هللو < اممظع ًاريغت

 : دجسملا اذه حالصا ةبسانمب مركلا تيبلا اذه يف لرقب

 دماحملاو مراكملا ىلوا تيوكلا يف م نم لبق ول

 دجاسملاو سرادملا ىلع نروتسحملا نويبطلا

 دصأاقملاو ءىداسملا ىلع نوتباثلا _ئرومحارلا

 دلاخ لآ ىف تعمحم لالخلا ىذه مهتبجأل
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 ةرهجلا ةباوب دجسم

 ةماعلا فاقوالا ةرئاد دجسمللا اذه سسا

 ةسور 721١1؟1/ب هقيلاكت تكفل دقو ./ 15/1 قفاوملا 10/11/11 خيرات



 اذه هحالصا نابا ىف دمح مركحملا جاحلا ىلا ابتمدق ةدمصق نم انأ تلقو

 : ًاضيا دحسملا

 ركني ةقيقحلا وه نأ يزخم يذلا تاقطان سرادملا ىذه
 رتفي ال لباول ضايرلا ركش ملضفركشت يبف دجاسملا اما
 رعشي لضف لكب داملا نإ عمكلضفب داما دهس نا ورغال

 ًاريخآ ةعس دو « هملا بسن ىدلا ه لمص دقو ًاريغص هرم ءادتبا ىف ناك

 وهو «ًافاقوا هءدلع فقوو ةردمكا ةدارز هدأزو مهأربا س باهولا دبع نب دمحخ

 بسني يذلا يناسدعلاو « ةعملا هيف ماقتو تيوكلا دجاسم ربكا نم نآلا
 . نيقياسلا تيوكلا ةاضق دحأ وه هلا

 : قوسلا دجسم
 ًاريغص هسيسأت ءادتبا ف ىراكو « قوسلا يف طسوتم هنأل كلذب يمس

 فسوي ىصوا دقو ( ملد نبا ) ثلث نم ةمبم ةدايز هداز ردبلا فموي نكلو
 دمحسأ نم ىرتشاف هريمعتل « راببللا ١» نم باشخا ءارش ىلع مهدحا رقصلا
 ذخا نع عنتما دحتسم حالصال اهناب رجاتلا لع امدنعو همزاب ام كانه راحتلا

 ةسردم هينناج ىلإو ١١ه ةنس هتدابز يف عورشلا ناكو « ابي عربتو نمثلا

 ًاينتعم سراف نب دمج خيشلا موحرملا ةمالعلا ماق دقو مركلا نآرقلا ابيف لعب

 . اهيف ملعتلاب

 : لاله دجسم

 هعيسوتل بدتنا مث ( جامدلا نارزع ) هسسأ مزاوعلا يح يف دجسم وه
 ثسحي ةلئاط ًالاوما هيلع فرص دقو © تيوكلا يف ىرث ربكا يريطملا لاله

 اتوسو تنناومس هيلع فقوا ؛ تيبوكلا دحاسم مخضاو رخفا نم نآلا دعن

 :مهدحأ هسسؤرم فو هيف لاق دقو < نكت م نا دعب ةعمجا هبف ماقتو « ةديدع
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 نيملاعلا بر هللا لالجل نيبملا ىوقتلا ىلع سسا دجسم
 نينمآلا ردب ريخلا لاله نم هساسا تسسا دق دحسم
 نيسملا ىوقتلا لع تدسلا سسا هخن رأت ىدل دعسلا قطن

 يحلا ناف هتدايزو دجسملا اذه حالصا ىف ناسحالا لك نسحا دق ًالاله نا
 نوكن ال نا فسألا دح انفسؤب نكلو هيلا ىربك ةجاح ىف همف وه يذلا

 اييلا رظني ىلا ةئاطلا لاله ةورث نم بيصن اهفراعمو تيوكلا سرادمل
 نم فراعملاو مولعلا ليبس يف قافنالا نا لعي وهو ؛ مامهالا نيعد نوتيوكلا

 دهاعمو دجاسملا سيسأت ىف ىتح قافنالا قوفي يذلا هللا لسس يف قافنإلا
 ًاريبك الما لاله يف انل ناو « لبجلا عم اهبحاص ةدابعلا ديفت ال ذإ ةدابعلا
 دإقنل هسفن ق لومقلا نم الحم صالخا نع ةرداصلا هذه انتملك فداصت نأب

 . خيراتلا نم يناثلا مسقلا يف ءانثلاو حدملا دقعب هدمج

 : نأح رس دجسسم

 سردي ناك يلام مللاع وهو ناحرس خيشلا هماما ىلا دجسملا اذه بسني
 . طسولا يح يف وهو ةقفلا همف

 : فصن لآ دجسم

 نم مو يطب لآ نم لصجر هسسأ نم لوأ <« قرشلا يحلا نم طسوتم

 صممو هسدسأت ءادتيأ خيرات لهح دقو )م اقباس تيوكلا يف ةفورعملا تالئاعلا

 ةمم| هف همق مأقت تناكف ١7484 ةلس هريمعتو هعيسوتل ًاريخأ فصن لآ دشار

 ابنف لاق ةدصصقب هناسحا ىلع فصن لآ دشار مدحأ حدمو 2« كلذ دعب

 داحمبإلاو دوجلا لام تيب اذ لق ريمعتلا يذل ًاخيرات تمر نا

 نيدلا ( ةهالجلا نم عرف مه نآلا دحتسملا مهملأ بسني ندلا فصن لآو

 . حابصلا لآ عم اورجاه مهنا لاقي
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 : ردب لآ دجسسم

 روبشملا ردبلا فسوي هدلاو ثلث نم ىلبقلا يحلا يف ردبلا رصان جاحلا هسسا
 اماما همف نيع نم لوأو 6 ةعجلا اهيف ماقت يتلا دجاسملا نم وهو ١16 ةنس
 دحسملا اذه ديز دقو نامحدلا فلخلا هللادبع خيشلا لضافلا انذاتسا ًابيطخو
 , ''مابصلا كرابم خيشلا نم رمأي 0١م ةنس لاوح

 ةصاخ ةرئادل عسلن يهو ءانملا ثيدحم الد أ[ دححسم +ةه تيوكلا ْق دجومف نآلا أمأ(١)
 ةرئاد لبق نم « ءاثمل ططخم ةرثادلا هذهل عضو اك . فانرألا ةرئاد يه ةموكحلا رئاود نم
 عسي مخف مماج ديبشت ةبقملا ةرئادلا هذه عسيراشم نمر . اهل ؟رقم نوكمل « ةماعلا لاغشالا
 ةمبرعلا رداصلا مثأ يوحت ةماع ةبتكم ءاشنا .ةينيدلا تالافتحالاو دايعالا يف نيلصملا نم فالآلا
 . ةبواطلا تامولعملا ىلع لوصحلا يف نيئطاومللا دعاسي امم « ةيئيدلاو

 ضعب نمو ابكلق يتلا تلراقعلا روجأ نم ابيتأت يدا تاداربالا لع ةرئادلا هذه دمتعتو
 , ةئراطلا تادا ربالا
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 عيار ري
 ٌتَوَحلا ىرتق

 وبأو لمحسحفلاو ساصطنفلاو ةنمدلاو اعلضو ءاربجلا تيوكلا ىرف نم

 . ةبيعشلاو ةفيلح
 :ءاربجلا

 وحن تويبلا نم اببف اليم رثع ةعست ابنع دعبتو تيوكلا برغ ةعقاو

 هبف ماقت دجسم ابمفو < ةمسن فلأ وحنب اهسوفن ردقتو « تيب ناعبسو ةئام

 ىقست لو نيتاسبو رابآ ةدع اهمبفو « تبوكلا مكاح لبق نم ريمأو ةعجلا

 ؛ رمجألا رصقلا وهو كراس خيشلا اههدحا نارصق ابنفو « رابآلا كلت نم

 نيب ةروهشملا ةعقاولا تثدح ابيفو . ببقنلا اشاب فلخ ةداعسلف ىناثلا امأو

 روسب ةثداحلا كلت دعب ماس ابطاحأ دقو شيوردلا لصمفو حابصلا لاس خيشلا

 ةروبشملا ةعقاولاو ةدرقلا هذه ىفو ١9 ةنس لوأ ميبر ١١ ف عبنم

 : تبوكلا نعاش لوقب

 ريثك ماركلا يبحص نم تام اهب يتلا ةرهجلا كركحذ يبلق موي
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 ريرض شاعو مبنع السام اذا مهاخا ىح ضقي مل نم تام اهب

 روعو فاخمامم ترثك اذا هتيعد قدص زاكع هل اوناكف

 :ا'ليف

 لج « اليم رشع ةسمخ وحن اهنع دعبت يلاشلا تيوكلا قرش ةريزج يه
 بدع اهّؤأم . تيوكلا ما لبق نم ريما اهمف سراف نم ةلوحلا نم ابلها

 ؛ دحاو عارذ نع رثبلا قمع ديزي الو رحبلا ءىطاش ىلع يتلا رابآلا تح لالز
 ةعبرا اهمفو < نيّتئامو فلا وحن سوفنلا نمو « نيتئام وحن توسسلا نم ابمف
 اهضرعو اهوط يف ةرشتنم ةسراد ىرق راثآو « ةعملا اهدحا يف ماقت دجاسم

 . ةديعسو نئيرقلاو تشدلا ابنمو ( ةعساو ةربقم الو ) ةسحامصلا أبنم

 ةعارزلابو كمسلا ديصب ابلها لغتشيو نيتاسبو عرازم اكليف يفو
 ةماعلا نتف دق ةرازم اهمبقو « رضخلا نم ءيشو رزجلا اهببف تينيو « ضوفلابو

 ءارباو تاجاحلا ءاضق ىف اهيلا نولبتييو نورظنيو امن نوحنذب اوناكف اه

 تاداقتعاو لاعفا ىلا دالوألا مسنمو بئاغلا در يف اهب نوثيفتسيو تاهاعلا
 رضخلا : ةسخ تارازملا كلت نم فورعملاو . لقن الو لتقع اهرق ال

 ىف تذخأ دق تاداقتعالا هذه نكلو « بيرغ ناو يودبلاو ديعسو دعسو

 دنس نب نامع خبشلا ةمالعلا ةيرقلا كلت تبجنا دقو . لالحمضالاو صقانتلا

 راوحن نفد دقو ١؟4؟ ةنس دادغي ىف قوتملا يدحتنلا يلام رويشملا ماعلا

 . يخركلا فورعم خشلا

 : ةئمنلا

 نيب رحبلا لحاس ىلع اهيبونج- عقتو لابما ةسمخ وحن ةنيدملا نع دعيت
 لو كمسلا يدايصل الح تيوكلا سيسأت ءادتبا يف تناكو <« بعشلاو ؛سأرلا

 دقو « اًمائب يف مزاوعلا نم ةفئاط بيرق تقو نم تعرش ىتح اذكه لزت

 ةئامئالث وحن سوفنلا نم اهيفو « أنيب نيعبرا وحن مولا اذه ىلإ اهتويب تغلب
 اهبمفو « ؤواؤللا جارختساو دمصلاب لاغتشالاو ةعارزلا ىلع ابلها دمتعي <« سفن
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 تنكو ةعملا همف مقت ل ةليوط ةدم هل تضم دقو جعدملا دم هسسأ دجسم

 نيلصملب قاض دقو موملا ىتح هيف ماقت تلاز امو أمامإ هبف اهالص نم لوا

 حاصلا رباجلا دمحا خبشلا ليلجلا ريمالا ةرضح هتدايزو هعيسوتل ببف ًاريخا

 . #١814 ةنس تبوكلا م اح

 فسوب خيشلا تيوكلا حلصم لضا فلا ذاتسالا سسا ١747 ةنس يفو

 ريكدألا كرحلا ناكو ةباتكلاو ةءارقلا لافطالا ملعتل ةسردم اهيف ىسع نبا

 تيوكحلا هترايز يف يطيقنشلا دمه خشلا ثدحلا ةمالعلا ذاتسالا اهسيسأتل

 . ةنسلا كلت

 : ساطنفلا

 وحنب اهسوفن ردقتو ًابونج ًاليم رشع ةعبس وحن تيوكلا نع دعبت

 . نيتاسب ةدعو ةعملا هيف ماقت دحسم اهبفو ةمسن ةئامتالث

 : ةفيلح وب

 تيوكلا بونج ععقت يهو تيوكلا نم ًالمم نيرشع ةفاسم ىلع يهو

 ٠ ساطنفلا سوفن ددع نم اهسوفن ددع برقيو « أضيأ ساطنفلا بونجو

 : ليحيحفلا

 اهسوفن ديزتو ابونج تيوكلا نم اليم نيرشعو ةسمخ ةفاسم ىلغ يهو
 . ةمسن ةئاّتس ىلع

 (4) م - تيوكلا خيرات 15



 : ةبيعشلا
 © هي

 عييمجو < تيوكلا نم اليم نيثالث دعب ىلعو بونجلا يف ةيرق ىصقا هو
 . ( ''' ىبرعلا جيلخلا ) نم ىبرغلا لحاسلا ىلع ةلطم ىرقلا هذه

 1 ه0: 1و
 . ل - 1 :

 . : "بي _ فا ل ا ا 1
 كد ؟ ركو - هد م ان مس ل ١

 علو ع ىك ا 1 . 0 3 7” يك :
 ا : 0 7 7 2 31 # 0

 9 7 ه ]ل . 0 7 0 0
 عك 5 0 ند يد

 3 م 3 ا 2 ١

 ل ولم 010 3 7 1
 " هلل 1 . 1 0 ا 8

 : ' ل يي

 ٌَ 0 0س ْ 0008 1 ْ : ١

 1 : 0 : | ا ه0 75 1
 3 . 0 ا 0 3 0 رن 35 لاول 0

 01 يق [١ 30 ا : ايدول ل
 ١ ا م لا ا اا #0 ادا ا ل ام

 هل 1 "و 0 ا : ساعي 2ك لا هعمد
 1 2 دي ع 22 5-6 0 00 0 يق

 )١( يتأي اك وبف ثيدحلا تيوكلا مسقت اما :
 :ندملا ١- تيوكلاةئيدم - ع يلوح ةئيدم »  ىدمحالا ةئيدم-؟+ ةملاسلا ةئيدهم

 ىرقلا : ١ الفنطاس  .لكتاطبخ قربا ا اريجلا _ »جب ليحبحفلا »ب

 لايعلا ةتيدم - 4 ةيليقعلا - م حخومشلا بسلج 7 حعوقملا - + ةيناورفلا - وه

 ٠ - ,جريشع
 يلأي م وه ءايحالا يف ينككسلا عيزوتلاو :

 يحاوضلا : (  الدسمة  ب#  تافغخسلصلا -- م خيوشلا ب ةسماثلا

  - 0بعشلا ب 4 ةمعدلا م ةبسداقلا 5 ءاحسفلا - 5 نافمك و تاحنالا ,
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 لملق ردسو لخنو لثأ هيف رحبلا ىلا يضفي يداول مما وه '٠'بعشلا
 امس ضيا تاهزنتملا نم _:راكو ًايودح لاممأ ةثالث وم ةنيدملا نع دعس

 همف ىنبف هل اصاخ اهزنتم هذختي نأ ًاريخأ ملاس خيشلا ىأر دقو دلاخ لإ
 هتاقوأ لج هيف يضحي ناكو هئاسن ىدحإ هيف ماقأ رحبلا ءىطاش ىلع أرصق
 ىلا لمرلا نايثك هب تطاحأ دقف هرظنم لامجو هئام ةبوذعو هئاوه ةقالطا
 نم حبسف طسبنم ىلع اهالعا نم ءرملا فرشيو ليصألا بهذ انامل ياحي
 دس هبف ماس ماقأ دقو « اتمأ الو اجوع هف ىرت ال فارطألا عساو ضرألا

 حابصلا كرابلا ماس خيشلا
 هعلتبمف يداولا ىلعأ نم ردحني يذلا ريزغلا ليسلا ءام ظفحسل لمرلا نم
 ةراححلا نم هماقأ واو ةريبك ةدئافب دسلا داعو ءالا ظفح كلذبو رحبلا
 ليلجلا ريمألا ومس ربكالا هلجت هيف هلحم لحف ماس يفوت . مظعأ هتدئاف تناكل

 )١( نيلمجلا نيب ءالا ليس وهو , نيشلا رسسكب .
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 هيلع ناك ام قاف تح هحالصا يف ةمه لذب دقو حابصلا ملاسلا هللادبع خيشلا
 . يعببطلا هلاجي يعانصلا هلامج جزتما ىتحو هببأ مايأ

 ًاثيدح ماركلا دلاخ لآ هسسأ رخآ بعسش كانهو : دلاخ لآ بعش
 عسبرلاو فيصلا مايا ةهزنلل هبلا نووأي مدقتملا بعشلا بونج 4*١ ةنس
 ةثالث وحن ةنيدملا نع دعسو « ًاريثك الثا اوسرغو ًأرصق هبف اوئب دقو
 . فصنو لاسأ

 ةسونجلا ةبحلا يف عقاو رحبلا يف دتمم ةلهسلا ضرألا نم ناسل وه : سأرلا

 ابتنب ةرانم هبف « عدسلاو ةنمدلا نيب لاممأ ةتس وحن اهنع دعبيو دلبلا نم
 السل نورفاسملا هب يدتبمل ًاحابصم اهالعا يف تلعجو ةيزيلجنالا ةموكحلا
 نومتيوكلا هذختنا دقو تاورضخلا ضعبل ةريغص عرازمو خاوكا ةدع همفو

 لوقي نكامالا هذه ىفو ( ةفجنلاو عدبلا ) هميونج يفو « مهل ًاهزنتم اضيا
 : رقص خشلا تيوكلا رعاش

 رهإلا بهذم هياتطا اه. دهو رطقلا رمبنم ءارغلا ةممدلا ىقس
 رحسلانمىدنابعشلا دوعي نا ىلا ةمامث لك بعشلا اهاخا تداعو

 رشعلالماتالاب ضرالاس ار حفاصو ايحلا رمهنم عدبلا ىقسي لاز ال
 رتسم ريغ ةعاس اهيف فلا لف عضاوم رورسلل اببف عضاوم

 هذفختاو (افرشم ) هامسو حامصلا كرابم خمشلا هانب '؟” رصق هالعا يف

 انتيرق تمس دقو . نطبلا فيوجت وا نيئنجلا ىلا ءاذغلا ذفنم هانمم , نيسلا مهب ةرسلا )١(

 . اهعطق دعي نينا ةرس هبشت اهنال . ةرسلاب هذه

 ,ًاقياس هئاندب ماق يذلا حابصلا كرايم خيشلا لحن كرامملا للادبع عخمشلا رصقلا اذه ددج ١)
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 تطاحا يتلا ضرألا حابصلا ل1 ىمح دقو كانه ةهزنلا دارأ ام اذإ هل ىوأم

 هنم نوقتسي ًاقباس نوقتيوكلا تراك بذع ءام اييفو مبلسخلو مهلبإل هب

 . لايما ةعبس وحنب ةنيدملا نع ةرسلا دعمتو

 لبق جاجحلا هيف تبلد عضوم تايئدعملا : ةيحيبصلاو حلمو تايندعملا

 . لايمأ ةعست وحن اهنع دعبت ىتلا دبلا نم ةلمألا كلت

 2 نراررعلا اهنطقي ام ًاريثكو ةيبونجلا دراوملازم دروم يبف ةيحبصلا امأو

 يتلا ضرآلا مما وه حلمو . حابصلا لآل ةبسن كلذب تيمسو فصلا مايا
 . أس اك نامحعلاو دوعسلا نبا نيب حلمب ةفورعملا ةثداحلا ابمبق تعقو

 تيوكلا رزج

 «ةهوع؛ اعليف © ناكسم <« ناببوب * ةبرو : اهنم رزج ةدع تيوكلا يف
 ةريزجلاو « لمنلا مأ ىمستو ةريبكلا ةريزجلا « مدارملا مأ « ةروراق ؛ ربح

 . خومشلا ةريزج- ىمستو ةريغصلا

 لا يما ةعبس اًهوط اهنم ةريبكلاو رئازج ةدع يبف ةبرو اما : ةبرو
 . تيوكلا نم قرشلا لامشلا يف مقتو « ةعبرأ اهضرعو

 نيرسشعو ةعبرا وحن ابونسو ًالامش افوط تيوكلا لامش عقت : نايبوب

 اهسأر ىمسي كمسلا ديصل روضح اهمف المم رع ةثالث وحن اهضرعو الس

 يقو هللادبع روخوافلا نيسو اهتيب لصفيو ( ةشربلا سأر ) ىبرغلا ىبونجلا

 روخو ململا روش ناروشخو ةسراد راها هبش نايبوب نم ةيلامشلا ةبجلا
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 اليم نيثالثو نينثا ومن ةرصبلا روخ يف يتلا ةيوبلا نع دعبت اليل نيرفاسمل
 اهنع يونج اكليف عقتو ليم فصن نم لقأ اهضرعو عبر الا ليم الوطو
 . نالمم اهنيب ةفاسملاو

 لاما ةناع وحن اهوطو الم ريشع ةسمخ وحن تيوكلا نع دعبت : اكليف

 . اهنع مالكلا مدقت دقو < لايما ةثالث وح اهضرعو

 السم رشع ىنثا وحن امهنيب ةفاسملاو قرشلا اكلبف بونج عقت : ةهوع
 . لمم تلث اهبضرعو لمم فصن اقرشو ابرغ اهوطو < ليم فصنو

 ابتحاسمو4 فصنو المم رسشع ةعست وحن اهنع دعبتو اكليف يبونج : رسك

 . ةهوع لثم

 نع دعمت هريغص ةربرج يهو ربك نم قرشلا بونجلا يف يه : هروراق

 . البم ناسمخو ةعبرا وحنب تيوكلا

 كمسلا ديصل مزاوعلل روضح اهيف تيوكلا برغ يه : ةريبكلا ةريزجلا
 . اهملا نووأي حاوكأو

 ءابتخا يف م خاوكاو روضح اهيف تيوكلا برغ يه : ةريغصلا ةريزجلا

 نع اييف نوحوري فيصلا يلايل يف محل امجتنم نييتيوكلا ضعب اهذختا
 يف نوعجري مث كانه نوتيدي يفاصلا اهوجو قلطلا اًاول ضرعتلاب مهسفنأ
 هدروئس أمم « أرعش مدلاو حدملا امل انتالضف ةمعادم ترثك دقو ؛ حابصلا

 . بدالا مسق يق
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 سوال "مر

 امهرزج نكلو <« تماع ام دبعلا ةثيدح اينال راثآ تيوكلا سفنل سيل

 ةميدق نابم راثآ اكحلمف يفف « كلذ نم ولخت ال ةفورعملا اهبنكامأ ضعبو

 فاعض ضعب مهوت يتلا يهو ةيبرح نوصحو برشو اهيلع رهدلا لكأ روبقو
 . نيحللاص سانأ روبق امئا لوقعلا

 جيلخلا دالب ضعب اوكلم نيدلا نيملاغتربلا راثآ نم امنوربف توفراأعلا امأ

 نم اهنأ ىرب مهضعبو ةريزجلا كلت ىلا مبكلم دتمي نأ دعبي ال ذإ < ىبرعلا
 . '١!نيمدقالا سرفلا راثآ

 ديؤدو كبعلتل نم ةنوكسم تناك ةريمكلا ةريزجلا نا نينح املا صعب مح ربو

 ةياّتك هيلع توحنم منص ىلع كانه اورثع دقف ؛ را نم ابف دجوي ام كلذ

 هذهو «م.ق *؟ 8. و ةنسل دوعت رثآ نع اكلمف ةريزج ىف ةمك رغد راثآ ةثعب تفشك )١(

 يف تأشن دق ةصاخ ةراضح نا ىلا ريشد امم نيرينلا نيد ام راثآو دنهلا رثآ نع فلتخت رآلا

 نيب نم ناك ثسح نيئرقلا يذ ردنكسالا ةلمح نمزأ دوعت ةيئانوي رثآ تربظ اك , ةقطنالا هذه

 . هتاذ ردنكسالا سأرل لائثمت ليثاتلا
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 ةدئافب هنم البح «هملع قس لو هسأفب هةيطح هملع رثع نم نكلو«ةيبرع ريغ

 تيوكلايف ارتلجتا لصنق (سكان)لينولوكلا فسأ دقو ةببدألاو ةيداملا رثآلا
 يذلا ريضخلا دلاخلا دهف مركملا موحرمءاللاقو اميظع ًافساىرج امب ربخأ امدنع
 . ( ةلئاط مهارد هيق تلذبل ًادوجوم رثألا ناك ول ) ريخلا هغلبا

 ءازحا نم واخ ال هنظ رمحا بارت اببف ةموتخم رارج ىلع رخآآ اهمف رثعو
 كلت نا ) رمألاب هملا يضفأ امدنع اضيا (سكان) لينولوكلا لاق دقو « ةعفان
 اذه. نروتأي اوناك ابلها ناو ةديدع نيئس نه ناكسلاب ةلوهأم تناك ةريزجلا
 ( . ًاصاخ ًاداقتعا هيف نودقتعي مبنأل قيحس ناكم نم بارتلا

 مدقلا راثآ اهيلع روبق ( ةبيعشلا ) برق تيوكلا بونج يف دهوشو
 ةيدابلا الو رضحلا روبق ال ءاجنالا كلت يق موبلا ةفورعملا رومقلا هشن ال
 . نيداسملا نم

 اهيف تبصن روبق تدجو ليقو ىرثلا تحت ميدق رجآ (ءارهجلا)يف دجوو
 فرزلا نم مطق ةريغصلا ةريزجلا يف اضنا كاته تدجحو اذكو لوط تاومألا
 لبق نكامالا كئتاه ىنكس ىلع ةحضاو ةلالد انادي هلك اذهو « رجأآلاو
 تد وكلا سيسأت



 انور
 ةيبنأملا تيوكلا دراوم

 ةندملا طسو يه رابآ نم نوبرسش تبوكلا اولؤن أه لوا نوبتيوكلا ناك

 (ةيماشلاب) ىمست ىرخا راثآ ىلا توسلا اهب تطاحا امدنع اهنع اولوحت دقو

 ةرثك و راطمالا هلقل اهّؤام ريغت نأ دعب أاهورحه مث « يىبرغلا كيلا بونج يف

 ةيبونجلا ةبجلا يف نابراقتم ناعضوم امهو ( ةرقنلا )و ( ةيليدعلا ) ىلا دراولا
 لفسا ىف يذلا يداولاىلعا ىف أرانآ اورفحو امئام ةلاحتسال اضيا امهوكرت دقو
 تيوككللا ىف ةنر هفاشتكال تلصح دقو الالز ًابذع اهؤام ناكف ( بءشلا )

 مهمجعأ أم لك ىلع ًاضنأ ممالا |ذه اوقلطاو ( املوح ) هتوالحل هوعم قي

 : هلوقب هامل ميمج ىلع هلضفف مهضعب طرقاو هنوئسحتسي ءيش لكو

 اراكفالا همت دق هنسح نم ارادام هلثم ىلوحلا ءام

 :لاقف هضراع مهبضعب نكلو

 هدقفأ جاجا ءام ىلا هتلاحتسابو هريغتي ًاضيأ بكن دق ءاملا اذه نأ ريغ

65 



 كلذبو ةيعارشلا نفسلا يف ةرصبلا طش نم ءاملا نوبلجي اوذخأف ىلوألا ةممهألا
 اورعش أريخأ مبنكلو « اهنم نورذاحي اوناك يتلا راطخالا ضعب مهنع تلاز

 اهدادتشا وا حايرلا نوكس وه كلذ «ًالوأ مرواسي ناك امع لقي ال رخآ رطخم
 ةميظع ةلكشم يف هئارج نم نوعقيف ةديدع امايأ ريسلا نم نفسلا عنب دق يذلا
 ءامنغألا ذختا مادملا رطخلا كلذل ءاقتاف «أمظلاو شطعلا فيسب مهملع يفقت دق
 مايألا كلت لثم يف ءاملاب راجتالل اهذختا نم مهنمو ةجاحلا تقو ءاملا نزخل كرب
 اهمف ةبرقلا غلبت يتلا دوسلا مايألا كلت « شطعلا نم هافثبلا اببف صلقنت يتلا
 اهمف لافطالاو ءاسنلا ىرت ىتلا دوسلا مايألا كلت « ءاخرلا تقو اهتمبق فاعضا
 يذلا نزحلا رظنملا كانهو جارسلا ىلع شارفلا تفاهت نفسلا ىلع نوتفابتي
 الإ هيف بلغلا نوكي ال يذلا دبشملا كانه « روخصلا بيذيو دابكألا تتفي
 انيحاص ةلاحلا كلت فصو دقو رقتحم ناهمف ليلذلا فيعضلا امأ زيزعلا يوقلل
 . اهنمح يف درت هل ةديصق يف قتيوكلا جرفلا دمحم نب دلاخ لضافلا بيدالا

 دئادشلا مهتيلق نا دعب موقلا نكلو تيوكلا يف ةلاخلا يه هذ م م.عل

 مهمالآ للقب قيرط نع نوثحبي اوبه لمحلا مهب تقاض نا دعبو نطبل أربظ
 رابآلا رفحي الإ تي ال كلذ نا اوماع اريخأو . راطخألا ههبلع ناوهبيو
 دج ةدضمج ةركف يهو رهدلا بئاو ةمداصمل اهاخداو مهعوبر يف ةيزاوترالا

 اًماقتا ادع كاذ ذا تيوكلا ناف عورشملا زاجنا يف اوعراسو تققحت ول اذمح

 راجشالا ةفتلمللا نيتاسملاو ةرضنلا عرازملا تاذ نانا نم نوكتس أمظلا رطخل
 امهزوعد ال ةعارزال ةللاص ابضرأو امس ال « رهاز لبقتسم اد نوكدسو

 . '١”ةماعلا يديآلاو ءاملا الإ

 سانلا ءاقساو هريطقتو حلاملا رحبلا ءام ريركتل ةافصم اهيف تُيشنأ دقف «مويلا امأ )١(
 ابعم تسبقأ دقف «لاملا يف تارطقملا رثكأ نم ةافصملا هذه نأ عمو نيبراشلل اغئاس ًالالز ءام
 ديازتو تيوكلا :راكس يفكي ءام نارطقت اههاتلكو « أريثك اهنع لقت ال ىرخا ةدحسأو

 . ًابيرقت نرق فصن ىلإ مهدادعأ
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 تيوللا ةداجت

 ةيداصتقالا تيوكلا ةلاح

 نمو . اهئاقترال ىوقألا ببسلاو دالبلا مدقتل ميظعألا نكرلا يه ةراجتلا
 هدارفأو هتاعامج نيب ىلعملا حدقلاو ثدمتملا ملاعلا يف ىمسألا ماقملا امل ناك انه
 نفن أذا .ةايحلا لصأو نارمعلا ساسأ وه لاملاو اهب الإ رخزب ال لاملا رح نأل

 انموي ىلا اهتأشن ذنم تيوكلا ةراجت نع ةريسي ةذبنب انه ىقآ نأ يرورضلا

 . ةدئافلل امستتو ثحملا الكت اذه

 اونطوتسا ذنم ةراحتلا باسأب اوذخأ دق مهناوخاو حابصلا لآ نا بير ال

 تيوكلا نآلو اهنع ءانغتسالا نكمي ال ةيرورض ةراحتلا نأل اهوذختاو تيوكلا
 هملا .:روجاتتح امب موقت عئانص الو اهاوس امع ابسنغي اهمف عرز ال ةلحاق اضيأ

 ةرصبلا يه ةيلاكلاو ةيرورشضلا مهتاجاح يف ًاردصم مهل اهوذختا دب لوأو

 ةسبلألاوهكاوفلاو رضخلاو رمتلاو ريعشلاو حمقلاو زرلا اهنم نوردصتسي اوناكف
 مو « ولولا ةراجتل اقوس دادغب اوذختا اك 6 ليبقلا اذه نم وه امو ىناوألاو

 اهرغصل ًارظنيبرعلا جيلخلا فافض ىلع يتلا دالبلا زواجتتل كاذ ذا مهنفس نكت
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 أمس نطعلا ةقمض ىرعلا ةفمعض يهو نمزْلا نم ةدم اذهل ةراحتلا تلظ دقو

 ةريبككلا نقسلا ءاشنأ عسطتسي نم نيرثملا سس دلملا ىلا رجا لو
 اهريمست وا

 . اهاوسو نمملاو دنحلاك ةعساشلا راطقالا ىلا

 نأ دعب امأ ايثاوفط رود ف يهو ابلك لوألا حامص مايا ىلع ةراحتلا ترم

 لوالا ريغ نأش اهل ناكو ام اعون تنسحت اهتاف كملا مامز هللادبع هئبأ ضيق

 دمحا خيشلا دلاو ايس ءاهجولاو نيرثملا نم اهبيلا نيرجابملا ةرثك : اهدحا

 نب نامع خبشلا ةمالعلا لاق 5 اببلا هترحه لبق تيوكلا تناك دقف قزرلا

 : لاق دمحا خشلا هنبا ةمجرت يف هفلا يذلا ( دجسعلا كئابس ) هباتك ىف دنس

 اعفرو امظع هتملطب ةربكملا اعضو ةرغصملا هدلب ىلإ انرعثأ ثمحو اذه و

 لحاس ىلع ( فالخ الب ءايلا ناكساو فاكلا مفب ) ( تيوكلا ) يه لوقنف

 هيبا دورو لبق رمعت مل . ناقتالا يذ طبض يف . ( نيعلا ستفب ) نادعلا رحب

 دسأ نبا هزنع يف مهو ةيتع ونب اهنكس . تامزلا نم ةهيربب الا نأشلا مظعلا

 نكلو . بأو مأ ةرجش مهعمجت ل بسنلا ونيابتم مهنا ربظي يذلاو هبسن
 . ضرفلا ىلع هكح يطعي ءيشلا براق امو . ضعبل ميضعب بسنف اوبراقت

 . حالصلل هللا هقفو . ( حاصلا هللا دبع ) مهيلا هيبأ درو نيح مهيلع مدقملاو

 مهنا قح . هبلا ابضقنو رومالا ماريا ضوفي . هملا راشملا وبا مدق امل ناكو

 . ةلبق مهئارآل هواعج نيحنو . ةلذو ةئنكسم ووذ . ةلملق ةمذريشش هلوصو لبق

 .٠ موعدص بأرو . مشرغل دسو مهرزأ دش . هلك هبلا رمآلا موصأ وخ ضوفو

 . دازو مراكملا رح ىغطو . دالبلا كلت يف ةورثلا عرف امسف مبعمج بصنو

 مايأ كلذو . هرق هجو اهئامس يف دجملا علطأو . هرحيو هزجعب زعلا لبقأو

 « .ه! . هروبظل ًاصاهرا . هرومأ يف هيبأ ردصتف هرغص

 تنغتو قافآلا يف هتيص رهتشا يذلا قزرلا دمحا خيشلا ربكألا لجن امأ

17 



 ةراحت هل تناك دقف ءارعشلا نم ريثك يمئاحلا همركل هحدمو نامك رلا هلضفب

 ظح نم ىظعأ هنم ابظح ابظح ناكو ةبيشق ةلح تسبلو تيوكلا ابب تهز ةعساو

 اذه ق لوقي ثبح دنس نب ناؤع خشلا رد هللو ربكأو لجأ ابمف هردقو هنبأ

 ىزأل ًاستنم . رهاطلا بطلا محرلا نم ردافقلا ةردق هتزربا دقو 1

 لجأ هنا يرمعلو . اهريدتو اهأومت ىتح اهربكف ةرغصم ةداب ف رصانملا

 . أراد اهذختي نا نم ًاردق

 ىلاعتو اهبحود يف ىماست نأ امل رغلا هفاصوأ ابتفرش

 ١١( (الافت) ىنيعي تناك اهالق نا املو دالملا ىلع تلاعتو

 نم ا بضرتقا . ريناند ةثالثب ءىلآللا يف رحجتا دقلو رخآ عضوم يف لاقو

 هيسلا جبل ضفا كلذ ىأر اك ريرحتلا ىلع ةياقلث ريصق نامز يف تغلمف ىلاولا

 .هأ . هي رمأسم فطلاو

 فكرا حجرملاو ةيئانلا دالللا ىلإ لصت يتلا ةريمكلا نفسلا ءاشنا : ىااثلا

 بانك ىلع هل لضافالا دحأ رثع دقو ايمدختسا نم لوأ وه ىزرلا دمحإ خشلا

 راسلملانم اهملع هاصوأ باشخا لوصوب هيف هثيند دادغي ةالو دحسأ ىلإ هب ثعب

 نييشيوكلا ةاألام ابمف ركنيو تابجلا ىلا رفاست تناك يتلا هنفس ىدحا يف

 نآل فمجارألا نم وه مهنع عسا ام نإ لوقيو قارعلا موزغ ىف دوعسلا لآل

 .افنوبحمو ةيناثعلا ةموكح ابن وقلعتم مبماكحسو مهماكح راثآ نوفتقي نيبتيوكلا

 ماشلاك دالبلا ضعبل ةيراجتلا رداصملا نم كاذ ذا تيوكلا نوك : كلاثلا

 عسم اهنكلو راجتالل ضيا اهبلا رفسلا تيوكلا لهأ دامتراو ءاسحالاو دحنو

 )١( ءيش ال ىنعمب ديز يا « الافت » اذك .
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 كرابم ماكحلا نم مهدعي نم مايأ يف لصح امل ةبسن ركذي ال فيفط أرط يذلا

 اأشثهدم اعاستا تسعستاو اممظع ًاريست ت ريغت مايألا كلت يف اهناف ماسو

 : باسألا كملاو

 ديدشلا هلممو ببنلاو بلسلا نم ةراجتلا ظفح ىلع كرابم ربس : اهدحا

 يدتعي نمي مراصلا باقعلا هلازناو هاجو لامو ةوق نم هل اب اهدضع دش ىلإ

 فرطب مس ام ىنعملا اذه يف تاياكحلاو رابخالا نم كراملو ءابلهأ ىلعو اهملع

 . هللا ءاش نا هتنجرت ىف هنم

 قارعلاو سرافو دن نم تيوكلا ىلا نيرجابملاو ناكسلا ةرثك : ىناثلا

 ليهستو ةراجتلا قرط حالصا يف طاشنلا نم كرامم هيدس ناك امل ءاسحالاو
 . ايمابسإ

 ةرثك نم دمعملا ىلا لوصولا امل ىنستي ىلا ةريبكلا نفسلا ةرثك : ثلاثلا

 . يضاملاو اهندب ةمسن ال ةرثك راطقالا

 ةرتلجناوكرابم نيب تعقو ىلا ةدهاعملا < باسسالا ربظأنم وهو : عيارلا

 تيوكلا ءانبم ىف اهرخاوب وسرتل ةيراحتلا تاكرشلا ىدحا عم هقافتاو .

 الب رهش لك يف دنملا ىلع ددرتلا هناكماب رجاتلا حبصا تح عئاضبلاو باكرال

 ةنسلا يف نيترم وا ةرم الاكلذ هتعاطتسا ىف ,رسل ناك نا دعب ءانع الو ةقشم

 نيب تالصاوملا برق نا بير الو « راطخا لاو تابوعصلا نم هيقالي ام عم

 . اهلهأ ىلع ةئاطلا حايرالا ضيفيو ةيراجتلا ةكرحلا بالود ميدي راطقالا

 قافتالا لبق دنهلا نم ةيراخبلا بكارملا يف لمحت ىلا لاومالا تناكو
 لاخلا تبقب دقو .تيوكلا ىلا ةيعارش نفس يف نحشت اهنمو ةرمحلا يف لزنت
 . ةلدوط ةدم كلذك
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 ًادلص تيوكلا لها نم هب نيلغتشملا ةرثكو ولؤللا دوجو : سماخلا
 تايبورلا نم نييالملاب مهتاورث دعت راحت همطاعت ءارج نم محن ىتح « ةراحتو

 . فولألا تناك نا دعب

 هعطقت مل ادبعب اطوش تعطق اهمايايف ةراجتلا ناف «ةماعلابرحلا :سداسلا
 « باسح ىف سدل امب نيرجاذملا ىلع دئاوفلاو حابرالا اهيف تلاهناو اهاوس يف
 يتلا راطقالا ضعب ىلا اهعلس لصت يتلا دالبلا نم تناك كاد ذا تيوككلاو امس

 دعيأ ىلا تيهذ لب < قازعلاو زاجحلاو ماشلاك يرحبلا رصحلا اهبلع برض
 كلذك لاحلا تمقب دقو اهقاوسا تللختو ةناتسالا ىلا تمهذ 4 ىدم اذه نم

 ريخالا مايا ةياهن يفو « ملاس مايأ لجو اهلك رباج مايأو كرابم مايأ رخآ ىقتح
 عجري وهو اذه انموي ىلا مقافتي لاز امو يئاجفلا بالقنالا كلذ اهل لصح

 . روما ةئثالث ىلا

 ظ . ملاس ةمجرت يف

 رئاسخش حافلا لوزنلا كلذ ببس دقف «ةندحلا دعب راعسالا لوزن : يناثلا

 نم مهنئازخ يف هولخدا ام ىلع رصتقي لو « راحتلا ىلع اميظع ًاناصقنو ةحداف

 . هلسالسي لاومالا سوؤر ضعب رج لب حابرالا

 نم فرج افش ىلع اهنم تحبصا تيوكلا يف ةيراحجت ةمزا عوقو : ثلاثلا

 ادج ةمميظع ةمزا «رثآلاو اهنم نيعلاب بهذت تداك ةياغ ىلا تلصوو سالفالا

 ىرت تنك نا دعبو « ةءولمم تدناوحلاو ةصاغ قاوسالا ىرت تنك نا دعبف

 ةلاح ىف تحبصا هلك اذه دعب « ةمهاذ ةمتآ ىرخالا ولت ةدحاولا لفاوقلا

 (ه) م - تيوكلا خيرات ب



 ةرئاص كبلا نأ لع مكحلا اهرعشتسا اذا ةلاح « ءاقشلاو سؤبلا نم اهل ىثرب

 سالفالل مري لك يفف « اهرما كرادتي مل نأ ءانفلا ىلع ةفرسمو بارخلا ىلا

 م دجنو تيوكلا نيب ةلكشم هلك كلذ بابسأو: عاد مقدملا رقفللو دانم ابمف

 ةلكشملا كلت يه ام ينلأست كلعلو « مسجلا ةحلصم لفكي امب ابلح ىلا دتهي

 « ةكرحلاو سفنلا ابمدعأو همشبف كانه ةراحتلا سأر ىلع اهلدنح لؤن نقلا

 سسألا نم دادمب ابنع كسجأس نا
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 عسانا”
 دعتو تيوكلا نبب ةيراجتلا ةلكشملا

 نم نويدحنلا ا تناوخا ردتسي ىلا ةدسحولا ةدلملا ىه تيوكلا تناك

 نورثم راجت دن يف ربظ اهلجا نم قتلا ىه « دئاوفلاو تاريخلا لفاحلا ابعرض
 مهنم لوبجملا ريفقتلا اهيلا دفي يتلا ةدلبلا يه « رفاو مهسب ىنغلا نم اوبرض

 وهو الإ اهبحطصا ىتلا ةلفاقلا مجرت ال مث « نيفكلا رفص ©« ضافولا ىلاخ وهو
 كلت يف هنآل « ةنيمثلا هملسو ةعونتملا هعئاضبب نيدودعملا اهراجت نم دحاو
 هل ناكف اهلهانم ريثك نيب فراعتلا ةطبار محا كانه اهماقأ ىتلا ةريصقلاةظحللا

 هيلا مدقب كلذو هترمث ينجبل الام هضرقي اذه باحصأو ناوخا مهنم

 راجتلا نم دعي ىتح تيوكلاو دمت نيب هبأد اذه لازب الو « اهب رجاتي عئاضب
 . ةزيجو ةذم قى نيلاملا

 لكلاو نيرطقلا نيب ةلدابتم حلاصملاو كلذك لاحلاو ليوط رهد ىضم

 دودس تمطح نيعب اوبيصأ مايالا تايرخأ يف نككلو . هبحاصب طبتغم
 عم راجحتالا نع هاياعر فكي نا دجن ناطلس ةمظع ىأر . مهنبب لاصتالا

 هرمآ ردصاق ليبجلاو ءاسحالاو فيطقلاك هدالب ىلا مبفرصيو تيوكلا لهأ
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 نكلو تعم ام ىرج . لئاه رطخل هسفن ضرعي هفلاخي نم ناو منملاب تابلا

 ةميحرلا مهما تيوكلا نوري مهو نوككي ال عبطلابو .هتمعر نم ةبغر ريغ ىلع
 بئاصع لصح ام ءارح نم اوئحوف دقلو«©ةعساولا مهتورثو ةشعنملا مهتامحو

 مهيلعنمي نا ناطلسلا ةمظع نم ًارارم اولواحو نويتيوكلا هب بيصأ امع لقت

 . توديرب ام ىلا مهبجحت مف تاليولا مهبنع ففخم ام

 ت وهس نا كبري أذام

 ؟ تيوكلا عم راجتالا نع هتيعر عنم نم

 هنئازخو مهنم هاوس نئازخ ءىلتق نا الو هريغ مهترث ينج ال نا ديرب

 ةثالث دحا نوشيوكلا لبق اذا الا لزانتي ال نا ىلع ىم< دقو . ةغراف

 فظوم ةماقاب اوحمس وا هتجاح هي دسي ًايوئنس ًايتار هل اورج نا اما :روما

 ضبقي نم مهسفناب مه اوميقي وا هاياعر نم تاموسرلا ضبقل تيوكلا قوس يف

 . هيلا ابنواسري مث موسرلا كلت
 ليلقلا ضراعو رومالا هذه دحا ىلا هتباجا مبلج ىأرف دلبلا ءابجو امأ

 عيمج نيبو نرامزألاو راطقألا رئاس ىف تدجو ذنمو ةرح ةراحتلاف « ىتأ

 ١ تبوكلاف هيلع ةدايز « ءادعلا مس مهنيب ريس ل نم أمس 6 لئابقلاو ممالا

 هتمظع فالسا مهنمو قيرلاب اهصغأ نمم قح ءادوسلا ةسصملا كلت لثمب بصت

 هتلمش اك ابفطعب مهلعشت ملو هبلا تنسحأ اك مهبلا نسحت مل اهنا عم دجمن يف

 ةصكنب فورعملا يمرتو ماها ةءورملا قيذت هذبك ةماعم نا بدرالو «هنودو
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 وه مقو اه ناك ول مث . اهساسأ نم ةليضفلا ثتحتو هحورج اهنم لمدتم ال

 اصع كانه ناكل ءادعلا اهيف هبصان يتلا ماس مايا يف وا كرابم مايأ رخآآ يف

 ريمالا اذه مايا يف الإ عقي ل وهو اما . ةرخن تناك ناو هتمظع اهملع أكوتي

 هتمظع ىلع موللاف اهنمب ةلصلا ةوق هتدجرت نم لعتس يذلا لاسملا بيسحلا ليلجلا

 , ًادج ديدش

 ىفف هاباعر نم اسهسنجحي ىلا ةحلصملا لوقب او هتمظع ضرغ ناك اذاو

 جراخلل نكمي ال يتلا هابملا ىلع الاجر ماقا ام اذا نيرمالا نيب عجلا هتعاطتسا
 مقي م هنا انل ىءارتي يذلا نكلو . اهريغ ىلع رورملا دجن ىلا تيوكلا نم
 « تيوكلا وحن هرطاخ يف . لوحت تناك ضارغا ذفنتل الإ رودلا اذه لشمتب

 توؤش يف لخدتلا نم دعي هل يوتسلا بتارلا ملستل خوضرلا ىرن انا ىلع
 لقاع هلبقي ال رمأ وهو«لالقتسا نم اهل ام ىلع ىضقي اذهو« ةلخادلا تيوكلا

 ام ناك ول رذعلا ضعبب هتمظع رذعنو اذه لك نوبم دقو هدم رمالا كلم

 عفدني ل وهو اما دئاوفو مفانم هئارو نم هتمعرلو < هتبعر ةحلصم يف ناك

 ام ىلا الو مبيلع ءالبلا نم رجي ام ىلا رظان ريغ ةيصخشلا هتحلصلل الإ هبلا
 يذلا حالسلا مه هتيعر نال هببنأت يف عساولا لاجلا كانبف«راوملا نم هب توباصي

 رودص امه يمرب يتلا ةبئاصلا لابنلاو ءىجتلي اهب يتلا نوصحلاو لتاقي هب
 اذاف“ مهتورثب الإ اهلاني ةورث الو مئاقبب الإ هل ءاقب الو ءيبش لك مه لب «هئادعا

 مه ىتلا ةقيحسلا ةوهلا ىلا مبتسعم ف هورج سالفالاب اوبرضو رقفلاب اوبكن ام

 ثسحي ةوقلا نم ىرت ا؟ وهو ضراعملا قيرفلا هلوقي ام اذه . نورئاس ابملا

 قيرفلا ىلا يتوص مضا هلك اذه عم ينكلو . هعبمج نع عنقملا باوجلا بعصي

 ام هعماطمو ناطلسلا ةمظع نم اهملع فوخ ال تيوكلا نال كلذ <« رخآلا

 حلاصملا نم ءيش ابيف امل و ابنكمي ال يتلا هرتلكنا عم ةدهاعم يلع تماد
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 . ل ف ةساسلاو ةيقارغجلا 530 0 رظن هثارو نم نم اين يتلا

 تارورضلا نال ءيش سيلف راذعالا كلتل يونسلا بتارلا نم ةرفنلا امأ

 اوٌواش ام رمألا ءادتبا ىف هلع طارتشالا مهلوخم اضيا تقولا نآلو« ماكحا اه

 لواعملا كلتب هتدارا تده كلذ دارا ام اذداو . هنم تلفتلا عبطتسي ال اهب

 رطخلا ءردل اطايتحا ذختي مل اذه مم ضراعملا قيرفلا نا ىلع سوؤنلاو

 . رربم هقدشتو هبلصتل نوكيف ةراحتلاب الو ءارقفلاب طمحلا



 رشاعلا ث ايلا
 تيوكلا تاعاثص

 ؛ ءانملاو ةعاصلاوةدادحلاو ةكامحلاو ةراحنلا : تاعانصلا نم تدوكلا 2

 0 نيبتيوكلا نا ريغ ندمتملا ماعلا يف ةعانصلا تابما يه تناك ناو هذهو

 ربك او « ةيعارشلا نفسلاو كيبابشلاو باوبألاك تايرورشضلا ىف الإ اهومدختس

 (نط) ةئامسخ براقي ام يأ « رمتلا نم فالآ ةتس عست كانه تعنص ةنيفس

 . ءاسنلا ىلح نم ةريثك عاونأ ةغامصو

 ةبتيبلا يناوألا ضعبو اهريغو مدهلا تالآو قراطملاو نيكاكسلا لمعو
 . ةريغصلاو ريكلا لجارملاو ةوبقلا قيرابأو

 تيوكلا تالصاح

 اهتارداصو

 افسلف انه نمو . ةعانص الو ةعارز تاذب تسل افنآ انلق ا” تمدوكلا
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 تناك امل هالوا لب ٌولوللا ايمهاو 42١١ طايطلاو معلا ورفو رقملاو بلعثلاو مهلا

 ينم الع ههجارختسا يف لمعلا ةيفيك نعو نيمثلا رهوجلا اذه نع ةيوط
 . هبلا مبقوشتي

 تيوكلا يف ىلؤنلا ةيمها

 ريبك و ريغص ابلها نم درف لك اهي رعشي ىمظع ةيهها تيوكلا يف ؤاؤلا
 . بابسالا نم هفوطاعتي ام لك يف ةيبها هلو « لام وذو ريقفو

 امب ابلها باصيو قيضو شيعلا نم كنضب باصت هقوس دسك ام اذاف
 . تاريح هئارج نم ملحلا عدي

 كلذ ةرامت داسكيب تبكن دقو قلؤللا داسك ماع ىف تيوكلا ىلإ رظنا

 ةعضعضتملاةئيفسلاك اهانفلسا تلا لماوعلا نم اهباصا ام عم اهدجت نيمثلا رهوجلا
 ىلع ابلها ىلا رظنا قرغلا ءادن يلت ىم يردت الو جاومالا اهفذاقنت يتلا
 ليولاب وعدي ينغلاو ًاعوج روضتيو يكتشيو نئي ريقفلاف مهتاقبط فالتخا
 هزيخ تاتف ىلا نيجاتحملا ماما هب ءاجرلاو لمالا باوبا قلغل سالفالاو

 . ماظعلاو ماعطلا نم هترفس هطقست ام ىلا نيرطضملا

 '"'واوللاب نواغتشي تيوككلا لهأ نم ريفغلا مجلا : لوالاب نيلغتشملا ماسقا
 . ىلع مهل نودعاسملاو رحبلا نم هجارختسال نوريشابملا نيمسق ىلا نومسقي مهو

 تيوكلاتحبصأ دقو امأ .دعب دوجولا ىلإ ربظ دق لورتبلا نكي ل باتكلا فلأ نيح )١(

 . هنع الصفم ةقيلعت ثحببلا ةياهن يف قحلنسف ملاعلا يف ابيرقت لورتبلل ردصم مظعأ مويا
 لشد ردقوءصخش فلأ# هنم رثكأ م١١. ماع ؤلوللانعشببلا يف نيلماملا ددع غلب (؟) .
 هتراجت تردحناو « يعانصلا ولؤلا نايايلا فاشتكا دمب هتراجت تلءاضت مث « ابيرقت رانيد ينويلم
 . لورتملا فاشتكا دعب ضمضحلا ىلا
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 بترومسي هب نورجاتملاو ( صاوغ ) مج ( صيواوغ ) نومسيو كلذ

 واؤللا يرتشي نم نيمسق ىلا نومسقي ءالؤهو ( شاوط ) عمج ( شيواوطلاب )

 مهاوس نمو مهنم هيرتشي نمو مهراغص مهو رحبلا يف هعيبل ( صيواوغلا ) نم
 ] مهو يمي وأ نيرحسلا ىف وأ تيوكلا ىف اما قؤلؤللا قاوسا دحأ يف هضرعيل

 . مينم رابكلا

 يهو ةفلتخم ءامسا نفسلا كلتل : صوغلا ىلا رفاست ىقلا نفسلا ءامسا

 عست ةريبك انهنمو ( موب ) ( توبلاج ) ( لمقي ) ( كوبنس ) ( يعوش )
 دحأ يف تغلب دقو «ةتس وأ ةسخ الا مست ال ةريغصو اصخش نيعسس وأ ناتس

 . ةنيفس ةيافام وحن حابصلا كرابم نمز يف ايس ماوعألا
 ءىفد اذإ الا هجارختسال نوصاوغلا رفاسي ال : قلؤللا جارختسا تقو

 . دربلا ةدّس عم لمعلا ةلوازم نوقيطي ال مهنال رحبلا

 ءانثا يف مهنا ريغ ًاييرقت ريشا ةعبرا وحن كانه هنوقرغتس يدلا تقولاو

 ةحارتسالل نيرادو فيطقلاو نيرحبلاك مهنم ةييرقلا دالبلا ىلا نومهذب لمعلا

 نفسلا حالصال وأ هريغو بارشو ماعط نم هبلا نوجاتحي ام ذخألو بعتلا نم

 نومسيو ًاثالث وأ ناترم رهشلا ق كلذ نوكسف ةثالث وأ نيموب ةمث نوثكمسف

 : ( ًافادج ) كلت مبتماقا

 لمعلا ةبوعص

 ةبوعصلا نم وه لب < لواح نم لك هقبطي ًالبس قلؤللا جارختسا لمع سيل

 . ميلمعف ائفاد رحبلا ناك اذاف « ىرخأ دتشيو ًانايحا فخي هنأ ريغ مظع ناك

 ناك ناو ةالصلا اودؤيل وأ بعتلا مبنع اوضفنبل ليلقلا الإ هلك رابتلا رمتس

 ىرخا ةرابعبو * رثكا مهتحارتساو لقأ نوكي مبلمعف دربلا نم لبلق همف

 فروأاوالا لك اذاف توحمرتسد تورخآآو نوصوغي موقف «ًابقاعتم مبلمع نوكي
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 مهناف اهيف اوسرأ ىتلا ضرألا ةرمث اوعطق اذا امأ « اذكهو نورخآلا لزن

 .ًاضيا لمعلا نوكرتي مههوحت ءانثأ يفو ءاهريغ ىلا نولوحتي

 نيصاوفلا معز
 ةنيعملا ةدملا تبتنا اذاف .هنم ةراشاب الإ مبنطو ىلا نوعجرب ال معز محلو

 كلت يه امو « ىبممعز نم ةراشالا نورظتني اوذخا كبلا ماح لبق نم مهل

 مبلمع اوك رت هيود اوعمس ام اذاق ءاضفلاب ةنيفس نم روثيب مفدم يه ؟ ةراثالا

 ىلع دحأ يولي ال . مهرايد نيّمآ مبنفس ةحنجأ اورشنف رفسلا ةبهأب اوعرشو
 اودهاش ام اذاف (ًالافت) كلذ ىبعوجر نومسي اذهلو مهبلهأ ىلإ نيلفاقو دحأ
 نيملاس يه وصو ىلع هلل ًاركش مفادملا اوقلطا اهروصق محل تحالو تيوكلا

 عجر امايأ هلهأ دنع رقتسا اذا نم مهنمو ( ريبكلا صوغلا ) يبنتي كلذبو
 اوقطني لو ( هدادر ) نورفاسملاو ( هدر ) رفسلا اذه ىمسي «؛ىرخأ ةرم

 .( ادار ) نوكي مهتغل ىضتقم ىلعو « درفم

 ةنيفسلا لهأ فئاظو

 مساو اهب موقت ةفيظو ةئيفسلا مبمضت نيدلا نيصاوغلا نم ةفئاط لكل

 عمج ( هصاغ ) نومسي ٌوْلْوللا جارختسال نوريثامملاف اهريغ نع هب زيمتت

 ( ابويس ) نومسي لمعلا كلذ يف مهتمدخل مهسوٌؤر ىلع نومئاقلاو ( صيغ )

 هلمع نأ الإ ( بيسلا ) ةفيظوك هتفيظو نوككت نم مهنمو ( بيس ) عمج
 ثحبب نم مهنمو ( ءاقضر ) عملاو افيضر دحاولا ىمسدو ليسأو ةفلك لقأ

 نأ ءاجر همف ام ذخأ دعب ةنيفسلا ربظ ىلع ىقلي يذلا راحبلا يف ؤلؤللا نع
 هدحي امو ( هبابت ) عملاو ( ابابت ) دحاولا ىمسيو هنع اولفغ ائيش هبف دحي
 عبجلا ىلع رظانلاامأ .ةنيفسلا يف اهب موقي يتلا ةمدخلا ضعبل ءازج نوكي
 رحملا تاماظ يف اهتيادهل رشابملاو اهلاحرتو ابلح يف ةنيفسلا رمأل ربدملاو
 . سدئئرلا وهو ( اذحونلا ) ىمسدق
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 رحبلا يف صوفلا اهلهأ لوازب ( يغوش ) ةئيفس

 ( ءافضرلا ) و ( بويسلا ) ةنيفسلا ةمدخب موقي : ةئيفسلا يف ةمدخلا

 بويسلاف هيلع ةدايز لب ائيش ةمدخلانم نورشابي الف ةصاغلا امأ (هبابتلا) و
 فرعشا صنغلا ةفظو تناك انه نمو ًاضيا مهتم دخي نوموقي نيدلا مه ءافضرلاو

 جيلخلالهأ عيمج دنع لب بسحونيبتيوكلا دنعال «هناوخاو بيسلا ةفبظو نم
 رود ةصاغلا نع الإ نيحسمم ال دالملا كلت ءاسن ضعب نأ انغلسو « ىبرعلا

 يتلا ةمدخلا نأ ىلع « مدخلاك نيرخآلاو ةداسلاك نيلوألا نريتعي ننال بوسلا

 ناكو رخآ ىلا ناكم نم لاقتنالا اودارا اذا أيس ًادج- ةقاش بوبسلا اهب موقي

 فيداجناب مهدعاوس ةوقي ةئيفسلا ءارجا ىلا ذئنحنورطضي مهنإف انكاس ءاوحلا

 يتلا ةقثملا نع لست الف أدمعب مجتنملا ناك ام اذاف « تقولا اذهل اهودعأ يتلا

 . مهياتني يدلا بعتلاو مهبيصت

 اهب نودعتسي ةريثك ءايشأ كانه : رحبلا لوزنل صاوغلا هب دعتسي ام

 هل هريغ وأ صاصرلا نم ليقث رجح ابتمن رحبلا رعق ىلا لوصولا لمبستل
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 لاصفنالا نع هكسم ةدعاق هل تيقبو هقرط تحن مىظع اهنمو« لبح نم ةورع
 ( البيز ) ىناثلاو ( ىديا ) ىمسي امهدحا ناليوط نالبحو ( اماطق ) ىمسي
 انيتأي امفو .دوسأ ساملو (ًانييد) ىمسي ةعساو ةورع هل ليبمزلا هبشي ءيشو
 . اهميمج اهفئاظو ركذ

 ايوامعتسي قرط ثالث مل : رحببلا رعق ىلا ام نولصوتي يتلا لامعألا
 . (يماورلا) و (يديالا) و (يراجحلا) ىمست رحبلا رعق ىلا مهلصوتل

 صمقيو ةراحجلا ةورع يف هلحر صيقلا مضيف يراححلا امأ : ىيراجحلا

 ضسقيو هتيقر يف نييدلا ةوزع قلعيو ءأملا هيف لخدي الثل ماطفلاب هفنأ ىلع
 ام اذاف « بدسلا دمب رخآلا فرطلاو هدسب ةراححلا ةورعب طبر ىدلا لمحلا
 تباصا اذاف ءامتوقب ةراجحلا هرجتف هب ًاقلعتم ناك امم هيدي تلفأ لوزنلا دارأ
 حبسي قفطو هدي نم لبخلا تلفاو ةراجبملا ةورع نم اهجرخأ ضرألا هلجر
 ةوَق هعفرت نا يشخ اذا ضرالا ىلع دمتعي ةراتف هتلاض نع ًاثحاب ضرالا ىف
 عدوتسملاف هعضو (راحلا)نمائبش دجوام لك كلذ ءانثا يف وهو يشي ةراتو ءاملا
 ضرالا برض كانبف «هسفنعاطقناب سحي نا ىلا هيأد اذه لازب الو «(نيبدلا)
 وهو مهنمو © سفن ةبقب هيفو ءاملا حطس ىلا لصي نم مهنمو < دعصيو هلجرب
 هتعزع فعضتو هاوق روختف كلذ لبق عاطقنالا ىلع كشري نم < ردانلا ليلقلا
 . هناوخا نم دحا هب رعشي مل اذا امس مظع رطخل ضرعبو

 هتالفاو ضرألاىلا همححاص لوصوب سحأ اذا هناف بيسلا امإ ٠ بيسلا لمع
 دعب هبحاص اهب قلعتيل فاذجلا يف اهقلع مث ةراجحلا هيلا بحس لبخلاو رجلا
 يقب (رامللا ) نم دجو ام بدسلا ىطعاو دعص اذاف « ةحارتسالل هجورخ
 لمعلا اذه اومسي مل مهنا رهاظلاو « اذكهو ىرخا ةرم هلمح.ىلا عجر مث اليلق
 . هلوزن يف (صيغلا) اهيلع دمتعي يتلا ةراجحلل الا يراجحلاب

 بعصأو هنم قىشأ هنا الا هقباسك هيف لمعلاف يديالا اماو : يديالا
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 امم نيلحلا ىلع ضيق لوزنلا دارا ام اذاف « ناث لمح دوجو هلع ديؤبو

 لمعك لمعيو ىناثلا لمحلا كسيو ةراححلا لمح تلفي رحبلا رعق هلوصوبو
 ًابيدثت هدبب يذلا لبحلا كثرح هسفن عاطقناب سحأ اذا هنا الإ « انفصو يذلا

 لفاغت فاو «ةبتعلا زاج هيلا هرجي ردابو هتكرحم بيسلا سحأ نإف بيسلا
 هتامح ذئنمح لبحلا كلذبف « دج مظع هب طبح يذلا رطخلاف هب سحي مل وا
 هدب لبحلا ىلع (صنغلا) ضيقل دملا نم هنا رهاظلاف هقاقتشا امأ . هتاممو
 ْ . هلمع يبتني نا ىلا

 الو هسفن ريغ ءيش ىلع هنف دمتعي ال هيحاصف يماورلا امأو : يساورلا

 لعأهملجرو لفسأ هسأر لعج لمعلا دارا اذاف « .قيسع ريغ رحب ىف الا نوكي

 ايف لمعي اك كانه لمعيو ضرالا لصي ىرا ىلا هيلجرو هيدي ةوقب دمتعا مث
 سأرلا نم ًاضيا هقاقتشا نا رهاظلاو . ىضم

 موقل هتنيفس صخشلا ىطعا نإ : ةنيفسلا بحاص اهذخأي يتلا ةرجالا
 نإو . ميلصاح سمخ انه هل نوككيف دوقنلا نم نويلطي ام كلذ عم مهاطعاو
 هنا الإ ميلصاح سمح ًاضيا هل نوكي اذبف هسفن هب تحمس ام الا مبطعي مل

 طرشلا ىضتقم ىلع هعبر وا همبس سمخ لباقي ام (صيغ) لكل هنم ذخؤي
 نيك رتشمموقل مهاطعا ناو « ًائيشدهنم هلاني الف بيسلا امأ . هديحو هل ىطعيو

 . ريغ ال لصاحلا فصن هل ثوكي انبف ًالصا اثيش مهطعي ملو لمعلا يف

 بحاص# رجا ءيش لك لبق لصاحلانم ذخؤي : لامعلا ىلع لصاحلا عيزوت
 ىلع يلابلا عزوي مث هريغو بارشو ماعط نم هوكلبتسا أم يق م ةليفسل

 كانمو كالا نم راحما ف هالح-و ام هل بأنتلاو هفصن (فضرلاو) (صسلا)



 . صيغلل امك لماك مهس دلبلا مالو « ةئيفسلا ةمدخ نورشابي

 عاق يف هنودهاشي امع ةلمبم ةبيرغ روما نوصاوغلا يحي : رحبلا لاوهأ
 ةشحومناعمق ىلا ةماظم تاباغ نمو ةريزغةيدوأ ىلا ةميظع فوبك نم رحبلا
 بدرق رجلا رعقو ةئيفسلا وسرت دقأ قد 4« ةعفترم ناشك ىلا ةملاعلامح نمو

 ءاشا لاوهالانمكانهو « رحبلا عاق ابتع دعب ةريس وا ةتعتلام ام اذاف ابنم

 ةدهاشم مبعز كلذ « ابتقمقح دقتعي ميضعبو ةفارخ ثيدح يه اهنواقانني

 نيصاوفلادحا انل ىور دقو . ةفوبك و رحبلا روخص نيب ناجلانم ءاسنولاجر
 صاغم يف اموي يباحصا عم تنك : لاقف تقولا كلذ يف هسفنب هلت عقو ةياكح
 ابوعرم انيلا دعصىتح ضرالا أطت هلجر دكت ملو4رحبلاىلا مهدحا لزنف ؤاؤللا

 ةدايزا ىتأو ءادوس ةءامع اهملعو ةسلاج ناجلا نم ةأرما دهاش هنأب انريخأو
 ققحتمل لزني نا هناوخأ دحأأ ىرف هيحاصل ةءابعلا فاصوأ نم ءيشب ديكأتلا

 ىتح اذككهو « عبارلاو ثلاثلا لزن مث هبحاصل ىرج اه لثم هل ىرجف ربخلا
 لاق . لوألا هلاق ام ىدص ىلع اوقفتا مهلكو ةنيفسلا يف ناك نم عيمج لماكت
 فشكا .:رأ تيأر ةثداحلا كلتل لمعلا نع اوورضا لكلا تيأر اماف انثدحت
 ينباصاو تشهدف اولاق اك رمألا تدجو تلزن امدنع يننكلو يسفنب ةقبقحلا

 ثدحتي نأ ىلع تبأ يمفن نا ريغ جورخلا ىلا ينرطضي طضد داك ام'بعرلا نم

 تمدقأف ىلع ءاضقلا هبق ناك ولو مهسملا لح ىلع تممصف تنبج أب ينعسانلا

 ىرحت مدلاو الإ ترعش امن نيئبعلا ضمغم اأو اهقنع ىلع يدم تيولو اهملع

 لست الو . ةءابعب تسلت ءادوس ةرخص تمصا ىنا ذئنمح تملاعف يدب نم

 تسلف ىناحصأ ةعادم تدرا يىنككلو :لاق ةقمقحلا تفرع امدنع يحرف نع

 ذإ اهمف امو ةئيفسلا اوكرثو رحبلا يف مهسفنأ اومرف مهبلع تجرخو ةءابعلا
 دعب الإ اوعجارتي لو اضيا مهيلع يفقتل تءاجو ىلع تضق ةأرملا نأ اودقتعا

 كيلع انصصق امب نوربحتلاف «لاكشالا لحنيو ةمغلا ىلجنت ةباكحلا هذهبف

74 



 تطقس ءاسنو لاح.ر سبالم وه اما كانه هودهاش ام نآل“ ىبتبثت مدع نم | وتأ

 ابنف ةيذؤم كامسأو ةريثك ماوه رحبلا يف : هتايذؤمو رحبلا ماوه

 امأ ( لودلا ) و ( يامرلا ) و ( ةجاجدلا ) و ( ةمخللا ) و ( روجرجلا )
 كحف هكوشب أدحأ باصأ اذإ هنأ بيرغلا نمو ظيملغ كوش هلف ىامدرلا

 اه ةكمس الإ يه امن ةجاجدلا امأو ملألا نيكس هسأر رعشب مضوملا بورضملا

 تدهوش |ادإو . ةحاحدلا توص ةمشن ايجوص نآل كلذب تبمي# مومسم كوش

 يه تسيلو ةيربلا ةجاجدلاك يئارلا اهناخي اهيحانج ةرشان رحبلا يف ةحياس
 فرعي ال ضيبا وبف لودلا امأو .ضعبلا نهذ ىلا ردابتي اك ةمقمقح ةجاجد

 هنا الإ ًادج نيل وهو هنم ىفصا هنا ريغ محش ةعطق هنأك هبنذ نم هسأر

 : رعاشلا لوقب ينعملا هنأكف هعسلب قرح

 لزتعي انبل ةمحلل تا ىتف نم نيل كنرغي ال

  لمعتسي : ماوهغلا كلت نم صلختتلل لي نم نوصاوفلا هلمعتسي ام

 ضرألاب قصتلا ( روجرجلا ) رصبأ اذا نم مهن ةديدع المح كلذل نوصاوقلا
 ناف « هنع دعتبي نأ ىلا هناكم يف ىقب الإو ًاعرسم جرخ بهذو هرب ل ناف

 اذاف راجحأ ةدع هعم ذخأو ًارطضم جرخ هداعتبا لبق هسفن عاطقنا ىشخ

 وجني نأ ىلا اذكهو ةسيرف هنظي ثيح هب هلغشيل ًارجح هل ىمر هعبت ام
 اذا نم مهنمو هبف يفتخبل ضرألا بارت ريثي نم مهنمو4كلذ هل ردق نا هنم

 هنم ىشخي ام دوجوب هباحصا نم رحبلا يف نم معيل ائلاع ًاحابص حاص اجن

 . رطخ دوجول الإ نوكي ال كلذ نأ اوملع دق مهو

 نم اهيف نوصوغي يتلا تاهجلا كلتل : اهيف نوصوغي يتلا تابجلا ءامسا

 نم ةيرب تامالعب فرعت اهاوس امع اهب زيمتت دودح الو ةفلتخم ءامسأ رحبلا
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 هلفسا يف نطق نم ليح وهو رحبلا قمع هب نوسيقي سابقب وأ هريغ وأ لمج

 ريه عمج ( تاريها ) تابجلا كلت ىمستو ( ادلب ) ىمسي صاصر نم ةعطق
 اهريغ ىلا اهورحه ضرألا لصاح اوعطق اذا مهنأل ةرجهلا نم ةفرحم اهنظاو

 . اهاوس ىلا ابنم اورحاه وأ

 ام هئمو «راححالاو روخصلا نيب ناك ام وهو هعطق بعصي ثسحن ضرالا

 ( همصق ) ( يفيدص ) (ةراحم ) ىهو ةفلتخم ءامسا راحمل : راما ءابسأ

 وهو ( فولاخ عمج فيلاوخ ) ىمسي ءيش كانهو ( نيرسيع ) ( ناوز )

 الإ اولؤل هبف نأ لعب ملو ضرالا ىف اركترم دجويو لمطتسم هنأ الإ راحناك

 دعبو موي لك راحم نوصاوغلا عمج : راحملا نم ئلؤللا جارختسا ةيفيك
 ةيفك و « ةديدش ةفبلب مهقزر عبنم ىلا نوبهب يناثلا مويلا سمش عولط

 نيكسلا هبشت باصنت تاذ ةديدح ىنمملا هدسب صخشلا ذخأب نا جارختسالا
 ةقلفملا فرط لخدنف ىرسلاب ةراحملا, ذخأ»و قلفلا ةلآ اهنال ( ةقلفم ) ىمست

 امع ثحبي مث ىرخالا نع اهادحا لصفنت هداّتعا ةوقيف ةراحلا تقبط نيب

 . ةراحلا مل تابط نيب ديرب

 ةدامب ىطغم لمدلاك ةراحلا نطاب يف ادتان نوكي ام ٌولؤللا نم : صفلا

 تناك انه نمو . نوكي ال دقو ةئمث ةَولْول نوكي دق ( اصف ) ىمسي ةيفدص
 ةراحم نم مو عابتل ظفحت لب اهريغ ىمرب 5 ىمرت ال اهيف دجري ىتلا ةراحلا
 امارو نم ناك ةسيفن ةؤلؤل تزرب هؤاشغ اهصف نع ىلج اماف ةبفات ةممقب تعبب

 ةراحم رصبا ًافراع دحر نا لسقلا اذه نم ىرج اممو اهمحاصل ةلئاط ةورث
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 أابمف نا لجرلا ملعف اهمف أدهز هشاوا ضعبل 'ءاطغ ابمحاص ابعضو صف تاذ

 تزرب صفلل هلامحدعبو ةسورفلاب اهبنحاص نم اهارتشاف ءىلآللا ىلغا نم ةؤاؤل

 نم افلا .روثالث اهاندا لاوقالا اهببف تيراضت ةملاغ ةممقب تعم ةؤلؤل
 صفلانعبوثلا ىلحي ام ناعرسف كلذ دض اضيا لصحي دق نكلو . تاميورلا

 | . ًاروثنم ءابه نمثلا بهذيو ءيش ال هنا نيبتمف

 ( يباصح ) عمجلاو ( تابصح ) ةدحاولا ةؤلّؤللا ىمست : قاونلا ءامما
 طقسي ال امن كلذل تدعا ىلا ليبارغلا ةطساوب فرعت ةفلتخم ءامما تامصحلاو
 ىقبي امو (انطب) ىمسي يفاثلا هكسمي امو ( امأر ) ىمسي لوالا لابرغلا نم

 ةيمج ةؤولؤا ربكأو ( اتيتحس ) ىمسي يقابلاو ( ًاليذ ) ىمسي ثلاثلا يف

 . تاحش تس رادقم ةبحلاو ( ةبح ) ةرشع عست اهنزو

 ( انشخ ) مث (ةوبج) ىمسي لجأ : هناولاو هتافصو نسحلا يف هتاجرد

 ريودتلا لماك ناك امو ( ةكوب ) مث ( معان ) مث ( ةلدب ) مث ( ةولوق ) مث
 ةضسلا همشب امو ( دنهلا نطب ) ةركلا ففصتك ىذلاو ( الوق ) ىمسي

 هتبق نا الإ ةركلا فصنك يذلاو ( ًالوبنت ) لكشلا طورخمو ( اضم )

 اذإ ةرمحي برسملا ضببالا هناولا ىلفاو ( انك وواك ) ةلاطتسالا ضعب اهسف

 ىمسيو ىلوالا نم دشأ ةرمحي ًابرشم ناك ام هلي مث . ريوكتلا لماك ناك

 (اببالق) ىمسيو هل ةميق ال ءيدر هناف ةرضخي ًاجوزمم ناك ام امأو ( اتامن )

 امو ( ًايوامس ) ءاسلاك هنول ناك امو ( امجاجز ) جاجزلاك هنول ناك امو

 . ( ًايسابقتس ) ىمسي هتقرز تدتشا

 هدنالوهو نالملس نم جرختسي : قلؤللا اهنم جرخعتسي يتلا نكامالا

 فيطقلاو نامو رطقو نيرحبلاو تيوكلاو كسكملا جبيلخو ةديدجلا

 نم ولولا و« ىبرعلا جيلا نم جرخم ىدلا هدوحأو © باصاو كلهدو عوصمو

 . يبرغو قرش نيمسق ىلا مسقم وه ثيح
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 ةم.قد لاملاو نسحلا اهرهاظ ةْولّوَل ءرملا يرتشي دف : ولؤللا تاربغت

 مظعا نم اذهو « اهل ةميق ال حبصتف اهنسح ريغتي نا ثلت ال نكلو «ةئمثم

 :زلؤللا يطمت نا كلذل مجالا ءاودلا نا لبق دقو . هب ةرحاتلا راطخا

 ةتدقف ام ابيلا 0 كانهو ةقبقد دعب اهتدعم نم جرخم مث اهدردزت ةحاحدل

 ابنع ليزا ام اداو ةسخم ةممقب حمقلا اهرهاظ لَو يرتشت دقو « ءاهملا نم

 راجتلا دعا ىرتشا دقو .اهسفناو ءىلآللا لمجا نم لول تزرب ممذلا اهو

 لازا ول هنا نظ دا اًمارشدعب مدن هنكحلو ةمبور فالآ ةرشب ةحسق ِةٌولْول

 ةراسخلا نم ايدافت لقا وا اهتميقي ابعمب لواحف «ابمف دوهزملا نم تناكل ايف

 لازأ اماف نيرهاملا ةغاصلا دحأل اهاطعأو نيرحسلا ىلا ا رفاسف ؛ ايراش رب ملف

 . ةيبور فلأ نينامثو ةسمخم ابعاب ةلممج ةؤلؤا تزرب اهملع ام

 صوغلا نع ينامرفلا هلاق ام

 تفوو ؤولْؤللاصاغم اهب هرصبلا نم ةمحان (نيرحن) و : هخيرات رخآ ىف لاق
 «ابمف صوغ ال ةنسلا روهش يقابو لوليا رخآ ىلا ناسن لوا نم هجارختسا
 لشادو « هدسجب قف حور هل يرجح ناونح فدصلاو هقدص يف ىبرتي ؤلؤوللاو

 رحببلا رطمأ اذا ناسي رطم نم هلصاو « هيف زرخ ٌواؤللاو ضيبا مل ةفدصلا
 لزنت ةرطق لكف .اهاف متفتف ءاملا هجو ىلا ةفدصلا كلت جرخت ناسين يف
 مهلو سفنتلل مهناذالوصا نوقشي نوصاوغلاو ؛ةسيفن ةرد كلذ يف ىبرقت اهبف
 ف نولصمممو هب هئوقصت نهد مهو صيقاشملاو لبدلا نم ةعونصم هوحو

 نهدلا كلذ نم اورصع رحبلا رعق اولصو اذاق « هنم نولمحيو انطق مهفونا
 ضرا ىف ابسفن نفدت ةفدصلا نإف فادصألا ىرتف رحبلا رعق هنم ءيضيف
 مهنادبا نوصاوغلا نهدنو ؛ نيصاوغلا نم أ فوخ انيط وا ناك المر رحبلا

 لثم نوحسصصي ص وغلا دنعو“ مايا رحبلا باود ملب نم افوخصوغلا دنع دأو٠سلاب

 رعملا تاناومح روفنل اهنوسلب تلا هوجولا لخاد نم اوف ًاحايص بالكلا

 . ملوح نم
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 روهالا نم دمعت صوغلا لامعا نا امب : ينامرفلا مالك ىلع انتاظحالم

 ودحي دق هبارغتسا ناو ايش اهنع فرعي مو اهدهاشي مل نم دنع امس ةبيرغلا

 حضوا نا تيأر حمحص ريغ نكلو ؛ هنع لاقي ام ميمحم قيدصتلا ىلا هب

 . ةقيقحلل ةمدخ كلذك سيل ام ىلا هبينأو هتلاقم يف ىنامرفلا أطخ

 ربكاو © ناسين رطم نم واؤللا نا لوقلا هملع ذخؤي امم : كلْؤللا لصأ

 وا ضرالا يف ًازكترم راحلا بلاغ نوفداصي نيصاوغلا نا هئطخ ىلع ناهرب

 ناسبن يف راطمالا لوزن تقو رحبلا ىف نورفاسملاف ًاضياو « رادشالاب اقلعتم

 ولؤللا نا حجرملاو 4« هاف احتاف ءاملا هجو ىلع راحلا نم اًئيش نودهاشب ال

 كلذ نم أشنيف ءاثغلا مم ةراحملا فوج لخدت تارشح وا لمرلا نم تامح

 امهاذأ هب يقتتل اهباعل نم تابحلا كلت ىلع زرفت تا ىلا اهرطضي يذلا اهلأت

 . ةراحلا نطاب يف قلؤللا نوكتي زارفالا كلذبو
 سفنتلا مهتاذآ نيصاوغلا ىش نع هلاق اهو : مهتاذآ نوصاوفغلا قش

 نوكي هناف ديفي هنا انضرف اذاو6سفنتلل ديفي ال هنأل حمحص ريغ هنأ رهاظلاف

 . ءالقعلا هقدصي ال اذبك لمعو « ًاضدا ءامال الخدم

 ريغ اذهف هتيفصتل رحبلا يف نهدلا مبغارفإ اما : نهدلاب رحبلا ةمفصت

 رعق نوظحالب ( نيروثتملا ) نومسي نيصاوغلا نم ةفئاط نآلا دجوت ذأ دمعي

 متدحأ هبلإ لزت راما نم اثيش اورصبا الكف مهم يرحت مهافسو رحبلا

 ًاعئام ائيش رحبلا يف نوغرفي مهناف الإو ًايفاص رحبلا ناك اذا اذه هطقتلاف

 . كانه نفسلا هب نهدت امم وهو هتيفصتل (الص) ىمس
 نم ًافوخ داوسلاب مهنادبا نهد اماو : داوسلاب مهئادبا نيصاوفلا نهد

 ًابايث نوسبلي نآلا نيصاوغلا نآل احيحص نوكي نا دعبي الف رحبلا باود

 . هنع انمدق يذلا (لودلا) نم ًافوخ ًادوس

 انمدق دقف رحبلا باود ريفنتل مهحابصو مهفونا يف نطقلا مهلامعتسا اماو

 اذكو « ماطفلاك هنم بيرق وه ام مهلا عتسا ىلع لدبي ام نيصاوغلا لامعا نم

 . (روحرجلا) نورصبي امدنع ىبحابص
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 تيوكلا تادراو

 ياشلاو ركسلاو رمتلاو ري عشلاو حمقلاو زرلا ىه تب وكلا تادراو

 ةريمكلاو ةريغصلا ىناوألاو « اهعاونا رئاسب تاسوململاو اهسانجأب تاماخلاو

 فوقسلابشخوكبيبابشلاو باوبألاو نفسلا اهبنم منصت يتلا باشخألاو ءاهفاكشأب
 قارعلاو نمملاو دنملا نم كارت ابكو ءاهريعو لفلفلاو لسشاو 6 دوقولا بطحو

 3 سرافو ءاسحالاو

 الإ تادراولا كلت نم ةنيدملا ىف رقتس ال : ةيتيوكلا عئاضبلا ذفانم

 سرافو قارعلا ىلا بهذي هلجو دنهلا نم ىتأي ام وه تادراولا مظعاو لبلقلا

 ًادج ةفسض ثآلا ةكرحلا نا الإ دجنو ماشلاو زاجحلاو ليبجلاو ءاسحالاو

 . تماع ا؟ تبوكلاو دحم نيب ةيراحتلا ةمزألل

 ىصقا ىلإ هتيزع هتلمح نم نييتيوكلا نم : مهنطو جراخ نويتيوكلا
 « (بلعثلا) ينصحلا دلجو (مهبلا) يزوغلا دلج ضرعل ةبورواو سورلا دالب

 نويهذي يتلا دليلا نومسيو « يمامعأ نم نانثا قيرطلا اذه ستف نم لوإو
 ةيخنلا بحاص اهركذ ىتلا (ينحن) يه اهل مبقصو ىلع اهنظأو (هراكم) ابيلا

 . هباتك يف ةيرهزالا

 لها نع ًابرغتم ّددم اهيف ماقأف ايلاطيا ىلا مزعلا براغ ىطمت نم مهنمو

 ' نواقي ال مهناو نييتيوكلا ةمه ىلع انلدي هلك اذهو ةراجتلا ليبس يف هنطوو

 نورفاسملا اهيناعي يتلا تاقشملاب تماع اذا امس مهريغ نع طاشنلاو ةكرحلا يف
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 روبظ ىلع نيوزق ةريحن ىلإ دادغب نم قيرطلا لج نوضح اوناك دقف هراكم ىلا
 . ١ ديدشلا بعتلاو صراقلا دربلا يف لاغملا

 ةيداصتقالا ةيحانلا

 ( لورتبلا ) ةيندعملا ةورثلا

 هتلعجو تبوكلا يف ةايحلا هجو تبلق يتلا ةورثلا هذه رصانع مهأ لورتملا

 . يعاتجالاو يداملا مدقتلا لاجم يف مامالا ىلإ ةعساو تاوطخ وطخي

 ذا لورتبلل يطايتحالا ةبق ثدح نم ىلاعلا يف ىلوألا تيوكلا ربتعتو
 جاتتا يف ؛لوآلا زكرملا لتحت اهنا اك يملاعلا يطامتحالا نم / 7١ يواسي
 يف ةعبارلا اهنا 5 ١45 ماع ىتح طسوألا قرشلاو يبرعلا نطولا ىف لورتملا

 .اليوزتفو قيفوسلاداحتالاو ةمكيرمالا ةدحتملاتاءالولا دعيج اتتالا ثيح نم ملاعلا

 نكلو ١584 ماع تيوكلا يف لورتبلا نع فشكلا لامعا تأدب دقو
 يف قفوت ل (ةيكيرمالا جملخلا ةكرشو ةيزيلجنالا لورتملا ةكرسش) ةكرشلا

 نكلو ناقربلا لقح ىلع ترثع انسح ١م ماع قمح لورتملا ىلع روثعلا

 ةيملاعلاب رح ا ءابننا دعب فنؤتساو برحلا فورظل ماع ىف لمعلا فقوت

 «زيمتدو 144ماع وينوي يف تيوكلانم ةلورتي ةنحش لوأ تجرخو «ةنناثلا

 اهل دجوي ال ةجردب البس هلالغتسا لعجت تازيمب تيوكلا يف لورتبلا جاتنا
 : ةبقآلا بابسألل ماعلا يف ريظن

 ٠ مدقق 6.6.٠ نع ديزب ال طبسب قمع ىلع دجوت أ

 يف اهتالص طبرت ءهلك ملاعلا يف ترشتناو دودحلا تطخت دقف موملا تيوكلا ةراحمت امأ )١(
 نييالم ىلا يراجتلا اهتازيم عفتراو ةددعتم عناصم .اببف تميقأو «ةبج لك عم داريتسالاو ريدصتلا

 ,ةنيتم ةيوق ةلص ملاعلا عم مهتالصلعج ام تاغللاو مولملا نم اهؤانبأ فقثو . ريئاندلا نم نيدالملا
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 نيزختلا تاعدوتسم نم لبسي لب ربدصتلا ءىنذأوم نم ةسرش لوقحلا )ك1

 ىلا ( رحبلا حطس قوف مدق ) يدمحألا ةيضه ىلع ةماقملا ةمسئرلا

 . ةيبداجلا ةوقب ءانمملا ةقصرأ

 . تاخضملا ةناعتسالا نودب زاغلا طغض قدرط نع جارختسالا متي د

 -: تيوكلا ىف طفنلا لوقح مهأو

 . ًارثبا#ا» ٠ هبوملاعلا يف لقح مظعأ وهو 1 م٠6 ٠ هتحأسم نافردلا ةيسص أ

 . أرثب ٠١ هرابآو ١50١ ماع فشتكا عوقملا -ب

 ٠ رس 0 هرانآو ١8 ما“ ماع ففشتكا يدمحألا دا نس

 , أرب “6 هرانآو !ةهؤ ماع تفشتكا نيتضورلا - د

 . ًارثب ١4 هراثآو 1456 ماع تفشتكا هيبصلا - ه
 ةدبامحلا ةقطنملا يف نا ؟ . ةيرطمو ريدق مأو شيقانملا لقح ادع اذه

 تيوكلا نيب ةكرتشملا هامملا يف يحفخلا لقحو ارئثب ٠/4 هبو ةرفولا لقح
 . رب يبدي ةئو ةبدوعسلاو

 - 1445 ماع يبونجلا فيصرلا ) يدمحألا ءانيم نم لودتبلا ردصيو
 6 ةسعشلا ءاذمم بوعد هللا دمع ءاممم نم كلذكو ) ١8 ترمه ل تا

 ابتلومح ىتلا نفسلا لابقتسا عيطتسي يذلا ةقيمعلا هايملا ءانيم ادع اذه
 1 نط رمإ 9# روع

 يف لوألا لمعملا - يبرعلا نطولا لود نيب ةبسن ىلعأ يهو ايموي ماخلا تيزلا
 هن ردص أم رأدقم راسو ةينعشلاب ثلاثلاو هللا دمع ءأنممب ناثلاو ىدمألا

 فلا ه1رعال4 : 1545 ماع لالخ ةرركملا تاجتنملاو طفنلا نم تيوكلا
 .يروطاربمانولاج فلا هى ر٠ ٠ ٠ ةنسلاسفن يف ايل كلبتسملا ردقب اك لمرب
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 ىلاوحت ١1و59 - 5 ماع ةينازيم بسح طفقنلا تاداربا عومج ردق دقو

 . ةيموكحلا تاداربالا عومم نم / #* لداعي ام بوك رانيد نوبلم الإ

 ةسه ١ ماع تنوكتف ةيواممك ورتملا تاعانصلاب ةموكحلا متهتو

 زاغلاو لورتملا نم ةدافتسالل ةلماك ةءعانص ةقطنم ءاشنإل ةبعانصلا ةيمعشلا

 سرأم ُْق جاتنالا ريظو ةيوامكلا جدعمألا مئاصم ءاشنا ف لمعلا أدب كلذبو

 : يه مناصم ةعبرأ نم 18455 ةنس

 ١ رداشنلا مدصم د .

 . كشربكلا ضمأح عممصم | 0#

 . توزالا نم / 45 ىلع يوتحيو ابروبلا دامسلا منصم ا

 ربكأ نم ربتعت ةبيعشلا مئاصمو . رداشنلا تافلس منصم -4

 . ءامميك و رتملا ةعانص يف ًاجاتناو ةوق موبلا ملاعلا عناصم

 : ةيناويحلاو ةيعارزلا ةورثلا

 ةصاخلاو ةماعلا قئادحلا ىلع رصتقتو ةعساو تسبل تيوكلا يف ةعارزلا

 رفوتب امدنع ةنكمم ةءارزلاو . وجلا فيطلتل وا ةنيزلا دصقب تعرز قتلاو

 .ةيزاوترآلارابآلا رفحيف عسوتلاب وا برعلا طش هايم ةلاسإ عورسمب ءاوس ءامل
 براحتلا ةطحم تأشنأف لسسلا اذه يف ةعساو تاوطخ وطخت ةموكحلاو

 ةعارز يف تحجنو ؟م غمر... اهردق ةحاسم ةعارزب تأدب يتلا ةيعارزلا

 عزوت تحصاو راحشسألاو تاريحشلاو روهزلاو تاوارضخلا نم فانصأ ةدع

 .تايضمجلاىلع براحتلاضعي تيرجأ اك اهف نيغارلا ىلع ةلئاه دادعاب لاتشألا

 ةمواقم يف ةقداص ًادوبج ةموكحلا لذبتو. ةسملصلا ةقطنم كلذك ةفملخخ وبأو
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 براجتلا ةطخ اعبأت اعرف تأشنأ كلدلو ةعارزلاب ةراضلا تا رّسللاو تافآلا

 ةورتلاب قلمي امف اما .دارجلا ةحفاكمو تاقناسلا ةنأفو عرف ىمسل ةيعارإلا

 ىبرت زعاملاو مانغألاو راقبألا تناك دقف ةئجاد روطو ةشام نم ةيئاوملا
 بيلحلا ص لوصحلل ىلزاملا كالبتسالا ىف اهتاحتتم لايعتسال ةد ودحم دادعأب
 جاجدلا ةيبرتب ماّيهالا رثكأ ناك دقف نجاودلل ةسنلاب امأ ديزلا جارختسال

 5 0 . محلل و ضيبل نم ةدافتسالل ماهحلاو زوألاو ىمورلاو طبلاو دقتف نآلا امأ .محللاو ضسلا نم ةدافت لا

 ماع ءىشنا تيوكلا ةيدلبب ةرطببلا مسق ) ةيرطبب ةيامح وأ تامدخ ةموكحلا
 تالالس ىلع دمّسمملا يناوبحلا جاتنالا يف عسوتلا كلذل ةحمتن ناكو ( ١

 كتلطغ تدوكلاب هد دعم ةمجدوع عرازم تأشنو جراخلا نم هد رونسم هدنح

 . ةيلحلا اهتاجايتحا نم ريثكلا

 ةيكمسلا ةورغلا

 جملخلا حمصأ ه4 فهأم ءولش ىلاتلابو ىبرعلا جملخلا هأسم ءائكد ىلا رظنلاب

 تاسارد ءارحا ةموكمحلا تماق دقو ؛ مدسقلا دنم نفسلل ىوأم
 عرازملا تأشنأو مساو يرحب حسمب تماقو اثيدح- رحبلا هاسمل ةضمفتسم

 ةكمريمالاو ةيبوروالا لودلا ىلا ردصت يتلا ةرخافلا عاونألا كلت ةصاخو
 . (نايبورلا) فانصأك

 نم ةجزاطلاو ةجلثملا كامسالا نم ١45 ماع تدوكلا تارداص تغلبو
 هكامسالا ديصل ناتك رش تسسأت دقو ٠ مجك همرا“٠٠ يلاوح ايبورلا عون
 . ( كاممالا ديصل ةسطولا ةيتيوكلا ةكرصلاو جيلخلا دمص ةكوش ) امهو

 ة_عانصلا

 يهو «اهريغو رعشسلا تومبو ةيفوصلا ةملك الاو نفسلا ةعانص5 ةطسسب ةبودب تاعانص لع رصسقت اىدق تناك نا دعب اثيدح تبدوكلايف ةعانصلا تروطت
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 حبصأ دقف رضاحلا تقولا ىف اما . ثنانثا وا درف أبيب موقي ةطسسب تاعانص

 تغلبو 6 ةددعتملا ميراشملاو عئاصملا ليو ف لاعفلاو مألا رودلا ةموكحلا

 . قيوك رائيد ولم ؟؟راله ابق تاقفنلا ةمنازيم

 - ةيلورتملا تايوامككلا ةكرش : اينم ىربك تاكرش لورتملا دعب تربظو

 ةدمسالاو تنممالا ةكرش  قيقدلا نحاطم ةكرش -- ةينطولا تاعانصلا ةكرش

 طفنلا تالقان ةكرسششو - ةنمنطولا تاعانصلا ةك رش  'ةزهاحجلا توسلاو

 يريجلاىلمرلا ىوناطلا ةعانص يه تيوكلا يف تمدقت ىلا تاعانصلا مهأو

 ةعانص اهنم ىرخا تاعانص ةدع تماق اك « ةيواكلا ادوصلاو حلملا ةعانصو
 ةعانص اذكو « برشلا ةحلاصلا هاملا نم دالبلا ةجاح دست قتلا هاملا ريطقت
 . تاعانصلا نم اهريغو ابتئعتو تاطرملاو ماعطلا دادعإ ةعانصو ثذثالا
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 تيسوالااذ ماك

 مهناوخاو حابصلال 1 ناف « اهسيسأت لوأ ةسهأ تيوكلا يف محلل نكي م
 ال ملأت قتلا ةدحاولا ةرسألاك مهنوكل ًارظنو اهولزن ام لوا مهتلقل ارظن
 ةيرورض ةجاح اوربي ل « هئارضو هئارسس يف هك راشتو اهدارفا دحأ بصي

 لاخلا تبقب دقو ؛ ماكمسالا نم هيلع نورحي ام اهنع ردصي ةموكح مظنتل

 نتوردأملا رثكاو بي رغلا دسعملا مهطلاخو ينجألا 1 جيزتما 8 ىلا كلذك

 :روداش هب نوط مو ملاظلا بهربو يدتعملا فمخي أاحيش نوكسل رمألا

 يف كلا لظو « قأسس اك لبق دقو لوألا حابص ىلع مهرمأ اوعمجأف هدضعل
 هباتني ايف موقلا ءابجو كالا ريشتسي * ىروش حابصلا كرابم مايا ىلا همايأ
 ءادعالا تايحه نم ابسمحتو ناثدحلا ءىراوط نم للملا ظفحي اهفو تايبملا نه

 هحلةيقيقحلا ةطلسلا نأل رمأ ىلع مهيأر رقي نا دعب رايخلا الو ضفرلا هل سيلو
 اذهنم دعبأ ىلا رمالا بهذي دقل لب « الضفت مهيلع ةسائرلا مما يطعي امناو
 حضوت ابصقأس يتلا ةياكحلاو . مهضعب نم قحلا ذخا نع هزجع وهو ىدم
 . كاذ ذا محلا ةميق

 لولاح ب رق امدنعو « دمأ ىلا ةعلس مهدحأ نم دياز لآ نم لحجر نادتسا

 عفدام عانتمالا نم رهظا يدئازلا نكلو « ءافولا ىلا هبحاص هبنن لجألا
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 هحراصو كاذ ذا كاحلا وهو لوالا حابصلا هللا دبعل رمألا عفر ىلا لجرلا
 ىلا بهذت نا يأرلا هل لاق نكلو ههاركا هتعاطتسا يف سيل نأب هللا دبع

 هناف نيدلا هئافو مدع ىلع اهقالط قلع اهجوز ناب اهربختف كماص ةجوز

 ةماتلا ةطلسلا نم اهل امل ًابلط اهل دري ال وه ذا ديرت ام ةليحلا هذهب كل متسس

 ناب هتدعوف رمالا امل حرشو رما ام اهببلا بهذو يأرلا لجرلا لبق « هملع
 اهببلع لخد امدنع ابجوز نع تيحتحا اذه دعب تلمع اذامو انوع هل نوكت

 - : مصت مل اهنككلو ركناف تلمح ام ىلع اهلمح يذلاب هتربخاو

 البق اذا لوق نم كلاشحا اف ايذك ناو اقدص نا لمقام لبق دق

 . هقح لجرلا يضقيو اهبكح ىلع لزني نا ىلإ رطضاف

 رابخا نم يتأبس ايفو ةليوطلا ةدملا كلت انحرش ام ىلع محلا رمتسا معن
 دادبتسا ىلا لقتنا محلا نا ىلع تعمس امم حضوأب ةلاحلا روصي ام ماكحلا

 دادبتسابهمسرك ىلع ميرتو محلا مامز كرايم ضبق امدنع مظع روجو مراص

 ففخ ىرخا ةبج نم كراس نكلو . هظفلتو اك راسم كولت ةنسلألا كرت

 كاذ ذا هتمعر هنلان امبو هتيعر حلاصم ءازا هب موقي ناك امب هدادبتسا تالبو

 . راصمالا رئاس يف هاجلاو زعلإو.ةعدلاو نمالا نم

 تيوكلا ناكس

 اهنفسو اهتويبو

 يمالسالا نيدلاب نونيدي ةمسن فلا نينامث ىلع فيني ام اهارقو تبوكلا يف

 ريثكي مبنم لقأو نيسمخو ةئام وح نوغلبي ”١ دوبملا نم لسلق رفث ادع ام

 تيوكلا يف نوشيعي اونك نيذلا دوهيلا ضعب ءاج دقل . تيوكلا يف نال دوبي دجوي ال )١(

 ام مبعم ةماعلا قف اوقمعتي 1 نيشوكلا نأ ريغ . نمزلا نم ةرتف اوشاعو قارعلا نم كاذن

 تناك يتلا مئارجلا هذه نم تيوكلا تيفص ىتح .٠ رخآلا دعب [دحاو اهنع حوزنلا ىلا مرطضا
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 ىلوالل ةقحاسلا ةسلغالاو ةعبشلاو ةنسلا ناتقرف نوماسملاو . نيدحبسملا نه
 مجاعألا نم مرثك او ةيعفاشلاو دن نم نيرجابملا نم مهلجو ةلباتحلا مهنمو
 ةفورعملا تاتويبلا ضعبو دلبلا ماك ح مبنمو ةيكلاملاو ( ةيضوعلا ) نيمنسلا
 . مياصالا ىلع نودعيف فانحالا اماو « ةرضحتملا ةيدابلاو

 . ةيخيسو « ةيرامخاو « ةيلوصأ قرف ثالث ىلا ةعبشلا مسقنتو

 صوغلا ىلا رفاست ىتلا اهنفسو فالآ ةينامث وحن تيوكلا توبب غلبتو

 . ةنمفس ىفلا وحن 2١١ ةريغصو ةريبك نيب ام دالبلا نم اهريغو دنحلاو

 تيوكلا ىف ءاضقلا

 هالو نم لوأو

 ضرأ يف اولزن ام لوأ « ًادحا ءاضقلا اولوي ل حاصلا لآ نا مزجن داكن
 هملع نيعزانتملا رامتخا عقي نم وه كاذ ذا هالوتي ناك يذلا ناو تبوكلا
 نع نرآلا هفرعن امو دعب ال وبف بصنملا كلذل بختنا نم كانه ناك ناو
 وا ( فرعلا ) هنومسي اه ىلا مهتاموصخ لصف مهدانسأ نم ةيداملا ةهلاح

 تضمهيتلا ةدملا هانلق ام حجربو ًائيش عرشلا نم فرعي ال ناك ولو ( ةفلاسلا )

 . هلأ نوعجرب ممل سيئر ال مهو حابصلا لآل

 خبشلا و نه فرع نم مدقأو قيقحتلاب فورعم ريغف هالون نم لوأ امأ
 لا دبع خيشلا لضافلا اةذاتسا ينربخا امك روبشملا زوريف دج زوريف نب دمج
 وكي نادعبي الو يدجنلا خرؤملا ىسيع نب مهاربا خيشلا نع القن فلخلا

 تناكفاةهاب (طابش) رباربف ؟م  ؟ا يف تيوكلا ناكسل ماع ءاصحأ ىرج دقو )١(

 قابلاو ةنيدملا يحاوضيف ٠١١ غو اهتاذ تيوكلا ةنيدم يف 44488 مهنم ؟١ 51١10 ةجيننلا
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 ثماع دقو ١١ه ةنس تبوكلا ىف ىفوت هنأل اهباضق لوأ وه ذاتسالا كلذ
 . هتافو ةنس نم اببف تسسأت ىتلا ةنسلا برق

 تيب مبعز مدق نأ ىلا هدعب ءاضقلاب ماق ليلجلا دبع لآ دحأ نا لاقيو

 ةمبم ف ماق نامزلا نم ةهرب الإ مبنع عطقني مل تيبلا اذه يف ءاضقلا لاز امو

 . هتأفو دعب مهملا عجر مث للنحل راش نب ىلع خمشلا اهبف ءاضقلا

 حلاص دمع خيشلا نيب فالخ لصح : تيوكلا يف ءاضقلا ىلوتي خراش نبا
 نيثالثلا مري مايص يف خراشلا ىلع خمشلا نيبو نيقباسلا ةاضقلا دحأ يناسدعلا

 ىلا رمالا لوالا يضاقلا عفر . نينثالا نيب عازنلا مدتحا ىتح كلذب ىعفاشلا

 ىلع ربصلا قبطي ال هنأ هل لاقو كاذ ذإ تيوكلا ؟اح لوالا حاصلا للادبع
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 . همون نم ءاضقلا لزتعا ماوكشل هللا دبع غصي مل الو « فالخلا اذه لثم

 الوا عنتما هنكلو ءاضقلا هيلا ضوفو يلع خبشلا ىلا لسرأف هللادبع اما
 ىدي لغت نا ىشخأو دودحلا ةماقإ هطورش مهأ نم ريطخ بصنم هنا لافو

 كدي قلطأس ينا لاقو رمالا هلع هللادبع نوبف « ءابجولا ىلع امس اهذضنت ىلع

 راجتالاب هل حمسي نا طرسش نكلو <« لبقف يسفن ىلع ولو بجاولاب مانقلا يف
 يوأي ناك ًاخاوكا قرحا نا هلامعا لوا ناكو < يطعأف « ةنسلا يف نيربش

 دحسمي فورعملا دجسملا اهبعضوم يف سسأ مث ٠ داسفلا لها نم ريثك اببلا
 . سربدم لآ

 محجر مث يفوت نا ىلا نينس ثالث وا نيتنس ءاضقلا يف ىلع خشلا يقب دقو

 . هلها ىلا ءاضقلا



 تيوللا خاتم ةروبشلا ثمراوجأ

 ( هماده ) ىمسيو 1749 ةنم بجر رهش يف ريزغ رطم يه : ةيبجرلا
 . توسلا نم أريثك هةمدجل ًاضيأ

 حبذت يتلا مئابملا ءامد لكأ ىلا مرطضاف نييتيوكلا باصا عوج : قليهلا
 لضافأ نم نيلجرل ناكو <« 4١م ةنس يف الإ هتني لو 88١ه ةنس نم ءادتبا
 رد بلا فسوي '''امه ةديدشلا ةمزآلا كلت يف ءاضبب دي مهييرثمو نيمتيوكلا

 هلذس اع ناحاتمحماو نيزوعملا تائرك جرفي ناكف لوالا امأ . حيسصلا فسويو

 ريبزلا يف يناثلاو تيوكلا يف امههدحا نيتبب هل ذختاف يناثلا امأو «© لاملا نم مه

 ماعط نم مهنم ءامحألا هجاتتحم امب اهيلك يف موقي ناك دقو « ءارقفلا اهلا يوأب
 لوقي نينسحملا نيلضافلا نىذه يف . ىلاعتههاةمحر ىلا ىفوتد نم زيبحتدو ةوسكو

 : ميلا لآ نم كاذ ذإ تيوكلا ءابدأ دحا ىلا اهب ثعب ةدمصق نم سرخالا

 , برعلا رئاس يف امهزعب ينبع ترصب الو ىنذأ تعمس ام هللا

 بطيناوىق يعينا كسملا نم ىك ذأ هرصتع بط حممص نب فسوف

 . تانجلا ين روحلا هيلا تلآ : هلوقب جرفلا هللادبع هتافو خرأ دقو )١(
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 بهذلاو ءاضسسلا ةضفلا ةفآو ةبطاق داجمالاو مراكألا رخف

 نفس قرغ اهب دارملاو رحبلا يف ( قرغلا ) نييتيوكلا ةغل يف يه : ةعبطلا
 . ١ 7 84 ةنس ُْق تناك لاق هعبأوزو رحبلا فصأ وع ببسي كانه مش هدب دع

 ريثك ىلع ىفق مظع نوعاطب تيوكلا تبيصا ١؟1410 ةنس يف : نوعاطلا
 م نيذلا ايلها نم نورفاسملا الول ابابي أرفق هنم حبصت تداك ىح اهلها نم
 اودجو نكلو اهملا اوعجر « ةماظلا كلت نم اهوج ءافص دعب اببلا اوعجارتي
 داللا نم نهضوع مادقتسا ىلإ اورطضاف مهماسف نم ريثكب كتف دق نوعاطلا

 ءانثا يفو«ءانفلاو مدعلا نم دلبلا اوظفح كلذبوءاهريغو دجنو ريبزلاك ةرواجلا
 نم مهيفكي ام اهيف اورخداو مهراد (قرشلا ) يف تيب لها قلغأ ةعمعملا كلت
 . ىودعلا برست نم افوخ مهيلع لوخدلاب دحأل اوحمسي مو بارشو ماعط

 ل يذلا تيوكلا يف دمحولا وه ظفحتلا اذه ءارح نم تدملا اذه ناكف

 ام رظنتل جورخلا تلواح مهنم ةأرما نأ ريغ ررضب نوعاطلا دي نم بصي
 اهل اوحتفي ملف ًاريخا مبيلا تعجر مث حطسلا نم لبحي اهولزتاف ابلها باصأ
 . اهريغ ىلع يق امك اهيلع يضقو ابجاردأ تعجرف

 لكأ اممظع ايد تيوكلا لها ىلع هللا لسرا ١7.07 ةنس يف : ''“ ايدلا
 تنتنا تح رابآلا هنم تآلتماو لافطالا ىذآو لسنلاو ثرحلا كلهاو عرزلا
 هتدش ترمتساو مهنعا نم مونلا راطأو مهتحار قلقا امب هنم سانلا بيصاو

 دلال ميمشلا موححرملا لاق دقو هنم نيرشعو مسرا ىلا ناضمر رشع ينثا نم
 : ةمصملا كلت يف ىناسدعلا

 افلت دق عرزلا هئمو مانألا ىذ1آ افعضلا لمقلا فيك ربكحا هللا

 . دارجلا  اردلا 0(
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 افرع امو اهيف نكي مل هنأك اهب تامن ال اضمب ضرألا ريصو

 , افقو الو ءيش نم لم ايف ءيش هعلعي سيل ودعي ليسلاك ءاج دق
 افلتخم هنم ًابوث ضرألا ىسك دقو هتلب انتمعف اناتأ ىح
 افرغ الو فقس الو ًارادح الو تلم دقو الإ ًاقرط رن مف

 افمج هحير نم اهفوج يف نرأك ةلقتنم رابآلا ةمج تحبصأو
 افنغ نيحو هنم ةظقي هنومحي سرح هلها نم هل لفط لكو
 افرصنم هونظ امو هاذا نمو هترثك مظع نم ىرولا رمأ دتشاو
 افسأ اوف امصاعم هتمجوا دق ”طخس اذ هللاو امأ "لك لاقف
 افعض دق فعضلا دعبو نيتلبل عم تلخفيرشلارهشلانم رشعل ىتأ
 افلا تزواج دق ىلا ثالثلا دعب تعقو يتلا عبسلا ةنس يف ناكو
 اقطل اني انالومف لاح لك يف هل لمملا ركشلاو هلل دحملاف

 )٠١( م - تيوكلا خيرات 3



 حيوللا لورل عل

 ةراجتلا يف مظع زكرمنم اهل ام اوقرعو تيوككلا لودلا نم ريثكلا فرع
 ابعرض اوردتسل ابكالتما اودوف < ىبرعلا جيلخلا فافض ىلع ةساسلاو

 اهنوؤش يف لخدتو ةلماع ديأ اهيف مهل نوكت لقألاب وا « اهريخي اودرفنيو
 . ةلخادلا

 ىلع كلذ تلواح دقو « ةينائعلا ةلودلا لودلا كلت نم : ةينائعلا ةلودلا

 منقأف وه امأ ٠ امجالو نم هلمف ناك نم يديأ ىلعو دادغب يىلاو أساب تحدم ديد

 ؛ ةيريمالا فيلاكتلاو ةيك رملا موسرلا نم امافعإ عم ةياملا لوبقب ابماكح
 مهيلع بجوأ ام ثدحنا ىلا ريصقلاب سل ًانمز ةيناؤعلا ةيارلا اوعفرو اولبقف
 : ىلأي 5 ارتلكنا عم ةدهاعملا يف لوخدلا

 ابنم لصحتت نا يف مظعلا دهجلا تلذبو تعس دقف ايناملا اما : ايناملا
 . حلفت مل ابنكل و هريغبو لاملب كلدل تلسوتو < مدق عضوم

 تيوكلا ةناتسآلا يف اهلصنق (خبرمتس) مدق .ه ١790 ةنس ناضمر يفف

 ثعب دقو « كرابم ىلا دادغب ريشم نم ةيصوت باتك هعمو ربلا قيرط نع

 ناكو . تاعاس ثالثب تيوكلا لصم نا لبق همودقب هنف هرعشم هملا باتكي

 ضرا يف دادغب ديدحةكسل حلاص عضوم نع ثحبلا «كلت هتحامس نم هضرغ
 ىلا ةكسلا لاصيإ ىف ةبغرلا هغلبأو كرابم ةفايض يف لجرلا لزن . تيوكلا
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 ًاميظع ًاعافترا اهمضارا ةممق عفترتسف كانه تلصو اذا اهنا هل لاقو (همظاك)
 عاتما اك رابم نككلو « ةريل ٠١ اهتممق حمصت ةدحاو ةريل اهتميق نوككت ىلاف

 عنقي ملف . هب ىضرت الو بلط ام ىلع قفاوت ال هتمعر نأب أرذتعم هتباجإ نع
 ادا مهتفلاخم كعسو ىفو ديرت امف مبعانقا كتعاطتسا ىف كرام لاقو لصنقلا

 ىلع رصأو هيف لوقلا اذه رثؤي مف * مهكيلم تنأو كرمأ تحت مهنأل اوابقي مل
 . ىتأ ثبح نم عوجرلاو ةنيدملا ةرداغب لصنقلا رمأو ًآلوا لاق ام

 يف جيلخلا سيئر كرابم ربخأ تيوكلا لصنقلا كرت نا دعب كانهو
 هتباجا نم هعنم يذلا يقبقحلا ببسلا نا هل نابأو 2« ىرج امب ( رهش وبا )
 يضارا نم اثيش عبدي ال نأب يضقت يتلا ةيرسلا ةدهاعملاب ارتلكنا عم هطابترا

 . اهاضرو ايتعجارمع الإ لودلا نم ةلود يأ ىلإ اهرجؤي وا تبوكلا

 نيريمكلا ضعب لوقي : اهفارطاو تيوكلا ىلع كارتالا نوضرحي ناملالا

 انناملأ نم زاعيإب ابلك تيوكلا ىلع ةئناثعلا ةموكحلا اهتبحو يتلا تالحلا نا

 مهل اوزعوأ تيوكلا يضارا نم نوديري ام ءارسشب اوزوفي مل امل ناملالا نأل

 وه جالع رخآ نأ اوأر مهل اهومسرىتلا ططخلاب اولشف امدنعو“اهيلع موجها
 ىهتنم هللادبع روخ اواعجو اهوكلم اذا مهنأل نامبوب ةريزج ىلع لوصحلا

 «ابكالتما ىلع كارتالا اوضرحف ءادتعا لك اهبلع اونما ةيديدحلا ةكسلا

 اوأشنأو هاوعد اوعمسي ملف « ًالامث هدلب دودحيف افوخد ىعدا ًاكرابم نكلو

 ثداوح نم ىرج ام ىرج نا ىلا ةيركسع ًاطقن رصق مأو ناوفص يفو اهمف

 . ةماعلا برحلا

 انيتآتسو اهفارطأو تيوكلا ىلع كارتالا تالمح نع ضعملا هلوقي ام اذه
 . ضقانت الف احميحص لبق ام ناك ناف « تعمس ام ريغ ىرخا بابسا دعب امف
 ابنمو رهاظ وه ام اهنم « ةديدع باسسأ اهل نوكت ةدحاولا ةثداحلا نأل
 . يفخ وه أم

 مكاح يأ عم ةقالع ارتلكنال نكي مل : ةدهاعماو تيوكلاو زيلكنالا
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 م كلذ اه نوكي نا تلواحو تدارا دقو © كرابم لبق تيوكلا ماكح نم
 تقو يف امأ . كاذ ذا يمايسلا وجلا دبلتل ًارظن ديرت ام اهل متن لف قأس اك

 2 - :_ . © تن ىلع تلصحت دقف كراس اهلانأ ىذلا ديحولا سبسلا تاكو . هانمتت - تا 0

 كالتماو هيلع ءاضقلا اهتلواحمو كرابم يف ةينائعلا ةموكحلا عمط وه كلذ
 ةرصملا ةالو لح باصتناو ةطلس لك نم هديرحتل صرفلا اهزابتناو هدلب

 يف هلمصفت ٍقأبس امك مدضعب امهدشو « هدعب نم ىلا اشأب يدمح نم هدض

 . كرابم ةنجرت
 تايقافتا دقع « اهبناج نم فوختي كرابم ناك يتلا راطخالا كلتل ءاقتاف
 مرحي يف ةيناثلاو . ه ١1815 ةنس ناضمر نم رشاعلا يف اهادحا « ارتلكنا عم
 ةجحلا يذ نم رشع يداحلا يف ةثلاثلاو . هنم نيرشعلاو عبارلا يف 1١4 ةنس
 كلت لمصافت نم ءيش ىلع مويلا اذه ىلا اممسر فقن مل نحنو ١181 ةنس
 .ًاهدوثمو اهط ورش نم ءيس ىلع الو تانقافتالا

 يف ةيدنألاو سلا#هملا يف اهداوم نم ءابشا نع نوثدحتي سانلا ناك معن
 ريغ ال كرابم ةلئاع يف محلا نا( ١ ) : اهنم عئاش وه ام كملاو تيوكلا

 يأآل تيوكلا يضارانم ءيش ريجأت وأ عبب كرابمل سيل (؟) حابصلا لآ نم
 ىلع كراملو (”).كلذب اهاضرو امناطيرب ةعجارمب الا اهاياعرل وأ ةببنجا ةلود
 نوكن نا (؛) .هنع ةيدنجألا لودلا ءادتعا عنم تعم ام ةباقم يف ةموكحلا
 .:روؤش لخدتلا ةموكحلا نسدلو (هز) . اهودعل أودعو ايقيدصل ًاقيدص
 منملا (5) . اهنالقتساب فارتعالا عم هريغ يفالو محلا يف ال « ةيلخادلا دابلا
 : جراخلا ىلا حالسلا جارخإل ًاردصم تدبوكلا نوككت نأ نم

 لمي ناكو تعمس امم ءيشب فارتعالا أشي مل هلك اذه عم ًاكرابم نكلو
 ةثداحلاو ارتلكنا عم قافتالاب هتبغر مدع يف ايس « كلذ يف سانلا مامأ مكتلا
 نيمت ءارغلا رانملا ءىشنم اضر ديشر دمسلا ريكلا ذاتسألا نيبو هنيب ترج يلا
 0 8 كلذ ىف هتسابس ىلع انعفوتو احضاو رمألا انل

 ه ١



 وهو -أنه هرك ذأ ناببحأ اممو »:مفم+ ص ١ دلجم هتلج ىف ذاتسألا لاق

 . زيلكنالاو ةيلعلا ةلودلاب كرابم خيشلا ةقالع ةلأسم - ةلحرلا ثحابم نم

 ةلودلل ةنامخلاب تيوكلا بحاص نوفصي ةلودلا لاجر نم نيقفانملا عمسن انك
 ابنع تلأس ةصق ىلع صقف كلذ نع هتلأسف زيلكنالا ةيامح بلطب هنوسعيو
 ًاقفاوم هباوج ناكف“ هملا ةموكحلا ب ودنم ةرصملا بمقن بجر دمسلا لذ دعب
 ةزنع لئابق خيش لاذهلا كب دبف خشلل هلاق امترك ذ مث كرابم خشلا باوجل
 كرام خيشلا هلاق ام قدصفق تارفلا ره: ىلع هتفايض يف تنك ذإ قارعلا يف
 رخاوايف هنا كرامم خيشلا هلاق ام صخلمو اهب سانلافرعأ وه دئاوق يندازو

 برق ىلا ديسرلا نا نابرع نم ركسعلا ضعب ةلودلا تقاس دما دمع ةدم

 نبا كب بيحن هعمو بسقنلا بجر ديسأأ اساب ىضيق ريشملا لسرأو تيوككلا

 بوجوب ةننس ةدارا تردص دق هنا هاغلبف تيوكلا ىلا ( هوخا هلعل ) يلاولا
 ةئنائعلا ةلودلا تايالو نم ءاش ثسح ىلا وأ ةناتسالا ىلا تيوكلا نم هجورخ

 عم دنجلا لخد ًاعئاط جرخي مل نإف هب شيعي ًايربش ابتار هل نيعت ةموكحلاو
 يفنلا هب قحتسا يذلا هبنذ وه ام مهأسف.ةوقلاب هوجرخأو دشرلا نبأ برع

 هتناعاو ةلودلل هصالخا نم فرعي امب ةرصملا بمقن رك ذو . هتريشعو هدلب نم
 « كفتنملا لئاسقل هتريشعو هفلس ةبراحم نم ناك امبو ثداح لك دنع لاملاب امل

 هتريشعو وه مهكلم اك ةلودلا كحيف اهبلعجو اهنم مهجارشخاو ةرصبلل نيكلاملا
 ةعجارمب ريشملا عئقيف ةرصبلا ىلا دوعي نأ هنم بلطو .اهريغو ءاسحالا مهتوقب
 نم تجرخف : لاق « هريغ ندب ىف سيلو غالبلا انملع امنا هل لاقف ةناتسآلا

 لكب تماع دق ةيزيلكنالا دنهلا ةموكح تناكو ىلهأ ةرواشم دصقب امهدنع

 تيوكلا ةبجىلا ركسعلا عم ديشسرلا نبا ةريشع ءيجمبو كلذيف ةلودلاهتربد ام
 نم لزن دق زيلكنالا ريما تدأر تدع اماف«دكنلا هاحت اتفقوف ناتعردم تلسرأف

 نا لاقف ربخلا هتربخأف ىرج امع ىنلأسف دنجلا ضعب هعمو نيتعردملا ىدحا

 نوضرعتي ال اهاحىلع تيوكلاىقبت نا ىلع كرتلا ةموكح عم ةقفتم انتموكح

 الو اهرما ىف لوخدلا ىح انل راص دقف اوفلاخو اوردغ اذاو اهل ضرعتت الو

١١١ 



 ىلع اهترمد ماضرب اهولخد اذاو ابلخدي نأ يناؤع يدنجل سممسن نأ نكمي

 لفقف ةموكحلا لوسر ةرصبلا بيقنل كلذ لاريمالا غلب مث ميسوؤرو مسوؤر

 ناك امن : لاق . نابرعلاو دونحلا فرصب ريشملا رمأف كلذ ريشملا غلباو اعجار

 بيس اذه ناك لب < ينم بلطي نكي مل تبوكلا رمأ يف زيلجتالا لخدت نم
 لالقتسالا نلعاو يدلبل ًاملع ابعفرأ ةيار يسفنل راتخا نأ ىلع اوضرع دقو

 يسأر ىلع ةعوفرم موي لك اهارت ةيناثعلا ةيارلا هذهو كلذ تيبأف مهتيامحت حت
 اذه لوقت : لبق انناؤع اًماد نوكا نأ راتخا يننا محل ىلوق نم اوبجعت دقو

 ًاتاسحا هدلو ةمبرت ىقاسق ادا دلولا نأ تلق تيأر ام مبنم تيأر نا دعب

 «. هل ةعاطلا هيلع بحت يذلا هدلاو هنوك نع كلذب جرخم ال

 ةصخاش ًاضيأ ماكحلا راظنا تناك كلذكو : تيوكلا يف ماكحلا عمط

 ) مهنكلو ىتش قرطب كلذ اولوامس دقو . ابيلع ءاليتسالاب ةقلعم ىهلامآو اهملا

 بعك خوش اهوحن هينبع حتف نم لواو نوغتبي امب اوزوفي ملو ائيش اهنم اولاني

 مهتاوطس نأنإ نويدوعسلا مث نودعسلا ردنك كفتنملا وس مث « اهملع مالكلا

 تلاد نا دعبو دحنئم نييدوعسلا مامخ اوضوق نا دعب ديشرلا لآ مث « ىلدالا

 ةرملا ف هولواح ام اولواحو ىرخا ةرم اهلا نيعجار اورك دحن يف نييدوعسلل

 لتس ىتلا مهتالمح يف ربكالا مدعاس مهاربا ل1 فسوي خبشلاو حابصلا لآ
 نم رأثلا ذخأل ةميظع تالمحم ءالضفلا ءالؤه ماق معن . ًٌاليصفت دعب امف اهب
 أومأق . ماجا هنوقيذِمو هيلع نوضقي |وداكو هتحار ايم اوقلفا تالمح « كراس

 أدحا اودصقب ملو ةهيلحسو كراس وه دبمحولا مهضرعو نبك رتشم تالملا كلتب

 . ىضم امف اذه ناك . ءوسب تبوكلا لها نم

 يضاملا نع اوضرعا دقو نيقيرفلا نيب هيانطا براض ماتلا ءالولاف مويلا امأ

 ثداوحلا نأ ىلإ ًارظنو« لس رخخآآو برح مويف هقلخ يف هللا ةنس هذهو هبف ام
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 اراغص نسلالا ابتكال يتلا ةيهيدبلا تامواعملا نم تحبصأ مهنيب تعقو يتلا
 ابحورشب تعاشو مهسلاجم يف سانلا ثيدح تناكو « تيوكلا يف ًارابكو
 يف اعساو ىل رذ لا نوكي نا ليختا يناف ًاضيا نييتيوكلا ريغ دنع ةليوطلا
 سانلاءلطتي يوك حرؤم نؤيكي نأ راعلا نم ذا « اهبنع ثيدحلاو اهب طسدتلا
 .ديعبلا ىئجالا هديفي ام لثمب ءارقلا دمفي ال هدلب ثداوح نم هيشكس ام ىلا

 ماكحلانم ريثك تيوكلاى محن مصتعا : ماكحلا نم تيوكلا ىلا أجتتلا نم
 ءابلهأ ىلإ ىذألا لاصياواهتمرح كته لواح نم مهنم ناك دقو ءارمالاو
 مهنع « نيرابلا نيصلختا ةباقم مارك الاب مبتلباقو كلذ مبمج تسانت اهنكلو

 احلا ناكو قارعلا يف ةينائعلا ةموكحلا هجو نم رف دقو <« نودعسلا دشار

 لاوحألا تأده نا ىلا هتماقإ ةدم ًاناسحاو ًافطع هالوأف لوالا راج كاذ ذا

 ةفملخ لآ دمح خيشلا مث « اضيا نودعسلا اساب رصان مث « هرقم ىلا عجرو
 ةمظعءسجلاالتو « يناثلا حابصلا هللادبع مايا يف كلذ تاكو نيرحبلا ماكح دحأ
 ةلئاعلا ضعبو لصيفلا نمحرلا دبع هوبأو دوعسلا زيزعلا ديع دم ناطلس
 يف كرتشا دقو « ماركحالاو ةوافحلا نيب ناكم زعأ يف اولزن كانهو ةيدوعسلا
 رخآو لاب ىلع مهل رطخي مل ام اولان نا ىلا اهؤابجوو تيوكلا ماكح مهمارك |
 نم ريح لآو هدالواو ريبزلا خس. ميهاربلا هلل| دمع تيوكلا ىللا أحتلا نم

 .' ١١" دشرلا ءانبا

 دالب هيلع لطت يدلا يبرعلا جملخلل ىلرغلا ىلا شلا ءزجلا يف تيوكلا مقت

 بجر ديسلا ةطساوب ةيناثعلا ةموكحلالصمفلانمحرلادبعمامالا هبتك انلق امل دهاشكيلإو )١(

 لصحي ام الولو ) : لاق هبترم ةدايزب اهفطمتسي ذخأ امدنع ١١5 ةنس ةدعقلا يذ يف بيقنلا
 نيدلا نم هريغو نيمتيوكلا راجتلا نم هظذخأ امو ةدعاسلا نم حابصلا كرابم خيشلا ةرضحح نم انل
 . ( دححاو ًاربهش الو ةماقتسالا ىلع ظردق ام لاير فلا نيثالث ىلع ديزب ام
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 املاع ًايحالم ًاقيرط لكشي لاز اهو ) ناك يذلاو ةميدقلا نيرهنلا نيي ام
 نيب ام دالب يف تماق يتلا مدقلا ىندألا ىرشلا يف تاراضحلا لصي ( اماه

 نيصلاو دنهلا يف امسآ قرش يبونج تاراضحب رصمو لوضانألاو ايروس و نيربنلا
 تبثأ دقلو . تيوكلا ةقطنمل ميدقلا يراضحلا دوجولا ةيناكما دكؤي اذهو
 بسقنتلا ةنكرمئادلا ةثعبلا دي ىلع تيوكلا يف أدب يذلا ىرثألا بيقنتلا اذه
 ردص دقلو اكلف ةريزج ق ٠4 ماع ذنم املامعأ تأدب لاو راث آلا نع

 اضرع ىوتحا ١454 ةنس تبوكلاب ةيبزتلا ةرازول فحاتملا مسق نع ريرقت
 نم هملع رثع ام ضعب روصت ًالكش نوعستو ثالث هبو رفحلا لامعأل ًازجوم
 كلد تبوكلا ىف ةعدق ةمضرات ةراضح مامق تدئت اهلكو اكلمف ةريزج يف راثآ

 ازجتي ال ءزج يه يتلا ةيبرعلا ةريزجلاب برغلا ةبج نم لصنت دالبلا كلت نأل
 يف ابخيرات نوكي نأ نم دب ال ناكف يبرعلا جملخلاب ارحم لصتت اهنا اكو اهنم
 اهئاكسو ةسرعلا ةريزجلا [فقسشو اطابترا اطيترم هثيدحو هطيسوو هميدق

 . جيلخلا ةقطنمو

 نويرموسلا هنم ءاج يذلا قيرطلا ناك جيلخلا نا نيخرؤملا ضعب ركذيو
 .م.ق٠٠16 يلاوح مهتراضح اوماقأ ثيح نيدفارلا يداول ىندالا ضوحلا ىلا
 ابقيرط ذختت تناك ىتلا ةييرعلا ةريزجلا طسو نم ةيرشبلا تارجهملا نأ الإ
 نيقينفلا نا لسق اذلو جيلخلا ءىطاش ىلع رارمتساب جرعت تناك لامشلا ىلا
 طس وتملا ضسإألا رحبلا لحاس ىلا اولقتتي نأ لمق هلحاوس ىلع اورقتسا لئاوألا

 ةراضحفرعت تناك ةليوط ةدم ترهدزا ةيدق ةراضح هرزج ىلع اوماقأ دقلو
 ىلا ةديدعلا راثآلا كلذ دكؤتو اكلمفو نيرحملا رزج اهزك رم ناكو نومايد

 ةراضحت ةصاخلا كلت فلاخت اهشوقن نأ ذإ اهب تايرفحلا قطانم يف تدجو
 . اهضعسب اههاصتا كلذ مني لو نييرموسلا

 لسرأ قرشلا نادلب ازغ ائرح ريكالا ردنكسالا نا ضعبلا ركذ دقلو
 ربع برعلا طشو دئسلا ريت بصم نيب امف يحالمللا قيرطلا فاشتكال هلوطسأ

٠+ 



 يراكذت رجح ىلع رثع دقو اكليف يف قيرغالا ماقأو .م .ق مم يف جيلخلا
 ىرخأ راثآ بناج ىلا سويز مههلال قيرغالا ركش نع ربعت صوصن هيلع
 مايق دكؤت ةيخيراتلا ةلدألا هذه لك ليشاتلاو ىناوألاو ةدمعألا نم ةديدع
 . ممدقلا قرشلا تاراضح ترصاع تيوكلا ىف ةيدق ةراضح

 نيب برعلا مايأ نم اموي تدهش تيوكلا ضرأ نأ نيخرؤملا دحأ ركذيو
 اعزانت ثمح ءامسلا ءام نب رذنملا نيبو يدنكلا رجح نب ورمع نب ثراحلا

 . هراو دنع همزه ثمح ثراحلا رذنملا دراطو ةريحخلا كلم

 طيسولا رصعلا يف تيوكلا

 هبش معو برعلا نيب مالسالا رشتنا لَ دمع لوسرلا ةوعد تربهظ ال

 ءىطاوش تدبشس دقو ةفاك سانلل مهيبن ةلاسر غمامتل نوماسملا جرخ « ةريزجلا

 ةفورعملا ( لسالسلا تاذ ) ةمظاك يف نيماملاو سرفلا نيب مادص لوأ جيلخلا

 قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف كلذو نيماسملا مامأ سرفلا رقبقت اهبفو تيوكلاب

 حتفل برعلا هكلس ًاقيرط جيلخلا _:راك دقلو - م هم  ةيرحه ١9 ةنس
 مهأ جيلخلا حبصأ ةيومألا ةلودلا دبع فو باطخلا نب رمع ةفالخ يف سراف
 نيسسابعلا دبع يف جيلخلا ةقطنم يف ةراجتلا ترهدزاو ماعلا يف ةراجتلا قرط

 نك رلا ىلع ددرتت تناك ةمبرعلا لئابقلا نأ ركذيو  دادغب ءانب دعب ةصاخو

 ةمظاك ةقطنم نأ ودسو ةيمالسالا روصعلا لاوط جيلخلا نم يبرغلا ىلاشلا

 مجعميف اهركذنم توقاب رثكأ كلذكو ءارعشلا رابخأىف رركت ركذ اهل ناك

 ءانشلا لصف يف ةقطنملا هذهب مبقت ةمدرعلا لئابقلا هذه تذاكو - نادلبلا

 ىلا قيرطلا ىلع اهنوكلو برشلل ةحلاصلا رانآلا ضعب نم اهب امل عببرلاو

 . قارعلا ىنوثج

 ثيدحلا رصعلا يف تيوكلا خيرات

 ةقطنم هب دصقي ناك طيسولاو مدقلا خيراتلا يف نوخرؤملا هركذ ام نإ
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 دوجولا ىلا زربت ملو أشنت ل دبعلا ةثيدح ةبلاحلا ةنيدملا نأل ةماع تيوكلا
 نيملاغتربلا مانأ تيوكلا ءىطاش فرع دقلو ءرثكالا ىلع نورق ةئالث ذنم الإ

 ركذي ثيح مسالا اذهب هومس نيذلا مه نويلاغتربلا نوكي امبرو نيرقلا مسا
 نوجلا يف ةعقاولا ةريزجلا يف انصح مهل اوماقأو اكلمف ةريزج ىلا اولصو مهنأ

 . ةملاخلا خيوشلا ءانمم مامأ

 قارعلا يف ةفراعتم ةروبشم ةبملك يهو توكل ريغصت تبوكلا ةملكو

 ةعلقلاو نصحلاك ينبملا عفترملا تيبلاىلع قلطت يهو ةيبرعلا دالبلا ضعبو دجنو

 نب دمج هانب ليقءابمف ًادوجوم ناك ريغص نصح ىلإ ةبسن مسالا كلذي تمسو

 الو «هبلا جاتحميامو ةريخنلاو دازال اعدوةسم هلعجو دلاخ ينب معز رعبرع

 نكلو ةخيرات ديناسأ دوجو مدعل ةقدلاب اهتأشن خيرات دكؤن نأ ميطتسن

 عباسلا ترقلا فصتنم يف تأشن ةثيدحلا تيوكلا نا نيخرؤملا ضعب رك ذي

 ةريغص ةيرق اهرمأ لوأ ف تناكو روكذملا توكلا لوح يدالمملا رشع

 «رعيرع نبال ةعباتلا رئاشعلا ضعبو كمسلا يدايصو ودبلا نم ةعامج اهنكس
 لآو حابصلا لاك نأشلا تاذ رسألا ضعب اهنكس انيح الإ اهنأش ربظي مو
 توسلا اهبف داش نم لوأو دجن نم اهلا نيرجابم ةدواعملاو ةهالجلاو ةفملخ

 ابكلمي ل ذئنيح تيوكلاف مهل ًارقم اهوذختا نيذلا حابصلا لآ مه ةيرجحلا
 الإ يلاحلا اهمساب فرعت مل تيوكلا نأ حجرألاو اهوسسأ نيذلا موقلا نع ينجا
 . حابصلا لآ اهكح ذنم يأ رشع عياسلا نرقلا فصتنم يف

 حا ببص لآ

 دقو دحجن لئامق ربكا نم تناك ىلا هزينع ةليبق ىلا حامص لآ يمتني
 فنررقلا يف دن يف دجوت تناك اهناب هباتك يف ينادحلا ينرعلا يفارغجلا اهركذ
 ذخف اهمف رئاشعو نوطبو ذاخفأ ىلا مسقت لئايقلا تناكو . يدالبملا رشاعلا
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 بوثثعلا لئابق تجرخ ةليمج نمو دحن يف جالفالا ىلع اهذوفن تطسب يلا ةليمج

 . ةفيلخ لآو حابص لآ اهنم عرفت يتلا

 نم اوحزت دق مهريغو ةفيلخ لآو حابصلا لآ نأ نيخرؤملا ضعب ركذيو
 ةدم ماد طحق دادتشالو لئابقلا نيب بورحلا ببسي م ١7٠١ ةنس يلاوح دحن

 ناكسلا ف مدقتتو وملت تأدب تيوكلاب حابصلا لآ رقتسا نأ دعبو . ةلدوط

 نم ةرواحملا لئامقلا نم مهورزاؤمو موافلحو حاصلا لآ نكمتو ةورثلا قو

 عسمج ىلع ةدايسلا مه تناك نيدلا دلامخ ىنب دض هتيوقتو مهزك رم تسلمت

 حئاس نيسوروالا نم ةقطنملا راز نم مدقأ ناكو . ةريزجلل قرشلا ءىطاشلا

 يبرعلاججملخلا ةقطنع رم ىولا (نونواعم 1]1عطاتطم# روب نتسراك همسا يراد

 ةيراجت ةنيدمتناك تيوكلانأ ركذ دقلو« ١؟7؟هةنس تيوكلا رازو ١14 ةنس
 ًارارف مه انطوم اهوذختاوةرصملال هأ نم ريثك اهلا رجأه 9/١ةنس قو ةرماع

 يفو -تيوكلا لهأ مهب بحرو ماعلا كلذ يف ةرصبلاىلع اولوتسانيذلا سرفلانم
 عم ةرصبلا ةراحم تلوح ( ١ا9ل/8 - ١/5 )) ةرصملل ىمسرافلا لالتحالا ءانثا

 ةيراحتلا اهتلص دطوت تذخأ مث تيوكلا ىلإ ةناتسالاو ريمزأو بلحو دادغب

 ةلاحرلا نم ريثكلا اهراز دقلو اهتورث ةدايز ىلإ ىدأ اذهو ةيبرعلا ءىناوملاب

 يدلا فيرجلاب ملو رلكوتس يزيلكنالا ةلاحرلا لثم بناجالاو نييبوروالا
 اهناكس قالخأي داشأو ةكرحو اطاشن ىبرعلا جيلخلا ءىناوم رثكأ انأب ابفصو

 ةعاجشلا ثيح نم ىرخالا ءىناوملا ناكس نيب لوالا ماقملا يف مهنا لاقو

 دقلو . ةديهز تناك ةمكرحلا موسرلا ىراو قلخلا ةناتمو ةملاسملاو ةرابملاو

 ةرصبلاةراجت اهملا تلوحتو ءانملا ةمححالص ببسب رهدزت تيوكلا ءانمم تذخأ

 ؛ ٌواْوللا ديصو صوفغلا يت ىعرلاو ةراجتلا بناج ىلإ نولمعي ناكسلا ناكو
 ماعلا يف ولؤللا عاونأ دوجأ نم ىبرعلا جيلخلا نم جرختتسملا واللا نا فورعملاو

 يف موي ةثام وحن صوغلا ةعامج يضقت ثبح اهبعتأو فرحلا ىقشأ نم هدمصو

 دازلا نم اهلالخ صاوغلا لوانتي الو «ةقرحم سمشو راح وج ىف رحبلا ضرع
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 لك يف ةشحوتملا كامسالا هسرتفت نأل ةضرع وهو هدوأ ةماقال يفك ام الإ

 نم ءفدلا ةرتف ىف صوغلا مموم ناكو . ءاملا تحت هدوحو تاظحل نم ةظحل

 ةامحىف ىربك ةأ لولل ناكو ؛ ماع لك نم ريمتبس رخاوأ ىتح هنوي لئاوا

 تماق دقلو لورتملا فاشتك !لبق ممتجملل ةيسدئرلا ةفرحلا ناك ثمح تبوكلا

 هذه مهأو .. ءانبلاو ةغابصلاو ةدادحلاو ةراجتلاك تاعانص ةدع تد وكلا يف

 اهنممنصتف دنهلا نم دروتست باشخالا تناكو « نفسلا ءانب ةعانص تاعانصلا

 رفسلا نفسو صوغلا نفس اهمهأو « ماجحالاو عاونالا ةفلتحملا ةمعارشلا نفسلا

 . ةئيدحلا اهتضهن رصع يف تيوكلا تلخد لورتملا فاشتكابو . لقنلا نفسو



 توا

 حابصلا لآ نم مهلك تيوكلا يف محلا مامز ىلع اوضبق ماكملا نم ةرسشع
 مهثداوحو مهرابخا نم ىلا لصو ام انه ركذأسو .اذه انموب ىلا ابسدسأت ذنم
 . يمشنب اهملع تفقو وأ اهتعمم يلا رداصملا قثوا نم هل أذخت

 لوالا ماحلا

 لوالا حابص

 يذلا هناو « تيبلا كلذ ماكسح لوأ هنا الا « ائيش حابص نع فرعن ال
 تيوكلا تنكح ىتلا ةلئاسعلا كلت ممعز هنأو <« هدبع ىف تيوكلا تسسأت

 رجاه نمو حابصلا لآ ناف4 تيوككلا سبسأت لوأ يف محلا حابص لوتي م

 هباختناىلع اريخأ مهرمأ اوعمجاف مل سيئر ال ةدم اًهوزت دعب مش تضم ميعم

 عسيضولاو فيرشلا ىلع هكح ذوفن مهيلع ذخأ نأ دعب الا لبقي مل هنكلو

 ١ .٠ ةنس لاوح قوت لاقي

 مح يدلا وهو هللا دمع : ةسمخ روك ذلا دالوالا نم حابصلو :محابص تالوا

 . كراس « دمه “ لام ©« نامأس . هدعب
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 هللادبع يناثلا مث احلا

 لوالا حابص نب لوالا

 اميرك القاع الداع ًاعاجش هللادبع ناك « حامص هبيا ةافو دعب كحلا ىلوت

 . هكاردا ةوقو هنهذ ةدوج ىلع لدت رداون رطاخلا ةعرس يف هل مملح

 هلآ يزعيل تيوكلا ىلا هاياطم مز حايص ةافوب رعيرع نبا لع نأ دعب
 رعيرعنا دارأف لاجرلانم ليلق الا هعم سيلو كبلا جراخ هللادبع هلباقق اهبف
 نم دعي دادعتسا ريغ نم هدلب ىرئازل هتلباقم تاو هلامها ىف هئطخ ىلا هبسنت

 . هيلعءاضقلل ص رفلانيحتي نم مهيف نوكي نأ لمتحلا نمو ايس «ةسامسلا قرخ
 اينم تعمد ةبوق ةزه اهزهو هنذأ ةمح ىلع ضنق ٠ لمع اذامو كلذ دارأ

 ديرب هللادبعو ( يدلاوف تنأ امأ ) : هل لاقف دارأ ام للادبع مبف دقو ءانبع
 نسحي قثاوو كنم بلقلا نئمطم ينألف دعتسا لو كتلباق اذا ىلا اذه هلوقب
 .ةدعلاهتلياقلدعأو هنميرذح ذخآف كريغاماو يدلاو ةلزنب تنأ ذإ « كتين

 بعكو تيوكلا لهأ نيب ةقرلا ةعقاو

 ذا ممادعا نم دبي ملو ةدم تيوكلا يف ميفعض نابا يف حابصلا لآ رمتسا

 ةراضنلا تدبو تب وكلا تعرعرت نا دعب نكلو « مهدلب يف الو بيف عمط كاذ

 ريغ ءاهدش|غلبت نا لبق اهكالتما اودوو اهيلا بعك راظنا تحمط اهبجو يف
 ةئبا (مرم ) ةبطخي اورهاظت ًآاليلضتو ةيمعت - اودارأ ام ريغب اورهاظت مهنا
 دقو « باح ال مهبلط نأ نوملاع مو كلذب اورهاظت « مهئانبا دحأل هللا دبع
 هورذحو عانتمالاو ءابالا دشأ او ربظأف مهبلط يف هموق ءامحز هللادبع راشتسا
 اوذخأف هللا نومرب اب اوماع ًاريخأو . نوديرب امل عونخلاو مهل عايصنالا نم
 ةلباقل ىرخأ نفسب اوراسو نفس يف مهاومأو مهءاسن اوعدوأو هتبها برحلا
 ىلع مدنف“ يمادعأ بلغت نم مبيلع فاخ اوراس نأ دعب للادبع نكلو مودع
 مهايإ و اوكبتشي نأ لبق مهعجري نمثعبي نا ىلا هرطضا اميظع ًامدن طرف ام
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 هللا دبع نأ لاقو ءادوس ةبآر مفر مهيلع لبقأ امدنع لوسرلا نكلو «لاتقف ُْق

 ءرملا نأ نونطتا ودعلا اوزجانت (/ متنا نآلا ىلا مهوجو هلا دوس ) : : لوقي

 نفسلا ةبقب ىلع مث ًالوأ ءامعزلا نفس ىلع ىبموجه نوكي نأ اوأر : لبق

 نخ امدنع دنحلا ةمقب ىوق تراخ ثدح اوححنو كلذ |ولعف مهنأو « أم اناث

 ثوتساف نفسلا نع رزح ءاملا نإ لمقو «رارفلا ىلا اونك رأف مهتامعز يف لئقلا

 اينيوكلا نفملا اسمأ .جصاخل كار قلق لو ألا لعدم

 نفسلا قيطت ال ثيحب رزجلا تقو ءاملا اهيف لقي اكليف برق رحبلا نم ةعطق يه ةقرلا (1)
 . اهلم رورملا ةطسوتملا

 . رمش يبأ نم اهب اوءاج ىرخا عفادم كانهو (؟)
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 تيوكلا نم نيرحبلا ماكح ةفيلخ لآ ةرجه

 « تيوكلا ىلا حابصلا لآ عم رجاه نم م ةفيلخش لآ نأ ىفم امف تماع

 ©« بعك ةكرح لوأ يف اهنم اولحترا دقو « ةفورعم رظآ نآلا ىلا ابمف مهو

 :يطبنلا مهرعاش لاق اذهلو «قاطت ال ةلذ هذه ةلاحلاو اهيف ةماقالا اوأر مبنأل

 ةلذملاو ىدرلا''!اشاح ىقب ؛"!للاو (0١لاجناو رشلا ريطو بومحلا به

 : هلوقي نيمسقملا رعاش هباحأف

 هلك بحلا'!سصحصم الإ ىقي ال لاجناو نيثلا ريطو رويدلا به

 ةيابنلا يف اوناكف نولوألا لحترا « اذه دعب نيقيرفلل ىرج اذام رظنا م

 نيمملا رصنلا اوزرحا ىتح ربصلاب نيعرذتم نورخنالا يقبو < نيرحبلا ماكح
 . مهخرات ةفنحص ضيب يذلا

 )١( ىدرلا اًساح (") .يذلا ىنعب : ىللاو (*)  .فثكشذا يا ىلمتا يولقم : لامتا :

 صلاخ يأ ؛ حصحصم (4) ىدرلا لان .

١١ 



 تول ال تضعتت اورغ
 تيوكلا دوعسلا زيزعلا دبع نب دوعس وزغ

 لاسراب هللادبع هردابف ةيقارعلا هتاوزغ ىدحا يف ءارهجلا ىلع دوعس مخ
 ليجملا ا.سانتم تيوكلإب مث ناسحالا اذه مم هنكلو « كانه هملا ةفايضلا

 « مينملا اهروسل اهيلع ءاليتسالا ةبوعص هل ًاربظم نيمدقملا هلاجر دحا هاهنف
 لو نوهركي ام يبنم ريغلا لواح ام اذاو مهاوسل توخضرب ال اهلها نأآلو

 ىمرف اهب سينا ال اهوكرتو رحبلا ضرع مهنفسب اوبرض هنع أجلم مهل اودحي
 لاحلا تناك اهم ابنم هبرأم ءاضق ىلع ومحو طئاحلا ضرع هيأرب دوعس نبا

 دمحولا مهبطتحمو ممدروم يهو ( ةيماشلا ) ىلع لزنو ءارهجلا نع لحتراف
 « ابنع محل ءانغ ال نا هنم انظ برح نودب ملستلا ىلا مرطضيل كاذ ذا

 نم بطحلاب نوتأيو ( اكليف ) نم ءاملا نوقتسي اوعرسشش مهئاف هنظ باخ نكلو
 ةملج هل اوفشكنل هلا اوثعبف ةقيقحلا لبحت وهو هثكم لاط دقو « ةرصنلا
 امي ةئسنلا ةيدها كلت لوصو دعي دوعس لعق ءامو ابطح لمحت باودي رمألا

 . لحراقف ىدس بهذ هراصح ناو « اهبنم نودصقي

 نم ايش هبلا لسريل اباتك نيز نب نمحر لادبع ىلإ ثعب ادوعس نا ليقو
 هللادبع ىلا باتكلا مس نمحر لا دمع نكلو « ةيبرحلا تالالا ضعبو ةريخنلا

 نمحرلادبع لعف . هسفنب هضفي نا هيلا بلطو هف امب معي نا لبق حابصلا ل7

 هللأ دبع لع دقو © بلط ايف هعم قطاوتلابو دوعس ىلا ليملاب بتي الثل كلذ

 (8) م - تيوكلا خيرات نب



 نمحرلادبع نا كلذ . هيف هعقومل اكرمش هبحاصل بصن ًادوعس نا هأرق امدنع
 دارا ام لاسرأ نع هعانتما نم ذختي نا دوعس داراف فمطقلا ىف لخت هل ناك

 نب عقوف ةداقولا هتنطفب هريغ نود كلذب للادبع لع « هملع ءالمتسالل ةحح

 تيوكلا يف ةحض ثدحي وهو ميلستلاو هيف ام هيفو عانتمالا : نيممظع نرمأ
 .رمألا ةقمقح اوفرعي مل نمم سانلا لاوقال غصِي لو ريخالالضف اذه مم هنكلو

 اهدسفا يدلا ناو لطنت مل هتلمح نا لعو دوعس يعاسم تقفخا كلذبو

 دا هلاحر دحا ناكو ساطنفلاب لزنو ءاربجلا نم لحتراف هدحو هللا دنع وه

 صراقلا موللا عمو ابلها نم لصح يذلا بارطضالا دهشف تيوكلا ىف كاذ

 دقو < نمحرلا دبع لمع نع رظنلا هضغ يف هللادبع ىلا هنوبجوب اوناك يذلا

 نم هئتلزانم يف ةبغرلاو هتوقب ءازهتساو دوعسب انكبت اذه ريغ لجرلا عمس

 هلا ىضفا امدنع ًارطضم هسفت ىأرف دوعس اما . حايصلا لآ هللادبع نب رباج

 ةحصن الوا لعفي نا داك دقو اهتمجابم ىلا تيوكلا ىف عمسو دهاش امب لجرلا

 . مهيلع دمتعي نيدلا هلاجر دحا وهو لعفي ال ناب هل ( ناليجح )

 تيوكلل ناصيفع نب مهاربا وزغ

 : هرات يف ةوزغلا كلت نع يدحنلا خرؤملا ١١ ءانغ نبا لاق

 جرخلا لمهأب نراصيفع نب ميهاربا ازغ ١٠١١م ةنس يأ ( اهيفو ) د
 ثد وكلا داب للا لصو ىتح. ريسلا ق دحلا هدعاس رمسف ربدس لهأو ضراعلاو

 بترو بلاطملا كلت نم غرف ىتح عوجلا نم هعم ام ءيبي خاناف موجحلا دعب
 دإسلا لهأ ةلتاقم جرخف نيماسملا لوبخ تراغ رافسالا دعب مث نيكلاو شبجلا
 ربظ كلذ فكعذ م . لاحملا ب رحلل اودقعو لاتقلا نيماسملا اوسواتو نيعمتج

 تقولا كلذ ىف ءاشنالا ةقيرطب ءىراقلا لعمل قأبس ايفو انه اهظفلب مانغ نبا ةرامع انلقن )١(
 ْ . مهيرراجم ىلا هب نو رظنو اوتاك امبو موقلا كئلرا نيبو
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 مهدالب ىلا أوعحرو ةردايس ةنمع 5 ةدءاساو ةريثك امنغ هيلع اوذخأو نيئالث

 .« ١5١ ص . ها نيزئاح رجالاو لامالو نيزئاف

 نيلجر وبا وزغ

 . ةوزغلا هذه نع هحيرات يف ضيا مانغ نبا لاقو

 مهريما وزغي ءاسحالا لهأ نم نيلجر وبا ازغ ١81١١ ةنس يأ (ابمفو) »

 «عافد الو ةلوايح الو « عانتقا تيوكلا نود مهل نكي لف . عانم نيلجر وبا

 .دالبلافارطأ ىلع شيجلا كلذ راغأق « عارساو ثح دعب كيلا كلت اوحصصف

 عومجي دالبلا لها عزفو أريثك امنغ اوذخأف . دالجلا انيك مهل اوامج امدعب

 مممف بيصي يمرلاو ديعي نم لاتق مهنبب عقوف . ةريبش ةممظع ةدعو .ةريزغ

 نيمككلا كلذ علط ىتح .ديحم نم تابثلا ىوس هل سيل نيتئفلا نم لكو.دمجيو

 نود مهل ناك امو دورو اهيلا مهل ناكو نيدئاع كبلا لها مزهئاف . دودعملا

 ؛ مهارش ىدرلا سوؤك تناكو مهباقعأ نوماسملا كلمن « دودص نم كلذ

 نم مبعم ام فخخأو . نورشعو فين مهنم لتقف مهباذع ىلاعت هللا لجعو

 . « هأ نيمزبنم مهنم قابلا ىلوو حالس

 نيمجاهملا مفد عم مهتعاطتسا يف ناك كاذ ذإ تيوكلا لها نا ىلا ًارظنو

 ضعب اومرف نيتراغلا نيتاه دعب مهدقارم نم اوبه دقف مبنم راثلا ذخأ مهدلبل

 هللا دمع نب ىيراشم ابسأرت ةيرسب دوعسلا لآ لظ تحت تناك ىتلا لئاسقلا

 يدجنلا خررملا مانغ نبا نا ريغ اهل عقو ام ةقيقحي معن ال نحتو . نيسحلا

 (١؟١١ةنسيأ) (اهيفو) » : لاق هظفلب هولتأس اب هخيرات يف اهنع انثدحي اضيا
 كالملا هل ىلاعت هللا برقف بعز نم قيرف ىلع نيسحلا لادبع نب يراشم راغأ
 مف ليخلا نم ضعبو ةيطم نب رشع لها عم تيوكلا نم ًايزاغ ناكو نيحلاو

 هعنص مؤشو ةيدرلا هلاعفال ةبقاعم ةينملاو مالا تآجافمو ةيزرلا الإ كردي
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 هدج لذيو ديرم ناطيش لكل هتالاومو . دمحوتلا نم هترفنو . ةيربلا يف

 نم عم همايقو ىدرلاو لالضلا لهأل هتدعاسمو ىدهلاو قحلا ةمداصم يف

 لمعي امع لفافقبي كير امو . راجفلاو قاسفلا فئاوط رياسو راجو ىدعت
 . « راصبالا هيف صخشت مومل مهرخؤي امنا نوملاظلا

 اهدض نوكت دقو خرؤملا ركذ اي ةيرسلا كلت نأش يف ةقيقحلا نوكت دقو

 رومالا يف هللادبع مايأ تيوكلا روطت ىلع اهنم لدتسن انناق نكي امبم نككلو
 روكذلا نم هللادبعل سل (هللادبع دالوا) . ١885 ةنس هللادبع يفوت . ةيبرحلا
 . هدعب ىلوت ىدلا رياج هنا الا

 حابصلا هللادبع نبا لوالا رباج ثلاثلا ماحلا
 هئمز يف ىرج امو

 كانه ماقأ دقو . هابأ هتيضاغمل نيرحبلا ىلا بهذو تيوككلا رباج رجه
 هنع ًايئان كحلا ةصنم ىلع ( ناماسلا دمح) نويتيوكلا ماقأف «هدلاو ينوتنأ ىلا
 هفرعتس يذلا همركو ةبلاعلا هقالخأل ًادج ديدش رباج ىلا مبلمم نأل ريغ ال
 تأطو نا الا وه امو تيوكلا ىلا هنومدقتسي هملا اذه دعب اولسرأ مث . دعب
 . 5 ةنس ةرامآلاب هل عيوبو ةعاطلا ىديأ هل تدم ىتح اهضرأ هم القا

 رباج تام

 رباج) يمس دقو لثملا همركب برضي ًايرك امزاح اميلح ًالقاع رباج ناك
 نيتيوكلا ناسل ىف شسعلاو؛نيكاسملاوءارقفلا ىلع هب قدصتن ام ةرثكل (شيعلا

 نم هل نككت / مظعلا لذبلا اذه عم هنأ بيرغلا نمو « (زرلا) ىلع قلطي
 دقلو . هأمظ ءىفطي الو هلغ مقني ال ًاريسي ًارزن الإ اهنم يقتسي يتلا رداصملا
 ءارمالاو ماكحلا نم هيبرصاعم ضعب ءاخسلا ق هردق عافتراو همرك فرع

 . ةرينلا بك اوكلا هيلع هدسحت ماقم ىلعا ىلا هوعفرف
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 رباج مرك نع نودعسلا ردنب هلاق ام

 ماكحإو لصح ام هلازا ردنب دارأف ام اموت ننثالا نيب دولا بناح فعض

 ضعبل رباج نم نالجر هءاج ديرب ام ىلا هلصوب ركفي وه ايفو «ءاخالا ةطيار
 سلجملا صغ نأ دعب لاقف © هتفاض ىف امهدوجو ةصرف ردنب زبتناف رومالا
 ؟ (ةريزجلا هذه يف مركلافصو قحتسي يذلا نمر نادهاش نتالجرلاو سانلاب
 رباج الا ةقيقحلا يف ميركلا ام : لاقف « ريمالا اهيا تنا اعيمج نررضاحلا لاقف

 نم اهألعو قاوسالا يف (رصحلا) طسبي ناك يذلا ( يرم وخأ ) حابصلا
 نم ريثك و يل رخف الف انأ امأ « هينغت تادراو هل سيلو نيجاتحملل ( نمتلا)
 . ىدس ةرصملا كالمأ

 هنمز يف تثدح تاوزغ
 تيوكلا وزغب مهب ردئب

 اذختم تيوكلا وزغب ردنب "م اهخحرات فرعن ال ةنس يفو هماعن ال ببسل

 حالصإب اومتها همزعب اوماع دقو نييتيوكلا نكلو هموجمل ةصرف اهروس مديت
 ءانثا يف اوناكو اعينم ًاروس بيرق تقو يف هوكرتف هئادتعا رش ىبدقمل رؤسلا
 : يطبنلا مهرعاش لوقب نوزحئرب هحالصإب مهلاغتشا

 هلام هرغن ال هل لق ردنمل لق

 لزني نأ الإ نييتيوكلا سامح لغو ىرج امب لع ام دعي ردنب نم ناك امو
 . اينأمو تب وكلا كرتمو همزع ةويص نع

 تيوكلا وزغي ردنب

 فحز ًاريخأ هانيأر ثيح « وزغلا نع لودعلاب (يئاهن عنتقي مل ردنب نكل
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 دعب نويتيوكلا عنص اذامو « ( حلم ) يف هب مح رارج شحن تيوكلا ىلع
 ال هناو لواحي ام ةبوعصب هوماعي نأ ءيش لك لبق اودارا « كانه لزن نأ

 هيلا اوثعبق كلذ اودارأ « راصتنالا نم هل ناك اهم لئاطب مهنم زوفي

 بتعيل نيصلخلا ردش ءاقدصأ دحأو ماعز دحأ ) جرب ودلا نمر لادمع )

 عمتجا نأ دعب ردنبل نمحرلادبع لاقف ةبقاعلا ءوس نم هفوخيو لمع امف هيلع
 : هصالخاو هقدص ىف كّشي ال ردنبو هب

 نأ ىلعو كتزجانم ىلع اودهاعت مهتاف تيوكلا لهأ برحلو كل ام )
 نفس يف مهدل زيزعلاو مهءاسنو محلاومأ اوعدوأ دقو تبمتسملا لاتق كواتاقي

 كتوق مهلانت ال ثح ىلا اهبراوغ اوطتما نادملا ىف اولذش ام اذاف ةمعارش

 كنيب ىرب ال رياجحو قيضخملا اذه ىلا كعفدي يذلا ام مث .كتوطس مهبهرت الو

 دعتسم5# اذه عم وهو . ةئيربلا هامدلا كفسو برحلا رامحخ يضتقي ام هنيبو

 . ماعطو ةريخذ نم هيلا ةجاح يف تنأ ام كل مدقي نال

 نأ ٍلعو سأيلا هنم هرماخو ردنب دضع ىف اذه همالكب نمح رلادبع تفف

 لوسرلا ىسكو رمألل هعايصنا ربظأف هيلع ةممشو موجحلا وا ءاقبلا ةبقاع

 لفق مث هموقو ريال ةمحتلا ًادوزمو امركم ًاززعم هعجرأو ةرخاف ةوسك

 . ىتأ ثمح نم ًاعجار

 50 ميربلا ىف ٠ راصنلا ىلع رباج يوزع

 هذه بلس ِق لق لفو هسفنل هدّئأف وه ناك لوطسا راصنلا رباح أرَ

 (همو . تيوكلا لهأ نم سوبدلا ل1 تبب نم الجر اولتق راصنلا نأ ةوزغلا
 اورهمجت ديريو لواحي امب اوملعو ميدإلا يف مهيلع لبقأ امدنع ًارباج ناف نكي

 )١( اهريغو برعلا طش نم ةمقرشلا ةبجلا ف ةئطاقلا ةميرعلا لئامقلا نم ةلسق راصنلا .

 قرسشلا برعلا طش لحام لع فورعم عضوم مربلا (؟) .
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 ىلع اودهاعت دقو ةيساحلا ةيبرحلا ديشانألا نودشني مو ءىطاشلا لوح

 ساملا مهب غلي دقو مهتزجانمل لوزنلاب كاذ ذا اومبف تيوكلا لهأ امأ
 امم ميعتم دعب تناح اهرب مل ةحتاس ةصرف نيحتي ناك دقو ًارياج نكلو هدأ

 لجر مهنم لزن نوكسلاو ةحارلا ىلا اودلخأ دقو ةنوآلا كلت ىفو « اودارا

 الا هتنمقم لهأ هرصبي ملو محل هجتم وهو هنائسأب هفيس اضاع « ماس » همسا

 نفسلا ةمقب عمم دقو كانهو ( ملاس لاس ) دحاو توصب اولاقف لزن نا دعب

 ةكرعم نيقيرفلانيب تعقوف ىغولا ةحاس يف الا اوعجارتي لو هفلخ اعيمج اوعلقأ

 ىحرج مهاجر نم ًاريثك و مهاومأ نم أريثك نيكرات راصنلا ايف رف ةلئاه
 اوك رتا ): لاقو رياح مهدصف نيمزبنملا ةدراطم نويتيوكلا لواح دقو ىلتقو

 ةثداحلا هذه يفو نيرصتنم نيمتاغ مهنطو ىلا نيعجار اورك مث ( امزهم ليلذلل

 : طبنلا ءارعش ضعب لوقي

 راصنلا ىلع امري رضحام '؟ةريدلا يفا؟”دعق ١ىللاب رساخ

 تيوكلا ىلا أجلي نودعسلا دشار

 دسار رفف ةنتف قارعلا ىف ةناؤعلا ةموكحلاو نودعسلا دشار نيب ترآ

 لظو رباج ىمحي اهيف مصتعا دقو تيوكلا الإ أجلم هل دحي مو اهمامأ نم
 هتبيصم هناسحاب رباج هاستا قح مارتحالاو ماركالا شرف ىلع كانه بلقتي
 در ىف هتدضاعمب دادعتسالا هل ربظأ ًارباج نأ اضيا لاقيو < هب تلزن ىلا
 . هسفنب هعم اهبلا ريسلا يفو ةيناثعلا ةموكحلا حامج

 .رخأت يأ « دمق ه (؟) .يدلا ىنعب « ىلا )1( » 

 1 ةدلملا يأ « ةريدلا » ()
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 أرباج ءىفاكي دشار

 هب سرخأ ىذلا هناسحا الو هب هرمت يذلا رياج ماركا دشار سني مل
 ةنئالث ) وأ اهرسأب ( رماعملا ) هرقم ىلا عجر نا دعب هيلع ضرعف هناسل
 رايتخاب برضو زاوحالا ةثالثلا راتخاف هلاضفا ىلع هل ةأفاكم ( وافلا نم زاوح
 رثكا وهام كرتو هتلق ىلع راتخا ام راتخا امناو طئاحلا ( رماعملا ) هئانبا
 ءىطاش ىلع وافلا نوكل ًارظن رماعملل ىنستي ال ًالمقتسم وافلل تال رمعاو هنم
 ءىطاشلا مدقتل اهتدايزو اهضرا عاستا درطي كلذك نوككت يتلا تاهجلاو رحبلا

 " . هريغو نيطلا نم كانه ربنلا هيمري ام ببسب رحبلا يف

 دمحأ ق تب وكلا جراخل لزن آادشار را ةأفاكملا كلت بدبس يف لاقبو

 رئازلا ماركا يف هماقم ( ميرم ) هتخا تماقف اهيف رياج نكي مو هرافسا
 يمتاحلا اهمركو ةأرملا كلت ةهامن دشار ربكأف « هل ةمزاللا ةفامضلا ميدقتو
 رمأب موقي ىرا ماركالا كلذ مامأ هيلع بجاولا نم ىأرف هب هتلجخأ ىذلا
 . لعف ام لعفف فطعلاو لضفلا كاذ لباقي

 ةرصبلا صالختسا يف ةيناثعلا ةموكحلا دعاسي رباج

 ةموكحلا ىلع ةنقارعلا لئابقلا ضعب تجرخ دادغي يلاو اشاب يلع مايأ يف
 هسفن لسلملا ىمرف اهنم دنجلاو ملستملا تجرخاف ةرصبلا تلتحا ىح ةننائعلا

 عفادملاو لاجرلاب ىألم نفس ةدعب رباج هدجتأف هيلا أجتلاو رباج ناضحأب
 ىلع نيد عاسملا مظعأ نم ناكف < هسفنب ةرصبلا ىلا اهيف راسو ةريخذلاو
 هتأفاكو رباج ةّمه ةموكحللا تركش كانهو « ابلهأ ىلا ابعاجراو اهصالختسا

 لعو نامرفب هيلع تمركتو يونس ( رمتلا نم ةراك ) نيسمخو ةئامب هعنص ىلع
 مايأ لوأ ىلا نيبناثعلا نمز يف حابصلا لآل يرحي بتارلا لاز امو رضخأ

 . حابصلا كرابم



 بعك نم ةرمحملا ذاقنا ىف ةموكحلل رباج ةدعاسم

 نم اهدنج تدرطف ام موب ةيناثعلا ةموكحلا ىلع بعك ةلسق تسلغت

 راسو ىلوالا 2 مذ اك ةرملا هذه يف رباج بيف اممامز ىلع تضدفو ةرمحملا

 كلت اينم عز ىتح نيصاغلا يديأ نع اهدادرتسال يرن لوطسأب ةرمحملا ىلا

 سوفنلا ىف هل ىقبأ دقو هنطو ىلا ًاعجار ركو ابلها ىلا ابماسو مادقالا

 تلسراف تيوكلا ىلا ةيناعلاةموكلا لاومأب ةرصبلا يماستم دحأ بره

 لاطو هتياحي هطاحأ نم ملستل مهبلط نم مظعلا هزازئمثا ربظأ مههوجو
 : رباج ًايطاخم يطبنلا مهرعاش لاق ىتح كلذ يف مهنيب لادجلا

 هتكسم كل امن الإو  ليخدلا دأ مايص نا اب

 ليخدلا ىدأ ام رفاك لءومسلا

 تناك ةلفاق عم دج ىلا رفسلاب يفخ فرط نم مستمل رياج زعوأ كانهو
 لصحتسا اذه عم هنكلو«هبلا أحلانم ملست نم ًايدافت كاذ ذإ لمحرلا ةعمزم

 .لسرلا كئلوأ ىلا هملسف هب رف يذلا لاملا نم ءيش ىلع

 رباج ىلا ءىجتلي ريهزلا ءانبا دحأ

 لآ نم ريثك اهيف لتق بقاثلا لآو ريهزلا لآ نيب ىفم ابف ةنتف تثدح
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 هيلا بهذف ةرصبلا يف ًايدوه هلاومأ عدوأ لجر مبنم نيقابلا نم ناكو ريعزلا
 نم هدنع ام صلختسيل هيحاصل ردغلا رمخا يدوببلا نكلو هراد ىف ىفتخاو

 ريبزلا يف مملا يسرك ثرو يذلا بقاث لآ معز ربخلا غلبأ كانهو . لامل
 هلتق ديري هنا ٍملعو همامأ لثم املو «هبلا هب يقأب نم لاحلا يف ميعزلا ثعبف
 هيسلست هتعاطتساب سيل نا ىعدا نكلو لاملا نم هاضرأ ام هنم هسفن ىدتفا

 ًالاجر هعم ريسي نأ لبقف « هبراقأ نم ريثك ابيف ثيح تيوكلا يف الإ
 . كانه لاملا ضيقل

 هيلع راشأف هبراقأ دحأ ىلع ريسألا لزنأ اولصو امو ًاعببج اهنلا اوراس

 . رباج ىلا ءاحتلالاب هبيرق

 ةأرما بوث هسلأ هورصبأ اذا هنوتلفي الهلعنيظفاحملا نا لع دقو نكلو

 نم دحأ هب سحي ملو جرخف رياج تيب ىلا قيرطلا هلدتل ةأرما هعم جرخأو

 هتراجأف « يرم ه هتخأ الإ هتيب يف دحي ملف رامذلا يماح ىلا اوراسو هقافر

 . تلمع ام ىلع دعب امف اهركش ىذلا اببخأ ناسل ىلع

 دُسأ امو رباج ىلا اويهذ مهبحاص تالفاب اوملع نأ دعبف نوظفاحلا امأ

 اوشهدنا دقو ثيدحلاب هفطالب وهو هنناحمي مهحاص اودجو امدنع مهشاهدنا

 لاق دقف ىوككشلا نم هيلا هوثب امو مهمالكب رياج ثارتكا مدع نم ىظعأ

 ميلع موللاف هاترجأف انب راحتسا هنكلو ميحاص ىلع لسرن مل نحن » : مهل

 ترورثعتي اوعجرو ائيش مهبحاص نم اولاني ل كلذبو « كلامهاو كطيرفتل
 هأفاكف رباك ءاضسلا دملا كلت ريهز نبا ظفح دقو نامرحلاو ةسخلا لايذأي

 . ( ةرصنلا لمت نم ةريمك ةعطق يهو ) يهو ةمفوصلاب اهملع

 تيوكلاو نيرحبلا يف دانهأ وبأو رباج

ش دارأ نب رحملايف رباح ابماقأ يلا مايالا ٍق '
 «دازها ونأ» هراح نم ةأس ءار

 نم اهل لبقي نأ ىبأو ناجم هيلا دانها وبا اهمدقف اليل هب لزن مرك فيضل

 نضل



 .٠.٠ لمع ام ىلع هئفاكيل ةصرف هل حاتت ول نا ىنمتو لجرلا مرك رباج ربكأف

 يف هيحاص رادقالا تمر مث تيوكلا رباج محو اهرود مايألا تراد
 وه اذه نأ كاذ ذإ رباج لعف « ةراجتلل أرمت هنم يرتشيل هبلا ءاجف اهباحر
 مرك ىلحت كانهو . هرظتني ناك يذلا مويلا وه اذه ناو نيرحبلا يف هبحاص

 قافتالا مت نأ دعب. مهريغ ريثك نيبو لب برعلا ءارما نيب هلثم ردنييذلا رباج
 :باسحلاب لبجلاب ًارهاظتم هل لاق رباجل ةمقلا دعي دانها وبا عرشونينثالا نيب
 كنأكف هنم رثكا تددع تنأو بحاولا ائقح الإ ديرن ال اننا دانها ويااب د
 ال تددع ام فصن وه انل يذلاف قحلا ىلع داز ام ذخأ يف اتربتخت نا تدرا
 ةممقلا فصنب ىآلم هتبمقحو جرخو منقي ملف هعانقا دانها ويا لواحف « ريغ

 . ىرج ام ةقيقح هباحصأ دحأ هماعأ نأ دعب الإ رمألا يف رسلا ىلا دتهم مو
 هادسأ ام فاعضأي هحاص ًافاكي نأو فورعملا ىسي الأ يغش اذكه

 لدي وهو سوفنلا نم ىحعي ال المج ارثأ ناسحالاو ةأفاكملا يف رسلل ناو ايس
 ظ . ةيئاش هبوشت ال يذلا ممحصلا صالخالا ىلع

 رباج تأد لأ ىو

 ضعب ىلع اهاضاقتي ناك ةفيفط ًاموسر الإ تادراولا نم رباجل نكي مل

 نراك امو رمتلا نم ةيناثعلا ةموكحلا هل هتيتر امو تبوكلا درت قتلا لاومالا
 اهايا هحنم يتلا زاوحالا ةثالثلا نمو « ةيفوصلا » ريهزلا لآ لخن نم هبنحي
 دابلا حالصال هجاتحي امب ماقلل نويتيوكلا هب دوج ام اذك و نودعسلا دشار
 . ةيرورصلا هتاحاح صضعبلو ءادعالا نم ايتءامحو

 نودعسلا دشارو رباج نب كرابم

 مركأف دابعالا دحأب هتئنبتل نودعسلا دشار ىلإ بهذ اك رابم نا لاقي
 كلل أراكذت « رماعملا » ف لاقي لمخنلا نم أريبك ًامسق هحنمب هرئاز دشار
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 ذخأ امءاجراب هيلع حلاو هلوبق يف كرامم هنبا ىلع بضغ ًارباج نكلو ةرايزلا

 هعجرا اًماضقنا دعبو ةنسلا تضم نأ ىلا كرام لفاغتف لضفاملا همحاص ىلا

 . نسحملا همححاص ىلا

 هدلب لهأ فورعم ركني ال رباج

 نم ًائيش تيوكلا درت يتلا ميهاربا نب ىلع لاومأ ىلع ذخأي ال رباج ناك

 ةويق ىلإ هتحاحم هئيني هيلا همداخ رياج ثعب مايأ ةرشع يضم دعبو رمألا يف

 مداخلا رباح لسرا مث . هانا هاطعأو ةريغصلا ةمعوالا نم ءاعو هل ًالمن هسلجم

 ةملكلاتداك امو ؛ هبحاص نم بلط ام هتم بلطمل مهاربا لآ ىلع ىلإ هسفن
 سامكحأ ةينامع وحن ابلمح باود ةدع راضحأ اعد ىتح مداخلا مف نم ظفلت

 ةبحلاك « ةملاغلا ةيد ىلا كلت بنج لوالا انيحاص ةنده تءاحق ةورش ةءولمم

 يف هئطخم ضرتعملا انمحاص عنقي نا لمعلا اذهب رياج ضرغ ناكو « ةبقلا برق

 وهم ىق ةناثلا ىوف ىلوالا ةيدُهلا عضو هناف لواح ام لصح دقو © ضارتعالا

 . هنم طرف ام ىلع مدنو اقرع ببصتو ءايح هسأر سكنف « هعانقال

 هتيعرل رباج تايوقع نم عون

 نم هفوخ نكلو هتغب هدنع تناكو ؛ تيوكلا راحت دحأ ( دببفلا ديف ) ىلا

 . هدب تحن ءىش دوحو ركش نأ ىلإ همؤد ةدملا لوط وأ ءافولا مدع

 نم هدصقي ناك امو لضافلا نرجات رطاخي لوحي ناك ام هتفي ملف رباج امأ
 تضم نأ ىلإ رثأتلا نم ءيش هملع دبي ملو هسقن يف رمألا رسأف راكنالا كلذ
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 نم ٌةهرب دعبو ؛ رجاتلا ًالاوما بارعالا ضعب اهيف ذأ ىرخا تءاجو مايأ
 ربخلا غلبأف تيوكلا قوس يف هلاومأ اوبلس نيذلا بارعالا رجاتلا رصبا رهدلا

 نأ لاق ؟ نوككتت نمو تنأ نم : هل لاقف مهبلع ضبقلا هنم بلطو رباجل
 معن . همسا اذه تيوكلا لهأ نم ًأدحا فرعأ ال انا لاق ( نالف نب نالف )

 هعم مالكلا انبحاص رثك أف ءاسحالا وأ ريبزلا لهأ نم الجر مسالا اذهب فرعا
 فرصناف « ريغ ال انتيعر لاومأب الا بلاطن ال نحن لاقو « عنقي ملف هعنقمل
 . ىلوالا هتلعف ىلع هل باقع اذه نأ مع دقو لشفلا لايذأب رثعتي

 مهل ٍملسي مل هنككلو ةرصبلا يف كفتنملا ضعبل الخ حابصلا لآ دحا نم

 سيلو سلفم هنا لاقف هنم مبقح ذخأب هوبلاطو رباج ىلإ رمألا اوعفرف ًاثيش
 . ال مأ ةقيقح وهأ فرعن ال يذلا رذعلا اذهب مهقح نع مهعفدف ءيش هدب يف
 (خوشلاقوس) ىلا رفاس ةثداحلا هذه دعب ردب لآ ءانبا دحأ نإف نكي اهمو
 يفهجز مثلاملا نم هدي يف ام .اخأو كفتنملا ميعز كانه هيلع ضبقف ةراجت يف
 .مرب مل يدلا يرحبلا هلوطسا زبج ىتح ارباج ريلا علبِم داك امو . نجسلا

 نمابلهأ عنمو اهمامأ فقوف ةرصبلا يف كفتنملا تاعطاقم ىدحتا يف الا هعواق

 ةحارس قلطي نأو قتيوكلا رجاتلا نم ذخأ ام هبلا سي نأ دعب الا جورخلا

 ريلكنالا وو رباج

 لمح هعانقا اولواحف رباج مايأ تيوكلا اوطبه زيلكنالا نم ةلث نأ لاقي
 لجو انتراج ةسنناثعلا ةموكحلا نإ » : لاقو « منقي ملف ةيزيلكنالا ةبارلا

 نا : اولاقف . « يبنلاو رمألا اهيف اهل تلا ةرصملا اهدلب نم انيتأب هجاتحن ام
 «ارتلكنا تارمعتسم نميهو اهيلا لصت مهنفسو دنهلاىلا نوجات نييتيوكلا
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 مهل نذأي ملف تيوكلا يف ءانبلا يف هونذأتسا ًاريخأو « ءامص انذأ رياح ماطعأف

 ابعنم مأ اهمف ءانبلاو كدلب لوزن ىف ةئناثعلا ةموكحلل حمستا : اولاق مث « ًاضيا

 . ةدلب ىلعو انيلع ررض هيف ناك اذا كلذ نم اسنغ : لاقف ؟ انتعنم ا؟

 . اوتأ ثمح

 يذلا ثيدحلاو رباج ىلا مهئيجم هفلب امدنعف ةرصبلاب ةموكحلا لستم اما

 « مهمامأ هلثم يذلا رودلا ىلع هركشي ذخأو هدلب يف ًارباج راز « مبنيب راد

 الا هيلع مالكلا مدقت يذلا رمتلا رباجل بترت مل ةمك رتلا ةموكحلا نا لاقيو

 . بدسلا اذهل

 ةرصبلا يف رباج

 راسف « ريهزلا لآ ءانبأ دحأ كاذ ذإ ابنف تاكو ةرصملا بعك ترصاح

 ؛ همصل ةرصذ ءاج هنا نيقيرفلا نم لك نظف اببلا يرحبلا هلوطسأب رباج

 رباج ىلع لطنت مل اهنا ريغ اهرّبد ةليحي ةموكحلا دنع هعاقيإ ريهز نا دارأف

 . ىدلا نطفلا لجرلا كاذ

 ةموكحلا هل هتبتر يذلا رمتلا نمهبتار فاعضأب ةلاوح هملا ريهز“ نبا لسرأ

 قابلا هضفر نم ( مئثاه نبا ) هبتاك برطضاف « طقف هل بتر ام الإ لبقي لف

 . ًادودصو ًاضارعا الا هنم دجو امث اهرسأب ةلاوحلا لومق هل نسحب ذدخأو

 رباج لبق ادأ امف يلاعلا بابلا دنع رمألا لوس نأ ريهز نبأ ضرع ناك

 ةوشرلا هذهب الإ ةرصبلا ةمجابم نع عجرب مل هنإ لوقيف هبلا مدق ام عسمج
 . ابلمع لطبأف هئاهد ءاصح رباج اهامر اهيصن ىتلا خفلا نكلو « ةميظعلا .

 هتيعر ىلع رباج ةقفش

 نودبو هناوخا ضعب نم ءارغإب تيناوحلا ىلع ةبيرض رياج نب حابص عضو

١775 



 هدي وامن ملستلا نع رذتعا ريقف لجر تيناوحلا لهأ نم ناكو « هببأ نم مع
 ةراجتسالاو هيبأ ىلا رمألا ءاهنا ىلا لجرلا رطضاف هراذتعا حابص لبقي ملف
 ةقئاض نم هيف وه امو هرذع هل طسب دلملا ءاهحو نيبو ماعلا هسلجم يفو « هب

 هئاسلمح ىلا تفتلاو عمم امم رباح شهدناف . هنع رظنلا ضغ هاجرو لاحلا

 ٌْ . مهيلع ديدشلا هحاحلإ الول هوراخسل اوناك امو ثداحلا نع مبنم مهفتسي

 نإ : لاقو هرساحت ىلع لوقلا هيلع ظلغأو حابص هنبا ىلا لسرأ كاذنح
 تمقل ةفاط ةورث ىدي تمت ناك ولو ةمدظع ًاقوقح انيلع تيوكلا لهأل

 . ١١/5 ةنس ىف قوت .اوتومي نا ىلا مهنم ناجادحلاو ءارقفلا تاحاح

 رباج دالوأ

 . هللا د سع . هدعب ىلوت يذلا وهو © حابمص : روك دلا نم رشع انثا هل

 . حأرج . دومح . ١١8٠ ةنس يقوتو « ىلع . نرجم . دمه . ناماس . ةفيلخ

 . ١١6 ةنس فوتو « جمعد . نالمش . كرابم

 لوالا ىباج نب يناثلا حابص عسبارلا ماحلا

 رظنلا تفلتست ثداوح همايأ يف ثدحي لو ١١9 ةئس هببأ ةأفو دعب ىلوت

 . ركذلا قحتسي ام مدقتلا نم تيوكلا لصح الو

 حلم ةعقو
 يق نرايجملا ىلع دوعسلا لآ هللادبع مجه حابص اهمف نوت ىلا ةنسلا ف

 ؛ حابص لظ تحت تيوكلا ىلا نوقابلا أجتلاو لتق نم مهنم لتقف ( حلم )
 مهتيامح نم يبجارخاو كبلا نم نابجعلا درطل ًالوسر هلا هللادبع لسرأف

 ١١( كيزعم نا » ( جيعد ) هوخأ هدنعو هل لاقف ريبعتلا ءاسأ لوسرلا نكلو

 )١( كبزعم ٠ كديس يأ .
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 ملعب نأ دارأ كانهو هيثيع يف ابندلا تملظاو هسأر يف ةوخنلا ترسف

 مهتعاطتسا يف نأو ةطلسن نورقي الو لضفي مهل نوفرتعي ال بأي دوعسلا لآ

 رمأف كلذ دارا . ءادتعالا نع مدص مهتعاطتسا يفو ناديملا يف مهتلزانم

 لآ ىلإ نيمتنمللا ةطوحلا لمهأب حصي نأب حابصلا لآ ديبع دحأ ( ًاربتع )

 . هللادبع عم لتاقبل مبنم جورخلا ديرب نمل نذإلاب دوعسلا

 اوأجتلا دقو عقي نأ نكمي ال رمأف هيلا مهميلستو ناجعلا نع ىلختلا امأ
 . مهدلب يف حابصلا لآ ةيامح تمت

 لهأو حابصلا ل1 دصقي مل هنأل فسألا لك فسأف ىرج ام هللادبع غلب

 ىلع هم بئاصمو ةملظع تاليو لوس رلا راشحا ءوس بلحن دقو هراشخا

 . هراجا ص

 ديعلا ةاللصو نويئيوحأا

 ةثداحلا كلت دعبو دكلملا جراشخ دمعلا نواصي ىم امف نويتيوكلا ناك
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 مو مولا اذه ىلإ اولاز امو ناثدحلا نم افوخ لخادلا يف اهتولصي اوذخأ

 . كانه ابنولصي

 ةعيطلا ةعق
 كفتنملا ةليبق نم ضعب نامجعلا لوح فتلا ١9 ةنس حلم ةثداح رثأ يف

 فشك شحم مهعاتجا دعب هللا دمع مبلجاعف ةمظاك يف اوعمتحاو ريفظلاو

 هب اومصتعا امدنع مهنم قابلا لج ىلع رحبلا ىضقو ماها مهنم ًاريثك عرج
 . اعم هئامو هنيط يف اوقرغ دقف

 ٠١ قرمقلاو حابص

 موؤسر عضو لواحف ام اعون ةراحتلا تعستاو حابص مانا لاومالا ترثك

 ,امقن ال » مهلوقب هوحراصو هيلع اوبأ ءابجولا نكلو ةسحراخلا مئاضملا ىلع

 مهعانقا يف فطلتف « لبق نم كدج الو كوبأ هلعج م ام انلاومأ ىلع لمجت نأ

 فقو انلاومأو كتراشا عوطو كرمأ تحت انلك : اولاقو اوعنتقي ل مهنكلو

 . فيلاكتلا نم كباتني ام ىلع

 ةيفوصلاو ريهزلا لآ

 ناو ًاقح ةيفوصلا ىف يف مه نأ ريهزلا لآ نم ةلث رباح ةافو دعب ىعدا

 ' :لبقي ماملو مهنع ليكوب وه سيلو لمف اوف مهنذأتسي ل رباجل اهبهو يذلا
 كانهو ةرصملا 2 ةيناؤعلا ةكحلا ىلا ربه ذا لآ ابعفر ىوعدلا حامصلا لآ

 ةممراغلا نع لوقنم يرت ظفللاو « كرما » ظفلب نآلا هلع حلطصا ام يه : قرمقلا )١(

 «سكملا ههنومسي يبرعلا ناكو ,(011840138 ةيزيلكنالا وأ 10013826 ةمسنرفلا ةظفلل ةمجرت وه

 يذلا مظلل هنمز يف. ةيرصملا سوكلا ةرئاد ىلع لمحو هتلحر يف ةطوطب نبأ هركذ سوكم هعمجو

 , أابنم هب قاح

 (ة5) م - تيوكلا خيرات 14 ١



 يماحي (مايأ يقبو رمأ 5 راسف عافدلا قحي موقيل هللادبع هنبا حامص لسرا

 يف ىوعدلا فئنأتسا هيلع نوكمس محلا نأب سحأ دقو هنكلو . مفاديو

 اذه لصح امئاو هموصخ ىلع للادبعل يضقف محلا ريغت دادغب يقو . دادغب

 ءادساأ تدارأف هللادبعب اضرغ ةموكحلل نآل ةدحاو ةبضق يف بالقثالا

 نأ لاقي . ايئم ودنت ةملك لوأ نم اهل داقنملو هديرت أمل ًادمبمت هملا فورعم

 نكلو اهتدايس تحت هيلا تيوكلا ةيماقموئاق ةقيظو دانسا وه ناك ابضرغ

 تفتكاف ةايحلا ديق ىلع هيبأ دوجوب كاذ ذا ًارذتعم لوبقلا نع مجحأ هللادبع

 . هيلا رمألا ىضفأ ام اذا اهابا هدعوب هنم

 نويتيوكلا هماقُأف هدلاو قوت ةزلاحوو ةدم دعبو تيوكلا ىلإ هللا دبع عجر

 تي وكلا ةممأقم مئاق ْق نيعت ةموكللا نيبو ةهشب تاريباخ دعبو هتاكم

 . ايتبامح تحت

 شايرلا ىلا رفاسي جيلخلا سيئر يليب

 ىلإ ةحايسب اهنم موقيل ةيراخبلا بكارملا دحأ يف تيوكلا ليي مدق
 رفسلا ىلع همزع هل ربظأو روبشملا ردب لآ فسوي دنع ًافيض لزنف - ضاررلا

 « ىلوأ ناكل هملع رمألا تضرع ولف ةنيدملا اح حابص ىلإ عجار رمألا لاقف

 ةنودهب الاجر هعم لسرب تأ هنم ًايلاط رمآلا هل فشكو هيلا ىليب بهذف
 ديرت ام ىلإ كبيجا نأ قعاطتسا يف سيل لاقف ضايرلا ىلإ هنواصوبو قيرطلا

 ( هتمصاع ) يف دوعس نا رياخت نأ ىرا يذلاو قيرطلا عاطق نم كسلع ًافوخ

 ماقف تذالا هءاجو نينثالا نيب ةرباخلا ترج ... هلا رفسلا ىف هنذأتستو

 يف كانه ندلا لاجر به ضايرلا روس نم برق امدنع هنكلو ةعرس هتمهمب

 مه فرأ ىلإ ًارظنو لوخدلا نم هعنمي نأ جاحلاب هئم اويلطو دوعس نبأ هجو
 يزيلكنالا حئاسلا ىلا رمألا ةقيقح غلبأو مهكمحح ىلع لزن دقف ةذفانلا ةماكلا

 : رعاشلا لوقب لثمت دقو رثأتلا نم ةياغ يف وهو ىتأ ثيح نم حئاسلا عجرف

 انفس هالمت رحبلا ربظو انع قاض ىتح تكربلا ةألم

 نو



 انلهاجلا ليج قوف لبحتف املع دحا نلبجي ال الا

 أربدع لتقي حابص نب دمحم

 . تاموسرلل ارومأم هلعج دقو نيمدقملا حابص دمسع دحأ وه اذه ربنع

 لاومأ نم ريثك اهعمو دحن ىلإ رفسلا ديرت ةلفاق كانه تناك مايالا دحأ يفف
 هماتها اهاطعأ الو اهيلع دبعلا لصفي لو اهثكم لاط نكلو نيبتيوكلا
 الإ هئم دجو انف عارسالاب مبضعب هيلع حلأو لاومألا لهأب لاحلا تقاضف

 دلبلا ءابجو نيكأ نم ١7 يرقنع لآ للادبع هبطاخ . ًارابكتساو ًاروفن
 دبعلا ىلوو نينثالا نيب نثخلا بباستلا ىلإ رمألا ىضفأ ىتح هباطخ نم زأعثاف
 . هي عاقيالا ىلع مم دقو هردصب يلغي بضغلا لجرمو

 هملع لزؤنف هدحو ًادرفتم ائمحاص دبعلا رصبأ ةزيجو ةهربب اذه دعب
 . مايقلا قيطي ال ملألا ةدش نم هكرت نا ىلإ امتشو ًابرض هعسواو اضعلاب

 ًاريخأو ميظفلا ءادتعالا كلذ يف ثحبلل اوعمتجاف رمألا ىكبلا ءابجو غلب

 نكلو دكلبلا نم دبعلا يفن بلطو ثداحلا نم مهملأت حابص غالبا ىلع مهيأر "رف
 مل :لاقو . هتافتلا مهبلط رعب مل ىرج ام هوغلبا نأ دعب ًاحابص نا فسؤملا

 الإ انيضري ال اولاقف نجسلا يف هجزاو هبرضا نأ كلو هتفيظو نم هلزع ىلع
 فبك لاقف نيفسآ ريغ كدلب رداغنتسف انبلط ىلإ انيجت ل اذاو ريغ ال هبفن

 عصو ائيلع فطعت ملو انيلا تءاسأ اهنآل انعسي اولاقف كمأ يهو كلذ عسي

 نب دم أرق دقو نيضاغ كاذ ذا اوماقف اروتف الإ هنم اودجو ايف هلك اذه

 ىلا هّتقو نم ضهنو رمألا هيلع ىتشف ةرجحلا ىلع ممصنلا موقلا هوجو يف حابص

 )١( طسولا ) يح يف ةروبشلا تاتويبلا نم يرقنعلا لآ تيب (.
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 ةئاسفلا ةعبوإلا تنكس كلذيو ؛ هنطو ءابجو نم نيثالث ءادف هلتقف دسلا

 . مهمزع نع موقلا فك و

 مسابص دالوأ

 .حأ رج ٠ رباح . هاذعن ىلوت يدلا وهو هللا دمع : رود دلا نم ةيناع حامصل

 . دومح . ىنذع . كرابم . دمحا . دمحخ

 يناثلا حابص نا

 هبا ةافو دعب ىلوتو ١555 ةنس هللادبع هدج هيف قوت يذلا ماعلا يف دلو

 . 17م1 ةلس بحجر ىف

 اذا هنكلو « ةسامك وأ ةنطف ىلع الو قذح ىلع لادبع رهاظ لدي ال
 . هنم صلختي نا ثسلي ال قبض قزأم يف عقو

 هلادبعب دجنتسي وادرم ني رباج

 راصنلا عم عازن ًاقباس ةرمحلا ريمأو بعك خش وادرم نب رباج نيب ثدح
 رمألا دتشا دقو « اهنيد لاتق ىلا ىضفأ هترمإ تحت ةعقاولا لئامقلا ىدحا

 ةنيفس نيرشع نع لقت ال أنفس هل زبجف « هللادبعب دجنتسا ىتح رباج ىلع
 . لاحرلاو ةريخدلاب ىألم

 ريس اذهل « دحاو نآ يف ابعيمج نفسلا بهذت ال نا هللادبع ىأر دقو

 يف (حارج) هيخأ ىلا بهذت نإ نفسلا ةئقب رمأو ريشمهب قيرط نم نيتنيفس
 ةدجنلا كلت نم ءىش رياج ىلا لصي نا لبق نككلو « ملاعتلا هنم ذخأتل وافلا
 رصنلا هل. ناكف برحلا رامغ ابيه ضاخ كفتنملا نم ةممظع تادحن هيلع تلبقأ
 هأفاكف « هتمه ىلع هركشو هتمح للادبمل ظفح. هناف اذه عمو « مهملع نيمملا
 . ًايونس ًايتار رمتلا نم (ةراك ) نيعيسد كلذ ىلع

 ةسضن



 رباجم هللادبع نم ىرخا ةدجن
 راثف تاموسرلا نم مهيلع ام راصنلا هل مسي ال نا رباج يشخ ام موب يف

 تا الو لوألا هيلا ىضفأ ام ىلا يضفي نا كشوأ ىتح اهنمب عازنلا رثأت

 ىضر دقو هنقو يف مهنم دارب ام مبميلست يف مهيلع ائماض هسفن مدق هللادبع

 « ملستلا نع عانتمالا اوربظأ نيإمملا تقولا ىف راصنلا نكلو كلذب لكلا

 مرطضيل اشيج زبجي نأ هسفن ىلع ذخأ ام ىلع ةظفاح كاذ ذا ادبع رطضاف

 . هتوقب ناعدإلاو عوضخلا ىلع

 مهتوكل هللادبع لالتحاو اهنيب لاتقلا كابتشا ةحبتنلا تناكو شبجلا راس

 هوعطق ام ميدقت ىلع مبماغراو مهاومانم ريثك ىلع هئالمتساو مهتوسل همدرختو

 . مهسفنأ ىلع
 ءاسحألاو فيطقلا وزغ

 ًادوعس هاخأ نكلو ًالوا دوعس لآ للادبع دس ءاسحالاو فيطقلا تناك

 لثمو ةينائعلا ةموكحلاب هللادبع ثاغتساف < ليوط عازت دعب ةونع اهلتحا
 جيلخلايف عمطلا تاذ ةيزيلكنالا ةموكحلا ىلا هلمب همخأ نم افمحم اح اهمامأ

 تدحنتساو . هاسْخَتو هفاحم امل ًاعطق هداحنإ ىلا تردابف يه امأ.. ىبرعلا

 ةديدع نفس نم ًافلؤم يرحي ًالوطسا رّيسو اهبلط ىبلق حابصلا ىلآ هللادبعي
 مض كرابم هيخأ ةدايقب ايري اشيجو هسفنب هدئاق وه ناك نيشيوكلا رامكل
 . نابرعلا نم ًاريثك ٠

 ىسرأ تح نييبرح نيبك رم يف ذفان قيرفلا ةمائرب راسف يناؤعلا شيجلا*امأ

 نم ناقيرفلا لزن مث يتيوكلا لوطسألا هب ىقتلا ثيح ةرونت سأر يف

 تماسو مدصت تامقع مهمامأ اود ملف فيطقلا ىلا اوراسو ( هيزينخلا )

 اببف نصحت ىتلا اهّتعلق الإ اهمف قرب لو ركذت برح نودب اهولخدو فيطقلا

 ةيار عفر ىتح ةزيجو ةدم ضمت مل نكلو دوعس نا لماع ( يريدسلا )

 هللادبع هاطعأف حالس نم ةعلقلا يف امو هلاجرو هسفن ىلع نامألا بلطو ملستلا

 ةلكشم تبتنا ةعلقلا متفبو ةحامسم الإ هدب ىف سدلو ةعلقلا لخدو كلذ

 . ةنشدملا
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 تورات نا الإ تحتف دقف اهريغو توراتو نيرادو مامدلاك اهارق ةبقب امأ

 . اميسقتو بت اهحتف دعب اهحايأف دنجلا نم مسق اهيلا بهذ
 . ءادتعالا نم مهعنعو مهدي لغي نم مهملا ثعبف هللادبع مبلمع ءاسأ دقو

 هتمهم شدجلا ءاضق دعب الإ لصي ىل هنآل لاتقلا دهشي مل كرابمو اذه لك ىرج
 . اهارقو ةنيدملا حتف دعبو

 دفان قيرفلا هتيعم يفو ءاسحالا ىلا فيطقلا حتف دعب شيجلا راسو

 هئفس يف طبارم يقبف يرحبلا امأ « يربلا تيوكلا دنجلاو كرابمو هللادبعو
 ترحف ًالماع دوعسلا لآ دسع دحسأ ءاسحالا ىف ناكو . كانه معقب ام ًارظتنم

 لمف نا هنأو برح نودب ءاسحالا ملست يف دنجلا ءاسؤرو هنيب ةرباخلا
 ةفينعلا ةوقلا تلمعتسا الإو ةنسحلا ةأفاكح لاو ماركالاب الإ لباقي ال فوسف

 ىلوا ملستلا نرا ىأر دقف مزحو يأر اذ ناك دبعلا نأ ىلإ ًارظنو . هدض

 . ١١مم ةنس ىف كلذ ناكو ةوقلا كلت ماما هفعضل .

 حابصلا ل 1 ةفيلخ نب يلع خيشلا راسيلا نعو حابصلا لآ دوم نب ناماس خيشلا نيميلأ نع
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 تيوكلا ىف هللادبع ىلع ةفيلخ لآ دمحم لوز'

 نيرحبلا م اح ةفيلخلا لآ دمح خيشلا نيب ةقرفلا مس ىرس ١؟٠4 ةنس يف

 نم :لوالل يناثلا جارخا ىلإ رمألا ىبتنا دقو ىلع خيشلا همخأ نيبو كاذ ذا
 . هلحم هلالتحاو نيرحبلا

 يذلا حابصلا لآ هللادبع ىلع [ميرك ًافمض لزنو تيوكلا مأف دمج اما
 نيبلا تاذ حالصإ هيلع بجاولا نم ىأر اذلو نيوخألا نيب ىرج ام هءاس
 ةمهملا كلتل حامصلا لآ دم هاخأ بدتنا أريخاو اهيراجم ىلإ هاملا عاجراو

 ة بقاع ءوس هل نيبو لمع ام ىلع هيف همولي ىلع خبشلا ىلا باتكب هبحصأو
 . هخأل لزانسم نا حاحلاب هنم بلطدو فالتخالاو عازنلا
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 حابصلا لآ ةفيلخ نب هللادبع خيشلا

 ربظأف باتكلا هيلا لسو ًايلع اهيف لباقو رمأ اك نيرحبلا ىلا دم راس

 وم ١+



 دقو رمألا ةقيقحي هللا دبع هاخأ ربخلل تيوكلا ىلإ اعجار دمج “ركف
 لزانت اهيف ادبشيل نيرحبلا ىلا هوخاو وه ريسب نا كلذ دعب هللادبع ىأر

 ادجو اهنا فسؤملا نككلو ةفيلخ لآ دمج امهتبحص يفو اراسف هيخأل خألا
 . ديفي الو موللا هعم عفني ال حبصأف هسفن ىلع مربأ ام ضقنو ريغت دق ادلع
 اعج.رف امهنطو ىلا عوجرلاب امهيلع مسقأو نينثالا هفيلخ لآ دمحم ركش كانه

 ثداوحلا نم ىرح اه كلذ دعب ىرج ثمح نراد ىلا ةفيلخ لآ دمحم راسو

 ٠ نيرحبلا خيرات يف ةفورعملا

 تيوكلا دوعس لآ دوعس وزغ

 مو ىتا ثبح نم عصر هتافالل ةيهألا مذخأو هلاتقل نيش وكلا دادعتساب

 دئاق وه هللادبع وخأ حابصلا لآ كرابمو ىغولا ةحاس لزني نا أشي

 تيوكلا ديشرلا لآ دمحم وزغ

 امابرع ىلع مجهو ًاضيأ تيوكلا دشرلا ل1 دمع اَرَغ ١١56 ةنس

 داك امو ةمحمسصلا ىلع مزاوعلا نم ةفئاط هتراغ تلانف اهبفارطا ى نيسسقلا

 نم رأاشلا ذخأل تيوكلا لهاو به ققح حابصلا لآ هللادبع غلبي ربخلا

 اوربخا [حلم اولصو امدنع مهنكلو ديدُسش سامح هيلا اوراسف يدتعملا
 . ٠".و ةنئس هللادبع قوت . اوعجرف هنطو امميم ( ةمحيبصصلا ) ةترداغمب

 هنأ لسفك دالوا

 .هللادبعو ىلع نانثا روكذلا نم ةفللخلو رباجو ةفدلش روك ذلا نم هللا دبعل
 ةسسرغلا ةأرجلابو ةردانلا ةعاجشلاب حابصلا لآ نيب نم رهتشاف ىلع خيشلا امأ

١5 



 عيلوملا ىري امك الا ءادعألا عم لوزنلا ىرن الو توملا اهبعم فرعي ال ىتلا

 دقو 2 ةفورعم بورحلا ىف دهاشم هل تناك هتبعل ةحاس ىف لوزنلا باعلالا

 . هتلزانم نم باهتو هركذ نم شعترت ةيدابلا تناكو ًارارم شيجلا ةدايق ىلوت

 تعقو يتلا بورحلا يف ةماعلا ةدايقلا رمأ هترضح ىلا دلق ول نا يدنعو

 كلذ يف هل ناكل مهسيدأتو ةيداملا ءانبأ ميوطت يفو مهريغو تيوكلا لهأ نيب

 ام ىلا تلصو املو ًابوهرم موملا تيوكلا بناج لمج ام ةنسحلا راثآلا نم

 . نامحألا ضعب ق هملا تلصو

 نم هسنج- نببو ةفصح ءارآ هل ةسهدملا هتعاجس عم مادقملا اذه نآل معن

 يدلا وه لطبلا اذهو حابصلا لآ كرابم خبشلا لامآ نع لقي ال ام لامآلا

 كاذ دا صاقلا كرابم خيشلا رعاش نيدباعلا نيز لضافلا بيدألا هنف لاق

 : هل ًاداوح ركاذدو هس دع

 داوج رغأ ىلع ًادوط تمش أم ىتم ضيرقلاب توصلا ضرق

 دالبلا يف هلثم سانلا دبشد م يذلا ينكلاو مرقلا فلخ

 دادجألا يماس مخلا بيط اياحسلا نيز لاقملا ولح كاذ

 يداعألا هجوب انقلا زه نيح ًامورق دابأ ىغولا موبب نم
 داهولا قوف ءالشأ مهاعدو ةاغب سوفن نم ضيبلا جوز

 ةثدامحلا ولحو بناجلا نيلو قالخالا ةثامدو عضاوتلا نم اذه ادع هلو

 . ارماع ًالزنم بولقلا ىف هل لعج ام

 ىناثلا حابص نب دمحم سداسلا مكاحلا

 حارج هوخأ ناكو ١*.ه ةنس ةدعقلا يد ف هللا دع هخأ ةأفو دعب ىلوت

 ٠ ةيمر ريغ ةكراشم محلا ىف هل أك راشم

 ناك هنكلو هموقل ابحم رششلا نع ًاديعي بلقلا قيقر ردصلا ملس دمع ناك

 نش



 يف ثدحي مل ٠ ثبصلا دعب الو ةرهسلل لايم ريغ مزعلا نهاو ةدارالا فيعض

 يتلا لكاشملا نم كرابم ةيخأ نيبو هئيب ىرج امو « ةقيفط عئاقو الإ همايأ
 . دعب ابق اهدروتس

 كرابمو مارجو 55

 وه أدبملا يف مرباغتو برشملا يف مبفالتخا ناكو ًاناوخا ةئثالثلا ءالؤه ناك
 ىتح . ءاجرالا ةيمارتم « فارطالا ةعساو مهنيب فالخلا ةقش لعج يذلا
 ؛ لفت اذا ءاضقلا مهسل درم ال نكلو < نكي مل هنا اندوب امم « ناك ام ناك
 . مح اذا ردقلا ىف ةلمح الو

 ىلع تراغ يتلا بابسألا هيلع امدقم عقو ام عيمج ائه كبلع صقأسو
 نم لكل ذإ . هيوخأ لتق ىلا كرايم تدح ىتلاو « اهتمصفف ةوخألا ىرع
 ةلج نوكن ام اهنم « اهررش رباطتيو اهنمكارب اهب روثت بابسأ ثداوحلا
 ام قعاوصلا كلت نم هسأر ىلع لزني ام ابنمو © ذيفنتلاو موللا نم اهببحاصل
 بلطتي اك ةيرحلكيبو ةحارص لكي كلذ ركذأس ينا . نيع دعب أرثأ هرداغي
 قحلاف « هيوخأ عم ًالئام الو كرابم ىلا أزيحتم ال خيراتلا بلطتي اكو قحلا
 : بابسألا صخلم كيلإو ريبك لك نم ربكأ

 عماطم اذو ىلعلا ىلا ةحومط ةيلاع سفن اذ ناك اكرابم نأ  اهدحأ
 لمي ال ناكف 2« بورحلاو عمامملا ىلا ًالامم « اهتياغ نود فرطلا لكي ةدسسب

 لببسلا اذه يف فرصيو ٠ برضلاو نعطلا يف الإ بغري الو لاتقلاو وزغلأ نم
 . لامو ةوق نم هككلمي ام

 تالقرعبو هنأسك اعب ناك انه نمو «كلد "”دضن انأكف ناموح ملا هاوخأ امأ

 : ةصرف |دح-و 21 هأعسم
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 محلا فرا كاذ ذإ تيوكلا يف محلا نع ثحابلل لمخبل ىتح هملا رومالا

 . ءيش رمألا نم هل سبل اهنع ىنجأ اكرابم ناو « املال فسوبل

 يضقيو هزوع هب دسي امف هتالاوح ضفرو هيلع ىلاملا |اهقسضت - اهنلاث

 وه روكي يتلا هتاوزغ يف ىتحو . ةيتيبلا هفيراصم يف ىتح هتجاح

 . هسفنب اهدئاق

 وزغل همجورخ لبق لاير ةئامسمخ وحنب تيوكلا قوس نم رعابأ ىرتشا
 ؛ ةلاوخلا ديدست ضفر دمه نكلو « دمج هيخأ ىلع عئابلا لوحو 4 رجاه ىنب

 هربخأو حلم يف هك ردأو عئابلا هعبتف «تيوكلا كرابم ةرداغم دعب اذه ناكو

 ءاضفلا هملع قرض ام ريغتلاو لاعفنالا نم هباصأف © رئاس شيجلاو رمألا ةقمقح
 ةيضقلا هذه ءازا لمعلا يف ركفي ذخأ كانهو © لوزنلا ىلا هرطضاو مساولا

 لصف يف هيلع مالكلا انمدق يذلا ردبلا رصان مركملا يف لمأ عاعش هل اديف

 كرابم نيب امل ًارظنو .هتلاوح دسي نا هرمأو هيلع قحلا بحاص لحف قباس

 نيوخألان يب قاقشلانم ًاضيا ريخالا هفاخم امل ًارظنو * ةدمكالاةمحصلانم رصانو
 دمه ىلا بهذ «هقح ىحلا بحاصل ملسي نا لبق هنا ريغ «ثيرت الب ةلاوحلا لبق

 بضغف « هدب ىلع اهديدست نوكي نا هنم بلطو « ةلاوحلا نأشب هريخأو

 ةلاوخلا دسأس يفا : هلوقب كلذ لباق ًارصان نكلو « هنم رثأتلا ىدبأو هيلع

 مامأ كمسإ اهديدست نوكي نا تبلطو كيلا تنج ىننكلو تناك امهم

 ددسو أريخا دم عنتقاف كيخأ يفو كبف لاقلاو ليقلا مهنم رثكي الثل سانلا

 . ةلاوحلا

 بابسا نع مءاكتي بيقنلا اشاب فلخ ديسلا

 . رهدلا هدعاسي ل ناو . هيعس ىلع ركشلا هلف ًادومح
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 رهدلا هدعاسي نا هيلع نسسدلو هدّسر هيف الل ىعسي نأ ءرملا ىلع

 نم ريثك نود هيلع علطاو هسفنب هيلع فقو ام هتداعس هلاق ام كبيلاو

 كال مالا نم هطسقب هل فارتعالا هيوخا نم كرامم بلط ) : لاق هقارقا

 دوم ريغ رمأ ىلإ يضفي رمألا داك ىتح هبلطل ايغصي مو هتباجإ نع اعنتماف
 لوزنلاب نيوخألا عانقا ىلا اولصوت دبلا فارشا نم ةلثو ردب لآ ًاملاس نا الول
 برحلا تالآ اببف ىصحت اهادحا قاروأ ثالث ابتكي ناو كرابم كح ىلع
 هل فارتعالا امهيف ناتنثاو عبمجلل أرخد ىقسو ةريصخدو ةحلسا نم
 قاروالابتك و كلذ ىلا اولصوت“ اهءديأب ةناثلاو هدنع امهادحإ ىقبت دارا امب

 اييراجي ىلإ هاملا تعجر هذهبو أراتخم ًاعئاط هطخي عبيهاربا ل1 فسوب ابلك
 ةجاحلاو) اذه دعب لاملا نم ءيث ىلا جاتحا اكرابم نكلو ءاخالا هجو افصو
 تاف رش تطقاست كانئهو ًادودصو ًاضارعا الا هيوخا نم دجو اف ( ءالبلا مأ

 ١١( فارشأ امأ . اهتوكس دعب ةعبوزلا تراثو ءالولا بناج دهو مسلا
 ءاضرإ ىف دمح ىلا اوعفشتي نرا مهرمأ اوعمجأو ىرج ام اعله اوراطق دلملا

 مهل بيخ ايف مهعفشت هيدي نيب اوضرعف عازنلل اعطق ديري ام هئاطعاو هيخا
 ىلا هنويد ءاضقب ريض#لا دلاخلا دهف لاحلا ىف رمأو ابلط لصفلا اذه يف دمج
 رودلا الول ريخلا ةقتاخن لصفلا اذه متخي نأ كشواو ( ًالاير 4.5٠ ) تغلب
 ءاضغبلا ةدقع مكصحأ امم هنع هللا افع ميهاربا لآ فسوي خيشلا هلثم يذلا
 هلاسراب هفدراو ًائيش كرابم ءاطعا نم أدبف عنم هناف ءادعلا ناكرا ديشو
 عنتماف هديب تيقبتلا ةقرولا ميلست هنم بلطي كرابم ىلإ طيمسلا زيزعلا دبع
 حاص دقف سحأ اك ناكو فسوي نم ةدكملاب سحأ هنآل اهمملست نم كرام

 ابقيزَت وه امنا اهيلع لاسرالا نم انضرغ » هلوقب بيقنلا اشاب فلخ دبسلا
 . « انملع ةحح هل نوككت الئل

 . طيمسلا لآ زيزعلا دبعو جريودلا دهقو ليلجلا دبعلا نايلسو
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 بس هبسي قفطو (ظيغ زيمتف فسوي.ةغوارم نم ردب ام لك كرابم غلب
 ىلع رعذلا ىلوتساف هنتحار قلقيو هعحضم هملع ضقي امب هدعوتيو ًاعمنش

 رامجلا كرامم بضغ مامأ هسفقن دحوو فواحملاو سجاوهلا هترواسو فسوب .

 نع ًاداعتباو نازحالاو مومحلا نم اهب ملأ امم هسفنل ةيلست ديصلاب مبف ًافيعض

 دعب نككلو راسف جعزم توصو ميظع يود هبضغ لجرمل عمس يذلا كرابم
 لحلا جهانم نم اهل دجي ملف كرابم امأ اهلح بعصي دقع تاذ ةلأسملا كرت نا
 هتاولع نم ففخم نأب دمع هسخأل ةحصنلا كملا '' فارشأ نم هءاجر الا

 اوناحأف ربصلا سأك مفطيو دلجلا ءام دفني نا لبق هيمدق ءىطاوم ىلا رظنيو

 لح يف مهكراشي هلعل ديصلا نم هنومدقتسي فسوب ىلا ًالوأ اوبتكو هءاجر
 ('” جو فلخ دسلا هملا باتكلا لاصياو رمألا هغملمتل اوبدتناو لاكشالا

 كانه هلا اويهذف 2 ىمقرلا لزن دق كاذ ذا فسوي ناكو دلملا ءابحو نم
 هل لاق بيقنلا نكلو مهتباجا نم عنتماف هنم داري امو مهتمبم هيلع اوضرعو

 ًادمجنأل لاق؟ اذا لاق ءاخا لتقي ناو دب ال نيوخألا دحا ناف بحت ىل اذا
 كلذ ءارو نوكي نا كرايم هوخأ ىشخ ربلا نم ئذعلا اكرام اعد نأ دعب

 فسويناك ام.ةئراطلا ثداوحلا ءاقتاحالسلابهمادخو وهدعتساف رش ءاعدتسالا

 ىلا ًالوا بهذأس لاق نكلو تاحيرصتلا هذه الول هئابا براغ نع لزنمل
 مبقرافو هوقراف كائهو « مايأ ةثالث دعب تيوكلا ىلا بهذا مث ( ةسصلا )

 مايا ةينامث دعب الا تيوكلا ىلا ءىحي ل فسوي نكلو « هتبجو ىلا لك راسو
 مع امد نعو . ةلب نيطلا داز لب ًالكشإ لح الو اليو اذه عم ففخ امو.

 يف ةطساو نوكي نا فسوي ةعاطتسا يف سبل نا ملعو رمألا ةيلحي كرابم

 دلاقخغلا ديفو بسقنلا اشاب فليخ ديسْلأ مهم ميهأربأ لآ فسوب خمشلا تيب يف عمتجا دقو )١(

 . طيمملا زيزعلا دبعو جريودلا دهفو ليلجلا دبعلا نايلسو

 . تيوكحلا يبرغلا بونجلا يف رفحلاو تيوككلا نيب ءام وهو (؟)
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 ةيفصت هنوجرب هيخأ ىلا ىرخأ ةرم ءابجولا نم ١١ ةلمج بدتنا عازنلا لح

 يف همخا ىلا اوراسو هبلط اوبلف « دقعلا ةدقع وه يذلاو اهنيب ىذلا باسحلا

 .ىقتلمللا نوكي كانهو هتيب ىف فسوب ىلا باهذلاب ءيش لك لبق مهرمأف « هراد

 اتاب ًاضفر مهتلباقم ضفر لوالا نكلو < دمج رمأ اك فسوي ىلا اوهذ

 اب الو هيلا اوءاج ام معي ال وهو اذه ىرج .اوتأ ثيح نم اوعجرب نأب رمأو
 هدحو هيلا بهذي نأ كاذ ذإ فارشألا كئلوا دححأل ادمف « هئم توديرب
 وه كِلذب مهل رمآلا نا هنم فسوي معو هلباق اماف 2 مهثمجل ثعابلا ىلع هفقويو

 يف نورقتسي اوداك امو « !اوءاجف روضحلا ىلا هاعدو ردب ام ىلع فسأ دمج

 هنا اولاقف « مىهلاسرا نم كرابم ضرغ نع مهلأسف دم لبقأ ىتح مدعاقم
 «نينس ثالث نيزلاو ةيفوصلاو وافلا عير نع ًاحمحص ًاباسح هل مدقت نا ديرب

 ديسلا ىلا ةزيج.و ةهرب دعب باسحلا مدق مث «بلطلا لوبقو تاسحتسالا ربظأف
 ساومألا علب نا » : لاق كرايم ىلع هأرق امدنعو « هيخا ىلا همدقبل فلخ
 قاقشلامطق ديرت تنك نا » : ديسلا هل لاقف . «٠ باسحلا اذه ملب نم نوهأ

 اذه نا انل ربظي يذلاو ) هتعلب انأ اهو تلق ام ًانسح : لاقف « « هعلباف
 هسغخأ نم رخآ ًاباسح بلط ًاريخأ اكرام نآل ( ريغ ال سلجملا كلذ لوق
 لهو كلذ هيخأ نم بلط . مدق اوف نيقداصلا نم هنا هللاب نيمبب ًابوحصم

 هذمهو هياب يف ًابيرغ ًاباسح هبلأ مدقو “ هباجسأ معن ؟ بلط ام ىلا هباجأ
 8 ةشهدملا ةدمحملا هن روص

 لضافلا رباح ةجوزل ءاضرا ةمناؤع ةريل نيرشع  الوا

 فيسلا حالصال 4 ةريل أين
 . ( دمح همسد ل ) لوبجم ءيش انا
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 يف لهاست اذاف « كرامم هبرغتسا ام اذا بحعالو بيرغ باسح هنإ

 دعاوق نم ةدعاق يأ ىلعو لوبجملا ثلاثلل يضرملا لحلا وه امن ىناثلاو لوالا

 ةحابسل دم حيرصت بناجم البس اذه نوككي دقو « هجارختسا نكمي باسحلا
 اذهب هحراص . هل الإ هب حرصي الو هروضحي الا هنابب هنكمي ال هنأب بنقنلا

 دختاف « هل تقولا بقري لازب ال يذلا حالصالا ىف لمأ عاعش هتحارسل !دبف
 اهلمل هتدب ىف نينثالا ىلع عاّمجالا ضرعف هتميم ءاضقل ًاليبس معيرصتلا أله

 اهيلع ضرع 4 تابقعلا نم اهمامأ ام ناليزيو امهاكشإل ضرم لح ىلا نالصب
 ىلا هاباجأف هركي امبءاخأامهدحاهياحي ال نأبقشاوملاو دوبعلا اهنم ذخأو كلذ
 تقولا فو حاجنلا يف هلمأل ًارورسم احرف هتيب ىلا راسف وه امأو . بلط ام
 . كانه ارضح نيعملا

 تارردص ةريثك رومأ ىلع يخأ اي كمولأ يفا ٠ هلوقب هاخأ كرامم حتافف

 « ريبكلا نم مظعا ريغصلا لعف نوكي دقف ريغص وه ام ابنم ناك ناو كنم

 ب رض تنأو تلقف هب هملع بحأ ال نم مامأ رمأب مايالا دحأ يف ينتحراص

 يف كباسحو ءيش انملع كل قبي مل ءىربتسملا مبتملا وا زئافلا رصتلملك كذخف

 هبف امب ىضاملا وطنلف «© نآلا اهركذ بحأ ال تضم روما ىلا رتفدلا اذه
 . مويلا ءانبأ نم نحنو

 يفارششا ديرأ : ادج طيسب ةعاسلا كنم ىلطف أططش كفلكا نا ديرأ ال

 دوهس نو رضاحخلاو هلومق ىلع كلو يلع امو يلام فرعأل باسحلا ةقيقح ةقمقح ىلع

 . صقنت ملو همف دزت ل كنا للاب نيممب ًانورقم ناك اذا

 وهو مايأ ةدع تضم نكلو هل حايترالا ربظأو حارتقالا اذهب دمحم يضر

 هل لاق ًاريخاو مئسو لم ىتح نينثالا نيب ددرتب بسقنلا ةحاممو فلخيو دعب

 همدقا ام لوبقيف اكص هنم ذخآ نأ دعب الا هبلط ىلا اك رامم بمجأ ال انا دمح

 دودح ىدعت دق اذمه هحارتقاب هنأ يف هعانقا اًشابلا لواحف ناك اهم هل

 لكي اكرابم غلباو . نينثالا نيب طسوتلا ضفر هتاحاضباب عنقي مل الو لوقعملا
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 هداؤف يف ىمألا جاومأ تمطالتو هلق يف رانلا تمرطضا كانهو « ىرح أم

 . دوعوملا مويلا ىلإ دلجت هنكلو . ةعاسلا كلت يف هيوخا ىلع ىضقي داكو

 هيلع ُلسو هنم اتدف قيرطلا يف ادمحه هاغنأ فداص اكرابم نأ اذه التو

 ءابا الإ هنم دج ملف دعو ام هزاجنا يف هفطعتسيو ثيدحلا يف هفطالي ذخأو
 مو هلك قيرطلا لادجلا اذه يف هاباو لاز امو . هكح ىلع هلوزن ىف ًاعانتماو

 (محللا) قوس لخد احارج هاخأ نأ اذه بقعأ مث . تيبلا الا |مايب لصفي

 نيسلفملا نم هنا نيبت دقف ايش اكرابم اوطعت نا كايا » : هلوقي هلها نيب ماصف
 ىلع مهبنم ل خا محل لإ جانحا اذا كرام تاكو « ةميظع انوبد هيلع تأو

 ١ هيوخأ مد

 ىلع هيوخأب ةيحضتلا ىلع ممصف عزنم كرابم سوق يف قبي مل هلك اذه دعب
 امهئامد ةلاسإو اهمحر عطقو اهتمرح كته ىلع ممم . ماقتنالاو بضغلا حبذم
 لبس دقو هلقع ببغ يذلا قنحلا ديب ًاعوفدم هيوخأ لتقل مدقت . ةرهاطلا

 (هنع هللا فعي لنا ) كرابمت اذا . هليبس يف هتتاتساو مكحلاب هفغش كلذ هملع
 نونبالو لام عفني ال موي مدنلا ةيامس ضعسو امظع ارزو ةمامقلا موي لمحمس

 هئادتعا ىلع ةيكزلا اهؤامد امه دهشت ءاضقلاو لصفلا موي هيوخأ قالمسو

 . ءاعتشلا هتلعفو همئِإ يف هوك راش نيذلا هناوخإ ىلعو اهملع

 لتقلا عقو فيك

 نم عيزه ىصم نأ دعب !؟ 49“ ةنس ةماظملا ةدعقلا يد ىلامل نم ةلمل يف

 حارجو دم هيوخأ لثقل اعرسم كرابم ضب: موقلا مجه نأ دعبو لبللا

 دعب هيوخأ تيب ىلإ مدقت مث <« مادخلا نم فيفلو ملاسو رياج هانبا هدفاسي
 .هاتش الو ًافص ابك رتي ال ناكو حبصلا ةالصل هنم دمه نب حابص جورخي لع نأ
 رباجو دمج هنحآل وه ةثالث ًاماسقأ هعم ناك نم لعجو مامألا ىلا كرابم مدقت

 . رادلا نحص يف اسارح نوقابلاو ملاسو حارجل مادخلا ضعبو
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 هيلع قلطأ هبتنا تا دميو همون نم هظقيأف دم ىلا أوت كرامم دعص
 نم هل اب هركذو هيخأب خألا كانه ثاغتساف « هيلع زبحت لل اهنكلو ةيقدنبلا
 السس راخلا فاطعتسالا كلذ الو نرحملا توصلا كلذ دجو ايف ةمرحلاو قحلا

 اماصتس ةيناث ةيقدنملا هملا بوصف « ابضغو ًادقح ًالتما يذلا كرابم بلق ىلا
 . ةزيزعلا هسفنب دوحنو همدب طبختي هب كارح ال هك رت ىتح ءادنلا عامم نع

 ددسف هناج ىلإ هتحوزو ناظقن هافلأف هنيح ىف همع ىلا بهذف رياج امأ

 نم هل تاكو « هيلع ضبقلاب همع هلجاعف قلطنت مل اهنكلو « هيلا ةيقدنبلا
 احارج مادخلا ضعب ةردامم الول هيلع ناملغتي اداكو . نيعمو دعاس هتجوز

 ه_بلع تعقو كانه « مفللو نيدبلل اميرص هادراف هرحت ىلا ةيقدنبلا لاسراب

 .قرحلا ريفزلاب هبدنت هئامدب جرضملا دمبشلا كلذ بدنتو حونتو يبت هتجوز
 دعب نكلو . هملع حونتو همكيت ةريزغلا عومدلاب هلسغتو . ةدعاصتملا تانالاو

 نعو هنع تحزحزف ليوعلا الو ديفي ءاكبلا دعي لو رمألا يفق ترا
 . ةدماحلا هتنح

 ىلإ اهاصقأ نم تحض ىتح اهئاجرأ يف ربخلا رشتني داك امف تيوكلا امأ
 يتلا ةبمصملاو للجلا ثداحلا اذهل اهريبكو اهريغص نم ليوعلا عفتراو اهاصقأ

 أرذع ىرن ال . اهباب يف ةذفلا يه ىتلاو تيوكلا خيرات يف ريظن اهل ثدحم مل

 مولم هناف داقتنالا ءاقتال اهب يلدي يتلا راذعالا نم نككي اهبمو هلمع رربي كرايم

 بابسأل هيلع مادقالاب ءرملا رذعييذلا لبسلا رمألاب سبل لتقلا ذا ًادج مولمو
 دشأ وأ ةيعكلا ةمرحك هللادنعنمؤملاةمرحف بونذلا رئامك نم ةريمك لتقلا. ةبفات
 نا انب قبلي ال ةقيقح كانه ناف هبينأتو كرابم مول يف انغلاب اهم نكلو
 تلا رومالا نم عقاولا ف يهو . !ببيلع هنن نا لبق لصفلا اذه زواحتن

 . لمع ام ىلا أك رام ترطضا

 هذبك ةلامأعم نا بدر الو ها هقحل امهراكناو هل نيوخألا لظ وه كلذو

 . راجفنالا ثدحتو ىلغت بضغلا لجارم كرتت

 )٠١( م - تيوكلا خيرات 4١1ه



 ثيوكلا !''نورداغي نيليتقلا ءانبأ

 ريثي نا كرامم ىشخف تيوكلا يف نيليتقلا ءانبأ ناك ةثداحلا كلت نابا يف
 قفط كانه « رأثلا دخأل اويهيف ماقتنالاو بضغلا ةرئاث مهسوفن يف ىرج ام
 « مالآلا نم مهرواس امل ًافيفختو مهل ةيلست فطعلاب مهلمشيو مارك الاب ميلباقي
 قطت مل هلك اذه عم مهنكلو . هيلع مرودص يف شيجي هاسع امل ًانيكستو

 أ فصاوعلا ةراثإل ةرصملا ىلا تيوكلا اورداغف باحرلاكيتاه يف ءاقبلا مهسوفن
 . مجئابآِب مبقحلي نأ نم فوخلا وا كرابم رع

 هتمحل ىلع ءأملا بككسلف هل راح ةسح تلح. نم

 انيتأسس ةشهدم ثداوح هلف ةياورلا هذه لطب مهاربا ل1 فسوي خبشلا اما
 . كراسص هيج رت ْق اهملع مالكلا

 ححابصلا لآ ك رابم عباسلا ماحلا

 وهو اهرسأب تيوكلا وه كرابم . حارجو دمحم وخا وه حابصلا كرام
 كرايم . راطقالا رئاس يف اهتمص راطأو اهءارتأ نم اهاوس ام ىلع ابعفر يذلا
 هنف . تارّمتؤملاو ةيدنألا للختيو ندملاو مصاوعلا بوجي همسا كرت يذلا وه
 ةوقلا رصع . ةعدلاو نمألا رصع همايأىف اهرصع ناكو . تهز هبو «تربتثا
 ءارما نم ريمأب تئزر . ىدرلاو توملاب اهي ال اعاجش هدقفب تدقف . ةبيشأو
 هالولو تفرع“ امل هالول ©« يأرلاو لقعلا يفو ءابإلاو ةمهلا يف ذاذفألا برعلا

 ياهولادنع ديسلا لاضفملابيدالا : نالضافقنالجر تيوكلاةرداغم دعب مهتيعم يف ناكد )١(
 ةمهلاو طاشنلاو ءاكذلا لها نمو ةريغلاو لضفلا لها نم وهو موملا ريبزلا ةيحات ريدم يئابطابطلا
 دقو « ريبزلا يف نآلا مقملا يبرغملا حبار نب دمج خيشلا ذاتسالا لضافلا ةمالعلاف يناثلا اما , ءابإلاو
 ميهاربا لآ فسوي خيشلاو نيليتقلا ءانبأو كرابم نيب تثدح- ىتلا عئاقولا نع لضافلا اذه بتك
 . اهرسشن درب ملو ابفلتأ اريشأ هنكلو ةضيفتسم ةباتكا
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 دبعي دمأ ىلا اتروطسأ تدتما امل هالولو ؛يبرعلا جملخلا جات يف ةردلا تناك امل

 زوزع نب ىكملا خبشلا ثدحلا ةمالعلا هلاق ام ينبحعي انهو . رافقلاو ىقامفلا نم

 .رامزلا !ذه 3 (١)١تدوكلا» : لاق همايأ يف تبوكلا نع ىلاعت هللا همحر

 اكرابم ريمالا فرعي ةسابسلا يف ضاخ نم لكف « ةربشلا يف ةرصبلا يواست

 ترك ذ انهو هب تربتشا تيوكلا نآل تيوكلا هدلب فرعيو . حابصلا لآ

 مايأ ةرونلا ةنيدملا نم هملا هتلسرا باتكل ًاباوح ةناتسالا نم يلا هب ثعب باتك نم )١(

 ١ ج؟ه ةنس دأدغب يف ةعومطملا نيماسللا ريذحت قلاسر هتيدهأ تلكو +١ ةنس ابمف قماقا

 ذاتسالا باوج امأ . يسولألا يركش ديسلا موحرملا ةمالعلا ريمكلا ظذاتسا نم رمأب كلذ ناكو

 طخب وه « ةلاسرلا كلت اهب ضرق ءارغ ةديصقو ةديدع تالاقمو ةمهم داوم هنمغ [دج سيفن وبف
 : ىقعلا بسطلا دمه ىيعدوللا بيدالا انيساص
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 أكرابم نييتيوكلا ةعيابم

 ىسار» ةنس هيوخأ لتق دعب ةدعقلا ىذد يف كحلا مامز ىلع كرامم ضيف

 حرسملايف زرب هنككلو .بسغلا هل هنكي ام الو . ردقلا هل هئمخي ام ملعي ال وهو

 عومدلا حسي وهو زرب . هيلا لآ ام ىلع نمآلاو هحاجن نم قئاولاك هموق ماما
 ىمألا عومد مأ رورسلاو حرفلا عومدأ يه عومد يأ ىردت الو هينبع نم
 . ىسالا اك عومد رورسلل نوكك دقو ثزحلاو

 نازحا نمو حرف نم نيكبت ةداع كل اكبلا ناك دق نيع اي

 كرام اعد اهيربق يف نادببشلا دحلا نا دعب ةموؤشملا ةلبللا كلت ةحيبص يف
 نورت اذان هرمأل يضق امو رمألا يضق دق : مهل لاقف اهفارشاو دلبلا ءابجو
 موبلا كح منا نيلبتقلا اخا اك رابم نأ كاذ ذا اومامف ؟نومزاع متنا اذام ىلعو
 وه امأ . ناعذالاو عوضخلا هل اوربظا دقو نيعيابم هوحفاصف . أدغ كحيسف
 ناو . مهنود ًارمأ عطقي ال نأو حالصالا يف يعسلاو لدعلا ةماقا ىلع مهدهاعف
 قلاو هب تطاحا يتلا فواهلا ضعب هنع تلاز كلذيو اهلك هنوئش يف مهريشتسي
 هيوخا ءانيال بسحم ناك ىرخأ ةبج نم هنكلو رخآل نآ نم اهم سحي تاك
 ةعاجشلا نم ريخاللو ايس باسح فلأ ربكألا مهدعاس مهاربا لآ فسوبلو
 دقو هوفص ريدكتو هتحار قالقا نم اهب نكمتي ام ةلئاطلا ةورثلاو مادقإلاو
 . ًالصفت هماعتس !؟ ابلك هتالمح يف هايإ رادقالا ةسكاعم الول هيلع يضقي داك

 لشمو اك رامم هتأوانم ىف ةسهدم ثداوحو ةممظع لامعا ماق فسوب نإ

 لاطبالا كفلوأب نركذت تاياورلا نم ريثك نع اهتبارغ يف لقت ال تاياور
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 كلذي ةركذت لب . نولمعي امع ةلفغ يف سانلاو لامعألا لئالجب نوموقي نذلا
 بجحلا ةماقا ىف هنف ىف ربتشا يذلا يرصملا بيحن ظفاح ءامهدلا ةمهادلا
 تاماقملا لطب يجورسلا ديز ىباب انرك ذتو لب هممارمو هضارغا نود راتسالاو

 نيذلا لاجرلا كئلواب كيلع اهصقنس ىلا هلامعاب فسوي انركذي . ةيريرحلا
 ةرهشلا نم هل ناكل برغلا يف فسوي ناك ولو « ءاهدلا ملاع يف مبتيص راط

 سلو أشن قرشلا يفو قرشلا نم فسوب نكلو نيريثكلا اهب محازيام ةعساولا

 ةميق هلهأل الو غوبنلا

 هيوخأ كرابم لتق دعب فسوب

 ول تا حجرنو هيوخأ بنذ نع لقيل كرابم دنع فسوي بنذ نكي مل

 .كانه هديش يذلا هرصق ثمح ( هيبصلا ) يف ةثداحلا ءانثا ىف ناك نأ هظح
 يف هتلزنأو مظملا تيوكلا وج نع كاذ ذا هتدعبأ ىتلا رادقالا فسوي دمح دقو

 . هئادتعا نعو كرابم نع هب مصتعي لقعم

 هلازنا هتعاطتسا يف سيل ناو . هلانت ال هدي نأ كاذ ذا لعف كرابم امأ

 همدقتسالوسرهللسرأوهعادخ و هتغوأرم ىلإلام باهرالاو ةوقلاب همصتعم ق

 مهيلع ىلطنت ال نيذلا لاجرلا نم ناك انفسوب نكلو . هلامو هسفن ىلع انمآ

 وهو تعمس امي رهاظت . ًاعيرس بلطلا يليس هنأو فوخلا مدعب رهاظتف لمحلا

 . هب هل لاك يذلا عاصلاب همحاصل ليكي نأ دارأ امئاو قداص ريغ

 هسحن وأ لكلا ءافو ىلع يىل لك ا" لخلل تلكو

 وهو كانهو .هرارف لبق هلجاعبف نظلا كرابم هب ءيسي الثل كلذي رهاظت

 هملإ كرايم ريسي هربخم تيوكلا نم ( سيهعودا ) نبا هيلا ءاجح رارفلل دعتسي

 نيتوكلا دحأنمباتكب اضيأ ربخلا كلذ دكأو . اهتمواقمب هل لبق ال عومج

 . هيبصلايف هيراهدعأ يتلا نفسلا ىلا عرسأو مم امم فسوي مءاشتف ىنعملا اذهب
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 بهذ اهنم مث ( ةرودلا ) يف الا اهتحنجأ مضت لو رحبلا ءاضف يف هب تقلحف
 ىوعدلا ةماقأب كراس ةحار قلقمل ؛ كانه ةناهعلا ةموكحلا ثسح ةرصبملا ىلا

 .. اهمامأ فمحلا هحش لشمتبو هيوخأ لتقب هلع

 دحنتساف ءادلألا كرابم ءادعأ دحأ اشاب يدمح كاذ ذا ةرصبلا ىلاو ناكو
 أك رابم يهرب نا ىلع معحو « هداحتتسا عمسو هاوكشش ىلا ىفصأق فسوب هب

 هل متي داك دقو . هسرع نم هلزندو ماما هقيذمل © تيوكلا ف مرمرع شبح

 ىلع رهاسلا كرام همامأ ؛« همم ىهدأ وه نم فسوي مامأ نأ الول رمألا

 يدتي الام ىلا يدتبيو لذب لك قوفي ام ابليس يف لذبي ىذلاو « هتحلصم

 . طاشحالاو ظفحتلا نم هوئوانم هملا

 دادغب ريشم اشاب بجرو كرابم

 يف هنكرح ريبدت وه لعج ةرصبلا يف فسوي هلواحي امب كرابم مع نأ دعب

 ةموكحلا مامأ فقوو « ًأراتخم ًاعئاط هتيلكب كرابم ىلا لامث بجر اما

 ثداوحلا نم يه ةثئراكلا كلت ناد : لاقف . هقوقح نع يماحملاو هنع مفادملاك

 نا ةموكحلل ريخو « ةيدابلا بارعأ نيب ًاريثك اهلثم عقي لازب ال تلا ةيداعلا
 ابيلع ينبت تناك يتلا ةممظعلا املامآ مده دق اهلخ.دت ناف ةمضقلا يف لخدتت ال

 لحن هيأر تلحأو هحئاصن ىلا تغصأف . « ىبرعلا جملخلا يف ًاروصقو ىلالع

 كلذبو هيلع مزع ام فكلاب اًسأن يدم ىلا ىلناهاشلا رمألا ردصق لونقلا

 ًاضيا كلذبو . ميرم فوخ مبنع لازو ةكلاح ةمغ نييتيوكلا نع تلحنا

 لبق دقو . هنود ىبسلا بصق زاحو « ءاهدلا نادم قى هسحاص كرامم قيس

 . ةيلاغ افحتو ةنيمث اياده هل مدق ريشألا نأ كرابم ىلا بجر ليم ببس يف
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 أساب يدمح ىلا فسويو نيلمتقلا ءانبأ ءاجتلا وه يلصألا ببسلا ىري نم مهنمو

 لثم يف هقح نم ىرب وهو دادمتد يف بجر ىلا مهتعجاأ رم مدعو « 5 ةرصبلا يف

 . هاوس الو يدمج ال دحأ لك لبق ديحولا هجرملا وه نوكي نأ ةيضقلا كلت

 هيوخأ لتقب فسوب يمرب كرابم

 م رمأ ىلا ىعس لب . بسحو فسوي هربد ام لاطيإب كرابم فتك م
 ىلا مدقف « هنم هسفن ةئربتو هيلع لتقلا ةعبت ءاقلا يف ىغس باسح هل نكي

 مههركأ نييتيوكلا رياكأ نم ريثك ةداهش اهبمفك«كلذب ةطمضم ةناؤعلا ةموكحلا

 نرايلس ديسلاو سرافلا دمحم خيشلا موحرملا الإ مينم عنتمي لو . اهيلع كرايم

 نكلو . مئاغ لآ ربجو د شرلا هللادبعو : ًاضيا لاق»و . ىلع ديسلا نبا

 نم هل ابو < ةهابنو ةظقي نم هلام#ُب اهتروص ىلع لوصحلا نم نكمت فسوي

 . ءاحسو لذب

 تيوكلا ىلا عوجرلا فسوب وجرب كرابم

 فكلا فسوي نم اوجرب نأب تيوكلا لها رباكأ ضعب ىلا كرابم زعوأ

 ؛ ابلهأب الو اهم ًاءوس ديرب ال هنأ لاق نأ الا رمالا هلأ اوعقر امددع فسوب

 .مهيلا اهب ثعب لئاسر يف اذهب حرص . هبتحار قلقي ام لك دج هئيسيل هنأو

 رباك آلا نم ةلمح رمأف انم .ةرف ام ىلع همدن هباوج يف هنيأ نم كرابم مموتف

 .حابصلال 1 دوح خيشلا مهس أر ىعو هبلا اوراس .(ةرودلا) هرقم يف هنلا رفسلاب

 . روتفو ةدورب لككب ىبلباق هنكلو

 هئاهدب اهصنتقا يتلا ةطبضملا راضحإب رمأ عوجرلاب دومح هيلع حلأ امدنعو

 : يتأي ام دومح نيبو هنيب ىرجف
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 متنأ اهو مكعم عوجرلا نم نئمطاو نولوقت امف كحصنتسا فلك : فسوي
 ؟ ًاناتهبو ًاروز لتاقلا انأ ينأب ىلع تودبشت ةطبضملا هذهب

 وه كرابم نوككي دقو « اهبق امب الو ةطبضملا هذهب انل مع ال نحن : دومح

 . انتنسلأ ىلع اهل روزملا

 قثأ :رأ هلك اذه عم لقعلا نم الو مزحلا نم سيلف نكي اهمو : فسوي
 . هملا باهذلا يف كءاجر لبقاو ميحاصب

 ىرخا طئاسو

 ىلا طيمسلا لآ زيزعلا دبع كرابم لسرأ دقولا اذه ىعس ققخأ نا دعب
 تايدعتلاو تاكرحلا نم فسوب عنمب هيلا مفشتي يب يف مهاربا لآ زيزعلا دبع

 فسوي منم انتعاطتسا يف سيل نأب باجأ ريخآلا نكحلو .تيوكلا لهأ ىلع
 لوالاقافخالادعب سأبي ملف كرابم امأ .. اهلك هتافرصت يف رح وهو ديرب امع
 كفو رمألا طس وتب نأب ةرمهلا ريمأ لعزخ خشلا نم ًأريخأ ىحرتف ىفائلاو

 . هل ةينملا ةلجاعم الول ةمنمالا اهب ىتقحتت تداك ةممظع ةمهه لعزخ لذب

 كرام ىلا ءاسحالا فرصتم اشاب ديعس ليم مهاربا لآ فسوبي ءاس دقل
 لامعالا نم ناكو .هيلمكنتلاو هعاقدال ةلمحلا لمعد قفط قح . هدضعب هذخأو

 نمحرلادبع هل لاقي بونجلا لهأ نم لجرل مدق نأ ليبسلا اذه يف اهب ماق يتلا

 ريثتسيل ةديدع ماردو ( زرلا ) نم اسيك نيسمخو ةيقدنب نيعبرأ ةمالس نبا
 ماقو هقتاعىلع ةمبملا لجرلا لمحف . فرصتملا دض هرملاو رجاه ينبو نامجعلا
 ةطمحملا لئامقلا كلت ءاسؤر ءامسأب نيتطبضم اضيأ بتكو طاشنو ةمهم اهمف
 ىلاو ىلا امادحا لسرا ةماظو فرصتملا روج نم اهبف نوكشي ءاسحالاب
 الول امهرقم ىلا نالصت ناتطبضملا تداكو . دادغب يف ريشسملل ةيناثلاو ةرصبلا
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 دسأ نكمف دقف فسو تاكرح نع لففي ال يذلا ًاكرابم قيرطلا يف نأ

 نيتطبضملا ريط لاحلا فو ىفحلا رسلا فشك نمو اهبلع ضيقلا نم تيوكلا
 هركشي باتك هنم هءاجف رمألا ةيلح هربخاو ءاسحالا ىف ( فرصنملا ) ىلا
 . ١١4 ةنس كلذ ناكو هتظقيو هتمه ىلع ىنثيو لمع ام ىلع هيف

 ءاسحالا لها نم راجت ىلع ريفطظلا ْنَم لاجر موجه

 ىلع ريفظلا نم ةلضمقحو يدبسلا دمعس محه 141 ةنس لوا مسير يق

 مهو « مايأ ةثالث تيوكلا نع دعبي عضوم يف هقافرو شيهد نب نمحرلا دبع
 ( نالبقلا ) يعلا نم ةلمججو لبالا نم اعست مبنم اوذخأف ءاسحالا نم نوتآ

 لاير نيتئامو فلأ وحنيب ردقت دوقنلا نم ةمئكو داد غبو ةرصملا لهال

 . (لاير 1٠٠١
 ل1 فسوب امل كرها نا هداقتعال ةثداحلا كلتب ًاماّتها ربظأف كرابم امأ

 امهربخي دادغب ريشمىلإ ًافارغلتو ةرصبلا ىلاو ىلإ ًاباتك هجوف هناوعأو مهاربا

 اهنم بلطيو ريبزلا لها نم سانا ىلإو - فسوب ىلإ اهوزعيو ةعقاولاب
 باتكلا ةروصب ثعبو تاءادتعالا كتاه لاثما نع هعنمو هدب ىلع برضلا

 . اهملع فرش ةرصملا فارشا بسقن '''بجر دسسلا ىلإ فارغلتلاو

 لمأر حابصلا ل1 ىلع ءاضيي يدايأ ةرصيلا فارشأ بيقث بجر ديسلا ةحامسل نأ (1)
 يف فوقولاو مهامح نع دوذلاو مهنع عافدلا يف « ةليلجلا لام“الا نم هللا همحر هل . امومع تيوككلا

 . هلآو كرامم دض ةمركحلا لاجر دنع روثت يتلا عباوزلا ىلع هبلغت يفو هتاكرح يف مهاربا لآ

 ءالضفلا هئانبا ةنازخ يف نآلا ةظوفحا لئاسرلا يف ام عم كلذ لك مهيلع ىببضغ نارينل هدامخا يفو

 . دعي ايف اهنم ءيش كي رممسو . هانلق امل دبشي
 نايلهءبجاولا نم ىرا تنكو ركذني ال تيوكلا لها ىلع ًاحضاو الضف لملجلا دسسلا نا ًاقح

 هرصائينلخآلاو هيئيعم ربكا نموكراس ةامح- خيرات نم نكر هنآل انه مايا اذه ةججرت ىف ضمفا

 رباك الانم اهراز نمم هنالف براقالاو تويبلا نم اهمف هل ال تيوكلا لهأ نم نكي ل نا هنألو
 , خيراتلا نم يلاتلا مسقلا ىلا كلذ تأجرا ىنكلو ءابجولاو
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 ريغ يهو فسري ىلا كرابم اهيسني ىتلا ثداوحلا كلت لثم ين نحن
 نينثالا ءاهد نم هفرعن امل اهمفنب الو اهتابثاب مزجن الف ظفحتب ب ابلقنت ةرويشم

 . اهركمو

 ةيرحب نفسب تيوكلأ وزغي فسوب

 لوألا ريغ اباب قرط لب اهلمع يتلا هيعاسم طابحاب فسري ةيزع فعضت مل
 نيذلا نيكنحملا لاجرلا نم فسوب نآل ديرب ام ىلا هلوصو يف لمأ هلكو
 تايكني اوببصأ اماذإ توسأبب الو ءدب يذ ءىداب مبلشفب تولابي ال

 ةدم ءاجرالا كلت ف ثبلو روشعمو نايدنه ىلا ةرصبلا نم فسوب رفاس

 ةعبراب نيليتقلا ءانبأ نم ةمج عم نايدنه طش نم علقأ مث . لاملاب لاجرلا دنجي
 لبق نكلو تيوكلا مهتهجوو حالسلاب نيججدملا لاجرلاب ىآلم ةنيفس رشع
 اهيلع اوضبقف دكلبلا ىلا ةرئاس ةبتيوك ةنيفس اورصبأ ( طشلا ) نم مهجورخ
 اهبحاص ىلع اوذخأو . ماعطو ءام نم اهيف ام اوذخأ نأ دعبو .اهمف نم ىلعو

 . اهوتلفا تيوكلا ىلا بهذي ال نأب قاثملاو دبعلا

 لابم ريغ دكبلا ىلا هبجو لوح ىتح مهدي نم تلفي داك امن '!'اهبحاص امأ
 ىتح ًائيش لوطسألا رمأ نم نوماعي ال ابلهأ دجبوو اهءاجف . هيلع ذأ امب

 هربظ ىنمنا دق هنكلو ةاسحلا دمق يف موملا اذه ىلا دوجوم وهو « ليحم ا واد ىلع وه )١(

 هنع حابصلا لآف اذه عمو . تاكلبم تاعفص عقدملا رقفلا هعفصو .. هتوق تفعضو هرعش ضيباو
 تناكلل اهالول لا ةميظعلا ةمدخلا كلت لجرلا محل مدق دقو مهب قيلي ال اذهو . نولفاغ
 . ةلوبجم ةحمتنلا

 حابصلا ل1 نم تدوكلا يف مهلا ةكيرأ ىلوتي نم لك لع بجاولانم هلا ةريغ ىربو ىرن انك
 هتايحي هترطاختل كلذ ىرن انك معف , ايندلا قراغي نأ ىلا هتلئاعو لجرلا هجاتحي امب موقي نا
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 ذخأو قسمعلا همون نم ظقتسا هنذأي سمه نأ دعب كاتهو . هسفن كرام

 زبجف لالحضالاو ءانغلا ربق يف هنفدت نأ تككشوأ ىلا هتلفغ ىلع كحضب
 نأ الون هسفنب اهدئاق نوكي نأ دارأ . مهادملا رطخلا كلذل ءاقتا ةديدع نفس
 . لعفي ال نأ هيلع اومسقأ نيلهألا

 رصبأ امدنع هنأ ريغ مخضلا هلوطساب فسوي لبقأ يناثلا موملا ةحيبص يفو

 مع دإ لاخلا يف ىرقبقلا عجر ( راقلا دينب ) لحاس يف نيرهمجتم نيبتيوكلا
 لشفلاو صقنلاب الاب هيلع دوعي ال هذه ةلاحلاو هموجه نأو حضفنا دق هرمأنأ

 نيب متي ام رظتني ناك هنأ لاقي ةهوع ةريزج يف يقب دارط هتيعم يف ناك دقو

 هنالذخو هرصن نم هيأر ىربف هملع امإو.ديرب ام اذهو فسوبل امإف نيقيرفلا
 هذه يف زيلكنالا عم فسوب طانتراب لاق نم لوق حجرتي دارطلا اذه دوحجوبو

 دعبتسملا رمألا نمت الإو . اضرو مبنم ملعب الإ لوطسالا زبحي مل هناو . ةلحلا

 هيف امل ىرت يدلا ىبرعلا جملخلا يف رخمي ىبرح لوطسأل ةموكحلا حمست نأ

 نوكي نأ ريغ هلحاس يف نمالا رسشن قحو . بلسلاو ببنلا نم هظفح قمح
 .ةكرحم عبصاو ةلماع دي هبف امل نوكي نأ ريغ نمو.ٌؤطاوت همحاص نيبو اهنيب

 فترإ انلقو لاقي ام يفن اننكمأل لوطسألا ةبعم يف دارطلا نكي مل ولو
 دقو هزيبجت يف ابعم رطاخ دق فسوي نأو ارتلجتا نم ملع الب زبح لوطسالا
 . هنع لفاغتف راف هرصبأو هكرتو ًامجابم هرصبا

 ةلامحا كلت ىف فسوي ةرابم

 .همزح ىلعو فسوب ةرابم ىلع لدت .ةممظع تاطاستحا ةلملا هذه تمدقت
 رقاس هنإف دارأ اك _:راكف هتقو يف ةرصبلا ىلا هرفسب دحأ معي ال نأ دارأ

 . ىهنيو رمأي مهينارهظ نيب هدوجوب نوكشي ال لب هرفس نولبحي نوريثكلاو
 اينم هرفس عاش ةدمب نايدنه ىلا ةرصملا هترداغم دعب هنا هلك اذه نم برغأو

 ءابنألا تءاج مث.ايليسرم ىلا اهنمو ديعس روب ىلا اهنم رفاسيس هناو . يب ىلا
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 . ىرخأ ىلا دلب نم هلقنت سانلا دقتعاف . مسشأ امل ةقدصم تابجلا كلت نم

 نولوقي ام عمسي داك مهنم بيرق اذه عم وهو ديعي رخآ ىلا عساس رطق نمو

 ةكرح ءاخسو ةعاجشب اهيلع مدقأ « ةلئاه ةكرح ريدي . ةلثاملا مهحابشأ رصببو
 نع اك رابم لأسن نأ الإ انعسي ال انهو .تفرع يذلا همصخ ىلع يمقت تداك
 امل هنا . ريذنلا كاذ نم الإ ةكرحلا كلتب مع هلل نكي لف . هباصأ يذلا دوجلا

 هانفرعو ءيش ابعم هتوفي داكي ال يتلا هتهابنب اك رابم انفرع دقو شهدي
 فارتعالا ىلا لصفلا اذه يف رطضن. هموصخ نم ريثك ىلع اهب بلغت ىتلا هتظقس

 ىلع ظحالن ىرخأ ةبج نم انكلو . قئاقحلا عم ائيش هيلع قوفتلاب فسوبل
 ةئيفسلا بحاصل هتالفا وه كلذ . هيحاص هي بصأ امع لقي ال أطخ فسو

 . ( سانلاب نظلا ءوس وه امنا مزحخلاو ) هب نظلا هناسحاو

 ةلملا كلت تناكو ةوبك داوج لكلو ةوبن فس لكل لق دق نكلو

 . ا؟6١ ةنلس مرحم 6 ف

 يناثعو يزيلكنا تيوكلا ءانيم يف نابكرم

 يناثع بكرم ليقأ « هجاردا هئفسب فسوب هيف عجر يذلا موملا كلذ يف
 ىف يقب يذلا يزيلكنالا دارطلا هنظف . فيطقلا نم وأ رطق نم تيوكلا ىلإ

 ءانبم يف ىمراو هعبتف . ةيسايس رومأ يف كرابم ىلإ ايتآ ( ههوع ) ةريزج
 ىلع جاجتحالا ًارهاظتم ءاح هنكلو . هسفنب ةقمقحلا فشكسمل تبوكلا

 زعواف © لوزنلا هنف نم لواح كاتهو . رحملا ىف نفسلا هجارخا يف كرابم
 ةيئاؤعلا ةموكحلا لبق نم يحصلا رجحلا رومأم يدنفا مهاربا ىلا كرابم

 رمأآلل اوداقناف © موي رشع ةسمخ وحن ( ةنيتنركلاب ) مهريبطت دعب الا مهعنه
 ىلع فقوف دسعي نم كرامم ةبطاشمب اوضر ًاريخا مهنكلو < نوناقلل اوعضخو
 عمسي ثيحم فقوو ةريغص ةنيفس يف مهملا بهذ لب ليقو « رحبلا ءىطاش
 ىلا نفسلا نم ًائيُد جرخأ ل يلا « هيلع اوجتحا امدنع لاقف هيحاص مالك لك
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 ول يلا ىلع اهتاجاح يف ءيحتو حورت ةيتيوكلا نفسلا يه هومتيأرامو رحبلا

 ةنمآلا يدلب يف يتمجابم ديرب ًايئادع الوطسا نأل * مساو رذع ىل ناكل تلعف
 اماودحب ملو اوعجرف <« ةقاطلاو مسولا يف امب هلباقا نأ ينلوخم نوناقلاو

 ؛ زيلكنالا ةبطاخم يف هنع بوني نم لسرا اك رابم نا لبق دقو . هب نوحتمي

 رطق ىلا بهذي هقافخا دعب فسوي

 . ءادلالا كرام ءادعا دحأ ىلا نب مساق خمسا ثىح رطق ىلإ راط لب

 .. هرزأ دسو هترصن ىف هب ثيغتسو هدحنتس

 كرابمل سني مل هنأل ارورسم ًاحرف هتيبلت يف عرسا دقف مماق خيشلا امأ
 ديدشلا ١١! هحرف سني ملو . هتأوانم يف ةيناثعلا ةموكخلا دعاس هذخا

 . ١98٠١ ةنص اهلهأ ناس مهفارغإو مهقارحاو ةرابزلل زيلكنالا برصب

 ىلا ىدهأف . هيلا ةموكحلا لاجر ضعب هتلاتساب كانه اهراثأ ىلا ةعبوزلا

 ةيدولا ةطبارلل ةيوقت ةسيقن اياده“ مهلا هبحاص « ءاسحالا فرصتم اشاب دمعس

 نظ دنع فرصتلا ناك دقو . هنم دصقي امف هعارسال ًالسستو ؛« اهنبب ةعدقلا

 فشكي ةرصبلا ةيالو ىلإ لاحلا يف ثعب لب ىناوت الو رخأت امن . هب كرابم
 . ءايمع ةنتف ريثي هنوك عم اذه ناو « يناث نبا هلع مزع امو رمألا ةملج اهل

 كرابم ىلع يناث نبا نم ضحب ءادتعا وه . نمألاب ثيعبو . ةحارلا قلقيو

 . لاق ام ىلا ةيالولا تغصأف . ةيلعلا ةلودلل عيطملا مضاخلا

 نيكست يف عرش . رطق يف فسوب هربدي ناك امب لع امدنعف كرايم امأ

 دمجموأ همال امدنع لاقو ينفث نبا لع عقو امب هرسثبي نم دشرلا ل[ دمت ىلا لسرا دقف )١(

 .(يرايتخإيأ)(يفيكبةاد)يديب( يّتاخ يأ ) يربمو ( يدنع يلقع ) لمع ام ىلع حابصلا ل
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 برضلاو ةكرحلاكلت نيكست ىف ةرهاظ دب « فاحز بكرم يف ةبنسلا فاقوأ
 . ًأرسق هيلع مزع امع هفك و ديدح- نم ديب ىناث نبا دب ىلع

 يبمب ىلا هرفسو فسوي ةغوارم

 أشي مل نكلو . هاوس ال فسوي وه رطق ةكرحل ريثملا نأب دحأ كشي ال
 . ةقبقحلا نوابجي دق نيذلا مامأ كلذ نم ءيشي فرتعي نا

 رفاسي نا لبق ةرصبلا يف بيقنلا بجر ديسلا ةرضح ىلإ باتكي ثعب

 .نيلوقتملل ًابيذكتو ةببشلل ًاداعبايمب ىلا رفاسيس هلوح تماح يتلا مبتلا كلتت

 ردنب ىلا وه راس مث ( الوأ مسجلا ) ىلا هبراقأ ضعب عم ًالعف رفاس دقو
 ىلا ةيراخبلا بكارملا دحا يف بكرو مسجلا يف هبراقأ كرت نا دعب سابع
 هترشابملل ىمب يف ىقبي نا مهاربا لآ زيزعلا دبع خبشلا هنم بلط كانهو يم

 . لامال فالتإ رمألل يىضبق ىف نوككي دقف انأ امأ

 أركنتم لئاح ىلإ بهذي فسوب

 نيباملا بتاكشاب اشاب نيسحت نم درو ىمب يف فسوي ابماقأ ىتلا مايألا يف
 باملا بلط نمضتي « ةمكرتلاو ةيبرعلا نيتغللاب دمشرلا نبا ىلا باتك ينواملا

 هل لاقف هتقمقح- ريغ ىلع ريخلا فسوي غلبأ ةرصملا يف ءاوهألا لهأو نيضرعملا
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 ًاركذدتم ةيراغبلا بكارملا دحأ يف مب نم رفاسو احرف ربخلا اذهب فسوي

 لئاح ىلا راس اهنمو 2 دحا هب رعشي لو ريبزلا ىلا جرخ مث « ةرصبلا لزنو

 .لكراكو (ةبلصلا) يزي ايزت دقو « مدخلا نم ةعبرأ هنيعم يفو ًاضيأ ًاركنتم

 ىرج ىتح كائه لصو نا الإ وه امو . دحا هفرعد الثل هسفنب لبإلا ىعرب

 . هماعتس ام ثداوحلا نم نيريمالا نيب

 ديشرلا لآ دمحمو فسوي

 كرابم وزغ ىلع رطق يف يىنث ناب دجنتسي ناك ام ءانثأ ىف فسوبي نا لاقب
 هل لمملب رهاظت ادم ناو « لئاح يف دشرلا لآ دمحمب دجنتسي اضيا ناك
 ًاهرك كرامل رمضي ناك هناف « دمه نم اذه لصح نأ دعب الو هيلط ةباجإب
 نع رغصت ال هسفنو هعماطم محازت تناك هعءاطم نأل الإ ءيشل ال ًاديدش
 ' ىلا حمطي كرابم نىراذق . دمه لامآ اهاضف يف عيضت ةميظعلا هلامآو هسفن

 هنم كلذب سحأ دقو . دجن يف ةيدابلا يف ةماكلا ذوفن نم هيلا حمطي ام قوف
 راح نم ةلمج لتق اكرابم نا ةلب نيطلا داز لب . دمحجو للادبع : هيوخأ مايأ

 اودعب نا دعبو « مبعئاضب تيوكلا نم اوجرخ نا دعب ةيفخ لئاح لهأ

 نراك ام ىلع انلديو . كرابم اهاقشأ نإو دمه ىلع ةيفاخلا فخت لو . اهنع

 ةجبللا ديدش باتكب هيوخأ لتق هيلع هراكنتسا ةيهاركلا نم هل هرمضي
 شيجلا زيبجتب مهي نا كشوا ادم نا لبق دقف نكي اهمو . بينأتلا داح

 . بونجلا نم كلذب ىلا نبا م يذلا تقولا يف لامشلا نم تيوكلا ورغل
 تيوكلا ربظ نع عقو يناثلل ةموكحلا فككبو « لوألل ةبنملا ةلجاعمب نككلو
 .. لمقث لمح كرابمو

 ديشرلا لآ زيزعلا دبعو كرابم

 هفلخ ىصوأ بجر ىف ١116 ةئس ةافولا دشرلا لآ دمحم ترضح امدنع

 يف ام لكب هتمواقم ىلعو هل هبنتلا ىلع هضحو كراسمل ظقبتلاب زيزعلا دبع
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 زيزعلا دبع نا معن نحنو كلذب هاصوأ .ًامومع دمشرلا لآل دودللا ودعلا وهو

 ةريبكلا كرابم سفن هيلع يوطنت ام مع دقو « هيصوي نم ىلا ةجاح يف سيل
 ةردزج ف فيلا خيشلا وه اك رابم نا زيزعلادبع معي . لامآلاو عماطملا نم

 ريمأ لك مامخ ابهنم ضوق هنأشو كرت نا يذلا دمحولا لجرلا وهو برعلا

 هل امو ءابإو ةمه نم هل اب لفسألا ضمضحلا ىلا هزع ةلاح نم هلزتي امب هامرو
 لازب ال هئارح' نم نأكف . نيقملا لع هنم كلذ معي . هدامخال مزحو مزع نم

 .. ضرالا ربظ نم همسا وحمو هسافنأ دامخإل بسانملا تقولا دصرتي

 زيزعلا دبع رطاخ يف لوح ناك ام هتفي ل ةديسمبلا هلامآ عمق كرابم امأ

 نع هتاكرح بقاريو « رذحلا نيعب هبلا رظني أتفي ال ناكف هوحن ديشرلا لآ
 كلت لظ هنأ ريغ « هتفأش عطقيو هتكوش دضخي امب هتلجاعم دويو * بثك
 دبت لو نوككسلاو ءودبهلل مزالم وهو ديسرلا لآ دمه ةافو دعب ةلدوطلا ةدملا

 ودع همامأ . ماتهالاب ىلوأ وه نم همامأ نآل الإ كاذ امو . هدض ةكرح هنم

 .تافالتخالاو مهتلاهيلع رثكأو لكاشملا هيلع عون « بيرق يوق ودع « رهام
 ًاتقو هل عدي مل يذلا ةقرحلا ةقعاصلاو لزتملا ءالبلا مهاربا ل1 فسوي همامأ
 انذا دشرلا نبا ىطعأ اك رابم انيأرام اذا ةبارغ الف ًأذإ .هاوسل هبف غرفتي
 لك ضقنو ريخألا اهب ماق ةلمح لك لطبا نا ىلا هنود فسوبب لغتْاو ءامص
 . هلتف دق لزغ

 قلح فسوي نا مع دقو اميس . هتطخ ذيفنتل ناح دق تقولا ىأر كانه
 كرابم ىأر معن تماع اك . هبرح ىلع ديشرلا نبا ءارغال . لئاح ىلا هيحانجي
 . هراد رقع يف هودع وزغل بهأتيو . ةدعلا دعب ْدذخأَف . ناح دق تقولا

 . هب ريطي يدلا هشير عطقملو



 رمش ىلع مج حابصلا لآ دومح

 مبيلع راغأف ( هبيخرلا ) ىلع نينطاقلا رمش نم ديشرلا نا نابرع ىلع موحبلل
 . ذخأ ام مهنم ذخأو 1١م ةئس رفص يف

 نأ [:رايرع ىلع ةراغالل ةنوآلا كلت يف هسفنب ءاج دقف دشرلا نبا امأ

 . هايا هتلجاعم لبق هلجاعو نادمملا اذه يف هقبس اك رامم نكلو . ًاضيأ حابص'
 ةججأتملا ديشرلا نبا نارين المل رمش ىلع هتراغ يف قيوكلا شيجلا رصبأ دقلو

 ٠ ةدرأملا ةمسئغلا كلت لا هنع فدصقف ءاضفلا ٌِق

 . هود نم هم لزن امب ملعو ديسرلا نب ىلا شدجلا لولق تلصو امدنعو

 يف رمش ىلع راغأ يذلا نودعس ىلا لام هامتناو ةظقب ىف ناك هودع ناو
 . ءاأاسشه هدادعتساو . ىدس هريس بهذي الثل تضم مايأ يف ( محللا لت )

 لتقو لاومالا نم لت ام لانف ريفظلاو كفتنملا نم هعم نم ىلعو هبلع ىحبف

 . لاجرلا نم لتق نم

 ١١( هيفوطلا وأ فيرصلا ةثداح

 الثل هراد رقع يف دشرلا نبا لجاعي نا كرامم ىأر ةثداحلا كلت دعب

 نابرعلا نم أريثك مض مرمرع شيح هيلا رفاسف . اهب دعتسي ةصرف هل نوكت
 .رجاهينبو . هرملاو . كفتنملاو . راد بيرعو . نامجعلاو . مزاوعلاو ريطمك

 دئاقلا وه كرابم ناكو . تيوكلا لهأ نم لتاقم ةئامئامت ومنو ريفظلا نم ةلثو

 . حابصلا لآ نم دومح نب حابصو . ةفيلخو دومح هتيعم يفو . هسفنب هل

 ىلع ديشرلا نباو حابص نبا نم لك ماقا ميصقلا برق نابراقتم ناعضوم ةيقرطلاو فيرصلا )١(
 يتلا ةلئاحلا ةكرعملا كلت تناك اهنيبو ةثداحلا موي يف هيحاص ىلا لك ريسم أدتبا اهنمو اينم دحاو

 . ١١٠١م ةنس ةدعقلا يذ يف تناكو . امم ناممالا ناذه ابملع قلطأ

 )١١( م - تيوكلا خيرات ا



 لآو . دحم ناطلس زيزعلادمع هئياو ١١( دوعس لآ لصمفلا نمح رلا دبع مامالاو

 راس . اضيأ نودعسلا نودعس هع شدحلا جو رح كدعدو 0 كد رب ءارهأ مملس

 ددرت رأس . ًاددعو ةرثك ءاضفلا المو ضرألا هتأطو تلقثأ دقو شدجلا

 . دوسالا هريثز نم دعترتو هادص لامجلا

 دوو . هدشر همدعاو هبل راطأ ًارعذ هريسم نم رعذف دشرلا نبا اما
 يف هدراطي ناك ًاكرابم نككلو . لاتق يف هاياو كبتشي الو هب ىقتلي ال نأ

 ىلع مم دقو . رعولاو ليسلا هنع لأسو ةيدوالا نوطيو . لامجلا سور

 ةحودنم ال نا ديشرلا نا لع كاذ ذا .مصتعم مظعأب مصتعا ولو هكرتي ال نا

 ًاهركم نادمملا لزنو . ءاضقلل لستساف لاتقلا نم هل رفم الو « لازنلا نم هل

 تيوكلا خيرات يف ةروبشملا ةثداحلا كلت تعقو ةيفرطلاو فيرصلا نيب كانهو

 ؟ عسبر خيراتب ةرصملا يف بمقثلا بجو دمسلا ىلا ًاباتك كاذ ذا نمحرلا دبع بتك دقو )١(

 هياتك يف اهركذ رومأ يف ةرصيلا ىلاو فطعتسي نا هنم بلطو هجورخي همف هربخ ١؟وا م ةنس

 ءانالاّتقو نم . ةبربلا بر ايمادا ةيلعلا ةلودلل انتامدخ مدق وكملع فيرش ىفخي ام » هصن اذهو

 . كلذ يف قح هل سيل وهو مهايا يبماظو انرئاشعو اننادلب ىلع ديشرلا نبا تايدعتو . دادجالاو

 انيجوتوهدي نم مهداقنتسا لجال هحوتن نا حاحلالا دج لهأ اتملع رثكا . هملظو هتأاددعت ىضتقميو

 ديشرلانبال بتكي نا ةرصبلا ةيالويلاو ةرضح نم انل اومحرتست نا مكتالضفت نم وجراف . كلذل

 ءامد كفسو لوتقمو لتق ةنئتف عقت نا ارذح انيلع هرئاشع نم [دحأ كرحي الو انل صرعتي ال نا
 لازن ال انثا هقاثممو هللا دبع اذه ىلعو نيميدق ةلودلا مادش نحت و كلذ يف بمسأا وهو نيالا

 مسمج ىلع ةاماحملا متأ يماحنو . هزعو هدجم هللا مادا نينمؤملا ريما ةرضحل ةمزاللا تامدخْلا يدؤت

 ... خلا امهرئاشعو فيطقلاو ءاسحالا , ةيلعلا ةلودلا فارطأ

 ضايرلا لالتحا وه انبم لآو ميلس لآو دوعسلا زيزعلادبع ريسم نم ضرغلا ناكو (؟)
 ميلس لآ ناف رمالا ءىداب يبتطخ“يف اوحجن دقو همصخ ديشرلا نبا لاغتشال ةديربو ةزينعلاو

 ريغ هبلخمب ابيلع ضبقو ضايرلا ىلا زيزعلادبع بهذو . ةديرب انبم لآ لتحاو . ةزينع اولخد
 رفح يف دوعسلا نبا كاذ ذا عرشف هاحن مصتعاو اهرصق يف نصحت ناعيض نب نحر لادبع اهريما نا

 عرذا الا رصقلاو هنمب نكي م الو . ادوراب هلع نا دعي ًافسن هب هفسنمل رصقلا ىلا لصتي قدنخ

 برا لبق ضايرلا نم هجورخمي لجعتساف . فيرصلا ةثداحت ىف هعم نمو كرابم كاذن 7 هغلب ةلملق

 , نيحناف ةديربو ةزينع اولخد نم جورش ناك اذكهو دحا ةقيقحلاب رهشمد
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 ليبق ىلا ربظلا لبق نم لاتقلا رمتساو ناقيرفلا لباقثو ناشدجلا محتلا كانه

 تراك اهنم لك يف هنكلو . هزكرم نم نيترم ديشرلا نبا رقبقت دقو رصعلا
 ةنجأ لبالا نم ًافوفص هشيج مامأ مدق دقو مامالا ىلا مدقتلا نم نكمتي

 ديدش كارعو فينع لاتق دعب ًاريخأو رضتحملا مشبك تناكف ( لابنلا ) همقتل
 نال راصتنالا مث . ةلملف ريغ سوفن تقهزو . ىصحت ال حاورأ هبف تمهذ

 يزخلا دادمب هل رطسي امم نكلو هلبق زعلا سأك برششو . همصخ ىلع ديشرلا
 . ةكرعملا دعب نيمتدوكلا نم نيمزبلملا همقعت رملا داقتنالا تاحفص ىلع « راعلاو

 فويسلا هلامعاو اهرازوأ برحلا تعضو نأ دعب مهنم ىحرجلا ىلع هزابجاو

 نم ًادحأ اوقتعد ال نأ هموقل هتلصوو ةقفشس الو ةمحر نودب . مهباقر يف

 مهنم تلفي ل كلذ ءارج نم ناكف '''دوسأ الو نوللا ضببأ ال نيئتيوكلا

 ىرقلاو ندملاو فوبكلاو دجاسملا نم مهنوجرخم اوناك دقلو لبيلقلا رفنلا الإ

 . رخآلا ولت دحاولا هايشلا حبذ :مهناوخإ مامأ مهتوحيذيو

 ال نكلو . هيلع كرابم ءادتعال ىتأ ام ضعب يف ديشرلا نبا رذعن نحن

 راودأ اهب لثم ىتلا ةنشحولا لامعألا كلت يف خيراتلاو هللا هرذعي الو هرذعن

 هن دوس ام نأ ىلع .نوهركم تبوكلا لهأ نأ معي وهو . ةسرتفملا تاناومحلا

 عم ىتح هنوحمبي نوماسملا الف نيناوقلاو عئارشلا عيمل فلاخم هخيرات ةفيحص

 هل لبجلا نكلو نيماسملا عم ىتح هنولمعتسي نوفلاخملا الو . نيدلا يف ىهمفلاخم

 ارابتعا بيبللا لقاعلا يفكيو هرون اوبجحو معلا نم اومرح نم ىلع ةطلس

 نم هب اوسصأ امو ءالبلا نم هراصنابو هب لح ام ديشرلا نبا هلمع ام ةعاظفب

 ام لك ىلع مودع ءالبتساو مهبنف فيسلا عوفقوو ةوطسلاو كلملا لاوز

 . توكلم اوناك

 ىلا مهنم ريثك ناولأ لبق رحبلا يف مهلاغتشا ةرثكلو مبسقط ةرارخل نوينيوكلا ناك )١(

 اذهل مبفرعي ال نم دنع ةمدخلل نيلمعتسا ءاقرالاو مهنيب زيممتلا بعصي ثيحي داوسلاو ةرمسلا
 . تمم“ امب هموق دمشرلا نبا ىصوأ
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 فيرصلا ةثداح يف كرابم لاذخنا بابسأ

 (اهدحا) ةلؤملا ةثداحلا كلت ىف ةعزهلاولشفلا كرامم قوط ةديدعب اسأل

 ىف سدلو يفاكلا دادعتسالا هةمصخل دعتسي هعدب ىل اباجعا هترثكب هباجعا

 نراك اذإ اهس زوفلا لين نمضي ام مزحو ريبدت نود نم اهدحو ةرثكلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هسسنل لاق هللاف .عوملا لمشو فوفصلا للخت دق باجعالا

 هللا نم مىكنع نغت ملف مكترثك متبجعأ ذإ نينح مويو ) روصنملا ديؤملا وهو
 أدبم نع نولتاقي ال مهو ةيدابلا نه كرامم عم نيلتاقملا لج نا (ًامناث) . (ائيش

 عفادب نوعفدني امنإو اهليبسيف ةتاتسالا ىلا مرطضي ةخسار ةديقع الو فيرش
 قاهزا هيلع لوصحلا ءارو نم نا هذه ةلاحلاو اوماع ام اذاق ريغ ال لاملاب عمطلا
 . رايدالا اولوو مدقتلا نع اومجحأو اهب اونض مهحاورأ

 هحبور نعو هنطو نع مفادملا لاتف ديس رلا نبا دنج لاتق نا ( ثلاث )

 هلك اذه ىلإ انفضأ اذاو4لاسبتسالاو ةعاجشلا ىلا ىربكلا يعاودلا نم اذهو

 كلت ضيا مهميظنتو مهتأشن ذنم برضلاو نعطلا ىلع مهريبك و مهريغص بردت
 . راصتنالاو زوفلا يف بابسألا ىوقأ نم اذه ناك ةلجلا

 ديشرلا نبا ىمر نم لوقي ميصقلا ىلا هلوصو دعب كرابم عادخما عبار
 ًايعاد اذه ناك دقو هيدب نيب نم مهتلفتو هلوح نم دنجلا ككفتو فعضلاب

 مهنم ريتك هنع لصفنا ىتح نابرعلا نم هنذأتسا نم ةصخرلاب هنعنام مدعل
 : مبيلهأ ىلا اومهدو

 فيرصلا ءالتق نييتيوكلا بدن
 . ربصلا غرافب ةثداحلا كلت ةقمقح نورظتني مهتنيدم يف نويتيوكلا ناك

 مه انيبو فواحلاو سجاوهلا مهترواس دقو . رما نم رحأ ىلع مهو اهبتورظتني
 رثعتي ًاركنتم ةنيدملا جلو دق كرابم مادخ دحأ ( رسنيرق ) ب اذاو كلذك
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 ليانقلا كلتب مبعومج ىمرو مهنيب عجفملا أبنلا راطأف . لاذخنالاو ةلذلا لايذاب

 دقو اهكرت . جاومألا اهفذاقتت ىتلا ةنيفسلاك كاذ ذإ تيوكلا كرتف . ةجعزملا
 . رمهنملا باحسلاك ىيرحت را اهبعومد رداغو . ءامسلا نانع ىلا ابليوع عفترا

 ىمألا لمشو . توببلا مغلا مع دقو . تالكاثلا بدن اهالتق بدنت اهكرت
 همف تمرطضا دقو الا بلق الو . ليوع هئفو الا تيب الف . عوجلاو دارفألا

 كاذو رابلا اهنيا ىلع حونت كلتو 4 ىودصلا هفلا ىلع ىي اذهف . نارينلا
 ةمطبنلا دئاصقلا اومظنو نوك رتشم باصملا يف لكلاو .مملا هبيرق ىلع مجفتي

 . بدألا باب يف اهنم جذامت ركذنس امم . ةثداحلا كلت يف

 فيوصلا دعب كرابم

 نم نانثا الإ هعم سيلو فيرصلا ةثداح دعب تيوكلا ىلا كرابم لصو
 نرالذخلا بوث اسبال يوقلا هدنجو مظعلا هشيج رسخ دقو اهبلصو . همادخ
 لامجلا ديت تلا ءادوسلا ةثراكلا كلتب بمصا دقو هملا رظننف . ةزعلا دعب
 لجس نم همسا ليزتف هباصا امم سأبلا هرماش لها . بولقلا اهوه نم بوذتو
 كحملا كاذ ىلع هسفن ىلا فرعتنل لاطبالا كلس يف همظننف ال مأ لاجرلا
 ةدشلا يفو ؟ ءاخرلاو نوهلا يف الا الجر نوكُي ال نم سفن يهأ ؟ قداصلا
 نم هاندجوف ةذفانلا كلت نم هبلا انرظن معن ؟ هدشر هنع دعبي ام هب لزني

 نا ةمهلدملا ثراوكلاب ىلابي ال هاندجو هتنيط تنجع ربصلا نمو قلخ ديدحلا

 نع هل ثحي قيرط هيلع دس نإو اباوبا لمالا نم هسفنل حتف باب همامأ قلغا
 نم يل دب ال هكح يسرك ىلع عبرتم وهو لوقي اهدعب هانعمس ىرخا قرط
 .هشرعنمهلزني ام ءالبلا نم هب لزنا ناو دب ال . راعلا ىب ىحلا نمم رأثلا ذخا
 انعامسا المو نيسلاجلا نم يشرع ىلع ناو . نادمملا يف هتلزانم نم يل دب ال
 . ةضمملا ثداوحلا ماما مهسفنا لاطبالا ةلست باب نم هاننظف توصلا كلذب

 .] مُهمادعأ نيب مهداحتل ًارابظاو

 مضعضتا ال رهدلا بيرأ نأ مهيرأ نيتماشلل يىدلصتو
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 نا دعي اهاق ةعصان ةقمقح هلاق ام ناف نيئطخلا نم اننكلو كلذك هاننظ

 «لاق 5 ( هيلع تضق دقو ) همصخ ىلع ءاضقلا يف ةقداص ةطخ هنهذ يف ممر

 لوه نم هلقعب بمصا دق هونظل كاذ ذا سانلا ماما اهممر ول ةشهدم ةطخ

 هك رتنلف هل دهشت يتلا لامعالل ليصفتلا كرتو لمجاف لاق هنكلو « باصملا
 ىلاكاءاو بهذنلو ةذيذللا مالحالاو ةبذعلا لامآلا نم همف امو . هتطخو نآلا

 انك رت دقف اضيا ةيناثعلا ةموكحلا ىلاو نيلمتقلا ءانيا ىلاو فسويو دشرلا نأ

 تداك يذلا نيبملا زوفلا نم لصح امب نيجبتبم رصنلا ةرمخ نم نيل لكلا
 . محلامآ هي ققحتت

 تيوكحلا ىلا أسوساج نواسرب كرابم ءادعا

 كانه اهيلع اورثع راثآب 2« فيرصلا ةحاس يف لتق هنا هئادعا ىدل مجرت

 . ةريصب ىلع مبموجه نم اونوكيل ةقيقحلا مهل فشكي نم اوثعب مهنكلو
 نيب سدنأف . كرابم مدق نا ىلا تيوكلا يف ىقبو ادفتحم هويدتنتا نم بهلذف

 سانلاو هتقان ىلع هسأر ينيعب اكرامم رصبأف ةأرما بوث سبال وهو نيلباقلا

 مام أوضوقف ىأر ام مبغلبأو هيلسرم ىلا مجر لاخلا فو . هيلع نوملسي
 ٠ هلع اوهزعام

 فيرصلا دعب تيوكلا ةمجاهمب مهت ةيناثعلا ةموكحلا

 تيوكحلا ةمجابب ةموكحلا تمه كرابم ابيف لذختا ىتلا ةثداحلا كلت دعب
 ربظت تامدقمب كلذ ىلا لمبسلا دبمت نا تدارا دقو « اهركذ انيتأسس بامسال
 . هيلع كتيمر# امف اهرذع

 ينويارلا نيباملا بتاكشاب نم فارغلت درو ١7194 ةئس ا#» مببر يفف

 بابلا رمأل خوضرلاب حابصلا لآ كرابم عانقا هفيلكت نمضتي دادقب ريشا
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 دجو اذا « ةيلودلا ةدهاعملا بجومب هنا كرامم خسشلا اوغلب ) هصن اذه ىلاعلا

 ةموكحلل رومأم وأ . يركسع زكرم وأ يناثع قجنس عضاوملا ىدحا يف

 ( رمالا اشاب كرابم مليت ةسيسم ةروص ياب مزابف لخدت لودلا عمل الف
 درجم هئابإ نع هلزني ال هنا لعيو كرابم ةيالص ملمعي ناك ريشملا نككلو
 ةلمسو نسحا ىنراو . هلا هجوت تاديدهت وا « ىلاعلا باملا نم ردصت لاوقأ

 قارعلا نم ًاشدح زبح اذهل . ةيهرملا ةوقلا, هفيوخت وه هسأر نم ةرعنلا لازنإل

 اشاب دم ةدامقب دادعتساو ةبهأ متأ ىلع هرداغ ريباوط ةرشع نع لقي ال
 ام ىف اشاب نسحم اهملاو يأر ذخأبل ةرصملا ىلا ريشملا بهذ مث « يناتسغادلا
 ًارظنو . هيلع رمآلا نوهو حايترالا مدع هل ربظأ انسحن نا ريغ . هيلع مزع
 ةثداحلا نم نسحم رثأت دقف ةعدقلا ةمحصلاو ةقادصلا نم كراممو نسحب نيب ال

 هل ىلديو اكرامم اهنف لباقمل تيوكلا ىلا رفسلل ةصرف هل حانت ول انطاب دوو

 ريشملا ناف « بحأ اك ناك دقو . هل اريخ اهتبقاع نوكت ىتلا ةنممثلا هحئاصنب
 4 دك رمأ ًاكرابم غلبمل تيوكلا ىلا. ريسملاب هرمأ هيأرب لع نا دعي

 انهو « ( ايراوس ) نيسمخو ةثامب رمأ اك راسف. . ابكح ىلع لوزنلاب هعنقب و

 راف ىلا هايإو بهذي نا ىلع هضحو ىرج ام لكي هريخأو كرابمب عمتجا
 را نانيو هرمأل عوضخلاو هيلع ةعاطلا ضرعب ؛ '"اسأر يىلاعلا بابلا ةرباخت

 . نيفجرملا تالوقت نم وه اهبلهاو تيوكلا نع عيشأ ام

 « هتحلصم فو بئاص يأر هنا يف بير الو كلذب اكرابم نسحم بلاط

 أك راسم رماخ دقف نينثالا نبب ةلصلا ةوق نم ًامغرو « هلك اذه نم ًامخر نكلو

 ال نا دارأ دقو ةصضقلا كلت يف هل هصالخا يف ددرتو نسحم قدص يف كشلا

 نم لاجري دعتسا هنكلو هعم راسف . ديدشلا هحاحلإ الول بلط ام ىلا هسحي

 « وافلا ىلا اعمج !وراسف . ءاضقلا هثدح دق امل ءاقتا مهملا قشن ١ تيوكلا لها

 عاجرإو هم هيلع مزع ايع ريشملا فك هتجسيتت نم ناك يذلا « مهملا امهرودد اماقو

 شيجلاكلذ عاجرإ يف ةيسيئرلا بابسألا نم نا ًاضيا لاقبو .هرقم ىلا شمجلا
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 هيلع نيمجاهملا ءادتعا دص ىلع اك رابم تدهاع يتلا ايناطيرب لخدت وه مرمرعلا

 هعم ابقاقتا رابظا تقولا كلذ ىف دوت ال ارتلكتا تناك اذاو . هدلب ىلعو

 جحجتملا امزوعت ال ةسامسلا ايتكنحو بيرغلا اًماهدل اهتاف هانا امتدهاعمو

 اهزوعي ال معن . هد تماق امع ابفك ىلع ةيناثعلا ةموكحلا رطضت يتلا ةيوقلا

 « دعب هلافقإ عاطتسي ال رسشلا نم اباب ابحّتف نم ةموكت+لا فوخت نا اهرحسب
 . اهدسب قوقحلا نم اهمف اهل ام دهتسف تبوكلا ةمجابم ىلع تمدقأ نا اهناو

 ةلمحلا كلت بابسأ

 كرامملمك وو دئاقلا نيب ةلملا هذهتمدقت ةرصبلاىف ةليوط ةروا< ىلع انفقو

 اهبفو .ارتلكنا عم كرامم لخدت نم ةموكحلا فوخت ىلع رودت اهلك ةرصيلايف
 ةموكحلا هدايقناو « ةطخلا كلتنع لودعلابو كرابمل حصنلاب لبك ولادئاقلا رمأ
 يهاهو هدلب ىفو هب ته ام اذا اهتمواقم هتعاطتسا يف سيل هناو ةيناثعلا
 تلصو دقو . عوضخلاو ةعاطلا ربظي مل نإ هب هيمرتس ًاممظع اشيج هل تدعأ
 . رهشنا يف ىبرعلا جيلخلا سيئرىلا ابمدقف تيوكلايف كرابمىلا ةرواحلا كلت

 ةجلاعم ىف بغرت ابعدي كلذ نم اهريطتو ةبكرتلا ةموكحلا فوخت نا معن

 عمطب لعت اهناف . جملخلا يف اهذوفن ىلع يضقي نا لبق هيلع ءاضقلاب كرايم
 اهذوفن طس لواحت تناك ابناو ةصاخ تيوكلا ينو ةماع جملخلا يف ارتلكنا
 . دبعب دمأ نم ةفلتخ قرطو ىش لئاسوب ءاحنالا كلت يف

 ةماس ةصرف فيرصلا يف كرابم لاذخنا نم تذختا نا بحع الف أذإ
 نا اضيا لمقو .افن 1 كملع انصصق اب تمه ام اذا بجع الو .اهتينمأ قيقحتل
 ةموكحلل اومدق فيرصلا ةثداح رثا ىف كرابم ءادعا ناةلخلا كلتبابسأ نم
 طاحأ يذلا فوخلا اببف نوحرشي نييتيوكلا رباك أ ءامسأب ةطبضم ةيناؤعلا
 نايرعلا نم ببئلاو بلسلل مهضرعتو ءايقشالاو ةيداملا نم ابلهاو تيوكلاب

 نم نمألاب موقي نم لاسراو مهبلا اهرظن تافلإب اهنوفطعتسيو مهب نيقدحلا
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 . هب ًاعاقيإو كرا ةباكن كلذ اولعق . تبوكلا باحر ىلا ىناهاشلا اهدنح

 ةيذاملالا ةموكحلا ءارغإ وا ىناثلا وا لوالا وه بيسلا ناك ءاوسف نكي اهمو

 . لشفلا ةملا كلت بصن نإف تيوكلا كالتماب كارتالل

 ١١و ةنس ؟ دامج ىف تيوكلا فارطأ ىف ديشرلا نبا

 ةمجابم نع عوجرال هرطضا امم ناثعلا شجلاب لزن ام دمشرلا نبا ىلع قش

 رم هراصتنا نم ىنجيس نأ ردقيو ةدسب ا هيلع ويب نال دكر تيوكلا

 امس ٠ اهتمجابم ىلع هتيزع تيوقو هتمه تثعدناف ًاريثك كلذ هلع قس . ايه

 . أطسشنتو ل (جشت ةناثملا ةموكحلا نم دجو دقو

 دنسيل تيوكلا اشاب نودعس مدقتسا هيلع مزع امب لع امدنعف كرابم امأ
 لوألا ىملف . رمألا يف ربش ىبأ يف ىنرعلا جملخلا سيئر رباخو هدعاس هب
 عافدلاب موقمل . تيوكلا هايم ىلا ًايبرح ادارط يناثلا لسرأو . ًالجاع ةوعدلا
 دقو تامحملا اهببقي <« قدنخي ةئيدملا ةطاحاب كرابم عرش مث . ةجاحلا تقو

 . يزيلكنالا دنجلا نم ةلث هرفح ىلع نيشتوكلا دعاس

 ةحببصلا ىلع راغأف . مظعلا هشيحن دشرلا نا لمقأ ةنوآلا كلت ىفو

 ( هراو ) ىلع اهبنم راغأ مث . دوسلا يناثالاو نمدلا الإ ايف دحي مل نكلو

 لا دعب اقاوم لع ل . تيوكلا نم ةحراخ ريطم نم ةلفاق فداصف

 وحن اضيا بهتو ( قيتعلا فسري هللا راج ) صاخلا هبتاك هيف لتق فينع
 نم ًاريثك فلتأو نيبتيوكلل لبالا نم ةئاعبسو نيفلأو متغلا نم فال ةدنام

 . مهنيتاسيو مبعرازم

 كرابم امل دعتسا يتلا تاطايتحالا دعب ابتمجابم ىأر دقف تيوكلا امأ

 ' نم هدي هتلان امب ىفتكاف . ةراسخلاو ليولا الإ هءارو سيل نأ لع لب اثبع

 ناكو . ربهشأ ةثالث نع لقت ال ةدم هيف طبارو . رفحلا ىلا بهذو لاومألا
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 نينطاقلا هنارع ةيامح ( اهدحا ) : بلاطم ةثالث كانه هتماقا ءارو نم هل

 ةرم كرابم عم برحلا رامخ ضوخ ىف هتيعر ( اهيناث ) . تابجلا كلت يف

 ( اهثلاث ) . رصنلاو زعلا سأك اهبيف برش يتلا ةعقاولا كلت دعب امس ىرخأ
 كلتو ةظقبلا هذه عمو هلك اذه عم هنكلو حابص نا نابرع ىف ةرغلا هيلطت

 ماقأ اكرابم نآل الإ كاذ امو . ركذلا قحتسي ءيشب زفي مل . ةيوطلا ةدملا

 بثك نم هتاكرح بقارتو ديشرلا نبا لامعأ ىلع فرشت ةيفاك ةوق ءارهجلا يف

 . ءادتعالا وأ موجحملا دارأ ام اذا هبحو يف فقتو

 كرابم مدق تيوكلا فارطأ نم ببن ام ديشرلا نبأ بيت ام دعب

 لاومالا هسه: ىلع اشاب يرون ىفطصم كاذ ذإ ةرصبلا يلاو دنع اجاحتحا

 ثعبو . هاوكش ىلا ىغصأو جاجتحالا ىلاولا مم« دقو , هتراغ يف هئادتعاو

 نأ هيفو كلذ نمضتي ©« 184 ةنس بجر يف هلاجر دحأ عم باتكب هيلا

 ام اذه . ةرصيلا نم هلاجر درطب تردابف ديشرلا نبا ىلع ىبضغ ةموكحلا

 ءاضرا لاق ام لاق امنإو ربخأ ام دض ةقيقحلا نوكت دقو كرامل يلاولا هلاق

 .هيومتلاب عدخنيو قئاقحلا هيلع ىفخت اكرابم نأ هنم انظ « ًارهاظ كرابمل

 ١١19 ةنس نابعش يف تيوكلا يف بيقنلا بجز ديسلا

 تدككس اهئاو . تبوكلا نم تبجو ىلا ةملا ىلع ىرح ام كل انفلسأ
 ريغ تكلس دف ةموكحلا ىرن نآلاو اهلاعتشا دعب تدمحخو ابتك رح دعب

 . عظفأو هنم دشأ وه رمأب تماقو ابكلسم

 بيجي ىالاربمو ةرصملا فارشا بقن بجر دسلا كرام ىلا تلسرا

 هعجضم هيلع ضقي . ًاديدهت هبلا تالمحي امهو . فاحز بكرم ىف يلاولا اخأ

 ىلا رفاسب نا اما رومأ ةثالث نيب همف هتريخ ًاديدهت < هسافنأ ىلع قضيو
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 يأ ىلا رفاسي نا اماو « ةلودلا ىروش سلجم يف ًاوضع ابمف نيعف ةناتسآلا

 اذا ايف هدض ةلاعفلا ةوقلا مدختست الاو هجاتحي امب موقت ةموكحلاو اهديرب كب

 (ربش وبا) نم تيوكلا ىلا رضح دق.هسفن تقولا يفناكو نيرمالا دحأ ضفر
 مجشف . كرابم نم ةموكحلا هلواحت اب لعو . ةدكملاب لع يزيلكنا دارط

 ًآالوأ لواح- دقق رتلا دفولا لاجر عم هلدج يف ًاكرابم دارطلا اذه دوجو

 هرطضي الل . ماحرتساو فاطعتسا لكيو ةلسسو لكب هبلاطم نم صلختلا

 ىلا كاذ ذإ رطضا بلصتلاو ددشتلا الإ هنم دحي مل الو ىضريو بحي ال ام ىلا

 راذنا ةمتاخلا تناكف . اهنيب أرس ناك ام هرابظاو ارتلكنا عم هتدهاعم نالعا

 هتاف الإو اهنأشو ابكرتو تيوكلا نم لمحرلاب ينائعلا دفولل دارطلا نادنموق

 . كامسالا نوطبو راحمنلا رمق هتبقاع نوككت دق عيرم رطل هسفن ضرعي

 ىثاحتت يتلا ةيناؤعلا ةموكحلا نم ملاعتب وأ « ةمالسلاب امح لوالا راتخاف
 . اهنيب برحلا ريثت قلا رومالا ىثاحتتو « ارتلكنا باضغا

 تبوكعلا دودح ىف ةيركسعلا طقنلا

 ىنىرا تيوكلا ىلع ةعونتملا اهتالمح ىف ابلشف دعب ةنائعلا ةموكحلا تأر

 اطقن تماقأف هتدلب ىلعو كرابم اهودع ىلع اقيبضت اهدودح نم ًائيش مطتقت

 اهوخد يف ةجتحم ١154 ةنس رخآ يف ناوفسو رصق مأو « ناببوب يف ةيركسع

 ةموكحلا ىلا مدقو هقح نع عافدلل به اكرابم نكلو . قارعلا دودح ىف

 نا ىعداو < ١8٠ ةنس مرح يف لمعلا اذه ىلع اجاجتحا ةرصبلا ىف ةنناؤعلا

 . نيهاربو اججح كلذ ىلع هل ناو . تيوكلا دودح ىف ةلخاد نكامالا كلت

 .حابصلال 5 رباج مايأ يف قزر نبا الا هنبي ل (رصقلا مأ) يف يذلا رصقلاف

 راثآ مويلا اذه ىلإ اهسف - نيدلا نيروهشملا تيوككلا لاجر نم وه قزر ناو

 كامسالا دمصل ( روضحلا ) اهمف نوتيوكلا بصن دقف ناسوب اماو . براقأو

 ناو « نكامالاكلت ين دنجلا ءاقب نم ىوكشلاب اذه مفشأ مث . دمعب دمأ نم
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 نبدلا نييتيوكلاب شرحتي دنجلا لازب الو امس 2 أرش رشو ةئتف ثدحم دق كلذ

 ل ةموكحلا نكلو . ناسوب صخألابو ةيشعو ةركب اهلا باهذلا ةوداتر

 ةطساوب ارتلكنا ىلا رمالا عفرف « هاوكش تعمس الو « هجاحتحال م
 اذه ماما هدضع دشب ابفطعتساو . لاحلا اهل حرشو “ يبرعلا جملخلا سير

 الفاقت كرامه بلط نع تلفاغت ارتلكنا نكلو <« توناقلل فلاحا ءادتعالا

 بك رملا تيوكلا ىلا تلسرا نا“ هب تماق ام ةيامنو . هروصتتمل نكي م

 ؛ اهيلع فشكلل رصق مأو نايبوبل هيده انابر اهبنم ذخأل ( كنفس ) ىمسملا

 . كلذ يف كرابم ءادن نع اهمماصت يف ارتلكنا ىلع سممتلا ةددرج تددن دقو

 كلذ ىف دمعت الو يدبت ال ةناتسالا ىف ةيزيلكنالا ةرافسلا تناكو ) تلاقف

 ةيماح ةبون نم تلقتنا دق تناك اهنإف ةيزيلكنالا ةموكحلا كلذكو . نامزلا

 يف تثدح ةثداح نع « هضعب أشن ريغتلا اذه نا موبفملاو . ةدراب ةبون ىلا
 ىلا اقوشم ناك روطاربمالا ناف . ابتاملا روطاربماو دراودا كلملا نيب عاتجا
 نم ةعطقب احلسم كلملا نراكو « اهب ماتهالا ديز٠ يدبي 2« تيوكلا ثيدح

 .اهملع عالطالا روطاربمالا بلطف ةلأسملا ف تارك ذملا ضعب ابعدوا « قرولا
 نكت لو . ايمسر اغالب اهدع ذا اهبحاص ىلا ءاسا هنكلو . هبلط ىلا بيجأف
 رافتغا ذئنيح بوصتساو . هيف عزانتم فارتعا ىلع يوتحت تناكو . كلذك

 نم ررض تيوكلا ىف ةيزيلكنالا ةسايسلا لان نكلو . روطاربمألا لعف ام

 جاحتشحا دعب اهنأثو ناببوب ةريزج يف كارتالا اهأشنا يتلا طقنلا كرت ذا كلذ

 ثيشتلا يف غلاب يدلا كرامم دضع يف تفلا نم هيف ام كلذ ىفو ىممر

 برحلا لبق ام ىلا كانه طقنلا تمقبو هداعسا ف ترصق اهنكلو ارتلكناب

 . 485 ص ىمظعلا برحلا خ خيرات نم ( .ه ١ لبلقب

 شايرلا ىلع دعس نبا ةلايلسلا

 . لصفلا اذه يف نع كأن [أ اهو . فيرصلا. ةثداح
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 تيوكلا فارطا يف رفحلا ءام ىلع هتماقإو دجن نع ديشرلا نبا حوزنب
 نم ىربهجلا يف ماقأ دقو امس < ناح دق ةطخلا كلت ذيفنتل تقولا كرابم ىأر

 كانه ءاقبلا ىلع هرطضتو انعاظو امقم ابنم رذاحت . ديشرلا نبا لعج ام ةوقلا
 كرابم ىأر كلذب معن . رافقلاو يفايفلا كلت يف نيتتثملا هنابرع ىلع افوخ
 دقو اهيلع ءالمتسالاو ضايرلا كالتما ىلع دوعسلا نا ضحف . ناح دق تقولا

 . ةينمالا كلت قيقحتل اليم مظعاو كلذ يف ةبغر هنم دشأ دوعم نبا ناك

 ةيداي ضعب وزغب ًارهاظتم ةيرس سأر ىلع تيوكلا نم دوعس نبا جرخف
 هلاجر نه ةلمجعم ضايرلا طببف « وجلا هل افص نا ىلا ةدم كانه ماقأو بونجلا

 ريما ( نالجع ) جورخ. رظتني همف يقبو «. هبراقأ نم ةأرما تيب لخدو اليل
 افوخ نيصحلا رصقلا ىف تمبي نا هتداع تناكو . ديشرلا نبا لبق نم ضايرلا

 . بلاقي ال ردقلا نكلو . رهدلا ثداوح. نم

 دوعس نبا فخف « هتيب ديرب رصقلا نم ريمالا جرخ سمشلا عولط دعب

 . حالسلا نيرماش هلاجرو هرصبأ امدنع ًابراه ىلو (نالجع) نكلو . هتاقالل

 هامرو بابلا ةخوخ يف هك ردأ دوعس نبأ نأ ريع « رصقلاب مصتعمل ًابراه ىو

 نمو لخدف . هحور هنم تقهزف ةناثلا هامر مث ىلوالا ةرملا يف هيلع زبحي ملف

 ىلع ءالبتسالا دوعس نبال مت كلذبو . رك ذي لاتق هيف ثدح لو رصقلا هعم

 لمأ ليل الا كاذ امو . هقيرط ضرتعت تابقع همامأ دحي لو . ضايرلا
 ؛« هاوس نم ىلع هاا مهلمضفتو ةقداصلا ةبحملا هتيبلو هل مهتبحمو هيلا ضايرلا

 هراعأ ءيش لوأ ناكو ' هروجو هماظ نمو ديشرلا نبا نم ةديدشلا مهترفنو

 ةرملا ضايرلا هلوخد يف دوعس نبال مهتمواقم مدل ضايرلا لهأ ىلع ديشرلا نبا بضغ )١(
 نبأ مامأ ناونالا مبحتفل اضنأ ةددربو ةزينع لهأ لع كلذكو « فيرصلا ةثداح لمق ىلرالا

 هربتعا يذلا لمعلا اد ءاَّرج ةحدافلا بئارضلا دالبلا كلت لهأ لع لعجف . انبم لآو , ميلس
 حتفو هنم موقلا رفن اذه هلمعب ديشرلا نبا نككلو هتيعم يف اوناك يذلا دودللا هرودع ىلا المم مهنم
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 ديس رلا نبأ نم تايحملا مهنع عني روسي ةنيدملا ة طاحأ هماتها دوعس نبا
 لالتحا لبق باتكي هللا ثعب دقو . كرابم نم ةمصوب اذه ناكو . هناوعاو

 ىجاحالاو زاغلالاك امنكلو .هحالصاو روسلاب قلعتت ءامْسأب همق هرمأت ضايرلا
 . العف اهليوأت ىرج ام دعب الا صاخلا هبتاك ىتح اهمبفي مو

 لصو لاوش ١9 يفو . 1:9 ةنئس لاوش لوأ يف ضايرلا دوعس لتحا
 ةموكنحلا كرابم غلبا ةدعقلا يذ ١١ يفو تيوكلا يف كرابم ىلا هنم ريشبلا
 . هلالثحا ربخ ةرصنلا ىف ةينائملا

 ضايرلا لالتحا دعب ديشرلا نبا

 هتردافم دعي ةمرلا مأ ىلع وهو ضاررلا لالتحا هغلبق دشرلا نبا اما

 ريخأ نأ دعب قح « هب ماتهالاو هربخم ثارتك الا مدع هردخمل ريظأف . رفحلا

 مطقو هريباد مطق هتعاطتسا يف نا لاقو . روسلا ءانب يف دوعس نبا طاشنب

 اذهو . طايتحالاو دادعتسالا نم هب ماق اهمو لمع اهم 4 ضايرلا نم همادقا

 لقعلا . مزحلا نم درحتو كاردالا ىف روصقو « لقعلا ىف فمض ىلع انلدي هلك

 . قاطت ال تاليو ىلا هراقتحا رجب دا « فيعضلا راقتحا مدعي يضقب

 براقعلا مومم نم يعافالا توم اعرف فيعضلا دك رقتحت الو

 لبق ريغصلاو « هعاستا لبق قرخلا ةردابب يضقي فيصحلا لقعلا نأ معن
 اهّوديمةئحاطلابورحلاف . هىش لك نم ظفحتلاو ةطبحلا ذخأب ىضقيو . هون

 . لامهالا هببس اهيف لاذخنالاو مالك

 مارض هل نوكي نا كشودو رأن ضبمو دامرلا للخ ىرا

 مالك اهؤدبم برحلا نراو ىكذت نيدوعلاب رانلا ناف
 ماهو ثلج. اهدوقو نوكي موق ءالقع ابفطي مل نثل

 مادقا دطوت ةريغصلا ةثراكلا كلت ماما ديشرلا نبا دومج ةبقاع ناك معن
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 هدومح ةفاع تاكو . اهأرقو دن ندم نم ريثك يفو لب ضايرلا ىف دوعس نبا

 ءوسب هرذلب فم حش هماما بصتنا أريخأ هنكلو . تعمس ام هلامهاو

 افيفخت ىأرو مدنلا هعفني ال ثيح كاذ ذا مدنق هطيرفت ىلع هبنؤيو ةبقاعلا

 منيو فرامل هرايت دص عيطتسي هلع همصخ ىلا ريسملا لجعي نا هتالبول

 امو ضاررلا يف دوعس نبا ىلا راس ١9٠ ةنس لئاوا يفو . عيرملا همدقت

 نال دمعس لبقتسع رشب اهبحوو نينثالا نب اهاحر رودت كانه كراعملا تلاز

 ديسرلا نبا مام ضيوقت ةمتاخلا تناك دقو . ديشرلا باهذب رذنيو . دوعس

  هدحو ابيف رمالا مامز دوعس نا مالتساو دجن نم اهلك

 نبا نكر وه نيريمالا نيب مئاقولا كلت يف ناكف حابصلا لآ كرابم اما

 مركو ءاخسب تادادمالا هيلا ثعبي هارتف  دمتعي هيلع يذلا مظعالا دوعس

 ةمعطالا لمحت ايتخا رثا يف ةلفاقلاو ةمناثلا ولت ةدحاولا تالحما هملا جرتو

 هل ةمبرحلا ططخلا مسرب ناك أك رابم ناف كلذ قوفو ىرخا ةريخذلاو ةراك

 كرامل راصتنا وه ؛ ديشرلا نبا ىلع أذا دوعس نبأ راصتناف ؛ هننيبدم ى وهو

 . ًافنآ تاماك ابنع انلق يتلاو اهممر ىتلا هططخل ذيفنتو همصخ ىلع

 كرابه خيراتل اميمتت انه كراعملا كلت نأش يف ضيفا نا تيأر اذهل

 . ىرخا ةصرف ىلا ًاحفص اهنع تيرض ينكلو هلامعأو

 ١١1١9 ةنس رخاوا يف ريفظلا ىلع مجيب متاغ لآ رقس

 مهفوقوو هيلا مهتلاؤسال ريفظلاو ديشرلا نبا نيب رودت ةبتاكمب كرابم رعش
 . دوعس نباو كرابم هيمصخ عم هنيب روثتس قلا ةلبقلا بورحلا يف هئناج ىلا

 مرمرع شح زيبحتب ردا, هنم كرابم ىشخم ناك يذلا باملا كلذل ًقالغاف

 ىلع تلزن دق تناكو ةاببقلا كلت وزغل روبشملا دئاقلا مئاغ لآ رقص ةدابقب

 ابنم مث (ةفاصللا) ىلا تيوكلا فارطأ نم هشيحم رقص راسف « ( ابقولا )
 كلل  لمق ولو « هتراغ ىف هدروم رفحلا ءام ًاذختم ؛“ مبملع ةراغلا دارأ
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 قيرط يف ىتلا رابآلا نفد يف بارعألا ةداعل ًارظن نكلو . ًاعمجج هعم نمو

 لسرأ هناف ةداعلا كلتب هتفرعمو رقص مزحل ًارظنو « هتراغ نم توفاخي نم
 امهرمأ ا رفحلا ىلا نالجرلا راسف « ءاملاةقيقح هل نافشكي نيلجر هتراغ لمق

 شدحلا ىلا ةدوعلاب اعرسأف « ءاملا نم ةرظق رابآلا يف ادجم ل كانهو « رقص .

 بيصأ اذه عم (هنكلو ©« شطعلا نم ًافوخ اهبوبه يف حيرلا نايراحي اذخأو
 .امح لصي ال نا كشوأو « هيلع يضقي داك ديدش لأب امهدحأ

 « اروسج ًاعاجش ناك دقو < هتطخ ذيفنت نم ربخلا هعنمب لف رقص امأ
 « دروملا وه هلع اولزن يذلا (ابقولا) ءام ًاذختتم (ةفاصللا) نم ةراغلاب مبف
 اببهن ضرالا ببني راس مث « مايا ةثالثل ءامب دعتساو . هءامو رفحلا ايطختم

 نم ريثك ىلع ىلوتساف ؛ نورعشي ال مهو 2« ةفقعاصلا لوزن مبملع لزن ىقح

 « ملس لآ هتيعم يف ناكو . ماجا مهاجر نم اريفغ امج قاذأو « مهلاومأ
 ىلا ًاعجار رك مث . صاخلا هرعاش (ىلع ةلم) يماعلا رعاشلاو « انبم لآو

 مهاياو بريش نا دعبو مئائغلاو لاومألا نم هدنج بئاقح الم نا دعب نطولا
 . (ىربجلا) يف هراظتناب كرامم ناكو « رصنلاو زعلا سأك

 كرابم لايتغا ىلع يديمح ءاببأو فسوي رمآت

 لاقي قارعلا لهأ نم لاجرو مهاربا لآ فسوي رمآت .١8٠ ةنس يلاوح

 هرمحأب مسقتا ىرتشاو لاما مهعمطأ دقو < كرابم ىلع يديمح ءانبأ م
 ةضطخ هضرغ ىلا لودولا يف مهل مسرو « كلذ ىلع مهانإو رمآت . هرفصأو
 . هئاهدو فسود ىلع برغتست ال اهنكلو ةبيرغ

 تيوكلا لها دنع ةفقورعم ةنمفس مهاريال7 فيطللادبع براقأ دحأل ناك

 اينحشنا دعب تيوكلا يف كرابم ىلا اب اوبهذي نا هئارجأ ىلا فسوي زعوأ
 لاجر نم اهيف نم اولتق مهنأب كرابم مامأ اوعادي نا مهرمأو مئاضبو اعلم
 . هملا اهبف امو اهوقاتسا مهناو < فسود

 نه



 كشي مل ةصقلا هيلع اوصق امدنعو < فسوي مهرمأ 6 كرابم ىلا اوراس
 مهل تناكو « رحبلا يف ةنصرقلاب نيفورعم اوناك مهنأل « اولاق ابف مبقدص يف

 هنم ًاعادخما هتمدخل مافصتساو « هلا مهب رقو ؛ مهب راطف < ةروبشم فقاوم

 هتظقن يف تفرع نمم وهو ؛ اهب هعادختا برغتسي ىلا ةيالخلا ةرهاظلا كلت

 محلوصول ىرخا نوقلغيو ًاباوبا نوحتفي مهو ةدم هطالب يف اوثبلف . هئاهدو

 ىلعاوكشوا ىذلا تقولا فو . نولمعي امع ةلفغ يف كرابمو . نوديرب ام ىلا
 مهنا كلذ « مهماعبو مهسفنا نم هنع هللا هدر « لاّتقلا مبسلا هيف اوذفني نا

 ؛ , هلا نيبرقملا كرابم مادخ نم نيصلخلا مهياحصا نم نينثال رمالا اوحرش
 كتفلا قيرظ مهل نالبسيف مهعم نامضني اهلع « هيلع اومزع ام ىلع امهوملطاو

 ةصطلس نكلو « هب نوموقس امل ناسحتسالاو لمملا اربظأف « لامتغالاو
 برطضاف وه امأ . اهيفديأر عالطتساو هل ةرماؤملا فشك ىلا اهتعفد امهدلاو

 هتكلو . كرام ىلا حيحصلا هصالخال ديدش لاعفتا هباصأو ةأحافملا كلت نم

 مهتك راشم ىلا لمملاو ؛ لمعلل زيحتلا ربظأو همنب مامأ هفطاوع متك نم نكمت

 ضعبي ةقبقحلا هل دكأو « ءاطغلا هل فشكو كرايم ىلا راس لاخلا ىفو . همف
 نجسلا بهايغ يف مهادراو نيرمآتملا ىلع ضبقي نم ثعبف . ةدهاشلا اهتامالع
 مهريشو مهسأب ىشخمي تاعامجو رئاشع ةرصبلا ءىطاوش يف مهل نآل مبلتقي لو
 .ةرصملاىلا ددرتلا نورثكي نيذلا تيوكلال ها نم ًادحا اوءاسي ال نا ىشخمو

 نمو .ادجلا بقن نم اًمانثا يف اوعاطتسا مهنكلو ةدم نجسلا يف اوقب دقو

 مهاسرأف اوتلفي نا لبق مبيلع ضبقلا نم نكمت ًاكرابم نأ ريغ . هنم جورخلا
 . (ةرمحملا) يف لعزخ خشلا مهلا هحأص ىلا

 تيوكلا ىلع موجلا نولواحي نيليتقلا ءانبأ

 كرايم ةمجابمل مهوطسأب ماركلا ءالؤه دعتسا ١٠٠ ةنس يناثلا ىدامج يف

 كلو . بيرختلاو مدا ةلآو ملالسلا مبعم اوبحطصا دقو تيوكلا يف

 ناكو حابصلا لآ رياج ىلا ربخلا لصو ىتح (ةرودلا) نم نوك رحتي اوداك ام

 ١ م - تيوكلا خيرات )؟١(



 ردايو (رهش وبأ) يف فارغلتلاب ىبرعلا جيلخلا سيئر رباخف « وافلا يف كاذ ذإ

 يف نويعلاو سيساوجلا اوثبو مهدلب ةياحل اوبهف . نيبتيوكلا رذني نم لاسراب
 . تيوكلا ءانيم ىلا ًايزيلكنا ًادارط لاحلا يف سيئرلا لسرأو اهفارطأ

 هرمأ حاضفناب لع ةنيدملا ءىطاش نم ًابيرق لصو نا دعبق لوطسالا امأ

 دارطلا دوحو وه هرس فاشكنا هناعا يدلا نأ لبق دقو 6 هجاردا عجرف

 ةقيقحلا هل نافشكي تيوكلا ىلا نيلوسر لسرأ لب لبقو . كانه يزيلكنالا
 نع ارخأت نيلوسرلا ناو ًادعوم اهلي برض دقو . لع ىلع موجملا نوكمل
 . هّتلل نم اعجاَر ركف © ءاطغلا فاشكتا .هيدل حجرتف ©« بورضملا دعوملا

 « هفلخ دارطلا علقأف « دلبلا فارطأ يف وهو هيلع تقرشأ سمشلا نأ ريغ
 هئاجتتلا نم نككمت هنا الول هيلع ضبقي داكو « رحملا ضرع ىف هدراطي ذخأو

 ريغص قروز يف يزيلكنالا دارطلا لاجر نم ةلث لزن دقو < ةمصقلا ءىطاش ىلا
 نيب يمرلأ زاث كانهو . مهرارف لبق لوطسالا ىف نم ىلع ضبقلا اولحاعمل

 اوكرتو « ًايزيلكنا أطباض مبلتق دعب رازفلا نم لوطسالا لهأ نكمتو نيقيرفلا
 يرحسل ةرصبلا ىلا هي راشو ”هيلع' دارطلا ضبق ذئنمح . هي سينأ ال لوطسالا

 ا . هزبج نمحو هنع قيقحتلا

 يلاولا اذك و « تاب ًاراكنا مهماع كانه نيليتقلا ءانبأو فسري ركنأ دقو
 فسوب زيبجت تابثا يف اميظع مائها :ىدبأف كرابم امأ . هزيبجتب هماع ركنأ
 نم هيدل نأب لاقو كلذب ىبرعلا جيلخلا سيئر رياخف لوطسالا كلذل هناوعأو
 رمأ دعب بجر يف ةرصبلا ىلا دوهشلا لسرأو . نوزبجملا مه ءالؤه نأب دبشي
 |رتلكنا تفتكادقو . هتمهم يف حلفي ل هلك اذه عم هنككلو . هل سيئرلا

 . لوطسالا قارحاب ًاريخأ

 شايرلا ىلا لصيفلا نمحرلا دبع جورخ

 نمحرلا دع هوبا ناك ©« ضايرلا دوعس نب زيزعلا دبع لثحا يذلا تقولا يف
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 كرابم نم ًادوزم ١9٠ ةنس رفص يف ضايرلا ىلا اهنم جرخ دقو تيوكلا يف

 ناك اذه عم اك رابم نكلو « زيزملادبع هنبال ةيبرح تاهو ةريثك ةمعطأب
 دوعسلا زيزعلا دبع نوؤش يف لحخدت اهريغو ةينائعلا ةموكحلا ماما ركني

 نأ يف بير الو . ةوقلا نم ءيشب هل هدمو ضايرلا لالتحا ىف هل هتدعاسمو
 لثم يف رهاظتلاب هل حمسي ال كاذ ذِإ تقولا نآل هتساسسو كرامم ءاهد نم اذه

 . لاععالا كلت

 بجر ديسلا ىلا اباتك هجورخ دنع بتك دقف لصيفلا نمحرلادبع امأ
 هليعادلا ببسلابو هحورخ هربخي ١؟٠ةئس رفص ه ىف ةرصبلا فارشأ بسقن

 مل انلسرأ اذه لبقو ١ : هصن اذهو ةنناؤعلا ةموكحلا دنع ناسللاك نوكنل

 ىلع نوبوسحي مادخ انناو . دادجألاو ءابآلا تقو انلاوحأ همق اذحرش ًاباتك
 مل هتنايخو دشرلا نبأ ردغ نم راص ام انملع راص امل هناو . املعلا ةلودلا

 . هدجب هللا مادأ نينمؤملا ريمأ ةلادع ىلا مث ىلاعت هللا ىلا الإ دحأ ىلا أحلن

 شاعملا نم ىطعن نأب ةبكولملا هتافطعت رظتنن ةذخأو انيلع ةدملا تلاط دقو

 انلامآنم انل لصحي ملف . انمظنمم فصتنو . انلحىلا عجرنو انلاوحأب موقي ام

 انل لصحي ل كلذ عمو . انلاوحأ ضعبب موقي ام يذلا لملقلا شاعملا اذه ىلا

 . نيرهش وأ رهشأ ةتس وا رهشأ ةسمخ لك نم ةبلستلا هبشب ام وا ءىش هنم
 انسفناشبعنل تيوكلانم قبي لو «تويدلا الع تمكارتو لاحلا انب تقاض اماف

 . دشرلا نبا تايدعت عفدل نرئاشعو انتدلب ىلا هجوتنو انعابتاو انلافطأو
 ةرضحل :تامدخلا ىدؤن هللا لوح لازن ال لاوحالا نم لاحو ناكم لك يف نحنو

 رماوا ىلا نيداقنم هاضر هب لصحي امف دابتحالاو دجلا نيلذاب نينمؤملا ريما

 لواحننينمؤملا ريمأ ةرضح ناسحاو تالضفتو محارم نم وجرنف ةيلعلا ةلودلا

 « شاعملا نم هب لضفت ام ءارجاو ديشرلا نبا تايدعت عفرو انيلع هراظنا

 سيئر ىلإ بتك جورخلاب مم امدنع نمحرلا دبع مامإلا نأ ًاضيا لبق دقو
 عضت نرا هنم وجريو هجورخب هيف هئبني ًاضيا ( رهش وبأ ) يف يبرعلا جيلخلا
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 نأب ًاضيا هديهخو . اهفطعب هلمشت نأو هيلع اهراظنا ةئناطيربلا ةموكلا

 جاتحت يتلا تادعاسملا لذب هتموكح ناسل ىلع هلع ضرع دق سورلا دمتعم

 ةيناطيربلا ةموكحلا يف ةسبغر كلذ ضفرف هتابلط عيمج ىلتس اهئاو اهلا

 . : لودلا نم اه ريغ ىف ًادهزو

 هلاوطا نب يدركو فسوي لاجر

 تيوكلا نابرع ىلع نومجتم

 نبا نابرع لع او ردغمل رييزلا نم ًالاجر فاسو زهجب ٠ ةنس رفص يف

 ةيامئنامم وحناوبمبو نورعشب ال مو مهبلع اومحبف ( ناوفص ) ىلع نيمسقملا حامص

 دحأ هلاوطا نب يدرك راغأ نأ ؟ عيبر يف اضيا اذه التو . مهتشام نم

 ريثكو هسفن يدركح لتقف ( ةحبصلا ) يف حايص نبا نابرع ىلع رمش ءامعز
 . لشفلاو ةسخلا هعابتا ةمقب مجرو ءاسؤرلا م

 ًاذخأ هرب ( ةبجأ ) يف رمش يمري نأ ىلإ اكرابم اعفد ناموجحلا ناذه
 لتق دعب ةريثكلا لاومالا مهنم هييصن ناكف © نيدتملا نم اماقتناو « رأثلا

 نب روهشملا مهاجر نم ةلمج

 ١١ لالا ىدنفا ززعلا دبعل ةموكحلا سبح

 ١٠١ ةنس رفص يف

 هرمأ حابصلا لآ ًاكرابم نأ لضافلا اذه سبح يف بابسالا نم ناك
 ..ردنلو هتكلك يف ردصت تناك ىتلا ةفالخلا ةديرج كارتشا لدب مدقتب

 رادتقاو ةءافك اذ ناكو ةرصملا يف حابصلا لآ كرامل المك و بيدالا لضافلا اذه ناك )١(
 ىلإ وهو , سفنلا يبأ ةثداحنلا واس أرح اكذ .راكو . تاههبملا نم كرابم هيلا دئسا ام لك يف
 ' ةرصملا ق حابسلا لآل لمكو نآلا

 ا م١



 ىلإ ًارظنو اهتسامسل اهتفلاخل اهدالب اهوخد ةنناؤعلا ةموكحلا ترظح قلاو
 كلارتشالا لدب مدقي داك ام يدنفا زيزعلا دبع ناف نوريثك كرابم ءادعا نأ
 شتفمل هتيب محتقي نم لاحلا يف ثعبف . ةرصبلا يلاو ىلإ ربخلا لصو ىتح
 ىلع ديدشلا طحلا همف كرابم نم باتك اهنيب نم ناك ىتلا هقاروأو هرتافد
 زيزعلادبع نكلو . ءاقرخلا هتساس ىلع نشخلا مالكلاو « ديحلا دبع ناطاسلا
 . دحأ هب رعشي لو شيتفتلاو ثحبلا ءانثا هفالتا نم هتظقيب نكمت يدنفا

 موك ممو مهنم بلط 5 اوشتفو . اورمأ اك نومجابملا هيلع مجه

 . قيضلا نجسلا يف هوجزو هيلع اوضيق دقف ةجح لجرلا ىلع اودحيت م
 نحسلا ناردح نيب اهاضق قلا ةليوطلا ةدملا كلت ةمهانتملا ةوسقلاب هولماعو

 . اشاب صلخم مايأ يف الإ هتاماظ نم جرخي لو . ةشحوملا

 فسوي خيشلا نأ رابكالاو باحعالاب لاضفملا مهشلا اذهل ركذي امبو
 نجسلا ىف اضغلا رمج ىلع هيف بلقتب يذلا تقولا يف هنم بلط مهاربا لآ
 كرام نع ىلختي نا كانه قضلاو ءالملا هيلع دتشا يذلا تقولا يفو
 . هقاثو قالطإ ىف ىعسيو هيف وهام هجارخاب لفكتي وهو . هتمدخو
 .ًاتاي ًاضفر حارتقالا كلذ يف رظنلا ضفرو . امم و ءابا لضافلا اذه ىدبأف
 يساقي ءىدامملا ىلع ةظفاحلا ليبس يفو رخفلاو فرشلا ليبس يف يقبو
 اذه هلثم يذلا رودلا كلذ نا ةريرملا سوؤكلا عرجتيو ةممظعلا مالآلا

 ءلثم ردني يذلا هداج ىلعو اهيلع طبغي يتلا هتلوجر ىلع لدي امل رويغلا
 تالضعملا ىف هملع داّعالاب يرحلاو ةقثلاب:ريدجلا لجرلا وه اذه هنارقأ نيب
 ريبكلا هداتعاو « ةمانتلا هتقث ءالوأف هتلزنم كرامم فرع دقلو . لكاشملاو

 . هتايح مايأ لج يف

 نبلوج ةعقو

 ةبتاكمب دشرلا نبا ىلإ شيودلا ناطلس لبمب كرابم سحأ ١01 ةنس ىف
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 نوكت ءاوعش ةراغب هتردايمب هيلع يضقي مزحلا نأ ىأرف كلذ يف اهنيب رودت

 يفو . رباح خشلا ربكألا هلجن ةدامقب اشدج زبحف هلاثمأل ًاعدرو هل ًالاكن

 . هنوؤس صعبل ضايرلا نم مدق دق ناكو . دوعس نب زيزعلادبع هتيعم

 لزناو ( نيلوج ) يف شيودلا حبصف « نيفلأ ىلع ديزت هلمخو شدجلا راس
 ناطلس نا ريغ .ركذت ةمواقم همامأ دحي مو . اتاولا باذعلا نم هعم نمو هب

 ةفرطتملا نيمحاملا ليخ بناوج دحأ ىلع اهب مجدو هليخ نم ةئام عمج هسفن

 . ةيابنلا ىلإ كلذ هل متي داكو اهرقم نم ايحزحزو ءدب ءىداب اهبلع بلغتف

 نك رف هيلع ضيقلابو هقيوطتب اومبف هب ماق امب اوملع ناسرفلا نم ةلث نا الول
 نو.تبوكلا مَع دقو . ةماتلا ةعزملا تناك كلذبو رارفلا ىلا مهب رعس امدنع

 دوعس نبأ ظح نراك فال1 ةسمخ وحنب اهدح.و ليالا ردقت ةممظع ًالاومأ

 . ةئاسمخ وحن اهنم

 دوعس نبأ ىلا لوسر

 ديسرلا نبأ وزغب هربغمم دوعس نبا ىلا لوسر لبقا ةكرعملا ءاهتنا دعب

 هتيداع دصل شيجلا هعم ريسي نأ رباج نم اجرف . اهلهأل هترصاحتو ضايرلل
 هتباجإ يف بغري رباج ناك دقو . اهلهأ ىلا ىذألا لاصيإ نع هدي "لغو اهنع
 اذه لثم يف تبلاو مدقتلا نم هعنم كرابمل ةوبألا قح نكلو « هبلط ىلإ
 هنلإ ىصفا امدنع هرذع دقو اذهب دوعس نبا نم رذتعاف هتعحارم نودب رمالا

 مزف . ابيف كرابم ةلباقمل تيوكلا ىلإ هريسم بوجوب كاذ ذإ ملعو رمألاب
 توصب عرش اهروصق رصبأ نأ دمعي كانهو اهيلا همدخ نم ةلمجو هاياطم
 نوعماسلا نظ دقو داحننالاو ةرصنلاب هفطعتسيو كرابب ثيغتسي لاغ يروبج

 . مهنم ةيقابلا ةيقبلا وه هناو هعم نمو رياج ىلع يضق دق نأ هل

 هتباجإيف عرسأ دوعس نبا هديرب امبو رمألا ةقيقحي لع نأ دعبف كرابم امأ

 ( فواظلا ) ىلا ريستل ةريشذو ةمعطأ ةيتيوكلا نفسلا نم ةلمج نحشب رمأو
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 نكلو . هجاتحي ام اهنم لقنيل اهيلا ريسملاب شيجلا ىلإ هرمأ ردصأو . ًابونج
 اهنع ديشرلا نبا بالقناب ربخمي ضايرلا نم رخآ لوسر ءاج نفسلا ريست نأ لبق
 . ةرئاثلا ةعيوزلا تنكسف . ىتأ ثدح نم هعوجربو

 تيوكلا نزرك دروللا ةرايز

 ماقأدقو مخض يبرح لوطسأب تيوكلا نزرك دروللا راز ١881١ ةنس يف

 هتمظعو هتيءأ هب ربظأو نامكرلا هركذب تراس امخض ًالافتحا رئازلل كراس
 . ريبكلا يمايسلا كلذ مامأ

 . ًامومع نييتيوكلا رفئتساو . هل ةعضاخلا لئابقلا عبمج ىلع كرابم لسرأ
 هلاحر نم نيسمخ ذختاو « لبإلا نم اهملع ديزن امو لبخلا نم ةئاسمخ دعاو

 سايلو « اهب صاخ ملع ةقرف لكل ©« قرف سمخ ىلا مهمسقو ًأاسرح نيمدقللا
 .كاذ ذا جيلخلايف عاش زارط ثدحأ نم ةبرع رضحأو . اهاوس نع هب زيمتت
 . ةضفلاب ةمهومم لاشلا نم ةعطقب اهللجو هلوصو مري فيضلا لوزنل اهأه

 ءىدتبي يذلا وهو ( خيوشلا ) ىلا ةئيدملا سأر نم لاجرلا نم نيفص نوكو
 رمي قلا قرطلا نيزو . فصنو ةعاس وحنب دكبلا نع دعبيو هنم فضلا لوزن

 تراسف .( مب ًالهسو الهأ ) اهيلعبوتكم رصنلا ساوقأب ةنيدملا لخاد اهيلع
 اولقتعاو مهفوبس اودلاقت نبيذلا لاجرلا نم ريبك عراش يف رئازلاب ةبرعلا

 لومخلاو عراشلا كاد ىق هب تراس . فاتكالا ىلع مهقداني |وعفرو مهحامر

 قدانبلا نم راث ىتح ةنيدملا جلي داك امو . همامأو هفلخ نم لبالاو ةمهطملا
 نم رئازلا شهدف ةيسامجلا زيجارالاب نيلفتحلا تاوصأ تعفتراو مظع يود

 سيل نا معو . هتهابنبو هبحاص قوذ ةمالسب بجعاو عيدبلا لافتحالا اذه
 . راقتحالل الهأ لاقعو ةءامع سبال لك
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 امس اهدض اه مقا ينل لاممالاب ةب ةنناؤعلا ةم وكما لا كرابم ءاسأ دقل

 يدلا هكلم اشاب نودعس نم كرابم ىرتشا 6*١ ةنس ؟ ىدامج ىفف

 يف هلمجستب ةموككحلا هل حمست ملف ةريل (ى٠٠٠) فال ةيناثب برغلا ما يف

 « ةصرف هذ ه تذختا اهنا ةقيقحلا نكلو هدبب ةيناثع ال هنأب ةجتمم وباطلا
 نمحرلادبع كاذ ذإ ةرصملا ىلاو نيبو هنمب ةرياخللا ترج دقو .همف اهمم ثفنل

 لادجلا لاز امو . منقي ملف ةيناؤعلا لمح هعانقا ريخألا لواحف . كب نسح
 هصغأ دق هناف اشاب مرحم امس « ةالولا نم ةرصبلا يقأي نم لك نيبو هنيب ًامدتح
 صصغلا كلت عرجتن كرابم ءىتف اهو ءافجلاو ةظاغلا هل ريظأو قدرا

 اذه نإف . ةرصبلا ىلاو ليك و اًساب اضر ىلع مايأ ىلا هريغ نمو هنم مالآلاو
 لافقالا هذه متفب ىلاعلا بابلا رمأ ١١ ةنس لوأ عيبر ؟4 يف اكرابم غلبأ
 مظعأ نم نراك دقو . هيقيع نم موللا تراطاو هقانخ هيلع تقبض يتلا
 دحا وحن تغلب ىلا ناقلبلا برحل هتناعا وه « بلط ام ىلا هتباجال باسسالا
 )١١١٠٠١(. ةريل فلا رشع

 واأفلا دادسا نومطحي كارتالا

 را « كرايم نم اهب صاصتقالا ةموكحلا تدارا ىتلا لامعالا ةلمج نمو
 دادسأ مطحتب ٠*١ ةنس نابعش يف وافلا ماكحتسا يف مقملا دنجلا ترمأ
 اذه ىلع كرابم جتحا دقو . اهيف ًاذفنم نيعبرا حتفو لعفف . كانه هكالما
 تلز ال نبدلا انؤالكو الول : لاقو . كب نسح نمح رلادبع دنع ءادتعالا

 ءاسع ةنتف تعقوا © ثداوحلا كيتاه لاثمأ ماما نوكسلاو ءودحلاب مهيصوأ
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 يف ىدعت هناو ى المأ ىلع اودتعا دق دنجلا نال أرظنو دنجلاو نيحالفلا نيب
 يدتعي ال نا ىلعو هئادتعا ىلع هتازاحمب نالا بلاطا انأف دودحلا كلذ هلمع
 . دعب ايف قاقثلاو بارطضالا نم عقي امع لوئسب تسلف الاو . ىرخأ ةرم
 يف اهلصنتق سكام لينولاوكلا ناسل ىلع ارتلكنال ةثداحلا ليصفت ضيا غلباو

 لاقو . هنم صاصقلاب اهتبلاطمو نيدتعملا هجوب مايقلا ىلع اهثحتساو تبوكلا
 ءابلهأو ةنيدملا ىلع نيدتعملا اهعن؟ يضقت ارتلكنا عم ةدهاعم يف تنك نإو انأ

 لغو جراخلا يف يفرش ظفح وهو ©« كلذ نم مظعأ يرظن يف وه ءيش كانبف
 نم تالآ مطحت ملو هيلع ظفاحت مل اذا ةموكحلاق « هدهو همده لواح نم دي
 تاطاشتحا ذخا ىلا نرطضي دق اذبف ءامحص ًافذأ تطعأو « هضيوقتل بصتنا

 . اهامقع اثم لكلا دمحي ال امر ريبدتو

 لوالا عميبر 17174 ةنس !١! ةيده ةعقو

 دحا دشار نب ناثعل مانغا ريفظلا نم ديعسلا ممعز فالح نب ىنطم ببن
 هتيضاغف م نودعسلا اشاب نودعس ىلا ًامضنم كاذ ذا ينطم ناكو . تيوكلا راحت

 اهالتو بمجأ اف ذخأ ام درو ءادالا كرابم بلطف « ريفظلا معز طيوسا نا
 نم ةلث اهنم برقلاب ناكو . ريطم نم ةفئاط ىلع راغأ هسفن انودعس نا ًاضبا
 كرايم امأ « لاومالا نم ذخأ ام اهبنم ذخأو هتراغ ىف اهباصأف راد بيرع
 هسفن نودعس نم ةبناثلاو ©« نودعس ىلا مضنم وهو ىلوالا ىنطم ةلعف دعف

 ناو كلذُك هدع « هيرحل اعلطتو “ هتم رح جامسل اكتهو ؛ ريخألا نم شرحت

 هدحو اذه ناق كلذ هنبا رياح هئم بلط نا دعب راد بيرع نم ذخأ ام در

 ذا هريتعي ناك دقو نودعس نم ىرج امم هياصأ يذلا لاعفنالاو رثأتلا ليزب ال
 ديدشلاموللا همال يدلا رياج هنبا ةدامقب ًأشدج- هملا ريس اذهل . هئانبا نم كاذ

 ميلست لثم هموقو نردعسل مهحلاومأ آومأس تيركلا لهأ نال . ةيدبم ةعفولا هذه تمم 6

 ٠ ركذلا قحتسي برح نردب ةيدهلا
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 ناطلس ةمظع هتيعم يف ناكو « شيجلا راسف . تابوبنملا عاجرتسا هيلط ىلع

 ةفيلخل 1 ىلع خبشلا ومم رفنضغلا خيشلا اذكو . دجن لهأ نم ريثكو « دجن
 .هعسو ىف ام لكب كرابم ءاضرا دوو . هبل راطأ ًارعذ هنم نودعس رعذف

 نع لزني مل مولا نم ىح رئأتب يذلا « عرستملا عاجشلا كلذ اكرامم نكلو
 نم دب الو شيجلا ةلزانم نم أجلم ال نأ نودعس لع كاذنيح . همزع ةوبص

 شبجلا هيلع مجحبف تستسملا مدقت ةحاسلا ىلا مدقتو « ءاقلل بهأتف « هتاقالم
 مهيلع هراصتناب تلحنا ةكرعملا نكلو . دادعتساو ةبهأ متأ يف وهو قتيوكلا

 . رمقلاب ةلاطلا ةطاحا مهب هدنج ةطاحابو

 الا هيف ىهزت مل يذلا راصتنالا اذه كرايم شيج ىلع نودعس رصتنا معن

 «هموقو ًانودعس ركشن نأ الا انه انعسي ال نكلو . نيقيرفلا نم ةاملق حاورا

 شبجلا ةداا مهتعاطتسا يف نك دقو مهناف . مركلاو لضفلاب مهل فرتعنو

 اودعاسو لتقلا نع مهيديأ اوضرق اهرازوا برحلا تعضو نأ دعب مجابملا

 . ًاررضدب اوقحلي وأ «ًادحأ اوفيخ لو مبنطو ىلإ مبعاجرإ يف هنم نيعطقتملا

 (ةيده) يف هشيج اهب لذخنا فيرصلا يف كرابم اهب لذختا يتلا بابسألابو
 نورئاس مهنا دنجلا نم نوريثكلا موت دقف . ربظأ انه باجعالا ناك لب
 ام عابتبال رانيدلاو مهردلاب مهيئاقح اولقثأف « ةراجتلل نورفاسم وأ ةهزنلا
 ام زيستل غابصالاب ًاضيا دعتسا نم وهنمو . لاومالاو خئانغلا نم نولانيس

 . هآوس هيرتشي أمس هيرتشب

 ريفظلا ىلع ناجي رقصو رباج

 عرش لب مظعلا شيجلا كلذ هدقفو ةميزهلا كلت دعب كرابم ةكيرع نلت م
 يف وه قتلاةيبرحلا تالآلا بلحم ذخأو رذت الو يقبت ال ةراغب نودعسل دعتسي
 هنبا زبج مث . تبيوكلا لهأ ىلع فيلاكتلا فعاضو جراخلا نم اهملا ةجاح
 دأ خخيشلا) يلاحلا ريمالا ومس ةتيعم يف ناك شيحي يناغل1 ًارقصو ًارباج
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 لضاف لآ رباج نب مهاربا خنشلاو . تقولا كلذ يف ( حابصلا رباج لآ

 شحلا نأ ريغ ٠ ةرغ ىلع مذخأو ًالامث ريفظلا ةتغامل نسح نب زيزعلادمعو

 ىلع ءاقللا نم رعذلا ىلوتسا ( ارهجلا ) نم ةملق تاوطخ راس نأ دعب

 انمامأ يذلا دنجلا نإلاقو عوجرلاب نيدثاقلا ىلع راشاف . نسحلا نب زيزعلا دبع

 ىلإ لوصولا ىلع امكو ضرالا هيأرب ابرضفق فيعض لملق انشدجو ريثك ىوق

 مول يأ هنثي ملو طاشنو ةسبب شبجلا راس دقو . لاخلا تناك اهم ودعلا

 ام غارفإب نادئاقلا هرمأ «هربظ فلخ (2٠١ ةدباج ) كرت امدنعو <« بدنأتو

 هنورتس يذلا ودعلا ناضحأ ق ءاملا نا هل الاقو ضرالا هحو ىلع ءام نم هعم

 يقالئس) هلوقب شيجلل حصني رباج عرمش مث لاتقلا يف هايإو كبتشنسو . ًابيرق
 مل نوكيل . تابثلاو ربصلاب كملعف ىغولا ةحاس هايإو لزننسو ًادغ ودعلا

 رقص امأ ( لتقلا الإ اندنع هل سيلف منم حصني ال نمو . هملع رصنلاو زوفلا

 يف مينا ) . همالك نم ىبتنا نأ دعب رباجل ًايطاخم لاق لاقملا ف نسحأو لاقف

 ىراصق لذبيس هنا كشالو ةبيصعلا مايالا هذه لثمل الإ دنجلا اوعمجت ل ةقبقحلا

 نا كملع يضقي بجاولا نكلو . سيقنلاو سفنلاب يحضيسو كلذ ىف هدبجح

 معن رباج لاقف ( هودع نم لاومالاو مئانغلا نم هلاني ام ىلإ ًادغ اورظنت ال

 ودعلا مبتبجوو ًاببت ضرألا نوببني اوراس مث ةكحلاب تقطنو قحلا تلق دقل

 ابعم سلو ءاديبلا اهتم تقاضو ءاضفلا تألم قتلا هلبإ اورصبأ امدنعو

 احابص اهيلع اوراغاف هب اوئجوف امع ةفغ يف ابلهأ اودجو لاجرلانم ليلق الا

 لاتق ىلإ ءىش لك لبق هتمه فرص هدحو ارقص نكلو رقص وبتمدقم يفو

 هنانسو هفسسي ابلمث تتش هيلع تعمتجا اماك ناكف اهملع زابجإلاو ةيماحلا

 ةمينغ مهءارو امنيك رات توقابلا مزهناو اهنم ًاريثك حرجو لتق نأ ىلا اذكهو

 ءاسأف لاتقلا نع لبالا قرسو لاومالا ببني لغتشاف دنجلا ةئقب امأ « ةدراب

 )١( ةملامشلا هانملا نم ءام ةدياج .
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 ناك يذلا ةيارلا لماح لتقي نأ كشوأ قحس ىربك ةءاسا كلذ مبلمع ارقص

 حلصلا يف ءاهجولا نم ةثالث طسوي نودعس

 ةيقاعلا ءوس فوختي هلعج ابارطضا ةثداحلا هذه دعب نودعس برطغا
 نب مهارباو ينافسعلا دم : لضافألا ءابجولا نم ةثالث كرابم ىلإ بدتتاف
 لاتقلا نع فكلا ينو ءامدلا نقح يف هوفطعتسيل . خراش نب نامعو . غماد
 ىعس هل قار امث راصتنالا كاذ دعب امس هبضغ ناوفنع ىف ناك اكرامم نكلو

 ةمواقمل يفاكلاهدادعتسا هل رهظي نأ دارأ دقو مهتباجإ هدلخ يف ردي ملو ءالؤه

 يف دصوبل سانلا مامأ ةيبرحلا عفادملا جارخاي موملا كلذ يف رمأف . نودعس
 كئلوأ [راف كلذك رهالا ناك دقو . هحتفل اوءاج يذلا بابلا مبهوجو

 عوجرلا ىلإ مهرطضا « ايظع ابلصت هنم اودجو هعم اوثحب نأ دعب ءالضفلا
 داعسا ىلعنمىجرت ءالؤه لشفب لع ىرأ دعب انتودعس نأ انل ربظي « مهجاردأ
 نإف «حلصلا نأشب اكرابم رباخم نأ ةرصبلا يلاو فيظن نابلس ليكو « كب
 « كلذي هبف هبغري اباتك +١7 ةنس ىلوالا ىدامج يف هيلا بتك .دق ريخالا
 ةسحص يف وه يدلا هبأتك نع انودعس تمحا ىفا » : هلوقب كرابم هباحأق

 ةصالخو . مناصلا يلج دما ىلا باوجلا ةروص تلسرأو ؛« يىفاسعلا دمح جاحلا

 نم هذخأ ام لك عجري نا حلصلا هيلع نوكيس يفلاو نودعس نم هديرأ ام
 ..« حلص الف الإو رياج ينبا سدِح

 نم هدنع ام ةبايدب اق دق نيشألا نم ل ناك بش ةيناف يلع دير ةدم

 ريثكح هلوح فتلا دق نودعسو « ىرهحلا يف هتاوقب كداب . دادعتساو ةوق
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 رظني دحاو لك ذشأو . مقادملا ما يف ممخو امهريغو ريفظلاو كفتنملا نم

 !"!نيروبغلاضعب به: كانه .ةصرفلاو ةلفغلا هيف بقرتيو «رّرشلا رظنلاب هيحاص
 دمحألاضفملا مركملا مهتمدقم يف ناكو . ءامدلا نقح يت يعسلاو رطخلا يفالتل
 كب لالج نيسح ضن سجن عرشف « موملا ةرصبلا فرصتم عئاصلا اساب

 افسأتمو ادب امم أرثأتم هدجوق ؛ نينثالا نيب حلصلا يف هتمغرو هيأر ملطتسيو
 هيدتنا اريخأو . اهنيب حالصالا دقع يف ةدمكالا ةبغرلا ابغارو مقو ام ىلع

 نع فككلا ىلعو حلصلا لوبق ىلع هيف هضحي هيلا باتكب هبحصأو < نودعسل
 دعب قفط دقو . مفادملا ما يف نودعس ىلا مناصلا اساب دمحا راسف . ءادتعالا

 « ىرخا هتوقو كرامم نم هقوحمو « ةرات حلصلا يف هبغري هل باتكلا يلست

 ىلا اعجار لفقق . ةيضقلا كلت يف هنع ًايئان نودعس هماقأ مث . هعنقأ تح
 ةنس مرحم ١4 يف يلاولا بتك ىرج ام لككب يلاولا غلبا نا دعبو . ةرصبلا
 قوقحلا نم هعدي امع لزانتلا هنم بلاط حلصلا نأشب ًاباتك كرايم ىلا +9
 مرتحملا انمحاص هئئغم  يقو عفاصلا اشاب دمحأ مركملا هبحصو « نودعس ىلع
 الحو تيوكلا: ف كرامم ىلا تانثالا راس دقو « سينملا دمحأ جاحلا لضافلا
 ةمهملاب ىضرلا ربظأو . ماركالاو ةوافحلاب اهلباقو . هطاسب ىلع نيْيرك نيفيض

 ناذه عجر مث . نودعس هب هبلاطي ناك امع لزانتلاو اهل اهسفنأ ابدتنا يتلا
 باتكب كرام اهببحصا دقو . قاقشلا ةدقع الح نا دعب ةرصبلا ىلا نالضافلا

 نودعس ىلا باتكب اهبحصا ام . ةباتكلاب ًاباوج مرحم اال خيراتب يلاولا ىلا
 عفانو طيوس نب دومح رفسي نذأي نا هئم بلطي حلصلا لوبق دعب هبفو أضيا

 .٠. تعشقناو : اه.راجم ىلا هاملا تعجر كلذبو .. تيوكلا يف هملا يحيوض نب

 عئاصلا اسان دمحا م ركملا همث ىدلا وه هنا « سينملا دمحأ جاما لاضفملا انقيدص ىنربخا )١(

 نم ىلدا امبي هعانقا نم نكمت هنا ريغ مايا .كرابم ةبضاغمل ًالوا عنتما هناو ٠ يلاولا دنع هيعس ىلا

 حلصلا رمأب ثحبنلا ءانثا يف نودعسنم ريفظلا خالسنا طارتشا دارا اكرابم نا ًاضيا لاقو « ججحلا

 يدلا تقولايف كيدي نيب لوثملا نوردابيس مهءامعز نا.هل تلقو « كلذ كرتب هملع ترشأف : لاق

 . حلصلا ربخ هيف مهغلبب
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 الإ حلصلال بقي مل اكرابم ناانل ربظي نكلو .نيقيرفلا ءامم يف ةدبلتملا بحسلا
 ةيفش شتفي هكرت امم ىلغي لازب ال نودعس ىلع هيضغ لجرم ناو « ًارفاظ

 ضرا نم همادقأ ملقتو ؛* هحور اهنم قهزتو ةايحلا همدعت يتلا قرطلا نع

 ءامعز نم ( تابريوش وبا ) ادلاخ زبج نا هب ماق ءيش لوا ناكو . قارعلا

 تناكو « نونمآ مهو ريفظلاو كفتنملا ىلع ريغبل ١84 ةئس رفص ىف ريطم

 . مهاوما نم ريثك ىلع ىلوتسا نا هتراغ ةحسنذ

 اذه هلا اكسو دادغب ىلاو اشاب مظان ىلا رمالا مفر هذاف اشاب نودعس اما

 غلبأف < هءافخا كرابم لراح نإو كرابم ريبدت نم هنا هتفي مل يذلا ءادتعالا

 ادي هل نا وأ لع اهب هل نوكي نا ركنأف كرابم ىلا ةياكشلا كلت اشاب مظان

 ءادعلاو 4 دجمن رئاشعو ريطم نم يه ةركفلا كلت نا لاقو < اهكيرحت يف
 يف كب لالج ىلا ًاضيا كرابم بتك و . ةرعتسم هران لازت ال ريفظلاو مهنيب

 (تابريوش وبا) نا لاقو هب نودعس ابقصلأيتلا ةمبتلا رابغ هنع ضفني ةرصبلا
 ىف نودعسو أف © ًاضيا تيوكلا فارطا ىلع ىدتعا دق هيلع ىدتعا يذلا

 . نوك رتشم هئادتعا نم ىوكشلا

 "١ تيوكلا نم يلؤللا راجت ةرجه

 نيرحبلا ىلا تيوكلا لّوللا راحت نم ةلمج رجه هركذ انيتأبس بيسل
 . فيضم نب مهارباو يريطملا لالهو ىلع نب تالمش ناكو كرابم مايأ ةنجو
 ً ةداقلاو ةك رحلا كلت ءامح لا /ُ

 اهباطقا دحا فيس نب ىلع نب نالمش لاضفملا مركملا نع ابليصافتي ةصقلا هذه تلقل )١(
 نيب ثداوحلا لقن ىف اممظع اتوافت دجا تلز ال ىنال هنع اهذشخا ىلع تصرح دقو ٠ ابم نيمئاقلاو

 ٠ ًاعامس مهاوس نع القني نمو مهيلع تعقو نم
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 يريطملا لاله ديسلا موحرلا

 ةرجهلا بابسأ

 تماعاك تبوكلا لهأ ىلع ةيبرحلا فيلاكتلا « ةيده » دعب كراس فعاض

 هدقح لحرم ناك دقو © مهدحأ نكلو . هب اورمأ امي اوردامق . اقباس
 لغي

 .(؟'روزلاو بذكلا نم هارتف رتفا اب مببلع كرامم ةظيفح راثأ ءالضفلا كتل وا ىلع

 ابياطقا دحا فيس ن ىلع نب نالمثه لاضفملا مركملا نع ابلمصافتب ةصقلا هذه تلقل )١(

اوحلا لقن يف اميظع اترافت دجا تلز ال قال هنع اهنخأ لع تصرح دقو ٠ ايم نيكاقلاو
 نيب ثد
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 يلع نب نالمخ

 نيملاص ًالاجر اوجرخي مل مهنا هل لاقف . قالتخالاو ءارتفالا نم هقفل امبو

 . كردقل ًاراغصتساو كب ةنابتسا عاطملا كرمأ لاثتماب اورداب الو لاتقلل .
 ةناهالا مهل رمخأ ىتح هبلق يف بضغلا ران ججأو حيرصتلا اذه اكرابم ءاسف
 كلذ يف نيصاوغلا عئم نلعأف . مهحلاصمو مهروما يف مبتسكاعمو « راقتحالاو

 دعب ةياورلا لطب لاز ام مث . مهتورثو نييتيوكلا ةامح صوفلا قو . ماعلا

 . مهتدذأ يف ادهج ولأي الو مببلع بذكلا عوني منملا اذه يف هتقفص تحير نأ

 . هثيح لكلا فرع . ريرش لجرف اهتاباور لطبو . اهتنتف ريثم امأ
 نبي رصاوالا ميطقتل كرابمب لصتا لجر . روبملا نيب هقافنو هبّذك ريتشساو

 يذلا جريودلا فسوي وه .دقحلاو ةياشولا نارين لاعشالو .سوُؤرملاو سيئرلا
 : ةيضقلا هذه يف كرابم مامأ هلثم يذلا هرود ركذ دقو مهضعب هبف لاق
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 افسو للا دعسأ ال فاس وب انأ

 ةسشفو اثم هللا دامبع تعسو

 غوسم رمأ ريغ نم مهيدؤتو
 هيزحلو ينلا باحصا تبذآو

 ةعاضب ريخ روزلا لاقم تذخت
 كرابم ريبكلا خمشلا نمر يفف

 ابئيخل رست ًالاوقا تروزو
 هموقل ًاق>ح ردصلا هئم ترغوأف

 ماس مظعملا خيشلا نمز يفو
 هلاحر ناد دولا كيم ترتوف
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 ادغ نم كابا لاعفالا (١'دمحا انأ

 ةلصخ هيف اف هانإ كابإو
 هعبط ثيخلاو ثسخلا الا وه اف

 مهنا رغلا كموق يف هلوق عدف
 هبرل نوؤتخلا لوق نعمست الو

 حرمي رشلا همهم ىف هرداغو
 حدقت قئالخلا لك يف تحبصاو

 حدقم رهدلا هب ام ائيرب يمرتو
 حفست عمدلل قحلا ناسح تلظف

 حبرت ةيربلا نود اهب تنكف

 حبقي كبجو لثم لعفب ثيتأ
 حرفلو رورغلا كابند نيطايس

 حبقأ وهو مهبلس يف هتضرحو

 است بئاصملا كيتاهب تود
 حرم دقحلا عبرم ْق هترداعو

 حسب رم ةواقشلا الا هل سدلو

 حرفيو حيرصلا قحلا اه ريس
 + ةهافسلل الا وه امو

 ححصم ديكأ قح موجن مهل
 حلصب نبا نمث هالوم ناخنمت

 ( يلاحلا ماحلا ) رباج ل1 دما خيشلا ريمالا مض سلجم يف كاذ ذا حرص

 اذه سئاسد نم « يلاحلا م احلا رباج لآ دمحا خيشلا ليلجلا ريمالا ومس رعاشلا رذحي )١(
 لجرلا سفن هيلع يوطنت ام هللا هظفح ريمالا فرع دقو ٠ هتاهومتب عادختالا نمو .٠ ريرشلا
 .حابصلا ل1 هتاوشا مومع !ذكو . هتسناؤم نم همرحو ٠ هتسلاجم نع هدعباف رشلاو ثبخلا نم
 يف هامرف ٠ هتنتف نم تيوكلا ةحاراو ةايحلا همادعا مبنم ءالضفلا نيرويغلا دحأ لواح ىتح
 ةامللا هتقراغم لبق باذعلا هقيذي نا دارا هللا نككلو ٠ هب دحلي يذلا هربق رئبلا نوكمل رب

 . ًايوشت هتقلخ حبق يف ثداز يتلاو ( لجنرملا ةيشمك يشمي ) اهب زرب يتلا هلجري هباصاف

 ١ م - تيوكلا خيرات )١١(



 نأ دك ىلا بجاولا :هلوقب فيضم نب مهارباو ردب لآ رصانو يريطملا لالهو

 يذلا رئاجلا لوقلا اذهب هاف . ماوس نؤد ؤلؤللا راجتب فئلاكتلا كلت صخت

 نشخلا داحلا مالكلا نم لجرلا ممساف لاله ايس ؛ موقلا هوحو هنم تدبرا

 فرشلاو قدصلا ةيحضتى لعموم ىتح هناوخا ىلعو هيلع هدقحو هياهتلا داز ام

 (ةرسلا)يف كرابم ىلإ صوخشلاىلع هباحصاو لاله مزءب ملع .ماقتنالا مبذم يف

 روزلاب اهاشحو «بذكلاب اهزرط ةلاسر هملا ريطف « نيصاوغلا رمأب هتضوافل

 قنحلا نم يلغي هبلق تكرتف هبلا مههوصو لبق كرابم ىلإ ةلاسرلا تلصو دقو

 يفو اولبقأ دق مهب اذاو كلذك وه ائييو . رثأتلا نم سامخأب سادسا برضو

 ًادراب ءامتاه» : اوسلج نأ دعب همادخ دحأل كرابم لاقف < لاله مبتمدقم
 اوماق يتلا مبتكر حيو مهب ًامكبتم اذه لاق « مبشطع ةرارح هب اوئفطيل مه

 هتاك رحنمودبرملا هبجحونم لب6؟بسحو همالك نم ال هريغت موقلا مهف دقو « اه
 نم ًافوخ هلجأل اوءاج امف هتحتافم اورب مل اذهل . ىلاوتملا هشاعتراو ةيرطضملا

 هيلع اوضرعي نا هنهذيب قلع ام ةلازا اوأر لب « هلاكشإ ةدايزو رمألا دقعت

 نكلو . لاتقلل نيحلاص ريغ اوناك نإ ماوسب لاجرلا لادبتسال هدادعتسا

 ايف ثحبلاب مأدتباو ممءامأ هدصوأ بابلا اذه متق اواواح امدنع اك رام

 نم متديزأو متيغرا نإ » : ليوط مالك دعب لاقف . هيدي نيب لوثملل مهب ادح
 يتحلصمل الإ منلللا يف ترهاظت ام ةقيقحلا يف اناو ماعلا اذه نيصاوغلل يعنم

 يف نحنو .مكتنيدم باوبا ىلعو مماما ودعلا نا نوماعت متنا . أعم كتحلصمو

 عنملا ةرهش نأ بير الو « طيشنلا يوقلا ربظمب همامأ ربظن نأ ىلإ ةجاح

 اوعنق كلذبو «.ىرفلاو فوخلا نم دعترت هصئارف كرتيو هينمع يف ةوق مديزت
 اوعجر «هب هاف ال ناسحتتسالاو اضرلاب اورهاظت دقو .اوتأ ثبح نم اوعجر مث

 كلذ مهتمالس تءام دقو امل ةميق ال اياظس الإ هبضغ ليانق نم مهبصي ملو

 ثحبي قفطف مبقيرط يف اهامر ىلا ةكلبملا هلباتق نم مهتاجن هتردك و يشاولا

 .سومرلا تاماظ يف مهجلوبو مهسافنا دمخيو مهيلع اهب يقلبل ىرخأ قرط نع
 : نييتيوكلا راحتلا كلوا نم ةلث هب طاحأ دقو كراس مامأ امري لاقف
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 نب تالمثو « يريطملا لاله : ةثالث الا ترمأ امف اوحصن دق كرمع هللا لاطأ
 كرحف مرج مرثكأو ًادانع ةثالثلا مظعأ لالهو « فيضم نب مهارباو « ىلع

 يف مهجعزب امب مهيمر ىلع مزتعا ىتح مهيلع كرابم بضغ نكاس ءارتفالا اذهب

 مهتداع ىلع ءسلجملا كلذ يف هنورظنتي ةثالثلا عمتجا دقو موي يفف ماعلا هسلجم

 . هئيجم لبق سلجملا مهترداغم مدعو كانه هراظتناب مهرمأي نم مهسلا لسرأ

 ىلع راشاف « ماقتنالا ةحئار رمألا اذه نم مشو رشلاب كاذ ذا نالمث سحأف

 البق الو هحصنل اعمسي مل اهنكلو نورذحي ام عوقو لبق فارصنالاب هسحاص

 نأ دعب امهرطما يذلا كرابم راظتنا ىف اهكرتف هدحو وه فرصناف هتروشم

 هلاق ام ةلمح نم ناكو مظعلا ىهوأو محللا ىره امم هبيضغ نم لباوب « ءاج

 تنأو ءايربكلاو ةمظعلاب رهاظتي وأ هفنأ عفري نأ كلثل يغبني ال » : لاله

 تيوكلا ىلإ تنجو < مهبطقس نم « مبلفامأ دحأو < ريطم فالحأ دحأ نم

 ىتح انتيامحو انام يف تخنأو انلظ تحت اهيف تمتأف ًاريطف كلتمت ال ًاريقف

 ةعاطلا نع كيناح روزت نأ كتمجرت هذهو كب ردجمف نيرثملا ربك ا نآلا تنك

 ناكو . كلذ نم ًابيرق هعمسأو . هبحاص مهاربا ىلإ تفتلا مث «. عوضخلاو

 رجاه ىنب سوؤر نم كنا نظت ال » : لاق نأ هيلا هيجحاو أم ضعب نم

 اقباس كابأ نأب ملعت الأ « نيطقاسلا مهباذأو مهذارا نم تنأ لب مبيلاعأو
 .ديك الاديعولا وديدشلا ديدبتلاب اذه عبتا مث «فيس نب ىلع دنع ًامداخ ناك

 ًاعممجج سلخلا اوك رت مث * هركم.ام كاذ ذا هعمسي مف < هبضغ ةفصاع تنكس

 اورداغ. مهديأب مهحاورأ اوضبق دقو اوقرفت « فوخلا نم دعترت مهصئارفو
 ةرجهلا ىلع اوالامت مث هورداغ . ءادنلا نوعمستي مهفلخ توتفتلي مو * سلجلا

 موشغلاو « دبتسملا ملاظلا كرابم نم مهلاوماو مبسفنتا ىلع نونمأي ثمح ىلإ

 لاق نالمش نأ ريغ . ىماوخإ نم ًادحأ اوعلطي ملو كلذ ىلع اوألامت . رئاجلا

 .انياحصأو انناوخا رحبتو؛ اظدابنم رحابتس انتاد:مزعلا اودقع امدعي هسحاصل
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 رذتعم انملا ءاجو هبنذب فرتعاو هتوفه ىلع دعب ايف كرابم مدن اع اذاف

 . « ءاقدصأو الاومأو براقأ تبوكلا يف انل نأل هتباحإ الإ انه انعس الف

 ام ىلع اودهاعت دقو ماعلا كلذ يف صوفغلا ىلا اورفافق . لاق ام اونسحتساف

 .لاحلا ىف داعو تامههملا ضعب ذخأل تيوكلا ىلا مجر نالمث نأ ريغ . تمىم

 نمل لا#ملا اوحسفأو نيصاوغلا مهتاوخإل مهمزع © اورلأ صوغلا ةيابن فو

 نيرحبلا ىلا فيضم ناو لاله بهذ .نورخآ عجرو ضمبيقبف مهنم رخأتسي
 . (ةنج) يف هعبت نمو نالمث ىقبو

 هنم عقو يدلا هطلغب ملعف ءالؤه هب ماق امب كرابم ىلا رابخالا تءاحف

 افسأ فسأو هنم طرف ام ىلع مدنف 2 هشغو ىرج امف ببستملا ثم ملعو

 تيوكلا فصن نونوكي نورجابملا ءالؤهو مدنيو فسأب ال اذاملو . اريك

 ؟ مبعابتأو م
 مهئاضرال اهكلس يتلا قرطلاو موقلا ةرجهه ىلع كرابم مدن

 ردملا رصأت نم آدفو الوا فّلأف مهتاضرإل قس قرط كرام لمعتسا

 مهل راذتعالا نمضتت ةلاسرب مهبحصأو « نابقولا سرافو ىلع نب نيسحو
 اوملب ملف . هنم مقو يدلا طخلا ع يساشتو مينو كا عوجرلا ىلع اهيف مهني

 أوقمف مهل زانتل نييفاك باتكلاو دفولا أورب م مهم ل ىإ رأ اك اوعجرب لو هءاعد

 يعانملا همحاو للسر وبا دشارو . نالمش ثمحا (ةنج) لا يرام بكر

 عمتجا نأ دعب ملام ربظأ دقو « حابسملا حلاصو ضهان وخا دعسو هناوخاو

 اورهظأف 2« ىضم امع رظنلا ضغ لكلا نم ىجرتو لصح امب هرثأت ديدش مهب
 « هسسحاص يأر عالطتسا دعب الإ تسلا ري مل هتاف نالمث الإ لاق امب عانتقالا
 كا ئنهو « نيرحبلا يف اهتلباقمل اتيسحو هاباو وه راسو هيأر ملاس ذبح دقو
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 فنا بجحأ نكلو سأب ال لاقف اهلجأل ءاج يتلا ةمهملا لاله ىلع ماس ضرع
 روك ذملا خشلاب اوعمتجا املو « (ةفيلش لآ ىسيع خيشلا) روضحب كلذ نوكي

 ءادتعا "ىلع يرحي ال نأب ىسعخشلا يل دبعتي نا دعب الإ عجرأ ال لاله لاق
 ءاضرب لع نا دعب بلط ام هاطعاف ىسيع خيشلا اما . دحا نم تيوكلا يف

 ىلعو » ملاسل لاقف هعمط داز ةقفصلا كلت حبر دقو ًالاله نكلو . كلذب ماس

 بلطلا نآل باوجلا يف ماس كبتراف . « مدب هنوشرت ءامب ينشري نم نا طرش
 لاقو هميأ ءاضر ىلع رمألا فقوا ًاملاس نا الإ . ءيش ال ىلع اوقرفتو رئاج

 ملقام اذاف ىدلاو ىلع كحارتقا ضرعأسو تيوكلا ىلا بهاذ ينا لاله
 نالمث اما . نيرجابملا ةمقبب ةدوعلا ىلع لاس مزتعاف < كيلا ةباتكلاب ترداب
 . هنود هرفسب هيحاص ءاضر فرع نا دعب الإ مبتقفارم ىلع ممصي ملف

 ىلع ديدشلا موللا همالف * ىرج ام هببأل لاس حرششو تيوكلا ىلا اولصو
 ام لوبقب هملا بتكي نا هرمأ لاحلا ىفو « بلط ايف تبلا مدع ىلعو هفقوت
 همق بتعي (رياج) ىلا لاله نم باتك ءاج ةنوآلا كلت يف هنا ريغ « طرش
 ضيا . هبف نولوقي امل هئاغصإو همادخ مذ وا حدمب هعادختال كرابم هيبأ ىلع

 اكحرابم ءاسأف . رباجل لخنو مغو لبإ نم تيوكلا يف كلي ام عبمج هتبه
 دقو هب هرمأ امم الاس عنمف « همزع نع لوحتي نا ىلا هرطضاو باتكلا كلذ
 دقو اهانكس هب نسحي ال هناو اذه دعي تبوكلا يف هل رقم ال نا لال ليخ

 منت لقأ كرابم دبي لو « نيرحبلا ىلا اهنم هلهأ مدقتساف ردص ام هنم ردص
 هل لاقو ةيناثلا ةرملاب هلمع ىف كرامم ةئطختد فطلت نالمث نككلو ©« مهرفس يف

 نم عفتنت كلا ناف كدلب ىلعو كيلع ررض هبف نيرحبلا يف لاله دوجو نا
 ةدايز « نيجاتحملاو ءارقفلل اهذمي تامبورلا نم افلا نيسمخ نع لقي ال امب هتورث
 تيوكلا لها نم هملا ةرجحلا ديرب نمل زك رم نوكي كانه هؤاقيف كلذ ىلع
 . لاحلا تناك اهم هبف طرفت ال نا يأرلاف
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 لاله ءاش رال نب رحعبلا ىلا رفاسي كرابم

 نا ىلعو رجابملا عم لهاستلا ىلع مزعف بئاص نالعث رظن نأ كرابم مع
 ايف ثحنأسو تاف ىضم ام : نالمشل لاقف لزانت نم هلمح |هم هدلب ىلا هعجرب

 نيرحبلاىلا هرفسب الإ لواحي ام هل متي ال هنا ىأر ًاريخأو . ضرم لحي دعب

 بحطصا دقو « نوصاوغلا رفاس نأ دعب اهملا فرشم ةبكرم ىف رفاسف هسفنب

 ىسع خيشلا ةرايز ىلع همزعب رهاظت هنأ ريغ فمضم نب مهارباو نالعث هعم
 مالسلل فخ اًئاننم يف ىمرأ امدنعو دارأ اك نيرحبلا ىلا راس . ةفيلخ لآ

 فيضم نبمهرباو نالمث ىلا اذه دعب زعوأ مث . ءابجولاو نيرحبلا ماكح هيلع
 ثحبلا دعب ادحي مف امه امأ .عوجرلا يف هتبغر ىلع افقيل لاله ضن اسحي نأ
 لبستسا دقو . نيرحبلا اح مامأ هسفن كرابم هيضري نأ هبلط الإ تابقع
 هئانيأو ىسيع خيشلا دنع هب ممتجا نأ دعب هاضرأف « بلطلا اذه كرايم
 نيرضاحلاب عفشت نأ دعي هاضرأ . تدئوكلا رباك أ صضعبو هللا دمعو لمو لج

 عاضأ كلذبو مارتحالاو ةلجتلاب الإ لباقي ال كانه هناو هنطو ىلا هعوجر يف
 . تاظفحتو طورش نم هيلع مزع ام لاله ىلع كرابم

 كارتألا نم ةمظاك ىلع فوختتي كرابم
 ؟؟حإب8 ةنس لاوح

 لاصيا ىلع ناملالا مم اوقفتا كارتالا نا تيوكلا يف ًارابخأ سانلا لقانت
 ىشخو ةعاشالا كلت نم كرابم برطضاف ةمظاك ىلإ ةيدادغملا ديدجلا ةكس
 رمألا امل حرشتف امتاوشاو ناسبوب نع تلفاغت اي اهنع ارتلكنا لفاغتت نأ
 هفاخم ناك امل ءاقتا اهنم بلطو بارطضالاو ريطتلا نم هريمك هنكن ام رهظأو
 نم ايملاو- ام ىمحتو اهبمحتل هنم ةمظاك رجأتست نا امأ : رومأ ةثالث دحأ
 نا امأو * تاموكملا نم ءاشي نم ىلع اهريجأتب هل نذأت نأ اماو « يضارألا

4 



 ىلإ ًاباتك كلذب مدقو . كارتالا مهبف امب لودلا عيمج نم اهتياح اكص هيطعت
 ٍ ١مل و ةنس 7 عببر خيراتي تيوكلا يف اهبلصنق ريبمسكش

 تيوكلا ىلع هنيمأتب يبرعلا جيلخلا سيئر ناسل ىلع هتباجأ دقف يه امأ
 ماد ام هلك كلذ ةيامحن موقتس اهناو ةمظاك اهنمخ يف لخدت قتلا اهدودح ىلعو

 هقيدصت نمو هبارطضا نم تمحع دقو ةدهأعملا طورش ىلع [ظفاحم كرام

 بجاولاب اهمايق يف الو ةموكحلا ممصن يف بتري مل هنأب اهباجأف ةعاشالا كلتي
 لهأ نم هملا هجوت ىتلا ةلئسألا فوختلا اذه ىلا هعفد يذلا نكلو هعم
 . قافتالا رمأ نم اوأرق ام دئارجلا ىف اوأرق نأ دعب تيوكلا

 هنايرعو نودعس وزغب مه دوعس نبا

 وزغ ىلع دوعسم نبا مزع ةيناؤعلا ةموكحلا غلب ١8 ةنس ٠ ىدامج يف

 عيشأ امع كرابم نم دادغب ىلاو ليكو اًساب فسوي مهفتساف لامشلا نابرع

 (نودعس ىدلو) وزغ ىلع ًامزاع نأك دوعس نبأ نا هنتي هنلا كراس بتكف

 ىلا بهذو تدرأ امل عاطأ دقو ةململا ةموكحلا نأبرع مسمج نعو هنع هتعنم

 ثاحيأ اهنيب ترادو « ةيناثعلا ةموكحلا لاجرب عمتجا كانهو «ريبزلا فارطأ
 . ناقيرفلا اهم رانتسا

 فولالا كرتو . ةميظع أرارضأ ثدحا « ةناتسآلا يف لئاه قيرح لصح

 ةنس نابعش يف كب لالج نيسح ةرصبلا ىلاو بتكف نكس الو ىوأم الب
 كرابم باجا دقو نيبوكنملا هناوخال ةدعاسملا هفطعتس كراس ىلا 2« 1من

 دلاخلا دوعس موحرملا ةطساوب ةريل )٠..0( فالآ ةسمخ مدقو فاطعتسالا

 . ةرصبلا ىف ريضخلا
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 كرابمل ةينامعلا ةموكحلا نم ماسو

 « هيلع فطعت ةموكحلا تك رت كرابم نم ةناعإلا هذه نأ انل ربظي يذلا

 ١٠م9 ةنس ةدعقلا ىد ىف اسشاب اضر نسح ةرصبلا ىلا و نم باتك هملا درو دقف

 ؛ ىلوآلا ةجردلا نم 2« يديجملا ماسولاب هيلع ةينسلا ةموكحلا ماعناب هف هربخي

 هسأرب تيوكلا ماسولا لمح يذلا دفولا لصو #1. ةئس رفص ١6 فو
 هل مقا هلوصو موي يفو . ةرصبلا يتفم ناوشلا كلملا دبع ذاتسالا ةمالعلا
 . رحبلا لحاس ىلع نيرصقللا نيب جمهم لافتحا

 برغلا سلبارطل كرابم ةناعا

 ةموكحلا ةناعا ةينامع )٠.."( ةريل فالآ ةثالث اضيا كرابم مدق دقو

 يلاو اشاب اضر نسح ىلإ باتككب اهبحصأو « برغلا سلبارط برح يف
 ةنس ةدعقلا يذ 54 حخيراتب ةناعالا كلت يف اك رابم فطعتسا يذلا ةرسملا

 امل نوكي نا هبلق ممص نم هبنمو ةلودلا لايذأب هقلعت نمضتي وهو . + ه

 لقب الام هيدل نأو اهتدضاعم ىف اعسو رخدي ال هنأب لاقو اًادعا ىلع زوفلا

 دجن لهأو دوعس نبا مهيف اب ناجهو سراف نيب ام نتاقم فلا نيتس نع ٠
 هب لضفت سام لوصوب روكذملا يلاولا نم باتك هملا درو دقو ةزنع ةلسقو

 رخآلاو نيد ماجملل فرص ابفصن نأب لاقو ١٠ ةنس رفص ٠ خيراتب
 ٠ يناؤعلا لوطسألل

 كرابمو ليبجلا لهأ

 تبوكلا بونج يىبرعلا جيلخلا لصحاس ىلع دهملا ةثيدح ةدلب ليسجلا

 . مهانإ اهماكح دابطضال اهنع اوحنزن مهتككلو رطق نينكاسلا نم اهلهأ ناكو
 جراخهتيامح تحت اونوكي نأ اويلطو تيوكلا يف كرابم ىلإ الوأ اوءاح دقو

 مهنال ًارظنو تيوكلا ىرق ىدحإ نكس محل نيعو مهباجأف وه امأ . ةدلملا

 ؟ و« و



 هحارتقا اوضفر دقف « داستسالا نع داعتبالاو محلا لالقتسالا نوديرب

 ليبجلا اهيف اوسسأ ىتلا ضرألا ىف رايستلا اصع اوقلا نأ ىلإ هدلبو هوكرتو

 . كاذ ذا ةيناثعلا ةموكحلا ةيامح تحت موبلا ةفورعملا دليلا
 اهوسسأ ىتلا دلملا ةيمأي ملعو.هدب نم مهتالفإ يف هئطخي لع دقف كرايم امأ

 « اهببلع تضق امبرو . اهتراجت يف تيوكلا محازتس تعسنتا ام اذا اهنا معو

 ضعب يف عرش كانهو « ةامحلا اهمدعيو « افصفص عاق العجي ول كاذ ذا دوف
 دلاخ ينب ىلإ زعوأف « ابكرت ىلإ مرطضتو ءاضفلا مهملع قيضتس ىلا لئاسولا
 ليبجلا لهأ غلبأ دقو يفخ فرط نم نكلو . مهدلب يف مهنوفصتو مهل وددهم
 ماق ام ىلع ٠+١ ةنس نابعش يف جتحاف ةرصملا يف اًساب اضر نسح ىلإ رمألا
 . دي ةكرجلا كلت ىف هل نوكي نأ كرابم ركتأف هئادتعا ىلعو 2« كرامم هب
 عسم حابصلا لآ ةفيلخ لآ ىلع لسرأ هنا : ةعاشالا كلت بابسا نع لاقو

 هبلا تمضناف . تيوكلا لهأ نم هوذخأ ام دادرتساو نايحعلا بيدأتل ةوق
 اوراطف ةراغلا كلتب نودوصقلا مهنا ليسجلا لهأ مهوتف دلاخ ينب نم ةفئاط

 نيقلعتملانم اوناك مهو مهيلع يدتعأ نأ لقعي فيك مث « اوتبثتي نا لبق ربخلاب
 ؛كرابم هلوقي ناك ام اذه . رطق يف مهو مهنوئش ضعب يف يننوعجارب اوناكو يب
 . كلذ يف ةقيقحلا هيلع ىفخت ال نطفلا هسسنلا ءىراقلاو

 يمورلا لأ فيس لتق

 هتراحي لج ناكو « راجتالل ولؤللا تاصاغم ىلا فيس رفاس .#١ ةنس ىف

 هتثيفسد رارفلاو لجرلا لتق ىلإ مبعمط مهب ادح دقو يزيلكنالا لاموصلا نم

 . ووو مهارد نم اهمف ام ذخأو ناربا دح نم ( ةنجلا ) ىلا

 ةعجافلا كلتب تيوكلا يف ارتلكنا لصنق رييسكش رباخ دقف كراس امأ

 لاسراب نينثالا كارتشا ةجستنلا تناكف . هيلع بئاصملا مظعأ نم اهربتعا يتلا

 ؛ يماطقلا ىسع لضافلا رحلا انبحاص ميسأر ىلع ءايقثالا نوبقعتي لاجر
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 مهضعب راس دقو . ةنجلا يف ةموكحلا دمتعم ىلا باتكي لصنقلا مهبحصأو

 مهيلع اوضبقو تالك يف مهوك ردافةبعارش ةنيفس يف مهتيقبو يراخم بكرم يف
 ١م»١ ةنس رفص يفو . تيوكلا ىلإ مهوقاس مث اهوبصتغا يتلا لاومألا 7
 . دابشالا سوؤر ىلع تيوكلا ( ةافص ) ىف صاصرلاب يمر مهلتقب كرابم رمأ

 تيوكلل دنهما م اح كندراه ةرايز

 لالتحانم ىرح ام ىرحو ايتعمعم كارتالا لخدو ةماعلا برحلا تلعتسا
 كاذ ذا ارتلكنا تدارأف . ابنم ةيناؤعلا ةموكحلا بجارخاو ةرصبلا زيلكنالا

 ىربكلا ةيملاعلا برحلا كلت ىف هءاوهأ فرعتو برعلا ءارمأ ضين سحت نأ

 ا . مهنم تدجو ام اذإ ىتح . امُئارح نماه هنورمضد امو
 نمو اهتمدهطحخل يف نيحصانلاو اهل نيدهاجملا نم هأرت نم تحت مهتلك تعمج

 دوعس نبأ عاّتجال ًادعوم تد :رمضف كلذ تدارأ اهتدضاعم ىف رهاظلا رثالا هل ناك

 ةنيدمب كرابم ةفايض يف طقسم ناطلسو .. نيرحبلا ؟احو ناخ لعزخو
 . اهتيمهأو ابطسوتل تبوكلا

 م اح كندراه هبف ةسائرلا لوتيس ىدلا نا ررقو كانه دعوملا برض

 هلباقف تيوكلا كندراه لصو ١١عةنس لوأ عببر ١6 دخألا موي يفو دنهلا
 لمنولوكلاو « هتاقالل ةرصبلا نم ءاج يذلا سك وك يمرب ريسلاو رباح خيشلا

 . ةرخاملا ربظ ىلع تيوكلا يف ىزيلكنالا لصنقلا ( ىرقا )

 ماحلا لزن مث نينثالا موي الإ كانه هيلا بهذي ملف كرابم خيشلا امأ
 ءارمالا نم رضحي لو كرابم ىلع ةرايزلا ةداعإل موملا كلذ نم ربظلا دعب ةنيدملا
 ماحس ةفيلم“ لآ ىسيع حخيشلا نب دمح خيشلا ومس الا كاذ ذا تيوكلا يف
 هنبب تعقو ىلا بارحأ ةعقاو روضألا نع هتعمل دوعس نبا امأ . نبر حبلا

 ةماق تناك يتلا امهاياعر تاروث ًارومبتو العزخل تدصو « دشرلا نا نيبو

 تراأثي / هنأ ريغ . بسانم رخآآ تقو ىلإ ثحبلا ؟اهلا لجأف كاذ ذإ
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 لضفب اكرابم ركذي نا دارأف هنم ةدافتسا ريغ نم عاّمجالا اذه ضفني

 ابعتمتو برحلا ءانثا ةحارلاو نمالا نم هتلان ابو هتنعر ىلعو هملع ةموكحلا

 ةموكحلا عمطيو داقني أك رابم لعل كلذ دارا . اهاوس نود ةلئاطلا حابرالاب

 اب كرام سحأ دقو ةريثك هدلب فو هبف اهرآمو « ًابرأم هنم تلواح ام اذا

 ثيدحلاب ءىداملا وه نوكي نا دوف « هل هلوقمس اب سرفتو هرطاخ ىف لوحي

 نا م احلا ممس نيئثالا نيب لادج دعبو هحتف ديرب يذلا بابلا همامأ دسيل

 : رعشلا نم تمب يهو ةزيجولا هتماك كرامم لوقب

 رانلاب ءاضمرلا نم ريجتسملك هتبرك دنع ورمعب ريجتسملا

 ةمعماج مهاياو انتعمج دقو كارتالا فن مل اننأ تببلا اذهب كرايم دارأ
 امهغ دعب دصتل ارتلكنا عم ةدهاعملا انرتخا دقو انف مهعمطل الا ةدوقلا نيدلا

 يقو ايف عمطلا نم اهيدمتعم ضعب هيدبي ام نا ريغ « انع ءادتعالا اهفاصناو

 ءاضمرلا نم رفن مل انناو .. ىللهاجلا تببلا اذه ىنعم انيف ىقحي داكن داب

 هملا يمرب ام م احلا مبق دقو ( زيلكنالا يا ) رانلا ىلا الا ( كارتالا يا )

 كدلب يف الو كبف عمط ةموكحلل سيل ريمالا ةرضح اب ال » : لاقف كرابم
 (ف ههركت ءيشث اهدمتعم دحا نم ادب اذاو مدلع يدتعملا دصل الا تأت يلو
 . « كفصنتس يهو اهملا رمالا عفرت نأ الا كيلع

 اكرابم نييتيوكلا نايصع

 ىلع نورئانلا راث ةرصبلا زيلكنالا لالتحا دعب ١م ةنس يناثلا مببر يف

 ناكو ةاؤعلا ةموكحلل نيلتاقملا رزأ هدشل دابجلا هملع اونلعأو نا لعزخ
 لعزخ يشخ ةدم تمادو ةروثلا ران تلعتشاف كارتالا نم ةلش نيرئاثلا عم

 نم دنحم هدع نا دارأف « هاشخيو هفاخم ناك ام اكرابم تفي لو “ أهرش نم

 نولتاقبس مهنا اوماع دقو نييتيوكلا نككلو . مهب هدعاس دشي نيشيوكلا

 لما



 لعزخ عيشلا
 خيشلا ثدسحما ةمالعلاو ايس عانتمالاب اورهاجو نايصعلا اوربظا عبئاوخإ
 سلاجلا نافوطي اناك كاذ ذا يرصملا هبهو ''' ظفاح خيشلاو يطمقنشلا دمح

 هيلع محي دقف داقنا نم ناو ةعاطلا نم سانلا ريذحتل ةيدنألا ناشغب

 لع موقلا مه قح سوفنلا يف ساما هالاق ام راثأف . نيدلا نع دادترالا

 رباج ىلإ اوبهذو . ءالب نم مهب لزن اهمو ةدش نم رمألا يف ناك اهم ءابالا

 اع

 تيولكلا اويحا نيذلا ءابرغلا نم نيحلصملا كلس يف هركذن يذلا وه اذه ظفاح خمشلا )١(

 قالخالا ؛ مساولا معلا عم اوعمج نيذلا ءالضغلا لاج-رلا نم لاقب قحلاو وهو مهراكفار مهميلعتب

 دقو مويلا اذه ىلا هدنع يقبو باجاو ىبلف هيلا دجن ناطلس ةمظع ًاريخأ هاعدتسا دقو « ةيقالا

 , ديعيلا ىتحم ايم رعش دئارق ةيلاعلا هيهاوم نم داقتسا
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 . عمطن الو عمسن ال ريسملاب مهرمأ امدنع هل اولاقف ىهتاسدسم اوطبأت دفو

 هللا لص ىنلاو ةيصعم رمألا اذه يف ةعاطلا نأل اولاقف ؟ اذامل رباح لاقف

 نسم رباج تبيف « قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال » : لوقي ملسو هيلع
 ابهمف رحن لو تيوكلا يف ةذفلا يه امتاف تهمس نا هل قحو كلذب مهتأجافم
 هنبأ رابخإب رداب هنأ ريغ توكسلا ىلا رباج دلخا دقو . تسسأت ذنم اهتخا
 ىلع امس هنم زيمتي داك ديدش بضغ اك رابم رواس كانهو ىرج امب هيليفلا يف
 مهبلع ضقي امب مهدعوتي عرشف . ءاسؤرلا نم نامصعلا يربدم ىبهنظ ام

 هبضغ ميغلب نأ دعب ءاسؤرلا لواح دقو . وفصلا مهيلع ركعيو عجاضملا
 اوههذي نأ ىلا كاذ ذإ اورطضاف اوضر الو اوعنق امن مهنم داري امبسانلا عانقا
 اوعمتجا دقو مهنكلو « هنهذ يف قلع ام ةلازاو هيلع ةعاطلا ضرعل مهسفنأب
 نم مونلا راطأ ام ديدشلا موللاو صراقلا بينأتلا نم مهعمسا هيليفلا يف هب

 فوخلا نم ءيش هرماخ ىرخا ةبج نم هنكلو . مهسفنأ يف مهدهزو مهنبعأ
 ريظن هل دبعي ل يذلاو . تيوكلا ءايحأ نيب هتوذج ترششتنا يذلا ساحلل
 تبلط امو لاتقل ًالاجر درأ مل انأ » : لاقو مهمامأ هتجمل ريغف اهلك همايأ يف
 ىلا اوجاتحا اذا تيوكلا ىلا هتلئاعو هلاومأو لعزخ يخأ ثاثأ لقنل ًائفس

 نيب اوعقو دقو اوعجرف ديرأ ام لاسراب اوردابو تيوكلا ىلا اوعجراف كلذ
 اتطخ امهو مبطخسب هئاضرا وأ كرابم طخسب ةماعلا ءاضرا : نيممظع نيرمأ

 هب اوردخ رمأ ىلإ اودتها أريخأو اهنم صلختلا مهيلع بعصي فسخ

 ةمحر ءعومدب ىرثلا لب ًاكرابم نا اولاق ةحجأتملا رانلا اوأفطأو باصعألا

 يسفنل دوأ ام ريخلا نم ,هل دوأ يدالوأ تيوكلا لهأ نإ لاقو نييتيوكلاب
 بارطضالا نم مهل لصح امو جاعزنالا نم مهباصأ ام ىلع فسآ يناو
 نفس تس يف ًالجر ١٠ زيبجت نم اونكمت ىتح نيريثكلا اذه مهلوقب اوعدخف
 ... ةعأرش
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 ظفاحو يطيقنشلا نالضأفلا ناملاعلاو كرايم

 أربخ طاحأ دقو ةدحنلا هملا تلصو نأ دعب تدوكلا ىلا كرابم عجر

 خيشلاو يطيقتشلا دمع خيشلا ثدحم لا ةمالعلا ىعدتساف ىرج ام لكي '
 يف يزيلكنالا لصنقلا كلاثه ناك دقو هرصفق ىلا يرصملا همضهو ظفاح

 نأ دعب لاقق ةكرحلا كلت ءانثأ هب اماق ام ىلع ابعرقمل امههاعدتسا . تدوكلا

 كلذ فدرأ مث « هينمي ال ام هكرت ءرملا مالسا نسح- نم » : هيدي نيب ارضح

رعتي نم بحأ الو يتلود ىلعو ينيد ىلع راغأ يناوع لسم انأ هلوقب
 ءوسب اف ض

 ًابطاخم اذه دعب لاق مث . مهنيد ريغ ينيدو مهبحأ ال تنك ناو بيف نعطلاب

 نم نا :يطمقتشلا لاقف ؛لتقلا الإ يدنع هل سيلف اهبف ىنعزاني يذلاو « ابمف

 . ةقيقحلا رحتي ملو أطخا دقف كربخأ

 . لاق ايف ىداص وه لب ال : كراس

 ؟ باتكلا يف كل ركذ يذلا ثلاثلا لجرلا وه نم

 نم تيوكلا يف دجوي نأ لقعي ال هناف ربخلا بذك ىلع ءيث لدأ اذه

 امم ءيشب ممسأ لف نأ امأو . ريبكو ريغص نم اهبف ىرح ام لكب تاع

 . ملعتلاو ةيبرتلاو داشرالاو ظعولا تفيظو ملعلا ةبلط دحأ انأ « ىلا بسن

 لاقف ظفاح خبشلا ىلا تفتلا ائهو اهنف كيلع مول ال ةيلاع ةفيظولا هذه
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 مهنقلي ام الإ نوفرعي ال مرغصل مهنا بير الو  ناملألا حدمو يزيلكنالا
 . « اهبفسا نم موقلا يأر د لوقي لثملا بحاصق مبماعم

 ةسايسلا رومأ نم مهنقلا مو ليبقلا اذه نم ًائيش مبماعأ م نأ - ظفاح
 كرابم امهرمأ ةياهنلا يفو ؛نولوقي امع مهرجزأسف اذه عمو ةدحاو ةماك الو
 لصنقلاو كرابم نيب ىرج مث رصقلا رجح ىدحإ يف هراظتناو سلجلا ةرداغمب

 : ىقأب ام

 ؟ راذعالا نم نالجرلا هلاق ام تعمسأ - كرام
 ايف قداص هنأو عنتقم يرصملا نأ يل ربظي يذلا . هتعمس معن - لصنقلا

 : بامترا يف هقدص نم انأف هبحاص امأو لاق

 ؟ أذا ىرت اذام

 صاخلا هبتاك كرابم لسرأ اذه دعب مث يبأرب كماعأس مايأ ةثالث دعب -

 ًادعوم هدحو يطيقنشلا برضيو فارصنالاب نينئالل نذأبل حلاص الم لضافلا
 يطيقنشلا ذاتسالان كلو هب رمأ ا نينثالا لضافلا بتاكلا غلبف مايا ةثالث دعب

 هملع يضقي مزحلا ىأرف ةديكم هءارو نوكي نا يشخو غالملا اذه نم باترا

 نميرحت ام عمستب وهو نوبعلا نع ىفتخاف ةكبشلا يف مقي الثل ةطبحلا ذخأب

 ةراشعلا نم لاجر هيف ةرصملا نم بكرم ثلاثلا مويلا يف لبقا نأ ىلا رابخألا
 نكلو ذاتسالا نع ثحبي همادخ دحأب كرابم ثعبف ةموكحلا مببلع تضبقف

 كراشي نا أشي م يذلا هديس نم رمأب ناك هلعلو شيتفتلا يف ضفتسي مل مداخلا

 ةرئادزععيشأ امىدص ىرج امم لع ذاتسألا ناف نكي اهمو رمألا يف دمتعملا

 مزو تيوكلا طيحم نع هبناحم ىأتف هيلع ضبقلا ىلع ابمزع نم لصنقلا

 . ةروهشملا ةيمعشلا ةعقاو كانه رضحو رببزلا ىلا هاباطم

 نايصعلا ةكرح يربدمو كرابم

 هب ءىجافمس امل أديبت نيلضافلا نيذه لوح ةعبوزلا كلت راثأ اكرامم نا

 هال ١



 ىعدتسا كملع هانصصق امم ىبتنا نأ دعبف « نييتيوكلا نم نابصعلا يريده
 عساولا ءاضفلا مهبلع قيض ام مبتلا نم مهعمسأف ةكرحلا كلت يف دي هل ناك نم
 . فراجلا هرايت ماما فوقولا مهتعاطتسا يف سيل نا اوفرع ام ةيرخسلا نمو
 ابلمح اوماقل هملا نيبرقملا ضعبب مهعفشت الول ةحداف ةبيرضب هلك اذه عبتاو

 نملك نجسلا نم قلطاف مهب ليكنتلاو مهتسكاعم ىلع اذه عم ممصو نيرغاص
 رادقمب قوقحلا نم ءيش هيلع مهل نم ىلع ىوكشلا لاجم ىيضو قح هيلع مهل
 . ماوسل هحسقأ ام

 ناخ لعزخو كرابم

 يف روشعمو نايدنه ىلإ وأ « قارعلا ىلإ نورفاسي نيذلا نويتيوكلا ناك
 . امو ًاليتقت مهب ءالبلا لازنإلو « صوصللا ءادتعال ةضرع ةبعارشلا نفسلا

 نراكو نوعجوتيو « عئاظفلا كلت نم نونئي مهو ريصقلاب سيل تقو ىضمو

 اذامنكلو رجلا نم رحأ ىلعو . دانقلا كوش ىلع هب نوباصي امل بلقتي كرابم
 ؟نورصنملا هرصيد ال ثمح ىلا بره. مث « حاورالاو لاومألا ببني نمي منصي
 ةلمسو نسحأ نأ ًاريخا ىأرف .ميرملا رشلا اذه عفد يف لبحلا اك رابم تنعأ
 لعزخ خيشلا عم ءالولا ماكحإ « نابسنلاو مدعلا ةوه يف فيخلا هحبش عفدت
 ىلع ةوقلا نم هل امل © مهب ذولي نم ىلعو مهيلع ةماتلا ةطلسلا نم هل امل ناخ
 رثأ ُْق ٠١م١. ةنس هعم ةصحصلا دقعو ©« هتحفاصم ىلا عرسأف ) مهما دثعا دص

 . اهيلع مالكلا انيتأبس يتلا سينملا دمحأ جاحلا ةثداح

 داحتالا ةرمث نونحي اوعرشو هنورذحي اوناك ام نيتيوكلا نع لاز كلذبو
 ةيامح يف ًادبج امهدحأ ولأي ال نيقيقشلا نيوخالاك نانثالا ناك كلذبو ةعئايلا
 همخأل ًارصق لعزخ ىنب . هتحلصم ءارو يعسلاو هضوح. نع دوذلاو هبحاص
 بناح ًارصقكرامم هوخأ هل ىتيف هناهم ضعبل اهمأ ام اذا همف مقي هيلبفلا يف

 را



 ريغ ىلا ءابجراخ مخفرخأأ رصق ءانبيف لاما هل حسفاو لب تيوكلا ىف هرصق
 .همحاص ةعفنم ىف اهضعب ىنافتو نينثالا نيب داحتالا ةوق ىلع لدب امم كلد

 دوعس نباو كرابم

 .بيرقلاىلا اهلسرب اك ديعبلا ىلا ةرظن لسرب ثيحب ءاهدلا نم كرابم ناك
 ىلع ىناملا نم دشنأ لوألا نم ردو 6 هودعل بسك ام مظعا هقبدصل بسحو

 : رعاشلا لوق دح

 هرم فلا كقيدص رذحاو هرع كودع رذحلا

 هرضملاب ملعأ ناكف ىتدصلا بلقنا اهبراف

 عيسوتيب عرشس هنا دحتن يف ديري ام هل مت ام اذا دوعس نبا نا ملعي ناك

 هقبدص ًاكرامم تاك ولو هبجو ىف فقي نم ةفأش لاصئتساو هناطلسو هذوفن

 رابكلا كولملا عابطاو هيضتقت كلملا ةعيبط نال هنم اذه ملعب ناك . همض“و

 ةسارف ال كلوا نم دحاو. هبحاص نا ملعي كرابمو هترئاد نع جرخت ال
 هريخ ملاخم ناك امم ءيشب حبب مل هنأ ريغ ًارابتخاو ةرشع لب « اسدحو
 بصن هلعج دق هنا الإ . هفملأت ىلاو هملا ىربك ةجاح. ىف ناك هنال كاذ ذا

 رهاظو نمزلا نم حدر ىضم دقو . بثك نع هتاكرح بقاري ذدخأو هينيع
 كرابمو . ريبكلا هببأب الإ هنقلي ال دوعس ناق اهني هباتطا براض ءاخالا

 ردكتو ءاخالا هجو مهحت مايألا تايرخأ يف نكلو . رابلا هنبإب الإ .هتمني ال
 قح هيفختو هنككت ام رئاضلا جرختو اهممح فذقت ةنسلألا تذخأو ملسلا وفص
 . اكرابم ةئنملا ةلجاعم الول نينثالا نيي برح ىلا ىضفي رمألا داك

 دوعس نباو كرابم نيب ريغتلا بابسا

 كلت ليم دقو نب ريمألا ناب مظمعلا بالقنالا اذه لصح هديدع باسأل
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 لع فوقولاو ابملع عالطالا تودوبو ؛ تدوكلا لهأ نم ريثك باسالا

 يقيقحلاببسلا ىرأ تنك ناو “ انه مهبلع اهواجأس مبتبغرل أزاجنإف اهتقسقح

 كيتاه نختاو هبق هعمط وا ةهيحاص رما لاحفتسا نم اهنم لك فوش وه

 موللا قحتسي يذلاو اهنم ءادعلاب ءىدابلا امأ . هئادع ريربتل ةعيرذ باسالا
 كدلغفع دوعس نباو . دوعس نبا راصنا دنع كرايم وبق هيحاص ليق كلذ ىف

 اما . هموصخ. ىلع اهب جتحي نيهارب نيقيرفلا نم لك ديبو كرابم عابتا
 اكرت .اهدشنا ىتلا ةقيقحلل ةمدخ هلك انه ناقيرفلا هلاق ام دروأسف انأ

 يف ءىراقلل مساولا لاجلا اك راتو [بناج نييزحلا دحأ ىلا عيشتلاو ليملا

 . ظيرقتلاو دقنلا

 عم اقافتا دقع هنأل كلذو ءادعلاب ءىدتمملا وه أك رامم نا ءالؤد لوقد

 دلاخ بد ىلع #١9 ةئس لاوس ق دشرلا زيزعلادبع دودللا دوعس نبأ مصخ

 نا قافتالا داوم ةلمج نم ناكو . ةئسلا كلت تبوكلل هترايز يف نوعلا اشاب

 يف ىنبتيو . بورحلا نم دوعس نبا نيبو هنيب رودي ابق دايحلا مزالب أك رابم

 بتك اك رابم نا اذه التو هودع ىلع هراصتناو دشرلا نبا زؤف قافتالا كلذ

 هترصن نع هيلختب دحن لها مهفأو دوعس نبا وزغ ىلع هضرحي ديشرلا نبا ىلا
 عاّتجا هيف ررقت يذلا تقولا يف كرابم هلثم يذلا رودلا اضيا اذه مت دقو

 ثحبلل تيبوكلا قق دوعس ناب بسقنلا اساب بلاط ديسلا ةسائرب يتلا دقولا

 ضراع اكرابم ناف امل دوعس نا لالتحا دعب ءاسحألاو فيطقلا نأشب هعم

 هل حرشي ذخأو ىرتلا دفولاب ايناث ممتجا مث تبوكلا يف رّمتؤملا دقع يف الوا
 ةموكحلا طلغ هل نابأو ةلودلا ملاصمل ةفلتخلا دوعس نبا لامعا نم أذبن

 ةموكحلا نوكل فسأتو «قحتست امم رثكأب دوعس نا ةوق اهريدقت يف ةبناؤعلا
 جورذلا ىلع هتربجال كلذ "يلا تضوف اهنا ول لاقو هعم حلصلا دقع هبلا ضوفت م
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 ءاغصالا نماضدا دوعس نا ردح عادلا أذه دءد ذأ ص فيطقلاو ءاسحالا نم

 ١١( هماما ةناؤعلا ةموكحلا ةوق فمعضيو هطورش لوبقو دفولا بلاطم ىلا

 يف هب ماق يذلا رودلا رككملا حرسم ىلع كرام اهلثم يتلا راودالا رخآ ناكو

 ىلع دوعس نبال ةرصن ءاسحالا ىلا حابصلا لآ نم هعم نمو ملاس هنيا زيبحت

 مل يفا هل لاق و ١مم ةنس ناضمر يف مرمرع شيحي هريس دقف . نامحعلا

 مامأ ةروص كتزبج انأو دوعس نبال ةيقيقح ةرصن الو ناحعلا لاتقل كلسرا

 دوعس نبا لع دقو .لاتقيفنامجعلا عم كابتشالا نم ريذحتلا دشأ هرذح مث سانلا
 امدعبو ىغولا ةحاس ىلا راس امدعب ملاسل ديدشلا كرابم مولب ملع لي كلذي
 هتنت ملف كتيهن دق : هباتع يف هل لاق دقف عئاقولا ضعب يف نارجعلا عم كبتما
 ربكأو كنم لضفأب وه الو دوعس نبال اعبات تسل تنأ . مهست ملف كتردحو

 ىلإ دوعس نبا رطضي بعالتلا اذه لثمق تلمع ام لثمل دوعت نا كابإ كابإف
 ظ . كرامم ىلع ريغتلا

 نولدي ام اذهو . مهمامإ نع راذتعالا يف دوعس نا راصنأ هلوقب ام اذه
 مهيدل نوري مهبنوك عمت «كرابم ىلإ نوزيحتملا امأ ؛ مبموصخ ىلع ةجحلا نم هب

 ىوقن ام نيهاربلا نم هديب نأ ًاضيأ نودقتعي مهناف مهبحجاحل ةعنقم ةبوجأ

 . لادجلا نادم ف مهتضراع اهب

 كرابم راصنأ هلوقي ام

 نأ : كلذو دوعس نبا وه ةقيقحلا يف ءادتعالاب ءىدتبملا نا ءالؤه لوقي

 ىلع تاموسرلا ضبقل نيدمتعم ةيدجنلا لفاوقلا ىدحا عم لسرا دوعس نيا
 ىق فحم اذه نا ىف بير الو : تيوكلا قوس نم اهعم جرخت ىتلا لاومالا

 .ةريزجلا بلق ىلا دتمي هذوفن ذأ دقو امس هعمقافتالاب اهلمأل اقاهزاوةريزخلا يفابتسايس ىلع اررض
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 عم كرابم قافتا لبق اذه ناكو اهبف كرابم ةطلس ىلع ءادتعاو تيوكلا تح
 قافتالا كلذ ىلا كرامب تدح يلا يه ةثداحلا هذه لعلو . دمشرلا نبأ

 قوقحلا مضه نم هدال سلو هل دوعس نبأ هرمضت نأك ابمب ابنم مع ثمح

 يف دوعس ناب عاتجالا,بتبغر ةيزيلكنالا ةموكحلا نأ 2 تابجاولاب ةناهتسالاو
 ةموكحلا ربخأ:باجأ هغلب نأ دعبو .رمألا هغملتب اكرام تفلكف < تيوكلا
 كا كندراه ةسائرب #١ ةنس لوأ عيبر ه يف عاتجالا نّيعتف كلذب
 روضحلا ىلع لئاسرلاو بتكلاب هثحتسي كراس ذخأ كانهو . مدقت ام دنهلا
 هعفرب هتبراحمب لاغتشالا ناف ديشرلا نبا امس منام يأ هدصي نأ نم هرذحيو
 مويلا يف كندراه لصو دقف اذه عم نكلو . كارتالاو زيلكنالا نيعأ يف
 ( بارجا ) ةعقاو يف ديشرلا نبا همصخب هلافتشال دوعس نبا لصي ملو دوعوملا

 ثمسس ةنس لوا ميبر يف ( ريبسكش ) اهبف لتقو هماها اهيف لذخنا يتلا
 : كلذو دوعس نا ىلع كرابم سفن يف ًاريغت اذه ثدحأف

 . دعولا هفلخل (1)

 ظ . هتحيصن هتفلاخم ( ؟ )
 ماها هارتعا يذلا لجخلا اذه ىلإ فضا . ةعقاولا كلت يف هلاذخنال ( ”)

 . دعولا دوعس نبا فلخ نم ارتلكنا

 ىلعو'١'ديشرلا نبا ىلع ضحلا اهيف ةديدع أبتك هيلا بتك اكرابم نا( ؛ )
 «ةلاحم ال ةمهاذ ةموكحلان| اهمف لوقبو « اهلابذأب كسمت ىتلا ةينائعلا ةموكحلا
 همزعي ًاضيا هريخيو برحلا ثادبم يف زيلكنالا اهموصخل نوكيس بلغلا ناو
 مهلسرا نيذلا هلاجر دحأ ( يقبتعلا فيس ) يتأي نا دعب رمش ىلع ةراغلا ىلع

 قافتالابحاصديشرلا ل1 زيزعلادبع لتقدعي اولوت نيذلا دمشرلا لآ ءارما دحا هب دارملا )١(
 ضرحخومرهارتلب ًاسومل نامزلكل سبليهئاهدل كرامم ناك دقو . مدقت اك اكرابمو هنيب مت يذلا
 كلت لل دمشرلا نا ىلع تفولا كلذ سفن ىف اشيا دوعس نبأ ضرحتو دوعس نبا ىلع ديسرلا نبا

 . لاطبالاو لاحرلاب كرابم بعالتب ناك اذكهو . ءافّلا يط تمت راردالا

 ضني



 ىتح ًادحا اهي حتافي ال نا هرمأ كلذ ريغ ىرخأ رارسا ىلا ديشرلا نا ىلا

 هذه عم دوعس نبا نكلو « ةهظلا رعق يف اهيمري ناو « هيلا سمرق برقأ
 دشرلان ادم اهمنغف < ةيداعلا هقاروأ عم هتبيقح يف اهكرت « ةديكألا ةمصولا
 دعب لئاح ىف ىقيتعلا فيس ىلع.ديشرلا نبا اهأرق دقو ( بارجا ) ةثداح يف
 ردي مل يذلا رمألا اذهل اظبغ كرابم طاشتساف « ةيناثلا ةرملا يف هبلا هباهذ

 دقو طبشتسي اللو .ىرخأ برآم هئارو نم هل وا دوعس نبا نم طيرفت وهأ
 ةراغلاب هنايرع رمأي نا ىلا ديشرلا ناب ادحو « هرارسأ فاشكتا اذه ببس
 ةلفاق تذخا وتاراغ ةدعب تماق ىتح « ابلمس عطقو « تبوكلا فارطأ ىلع

 . ىفلزلا لهأل تيوكلا نم ةجراخ

 بيقتلااشاب بلاط ديسلا ةلودلا بحاص نم مممس هنا يعدي أك رابم نا (ه)

 ين حمست نا دعبالا ارتلكنا مم قافتالا يننكمي ال :لاق هنا دوعس نبا نع القن
 : ةملصألا هدودح- ىلا أك رابس عجارت نأ دعبو < نامعأو طقسمو رطقب

 اهتقيقح ريغ ىلع ( بارجا) ةعقاو كرابم نبال حرش دوعس نبا نا (؟)
 فدرا مث . نادمملا يف هماما هلاذختابو دمشرلا نبا هم هخ ىلع هراصتناب لاقف

 ؛تبلط ام ىلاةجاحنم اذه سيللاقو البإو ًاليخو (حالسك/رابمنم هبلط اذه
 فورعملاو ةيبطلا ةربشلا كل ىروككت نا هيلا يمر يذلا ضرغلا نككلو

 دع انعسو ىف قيدانص ( ضايرلا ) يف حالسلاف الاو دجن لهأ ماما ليملاو
 هلفغتشت دوعس نا نا اذه نم كراس مف دقو < دونجلا ددع نود دارجلا

 هنم مث لب < قئاقحلا هيلع ىفختو لبحلا هبلع ىلطنت نال لهأ هناو هلهبتسيو
 هلك اذه ادح دقو . مهاوسو دجن لهأ هفرع يذلا قباسلا هلضف هراكنا ةحئار
 . ةحبللا ةديدُس هملا اهب ثعب لئاسرب لاق امف هئطخ ىلع هفقوب نا ىلا كراس

 )٠( دوعس نبأ ىلع نابصعلا اوربظأ بارجا ةثداح دعب نامجعلا نأ «
 هدعاس هب دتشيل قيوكلا شيجلا هيلا مهني ول دوق دحم يف كاذ ذإ وه ناكو

 هدوقي ناك يدلا شيجلاب هدعاسب نا كرابم نم ىجرتف « مهملع موحشلا ف
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 يف هراظتنا يف نوكي ناو ةفيلخ لآ يلع خبشلاو .. رباج لآ دمحا خشلا

 راظتناو ؛ ةهألا ذخأب شبجلا رمأو ؛ كراص هباحأ دقو . وه هنمع عضوم

 ىلا راصو هدعو فلخأ هلك اذه عم دوعس نبا نكلو عضوملا كلذب دوعس نبا

 كرابمت في ملو رافقلاو بساسسلا كلت يف هدحو قيوكلا شدجلا اكرات ءاسحالا

 ضرغلا نا ًاضيا هتفي مو لب دعولا هفلخ يف دوعس نا هيكترا ىذلا أطخلا

 بيدأت يف دن كرام نوكن ال نا ىف ريخأ هتنعر وه١ فلا ىلا هب ادح يدلا

 ةوقو“ مهمامأ هفعض كلذ نم نيبتي التل * مبسوؤر نم ةرعنلا لازناو نامحعلا

 . هل هرمضي ناك امب لع يذلا كرابم

 ترورشعو ةعبرا هل ناك 2'قازرلادبع لآ فيطللا دبع خبشلا نا (م)

 ىلإ نيياتك كرابم بتك و . فيطقلا يف هعمج نبا ىلع ملط تابيورلا نم افلا
 يتبوكلا ءاطعا ىلع هثحتسي هعمج نبا لاومأ ىلع ًاريخأ ىلوتسا يذلا دوعس نا

 باوجلا يف دوعس نبا لاق دقو « ثلاثب اهعمتا نا دعب الإ هبحي لف هقح

 لاق أك رامم نكلو . ريغ ال هعمج نبا لت ةرك نم هقح مكبحاص يطعتس انإ

 لثمو باوجلا اذه لثم نا يف بير الو .ًادوقن الإ لبقي ال نيدلا بحاص نا

 هب فيكف رخآلا ىلع اهدحأل لضف ال نيوخأ نيب ًافعض ثدحي قطاتلا اذه

 لب < مهيرظانم ىلع كرابم راصنا جتحي اذهب 2« كرابم عم دوعم نبأ نم وهو
 .دوعس نباىلع هسفن كرابمهي جتحا امب افنآ هب اوجتحا ام ضعد ىلع مبوسحيو

 رعؤملا دقع هاضر مدع يف هبلا هبجوي ناك يذلا بتعلا هغلب نا دعب هل لاقو

 ريشا حزت دقو . تيوكلا يف قازرلادبع ل1 تدب ءاسؤر دسأ وه مركلا لضافلا اذه )١(
 مظعا نم مويلا وهو . هريغو ؤلؤللاب لافتثالا كانه ىطاعتي ناكو هتلئاعو اهيف ماقو ىمي ىلا

 ءالضفلا لاجرلا نم وهو ةنسح ةرهشو ةلئاط ةورث ىلع لصح- دقو يمب يف واوللا راجتل ءىجالملا
 ريمكلا ذاتسالا يعسن مع قى سسا يدلا يدانلا ةساثر ىلوت . تاببلا 1 مهملع دمتعد نيذلا رامكلا

 ءانثلاو « رطاعلا حدملا ذفلا داتسالا اذه نم تعم» دقو ىلعثلا زيزعلا دبع خيشلا يسنفوتلا معزلا

 نوكي نال هلهؤت دنحلا خيرات يف ةفرعمو أدي هل نا لوقي هتعم<و لاضفملا عركلا اذه ىلع لمجلا
 هس . هلاوحأ نعو هتع ثحالا ًاعجرم
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 لقرعتل اهذبي ناك ىتلا ىعاسملا ىف اهفوخد هناسحتسا مدع قو تدوكلا يف

 .فوزنلاو ةدشلا تقو ىدلب لوخد نم كعنما ام انا) . يرتلا دفولا عم هقافتا

 يف وه تيوككللا لوخد يف ةبغرلا مدع نا ىلع ةدش الو فوخ الو فيكف
 ردتعت يدنع نآلا ىلا ظوفحم وهو ًاباتك 'ىلإ تبتك كناف ينم ال كنم ةقبقحلا
 نع امأو . اهبف نيدوجوملا دن لها فيلكت نم كفوخل كملا لوخد نع هنف
 :بيقنلا بلاط دمسلل تلق ةلمقث اهتيأرو ١2'هدونب "ىلع تضرع امل اناف ىافتالا

 نكلو هراصنا هب جتحيو كرابم هلوقي ام اذه . اهلوبق هنكمي ال دوعس نبا
 اهنم اوقرع ىتلا تاجاجتحالا هذه مده مهزجمب دوعس نبا راصنأ نأ نظأ ال

 حججحللا نم انيلج اهمو < نكي ابهبمو هعادخو كراس ةغوارم رادقم

  تروصح تمطحت وأ ًاريشا ثر دق ةدوملا لمح ناف « نيقيرفلل نيهاربلاو

 عرشو دودللا ودعلا نيعب هبحاص رظني نيريمالا نم لك ذخاو « مسلاو ءالولا

 مهنيب تعقو نيدلا :رامجعلا كرايم ىتدتساف هتقاطو هعسو ىف امب هل دعتسي

 ملاس شهد ميبلاحم نم هتالفا بيس ناك يدلا « برحلا كلت دوعس نأ نابو

 ءأريششوةفيخ سجوأ وأىرجامم دوعس نبا برطضاف.هْيلع مالكلا انفلسأ يذلا

 هل الإ هيناج ىلا مهرج ملو « ةملاسملاو حلصلا دي مهيلإ دمي ل كرابم نا لع ذإ

 * هعحضم هيلع صق أميو ههركي امي مهب هجاعتس ةقا لع لب « هاوسل ال

 مهلصفيو هلا هليمتسي نأ بحف ريطتسملا رشلاو ةمحلدملا ةقيخلا كلت سجوأ

 تناك اهم هحفاصي الأ هسفن ىلع مسقملا وهو كلذ بحأ 2« همصخ ةرئاد نع

 هتيلكب كلذ ىلا لام . هايانث نيب نم مبجرخأل هنطب يف اوناك ول ىهنأو لاحلا

 هلانتخم ةريزجلا دسأ مهيلع ضيق نرا دعبو ةصرفلا تتاف نا دعب نكلو

 ةعفانلا تاسسوملا و ةيريخلا عهراشملا دييأت يف هتريغ ىلع نهرب دقف دمج لضافلا بيدالاهنبا امأ

 .نادلشالا ثمد عسيطلا ءىداه رح باشاوهو ٠ ةميور قام تدوكلا يق ةيلهالا ةضسكملل هعربب

 ًاملار دوعس نأ نوكن ناو يناؤعلا ملعلا يمسرلا دالبلا لع نوككي نا دونملا مها نم نكد )١(

 نوكت نراو فيطقلاو ءاسحالا يف هلالقتساب ةلودلا دبعتتنا لع ٠ يناهاش نامرفب نيعد ابلمق نم

 . هدعب نم هبأقعأ باقعالو هباقعالو هل ةبالولا
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 مدنتملا ةبابس ضعيو ةرات هنانسأ قرحي وه انيبو . هرافظأ بيف بشنأو

 ليختيو 2« باسح فلا اهب ماق ىلا ريبادتللو كرابم ةوادعل بسيو ىرغخا

 اهب © طوقسلا نم ةرفح افش ىلع هناو « الظم هلبقتسم هلك كلذ ءارح نم

 راط إمنب اذاو « ىوجلا نم هسافنا ترعتساو ًءاضفلا قاض دقو كلذك وه

 بارطضالاةباحس هنع الجو أدعقم ناك دقو هماقأ أبن «عامسألاو ناذآلا ًالمف

 «تام دق مولا كودعو سمأآلاب كبحاص نأب هنذأب يعانلا سمه تطاحأ ىتلا
 (ئداه امون منو كلبقتسمو كسفن ىلع انمآ نكف 2« ثادجحألا هتراوو

 نم حارفألاو رئاشبلا نلعيو ًارورسو احرف ريطي انيحاص داكف . احيرتسم
 «هروعش ىلع بلغتو « هتفطاع كلم هنكلو « هرظتني نكي مل يذلا ابنلا كلذ
 سانلل ىءارت دقو . ىمألاو عجوتلاو فسأتلاو نزحلاب سانلا مامأ رهاظتف
 ابيسنف هل نوكس ناو مظع ةريزجلا يف ظح دوعس نبال موقيس نا كاذ ذإ

 ام هل متي نرا دعيتسملا نم نورب مهنأل كلذ مط ىءارت « هاوسل تسل ةماك

 وه كراممو « لفسألا ضضخلا ىلا هلازنإ لواحو ةاسحلا دمق ىف كراممو ديرب
 ماع ىلا هجرخ.أ يذلا وهو ©« تقولا كلذ يف هيلا لصو ام ىلا هلصوأ يذلا

 هيلع قافو ءاهدلا نادمم ىف هزب دقو ايس « ًايسنم ًامسن ناك نا دعب دوجولا

 ولو تعمم ام ةديدع تاطاتحاب ذخأ دقو هملع ةدايزو . عادخلا بورض ىف
 لوالا هبحاص نم ماقتنالا حرسم ىلع هلثمي امهم رود هل انيأرل هرمع يف لبمأ

 نم دجن لهأو ةيدابلا ىرع كيكفت يف ةرهاب ةراهم هل انيأرلو « يناثلا هودعو
 همحاصل سبل ام ةورثلا نم هل ذإ نانرلا رفصألاب ىألملا هنئازخ حتفب هلوح

 الب مهاردلا هرثنب الإ هب زاف امب زفي )ل ريخألا نا لعب لكلاو « اهرشع رشع
 . باقرلا كلمتو بولقلا دبعتست قتلا ماردلاو باسح الو دع

 ناسحإ ناسنالا دبعتسا املاطف يمهبولق ديعتست سانلا ىلا نسحأ

 يف ناكف لوالا ىفتخاأو 4 دوعس نبا ةأمح هتوع ناكف كراس تام نكلو

 ةبقاعلا نوكت نا ىسعف سانلانيب اهوادن مايألا كلتو « يناثلا روبظ هئافتخا
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 نئاغضلا لوزت نأ ىسعو « ةابألا برعلل زع ىرج اهفو « هلهأو مالسالل اريخ
 ' مالحألاو لامآلا ىققحتتو بولقلا نم داقحالاو

 قالخألاو كرابص

 ادع ام « داقتنالاو مذلا ابنهم هظح ىرخاو ةدومح قالخأ صخش لكل

 ىثالتتةمومذملا هقالخأ نوككت نم سانلا نمو « مالسلاو ةالصلا مبملع ءايبنألا
 « مساولا مومذملا ءاضف يف اهنم دومحلا عبضي نممهنمو « اهنم دومحملا رحي يف

 ماسقالا يأ نم كرابف نذإ .ناتلداعتم ناتفك نيتنثالا يتدل نوككت نم مهنمو

 ةبواز يف هيمرنف يناثلا نم مأ 2« سوؤؤرلاو فكألا ىلع هعفرتق لوالا نم « وه
 ةرات همفزف ثلاثلا نم مأ « عيرقتلاو دقنلا روخص هيلع نيعضاو لامهالا

 . ىرخأ هطحنو

 فاصنإلاو بيصنو ةصح نبرمالا يف هل كولملانم هريغك اكرابم نأ لعأ انأ
 « سسملتلاو سلدتلا بوث [ملاخ ةلكلا ىنعمب أرح نوكا نأب انه ىنيداني

 « تيوكلا رفنضغ نع اهفرعأ يتلا ةنهارلا ةقيقحلاب ءارقلا ثدحا نا ىفدشانيو
 الثث ءادنلا تيبل انأ اهو « ةحارصلاو لدعلا بجاوب امايقو خيراتلل ةمدخ
 تقطن امو قحلا الإ تاقام هراصنأو هلآ ينرذعملف « نيشاغلا نم نوكا

 . باوصلاب الإ

 ةدومحنا كرابم قالخأ

 ديدحلا لفي مزعو باحسلا حطانت ةمه اذ ًامزاحائيرج ًاعاجش كرابم ناك

 ةيلاع سفن بحاص روعشلاو ساسحالا قيقر ةركاذلا ىوق امكذ ناكو

 عماطم هل . دلجو ريصو ثنارقألا اهب زب ةسامسو شهدم ءاهدو ةبوق ةداراو

 هيلا عرسأو الإ ءيشي هسفن هتثدح ام ماظعلا ءارمألا لامآو رابكلا كولملا

 عولو ةرهشلاب فوغش « ةحارلا هركيو لمعلا بحي « ةصرفلا تاوف لبق
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 ةممه هل « جلجلتو داعترا يف نيريثكلا عدت ةببهو ءايربكو ةمظع اذ تبصلاب
 هنم ءاخسلا ىلا ناك . هتك رحو هرظنم يف ةسهو < هقطلم ىفو « هسلجم ىف

 لوأ يف ةنايدلا ىلإو « بضغلا ىلإ هنم برقأ محلاو ىلإو لخبلا ىلإ برقأ
 اصيرحو « هتيعرا قح عيضي ال نأ ىلع ًاصيرح ءاهدض ىلإ هنم برقأ هرمأ
 مهقوقح نع عفاديو لاملاب مدعاسي راصمألاو ندملا يف ركذومل نوكُي نأ ىلع
 . هقعس نع هعافد

 اورجاتمل اهتارشعو فولالا تائمب اهنم مهدميو هدلب راجتل هنئازخ ستفيناك

 لك ًاليوط ًالبمإ ةمبقلاب مهلبيو ةرصبلا يف هكالمأ رمت نم ًامسق مهعيبيو اهب
 ةميظعلا تالاعفنالا هيمصت تناك دقلو مهتورث ةدايزو مهتراحت وم يف ةمغر كلذ

 . دالوألاو لاومألا ىف ةراسخمي مهدحأ بصأ ام اذا

 ريثك هدنع نيبتيوكلا ناكو < ىمب يف مهاربا لآ نمحر لا دبع خبشلا سلفأ

 جلاخي نكي ملام ولّوللا نم مهل اب ماتهالا نم كرابم زربأف نيمثلا قلؤالا نم

 يف ةلئاطلا لاومألا نم محل ام اودرتسا نا هماتها ةجيتن تناك دقو مهناهذأ
 . نيديدعلا مه ريغ لاوما عايض نيح

 دوهيلا ضعبل ماخلا نم ائيش ريبزلاو تيوكلا نيب قيرطلا عاطق ضعب ذخا
 . هيحاص ىلا ذخا ام مجراو دخلا فرع ىتح لاب هل أده ام تيوكلا يف

 ىلع ةلفاق تيوكلا يفو دجنو تيوكلا نيب فوخ مايالا دحا يف لصحو

 اهلها نم ةلث هيلا بهذف نيبتيوكلا لاوما نم ريثك اهيف دجن ىلا رفسلا ةبهأ
 شيج. جارخال دعتسم ىفا : لاقف اهيف هيأر نوعلطتسيو اهرما يف هنوعجارب
 ام لعفل قيرطلا ةمالسب نيقملا ربخلا ءاج نا الولو ءاهرقم ىلا اهسحيو ابقفارب

 . هيلع مزع
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 كانه مهؤلؤل عببل يب ىلا واللا راحت نم ةلمج ماوعالا دحا ىف بهذو

 ءانقباب مهلا هرما ردصأف « قاوسألا داسكو راعسألا لوزن اوفداص نكلو

 مهرمأ مهنطو ىلا عوجرلاب مهتردابهو ... مهاريا لآ م.اق خيشلا دنع مهؤلؤا

 امدنع هاطعا دقو كانه مهتماقا لوطب ةظهابلا رئاسخلا اولمحتي الثل كلذي

 .. هب اورجاتمل ٌولْوللا ةممق لباقد ام صاخلا هلام نم تيوكلا اوءاج

 نم ةجراخ ةيتيوك ةنيفس ىلع ةحلسم ةنيفس تمجه 17+ ةنس رفص يفو
 وحنب ردقت اهريغو دوقن : سبنملا دمح جاحلل لاومأ ابهيق سراف ىلا ةرصبلا

 لهأ نم الجر اولتقو لاومألا اوذخأف ناسوب برقب تانارقلا نم افلأ نيتس

 رما قيقحتل ةبصقلا ىلا رقسلاب عرسا ريخلا اكرابم غلب ام دنعو « ةنيفسلا

 ربخبل (لاسلا يدنفا زيزعلا دبع) ةرصملا يف هلمك و ىلا ًافارغلت لسراو ةانجلا

 يف ناخ لعزخ ىلا فارغلتب اضيا هعبتاو ءادتعالا نم مقو امب ةموكحلا

 لذب دقو نيدتعملا نع قيقحتلاو ثحبلا يف نوعلا هنم وجر. زاوهألا ةيرصان

 مهب هلازناو هيدب نيب ةانجلا راضحا هتحبتن تناك اماتها ةمضقلا كلت ىف كرامم

 . هتوقحتسي ىدلا باذعلا

 ضعبب تيوكلا نم ةيراخبلا رخاوبلاىدحا ترفاس 0١ه ةنسنابعش ىف

 ةيكنجلملا ةموكحلا رومأم دارا ةرمحملا ىف تسرا املو تبوكلا لهأل لاومألا

 ابعاجرإ نم دب ال : لاقو ةرخابلاناطبق عنتماف اهشيتفتل لاومألا كلت لازنإ
 ةرصبلا نم هعوجر ىو © تيوكلا ىف ابلها ىلا وأ هنم تلمح ىدلا لحلا ىلا

 ارثأت كبجلبلا رومأم بلط نم كرابم رثأتف « طقسم يف ىنبكلا دنع اهلنا

 الو كيجلبلل سيل : هل لاقو كلذب تيوكلا يف سكان رحبملا رباخو اميظع

 ةموكحللو يل ىلا امنإ . اهليزنت وا تيوكلا لاوما ىلع فشكلا ىح مهريغل

 عونممم وهامم ًائثيش اهمف اندجوو لاومالا تءاج اذاف كلذ يف ةيزيلكنالا

 . انيأر همف انيأر

 مهنع مفدي ايف ةيعس و هأءاعر مدل اصمب مك احلا ءانعا نوكي نأ يغبلد |دكم
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 ىلعو مهتحلصم ىلع هربس نوكي نأ يغبني اذكهو « رارضألاو رئاسخلا

 دالبلا ىلع راجتلاو < ابلهأ ةورثب اهيقرو اهتراجتب دالبلا ةايح نأل مهتراحت
 « لامآلاو سوفنلا يحي ام مهتاريخ نم نورطمي ماك آلاو يفافلا ىلع ثيفلاك

 شوبجلا نوكتت مهاومأبو « ةيبدالا يداونلاو ةماعلا دهاعملا داشت مهاومأبو

 اذا ةيارغ الف ًأَذإ « عابضلا نم قوقحلا نوصتو عابطألا نم دالبلا يمحت ىلا
 ام اذا ةبارغ الو « هدلب راحت ةدعاسم ىلع صرحلا ديدش اكرام انيأر ام

 . هقح نع هعافد مهفوقح نع مفادب هانيأر

 اهنا ىمأملا كرابم قالخأ

 ًافوغش نيرئاجخلا نيدبتسملا نم ناكو ًامولظ ًاموشغ ًادمنع ًارامج كرامم ناك
 ضعب قهري ناك ىتح « هيلا لصوت يتلا قرطلا نع ثحبلا ديدشو لاملا عمجم

 نم ةرمتسم أموسر عرتخا ىتحو ةحداف لاملا نم بئارضب هاياعو نم ةانجلا
 نم نسحا هظح ناك لب تاراقعلاو كالمألا يف ةكراشم ىلا سوكملا يف ةدايز

 موملا يف كلذ رركت واو راقع لك نم رجأو عمب ام ثلث هلف كيرشلا ظح

 . ءارمألاو كوالا نم هريغ نأش ةغوارمو عادخو رككم اذ ناكو 2« تارم

 ىلا لامو مايصلاو ةالصلاب لهاستلاو ةينيدلا رئاعشلا كرتب همايأ رخآ ىف رهاج

 ماقأو ايروسو رصم نم تاصقارلا مدقتساف ةعالخلاو كتبتلاو فصقلاو وبلا

 . ايظع ًاساهغنا رمألا اذه يف سمغناو ةقهاشلا هروصق ىف حراسملا نمل

 يفرتقمبءراصلا هباقع لزني ناك اكراممنا هلك اذه يف بيرغلا رمألا نكلو
 ًابراش بدأ هانعمس حف هوجولا ضعب نم يتأي ام هبشت يتلا تيوكلا يف ماثآلا

 نم هيفنل هركذي سانلا داشأ كو تانوصملاب ًاثرحتم بقاع هانعمس 5و رمخلل

 هحرمش لوطي امم يو ميمو « ءامحلا نيج هل ىدني امب نيسيلتلا ضعب ةنيدملا
 ٠ هؤاصقتساو

 تيوكلا يف ةابحلا حرسمىلع كرابم اهلثم ناضقانتم نابيرغ نارود ناذه
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 ىسفلاب عولولا ةفصب همق زرب رودو ةلضافلا قالخألا نع يماهحماك هب زرب رود

 يدسعلا م احلا خيرات نم ةذبن امه. انل داعأ نابيرغ نارودل امهنإو « روجفلاو

 نيضقانتمنيلمعب دحاو نآ يف موقي (انيسلا) ملفىلع صخشك زرب لب « رصم يف
 هسفن هبلع توطنا ام هنم مهفن داكن لب ال ؛« طحنيو دعصيو بهذيو ءيجبف

 ابيلع قحتسا ىتلا لامعألا كلت يف ىتح ءيشث لك يف درفتلا بح نم ةريبكلا
 ؛ اهبكرب ناك هنأل لدخلا بوكر اوبنحت هتيعر نم ًاريثك نا انماع اذإو . مذلا
 يف هب هبشتلا اونجتو © حابصلا لآب ةصتخم تناك اهنأل ةصوصخم ءايزأ اوبنجتو
 يف بير الو . انمدق امف رسلا مبفن نا انتكمأ كلذل هتهارك مهمعل هسلجي
 هل يغبذي ال ءرملاف « اهملع دمحي ىتلا قالخألا نمو كرايم تانسح نم اذه نا
 مظعا نم ناف ىرخالا ةبجلا نمو ةبج- نم اذه « هجو لك نم هللا براحم نأ
 اهراشتناو مهنيب تاركنملا يشفت وه تاعامجلاو ممألا ىلع بئاصملاو تاليولا
 لوقعلا يفو قالخألاو لاومألا يف ةكلبملا تاليولا معن < مهريبكو مهريغص نيب
 . ماسجألاو

 ماعلاو كرابم

 همايأ يف امل طشني ملو <« فراعملا يف ةبغر الو معلا ىلا ليم كرابمل نكي م

 بابسأ نم ةمورحمو رونلا نم ةمورحم هدبع ىف تيوكلا تناكف .ام موب

 تاعمتج الو اهمف ةساعدهاعم ال « ىلقعلابيذبتلا لئاسونمو ىرككفلا ءاقترالا
 ًاكرابم نأل روبغ حلصم لك ىلا ءيسي امم قحلا او اذه « اهئاجرأ يف ةببدأ
 لايكلا ىوتسم ىلا اهذخأو هدلبي ضوبنلا دارأ وأ ىضم امف لكلا هفرع يذلا

 هنكلو «هاجلاو ذوفنلاو لاملاب هرادتقال أدج بيرق تقو يف دارأ ام هل ىنستل
 هتنيدم تناكف هبلاهرظن حمطي ملو هب هسفن هثدحت ل - فسألا ولت فسألاو

 معلا رهاوج لطاعلا اهدبج دلقيو اهتلغ دروي نمي ثيغتست يتلا ةاتفلاك كاذ ذإ

 ةسلتو اادن عاممنع هينذأ كرابم مص 2 بيجي الو عماس ال نكلو « هئلآلو
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 ةلطقن أبثع هدودصف ؛ بسجنو اه عمسي نا هلع بجاولا ناكو 2 ايتوعد

 فرغت نم انل دب ال انهو .بئاجعلاب معفملا هخيرات يف دوسلا هطقنىلا مغت ءادوس
 . ابعوبر يف مولعلا رشنب هدلب ةيقرت نع هدي ضبق ىلا هتعد تلا بابسألا

 نم دبتسم م اح لك نهذ يف موقي ام وه هتعنم يتلا بابسألا مهأ نم ىرت
 كرامسصو . مظلا قنع هب زج فيسو دادبتسالا حرص هب دهب لوعم ىلعلا نأ

 نيذلا ءوسلا ءاسلجل نوكي نأ ًاضيأ دعي الو . علو اميا علو نينثالا يف هل
 هنأ اذه ىلع دز . همامأ فيلا معلا حبش لبثت يف رفاو بيصن هب اوطاحأ
 هلامعأ يف انسح ًالاثم نوكي نم هلهأ نم رشاعي لو « امعط ملعلل قذي مل
 ءهامحىلا هبرقيو هبلإ معلا بيحبف . هاياونو هدصاقم ىف انسح ًالاثم « هلاوقأو

 نم روكي دقو « نولقعي ال ءايبغأو نومبفي ال ءالبج نيب هرمع ىفق لب
 نادودل ناودع ةعالخلاو حمحصلا ملعلاو « وبللاب هكاهنا اضيأ بابسألا ىوقأ
 دحاو رمأ انهو . دحاو نآ ىف دحاو لجرل ناعمتجي اماق ناضقانتم نادضو
 ىف كاذ ذا هدهاشي ناك ام وهو ًاضيأ بابسالا كلت نم نوكي نا دعبتسأ ال
 . مهلوقعو مهتغمدأ للخت يذلا دوهخلاو لولا نم هدلب ءاماع

 بتعلا هنع حيزت ًابابسأ ي مه تسلف هتءلم يتلا بابسالا ندككت اهمو

 . اهتيقب يف مساولا لاجل كل اكرات اهمهأ نع انه كثدحأسو موللاو

 بواقلا يف ةيرحلا سرغي مظلل امصخو دادبتسالل اودع ناك ناو معلا
 لذسيو هرشن يف ىعسي نم نا اذه عم ملعي لكلاف نوابجي ام سانلا معبو

 ىولقلاو ةدئفالا نككست ةبحمو مرتحم ماقم هل نوكيس هعسو ىف ام هلسس يف

 لاومألا لذي هعم لبسي ًاسدقم ًاقح هل نا مهنيب هرشن نم ايس سانلا ىريو
 دقو . كلبهملا لبجلا وه موشغ رابجو دينع ماظ نم مهذقنأ هنأل حاورالاو
 هنباو ديشرلا اذه « نيدبتسملا كوالا ءالؤه نم ًاريثك خيراتلا انل ظفح
 مهريغو سلدنالا يف ىحلا هئباو رصانلا نمحرلادبع اذهو دادغب يف نومألا
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 ابعفرو ٌةساعلا هتضبنب اهءانباو رصم امحأ يذلا ريبكلا اًسا !١!ىلع دمه اذهو

 مهشورع لمعلا ده لبف هركاذبإ نودشد املهأ كرتو لاكلاو دجملا ةورذ ىلا

 نا ىلع ىحمع ال ًارخفو أرخمشم ةم ادجم مهل داش لب الك مث الك مذوفت لازأو
 ةيداملا دئاوفلا نم ملعلا رسثنب هنونحي ايف رظنلا اوئعمأ ول نيدبتسملا ماكحلا

 بصن ملعلا اولعجل مهدادمتساو مهماظ رام نم هنودحم ام ىوفت يتلا ةمبدألاو

 . فيحلاو روحلا نع مهديأ اولغلو ريبكلا مهماّتها هوطعأو مهنيعأ

 ملعلا ىو هعونر يف ملعلا رشن نع هسعاقت ىلع أكرابم مولن نحنف 57

 مولنذ تابجاولا نم مهيلع هحصنو هحصن مدع يف هءاسلج مولنو زوفلاو ةامحلا

 ةجاحيف مه ام ةبغرل لمعي مو هيلع بحي اك لمعي مل هنال ديدشلا موللا اك رابم
 . اهريمت نم نوبرشي ةيملع ةدحاو ةسرددم مهل نبي ملف هيلا ىربك

 تيمسو لوالا ءزجلا يف اهيلع مالكلا مدقت ىتلا ةيكرابملا ةسردملا امأ

 هفرعد ام انل حوليو دحاو مهرد اهتقفن يف الو دي اهدسشت يف هل سلف هعماب

 عاذي نا لبقو قانعالا اهم بئرشت نا لبق اهرمأب ريشتسا ول هذا هنع

 دْسأ نمو امل نيضراعملا ربكأ نم ناكل اهتيدنأو تيوكلا سلاجم يف اهربخ
 مل هنا ظحلا نسح. نم نكلو « اهقيرط يف ليقارعلا ةماقإ ىلع ًاصرح سانلا

 يه تناك نا دعبو اهؤاشنا ررقو اهنأش يف "تب نأ دعب الا اهيف عجارب

 لمعلا زيح ىلا ةسردملا تجرخأ نأ دعب هنا ركتن ال نحن . سانئلل ثيدحلا
 ""؟باتكلا ضعي قملعتو هملع ءانثلاب هحدمب تبنطأ دق دئارجلا ىأر نأ دعبو

 هتداقو هطامضض ةماعزب 9١ه ؟ ةنس وملوي ؟ ىف ةرسالا هذه لع رصم ف بعشلا ىضق )١(

 , رارحألا
 دقف تبصلا عئاذلا ( نالسرا بيكش ) ريمالا بسنلاو نايبلا ريما ٠ رييكلا بتاكلا وه (؟)

 ةسردملا كلت ركذب ا وممف ضافأ ءارغلا ديؤملا ةديرج يف ةعتمم ةلاقم لضافلا اذه كاذ ذا رشن
 ىلا هتعفد يتلا ةيلاعلا هتممل هيلع ءانثلاو هحدمبو همساب تيم يذلا حابصلا ل1 كرابم خشلابو

 ذاذقالا ءارمالا دحأ نوكم نأف مظعلا لمألا باتككلا نم هريغك هب طانأو . ةسردملا هذه ءاشنا
 . ريأغلا ممّرع نوعجرتو رئادلا برعلا دجم نوديشيس نذلا

 ضرغولا



 «ناطلسو ةبيهنم محل ام ةداعإو دجن نم برعلل ام عاجرا يف هب لمألا رابكلا

 هئارو نم هل منطصم رهاظت هنكلو ( اناكد ) نيميبرأب هعربتب رهاظت هنا

 . ابقيقحتل مدقتي ملو ةعاشالا كلتب ىفتكا هناف اذهل ضارغا

 دئارجلا ةباتكو كرابم

 هسفن نع اعافد دئارجلا تاحفص ىلع ةباتكلل ةيرورضلا هتجاح كرابم مع

 مع لب « معي ال ام لهاجلا ةجاحلا لعت دقو ىبحجحل ًاضحدو هبدقتنم ىلع درو

 يف كاذ ذإ وهو « راكفألا ىلع بلغتلا يفو قئاقحلا بلق يف ريثأتلا نم امل ام
 يف همنافت ةينامعلا ةموكحلا نهربي نا ىلا ةجاح ىف « كلذ ىلا ىربك ةحاح

 هيمريو ابهترئاد يف هدض لمعي نم دوجول اهتمدخ يف لصاوتملا هيعسو اهبح
 وهامبو قح وه امب كلذ نم هيمرب ةفيلخلا ىلع جورخلابو ةعاطلا نم قورملاب
 نادبملاف هماما بصتنا دقف مهاربا لآ فسرب ءامهدلا ةمهادلا كلذ امس لطإ

 رارطضالاب اذهل كرابم ملع . ةعبت لكو مثا لك هيلع ىقلاو حالسلا هلع ربسأو

 ىلإ ددرتي نراك ايرصم انتاك هل دختاف فراجلا لمسلا كلذل اءرد ةباتكلا ىلإ

 ضرغلا اذهل هتديرج نم ًاريمك امسق بتاكلا فقوأ دقو ةرمحلا ىلإو تدوكلا

 ءارتفاو حارص بذك بتاكلإ كلذ لمانأ هتظخ ام لك نأ انفسؤي نكلو

 لاقي ةملكي هوفي ال نا هسفن دهاع دق ىاطنالا حسملا ديعف بجع الو ضحم

 نراف ةبولطملا ةدئافلا ديفي ال اذه لثم ًاعافد نأ ةرظن يف . تقدص ابمف هل
 هب لاثمالا برضم ناك ىتح حيسملا دبع حاضفناك بذكلا يف هرمأ مضفنا نم

 بذكلا برغأ نم رشني اوف حيسملا دبع بذك نإ . هعفن نم ربكأ هررضف

 نم عونب انءاج لب لاوقالا ىلع هبذك رصقي مل هناف هتدهاشو هاثعمم يدلا

 نم اهنا اهرظانل ليخي ةقهاش ةعفترم تيوكلا يف ةرائم ممر بيرغ بذككلا

 ًاريضن اناتسن اهدحسم مامأ ممرو « قارعلا وأ ايروس وأ رصم رئاثم ىدحا

 نم الو دجسملا اذه هبشي ام ابلك تيوكلا دجاسم ىف سيلو راحسألا فنلم

 . هوجولا ضعب



 هتيالو لبق كرابم لامعأ

 .بورخلاو وزغلا ىلع ةروصقم محلا ىلوتي نأ لمق كراس لامعأ تناك

 ٠ تاوزغلا نم ةوزغب موقدو كراعملا نم ةكرعم ضوخو الإ ماع هيلع ضحي ملف

 اكئارع ميزع اهاصقأل دشت هوزغ مشاج تنأ ماع لك يفف

 هل محي هدحلو أدبمو هملا لمع ناك أم ىبعو كرامم ةمسفن ىلع انلدب اذهو

 تفقو ام كيلاو . ةميزعلا ةمارصو ةمملا ولعب هل حيو مادقإلاو ةعاجشلاب
 . كاد دا هتاوزع نم هلع

 شيودلا دجامو كرابم

 .لىراكو حلم ْق تبوكلا لئامق نم مزاوعلا راد نيرع ىلع دجام راغا

 ىفق نا دعب نكلو مهترصنل نويتيوكلا فخف مهنيب ( حابصلا لآ جبعد )
 مئانغلا نم ذحخأ ام ذخأو باصأ ام مبنم شيودلا باصأو رمأآلا هللا
 هملع قحتس ًاعبظف ءادتعاهدعو دجام لمع نم ريطتف كرام امأ . لاومألاو
 هرطو دسي ام هتراغ لبق هاطعأ دق ناك اك رابم نأل كلّذو « مراصلا باقعلا
 مهئادتعال ءازج هب مهباصأ ام نوكنف هيلع اودتعي مل مهيلع راغأ نم نأآلو

 نيتلسق ىلع ال مهسفنا حابصلا لآ ىلع الا ءادتعالا اذه ىرب ال وبف هلع ةدايز

 اذهل . هاوس هيلع ربص ناو اذه لثم ىلع ربصلا قبطي ال كرابمو مهلئابق نم
 يف همححص دقو هسفنب هدئاق وه نأك نابرعلاو نيمقيوكلا نم فشك شدح هامر

 مدقت مث « ًائيش لعفت ل اهنكلو هزنع ليخ ًالوأ هملع تراغأف ( تامنيدرلا )

 «مادقإلانع مهايإ كرابم عنمل اوغصي ملوهتريشعهتعبتو دعاسم نبا مزاوعلا معز
 لاومألاو ىحرجلاو ىلتقلا نم هئفلخ اكرات شيودلا مازبنا ةجبتنلا تئاكف

 )١١( م - تيوكلا خيرات ا



 ١١( ديمصلا ىلع كرابم وزغ

 هسسأم يردنال لاتق ريفظلا معز طليوس نبا نيبو دسصلا نيب عقو

 حابصلا لآ كاد ذا طليوس نبا خرصتساف قا نخلا اوقضو هملع اودتعاف

 هيشوانم ىلع هتفك تحجر هبو هل دئاقلا وه كرابم ناك شدح هودحنأف

 ٠ مهيلع رصتناو

 "' ديعسلا ىلع كرابم وزغ

 ةممظع ًالاومأ اهبنم تببنف تيوكلا فارطأ ىلع ةفئاطلا هذه تدتعا

 . ةيماح أران اهالصأو ةقتخلا يف اهملع مجه دقو

 '"' رجاه ينب ىلع كرابم وزغ

 اوذخأو تدوكلا لمهأل رحسلا يف نفس ىلع رجاه ينب نم دارفأ ىدتعا

 4ببعض او مهم دوألا موقت داتعا ند كرام مويلا راسف لامو ماعط نم اهبف أم

 صتقا فيطقلاو ءاسحالا نيبو 4 روبشملا ( ناكار ) مبمبعزو نابجعلا ةلسق
 . لالا باذعلا مبقاذأو مهنم

 7 روصنملا نابلس ىلع كرابم وزع

 فرعن ال عازن نابلسو ةيناؤعلا ةموكحلا نيب ثدح ةيلاخلا مايالا دحأ يف

 )١( ريقظلا نم ةفئاط : ديمصلا .

 . ًاضيأ ريفظلا نم ةفئاط : ديعسلا (؟)

 . بونجلا نابرع نم : رجاه ينب (؟ )
 , ةيقارعلا ةموكحلل ةمباتلا ةفورعملا ةليبقلا « كفتنلا ءامحز دحأ وه روصنملا ناياس (4)
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 ةدأاسقب أشدج هملا زبجحف وه امأ . هوزغب حاصلا لآ دمه ترمأف : هقشقح

 كامتمالا دوب مو © كهعم برخلا رامخ ضوخ كرام هرك دقو 6 كراس همخأ

 .راوفس لصو نأ ىلا ىرخأ رخؤيو امدق مدقي اذهل ناكف . لاتق يف هايإو
 دارأ انك رمألا ناك دقو همامأنم رفل ةمفخ هرذني نم نابلس ىلا ثعب كانهو

 . عوجرلاب ًاكرابم ةموكحلا ترمأ شيجلا مامأ نم هرارفبو . هسفن

 كرابم دالوأ

 رصانو ديفو حامصو“ ىتأي اك هدعب اكلم دقو ملاسو رباح دالوألا نم كرام

 . موملا ىلا نابقاب امهو هللا دبعو دمحو هللا ةمحر ىلا اولقتنا دقو

 ماقأ دقو . نيديدعلا هئانبأ نم أدحأ هحنمي مل امج ًابح هبحي كرابم ناك

 ةفح < ابلك اهمايأ يف اريظن اهل تيوكلا دبعت مل ةلفح تيوكلا يف هجاوزإ
 ٠١١ةنس يلاث مسبريف تدعقو اهل تيوكلا تماقو نامك رلا اهركذب تراس

 هسخأ جاوزي اهمف هئنهم ةديصق كرابم هنأ ىلا ؟5' رصات خسشلا مدق دقو

 . بدألا باب ىف قأتس « اببف هحدمبو

 رصان خيشلا ومس

 دقو « ةردان ةيوق ةظفاحو « ةداكقو ةنطف اذ اك ذ اباش هللا همحر ناك

 لفغتشا « فيطل ساسحاو قيقر روعش اذ ( رابحالا بعكي ) كلذل بقل
 ةينيدلا مولعلا نم ءيش ىلع لصحتف تيوكلا يف ةذتاسا يديأ ىلع معلا بلطب

 .ةديصقلاهذهبنيمتيوكلالضافأ دحأب ناعتسادقف رعشلا يف هل دي ال رصان خيشلانال ارظن(١)
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 وه وبف يقبقحلا هذاتسا امأو . ةيبرعلا نم ءيش ىلعو اهريغو دئاقعلاو هقفلا“
 عسوتلا ىلا هعفدت كاذ ذإ لازت الو تناك ىتلا ةيلاعلا هتهو * ةحومطلا هسفن

 تلق اذا يلاغا ال ةجرد ىلا غلب ىتح <« بئقنتلاو ثحبلاو فراعملاو مولعلا يف

 ةغلاملابىمرأ نا نم فوذلا الواو دحا هسفج ءانبا نم تيوكلا يف اهلني م هنا

 صخشلاف معن« ًاضيا معلا ةبلطنم تيوكلا مهتمخ نم دحأ الو تلقل لوقأ اهف

 لجرلاب سيل هتامولعمو هئاحيأب اضر ديشر ديسلا ريبكلا ذاتسالا شهدا ىذلا
 هبانلا باشلا اذه نع "14 ص ١١ دلجم ءارغلا هتلجم يف ذاتسالا لاق « ريغصلا

 هرصق يف كرابم ينلزنا » : يتأي ام هتلحر ماع تيوكلا يف هب عمتجا نا دعب
 لجن فاقوألا ةماع يف يتسلاجمو يتسناؤم ىلوتو هرامالا رصق وه يذلا ديدجلا
 ىف هتاقوا ةماع لغشب يذلا وه هنال تيوكلا ةسردم ةنجل سيئر رصان خبشلا

 مولعلا عسمج يف ةديج ةكراشم هل راص ىتح بتكلا ةعجارمو معلا ةسرادم

 يقلا ديربلا موي ادع ام موي لك تنك ًاعوبسا تيوكلا يف تمقأو ةيمالسالا

 يسلجم رضحي ناكو سانلاب عماجلا ظتكيف دكبلا دجاسم ربكا يف ايظعو ًاباطخ

 لكشي امع نولأسي معلا بحو < سوفنلا لهأ نم « دليلا ءامجو ةلملو موي لك
 ْق مولعلا قئاقد نع لأس [راكف رصأن خشلا امأو . مهسيد رمأ نم مهيلع

 . رهاظم نم وبف ةذتاسألا نع قلتي مل هنا ىلع لذ ريغو هقفلاو لوضألاو دئاقعلا
 . « ه أ ردانلا ىبرعلا ءاكذلا

 , ةريصنلا رّمن هنكلو رصنلا ىمعأ هللا همحر ناكو

 ررض هبا م ءىضم ىلق ى..راف امهرون ىنبع نم هللا ذخأت ىنرا

 رصبلا كردي الام بلقلا كردي دق 2ىقرخآو يايند ىبلقب ىرأ

 يطوسلا حرش ىلع ةيشاح عضوب لغتشاف فيلأتلا ىلا هتمه تفرصنا دقو
 ثحبلاو ةعلاطملا ىلع هل ناعم ربكا ناكو ابلكي مل هنكلو كلام نبا ةسلال
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 اذه يف ليوط عازن ىرج دقو .نيدحلملاو ةقدانزلا يق هيأر ةيميت نبا مالسالا
 ىلإ يففب نأ كشوأ . تيوكلا يف ءالضفلا ةذتاسالا ضعب نيبو هنيب ددصلا
 ةميلسلا هترطفب ًاريثك لع لحارلا باشلا اذه نكلو . هابقع دمحت الام
 ةغئازلا ملاعتلا كلت هنقلب ناك نم شغب لع لب الوأ هيكترا يذلا ءأطخ
 .مالسالا خبس وه ةقمقحلا ف ةيمست نبانأ ىرب هز رباصتلا ترانتسا نأ دعب ناكف

 . ١ ةنس رفص ىف يفوت . نيدلا ةمرح يماسو مانالا مامإو

 نماثلا ماحلا

 حابصلا لآ كرايم نب يناثلا رباج خيشلا

 ثيحي محلا نم رباج ناك . ١ع ةئس مرح *١ يف هيبأ ةافر دعب ىلوت
 دقحلا فرعي ال ثمحي ردصلا ةمالس نمو 2« تاوفحلا نم ريثك نع رظنلا ضفد

 هعفر روجلاو مظلا نع هدعبو هسسعر نم ريثك ىلإ ةهيبعس ةمضاوتو ضغبلا الو

 ام هجولا ةقالطو قالخالا ةثامد نم همف هل رابك الا ىوت» ىلا مهندعا يف
 . هيئاج ىلإ ةضرعملا ةدئفألا لامأو «© ةرضا.لا بولقلا هيلا بذج

 يتلا تاراقعلا ىلع ثلثلا ةبيرض نم نييتيركلا هوافعا هلامحأ ةروالاب لوأ

 بولا كلذ ملخم نا اهدعب سانلا دوف ديدشلا كاسمالاب هتءالو لمق ربتشا

 « ءامح نع دعبلاو هنم صلختلا هل ىلاعت هللا ردق دقو ةفصلا كلت نم درحتير

 * ةسدكملا سايكألاب ىألملا هتئازخ ىلع لطيو محلا مامز ضبقي داك ام هناف
 ريجلاب طسبفق « هارب الو هرصي ال ثيح ىلإ هبلق نم لخسلا رئاط راطو الا

 هتبحم سرغ كل.أدو حورلاو سفنلا هنم لداعي ناك امب صغيرأر ةفضربقملا هدب
 , هتمدخ يف ينافتلاو « هل صالعخالا اهترععش ترُمأف براقلا يف
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 لعزخو دوعس نباو رباج

 تيوكلا ىف ءارمألا ءالؤيم سك وك ىمرب رسلا ممتجا ١1ه مرحم ف

 ءارمأ دمحوت وه عاججالا اذه نم ضرغلا نا كاذ ذإ ةنسلالا ىلع عئاشلا ناكو
 .برعلا حلاص فو ذيدل هرهاظ ملح وهو «مهتامحز نم دحاو ةبار تحن برعلا
 .ثيدحلا نم سلجملا ىف راد ام ائيش سانلا لقانت دقوكلذك رمآلا له نكلو
 يىنأل يدحو ولو مهدراطأس ءادعأ يل مهو كلا رتألل ودع انأ لاق دوعس ناف
 اواثمو مهنم اولتق نم اولتق دقف لبق نم يئانآلو يل رشلا الإ مهنم ركذأ ال
 لاقف رباج امأ . رتولا اذه ىلع اضيا لعزخ برضو « ليثت عنشأ مهضعبب
 ام اذاف نوماسم نحن لاق « دحلا زواجتي لو لاقف هلجال سانلا هربكا الوق
 لعزخ خبشلا نم لك دلق“ مث . نيعئاطلا نم هل نحنف صخش ىلع نوماسملا عمجا
 . ةيناطيربلا ةموكحلا نم ( ًاناشين ) عاّحالا اذه يف دوعس نبا ناطلسلاو

 ديشرلا نباو رباج

 ؛ادج ةئمتم اهنيب ةلصلا تناكو ركذلا قحتسي ءيش نيريمألا نيب ثدحي مل

 نوكي نا رباج يشخف « هشيحم ( ىربجلا ) نم ابيرق لزن ديشرلا نبا نا ريغ
 ارب ( ىرهجلا ) ىلا لاحلا يف اورفن دقو امومع نييتيوكلا رفنتساف ًابراحم ءاج
 مهعبتا مث ةيعارشلا نفسلا يف ًارحتو “ مادقألاو ريخلاو « لمخلاو لبالا ىلع

 اب ملع امدنع ديشرلا نبا نكلو مايخو ةريخذو ةمعطا نم نوجاتحي امب رباج
 دقو < ىربجلا نع دعتباو هناكم نم لحترا ممروضحن ملعو تيوكلا يف ثدح

 ىربجلا تناك امناو ءوسب اهلهأ الو تيوكلا دصقي لو ابراحم ءىحي مل هنا لبق

 . ًارارطضا اهيلع هرورم ناكف هقيرط يف

 هب نييتيوكلا قلعتو رباج

 حايرألا اهيف تلاهنا ةكرابم همايأو اديعس نييتيوكلا ىلع رياج مح ناك
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 زاجتحلاو دجت ىلا راصمالا نم عساشلا ىلا مهتراجت اوريسو « مهيلع ةلئاطلا
 يف تابجلا كلت ىلا تراس « اضيأ ةناتسالا ىلاو لب قارعلاو ماشلا ىلاو

 ايوروا نم الو دنحلا نم الف ايروس ىلع يرحبلا رصحخلا برض يذلا تقولا

 ضراعيو نيعيو ىلسيو يساوي اذه عم ناكو قمرلا دسب ال رزن الإ ابملا يقأي

 نم« هيودو هسفن هب طوحم ناك ام مهطوحيو مهتحار يف ثيثحلا يعسلا ىعسيو

 مل مهناف ورغ الو . نيقفثملا مُمانآب مبقلعت نويتيوكلا هب قلعت كلذ ءارج

 . ةمحرلاو فطعلاو نانحلاو ةقفشلا الإ هنم اورب

 اهلا يمن موي ءامسلا نانع اهليوع قشو اهرسأب تيوكلا تحض دقلو

 تاربعو ءءاضفلا يف رانلا تحجا تارفزو قرح ليوع « لسيلجلا خمشلا كلذ

 . ىرثلا نم سباملا تقس
 بجوي ام همايا يف رن لو ًادضع تامو هموق نيب ًاديعس شاع ًارياج نا

 رشنب هماّتها مدعو حالصالا نع هللا همحر هدومح امهدحا نيثش الإ داقتنالا

 انتزحمل اذه نا . ميركلا يخسلاو حلاصلا ملسلا لجرلا وهو هدلب يف ملعلا
 هئاسلجل ائمولف انه هانمل اذا نكلو هب طرف ايف هبسنأت ىلا ةرطضيو قحلا ميأو
 مهرذع ام نكلو حضاو رذع نايسنلا نم هل نوكي دق ذا * دشأو ىظعأ

 هبتلي ملف هبن ول مظعا موللا نم هبمصن نوكي دق معن . نورك اذ نوملاع مهو

 داسفلا نم دالملا ريبطت نع هلفاغت : امبسن# . ًاضارعا هيح-ول ضرعأف ركذو

 . اهبف ةذفانلا ةماكلا هاوس نود هلو اهرما هدب نأل كلذ هتعاطتسا ىف ناكو
 . ٠مم ةنس لوألا عبر يف هللا همحر يفوت

 لآ دمحأ مخسشلا ليلجلا ريمالا وعم دالوالا نم رباجل م : رباح دالوأ

 . توقتخو ربأجم

 عساتلا ماحلا

 لاس ناك « رياج هيخأ ةافو دعب محلا ىلوت ١م#سه ةنس لوالا عببر يف
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 ناكو هضرع يف حدقلا بجوي امب هئادعا دلأ ىتح ثدحتي مل ثيحب فافعلا نم

 امملح6 يع نع هنا نظل ىتح تمصلا ريثك «© روحقلاو ىسفلل ادودل اودع

 مطحتيو محللا اهنم ىربتي ةيذؤم بضغلا نم اكاوشا هماح ضاير يف نكلو
 ةملاطمب فغشو وحنلاب ريسي ماملا هل « هسلحمب الو هسابلب ىنتعي ال ىظعلا
 « ةينيدلا لئاسملا ضعبو « ةيبرعلا راعسألا ظفح ىلإ ليم هلو ةيبدآلا بتكلا
 نبدلا رئاعش ىلع ظفاحم بدأو ملع اذ ناك اذا هلأسو هسلج شقاني ام اريثك
 يأرو ءاخسو لذب اهب نرتقا ول لاثملا ةردان ةعاجش هل . جحي مل هنكلو
 دعأ الو تلقل ةساسلا ىرجم ىلع عالطاو رومألا بقاوع يف رظنو ريبدتو
 انلز ال يتلا هيبا مايا نم نسحأ امايا تيوكلا دعي هنا لوقأ امف ًاغلامم
 هبل نكي ملام ةنايدلاو قدصلاو ىقتلا نم هل ناك دقو ايس اهيلع فيلتن
 1 ' هتجحرت نم هانفرع ىدلا

 ريبطتو جراذلاكرمجهطاقساو ةئاملا يف ةعبرا ىلا كرما هضيفخت هلامعأ لوأ

 ةاضافلا قالخالاو ةماعلا بادآلا ىلع ةريغلا نم هادبأ امل هيلع ءانثلاب ةنسلالا
 هملامدقت مث لمع امىلع يركش ابيف تنلعا ةديصقب كاذ ذا هيلا تمدقت دقو
 ناملس نب ىلع خيشلاو فلخ ن.هللادبع خيشلا انذاتسا : ءالضفلا نم ةعبرأ ىدعب
 اوئلعاو هركذي اوهونف جرفلا دمحم نب دلاخ لضافلاو دومح نب فسروي خيشلاو
 6 اعيجشتو هل اطيشنت ررغ دئاصقد ةدومحملا انميثو “6 ديما هيعس ىلع مهركش

 .ًادودصو رمألا اذه ىف ًالفاغت رمألا رخآ ينىدبأ هترضح نأ فسؤملا نكلو

 حابصلا لآ ماكح نم هاوس ام ىلع اهم زاتما ىتلا ماس خيشلا تانسح نم
 هنمبرقلا هحنمو بيبشلا ماس نب رقص خيشلا لضافلا تيوككلا رعاشب هؤانتعا
 تعبنا نا ىلا هتامح ةدم هماعنأب هيلاوي لاز امو 4 صاخلا هرعاش هلعج ىتح

 لضرقإا
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 ءاسنخلا بدك هيدند ذأ 6 رما عومدلاب هلصحنر دعي هأكب ام ادا أذا بحجع

 همانلأ ىلعو هيلع فبلتلا نم بوذي داكي هانيأر ام اذا بجع الو . رخصل

 . ًاربص سئاملا اهأ اربصق ؛ هت فطعت عاطقنا ىلع فسأتلا نم هبلق ىربتيو

 ىف هملا اكش ةدمصق هيلا مدق نا ريمألا ةرضح انرعاش لاصتا لوا ناك
 يهو « ناسعلا ايس نيراملا يذؤت يتلا هاملا نم تاقرطلا يف قارب ام اهرخآ
 ضببلا نم اهدي يف ام مطحت رافص ماتيأ مأ ىلع رودي اهروح ءارغ ةديصق
 ناكو « اهدالوألو امل ابجوز هكرت ام لك يه ةجاج-د نم هعمجت تناك يذلا
 ىتح اهظح ءوس بدنتو حونتو ىدت تلظف © قيرطلا يف ءام ابعقوأ يذلا
 كلت لوا يفو «هدي يف تناك هارد ةسخم اهدمن نيزحلا ملأتملا انرعاش اهب رعش

 : لوقي ةدصصقلا

 مطلتو يمت بردلا يف ةنوزحمو

 : لوقش نأ ىلا

 ةسخ مارد ىمج نم تجرخأف

 ًالئاق هللا رشي ام ابتلوانف
 تأشنأ مث ابنل وان ذإ ىل تعد

 املاع ناك ول خمشلا نظأ تلاقف
 ىذألا نع اياعرلا يبن 2 ددُشل

 ًايضار هيفلت خيشلا كاذل اًشاحو

 ابمبحندم تساع نا ال ”تمسلت

 مزرتو باصملا مظع نم لوعتو

 مرد كيتاه ريغ يدنع كب مو
 مدعم كلثمل يفا يردعاو يذخ

 متشنو هامملا ىقلأ يذلا بست

 مأسنو قيرطلا يف ىقشن هلم امب

 اومححجمو اوفكي ىتح مهددهو
 مظت فاعضلا هنم تدغ دقاع

 مسنلا رورسلا دنع ىتداع نمو

 لعح ام اضيا هزاحأو رحزلاو عدرلا يف ددسو هءأدن ريمألا ىمل دقو

 ةجاح هحدم عم ابن ىرخأ ةديصقب اهعبتأ دقو . هركشد ايطر هناسل

 : لاقف ابمسأ

 ام



 رسنلا ةورذ هب ىقرااه لاملا نم يحنام موبلا كنا ينظ ربكأو
 رهظ ىلا [نطب مايألا هبلقت ايقاع ءاج نم بييخت نم كاشاحو
 رتو ىلا اعفشو عفش ىلا أرتوف هعومد ضيفي اصعفص هعفصتو
 رغلا ةفراطغلا نءااب اهب تزفف قتجاح كدنع تيدبا نا ورغالو

 طوقسلا ىلع فرسشملا هتيب حالصإ ةجاحلاب ديري انرعاش نا معف ريمالا امأ
 ردصأو هتسلت ىلا عرسأو هتباجا ىلا ردابق « برشو هيلع ءالبلا لكأ يذلاو
 6 هب رمأ اب م اقف < هتمبم زاحملا ىلع هثحو ءانملا رمأ هلا لكوأ نم ىلا هرمأ
 هنم كلد رركجتو ' فلخي مث رعاشلا دعي ًانامحأو انامحأ أطاش ناك هنأ ريغ
 اذه 2 ريمالا وعم ىلا ايمدقي تاببأب هلفاثتل هتمعادم رعاشلا دارأف تارم
 : لاقف ىنعملا

 اومّمو هولتبال دحم هللا اوشم مهنا ول هللادبع مهشلا ابأ
 مرج نجسلاىلا يسمي اك هيلا اوشم مبنكحلو مايأ ةسمم

 ءاضرا ىلع هضحو « بعادملا حزاملا مول اذه دعي ليك ولا ريمألا مال دقو
 سورعلاك تيملا ناك ىتح مايأ الإ يه امو . هرمأ دلع فوقولاو رعاشلا
 رعاشلا ركش دقو . ةييور فالآ ةثالث نم هيلع هفرص ام لقي الو ؛ ةناتفلا
 هومس ىلا ابمدق ةدصصقب لماشلا لضفلاو مظعلا ناسحالا اذه ىلع ريمآلا ومس
 : لاقف ًاضيا

 رخصلاب لح ول رخصلا مصأ بيذت اهبلقأ امومه ينع ىفن ميرك
 رهزلا نم ًاباش هنم تستكا ام اذا امحلل تبانملا ركش هليركشف
 ربفقلا نم مومملا ينتندأ هالولو انثلاو يركش هلوأ ال ىلامو
 يرمع هركش يف تينفأ ينناءولو هركشب موقأ ال يلا لعأو
 ركعشلاو دمحلل هاوفألا يتنوريعي ىرولانمتيوكلايوحتنمذا وأو
 ريشعلاب كاذنم تمت ام هركش ىلع هلك يقطن تفقوا يننأ وأو
 يردص نم يمومش هاياطع تلازا دمس رككشيف موبلا موقا فيك و

 مر



 فارغلتلا دمو اسو كرابم

 سيئر ( رييسكشس ) ةطساوب كرابم نم ارتلكنا تملط ١٠ بحجر ىف

 باجأف تيوكلاىلا قارعلا نم فارغلتلا دمب اهل ممسي نا كاذن1 يبرعلا جملخلا

 مدقت نا دوا نكلو « مومعلل ةحلصم هبف ىرت ام لعفت نأ اهل ةموكحلا ناب

 هبف ءىدتبت يدلا تقولا يف هب هتدعوف ديدجلا عورشملا اذه نع لمصافت يب
 هتعجار ١م ةنس ىلوالا ىدامج يف ملاس مايا ىلا رمألا رخأت دقو « لمعلا

 «هنمتيلطام ىلاهيماحمرص انذا طعن ىلو اهتباجا يف لقاثتف « كلذب هموكحلا
 ةجحلاك ةموكتملا اهجذختا دقف < نيللانمءيىش ابمف هتضراعم نا ىلا ًأرظن نكلو

 . ىبتناو مت ملاس مايا يفو خيراتلا كلذ يف هئاشناب تعرشو

 ناطلس لازام نيذلا حابصلا لآل نيعباتلا نمو تيوكلا لئابق نم مزاوعلا

 دقو « مبنم هبرآم ءاضقل صرفلا نيحتيو « مهيلع ضبقلاو مهبلصف لواح دجن
 كانه لسرأفهبف هدقتعي ناك يذلا فعضلل لاس مايأ يف تناح دق ةصرفلا ىأر

 سج دارا هنكلو كلذ يف ىتح هل سيل نأ لاع وهو ىبنم ةاكزلا ضبقل هلامع
 ىدلءادتعالا اذه ىلع جتحاف ماس امأ «لواحي امم ةريصب ىلع نوكيل لاس ضبن

 ىلا دمتعملارفاس +١ ةنس مرمم يفو .تيوكلا يف ايناطيرب دمتعم ( نتلمه )
 هأطخ هل ىدباو ماس جاحتحاب هملا ىضفا كانهو ©« تامبلا ضعمل دوعس نبأ

 الصا مزاوعلل مهثعبيلو « كلذب لابعلا رمأي ل هنأب ىرج امع رذتعاف لمع امف
 مث © مبفلا ءوس نم عقو اذه نوكي دقو ريغ ال لابعلا نم أذا وه امنا أطخلاف

 وهوتيوكلا يف ( نامجعلا ) ةليبق ملاس ءاقبا نم ملأتي اذه دعب دوعس نبا ذخأ

 يف هيلع حاحلالاو مهنأشب هتضوافم هثدحم نم بلطو هئادعأ دلأ نم مهنأ لعب
 عجر مث لوبقلاب دوعس نبا رمأ دمتعملا ليقتف « ةميدقلا ةقادصلل ءاقبا مهداعبا

 نبا راذتعا يف ملاس نيبو هنيب اهبف ثحبلا رادف لوألا عيبر يف تيوكلا ىلا

 ضض



 رهاظتف « هتيامح نم نامجعلا لصف هنم هبلط يفو مزاوعلا ةمكزت نع دوعس
 نا اذه عستو هبحاصل ءاضرإ ( ناجعلا ر داعبإ يفو رذعلا لوبقب لاس

 ىلع هركشم اباتك نايقولا سراف عم لوالا عيبر يف اضيا دوعس نا ىلا بتك

 . دوعس لآو حابصلا لآ نيب ةعدقلا ةقادصلا ءاقبا ىف هصرح ىلعو هراذتعا

 ( يعابرلا زيزعلا دبع ) هثيعم يفو يناثلا عيبر يف تيوكلا ىلا سراف مجرو

 لصو تيوكلا نينثالالوصو رثا يفو ناطلسلا ةمظع ةبج نم ملاس ىلا ًابودنم
 نا لبق نم ( نتلمه ) لصفنا دقق ناجعلا امأ « اهبلإ مزاوعلا ءاسؤر

 ثحبلا داعأف ةمبملا ليكتب ماق ( خال ناطبق ) هفلخ نكلو < مهرمأب تبي

 كانه مءاقبو قارعلا فارطأ ىلا مهلاحترا ىرت ةموكحلا نا هل نيبو ماس عم

 باجاف ءادتعالا نمعيشب اوموقي الو اثدح اوثدحم ال نأ طرش ىلع ةماك ةئس

 ضعبل تاشاعم ةموكحلا تنرع كانهو قارعلا ىلا اولحترا مث منامي لو لاس

 ... دجن يف ناطلسلا ةمظع ىلا مهماضنا ًاريخأ ةجيتنلا تناكو مئامعز

 راصحلاو ملاس

 دالنلا ضعمل أبراجت ًاردصم رباح ةمجرت ىف افنآ انلق 5 تبوكلا تناك

 نيدسفملا ضعب رمألاب ىثو نا ىلا كلذك لاحلا تمقب دقو ةماعلا برحلا ءانثا

 الو ابئيسي اذه نا مبطلابو .. ةلفاغ هنع تناك ام ىلا اههبسنو ارتلكنا ىلا

 يبرعلا جيلخلا سيئر (لب) رتسملا "5 ةنس لوا عبير يف تلسرأف هب ىضرت
 نم نيفظوم لعح ىلع ةمزاع ةموكحلا نا هغلباف تيوكلا يف لاس عيشلا ىلا

 رئاس ىلا عئاضبلاو علسلا نم اهنم جرخي ام ىلع فارشالل تيوكتلا يف ابلمق

 ىلع رصأو حارتقالا اذه لاس ضفرف هفارشا تحت نوفظوملا نوكيو تابجلا

 تسمل الوا يدلب نال لاحلا تناك اهم هل خوضرلا ىننكمي ال :لاقو هلوبق مدع

 نيرهاسلا نم انأ : اناث . راصحلا نم قاطنلا اذه, برضت ىتح ارتلكنال ةيداعم

 نآلا دبعتأ انأ : ثلث . عفنلاب اهبلع دوعي ام ىلعو اهيف ةموكحلا ةحلصم ىلع
 حصيال ثكانه اهدمتعم نم ملعب الا ءيش تيوكلا نم جرخ ال ناب -يدحو ب
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 عئاضبلاو علسلا نم ةبراحلا ندملا ىلا لصي ايف يدلب ىلع ةيلوثسملا ىقلت نأ
 عنام الف اهلا الوصونم روظحم ال يتلا راطقالا نم اهريغو دجن ىلا اهبنم جرخت
 نم ال امهاوس نم وأ دجن نم يه دالبلا كلت يف تيئر ىلا علسلا نا نم أذا
 ىلع ةمزتعمو تدارأ ام ىلع ةممصم ةموكحلا نا سئرلا لاقف . تيوككلا
 يتلا لبانقلا نم لباوب كدلب وكر طمتسف اهتدارال خضرت مل اذاو ةلاح ةيأب هئارجا
 لوبق يف تملا يدحو ميطتسا الف ؟أ امأ : لاق لئاه رطخ ىلا اهنم ضرعتت

 ذخأ ىلع بحي نم دلملا ءابجوو حابصلا لآ نم تيوكلا يفو بلطلا اذه
 « متتْش ام اولمفاف مهتعجارمب يل اوحمست ىل اذاف ةلضعملا كلت لثم يف مارآ

 لآ لاس مجار دقو عبنم ءاشت نم كتعجارم نم سأب ال : سئرلا لاقف
 دْسأ اورهظاف مهءارآ بلطو رمآلا مهل حرشو دعب ابف ءابجولاو حابصلا
 نطولا رجه ىلا ةرورضلا انتأللأ ولو لوبقلا انعسمو ىف سيل : اولاقو عانتمالا

 رهاظتو دارا ايف ًاروتفسسئرلا ىدبا كانهو هولاق امو مهعانتما سيئرلا غلباف
 ةحضب الا ىئسني ال ديرب ام ىلع لوصحلا نا مع ذإ «هب مه دق ناك امع هلوحتب

 ةجاح يف يه يتلا مايألا كلت لثم يف اهنع ىنغ ةموكحلل تيوكلا يف ىربك
 اهراثأىتلا ةعبوزلا هنمكستبو كلذب رهاظت «ريفنتلا مدعو فطاوملا بلج ىلا

 ًاباتك لاس خيشلا ىلا سكوك يسرب ريسلا لسرا لئالق مايأ دعب نكلو هسفنب
 عطقيو .. هل ةموكحلا هتحرتقا ام لوبق فطا لكب هيف هوجرب ةجبللا نيل
 ىلا ةتقؤم يه ضرغلا كلذل نيعتس ىتلا ةئمهلا كلت ناب ةدمكألا تادبعتلا هل

 ءارج نم هدلبب قحلس يذلا صقنلا نع هضوعتس ةموكحلا ناو برحلا ءابتنا
 هضفر يذلا لوألا بلطلا وهو سكوك يسرب ريسلا بلط لاس لبقف راصحلا

 ةرابجلا ةيبألا سوفنلا امس «ةدشلل سيل سوفنلا يف ًارثأ نيلل نآل الإ كاذ امو
 نم ( لكما ) ناطبق ةموكحلا تلسرأ اذه دعب . راعلا الو رانلا ىرت ىتلا

 ةفارشإو ماس خيشلا ةراظن تحت نكلو تيوكلا ىف راصحلا ًارومأم ةرصنلا
 مايخلا اتيرضو ىرطلا كفانم يف عطقن ىقباو ًالاجر هعم ريمألا بتر دقو

 ف اهتيهأ تذخأ دق ةريمك ةلفاق عنم نأ ( ملكما ) لامعا لوأ ناكو كانه
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 ديزت هدم ةنيدملا لخاد فيان رصق ىف ةممظعلا اهلاومأ زححو دحن ىلا رفسلا
 ابلهأ مفشت الواو سمشلاو راطمالل ةضرع اهنالخ يف تناك رهشأ ةعمس ىلع

 ةموكحلا تيرض ًاروثنم ءامه همف نوكت دق دعب دمأىلإ تمقمل دجن ناطلسب

 رادقمب الإ دنحلا نم تامجاحلاو ةمعطألا ابملا درت الف « تيوكلا ىلع راصحلا

 اهفارطا موي نم ىتح لب بسحو نيرفاسمل ال « تازاوح آلا ابنم جرخت الو
 لاومألانم اهببف ام ءاصحاو توبسلا شدتفت ىلا لصي قيضتلا داكو اهبمحاوضو

 خيشلا . فلك دقو . مظعلا جيحضلا نم تيوكلا يف لصح ام الول ةيراجتلا
 ىلع فارشالاو راصحلا ةمبم ملاسلا هللادبع خيشلا ليلجلا ريمألا ومس هنبا لاس

 رمتساو« ركشيف رك ذي مايق « مايق ريخ اهب هوم ماقف «عئاضبلا نم جرخم ام
 ًاضيوعتلاس خبشلل ةموكحلا تعفدو مفر مث ١9 ةئس رفص ١ ىلا راصحلا
 كلت نم ةنناثلا ىدامح ىفو . ةيبور فلا نينامثو ةعبسو ةيايعبرا هتدعو اك

 يذلا ( لب ) رتسملا هابا هدملقتل تيوكلا يف رضحو آناشين هيلا تدهأ ةئسلا
 . لوا هدده

 يلميقنشلاو ماس
 رمآلا هب ىهتنا دقو كرايم ةمجرت يف لضافلا ذاتسالل ثدح. إم تماع

 رفاس مث ةندهلا تعقو نا ىلا « مصقلا دالب نم هزينع يف ةماقالا ىلإ أريخا

 ناكو ١مم ةنس نابعش يف ابلصو دقو هباحصا نم شح دعب تيوكلا ىلا
 لآ دوادلا قد زرم لفضافلا بيدآلاو وه بهذف لاس خيشلا كاذ ذا عاجلا
 نكي مل ريقحتب كانه امهأجاف ماس خيشلا نكلو بعشلا يف هيلع مالسلل ردب
 امهرصبا اسمدنع هلخاد ىلا مايقلاب ردابف رصقلا جراخ ناك ©« باسح يف امل

 اماستسا|مهنكلو لاعفناو ريغتبلاسنم ارعشو عقو امنانثالا مءاشت دقو نيلبقم
 دعبو . رملا نم رحأ ىلع هنارظتني اسلحو هئراب ىلا رمألا اماسو « ءاضقلل

 ررشلا اهنم ريطي نانمعو 4 .ءطقم رب راسأو سوبع هدو نكلو رهظ ةبسناه

 : ىأي ام ذاتسألاو هنيب ىرج مث ًادج ًافيعض مالسلا اهيلع هدر ناكو
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 ؟ هتيارح كطاحأو كيلع لسرا نمو تنج نبأ نم - ملاس

 ىتح ودع يماما سملو دحأ "ىلع لسرب لو مصقلا نم تمج س ذاتسالا
 . اناما هنم ىل ذخآ

 كلذب ينثبنت الو اهيف ماحلا ناو يدلب ىلا ءيجت نا كل غوسيأ - ملاس

 لو تام دق ( كرابم وهو ) هنم ىشخن يذلا نا لوقت اذه كلمعيب كنأكف

 . رذحمو هنم فاخم نأ هقح نم هدعب فلخت

 . كرامم نم ال ةيزيلكنالا ةموكحلا نم افوخ الإ جرخا مل انا - ذاتسالا

 ؟ تيتا أذا فيكف نآلا ةدوجوم ةيزيلكنالا ةموكحلا - لاس

 ىلا عوجرلا صخش لك لوخت ىلا ةئدحلا تلصح نا دعب تئح  ناتسالا

 هردابق مالكلا ردبلا دوادلا قوزرم لضافلا دارا انهو«ًايسايس ناك ولو هنطو

 (ذاتسالا) لجرلا متزبج نيذلا كنا فرعا انا ؟ لوقت نأ ديرت اذام هلوقب ملاس
 نالا انأف . رارفلا ىلع هومتضرح نيذلا متنأو « يلأ مايأ ةمظاك ىلا ةليفس يف

 دحأ رمأ مث . ماوس نود هب نوبلاطملا متناو مريغ أدحا هنع لأسأ ال

 ءيحمب تيوكلا يف ارتلكنا لصنق غالبال هببرقم ضعب ىلا باهذلاب همادخخ
 نم ةياهن ىلع وهو 2« سلجملا ةرداغمب امهرما مث هسفن نم كلذ ناو ذاتسالا

 يناثلا موملا يفو < بارطضالاو قلقلا لايدأب نارثعتي اماقف < قنحلاو ظيفلا

 مدتحا ينا هايا ًابطاخم لاقف تيوكلا ىلا ءاج نا دعب ذاتسالا ىلا لاس لسرأ
 ينكلو كدعب نمل ةربع همف نوكت ًاديدش ًاباقع كتبقاعل كلذ الولو ,لهأو ملعلا

 نا كيلعو يدلب يف كءاقب قطا ال ىلا ريغ نآلا كتبقاعم نع رظنلا ضغأس
 هقرحأسف لحم يا يف اهدعب ل تركذ ام اذاو “ مايأ ةثالث دعب اهرداغت

 الإ ايف ءاقبلا يننكمي الو كدلب دبلا : ذاتسالا لاقف « كعم نم ىلعو كبلع

 يتلا ةلفاقلا عوجر ىلا كلذ ليجأت كوجرا ينا ريغ كاضريو كنم تذإب
 . ريبزال رفسلا ىلا رطضا ًابلصتو ًاددشت الإ هنم دحي لاملو ابعم تئج
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 وهو ريِبزْلا خيش مهاربا لآ هلل دبع نب مهاربا خيشلا ةفايض يف كانه لزئو
 . نآلا ىلا ابمف

 نا» : ذاتسالا ءيجم ربخ غلبا امدنع لاقف تيوكلا ىف ارتلكنا لصنق اما

 هنأ ًايناثو © مهنم ةموكحلا رذاحت نم رتفد يف دمقمب سيل ًالوأ لحرلا اذه

 لحم ءيشب تأب مل هنأ اثلاثو الل ةملاسم دالب ىهو دن يف ةدملا هذه ماقأ

 ناك ولو وهف ةنده تقو نآلا تقولا نا ًاعيبارو . كانه هتماقا ءانثا ةساسلا

 ةعم هلمعا نا يننكمي ام ةياغو . قح نم هيلع انل ناك امل ءادعالا نم وأ انكر
 رظنلا يقب . هنم ءاج يذلا ناكملا ىلا هعجرا نا تناك ا برحلا دوعت و
 داتسالا مسئتي ملاس لظ دقو « . كقفاري هارت ام لمعاف كدحو كل هنف

 ذاتسالا نأب اهربخي ةرصبلا ةموكتح ىلا لسرا هناف ريبزلا ىلا هرفس دعب قح

 ذاتسالا نع مهاربا خيشلا يمايسلا احلا لأسق نيجمبملا نمو تاكرحلا لها نم

 لاقف يتفايض يف لاق ؟ لزن نيا ًاضيا لاقف * معن لاقف ؟ ريبزلا يف وه له
 مم ماق دق ناك هنا لاقو كلذ هنع مهاربا خبشلا ىفنف نيجسبملا نم هنا تعمس

 ىلع اوناك هلثم نيريثك ناو ةينيد برحلا نا هنم انظ برحلا لوا ىف كارتالا

 لاتقلا كرت ةنيد ال ةمسامس برحلا نا هل نيبت نا دعب نكلو « داقتعالا اذه

 نم ريخألا هسورخ امأو « ةندهلا تقو ىلإ اهبف ماقأو ٍدَحن ىلا هبجوب رفو

 معلا ةيلط ضعب نيبو هنيب تاسفانمل وه امئاو يمايس رمآل وه سيلق تيوكلا

 . معس امب مك احلا منتقاف ٠ الإ سيل

 اهارثل لب ًادج ةنزحل ىقتلا ملاصلا لجرلا وهو ملاس نم ةثداحلا هذه نا
 عسظفلا باقعلا !ذه هيلع قحتس ام تأي مل ذاتسالاو امس هتائيس مظعأ نم
 ول ًارومأ « هفوضخت هل ابمسج- ًاروما موت املاس نإ معن « لعف ايف هرذعنف
 درطلا الها ذاتسالا لثم سل ذا « لمع ام رربت الف ةحمحد اها انضرف
 بابسالا كاهو « عرولاو ىقتلاو ةثاحبلا ققحلاو ذفلا ملاعلا وهو « يفنلاو
 . ماس نع نورذتمملا اهب رذتعي نا نكمي ام ىصقأ يه يتلا

117 



 دما خشلا ليلجلا ريمالا نيبو ذاتسالا نيب نوكي نا همهوت ( اهدحا )

 الف هلحم ريغ ىف مهوتلا اذه نكلو ةمركملا ةكم ىلا هزينع نم هعم ذاتسالا

 . قافتا الو ٌعطاوت

 مهل نمم ذاتسالا لاثما مدقي ال نأ هقوقح نم نأ ماس ىرب ( اهيناث )

 أسحمصحص اتح ناك نأ أذهو هوندأتس نا ريع نص هدلب ىلا ةزرأب تانصخس

 . ذاتسالا عم هارجأ ام بجوي سيلق ملاسل

 ةمحازم نم نوفوختد | وناك دقو ةدمقع لك قوف مهتديقعو ملع لك فوف ميماع

 «تدوكلا همادقا تّدطو اذا بيرغ عالطاو مساو ملع نم هل امب محل ذاتسالا

 هداعبإنا هملا نوحويو ةديقعلا داسفب ماس دنع هتومرب فوختلا اذهل اولاز امو

 . نيحلصملا نومرب نولاحدلا لارز

 ىفاسدعلاىدتفا ناملس لضافلا بيدألا انمحاص ريشي ةلؤملا ةلاحلا هذه ىلاو
 / ناكم ريغ ىف ةلماك اهانمدق قتلا ءارغلا هتدصصقب

 دمت اهاوامل تداك ؟دعبل تدوكلا بترا

 ديعبلا كاذ نع فرطلا ضغو اهيضال حفصاف

 : لوقي نا ىلا

 دسعلاو قئالخلا بر تضغأ ةهافسلا ىذه

 هللاو الاس تاف بنذلا اذه نم ةرفغملاو وفعلا ملاسل هللا لأسن ةياهنلا يفو

 . كلذ لثم هنم ردصي نا ريبك و انيلع زيزعل
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 د وعم ناو لاس

 سفنأ اهيف تبهذ ةيزخم كراعم ثدحت لو © دوعس نباو لاس نيب اهماكحتما
 أله ْق الاس نا ىلع نيريمالا نيذه نيب كراعملا كلت لثم « حاورأو ةديدع

 هعسو ىف ناك دقو هيلع يضقيل همصخ مامأ كنحلا يمايسلا رود لثمي هلك

 دوعس نبا هب لزنأ ءاقرخلا هتسامسل نكلو « هفصو ىف هانلق ا ناك ول « كلذ

 نينثالا نيب ءادعلا بابسأ

 اب اهنم لك ثبشتي ةديدع بابسأ نيريمألا نيب لصح يذلا ءادعلل ناك

 ىلا هرطضا ىدلا وه هنأو . هبحأص ىلع ةعبتلا هب يمرب امبو هلمع هي رريب

 يف مدقتملا انثحم يف هتكلس يذلا جبنملا لصفلا اذه يف كلسأسف أ امأ . كلذ
 بابرال لابجلا احسفم بزحتلا ةحئار هنم متشي ام لك ابنجتم كرام ةمجرت
 . صمصحمتلاو دقنلا

 ءانثتسا الب هنوربو هليانقي الاس نومربو ءادتعالا نم دوعس نبا ءالؤه هزند

 : ىتأي امف امصخلن ةديدع نيهاربب مهموصخ ىلع نوزتعيو يغابلا وه

 تيوكلا هترايز يف ًاضارعإو ًادودص لاس نم يقل دوعس نبا نا - اهدحا
 . لاس ىلع دوعس نبا ةظيفح راثأ ءيش لوأ اذهو « رباج مايأ

 نايحعلا ىلع زاهبحإلا دارأ امدنع دوعس نبا هجو يف ماس فوقو - اه.ذاث
 . هنبأ رمأب ملأس مهعم حيلصأ نأ دعتو ءاسحإلا ةثداح دعب

 . هئادعا دلأ نم مهنا ملعي وهو مهيلع هضبقو ناجعلل ملاس ءاريا - اهثلا
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 سلاجم هيدقتعم ضعمل هدقعو نيساهولا بهذم نم ماس ةرفن - ابعبار

 . دهاش وهو بصعتلاو لبجلابو ةديقعلا داسفب اهمف مهممرب ىتلا ظعولا

 وهو هدوفو ىلع مارك إلاو ةوافحلاب ديشرلا نبا دوفول هزيبمت - اهسماخ

 راصنأ اهب لتاقي يتلا ةحلسألا يه هذه . مقافتملا ءادعلا نم نينثالا نيب ام معي
 راجشلا نادبم ىف اهب نولدب ىلا نيهاربلا يه هذهو . ملاس عابتا دوعس نا

 بعصي ثمحي ةناتملا نم اهنوريو « هعابتأو ماس راصنأ اه مسي لبف . لادجلاو

 ؟ ايف نولوقي اذام مأ ؟ اهلاطيإو اهده مبيلع

 ماس راصنأ لوقي ام

 هل ماقي نآل لهأب سيل هب متججتحا ام نأ دوعس نبأ عابتال ءالؤه لوقي

 وأ « دجن ناطلس « دوعس نبا نع بتعلاو موللا هب طقسي نأب ريدج وأ نزو

 تلا جححلا نأ ىلع . هتدلبو هرئاشعو هتمعرو ملاس ىلع ءادتعالا مثإ هنع يفني

 :اوععماو اه !اوتصناف يه أهو ؛ *روسأو ىضمأ نيهاربلاو مظعأو ىوقأ اندس

 ثسثحلا يىعسلاو ابلهأو تبوكلل دوعس نأ هريظأ يدلا ءافحللا  اهدحأ

 موي اجابجوو اهماكح ةمعنب لومشملا « اهتاسحإب قيرملا وهو ابتحلصم دض
 لثم ءافجو«هدبب هناجلوص ىلع ضبق نأ مويو « محلا نم نيفكلا رفص ناك نا
 ىف ايس ًارثأ ثدحي نأو دب ال تملع امك تيوكلاو وهو هتمظع نم ردسب اذه

 .:راطلساا ةمظع ىلع ىقليو داحتاو ةمحم نم بولقلا نيب ام دعسو ©« سوفنلا

 لباقي نا هذه ةلاحلاو هيلع ىضقي بجاولا نأل لمع ايف ىربكلا ةملوؤسملا

 . زواحتلاو ءاضغالاب تناك ول تدوكلا تائيس

 ىضم ابك تيوكلا لئابق نم مهو مزاوعلل دوعسلا نبا ةيكزت - اهمناث
 هيلع ىفخت ال لجرلا ءاهد فرع نم لكو ءىشب سيل هلامعا إطخي هراذتعاو

 . اهرتس هتمظع ديرب ىتلا ةقمقحلا
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 ام اذا مهتدشو مهتمعم يف ملاسو تيوكلا لهأل ناوخالا ريفكت - ابثلا
 . ابلهأب اوطلتخاو ابقاوسأ اوجلو

 تلا تاءادتعالاو كرابم عم دوعس نبا اها رحأ يتلا تاغوارملا  ابعبار

 بابسالا هذهبق . ًاعبط عرفلا يذؤي لصالا يذؤي امو هتامح- مايأ هبلا اههجو
 ملاسل عساولا رذعلاو ةبوقلا ةجحلا نوككت اهيلع مالكلا انيتأسس قتلا بابسالابو

 ناك اذه عم وهو فيمكف نيريمألا نيب تراث تلا برحلاب ءىدتبملا وه ناك ول
 ةقارإ ببسي ءيش يأ هنم دبي لو « نوكسلا لظ ائيفتم ةحارلا ىلإ ًادلخ
 ةيرانلا ايلياتقيهامرو همصخ ايم هأجاف تلا سورضلا برحلا ران لعشيو ءامدلا

 اهيلع داتعالا هينغي ال ىتلاو « كل انفلسأ يتلا بابسألاب سانلا ماما ًارهاظتم
 يتلا ةعصانلا ةقيقحلا ذا مءذ ةيسايسلا هتكلنح فرعيو هفرعي نم دنع اليتف

 نإو ريغ ال يفخ دحاو ببس الإ تراص ىتلا برحلل سدل نأ اهيلع رابغ ال
 ٠ ساأنلا ةنسلا اينلفانتو هرهاظلا بابسالا تددعل

 يذلا هلغشو دمحولا دوعس نبا مه وه ناك تيبوكلا ىلع ءالتسالا نا كلذ

 ةمالفق يواست ال تيوكلا نودب ادجن نأ هماعل « هلاب جعزأو هتحار قلقأ

 اهصانتقا هسلع لبست ىنلا صرفلا رجف عونط بقرتي اذهل لزب لو 6« رفظ

 هتطخ ذيفنتل مايألا نسحأ نم اهآر ىتلا ماس مايأ تءاجف اهجات ىلع ضبقلاو
 مامأ تابثلل الهأ سبل انمحاص نأ هنم اماع « ديرب ام تيوكلا نم هئاضقو

 ناأشي ل اذه مم هنكلو « هبراجتو هتكتح مامأو < هتفرعمو هئاهد
 ةحيجلا نوكت ال كك ( كلذ رتس ىلع ًارداق ثاكو ) ءادعلاب ءادتبالاب رهاظتب
 رثكيو الاس ريثت ىتلا بابسألا عوني عرسشف هيلع اهدر هنكمي ال ىتلا ةبوقلا

 ءيش لوأ ناكو قيرطلا يف خفلا بصن نا دعي يفخ فرط نم هب شرحتلا
 دودح- نه يه ضرأ ىف ءانملاب ١”ا*4 ةنس بجسر يف ريقش نبا رمأ نأ هي ماق

 هعنمي نم ريخلا هغلب امدنع ريقش نبا ىلا لاس لسرأ دقو . ةيبونجلا تيوكلا
 نا الإ انا اضفر هرمأ صفرو ةدورب لككب لوسرلا لباق ريقس نبا نكلو
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 دوعس نبا زعوا نأ اذه الت مث هلع ةذفانلا ةفاكلا هل تناك نمم رمأب هتأي
 عنمو 1 بليس عطقو تيوكلا فارطأ ىلع ةرافلاب ريطم نم ةفئاط ىلإ ًاضنأ
 ابعسوب سيل ينلا هل ةعباتلا لئابقلا نم يه ريطمو . ابنم حئارلاو يداغلا

 ملاسلةراثا ترمأ امك ىرخألا ولت ةراغلا نشت تعرشف ةرعش دق هرمأ ةفلاخ
 ربصلا ملاس قطبي ملف « تيوكلا يف ابخوش دحأ كاذ ذإ ناكو هب اًسرحتو

 هتنيدم نم خشلا كلذ درطف هيلق ف راثلا تم رطضا امدعيو ىرج امدعي

 موللا نم هممسأو ءادتعالا نم هب تماق امو هتلسق هتلمع اب هملع ًاحتح

 سحأ دقو ءادعلا ملاسل اسصانئمو امضاغم تيوكلا نم هب جرخ أم بدنأتلاو

 ذخأي نأ ىأرف ةيناثلاو ىلوألا يف ةماع مبصإ هل دوعس نبا نا كاذ ذإ لاس

 .هيلعبلقنا طايتحا فسالل ايو هنكلو مدني الئل ظفحتلاو طامتحالا نم ءيشب

 يفنايف ىلا ةيريسس سأر ىلع يربلا دئاقلا نابلس نب جبعد خسشلا لسرأ

 دقو كانه نيئطاقلا تيوكلا نابرع نيب همامخ برضي نا هرمأو ( ةيرق )
 (ةيرق)ءانبيف عرش يذلا ريقش نبا بلق يف الوأ بعرلا لاخدإل نيرمآل هلسرأ
 نأ هنم ًانظ ناوخإلا ءادتعا نم هنابرع يمحبل انتو همزع نع لوحتي هلع

 نيدتعملاو مسبنيب برضتو مهيمحتس حايصلا لآ كرام نب ملاسل ةيرس مسا

 ةطخ تيوكلا ريمأ ملاسل اوسودي نأ نورساجتي ال مهنأو ديدح نم روسي

 عم سايق هنا (بنشلا كتاف ) نكلو هيبأ مايأب همايأ ساق . هفعض ناك ايم

 هتاراغل دوسالا هتوطس ىشختو نابرعلا هركذ نم بابت تناك كراس قرافلا

 . ابنم ةدحاو ملاسل سيل ىتلاو هسفنب اهضوخي ناك يتلا ةلاوتملا

 هرمأي الإ ًاثدح ثدحي ال نأ هاصوأ دقو هديسهرمأ ا ججبعد خيشلا راس

 خانأو هباتطأ برض نابرعلا نيب كانه مث راس هداشرتساب الا لمعب موقي الو

 باذعلا همصخي هلازنإل تناح دق ةصرفلا نأ كاذ ذإ دوعس نبا ملعف « هبئاكر

 كلذب رهاظتي مل ناو « هتفأث عطقو همامخ ضيوقت برقب مع لب « ملالا
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 اهناكما يف ريطم نم برحلا اهيلع ماس نلعأ يتلا ةليبقلا نآل كلذ . سانلا مامأ

 .اهكلسي يتلا قرطلا عطقو«نيع دعب أرثا هلعج لئابقلا نم اهملاوح فتلي نم عم

 شضمحح ةعقاو

 تيوكلا نابرع نيب ماقأو تملع اك «ةيرق» ىلإ جيعد خيشلا راس نأ دعب
 موجهلاب شيردلا لصيف يلا يفخ فرط نم دوعس نبا زعوأو«كانه نيقرفتمل
 قعاوصلا كلت مهب لنأو ١ ةئس نابعُش 7١8 يف ميبحص « اعيمج مهيلع

 ىلعأ . اعل وم نوكت نم ىلع يردن ال يتلاو « ًامابتلا مبتمبتلا يتلا ةقرحلا
 عممس ايف ريذنلا هءاج يذلا دئاقلا ىلع مأ ؟ ه رمأ لسالسب دئاقلا دمق يذلا ماس
 ىرج ام ىلع نيئثالا سانلا مولي ؟ هالوم رمأ دنع ًافوقو عاصنا الو هئادنل
 يف وهو ةعساشلا نكامألا يف ةيبرحلا نوؤشلا يف هلخدتل « امهدشا ماسو
 هنقفلاب الو اهاياضقب فراعلاب اذه عم وه سبلو « هدالوأو هلهأ نيبو هرصق

 هب دشرتسي ثيح ةفرعملا نم ناك ول رذعلا ضعب ملاس رذعي دق . ابماكحأب
 ةءافكلا ىرب ال لجر لاقنف « اهتالضعمو بورحلا تالكشم ىف نودشرتسملا

 . ًاحلاص هارب امب هديقيو هيأر يف هاوس كراشي نأ قحلا هلف هريغ يف

 ناوخالا نيب ةيسعشلا ةثداح هيف تعقو يذلا موملا يف ةعقاولا هذه تعقو
 اومدقتي مل نيمجابملا اهئاوشاو زبجلا اهشيج نأ نوكشي ال لاس راصنأو رممثو
 فرعن نحن نولوقيو .مهنيب ةعومسملا ةملكلا هل يذلا دحن ناطلس نم رمأب الا
 شيودلا ىلا باتكب همادخ دحا (ًاشيوش) لسرا هتمظع ناو ةحضاو ةققحلا
 ىف ًارضاح ناك (اشيوس) نا لمق دقف © لاتقلا نع هدصيل ةعقاولا عوقو لبق
 تعضو نأ دعبو . ةبقاعلا نمل رظتني كانه يقبو هموجه لبق شبجلا فارطا
 لقوحي وهو روعذملاك لبقأ * مبموصخ ىلع ناوخالا رصتناو اهرازوا برحلا
 محلاف . لمع ام ىلع هتمظع نومواي ال نويسايسلاو ؛«ىرج ام ىلع مجرتسيو
 ىلع الاس نرومولي امئاو « ةغوارملاو عادخلا يضتقيو ركملاو ءاهدلا بلطتي
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 مسشتيو ناظقي وهو سانلا ماني ةيهاد همامأ نأ معي وهو هطيرفتو هلامهإ

 :رعاشلالاقاك نكي مل نه نال دن دشلا موللا هنوموأب © سبشن ف وهو نوفرتملا

 بلاعثلا كيلع تلاب ىذألا ريثك 0 اسلطا ضرألا ىلع ًابئد نكت مل اذا

 روحلا افدهو . رامدلاو كالبلا ةضرع ٠ لالحمضالاو ءانفلل هض رع ناك لب

 : هل سائلا بحأو « هىلا بيرق برقأ نم ىتح ءادتعالاو

 ملظي ال ةعلف ةفع اذ دجت ناف سوفنلا مش نم لظلاو

 هشيج- نم ةميظع ةوق هدقفأ © ملاس نم ىرج يذلا لامهالا كلذ نا معن
 . ىصحي الو دعب ال أريفو ًآلامو

 ا 6 0-2
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 ١مم ةئنس ناضمر يف تيوكلا روس ءانب

 نم مونلا تراطأو « ةدئفألا يف فوخلا تجلوأ تلا ضمح ةثداح رثأ يف

 ءىفطيو تامجهملا اهنع دصيل عسنم روسب ةنيدملا ةطاحا ىلع ملاس مح نيعألا
 كاد دإ سانلا ترواس ىلا سواسولا نم ففخمو ؛ تدقتا يتلا فوخلا ةرمحح هب

 هوادعو هميمصت نم اوشهد نم أدر الو أذخأ ىأر اوف لبقي ملو «وبتحعزأو

 يف ًامومع نويتيوكلا كرتشا دقو « نيعتمتم اهب اوناك يتلا مهتيرح ىلع ءاضق

 ىتح ناربش الإ هيلع ضي مل هنا يفكيو اهلثم ردني ةميظع ةمه اولذبو هئانب
 ؛ عم نيللاو نيطلا نمن هجاربأ الإ صلاخلا نيطلا نم وهو « الماك ًاروس ناك
 ةعبرأ هلو © ىبرغلا ءىطاشلا ىف رغنآلاو قرسشلا نوجلا ءىطاش ىف هبفرط دحأ
 لايمأ ةسمخ وحن هلوط (راقلا دينب) و (يصعيربلا) و (فيان) باب اهنم باوبأ
 . دحاو هردب الو ةموكحلا هدم ملو اهلك هتقفنب نواهالا ماق دقو ًاميرقت

 3 وهدا 24 ىلا دقو

 ؛ كبلا ءابجو نم ىروشلا لهأ ىلع ملاس ثعب 4 ضيا ةثداحلا كلت رثأ يف
 ثحي دعبو ؟هملع ريسملا يغبني يذلا جبنملا وه امو « عقو ايف مءارآ فرعتمل

 زيزعلا دبع ةسائرب دوعس نبا ىلا دفو لاسرإ اوررق ةددعتم تاشقانمو“ ليوط

 هبأر علطتسيو شيودلا نم ىرج ام هل حرشي « طيمس لآ هللادبعو 2 نسحلا
 . بينامو ذخا ام در هنم بلطبو ؛ همف

 دعيو © دوعس نبأ ناطلسلا ةمحاع ضاررلا موي ناضمر ١١ يف دفولا راسف

 كانهو . مهتمبم مامقلل هتمظع يدي نيب اولثم مث « اهياسر اولح لئالق مايأ
 ينءاسا هنا » : لاقو < هدض هب رهاظتي ناك ايف هيلع بتعيو ًاملاس مولي عرش
 ايف يابإ هتعجارم مدع يف اذكو « دودللا يودع ديشرلا نبا لاجرل هزيستب
 يدبي ذخأ مث مهاوسو ةيدايلا نم تيوكلا فارطأ ىلع ءادتعالا نم يرحب
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 ىل سدلف شيودلا ءادتعا امأ لاقف ؛ ةردخالا ثداوحلا نم ىرح امع هراذتعا

 . دارأ ام ىضمَق هللا نكلو هدص ةثداحلا عوقو لبق تلواح دقو : دب همق

 ابلها ىلا دترتل هدب نم اهم: ىلا لاومالا لتسي نم هملاتثعب نآلا انا اهو
 ميدقلا ءالولا قحي ينلأس ام اذا ديرب ام لك يف ملاس ةباجا ىلا دعتسم يلا مث

 ايتكلتما يتلا ءاسحالا نم جورخخلاب ولو ىتح « حابصلا لآو ينيب يذلا

 ىعدا نا امأ <« ضايرلا روس ىلا تيوكلا دودح. دمت ناب ىتححو ( يماسحم )

 لئابقلايف ال فرتعاالو هب هل رقأ ال نًأافءهب مامقلا متحتي ابجاو اقح "ىلع هلنأب
 ىمر نأ دعب مث « . لوقأ امل دهشي مدقلا ينابآ كلمو رافقلاو يفايفلا يف الو
 ًاباتك هملا بتك تمصلا مز يذلا هدفو يد نيب تعمم امب ًاملاس دوعس نا
 ةرهاظلا ابقوقح ىلع ءادتعالا نم هيفو تيوكلا بحاوب فاحجالا نم هئف
 ىلعشيودلا اهذخا ىلا تابوبنملا در هيف قلع دقف هملع فقو نم لك هفرعي ام
 تيوكلا نم جرخي ال نأ ىلعو « هدب تحت يتلا رئاشعلا نع لاس هل لزانتي نأ
 « هعوجر يف دفولا بحطصا يذلا ناحرف نب رصان هاطعأ مث . التاقم اشدج

 . لاوس يف تيوكلا عوبر لكلا لح دقو

 لاس ىلع ىلي عرمش هلوصو موي يف ناحرف نب رصان نا قافتالا بئارغ نمو
 هل نيبو ةسعشلا ةثداح يف رمش ىلع ناوخالا راصتنا ريخ ماعلا هسلجم يف

 خانأ ىتح هثيدح نم يهتني داك امو ناوخالا يديا نم مهتقحل ىلا رئاسخلا
 هميعز ذخأف ةثداحلا كلت سفن يف رمش راصتتاب ًارشيم هبئاكر ديشرلا نبا دفو

 عيمجت ماس ىغصأفق « الوأ هوعمم ام سككعي نكلو موقلا ىلع ربا صقي
 هباصا ام دض هايحنىلع رشنلا ادبو4ةروزملا هتياور نلتساو ثدحملا ىلا هحراوج
 ًارهاظ ًاليمو ةدوصقم ملاس نم ةناها كلذ ناحرف نبا دعف لوألا ثيدحلا نم
 نا دعب هيلا ًارطضم وأ لبملا اذه يف ًاروذعم ماس نوكي دقلو دشرلا نال

 لك ىلعو هقوقح نع لزانتلا نم هب هبلاطي امبو هنم دوعس نبا هلواحي انمي لع
 ًادقعت رمالا الإ دزت لو ةجبتن نع رفست م تاشقانم نينثالا نيب ترج دقف
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 نع انلزانت كيلط امأ » : هلوق هيلط ىلع دوعس نبأ ملاس باجا ًاردخأو

 انقحي افاحجا هنوك عم اذبف ءالتاقم (ًشيِج تيوكلا نم جرخن ال ناو رئاشلا
 مصرح نم نيقب ىلع انك يذلا انفرشب لخم وهو مكترضح نم هروصتنل انك ام
 متناو هئادا مدع يف ميرذعن الف شيردلا هبهت ام امأو . هيلع ةفظفاحل ا ىلع
 مرسي امي مايقلاو مكتدعاسمل دادعتسا متأ ىلع اننا مث . نيدتعملا نم هنا نوملعت
 نب رصان باتكلا ىطعأو . « قياس متيأر امم مظعأ ماركالا نم انم نورتسو

 نييودنم لالهو فيه نب كرابم هتيعميو لاوش رخآ يف رفاس يذلا ناحرف

 رصان ملسو ضايرلا أاولصو نأ دعبو اعيمج اوراس . دوعس نبا ىلا ملاس نم

 ًامضغ طاشتسا تيوككلا يف ممسو دهاش امب هنذأب سمهو دوعس نا ىلا باتكلا

 هنالعإ ريربتل ةصرف ىرج ام زبتناو هيودو ملاس ىلع موللا رثكأو ًاقنح زيمتو

 اع رهاظت يذلا هدصخ ىلع ةيوق ةجح هل نوكتس نأ لع ثمح < برحلا
 هتمظع ابظفلي داك امو ؛ كلذ ىف ةحيرصلا هتماك هملوسرل لاقف . هانصصق

 ىف ةلمئقلا كلت اممر نا ىلا ريطلا ناقباسيو حيرلا نابراجم اهب اراط قح
 هنو مئانلا ظقيأ جعزم توصو م لظع يود اهل عمسف ( تيوكلا ةافص )
 رخآت نأ اهتأثن نم هب طاحت تلاز ال يذلا تيوكلا ظح نم نكلو « لفاغلا
 نراك دقف 4« ملام تانسح نم وه يذلا روسلا ءانب مت نا ىلا برحلا نالعا

 دبي ملف ماس امأ . ةميظع ةبكنب تبيصأل امالول ةئينم ةوق هنم تيوكلا
 ءودهي دعتسي عرش لب « ريطخلا |منلا كلذ مامأ رودلاو فوخلا نم ءىث هلع

 تياحأف (ناوغس) ىلع ةنطاق كاذ ذإ تناكو رّمث' ةيبق ىعدتساف « نوكسو
 ةحتاف نوكت نا ىأر مث . ةئاطلا لاومألا اهيلع اقدغم (ىربجلا) اهنزنأو
 خشلاةدابقب اشيج هل زبجف « ةرغ ىلع هذخأو (ةيرق) يف ريقش نبا وزغ هلامعأ

 شيجلا ناك انيبو , رمث ءامعز دحلا هلاوطا نبا يراضو « نايلس نب جيعد
 هموقو ريقش نال ًاريذن بهذو ةيفخ ناوخالل نيلاوما دحأ هنم تلفنا رئاس

 . هحاردأ عجرف هموحه نم ايقالبس يتلا ةبوعصلا شيجلا مع كلذبو
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 ةيزيلكنالا ةموكحلاو ملاس

 نب تاددعت لع ًاجاحتحا |رتلكنا ىلا ماس م دق ١م ةنس ةححلا يد ُْق

 يفو « هبلا !اهتابرع مض هتلواحمو اهدودحو تيوكلا يف هعمط ىلعو دوعس
 ةموكححلا هتباحأف . ضمح ةعقاو ف شيودلا تايوبنم ملست مدع ىلع هرارصإ

 نانثالا لبقي نا طرش ىلع دمنو تيوكلا نيب دودحلا زيممل أزيمم نيعتس اهئأب

 لك لبق هنم تبلط مث « اهبلا اهعفر يتلا رومألا يف تبتس اهنأو « هب محي ام
 يتلا داوملا امل مدقي ناو « هاياعرو دوعس نبا ىلع ءادتعالا نع فكي نأ ءيش

 نكلو تبلط ام.اهل مدقف .' هضفري امو اهنم هلبقي ام أنيبم اهيف ثحبلا ديري
 رابعلا ةريزج نم تيوكلا دودح دمت نا )١( : ليدعتلا نم ءيش اببف لصح

 نطابلا رفح ىلا ةفاصللاو ةعرقلاو ةباهللاو هريو ىلاو عاطنا برق ىلا ًابونج
 وه نيكاحلا نم الك نا (١؟) . رصق ماو ناوفسو مائس لبج ىلا ًالامثو
 ءاطعا (*) . كانه نيتكاسلا برعلا تايدعتنم هدودمحح ىف يرحي امع لوؤسملا
 مهتيامحىلع هريغ نم ردقأ هنوري عاح يأ ىلا ماضنالايف ةماتلا ةيرحلا رئاشعلا
 . يهلاومأ ةاكز هريغ نود هل نوعفديو « تاءادتعالاو تاراغلا نم مبظفحو

 نيك احلل هيف 'لصفلاف عازن وا ةيدابلا نيب تاراغلا نم ءيش ثدح اذا (؛)

 تيوكلا يف ةموكحلا ءالكو ىلا أذا رمألا عجريف ازجع اذا الإ مبسفنا
 . ضراعم نودب ةرح ةراحتلا نوكت (ه) . نيرحبلاو

 يلفو سكوك يسمرب وسلاو ملاس

 نباب اهعاتجا دعب تيوكلا يبفو سك وك لصو 16 ةنس مرحم ١6 يف
 يتلا هلامعأ ن نمو دوعس نا تايدعت نم اهمامأ لظتي لاس عرشف ريقعلا ق دوعس

 برحلا نلعملا تنأ» : ًالئاق هعطاق ىلف نكلو تيوكلا ىلا اههبجوب ناك
 شيحي تثعب دق تنأ اهو هنايرع ىلعو هملع يدتعملا تنأو هرئاشع ىلع ءادتبا

 ةدحلاتذخأ دقو لاس تكسأف « نونمآ مهو كانه هرئاشع ىجابتل ةيرقلا ىلا
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 ضوخت وا ثيدحلاب لضافتت نا كل سيلو كعم مالك ال لاقو < اهذخأم هنم

 . توكسلاب يلف ىلا سكوك يمرب رسلا راشأف . كنب ال امف

 ىربخجلا ةثداح

 نبا رمأ ريقعلا يف دوعس نباو سك وك نيب لصح. يذلا عاتجالا رثأ ىف

 دحألا ةحببص اهيلع مجبف ىربجلا ةمجابمب شيودلا لصمف روهشملا هدئاق دوعس
 ذإ ىرهجلا يف نكي مو ناوخالا نم فالآ ةعبرأ وحلب 185 ةنس مرحم

 كلذ مبموجه يف اوبيصأ دقف ناوخالا امأ لتاقم ةئاسمخو فلا وحن الإ كاذ
 .نرومتصي اذام نكلو « نادبملا طسو نيرئاح مهكرتو مدشر عاضأ اب

 الو اهف جوع ال عقلب ءاضيب ضرالاف ابنم مه صالخ ال ةكبش يف اوعقو دقو

 ىلع اوممس ًاريخأ مهنأ ريغ « اوريدأ وأ اولبقا نإ مهل مزالم كالهلاو « اتمأ
 تاسهجلا نع !ودعابت مها الإ اولعف دقو مهب لزن امبمو مهياصا امهم مادقإلا
 آولخ اهونظ ةيرقلا نم ةنج ىلا اوعرساو اهنم ماحلا مهنم ريثكلا قاذ يتلا

 ةكرممب مهايإو اوكرتشا ءادشأ الاجر اودجو كانه مهنكلو نيلتاقملا نم

 داكو © باسح الو دع الب نوطقاستي اهبمف ناوخالا ناك . نادلولا ال بدشت

 ىلا نونكري مبلعج يذلا رمألا نيدتيوكلا ةريخذ دافن الول مبتيقب ىلع ىفقي
 . ةيرقلا ىلا ناوخاآلل الخدم مبمصتعم نوعديو رارفلا

 اوقلطأ عباصالا ىلع نودعي دارفا الإ مهنم قي لو مهثثج داوس نم ضرألا

 لءاستن انك ةحارلا نم ريصق لصف كاذ ذا انل لصحف برحلا نانع ىبسفنأل

 ريمأ ديمس نب ميركلا ديعب اذاو « كلذك نحن ايفو ةعقاولا ةقيقح نع هبف

 لضخدو رمألا يضق لاقف هءارو امع هانلأسف < هبحو يف ةرهاظ ةتاتسالاو

 ملم مهناف كسفناب اوحناف اهنيتاسنو ابعراوش يف اورشتناو ةيرقلا ناوخالا
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 دحأ ىلع دحأ يولي ال ( رمحالا رصقلا ) ىلإ ودعت ائقفط كانهو ثوبيرق

 ترصبا ىتح هاوس ىلا ناتسي نمو رخآ ىلا رادج نم زفقا يدحو تنك و

 دوجو ىلا ينببتف © طقسيو موقي وهو هلجرب بيصا الجر نيتاسلا دحأ يف
 تريدأ هرأ م الو هملا عملطتأ ةهرب تفقوق ناتسلا كلذ ىف ناوخالا دحأ

 ينبع نع تعقو امههدحأ امههرش نم هللا يناقو نيتقلط ىلع قلطا كاذ دنعو

 هتكرت دقف هودع تاليو نم همقب امب هماصتعال ًارظنو يراسي نع ىرخالاو

 لاجرلاب اظتكم هتد جوف قلغي نا لبق هتئجو رصقلا ىلا تبهذو هنأثو
 مهو رعذلا لئالدو فوخلا تاراما لكلا هوجو ىلعو لافطالاو ءاسنلاو
 حسام نمو هيدخ ىلع هيدي مضاو نف داؤفلا بيذتو دابكالا رطفت ةلاحي

 دهشم « هقنع ىلع ةروسكملا هدي قلعم وأ هئامدي جرضتم نمو هيدبب هعومد
 لالتحا دعب ناوخالا نا اوملع « لجاعلا كالهلاب هدعب مسجلا نقيأ عيرم

 ملستلا ىلع مورطضي نأ ىلإ محل نيرصاحم نولظبس مهناو اهنورداغي ال ىربجلا
 ناك ناف راصحلا لمحت بيلع لبسي ام رصقلا يف سيل نأ مهفوخت داز يذلاو

 نآمظلا ديزي جاجأ حلم اهؤام ةدحاو رئب الإ هيف سيلف ماعطو ةريخذ هيف
 . ةمسن فلأ ىلع ديزب ام رصقلا ىفو « اشطع

 ناكدقو زعالو هنف ةدابش ال توم ىلع تفسأف « اونقتت اك كالملا تاقبت
 هتدجو كانهو رصقلا رجح ىدحإ يف (ملاس) ىلا تبهذف ًاريبك رمألاب يماتها
 نوكن دقو ؟ سأبلا ةماستبا ىهأ ابمبف ينامعأ ةماستيا همتفش ىلعو اعجطضم
 مبف ينابعأ ؟ ةاجنلاو زوفلاب لمألا ةماستبا مأ . لمألل اك ةماستبا سألل
 شهدملات ابثلاو ةردانلا ةعاحشلا ةروس لجرلا هجو ىف تأرق نكلو ابتقيقح

 ةعحفملا ةثداحلا كلتب ثرتكي م هتدجو « اهدوجو زعبي يذلا شأجلا ةطابرو

 طاحلا رصقلا كلذ يف وهو هتدجو هاوس يف تثدحأ ام الاعفنا هيف ثدحت و

 قئاوهنا هيف سرفتمال ربظي دقو « هانغم ىف همادخو هلهأ نيب هنأكو ءادعألاب

 . ريبكلا معزلاب ةريدج تافص نم احل اي تلقف هتاجن نم

 رات



 لاقف يريم“ جلاخ امب هتلعأف ( نالف ) اي كدنع ام لاقف كاذ ذا قرعبا
 كاذ ذإ ىأر مث ءاسملا ىلا رظتننلف ديدش هرح تقولا نكلو تمأر ام (ن

 ىلع يرمشلا ادشرمو ًاقوزرم لسرأف مهخرصتسي نم تيوكلا ىلا لسرب نا

 دقلو ناوخالا نم ةرغ نيح ىلع هنم اجرخخو ليخلا نم رصقلا يف ام هوجأ
 مبلعشو الا نيسرافلا نورصبب اوداك ام ناوشإلا ناف عنص امب لاس نسحأ

 حاورألاو ةريخذلايفةميظع رئاسخم اوبمصا دقو امس قرفلا مهب طاحأو فوخلا

 ام مهرعذ داز يذلاو سأبلا نم ةرفح افش ىلع مهتلزنأو ماوق تعضعض
 برقي اوملع كلذبف تيوكلا نم تلبقأ يتلا ةيعارشلا نفسلا نم هورصبأ
 دوعسم نب قلطم اولسرا مهنأ كلذ « اهب اوصلخت ةلمح اوريد مهنكلو مهنمح

 ىلع اوممح ناوخالا نأ هب ةعاتجا دعب هل لاقق حلصلا هيلع ضرعيل ماس ىل

 ..دعي الا محل احمسي مل نابلس نبا مهملاعو شيودلا نكلو المل رصقلا ةمجابم

 هلأم مث كلذب مضواقيل هسفنب ملا يتأي نا شيودلا مزع يفو حلصلا كضفر
 ريثك مبنم يقبو ناوخالا نم ًاريثك متلتق كنا » : لاقف ةعقاولا ةقيقح نع لاس

 2 مهئاقح. نم ةريخنلا دافتي يه ةميظعلا مبتيمصمو

 (ناينغنب ليدنم) هدعب انءاجو حلصلاب ماس ةبغري لع نأ دعب لجرلا ىفم
 وهو ممتلملاسم ديرب شيودلا نا ملاسل لاقف هنع ابئذ شيودلا براقأ دحأ

 . متتعذأ ناف كارتألا ريفكت ىلإو ناخدلاو تارككتنملا كرتو مالسالا ىلا ءوعدي

 متمجابب ناوخالل صخريسف الاو هيف امو رصقلا ىلع كملسأ هومتلبقو دارأ ال
 مالسالا نآل ام موي رفكن ملو نوماسم نحنف مالسإلا امأ هلوقب ملام هباجأف
 انمسو يف ام تاركتملا نم ليزنو اهيلع ظفاحن نحنو ناكرأ ةسمخ ىلع ينبم
 مهبلاع ركذ ىرج دقو كارتألا ريفكت بجوي ام ةدنع تبي مو هتلازا
 فترالف مم ثحبل يقأي نا بحأ انأ لاس لاقف ثيدحلا ءانثا يف نابلس نبا

 هاياوينمضي نا دوأ ينا نامنغ نبال نأ تلقف لضفتيلف ( روطسلا هذه بتاك )
 ءىحن نأ ىسعف ةيقالخلا لئاسملا يف ثيدحلا فارطأ هابإو بذاجتنل سلجم

 . ةمنمالا ىقحتل
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 نم ٌةدش أاضيأ ربظي لو ىرج امم ءيش يف تب امو ناينغ نبا ائرداغ
 ءىطاش برق ًالصاوتم اسمر انعمس هباهذ نم ةبنه دعبو بلط امل لاس ضفر
 حجرت كلذبو نفسلا لهأ نم انناوخا نيبو ناوخالا نيب لاتق : تلقف رحبلا
 حتف هتوجرو تيأر امب الاس تماعأف لصح اب انوعدخ ناوخإلا نأ يدل
 مهسفنا نع نومفاديس مهنا يل لاق هنكلو نيلتاقملا انناوخا ةرصنل باوألا
 . مهسفنأب

 دعبوموجبلا دادعتسالا انذخأف دحأ انملا ءىحي ملومويلا كلذ سمش تيرغ
 مهاربا) مهوقب تاوصألا نوعفار مهو ناوخالا مجه ليللا نم عيزه ىفم نأ
 اومحه ( اهبغاب اي تنأ نيو ةنجلا بوبه تبه هللا لوسر اب دمح نيدلا دوم اي

 تاوطخ نومدقتي اوداك ام مهنكلو سوؤفلا نولماحو لواعملا نوطبأتم مهو

 نم مبلجراو مهقوسب اوبيصأ باسح يف محل نككي مل اب اوبيصأ قح ةيلق
 لتقلامببف نخثأ دقو نيرساخ نيبئاخ اوعجرف رصقلا لفسأ يف ةريغص تاهوف
 . حيرحجتلاو

 هسفنب ةيارلا لماح وه نوكسس نأب رهاظتف مهعوجر شيودلا ىلع بعص
 هتلممنكلو مدقت ام اذا هنم اهذخأ هببرقم دحا ىلا زعوأو يناثلا موجهلا يف
 عمو مهباقعأىلع اوصكتف موجه لا ءانثا ءاطغلا مل فشكتا دقف مهملع لطت مل
 . قبس ام لاونم ىلع مبظح ناكو ةثلاث ةرم موجحلا اوداعأ مهنإف اذه

 لك نم مظعأ شطعلا نم انتبيصم تناكو يفاثلا موملا نم حابصلا جلبنا
 ريصلاو دجلا ءام انم ذدقنو هدشأ اًمارج نم سألا انب غلب ةببصم < ةبمصم

 نم ًاثيش انيلع ففخ كاذ ذا هانرصبا ةيعارش نفس هفلخ ًايراخي ابك رم نكلو
 نحمل امفو ةيربلا تادحنلا لابقا نم هانلمخت ام كلذك و ةيقثلا ةأطولا كلت
 دق نابلس نب ناثع ناوخالا ملاعب اذا ةايحلاو لمألا ءامب انثشر دقو كلذك
 هتمعم ىو رصقلا جاربا دحأ يف لاس هب درفناف حلصلا ثيدح ليكتل لبقأ

 نالاقنا انل هثيدس نم ناكف ( روطسلا هذه بتاكو ) ةفيلخ لآ ىلع خشلا
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 نماوس أيت نا لبق 6 تلق ىنكلو ةحراملا ىلع موجملاب اوه ناوخالا

 اذه ) ان ةنخلا ق مهوتقمو راثلا ف 7 507 َ

 ءا ب دامو عادا نم حسي ملو تعمم اع ( ىقتلا لاعلا كاذ ' هبا 8 ددرأ م 5 و عادخلا . 00 مكيادف حاصلا شوب

 ناك دقو هاباو ينيب ثحبلا رودي نأ ىلا هتأجرأ نكلو هلوق ىلع تاظحالم

 ريغ وهو افن] نامينغ نبا ابطرتشا ىلا داوملا لج نمضتي شيودلا نم باتك

 اناس نكلو اموتخ نوكي نا ىلع باوجلا هنم بلطو خيشلا ىلا هماسف موتغ

 ( ًانالف ) رمآس ىا لاهو نامنغ نبا هب باجأ ام لثم ًايبقش هداوم نع هئاحأ

 انهو كلذك شيودلا باتك نال مت ريغ نم باوجلاب ( روطسلا هذه بتاكز
 بهذملا لبتح ديشرلا لآ زيزعلا دبع انأ » : هل تلقف ىنع ناملس نا لأس

 ندلا ىلع ناوخالا لابقا نم الوأ ظررس نأ كمتكأ الو ةدمقعلا ىفلس
 انوجرو

 هلازا مهيديأ ىلعو داضافلا قالخألا رمل و هدوأ مب وقن مهدبأ ىلع نوكم نا

 سوؤؤر ىلع مهحدمب يداني انئاملع ضعب ناك دقل قح « تاركتملاو دسافملا

 تباخ نكلو ثيدحلا مهيف درو نيذلا ةليبق لك نم عازنلا مث لوقيو دابشإلا
 دق اذه ناف « لاومألا يبسو سوفنلا لق نم هوثدحا امل ًاريخأ لامآلا مبف

 سانلا رفن كلذبو ائيش نيدلا نم نولقءي ال نيذلا ناشحونملا هروصب مهروص

 اوفلاخ مهنآل الإ كاذ امو مبنم اوبرقت ام رادقم مهوبحم قح مهنع ىأتو ىهنم

 ىنلا ثيداحأو نيلو قفر نيد مالسإلاو ةوسقلاو ةدشلا مهلامعتساب نيدلا ملاعت

 ابنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ هدنع تناك . كلذ ىف ةريثك رتل

 « ةنعللاو ماسلا مِيلعو تلاقف مسلع مالسلا اولاقف دوبملا نم رفن هملإ ءاجف

 يف انسل ( رالف ) اب ىل لاق ىتح ثيدحلا نم دحلا اذه ىلا يبتنا تدك امو

 ناحرش هتحملو هبجو حمالم ناف ؛ قدص دقلو ةركاذملل تأن لو ثحب تقو

 ةقيقح اننل ناحرشيو لب هيششغ يذلا بارطضالاو هباصأ يذلا فوخلا انل
 تنك اباب يماما قلغأ لاق اهف ( ينيدلا ماعلا وهو ) هب فصتا يذلا عادخلا
 مالككلانم ماس هب هوفسسام ًارظتنم تمقب ىنكلو هقلغأ معن هحتفب يسفن للعا

 تسشي امدنعو ترظتناو ترظتناف اهبلع حلصلا رادم نوككبس يتلا طقنلا ىلع

 ؟؟ حره



 رصقلا ىلع لاق حلصلا دقعيس ءيش يأ ىلع نابلس نال تلقف هترضحب ترساحت "
 عنامي لو لاقف ملص الف الإو اعم ىربجلا ىلعو هملع لب تلق همف امو هدحو

 مت اذا نحن ءانمه ريمألا ةرضح لاقف . مايأ ةثالث انولبمأ نكلو سأب ال

 رهشأ ةثالثب لب بسحو مايأ ةئالثب ال مه حمسنسف ناوخإلاو انئيب حلصلا

 نوماسم اكو اننيب لاتقلا اذه اذامل « اضيا نابلس نال ًابطاخم لاق مث ةدايزو

 يمرتل اني امد ؟ اعيمج انلع ءاضقلا ديرب دودل ودع انمامأو <« نودحوم

 ىلع لدت ةلمج ةركف هذهو « هيلع ةدحاو ادب نوكتو داقحالاو نئافضلا

 لدي لجرلا اذه لثم ماما اهب حيرصتلا نا لوقأ نكلو هصالخإو لاس قدص

 نآلا هركذ بحأ ال اب كانه لوقلا لاس رثكأ دقو « ةطاسبلاو ةجاذسلا ىلع

 هسحت تناك امم اريعب قاتسا ناوخالا دحأ نأب هريخأ نم كلذ ءانثا ءاج مث

 ءادتعالا اذهو لمعلا اذه هيلع ركنملاك نابلس نبا ىلا لاس تفتلاف انقدانب ران

 انرصيأولب لمق انك رمالا انرصيأ هايإو انمق امل انثكلو برغتساف ناوخالا نم

 لاقف هتءاع فرط ناهلس نبا عفر كلذ دنع ىرخأ ةقرس بصاغلا طبا ىف

 عمس بصاغلا داك امو ( مارح كملع تيوكلا لها لاومأ نإ ناوخإلا اأ )

 ؛ كرزو مظعأ ام « يمفن يف تلقف ابراه ىلوو ريعبلا كرت ىتح توصلا

 نع ناوخالا منم كتعاطتسا يف ! ةمائقلا موي كلمح لقثأ امو نابلس نبأ

 كفس نع مه.ديأ ىلع ضبقلا كعسو يفو لمفت ال م * كتءامع فرطب ءادتعالا

 نيملاظلا نمل هللاو كنإ ايم نضت مث كنف نم برخت ةفكب لاومألا بجو ءامدل

 لام عفني ال موو ابتملوؤسم كيلعو ةزيزعلا ءامدلا كلت مثا كبلع لب

 .٠ .:ونب الو
 هفارصنا دنع رخآ رود لشمت دارأو تعمس اي رودلا اذه نايلس نا ىضق

 ( شيودلا ىلا يعم باهذلاب روطسلا هذه بتاك ) نالفل حمسا لاسل لاق هناف

 هعادخمب يماع الول هتباجإ يدو ناكف انأ امأ « هبلط ىلإ هبحي ل ًاملاس نكلو

 ام اذإ مهانإ انتدراطم نم ديدش فوخ يف اوناك ناوخالا نأ كلذ بلط امف

 دقو نوفوختي اوناك ام مبنع منت مهديأب ةنمهر اوذختد نا اوداراف اولحترا

 . ةئيهر نسحأ "ىلع ضيقلا اوأر

 نامل



 ىتح ىئاقد مضب الا يه امو « مث امب شيودلا ربخمل تايلس نا هد

 ةءولمم رحمبلا ءىطاش ىلع ةتيفس ىلع اومحبف ةتدحلا ةصرف ناوخالا زبتنا دقو

 مات لبق ناك اهبهت نا : لاق نابلس نبا ىلع لاس جتحا املو اهوذخأف ةمعطأ
 . مكتم اهب جوحأ مهف ناوخالل ةمعط اهوعدف هدعب ناك ناو حلصلا

 |اوردتبا ىتح هنورصبب اوداك امو هناوخا ىلا انع نابلس نا فرصنا

 نم اولمحو «ةئاسمخو فلأ نع لقي ال ام مهالتَق نم نيك رات ةحبصلا ىلا لمحرلا

 قلطلا ءاوهلا قشنتسلل مهلاحترا دعب رصقلا نم انجرخ مث ًاريثك ًاددع ىحرجلا

 ,سنأ نإو نطولاو هللا ليبس يف اودبشتسا نيذلا ىلتقلا نم ريثك ىلع فقنو
 يلعنب نالمش نب ىلع موحرملا ديهشلا لضافلا هسنلا باشلا كلذ مهنم ”سنأ الف
 احرطنم هترصبا « ةكرعملا كلت يف مالا قوذي نأ ءاضقلا دارأ دقف فس لآ

 هترصبأ ةذيزللا همالحاب لغتشملا مئانلاك هيدي ىدحا دسوتم وهو ضرألا ىلع

 .هتيرقبعوهتيرح ىلعو مجلا لضف ىلع'١'يقربع كلما ملف هبجوبارتلا رفع دقو

 )١( اينم ةرثؤم ءايصع ةدمصقب تيوكلا رعاش هاتر دقو :

 رفظا فدرلا رمهاط ىلع ىلوت امدعب ربيصتلاب ىلا تابهر
 لاق نا ىلا :

 رمحأ تقاوملا لثم هنا ولو ِلبذأ عمد مهشلا كاذل لقو

 ابئاغر دمي رحب هفك يفف
 بشي كيلا قوش فسوي ابا
 ىدتفا ول كادف فسوي ادا
 ردقم ءيش فقولا اذه نكلر

 ايتلشد راد كننيت فسرت الأ

 ًامئاد اتفأ هللاو 5 انأ

 ادغ نم نالمش مهشلا ليلس تسلأ

 مهثيغ لمارآلاو ىماتملا ميير

 ىلضف ركذي لكلا فترت مل
 خرؤم نم ىتأ دق ام هل ىحر

 رزحم ناك ام رحبلا كاذ تسل امف

 ركذتلا عواضلا نيب هرصيو
 ربكيو لحم دراستنا تولا نم
 ردقب امف ى.:زامثالا ةلمحب امو

 رثوكو ليبسلس اببفق كيني.و
 رشنأر ًاسدم رعشلا كبف مظنا

 رخفيو يلامملا عير يهدزبي هب
 ريثع بدجلاو لاعمالل را اذإ
 رك ذي ريخلاب سانلا نيب لضفلا وذو
 رصنم دولتلا ِتابسنح ىلمعل



 يضقي بجاولا انيأر انهو « ديبشلا كلذ لثم رظنم يسفن يف رثؤي مل هنا اقح

 هلوسرو هللا ةلم ىلع هانيأرو باسحلا موي هل دهشيس يذلا همدو هباشي هتاراوم

 رهدلا ىبأ نكلو ةريبك ًالامآ كنلع انقلع دقل «ىلعاي تنا هللا ةءذ يف نيلئاق

 ةيحلا ام نكلو كقارف ىلع نونوزحل انا * ابقيقحت لبق كب انعجفي نأ الإ
 . نوعجار هملأ اناو هلل اناف « بلاغي ال ءاضقلاو

 تجرخ ثلاثلا موبلا ةحمبمص يفو كلت انتلمل هيق انتبو رصقلا ىلا انعجر

 مضوملا ىلا انمهذف ةعساشلا كراعملا ةمقب دهاشنل باحصالا نم ةلمجو ضيا

 دحن لف أافنآ اهرما تصصق ا؟ ناوخالا نم ةقرفلا كلت همف انمطح ىنذلا

 ةقيقح ال ام ىرت كاذ ذإ ينبع تناكأ هللا تاحبس تلقف « كانه اهالتقل ًارثأ
 قيفوتلا وأ لملعتلا فمك يردا ال ةريح ىف تمقب «ديدشلا لوهلا ءارج نم هل

 نهادحإ انل تلاقف انيلع نلبقا ةوسنب اذاو ركفا انا ايفو «سمألاو موملا نيب

 ًاريثك اوفخأو مهالتق ثنج نم نوبعلاو ربآلا اوألم ناوخالا نا لاؤس نودد

 هتلاق امب تلحيف ريثك نم ليلق ضرآألا هجو ىلع هنورت امو لامرلا تحت مبنم
 . لاكشإلا انل

 ديهش ةئامالث وح ىربجلا يقابف يف انالتق نم انكرتو تيوكلا ىلا انعجرو
 فوخلا نم انل لصح ام ضعبب دكلبلا ىف انناوخا انك راشي نا هللا ءاش دقو

 ابهمف لحترا ىلا ةلمللا يف ًالصاوتم اسر تب وكلا فارطا يف اوعمس رعدلاو

 دلبلا تحضف مهلاحترا دعب مهيلا اولام مهئاو مبنم هونظف ىربجلا نم ناوخالا

 ىه امو <« نودمعتسيو نوهأتي سانلا عرشو ةوخنلاب اهاصقا ىلا اهاصقا نم

 رانلا تقلطأ بمشلا ىلع تلبقا امل نامجعلا نم ةفئاط نا اوملع تح ةبنه الإ

 . ىغولا ةموح نم اهتمالسب احرف اهقدانب نم

 مهاحرج نم ريثكب ىربجلا بيبطكتف دقو مايا ةحيبصلا ىلعناوخالا ماقأ

 مهعم لسريلو اهنم رايتمالل دلبلا لوخد يق هنذأتسيل ملاس ىلا آدفو اوثعب مث

 تيوكلا يف ارتلكنا لصنقب دقولا عمتجا دقو دوعس نا ناطلسلا ىلا ًالوسر

 ضل



 :لاقف ؟ دوعس نبأ نم رمأي مأ مسفنأ م مموج ناك أ مهمعز لصنقلا لأسف

 . ةريخدلاو حالسلاب اندوز يدلا وهو كلذب ظرما يذلا وه دوعس نا

 دعب تاعاشالاو ليواقالا ترئاكت دقو ءيش ىلع لصحت مو دفولا عجر

 ءاياو موقتلو شيودلا ىلا مضنتل تءاج دوعس نال ةديدج تاوق نع هجورخ

 بلطو ةموكحلاب داجنتسالا ىلا كاذ ذإ ماس رطضاف تيوكلا ىلع رخآ موجب
 (سنرولا١ نيتيعفدملا تيوكلا هامم ىلا تلسرأف رخأتت ملو هئياجا دقو اهتنوعم

 ناوخالا ىلع نيترامطلا ىدحا تقلح دقو «قارملا نم ناترامطو ( لكسسا) و

 ةرم تيوكلا ىلع اودتعا اذا برضلاب هيف مهرذنت ١١ ًاروشنم مهملع تمرف

 كلذبو ةحمسملا نم راذنالا اذ ه دعب اولحتراف لاحترالا مرمأتو ىرخأ

 . سأنلا نأمطاو تيوكلا ىف ةعبوزلا تنكس

 : ًامخيرات ًأرثا نوكسل هظفلب هلقن ائيأر دقو روشنلا صن اذهو (1)
 : هعم نيدلا ناوخالا عسمجو شيودلا لصمف خمشلا ىلا

 ابو ٠ اضيا ىربجلا لع ىتحو ةيدابلا ىلع تقيض ملاعفا نا املاط هنأب كيدل امولعم نكمل

 «حالصالا ءارو ةقادصلاب سحب ىعست نا اهتداع يه امم رثكا لمعتل عدت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نا

 لبدل اننيمأت فلاخت يتلا تيوكلا خيش ةداعس قوقح دض طقف سيل نوددهت متنا ماد ام نآلا اماف
 لع فقت نا ةيناطيربلا ةموكحلل دعب نكمي الو نيمئاطيربلا اياعرلا ةمالسو ايتاطيرب حلاصم دض
 زيزعلادبعخيشللةداعس ةريصق ةدم نم اهب قطن قلا تانيمأتلا نم مث ةلأسلا يف افوخد نودب بناج
 بودنملا سك وك ىسرب رسسلا ةماخف ىلا , يآ يا . يس . يك ٠ دوعلا لصمفلا نمحرلا دبع نأ

 راشلا ريمالا رماواو ةدارإ سكعب يه كلاعفا نا ةيناطيربلا ةموكحلا قثت قارعلا يف يماسلا
 نوبرجت ذا هنأب مببلذ اذهب هيلع ءانيف.كلاعفاب ىلعي امدنع"كلذي ميينيس هتداعس نا كش الو هيلا
 تيوكلا خيش ةداعس دنع سبل برحلاب نيمرجم نويسحتس ذئنيحف تيوكلا ةنيدم ىلع اومجهت نا
 لاعفاب اذه لباقتس لب كلذ ربتعت ل ةيتاطيربلا ةموكحلاف , ًاضيا ةيئاطيربلا ةموكحلا دنع لب
 . كل همالعا مزاام اذه « ةقئال ركتفت يتلا ةوقلا ةطساوب ةيئادع

 ١ ممسو رفص ان خيرأت

 تيوكلا ىف ايناطيرب ةلودل يسايسلا ليك ولا كا رو ةرسا © مسيو

 ل



 ضرعيو الصيقو ناوخالاو ناطلسلا اهبف حدمي ةليوط ةديصق نم دحن ءارعش
 . هيضتقت امب ءارقلا كحيل انه اهنم ًاتايبا تيثن تبوكلا لهأو ملاسب

 | لحيتم رومعملا دلتلا نم أيقس

 هرثآه ركذاو لصيف ىلع لس
 هئاق فكلاب يذلا مامالا فيس

 ةعراصم يف مامالا هاضتنا اذا

 وهدجب نيدلا يف الع ىولع سيئر

 تمتب ىلا رادلاب أوبت نمو

 اوحصن ةبواطرأب نيئكاسلا

 مهلضف سنت ال مهناوخا كلذك

 اونكس نم مالسالاةبصع وهب ينعأ

 مهدصق لج موق رثام ركذاو

 م تيوكلا لها ىلع هلإلا بص
 مهجامج يرفت الفلا عابس تلظ

 ةمك أب نبدا مطلت قتاع ع

 مي نيماسملا ماما لاكن اذه

 بصنلا كدهت مل نا ىدجلا كليلد
 بجنلا لمفتلف اذكه هل لقو
 بعل هدح يق أم براضملا ىضام

 ببتلت برحلا رانو ابيلا ىضم

 بسن نككي مل ول هب واعي نيدلاو
 (برع) مهبمرك !ىدحلاو ىقتلاىلع

 بلخ مهحصن ينام ىدصلاب نيدلل
 اوصهد انأ اقدص قحلا ةرصن مه

 اوبدتنا قراملا برحلو ًاضيابم

 (بلسلا) ال هلل ىدرلا لهأ دابج
 برقلا اهبىجرت ىتلا تاحلاصلا يف

 بضغلاهيطيف يذلا باذعلا طوس
 برطلا هب وفه براش اهنأك

 برحلا عفني ول برم ١و لوقت
 بطعلا ملاس يف اذاف ملاس
 بقعلا لصؤتسا الإ و متعجر ناف

 اهتاقلعتمو ىربجلا ةثداح يف دنهملا سميت هتلاق ام

 (ناوخالا ةكرح راشتنا) ( برعلا دالب ىف ثداوحلا ) ناونع تحت تلاق

 9 مايألا هذه برعلا دالب يف ةيراجلا ثداوحلا نا .١47 ربمنون ٠١ يف

 نبا ةماعز تحت يتلا ناوخالا ةكرح راشتنا اههأو قيمعلا رظنلا تفلتسي ام
 ناوخالاامأ اة رواجا دالملاو برعلا دالب ةسايسب ساسم املو دحن ريمأ دوعس

 بهذملا ةقيرط ىلع امل ةوعدلاو مهتنايد ةيقرت مهتياغو ودبلا نم ةعامج بف
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 نبا نم لك مسح تحت يه يتلا دالبلا نيبو مهنيب فلخلا عقو دقو يباهولا
 ضعب ىنرا وه ليسقلا اذه نم لصح عازن لواو 4 تيوكلا خيشو ديشرلا
 . دود ةلخادلا رابآلا ضعب ىلع اوممش ريطما ةريشع ىلا نيمتنملا ناوخالا

 كلت خشلا شويج تمجاه ربوتكا ٠١ يفو ابخبش ءاعدا بسح تيوكلا
 ةعقاولا ( ىرهبجلا ) يف خشلا ىلع ناوخالا شوبج تمحه اهدعبو ةريشعلا

 ةريثك رئاسخ موجحلا كلذ نم مهن دقو تبوكلا نع ةليلق لايما دعب ىلع
 تيوكلا ىلإ مبلسر اولسرأ مهياحسنا دعبو ناوخالا بحسنا اهدعبو نيفرطلا
 اببلاهأو تيوكلا خش قانتءا بوجو اهب اوطرتشا حلصلا طورش ةلماح

 ةدعاسم بلطو هسفن تقولا يف لسرلا لطام دقف خبشلا امأ ناوخالا بهذا

 انتانمأت بسح انيلع بجاولا نمو تيوكلاىلع مهموجه رطخ أردتل ايناطيرب
 نويركسعلا ءاسؤرلا لسرا اذهل ءادتعا لك نم هممحت نا تيوكلاخشل ةقباسلا
 عافدلل ةدعتسم ابناطيرب نأب ناوخالا اورذنأو تيوكلاىلانيترابط قارعلا يف
 ناتيعفدملا تلسرأ دقو ابيلع موجها اولواحس اذا ةمزاللا ةوقلاب تيوكلا نع

 . تيوكلاب اهيسارم اتيقلاو ( سنرولو لكيبسا )
 ىربهجلا دعب

 دوعس نبأ زهج- نيرهشلا ىلع ديزي امب ةحببصلا نم شيودلال صيف لاحترا دعب
 شيودلا لبقأ ” عيبر يف اهدعبو «تيوكلا فارطأ ىلع تمحه ةيرس لوا

 تيوكلا لاعث ريطما ءامحز نم دجام نبا ىلع هب مجه رارج شيت هسفنب
 هظحناكو ريفظلاىلع راغأ مث « ةزيزع الاومأ هنم ذخأو اعيرذ اكتف هب كتفف

 اهمكاح هبلا ثعبف (ريبزلا) نم ًابيرق اذه دعب مخ مث « مهمدقتنمم هظح مبنم
 هل ريفظلا نم هذخا ام هنم درتس مها ربا لآ هللادبع نب مهاربا سلا كاد ذإ

 لبستساو نشخ درب لوسرلا در شيودلا نكلو «مغو لبإ نم رديبزلا لهآلو
 . ريبزلا لها ىلع برحلا نالعا ىتح

 ميهأربأ خمشلا نم ناك امو «“ مهم أمم مهاربا خشلا غلبأو لوسرلا مجرف
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 لاحلا يف تلسرأف « رمألا ةيلجي ةيزيلكنالا ةموكحلا غلبأ نأ الإ كاذ ذإ
 باذعلاب هانإ ةرذنم شيودلا ىلع تةلح ةرابطو ربيزلا ىلع ةظفاحملل ًاركسع

 ىتأ ثيحح نم مجرو ىناوت امو ةباجالاب عرسأف وه امأ . لحرب ىل اذا ملألا
 . ًاقيرطو هل أرمم ىربجلا ًاذختم

 دقو هنكلو « ةدملا هل اودعأف اهبمنف برأ هل نوكي نأ ابلهأ يشخ دقو

 هثدحت ل رذحلاو فوخلا وج يف موحي هكرت يذلا ليولا نم كانه هباصأ امب مس
 نيبو هنيب لدسو ابنع دعاشل هقيرط يف تناك اهنا الولو اهنم وندلا نم هسفن

 . راتسالاو بححلا ابتيؤر

 دوعس نبأ دض ةيئادعلا تاكرحلا فاقيإب الاس ةموكحلا ترمأ اذه دعب

 تلاخ ثمح كلذب هترمأ . ابظفح امع ةدئاز ةوق ىربجلا ىف لمح ال ناو
 قفاوو اهرمأل خضرف ملاس امأ . هتاراما اه تدبو « نينثالا نيب ًابيرق حلصلا
 رمأب مئاقلا وه نوكي نا ناخ لعزخ خشلا ىأر دقو « تدارأ ام ىلع

 بهذف اهلهاو تيوكلل هملع هارب يذلا بجاولل ءامدلا نقحي يعسلاو حلصلا
 ةضراعم اهنم دج مل املو « كلذ ىف ةيزيلكنالا ةموكحلا روغ ربسل ةرصملا ىلا

 سأرتي نمع لاس عم ثحبلا تيوكلا ”مأ مث دجت ناطلسل فحتلاو ايادهلاب دعتسا
 ريمألا ومس نيعت سيئرلا نوكي نميف نينثالا نيب تالوادم دعبو <« حلصلا دفو
 يفو ( كاذ ذإ دبعلا لو وه ناكو ) يلاحلا ماحلا رياج لآ دمحأ خيشلا ليلجلا

 لضافلا بيدالاو « ليدنملا اشا فيطللادبعو « لعزج خيسشلا نبا بسأك هتيعم

 ىلا دفولا اذه نع ثحبلا ةمقب انك رت دقو <« ردب لآ ماسلا يدنفا زيزعلادمع

 .كانه هتمجرتب مظع قلعت اهل هرابخأ نآل دمحأ عخشلا ليلجلا ريمالا ومس ةمجرت

 . دفولا ةبمغ ءانثأ يف لاس خمشلا يفوت

 ماس خيشلا دالوأ

 ء«دبف هيبنلا باشلاو « ىلع خيشلاو « هللادبع خيشلا : دالوألا نم ملاسل

 . يوت دقو جمعدو 2< نودوجوم ءالؤه لكو حابصو
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 يهو هقالخأ ثيدحأ « ريخلا ريمالا نع ءىراقلا اهيأ كرسي ثيدح يأ

 امب سملجلل ةطسابمو « لقعو ملحو مركو ءاخس ءاضفلا ىف ةرينلا سمشلاك

 باحصالاو براقألا ىلع فطعتو مول ملا فيعضلا دضعب ذخأو هسنؤي
 ابهنم سبل ىلا ةردانلا هبهاوم ثيدح ما ؟ فراعملاو مولعلا ليبس يف لذبو

 ركفو ةداقو ةنطفو بيرغ ءاكذ . ران هسأر يف لعك هنم حبصأ ءاضو اجات

 ضورلا يحي ضع بدأو ؛ دبعي رومالا بقاوع ف رظنو ديدس تالضعملا ف

 هنم كبرطي هارتف رعشلا ىف كعم ثحبي وهو هتداعس ىلا رظنا . احلا هركأب

 سامح ىلا قئار لزغ نمف ©« باطو بذع امب كعمم فنشيو قارو قر امي
 ةعيدب تاكن كلذ للختي « بولقلا راتوأ كرت كح ىلإ فطاوعلا ريثتسي

 وحنلا يف هل « هنائب نم هل عوطأ وبف رعشلا نم دهاشلا امأ . ةبيرغ رداونو

 الا سلجم ( هللا هظفح ) هاياو ينعمجي اماقل ىتح < دومم علوو رفاو بيصل

 ديفتسملك لأسي ةراتف « أديعي طوس هناديم ىف يرحيو ؛ هسفنب هباب حتفدو

 اي راتأردصم هنس رغص ىلع دعبل ىتح ةيوق ةظفاح هل . لكشتسملك ىرخاو

 امم كلذ ىف ةليوطلا تاياكحلا كل درسي هعمستل كناو « اهثداوحو تيوكجلال

 ةساعلاو ةيركفلا ةكرخلا يف هلو نسلا يف نينعاطلا نم نيريثك دلخ يف رودت ال

 ىوقأ نم ةفقمقحلا ىف وه لب « ابعصنأو يدايألا مظعأ نم دي تيوكلا يف
 ؛ هيئاونو رمدلا لئاوغ نم هب نمأتو هامحب يمتحتو هلالظ أيفتت ىتلا اهئاكرأ

 ةراحتلا رابخأ نم هل نلي امب رجاتلا عمف هماع ةرئاد يف وه امب رئاز لك ثداحي
 ءارآو ةئاص تارظنب اهلاوحأو لودلا رابخأ نم هبلا حاترب اب يسادسلا عمو
 اهبتخأ ىلا ةلأسم نمو رخآآ ىلا ثحب نم هعم لقتنيف ينيدلا ماعلا امأ . ةقداص

 . ليصحتلا يف هكيرشو هليمز هنأك تح
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 ( هلضف هللا مادأ ( ينح راطي دذخاف . ةسغ لوط دعب موي هوممم ترز

 تالاكشاو تالاؤسي ىنممرب اهئانثا يف ناك ةبيرغ ةرابمب ةميدألاو ةساعلا لئاسملا

 ىزيرفلا هدادعتساو يرطفلا هئاكذب بجعملا فقوم ابماما تفقوو . اهب ىنريح
 هثاححابو هب ىناحعا ابمف هئبا ةدمصق هومسل مدقا نا ىلا كلذ يتعفد دقو

 | : يه هذهو . ةذيزللا ةقشلا

 ريخلاو يأرلا قدصو باوصلا جو هتتنطفب هقارلا ملعلا اما ان

 رطخ ىلع يسأي نم تنك امدعب نم اشعتنم قحلا ماو تودغ ىنا

 رمقلا ةعلط اهانسب تكح دقو اب. تيتا ثاحبال تبرط ىنا

 رردلا كنتأيب نم فحتت تذأو اشعتنم كفنا ال كتيدفال م

 ركفلا ىدص ولحت ةركاذم ىلا ةفقئار ملعلا يف ةئداحم نم

 ررغلا ةداسلا رصعو ديشرلا رصع انرحذت بادآلا ىف لئاسم ىلا

 يردك ىلجدق سنأب تباوالا مك تّسلطل رصبا ل كقحو اذل

 رذح الو فوخ الب قأت كيلا ادبا اهدوخ بطخاف دماحملا ىذه

 رظنلا يف مموقتلاو رعشلاو وحنلاو ىل دبشي لضفلاو امل وقتك تنأف

 ررصلا ةعاس ف امهأجلم تناو ةمئاط كنتأت ال دماحمل ام

 رحسلا ىلا هيناعت مارغ وخا اهب تنأو قىتأت ال دماحمل ام

 رضحلا يذ ءاملا ممطك ًاديذل اعط هل را معلا سأك كتيدف برشا

 ررشلاب رهدلا امهامرو اهؤاتبا تطقس نم ءاملعلا ىرذ ولعت همفو

 رصعلا ىدم مكيدبهي دجملا ىلا ىأر مكلو ىكل يىرمأ نم هللا رفغتسا

 خدر



 رطملك ملمعلا نأب متلع 5 ة.عرتم معلا سوؤك متبرش دقو
 رصب وذ هاضري جهنم مملذع يف ميل سيلف يللع اوعد نيلذاع اب
 رهزلا يذ ضورلاك هرخف يذلا اذه ةقرسشم سمشلاك هلضف يذلا اذه
 رولاو مقسلا ُْق هرداغ لبجلاو أاحرصشنم حالصالا كأ رت ىدلا اذه

 يربخ نم تنلعا ام قدص هباورت هسلجم وحن اببف متككش نراف

 نمو . تبوكلا يف ذاذفألا لاجرلا نم لملجلا ريمالا ومس نا ةصالخلاو

 رست ام رادقمب يتلا ةيلاعلا بهاوملا كيتاه ةليمجلا ىالخالا كلت مم اوعمج نيذلا

 هوعم حدم دقو . اماهتلا هداؤف ىبتلي دسحلا داكب نم ءيست . نيصلخملا هباحصا

 . هيةانم ريبعب اهرطع ءايصع ةديصقب رقص خشلا لضافلا رحلا تيوكلا رعاش

 هفاصوأب اهفرشش ىرخاب فصن نب فبطللا دبع لضافلا ديدجلا رعاشلا هالت مث
 : لالجلا هرحس نم لوألا هلاق امم احذومت كاهو . ةدومحلا

 هدج كرايملا ايلعلا وذو هوبا ملاس دوجلا وذ مهشلاو يدتغفي نمو

 هدم بحي نرا ىبأي تاببهو الما بيخمال نرا هي ردجاف

 هدن لوقلاو ل عفلا نسحو رودي هحددم لم سانلا يف ادغ نم ايف

 هدرو فج ام دعب نم هراهزا تمسبت حيدمللا ضور هم نمايو

 هدرب يمححدمل رششني سل هالولو الح دق مئادملا رسن هب نم ابو

 دقو قيرطلا كماما ءيضي ام . ةروثنملا هرهاوج نم كابف يناثلا امأ

 : لاقف . ًاركاشو ًارذتعم هتداعس ىلا ابمدق

 اكاضر ىوس رومالا نم دوب مل ىتف نع أوفع هللا دبعا

 اك الع يف مسجت دق محو حبيرص لما يندوقي تيتا
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 حابصلا لآ ماس نب هللادبع خشلا لملجلا ريمألا وعم

 دصق ريغب تأسأ دق ينبهو

 يل عفاش ربحا كيف يئاجر
 هارد ىلاعلا كدحمب دوعا

 يلام للا هريغت ال مزحو

 نمم تسل كفقحو ىلا ىلع

 ا

 اك اتا نم لمشب وفعلا سلأ

 اكاجر اموي ٌورما باخ لهو

 كانه دحي نم هلل ابو

 اك امسلا هب تغلب دق مزعو

 ' كازا أو ىسألا ىننضيو

 اك اذ تسلو بوطُخلا هعضعضت



 اك ازح ًادياام غلبا ملو ريش فلأ ةسيشلا نع تيزجح

 كامح يف سانا لذخي ملو ١ أريج مهل تنكو مهرصن
 كانس ىلع نيرئاس اوحارو  اورانتساف كرونب مهتددم
 كاذنسح دبشي دحلا نىراف لها تناو نودمحيام تاو

 احكءاوسا#ل سيلف اهيقرت 2 ملع عوبر تيوكلا يف ديشف

 حابصلا لآ ماسلا يلع خسيشلا ومس

 ليم هل كاردالاو ءاكذلا لهأ نمو « ءالبنلا حابصلا لآ ءالضف نم وه

 ةدافتسالا ىلع ديدش صرحو < لضفلا لهأ ةسلاجم ىف ةبغرو « هيوذو بدالل

 يراشم لضافلا بيدالا انبحاصل هياختنا يف ناسحالا لك نسحأ دقلو . مهنم
 اس فصتا ىلا ةيلاعلا قالخشالاب انماعل ًاريممو هل اسيلج- ردب لآ نسح نبا

 ومسو هنارقا نم ًاريثك هب "زي يذلا لضفلاو بدالابو « مرتحلا قيدصلا كلذ
 لهأ نم هتلكاش ىلعو لضافلا اذه ةسلاجم ىلا ىربك ةجاح يف ىلع خبشلا
 نم ريثك لصف هترضح ىلا دنسأ دقو مبنم ةدافتسالل صالخالاو قدصلا

 مهملا بجاولا اذهب مايقلا رمأ هملا ضوفو 4 تيوكلا يف مقت يتلا تاموصخلا
 ام هيدصت مم وه ذا هب همامق يف لضفلاب هل نوفرتعي نويتيوكلا لاز ال يذلا

 نم ةياغب ابيف رظنيو 2 ردص حارشناب هملا عفرت يتلا اياضقلا لبقتي ناك تعمم
 باوصلا جبن ىلع هماكحا نوكت نا ىلع ديدشلا صرحلا مم « ينأتلاو ةقدلا

 . دادسلل هناوخاو هللا هقفو قحلاو

 حابصلا لآ ماس نب ديف هيبنلا باشلا

 انفارغجلاو فرصلاو وحنلاو ةدمقعلاو هقفلا ءىدابم ىقلت ىذ بأس وه
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2 

 ام

 و 2 قأس ا كانه ةسظعألا
 ىلا معلا

 لملذتل ىفكح

 ةصقلا دالملا
 دنا ادا م ىكف . باعصلا

 -ةمف نأ هللا

 حومط ب باشلاا| ده نم

 وشلاف هتسنما

 ءأاك ذو داآدعتسأ هعم

 هه

١ 

 ق يل رأل

 ' ةتلصو قب

 َ ابصلا ل 1 لاس نب دبف لا ياثلا

هي
 

 و2

 دملا

 وكلا نم ترفاس لا

 ةسر همل

 آلا ةسردملا ىف اه
2 

 ٍق ةينامح رلا

 سن

 هيل مج

6 

 ٍق
 وى

 وكلا
 بلطل ارعلا ىلا

 ناكو «
 ّش

 رف | دحنأ وه

 |اولخدو دادغب ىلا اورفاسف هقافر امأو «

 ماقأ هلحو هنكلو ؛ ملعلا

 ةساعلا ةثعملا دا

 ٍق



 وشاعلا احلا

 حابصلا لآ رباج نب دمح خيشلا

 ةرامإلاب هوعدأبفق نوتيوكلا هيلا مدقت تب وكلا ىلا هعوححر دعفو 4 قاس اك

 . حابصلا لآ نيب ًاذف اهب ناك ىتلا هقالخأل هاوس ام ىلع هوراتخا دقو نيعئاط

 هتافص و ريمألا قالخأ

 نم يوقلا ينغلا هبلوي ام فيعضلا ريقفلا مرح ال ثبحي عضاوتلا نم ناك

 اهاثي ال ةفصل اهبنإو رخمشم زعو ةسماس ةناكم نم هل ام ىلع تافتلاو فطعت

 لازنإو اهب ذخالا ىلعرداق وهو تاوفحلا نم ريثك نع يضغي مظع ظح وذ الإ

 ؛ كولملا هب ىلحتي ام لجا نم ةردقملا دنع وفعلاو لفسالا كردلا ىلإ اهءابرأ

 مظعأ يف ىتحو هراكملاو دئادشلا ىلع روبص 2« باذج كوحض شؤشب ايحم هل
 . دصصقلا تيب وه هنأ دحاو لكل لبخي ىتح هءافتحا هيرئاز حنع بئاصملا
 دئارجلا ةعلاطع ملو هل« هتلزنم تناك اهم هتبعر نم دحأ ريدكت بح ال

 .رومالا بقاوعيف رظنو مساو لقع هلو دادنتسالاو مظلا نم ةرفنو تالجناو

 تراصل دومحما هينأتو رداثلا هما الو ةديدع لكاشم همايأ يف تثدح

 ال كرش يف ابعقوتو ابلبقتسم ىلعو اهيلع يضقت دق ةقيض قزآم يف تيوكلا
 مقلعلاو باصلا نم ةرارم دشأ اسوؤك اهنم سانلا يستحيو هنم صلختال ليبس

 سرد اهسرد نم الإ ابفرعي ال ةقيقح هذهو «ةفلاسلا مهمايأ يف هوبرش امم رمأو

 ذختا نم ىلع ىتح فخت مو ةيورلاو فاصنالا بوكس وركيمب اهصحفو ًاقيقد
 . لضافالا ءايرغلا نم هل ارم تيوككلا

7 



 جحلاو ريمألا

 لاوهألا ماحتقاو قاشملا لمحت نم لمعلا يف صالخالا ىلع لدأ سبل
 ومسل يكحن نا اذا انلق هراكنا نسحي ال ليلد اذه ناك اذاو « هيلا لوصولل
 نيذلا حابصلا لآ ءارمأ دحأ وه ىلاعت هللا هظفح هنأل ءانثتسا الب هب ريمألا
 لقو هراطخا تهتافتو هفوخ رثك ماع يف نكلو جحلا ةضيرف ءادأل اوقفو
 هلك اذه هنثي لو « اهرح دتشاو اهؤاضمر تدقتا مايأ يفو < هلمبس يف نمألا
 ىلا جحلا ىسني نا هل نك دقو < فيوستلا ناديم يف لسرتسا الو دارا ام
 جوزمملا هقوش نكلو نوكسلاو ةحارلاب همايأ عفلتتو نمألاب هبجو مسي ماع
 ةسدقملا نكامألا كلت طبه ىتح [عرسم ىلملا وج يف هب قلح صالخإلا
 بعص لك هبحاص مامأ لبسي غلابلا قوشلاو ةنوميملا دهاعملا كيتاهب فرشتو

 نم ىقلو لس ماع كانه لالجإلا تسد ىلع ريمألا ملبرت ٠ ةبقع لك للذيو
 ىضق نأ دعبو « يماسلا هماقمب نيقثال اماركاو ةوافح كاذ ذإ نيسح كلملا

 جحلا اذه ىلاو « انهلاو نميلاب هنطو فريش مالسالا ناكرا نم نكر مظعأ
 : ةمدقتملا ةدمصقلا كلت ترشأ كرامملا

 ريبك رطخ نم هاقلب ام لابي ال رخافملا مار اذا

 ريصحملا يف "رحب أبعي لو امدق راس كرايملا جحالف

 ريمألا و انأ

 ؛ ماعلا هسلجم يف ًاصاخم (ظعاو هل ذختا حابصلا لآ ماكح.نم ادحا نأ لعن ال

 ةيوبنلا ثيداحألا حرسشيو ةينآرقلا تايآلانيتيركلا هيدب نيب رسفي حابص لك
 مابقلل ينفرسش دقف بوبحلا ريما ريغ « قالخألاو ماكحألا نم اثيش نيبيو

 )١8( م -تيركلا خيرات ا



 تراك دقو ؛ هرمأ تلئتماو هءأدن تيبلف ابملا يناعدو 35 ةفمظولا كلتب

 امئاق ةليوط ةدم تيقبو « ربيدتملا ءاغصا ظعاوملاو تايآلا نم ممسي امل يغصب

 . هتيالو لبق ةفيرشلا ةفيظولا هذهب

 ندنل ىلا هتاحرو ريمألا

 يف اهكلم روزي نا ةماعلا برحلا ءابتنا دعب ةيزيلكنالا ةموكحلا تأترا
 « ةيسايس طباور اهاياو مهنيب نيذلا برعلا ءارمأ ضعب ( ندنل ) هتمصاع

 مخفملا انريمأ ءارمالا كئثلوا نيب نم ناكو « اهب مبقلعتل ًارابظاو اهل ًاماكحا

 . هدبع ةيالو يف

 هفقيرط يف يمب ىلع رمو ١70709 ةلس ةحملا يد ف تدنوكلا نم رفاس

 ةنس رفص يف ندنل ىلا اهنم راس مث ليجبتلاو مضعتلا نيب امايأ اهمف ماقأو
 افسسو ًايبرع ًاناصح هادهأو |رتلكنا كلع كانه عمتجاو اساحار لحسو 1ع

 ماقأ نا دعبو « يزيلكنالا ناملربلا تاسلج ىدحا رضحو نييهذم ارجنخو

 اببف ثككمو رصم ىلع رمو « هلها ىلا ًاعجار لفق لالجالا نيعب (ظوحلم ًامايأ
 . 4*1 ةنس يلآث مسير يف هنطو ىلا عجر مث امايأ

 حلصلا و ريمألا

 رابخانع ثيدحلا نم ماس خيشلا ةمجرت رخآ يف هب ةدعو امب يفنس نحن اه
 ىلع نيرحبلا ىلا دقولا راس )مو لوالا ىدامح ,9 يف : لوقنف حلصلا دفو

 « ةفيلخ لآ ىسع خشلا ىلع ايرك افمض لزن اهياحر يفو ىلعزخلا تغسلا

 للادبع ريمألا هلباق ثمح ءاسحالا ىلا هنمو ريقلا ىلا اهنم راس مث « ابمكاح
 ةحارتسالل ةيلق امايأ كانه ماقأ نأ دعبو « ماركا نم هب قلي امب ىولح نبا
 لصيف هنبا هلباق جعلا رفح يفو 4 دوعس نا ناطلسلا ىلا راس رقسلا ءانع نم
 . دراطلسلا دجو هيفو ( تابنتلا ةضور ىقنا ) دصق م“ “ هترج- نم ًابودنم
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 احرف همدقمب ىدبأو هب قال وه ام رابكالا نم هل ربظأ دقو هراظنتا يف

 « عازنلا مسحخل ةمزاللا لئاسملا اولوانت دولا تارابع مهل دابت دعبو ؛ أرورسو

 نم حلصلا ه ءلع متي ام لوبق يف همع ىلع ةلافكلا ريمالا نم ناطلسلا بلطو

 مث ؛ ًاليفك هيلع هسفن مدقو بلط ام ريمالا هاطعأف ءانثتسا الب طورشلا

 يوطو دجنو تيوكلانيب دودحلا ديدحت اهمهأ ىلا طورشلا نم ىرح ام ررح

 ْ 0 . هيفاب يضالا طاب
 داكف ماس خيشلا ةافو هلا يعن لمحرلا دفولا عمزأ دقو ةنوآلا كلت ىفو

 ثيحف نآلا امأ : دمحأ خيشلل لاق مث « أبنلا اذه نم احرف ريطي دوعس نا
 فيس كل ةًأق تاظفحت وا طورش ىلا ةجاح نم ىرأ الف كلا رمألا راص

 نا كلو يرمأ تدحت ىتلا لئامقلاب ىلوأ تناؤ تس نم ىب برضا لولسم

 تيوكلا دودح اما . كاياعر دحأ ىلع ءادتعا ابنم ردب ام اذا ءاشت نم بدؤت
 افنآ هب انعطق ام يه نوكت نا لبقأ الو ضايرلا راوسا ىلا دتمتس امناف

 نيب يدانملا ىدانو ابقزمو ةقرولا ذخأ مث . هقاثممو هللا دبع اذه ىلع كلو

 رقسلا دارأ نل ضراعم الو دحاو ءاسحالاو دحنو تبوكلا قوس نأ ناوخالا

 فرذا . حايصلا لآل بستني نم ىلع ءادتعالا نم مهرذحو « تيوكلا ىلا

 ةراشبلا كلتب دفولا مجر مث . ( ابنم رامتمالاو تيوكلا ةباسمب ) نييدحتلا

 سانلا لءافتو « حلصلا كلذ يف لصألا ناك نم ركشو هركشب جبلت ةنسلألاو

 . ةعركلا هدي ىلع حلصلا مت يذلا ديدجلا مه احن ًاريخ

 يف ةركحاذم كاذ ذإ باحصالا نيبو ىنمب ناك نا قافتالا بئارغ نمو

 ارشبم هرخآآ يف ريشبلا ءاج يذلا موملا لوا يف اثحن ناكو (بارعالا ةحلص)

 : يريرحلا لوق نم ربخلاو |دتمملا يف هتقفرو ريمالا مودق برقب

 لداع ريمآلاو راح حلصلاو لقاع دير كلذ ىف لوقت

 الذ حلصلا امأ « هلقعبو « ديدجلا ريمالا لدعي ًاريخ تلءافتو هب تسنأف
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 دعي مث . راصتنالاو مئانغلا نم توبراحتملا نج اهم برحلا نم ريخ هنأ بير

 ىلا عرسأف يراخي بكرم يف نيرحبلا نم تيوكلا ريمألا فرش ةليلق مايأ
 يف هملا بهذ دقو « نابعالاو ءارمآلاو ءاملعلا نم ريثك هتلباقا رحملا ءىطاش

 ؛ تيوكلا يف ارتلكنا لصنق (روم) رجمملاو « ناخ لعزخ خيشلا ةرخابلا
 صلختاهقيدصو «بيبقنلا بجر ديسلا ةحامسو < حابصلا لآ رباج- خيشلا همعو

 قروز يف لزن هيلع اوماسو كانه هولباق نا دعبو . بسقنلا كب دماح دسلا
 ًاراعشا ةدددعلا مفادملا تقلطنا يح ضرالا همدق أطت تداك ام 3 6« ريغص

 لكلا لباقي وهو ةئنبتلاو مالسلل هيلع نوتفاهتي سانلا ذخأ كانهو « هلوزنب

 نم ضيا ىلوقب ترشأ كلذ ىلاو . قلطلا هاسحمو باذجلا شوشلا هبجوب

 ' يل ةديصق

 روفنلاو عزانتلا مطق ىلع اصرح هوركملا هسفن مشحي

 روحب يف فواحخلا نم ضوخي ىبمأ موقلا حلصل هرت مأ
 روسحلل سواسولا وندت هب قرخ زوحي ريسملا هل دلو

 رودصلا يف بيرلك حزحزو دسمق لك اذ نم كف نا ىلا

 روتف الب ليزجلا ركشلا هل يدبي لكلاو الفاق حبصأو
 ريسملا اذه يف موقلا حلصب ًاعنص تنسحأ دمحأ ايالأ

 هئابآ نم هقبس نم مايأب ليلجلا ريمالا نريمأ مايأ سيقن نا اندرأ ام اذإ

 ةديعسلا همايأل مفرنس ةبراوم الب انإف « اهبف تاكرحلا كلت روغ ربسنل ماركلا
 جهانملا مهل رينت ءىلآل هبالط نيب رثننو » بدألاو معلا سأر ىلع ًارينم جات

 افلزت هنظت الو تلق ايف ءىراقلا اهيأ ينقدص . نوطبختي اهيف اوناك تلا ةماظملا
 ؛ اهمتك حابي ال يتلا ةقمقحلا « لاقت نا بجي ىتلا ةقيقحلا يه امنإو هومس ىلا

 تلت نوقلفم ءارعشو نودمجم باتك تيوكلا يف غبن ىتم كبرب ينئبناف الإو
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 ضهانلا بابشلل ناك موي يأ يفو ؟ ةرحاسلا مبمالقأ تاثفنب تالجملاو دئارجلا
 ةعفانلا عيراشملا همف ترثاكت تقو يأ يفو ؟ ةرمثسم ةلرحو عومسمه توص

 يأ ينو ؟ ةاغلا مقتأو أمظلا أفطأ ًالالز اهنم نويتيوكلا برش ةيبدأو ةبماع
 ىتم كبرب ينئبنأ ؟فراعملاو مولعلا رسشثن يف ةماتلا ةيرحلاب نويتيوكلا عمت رصع
 خيرات ةفمححص تبلق اهم كنظأ ام انأ ؟ دجو مح يأ يفو « اذه ناك
 مايأب هركذ نسحي ام ابيف دحت نأ نيقباسلا ابماكح ثداوح تعبنتو تيوكلا
 . نوفصاولا هب هفصو ابمو همف انلق اهم بومحلا انريمأ

 كاتهو هاوس ام رضع ىلع ريمالا رضع تازيم نم وه انه تدريم ام لك
 نع ةيزاع نوكت دق ذا « اماع اهب كديزأو 2« كملع اهولجأس ىرخأ تازيمم
 . فاصنإلا نيعب ابمف رظنلا نعمأف كنهذ

 رظني سلجم سيسأتب لاجملا مهل حسفأ ريمالا ومس نيبتيوكلا ةعيابم نابإ يف
 ممدهاعو؛ ماكحالاو ر ومألا ةرادإ يف هل انوع نوكنل اهحلاصمو دلا نوؤش يف

 هل بختناو ًالعف سسأت دقو . هيلع سلجملا قيدصتب الا مبم رمأب تبي ال نأ

 ىسعنب فسوي خشلا : ءاضعا ءالضفلا ءالؤهو « اسيئر رقص لآ دمح لضافلا

 نراعشمو بسقثلا نمحرلا دبع ديسلاو ؛ دلاخ ل1 دبفلا دمحأو © يعانجلا

 فيس نب ىلع نب نالمثو « ردب لآ دوادلا قوزرمو < يفيجلا دمحأو «ريضخلا

 بتاكو ) © متاغ لآ نيهاش نب ةفيلخو فيضم نب مهارباو يريطملا لالهو
 رمعلا ريصق ناك ريغصلا قولحلا اذه نأ نزلا فسؤملا نكلو ( روطسلا هذه

 تبراضت دقو « هربق يف دحلأو هحور تقهز ىتح محي داك ام هناف أدج

 هبلع ىقلت يذلا نمو « عورشملا اذه طابحإ ىلع مولملا وه نممف لاوقألا

 يىنإف سلجلا كلذ لهأ نم ًأدحاو تنك دقو انأ امأ « هقافخإ يف ةملوؤسملا
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 .:روكت نم ىلع ءالضفلا يىناوخا فرع دقو « ةيلوؤسملا نع ريمالا ومس هزنأ

 . سلجلا كلذ لهأ و ةملوؤسملا

 يدانلا و ةبتكملاو ةيدمحألا ةس ردملاو ريمألا

 ىلوطلا دملا اهسيسأت يف هل ناك ىتلاو همساب تبمس ىتلا ةيدمحألا ةسردملا امأ
 ناك ذا « هرصع تازيمم ءىلآل نم اهنإف « ريبكلا بيصتلا ةيداملا اهتدعاسم ىفو
 لب . اهلهأ نيب ةايحلا حور خفن يفو تيوكلا يف ةكرحلا ةرادا يف ةيوق دب اه

 نم اهيف ام رصبمل تيوكلا ىلا دفي بيرغ لك اهنم لطي يتلا ةذفانلا تناك
 عماجمب ذخأي ام رصييو باسح يف هل سيل ام كانه دهاشيف « بدأو ةايح

 مهتضبنلو مهب بجعسملا ةرظني اهئارج نم نييتيوكلا رظني وهو هرداغيو « هبل

 ًارتأ ساما ةراثاو روعشلا كيرحت يف احل ناك ىتلا ةعونتملا اهتالافتحا ادع اذه
 مفت يتلا هتانسحو ريمالا رصع تازيمم مظعأ نم أذا ةيدمح الاف“ ركني ال المج
 نراعورشملا ناذه . ىبدالا يدانلاو « ةيلهألا ةبتكملا حتف يف هيتلسح ىلا
 ريمالا عربت دقو امس ةدئافلاو ريثأتلا يف ةسردملا نع نالقب ال ناذللا ناسيفنلا
 . ىبدألا ىدانلل تالجملاو دئارجلا نم ميرككلا همساب دري امم ريثكب ليلجلا

 تيوكلا خيراتب هٌوانتعا الا تازيممللاو تانسحلا نم هومسل نككي ل ول

 هريكذ نلخس ىذلاو هئانآ نم هفلس نم دحأ نود هب قيسلا بصق زاح يذلا

 لضفلا يف ماقم ىلعأ ىلا مفري ناب هافكل رون نم فرحاب هتاحفص ىلع رطاعلا

 . ءانمدق ام ةدسحلا تافصلا نم هلو فيشكف « رابك الاو لالجالا نيعب ظحلبو

 هل رككشلا ةنسلا قلطأ هب هماتهاو خيراتلا ىلع هفطعتب ريمالا ومس نا معن

 .مهريغو نيايفحص نم هحدمبو هامحي نوجبلي نيريثكلا كرتو هملع ءانثلاو
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 تارايسلاو ربمألا

 دقو ؟ ةيبدألاو ةساعلا تاكرحلابأ لملجلا ريمالا رصع زيمت اذاب يردن ال
 ريدج اذه لك .اهنم ًالاثم كل انبرض دقو ؟ ةيرحلاب مأ . تماع ام اهبنم تماع

 اك هب طبتغت رمأب كئبنأس اذه عم ينكلو « لضفنلل ةيافك هبفو زيستلاب
 مظعأ نمو مهتامحيف اميظع ًابالقنا هودعو نييتيوكلا انناوخا مومح هب طبتغا
 قيرط ( هزع هللا مادا ) هلبهست وه كلذ اهب درفنا يتلا ليلجلا ريمألا تانسح

 تارامسلا ريمست زامتما حنم ثمح ريبزلاو ةرصملاو تئوكلا ناب تالصاوملا

 ببقثلا كي دماح ديسلا رويغلا رجلا ةداعسلا بحاصل قيرطلا كلذ يف ةيربلا
 . طاشنلاو دحجلاو لمعلاو ةمحلا لحر

 زاشمالا كلذ بلطي ريمالا وعم ىلا هتحامم مدقت ١4 ةنس ناضمر يفف

 هتبغر ربهظأ نرا الا ليلجلا ديسلا اذه توص عمم امدنع هومس نم ناك امو

 ىلا بلط ام هحنمب ردابف لمعلا زيح ىلا هجارخإ ىفو عورشملا اذه يف ةدمكالا
 حسبأو . ةببور فلا ةئام اهنامسمأر ةكرش تدقعنا كامهو ةنس نيسمخ ةدم

 اهسأرب ةيرادا ةئيه اهل تيختناو « نيتيوكلا نم دحاو لكل اهسف كارتشالا
 ىلع يوتحم نوناق امل نسو « ءاضعا هعمو كب دماح دنسلا ةحابسلا بحناص

 ؛ يف اهريسم ءادتباو . ةيبور ةئام اهبف دحاولا مهسلا لعجو « داوم ةدع

 ةرمنب ةلحسملا ىه قيرطلا اذه تعطق ةرابس لوا تناكو ١44 ةنس نابعش

 , تيوكلا ةنيدم رتفد ىف

 مهجورخك ةرصبلاو ريبزلا ىلا مرفس نودعي نالا نوبتيوكلا حبصأ دقو

 ؛ مبلؤت ةراحلا سمشلا الو < مهذؤي سراقلا دربلا الق « مسرلا مايا ةهزنلل

 ىفم ابق اونك مهتأ نيح يف تاعاس ميرا نم لقاب ةفاسملا نوعطقي اوحسصاو

 يف امهم ًاريغت ثدحتس اهنا ىلع تاقشملا عم مايا ةثالث نم لقأب اهنوعطقب ال
 لاحبس نا ًاضيا لمألا يفو «قارعلا مم مهتلماعم يف ايس ةيداصتقالا مهاوحا
 . اهملإ قارعلا ديربلا

 ضف



 رخآ اناهرب كابف ليلجلا ريمالا رصع تازيمم نم ىضم ام كعنقي مل اذا
 هرصع .نيافصنملا نم تنك نا هل نعذتس كنظاو هذخ هراكنا كب نسحب ال

 يق . ةامحو ةكرح اهل اندهاش هيفو اتوص ةساعلا تاثعبلل انعمس هدسو دسسلا

 اوبذعتسا ىتح موقلا سوفن يف بد دق معلا قوشلا انيأر ©« هاوس نود هرصع
 « قارفلاو ةبرغلا ملا هللصحت يف اوذلتساو « ناطوالاو لهألا نارجه هليبس يف
 بلطل قارعلا ىلا تجرخ دق ١ ضهانلا بابشلا نم ةماعلا ةثعبلا يه اه
 ابجورخ ىف سيلفأ +١4 ةنس لالزلا بذعلا هريمث نم برشللاو كانه معلا
 ؟ هرصعل ةزيم همانأ يف

 هدلب راجتو ريمالا

 ؛ نوؤاشي ام ابنم نوذخأي مهدلي راجتل مهئئازخ اوحتف ًاماكح معن ال
 كرابمخخمشلا نم حابصلا لآ ماكح ريغةدئاف الو حبر الب نورتشيو اهمف نوعسي

 ول ةلئاط الاوما هدلب راجت نم ريثك دنع نآلا هومسل ناو . مظعملا انكاح ىلا

 . مظع يراحتكابتراو ةلكشم يفاوعقو امبرا مهيديا نم اهذخاو مهنم اهبحس دارا

 هنع انلق يذلا حابصلا ل5 ملاس نب دبف : لصافالا نابشلا ءالؤه نم ةفلؤم ةئمبلا هذه )١(
 ءىرسودلاى ازرلا دبع نب دومجو «ىلعلا رمح نب دمحأو « ىقاسدملا نايلس نب دلاشو « ةمضاملا ةماكلا

 ةيمظعالا هيلكلا تمركا دقلو « ريدملا هللادبعو ىزنعلا ناملسو «٠ ردب ل7 دم نب مرككلا دبعو
 مايا يف الو « نيدلارون خبشلا ةمالعلا ذاتسالا لوالا اهريدممايا يف ال «ةنسحلا ةباقلابمبتلباقو مهتدافو
 ركشو أ ريخ ابلهاو تيوكلا نع هللا مازجف «يمظعالا نابعن جاهلا لاضفملا ةمالعلا يناثلا اهريدم
 هدشلريمالا وعم دعب تيوكلا لها نم هب هيونتلا قحتسي يذلا اما , ليزجلا باوثلا مهياثاو مبمعس

 خمشلا لضاملا تيوكلا حلصم وبف ابعفني ام ىلع هسفن هفاقياو اهحكلاصمب هماهاو ةثعبلا كلت رزا
 هناف نييتيوكلا هئاوشا نود ةمبملا هذبي لاضفملا اذه موقي نا ورغ الو يعانجلا ىسمع نب فسوي
 ريس لك هئم لمؤتو قيضو ةدش لك يف هيلا رظنت يذلا ذفلا تيوكلا ملصم وه فن1 هنع انلق اك

 . هلاثمأ نم تيوكلا يف رثكاو هاقبار هللا هايحف . حالصار

 ليدي



 ىتلا لامعالا لجأ نم باشلا ريمالا اذه نم ةلماعملا كلتو لابمالا اذه نا

 دوعس نبأو ريمالا

 ىو ةنس حابصلا لآ رياج خيشلا مايأ تدوكلا دحن ناطلس ةمظع راز

 اذإ امهتيب بالقنا ثودح نم دب ال نا هنم لع فعضب لاس خيشلا نم سحأف

 «هرابت يف عفدنيو هريض هنكي ام هل ربظيس كاذ ذا هناو هملا رمألا ىضفا ام
 وه دهاعتو ليلجلا ريمالا ومسل الا هدبي لو هسفن يف اذه ناطلسلا رسأ دقو
 ىلع اهف « مويلا اذه ىلا هيلع اودهاعت اك رمألا ناكو ءافصلاو ءاخالا ىلع هاياو
 ةرامع قرأب ةزرطم « اهنيب لدابتت ةيدولا لئاسرلاو ءالولا نم مظع بناج
 قدصلا نم هيحاصل هلق يف ام اهنم لك رشني اهتاحفص ىلعو ةراشا فطلأو
 ءامع نوكي نا ىلع نينثالا صرحا مظعملا انريما نوكي دقو . صالخالاو

 . هب ىطني امل ًاقدصم

 ةميسج تادعاسمب ماق هللا هظفح هناف ىفخي ال رهاظ رمأ اذ هو معن
 . لعتس ام اهيلا ةجاحلا دشأ يف وه تاناعاب هدمو ناطلسلل

 '١!”لئاح راصح يف ريمألاب دجنتسي دوعس نبا

 لئاح هراصح يف دازو ةمعطأ نم دوعس نبا ةمظع ىدل ام ميمج دفن

 ةقداصلا هتوخأب ثاغتساو بوسها انريما ومسي دحنتسا هنكلو لاحلا هب قاضف
 ومس هيلا مدقق * قيضلاو كنضلا لالغا هنع كفيو « هتقاف هبف دسي امب هدممل

 : زرلا نم سك فلأو لاير فلأ نيتس هس ةنس مرح يف ريمألا
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 ريمألا هدلقتي ناشين

 ناشينب لملجلا ريمألا وعس ىلع ارتلكنا تفطعت ١4٠ ةنس يلاث ىدامج ىف

 رصق تاحاس ىدحا يف ةرهاب ةلفح هايا هديلقتل لصح دقو (يا يآ .ىم)

 اهنانعأو ديلا ءايجوو حابصلا لآ اهريضح « رجبلا لجاس ىلع يذلا ريمألا
 . هومس ىلا ناشينلاب روم رحسملا تيوكلا يف يناطيربلا دمتعملا مدقت دقو

 ةلباسملا ف ريمالاو دوعس نبا نبب تاعجارملا

 عنم ىلع همزعب هربخم ريمالا ومس ىلا توعس نبأ بتك .١9٠ ةلس بجر يف

 فيطقلاك هدالب ةلباسم ىلا مبفرصو“ تيوكلا نع ةيدابلاو دجن لها نم هاياعر
 ىف سيل هناو « ًارارطضا الا كلذ ىلا مدقي مل هنا هل لاقو ليبجلاو ءاسحالاو
 يف هلبق نم فظوم ةماقاب الا هيلع مزع امع لزانتي نا هذه ةلاحلاو هتعاطتسا
 ضفر ربمألا نكلو « ةجراخلا هاياعر لاومأ ىلع تاموسرلا ضبقي تيوكلا
 هذه نع ريقعلا رّتؤم ىف ثحسلا ىرج نا ىلا ةفقوتم لاحلا تبقبو بلط ام
 دمتعملا مالك كرحف تيوكلا يف !ايناطيرب دمتعم هل ستافلا ناكو « ةلكشملا
 ىلا هتبح- نم ًابودنم ثوغ ةزمح دسلا لسرب هرداغ « دوعس نبا نم ًانكاس
 كانهو ١4١ ةئس ناضمر ىف تيوكلا ةزه دمسلا لصو دقو « ربمالا ومم

 فظوملا ةماقا اما :رومأ ةثالث دحأ ريمالا ومس نم دوعس نبا ناسل ىلع بلط
 ًافظوم وه مقي وأ « لاومألا كلت موسر لباقي ام ةصاخلا هتتازخ نم مسي وأ
 ءاهجو نم ريثكلاو ريمالا امأ . هملا لسرت مث موسرلا كلت ىضاقتي هلبق نم
 فرشب لخم حارتقا هنا ىلا ًارظن بودنملا هحرتقا امم ءيش لوبق اوبأف دلبلا
  لسري نأ ريمألا ومم ىأر ًاريخأو . امالقتساب لختو « اهماكحو تيوكلا
 ةمظع ىلا حابصلا لآ ملاس نب هللادبع خيشلا ريطخلا ريمألا ومس مركلا هاخا
 همحصاو ةلضعملا كلت لح ىف هسفنب وه هضوافسل ضايرلا يف دوعس نبأ ناطلسلا
 نم سيك قئامو زرلا نم سيك ةئامسمخو افلأو ليخلا نم أرشع هيلا ايادهلا نم
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 ب١6 ةنس لاوش يف ريمالا ومس راسف ًاضيا ةوبقلا سايكا نم ًاريثكو ركسلا
 ةوافحو ماركاب كانه ناطلسلا ةمظع هلباق دقو ثوغ ةزمح ديسلا هتقفر يفو

 ضايرلا ىف ال لاكشالا لحي .ضرم ءيث ىلع لصحتي م هوعم نكلو « نيميظع
 اذه يف انضفا دقو مولا اذه ىلا كلذك لاحلا ترمتساو 2« تيوكلا يف الو

 . قبس امف عوضوملا

 دج و تيوكلا ندب ةدياحما ض رالا زايتما

 ةيمومعلا ةياقنلا ل بك و سموه رجسملا بلط ١4٠ ةنس ةدعقلا يذ يف
 ابيف ام جارختسال ةدياح ا ضرالا زاشما هحنم دحن ناطلس نم ندنلب ةيقرشلا

 ريمألا ومم ةعجارم كعم الإ رمألاب تبي م هتمظع نكلو © طفنلا نداعم نم

 كلذ يف ةضراعم لقا دبت ملف ةيزيلكنالا ةموكحلا امأ هاضرو هتقفاومب هماعو

 . 195141٠ ةنس ناضمر يف قافتالا ىلع قيدصتلا لصح. دقو

 اهريغو ةيتيوكلا نفسلا ىلع أامسر برصضي دوعس نبا

 نفس ىلع مسمر هعضو ريمالا ومس دوعس نبا غلبا ١" ةنس ناضمر ىف

 ريمالا ومس ضوافف « ليبجلاو نيرادو فيطقلاك هدالب ىف وسرت ىتلا نيصاوغلا

 نيرطضمب اوسيل مهناىلا ًارظنو مهأر علطتسيل تيوكلا يف صوغلا رمآ همه نم
 هوريعي ملو 2 ىرج امي اومتهي ملف صوغلا ءانثا املا باهذلاو دالملا كلت ىلا

 ىدلا مسرلا طقسا ىتح يبس ماعلا كلذ تأك اف دوعس نبا اما « مهتافنلا

 تبوكلال ها عاطقناب دالملا كلت لهأ تقحل يتلا رئاسخلل الا كلذ امو «هعضو

 . مهبعم راحتالاو مهدالب ىلا ءىجملا نعو © موضع

 تيوكلا فار.طأ ىلع مغفلاو نيلثح نا مجه ١741 ةنس ناضمر ىف

 لكان



 ريمالا سفن يف موجحلا اذه ىقبأ دقو اوبهن ام اهتاعرو اهنايرع نم اوبهنو
 هومس ' ىلع مّمامعز ضعب ضرع ىتح ًائيس ًارثأ امومع نييتيوكلا سوفن يفو
 لاز ال يذلا ىنأتلاب فرع دقو هتداعس نكلو . مهتدراطمو نيدتعملا بقعت

 (ًالازن ) لسرأف ىرج ايف دوعس نبا ةعجارم ءيش لك لبق ىأر هتبقاع دمحي
 رها تف دوعس نبا اما . هيأر علطتسيو رمآلا هل حرشل هيلا هلاجر دحأ
 ةثداحلا نع هيلا رذتعي ريمالا ومس ىلا بتكو . عقو ام ىلع ديدشلا فسألا
 امهرثأ ناو « هنم ملع ريغ ىلع ةراغلا هذه نا ةظلغملا ناميالا هل فلحيو
 ابتاو «نامزلا لاط ولو اهاسنب ال هنأو ىحمت ال هيلق ىف ءادوس ةطقن نوكس

 ىلا ناحدس نب رصان بكر مث . همئمع بصن اهلعجبسو همه مظعأ نوكتس

 مزاوعلا نيب لصفبل لصيف هنباب هعبتاو « هوذخأ ام مهنم درتسيل نيدتعملا

 ومس ىلا ًاضيأ بتكو « اهنيب لصح لاتق يف ( هيربا ) معز ناوشع نبا نيبو
 ناي هتيصوأ دقو مكترسملو مكقحي مايقلل الا الصيف لسرب ل هنا ) هل لوقي ريمالا

 . ( مكنم هيلإ بلطي ام لك لبقي

 نايسدو ريمالا روصق

 رحسملا ءىطاش ىلع ةنيدملا طسو نارصق ابنم ةمشخف ةديدع روصق ريمآلل
 ةمتيوكلا ةيارلا فرفرت اهتمحان يفو « حابصلا ل1 كرامم خيشلا هدج. امهانب

 . ( تيوك) ةريبك فرحاب اهيلع بتك يتلا ءارح ا

 لاومألا هيلع فرصو هتيانع هحنم يذلا صاخلا هرصق وبف نامسد امأ
 ام لكب هزهجو رباج خيشلا موحرملا هيبأل رصق ضاقنأ ىلع هديش « ةلئاطلا
 ةيئابرهكلا حيباصملاو ةسيفنلا تاشورفملاو ةيلاغلا ةيبهذلا يناوألا نم هجاتحي
 وأ ءابسلا يف ةريشلاا راقالا تلخ هئاجرأ ف جاهولا اهرون عطس اذا يتلا
 نم «ًاميدب ًاعيونت هشاير عون دقو « راتسالاو بجحلا قرتخت ةءاضولا سومشلا

 يحن رفالا ثاثالاب زبجم وه ام اهنمو سيفنلا ينطولا شايرلاب نيزم وه ام هرجح
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 تيوكلا نيتاسي دحا رظنم

 بحلا هل عفادلا نوكي دق يذلا ينطولا مهتي اك هلامعأ ركذ ينو هيلع ءانثلاو
 . ةاءارملا وا

 : ءارغلا ءاحمفلا هدد رح بحاأص ننامحلا يدنفا مساق ديسلا

 ؟ ريمالا عم قافو ىلع متنأ له : س

 حابصلا رباجلا دمحأ ريمألا نوفرعي ال نيذلا نا كل لوقأو © معن ه - ج

 6 كلسسحم ةفرعم نع اًههوقأو اهوقأف نأ امأو 4 مهتماك اولوقد نأ نوعبطتس ال

 بير ال قتلا ةقءقحلا نكلو بمطلا لجرلا اذه نع ةملؤم ةريثك. ءاششا نولوقب

 . « هيعشو هدالب ىلع اصرح سانلا دشأ نم هنأ اهبف

 ًاقباس انرعشن : (تيبوكلا خيش) ناونع تهت ةيرصبلا (تاقوألا) تلاقو

 لكني



 تيوكلل ًاخيش نوكيل بختنا دق رباجلا دمحا خيشلا نا ةيرصبلا تاقوألا يف
 يفناك دمحأ خيشلاو «بلقلا ءادب (يروربف) 78 يف يفوت يذلا لاس همعل ًافلخ

 مظع لابقتسا بك وم هل لصح ثمح سرام؟؛يق أبنه عجارو همع ةافو موي دحن

 فارشأ يعد هلوصو دعب يناثلا موملا يفو «حابصلا لآ ةلئاع ىدل ًالوبقم ناكو

 الإ امهم أرما يتأي ال هنأ حرصو « ديدجلا مهكاح نوكي نا هولبق نيذلا ىكلبلا

 هملا تديع يلا لئاسملا عبمج يف ةرابم زربأ دق دمحا خيشلاو » مهترواشم دعب

 اذه ىلع هئنبن نحنف . مومعلا دنع لوبقمو كلذل لهأ هنا ا « همع نامز ىف

 . 2١ هابا وهباختنا ىلع تيوكلا ىلاها ءىنبنو نيمعتلا

 : برعلا كولم هتلحر يف ىناحيرلا ذاتسالا لاقو

 اهيلعمالكلا قبس يتلا ةيداصتقالا ةمزألا يف امكاح دمحأ خيشلا ريغ ناك ول

 ثداحلا ثدح ولو « تيوكلاو دجن نيدلبلا نيب يئادع ثداح نم رمألا مس ال

 ىلع نراك نإو تيوكلا ةمالس يف أذا لضفلاف « هتحمتن ىف نانثا فلتخا ال

 .قالخالا ثمدلا بناجلا نيللا ملاسملا لجرلا كاذ دمحا خشلل وه ةدشو قيض

 تيوكلا يفو « ةملاسملاو نيللا ةطخ ةسسايسلا ةطخلا هذه ىف سانلا فلتخم دق

 ةيكنو دمحأ خيشلا فلس ةساسس اوركذ ام اذا مبنكلو اهنسحتسي ال نم

 ىلع ظفاحم هنا هبف لاقي ام لقأ الجر مويلا حلا راد يف نا نونقيتي ءاربجلا

 .اهالقتساو تيوكلا ةمالس

 اببنم زيلكنالا بحسناو ١551/5/19 يف ًارجان الالقتسا تيوكلا لالقتسا نلعا )١(

 ماع لقا وأ لدم امج راخخو ايلخاد ةيرادالاو ةمسامسلا اهرومأ ةرادال تارازو أبمف تسسأو ًامئابن

 ةكراشم ةيبرعلاو ةيلودلا رومالا يف تكراشو « ًالاعف اوضع ةيبرعلا ةعماجلا تلخدو 6

 . أدج ةريمك ةممق تاذ
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 !١!ه ويلا تيوكلا ةلاجح نع ثيدح

 :ةدئافلا نم هنق أمل انه هتدثدسو

 دقق نرق فص نم لقأ رورم دعبو موملا امأ . 5١؟0٠ ماع ثيدحلا اذه ىرج )١(

 يف مبستو ةثهدم ةئيثح ةعيرس ىطخمي مهسقتتو ءىشنفتو يبت ةلقتسم ةلود تيوكلا تحصأ

 ابعافدلو اهتارمع مدقتو اهداصتقا ءانمل ةمححسلا ضورقلا ابحئنعو ةميرعلا لودلا اهتاقمقش ةدعاسم

 : بدجعلا هذخأ ةيلاتلا تاءاصحالا ىلع علطا نمو . ريغلأ ودعلا دض ابسفنأ نع

 , ًارانيد ه:١5851+ وحن تفلك دودحملا لخدلا يوذل تيب .5.٠٠ ءاشنا تمت دو
 . ةادبلا بيراعالا نيطوتل تيب فلأ ١٠ وحن ءاشنإ نآلا متيو

 ٠ يعانصلا طاشنلا رانيد نييالم ةثالث وحن و ة ماع راخدالاو فملستلا كلي مادق - ؟

 . يعارزلا طاشنلا رائد نوملم ثلث ومحو

 . رايد نويلم هه وحن ١57 ماع لئاوأ لوادتملا دقنلا غلب - م
 وحني همق تمهاس يرصملا يراجتلا لوطسالا معدتل ًاضرف 5١ه ماع تدوكلا تمدق - ع

 .يتجالا دقتلاب هملع قافثالا نم [؟ه وحنبو فملاكتلا نم !: ؟

 ؟,؟هاوحل غلب نانمآ ف بوم عمأوص ءاممل ًاضرق ١ 5م ماع تبوكلا تمدق 0

 .ينجالا دقنلاب / ه ٠ اهتم رائيد نوملع

 نييالم 5 هردق لام سأرب ةيتيوكلا ةيوامككلا ةدمسالل عئاصم ١954 ماع تسسأ - 5

 . برع مهم 11٠ لماعو فظوم ه.٠. وحن اهب موقي رانيد
 ضمام- عمصمو ,ايروملا عمنصمو . رداشنلا عدصم : اهنم ةريثك تاكرشو عمئاصم كانهو - ب

 قوباطلا متصمو . كاعسالا دمصل ةيتيوكلا ةكرسشلاو . رداشنلا تافلم ماصمو . كيتيربكلا

 ةحالملا ةكرشو . ةيقيوكلا طفنلا تالق ةكرشو . تنمسالا تاحتنم عنصمو . لمرلا

 .. غلا . .. ةيقيوكلا
 ةعيرشلا ةيئاثو قوقحلل ةبلك اهيف تئشنا ١4 ماع رخاوا تيوكلا ةعماح تحتتفا - م

 غلبت ضرألا نم ةحاسم ةعماجلا يقابل صصخو ةيسايسلا مولعلاو داصتقالاو ... ةراحتلا ةثلاثو
 . بلاط ١٠6٠٠١ وحن 934١م ماع اهبالط ددع غلبو . عيرم رتم نوملم جرو

 ىقفشتسملا ابنم لررسس ا وحنل عسنت ةريثك و ةددمتم تأافةشتسم تدوكلا قو -ه

  «نادسءلا ىفشتسمو « ةيسفنلاو ةيبصملا ضارمالا ىفشتسمو « تايملا ىفشتسمو يريمالا

 )١5( م - تيوكلا خيرات 7



 ءاظن يف ريبغتلا ضعب ثادحأ ةيناطيربلا ةلودلا مزع يف نأ تعممس  ىس

 ؟ ةحصلا نم ربخلا اذه غلبم وه اف ةيلاحلا اهتموكح لكشو تيوكلا ةراما

 يف ةرامالا .رأ يبرعلا يقاحصلا ةرضح اب ىقثو « عاشي امل ةحص ال - ج

 ىلاحلا اهريما - هللا حمس ال يفوت اذا اما ىقبتسو يه ام ىلع ةمقاب تيوكلا

 باختنا ىلع ءانب كلذ نوكيو حابصلا ءارمأ دحأ ىلا لقتنت ةرامالاف

 . ًامومع نيلهألاو خوشلا

 ؟ ديريلاو قربلا ةرئادب ةقالع امناطبرب ةموكحل له  س

 ديربو قرب ةرئادل عرف ةباثم نآلا يه تيوكلا ىف ديربلا ةحلصم - ج

 +١8 ةنس لئاوأ يف يأ ةيلاحلا ةنسلا ةياهن دعي طبرتس اهنكلو ةماعلا قارعلا

 . يدنهلا ديربلا ةحلصمب ًاسأر

 ؟ تيوكلاب ايناطيرب ةقالع يه ام  ,رم

 ىمظملا امناطبرب هلودو تدوكلا ةرامأ نيب ةنممر تاقالع نم سيل - ج

 قلعتي لخدت لك نع ةدبعب ةيئاطيربلا ةموكحلاو انتيامح تحت ام اعون يه اما
 ّ ةيلخادلا دالبلا نوؤوسب

 ًايبيط ه؟ ٠ يوح ةحصلا ةرازر زابح ,لوصأاو ةيودآلل عئاصمو تافصوتسمر ةعمج تادحووح

 م؟ا رو ىلديص دعام ١8١ و ايلديص ا,١٠ و يرطيي بيبط ١٠ و نائما بيبط ع« ور
 . يرطيب نواعم ”ا0 و . يحص ظحالم 44 و . دمضم مو“ و ةدعأام هءو و , ةصرمب

 . خلا .. .. يحص رجم ظحالمو نواعم 84 و

 ابورشم اغئاس هعدقتو رحبلا نم حلالا ءاملا رطقتل ملاملا يف ةافصم ربكا تيوكلا يفو - ٠
 انولك مؤ :ممو١٠31 ودم ماع لالخ ىلرألا جاتنا غلب ىرخا ةافصم اهدمي تسسأو
 طش ”بصم نم ءالا بالستسا نع ىنغتسا كلذيو . ًانولك ١ ه.ا7+؟4+٠ ةيناثلا جاتنا غلبو

 . قارملا يف برعلا
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 ؟ كاراخلا تادراو دوعت نم ىلا - س

 يف هوأ ؛ ىوس ةمكرملا موسرلا تسيلو ةينطولا ةموكحلا ىلا - ج
 . طقف ةئاملا

 اذامش تيوكلا ةرامإل ءوسب دومسلا نبا ناطلسلا ةمظع ضرعت اذا  س

 ؟ لقدنع امناطيرب فقوم نوكد

 ابمف دبعت ىلا ةدهاعملا طورشب لخا دق دوعسلا نبا نوكي لئدنع - ج
 ىلع ظفاحنس ىتلا ةرامالا هذه . ءوسب تيوكلا ةراما سمي ام لك نع داعتبالاب
 ' . ةنكمملا لئاسولا مسمحم ةرضاحلا اهتدعضو

 مفد نوبأي ناوخالا ناف ةيكرمج بابسال هنكلو خبحص اذه - ج

 . ةيك رما موسرلا

 ؟ ةبجلا هذه نم ناطلسلاو ربمالا نيب قمفوتلا نكمع الا - س

 اذمل اعاتجا اندقع دقو « حلفن ل انكلو كلذ ءارو انيعس دقل - ج

 بودنملا اذه بلطف هملا هبودتم دوعس نبا ثعبو ثالث وأ نيتنس ذنم ضرغلا

 . قافتالا لصحي مل اذهلو ًايدوعس كرملا ريدم نوكي نأ

 ؟ حبحص اذه

 رصحني عيشا ام نإ . ضحم ءارتفا هنا ؟ لوقلا اذه كل لاق نمو -

 اماو  ةيناطيربلا داتعالا ةرئاد  ةرئادلا هذه يف ىماما نواحي بناجالا

 . مبعم ةقالع لقا ىل سدلف نويتيوكلا
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 مبماما مدخلاو رصعلا دعب يشان وبا ( ةوهش ) يف ءابجولاو مظعلا تي وكلا ريمأ ومس

 9 ىقمس 3 بش دم اذهو 6 ىا رعلا

 ١ ةش ارعلا ةموكحلل

 7 ولا ةموكحلا ىلا ديرب 0 غل أ ةدنط او قرإلا تادراو دوعت

 وركفت» له - س

 . الك - ج

 م امقلا ن
 . رك

 0 هي |رمعلا رأ نواس ل ءيسب

 وا كج ويل -- ج

 تيوكلا يف ةببد نم له - س



 حابصلا لآ حايص نب رياج ليلجلا خيشلا

 ميركلا تيبلا اذه يف موبلا نيدوجوملا ربكاو حايصلا لآ كرابم وخأ وهو

 ركشت لامعاو « ركذت دي تيوكلا يف ةرامالا شرع يقترب نم دببأت يف هل
 نم نوديفتسيو مهتامبم لج يف هبأر نع نوردصي حابصلا لآ نم ريثك و
 تبوكلا خيراتل ةيوار 2« رهدلل هتريشع لوطب اهبستك | يتلا هيراجتو هتامولعم

 ظفح يف ًاريثك بغرب هيف هيلع دمتعي لجر مظعأ هلعل لب هناكرأ نم نكرو
 «تافل او بتكلا ىلع عالطالا يف بغربو ةيوبتلا ثيداحألاو ةينيدلا لئاسملا
 . هقالخا ةثامدو هعضاوتو هباح هنيزب لادجلا نادم يف ةحح بحاص

 : ةظحالم

 سرادم تيوكلا ف ىرب نآل هقوشت هباتك لوصف يف ًاريثك فلؤملا ددر

 نملذبيام روصتي نا ءىراقلا ميطتسي يكلو . معلا تيوكلا ءانبا اهنم لبني
 ى1را نسحتسملا نم دحن مايالا هذه يف تيوكلا يف معلا ممعت لببس يف دبج

 ةضهن يف نمزلا نم ةريصق ةدم يف امهروطتو ةيتآلا ماقرألا همامأ عضن
 : ةثددحلا تد وكلا

 براقت #1١94 1847 ةتس فراعملا ةرادال تيوكلا ةينازيم تناك

 ةسورا1١1!وه1ا ةسساردلا 1١945 ١4410 ةنس تغلب دقو ةديور 4

 ىتح ةينازيملا تعفترا ١95.٠ 9١ه ىنح بديرقلا خيراتلا اذه ذنم اندب

 ١وساإب  ؟ووسإ ةئنس سرادمللا ددع ناك ائسو . ؟4٠,919و64١ تغلب

 : يلأي 5 .١95 - 9١ه ةذس يف وبف طقف نيتيئادتبا نيتسردم

 : نايبصلل

 ١ ةئادتبا ةسردم «  9١١ةطسوتم © ةطسوتم ةسئادتبا «©
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 ١ - ةينبهه 1 4 ةيونال .

 : تائبلل

 ةطسوتم ل ؛ ةطسوتم .ةئئادتبا همس 14 ؛ ةيئادتبا هةسردم ب ا!

 . ةينبم - 86# ةيوناث - ١

 ١6 ةطاتمع ةس ردع ٠

 سرادم +٠١ عومجملا غلبي اذكهو جراخلا يف ةسردم +١ تيوكلا نأ مك
 ,ةباقلاهذهلءاريش ةثالث تعدتسا دقو ةمقيوك ةعما» سدسأت لمبس يف يه اك

 ١ه+؛ رابلاط؟ؤة04 1١-950ومو ةنسل تيوكلا سرادم تمخ دقو
 . ةفلتحمم تاسنحج نم ةس ردم ماب اجو ًاسردم :١ ١ اهبف سردي اك ةبلاط

 ىفةيسارد تاعي يف جراخلا يف مبمولع نوقلتي ةبلاطو بلاط 458 كانهو
 . تاعاتصلاو مولعلا فلتخم

 بالّطلاو سرادملاو تاسردملاو نيسردملا ددعب ءأصخأ

 عومجملا تاس ردملا توسردملا ماع

 5 5 7” ١ورنب همك

 11 ضان ا او 41 51

 سرادملا تفكم

 عومجج ا جراخلا سرادم تاني نائب ماع

 ا - -_ ١ او

 0 8 4 لإ 1554 51

 ناجحا



 ماع

 65 ١11

 5 ١58

 ماع

 5 ١91107

 ١ ؟؟4 9ك

 -- » كاسل " مولا يب 201

 "ل م

 بالطب

 _ ا.

10 

 م/م

484 11 

 راثيدلا : ةظحالم

 ينيلرتسالا هنجلا

 رالودلا

١١75 



 : تايفشتسملا نم تيوكلا ىفو

 : تدع

 . ةمأع تاسفشتسم - ؟

 . ةيردصلا ضارمالل - ؛

 . ةسصعلا ضارمالل -

 . ةيراسلا ضارمالل 9

 . ةيعومج تافصوتسم - ؛
 . فاعسإ زكارمو ةيداع تافصوتس» --_

 . زيبجتلا قيرط ىف امه نيديدج نينثا نييفشتسم كانه نا اك

 ملعتلا ماظن روطت

 ةباتكلا سيردت ىلع رصتقاو « عوطملا باتك » ف تيوكلا يف ملعتلا أدب

 داز نا دعب ملعتلا اذه ريوطت نم دب ال ناكو © باسحلاو نيدلاو ةءارقلاو

 ةسراخلا تالسارملاو رتافدلا كسم ملعتلا ىلا لخدأف « يراجتلا دالملا طاشن

 .:رواأعببي 5 ماع تبوكلا ةيماظن ةسردم لوأ ت تْئشنأ اك « ةيساحلاو

 نم ءيش مملعتلا باصأو . حابصلا كرابم خيشلا نم ةياعرو راحتلا نم ةعامج

 راحتتلا نتواعت ١55 ماع فو 6( ١و ماع ةيداصتقالا ةمزآلا نابإ دوك رلا

 ةثعب تمدقتساو « هنيسحمو هعفرو ملعتلا ممظنت يف ةموكحلا عم ىرخأ هرم

 « ةقيقشلا ةيبرعلا دالملا نم نيسردملا ةراعتسا تلاوت مث نيطسلف نم ةيسملعت

 ملعتلا ذخأ ا <« سيردتلا يف ةيماظنلا ةلحرملا ةيادب وه خيراتلا كلذ ناكو

 ةلصاومل جراخلا ىلا دالملا ءانبأ دافيإ يف ةموكحلا تذخأو « هادم مسني

 ةلودلا ترفو دقف <« ملعتلا يف ريبك رثأ طفنلا جاتنا قفدتل ناكو « مهميلعت

 ملعتلا اطخ. اذهبو « لاجلا اذه يف ءاخسب تلذبو مممجلا ةيميلعتلا تامدخلا
 . ىددعلا لاحلا ىو يعونلا لاحملا يف ةعساو تاوطخ
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 ضايرلا ةلحرم اهقبست ©« لحارم ثالث ىلا تيوكلا يف ماعلا ملعتلا مسقيو
 هذهو < تاونس عيرأ ثالثلا لحارملا نم ةلحرم لك ةدمو « ناتنس اهتدهو

 لك ةياهن ىف ماع ناحتما كانهو . ةيوناثلاو ةطسوتملاو ةئادتبالا ىه لحارملا

 ةساردل ةحستن مسقتلا اذه ءاح دقو . ةيوناثلاو ةطسوتملا - نيتلحرملا نم

 موحرملا اهو ( 6 ماع يف ) فراعملا ةرادإ امهتمدقتسا نبريبخ تابصوتو

 يماردلا ماعلا يف هقيبطت يف عرشو < يوارقعىقم روتك دلاو © ىنابقلالمعامسا

 ٠ اوم / ه5 ماع

 دعب امق فرعت تحبصأ اك ةيبرتلا ةرازو وأ فراعملا ةرادإ تناكو

 ١ ب ماع قو . دالبلا جراخ ف املعلا تاساردلل تاثعبلا لاسرا ىلع لمعت

 ءاشنا مث دقو < تبيوكلا ةعماح ءاشنا عوضوم ةساردل ةثعب تمدقتسا

 مولعلاو بادآلل ةيلكب ةثدتبم 1١955/ ١9419 ماع يف تحتتفاو ةعماجلا
 ةعيرشلاو قوقحلل ةملك حاتتفا مت ماعلا اذه يفو « تانلل اهلثمو نينبلل ةببرتلاو

 نيئبلل ةيسايسلا مولعلاو داصتقالاو ةراجتلل ةيلكو تانبلل ابلثمو نينملل

 . تانبلل اهلثمو
 الإ « ةيقيبطتلا ةمحانلا نمو عقاولا يف ًايمازإ ناك ملعتلا نا نم مغرلابو

 نوناق ردص امدنع 9١ه ماع يف ًاضيأ ةيمسرلا ةيحانلا نم ًايمازلإ حبصأ هنأ
 . ةطسوتملا ةلحرملا ةياهن ىتح ءانبألا ملعت ىلع ءابآلا مزاي يذلا يمازلالا ملعتلا

 ( هاب ماع يف ) ىنجألاو يلهألا ) صاخلا ملعتلا مظني نوناق ردص اي

 ةميرتلا ةرازول تايتفلا بيردت دبعم مضو ٠ سيردتلا ةنيمب صاخ روتسدو

 ةيوناثلا ةسردملاا فرعي حبصأو ريوطتو ليدعت هجباريو هجهانم ىلع لخدأو

 . تانبلل ةينفل
 لك ةيرود ةفصب عمنجم ةيبرتلا ريزو ةسائرب « ةيبرتلل سلجم , ءىشنأ ؟

 ةنلل تلكشو . اهتاططخمو ةيبرتلا بيلاسأو مبلعتلا اياضق ثحسل روبش ةثالث
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 لئاسملا ةشقانم اهتمبمو ةيبرتلا ريزو ةسائرب يوبرتلا طيطختلاو همجوتلا املع
 طبطختلا ًازاهج ةرازولا تأشنأ اك . ةيوبرتلا ثوحبلا دادعإو ةسنفلاو ةيوبرتلا
 عضو هتمبم ثوحبلاو ةيوبرتلا قئاثولاو ءاصحالاو ةمباتمل. اماسقأ مضي

 ةهجاومل ةمزاللا ةيرشبلا ىوقلا دادعإو ةيعونلاو ةمكلا ةيوبرتلا تاططحلا
 ميوقتو ةثيدحلا ةيوبرتلا تاروطتلا ةعباتمو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةسنتلا ةطخ
 . ةرمتسم ةفصب اهريوطت ىلع لمعلاو ةيذيفنتلا جماربلا

 ىلا

 كورستسي سوس ا جورسسهووس ل داروزاأ» هد و رج د مراهم و ا ه يساووس هيوم سلا وو متاع قسوو وزر هه هع م مس

 دوور اها الارز. .اةالاسلا هوو ساو هاسسم از . سا -

 دهأيدر

 سرارل أر اع

 كف

 حفلّقلاتاونسلا
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 ه5 سم مة ا ىحع »ا يب م« تح سس
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 : ابتيامحو تيوكلا ةضب: ليبس يف حابصلا لآ ماكح دوبج

 |ةبمأ ةنس مكحلل لوالا ححابص رايتخا

 سانلا نيب حابصلا لآ ذوفن يوق رعيرع نبا توم دعب دلاخ ونب فعض ال

 ةرسأ دارفأك ناكسلا شاع ةريغص ةيرق اهرمأ ءىداب ىف تيوكلا تناك املو

 ببس نكلو مهاعربو اهب سانلا رمأ ىلوتي نمل ةجاح كانه نكي مو ةدحاو

 تالكشملا تربظو تافالخلا ترثك دحنو ةرصبلا لهأ ةرحهو ودبلا ةرجه

 عقوو محل مكاح رابتخا ىلع يأرلا لهأ قفتأف سانجألا ددعتل ناكسلا نيب

 ماظنلا قفو محلا يف ىروشلا ءىدابم عضو يذلا لوالا حابص ىلع مهراشخا

 نم هبجاوب ايفو كحلا رومأ لك يف يأرلا لهأ ريشتسي ناك ثبح. يمالسالا

 هدالب يف هزك رم نيمأت ىلع لمع دقو ناودع يأ نم دالبلا يمحيو تابوعص

 آرسش نوديرب ال تيوكلا لهأ نأ يناثعلا ىلاولل ربظأو ةرصملا ىلإ رفاس نأب

 ةنيتأمط يف ناكسلا شاع كلذبو مهملا نوبناؤعلا ءيسب ال قح دحأب أرض الو

 . هدهبع يف مالسو

 نويباهولا لواح ةرامالل يقبق+لا سسؤملا دعي يذلا هللادبع هنبا دبع ىو

 مهنكلو - ةونع اهحتفو اهملع ءاليتسالا اودارأو لب تيوكلا يف مهتوعد رشن

 مهدومصو نيمتيوكلا لاسبتساو هللادبع خبشلا ةكح لضفب كلذ نم اونكمتي م

 دنهلاو قارعلا عم تدوكلا ةرامم تطشن هدبع يفو - مهنطو ةيامح لبس يف

 مستاو حجنت مل اهبنكلو اهتيامح تحت تبوكلا عضو ارتلحنا تلواحو نمسلاو

 تلوحتو جملا ةقطنم يف اهذوفن داز نا دعب ةيدو ةساس زيلجنالا عم مشلا

 ةرصبلا يف يناطيربلا مقملا لقنو ةرصبلا نم ًالدب تيوكلا ىلا ةيزيلجنالا نفسلا

 ةلودلاو ارتلحنلا نيب تافالخل ؟ا/ة# ةنس تيوكلا رزح ىدحإ ىلا هرقم

 رع



 ىلع مهماع مفر نم زيلجنالا منم هدالب لالقتسا ىلع خبشلا نم ًاصرحو ةبنائعلا

 يف مهمزهو دالبلا يف اوعمط نيذلا رماع نب بعك ىنب در كلذكو ةريزجلا

 امب بعك ينب نفس ضعب اوذخأو نويتيوكلا رصتنا ثمح ةقرلا ةعقوم
 . ةريخد نم أابملع

 هيف ترطيس يذلا تقولا يف مهدالب لالقتسا ىلع حابصلا لآ ظفاح دقلو

 عابطأ ربظت تأدبو رشع عساتلا نرقلا يف جيلخلا ةقطتم بلغأ ىلع ارتلجنا

 ىلع ةيلخادلا مهتسامس يف اودمتعاو جملخلا يف ارتلجنا ةسفانمل ايسورو ايناملا

 ةسامسلا فو ىروشلاو لدصملا قيرط نع مهاياعر نابو مهني ةقملا مععدت

 رهظيو ةيزيلجنالا ةموكحلاو ةيناثعلا ةلودلا عم ةيدو ةسامس عابتا ةمجراخلا

 بعك ينب دض نييناثعلل هللاددع نب رياج دبع يف نييتيوكلا ةدعاسم يف كلذ
 ىلا نفسلا اهتلمح ةريبك تاوق ممل تلسرأف ةرصبلل مراصح ءانثأ رماع نا

 ةديدع ةمسوأ ةننائعلا ةلودلا هتحئمو بعك ونب ا بنع دتراف ةرصنلا

 . هتامدخم ًافارتعا

 م ًايئارمعو ايراجت داليلاب ضوبتلا ىلع ًاًماد نولمعي حابصلا لآ ناك دقلو

 تعستاو هدهع يف دالملا ةورث تداز ىدلا حايص نب كرايم دبع ىف كلذ رهظي

 يتلا ولؤللا دبص ةفرح تطشنو اهتراحت تمدقتو اهلزانم ترثكو اهبتحاسم

 ًالماع تناكو ةريبك احابرأ دالبلا ىلع ترد ثمح ١9419 ةئس ابجوأ تغلب

 - يجراخلا ملاعلاب تيوكلا لاصتا دازو نفسلا ءانب ةكرح طشنت لماوع نم

 . ةمك رامملا ةس ردم يهو ةيم ردم لوأ ثحتف هديع قو
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 ارتلجنلا ذوفن ىشخت تناك اهنأل امكرت نيبو هئبب تاقالعلا تءاس هدبع ىفو
 هب شرحتت تذ خأف جيلخلا ةقطنم يف اهذوفن داز نأ دعب تبوكلا ىلا

 ةراما ىلع يلوتسي ىح حالسلاو لاملب هدعاستو ديشرلا نبأ هلع بلؤتو

 ةيكرتلا ةموكحلا هبلا تلسرأ مث - هتالواحم عيمج يف قفخأ هنكلو تيوكلا

 ردافغي وا ةناتسآلاب ةلودلا ىروش سلجم يف ًاوضع هنيمعت ىف هضوافي ًادفو

 هتددهو هل يونس شاعم مفدب ةيكرتلا ةموكحلا دبعنتو رخخآآ دلب ىلا تيوكلا

 ١مله4 ةنس ةدهاعم دقعب كارتالا ىلع ةصرفلا توف هنكلو ,. ةوقلا لاعتسا

 تيوكلا نوؤش يف ارتلجنلا لغدتت الاو هتدعاسمب اهبف تدبعت ارتلحملا عم

 ىلا عفادلا يه رسشع مساتلا نرقلا يف ةيسايسملا فورظلا تناك دقلو ةيلخادلا

 را يك تبوكلا قى ةشناؤعلا هلودلا عابطا تدادزا اممح ةدهاعملا هذه دقع

 زايتما تلات دق اهنا عيشاو جيلخلا ةقطنم ىلع ةرطسسلا يف عمطت تناك امسور

 نا اك تيوكلا قيرط نع جيلخلاب ماشلا دالب لحاس طبرت ةيديدح ةكس دم
 ةيديدح. ةككس دم زاتما ىلع تلصح ىتح ةيناؤعلا ةلودلا ىدل تعس انناملا

 يف يبتنتو دادغبف لصوملاف بلح ىلا دنمتو ابورواو ىرغصلا ايسآ نيب طبرت

 هذه لك . يدنهلا طمحلا ىف ارتلحملا سفانت نأ لمأت تناكو تيوكلا ةمظاك

 نيبو هنيب ١416 ةئس رياني 0 قافتا دقعي نأ ىلا اكرابم تعفد فورظلا
 نوج موكلام رتسم جملخلا يف اهلثمم اهنع ةبامن هعقوو ةيناطيربلا ةموكحلا

 مه تناكو دعد مف نلعأ م أيرسس قافتالا ناكو 34و1ءماص ]هاد 0

 : لب أم هصوصن

 . ةيئاطيرإلا

 راما



 وأ ةموكح ىلا هيضارأ نم ءزج يأ رجؤي الو عبي الو لزانتي الأ - ؟

 ةيركسعلاو ةملاملا تادعاسملا مدقتي كلذ لباقم امناطيرب دهعتت - +

 لذبو اهضضارأ لالتحال ةمكرتلا تالواحملا ةمواقم يف اهديبأتو تيوكلل
 . ةيلخاد تافالخ نم تدوكلا يف مجني أم ةدوسنل ةدمجلا ابمعأسم

 لابقتساو اهمضارأ يف فرصتلا قوقح نع لزانتت ل تيوكلا نا ظحاليو

 درت مل اهنا م اقباس ةيزيلجنالا ةموكحلا ةقفاومب قحلا اذه تديبق امئاو نيثوعبملا
 لاصتالا تح اهمرحي مل قافتالا نا اك «ةيلخادلا تيوكلا ةدايس ىلع دوبق يأ

 نراكو نييساموايدلا نيثوعبملا قيرط ريغ رخآ قيرط نع ىرخالا لودلا
 فورظلا تناك دقلو ءاشت تقو يأ يف هفقو تيوكلل نكمي ًاتقؤم قافتالا

 . هدقعل لوالا مفادلا يه تيوكلاب ةطمحلا ةيسايسلا

 عراتف قائلا ناطلسلا عم هتقالع نيس+ ىلع كرابم خبشلا لمع دقلو

 ةمك رتلا ةموكحلا ناعأو ؛ه«١١ ةنس ةناتسألا قيرح ىف نيبوكنملل ءاحس

 . سلبارط برح يف

 امك رت فارتعا تنمضت ةدهاعم ارتلجملا عم امك رت تدقع ١417 ةنس ىفو

 يف ارتلجنلا بناج ىلا تيوكلا تفقو دقلو ةيناطيربلا ةيتيوكلا تاقافتالا
 . ىلوالا ةمملاعلا برحلا

 عامطالا نم هدالب ةنامصو زيلجنالا عم هتيقافتا ذيفنت ىلع خبشلا لمع دقلو

 ىلع هتضوافو ةئناملا ةثعب تءاج انمح ىناملالا ضرعلا ضفر ثمح ةمجراخلا

 هئاهدي نكمت دقلو ةمظاك سأر دنع ىنامللا يديدحلا طخلا ةباهن مقوم ديدحت
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 ديشرلا لآ مه هعازن ببسي هتبجاو ىتلا ةمجراخلا بعاصملا ىلع بلغتلا نم

 تراغأ ثبح اهبف نيعماطلا دض مهدالب حابصلا ل1 ناص دقلو . نودعس لآو

 يف كلذ ناكو نييدوعسلا نم زاعياب تيوكلا فارطأ ىلع ةنطاقلا لئابقلا ضعب
 ةيبرح ةوق عم نايلس نب جيعد هدئاق لسرأ يذلا كرابم نب لاس خبشلا دبع

 دئاقلا تلمج ةيدوعسلا تادادمالا نكلو تاراغلا نم دودحلا ىلاهأ ةباحل

 نع نومتيوكلا مفاد ةربجلا ةعقوم فو ةربجلا دنع نصحتمل مجارتب قيوكلا

 الو - ةمحبصلا ىلا باحسنالا ىلا هدعب تويباهولا رطضا ًاديجمب اعافد مهدالي
 كلذل تدعتساو تيوكلا نع اعافد هنيراحمب دوعس نا |رتلحنا تدده

 اهدعبو - نريدوعسلا عجارت قارعلا نم نيتزئاطو نيتيبرح نيتحرأب تلسرأو
 يف دجن ريمأو تيوكلا خيش نيب ءافصلا داعو تيوكلا عم نويدوعسلا ضوافت

 . رياجلا دمحأ مخسشلا كوع

 لورتبلا رصع يف تيوكلا

 ملاعلاب تيوكلا لاصتا ىلع لمعي أديو ملعلل ًابحم رياجلا دمحأ خيشلا ناك

 اهشيعت ىتلا ةضبنلا رصع هدبع يف أدبو ارتلجناو رصم رازف يجراخلاو يبرعلا
 ' ىطعأف هنع بيقتتلا ةكرح تأدب ثيح لورتبلا رصع أدبو موملا تيوكلا

 ىلع ةيكيرما ةكرش عم قفتا اك ةيزيلجنالا ةمكيرمالا ةكرشلا ثحبلاب أزايتما
 نم ةنحش لوأ تردص همايا رخاوأ يفو ةدياحلا ةقطنملا نم لورتملا جارختسا

 . تيوكلاب لحي ءاخرلا أديو م 1445 ةنس لورتبلا
 يف دازف ةريبك ةيانع ةيركفلاو ةيبدالاو ةساعلا ةكرحلا ممجشتب ىنع دقلو

 ىبدألا يدانلا همايا ىف ربظ كلذك و ةيدحألا اهرهشأو سرادملا ددع هدبع
 ىلا تلسرأف تيوكلا جراخ ىلا ةساعلا تاشبلا تأدبو ةبلهألا ةيتكملاو
 : ةرهاقلا يف تيوكلا تدب ءىشناو ةسلع ةثعب قارعلا
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 يف ىلاهألا ضعب كرشاف ىررشلا ماظنو يطارقمدلا ماظنلاب نمؤي ناكو

 الإ ًارمأ رقي الأب دبعتو ابحلاصمو دالملا نوؤش يف رظني سلجم سسأو محلا

 م - دالبلا نوؤش ةرادا يف هل انوع اونوكمل كلذو هلع هئاضعأ قيدصت دعب

 ةيدابلاو ماعلا نمآلاو ةطرشلاو فراعملا ةرئادك ةمموكحلا رئاودلا أشنأ

 ءابطالا مدقتساو يريمألا ىفشتسملا ههبع ىف ءىشناو ةحصلاو لافشالاو

 ةيرإلا ىرطلا تئشناف جراخلاب لاصتالا لئاسو عجشسو --جراخلا نم نيصصختلا

 . ةرصملاو تبوكلا نيب

 نيمعت هبلط بيسب دوعس نب زيزعلا دبع نيبو هئيب تاقالعلا تءاس دقلو

 دمحا خبشلا ضفرف راجتلا نم اموسر عمجمل تيوكلا قوسيىف يدوعس فظوم

 ,يىطاش ىلع وسرت ةيتيوك ةنيفس لك ىلع اموسر دوعس نبا ضرف اك  رياجلا

 ايدام تابجلا كلت لهأب رضأ امم اهبناومب وسرلا نع نقسلا تعنتماف ؛ءاسحالا

 جبتناو موسرلا ءاغلا ىلإ دوعس نبا رطضاف ةراحتلا داسك ىلا كلذ ىدأو

 لئاح ةنيدمل هراصح ءانثا هتناعأ يتلا تيوكلا عم دولاو ةندابملا ةسامس

 5١؟9؟ ةنس ةشاهن ةفصب دودحلا ديدحت ىلع نيدلملا نيب ىافتالا ىلع كلذ دعاسو

 نيب ةبيط تاقالعلا ترمتساو ةيصخشلا عابطالا ىلع ةسبرعلا حورلا تسلغتو

 ملسلا حيبحصلا لمالا ممر نأ دعت ١46٠ ةنس رباجلا دم أ قوت دقو نيدلملا

 . هدعب نم تيوكلا هيلع ريست يذلا

 ةلماش ةينارمت ةضهن تيوككلا تضهن حابصلا ملاسلا هللادبع خبشلا دبع يفو
 ةدايزو يداصتقالا ءاخرلاب ةضبنلا هذه تطبتراو ةابحلا يحاون ميمج يف

 ١54١ ةنسوإ تغلب ةرمتسم ةدايز هحاتنا داز ثمح لورتملا جاتنا نم لخدلا

 ىلع دعاس امم نط نويلم ١١١6 ىلاوح ١456 ماع فو نط نوبلم 44 ىلاوح

 دقلو لاومألا سوؤؤر ةدايز ىلا ىدأو ةينارمعلا تاعورشملا نم ريثكلاب مامقلا

 ثيح ةماعلا ةامحلا ىف هتكراشمو ريخلل هبحو ريمألا ةمصخش ةضبنلا ىلع دعاس
 ىروشلا سلجم ةسائر مث ١58 ةنس يعيرشتلا سلجملا ةسائر ةرامالا لبق ىلوت
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 ةملام ىلع فارمثالا ىلوت امك ةساعلاو ةبيدألا تامعمجلا نم ريثكلا سأرت اك
 ةلاعف ةكراشم عمتجملا يف هتكراشمو هتيعرب هلاصتا ىلإ ىدأ اذه لك تيوكلا

 ةثيدحلا ةضبنلا ةك رح داق كلذلو ةببرعلا ةمآلاب نمؤيو ريخلا بح ناكو

 . ةعملسلا ةبجولا اهبحوو

 ىبرعلا نيلاجملا يف اهرود تذخأو ةلماش ةضهن تبوكلا تضبهن هدبع يفو

 رشنل دوهجلا تلذب ثسيح ةساعلا ةكرحلا ةلماشلا ةضبنلا رهاظم نمو يلودلاو

 ددع نأك ذإ ةرامكا ةدابز ةسيلعتلا لحارملا ميج يف سرادملا ددع داّرف ملعتلا

 ةسردم ١4 يلاوح 45١ه ماع يف حبصأ ةسردم 8 : 46١.ةنئس يفسرادملا

 ةثيدحلا سرادملا تئشنا انك ةبلاطو بلاط فلأ م١٠ يلاوح ذيمالتلا ددع غلبو
 ناجلاب ملعتلاو مظنلا ثدحأ ىلع ةينملاو « تاودألاو لماعملا ثدحأب ةدوزملا

 يزلا نوكيل ءاسكلا مهيلا مدقيو ةمحصلا ءاذغلا تامجو ذيمالتلل مدقيو
 ةصاخلا دهاعملاو نيملعملا دهاعم تُيشنا انك ةاواسملا رهاظم نم رهظك أدحوم
 . داوشلاو تاهأعلا ىود ةباعرل

 تمدقتساو ناجم نينطاوملا عمم جالعلا نيمأت ةيحصلا ةضبنلا رهاظم نمو
 ثدحأب تدوزو «تأشنا ىتلا تايفشتسملا ىف لمعلا ءامطالا ةريخ ةلودلا
 ةياعرا ةيحصلا زكارملاو ءامحالا عيمج يف تافصوتسملا تئشنا انك ةزهجالا
 ءاودلا فرصيو . يجذومنلا حابصلا ىفشتسم تأشنا انك . لافطألاو لماوحلا
 . يحصلا ىوتسملا عافترا ىلا ىدا امم تافصوتسملا عيمج يف ناجلاب

 ةنس تئشنا ثمح ةبقنلا برشلا هامم ريفوت ةيعاّمجالا ةضينلا رهاظم نمو

 دملوتل ةريبك ةطحم تميقأو .خيوشلا يف رحبلا هابم ريطقتل ةطحم ربكا 4
 . ةيباغلل ةدمهز راعسأب عناصملاو لزانملا دمت خيوشلاب ءابربكلا

 خغلبمب ماسلا هللا دمع خيسلا عربتو دودحلا لخدلا يودل نكاسملا تدنب انك

 ةيلاملا تادعاسملا تمظن امك نكاسملا ددع ةدايز يف ةمماسلل رايد نوبلم
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 . ةزجعلاو ىماتيلاو لمارآلل

 أوجو ًارحو أرب جرا-خلاو تيوكلا نيب ةراحتلا طشنت ىلع تلع اند

 ةقطنم تلوحتو دالبلا مينصت ىلع تعحُسو ةيلخادلا ةراجتلا ةكرح تمظنو

 نم ةدافتسالاو لورتبلا ريركت ةعانص ىلع دمتعت ةيعانص ةقطنم ىلا ةسعشلا

 ةعانص تطشن امك تابوامك ورتملاو ةدمسالا ةعانص مايق يف ةعرنتملا هتاقتشم

 . ناكسلل زبخلا ريفوتل ال7 لالغلا نحط

 تي وكلا لالقتسا

 دق 1854 ةيقافتا اهيف تدقع يتلا فورظلا نا ملاسلا هللادبع خيشلا ىأر

 ءاغلاب تبتنا ةيزيلحنالا ةموكحلا مم تابتاكم يف لوخدلاب عراس اذهل تريغت

 تلشخدو - هلالقتسا تسوكلا لكتساو 1١+١4 ةنس ومدوب ١ 4 2 ةلذنهأعملا

 2 ًالماع وضع تحبصأو ١44١ ةنس ودلوب ١ ْق ةميرعلا ةعماجلا تبوكلا

 ةمقلا تارمتّومو ةعماجلا تارمتؤم ميمج ىف تمهاسو ةيبرعلا بومشلا ةرسأ
 عم نماضتت ةييرع ةلود تيوكلا نا » ةروثأملا ماسلا هللادبع خيشلا لاوقأ نمو

 ةدهاج ىعستو ةببرعلا ةمآلا ىلع ريخلاب دوعي ام لك يف ةيبرعلا لودلا اهتاقمقم
 . « ةيبرعلا لودلا ةعماج معدت ىلا

 لكش يف ةيدام ةنواعم ةببرعلا اهتاقمقش ةنواعم ىف تيوكلا تمبسا دقلو

 ..:زادوسلاو رئازجلاو ايرومو قارعلاو ندرالا نم لك ىلا ابتمدق ضورق

 تالكشملا لح ىلع تيوكلا تهاس اك . ةدحتملا ةيبرعلا ةيروبجلاو
 . ةسرعلا لودلا نيب تاعزانملاو

 ةيانعلاو ملعتلا رشنل لاومألا تدصرف يبرعلا جيلخلا دالب مدقت ىلع لمع انك
 ريثكلا 2 سرادملا ءاشنأب تدوكلا تماقو يبرعلا جيلخلا تاراما 2 ةحصل اب

 ىنعت انك نيسردملا اهل نيعتو تاودألاو بتكلاب اهذسالت دمتو تارامالا نم
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 . اهتاريجل تيوكلا نم ءافو اهيف ةيحصلا ةياعرلاب

 مالسالا ملاعتل [(عابتا ىروشلا ماظنب مهدبع لوأ ذنم حابصلا لآ نمآ
 يطارقوميدلا ماظنلا ايازمو يباينلا محلا ةممقب ملاسلا هللا فمع خيشلا نمآأ دقلو

 مايقل ةيلاتلا تاوطخلا ذختاف هسفن مح يف بعشلا ىتح ىلع موقي يذلا
 . ةيروتسدلا ةامحلا

 ١ - ةنس ةدهاعم ءاغلإ دعب تيوكلا ىف ةرازو لوأ فيلأت ١444برئاءة

 ةنس حابص ريمألا  194١تارازولا ابلحم تلحو تايريدملا تيفلأ ثح .

 تاياختنالاتّمو دالبلل روتسد عضو ةمهمب خوقيل يسيسأتلاسلجملا نيوكتل اوضع
 ريك لافتعما ِق ةيرلبلا ةرآزو ىلع 2 ريمالا روضحم داقعنالل سلجلا يمعدو

 ف ٠١ ةئس رباني 19519 .

 ١١ ِق هلع ريمألا قيدصت دعب ردص : قيوكلا رودسدلا رادصإ ل

 لكش نادت يه و ةدأه ١مم ِق باوبا ةسمخ نم نوكتبو ١69 ةنس رست ون

 ةعيرشتلا : ثالثلا تاطلسلا تاصاصتخا نيبتو أسهم محلا ماظنو هلودلا

 تبوكلا نأ ىلع صن هدأوم مهأو ريمالا ايسأر ىلعو ةيئاضقلاو ةيدفنتلاو

 لييصتو مالسالا هلودلا نبدو ةيسرعلا ةمآلا سس 2 أيمعسو هلقنسم ةسبرع هلود

  ةببرعلا ةغللا يه ةيمسرلا ةفللاو  نيناوقلا ساسأ ةيمالسالا ةعيرشلا
 اعبج تاطلسلا ردصم ةمألاو حابصلا كرابم ءانبأ يف ةيثئارو ةرامإ تيوكلاو
 . ةلمأكلا ةداسلا اهو

 دارفألا قوقح ثلاثلا ىفو ةيعاتجا ءىدابم روتسدلا نم يناثلا مسقلا فو
 . امنواعت عم تاطلسلا لصف روتسدلا ررشبو ةماعلا تايرخلاو

 ساو



 ةاسمحلا دالملل ققحمو ةماه ةيروتسد ة3ةمثو تيوكلا روتسد ريتعيو
 سلجم دقعو ؛ه؟مةنس رباني يف تاياشتتالا تيرجأ دقلو . ةقحلا ةيطارقوهدلا
 ىلع هئاضعأ نيب تاشقانملا تلدو #١4 ةنس رياني ؟4 يف هتاسلج لوأ ةمألا
 هللا دمع خمشلا هدمأ دنقلو . ةوقلاو ومنلل هقبرط ىف ًاببان امعو كانه نأ

 مخمشلا مسح ةرتف تناك دقلو - ىوقو بش ىتح هتدارإو هتميزعو هحورب

 سسأ عضاو قحي ربتعيو اببعشو تيوكلا مايأ ىهزأ نم ماسلا هللادبع
 . ةثيدحلا ةضبنلا

 ةصاخو ماعلا لود مظعم عم يماموابيدلا لشمتلا تيوكلا تلدابت دقلو
 ١6 يف ةدحتملا ممألا ةئيه ىلإ تمضناو ىربكلا لودلاو ةببرعلا لودلا عم

 لح ىف روفوم بصب كراشت يهو نيحلا كلذ لنمو ١95 ةنس وبام

 ةئمبلل ةعباتلا ةلودلا تايظنملا نم ريثككلا ف تق رتثاو ةملودلا تالكشملا

 كنملاو وكسنوملا ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنك
 رالود نوبلم فصنب اًهاومأ نم تمهاس اهنأ اك ةبلودلا لمعلا ةمظنمو -يلودلا

 . ةدحتملا ممألا ةئيه ةينازيم يف زجعلا دسل اهنم اعربت

 ريمألا ومس هوخأ دالبلا يف مكحلا ىلوت ملاسلا هللادبع خيشلا ةافو دعبو
 ةيادب هكحس أدبو هفلس جبن ىلع راس يذلا حابصلا ملاسلا حامص عتسشلا يلاحلا

 ساسألا رجح عضوو دالبلا مينصت عيجشتب متهاو ريثكلا ريخلاب ربت ةقفوم
 ىطخم همايأ يف ةضبنلا ريستو ةسعشلا ةقطنم ىف ةينطولا تاعانصلا نم ريثكل

 يفو سرادملا نم ريثكلا هدبع يف ءىشنا ثبح ةبماعلا نيدامملا ةفاك يف ةعيرس
 ءامحألا ف ابلحارم فالتخا ىلع سرادملا أشنت تارمعلا ةدايز عم ماع لك

 يف ةموكحلا متبتو - تيوكلا ةعماج هدبع ىف تحتتفا كلذك و ةديدجلا

 ءىشنأف ةيعاتجالا يحاونلا ةفاك يف نينطاوملا ةياعرو تاسفشتسملا ءاشناب هدبع
 ةيوقت ىلع ريمألا ومهم لمعيو - دودحلا لخدلا يوذل نكاسملا نم ريثكلا
 لك يف تيوكلا كرتشتو ةيبرعلا دالبلاو تيوكلا نيب ةبوخألا طباورلا
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 تفقو دقلو تارّمؤملا هذه نم ريثكلا ابمف دقعيو ةيملاعلا تارمتؤملا
 يف ىيئارسإلا ناودعلا دعب ةيبرعلا لودلا اهتاقيقُش بناج ىلإ تبوكلا
 ةيورعلل هيح ىلع لدت ةفقو ريمألا ومس هحوت لضفب ١41 ةلس ومنوب
 « ةكرمملا ف اههئاتيأ ءامدب تحضو اهشيحي تيوكلا تك راشو اهب هنائإو
 ةمفصت يف ريبك رثأ هروضحل ناكو موطرخلا يف ةمقلا رقؤم يف هوم كرتشا [؟
 امجدعاسم ىلع قفاوو ناودعلاب تررضت يتلا ةيبرعلا لودلا دناسو«يبرعلا وجلا
 يماسلا لاحملا ىف اهرودب تبوكلا موقتو ناودعلا رثا لوزت ىتح ايداصتقا

 رايعتسالاو ةينومهصلا ةضهانم ىلعةدهاج لمعتو نيطسلف ةيضق ةرصنل يملاملاو
 . هلهأ ىلا بيلسلا ىنرعلا قحلا دوعنل







 ل

 تيوللا يف :ّضرَّتلا ب اطقا

 ةزاجو تايلكب ماركلا ءارقلا فرعأ نأب انه ىلع يضقي بجاولاىرأ ىفإ

 ًارارقاو م,لضفب افارتعا موبلا زيزعلا اننطو يف ةكرحلا كلت باطقأ نع

 مهريغ مهب يدنقيو اودادزيف اولمص ام ىلع ا وركشدلو <« روكشملا مبيعسي

 : ههناوشإ نم

 اب خيراتلا نم مسقلا اذه اهتممر ىلا ةطخلا نع اح راش دعا الف تنذإ

 . لصفلا اذه يف ىبنع هركذأم

 ماركلا دلاخ لآ تيب

 رودت ىدلا بطقلا هلعح ام تيوكلا ى فرشلاو زعلا نم تيبلا اذهل

 ةنطفلاو ءاك ذلأب مهينطاوم ىلع ةزيم هناشو هييشلو كانه ةميملا رومالا هلوح

 يف حاجنلا رس وه ىذلا تاشلابو ىبدأو يماعو يريخ عورشم لك ةرصانعو

 رعاشلا لاق امك هلاحر نا ميركلا تيبلا اذه ىق ةطبغلا نمو لامحالا

 يراسلا اهب ىدبه. يتلا موجنلا لثم مهديس تمقال لقت مهنم قلت نم

 : ةديصق نم تلق ءالضفلا هئانبأو تبملا اذه ىفو

 اورمشثو تام ركمال اوربنا نل ابجو اقح ىفمقال عاربلا تاه
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 رثعبو قابسلا ىف وبككي لاز ام ينحنم جرعا وبق يعارب اما

 رتست ال هسمش يرمعل اقبس مبقوف رخامفملا ىلا نيقباسلا
 ركذي رخف تاريخلا يف قبسلو مكقبس دلاخ لآ مكنييلف

 . مهنع ةريغص ةذبن كاهف هلاجر ىلع مالكلا اما

 دلاخ لآ دمح

 مايك ذاد دلملا ءابجاو ربك ]| نم وهو ميركلا تيبلا اذه 0

 -ٍي 7 6 - و م 8 1 : 0 5 ل
 فاما[ ةسحساسم ٠ كبل , كساد سلط . روك هدد اي دع هاذ ول ل وا دق ناو كه د اس

 رح



 تلق لاضفملا اذه ىو أهملا مجرب يتلا ةميملا هردأصم نم موملا دعبل ىنح

 . ةدصق نم

 رشسم ردد ءاماظلا ةلمللا يف ورق نمو نيممطلا لجن دمح اي

 رصبتي نم قيرط ءافتقا الل ابمه ام ةرسأل دومعلا تنا

 نيك اسملاو ءارقفلا لع لضفو دجاسملاو سرادملا ىلع لضف كلذ قوف هلو

 لممو ناسحإلاب فغش هلو هلهأ ةمدقم ىف هدحتو الا يربخ عورمسم دحلوب الو

 ةيئاص تارظن بحاص « قالخألا ىلاع « ةريرسلا يفاص . ةاساوملا ىلا ديدش
 . ةقداص ءارآو

 ١١ ريضخلا دلاخ لآ دهفلا دمحأ

 رثنت رخافتلا موي اهؤابصح رثآم ىقئقشلا لحم دمححالف
 ربطمو ببط مهنم لكلاف مهسنت ال هل ناوخا كاذك و
 ربكأ وأ رغصأ مهنم نأسس العلا ررغ اووح دقباشس وميف

 نلماعلا هلاجر دحأو نومملا تملا اذه باطقأ دحأ وه لضافلا اذه
 . ءالضفلا تنوكلا رارخأ دعاو

 يف هتيحم سرغ يذلا هعضاوتبو هقالخا ةثامدب هنارقأ نم ريثك ىلع زاتما

 ؛ هاحو لام نم هتعاطتسا يف ام كلدل هلّدِبو هنطو بح ىف هيتافتبو بولقلا

 . مهتعيلط يف وه ناك تيوكلا يف ةيريخلا عيراشملل نيذمح لا نأ ركذأو

 ناحرف يقتلا باشلا موحرملا هيخأ ةافو دعب ةيريخلا ةمعملا ةراظن ىلوت

 )١( دلاخ ل7 دمح جاحلا تيبلا كلذ معزا اهتمدق يتلا ةديصقلا نم .
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 ريمالا ومس يلوث نابإ سسأت يذلا سلجلا ىف وضع بختناو ًاقباس تملع اي
 دحأو ةيدمحألا ةسردملا دييشتب نيمئاقلا دحا ناكو حابصلا رباجلا دما خمشلا

 اذه ىلع ءاضبب دي هلو اهمف لماع وضع ربكأو ةلهألا ةمتكملا طمضب نذختلا

 نم لذب هنوك عمف اعم ةيبدألاو ةيداملا نيتدعاسملاب هدم نم دي لداعت خيراتلا
 ليبس يف ريسلا ىلع ىل طشنم لوأ وه ناك هعمط ةعمق نم رفوالا طسقلا هلام

 ريكا تناكو ىسفن يف مقو مظعأ هطيشنت تاماكل ناك ىتح هفملأتو هعمج

 . رعولا جهنملا كلذ يف ريسلا ىلع يل مفاد

 كلضفو ةيلجلا كلامعأل ليزجلا يركش لاضفملا يركلا اهيا ذا كيلاف

 كتلعج يتلا كتريغو هئانباو زيزعلا كنطو ىلع كتيمحي ىباجعا كنلاو رهاظلا

 فكالا ىلع عفرت نا اًمارج نم قحلا كل يتلاو كينطاوم نيب انسح ًالاثم
 . بولقلاو ةدئفألا ءاديوس يف انم نكستو سوؤرلاو

 دلاخ لآ يلع

 كراش هناب هيف لوقن نا يفكحيو دمحا مركملا قيقش وه لضافلا اذه

 . هبادآو هقالخا نم ريثك يفو هلامعا لج يف مرتحلا هاخأ

 دلاخ لأ دمح نب لبليم

 يف اهس مرك و ءاخسو ةاناو ملحو نيزرلقع هل دمح مركملا لاحتأ ريكا وه
 ىلع نيئسحلا دحأو ةيلهالا ةبتكملا ءاضعا دحأ وهو بدالاو للعلا ةرصانم
 ةرصبلا ق هفاضتسا ا.هدنع تيوكلا رعاش لاق همفو هلام ةىدمحالا ةسردملا

 : هماركاو هناسحإ هالوأف

 افيض هيلع تلزن اذا بحرو ايحملا لبلبم نم للبت
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 افرع ها ةهبياشو هالصع َْق هانأ | نرح

 افك ءاملعلل ...راك اذهو ادنز ءاملعلل تراك |ذيف

 افحص نيذه و نم أر : ولثت دحملا روش تحس رب الو

 دلاخ لآ ديز نب دلاخ

 دا تدوكلا يف يزيرغلا دادعتسالل لاثم ©« ةنطفو ءاكذ دقوتب هسئ باش
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 قيقدتو ةجضان ءارآو ةشئاص راكفا هل هتسارد مدع ىلعو هنس رغص ىلع وه

 بحجمملا فقوم فقي عماسلا عدي ام ةببدألاو ةماعلا لئاسملا نم ريثك يف
 هسبا نم هلك كلذ بستكا دقف ورغالو هروعشو هساسحا ةقريو هتنطفب

 . موحرملا

 مظ امن هابأ هباشي نمو مركلا يف يدع ىدتقا هببأب

 .ًاضيا ةيدمحألا ةسردملايف اومههاس نيذلا دحأو ةبلهألا ةيتكملا ءاضعا دحأ وه

 ريضخلا ناعشم

 ومس ةيالو لوأ سسأت يذلا سلجلا يف اوضع بختنا روسج يكذ باش
 ةسردملا ةررادالا ةشثرحلا ىف وضع نآلا وهو رياج لآ دمحا خيشلا ريمألا
 يونسلا هبتارب اهبلع هناسحإ ىلع ةدايز اهل ةسسؤملا ةئيهللا نم دعيو ةيدمحألا
 . ًاضيا ةللهألا ةبتكملا ءاضعا نمو

 ناطلس هقيقشو بيلك لا مهاربا نب يلع
 تاشلاب رهتشا دقو ةيلهالا ةبتكملا ءاضعا دححأ لوالا « نالضاف ناوخا

 وبف هقدقش امأ. هوضراعم ناك اهم هئثدبم نع لوحتلا هنكمي ال ثيحب بيرغلا
 ركذت دب ةيد حالا ةسردملا سيسأت يف مهل ناك نممو نيروبغلا نايشلا نم
 اذكو ىبدأآلا ىدانلا ءاضعا دحأو ةيلهالا ةشكملا ربدم نآلا وهو ركشتف
 ْ ْ . ةيدمحالا ةسردملل ةيرادالا ةئملأ ىف وضع

 بيلك لآ زيزعلا دبع نب يراشم

 اضياةلهالا ةيتكملا ىو ةيدمحالا ةسردمال ةيرادالاةئسشلا ف ًأوضع بختنا
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 ماخفلا بيقنلا لآ

 لاجرلا دحأ وهو بيقثلا اشاب فلخ ديسلا تيوكلا يف تيبلا اذه معز
 نيدضعملا مظعا نه تاكو هيوذو ملعلل ليمو ةيلاع قالخأ هل . كانه ءالضنلا

 ًاضيأ همفو ابسيسأت ف ثحن لوأ ىرج رماعلا هسلجم ىفو ةيدمحألا ةسردمل
 اح -دنسلا اذه ّنغ انلقن دقو رك ذلا فن آلا سلحملل تاساج ةدع تدقع

 . هريغ نم هب فرعأ وه امم خيراتلا اذه يف ًاضمفتسم

 بيقتلا كب دماح ديسلا

 هللا همحر هرصيلا فاريثا بمقت بجر ديسلا لاجتا دحا وه لضافلا اذه

 براقأوتوبب ةرصبلاو تيوكلا يف هل ثيح دحاو نآ ف قارعو قيوك وهو

 قارعلا هب رخاف ام اذا قيوكللف كلتو هذه يف لامآو كانهو انه لامعا هلو

 عاشمهتداعس رخف نرأل دحاو ىوتسم يف هاياو فقيو هراختفا هرطاشي نأ
 . نيقيرفلا نيب

 نيدلا لاجرلا رابك فص ىف نوكي نال هلهُوَت ام ةملاعلا بهاوملا نم هل

 لاثم ءاسعقلا هتمهو هقلشو هقدصف « رومألا تامهدم يف لامآلا مهب طانت

 لبسي ام ابنم هلف ةداقولا هتنطف امأ لايعالا بابرال ةنسح ةودقو « لاكلل
 . ءانعو ةقشم نودب ةصيوعلا لئاسملاو ةبعصلا رومألا لوانت هلع

 .ةدئأف وأ ةعبدب ةتكذ نم هثيدح واخي ال « ثددحلا بدذع « ةهاكفلا ولح

 ينلمعلا ىلع مدقي“ ةيركلا هسفن ىلا طونقلا ىرطتي الو ىنعم سأملل فرعي ال

 ديرب ام هكاردا يف لمأ هلكو هيلع مدقي . نوريثكلا هنع مجحي يذلا تقولا
 : ىرطلا همامأ تدس ولو

 يذلا تقولا يف ريبزلاو تيوكلا نيب تارامسلا ريسستب ركف نم لوأ وه
 مادقالاب فرع دقو هنكلو هقيقحت نكمي ال الامخ اهتركف نوري سانلا ناك

 (؟1) م - تيوككلا خيرات سب
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 نم كلذ زايتما ىلع لصحت ىتح للكلا فرعي ال طاشنو لفي ال مزعب راس

 هتمهب عورسملا زربف تيوكلا ماح حابصلا لآ دمحأ خبشلا ليلجلا ريمالا ومس

 ضرار



 سانلا ذخأو هيلع ءانثلابو هركشب ةنسلالاقلطأ كلذبو ةمدشقلا هللح يف لفر

 ةبابس ضعو جارسلا ىلع شارفلا تفاهت عورسملاب كارتشالا ىلع نوتفابتي
 . ةصرفلا تاوف دعب نكلو ممم اهمف هل نكي مل نم مدنتملا

 روسحلا ةدللاب رافو ام تام سانلا بقار سس

 معلا ىلع ةريغو < ةنسح قالخأو ©« ضيرع هاج اذه ادع لاضفملا دسسللو

 هأ محب سدح دارأ نم هدو 2 فقوو . ىحلا رصأاني ذخأو « بدألاو

 . هئادتعا رافظأب

 ةئسو١؟68 ةنئس ابروسو رصمو دنا ف موح رملا هدلاو عم نيتحامسب مأق

 دادغب يف يسسأتلا سلجملا ىف ةرصبلا نع ًائان بختنا +١4 ةنس ىفو 1س.

 رذعلا لوبق يف تاشقانم هئاضعا نيب تلصحف اراذتعا سلجلا ىلا مدق هنكلو
 لاحرلا نء هتداعس ..رآل هلوبق يغني ال : مٌمالضف دحأ لاق دقو همدع وأ

 ذخأ دعبو هبهاومنم سلجملا مرحي كلذ لوبق يفو قارعلا يف لوعملا مهملع نيذلا

 يتلا فئاظولاب هتداعس دهز ىلع انلدي هلك اذ هو . هلومق ًاريخأ ررقت درو

 ىلع لديو اهيلع لوصحلا يف ةلئاطلا لاومألا نولذبيو نوريثكلا اهملع تسمتس
 . تامهملا كلت لثم يف هقءافكو موقلا نيب ةيماسلا هتناكم

 نأ ىلع رويغ لكو ينرطضي رمأف ( خيراتلا ) ىلع ميركلا ديسلا لضف امأ

 . ليمجلا ءانثلاو رطاعلا حدملا درب هيلع ملخن

 هيتدعاسمب هلمش دقو هراثم ءالعاو هنأش مفر ىلع ًاصيرح هللا هظفح ناك

 نيب تراد يتلا لئاسرلا نم هتنازخ يف ام ضعب يل مس ثيح ةيداملاو ةسدألا

 بسانت ةدئاف نم ولخي ال امم مهريغو برعلا ماكح ضعب نيبو موحرملا هدلاو

 لآ بسن ةرجشب لضفت اذكو هعبطي نيئاقلا دحا هنأ اك خيراتلا عوضوم

 . بدآلاو معلل اتصحو قحلا انكر هماقأو ءازجلا لضفأ هللا هازح محابصلا

١١ 



 البسلا هات ليلدلا ام اذا ليللا سدنح يف ليلدلا معث تنا
 الملا ءانثلا نم قالت ترا ىحو تابثلا انتفع تنأ

 بيقنلا كب نمحرلا دبع ديسلا

 وذ ءالضفلا نييتيوكلا رارحا نم بسقنلا اًشاب فلخ ديسلا لاجنأ دحأ وه

 بسمقثلا نمحرلا دبع

 يف ًاوضع بختنا . كانه كلذل نيطشنملا ظعأ نمو بدالاو معلا ىلع ةريغ
 ةئيهلا ءاضعأ نم ناكو مظعملا تيوكلا ريما مايا سسأت هنا انلق يذلا سلجلا
 ةملهألا ةمتكملا ءاضعأ دحأو اهل ناسس ولا نمو ةيدمحألا ةس ردمأل ةيرادالا

 : تيوكلا رعاس لوقي لضافلا اذه يفو ًاضيأ

 بأ ريخ لسرلا ريخل هامث نم اي بدالا لوقم اقم كيلع ىنئا
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 بدحلا قفشملا تارظن اهلهاو اهشعنت بادآلا ىلا ترظن عف

 بردلايذيأر لال يصافطع نبنع افرحنم بادآلا ىلا تفطع كو
 - رمجدق ورع سوسو ديكس
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 رسال لاس

 محامصلا لآ دوض“ نب ملاس ثلا نيسملا نع

 بيقنلا كب نمحرلا دبع ديسلا ةرضح راسيلا نعو

 : لاق نا ىلا

 يعانجلا ىسيع نب فسوب خييشلا لضافلا تيوكلا حلصم

 تيوكلا يف ةيركفلاو ةساعلا ةكرحلا باطقأ دحأ وه لضافلا ذاتسالا اذه
 تيوكلا حلصم ةقمقحلا 2 وه لب ةيريخلا مدراشملا نم ريثك يب نيلماعلا دعحأو
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 هدجتف ًايبدأو ايدام ةعفانلا ميراشملا ةدضاعمب هاوس ام ىلع قاف دقو ذفلا
 لمأ هيئطاوم نم نيريثكلا لذب قوفي ام ايحالصا لسس ىق هلام نم لذس
 قمح امامق اذه لك لامال هلذب لداعي ام سيفنلا هتقو نم كلذ لذسو نيدالملا
 اذه زاتع نأ ورغ الو ىنعم هل ريفغلا مجلا فرعي ال يذلا سدقملا نطولا

 نم هب هل فشكتا امج ًاماع ةورثلا مم عمج دق هناف كلذب هناوخا ىلع ذاتسالا

 ةديصقب ترشا ةقبقحلا هذه ىلاو هينطاوم نم دحال فشكني مل ام رارسالا

 : تلقف حازمو ةبعادم باتع رمأ ىلع ابمف هتيتاع

 قيغبو يدصق قحلا ريغ ناك امو فخت الو ىنذ سفنلا كتدف يل نبا
 قلزو تاصقانلا لالخ نيبي ء”ىرمأ نم ىلع ًاصقن ىرا تسلو

 يعانجلا ىسبع نب فسري خيشلا

 ةلغغو و مبسو ريصقتو صقنل ىعس انيأ ةصضرع الإ ءرملا امن

 م



 ادهاج ثحبا تلز ام يىننا ىلع
 مهرحه ررنب ام ًاقح رأ مف

 ادب اذا مظعلا بندذلا وه كاذو

 الملاع كت لو لام اذ تنك ولو

 مسصلعو لوقا اذام يننكلو

 ىذأآلا نم فيعضلا ىمحت هي تنكو
 ابلهأو تيوكلا اجلم هب تنك و

 ةبحألا رجمهل يضفملا ببسلا نع

 تيلي لصأ وهو يفك رفص ىوس

 ةورثو لبج نيرمالا عماج ىدل
 يقأ دق موبلا هلبج نم اذا تلقل

 ةريثم سمه لثم أقح تنك هب
 ةلبضفلا للالع ىنبت هب تنكو

 تلح موقلايف دوسلا_وطخلا ام اذا

 ةبك رابملا نيتسردملا رظان نالا وهو تماع يذلا سلجلا ىف ًاوضع بختتا

 رد هللو اهسيسأت يف هماا لضفلا مجرب ىتلا ةللهألا ةبتكملا سيئرو ةيدمحألاو

 ةيريخلا هيعاسم ضعب ىلا اريشم حلصملا اذه ىف لوقي ثمح تيوكلا رعاش

 : ةملهالا ةصكملا سيسأت امس ةعفانلا هلامعأو

 ليلج حالصإ لككب تفغش
 دان ريل فسوي مولا تمقأ

 يدؤي جاهنم ريخ كلذو
 نم ىلع ينمي ال ملعلل امو

 أراد معلا تبوكلا يف أوبو

 مومعلا ىلع دوعت هعفأنم

 مولعلا ةركاذم هب موقت

 ممعلا ريخلا ىلا ينطو يب
 ميقم ىكزأ ةداعسل ادغ

 ميما ىلع ميملا اهب عشب

 نايحدلا فلخ نب هللا دبع خيشلا لضافلا انذاتسا

 نوكسلاوءودهحملاب مهيلع زاتما دقو ىبحلصأو موبلاتيوككلا ءاماع لجأ وه

 ءيسي اماق « اهيلع طيغي ىتلا ةملا بادآلاو ةلضافلا قالخألابو ةرشاعملا نسحو

 هملع ىلع وهو © بئاصملا ىلع دلح دئادشلا ىلع روبص « ةهنم ردب اهم هسلج

 مساولا هيلع مم عمج دقو « ماع هنود وه نمع ذخألا نم فكتنتسي ال هلضفو

 . فصحلا هلقعو يمتاحلا همرك



 وهف اهملع ركشي ةدومح رقآ تيوكلا يف ةيريخلا عيراشملا ةرصانم يف هل
 ةيريخلا ةمعملا حاتتفا يف ءابطخلا دحأو ةيدمحألا ةس ردملا حاتتفايف بيطخ لوأ
 ىتحح حيحصلا هاقتو ةردانلا هتفعل يلبقلا يملا لهأ امس موقلا نيب ةناكم هلو
 يح ىلا تيوكلا فارطأ نم ةديعبلا ةفاسملا نوعطقبل سانلا نم ًاريثك نا
 لبلجلا ذاتسالا اذهو «ىلوط دب يلينحلا هقفلا يف هلو « هفلخ ةعملا ةالصل ةلبقلا
 : يئاسحالا كراس لآ دمح نب زيزعلا دبع خيشلا هبف لاق يىدلا وه

 اقالطا مملا يف نارقألا قبس نمو اقالطا دجلا ىتف ىنع اغلبأ الأ
 اقالخأ هاسلعل تحال اهرهز اذ هبقف ةرجملا رهت ىلع ىبرأو
 اقاثرم رشحلا فقوم يف لءجأو يحناوج يوطا هبح ىلع بسيدأ
 اقار دق دنلاو نيرسنلا نم ضورب ابكر تاب ةمسن ىطق امالس

 ردب لآ تيب

 ءاسؤرلاو ءابجولا دحأ ردبلا رصان مركملا جاحلا مرتحلا تيبلا اذه ممعز
 ضيا تيبلا اذه لاجر نم ناكو « ريمالا سلجم يف ىروشلا لاجر دحأو
 راحتلاو ءابهجولا نم ريثك ىلع زاتما يذلا ديشرلا هللادبع موحرملا روبإملا
 ىف فلخ نب للادبع خيشلا لضافلا انذاتسا لوقي لوألا يفو « هعروو هحالصل
 : ةيزاحجلا هتلحر

 لذاب ريش نم (قوزرم) يبا قيقش رصانل انوع هللا راك رصانو
 لفاحلا رودب اولاز ال ردملا ىلا هؤاتنا دشرلا نبا ىقتلا فيلح لئاط لك يف هللاد بع داج اك فسوينبا وهو فورعملاب داج دقل
 لزان لك يف فطللا مهداجو نسحم لك ىضرلاب ىنع هللا ىزح

 ردب لآ دوادلا قوزرم
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 يطيقنشلا دمه خشلا امس مهنم ريثك ىلع هفطعي كلدىلع نهري دقو مبتثاغا ىلا

 اركاش ةيزاجحلا هتلحر يف انخش ريشي اذه ىلاو 2« فلخلا للادبع خشلار
 : هلاضفأو هقورعمب ًافرتعمو نسحلا كلذ لضف

 لئاعفلا بطب ًاناسحا هالوأو هلاعقنع ىضرلا قوزرم هللا ىزح

 لئاص+لا ديمح دواد ردبلا نم هلصا _راك ذا دعولاب ىفو "فو

 لحاورلا قوف لمماب يندعاسف ىملا ىلا قوش لمح يناعأ ىنآر

 لضافالا ةادهلا رغلا ةقفرلا عم امركم هيلوي للف ينمركأو

 طيشنتلا هبأد لزي لو ( سلجلا ) يف ًاوضع لاضفملا اذ ه بختنا دقو

 . كانه تاكرحلل ممجحشتلاو

 دارفأ نم لب ءالضفلا ثدملا اذه دارفأ نم وبف لضافلا بيدآلا اذه امأ
 2 ًايادآو اقالخأو القع تسد وكلا

 ضرأ يف اوتبن نم هنأ كيلا ليخمل ىتح كلذ ىف كعم ثحبي انج كشهدي

 امرتحم هلعح ام ةريرسلا ءافصو ىنأتلاو حالصلا نم هل . اهتابلب اوذتغاو رصم

 . هيتطاوم دنع ًابويحمو هتاوخلا نيب

 متاغلا ناينثلا دصع

 . تبوكلا ىف ةفورمملا ةريبكملا ةلئاعلا دياز لآ نم لاضفلا ميركلا اذه

 هب ناك يذلا هئاخسو يمتاحلا همرككي ريبكلاو موقلا ريغص نيب ربتشا

 هارتو الإ لاملا ىلا ةجاح يف وه يريخ عورسشم دجوي امن « ران هسأر يف لعك

 ا



 . ةقبرب مهديقو الإ رفس يف موق هبحطصا الو . هتدضاعم ليبس يف نيمدقتملا عم
 3 . بدالاو لعلا دعاس نيذخآلا نم ًاضيا وهو . هنانتماو هلضف

 ةسور ىئامي اه عربتف ةيدمحألا ةسردملا تالافتحا دحا دبش هنأ رك ذأ

 خيرت امأ . ماظنلا نسحو حاجنلا نم هيف دهاشو ىأر ام هبحعأ امدنع
 . هناسحاو هفطع نم هالوا امل همف ءلع هركشد هناف تيوكلا

 لآو . يناودعلا لآ تيب يلبقلا يحلا تاتوبب يف ركذا نأ ينتوفي الو
 حزن يذلا يواريدسلا دمه لضافلا مرتحلا تيبو . طيمسلا لاو سربيدملا

 لآ تيبو . كانه مهل ليك و حابصلا لآ هذختاو موحرملا هدلاو عم يب ىلإ
 ءالضفلا هدالواو هللادبع جالا لضافلا يمي ىلا ضنا مهنم حزن دقو . نازوف

 دقو نازوفلا دبف لضافلا مركملا تيبلا كلذ نم تيوكلا يف نيقابلا نمو
 قزر نن دمحا خشلا تيب وهو تيوكلا يف يخيرت تيب مظعأ يف نكس
 ريثك عم يجارك يف ماقأ يذلا قوزرم لآ ىفوزرم موحرملا تيبو . روبشملا
 ؛ هيئطاوم ءاوباب ماقو (« ةلئاط ةورث ىلع كانه لصحتو ماركلا هدالوأ نم

 ىلا مبضعي ًاضيا حزن دقو يفارخلا لآ تيبو . مايق ريخ مهتاجاح. ءاضقو
 . دحن ناطلس ةمظع دمتعم يسفنلا هللادبع لاضفملا ميركلا تيبو ٠ يجارك
 يذلا نوكسلاو ءودملا لفهأ نمو « ةيلاعلا قالخالا لها نم لجر وهو

 لآ كرابمو هللادبع نيلضاملا نيوخالا تيبو نييتيوكلا نم ريثك ىلإ هببح
 بترملا نم اميسفنا ىلع هاضرف امب ةيدمحالا ةسردملا ىلع لضف ايل ناكو  رياس
 ءالبنلا نيرثملا نم وهو رحب نب نمرلادبع لضافلا جاحلا تسبو , اهل ىونسلا

 ءاضعا نمو ةيدمحالا ةسردملا ىلع يونسلا مهبتارب لضف أضيا مل نيذلا نمو
 ءاضعا دحا ناملس ديسلا نب ىلع ديسلا هيبنلا باشلا تيبو . ةيلهالا ةبتكملا
 تدبو أضنا ةيلهالا ةمتكملا ءاضعا دححأو « ةيدمحالا ةسردملل ةيرادالا ةئمحلا

 لآ تببو . ماركلا هدالواو فس وب ديسلا نبأ هللادنع ديسلا بدسنلا بيسحلا

 بيدالا انيحاص مهنمو حابصلا لآ دنع نيفظوم مهنم ريثك ناك دقو يقبتعلا

 ادا و



 نمم وهو يلملا رمع بيدالا لضافلا تيبو يقيتعلا هللادبع نب لاس لضافلا
 هعفد دقو ةعفانلا مولملا مهئانبا ملعت ىلع مهصرحو معلا ديدشلا مبليب اوفرع
 يتلا ةسمعلا ةثمبلا ةيعم يف هنبا مايضنال ثيثحلا يعسلا ىعسي نأ ىلإ كلذ
 لضافلا ائيحاص مبصخأ نم نوريثك ءارظن لضافلا اذهلو اهبلع مالكلا انفلسأ

 سيئر لصيف هنيا نوكي نأ ىلا ًاديدش هقوش ناك دقف نيز لآ دوعس بيدألا

 ةيلكلا ريدم تبطاخ دقو ةثعبلا دارفا ةلمج نم ةيدمحألا ةسردملا ذممالت
 ىدباف هلوبق يف يمظعألا نامعن جاحلا ذاتسالا مرتحلا مركملا ةمالعلا ةسظعألا
 . هيلع ركشي رورسو حايترا لك

 يهاربا نالضاق ناوخأ هنمو متاغ لآ تيب ركذأف طسولا ”يح يف امأ
 وهكلذ« تب وكلا لهأ نم دحأ هي زفي ل فيرش لمعب ريخالا ماق دقو دمحأو

 رداغ ىت- . مهتجلاعم يف ةسيفنلا هتاقوأ هلاغشإو ناجم ىضرملا ةرشاممل هيدصت
 رجاه دقو ناعوج لآ تيب كلذك و . هملع ءانثلابو هركذب نوجبلب سانلا
 لآ تيبو « ناعوجلا ل1 باهولا دبع خيشلا لضافلا ةرونملا ةئيدملا ىلا هنم
 ءاضعا دحأ دمج دبسلا نب ديز ديسلا رحلا باشلاو « يرقنعلا لآو « جريودلا
 يذلا جرف ل7 هللادبع روبشملا رعاشلا هنمو جيرف لآ تببو ةلهالا ةيتكحملا
 لضافأاا بيدالا انيحاص يطبنلا هرعش نم ريثك ىلع يوتحلا هناويد عبط

 .نيدبجملا انئارعش كلس يف هانمظن يذلا جرف لآ دمح نب دلاخ رئاثلا رعاشلاو

 ايسسأ يتلا ةداعسلا ةسردمو < يسموعسعلا لآو يعانملا لآو . مادقالاو

 . فسوبلا ىلع نب نالمث لاضفملا مرتحلا

 مرتحلا يدانلا سيئر دجامألا ءالؤه عم ركشن نأ الإ ضيا انعسي ال انهو

 ةمتكملا ءاضعأ ةنقبو ءارعشلاو تاشلا سس مهأنمدق نعو ماركلا هءاضعأو

 . تيوكلا يف ةكرحلا ناكرأ مظعأ نم لاقي قحلاو مهناف ةملهألا

 شرف
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 يتلا ةليلجلا ىهلامعأ اهيف انرطس ءالبتلا دجامالا ءالؤه ءاضيب ةفيحص هذه
 داسجالا انحاورأ تللخت ام رابكالاو لالجالا ماقم ىلا مهعفر اهئارج- نم بحي
 نم مهينطاوم نم نأ يف بير الو ةرهاطلا مهلامعأو ةيقنلا مهتقيحص يه هذه
 سفنلا يمرت ةّتاق ءادوس هتفححص فسألل ايو تناكل هنع ةباتكلا اندرأ ول

 ىلا عمنس لخي نفف ةميمذلا تافصلاب الإ فصوي ال نم مهنمق نزحلاو مغلا ررشب

 . هلهاو حالصالا نم ةرفن ىلا باجعاو ربك نمو ةميزعلا يف روخ

 ىلا ءادوسلا مهتفمحص مضآل ءالؤه يف ةصرفلا يل تحنس ول تا يدوبو
 نيقيرفلا نيب عساشلا نويلا ءارقلا فرعي ىتح ةيقنلا ءاضيبلا ةفمححصلا كلت

 ينكلو كلذ يدوب هدض وأ حدم نم هليمز نود هقحتسي ام قيرف لك فرعيو
 ناو مثركمو مهدبكب يتحار قالقا ىلع موقلا بلأت هيلع تمدقا نا ىشخأ
 خيراتلا عبط زاجنإ دعب غرفتأل ةوق نم هتدقف ام اهب درتسا ةحار ىلا ةجاحيف
 ةصرف ًارظتنم اهيف امب نآلا يبتفمححص يوطأسف اذهل . هريغ رخآ لمع ىلا

 . اهلبس رانتو اهوج وقصي ىرخا
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 تروللاديلا تتم
 تيوكلا يف دييعلا

 كانبف ةسالسالا راطقالا رئاس يف هل ام لثم :لالجلاو ةبيالا نم كانه دبعلل
 داقح-الا ىرت كانهو اكحم ىنيدلا داحتالاو ًارهاظ ةيمالسالا ةبحلا زمر ىرت
 ةمعورشم يف ةكحلاىرت كانهو رودصلا نم بهذت نئاغضلاوبولقلا نم رياطنت
 راغصلا ىتحح موقلا نم اهب سحي اهرهاظم مظعأب ةيلجتم ةفيرشلا ةدابعلا كلت
 للا ندماحو نيربكمو نيللبم ةالص نم مهيلع هللا ضرف ام ءادال اركاب نوس

 اولمجتو مهسبالم رخفأ اوسبل دقو نوبهي معنلا ليزج نم هب مهصخ ام ىلع
 . ةنيز نم مهدنع ام لمجأب

 مهتئنبتل حابصلا لآ نم هناوخاو مظعملا تبوكلا ريما ىلا نوبهذي مث
 ةمشفلا ريمالا روصق دحأ مامأ مساو وهب يف اوفطصا دق مهنودجمف ديعلا لولحي
 مهيلا مدقت مث نيئنبم هتدح ىلع الك نوحفاصيف رحبلا لحاس ىلع تدش ىلا
 . نوفرصندو درولا ءام مقا كلذ دعب

 طسولا لهأو نيقرشلا نم مهناوخا يلبقلا يحلا لهأ روزي لوألا مولا يف

 نإ



 درولا دام ميدقتو ياشلاو ةويقلا تاساك مدقت الإ فئلاكتلا نس كانه سدلو

 مهنواياقبق مهتاوخإ ىلع ةرايزلا نيمحلا لهأ ديعب ىناثلا موملا ىفو اضيا دوعلاو

 هداعا) : هلوقب هبيجيق ( كرابم مديع ) هيخال ءىبملا لوقي هب اوابوق ام لثم
 لوق ينبجعي انهو تارابعلا نم كلذ وحت وأ ( ةيفاعو ريخي كشلعو انملع هللا
 : ىنعملا اذه ف ( كرامل ) !اهمدق نيثيب يف ءالضفلا دحا

 ك رامملا دمعلاو حارفالا كلل تحال تصح ةداعسلاب انيع

 كرابم ميدمع سانلا لوقل  رخف دسعلل ال رخفلا تنأف

 ديعلا تاداع

 هلك ديعلا عوبسأ مهلاغشأ ليطعت كرايم مايأ يق امس نويتيوكلا داتعا
 دق مهاجر نم ةقلح يح لك لهأ نوكبف راهن لك ةيبرحلا باعلألاب مهاغتشاو

 ةسامحلا ديشاتالا نودشتيو :روبعلبو نوصقرب مهو حابسملا زرخك اومظتتا
 نوفطخميو قدانبلا يمر نم ءاضفلا نوألعو لوبطلابو فوفدلاب نوبرضيو ةببرحلا

 دئازلا هماتها رمالا اذه يطعي كرامم ناك دقو <« فوسلا ضسوب راصبألا
 برحلا تامدقم ىلع مهنرميل كلذ ىلع ًانامحأ سانلا رسقي ناك دقل ىتنح

 ( هضرع ) و (هودح ) عمج (تاضرع ) وا (تاودح) باعلالا كلت ىمستو
 : كلذ ىف لوقي ثمح تبئوكلا رعاش رد هللو

 ريثن وأ مظتب اهحدمأفق سنا ( تاضرعلا ) ف يمعلل امو

 ريصبلا ًاصوصخ اهتذلو اريضخ تاضرعلا ىلع ىنثتا لهو

 ديعلا ماعط

 هتلئامب هصخي نم مهن (صاخ ءانتعا دبعلا ماعطي نويتيوكلا ينتمي

 اران
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 مهبواق نم سؤبلا عزتني نم ىلا ىربك ةجاح يف م يذلا موملا كلذ لثم يف
 هجو اهنم للهتيو هيناعم لكك أب يبرعلا مركلا اهيف ىلجتي ةفيرش ةداعل اهناو
 نيرثملا توس مسمج يق ةدومحملا ةداعلا هذه يىرست ول اندوبو ةمابشلاو ةءورملا

 نا اندوب لب اهملع نودمحي ال ليبس يف ةلئاطلا لاومألا نوقفني اولاز ال نيذلا
 متوذح اذح نمو نييدجنلا انناوخا نأث اهنم مظعا وه ام ىلا اهوطختي
 نوألْعو مهتويب نم ماعطلا نوجرخمي نولازي الو اوناك دقف ريبزلا لهأ انناوخإك
 يف ىفم اهف ةدوجوم ةداعلا هذه تناكو موملا اذه يف قاوسألاو عراوشلا هب
 . تمطقنا دق فسألل ايو ايتكلو تيوكلا ءاحا ضعب

 ديع اي كيلا

 ةيسنجلا يتيوكلا جرفلا دمج نب دلاخ بيدالا لاضفملا انيحاص انيلا لسرأ
 يف ةبسانملا نم ال ا انه اهتايثا تيأر ناونعلا اذهب نيرحبلا نم ءارغ ةدصصق
 : لاقف ربعلاو دئاوقلا نم هتنمضت املو عوضوملا اذه

 ءاقحا دمع اب كنلا

 دعس ُكَنم سانلا علاط له

 انعمس ا موي تنأ مأ
 اسمش كنم رجفلا علطي ذا
 ماع لك مايأ دسحت
 ني كنم سانلل ناح نا

 دعتسم ىال امي اذه

 زمر هنف نالا كدعس ما

 ينت يبف لفطلا ةمسبك

 وهزت نيح كيف ىرا ينا
 يلاودلا كتاروز قرت ١

 سرفن

 ىلا ناسل لاوس ىقلي

 لاكلا ةورذ ىلا يمر

 لاضفلا هللا هفحس دق

 لالجلاو تارسملا زمر

 يلايللا ماملل كيدبي
 لافتحاب كابقلل اوماق
 لالملا ىلا ونرب كاذو

 لآملا يف سحنلا ملاطت

 لايولا نم يقالب امج
 ل1 عسسملا نيز لكب

 لاجي سس ركفلا عساول

 (؟؟) م - تيوكلا خيرات



 ًاديعس ابيب ةلل-بلو
 ًادبرف ىحدلا ىف اهتسحأ

 بص نيع نفجلا ضمغت له
 دبحم ىوهلا نا نظأ
 ىراردلا كاتاه ىوه ىلب لب

 وهز عاعشلاو ايتيطاخ
 يتاوللا مجنألا اهأ ا

 ًارون نوكي يمسج تيل اي
 بكئرق نم كارأ ىنح

 ليبس نم بذحلل سيلو

 يليلغ ىظل يفشاف هل
 ىنامألا نم يىنصلخو

 دوعس هل دمع كنفأ

 ببصن وذ دعسلا يف وه مأ

 يجانت أم كنععد بلق ان

 (ديع حابصلاف) أركاب مق
 فاغ لك كيدلا ظقفأو

 هيف ىرا ديعلا ىلا ايه
 ىباش نم قار ام تسبل

 حامترا يف سانلاو تجرخ

 بايث هل صخش لك نم

 نيز لكب ادبج لأي م
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 يىلابب مونلا رطخي م
 لامخلا ىئوس رامج الو

 يلاس نيع ليللا رهست وا
 يلايتغاب ردأ مل ثبح نم
 لاحتملا ةلح تسلا اذا
 لاذقلا دوسأ ابللو

 لاطميف فشكلا تلز ام

 لاعتشا الب اليئض واو
 لاخكش اقلطم أررخن

 ىلاقتعا وا يسابّتحا ىلا

 ىلاؤم ىوح أم ٍلللعو

 لاحملك ىنامألا ترا
 لاثملب دسعلا اذ هش
 يلابخ يف تموت احح

 لاذملاب رسلا اذ سلف
 لاوزال لام دفق مجنلاو

 لاجملا عفر
 لا تاوذ تاظع ىم“أ

 لاكلا ىلا يرورصلا مس

 لاصولب زاف يىشاعك
 لافغملل مسجلاو بلقلاو

 ( لاقعلل ) هيلجر لعن نم

 هتاوصأ



 زهر ديدجلا نا ردي مل
 ماحدزا يف سانلاو ترسف

 اعوضخ اعشوسحم تسلج
 مارطضا يف نزحلا ةعولف

 ابطغ الك بيطخ ماق

 يحاونلا ىلا ىهجو ريدا

 ينارو ىلا يمامأ نم

 موق هاجت يسفن تيأر

 اسانأ ميلبق نم تدبع

 اوماق ماقملا اذه لثع

 اوباحتسأف توملا مهادات

 ديع كيلا يتأي دب ال
 ابييلع نمل ونرت كانه

 ىلاولا هنافقكأ سبلل
 لالجلا يذ هللا دحسم

 ىلا فق ىل ضسي داكي

 لايبتا ىف فوخلا ةعمدو

 ىلاولا رصعألا ىدص ولت

 لاجلا يف فرطلا بعتاو
 يلام نعو ىبُع نعو

 لاجولا رصعلا مثوعدب

 لاصتراب توملا مهاعد

 لاقملا اذ لثم اولترو

 لاوز ىلا يح لكو

 لاملا ىرثلا تحت تنأو

 يلاوغلاب بوثلا رطع دق

 ىنعملا ابهمأ ال لوقت

 أرس ربقلا فشكي ذإ
 لايخ يف تنأ له نيكسم
 ىلاس الو ًافشك كيدل

 مهسملاج يف نييثيوكلا تاداع

 (ًاتاويد) ىمسي هباحصا هبلا وعدي وأ هيرئاز هنف ءرملا لباقي يذلا سلجلا

 ( تاويا ) هبئاوج دحأ يف وهي اهمامأ ةرجح هبف مرحلا حانج يق نوكيو

 رماجو درولا مقامثتو ياشلاو ةوهقلا تالآ تفص ةرححلا ردص قو <« فصلا

 . ًانقتم فص دوعلا

 ةعيرم ةفوجم ةرفح وبف ةوبقلا هبق عنصت يذلا دقوملا وهو (غاجولا) امأ

 لح( ديفس رادج) (اكتم) دحاو لكل ميقأ ناريغص ناسل اهمتفاح.ىلع

 ًانامح و ةوهقلا عئاصل ىناثلاو هبجولا رئازلاو هسفنب تيبلا بر هيف سلجم
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 ةوبقلا تالآ عومجأو بطحلا نزح هراسد نع وأ ريخألا سلما فلخ دححو

 ةدوتسم ةدع قيرابأ نم ةفلؤم يهو (ليماعم) وا (هّلد) عمج (الالدا) ىمسي
 بكست يذلا وهو (بصملا) اهنمن ءامسالاو مجحلايف اهفالتخا نيح يف اهاكشأ
 نوكت ام ىهو (هرخلا) و اهمفخبطت يتلا يهو (ةمقللا) و نيبراشلل ةوبقلا هنم

 ام قيرابألا كلت نمو ؛ هدع عون لك نم سلجملا يف دجوي دقو « اهاباقبل اعمج
 برشلات ال1 ىمستو « جراخلانم اهلا بلح ام اهنمو تيوككلا سفن يف عنصي
 : رعاشلا لاق ا (نيجانف) فيرحت (ليجانف)

 انيجاتفلا ىل فنشو مادملا رككب تحضف ةيرشق ةوهق ينقساتاه
 انمجانفلا هبف ام وحت ىلإ تعد ولو ءاقبلا هبف ام وحت يلإ وعدت
 انمجات فلألا تيأر ةاجنلا دصق اهتحاس وحن اوطاحأ افلأ نأ ول

 نأ ةعبتملا ةداعلا نم سيلو ةريغصلا تاساكلا نم يهو ( ناجنف ) درفملاو
 همق ىلقت يذلا وهو ( سامحلا ) كانهو تابهجلا ضعب يف دجوي اك سأكلا الع
 . فوج ديدمللا نم بلاق وهو ( نواهحلا ) ىف ىدت مث رانلا ىلع ةوبقلا

 لهأو جملخلا لهأ عيمج دنع لب بسحو نييتيوكلا دنع ال ةسها ةوبقلاو
 نم هل مدق اهم اههدقت نودب رئازلا مارك | متي ال ثيح نميلاو ءاسحالاو دج

 اهب بيبشتلاو ابحدم يف مهراعشا ترثك انه نمو « براشملاو لك املا يذل
 . موقلا دنع اهتيمهأ رادقم فرعتل اهيف هولاق امم ًاجذومت كاهو

 ةنس كانه ىفوتملا زربملا ىضاق يئاسحالا رداقلا دبع نب هللادبع خبشلا لاق
 : هللا همحر 44

 تبقس ةلزات كتمظا اذا ىلعل قاسلا اها ينثغا

 تيشتنا اهاير تسنآ قم ينابلا نبلا ىنج نم سأكب
 تيز ساربنلا ةلابذ دعي دق ا(؟ يلقع ةهامن دعت

 : فيس نييلع نب نالمث مركملا سلجم يف تيوكلا رعاش رقص خيشلا لاقو
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 هوظح يأ رخافملا يوذل هب ىدفملا نالمثش مبشلا لحم

 هورف هاتشم يف قلي ل ىتف 0 يفكيف يفدي هنونأك هب
 هوثب رقلا ماسج يف رداغب نأ نإ هيف هران ججوؤي

 هوبق ريخ اهيبراشل نيب (لالد) تفصدقرائلالوحو

 هوهش نبلا (لالد) تفح ابي ام اذا ىتشملا فرانلاك لهو

 رمأتلا دومح خيشلا ىلإ دنس نب نامع خيشلاو ليلجلا دبع ديسلا بهذو

 خيشلا نب ىلع خيشلا دجو كانهو تارفلا ء ءىطاش ىلع كفتنما خيش يبمبشلا

 يحاص يل ارم « نيتثالا ابطاخم ناؤع خمشلا لاقف ةرصبلا قفم حلاص دمع

 يتلقي ملف هتلقتساف زجا لب ال لاقف اهب هل ارماف دسسلا لاق « : ةوبق سأكب

 هودغبةمفاص ربتلا بوذك 4 ةمدملا ىلع تلقف يراشخا ديرب هنا كاذ ذا تماعف

 دقو ةلحاسملا سيطو يمح مث هتدزف تيبلا دز لاقف تكس م
 ىلا تبتتا

 رداقلا دنع خيشلا ةرصبلا يضاق حدم ىلا ب صلخت اب ديسلا اهداز تام

 : امجأي تاببآلا كملاو دنس نب نامع خيشلاو يدادغبلا يردمحلا يدنفا

 دبسلا هودغي ةفاص ربتلا بوذك هوبق سأكب يحاص ىف ارم نائع

 هوسح مأر نم هقرع رطعي سأكتب !ذش جيرالا نيلا نم

 2 هونت راذخل ال نيقلا هالح بضع دئرفك رهوج هالع

 , هومم امشو اهماح ةنحو الام قيربالا مف نم طقنت

 ٠  هوذج فكلاو هدخم نأكل ىوحأ نغأ ىلع اهب فوطي و

 »  هوشن ساء اهاذا هب نأك ان نابلا ىحي دقلا قيشر وه

 , هوحس يرذعلا رك ذت ناعب وفرت فشخلا مأ تائعت هل و

 , هوهز ديزيق هيبجو ةرغب يتسع رقتل هلاصو مورا ,

 , هوُحُت ىرذعلا ىوهلا هك رح ضغ رمعلا نصغو هب تقلع و

 يدلا كراملا ل 1 دمجحإ نب زيزعلا دبع خيشلا هنظاو نييئاسحالا دحأ لاقو

 : يقأي اك ةيكرابملا ةسردملا يف ملعتلا ىو
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 اعروألا فيفعلا ىصسمست ءارمج ةويش اهانح نم ائيلع ردأو

 املوثم امهاايحب ءهلاختف متم نول سأكلا ريعت اركب

 : نامع ندم نم ىبظ ىنأ ىف وهو ًاضيا لاقو

 انمي سأكلا رادأو لاشد اينوناك نم ةلدلا ذغخأ

 انسح ردبلا ياحي هيف ىل ىظ الو ( يبظ يباب ) ليل لاط

 ةسمغنم دولا رحبيف ةقراغ ةنس نيرشعلبق ىلإ اهتأشن نم تيوكلا تناك

 ابلهأ نيب مئاشلا ناكو اهمف ةيركفلاو ةساعلا ةكرحلل رثأ الو رخأتلا ةأمح ىف

 اذه ادع امو طبسبلا باسحلاو طسوتملا طخلاو ةيبرعلاو هقفلا ءىداممك ذ ذإ

 ولو مهنيب رثأ ال سيلف ةسحلا ءارآلاو ةعفانلا عيراشملاو ةيرصعلا مولعلا نم

 هيطاعتم اومراو مظعلا روفنلا هلهأ نمو هنم اورفنل كاذ ذإ ابنم ءىش دجو

 لاجرب طالتخالا مدعو ةندمتملا دالبلا نع دعبلاف ورغ الو . داحلإلاو ةقدنإلاب

 كلذ لك ًاروزو ناتي ملعلل نوبستني بانذأ دوجوو نيصاخخ ءاماعو نب ركفم

 حافككلا ناديم يف بوعشلا رخأتو همدق ىلع مدقلا ءاقمل ةيوقلا لماوعلا نم

 اوناكف سمادلا مبلبحت نوطبختي ابلهأو ةيوطلا ةدملا كلت تبوكلا تلظ دقو

 يف أدبعب بهذا الو . اميظع بدألا يف ريقحلاو ًاريبك ملعلا يف ريغصلا نور

 اريثك هنم دهاش دق انم لك اهو رودلا كلذ يف مهتجاذس ىلع لاثمالا برض

 كانه لاحلا نوابجي نمم ءارقلا لككل رابتعالل ةريسي ةذبنب انه يت آسو ائنطوف

 . ابمويو تيوكلا سما نيب اونراقمل

 نولاجدلاو نويقيوكلا

 لوقعلا ىلع ةنمبلا نم مهو طيحلك يفو كب لك يف ةئيسلا مهران نيلاجدلل
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 لظنحلا سأك قحلا قيذلل ادعلا فيس ًاتلصم هارت لب

 لكشم يف ىدحلا نيد اهبو تعزعز لاعملا اهنم ةلاح

 يلتعي موق نيب دغو لك نكي نا ليلخ اب يلق حيو

 يلولل حلتق يه مولعب ىتأ دق اولوقي ًالبج لقي نا
 : هلوقب موقلا ءالؤه نم فوختلا اذه ىلع ينيتاع بيبحلا انيحاص نكلو

 لذرا لوبوج نم ةاكثب اشحلا تقزم مبشلا اها

 لثقملا يف مهييمار ,ىبلبح مهلع ضرعأ مت امالم لق

 لدرالا يف مرمع نم ىهإ لئاز لابخ نم رذاحت ال
 يلو وأ بطق معر ءاقترا ىف ةرثاآد ىرولا راودآ تبرأ

 ابنكلو ىرب اك بيف ىرأ ينإف هباتع يف ًاسصم هللا هظفح نوكُي دقو

 الو مهفرعي ال نمل نيلاجدلا ءالؤه ةقيقحل أرابظإ هلا اهب تممر رودصم ةثفن

 أدرف أدرف مهماصقتساو مهرارسا فشكو مهرامخا يف ةضافاللو نآلا ىل امو

 . مهيلا حبماتلاب يفتكا يفإو خيراتلا نم مسقلا اذه يف

 ؛ ةيلاخلا مايألايف نيمدقملا متامعز نم هيعزي يفتكأسف انه امأ

 يناسحالا يجعلعلا حلاص نب زيزعلا دبع

 اببف ثفني ةدم كاده مقرف ءاسحالا نم تيوكلا ىلا لجرلا اذه دفي

 ٠ ءامح الو فوغ الب كلذل ةديدعلا لئاسولا لمعتسدو

 ىتح ايضرأ همدق أطت نأ الإ وه امو ةنئمطم ةنمآ تيوكلا نوكت
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 نبدلا جضي ام هلالضو هفيز نم رشنيو هنخأ ىلع خألاو هبيأ ىلع نبالا ركني

 ىلع داحلالاو رفكلا قالطا هيدقتعم لابستسا هب ثدحم ناك ام فخأن مو هنم

 اضر دشر دسلا ريبكلا ذاتسالا رفكي هيبلاعت ءارج نم مهضعب كح

 تيوكلا اهمف ذاتسالا راز ىلا ةنسلا يف هلتق مدحال واح ىتح همد لالحتساو

 منم نا ظحلا نسح نم نكلو هنم.رورملا داتعا يذلا قيرطلا يف هل دصرتو

 فكا هللا ىلا انمفر كانه « هقيرط نم مويلا كلذ رورملا نم ذاتسالا ردقلا
 لتق نأل ًاريثك هيلع انينثأو هللا ندمح ةسجنلا دملا كلت نم هتان ىلع دما
 يف ءادوس ةطقن نوكي نيملسملاو مالسالا ىلع ةريبك ةراسخ هنوك مم ذاتسالا
 . دانآلا دبأ هسلن ًاراعو انك رأت

 نآل كلذ ناك « موصعملا همد لحتساو رفكلاب هيلع مح اذال يردتأ مث
 : هتلمضف يف لوقي يئاسحالا لجرلا

 دترم لك نع لابجلا هب انتتا دمع ىلع لالض نم وكشن هللا ىلا

 يدرت ىلا راثملا باحصأ تاللحس ابم اولدمتساو فالسالا بتك اولق

 ةلجم يف قدص روتكدلل ةرامع ىلع رثع ائرح لوقلا اذه لاقف وه امأ

 الو اهملع أدر لبلجلا ذاتسالل رب ملو اهيحاص رفك اهيف هل ربظ ءارغلا ذاتسالا

 ًارارقا هتوكس هتوابغو هلبح نم ربتعا ذإ هل اريفكت وأ اهبمحاص ىلع أداقتنا

 ذاتسالا ريفكت يف كاذ ذإ نييتيوكلا لضافا ضعب هاتفتساو هب اضرو رفكلا

 ءالؤه ءازح ناكف هنونح ىلع هتقفاوم نع مهماع مهعنمو مهدرو مثدصف

 مشحت لواحلب اذهب فتكي لو اضيا ةقدانزلا كلس يف مهمظن نأ هنم ءابقتالا
 نم مهيفنىلع وأ ديرب ٠١ ىلع هرسقب هعانقال حابصلا كرابم يدي نيب لوثملا

 نام هيسحم صعب هعلم نأ الول لعفيب داكو ةماعلا دئاقعل ةبامح تبوكلا

 . رويتلا كلذ
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 أطخلا ةميلسلا هترطفب هثم جتنئساو ىرج ام لكُب لع دقف كرابم امأ
 اوطعا ) هلوقد مبملا يوأب ناك نم ًاجافف لجرلا كلذ .هبكترا يذلا حضافلا
 نوثبي نم هلاثما ىلا ةجاحيف انسلف هدلب ىلا بهذي هوعدو هل مسق ام كيحاص
 الإو اعيرس كبلا رداغي هوعد < لالضلاو رفكلاب معلا لهأ ىلع نوكمحيو نتفلا
 نم هلاق ام اودعو لمع ام ىلع اك رابم سانلا ركشف أرسق اهنم هانجرخأ
 بصعتلا ترثأ ةدساف أروذب لجرلا اذه رذب دقف نكي اهم نكلو هتانسح
 بصنلاو ىذألا هعلق يف دياكنو نيرمألا هئارج نم يناعت لازن ال ايصعت ممذلا
 . كلذ نم ًاريغص اجذومت كاهو

 تيوكلا لهأ نم ةثالث لتق نإ) هلوقب ماع سلحي يف هيدقتعم ضعب حرص
 نب رقص خيشلاو يعانجلا ىسع نب فسوب خيشلا باسح ريغب ةنجلا هلوخدل نك
 . (روطسلا هذه بتاكو بيبشلا لاس

 لجن هل ترشن امدنع ًاضيا تدوكلا رعاس ىلع ةلفسلا ضعب ةماشق تماقو

 : اببف لاق ( حصنلا رضي ) تاوئمي ةديصق ةديدجلا ةأرملا

 ناوعلا برحلا ىلا مي لوؤي افقارتفا تانايدلا يف اولخو

 نانعلاب مدقتلا ىقلي مكل نبدب مكحفتاكت نم اونيدو

 ال هنا اذه هلوق نم مهف ذإ لضافلا رعاشلا ىلع هيفسلا كلذ ةمابق تماق

 اما . هرفكو هروهدت يف اكاش تنك لاق ىتح رفاكلاو مسملا نيب ًاقرق ىرب

 رعاشلا نككلو هلتق ىلع لثم ةفاسأو وه ًالاَم كانهو كلذ ىل حضتا دقف نآلا

 نمأي ثيح ىلا هيف اميقم ناك يذلا يحلا ةرداغم لواح هل تيب امب لع دقو

 نلعأف كلذب نيصاحلا هناوخاضعب هيلع راشأ دقو امس تيوكلا نم هسفن ىلع

 : هيلع ًافسأتم لاقو هتيب عبب

 يقيب رعف ينتمزاأ بوطخ تيوكلا قرشب يف -الخأ
 ينوم موءملا تفخ كف نكحلو لبسي قبب أَ كعب اسمو
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 ثيبر يسفن اي تناهبفو اتيب مويلا عيبأ نأ لبسأ
 تيقوامن عاكل ا الإو يبود هيلع كاسا نم ىبوذف

 تأشن يسفن اب هيف تسبل اعبي رهدلا بوطخ ينمزاتا

 تقم رهدلا كملع ىنه اذا نزح هارج نم ناضقت امو

 تفتك | ام يم تينفا دقو ينم بطخلا عامج اي كنأك

 تخحنأ دق هلع اماظ نم اجاح ءاميلعلل نإ كديور

 لعفي ال نأب نيقداصلا هناوخإ نم تاعافش الول هتيب مسبي رعاشلا داكو

 كلذ تائفن نم هلك وه ءابفسلا كئلوأ نم هباصأ ام نأ انماعو وه مع دقو
 هرجبب تفأ يذلا وهو ًالوأ رفكلاب هيلع مح يذلا وه هنإف .سبلتملا يئاسحإلا

 : لضافلا انرعاش ريشي اذه ىلاو امن

 مقت تيوكلا قرشب سانأ 2 انخبش كرحهب ىتفأ دقل لوقت
 موق نانجلا باب ىلا لسس حلاص نب زيزعلا دبع انتعاطو

 معن نوماعت ول هب يسفنل كرجبف ًاريخ هللا هازج تلقف

 ملع فيعضلاب ىنلرو يئاقش هدارمو مكشح دق قحار ىلع

 الو مرج الو بنذ ام ريغ ىلع رعاشلا رجه بوجوب لجرلا اذه ىتفأ

 ناك يذلا هزك رم هيدقتعم دنع رعاشلا لثحم نا فوخلاو بصعتلا ريع مقاد

 : الوأ هيف لئاقلا وبف الإو هلغشب

 بسلخلا وهو نخاس عمدب رقص دعب ىب يروغلا ىرأ
 ببجم هل ويف قوشلا هاعد اننلع كسمأ هل انلق اذإ

 ببحنلا ابئتتفي نأ انيشخ 0 ىتح هيلع سوؤكحلا بحتنتو

 بوبجلا زيخلا نم تقشنا هب توصب نزح نم نحصلا حماصو
 بطب بنذ الب ( ئرجاه )و اننافح رقص اذا شدنع لهو

114 



 بيبط ضرأ ىف لح امانل آ لمهأ وهو أرقص نأ معيل

 بمجع أبن هقالخأ ىفف ارقص تدصحأ اذا بحجع الو

 كلذ ابثبي ناك يتلا تابصعتلا ناديم يف يرجلا نع مقلا كسمأ انهو
 نادمملا كلذ يف ًادحاو اطوش الو رج ل هنا يدوب ناكو تيوكلا يف لاجدلا
 ءانبأ نمو انل ناوخا تاصغلا كلت سوٌؤك اوبرش نم نآل حبسفلا مساولا
 مهبيع مهنم نحو أانم مهو دحاو نطوو دحاو نيد مهاباو انمضي انتدلح

 ولو قتلا لوقأ نأ يندشاني خيراتلاو عنصأ اذام نكلو «انصقن مهصقنو انيبع
 موقلا نأ نيقي ىلع ناو اذه لوقا ءارم ناك ولو معأ امب رهاجأ نأو يسفن ىلع

 مهنم ريثكل نيبت دقف يضاملا يف اهريغ نآلا مهراكفا نأو سمألاب مهريغ موبلا
 كلت ىلإ ترشأ دقو «يئاسحالا كلذ امس مهتاعد ضعب سيلدتب اوماعو قحلا

 :تلقف هرارسا فشك وهملع درلايف تيب ةياتلث وحن تغلب ىلا ةدمصقلاب ةقمقحلا

 رسنلا ةمآ ىلع ولعت رجه هب يذلا هنأ ىرب نم اي ( حلاصإلا )
 رحهى برت رجه ريخنمتلكامو ةزيزع ضرا يهو رجه ترجه
 ردغ ودو ثيبخركموذ زافلهو ابلها دنع زفت ل دإ اهل ترجم

 رعولاجبنملا ىلإ ىنسآلاجبنملا نع مهغيزت تيوكلا يف موقل تنجو
 رب نعو ريش لك نع ابنكلو ًاحئاصن مون لك مهمدل عندت

 ركذلاو ةريصبلا لهأ ىلع ىقشبس هلقص لاط نإ شغلا نا بسحتو

 رذم ىلع نولهاجلا ىتح رتملأ ايرلاو شغلاب ماوقالا معاالأ

 يردن ال ةوادعلا بابسأب نحنو ةوادمعب انل ام ًاعمج نولوقي
 رقعلاو شبنلا لمعلا يزي ايزت لهاج رجه ىبر نم انبلا يتأيأ
 رغو يف حبصنو لغ ىلع ىيسنف ةوادعو ةنلتف يف انك رتمف

 رقو يفو ءاشغ يف انم عمسلا مأ حصان لوق نعراصبألا تغاز لهأ
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 داحتالا ىأإ ةوعدلا مولي نم ىلا

 كيكفتل ليملايننمربو لصفلا اذه يف هتبتك ايف بصعتم لهاج- ىنمولي دق
 سأك برش نم امأ «هيمرب الو همواب أبعا ال فوسو عاتجالاو ةدحولا ىرع

 نم ينحتمبس هنأ نيقي ىلع اناف ريم ققحم صحف قئاقحلا صحفو فاصنالا

 نع توكسلا انل غوسي فيك ؛ اينيد ًابجاو هتبتك ام ىريو هعسوأ رذعلا

 مو تعمم امي نيحلصملا ءاماعلا ىلع اولوقت نيدلا نيسلدملا ءالؤه رارسا فشك

 ةنتفلا ةراثإل نيعاسلاو ءادتعالاب نيئدابلا مبتلكاش ىلع نمو مه نوربتعي ال

 ءارتفالكب انومرو ةميظع لك انل اوبسن دقو يبنع توكسلا انل غوسيأ“ ةماقلا

 اولوتساو مهعادخو مهركمب مهرطف اودسفأو مهلمجدتب ةماعلا دئاقع اولزازو

 . حمحص ريغ ىقتو منطصم دهز نم هنورهظي امب مهراكفا ىلع

 مئاصلا يطملا نع صولقلا حن ينبارف ماصو ينبهرأف ىلص

 د# د 4“

 اوراد شوقنملا ىلعو اكسن سانلل اوربظأ
 اورازو اوحمح هلو اوماصو اولص هلو

 اوراطل شير ىمملو ايرثلا ىوف نكي ترا

 لاطبيإ ىرن نحنف ندلا نم اناوس فو انيف هنولوقي ام نورب اوناك نا
 لك يف ةدحاو أدي نوكتن نا دون نحن « نورب اك اضيا نيدلا نم هومعز ام
 نوكتنو لالضلاو غيزلانم هلهأ دئاقع يمحي ام لك يفو هيلعيو نطولا مفرب ام
 .:رودعتسم نحن اه . تاركنمو دسافم نم اندلب للختي ام ةمواقم يف ةلتك

 «فالخ لك نيسانتم موصخلا نم انل مهنا نومحزب نم انتحفاصم ديرب نم ةحفاصمل

 شورع نم نولزانتيو كلذ نودوي م له نكلو .ةماظم رعق يف هل نيمارو

 ؟ مهتمظعو مهمايربك

 : لبق اك اننكلو عوضوم ا اذه ىف هانبتك ايف نيراتحم ريغ اننا اق
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 مانملا بط اطقلا كرت ال يلامللا نم تاجعزملا الولو

 اهدض ىلا اننورطضي مهنكلو انحراوج ميمحي اهيلا ليمتو ةملاسملا دون نحن

 ىف داشرإلاو ظعولا ةصنم الع دق مهبانذأو سراف لهأ هلب نم لحر وه اه
 فتلا دقو تيوكلا يف مماج ربكأ يف 4١غ يأ ةئسلا هذه نم لاوش رخآ
 اوتصنأو هلوح اوفتلا لظملا هداشرإو درابلا هظعو عامسل سانلا نم ريثك هلوح

 نعطلاو حالصالا باطقأو مالسالا نيطاسأ يف لوقلا رجه نم هب قطني امل

 ذاتسالا لاثمأ « ةيقنلا ةرهاطلا مهضارعأ يف حدقلاو ةنيتملا مهنايدأ يف عسنشلا
 ريبكلا ذاتسالاو اضر دشر دسسلا ربكألا هذساتو هدبع دمع خيشلا ( امالا
 معلا يف ةخسار مادقا مهل نم مهريغو يلاعثلا زيزعلادبع خيشلا يسنوتلا معزلا

 سرادمب ضيرعتلا ماركلا ءالؤه يف نعطلا ىلا مضي اذه مم ناكو « نيدلاو

 فحصلا ةعلاطمو اهبابرأو ةيرصعلا بتكلا نم ريفنتلاو اهتاضبنبو تيوكلا
 . روزو هنم ءارتفا نيدلا نم كلذ نا امعاز ابعاونأ رئاسب

 قحألا أله مأ 6« نامفادم الإ انك امو نحنأ ىرتاأ موللاب قسأ أدإ نم

 ةحارلا ىلا دخن نا هلك اذه عم داريأ « نيمجابم انل اوناك دقو هناوعأو

 ؛ لوقن ايف قحلابو بتكن ايف عرستلاب انيمر الإو هاوقألا كفو نوكسلاو
 : لئاقلا لوق انيلع ىدصيل مهاياو اننا هلهات

 رفتغت ال ةميرج ةياغ ىف ءىرمأ لتق

 رلظف ابيف ةيضف نمآ بعس لتقو

 . « نيحتافلا ريش تنأو قىحلاب انموق نيبو اننسب حتفا بر د
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 رخأتو دومج رصع ال مدقتو ءاقترا رصع رصعلانا يبيلع ترمىتلا ثداوحلا نم
 مالحالا مهمدقتت ةأرجو مادقإ لكبو طاشنو ةمه لكب اوراسف كلذب اومع
 مهقيرطيف اوماقأو تاقرطلامهيلع اودس نمب نيلابم ريغ ةيذعلالامآلاو ةذيذللا
 رهاز لمقتسب ةرشبت ةكرح « دملقتلا ءارمأو تاوبشلا داع نم تارثعلا
 ايدام هحاتمت ام نمو اهنعاس دشو اهدضعب ذخأ ام اذا هأو تب وكلا

 نسحي ال اميظع اقرفو اعساش نوب دحي سمالا نيب براقي نم ةكرح « اببداو
 باسالادرس نم دب الو بابساب القنا لكلو شهدم بالقنا هنا هنع يضاغتلا
 ءادتهالاو ايتعلاطع مهاغتشاو فحمملا لايذأب نيمتيوكلا قلعت : اهدحا « انه

 وأ دناعم رغ لك الإ هلبحت ال ام راكفألاو ءارآلا يف ريثأتلانم فحصللو اهساربنب

 لوقب ثص. يمورلا رشب نب هما لضافلا باشلا رد هللو رباكم لهاج
 : ايعقانم 2

 هلوزن ىلغأ ًالزنم ىلقب فحصلا نإ
 يده رحلا ىبتشي ريطك فحصلا امنا
 لسس فحصلا ريبص أمقر ءاس نم 1

 هللبسو َلعلل يهو ةايح ريصخ اهبف

 كارتشالا يف هملا قبسلا لضف دانسا قحتسي تيوكلا يف تيب لوأو
 اومدقتو نادمملا اذه يف مهاوس اوزب دقف ءابجنلا دلاخ لآ تبب وه فحصلاب

 يف ديؤملا ةديرحتو ءارغلا ( رانملا ) ةلجييف اوكرتشاف ليبسلا اذه يف مهناوخا
 لكب اهلهأ نومربو اهتعلاطم نومرحي نييتيوكلا روهمج ناك يذلا تقولا
 ماوس نمي لزن ول ًاديدش اراكنا كاذ ذا مهينطاوم نم اوقل دقو ةميظع
 اوحبصا تح تابثلاب اوفرع ماركلا دلاخ لآ نككلو رايتلا كلذ ماما اومزبنال
 يعانجلا ىسع نب فسوي خيشلا لضافلا ذاتسالا رد هللو هب لاثمالا برضم
 كلذ ىلا اضبا ترشأ دقو ةمدقتملا هتاببأب ىنعملا اذه ىلا راشأ ثيح

 منك



 دجسم حالصا ةيسانمب دلاخلا دمح جاحلا مركملا مبميعزل اهتمدق يتلا ةديصقلاب
 : بوقعي لآ

 ركذت ال ابلهاو تيوكلا ضرأ علاعفب متنز ذا يل ًاركش
 ريصتب نم فيلح محاجنلا نان مفيلح تابثلاو مهومتلع

 رخفي اتيلع نم رخافن انك عمممزع ةوقو مئدبم نسحبو

 لضفلاو معلا لهأ ابثبب ناك يتلا ةنيمثلا حئاصنلاو ةرحلا ءارآلا : يناثلا
 مهراكفأو ةيقارلا مبملاعتل اناديم تيوكلا ةحاس نوذختي نيذلا ءايرغلا نم

 ناهذا نم اوعلتقا كلذبف عادخلاو شغلا لهأ سئاسد كانه مبحضفو ةبحلا
 ةسببيطلا روذبلا اورذبو بصعتلا كاوشأ اودصحو دولا لاغدا نيريثكلا

 ةمالعلا ريمكلا ذاتسالا رامضملا اذه يف ىتمسلا بصق زاح نم لوأ ناكو ةحلاصلا
 ًابالقنا ثدحأ تيوكلا اهبف راز ىتلا ةنسلا ىف هناف اضر ديشر دمسلا ققحلا

 قفدتي ومو عماج ربكأ يف اهب ماق يتلا ةنانرلا هبطخي اميظع أريثأتو اهلهأ نيب
 اوناكنم ريثك هللا ىلا باتف كانه ةرحاسلا بطخلا كلتب ماق ردحنملا ليسلاك

 اوناك ىتلا ةيقارلا مولعلا يف نوبغارلا حبصأو ءوسلا هتلمضف يف نودقتعي

 ةبغرلاتدادزا اذك و مياصألاىلع نودعي اوناك نا دعب ًاريفغ امج ًالوأ اهنومرحي

 بير الو .ةثالث وا نانثا الإ نيك رتشملا نم اهل نكي مل نا دعب ءارغلا هتلجم يف

 ىلع برضو هيلا لصوت ىلا قرطلا نم وأ دوشنملا حالصالا نم اذه لك نا

 دمحم خمشلا ثدحملا داتسالا ةمالعلا مهنم هدعب اوٌؤواج ءالضف ةبرطملا هتمغن

 يعد دقف لوالا اما .يرصملا هبهو ظفاح خبشلا لضافلا ذاتسالاو يطيقنشلا

 ةديدسلا ةراكفقا ثسب ةدم ثنلو باحأف ١مم“ ةدس ربي ولا نم ةبريخلا 'ةيعمجلا

 .ىرخا دجاسملا يفو ةرات ةيعملا يف داشرالاو ملعتلاو ظعولاب ةعفانلا همملاعتو

 تبوكلا ةرداغم ىلا هرطضا ام أرط نا ىلا حالصالا اذه يف بأدي لاز امو

 رعاشلا لضافلا بيدالا هيبنلا باشلا لوقي لضافلا ذاتسالا اذه يفو «قأسس اك

 (؟؟) م - تيوكلا خيرات منوع



 داتسالاب يبدالا يدانلا لافتحا يف فصق لآ مهاربإ نب فيطللادبع ديدجلا

 : ١مم ةنس تدوكلا راز امدنع

 تربك و تيوكلا تلله موبلا

 ىدهلا ةغبانب احرف ترشتسأو

 بحرمو لهؤم نيب موقلاو
 اعورم ناسللا برذ مهءاج دق

 يىرسشعم ةدأسو يموق ينب هيأ

 هوحن تاصخاش رظاونلا اولخ

 هنإف تورت ام هيلع اونثأ
 هتاحفن نم مالسالا رطعما

 احقنم لالحخلا رحسلا لسرملاو

 هترز امل رغثلا اذه ىرش

 حبار ةقفص كبف انلن هللا

 دم ملعب المأ دمجعأ
 ةنحممو ١2'ةيكنب تبصا دق

 ىنأب كاذ تح دبشي هللا
 ةماهت لامح تزتفا هل بطخ

 اهدعب كرجأ هللا ىستي تايه

 ريرحتلا ماعلا امهاتأ ال

 رومتس اهنا ائيسح ىتح
 رورس بولقلا لمش دقو ًابرط

 ريصب تالضعملا لحمي قبل
 اوريشأو مركشب هملا اوموأ
 ريسي ثمح- ريست بواقلا اوعدو

 ربيدجح ءانثلاب يرمعل لجر

 ريضف وهو نيدلا ضور دبعمو

 ريمضو بقأث ركف هب وي

 روغث كارت [:رأ تنم حلق

 روطس فكالا قوف امل تبتك

 روهشملا حلصملا انيق هيحوي
 ريسي كيدل اهمبظعا نرأكو
 ريطي باصملل ىبلق دك دق

 رمت هلالا ىلا ججعو اعغزح

 ريصب داعلاب كئبرو ربصاف

 نم ريثكل املعم أريخا ةيدمحألا و ًالوأ ةمك رامملا ةسردملا لخدف ىناثلا امأ

 ال هتناهالو برضلاب ذاتسالا ىلع ريبزلا يف ءايبغالا ءابفسلا ضعب رساحت ىلا رعاشلا ريشي (1)
 عيظفلا ثداحلا كلذ نم نوحلصملا ملأت دقلو اهلومخ نم راكفالا هيبنتو حالصالا يف همعسل الإ بئذل
 ضبقلا اريخا ةجمتنلا تناكو لهاجلا ىناجلا ىلع رييزلاو ةرصملاو تيوكلا نم تاجاجتحا تردصو

 , مظعتلاو لالجالا فكأ ىلع ذاتسالا عفرو هشيطل ءازج ةدم نجسلا يف هجزو هيلع
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 ال ام ةئسحلا رظآلا نم هل ناكف اهريغو ةمفارغجلاو ةسدنهلاك ةيرصعلا مولعلا
 . هتريغدو هلضفب نوفرتعيو اهملع هنوركشي مويلا اذه ىلا نويتيوكلا لازب

 تيوكلا يف يسنوتلا معزلا
 مأدقم لطبو ققحم ذاتساو ريك معز داذفالا نيحلصملا كلوا رخآو

 ىف هل صلخمو « نيكنحلا ةساسلا سرخأ يمايسو « نيققحلا ءاملعلا نم ملاعو

 ءهءانيأو برغلا هب رخافي نا قرشلل قحي هوفم بيطخو دوم رثأ ةكرح لك
 نيدودعملا قرشلا لاجرنم ىلاعثلا زيزعلا دبع خيشلا يسنوتلا معزلاف ورغ الو
 معز « مهتفرعمو ماده رداويل بهابغلا باجنت نيذلا رامكلا هقامعز نمو

 ةدعقلا يذ يف تيوكلا ذاتسألا اذه راز « هلاثما نم ريثكب تقولا حمسي ال
 كلسب اهدم كانهو « ماركلا دلاخ لآ ىلع [يرك ًافصض لؤنو 14 ةنس

 ضوبنل ةزفحتم ابك رتو طاشنلاو ةكرحلا حور أهمف ىرجأو « ةامحلا ءابربك

 هماعلا هسلاجم يف نإ هلضفل نيجاتحلا ىلع هب دوحم ناك امب بيرغ مدقتو شهدم
 ذاتسالاف معن « هب نييتيوكلا تالافتحا يف اهب لضفت يتلا ةغيلبلا هبطخ يف وأ
 ريثأتلا نم هلو هنارقا نم دحأل سيل ام ةضراعلاو ةجحلا ةوق نم هل ىلاعثلا
 هتوكس يف ريثأتو هقطنمو همالك يف ريثأت هل «هاوس دحا هب زوفي نأ ردني ام

 دينعلا مصخلا رطضصيو بابلألا رحسيو لوقعلا رهبي ام كلذ قوف هلو هتكرحو
 تديشو اهدعقأو هتراءزب تيوكلا ذاتسالا اذه ماقأ . همامأ هسأر ءىطأطي نا

 بولقلا هتيحم ىلع تدقعنا . هريغ صخش نم اهتايح يف هدهشت لام هنم

 ةيماعلا دهاعملا يف ةقيشلا تالافتحالا هل اوماقأو ريبكلاو موقلا ريغص هربكأو
 لافتحا يف هتلمضف ماما تبقلا دقو لضفل اريدقتو هردقل أرابكإ « ةيبدالاو
 : ةدصصقلا هذه هب ىبدألا يدانلا

 ؟ لالجالا ىبر ىلع مقا نماف لامن يسك دق لافتحا اذه

 ؟ يلألتملا اهرونب مالظلا ولجت ةحاس يف هوامم رينأ نملو
 ؟لابشالاو داسالا ةببه يه ةسيب بواقلا كلم لامعلأ
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 هباع ام حلصمل مقأ دق مأ
 أك ردم ةماعزلا نتم الع نم اب

 تفرش دق مكمساب ةماعزلا نا

 هردق عفريل اهبطخم كاوسو

 ادمس فرست نرا ةماعزال ام

 ةمهب بوطخلاو عراصت نماي
 ممودقب تنيزت تيوكلا نا
 اهممشو ىق تدب دق اهلا رظنأ

 ابعوبر ترز موي ديعب تيظح
 اببلهأ يداون نم دان لك يف
 مكراز دق اورشبا الأ لوقي !ذه

 الئاق ةرسملاب فتهي هاوسو

 مفيض نم اومظعف تيوكلا لها
 ةبابهم لاذنلا موي هلالظب
 الكشم حبصا رمالا ام اذا هلو

 لامصعألا ملاصو تانثلا الإ

 لامها وخا هكردس سبل ام

 ؟ ىلآلو ىلح اهبسحم كاوسو
 يلاعتملا اهببطخ تنا كارأو

 يناوتملا هرخفب مانالا داس

 لاعف لئاق نم ةمه يه

 لاطبالاو نرارقالا ةنيز ا
 لاتخلا ةيشم اجابتبا يشن

 لاغ دبع لاطبالا ةرابزو

 يلاعلا ممعزلا نع رسي ربخ
 لامأآلا ةياعو نبرعلا دسأ

 لاوز تنذآ ةلابجلا ى[را

 ىلالع تامركملا يف هلالظب

 لافجالاب باصت عوملا ابنم
 لاكشإلا ضماوغ لحب يأر

 تيوكلا يف يثارخ ''' دم ةئدف

 يبرعلا جيلخلا يفو

 مولاعلا رردب مهقانعا اودلقو ةحلاصلا قالخالا روذب نييتي وكلا ناهذا ىف

 ةئتفلل الا رايدلا كلت سبمي مل هناف انه لجرلا اذه رمأ يف ةضافالا يف ءىراقلا ينرذعمل )١(

 . عبي عادخنالا نع سانلل ةحمصنلاو ءابفسلا نيسبلتملا
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 ام سكع كانه ر5آلا نم هل ناك نمم ًاجذومت ركذن نأ أذا اني قيلمف ةعفانلا
 ءامشالا زيمت !مدضيو ثيبخلا نم بيطلاو دسفملا نم حلصمال أزيمق ءالؤمل
 ةقيقحلايف وه امو لوألا قيرفلا نم هنأ نظي ناك صخش ىف ثحبلا رصحأسو
 كانهو قفامض يف لزنف ريبزلا نم تيوكلا ىلإ دفو لحجر .متز يعد الا مهبف

 اه رهاظتي تاك يتلا ةيفلسلا هتديقعبو هب نيمحعملا لوأ تنكو اهقحب تمت

 ( ةيدمحألا) و ( ةمكرامملا ) نيتسردملل ًاريدمو ًاماعم هفيظوت ىف تمعس ىتح
 يف هل فلخف . سكتناو سكعنا فسالل انو هنكلو العمف اهمنف فظوتو

 يتلا اهمسح اهئارج نم هتفذق ًاراثا « عاهمألا اهل كتست ةئيس ًاراثآ تيوكلا

 ىتحطخسلاب ًاعتممو ةرملا مئاتشلاب ًادوزم اهنم جرخ «© بولقلاو ةدئفالا قرحت
 يرهزالا ثا رخ دمه ابنم جرخ « دعب ام يف هتقيقح اوفرع نيذلا هباحصأ نم

 يراوي نأ هب ردجي ناك ام تايزحلا نم اهمف هل ىقبا نا دعب يطولفنملا يرصملا
 هحيرات ةفححص ىف رطس نا دعب اهرداغ . ءاسحلا لهأ نم ناك ول بارتلاب هسفن

 . رمخا عومدلاب ةلضافلا قالخالا هل ىمت ام

 يف ةبس اهب ناك دقو هقالخا نعأ لجرلا اذه نع كثدحا نا ديرت اذام
 روخلاو تاركسسال ةرقاعمو روحفلاو ىتسفلاب سايقنا . ربطلاو فافعلا هجو
 يه ىلا ةالصلل كرتو ناضمر ىف راطفالاب ةرهاجمو . ةممهبلا تاوهشلل لمصو

 هتقو ةمايسم هب ناك يذلا بيرغلا هبذك نع مأ . مالسإلا ناكرا مظعأ نم

 . ءايرجلا نولت هنولتو هعادخو هركم نع مأ . اهتامز حاجسو

 كلذ ابيب فصتا دق ةعبنشلا لالخلا هذه نم ءىراقلا اما هتعم« اه لك

 جرع م تبوكلا ىلا الوا بهداف تلق ايف ينقدصت مل نإو يرهزألا لحرلا

 نوفرعي امع يىهلأساو مهتيدنأو موقلا سلاجم كانه شغاو ريبزلاو ةرصملا ىلع

 . دعقملا مقملا هنم كيمصصي امب كنوربخيس مهئاف هلع

 لاقثم هللق ىف نم اهنع لجي ةفئاز ةديقعف اهرمضي ناك يتلا هتديقع امأ
 الو ءامح الب حرص . نيدلا نم ًأرثا اهبحاصل يقبت ال ةديقع . ناميا نم ةرذ

 نان



 ىراخسلا ناك ول) هلوقب هللا همحر يراخبلا مامالا نع انئيب راد ثحب ىف لجخ

 نأ ًاضيا حجراو . ( صاصرلاب مادعإلا هؤازج ناكل رصعلا اذه ىف ًادوجوم

 نم هتلاحتسا ىلع هئاسلج نيب هبشلا نم هممرب ناك امل داعملاب دقتعي ال لجرلا

 نادف لالضلاو رفكلا يه ىلا دوجولا ةدحو امأ . اهتلازال ضرعتي نا ريغ

 ل ًاماقم يبرعلا نبال مفريو « اهب الا متي ال ناميالا نا لوقيو ًارابج اهلا وعدب

 عيمج نأو ةدحولا يف هدارم اوميفي ل سانلا نا يعديو هاوس دحأل هعفرب
 تلق ام ًانسح هل تلقف نيدلاو قفتت تاليوأت اهل اهيلا ريشت يتلا هتارابع
 امل دجا نا ىلع ريسعي صوصفلا يف هل تارابع ضعب نع باوجلا وه ام نكلو
 ةبسن مص نا لاقو لجرلا تببف اهنم أذبن هل تركذو ريمضلا هملا حاترب ىنعم
 ناولاق ايف ًاقداص نكي مل هنا ينتفي لو ةثيبخ أذا هتديقعف هل تارابعلا هذه
 . ريغ ال زك رملا جرح وه امنا حيرصتلا اذه ىلإ هرطضا يذلا

 بهذم ىلا اهب لصوتيل الا دوجولا ةددحو ىلا عدي مل هنا اريخا تملع دقو
 يترشع لوطل يريغ نود هنم كلذ تملع « أرسم هيلا وعدي ناك يذلا ةببابلا
 نم نظي دنراكو بهذملا اذه نأث يف ثاحنالا نم انئيب رودي ام ةرثكو هل

 تلطنا [(ى يلع يلطنتس هتليح ناو هيفخيو هرتسي ناك امل ينطفت مدع هتوابغ

 .. نييتدوكلا ىلاوخا نم ريثك ىلع

 هعالطاو لها دئاقعب هتفرعمل رصم يف بهذملا اذهب مهتا هنا امري ىل لاق
 هبارضاو( رورس قابلا دبع خشلاك ) هباحصأ رداغ اعالطا هلاجر مجارت ىلع

 وه عالطالا اذه نم هضرغ نا لاقو . مهنع هب ثدحي ايف هيلع نودمتعي

 . لادجلا نادبم يف احالس هذختيل هيف فعضلا مضاوم نب فوقولا

 لمصهأ ناف دج ةيوق ةممج اهنا بير الو تعمبس ام ةمبتلا هذه نع لاق

 نع عافدلل بصتني مو هب يمر امب لجرلا يمر دقو ابس هيف اب ىردأ تببلا
 ةاعد دض هتوص انعمسأل يعدي امف اقداص ناك ول مث هملقب الو هناسلب ال هسفن
 نكلو - هطالتخا ةرثك و كانه مهترثك ىلع قارعلاو رصم يف بهذملا كلذ
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 نوريثك مهو ةاعدلا كئلوال هلادح مدعو « هلوح موحت مهتلاو ليوطلا هتوكس

 لادجلاوعافدلا نع ىرت اب هل عناملا امن الاو .ةمهتلا كلت ةناتم ىلع ناهرب ربكا

 / ابتع تبرضأ هيوق ةديدع نيهارببو ناهربلا اذببف * كلذ هتعاطتسا يفو
 اهتاعدنم هناو ةتوقمملا ةفئاطلا كلت نم لجرلا نا ىف باسترا لقأ ىدنع قبب
 اب تيوكلا ف سرادملا رماب نيّمئاقلا ضعب كلذب تملع نا دعب تحراص دقو

 نوكي دق روماب رمالاب هنلا تبضفا نم رذتعاف ةثدمحلا دئاقعلا نم هرمضي ناك
 هتفيظو يمرك ىلع ًاعبرتم ةدم لجرلا لظ انه نم . اهب كستلاب ًاروذعم
 مدعو ةفيظولل هلامحا يف موللا نم هملا هجوي ناك ام ةرثك الول هكرتل ناك امو

 . ًاضيا ةذمالتلا حاجت مدعو اهبجاوب همامق

 هنكلو هتفميحص ديوست يف ىماق تيرجا ال يرهزا ريغ لجرلا اذه ناك ول

 هنع هفرعا ام عيذا نا بجاولا نم تيأر مركلا دبعملا اذهل نيمستنملا نم وهو
 هالسلا نم كلذ ريغ وا دنحلا وا نيرحبلا يف ءاوس هلالض نم سانلل ًاريذحت

 اولزتيف فيرشلا مهدبعم يحيرخ دحا هبّتأي امب لع ىلع رهزالاب نوُمئاقلا نوككملو
 . هتلك اش ىلع نم كلذ اولزنا ا باقعلاو ءازحجلا نم هقحتس ام هب

 نم هب ماقامب ةسدقملا رهزالا ةمرح كنه لجرلا اذه نا لوقأ ال انا
 رهزالا نإف يسرافلا جيلخلا دالب يفو قارعلا يف ةنزح لا راودالا كلت لبثت

 أظقي نوككي نا هيلع لوقا ينكلو ديدحلا ثبخ ريكلا يفني اك هثبش يفنب
 ةيمجلا هنساحم هيوشت يف أدبج نوثأي ال نيذلا نيدحلملا نيدسفملا كئلوا ماما
 . روبحلا نيب ةئسحلا هتعمس ةءاساو جراخلا يف

 يئارخ دمح يف يأر
 ءارآ نمضتي

 يزئالا ةجهب دمحم خسشلا لضافلا ذاتسالا انبحاص ةقفاوم نم بجعأ م
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 قيقرلا ساسحالا لهأ نم انبحاص ناف لجرلا اذه يف هارا تنك ايف
 . ةيئاصلا ةسارفلاو

 جلاخي ناك ام لثم هريمض جلاش دق انبحاص تدجوف دادغب ىلا تّدِج
 ةقداص رداصم نم اهاقتسا ةمبم تامولعم هنع ىندازو لب لجرلا نع يريض
 تالظحالملا نم هل نعي ام عم ىلع اهب لضفتي نا ًاريخا هترضح ىلا تبغر
 قبلك ىلا اهمضا ةغبلبلا ةعيدبلا هتماك يه اهو احرف ىملو ًارورسم باجاف
 : لاق لوقت امل ةقدصمو امل ةدهاش نوكتل ةفلاسلا

 ىلا اهنم جرو < قشمد لخدو < عجتناف رصم يف بدجأ لجر اذه )
 راطسسلاة جم دم مخيشلا داتسالا ليلجلا ماعلا يبمس نم ًاباتك يلا لمح دادغب
 ابهمف فرعي ال امابأ دادغب ىف ىقبو « هتفامض قوقح تبضقو هب تبحرف
 يتلا هتبط تناكو يوتني ثمح ىلا ينعدو مث 2« ياوس هل عجرم الو ©« يريغ

 . (ريبزلا) اموتني

 ؛« هرهوج تبنتكاو « هروغ اهب تربس تاثحابم هنيبو ينيب تراد دقو
 .كل هنم يل ناب ام نايبب سأب الو © هرمضم تفشكو « هرس اهب تكردأ لب

 ًالضف يماع ملسم اهب فصتي نا قيلت ال لالخ لجرلا اذه يف ىل تربظ
 تيأر ام حبقأو . مظع رهزألاك دبعم ىلا متنمو نيدلاو ملعلا ىلا بستنم نع
 هف غلابيو ءيشلا ىحي نراك ؛ بذكلا نم هللاب ذايعلاو 2« بذكلا هلالخ نم
 , هلوا همالل رخلآ ضقان هثيدح نم ىبتنا ام اذا ىتح فصوت داكت اال ةغلابم
 ذخخأو هنع هللا يضر هدبع دمع خشلا مامالا ذاتسالا مزال هنا ةرم ىعدا دقو
 هتردتباف « ماع نيثالث رمعلانم لب هنا هيف ركذ ثيدح ىرج مث « ملعلا هنع
 موملا ىتح مامالا ةافو ىلع ىفم ! خيش اي : هانعم ام فطلت لكب ًآلئاق انه
 ال تقفو دقل : كرد هللف « نيثالثلا تغلب دق كنا تركذ دقو ًاماع ٠ ءاهز
 نم ةرشاعلا ف تنأو هنع كذخأو مامالل كتمزالم نم كريغ دحأ هل قفوي م
 . « مظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ » ! رمعلا
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 : لئاقلا لوق دح ىلع هنيد يف هناو « هاوعد يف ةماملا ةماسم بذك

 دايز يف برح لآ ىوعدك اهبعدي (ةنايدلا) يف "يعد

 ةكئالملا ىلع قبطني داكي ال امب هفصيو يدتقا سابع ركذب جبلي هتيأر دقف
 يف رقو ىتح - بهذملا داسفو يأرلا نفأ نم هب فورعم وه ام عم نيبرقملا
 راطيسملا داتسالل كلذ ترك ذو . نيقزترملا ( هيبابلا) ةاعد نم ةبعاد هنا يسفن

 بغار خمشلا هلا بتك . هنم يسفن يف رقو امم ائيش هسفن يف نا : ينباجأف
 ذاتسالا رذصحأل ىلإ بتكي نا هملا بغربو كلذ دكؤي رهزألا نم ينابقلا
 لاق « هتسيسدو هركم نم . هتسردم يف نيعت يذلا يظقنشلا دمحم خشلا
 : راطسلا داتسالا

 ةرمحو يودعلا لضافالا هئاقدصا نع ينابقلا ذاتسالا يل لقن مث ... »
 ال .:رولتم هنا يئارخلا نع ىل مهشيدح ةحبتت : لاق < يتأب ام اضر مصاعو
 مهلا ناو 4 هئاكذ مم بارطضالا نم هتيلقع يف امل ادبأ ءيقث ىلع تش
 هذه ىلع ءانب يدعو - لاق نا ىلا - ةربش هل نوكتو شيعي نا هدنع

 وجرملاف ؛ ىتش ناولأب ةمشثئابسلا رشنل قارعلا ىلا هباهذ نا ةشابنلا ةجئتنلا

 يطيقنشلا انمخأىلا بتكيو سانلا هنم رذحمل بيبحلا ىمسلا هيينتىلا ةردايملا
 نيعت هنأآل هنم هرذحي ةرصبلا لامعا نم ريبزلا يف يذلا مرتحلا ةمالعلايفلسلا
 6 هنس ردم ق

 ظلغا يىنابقلا نا ينامقلا مالك ضعب ىلع راطسلا راصتقا نم رهظي يذلاو

 هتبل انو . هلاح ةقيقح ىلا زمربو دارملاب يفي ام ىلع رصتقاف هقح يف لوقلا
 . بتك امه عيمج دروأ

 نب نيدلا يبحم ىلع ىنثأو <« ةريبشلا دوجولا ةدحو ةلأسم يف ةلمل ىنثحابو
 ةداشلا يبرع نا لاوقأ نم هل تركذو « هيلع تددرف « ًاريبك ءانث ىبرع

 م



 مالسالاخبشل ةعيدب ةلاسرىلع هتعلطأ مث . هلالض يف يرث نا ًادحا عسي ال ام
 « مهبهذم داسفو دوجولا ةدحوب نيلئاقلا ىلع درلا يف هنع هللا يضر ةسمت نا

 يف ناك اذكهو . ناسنا هنم هلبقي ال دراب مالكب أرذتعم همالك نم لصنتف

 قلقلا نم لاح ىلع رقتست ال ةرئاط حيرلا ببم يف ةشيرك

 . تلسناو اهءادب ىنتمر « تلاق نم

 ةأحزمه ةيناسللا مولعلا يف امس الو - هتعابضب نا يل ربظ دقف هملع امأو

 ىلا هيف جوجو ماك قوز ياش اذاف ناحلا نيف بج زر دق لجرلا نكلو

 ! « انحط ىرأ الو ةعجعج عمسا و لوقت نأ ثلت الف هما

 « باطولا رفص « ةعاضبلا ليلق * برطضم « نولتم لجرلا ناف ةلجلابو
 هلوانتت نمم وه الو ؛ أدبا اسردم هلثم ماتعي نا نسحم ال « ضافولا يلاخ

 ةيوطم هتفحص تكرتل قيدصلا ذاتسالا 1هما هنع كلاؤس الولو انتعارب

 ْ . (رهدلا دبأ

 ىرئالا ةجتبم لمخ

 يئارخ دمح قيدص
 هرس فشكي

 ينءاج مايأ ةعبرأ وحنب عبطلل ءادوسلا لجرلا اذه ةفيحص مدقا نأ لبق
 لففنلا ةمزالم همزالو يثارخلا بحطصا لضاف خأ نم نيرحبلا نم باتك

 ءيشثب حألاكلذيلإ ىففا دقو هريغ دحا هبلعملطي مل ام ىلع هنم علطاف هبحاصل
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 ثنك ال أدهاش هلاق ام ءاجف ةبباملا ىلا لجرلا ءاتنا امس رارسألا كلت نم

 تناك يتلا ةشقانملا ليل مكنم هتعمس دق امب ًادج رورسمل قحلا ماو ىنا )

 بجعتت ال . 1[ بلضت نيدلا مماب سانلا رغيو رغ يدلا يئارخلا نيبو كنيب

 أك هل اذختمو ةمات ةمزالم هل امزالم تنك ام دعب روكذملا ىلع ىبالقنا نم

 ريثك نم كريغو تنا هملا هتبجو ام ةحص هيف دقتعا كاذ ذا تنك اف قمقش

 مايالا يف امأ ماظنلا ةحلصمو نيدلا ةمدخ يف مهتايح اوفقوأ نيذلا ءالقعلا نم
 ةنيد لئاسم يف أرارم هتثحابو هتربتخا نأ دعب هدقتعم ىل ربظ دقف ةريخالا

 هتدجو هللا حمس ال قدبقع عزني داك ىتح رمألا ةقيقح ىل حابأ ثمح ةبومندو

 صعب ىلع ءاهبلا هب حرص ام رشنتنو هئدابمب كسمتيو همظعيو ءاببلا رقوي ًاًمتاد
 لاقف اهمها ىلع رصتقاو ةريثك اهيلع علطا يتلا رارسألا نأ ركذ مث ( نابشلا
 يئاهسلا يدنفا سابع نم يشارخلل تلسرأ بتك نم هملع تمعلطا ام ابمهأو )

 يشارخلا حدي يدنفا سابع نأ اهصنو ىلوألا ىدامج ١9 يف 147 ةنس يف
 كقفويذلاءاببلادمحا ) روكذملا ًايطاخم هياتك يف سابع لاق ًابيرقت هسبأل هحدم
 .(هاببلا) كيلعو ءودهو ققر لكي سانلا جلاع بيبحلا ايءا*نيمئابملا داشرإل

 نيدتو ىكرملا ةجلاعمل كقفو هايا كعاستاب ىتحلا كل ريظا يذلا ءابملا دمحا

 نم هيلا بسن ام يئارخلل تبثت يتلا لاوقألا نم كلذ ريضغو « ةققحلا

 ةغللاإ يدنفا سابع طخب باتكلا ىلع تلصحت دقو نينمؤملا سانلا نم ريثك
 باتكلا لازن الو < ةسسرافلاب ويف باتكلا مسر اما <« ءاحصفلا ةيبرعلا

 هنا كل ركذا نا ينتاف : لاق مث . ( ها يثارخلا نم لع نودب ظوفحم يدنع

 ةقباسلاةلاقملا متينك نيذلا متنا كنأب هيف هملعا اباتك رياجلا دمحا خيشلا ىلا بتك

 اناتهبو ابذك هتايرتفب باتكلا اذه قفل دقو ©« تيوكلا ةراماب اهيف نعط يتلا

 . ها خلا اليصفت ةلأسملا نع ىنمبفأو يروضح همتكو
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 هةميئثتثت

 سرادملا نم يثارخ دم لاقتسا نا دعب ١844 ةنس ناضمر رخآ ىف

 مجارتو مهدئاقعو ةيئاببلا ف تيوكلا يف ىبدألا يدانلا ىف ةيوط ةرضاحم ىقلا

 هفراعمو هقالخا يفو مئامعز دحأ يدنفأ سابع حدم يف بنطأو مهاجر

 ضقنلاب مدئاقع نم ءيش ىلع رك و « رشبلا نم سيل هنا ضعبلل ليخ ىتح
 فنرا يف ًاثيقب تددزاف ةرضاحلا هذه ىقلا « نوملا يف دامرلل ًارذ لاطبالاو

 يف ةيئاهب الو امل ثعابلا امن الإو بائترا الب بهذملا اذه ةاعد نم لحرلا
 تببنو ىهتنا نا دعب هتضراعف نيقي ىلع اثمقي ىنتداز . ةاعد الو تيوكلا

 ىلع ةلادلا نيهاربلا نم ائيش مهل تدرسو بهذملا اذهب امبتم ناك هنا ىلا موقلا
 امو اتاب ًاراكنإ تلق ام ركنأو كاذ ذإ بهذملا اذه نم أربت هنأ ريغ كلذ

 كلت يف ديرب امي زاف دقو « محلوقع ىلع هوعو نيرضاحلا عدخسل الإ كاذ تاك

 ينوأطخو هايا يضراعم اوبرغتساو اوقدصو لاق امب اوئمآ موقلا نإف ةعاسلا

 يلدأ لادج يف مهاياو تلز ام ىنكلو باتكلا كلذ بحاص مهنم ناكو اهيف

 عانقا نم ريصق تقو يف تنكمت ىتح تلق ام ةحص ىلع نيهاربلاو ججملاب مل
 . مهنم ريثكلا

 كلذ ديأ دقف ابنع ريمالا ومس هغالباو ةلاقملا كلت ىلا لجرلا ةمسن امأ

 يماعل رمألا برغتسا مل ينكلو باتكلا سيئر حلاص الم لضافلا انئيحاص ًاضيا

 .عنشأو هنم مظعا وه ام ىلع همادقإو ءارتفالاو بذكلا ىف لجرلا ننفتب

 أدحاو افرح طخأ مل ينا اضيإ تيوكلا لها معو هتيشاحو ريمالا لع دق
 هقنع زحم ناو هسفنب هسفن حضفي نا لجرلا اذه ءاش دق اذاف ةلاقملا كلت نم

 . نوملاظلا لمعي امع لفاغد كبر امو

 اوماقأو لجرلا لايذأب اوقلعت نم رظن تفلأ لصفلا اذه ىف تبتك ام ىلاف
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 ةلامخلاو مه, قلي ال هاف موملا اذه ىلا مهيولقو مهحناوح نيب يلاعلا لزثملا هل

 . ناقداص اوناك نا أاثش راشعالا نم هو ربع نأ هذه

 نيرونتم نابش روبظ تيوكلا يف ةساعلاو ةيركفلا ةكرحلا تاهوقم نمو
 هعفرو العلا ىلا نطولا ضاهنا مهقتاع ىلع !وذخا ىتح ةريّغو ةسامح اوألتما

 اوسسأ هسفد ضرغلا اذهو . ةفلتخم بيلاسأو ىتش قرطب لايكلا ىوتسم ىلا
 ىلع ةيفاضلا تالاقملاب عامسالا نوعرقي اوعرشو ىبدألا يدانلاو ةملهالا ةيتكحملا
 شيجو مطاق حالس مهنم ملعلل ناك ىتح مهبأد اذه لاز امو دئارجلا تاحفص

 رطقو دلب لك يف مث بابشلاف ورغ الو « ليلاصالاو تافارنخلا وزغل مرمرع

 نم مهيف هللا كرابف ةريبكلا لامعألا مئاعد ماقتو لبقتسملا مهيلع ىنبي نيذلا

 بضنتو نيلت الو روخصلا نيلت يتلا ةيوقلا مهمئازعو ةبلاعلا مهممه فو بابش
 تاببألا هذه تبجو رارحالا بابشلا ءالؤه ىلإو بضني ال اهٌوامو عببانمل

 : تدوكلا ىف يبدألا يدانلا حاتتفا يف

 ادجم تناطوالل نين أمه موقلا بابشس اب

 ىدفت حاورالا هفود اقح ناطوالل ترإ

 ادرو اذمأ اوعدو سيفن لك اولذياف

 |دح مفصلا قحتس جادم لوق اوك رتاو

 ادسر ىغلا قيرطو الالض قحلا بح

 ادقح لمح هنا مما را هوك رتاف

 دوج ># 4

 ادا هللا ظفح اودح .راشلا انأ

 أدعس مونلا نومسحن موقل مونلا أوعدو

 ادهسو امون مبنم ولش موقلا راوبف

 ادرقو اعمح العلل أوه م أآودحت هبا



 ادقو الغاورسكاو مولمعل |وريس 4

 ادبع ركفلابنكينا ةابح صخشلل سيل
 ادهش .:رونجت هبف اوجوه نيدلا ىلاو
 ادهو نيدلا مده صخبش لك ىعسم باخ

 ادرط بحوب هضفر ةأاسح نيدلا اا

 ادصق نومست ابمف اوعساف قالخالاىلاو

 ىدرت نإ اهاوسب وجنيبعُسلا اندهع أم
 ىدبت رخفلأ مهنم ايابش هللا ىعر ا
 ادنهو اماش مهب يهابنس بيرق نع
 ادنجو اشيج ىدبلل مهاراس بيرق نع
 ادإ ءاح لوبج نع احفص ناشلا اها
 ادلألا مصخلا لتقي حالس حفصلاك سيل

 ابذع اهبلهانم نم نويتيوكلا برش ىلا ةماعلا دهاعملا سيسأت : عبارلا
 نيتسردملا نيتاه قافآ نمن ةيدمحالا ةسردملا اهتشأو ةمك رامملا ةسردملاك الالز
 مولعلا ءىدابم ةعشأ ترشتناو ةجضانلا ءارآلاو ةرحلا راكفالا روذب تعطس
 هقفلا ءىدابم امأ « خيراتلاو ةسدنهملاو ايفارغجلاك الوا اهنومرحي اوناك يتلا
 تناك دقف نيتسسؤملا نيتاه لمق كانه ةعئاش تناك ناو يبف فرصلاو وحنلاو

 نيب ىتح ةروسبه تراص دقف نآلا اما . ىحللا لهأ نم دارفأب ةروصحم

 ةماعلاو ةضيرعلا ةبحللا اذ قوفي نم مهيف دجري نيذلا راغصلا نم ريثكلا
 . ةريكلا

 !'' تيوكلا سرادم

 ةرشع عبس نع لقي ال ام سرادملا نم ( م 1485 ) نآلا تيوكلا يف

 موعحرملا باتكلا اذه خرؤم اومركي نا اريمشا فراعملا ةرازو ىلع نوفرشملا ىأترا )١(
 2 أ 55٠6٠ ةنس كللذو دئمأ لمحت ةمد لح ةسودم اودحوأف ديشسرلا زب زملا دبع

 ا /
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 مماق خيشلل ناكو نينسحلا نم ةمبور فلأ نينا ىلع فيني ام اهل ممتجا
 نيثالثب املا لوألا لضفتف كلذ يف ىلوطلا دملا مهاربا ل[ نحرلادبع خبشلاو
 لضافلا اهحدتما ريبكلا لضفلا اذهبي امهدرفتلو افلا نيرشعب ىناثلاو ةيبور فلا
 : هلوقب يعانجلا ىسع نب فسوي خشلا

 الالف الإو لضفلا اذكه

 العلا ىف هووذ لضفلا فرعي

 مثركحد ولحم حاص اياني مق
 نمو مبرلاو لالطالا عدو

 ىمألا لوسعم روحألا دو

 ىوملا تالاحو حارلا عدو

 مهنع ( ينركت ) ال حرص مث
 افولا لهأ مه مهاربا لآ
 العلا لهأ م تاداسلا مهو
 تلقثا لاعم رهدلا اولمح

 مبعرف ىمأست نأ عدب ريع
 ةرهرز ىلدت كاز مهلصا

 مساق يف مه دجمل نإ
 ىدلا بدنلاو لاضفملا وبف

 اللا نيب نم باتكلا رشنت

 ةيعمج نم ريسخلا يف نكي م
 هلذب يورت ءانبالا لسو
 ىضم دق نمع رهدلا تلأس ول

 هل راكذلتي حاص اي نع
 ىدنلا داترل رغثلا مسأب

 الاجر دجملالو لضفلا نا
 الازن تمر نا لاطبالا مهف
 الاخت حاترت حاورالا همف

 الالدو ابمت بابلألا ذخأ
 الامنو ًاماهس ظحللا ىف نإ

 الابخو ًانونج كوسكت يبف
 الاقمو العف باجنالا مهف
 الات دملا امس موجخ مه
 الام بطخلا ام اذا فبكلا مهو
 الائشو انمي رهدلا لفهأك

 الاتم لضفلا ةورذ نم لنبي وا

 الامعفو ًاعورف اوناط اذلف

 الالمعجو ًادوج ىفحت اماع

 الانت نل لاعب ىماست دق
 الاصخو الضف دومحملا هركذ

 الالز رحملا كلذ نم درت مل

 الالظ اماضت دق لاعم يف
 الال لاق اذبك اممم ىأر له
 الاونو المج ضاف الضاف

 الامعف فوع وأ باط بقلف

 الاقع رسعلا نم لح م هدنع

 ل



 الالرو ًازع بلكت هيف ىلعلا لين ىلع سفنلا سبح
 الالتو لبملب قرب ادب اه 2ىهنلا لهأ اي ريخلاب متمد
 ىلاوتي مالس رجفلا علط ام يمهاربا لآ مييلعو
 الام قواخلا نم وجرب الو لب ىدن ميوجرب سيل بيدا نم
 ىسع نب فسوي خمشلا كلدل رشابملا ناكو ١5 ةنس اهئانب ف ءىدب

 قاثبنا يف مظع رثأ هل ناكو دعب امف اهب.ف ملعتلاو اهترادا ىلوت يذلا يعانجلا
 . اهئائس ِق ةعفانلا مولعلاو ةرحلا راكفالا

 لضافلا ذاتسالا اهيف ملعتلاب لغتشا نم مهاو ٠+١ ةنس ناكف اهحاتتفا امأ
 : مهءاعسا كاهو نيريدملاو نيساعملا نم هريغ اهلخد دقو مدقت اك ظفاح خيشلا

 طقف ماعم معمو ريدم
 ىرصملا ةبهو ظفاح خمشلا - ١ يعانجلا ىسع نب فسوي خيشلا - ١

 دمح نب ازعلا دمع خخيشلا - ؟ دومح نب فسوي خبشلا - ؟

 يئاسحالا كراس لآ ريغ يدلا يريمزالا رمح ديسلا ب ا“

 يدنهلا نيدلا مجن خيشلا - 9 ةثيدحةةيرطىلا يئادتبالا ملعتلا جبن

 قيحلا دومحم خبشلا - 4 ( روطسلا هذه بتاك ) - ؛
 يىلصوملا يرون خشلا - ه يرهزالا يشارخ دمحم خيشلا - ه

 يدادغملا رداقلا دبع ديسلا يرمملا

 كلملا دبع لضافلا انبحاص - 7” يف رثأ اببف هل ناك يطولفنملا
 ضيسملا حلاص خيشلا نا لاقتسادقوءاشنالاذيمالتلا ملعت
 لضفلاهملاعج رب يذلا يريبزلا ًاضيا ةيدمحالا ةسردملا نموايشم

 باسحلا ةمقرت ىف ربك الإ اك ةنسلا هذه نم ناضمر

 .تيوكلا ىف طّخلا نيسحتو . دعب امف تساع

 . حابصلا لآ كرابم خيشلا روهشملا تيوكلا اح مساب ةبك رابملب تيمسو

 (؟14) م - تيوكلا خيرات تما 8



 ةيدمحالا ةسردملا

 رباجلا دمحا خيشلا مظعملا تيوكلا اح مساب تيمسو 184٠ ةنس تمسأ
 . اهايا هتدناسمو اهل هتياعرا حاصلا لآ

 يف اابجوو كلا فارشأ نم ةلث ىلإ اهتبجو تاماكف اهسيسأت بيس امأ
 تفداصف اهنأث يف مهممهل ًاضاهنتساو مهل اثح بسقنلا اشاب فلخ ديسلا سلجم
 اه باتتكالاب اورداب سلجملا كلذ يفو هسفن تقولا يفو«ًاناسحتساو مهيدل ًالوبق

 ابجارخإ يفلضفلا عجرب ءالضفلا كل وأ ىلاف يونس هب اولضفت ام اوضرف دقو
 مهءامما كيلاو اهدييشت يف فرشلا دنسي مهاوس نود مهو دوجولا زيح ىلإ

 دمحا| جالا © ىسع نب فسوب خمشلا ( رقصلا دمح جاحلا ) مهركشتف مهرك ذنل

 © بيقنلا كب نمحرلا دبع ديسلا لضافلا « دلاخلا ديفلا دمحأ جاحلا « ىضيحملا
 ءالب ىلبأ رخآ لجر كانهو < دوادلا قوزرم جاحلا « ريضخلا ناعشم جاحلا
 بيدألا وهو لضافألا ءالؤه كلس ىف مظني نأب ردج ابلسس يف ًانسح

 بغرتلاو اه تاناعالا عممج يف ًاطاشنو همه لذب دقف بيلكلا مهاربالا ناطلس
 . اهتدضاعم يف

 خيشلا ليلجلا نذاتسأ ءابطخلا نم اهيف ماق ةقئاش ةلفح اهحاتتفال مقأو
 ديسلا لضافلا رحلا ائقيدصو بيلكلا مهاربالا ناطلس لضافلاو فلخ هللادبع
 هذه بتاكو تيوكلا ىف كاذ ذإ ناكو يفحنلا نيدلا لاك ديسلا نب نيسح
 : ايحاتتفا اخرؤم ًاتاببا لاضفملا يفجنلا دمسلا لاق دقو روطسلا

 توجر امب تححن دقلف يهدزا الا تيوكلا ضرأ
 تحت م بلضفب نس كلا كفئانيا 2 كارشب

 تومس دق هيف ممل  ادهعم كل اوديش مث
 تمضترا امي تلقو الإ مهضوهن قدص حال ام

 تيوكلاب ضبنيو خرا ةادملاب ضبني معلا

 يعانجلا ىسع نب فسوي خيشلا لضافلا ذاتسالا ىلا اتراظن رمأ دنسأو

 رج



 كب نمحرلا دبع ديسلا مهو اهنوؤش ىف نورظني ءاضعا ًاريخأ اه بختناو

 : بيلكلا ميهاربالا ناأطلس بيدألاو ناملس دبسلا نب ىلع

 ةداعسلا ةسردم

 ١41 ةنس فيس لآ يلع نب نالمث لاضفملا نسحلا مركملا جاحلا اهسسأ

 اذه ماق دقو ءارقفلا ماتيالا نم ةلثلو هيراقا دالوأو هدالوأل قرشا يحلا يف

 هدحو اهب ريسي نأ ىلع ممحصو هسفنب ةقفن نم هيلا جاتحت ابو اهسيسأتب يركلا

 هب موقي اذبك ًافيرش ًاريطخ المع نأ ببر الو . دحأ اهنأث يف هدضاعي مل واو

 تبوكلا لهأل نسح. لمقتسم رشد امل ةصاخلا هتقفن ىلع لضافألا انراحت دحأ

 تقو يف ةعناي حالصالا رامث مهفاطتقا يف ريكلا لمألاو ةطبغلا ىلع ثعسسو

 لادتعالا نادبم يف هب اوعفدو دادسلا جبن ىف هب نومئاقلا راس ام اذإ بيرق

 لثم اوكلم نيذلا نيرثملا نم نسحملا كلذ نارقا رودص ىف ةريغلا كرحو لب

 نيدايم ةرضنلا نيدايملا كلت يف قباستلا اذيح ايو . هلع اوقاف وأ كلم ام

 رجألاو ةبيطلا ةرهشلاو نسحلا ركذلا اهاوس نود ابسفق ةعفانلا عيراشملا

 . لبرزجلا

 الاوبأ دعب اداعف ءامب ابيش نبل نم نابعق ال مراكملا يذه

 قو ةسردملا هذه ىسنع ْن فاس ول خمشلا لضافلا داتسالا لاق دفو

 ماتيألا دحأ تأل لع ءارغ هديصق لضافلا أايسس وم

 ارايتعاو ًادجم هللا كاسح اراد ماتيألل داش نم ايا

 ارانتساو اهبف ملعلا ءاضا أراد ماتيألل تدش نئل

 نس



 جار افورعم تبلاو مكف

 ركذ ليمج ليلا يفكل كو
 راد ريل فومضلل كرادو

 تيبلجأ تويبلايف كتيبو
 ىماتملافر اي (نالمش ) اف
 اعدتسم ًاركش كسلا فزأ
 قدص ءانث ءانثلا كفحتأو

 داهنتجابك ريس نسح- لصاوف
 رون مانيالل ردب اي مدو

 ىراجي الو ساقي ال لينب

 اراسعأو ادوح.و ًالضف امم

 ىراوت وأ ردب حال ام ىدم
 ارارق لب ًالمحم هل كارا

 ارادتساو ًادجم طاح روسو

 ةيربخلا ةيعمجلا

 ريغ ةمفانلا ةسسؤملا هذه ىف ىيسلاو فرشلا كص ىطعي نأ قحتسي
 متتافي ذخأ نم لوأ وه هناف ريضخلا دلاخلا دبفلا'''ناحرف روربملا يمنلا باشلا
 ةمغاص ًناذآ هللا همحر يقل دقو < ابعورشب مايقلا مل نسحيو اهرمأب سانلا
 ةعمسلاو هاجلانم هل املو مهئيب ةيماسلا ةناكملا نم هلامل هينطاوم نم ًاريبك ًاليمو
 . حالصلاو ةماقتسالاب ةنسحلا

 نفدر ةيراخبلا بكارملا دمحا يف يمب نم أدداع ١ سم ةنس مرجحم يف يقتلاب اشلا اذه قوت )١(

 امومح نويتيوكلا لع دقو ؛« تدوكلا يف نيممظع نزحو فسأ ةئثر هتومل ناكف سامع ردنب يف
 خشلا لضافلا هاثرو . امامحو ةريغر ًاقالخاو ابداو الضف يهدلب دارفأ دمحأب اوبيصا مهنا
 « للاد بع دمسلا نب دعاسم ديسلا رحلا بيدألا اذكو ًاقياس ريبزلا يضاق نيطب ابأ نسحنا دبع
 : ريخألا لافو

 حرفث تابمبف ناحرف تام دقو > حرق سفللاو بلقلا انمواي ىتم
 دما لاضفلا ممركلا ربكالا هقيقش ىلا قتلا باشلا اذه ةافو دعب قانعالا تبأرشا دقو

 هلامو سيفنلا هتقو نم لذبو لحارلا هفلس هملع راس يذلا جبنملا يف ةيعمحلاب مركلا اذه راسف دبفلا

 اذه لثم فلخ دقو تمي ل ناحرف نا كاذ ذا اوماعو هركشب سانلا ةئسلأ قلطأ ام ابحالصأ يف
 , ٍقأيس اك مهئاخ تقولا نككلو ةميظع لامآ اهيف ةيعبملاب نياقلاو هل ناك يبألا مركلا

 ضف



 كاذ ذا ةسعمجلا هتعاذا يذلا روشنملا يف ءاج أ ابسيسأت نم ضرغلا ناك
 ةيبرعلا دالبلا يف ةيمالسالا تاعماجلا ىلا ةينيدلا مولعلا بالط لاسرإ وه )

 ام لذيو ةسيرعلا ندملا تابمأ نم اهريغو ىشمدو توريبو رص ةبقارلا
 ثدحم بلجو « ةسعملا قودنص نم مهليصحت ةدم يف فيراصملا نم مه يضتقي

 يلديصو بيبط بلحج كلذك و مقتسملا طارصلا ىلا مدشريو سانلا ظعي لضاف
 ًانا# ةمزاللا تاجالعلا يهئاطعاو نيكاسملاو ءارقفلا ةاوادمل نيقذاح نيماسم
 تاومأ نيفكتو زيبحتو هذه انتدلب تاجاح مهأ نم وه يذلا ءاملا عيزوتو
 . ( ها ءابرغلاو ءارقفلا نيداسملا

 ابمف تسقلأ ةلفح اهحاتتفال مقأو و سس + دس رخخآ عمير ٍِق ةمعججلا تحتمفا

 هللا دبع خمشلا لضافلا ةذاتسأ مهنيب نم « ءالضفلا نيرويغلا ضعب نم بطخ
 آديلخت ريخآلا ةيطخ نم ةذبن انه تيثأسو « دلاخلا دبفلا موحرملاو فلخلا
 ابسف دروأ ةليوط ةمدقم دعب هللا همحر لاق . هتريغو هلضفب ًافارتعاو هركذل

 ىفخمي الو ) ىوقتلا ىلع نواعتلاو ريخلا لامعأ ىلع ثحت ثيداحأو ةعرك تانآ

 اوفقوأو دجاسملا اورمعتقولايف مهدادتما مدع مم هللاوبمحر مفالسأ نا كملع

 الف فلس نم فلخ متناو محل دهشت كمنارهظ نيب ىهلامعأ هذهو فاقروألا
 للاضافأ دق هللا لضف نمو < نيئسحلا رجأ عيضي ال هللاو مهنم ىندأ اونوكت
 خيشلا انالوم علاطلا نوممم ممال كرابم بوبحملا كريما نمز يف هتمعن ميلع
 ريخلا مهبحو فاصنتالاو لدعلاب ماركلا هلاجنا عم هل دوبشملا حابصلا كرايم

 اهيأ كملعف . مهادهو مهقفوو مُهمادعأ ىلع هللا مزعأ ةبعرلاو نطولا ةدعاسمو

 تسسأ ةيريخش ةعمج لوا هذه نا اوماعاو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاب ناوخالا

 . ( خلا ماتيألاو نيكاسملاو ءارقفلا نم انناوخا ةدعاسمل ادلب يف

 نم ريثك و نيئسحملا لاوما نم ةرفاو ةسم اهل رمالا لوا يف عمج دقو

 لضافلا ذاتسالا اببلا اعدو « ماركلا ءارقلا اهبلهانم درب ةمفانلا بتكلا

 ملعتلاو ظعولا ةمهمب اهمق موقمل ريبزلا نه يطيقنشلا دم خبشلا ثدحلا

 وافر



 اهماهل بلجو قرت بيبط وهو ةرصبلا نم ًاضيا يدنفا دعسأ اهملا اعدو

 نم لاجرو دوبيلا نم لاجر اهحتف نابإ يف لسأو تاودأو ةيودأ نم هجاتحت

 ةفمئاق تلاز امو « مايق ريخ مدضع دشو مهناونإب ةبعجلا تماق ىراصنلا

 ابظحالي ذغأو رزشلا هرظنب كرام اهامر نا ىلا نمزلا نم ةدم ابفلاكتب

 دهميل تيوكلا ىرتلا بببطلا ةرداغمب أرمأ ردصأف « بضغلاو طخسلا نيعب

 . اهلافقإل لسسلا

 مالككلا رم يسايس رمأل ةدم دعب نكلو اهرداغف يطقنشلا ذاتسالا اما
 . اهتك رح بالود فقواو ةسملا تلفقا كلذبو 2< ىضم امف هلع

 ةيلهألا ةبتكملا

 مضت ةساع ةتكم سسأت تبوكلا يف بدالاو لضفلا لهأ نم ريثك دو

 امس نامذالا ريئتو لوقعلا بذهت ام ةديفملا ةعفانلا بتكلا نم اهيبنح نيب
 اهسيسأت ثيدحح لاز اموماركلا ردب لآ تبب يف ةظوفحم تناك ةيعملا بتك و
 ذاتسالا دب ىلع ةمنمالا تققحت نا ىلإ ةيدنالاو سلاجملا للختي سانلا اهداتريل
 ناوخا يىديا ىلعو يعانجلا ىسيع نب فسوي خيشلا تيوكلا حاصم لضافلا

 نم مهسفنا ىلع امه اوبترو مهتمهب اهوحتفف نيرويغلا هينطاوم نم ءالضف هل

 اهب عدبت يتلا ةسيفنلا بتككلا نم ريثك اهتحاس يف عمجو اهتجاحي موقي ام لاملا
 . ةيقاملا ةمعجلا بتك ىلا تمضف نونسحملا

 الالز ابذع ًادروم تحصاو ءارقلل اهباوبأ ةيتكملا تحتف ١4١ ةنلس يفو
 لضفت ةمقار تاللجتو دا رح مدع بتكلا أدع اببفو نيعلطملل ًايفاص الينمو

 , ةريغلاو فرشلا لهأ نم لاجر اهب

 ابتسائر تطبناو مهلضافاو نييئيوكلا رارحا نم ءاضعا اه بخننأو
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 ناطلس لضافلا رونغلا رحلل اهتراداو ىعانجلا ىسع نب فسوب مخسسلا لضافلل

 : بيلكلا هاربا لآ

 يبدالا يدانلا

 عمجيو مهشعش ملي تيوكلا يف دان سيسأت نيروبغلا نابشلا نم ةلث ىأر
 ةسمماسلا هضارغا نم ناكو راكفالاو ءارآلا لدابتل ةطساو نوكيو مبلمش

 نم لوأو ةديفملا تارضاحم ا ءاقلاو ةعفانلا مولعلا ضعب رشتو قالخالا بيذهت

 يناسدعلا نابلس نب دلاخ بيدالا باشلا عورشملا اذهب ركف

 2 مظع ىود اه لصح ؛69# ةنس ةقئاش ةلفح هحاتتفال تمميقأ دقو

 نا تنقو مهاوسو هئاضعأ نم دئاصقو بطخ ةدع ابهف تمقلا تيوكلا ءاحنا

 ةرضاحم هبق تيقلأو ةيبرعلاو هقفلاو قالخالايف سورد ءاطعاب ةدم يدانلا يف
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 روبغلا بيدألا لضافلا نآلا هسئرو « تيوكلا يف تبقلأ ةرضاحم لوأ يه

 قالخأ وذ حابصلا ةئاع دارفأ نم وهو « حابصلا لآ رباجلا هللادبع مخيشلا

 ددحتلا ىلاو هيوذو بدألل بحمو لمأو معلا ىلا لايم ةمج بادآو ةنلاع

 بيدالاق نالا هريدم امأ . هتارقأ هب دب ام عضاوتلا نم هلو عفانلا يرصعلا

 لضافلا هيبنلا باشلا هقودنص ةنامأ تدئمأو يعانجلا حلاص نب ىسع لضافلا

 نيدلا ءالبنلا نابشلا نم ريشك هتيوضع كلس يف مظتناو متاغلا دمحا نب دمع

 نوئسحملا هل عربت دقو . العلا ىلا اهب ريسلاو تيوكلا ضابهنا يف داّعالا مهيلع

 ٌّماح لضفتو تالجملاو دئارجلا نم ةلمح كرتشاو ةعفانلا بتكلا نم ريثكب

 . يدانلا ىلا فحصلا نم همسأ درب أم ريثك ءادهاب تيوكلا

 مواكذو نييتيوكلا دادعتسا

 .دالبلازم اهريغ يفامع لقي ال يزيرغ ءاكذو يرطف دادعتسا تيوكلا يف

 اهيف . موضبم مولظم هنكلو بيرغ دادعتساو نماك هنكلو شهدم ءاك ذ ابمف

 مويلا ٠ تيوكلا انيأرل تاطشنملا نم هريغل حستأ ام هل حمتا ول ام كلذ نم

 سوؤرلا هب عفرن ام انل ناكلو بدآلا يف دصقت ةبعك و ملعلا يف ءانغ ةضور

 نم مولا نيرونتملا انبابش حئارق هب دوحت امو . راخفلا نادم ىف هب رخافنو

 ناهرب نيلماعلا ريدقت مدعو نزحللا لامهالا اذه عم عئارلا رثنلاو ميدملا مظنلا

 يف بجعملا برطملاب هتحيرق دوحت نم نابشلا ءالؤه نمو ابس « هانلق مل عصان
 . هرمأ نم بايتراو كش يف نيريثكلا كرتي اب ىنأيو هتروكاب لوأ

 بدالا نم ةفيحص ءارقلا يدي نيب مدقا نا تلق ام ديوي ناهرب نسحأو

 نع ندسملل ًافيرعت كللد مدقمل ًأرطضم نوكا دقو موملا تيوكلا ىف

 بدالل ًاجدومت نوكيلو ةايحو ةكرح نم مهدنع امبو ابلهأ ةيسفنب تيركلا

 اوعفري مل مويلا اذه ىلا نييتيوكلا نا نظي ريفغلا مجلاو اهس كانه يرصعلا
 + شحوتلاو ةوادملا دقأرمه نم مهس ور

 ا



 ثيوكلا يف يىرسصعلا بدالا ةفيحعص

 ةداجا روثنملاو موظنملا يف مهنم لجلا ةداجإ ىلعو مهترثك ىلع مهتاف مبيهاوم

 يديا ىلع اوبذبتي ملو ةبقار سرادم اوجلي ل راتوألا كرحتو روعشلا زفتست

 . نيرهام ةذتاسأ

 بيسنلا بيسحلا ريدقلا بتاكلاو بيدآلا لضافلا لوألا قيرفلا ةبار لمح

 لصحت يذلاو مهريغو نييقارع نم روبجلا باجعا تزاح يتلا ةغيلبلا ةعيدبلا
 . مايك ذالا نابشلا نم وهو ةحارصلا مساب دادغب يف ةديرج زامتما ىلع آريخا

 ماسلا لضافلا بددالا رومغلا رجلا هتنقس ةقد ريدبق يناثلا قئدرفلا امأ

 ةءافك و قاقحتسا نع تيوكلا رعاش بقلب زاف يدلا بدشلا ملاس نء رقص

 : هملأ اهمدق ةدمصقب يعانجلا ىسدع نب فسرب خيشلا لضافلا ريشي اذه ىلإو

 مومعلا رارقاب مهرعاشثو يىموق بيدأو اجحلا رقص انا

 ةدلاخ دئاصق ةديدجلا ةأرملا ةجم يفو اهدئارجو قارعلا تالجم يف رشن

 ْ . اهبلع نيفقاولا تشهدأ

 ريخ وهو انئارعس ضعب رعش نم ذين درسب يفتك أسف انه امأ خيراتلا نم

 بيبشلا ماس نب رقص لضافلا تيوكلا رعاش

 قارعلا لطب ىلا
 ةداعسب تيوكلا 2 يبدالا ىدانلا لافتحا ِق ىقلتل اهدعأ ةدصق تاونع
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 ةماقإ لبق تيوكلا رداع أرط رمأل اساملا نكلو ريخالا هأفنم نم هعوحر

 : هتداعسل ةلفحلا

 ركنم كلضف سمشل قارعلا ىف ام

 ( بلاط ) يلاعملا يذ نم اف سمش
 ىجدلا اهتببسش ىفخأ اذا سمش

 تمسقأ دق تقرشأ ذم ىلا ىبف

 : لاق نأ ىلا

 ةدلب رتخيبت نأ بمجعب امو

 ةيزم لك كيف انفرع ؛ةإ
 ىدتغا دق تبوككلا كمدقمب اذلف

3# 

 السم قارعلا ىلإ تعحر ال

 ال ئئاق ىموق نيب قوص تنلعأ

 ةباغ الإ بحرلا قارعلا لهو
 ىلعلا نم تلذ ءايلعلا ( بلاط اي )
 اكوك لئاضفلا ىفأ يف تودفف
 ادغ نرا رهاوزلا رغلا كلاصخف
 اهدعب طحن .:رأ تلاعت مكحلف

 ربستف ريثت تقعمسم دقو ىتنأ

 رصبب نم تقرشأ ملم اًايضب
 ردصت هاوس نع تسيلف فرش

 ريثعلا سامهانس نم ىفخي حار وأ

 رتست ءيشب أمري ىرت ال _.رأ

 رطخت اهبف تحر ام اذا اسنأ

 ركشيو ءاجألا وذ اهيلع ينئي
 رحشمو تب وكلا م لظع لظح

 دا
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 رذحم ةساسلا نم كيلع ام

 روصقلا هارشش ىلا داع موبلا

 رفنضغ عاحشلا اهيف ( بلأط ) نم
 رهزا م هاوريشش لثي مل ام

 رفس لئاضفلا ىوبت م5 لاع

 رسعتب ءىرمأ ىلع نمّؤاصحإ
 رعُسأ وه نم لشق دحامأالا نا أ



 !١ يف ةمرح ال نوسبلتملا ءاماعلا

 يف نحنو تيوكلا يف منا
 تءاش فيك ةلاهجلا انقرفت

 اهاقس اضعب انضعب ىدتزب

 ال نا تاميعلا يلوا اي نيدا

 ابينطاوم لاجرلا وفحم ناو
 رمأل اضعب انضعب نعليو

 ةوف موقلا داحتاب متداع
 افلخ موقلا ماو متلدباف

 اماثل معادخ متسبلاو

 باتك نم مث اعلا يلوا دنعأ

 مآ سانلا تود نولي يبق

 ال امفلخلا محج نم دقوتل

 ميعامع اووط نيذلا ءوسلا ءامعنوديرب اماف «ينايعلاو ءامفعلاب لضافالا [زارعش ددت امادأ )١(

 ءايلعلا اله ريعش هيلع ىوطنا ام ريغي رهاظتم لك نم قافتلاو ثلا ىلع اهوروك و عادخلاو شغلا ىلع

 ةوارعش سيل رنيقي رفلانيب ناتشر نوعيطتسي ام مالمالا ءامحا يف نيلذابلاو قحلا ةمدخ يف نينافتملا

 قو ةنسح ةوسأ مسو هيلع هللاىلص هللا لوسو يف محل ناف لدالا قيرفلا ىف طحلا نم هولاق امف عدبب

 نع راثآلاو (ص) لوسرلا نع ثيداحالا ترثك دقف مالعالا ةمئالا نم هدعب نمو ماركلا هباحصا

 ىلع مبنمنوفرختير مهداسف نم نوكشي نوحلصملا لاز امو نيسبلتملا كئلوا نم ريذحتلايف فلسلا

 دز« دع

 هلايجلا نيكس تحت قارع

 هلاطبلا انب ديرت ام لعفتو
 كالضلا يف مثالا نيميطم
 هلاقع ضعب انضعمل نيلي

 هلاصن ايفلاخت نم ربشتو

 هلاثتما ضرف ممركم انيلع

 هلالسع عمطأ هيف امل

 هلاختلابو ىقنقدلاب اوظحتل

 هلالع ةلمسم نيدلا مسا نم

 هلالللا بر مهصخ دق هب

 هلامم هب ىاقشلا حبق ىلا

 هلاعتشا ءاملألا ىوس فاخي

 , هةدالع داسق مالسالا لماطخا بابسأ مظعا نم نأف كالو ٍِق قحلا مهو مالسالا

 اهئابهرو وس رامحاو

 : لاق ثمح هدبع دمح خيشلا مامالا ذاتسالا رد هللو

 متألا هيلع تظتكا وا لبا
 مئامعلا هيلع ىضقت نأ رذاحأ

 دمج لاقي ترا لابآ تسلر
 هحالص تدرا دقاتمد نكلو
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 هنمش مقرفت نم اورفف
 اربق ضبنلا اورفحاف الاو

 ىدبت نا .ةماعلل اورخو

 ليلب مكفلاخت نم اومأنو

 ىظلت 5 سسكلا ايعمطم

 داب ( خايشألا ) مئامع رذعف
 مانو ىوس بوعشلاب ومسيأ

 داحما الب لاثي بعش لهو

 قافتا ىلع هلالا ثح' دقو

 هلاحمم ال كله دشرلاق اذا

 هلاصم مهعمجت ىلع لوصي
 هلاجسس ءابقع ءوس نع كل

 ني +

 هلالتعا وكلشي مضوهن سيفن
 هلامر ًاتيم هقوف اودرو
 هلاص البيج اعضخ اهوخا

 اوتبف
 هلاقتنا ىشخت ( انضعب) ةمامع

 هلازإ ابتهاستنال هقو

 هلاب هسمف هل أمظ هل
 هلادتعا انحبلل تهرك ادا

 هلال ه هب يقرلا ولحي مه
 هلاك همدقت نه هيدل

 هلازغلا ولعت هنيمح رونل

 هلايد هل بوطخلا ىحد ءيىضت

 هلابح هل ناعمام

 دع دك

 ملس قود يلوأ اوناك ولف

 هلآ ريش هيف بعشلا كله

 هلاول مه ؤسب ومهذخأل

 دوم 4#“ 4“

 هلاتحا ىشخم ام ءابعألا نم يقلت تامعلا انقوف 5 ىلا
 هلاق نمحرلا ال افالمحل رسع هللا نبد ىرا معزتو

 لرش



 انيق فلخلا ماوس حور خفنت و

 هاجح لبج يذ لك بلستل
 رثم لوضف بلسد تعنقوألو

 تفسأ دق مئامعلا نكلو

 هلام اماظ اننيب عسوثو

 هلام دعب هيدي نم بلستو
 هلازغ سب نم ديص انلقل

 هلاعلا نم ريجالل ام ىلا
 نيل انه ذي

 انيف تامعلا ىلوأ اي اديور

 متيلس دق اقح ندلا مسايف

 انونم معءادخ نم زحاو دس

 مترشن ام 5 اخنم ىوطتو
 اهلا اسف اوقتت ل ناف

 الاون انتلالس نم اوفاخف

 منع هللالدع حير فسنتس

 هلافسلا نم ن.دماع تيت

 هلامج منيشي عمط ىلع
 هلاطالا مفونا تمغر ناو

 هلاح ايتم انئارث دصل

 هلكن ممئامع ىلع بصي
 هلالسلا كشعب تماع دقف

 هلالد أهم ىافنلل مكامع

 لازتعالا يف

 افونص تانزحملا ىلع اورج مهن ال تلق سانلا تلزتعا اولأق

 افورخ مومحلا نابوذل ىلق نكي يل ةيربلا يتطلاخم الو

 دز د دإ<

 ءابالا ّى لازيعالا و ةحأ رسصلا شق

 مأ دع يلوأ تيوكلايف ىل و

 رح لوقلا حيرص ينأ ىوس

 ريبك وأ ريغص بنذ الب

 يريم* يفام يلوقم مجرتي

 دع < د4«

 841١م



 ينارو انريظ سانلا تذن

 ريخ شيعلا يف هل ام لكم
 ىسفن لذت تسقب اذا فاخأ
 قاوللا !ابحئادم هحنمتف

 اريعش يرعش ىلع ينيزجيف
 أرقص تيمس اك ينككلو

 رومالا تامام ىلع نيعد

 يروزف الأ نونملا تددانو

 ريقفلل ريش شيعلا يف لهو
 ريثك لام يذل ممط ىلع

 رب رج وأ قدزرفلا ىلعزعت

 ريخلا وا لاغملا نمتسلو

 روقصلاوف الذ ترصدأ ل هو

 نامزلا نم ى وكشلا و لا زيعالا يف

 يداوف ةعجوم ماهس لكل
 وعدأ نيح ثيغم نم ىل أمو

 ثيبش بئذ منيب ينأك

 ياو يحصن عبضغي ناف
 يلاف يفوذآو ينوبسف
 اميدق يلا ا ينوقلتس
 ميلا محصت ريس اثيثح
 امابتنا ميل يحترأ يناف
 يربصب كنم ىذألا نأ اوقث
 يبعس مجئب نئمطأ نأ ىلا

 ًاناكم مجبولق نم لزنأس

 الوق موللا ينومتعمسا ولو

 مت ماوقأ حيصن برف

 اثيحن ىحضأ مشبب هارأ

 اثمغم الا ٠_عدلاب ريجأو

 ؟اثيملا بئذلا حرب اد نمو

 اثيدح جزما مل شغلاب عل
 اثيرأنل ةحبصنلا يف يريسب
 اثيدح امصتعم ربصلا لبحي
 اثيثح يل ةيذألاب اوريسف
 - ىسمأ اجرلا لمح وأو

 اثيعي نل حصنأ نيح لع
 اثيثا يسرغ ىنج مينجأو
 اميمدكنعىركلاب جنا ادا

 اننعبلا ةعمسا لبق ريرج

 انيرو مدخل هوراصا

 دي #“ +
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 رك وىلع ضيرقلا ريط نعفكلا نم

 رقصلاب تنأ امت هنئاعم روبط

 ن#ب دك دع

 اعقاو كل ام رقص ا' ىل نولوقد

 ادئاص رعشلا اضف يف ىلحت ل اذا

 امه دق ريداقملا نا أ وماع أمو

 ورمح يق واولاك راسعالا نم ينور رشاعم ىف ىننا وكشا هللا ىلا

 ممح قيدص ىلا

 قيوكلا يحح لآ مسأق ني يدحصح بيدالا لضافلا ىلا ايلسرأ ةدصصقا

 : هيلا اهب ثعب ةدصقل اباوح

 حيدملا لوبد تلطأ نكلأو

 هل راثع لوبذلا لوطو

 امسلا نبم اراخف زاحف

 اهسلاو اهرسن ورد ىلع

 ىمسع اذ ىتف نبتسلأو

 اسكلا ىف هل تطسب تنأو

 ءازجلا ف ىدما لصي مل ناف

 ءىرمأ حدمعع قاوقلا تمظن

 امزلا هبق تيراج كتلف

 حضاو اجهلا ليبم جنو

 انثلا طويخ نم نجسنت الف

 نا

 ىدب دف هل رذع حضوأف

 أحه يئاسك نامزلا هاسك

 ىرتفا هيلع ءانثلا ناف تر

 ىفتخا كنع ناك ىراو هيلا

 اطغ بويع نم هيام ىىلع
 ىرولا نيب يل ءاسك



 التعا نه نينوص ىفف ضب رقلا ىناوق تعطتسا ام نصو

 ميدقلا ( '١'لبتب ) يمور لآ دما نب دشار ميركلا لضافلا حلصأ

 انرعاش لاقف ديدج نم حلصا دق هنأك زربف حالصالا ىلا ةجاه ىف وهام

 : هه لضافلا

 ببجع باش ام دعب هابصو بيشملا دعب نم كلفلا اذه بش
 بيرغ اعئص شار هاسك ذإ اصلا دبع ىف بيشلا دعب داع
 ببطرلا رادلا ىلا نفسلابحساو انلا يف ( ديعس ) مويلا لفراف

 بدصخلا ( ريملا) ىلا نفسلا دس رت تلخ ماوعأب تنك ام لثم

 لزغلا يف

 هدقع نوكت هنم هل ظفلب اببلا ةروص يعمسم ىنيعب تولت

 هدن نهسف زع دق ىراو ًالامج ابظلا دحوا هنا ىلق نمآف

 هدنزو عولضلا نيب هموصمفو هسانك تبوكلا 2 ميرص لازغ

 هدبع ةبابصلا مح ىلع ينإب هملع لبق يل لصولا هنم لصارت

 فصن لآ مهاربا نب فيطللا دبع ديدجلا رعاشلا

 فيرلا دسأ ىلا

 مالستسالا كلذ هببراحل دسألا كلذ مالستسا لبق لضافلا رعاشلا اهلاق
 هراصتناو هزوف ىلع ىندت تناك بلا لامآلا هد تدينأو قرمشتلا هل جض يدلا

 ٠ نوؤؤس هقلخ ىف هللو

 نم هجاتحي امب نوموقيو تيوكلا رعاش نوساوو اولاز ال نيذلا ءالضفلا لاجرلا نم وهو ًاقباس هنع
 ,ؤلؤللا تاصاغمىلا نيصاوغلا نفس مدقتي يذلا وهو ديعسا «ليئملا» كلذ ىمسيو ةايحلا تايرررض

 للا



 انكاب فسرب لالغالا قرشلا ىرأ

 ميسح برغلا ةساس اي مكيبنانح

 انناف راغصلا انوموست ال ( نيم )

 انسوفني اوقثانشساوف انكلم

 هلمهاآل زيزعلا فيرلا نع اواخت
 مكنع عماعملا لاطبأ فيرلا ىمح
 ىدرلا ىلع ًأربص نيسلا ةامح ًاريصف
 اقراط كباش ىف اونظف تعلط
 ةمدص محالملا طسو م, ةمدص

 ادعلا ديس دق كنف موب هللف

 حتاف كنا ديردم تسلع دقف

 ًاعفان معلا حبصا ول اوملع دقو

 ةظيفح نيحتافلا ىوقأ كناو
 لماح تنأيذلا فيسلا مهيف عضف
 همهورت امح كبنش اال تمدقت

 ًأددسم ءاضقلا يبف تثداددس ادا

 ةعسنم يهو ىشلا لامجلا كدت

 اهلثمو ىحرم برعلا ثيلل ىحرم

 مسي نالذج برغلا تاب نيح ىلع
 اومكاظو اويشمرحا ام اط امف

 اومتربخو متبرح دفق رف الو

 ممكحلم دإ اذ للثم متلعف البف

 لسأ وهف مكناطوا ىلا اودوعو

 مهمهت لابجلا يف عايج دسأو
 متقدو متيرش امم اوعزمم الو

 مهبفق قراط مايا مهترك ذو

 مررتو _ررت ىلكل اهدعب ىيكحف

 لس ال هللا هاليخ اماسح

 مغلض كنا سيراب تدهش دقو

 مزحأو ىهدأ كرامسب نم كنإ
 مظعأو ىلعأو امزع مماضمأو

 اوماعي ملام برحلا يف اومهماعو
 مزهت نيح ىدرلا عاترب مقأدم

 متحلا ءالبلا يبف تقلطأ 59
 مرهرع وهو شسبجلا ممج دصحتو

 موقملا عاريلا اهدؤي ثالث

 امدق دق درولا ادهو عسيرلا |ده

 ةعنأي ناصغألا ىرد 2 يننعو

 ةسفاص زيربالا بهدلاك ءارفص

 ابتماه ىقوف نم الع بامحلا اذا
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 (اهقح حاص اي (ميبفوت ضهاف
 امدنلا بريش امم مونيلا ىتطاع

 ام دا . رورسلا لمش ايثتلم داع دق ام رو 1١ لمش
 امظن دق جاثلا لوح ردلا هلاخت

 و م -تيوكلا خيرات



 امرك ًاًتاح وا ًارفعج هب تداع مرلخيأ نايتفلا نم اهاستحا اذا
 (مطتلاف جاه يردصب ًارخم نكل ايرشأ ءاببصلاو نأ ايف الك
 اممذ محل رفخأ ل دسبعلا ىلع يفا ممرصبم تنك ام نا ىحصل لقف

 دهم دع 4<

 امزبنم تسل ىفإ كمابس ددس يل ةوادعلا ىديبأ ذا رهدلل لوقأ
 ايظع وا لج ايق ربصلا ىوس ينم ىرتّتسل رهدلا اذ اب كينامأت باخ
 امزتعم لالذإلا ىنتمم امل ىسفن تملع ام ضعب ينم ملعت تدك ول

 امستمم درالذج هرظانل ادب ىحض تاثئداحلا هتهد نا ىتف ىلا

 امزع امل ءاّضم ةانألا يدا هلوقم لوفقلا حيرص نيزب ربح
 اماقلا دارج نا هل مالكلا ونعي هبلطم ءاملعلاو قحلا هراعش

 ني د#« 7

 امعن الو أرجا مهنم يجتريال 0 مهلحصان نم ينطو ينب غلبا

 امصه اذا قح نم موبلا بضغي ال مبلبجو ريخ م ىحتربأ

 امهاوهنم اوضنيو اوريش ل ثلإ اهي نينكاسلا ميوو تيوكلا حبو
 امرتحم لبجلا وذ ادغو « ابما لبو « ًادبطضم ناريح اهب بيدألا حار
 امده هل ماح الب دج هل '؟دسجم مده يف مدي 'متقلطأ

 قارعلا ىلا هعوجرب ةلودلا بحاص ةئدبن

 نسح ديسلا لضافلا بيدالا نم حارتقاب قيقرلا انرعاش اهمظن ةديصق
 هعوجرب بقثلا اشاب بلاط دسسلا ةلودلا بحاصل ةئنبت بيقنلا دئز ديسلا نبا

 : املاس ريخالا هأقنم نم هنطو ىلا

 نق



 هرغتو ىارعلا نادلبل ًاثينه

 : لاه نأ ىلا

 ىحتملاو دحملاو دوجلا ب رل ىحر مت

 هسأب ةوطس كالمألا بهرت نمو

 هوطخمدقي دعسلاو (بلاط) ىتأ

 ةلوحم دالملا باج ام دعب ىتأ

 ابضرأ فرش برئلا يف دلب و

 هس نيدفارلا ىداو رس نسل

 ردقغقم كانه رمأ هنكلو

 هفوف قفخم رخفلا ءاوو ىضم

 ًارئاخ مزعلا يهاو ال اوذخا دقل

 تمححأ دسألا اذا ًامادقمنكلو

 هيرهت :راكسو يخت حيفسو

 هليبسلس نم نوفاعلا يوتري نمو
 لببق عقو نم لاطبالا فت رتو
 للبس يف فقاو ىنامألا صخشو

 هلينل ابرغ زيماتلا نيسلا نم
 هلولحي ىهبسلا ايينع تتابف
 هلمحسرب هنازحأ تمظع :

 هلوطو اعمج كلملا ضرعب هأتف

 هلوزن نيح رودقملا عفدي لهو
 هلولطل ادعلا معر هب بآو

 هلسك اورخفي ترا مك قحف

 ليوعب ًاعناق ًانبكتسم الو

 هليلصب ىغولا دج اذا ًابورض

 « يسولالا يركش دوم » ديسلا مامأ ةينرم

 يىنناف نامزلا أده ْ كدبنور

 اسئاد كفنتت تسل ىدحم و مالع

 ىضمدقف يركشمب دادغب كيزعأ

 هبرا !هيرك فيض اعرسم ادغ
 هتافو مول مالسالا يىضه د دقل

 ةربعب هلع ىصقألا دحيسملا ىككي

 ايكاوس نبدفارلا ع ومد تسمأو

 ايداعم ماركلل يرمعل كارأ

 امقاس بئاصملا سأك انل رب كت

 ابقاص بوثلا رهاط انقذ آمقت

 ايهاز ةريلملا سمشلاك ناك دقو

 ايثاج معاصأ رهدلا باصأ ول امم
 ايراج مارحلا تيبلا هل ىحضأو

 ابراج ممدلاب ليثلا تابو هيلع
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 هب اودغ نيح ماوقألا ىنب حيوف

 هسشعن قتاوعلا فوق اوعضو دقو

 ىجحلا وخأ معنف دعت ال دومعأ

 اهضاسح نع ًادئاذ ابملع أرومغ

 هربيص لايثاف مالسالا ىلا تسعن

 اعشخ كدعب نيدلا نومع تتابو

 ىرثلا كبمغ نيح يسفن فهل امف

 احناس ةحاصفلا رجم يف تنك دقل

 ابمهس كوحش ماوقألا تمر اذا

 اهل انتجم ءاشحفلا نع ًادمعب

 لكص ربخلاو فورعملا ىلع ثحم

 ةيكنب تاتداحلا هتمهد اذا
 ةبرت روصملا يرابلا لاخلا ىقس

 اىدأه ةسقنلا نوممم ربقلا ىلا

 املاعملا تمده دق أشعن كل انف

 امماح ةعيرشلا كنم تدقف دقل
 امضام ناك هدح بضع مراصب

 انعادتمانملا رابنم ناك امو

 ايلامللا كيف مايألا تزع دقو
 املاس ربصتلا لاط ناو تلف

 انراع ةعالبلا بوث نم كت مو

 امناوتم الو بامه ريغ تأر

 ابعاد ىقحلل تاربخلا نم اميرق

 امهان ركانملا لعف نع ناك دقو

 ايساق رهدلا ىلع ابلق هل تيأر
 ابماه وفعلا لباو نم اهب تالح

 نالمش ىلع ءانث

 (هداعسلا) هتسردم يف الافتحا فيس نب ىلع نب نالمث مركملا نسحملا ماقا

 ًاركاشو نسحملا كلذ اهنف ًاحدام ءارغلا ةدمصقلا هذه عومطملا انرعاش لاقف

 : هباصأ ضرمل كلذ نع رخأت هتكلو هسفنب كانه اهمقلي نأ هدوب ناكو هلضف

 ابسن دق داجمألا ىبأل احبصأ ذه ابلط ام دجلاو العلا لان مولا
 ابعصىذلا رمألا هل ناكتسا ىتح هؤلكي قالخلاو بأدي لاز ام
 ايرعلاو مجعلا اهيف تقف مراكم نم كل م5 ( نالمش ) اب ريكا هللا

 ابعت هتلمح دق كلامب اقفر اططش ابتفك دق كسفنب اقفر
 امصنلا بحصتست الولاجرلا نهو امهرواسي ال ثمل ةمخ تدرج

 امكل أذا اهبمف ىشم كاوس ولو امزتعم رخفلا تاولف ىف ترسو
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 ةرحيفه تدس مأ ةسردم تدنب

 ةسردم ماتنالا ةسرده هلل

 هرظنم قار الافتحا اببف تأ

 ذئنح تعطسا ىناول ىوهأ تنك دق
 ىلع مملا رهد ينقاع انكل

 اهدحاو موملا تناو تبوككلا يذه

 ةبجعم ركشلا نيعب كيلا ونرت
 امل تناف مق ىلع نبا اي هياف
 همساح هضخي ال لاما بهاولا
 أعم للا رك ذلاو دملاىرتشملاو

 بناوخلا بوهرم براضملا يضام
 هبقانهم نم اللق تددع امو

 مهديس موقلا ليخم نيسحت ال
 هحاصل اركاذ دشد مل نا لاملا ام

 ابتلملل اركي ذعخ دمج أ

 ايلقتم تزف مأ ةمركم تلن مأ
 اءدالاو معلا اهاننب تحمأ دق

 ايرطلاوسنالا ىدبأف نامزلا نيع
 ابطخلا لوأ هنف تنكح ىننأب

 ادالا لظب نأ هعبط نمو ىماظ

 امضغ مأ موقلا رييك كاذب يضر

 ابإو وُ نم هب تيتاام
 امطعلا نمأت ه أح نم تنأو

 ابهو اذا نم هعبقتي سبلو
 ابذك- هد ىقلت ال لوقلا لئاقلاو

 امحتلا ةداسلا لح بفقاوعلا دوم

 ايسح نمرهزلا موجنلا يصحيف يك و

 ابشنلا لذبي نم مهديس نكل
 ابرحخلا بلجم هيلع لالو ىوس

 بأ ماركلا ريخ اي كريغ وبت م

 قا ىلا ىدص

 تنددق نيملاو قيرفتلا ةعاس ىرأ

 مكتبأل مكل يعيدوت لبق اوفق
 عدول مكتعدو ادا ىلاف

 اهز دق كبرقي تقو ىلع مالس

 يفرافم كارأ يم ىوه نع أمو

 بئاحع أببمف مايألا ابتكلو

 داعم اند ىسنأو ىربصف

 يداؤفب تكح قوس جعاول

 يداقر بيطو يشيع مكعيدوتب
 يدالتو قراط ينم هيدفيو

 يدارم عوط رهدلا  كببأو امو

 يىداوغو ىلمل تاحئار نم

 د« دإع 4“
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 يدات يأ نارسخلا لبس يفو 2 هلبجي ىدات ابعش كرات رسف
 : لاق نا ىلا

 داشرب اهيغ نع ضعتست ىلو ابلمح رصعلاب ءت دق ةما اف
 داهس لوط ماوقألا ىلؤي ىلإ ةمون دعب ةظقد نم له ليولا كل
 يدالب ناوحلا بوث تسل دقل ةمح بئاصملاو يم وف حبو أبق

 آ داسكي أدحاو موب نمي مف جئار تافارخلا قوس ايه دالب

 داشع دببعم نم اهب سيلف عيضم امييف ملعلا نا كبسحو

 دم خشلا داتسالا حدم يف ءارغ ةديصق يعذوللا باشلا اذهل انمدق

 : هلوقب ابحتتفا يطمقنشلا

 ريرحتلا لاعلا اهاتأ ال تربك و دالبلا تلله موملا

 خبشلا ليلجلا ريمالا ومس ةمجرت ىف ةشهدم ىرخأ ةدصق هل انمتأتسو

 1 حاملا لآ ماسلا هللا دمع

 . رثنلا يف هتداجا ىلا مظنلا يف هتداجا عوبطملا انرعاش مض دقو

 وح نمالا نيتنبملا نيتاه يف لاغتشالا طاعتي مل هنا اذه يف بيرغلاو

 .تامبدالل غرفتلا نم هعنم ام تايداملا ىلا فارصنالا نم هل ناو نيتنس

 جرف لآ دمحم دلاخ بيدالا رعاشلا

 تثيوكلا رعاش ىلا

 اهراتسا سفنلا نع نحزا بولقلا نكته رحس تانآب

 ٠س



 اذ لبق نم (نجتنر )ناك ولو
 خمصتسملا عمأسلل لبسلا يه

 ابجلا قوف مطست سمشلا يه

 انرلا ىناعملل تلثم ولو

 اسحلا لثم كرعش يىنأ

 ايكلو لاس تنك امو

 تاثداحال تها تدك دقو

 هتمر نا نسحلل برطأف

 ينءاج نا بطلا بعصتساو

 قبحص نم نيبلا ىينسم ناو

 1 لك يف ىبحص ركذاف
 بوطخلا كلت ينتهد اماف

 ه4لاوهاو فارفلا تنفلأ

 ومسلا لعف مسجلا فلأي دقو

 كوس ىبرلا درو بسحاف

 سئاب ىلع ًافطع رقص ايف

 اهراتخال مورلا هذهىأر ك

 اهراضحا بعصلا نم نكلو

 اهراونا سوقلا ىلا يمرتو ل
 ا هرارسأ ليج ناك نمو

 اهراهزا كنناعم تناكل ض

 اهراكذت ىسفنلل ددحف ة

 اهرادكاو بوطخلا تفلأ

 اهراودا ْق تلدب 5

 امصهرامضم سفنلل عسوأو

 امهرات تدقوا دف ءازراب

 اهرادبتو رويطلا تمككح

 افهراكوا رحذتت 5" ن

 اهراردم ناعلا تففحو

 اههراكوا سبعلا فلأت اك
 امه راركت دوعت ام اذا م

 اههرامج تاعيذجلا رمتاو

 امهرارسا سفنلل كتئبأ

 ريبكلا يمنوتلا معزلا يف

 معزلاب نبرحبلا 2 ىبدالا يدانلا لفتحا ١ بو ةنس ةدعقلا يد مو ْق

 ءامصعلا ةديصقلا هذه بيدالا ةرعاش ىقلاف يلاعثلا زيزعلا دبع خبشلا يسنوتلا
 ١ موقلا سوفن يف نسح مقو امل ناك كانه هب لفتحملا مامالا 2

 بتاكلا ريح فجو بيدالا سرخ رئاط كتيص ثمح كب ىفنحي ول
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 انسوفت زاثم يدل ١ .و

 ًاربظم لءاضت ناو لافتحالا ام

 انبولق نككت اه ملعي هللاو
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 اسمقنم تح ذاتسالا اسأ اب

 مهلسف نيحتافلا ايناقب ىرتل
 اهبونجو اهبرغ ةريزجلا تبج
 ملأف كلم ةحرم لك ىف

 هموق نع ةلذ ق هودعل

 هون ىوهأ ثسللا هنع فع نإ

 ةمأ ةريزجلا يف ربش لكيو

 اهمايل حلصم اهيف ماق تإ
 مهنصح وه ىدلا نيدلا نع اولغس

 اقراوف عورفلا ىلع فالخلا اولعج

 ابلك ةدامسلا هلأ ىنجالاو

 يحتنيو هيخأ ىلع قيقشلا يرغب
 فقاو يىفاثالا ةلثلث لبجلاو

 امساي كتيأر ذإ لمؤا ىف

 ىرت الف بولقلا يف لغوأ سأبلاو
 لمآ سأسبت نيح مست كارأو

 ةزءاأافشو انلامآ انمالآ

 اننيب ةليضفلا ىملت سرادهو

 ززعم فييعضلا بعشلل ىلعلا

 هملعي ريغصلا لفطلا ىرتام وأ

 د

 لب

 بكاس ملع ثيغب نيبحرفك
 بلاق ىف تغرفا فطاوع الا

 بناجلا ىلعلا يماسلا كماقل
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 بسأنم لولط ص ب رعمل امج

 بهاد دجي در ( اوعيطتس ) له

 بلاط رخآب هقئاقد تلغش

 بلاق يف هلهبج نم لغاش يف
 بلا#مو رسنمب بيرغلا رسن

 بناجأك اهناريج ىلإ وفرت
 بئاع وأ بتاع نم هل اوماق

 بعالتو دئاكم
 بسأكمو ملهي رخ نم حلاصم

 بجاحلا فوقو محل قرلا نود

 بهابغ مويغ انع يلجنت نأ
 بطاق هجوو مل ىوس انم

 برآه لستذو ةثراك لاوزب
 بباصو فداكتب تققح ول

 بهان وأ بصاغ نم ررحمو

 برافغلا ولع لع لاما دأف

 تدطو كدق



 امهارابت زيماتلاو نيسلاو
 ةحمحم لانت الف قوقحلا امأ
 افعضتسم ابن" الط ادغ ىتمو

 أ

 مداق لضفأ .تنأو زيزعلا دبع
 اتع نم يقارتلا سفنلا هب تغلب
 هبابش بيشب كب يف ريخ ال
 ارطسا مينع ترطس نا هللا
 ةلذملا ريس محل نباف

 ملاح ايامخح ريشناو ظعو بتكاو

 بسانت يأ نودب طبحلا رم
 بضاوقو مقدم ةحح الإ

 بضاقلا قح ىتملاف هحالس
 ا

 بسأ م ضوبنلل تقوب ىفاو
 براض ةلذملا بانطال لبح

 بتاكمو سرادمب اوعمسي مل
 بئاذ بلق عبجني اببتبتكو
 بثاولا ودعلا دمك ىلع اوفقي
 بتنتاك لضفأ تنأف نيقفاخلا ىف

 ني رشعلا نس يف وهو همسر ىلع اهبتك تايبأ

 ىقبا نأ اذكهأ ىرعش تمل

 امآ بقرا نيرشعلا عسبر يف
 ىقبأو دوجولا نم ىنفأس مأ
 .نرامأ ةامحلا هذه امنا

 يبابشب ًاعتم يمسمر للم
 يباص نهاقل ىلا بلقب يل

 باملا نسح لؤسلاو تابذاك

 ينايزلا باهولا دبع خيشلا ةيثرم

 ةنس يبي يف ينايزلا باهولا دبع خشلا ماعلا اهميعزو نيرحبلا حلصم يفوت
 : ءامصعلا ةدمصقلا هفيس انرعاش هاثرف موو

 مجسم 2 كل ىأن ناو ندعمت ال

 ناوضرلا - ةدايشلا 2 كال



 دلاخ كرك ذف ادعم تم نأ

 رئاض لاوأ ىف كنعنل تقفخ

 تيربك كمعن كالسأ امنأكو

 همالآ ىدص ءزر ىلع ءزر
 هرازم داعتبأ لع ممعزلا دقف

 مهباوجو مهلاوس نوريحتم
 هدالب مسأو انع الحار ا

 ةزه كمعن توصل لاوأ تزه

 نع تيشن ةعادو تاد ءارذع

 اهنا اهنم ديجلا ىراصق نكل

 ابخارفق باقعلا فطخ ةروفصع
 ابلجأل سيفتلا قلعلاب تيحض
 ةمصو عمسل اهجوحأ ناك ام
 ةعقب كمضت نا كب ابنضأو
 ءىدابم ساسأ اهتبرت قوف كل

 لحار نمسملا هللا ةمذ

 هصخشو سوردلا ىمعسأ هلاوقأ

 امل ىمظعلا هلامعأ تردق ول

 هلاجر نأ قرشثلا ءالب نكل
 مهماقأ نيماستسم اودلحخا نا
 مل امش نيحررام اوقافتسا ناو

 مهتايح ءاقشلا ىلع نوبلقُي

 ىهد نأو باصملاف المج ًاربص

 نامزألا ددحتميب  ددحتنم

 ىناق اعمد نلسأ دودخلا ى وف
 نافقفخلا ةزهبم بولقلا كلت

 ناولس الب نازحأ تامآ

 تامأ توهو لامآ تاوفو

 ىنايزلا دحوألا تام سمالاب
 ناتفشلا هب تقطن امل متخ

 ناكربلا ةزه اسدل تلؤض

 ناثدحلا بلاخم هيلع ونحت

 نازحألا ةءالم كنلع تسنل

 ناكرألا ىلع ةفرفرم تدفف

 نال خلاب لاومألاب لهألاب
 ناؤئحلاو قالخاألا رهاط نم

 ناملب ا سارت ىوف ذغت

 ينابلا تافر تمض اهتيل !
 ناعالا تباث ةريرسلا ىفاص

 نايبو ةقرب سوفنلا ءلم
 نافحالا ىوس نافكأ هتمض
 ناوبب امهللامعأ ىلع ىرحت

 نانسو بضاقب روعشلا زخو
 نرادي دالبلا ءازرأ عفر يف

 نايس مهمالك و مهتوكسف

 ناكرالا نم نكر العلا ىف وه

 تاحح را تدأث لفقعد هش



 ىناف يح لكو دادسلا كيف لمآ كئزرب كرتشم لكلاف

 ىنافتملا كلذ كصخشب ىرنل ةميزعب هراثآ ىلع ىمقأف

 نارفغلا بئاحسو ىضرلا نزم ةمحرب حيرضلا كاد ىلع تلطه
 نمحرلا كئالم همللا ودفت هطونح نانجلا نم معنلا ثمح

 ماكتي الوقن رصيقلا

 انكرت دق ةربع ىقتأي نلو انكليف ىضم نع انظعتا ام

 ا نعححلمف كلمت اندرأو ل 0

 سمشلا يف رغل

 سمشلا ةريش اهدحت أبسف هرهس هل يثال مسا ام

 سبللاو مشلاب هكردأ ارظنم هل ىمعألا دقف نا

 ءاماع صعبو أبملا يناعد زوكعس ةمسلو ناحرفلا دسأر لضافلا م اقأ

 لضافلا رعاشلا تاكو فلخلا هللا دبع خشلا لضافلا انداتسا مهلمد نم تدوكلا

 : لاقف ًاضيأ كانه

 رود لضفلا اذ ىف دس ار ال كراد تطبغ

 خقه



 ددحمي ةهلاه تدفف

 (طامم) ابمف !ددو

 رودب اببق ومهو
 ريحت ىفاصوأ هسف

 عراخم ىنعم يف

 يحمي ال كبجو نم كنسح
 ةكحض يف ردلا يدبي رغثلاف
 تيوكلا يف ءاملا ةللح يف امهادحا نيتديصق بيدألا رعاشلا اذهل ائمدقو

 نيدبجملا نم باشلا اذهو (دبع اي كبلا) ناونعب نيشيوكلا تاداع ىف ةنناثلاو
 . أعم رثنلاو مظنلا يف

 يجح لآ مساق نب يجنح ىعذوللا لضافلاو بيدالا باشلا

 هارجت ريبعتلا ريغ نا
 هادبأ كح

 أدب فتراو

 ةديمثلا حئاصنلا

 يلا بعش ا تمسقأ
 ضوسبسب  ينتدعو

 ينافش را بعش اي
 دويق نهر تيبأ
 مامقفغب لللظم
 هارأ أمم تمىاع

 نم له موق اب تيدا

 موي ركبلا بطخم نم
 ىلا بعش اب تمسقأ

 ضوبنب | ينتدعو
#" 
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 كديع رهدلا فلخا ال

 كدعو هللا ققحف

 لالا هتك دق
 لاحم نم ةسنمأ

 لاقث يىفكأ ىلع
 لال _ظ نم هب حبقأ

 يلاسح ايانملا نا

 يلاؤس مكنم بسجي
 لاغ لك امه لذس

 كديبع رهدلا فلخأ ال

+ 



 افسن دوطلا بفسلد نأ ىحسملب ال رجخلاو

 افسخ مس ناو الذ ودع هنم مار نإ

 يجح لآ مماق نب يجح يعذوللا

 اقصو لقىاد تفصو ليخل كرد هلل

 6# ا« <

 كدعو هللا ىققحف ضوينب .ىتتدعو

 ضني



 مام ماثالا ريخ

 سمشك  اهيق نوكي

 نيح لك ًاركفم
 اأموب ركفي نمو

 يفدي حار يدلا وبف
 نم أ رحفلا بقرت

“4 »3# 6“ 

 ض ويسب ىددعو

 نوبع ىلا تنر

 اوموق موق اي تلق دا

 ءار يلوق دمصف
 لوبج لك لاز ام:
 ام دا ريسلا بقرت

 مالكي  ثرتحكت ال
 ىلامملا ىنيع ضرت نا

 5 نق

 ض ويسب ىنتدعو

 موق سانلاب رضا
 ىداهلا نودسصع

 ب 4“

 تدبر

 نوصي

 صقس

 طمغب
 ه ريصم

 «ببسبق لقش

 دالملا قدح

 داسرلا قرط

 دأسفلا سأ

 داسعلا ىح

 دافنلا

 داقرلا ببط

 ككبمبع رهدلا فلخا ال
 هدو

 كدعو هللا

 ارزش ىصخشل

 اركن يرمأ كو
 أرش  رمضي  ململل

 اري رششلا بلغي نل
 الف

 دب دا“ ع

 اريزلا فاخأ

 كدبع رهدلا فلخا ال

 :ىل يمل ديل

 ققحف

 نوعدب

 ءاهفسلا 2 لمملا
 لذ

 كدعو 1

 ءاماعلاب



 بأي |وعردت

 دق ام حيصلا فشككيس

 حاير بابشلا نحن
 ىف , ذخآ ةرات

 أ

 ضوبنب | يىنتاعو

 ءايرلا لصهأ باش

 ءاسملا متيفخأ
 ءاضاك ناو

 ءاضفلا يف ميقيزمت

 د« +

 كأديع رهدلا فلخا ال

 كدعو هللا ققحف

 يبدالا ىدانلا يف

 قمع مول نم مع اب قفا

 مهسقعسا فراعملا سمه ابو

 [ماع كولأس اذا مسدما

 , مم أمر كولأس اذا 0
 ل دجم نع كولأس ناو

 احر اوناك مهنا لوقف

 يىلاعملا ىلا ريسملا نودمجي

 (قلخو مسج عبلثم متناو
 | ملمس ناف ىصقت ام ةداعإ مدس ناف

 يخانلا مسوفن يف اوبرف

#1 

 دان. موسقلا باس أد مح

 هيلا بير الب انك دقو

 انيضهان اوحضا موقلا ناف
 انيعلطتم اودغ مه كوحتف

 انوئملا احت اه. اقالخاو
 انيفدلا ءادلا مهنع ىحزأ

 انيرباغلا دودجلا لا نعو

 انمعرسم اولظ ءاملعلا ىلا
 انيزئاف رحخافملب اوناكف

 اودتقم متنأ لعفلاب لبف

 انتيسعنتملا ةشيع متشو

 انيدضاعتم ىغولاىف اونوك و

 انك د4

 انيشطعتم ىرولاىف اعامج

 ل



 انيلهاجلا شيعشيعلا سئبف مع لينل ريسملا يف اودجف

 لزفلا يف ةلجاسم

 انولمانخلا زاق لبجلاب لهو

 دنسلا نن نسح ديسلا لضافلا بيدالا هليمز نيبو هنيب ترج ةديصق نم

 ابثعبو ىلوالا رطشالا لممزلا بتك دقو بيقنلا اشاب فلخ. ديسلا لجن ديز

 . الكف هيلا

 ينيرغيو يتم وو

 ينيقشي لتعأ ادا

 ينيصقمف هلزاغأ

 ينوفجبف هلصاوأ

 اسعتلا يسور بذعي

 ءاد اشحلا ىف “ يبيبط

 هيقالآ ام يظع

 هيجشيو به اذإ
 هفااسب همم دودص

 همملاو لدلا ظفلب

 5 نم رمخلا ذيدل
 هبدس ةهنم ءأودذ

 هيناغأ جيزاهأ

 هينثي هبنلا ينعو
 هسقاد 2 روف

 هيضرأف ينبضغيو
 هيفخأ لاذعلا نع

 هيدفأ حورلا» اسر

 هيشفن نإ شاوللو

 هيوادب نم ىل لقف
 هنتاعأ ام لدبو

 هيساقأ أم مسج

 هيضام يسنأ نمو
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 انتب هب ليل مكف ةيرششأ رمعلا ىلاغي ىنا ىفم ام يل دعا

 امغ ىوملا يف يفقأ و همادأو ينمصقمف أ ىلع ينيعادي

 هيف أم هبف ىبلقو

 رابتعاو ةظع

 همأقلا موب هملس

 اري بقعي لدمعلا ءهماركلا نونسحملاو ًاياقع ءىسملا ىقلي
 همادنلا ىجن ملخلاو ْ

 رذحاو كهلإ بقار همالك _:روسدقب موك نيب ًافقاو أ

 همامإلا قدح دأو

 همالقلا مجح ردقد رفظ لك نم كجسو

 اهلهأو تيوكلا نم رمذتلا

 اححلا لحم يدالب تاف ابحهأ نإف يدالب امأو

 احح يماس لك اهب ىقشيو ١ اهنابج رحلا اهب باه

 نامزلا ىلإ

 يرومأ نم رمأب يىنسكاعت ال نأ طرشي نامز ا كتيحص

 ريبكلا ىلا ريغصلا ونرب اك عوط نيعب "ىلإ ونرت ثأو

 هناديم يف مساو لايخو قيقر رثن اضيا ضهانلا باشلا اذهل ناك دقو
 . همظنبو هرثنب أذإ باحعالا قىحتسي وبق
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 يعأف رلا هلادبع ديسلا نب دعاسم ديسلا لضافلا بيدألا

 يحبت رحبلا برقب ةفقاوو

 بطخ يىأل كاكب احل تلقف
 أاريسق تدزف بصحنلاب تدازف

 ريغص دلو اهبرقب ناكو

 اذه يىدبا مبا تلاقف

 همت را مرك يلوح امو

 اسفن موملا ىبطف اهل تلقف

 ينم كيلع زعي ءيم الو
 يبد نا ان كتمدع ال تلاقف

 ملمع رادل متيلا اذه ذخف

 هاس نراريح اهنوقل تللظ
 انيدل دوقفم معلا تلقو

 ملمعل اوقلخ ام موقلا نأك

 اولظو حمهتامح اورسخ دقل

 بيبل مهُس نم موقلا يف امأ

 لبجو يغ يف موقلا مالإ
 اياربلا اوداس نم لسن اوسلأ

 اثدح اوذخ مانالا ريخ نعف

 ءار تسلو (نيمالا) قدص دقل

 مترصن متفاكت متنا ناف
 قدص يأو تقدص دق تلاقف

 يسج تاند ةابح ام نككلو

 يرابطصا لبيع اماكب مظعل

 يراس ناك ملطتلا أ ىو

 يراشغخا الو تمن دولا امو

 راج وهو بعلي رحببلا ءاف
 راحبلا رعق يق حجز جوزو

 يراوج يل نسحيو ينمحر يف
 يراصتنا كبلوا فوس ىفاف
 يراحتنا هب دوجأ اه لوأو
 راهدزاب كدمس سمه تمادو

 رايدلا ةحلصم بح برش
 يرازا يف ممادمل فكفكا

 يراد معلاب نم رادلا يف امو

 يراوبلاو ةلابجلل نككلو

 راسخلا ىوس نيلهاجلل امو

 راخفلا بلط يف موقلا ثحب
 راقتحالا ريغ لبجلا ىف امو

 راقولا بابرأ مضلا ةامأ

 رايدلل كيح فراميالا نم

 راعش نم ةبحمال مكيلع

 راغصلاو ةلذملل  الاو

 راق مو حيحصلا تلق دقو
 راخلا تاير قالخأ امو



 تحضا نيفراعم امل تلقف

 لاحتكاو بجاوحلا جمجزتو

 تيبل ًارييدت نعطسي الو
 انزح نبىدقلا مطلت تحارف

 رازالا بحس وأ رعشلا فصو

 راغصلا ةسيرت نسحم الو

 راينا ةريزغلا ايسعمدو

 يجلعلا ىلا

 ناطيشلا ةنتفو جواعلا جلع اجلا لوبجلا نم هلإلاب 2١١ ذل

 هللا دابع ىلع هتميخس اهب لس « يجلملل » ةليوط ةديصق ىلع ةديصقلا هذبب ةرعاش دو )١(
 كاهو ء« ءابدأ هل ناوخاو لضافلا ةرعاشي ايف ضرعي ذخأو نيحلصملا اممف ىمرو نيحلاصلا

هسفن نع اعفادم الا نكي من مرتحلا انبيدأ نا لعتل ةدمصقلا كلت نم ًاجذومن
 : لاق هفاوخاو 

 ناطشلا ةنتف الإ كلت ام ناتف ىوه نم نمسملاب ذع

 لسرم هاوه يرصع لك نم

 اهتوص تبلف نيطايش تقعن
 مترومظ ف لخ هللا باتك اوذمت

 : لاق نا ىلا

 مهبأري نيبجعملا رورص اورص

 ةلظب ريطت [شيفافخ اوكحو
 اذا البج مهلاح ىف اوهباش وا

 ناهذألاو مالحالا ةفاغخسل
  .:راندع نم راتحلا ةنسلو

 ناركسلا ريكتك اوريبكتو

 .ناريثلا انس ايبشغي ناك نا

 تراتنألا ساع بسط هادرأ

 (!ذك )نارمقلا أمأ سمل اعدو

 نم اهلسرأو يدجو ديرف ققحلا ذاتسالا اهب رفك ىرخا ةديصف نم لاق
 يف بطاخي نميف فلتخا دقو < كانه هئابفس ضعبل تبوكلا ىلا ءاسحالا

 يعانجلا ىسدع نب فسرب خشلا وأ ىرصملا هبهو ظفاح خشلا لمقف اهلوأ

 م : ( روطسلا هله بتاك ) وا

 ل



 هماقم هلإلا طح هلاب أم
 بصعتل ىوه لم ةداعسلا رسخ

 مهم دهب نيحلصملا بسل |دقف

 ةليدر لك بحو لميحجلا هرك

 بصعمم ماظ نم هليو أب

 : لاق نا ىلا

 قساف قفاني نمو قافنلا اذه
 هدامع نم تسل الكو اشاح

 هلجأ بسم مل لقعي ناك وأ
 نم لك ةيضقلاب لداحم ادعو

 ينناف لوقأ ام كبسح جلعاي

 نرارشملاو لذلاب هطاخأو
 نايدألا ءاحج اه ددشتو
 نالذخلاب هوبي بابسلا وخأو
 ناسنالاب سيل ةليذرلا وخأو
 ناصعلا لامو ةادملا رجه

 نارينلا لفسأب . :روقسافلاو
 نانرلا مهردلا دبع تنأ لب

 ناكم سخأ يف حبصأ ( نالمث )
 ناهربلاب ءاجو بابسلا أفح و

 ناسبتلا مصفأب باوصلا اطخأ
 ىنانج حور يهو ةقيقحلا تلق

 ا << »

 ينوشعنا تلقف

 ثيدعح نبمدبو هليب رادف ( رون دوفن ) يف تاعمجتم ةوسن رعاشلا رصبأ
 : تاسألا هذه همظن

 سمأ ىف ربلا ىلا قوش ىنداق دقن

 هبزحو ديرق يدجو مرافك

 يشمأ حرم يف ليذلا رجأ ترسف

 .نراريخلا كنإ ندمتلا انم
 نانوملاو )َ بروالا أهم ت احس

 ناطشلا هدأف ةلالضلا بارع

 لاق امف ةرعاش رذعت اهنع تضرعأ ىرخأ ءايشأبو انه كيلع هتولت اهف
 هل ةمرح- ال هناف هرمس ةحضفو هرتس فشكل انيدصت يف هعم ضيا اترذعتو
 . هذه لاحلاو



 ينلظأو ابصلا يحور تحنر دقو
 ةوسن لمقأ بدآلا تدرأاملو

 كحاوض نهو يلوح نم نفط دقو
 اجنغت "فكأآلا رمح ىل نربظيو

 ىبهنلاو لقعلا رماخ [ئيش ترصبأف
 ةعاطتسا مامقلل ىب امو اتمقف

 ىمأ نم بحنأ بحلا طرفل تلظو

 ةميوس ثيدحلاب ىنوشعنا تلقف
 ةريص تافقاو اتوحح نلظف

 ةشيبخ نهنيب زوجع تماقف
 هسفن هنم تحص اال ًاحمرط هوعد

 هنإ نبنم صضعبلا اه لاقف
 ال نلقف ميرصلا ”نرردتا تلاقف
 هرعشب ىناوغلا عادخ ركحملا وخأ
 ةريعب ابسلا ىلاقجأ تكرحف

 ركام ريغ دبس لذبق الإو

 هتاق تاسلاح هيدل انيعد

 ةممقم ىمأر قوف تلظو تءاحف
 ةضمحرو يلع اقافشا

 امااممل أرظان ينبع | تحتفف

 هلأ نبع

 يسنتدسم وخلا ْق ناك مع سمّشسلا نع

 يشع دإ مثالا لاثمأك يلع

 شمرلاو زمللاو زمغلاب ىنئمربو

 شقنلاو نبنم شقرلا زرط رظنأل
 شسهدلا ةوه ىلا ىلف ىيوش ىف ةب

 شعر يف تلز امو جحجولفم ىنأك

 يشفأنكأ ل ام ىاوكش نم تيشفأو

 شعنلا يف لما ةعاس ينع دعبنل
 يشغملا هلاولاب رمألا فيك نرركفي
 شغ وخأ اذه نإ ىرمعل تلاقو
 شيعلا نم ءاقشس ىف الإ لاز الو

 يشحولا لذاعلا امل يثرب ةلاح ىفل

 يشملا رعاشلا هنا يىبرو تلاقف
 يشع نأ لبق نم توملا هقذن انوعد

 يشخاف هسأب نمو ىلوملا يقتا تلقو
 شغلا ةسحاص تنأ ىبرو تلاقف

 شحف نم نيلوقت امم هب سيلو
 ىدشغم ًادرفم هكرت انلع زعبي

 شرلاب رثكت ءاملا ىلع تراصو

 شحولا ابه نم ةلقه ىق ينرظنتو

 يشغي ىل ةبدبلا رون انس داكو

 اماعرت
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 اهاتع نيعلا نيعو لالحلا يحي امل نيبجلاو ابجو سمشلا يه نمو
 اهاعرت شرعلا هلإ نيعو ًاقشع اه. تبلب ءاقفيه ًالكي للا

 سمشلل رمقلا ةأ وأسم

 حوج ردبلا ىلع سمشلل سيل كد حده يف رورغملا اها
 حيحصلا كحلا يف نايس اهف 26ابهنود أرون ردبلا نظت ال
 حيرتسي اهيف ردبلل ةداع ابقارشأ نم ردملا راتتساو

 بيقنلا مثاه ديسلل رعاشلا ةئنهت

 تيوكلا يف هديش يذلا هرصقب

 مسابلا نامزلا هجو هنأكف هبجو نساحملاب رونت رصف

 (مماه) دوسملا صصخ لضفلاك صصخت لامجا هل روصقلا نود
 مئاد زع لظب رورسلا مج يدبس اي أرمعم هيف تلز ال
 ( مثاحل مودي رشب هب رصق ) ًخرؤم نامزلا اعد هيف كيلاو
 لاحت رالاب تيوكلا ءارعسش هئاوخا نم ريثك ىلع لضافلا رعاشلا اذه زانمي

 . لزغلا يف هتقربو ءاحملا يف هتداجابو ةييدبلاو

 يراشملا دلاخ. نب دمحأ يعملالا لضافلا يقالخالا رعاشلا
 ضاهنتسا وا ااثح

 رجزلاو حصنلا نع لسككت الو رمشف رجآلاو بسكلا نطوم اذه ىملعلا قف
 ركحسلا نم نيرداخ امايفا ظقيأو اجحلا مسلب يف لبجلا مولك وادو
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 ردصلاو رئاضلا نيب ىوث اه اذا ةيزه 'مث ملعلل له معلا ىتف

 : لاق نأ ىلا

 رتىكلاو ةباوغلا ريغ مهبأد امن مهيعس لض اهب اماوقأ كنع عدو
 رمألانم باتكلا يف ام اوعي ل نأك ةربج ةمافسلا لاوقأ ديدرتو
 رغثلا نم باضرلا سم مههركساو مهدشر هت ابيب ماوقأ كلذك

 رسخلاو يغبلا جبتم يف ومهجزو يىدحلا نم هوعو دق ام مهاسنأف
 ردغلاو ةتامخلا تءاج يبساكم مهدصق لح اهب ما وقأ كنع عدو

 رسعلا ىلا هوأجلأ فيعض ردغو ةسلخو ءابر نم امووح زونك
 يردي نم لثم العلا ف ىغ سدلو مهنأسش ةوامغلاف مهعد معلا ىتف

 ردلا ىلاغ تعدوأ ءاعو ريخل ابهنإ ةسيشلا وحن اني حجرعو

 رهز ررغ نم تنس أم هم دضاف ًارهاط ةرب رسللا مول دحم كانه

 راشب ةديصق ريطشت

 نم اهدعب لكوتملا هعنم يتلا ةروهشملا درب نب راشب تايبا ريطشت
 : ءاسنلا» لزغتلا

 رصيف ال لابشو ركف تعذ امل ىتعن نم ةمطف تبجع

 رصبلافوفكمتعنلا دجله ا[بجع يىنع لأست تتأو

 ررغ نسحلا نم فانصأ نيب تمسق ثالثو رشع تنب

 رقو بيثكو نصغ نيب تعمجج ىتح نسحلا يف ةيآ

 رظنلابابرا نسحلاف تريح ةنوتكم ةبيرح ةرد

 رردلا نيب نم رجاتلا اهزام ررد ىف رجا اهآر ول

 )١( تيوكلا يأ اهب .
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 قلبو تلاقو عمدلا ترذا

 يندبف ىوفلاو وجنأ فيك

 ائباع ىنم نييدثلا شمخ
 قدلاو ْ هةلمعمع ىنعدف

 يتمأ اي ةعاس ىل ىحمساو

 يدلج تهوأف عمدلا ترذأ

 محو اوبه ماونلا اهأ

 رمثلا معط ام موبلا ينولسو ابلثم اولانت ىلثم اوبأداو

 رسشتسم مالغ نم وجنأ فيك

 رطقلا باكر فككلا عولو نم

 رسشتنا ىنح هلح يحاسشوو

 رسأو ىلق داص دق هبح

 رطولا يضقن ةعاس يف انلع

 رتتسم [:رونحك اهارتعاو

 رشلا احالف دجلا يف نا

 بورفلاو سبشلا ىف

 بسغملا وحن ىلا فلا كلاح اهيبجح دقو نسمشلا تلام
 بسيبحلاعيدوتل فجسلا فرت
 بس أبسف الع لف ليسو رآن

 يبمب يف ةديصق رقص خيشلا تيوكلا رعاش هملا لسرأ ١و ةنس ىف

 : تاببإلا 5 كيم بدلا انرعاس هباحأف هأقح وكشيو ابنق ةتتاعب

 بصلا هلاولل بحلا لصوك مالم
 بحاص ريخ. ىلا قاتشم ةمحت

 قى تدزو داؤذلا تمحشأ رقص انأ

 َلخ دعبلا ىلع وفجي نم انأ اهف
 هلوت نم ابتلبسأ ةعمد مكف

 ركذت نم ابتبسحأ ةيل مو
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 بذعلا هرغث ىمل نم فشرك الاو

 بطرلا لدنملا ىلع وكذت هقئالخ
 يلق يف رانلا تكدذأ قو حسرات

 برق ىلع هنم ناك ىرا هقمويو

 بحلا ىظل نم ابتضهن ةرفز و

 بنج ىلا ابنج ناجشالا ينبلقت



 يىبرك يف داز دقوىدجا امو عاضف هئافج نم هتببن ١١ بحاص كو
 بنذلالماحنكأ امولظم تنكناو 22ءهمود سفنلل راذعألا قلتخأف
 بصلا لتاق ىسألاو ىباصم اذهو ابنئفد ترثأ دق قاكش يذبف
 ىبرك اب فخي تشاج اذا نكلو 2دي نم يفاوقلا مظنتب يل امو

 دعولا يف

 هتأا حج باكستاب رسب قرب هنأكص مَ ركلا ون ص دعولاو

 اهبنع رضلا يدع همحبشلا بولقلا ىلع يه حبصلا ةمسنأ
 هيدمحأ ةسحسو نم

 تالسرم يمعمداف هيلي يف ىونلا نم ينإ مبشلا اهأ ا
 هينحلك ىعلضاو

 اازملا ىف دمحا اب هيوه يف يقحارو عافترا يف قنحمو
 هيوطلا ىف دحاو

 هيلع تلبج اذا  هيربلا يف مكيكحم 2 هيزن لخم يل نم

 هنقنلا تافصل | هل ماستبا د ينمنيو

 أضيأ دعولا يف

 ادنس لضف لك ىف أدس ادغ سفنلا ى وه نم اي تنا

 قملامار تنك امو روطسلا هذه بتاك (بحاص مو ) هلوقب قيقرلا ةرعاش ةرضح ينعي )١(
 اهب لباقي ناك يتلا هقالخأو هفطلب بلقلا كلم دقو فيكو هولسأ الو يفصلا لخلا كلذ وفجال
 تاببآل ًاباوج ىمييف هترضعح ىلا اهتمدق ةدمصقب ترشأ اذه ىلا زواحتلاو حفصلاب ريصقتلاو ءافجلا

 . تيركلا يف يلع اهب لضفت
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 املح اقرب رخلا دعو نبل

 ردبلاو لؤفلا ٍق

 قاتشملا ةشثحو سنؤمب الها
 تجلئا م ىتلا كترغب الها

 ىوحلا بابرأ تسنآ مك ردب اب
 ةواقن نيمرغم ثلاث تنك

 )0 رظنم جبمأ ترظنو

 اجعاول تجبف ىوهي نم تببشأ

 قارشالا رين ةعيلطلا نيز .

 قاوشالا نماك تاهو ألق

 ىقاشملا ىلا فطع ىف تونرو

 يقالتو لصاوت بيط تدبشو
 قاسنعو ةلبقب مارغلا ثب

 قارحإلا نم ىكبف هدجو نم
 يقاوشا نم حب دق ام ترتسو

 ريمشلا توص

 اهءرأب هلا ملكحي سوفنلا يذه

 ةمحرم يهو اهبف بع الو أت

 برطضم شيعلاي اهزوعبف يأت
 أابممغمب تراق دق ريالا ىلا ىذه

 أسبق هروذ نم ابعدوأ لاو

 اهدئار دعسلاف هبت ءاضتسا نإ

 هدبعت لع نا ربظي لقعلاو

 بطع نم سفنلل أذا ةاحن الف
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 ايمقشي ءأس وأ اهدمسأ ءاس نأ

 اهمنحي رازوالا لقث ىنثنتو

 اببعاسم ىتش ًاقرط يحتنتف

 اهيراجم يف تلظ سعتلل كلتو
 اهيجايد احبص احل ديعي ًالقع
 اموابم أمتح اهدرومت ال وأ

 اهيروي مسدقلاو ةنماك رانلاك

 اهسحم تافآلا نم ملعب الإ

 د



 توث تيوكلايف سوفئابملع يفهل
 تدغو هؤابوأ ت رشتنا دق ابمف

 - ىلا فلخ ىلإ ءابر نم

 دل_خ ىلا نيج ىلا لوم ىلا

 لمأ ىل عاض الو تسئي مكنم
 ةقبام لضفلا ىف هل ًاريمأ انف

 هةعد أ نك رب نأ كلثا اًشناح

 ضرم اهب لبج نم كاياعر يذه

 ال عاّمجا ال ىضوفكاباع ريذه

 اهعزفي لهجلا حبش ةبيبشلا يذه
 أيس رأ دم دضع ابك رادم بذه

 اهبيشاغلبجلا ءالظ نم سدثح ق

 اهدرتو اهنم دضع ق تفت

 ابينعي سيل ام ىلع راجش ىلا
 اببمصت تاليولاو هراكملا تحت

 ايبعاد به أمه ادا امون دادت

 ايبمرا نزحلا بحل نم ةثفن لب
 اينثتا سفنلا ىبأ ١2'ريمالا ىلا
 ابمجزاو الامآ “ لسرا كنلإ

 امواح2 لضفلا ىف ةدمح لكو

 ابملاو تنأ سوفن نع ةلفغو
 اهيفشي ملعلاو اهل بيبطلا تنا
 اييديت دّسرأال امل ةارس الو

 اهيف اشف دق ءاد لذاختلاو
 اهسحت كنم فاطعنإب ةتفلف
 اهبماح تنأ ذإ اهنمأم تنأو
 اببعارتنأ ذا اهتلوفط محراو

 أم واكس عمسأو أهدهأعم حقن

 يف عرسي نا هيلع مونطوأ نيصلختلا هناوخاو لضافلا اذه ءادت يلي نا ليلجلا ريمالا لع )١(

 ابلهأ لوقع بيده ِق ديتجحيو تبوكلا يف ةيريخلا ميراشملا دضعيف ةقداصلا مهتوعد ةيبلت

 . مهئاهذأ ريونتو

 قانعأ هلا بئرشت يذلا حالصالا نع يبسعاقتل ىربك ةيلوؤسم ءاسؤرلا لع انلعج اذا نحن
 حالصإب موقد نأب فلكملا هدحو وه ذا مظعا ةيلوؤوسلا نم ريمالا وم« لع لعحتسم انئئاف نيحلصلا

 تار ىنحي ناك يذلا هتداعس ثمح صانخلا هسيك نم مولعلاو فراعللا ءايربكب اهتراناو دلبلا

 لعنا اقح . هاوس نود مهتاريخ عرض ردتسي يذلا وهو مبهابج قرع رصعيو نييتيوكلا باعتا
 تناك اهم هتيعر نم دحا ىلا هقنع يواد ال نأو لامعالا كلت لثم ىف ًايساصع نركحد نأ هومس
 . هلامعا تنأك اهمو هتورث

 . هدححو زيزملا انئطو يف حالصالا كلذ فرش زوحي نأ حلصم لك هوبو اندوب
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 فشكحو لامآلا قيقحم يف ًادج مظعل ليلجلا ريمالا ومسي انلما نإو

 أمواسم تنأب ةئف امل لذخاو ةلاط دشرلل تدغ ةاعد دضع

 ابناما اهغلبأ« كلضفب فطعاف ابعرضت نم فكب اهاجر اذه

 ني ب

 هقيقش ىلا تايبألا هذ مه ىسيع نب فسوي خشلا لضافلا ذاتسألا لسرأ

 اهنأب مهترامح نع هرابخاب اهيف هحزامب يمب يف يعانجلا ىسسع نب نابلس بيدألا
 : ةراحي مهل تتأ

 هرامجح ربخلا تندد تمسح هراشلا كسبت دااج أ ان

 هراشإ ىندأ اهنول م ىكتشي | ال ءاضنب ةشححل نم امل أ

 هراطشو أزف بن رآلا تفقاف اسسأ الإ بن رآلا همشت

 هرابملا لهأ نم داصلا هفاخأ اذا ىظلاك ةسثولا بثت
 هرابعو قئبثو قيبشب افنوعسي(فيسلا)؟"رمح نا

 هرامالا تيب يف لبجلا بيب رك اهيشم يف مهل لاتخت يهو

 داسجو ىبلف باوجلاب هنع ةياسنلا ف بيدألا انيحاصب ققشلا دحنتساف

 : تاببألا هذي

 هرابع نسح يف حزملا تجزمو -انترشب دقل ىسع بأ
 هراحي انتتأو شحج مأ تبحنأ دق نرأب انيبنت تن
 هرأت بنرألاو ىظلاب ةرأت اه هسِشسلب تلئفتو

 هرابع تديبأ اذا رما رذعاف 2 ابتلثم اك اقتح نكت را
 هرامح تناك ناو ءانسحم يبف أهريم ولغب رمشلا 2 ١

 تيوكلا رمي ءىطاشنم علسلاو عئاضبلا لقنت يتلا ريما ( رمحي )ديريو رحبلا وه فيسلا )١(
 . ةنيدلا طسو ىلا
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 هرأرق مهسلا دروأ مار تنك امّئالخ سس تلم أميو

 هراشالا همفكت لقعلا فيلحو حصان قيقش لوق ممتساف
 هراثم رصبت ملف بصقلا تهأت تمحعأ ام اذا سفنلا امنإ
 هرامجتا وجرن البحجعلا ريسكف ةريغ (ابمصت ) نأ اقح شخاف

 ا # *

 هرارش ردصلا ببلي ءارتحاب تفرسأ ام اذا ىشخن اننا
 هراسخلا مظع امف تناح ىتمو ةصرف ابهسف رمحلا ىرت نأ

 ىعافرلا هلادبع ديسلا نب دعاسم ديسلا بيدالا لضافلا ىلا

 ءارعشلا ىمهد نم هنلعأ امم ًادصق ىل نأ مهوت نم أن

 ءالسبلا ةلذم هبف مهولاف ادب هو ىلا نكرت ال كامجر

 يئارلا لكش نيبت ةارملا تا يل مذلاف ًارعاش كتممذ نا انا
 ءالع ءامس ىف ةصنملا 'زاح نم تنأو كيرتعت ةمذملا فيك

 ءايدالاو ءارعشلا دس أ ايلك لئاضفلا كانازم تعمح

 يلاغأ ال دق قالخأ هلو مظنلا ديجي اي رثنلا دمجي بيبحلا انمحاص ناك دقو

 . فرشو رخف لك نع هيفكت اهنأ تلق اذإ

 يناسدعلا يدنفا ناملس بيدالا لضافلا

 « يطيقنشلا ذاتسالا ةيحت »

 ماقأف تيوككلا يطبقنشلا دم خبشلا ذاتسالا راز #١4 ةنس ناضمر يف

 انقيدص ناكو بطخو دئاصق ةدع اهيف تيقلأ ةييركت هلفح كانه يدانلا هل

 : ءارغلا هتديصقف هذهو ءابطخلاو ءارعشلا هلم نس لضافلا
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 مكليزن نا موق اب
 حارصلا قحلا قطانلا
 عببطخ تفقو ىف

 انواجر تنأ خيش !
 تضوق ةفارخلا رصع

 انعابس تنأ خيش اب
 ةمصع 4| ا ربات

 اهب ايلعلل طختف

3 

 مدعمل تبوكلا نا

 غو ابنضأل حفصأف

 تمسدل تيوكلا يذه

 ممودقب ترشبتساو
 مكحل اهدا ماقأو
 عل عكف رييزلا 5

 ةرسع كلثم _ءراك ول

 وبضغأ موقل يبجع

 وعد نا امل كوذآ

 تمضغأ ةهافسلا يذه

 دمحولا لجرلا وه اذه
 ديرق اذ ىف هناو

 دبجأ لهيرعش تيل ا
 ' ديدجلا ءشنلا ةضبن يف
 دميأ ىتح هناكرأ

 دينعلا مصخلا رياك نا

 دمحت ال نأ تمسقأ دق
 ديدسلاىأرلا بحاص أن

 دإ## 4#

 يسنوتلا ميعزلا ةيحت
 ذاتسالا ريبكلا يسنوتلا معزلا ةليضفل ةييركت ةلفح يدانلا ماقأ اذكو
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 دمعت اهاولمل تداك

 دمعملا كادنعف رطلاض

 ديدج نم كل اهٌواجرأ
 دسعي تناك اناكف

 ديشنلا عم ناجربملا اذ

 ديجلا رثألا نم اهف

 ديجب رثأ مو ابيف
 ديعبلا دعب ال انيف
 ديشر لجر مهب امأ ك
 دسفم رمأ ىلا مهت

 دسعلاو قئالخلا بر



 ؛ ١4 ةنس ةريمكلا هتلحر ىف تيوكلا راز امدنع ىلامثلا زيزعلا دبع خشلا

 انبحاص ناكو ةسيفن دئاصقو ابطخ ذاتسالا مامأ ءالضفلا نم ريثك ىقلأ دقو

 رعشن يقآ ميطتسا ال ذنأ
 اباطخ يقلأ ميطتسا الو ال
 ارارطضا يموب تفقو يفا ريغ

 ماظنلا عيدي بلاق يف بص
 ماقملا ميقراب كنم ةبمص

 الك دإ6 1#

 ام اذا يتمات ال فرطلا ضضغاف

 انابيب ضافأ اذا اممكح ان
 اسامح ضافأ اذا ًاسطخو

 ًاموق مدقت اذا ايرجو

 ًاعارب زهب اذا ًاممعزو

 م الع ميذأ نأ تمر الك

 ًامارك تدبع امو يموقل أب

 يداعألا دصو ا!وللا لم نم

 أشيع موق اي نابجلا شيع سيل
 كارع راد ةامحلا ىذه ترأ

 يمالك يف مفصو تمر امك
 مارملا نودب كل يفصو هاج

 ماد وهو هفرط مصخخلا سكن

 مادصلاو ىغولل موقلا مفد
 مازبمال هءليذ مصخلا رمش

 مارتحاب ًاتهاب فسلا فقو

 يمارم تغلب امو يربح فج

 مازتعاب اوضهناف لذلا اوفلأ

 مامدلا يعرو ىلا نوصل نم

 مامآلل اوضهناو نيحلا اوعدف

 يماصعلا مانألا نم ابيف شاع

 هراثكإ مدع ىلع اعم هرثنو همظن يف نيدمجلا نم لضافلا قيدصلا اذه ناك

 . دئارجلا تاحفص ىلع ةباتكلا ىطامت تيوكلا يف لجر مدقأ وهو
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 يهور لآ رشب ْئ دمحأ باشلا بيدألا

 وحنلاو وجها يف

 هرمأ هنم يقتأف "لإ يتأي وجحلا توعد يفإ يفإو
 هرسملا كيداعأ ىقلت اه. ءاحه ىلف ءاححلا تنس ناو
 هربت "لإ حبحشلا يقلي هب محيدم ىلف حيدملا تئش ناو
 هرذب هتيذأ نم ينامر دق نم لك يئاجه نمأب الف
 هربع سانلا لكل هب تنأر اصخش مويلاتوحه نا ىناو

 هردق موقلا مْنل نم لفسأو ليمج اخأ محيدملا ىلعأف

 يك <

 هرمح وحنلا ديز دعب يىذوأو يسفن وحنلا سو رديف بعتأس

 هربإق "وجهملا هنود ىنت صخشب أوجه لقأ نا حبصأل
 هرجا ناب ريدجلا بصن ىلع ًاضارتعا ىشخأ ىننا الواو

 هردب قفألا يف الجحم ًادبصق موب لك دئارجلا تعدوأل

 فراعملاو مولعلا ىلع ثحلاو ءلهأو دومجلا ىعن

 بجو امج انموق يناوت نم بكسناو ينم نيعلا عمد لاس
 بنس ريخ ىلعلا اودمت :را قداس ميلع مويلا بحو

 بختنت مولع ريغ لصوم ببس نم هل سيل ىل علاو
 بلطلا يف اودجو ىملعلا اوبلطاو كليم أدومح مكنع اوضفناف

 بتو يموق ينب ال ًادومجو السك ىدرتدق بعش باخ
 بمصنذلل ىوحن هللا نيد مسأب ادغ ( لاجد ) وحن اولممت ال

 بذكو ًاروز هاوقت اورصبت هلمجدت ىف راكفألا اونممأ

 ا



 بعشتم كروب ( لاجدلا ) هلاق ا نيدلاو معلا نيب سبل
 برألاب ىلظحبل ىوقت ًارهظم ىعس ضيبلاو رفصلل امنا
 بلح يف مايصو ةالصب يىرتشي اولوقو ربتلا اوركذا
 بلي  تاراتو يوز ةرات ىدتغي هسلا فيك اورظناو

 بشنلا لاتح هللا نيد مسأب ىدنعا فركح هما هتلكث

 نيلسرم انسلو قلخلا رظنب انقوف اههلإ نيدلل نا
 نيدقانلا نيعب ىقلخلا يظعم ىلا ونرت ول (مساقلا ابأ ١)
 نبدحلم اولظو نيدلا اوك رت مهضعب الإ سانلا تدأر
 نيتملا مهلا نم موملا كسفن حرت هللا ىلا رمالا كرتاف

 نيبساحلا ريش هللاو مهر ىلع رشحلايف سانلاباسحف

 ةكرحلا يف اهدئاوفو فحصلا مفاثم يف ًاتايبأ لضافلا اذهل انمدق

 . ةيماعلاو ةيركفلا

 دمحأ خيشلا هيخأ جاوزب اهيف هئنه

 يديس ءىنهأ يكل عوبرلا نيب يدشنم اي اني مقف رورسلا ماد
 درفتملا دحاولا مسنص ركشاو مناي فطقاو سنألاضورب ررماو
 دبعتملل حفصلا ميركح رب هنإف ليجلا مقا هلأساو
 يىدضعم اي ةيابم كملع تحال ه«.مالعأ هذِهو دوعسلا اذه

 دبلاو كراملا دمح هب ىنعأ ايصلا دوم نوملا كجاوزي
 دنسملاو ادتملا سأر تنأ ذإ ىنملا تاياغ رمألا اذ انلن

 (؟ 7 ) م - تيوكلا خيرات 0



 دحألا ماقملا ْق يدع تناآلو يددولو قبح ع هادلو

 ىدتغأو حورأ دإ امعس نمحرلا أضر يف ىعسأ كفنأ ال هادلو

 وهو . ًاعضاوتم اميلح « ةكيرعلا نّمل « عبطلا نكاس دمحأ خيشلا ناك

 اماذا تاموصخلا لصف يف ليلجلا تيوكلا ريمأ ومس نع بوني يذلا نالا

 . تيوكلا نع باغ

 ارقص ركذيو أكرابم حدتمب يلع الم

 عم اهاضما يتلا هتدم تلاط دقو « كاذ ذا نسلا ريغص رعاشلا ده ناك

 ةديصقباك رابم حدتمافمهتيؤرل قوشتيو هلهأ ىلا عزني هكرت امم « ربلا يف رقص
 دبي اهماسق هريمخ جلاخت تناك ًارومأ اهنمض « ديرب امل ةمدقملك نوكتل ةبطبن

 (لتاب) اهدشناو ابلبقتف هنع ةبانلاب كرابم ماما اهدشنبل ( فعش نبا لتاب )
 اهلئاقبو اهب بجعاو « هناسحتساو هباجعا مقوم كرابم دنع تعقوف رمأ اك
 رعاشلا ىبل دقو هسفنب هنم ابعمسسل رمالا ىلا هباجعا هعفد ىتح باحعا اما

 نسحوةبسانملا هتاكرحي اهدازف الترم اهداشناب عرش مث هيدي نيب رضحو هبلط
 موقنسو متيس هتبلط ام لك كرابم هل لاق ىبتنا امدنعو اهلامج ىلع الامج هئاقلا
 هذهو هلهأ ةرايزؤا باهذلاب هل يرذأ « هدارأ ام كرامم ىفق نأ دعبو هب
 : ةديصقلا يه

 رارحت هقومحاو روعذملا رح ريمضلا بولسم قوف !'' نم بجار

 ) )1١بكار يأ بجار ,



 ريطي نأ ا 0 هنح ١١( يشم ال

 رب رجلا (6) هتردح أم (ع) هتمحر ال

 ريسملا لجع

 ريرح الا نوسلي ام (1 هتيال
 01 ريمجلا خمشلا مهدوع ميلك

 ريصت يللا حملا الإ () تمحمحأم

 ريحمست هللا لاق هب ممبس نم

 ريصقلا 2١17 ىيحم هتداع راج وأ

 ريرسلا قوف وهو رمأي '١4! ىب ول
 راسك (60 ة رهان هاداع نم لعج

 ريفظلا انيحج ام لثم هل ىحن وأ
 ريغمأ ارفصلا ىلع رقص انمدق
 ريقفلا م ناز أَ 2( كضأانأ تمج

 6( ريش وه أم يىنثيطع نا

 ريمشا 1"2' يغبق اهديرا اه سرفلاو

 ران باهشم لقت هنيع ''' بلق ال
 راذنملا صمرارق تكف هتوق

 ران فوق ؟"' ينج يشمل ادبجم
 راث دويعملا نم هرع (4) يساح
 رازتوملا ضو ٠١ م ص (50بج

 رارحلا ليشم مهتفشال مبلك

 رامعلا فصق مهتداع انفلاا

 رارق هب قئالخلل !'"' يجره لك
 رامدلاب 6-0 هاداعا نم لك

 راتسا ىبر هطح 4٠ الحفل

 !١5 راطسا هسأر يف ناك يللا عوط
 راس فظحلا مس هيف (؟١١ صيرق وأ

 راسم ْق انانعا اسحاف موب

 رارح ركام نم خيش ا سراف

 رارح ةوسك يلاو ةمحرخ ("4) ىلا
 رابملاو باك رلا يطعت كتداع

 راغملا '"* لاط ال فاح نم ىمح أ

 يأ هتبجر ال (4) بلق اذا يأ بلق ال (م) هنأك يأ هنج )١( ىشم اذا يأ ىشم ال(9)

 ينج ( 5 ) مامزلا هب دارلاو لبخلا يأ ريرجلاب هيلع تردق ام يأ هتردج ام (ه) هتمكر اذا

 حن يأ م )٠١( دلو ؟ يأ يص مج () م اح مجاح (م) يذلل يأ يلا يلاع (؛) ينأك يأ
 رويطلال ثم مهتيأر يأ مهتفشال )+١( هتعامج يأ هتبال )١١( هتدشو هسأب نم راز توملا ضوح

 يجحي(1١) يمالك يأ يجره )١( تلق ام تيجح ام ):١( ريبكلا يأ ريبجلا (١)رارحلا
 تامدص نم ةنج هللا هلعج هدالب نم يلجا يذلا يأ الجملل )١0( هعنعو راجلا ظفحي يأ ريصقلا
 (؟١1) ةكرعملا يأ ةبهلاب (0) ريكو ةرعن يأ راطسا )١5( ديرب ول يأ ىب ول (١م) هئادعا

 أجلمأي نيذ ا (؟) كدصاق يأ كيصان (؟؟) ىرس ةايحلا ملأ هيف صورقم لجر يأ صيرق رأ
 يأ يغبت (؟3) ريثك يأ ريثج وه ام (؟ه) ابنم فرصا مهارد ديرا يأ ةمجرخ يبا (؟؛)

 , ةراغلا تلاط اذا يأ رافملا لاطال (؟9) ديرت
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 راز مث هبرلا ىلص نم دع ريشبلا دبسلا ىلع هللا ىلص مث

 خيشلا حدمب 2 اذه ْق رقص خسشلا لضافلا تبوكلا رعاش هلاق ام كاهو

 . حابصلا لآ رباح نس دجحأ

 اهمامز دالبلا يذه نم هانمسس يذلا رباج لجن ىلاعمللا يذ ىلا
 ابماظن هتسك ذا ًالامج اهاسك ًادياحم نيصرلا يرعش نم هجوا

 اهمالغ لوبكلا لثم هدمح ىفف لوقم لك ىلع دومم ( دمحأو )

 ابمايق نيباسح نم دج ناو امهدع عواطي هيدا تسيلو
 ابمامهو ىرولا بدن اهركشيس ةعينص يدابالا كيتاه ري نمو
 اهمادح تبوكلا راخا ةثئسبج دمحا لجن هداحما اه ينعاو

 اهماقم دالبلا نيب ىلتعي هب رياج نبا تيوكلاخيرات فاعساو
 اهبمامز كيدل انعرم لاز الو اهنأث مفرتو اهيلعت تلز الف

 تيوكلا رعاشو ملاس

 حابصلا لآ ماكح نه هاوس ام ىلع اهب زاتما يتلا لاس خمشلا تانسح نم
 برقلا هحنمو بيبشلا ماس نب رقص خبشلا لضافلا تيوكلا رعاشب هؤانتعا

 نأ ىلا هتاح ةدم هماعناب هملاوي لاز امو صاخلا هرعاش هلعج ىتح هلم
 مسيطاقملا كبحو هحدم يف ةدلاخلا دئاصقلا ريبحتب غبانلا نرعاش ةحيرق تثعبنا

 كلع لفاس ضرغ هبوشي ال ىذلا ناسحالاف عدب الو هلضف رشن يف ةقسلا

 نم بح ىلع ةلوبجم سوفنلا نأل لضفلا ةقبرب مهديقيو لاجرلا رارحأ
 : اهملا نسحأ

 ناسحا ناسنالا دبعتسا املاطف يمهيواق دبعتست سانلا ىلا نسحأ

 هساقب ناك ام كاذ ذا هاسنأ اب يذلا رعاشلا اذه ىلا ماس نسح دق
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 و رمخا عومدلاب هلحر دعب هاكبأ امو شيعلا ضضمو ةامحلا ىلأ نم موبلا
 5 نم بوذب داكن هاتيأر ام اذا بحع الو رخصل ءاسنخلا بدن هيد

 ايا اريصف هتافطعت عاطقنا ىلع فسأتلا نم هبلق قزمتيو همايأ ىلعو هبلع
 . ًاربص سئانلا

 يف هيلا اكش ةديصق هيلا مدق نأ ريمألا ةرضح انرعاش لاصتا لوأ ناك
 يهو نابمعلا امس الو نيراملا يذؤت قتلا هابملا نم تاقرطلا يف قاري ام اهرخآ

 ضببلا نم اهدي يف ام مطحن راغص ماتيأ أ ىلع رودي اهروحم ءارع ةدصق

 ناكو اهدالوآلو امل ابجوز هكرت ام لك يه ةجاجد نم هعمجت تناك يذلا
 ىتح ابظح ءوس بدنتو حونتو يبت تلظف قيرطلا يف ءام ابعقوأ يذلا

 كلت لوأ ينو هدي يف تناك مهارد ةسمخي اهدمف نيزحلا ملأتملا نرعاش اهب رعش

 : لوقي ةدصقلا

 بردلا يف ةنوزحمو

 : لوقي نأ ىلإ
 مررتو باصملا مظع نم لوعتو مطلتو يبت

 تأشنأ م ابتلوان دإ ل تعد

 ًالاع ناك ول خمشلا نظأ تلاقف

 ىذالا نم اءاعرلا يجن 4 ددشل

 مرد كيتاه ريغ يدنع كي ملو
 مدعم كلتا ىنا يرذعاو يىذخ

 متشتو هاملا ىقلأ يذلا بست

 مأسنو قيرطلا يف ىقشنت هنم امب

 اومححنو اوفك ىتح مثددهو

 ملظت فاعضلا هنم تدغ دق ام

 مسنتلا رورمسلا دنع قداع نمو

 هناسل لعج امب ًاضيأ هأفاكو رجزلاو عدرلا يف ددسو هءادن ريمالاىمل دقو
 :لاقف ابميمأ ةجاح هحدم عم اهنمغ ىرخأ ةديصقب اهعبتا دقو ءركشب بطر

 يرسخ ايو اهلنا ل نا يترسح ايو يتجاح كدنع تلن نا ىتحرف امف
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 رسنلا ةورذ هب ىقرأ اه لاملا نم يحنلاسم مولا كنا ينظ ربكأو:

 ربظ ىلا انطي عايالا هبلقت انفاع ءاج نم بدمخت نم كاشاحو

 رتو ىلا ًامفشو عفش ىلإ ًارتوف هعغومد صشب ًاأاعفثص هعفصتو

 رغلا ةفراطغلا نبا اياه, تزفف قجاح كدنع تيدبأ نإ ورغ الو

 طوقسلا ىلع فرشملا هتبب حالصا ةجاحلاب ديري ةرعاش نا لعف ريمالا امأ

 ردصأو هتسسلت ىلا عرسأو هتباجا ىلا ردابف برشو هيلع ءالبلا لكأ يذلاو

 ريغ هب رمأ امب ماقف هتمبم زاحتا ىلع هثحو ءانبلا رمأ هبلا لكوأ نم ىلا هرمأ
 تارم هنم كلذ رركتو فلخم مث رعاشلا دعي ًانايحأو ًانامحأ أطابتي ناك هنأ

 اذه ىف ريمألا ومس ىلا ابمدقي تاسبأب هلقاثتب هتبعادم رعاشلا دارأف

 : لاقف ىنمملا

 اومّتَأو هونتبال دح هللا اوشم مهنا ول هللادبع مبشلا اأ
 مرجم نجسلا ىلا يشمي امك هيلا اوشم مبنكحلو مايأ ةسمخت

 ءاضرإ ىلع هضحو بعادملا حزاملا مول اذه دعب ليكولا ريمالا مال دقو
 ةنتافلا سورعلاك تببلا ناك ىتح مايأ الإ يه امو هرمأ دنع فوقولاو رعاشلا

 اذه ىلع ريمالا وممم ركش دقو ةسور فالآ ةثالث نع هيلع هفرص ام لقب الو

 : لاقف ًاضيأ هوم« ىلا اهمدق ةديصقب لماشلا لضفلاو٠ مظعلا ناسحالا

 رخيصلاب لح ول رخصلا مصا بيذت ابلقأ امومه ينع ىفن ميرك
 رهزلا نم ًاباش هنم تستكا ام اذا امحلا تبانملا ركش هل يركشف

 ربقلا نم مومحلا ينتندا هالولو انثلاو يركش هيلوأ ال ىلاهو
 يرمع هركش يف تبنفأ ىننا ولو هركشب موقأ ال ينا لعاو

 ركشلاو دمحلل هاوفالا ينوريعي ىرولا نمتيوككلا يوحمت نم نا ولو
 رشعلاب كاذ نم تقام هركش ىلع هلك يقطن تفقوأ يننا ولو
 يردص نم يمومخ هاباطع تلازأ دبس ركش يف موملا موقأ فيك و
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 ينحراطي ذخأف ةيمغ لوط دعب موب حابصلا ماسلا هللادبع خيشلا ومست رز
 ينيمرب اًانثأ يف ناك ةبيرغ ةرابمب ةيبدألاو ةماعلا لئاسملا ( هلضف هللا مادأ )
 يرطفلا هثاكذب بجعملا فقوم ابمامأ تفقوو . اهب نريح تالاكشاو لئاسمب
 ابييف هثبأ ةديصق هومسل مدقأ نأ ىلإ كلذ ينعفد دقو يزيرغلا هدادعتساو
 : يه هذهو ةذيذللا ةقشلا هثاحنأيو هب ىلاجعا

 هتنطفب قارلا ململا ايأ اب
 ًاشعتنم ىقحلا أو تودع ىلا

 اهب تيتأ ثاحبأل تيرط يفا
 ًشعتنم كفنأ ال كتيدف ال م

 ةقئار معلا 2 ةثداحم نمف

 انرحذت بادآلا ف لئاسم ىلا

 مكحتملطل رصبأ ١ كاقحو !دل

 3ث

 أدبأ اهدوح بطخاق دماحلا يذه

 يل دهشي لضفلاو اهل فك تنأف
 ةعئاط كنتأت ال دماحمل ام
 أس تنأو قأت ال دماحمال أم

 هل نا معلا سأك كتيدف برشا

 تطقس نم ءايلعلا ىرذ ولعت همفو
 ملو مل ىرمهأ نم هللا رفغتسأ

 ةعرتم معلا سورؤؤك متبرش دقو
 مكحل سلف ىلذع اوعد نيلداع ا

 ةقرشم سمشلاك هلضف يدلا 57
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 ريدلاو يأرلا قدصو باوصلا جوأ

 رطخ ىلع يمأي نم تنك ام دعب نم
 رمقلا ةعلط اهائثسي تككح دقو

 رردلاب كنتأي نم فذقت تنأو

 ركفلا ىدص ولحت ةركاذم ىلا
 ررغلا ةداسلا رصعو ديشسرلا رصع

 يردك الج دق سنأب تببو الإ

 د

 رذح الو فوخ الب ىقأت كملا

 رظنلا ٍِق موقتلاو رعشلاو وحنلاو

 ررضلا ةعاس ىف احل احلم تنأو

 رحسلا ىلا هيتاعت مارغ وخأ

 رّصتحلايذ ءاملا معطك أذيذل ًامعط

 ررشلاب رهدلا اهامرو اهؤؤانبأ
 رصعملا ىدم كيده دحمللا ىلا يأر

 رطملك معلا نأب متلع اك
 رصد ود هأضرب جهنم ملذع ُُق

 رهزلايذ ضورلاك هرخف يذلا اذه



 احارسشنم حالصالا كوت ىدلا 7

 هسلجم وحن ابيف متككش ناف

 روخلاو مقسلا يف هرداغ لبجلاو

 يربخ نم تنلعأ ام قدص هب اورت

 نيذلا نمو تيوكلا يف ذاذفالا لاجرلا نم ليلجلا ريمألا ومس نأ ةصالخلاو
 رست أه رادقع يللا ةلاعلا بهاوملا كنتاه ةلمجملا قالغالا كلت عم اوعمج

 هوعم حده لقو . امايتلا هدأ وف مهنلي دسحلا داكن نم ءيست نيصلخحلا هباحصأ

 هبقاثم ريبعي اهرطع ءاصع ةديصقب رقص خبشلا لضافلا رحلا تيوكلا رعاش
 هفاصوأب اهفرش ىرخأب فصن نب فيطللا دبع لضافلا ديدجلا رعاشلا هالت مث
 ؛ لالحلا هرحس نم لوالا هلاق ام ًاحذومت كاهو « ةدومحملا

 لاس دوجلا ود مهشلاو يدتغي نمو

 المآ بسم آل بنرأ هب ردحأف

 هححلم دوق سانلا ىف ادغ نم ايف

 تمسبت حيدملا ضور هب نم ايو
 الح دق حئادملا رشن هب نم أبو

 هدج- كراملا املعلا وذو هوبأ

 هدجم بيخمي نرا ىبأي تاهيهو
 هدن لوقلاو لقعلا نسحو رودي

 هدرو فج.ام دعب نم هرهازأ
 د يىحدم رسل ' هالولو

 لافو 6 قبرطلا كمامأ ءيضي أم ةروثدملا هرهاوج نم كايف اعلا امأو

 لاقف ًاركاشو ًارذتعم هتداعس ىلا ابمدق

 ٌ قف نع ًاوفع نأدعأ

 حيرص لمأ يندوقي تيتأ
 دصق ردغن تأسأ دق ىنبهو

 يل عفاش ربكأ كيف يئاجر
 هارذ ىلاعلا كدجمب ذوعأ

 ىلامللا هريفت ال مزححو
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 اكاضر ىوس رومالا نم دوب
 اك الع يف مسحت دق ملحو

 اكاتأ نم لمشب وقعلا سدلأ

 اكاجر أموي ٌورما باخ لهو

 احكانف دححيب نم هللايو

 اك امسلا هب تغلب دق مرخعو

 كارأ انأو ىمألا ينمنضيو



 اكازج ًادبأ اهب غلبأ لو ريخفلأ ةبيبشلا نع تيزج

 اكانس ىلع نيرئاس اوحارو |اورائتساف كرونب مهم د دع

 سلو هيوذو لضفلل شعبلو « هلهأو معلا ريمالا يحبلف ماتخلا ينو
 ٠ هددصاقو قحلل انصح

 يف فلؤملا ىلا ةدمصقب فلخلا للادبع خشلا لضافلا ذاتسالا ثعب
 ةرم بهذ امدنع هلا اههجو ناك تاببأ ىلع ًاباوج كلذو « ةريغصلا ةريرجلا
 . ابمف امايأ اوماقأف ةريزجلا كلت ىلا ةهزنلل ناوخالا ضعب عم

 : لأق

 ةريزجلا خابس يف مهاوه لجو اهنود نوغبي ناطوألا يرجاه ىلع

 ةريصبلا برل ايف نسح الف ابفصو دض ىلا ىزعت اهرظانم
 ةريغص ضارأ ِق أسم ءعوسب اأيبعبر لالحو امهاخمس قاشعأ

 . ةريبظلا يف امهؤادمر تدقتا اذإ 9 ىحضلايف ليولاف ليللا اهنمباط نئل

 ةريظحلا ءانب لاب بصق نمو ابسومثش رح صاصخألل مفدبأ

 ةريرقلا _:رويعلا برك هب ريبك ىذألا وذ مزاوعلا صخ مك اوأمو

 ةريبكلا سوفنلا لك ىلع ىشي رظنم هنم قار نرأ بجع نمو
 ةريثكلا شوبجلاب يكسيلا ءاجو ىحضلا شماغلاو قبلا عمج لاص اذا

 ةريغملايذ نم بوركملاو بركلا هب ربكم ريك هلم مصاع اف
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 : اهنمف هترضح ىلا اهتثعب يتلا يتايبأ اما

 تلقتسا داؤفلاب امومه ليزن 2 انلع ةريزجلا ضرا ىلا انلحر
 ةقشملا ضعب كاذ ىف انلان ولو انسنأ هيف ام هللا دمحم انلنف

 ةعيبطلا اهنسح ىزعي رظاتم هسنأ بلقلاىلا يندي ام مظعأف
 ةمضبكا ودمب جوملاو هرظنمو ءىداه رحبلاو رحبلل انرظنمك

 ةعرسب يرحت وجلا رحبي روبط 02<اهنأك رمت نفس نم هبف امو
 (ةلحت) اهنم كامسالا اولمح دقو ابلهأو روضحلا كلت انرظنمو

 ةلعش مظعا رفقلا يف اهل رانك ادغ ذا ةريزجلا رح انرض امو
 ةبم ركلا موي نولابلا قلح 5 اقلحم انيلع يسمي ذا قبلا الو

 ةوشند أنم لكلا ىمرت لبانق هتوص عفادم نم انيلع يمريف

 اقباس ريبزلا يضاق نيطب ابا نسحادبع خمشلا لضافلا ذاتسالا ىلا ثعبو

 يدلاسينخلا موب ركذب ضرعيو اهحدميو ةريزجلا كلت ىلا اهيف قوشتي ةديصق
 سفنلل ةملست اهملا هبف باهذلا داترن ءالضفلا نيماعملا نم ىل ًاناوخاو تنك

 : ابنع ًاحيورتو

 احارفألاو سنألا اهنف لاناف ةعاس ول اهب ىظحا يىنتل اب
 امحارتالا بهذي بيجع ىأرم ةلمضف ءاوطلا نسح ادعابلف
 احاسسلاو ضرالا كولم اولسف حضاو لضف نائل ىلع اهو
 اسال ديعي نم اهانس ال ةمج بئاجع اهب نأ تماعو
 ؟احايف اه داو ىرت ام وا هحيرا حاف كسملاك اهبارتف
 اسادقا امام نم مكبحن اوبوث ابيبلا مترس نا هللإ

 احافتلاو نرامرلاو نوتيزلا تبنت اهاوس رزج ينقاش ام
 احاورالا انئيللسس بعاوكو اب. رابقاو ودشت لبالبو

 امسار ةريزجلا ىلا سسمخلا موي . مكعم نم يتداس ءىنها ينا

 هه



 ركذ يف ابنم « كانه هملا اهتلسرأ ةديصقب لاضفملا انمحاص تمحأ دقو
 : سلا موب ةريزجلا كلت

 احارقالا ابيب ىوحم ةريزحخل همظني بيدالا فصو ىلا رظناف

 احاضولابك وكلاىسمأ رعشلا يف يذلا ملعلا هنا معت كاذبف

 احايق اهضور ىحضاو اهبف  مثح روحص تذسح هفصوبف
 احالق تمدع ال ينم بلقلا ف ام دعب ىمل اهبفصو يف ًالضاف اد

 احا ريفغ عمج ابيححو انستا اي انتسنا ةريزجلا نا

 احاحلم ادغ "دق لكو ممج اببّح يف يلذع كتيدف اناو
 احارج ياشح اولوأ ولو ىتح ينثنأ ال مىلذع نم يننكل
 احاولم ًابراق ائيطتما دقو انسيمحم انئسنأ نع نلأست ال
 احانح دم قفألا ريطكص ادف هدبحم باسلا انب قشي ىسمأ
 احاورألا شعنيو هءانعلا ىئني هنا كتيدف هنع نلأست ال

 احالم ادغ دق انم لكلاو هزوج يف انريس ملسأاماي

 اب كممس فنشف ماعلا اذه يف ءارقفلا دحا امناق ىتلا تاببالا هذه كملاو
 : تلق ايف ةقرقحلا لعتل كانه ةلاحخلا نم كل هحرشت

 ('!نومقس اه دوما اتشلا لاز اتوفس ةفرمملا بقع ؛كراحت

 لها ةسمخ داقتت ريحلا للثم هلك صوفلا ىرج شيو ىردا ام

 لامملل ةئيفسلا بحاص اهيطعي يتلا مهاردلا (ماقسنلا) و اماقست نوطعأ ام يأ : ةومفس ام (1)
 ٠ (ًافلس) ىمسيف مهرفغس برق مهأردلا مهاب هؤاطعا امأ صوغلا نم مهعوجر دعب

 ةضفو



 (؟!سببانملا لاثما مبتمدخبا ضكرنو ةلذملا "'ياو عوجلاو ارعلا يشن
 اشمعت م اولك ناو مهيلع هلا (10انمح ردلا نما *؛ىللا (؟!شابقلا'"!نبو

 سلبا هب ىضريو هللا بضغي ءيش ينبي مظلا اهب راد رمعت ام
 كمولن ام هللاو دعب النحو كمولعا انتح(ديز)ا رذعلا كل اولاق.

 سمكلا كل '١'ىضرن وأ *”نالمت يجامل كموزعا هولقد نمئسأ ا"!ريم

 سلافمانحاو''١!سولفا(١١!نوبتوتنا حباضف انملع تراص ةنسلا يذه

 (١؟!هرت سان اي كيف ثدح ءيش ريم ةورملا لهأو تادوجلا لهأ متنا لق
 سساأبدو رحعب (١؟)[ ومن دحس امأن هوفقف  ًانوذدحآت تفقولا فوشا

 لاب ممل تبخت ال دومح وباو لالهو نالمثو ''؟!لبلبم وبل اولوق
 سناب يأ اذهو امندلا دياهز لاملا اوكز لق نيسحا اب ىلع وبأ اي

 )١( نبأ ىنعمب نيد (*) . دوسلا دبسلا سيبائبلا (؟) , ةلذلا عم يأ ةلذلا اباد ,

 ):( ىنعمب ريم (/) . رحبلا نم هب انيتأ انبج (1) . يذلا يأ يللا (ه) .ؤلؤالا شاقلا
 ممولؤل ضرعل يبب ىلا تيوكلا نم نورفاسي نيذلا ؤلؤللا راجت ربكا نم وه نالمش (ه) ,نكل

 مهاردلا هيف عضوت يذلا ءاعولا سيكلاو هحتفن يأ سيكلا كل يشخرن (4) . كانه .

 )٠١( بيرقلا تقولا يف هرت(١؟) . مهاد سولفا(١١) . نوديرت يأ نوبت .
 )١(طماحديئرة سصأرلا ةمومام اصع يه وأ رجع عمج رحملا , سيايدو رجسي اتروتقس

 راقلا وأ ديدحلا نم ةعطق ابسأر يف اصع وهو سوبد عمج ( سيبابدلا ) و .

 فيس نب يلعنينالمشو دلاخلا دمح تيوكلا يف ؤلؤللا راجت باطقأ مث نوروكاللا ءالؤه )١(
 ءايلهأ ىلا ةاكزلا جارخأب رعاشلا مث رمأي :نالبش وخأ يلع نب نيسح.و ردنلا رصانو يريطلا لالهو

 مهناسحاب نوئفطيف اهتقو يف ابجارخا ىلا نوردابي اوناك مبلج نا لامقو قحلاو لوقت اننكلو
 معو رحالل ًاباستحاوباوثلا ءاعممو كلذب نوردامس اوناك «نيحاتحملا ءارقفلا نم ريثك أمظ مبفورعم و

 نم ريثك يف تممأ يذلا مظعلا نكرلا اذه ءامحإب زاتمملا قيرفلا نم تيوكلا يف مهتلك اش ىلع نمو
 رثأ ابجارخا ىف هل نكي مل نم كانه نيرثملا نا ىلع « ءازجلا لضفأ هللا مهازج « ةيمالسالا دالبلا
 ءارتف يعرشلا فرصلا اهجارخا يف يعارب ال نم مهنمو ء ليلقلا الا جرخي ال نم مهنمو , ركذي
 نوبلا اذهو ,ريسيلا رزنلا جاتحلا ريقفلا مرحي ناك يذلا تقولا يف لاملا نم أريثك ينغلا هبيرق يطعي

 قيرفلا هبتلي نأ ىسعف « اهيلع طبغي ةنسح ةزيمو ركدي ال ًالضف لوالا قيرفلل لعجي عساشلا
 . هتاوخاب يدتقيو رخآلا
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 عوصملا فصو يف قتيوكلا جرفلا دمه نب دلاخ لضافلا بيدألا ةديصق
 : برعلا طش نم نفسلا هلقنت ىذلا برشلا ءام ىلا لوصولا لجأل ةعراصملا

 هبمف ءىث ال ًادفدق روصت
 الإ ءاضمرلا ىدل ءام الو

 الإ ءارحصلا ىدل ًارحش الو

 هيوتغيو ليلدلا هب راجح

 هونكاسو تيوككلا وه كاذف
 اريط « موبلا » ثنروصتت الو

 الاوط تاعاس رحبلا بوحي

 ىلاف يعاولا كمعمس ينرعا

 يداؤف ىنضأ اه كبلع صقا
 قاوسلا ةدمعأ هيف ( موبب )

 يراوجلا نفسلل رحبلا لاقو

 ( ميوب ) ىلع عوملا ىرت كانه
 دغو لكف سيطولا يمح كانه

 رحآاو تقرع ةرح نم مكف

 يصقي داك و فيعضلا ءىمظ داكو

 اوبهو اوهبتنا الأ ينطو ينب
 ايف لاومألا ىلع اوقبت هلو

 اعمج توقلا نوبلحت مك ارأ

 زنك يهو يراردلا نونحتو

 ابسسمهانل زونكلا تنوقنتأ

 ىشطع نكت تيوكلا ممأو

 مفن هيق ام اوعمجاو اوببف
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 عابسلا أطو هب لمر ىوس

 عاب فلأب فان لمرلا هيلع
 عاقبلا ىصقأ نم ءاج ميشه
 عافبلا نم ضيضحلا هبش هب
 يعاس ريغ ( موبي ) اومهد ادا

 عارش يد كلف ريغ وه ام

 عاضملا دلملل ءاسملا لقب

 يعأو كنم عمسل جاقتحم

 يعارب هب مايقلا نع لكو
 عافترا ىلا حابرلا اهبوصت

 يعاف ومن | ومأه يربظ |وعد

 عاردلا نم لقأ لشو هب

 عاطملا رمألا بحاص بياسي
 عاصب عاص هئال هأآمهر

 عاحشلا لطبلل ءاملا راصو

 عاتجالاب ةردمأ اودسو

 يعاس رصعلا يف معفنل نوكي
 عانملا نم نوكد أم ىلغاو

 يعاسملا عاوتأ ميمج قوفي

 يعادتلل ينابملا نونبتو
 يعاونلا مكلقع عنتلف الأ
 عاطتسم دواخلا ليت اف



 اهنبا يثرت يديبعلا لآ تيب نم ةأرما

 سشرفا '١' هبافل لع نم هآ تلق

 سيرت بلقلا سره هب افل لع

 سيرارم ينبع نفج نع هل مونلاو

 سيعلا رمذ ىلع'"' ىفك ىللا هللا ىلع
 سنيرقا 'ا تلق هتيب "”تصن

 (*!نميع انسلاب رحلا 6! قريبلاعم ىفخلا

 سجاوهلاو اكبا رثك - نم“ تيدر

 سيباحلا لبح كاكف هلأ > .
 سيرداو بوقعيو دمج هاححا

 سشداسنلا بوه تبه أم دادعاو

 نييتيوكعلاو ديشرلا نبا نيب فيرصلا ةعقو يف يتلا

 هب ىرد ام تيم هنم تيل !
 هبابتلا ريمضلا يف تجع رانلاو
 هبارش هداز قوذملا لظنحلاو

 هبنافل بخ يأ يردا ام مويلاو

 هب ا نملع ام لاقو بدسحلا نبو

 هباج ريدحلا ىلاو هيلأست ناو

 هباحس نم اشن لبو ام ىعمد

 هبأوص نم ًادمصمم كفت كنا

 هباحصلاو وه تبلص ينلا ىلع

 باتكلا سيئر الملا ١١! لم نب حلاص الم ركشي خيراتلا

 ةليل ردبلا يكاحت ام ةرهازلا قالخالا نم كلو كبلع ينثأ ال مل دمج !أ
 ليبس يف لذبو . تاوفهلا نم ريثك نع محو . ةلذ ريغ يف عضاوت . هماق

 ينثأ ال ل دمج ابأ . لالحلا رحسلاك يه ةباذجن ةثاشبو . ناسحالاو فورعملا

 . كنارقأ نم ريثك ىلع زوفلا ةيار الماحت هب تزرب ام تامثلا نم كلو كيلع

 روخصلا نيلت ءاسعق ةمهو ةيوق ةيزعو ةريبك سفن وذ كنا ىلع هب تنهربو

 هنيب ىلإ تبهذ يأ هتيب تيصن (؟) يذلا يأ نفك يللا (؟) . هب ىت؟ يأ هبافل )١(
 . ديشرلا نبال ةعباتلا رمث ةليبقل بقل سيعائسلاو (ه) . ملعلا قريبلا (؛)

 تيأردقف تايمسرلا نع ثحبلا يف ريمألا هيلا اهدنسأ يتلا ةمبلا لضافلا اذه مامقل ارظن (+)

 . هسفل ريمآلل ركش ةقيقحلا يف هركش نآل باتككلا رخآ يف هبعت ىلع هركش نوككي نا

 ركب



 ةموكح يف باتكلل ةسائرلا مامز كلضبق نم هتلق ام ىلع لدا لهو نيلت الو
 ىلإ اهدساو تيوكلا لطب كرابم مايأ نم ةليوطلا ةدملا كلت ةرقوملا تيوكلا
 . بوسحم لا ةريما ةموكح موي مولا اذه

 دقو كملع ينثأ ال لو . ةيهازلا كقالخأ هذهو كيلع ينثأ ال مل دمج ابأ
 دمح انأ ٠ كينطاوم نم كاوس دحأل نسقي ل ءانتعا تيوكلا خيراتب تينتعا
 ىلع كتاسحاو كلم ىسنا نأ يعاطتسا يف يلف دحأل البج سنا نا أ

 يذلا بعتلا ىسنأ ال اذكو هاسنأ نلو كلذ ىسنأ ال معن . خيراتلا ىلعو
 . الامجو ءايهب هوسككيو خيراتلا مهي امع بيقنتلاو ثحبلا 5 كياتني ناك
 رتافدلا ىطنتسن . رماعلا كتيب ىف كاباو اهتىضق ىلا لاوطلا يلابللا ىسنا الو
 اهل رابتعا تاذ ةثداح وأ ةحلاص ةملك ىلع انرثع ام اذا ىتح سورطلا مهفتسنو

 خيراتلا ناك ًارورسو أرشب كبجو للهتو احرف اهب ترط عوضوملا ساسم
 دقو هاسنأ نأ يف فيك و هلك كلذ ىسنا ال انا . هئابعابو هب مئاقلا تنأو كل

 كل تسسأو . روصملاو روهدلا رم ىلع ىحمب ال افرش هئارج نم كل تينب

 . ددحتب ةهنسحو تامزلا ىفب د أدجع هب

 زجاع انأ ةنم ينتلمحو ابق مايقلاب يل لبق ال ىربك ةنم دمج ابأ ينتقوط
 امركذي نأ ينطو ىلع قتحو ًايح تمد ام اهركذأس ىنكلو اهركش نع
 ابيف رشن ىتلا ةديصقلا هذه دم ابأ كاه هلصافم ىف يرجت هحور تماد ام
 : بجاولا نم ءىش ىفت اهاسفف رخفلاو لضفلا نم كل ام تيوكلا رعاش

 دمحأ نبا رخلا هقاعسإ ىلع ققابح الملا حلاص ركشاس
 دم ىلا لثم ىعسلا ديمح مهش ناركشلاب صانلا ىلواو

 دهشم لكي هيلع يراعشاب يىنثاو هدمحاو هركشأس
 ددعت نا رعشب اهجرثكل انيلع ىبأت حلاص مراكم

 دهشي نحل هيبش ال نأ ىلع 2 زجع نبنع انثلا زاحيإف

1١ 
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 سلا

 نس حلاص الم ليفافلا بيدالا

 وكلا ةموكح يف باتكلا
 الملا

 ةرتوملا تي

 أصق

 لا اش اعلا

 دق

 يق مده

 وكلا يف كناف
 محلساو تاشدعلا 5

 دحجت سيل لئاضف اهتعثا وملا سمش مولا تي
 كويسسلا ءادعملا كتادع فرطو

 اندلا 2١ ىف دجلا ريخو ىمدقت 2-2 دبنل ال مراكم



 يجن ا ”قنيخشا ركام

ٍِ- 5 
, 

 ٍِ هيب

 000 عنا
 نك لا 0

 ا لا

 ظفصح يف ريكالا لضفلا هملأ محرري يذلا لجرلا وهو هلوح همادخشلو جمعد نب حابص خمشلا

 ظ . اهل لهأ وه ىلا ةفيظولا كلتا لضافلا اذه نيبعت يف ريمألا وعم نسحأ

 سشضيراقتلا

 ىلع علطا نا دعب يعافرلا مشاه دبسلا لضافلا بيدآلا ريدقلا بتاكلا لاق

 . تايمسرلاب خيراتلا ىلع ريمالا ومس لضفتي نا لبق خيراتلا نم جذومن

 دمتعي ام دحي ال حضوأ ةراسعب وا « دمتعي ال وهو نورق ةئثالث ءاهز اهنيوكت

 أمو هاوفالا نع ًالقن رابخالا نم هطقستي ام ريغ « ةقاشلا هتمبم يف هيلع

 ءالجتسا يف اهلا عجرب بتنك الف « ةاورلا ةنسلا نع ثداوحلا نم هلصقتس

 (؟م) م - تيوكلا خيرا و



 نمو «رعولا مظملا هقيرط يف ديور ًاديور مدقتلا نم هل دب ال هنأث اذه خرؤف

 اهسندت مل ةميلس اهملع ضبقلاو ةدوشنملا هتلاض ىلا لوصولل ءادأك ةبقع زايتجا

 رمألا ماد امو روبتم وا © لهاج ةياور اهنساحم شدخت مو « ضارغالا دي

 ءانع لك هدنع نوهب ءانعو ةميظع ةقشم . ةريثك باعتأ نم هل دب الف كلذك

 ةيركفلا ةيرحلا ةلمضف اوقزر نيذلا كلوا ةقيقحلا نودشني نيذلا نم ناك اذا

 نيذلا م نيخرؤملا نم فنصلا اذه نا يدنعو «عوضوملا اهملطتي يتلا ةحارصلاو

 . اقح نوخرؤملا مهو روبملا باجعا نوقحتس

 ولو ملا باتك دوجوب ملعت الف ةفئاطلا هذه نم لبلجلا ذاتسالا اهيا تناو
 هملا مجرتل اهنيودت كقتاع ىلع تذخا يتلا تيوكلا ثداوح نم ريغص بناحي

 ءاددوس ىف كل ظفحنو كتمدخ ردقنو كلمع ريكت نا انل قحي أذا .كئاحا يف
 فصنملا لع بحت ام اذهو « لبملا ليلجلا رثالاو « دلاخلا لمعلا اذه انبولق
 فصنملا ناك اذا اما . الا سل اميدأ هتفصبو ًاخرؤم كتفصب كف لوقي نا
 نم ربك ا ةبدا ةمدخ ياو اذه نم رثكا كيف لوقي نا هناكمابف كينطاوم نم
 نبذلا تيوكلا لها كنطوو كتمال اهمدقتل موملا اهب تم يتلا ةنممثلا ةمدخلا

 المع لبجلا ابلعج ىتلا مهتدلب ثداوح نم فلس ام ىلع عالطالا ةدل نم اومرح
 ءىضي ساربتك نوكسسو « ديتعلا كخيراتب نوطبتغيس « ابطبضي طباض نودب
 نم مهنيعا ماما الثام هنورب ام قالتل هب نوربتعمف حالفلاو ةداعسلا قيرط مه

 اذه ريغو نسحلاب نوذخأيو راضلا نوبنحتف ثداوحلا ربعو 2« يضاملا طالغا
 ىيدصلا اس كئنهأف تبوكلا خبرأت لرودذد نم لوا كنال ًارخف كمسفكسف

 كينطاوم نم فولالا تائم ىلع راممملا اذه يف قيسلا بصق تزرحأ كنوكل
 ومم نرا وأ ىنتاو « اذه انموب ىلا تسسأت ذنم تيوكلا اونطوتسا نيدلا

 ضعب ىلع كعلطيو « تامولعملا نم هيدل نوكحي دق اب كدمي تيوكلا خيش
 , كلذ لمف ول اذمحو « ابنع خرؤملل ءانغ ال ىتلا تادنتسملا
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 نب فيطللا دبع لضافلا بيدالا درغملا بايشلا لبلب لاقو

 اليلغ يداصلا نم ىورا دق يلاعملاو دمحا نا اي كباتك

 السمجج ًاركذ انتومحو هب آدسج بادآلل تنز كباتك

 اليخلاو معفتملا ابجيدم انيس تيلت اذاحصفهب
 الوزت نلو تاحلاصلا لوزت دايأ نم كل ّ حالصالا ىتف

 اليثأ ادم هب انل تينج 0-سرغ لضفلا ضاير يف كل مو

 الوقعلا موقلا نع اهب تربي تازجعم ةغالبلا يف كل مو

 اليقث الاتق لامحألا نم 2 ابينكاسو تيوكلا نع تعفر

 السمغسدلا ءادلا اهرون أرنأف اهاعمد ىف كلضف سمه تءاضا

 الوبنلا كب راخفلا نم رحت تسمأو البس اهرعو ممبصأو

 البقصلا بضعلا مراصلا ناكف يلامعملل كعارب اهب تززه

 الوبحلا اهثناش قالخالا نع ًادوذ كاذ كبسح-و هب تدذو

 اليتف اهبنغي ءازرألا اه تمارت نا دمحأ نبأ ريغ نمو

 البلج هسبال تنأ ليلج درب ميط دق نأ ىلا رمعل

 السلق أرزز هريبك تايف يرعس تيدسأ ام بنس لءاضت

 دادغب ىلا تيوكلا نم

 لوألا ءزجلا نم جذومن ىلع رقص خيشلا ل ضافلا تيوكلا رعاش ملطا نأ دعب

 : دادغب ىف نأو ءامصعلا ةديصقلا هذه ىلإ لسرأ هعبط دعب حتي رأتلا نم

 اهئانبأ يف ملعلا تثثب كلب ةمولم ريغ ءاروزلا كب تدسح

1 



 امئاملع ىلع ايندلا تناك ذه لضعم ءاد ىرادلملا دساحتو
 اهئالعإ يف دكت تنأ ماتح العلا ىلا تيوكلاتقترا هب نم ا

 اممانقتسا ىلا ىربك ةجاح ىف اننا ةميركلا ُكتحبم قبتسا

 اًمايوح يف موبلا تنكس دقلف دئتاف ىلاعمل حدكت تنك نا

 د6 دا

 اهئالب ايلاح ةحارصلا للح يف سيمي تيوكلا خيرات تزربأ
 اُنانثب اهرارحأ نم ترفظف ًآحرصم كيال ةمول شخن م

 اًمادبإ يف تسلد امو تنك اك هيف ةقضح لك تيدبأ

 اانمأ نم تنأ قئاقحلا ترإ ًالاع قئاقحلا رشن ىلع تئاف

8*6 6 

 امافطإ يف يأرلا كسلا ًأرن يىملضأ يف تلعشأف كاون امأ

 اًماوشا نم تبجع كاون الول ةولس مهسا هبلا ثحت توثا
 اهجئنامصإ نع ياشحم ةرتفم تنثنا تاتسملا عزجلا مهسأ ذم
 ؟ اهئامحا نع سفنلا ولستأ ىل لق ءىئان كئاقل نع يسفن ءامحا

 اهئابصا نم يمعلا ىقح جنت ل قئالخ كيف سفنلا كلا يبصت
 اهءاوضأ نم متأب ىحضلا دأر ةئيضمءاضفلا يف حبست سمشلا ام
 اهئافص لثم ماقحت ابأ هبه رعاش ةحرق وفصت الو الك

 خلا خلا خلا

11 







 نب/ننف) تل
 (-ترسهف)

 عوشضوملا

 ءادهإالا

 ةمدقملا

 . . , . ٠ ربدصل

 حابصلا رياجلا دمحأ ريمألا ركشي خيراتلا

 تانممرلاو خوراتلا

 ظ لوالا ءزجلا

 لوألا بابلا

 ؟ تيوكلا ةلود تسسأت ىتم

 تدوكلا لبق حاصلا لآ ابملع رم يتلا ددالملا

6 

 ةحفصلا

١١ 

١6 

184 

 لفرا

١ 

 م



 عوضولملا

 يناثلا بابلا

 يعسسطلا تيوكلا عقوم

 ثلاثلا بابلا

 تيوكلا دحاسم

 عبارلا بابلا

 تبوكلا ىرق

 سماخلا بابلا

 ةروهشملا تيوكلا نكاما ضعب

 سداسلا بابلا

 عساتلا بابيلا

 ةيئأملا تبوكلا دراوم

 نماثلا بابلا

 تبوكلا ةرامحت
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7 

١ 

7 

6١ 

 6و

05 
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 عوخولا
 عساتلا بابلا

 دجنو تيوكلا نيب ةيراجتلا ةلكشملا

 رشاعلا بابلا

 تفوكلا تاعانص

 تيوكلا يف ولؤللا ةيمهأ
 تدوكلا تادراو

 . ( لورتملا ) ةندمملا ةورثلا ©« ةيداصتقالا ةمحانلا

 تيوكلا ين محلا
 : هالوت نم لوأو تيوكلا يف ءاضقلا

 تيوكلا خيرات يف ةروهشملا ثداوحلا

 تيوكلا يف لودلا ممط

 ءاد علا هل عل تبوكلا ماكح

 .  . . :٠ لوآلا حابص : لوألا احلا
 : لوألا ححابص نب لوألا هللا دمع : ىناثلا هماحلا

 سعك و تيوكلا لهأ نيب ةقرلا ةعقاو

 . تيوكلا نم نيرحبلا ماكح ةفيلخ لآ ةرحه

 تيوكلا اهل تضرعت تاوزغ

 تيوكلا وزغي ردنب
 مدبلا يف راصنلا ىلع رباج وزغ

 ةحقصلا

219 
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14 
 ل6
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34 

 ل
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١17 

١١17 

١18 



 عوشضوملا

 . تيوكلا ىلا ًاحلب نودعسلا دسار

 ةرصملا صالختسا
 ةرمحملا ذاقنا ىف رياج ةدعاسم

 . هدلب لهأو رباج
 زيلكنالاو رباج
 . حلم ةعقو

 ةعمطل أ ةعفو

 ءاسحالاو فيطقلا وزغ
 تيوكلا دوعس لآ دوعس وزغ

 تبوكلا ديس رلا لآ دمه وزغ

 يناثلا حابص نب دمع سداسلا ماحلا
 كرابمو حارجو دمج

 هيوشأو كرام نيب 2

 حابصلا لآ كراس عباشلا ماحلا

 . .٠ اك رابم نييتيوكلا ةعيابم
 هيوخا كرابم لتق دعب فسوي
 ةيرحي نفسب تيوككلا وزغي فسوي

 ينافعو يزيلكنا تيوككلا ءاسم يف نابك رم
 ديشرلا لآ دمحو فسوب

 فيرصلا ةثداح
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 رانا

 قلل

 نيف

١1 

١4 

116 

١45 
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 عوشوملا

 تيوكلا ةمجاهمب مهت ةننامعلا ةموكحلا
 تيوكلا دودح يف ةيركسعلا طقنلا

 ضايرلا ىلع دوعس نبا ءاليتسا

 ضايرلا لالثحا دعب ديشرلا نبا

 تيوكلا ىلع موجحلا نولواحي نيلشقلا ءانبا

 . : نيلوج ةعقو

 تيوكلا نزرك دروللا ةرايز

 كرابم نم نوصتقم كارتالا

 ةيده ةعقو

 ملصلا ٠ ءايحو طسوب نودعس

 تيوكلا نم ٌقلؤالا راجت ةرجه

 كارتالا نم ةمظاك ىلع فوخت كراس

 تيوكلا دنهلا ؟اح كندراه ةرايز

 اك رابم نييتيوكلا نايصع
 ظفاحو يطيقتشلا ناملاعلاو كراس

 .. انايصعلا ةكرح يربدمو كرابم
 دوعس نباو كرابم نيب ريغتلا بايسا

 قالخالاو كراس

 دئارخلا ةباثك و ك رابم

 ديمصلا ىلع كرابم وزغ

 ديعسلا ىلع كرابم وزغ

01 

 ةحفصلا

1 
7 
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 و71
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 عوضوملا

 . . .٠ رجاه ىنب ىلع كرابم وزغ

 روصنملا نابلس ىلع كراس وزغ

 حابصلا لآ كرابم نبا يناثلا رباج خمشلا نماثلا احلا
 كرابم نب ماس عخبشلا عساتلا ماحلا
 مزاوعلل دوعس نبا ةمكزت
 راصحلاو ملاس

 يطيقتشلاو لاس
 دوعس نبأو ماس

 صمح ةعفأو

 تيوكلا روس ءانب

 ةيزيلكنالا ةموكحلاو ملاس

 ىربجلا ةثداح

 ىربحلا ةثداح دعب

 . حابصلا لآ رباج نب دما رشاعلا عاجلا

 ريمالا رصع يف ةساعلا ةئعبلا

 ةيتيوكلا نفسلا ىلع ممر برعضي دوعس نبا
 . 2 تيوككلا فارطأ ىلع مغفلاو نيلثح نبأ موجه

 يناثلا ءزجلا

 . تيوكلا ىف ةضبنلا باطقأ

 تد وكلا ديلاقت نم

4 

 ةحفصلا

1 

 ف

0 
 ضرفي

11 

 لف

1 
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 م

 نانو

561 

3555 
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 ع وضولملا

 سمأ ةساعلاو ةيركفلا ةكرحلا

 تولاجدلاو نومقيوكلا

 موملا ةسماعلاو ةيركفلا ةكرحلا

 تمئوكدلا يف ىمنودلا معزلا

 تدنوكلا سرادم

 | .ةيريخلا ةيعجل
 . ةملهالا ةبتكملا
 يبدألا يدانلا

 . هواك دو نييتيوكلا ىادعتسا

 تيوكلا ىف بدألا ةفسصحص

 باتكلا سيئر حلاص الم ركشي جخيراتلا

 باتكلا ضدراقت

 سروفلا

 4م

 اهيا 8 ا

 كب

27 

)6 

20 “656 

 ا

 رسضفن

 ا

 ساي 6

7 

 ما

1 

14 
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 000 ماسلا
 هريس

 0 تكرهوا ناد 8

 م ا

 0و و ماسلا

59 000 

 كراك مل سيلا للا 4. ةطقلا كال

300 0 

3 0 ' 

 عا ع رب“

 يابا سابو
0 

0 
-__- 1 

2 

 يي

 1 001سم همر زينا عت ا

 0 01 الا

 تسهل

0 

 0 نجح 1 0 3 3 3 8

 ل م 3 ص ماي
00 8 3 0 
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 هارد ل ا


