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 ةفطوك

 الإ هتايط نيب مضي ال يذلاو ء«ريغصلا بيتكلا اذه أرقي مل نم انم سيل

 ىمظع ةدئافو ةقيمع ةلالد وذ هنأ الإ ؛همجح ةلآض نم مغرلابف ...ةدودعم تاحفص

 هتاهو «ةريخذ ةباثمب تئش نإ وه ...تادلجملا فالآ تأرق ولو اهرئاظن دجت نل

 مولعم وه امكو ...زنكلا نم سفنأو لاملا نم ىقبأو بهذلا نم ىلغأ يه ةريخذلا
 اذه ...باقحألا نمازتو تقولا رورم عم رثدنتو «ركذلا ةفنآلا ءايشألا هتاه ىنفت دق

 تايبألا هتاه تءاجو ءايرعش اتيب 236 تمض (” ةزوجرأ " نع ةرابع وه بيتكلا

 عمتجمل نيعم عقاو نم تصلختسا تاظعو حئاصنو مكحو لاثمأ لكش ىلع

 ماوعألا لالخ اهب تمق يتلا ةساردلا بسح اذهو ءامبر ...ةددحم ةرتف يف صاخ

 :نيرمألا تيناع ثيحب ...ناكملا نم ةطاسبلا وأ ؛لهسلا رمألاب نكت مل ...ةيضاملا

 اذكو «نمزلا تابلقتو فورظلا فالتخا عم اهتيلباق ىدمو ةقيقحلا نع ثحبلا

 يه «ةيرذج تالوحتو تارييغت نم نهارلا تقولا هبلطتي امل ةقيقحلا هذه ةقفاوم

 " ةدتاسلا ةلوقملل ةيعاوط لثتمي يذلا لاحلا روظنمب ةقيصل وأ ةنيهر لاحلا ةعيبطب

 رييغتلل لباق ءيش لك
 ثحبلا اذهب موقأ يرودب ينتلعج بيتكلا بحاص ةيصخشب يباجعإ

 ازجاع يسفن دجأل ينإو ...هتطبنتساو هتمهف ام ضعبب ئراقلا دمأ يكل عضاوتملا

 رعشلا ىلإ اهبيترت ةقيرط يف ليمت بيجع ماظن تاذ ةموظنم ةديصق نع ةرابع يه :ةزوجرأ (1)
 ..هدعاوقب مزتلت ال اهنكل ىفقملا
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 ةئطوت 4

 نم - بذعت - لقأ مل نإ هتايح يف ريثكلا ىناع يذلا لجرلا اذه لئاضف دادعت نع

 ةنوحشم شق ةموك يف ةقيقحلا نع ثحابلا ةمألا هذه بابش هبراجتب عفني نأ لجأ

 وأ دهج الب لاملا بسك وه ديحولا همه دابا يبلاو مهولا نم روسج ءاشنإ ءارو

 «تايحضتلا ىندأ لذب وأ لباقم نودب ءىشلل لوصولا وه ديحولا هلمأو ..بصن

 ناكمب ةيمهألا غلاب عوضوم ةباثمب بيتكلا اذه ءاج دقلف ..مالكلا يف بهسأ اليكلو

 ديدجلا ليجلل يطعي ' ةعاسلا عوضوم " ؛ةيقيقح تاءاحيإ نم هب زيمتي امل ارظن
 هيضترت يذلا لكشلاب ةايحلا هتاه عبتتل حيحصلا كلسملاو «ىلثملا ةقيرطلا

 ةدارإلاب نوحشم عوضوم ..نيرخآلا براجت لالخ نم ةظعلاو ربعلاو ةوقلا طابنتسا

 تابثإو مئازعلا ذحشو ممهلا ضاهنتسا لجأ نم كلذو «ريبكلا حصنلاو ةريخلا

 وأ '” بوذجملا نامحرلا دبع يديس :وه اذإ مكلذ ..رابتعالا درو تاوذلا

 راوج سانكم نيفد ١ نوزوملاو نيزرلا مالكلا لوم بودجملا نامحرلا دبع

 .( ليعامسإ ىلوملا ناطلسلا حيرض

 ريدق ءىش لك ىلع هنإ ريخلا هيف امل انقفويو باوصلا انمهلي نأ لأسأ هللاو

 .ريدج ةباجإلابو

 هللا ءايلوأ دحأو «برعلا نيلاجزلا خيشو ةمكحلا لاجز :بوذجملا نامحرلا دبع يديس )1(

 ..زايتماب ةثيدح



 :لوألا بابلا
 بودذجملا نامحرلا دبع يديس ةريس ىلإ لخدم

 هئجلت وأ ةمكحلا هزوعتو رمآلا هب مدتحي وأ ؛ةدش يف انم دحاولا عقي نيح

 يف فلتخي ال ..بوذجملا يالوم وأ يديس تاروثأم ىلإ ايئاقلت ذولي هارت ؛لاحلا

 يديس ةرهاظ " مامأ اننأب لوقلا حصي ثيحب ..يمأ وأ فقثم ؛ةأرما وأ لجر كلذ

 .اهيلع فرعتلا قحتست " بوذجملا نامحرلا دبع

 لادلاب ةبوتكم بتكلا ضعب يف اهدجن دق ؛تاذلاب ةفصلا هذه بودجملاو

 هذه دجن دقو «لبخ وأ سم هباصأ يذلا صخشلا وهو " بوذجملا " اذكه مجعملا

 دجن امنيب ...نايس اندنع رمألاو لوبهملا " صخش يف تلحتنا دق اضيأ ةفصلا

 ىنعملا اهراسم يف ذختت ال ؛لمهملا لادلاب " بودجملا " يه يتلا ةيناثلا ةظفللا

 نم ءاشي نمل هللا اهبهي ةيناحور ةينابر ةلاح يه ةبذجلاف ...هيلإ انقرطت يذلا لوألا

 ةيهلإلا ةرضحلا ىلإ باذجنالا ىنعم نم يتأت اهنأ ىلع اهرسفي نم مهنمو «هدابع
 ا اهكاردإ ةيفوصلا ىنمتي يتلا تاماقملاو تاجردلا ىلعأ يهو

 ؛ةنيعم ةبترم ىلإ نوقتري مهلعجو مهافطصا دق دابعلا ءالؤه لاحلا ةعيبطب

 مهدجن دق ؛لاوقألا مكحأو لامعألا حلاصب هيلإ برقتلاو ةدابعلا نم ةيلاع ةجردو

 ملو «تاذلملا نع اوفزعو «بايثلا رقحأ اودترا ؛ليجبتلاو ريدقتلا روص ىهبأ يف

 ةايح اوذختا لب ؛قلخلا نع ءالعتسالاو ولعلا الو ءبصانملا الو ءاوهألا مهلغشت

 نيعاصنم نينعذم ؛حالصلاو ىوقتلا ءادر اوسبلو ءمهل اراعش دهزلاو فشقتلا

 ...مكال ةمول هللا يف نوفاخي ال ؛ركنملا نع نيهانو فورعملاب نيرمآ ؛قحلل

 هللا مهصخ نيذلا ءالؤه نم ادحاو ناك بوذجملا نامحرلا دبع يديسو

 نم هل ؛هرمأ يلوو هرصع ديسو هنامز بطق ىحضأ ىتح ؛ةعيفرلا لاصخلا هتاهب
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 اهرصحي الو نامز اهدحي ال ام قراوخلا نمو ...لعي الو ىصحتمي الام تاماركلا

 الو لئاح هعنمي الو ؛دودح هدحت اال ؛لقنتلا ريثك ؛ةدحاو لاح ىلع رقتسي ال ؛ناكم

 هلوح سانلا فتليف هللا " هللا " حاص رشدم ىلإ وأ ةيرق ىلإ فلد اذإ ؛دودس

 هدهاش امب مهظعيو مهحصنيف ذخأم لك ةبذجلا هنم تذخأام دعب هب نوطيحيو

 مهرظن يف اهنأكو «ةبيجع رابخأو ةبيرغ ثادحأ نم ةقباسلا هتالوج لالخ هنياعو
 ىكنألا لب ؛اليبس مهفلا ىلإ نوعيطتسي الف ؛ةفيرط صصقو ةحلمتسم تاياكح

 مساب حرصيو بوذجملا خيشلا حيصيف ؛ىرخأ ةرات نوبجعتيو ةرات اهنم نورخسي
 00 ةكرح يف ميقتسي مث هرهظ ينثيف 1 يح هللا 1 هللا 1 هللا ١" ديدج نم ةلالجلا

 ىفوتساو همالك متأ هنأ ىلع ليلدك ...نيعماسلا سوفن يف ةبهرلاو فوخلا ثعبت

 .هليبس لاح ىلإ ىضمي كلذ دعب مث ...هدارم

 يأ رومألل ريعي الو ائيش هقفي ال ؛ايودب اعمتجم بوذجملا خيشلا نياع دقل

 ناك هنأ ىلع داقتعالا باب نم ولو ةركف ءاطعإ انم بجوتست هتاه ةلاحلاو ...مامتها

 باب هنأ ساسأ ىلع) ةهج نم قالغنالا هعبطي ناك ثيحب هتاذ ىلع اعقوقتم اعمتجم

 تناك يتلا ةينزخملا تامكارتلاو ىضوفلاو نتفلا لبقتسيل (هيعارصم ىلع حوتفم

 هتنميهو يغاطلا مكحلا ةدايس رخآ ىنعمب وأ ؛كاذنآ ةيشيعملا عاضوألا ىلع ةبلاغ

 ىلإ ةوالع ...يئاهن لكشب هتابثإو هديطوت لجأ نم رئاشعلاو لئابقلا رئاس ىلع

 .كانه لاوحألا روهدت ىلع ىبلسلا رثألا امهل اناك :نيساسأ نيلماع

 .قبطملا لهجلا ثوروم نم اساسأ حجتانلا رقفلا لماع -

 يرذجلاو ماذجلا ضرمك) ةكاتف ةئبوأ نم هبحاص امو ضرملا لماع مث -

 ...ىلوألا روصعلا يف افورعمو اعئاش ناك يذلاو«”(الثم

 هسيراتمب برضي ناك ضرملا لماع نأب رقيو فرتعي ناك هسفن بوذجملاو

 .هفورظو ثدحلا قفاوت اهنكلو «ةيدارإ ال ةكرحب مايقلا يه :ةيلاجترا (1)

 لكشب ترشتنا ةيدعمو ةكاتف يهو «ةريطخلا ةيدلجلا ضارمألا نم :يرذجلاو ماذجلا ضرم (©2)

 ..بوعشلا نم ريثكلا ةايحب تدوأو «ىلوألا نورقلا لالخ فثكم
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 -"ةيماهلإ ةفسلف - لكش يف هتاناعم مجرتي وهف يلاتلابو ءاهضرعو دالبلا لوط

 ناسلو لاحلا عقاو نم ةصلختسملا مكحلا ةجابيد اهاطعأو ةروثأم ليواقأ اهنمض

 :ةفوذحملا ةيعابرلا هتايبأ دحأ يف لقي ملأ .لاقملا

 ةبيرغ وتبيرغ يللاي برغلاي برغل اي '

 مت نيك ام بحاصلاو مسلا ريغ وتلك ام يلل اي
 دالبلا برضيس ام الوه نأبو مهاد رطخ ثودحب ؤبنتلا اذه رذني الأ

 مل ام ثدحيف ةلاحم ال ريغتتس لاوحألا نأبو ...اهرارقتسا عزعزيو اهناكرأ مطحيو

 ؟نابسحلا يف نكي

 عضاخلا ؛هنيد رومأ نع يهاللا يودبلا عمتجملا كلذ ةقيقح فشكي ملأ

 ؟هتاه ريغ ىرخأ بابسأ كانه دجوت الأ ؟ءاسنلا ةرقاعمو 2نوجملاو ىوهلا ناطلسل

 لاق يتلاو ةفوذحملا هتايبأ دحأ يف هدكؤيو بوذجملا خيشلا كلذ لقي ملأ

 شاشلا لوم يك حيبستلا لوم يك شاعم ال انه ال 2شاتعبر نرقلا هار اذه " :اهيف

 :ةفوذحملا ةيعابرلا هتايبأ نم رخآ تيب لوقلا اذه يكزيو "

 ساحن بمهذلا بلقيو ساوسولا ريدي سانلا مالك '

 ساب ىرطيام ريخ ريدت ام
 ...ةميدق تناك نإو ةديدج ةرهاظ مامأ اننأب ءالجب انل حضتي مدقت اممو

 انل تفشك يتلاو ؛" ةيبوذجملا " وأ " بوذجملا ةرهاظب دعب اميف اهيلع قلطأ

 ؛نورق ةسمخ ذنم ىضقنا عمتجم عقاول ةبيرم ثداوحو ةبيجع رابخأو ةدع قئاقح

 ؛حورلا هيف عرزو ديدج نم يلابلا عمتجملا اذه ايحأ دق اذه هلمعب بوذجملا نأكف

 .نايسنلاو هيتلا دقارم نم اهظقيأ يتلاو ةتيملا ةركاذلا حور

 نم صلختسملا مالكلا نم رهوجلا ىلع اهنيماضم يف دمتعت ةفسلف يه :ةيماهلإلا ةفسلفلا (1)

 هبل نم مالكلا جارختسا لوقن امك يهو ..بقاغلا ركفلاو ةميلسلا ةيؤرلاو ةمكحلا عيباني
 ..هروشقو هلكش نم ال هندعمو



 :يناثلا بابلا

 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةايح
 و

-_ 5 - 1 
 - ةلظ ج

 ركذتن نأ انيلع ..بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةايح ىلإ قرطتن نأ لبق
 يضاملا بتكب كيلعف ةيبعشلا ةركاذلا يف شبنت نأ تدرأ اذإ " ةلوقملا هذه امئاد

 ءاهب ظفتحا يتلا عجارملا صضعبو تنرتنالا يف تامولعم يأ نع ثحبأ تقفطف

 يعوج عبشت ةيقيثوت ةمولعم يأ ىلع روثعلا يف حلفا مل ديدشلا فسألل ينكلو

 .اذه

 يذلا خيشلا اذه ةايح دسجت ةريصق ولو ةذبن ىلع روثعلا يل نستي مل ذإ
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 تامولعملا نأكو ىنعملا ثيح نم اهباشتم ءاجام مهللا ؛راحبلاو ربلا يف هتيص عاذ

 نحن اذإ .. ا اللا ؛ةرتاوتم وأ ةلوقنم اهنأ امإ انتتأ يتلا

 ىتح ققحملا ريغ روهشملا هجولا ىلع اهتيبلاغ يف دنتست .. .ىرخأ ةيضق مامأ نآلا

 .فوصتلا بتكو "”يزاغملاو ريسلاو خيراتلا بتك يف نيدهاج انثحب ولو

 يتلا «ةيوفشلا ةياورلا وه انفلسأ امكو «ةيضقلا هذه يف رمألا ةدمع نأ ودبي

 تاباتكلا لج تدمتعا دقف ؛برغملا يف ءايلوألا خيرات نم اريبك اءزج تقلغأ

 نم مهب طينأ ام عم اصوصخ ءءايلوألا خيرات جيبدت يف ءاهثيدحو اهميدق «ةيخيراتلا

 ةوهلا مدر يف اهتيمهأ مغر «ةريخألا هذه نأ ريغ «ةيوفشلا ةياورلا ىلع تامارك

 اهيطعي ءيدام وأ يقيثوت دنس نم اهل سيل «ءايلوألا خيرات اهنم وكشي يتلا ةريبكلا
 نكمي ال «ةيوفشلا ةياورلا يف فورعملا رتاوتلا ءانثتسابف ؛ةيقادصملاو ةجحلا ةوق

 لك ىلع اهبيلقتو اهيصحمت نود ءاهتايثيح ىلإ نوكرلا وأ ةريخألا هذه ةجح لوبق

 سادسأ برض نوكي نأ ودعي ال ءماكحأ نم هيلإ لصنس امف الإو «تائيهلاو هجوألا

 ىلإ انب يدؤي دق ءيشلا نع ثحبلا لجأ نم صوغلاف يلاتلابو «”سامخأ يف
 ذخأنلو .هابقع دمحت الام ىلإ اديعب انب يمري دقو ءاهنم صالخلا بعصي تاهاتم

 :كلذ ىلع الاثم

 ةنيدم يف ىضمأ دق بوذجملا خيشلا نأ ىلع ةيوفشلا تاياورلا ضعب لوقت

 الفقم هناكد لازالو ةرازجلا ةنهم خيشلا اهيف لواز ةليوط ةدم ”بلاغوب يلع يالوم

 ؟انه ةلالدلا هجو نيأف ...كلذ ىلع ادهاشو

 ريهاشمو ءالجألا ءاملعلا نم ءالبنلا ريسو باتكلاو ءارعشلا مجارتب ىنعت بتك :يزاغملا (1)

 ..اهكولمو اهئامعزو ممألا ةداقو خيراتلا عانصو «نيركفملاو ءايلوألا

 .تينرتنالا عقوم نم سبتقم ءزج (2)
 دهازلا ثدحملا هيقفلا مامإلا ةمالعلا خيشلا وه «ريبكلا رصقلا نيفد :بلاغوب يلع يالوم (3)

 يراصنألا بلاغ نب فلخ نب يلع نسحلا وبأ «داتوألا دحأ «ىلاعت هللاب فراعلا عرولا
 رازي هحيرضو ه568 ةنس هنع ىلاعت هللا يضر ىفوت. اهملاعو ساف هيقف «يسلدنألا يشرقلا

 . ةكربو رثأ اهيف هترايزو نآلا ىتح خيراتلا ربع
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 كلذ ىلع برضنل ؟هديكأتو هميعدتل مالكلا ةجح يه نيأ ؟دمتعن اذام ىلع

 :رخآ الاثم

 هتذمالت مه نم ؟هنع بتك يذلا نمو خيشلا اورصاع نيذلا ءالؤه نم

 ؟؟عايشأو عابتأ هل ناك لهو ؟هوديرمو

 ناك هنأ الثم ضرفنلو " هلئاقب ال هليلدب " هيلع قفتم وه امكو انه لوقلا نإ

 نأب ماتلا ملعلا عم انه ةيقادصملا هجو وه نيأف ..نيديرمو ذيمالت بوذجملا خيشلل

 هتايعابر ىدحإ يف لئاقلا وهو ؟؟؟هيلإ ذولي أجلم وأ هب تيبي ىوأم هل نكي مل خيشلا
 يحور تيطغ اوهلاب حرطم تلمع جلثلا نم " ةروهشملاو ةنودملا

 ءيش ىلع لد نإ اذهو ' يحور تسنو موجنلابو حابصم تلمع رمقلا نم

 يذلاو جلثلا ادع ام قلخلا رئاس نع ةماتلا هتلزعو خيشلا ةينادحو ىلع لدي امنإف

 هل ءاطغ هرابتعاب ءاوهلا ركذو ايبارت اشارف اهذختا ثيحب ضرألا ىنعمب انه ىتأ

 ههبشو سمادلا ليللا ةكلح يف هب ءاضتسي ءوض هنأ ىلع رمقلا اضيأ ركذو ءآرتسو

 ءاقدصألا ماقم موقت امبر وأ ؛ةيفو ءاقدصأ اهنأ ساسأ ىلع موجنلا ركذو «حابصملاب

 ضرألا شرتفا بوذجملا خيشلا نأ دجن مالكلا ةصالخو ءهعون نم عفرألا

 ةلالد اذه يفو موجنلا سنآو رمقلا رونب ءاضتساو ءاوهلاب ىطغتو ءامسلاب فحتلاو

 .هكلسم ةيحالصو «!”هتيبطق توبثو ةماتلا هتيالو ىلع ةيافكو

 هجولا نم ةبيهلا ليزتو بلقلا راقوب بهذت "سانلا مومع ةطلاخم نإ '

 هذه نأب دقتعأو «" هبهذم نع هحيزتو ناميإلاب بهذت اهنأ امك ةريرسلا وفص ركعتو
 ةزيممو ةدرفنم ةقيرطك هجهن يف بوذجملا خيشلا اهيلع دمتعا يتلا ةدعاقلا يه

 .ةيالولا يف حيحصلا كلسملا هكولسو

 ليوط ةيحللا فيثك ناك هنأ ىلع مجارتلا تانودمو خيراتلا بتك هروصت

 هللاب نوفراعلاو ءايلوألا اهذختا ةداع يهو ةضيرع ةحبس هتبقر يف عضي رعشلا

 .ءايلوألا خيشو ريبكلا فراعلا وه انه دوصقملاو هالعأ وأ هتمق يأءيشلا بطق لوقن :هتيبطق 1١(

 .مهنم ةطحنملا ةئفلا ةطلاخمو لذارألا انه دوصقملاو سانلا ةماع مه :سانلا مومع (2)
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 ةرابع وه ..اريقح لقأ مل نإ اعضاوتم اسابل يدتري ؛دابعلا رئاس نع مهزيمت ةمالعك

 نم ابلاغ نوكتملاو هداز لمحي «نشحخ فوص بابلج وأ ؛ ةرم فيفخ ءادر نع

 ةيانك اذه يفو 0 ا

 هنأ امك ؛نهتممو ريقح اهيف ءيش لكو لئاح لظو لئاز ميعن الإ يهام ايندلا نأ ىلع

 امأ ربدتو ركفت نم وه اهيف ديعسلا عافجو ءالتباو ءاقشو باذع راد ىه



 :ثلاثلا بابلا

 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةايح نم ليصافت

 خماشلا مرهلا اذه بوذجملا نامحرلا دبع يديس نع ثدحتن امدنعف ....

 يه ةيبعشلا ةركاذلاو ..." ةيبعشلا ةركاذلا ' نع ثدحتتن ام ابلاغ اننإف ؛ميظعلا دوطلاو

 وأ فيرحتلا ةركاذلا هتاه لاطي نأ فوخلا لك فوخلا نكل فيزملا ريغ انخيرات

 ؛ةدراو تاعقوتلا لك هيف تحضأ نمز يف شيعن انتب اننأ ليلدب نايسنلاو ةرداصملا

 .عيمجلا لوانتم يفو ةنيه ؛ةرسيم هيف تالامتحالا لك نأ لوقلا زاج لب

 تالليوأتلا ةرثكو «ةقيقح تاطلاغملا ةرثك هيف تحضأ يتلاو ؛نمزلا اذه

 لجرلاف ...رصعلا اذه ىلع ادهاش ةغمادلا ججحلاو نيهاربلا بايغو ءابئاص اقطنم

 افراع ؛نيدلا لوصأب املاع ؛ةقيقحلا مولع يف ارحبتم ناك تاياورلا يف ءاج امكو

 اهب مايقلاو اهليصحت يف نهو الو زجع هينثيال «ةنسلا لوصأب امئاق «ةعيرشلا دعاوقب

 ظعاوملا اصلختسمو ؛مهرومأو قلخلا لاوحأ يف اققدم «بولطملا هجولا ىلع

 الو سرادم هيف نكت مل نمز يف ةنيشم عاضوأو ؛ةريرم ةايح عقاو نم سوردلاو

 .مويلا نأشلا وه امك تايلك الو دهاعم

 ل
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»4 

 0 :4 سن

 نب ةمالس نب بوقعي نب دايع نب نمحرلا دبع (دمحم وبأ) ديز وبأ وه
 لهأ هل هلعج بوذجملا بقلو « يلاكدلا يجرفلا مث لصألا يجاهنصلا ناشخ

 نم ال فيرش بسن هيدل نكي مل هنأب انل حضتي انه نمو ءادهاز ايفوص ناكف «هنامز

 لو نم الو تينلا لآ

 ؛ىبرغملا لحاسلا ندم نيب نأش تاذ ةنيدم ءاهتقو «تناك دقو «طيطب ءيرجهلا

 10 ب ةيناثلا نعو «تارتموليك 5 ىلوألا نع اهلصفت ؛”ةديدجلاو رومزأ طسوتت

 .تارتموليك

 امأو .رشع سداسلا نرقلا علطم يف نويلاغتربلا اهانب دقف ةديدجلا ةنيدم امأف

 اولتحا نيذلا«*طوقلا ىلإ اهءانب بسني ”ينازولا نسحلا نإف ءطيط ةنيدم

 يد يرنه انديفيو. م534 ىلإ م428 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ ةيجنطلا [ايناتيروم]

 نأ ديب. ولعلا ديدش روس اهب طاحأ دق «مدقلا يف ةبراض ةنيدم طيط نأ ”يرتساك

 نيءابو فنعأ ُدحأ اهتتنكاسب بهذ نأ دعب 21596 ماعلا يف ةيلاخ هبش تناك ةنيدملا

 ةقطنم دّؤزتت تناك طيط نمو .(شكارمب رخآلا فصع) برغملا امهب يلّثبا نييماذج

 .ةنيدملا هذهل تناك ىتلا ةيمهألا دكؤي ام «ةبطاق ةلاكد

 .بوذجملا نامحرلا دبع ىديس ةايحل تينرتنالا عقوم نم سبتقم (1)

 ...ناترواجم ناتيبرغم ناتنيدم :ةديدجلاو رومزأ (2)

 طسو ىلإ ايفاندنكسا نم اومدق مهنأ ءارآلا حجرأ ةيقرش ةينامرج لئابق (601715) :طوقلا (4)

 .نييبرغ طوقو نييقرش طوق ىلإ ابلاغ طوقلا مسقي .ةيبوروأآلا ةراقلا قرش بونج
 شيجلا يف مدقم (1927 - 1850) يرتساك يد يرنه تنوكلا وه :يرتساك يد يرنه (5)

 نع ةروشنم ريغ رداصم) :هراثآ نم .نمزلا نم اًحدر يقيرفألا لامشلا يف ىضق «يسنرفلا

 (برغملا ىلإ يدنلوه ةلحر) .(1921) (نويدعسلا فارشألا) ؛(1950) (برغملا خيرات

(1926). 
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 ةغللا يف هلباقي يربرب لصألا يف ظفللاو. طيت مساب ةنيدملا ةيمست امأ

 " ةيربربلاب ىمست تناك ةقطنملا ناف ةيمالسإلا رداصملا بسحو نيعلا " ةيبرعلا

 تءاج ةيمستلا هذه نأ ةيوفشلا تاياورلا ضعب لوقت امنيب رطفلا نيع يأ " رطفن طيت

 ."'”روطفلا لوانت لبق مايصلا دعب ءاملاب نورطفي اوناك ةقطنملا ناكس نوك ىلع ءانب

 يف ةايحلا نأ نظلا بلغأو .1507 ماعلا يف نييلاغتربلا يديأب رومزأ تعقو

 «تتاب دق ءاهيلإ اذج نيبيرق نييلاغترب نينصح نيب ةعقاولا - طيط - ةنيدملا كلت

 يف وهو «بوذجملا ةرسأ ليحرل ٌريسفت كلذ يفو .اهلهأ ىلع ةريسع ةبعص ءاهموي

 ةيلاغتربلا تالخدتلل ًاضرعت لقأ تناك دقف «سانكم ىف رارقتسالل ءاهنع «ةعبارلا نس

 :ثدحلا اذه نأشب لوقيو ةيلحاسلا ندملا ىه امم

 ةياطش ينداز رشلاو

 © رصضحجلا هّلخخد زبخلا

 ةيارقلا اذ بلاط اي شالع

 رق نيط و طخشملا] اذانعتم ناك اييبغع «ىناكنت قااوعاص نود: نفت هناظو

 ىف هتبثي وأ هدنفي ام دجن ال رمأ وهو :«ءافرتشلا نم هننفت دعي توذحملاو .دالوألا

 :ددصلا اذه يف لوقي ؛نييسنوتلا ءافرشلا ىلإ ٌبسن هل ناك امبرو .ةفورعملا باسنألا

 ةرضخلا سنوت نم يلصأ

 هيلع رودي بسن هدنع ىللو

 هيلع هللا ةنعل بذاكلاو ةرهزلا ةمطاف دلو انأ

 عرشلاو ىحصفلا ةغللا سورد ةعباتمل ؛ئجاللا بلاطلا ةفصب ءاج هلأ كت

 لظ دقو .ساف يف اهدعب مث ءالوأ سانكم سرادم تايربك يف «خيراتلاو بدألاو

 .طيطب فيرعتلل تينرتنالا عقوم نم سبتقم (1)
 هنإف ةليوط ةدمل هتاقب دنع كلذو) ءلكآلل احلاص دعي ملو دسف ينعي :صجلا هلخاد زبخلا (2)



 15 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةايح نم ليصافت /ثلاثلا بابلا

 758و ًاتيب 89,236 ءاهموي ءتمض ىتلا ؛ةمصاعلا ةنيدملا هذهل ةعئار ىركذب ظفتحي

 لوقي ىفرحلاو يراجتلا اهطاشن رذدقب ايد طاش ادعي ازكرم اهب تناك ا لتس

 ملعلاو ساف يف خمّرلاو خبطلا

 اهيف نيدلاو

 ساف يف لاقتي ٌبيعال

 فطع نكي ملأ ؟ةيداملا بعاصملا نم باشلا بلاطلا مهي ناك اذام نكل

 مهبيبالج يف اهنوتأي ,ددجلا ةبلطلا هوجو يف اهيعارصم ىلع باوبألا حتفي نينمؤملا

 ءايقتألا ءالٌؤه بوذجملا صخ دقو .سردلاو ةالصلل هذعب اوغرفتيل « ىشيعم

 هوُّبحن ةبلطلا بحي يللا
 ةمامغ سارلا قوف هولمعنو

 ىتح هوهركن ةبلطلا هركي ىللاو

 "ةمايقلا موي ىلإ

 دبع يديس عضو نم 1896 ةنس ىلإ دوعي يبرع طوطخم ىلع عقو هنأ كيو كف

 نايز يديس هذيملت نع ًالقن ءبوذجملا ةريس ىف« ىسافلا رداقلا دبع نب نمحرلا

 .بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةايحل تينرتنالا عقوم نم سبتقم (1)
 .ناوطت ةنيدم نم ردحني رصاعم يبرغم خرؤم :ميكح زوزع نب دمحم خيشلا (2)

 نب نامحرلا دبع ديز وبأ خيشلا وه امبر :يسافلا رداقلا دبع نب نامحرلا دبع يديس (3)
 .رابكلا برغملا ءاملع نم ملاع ...ةددحم ةمجرت ىلع هل رثعأ مل يسافلا رداقلا دبع
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 .بوذجملا ةذتاسأ ضعب ءامسأ طوطخملا اذه انل ظفح دقو .(1639 ت) يغلتلا

 صفح ابأو «(1540 ت) يسافلا يجاهنصلا دمحأ نب يلع نسحلا ابأ مهنم ركذن

 عيبرلا دحاولا دبع نب دمحأو :«(1530 ت) ينوهرزلا بيطخلا زيزعلا دبع نب رمع
 ركب يبأ نب يديسو ( 1538ت) يطلخلا لالع نب ىيحي يديسو :«(1536 ت١

 نب دمحأو «(1526 ت) يرهفلا ىسيع نب دمحم يديسو «(1556 ت) يعرتسملا

 .نيرخآو«""(1555 ت) يلهسلا يلدبعلا نيسحلا

 ساف ةذتاسأ نم ةريخ سانكمو ساف عماوج يف سيردتلا ىلوتي ناك

 ةغللا رومأ يف نوعمال ةذتاسأ ءنورق لاوط ؛مهيديأ ىلع جرخت دقو.©نوهرزو

 يف ةنعمملا ةيسلدنألا ةقيرطلل فناجملا «يبرغملا عباطلاب اوزيمت دق ءعرشلاو

 نم ررحتملاو «ةيقرشملا ةقيرطلا ىلع ةبلاغلا ةينهذلا ةعزنلا نع دعتبملاو «ديرجتلا

 يف روهمجلل بطاخملا «ةيغالبلا تانسحملا يف صخرتملاو «يديلقتلا مظنلا

 .ةرشابمو ةطيسب ةغلب ةيمومعلا تاحاسلا

 .مظنلا نف ملعت يف انبحاص ذخأ ةيساردلا ةرتفلا هذه يف نوكي نأ دعبي الو

 :عامسألا ىلإ اهليبس دجت هتايعابر تراص ام ناعرسو
 ةّرعم رهدلا يف تتشك

 يعابر مالك ثبجو

 لوقيو يتبر هاطعأ ام مدآ نبا

 يعارذ يناطغا

 هذه مظن ديجي راص ىتح ءاميظع ًايسارد ًادوهجم لذب دق بوذجملا نإ ًاقح

 زيزعلا دبع نب رمع صفح وبأو يجاهنصلا دمحأ نب يلع نسحلا وبأو يغلتلا نايز يديس (1)

 يطلخلا لالع نب ىيحي يديسو عيبرلا دحاولا دبع نب دمحأو ينوهرزلا بيطخلا
 يلدبعلا نيسحلا نب دمحأو يرهفلا ىسيع رع نب دمحم يديسو يعرتسملا ركب يبأ نب ١ يديسو

 ةعماج يف هقفلاو ةغللاو ةعيرشلا مولع نوسردي اوناك ءالجأ ءاهقفو رابك ةذتاسأ مه يلهسلا
 ...رشع سداسلا نرقلا لالخ نييورقلا

 .برغملاب ةرمعملا ةقيتعلا ةليصألا ندملا نم :نوهرزو سانكمو ساف (2)
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 !ةايحلا تادباكم نمو هللا ةكرب نم اهاقيسوم لك ىتلا ءراعشألا

 هذه ةياهن يف تناك دق ةكم ىلإ بوذجملا ةلحر نإ لوقن نأ حصي لهف

 دق ىمعلا نأ ريغ .همايأ رخاوأ ىف ًافيفك راص دق رعاشلا نأ تباثلا ؟ةيساردلا ةرتفلا

 يف ةيشفتم «كاذتقو «نوكت نأ لَمتحُي يتلا "”(اموخارثلا) راثُحلا نم «جيردتلاب هقحل

 جحلا " ةضيرف ىدأ رعاشلا نوكي نأ لامتحالا نع ديعبلا نمو .ايقيرفإ لامش ةقطنم

 ةفاسملا كلت عطقي ناك نامزلا كلذ يف جاحلا نأل ءاريرض ىحضأ نأ دعب

 .مادقألا ىلع ًاريس ءاهضعب وأ اهلك ءملك فالآ ةعبس ةغلابلاو «ةكم ىلإ ةلصوملا

 !داهجإلا نم ريثكلا ىناعي ناك هنأ هسفن بوذجملا فرتعا دقو

 مادختساو ةيصخشلا ةسمالملا قيرط نع رخآل صخش نم لقتني دعم ضرم :اموخارتلا (1)

 نويعلا ىف ةنمزملا ضارمألا رثكأ نم وهو «تارشحلا قيرط نع لقتني امك ةصاخلا ءايشألا

 ةراحلاو ةفاجلا قطانملا ىف ةنطوتسملا ضارمألا نم اموخارتلا ربتعُتو «ىمعلا تاببسم نمو

 .راثحلا وأ رثحلا ضرم :ةيبرعلا ةغللاب ضرملا اذه ىلع قلطي .ناكسلاب ةظتكملا ةصاخ



 :عبا رلا بابلا

 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةاناعم
 يشيحعملا عقاولا عم

 ! داهجإلا نم ريثكلا يناعي ناك بوذجملا خيشلا نأ ىلع قباسلا يف انثدحت

 دودج عسل ده ام وحر تحب
 تابوت عبس _تبتو تامجح عبس تيبسجح

 (تتاب ال :ىرخأ ةياور يفو ) تاب ال اهريغل ىقبت يسفن تيجر

 يشميو مارحلا هللا تيب ىلإ لاحرتلا ريثك ناك هنأ حجرألا ىلع نكل

 راسفتسالل نيسوق حتفنس تاذلاب انه «تافرعب ةنس لك يف فقي ناك ىتح «ةوطخلاب

 يف فقي يكل ةوطخلاب يشمي ناك اذإف ..كلذ اننكمأ نإ هحيضوتو مالكلا اذه نع

 ةكربو ارسيت هيمدق تحت ضرألا يوطي ناك هللا نأ ينعي اذهف تافرع لبجب ةنس لك

 ةغماد ةجح نوكتل حلاصلا يلولا اذهل تابوعصلا ليلذتو تافاسملا بيرقت يف هنم

 تالحرلا هذهب مايقلا يوني ناك لجرلا نأل امإو .هتامارك ىدحإل اعطاق اناهربو

 نياع هنأ اصوصخ هدالبلا اهتدهش يتلا ىضوفلاو نتفلا نم ابوره ةكرابملا ةيجحلا
 ةلودلا رايهناو طوقس ىلإ تدأ يتلا ةبخاصلا ثادحألا شياع لقأ مل نإ

 شاع هنأ امك ...مكحلا تيبثت يف تابارطضاو لخلخت نم هتدهش امو ةيساطولا

 نيعبسو ةتس ماع يف يفوت نأ ثبل امف ؛ةيدعسلا ةلودلا دهع يف نامزلا نم احدر

 دهشيس هتافو نم تاونس رشع يضم دعب يأ ؛م 1568 ل قفاوملا (ه 976) ةئامعستو

 ةكرعم وأ نزاخملا يداو ةكرعم يهو الأ هخيرات يف ةكرعم ربكأ ثودح برغملا

 .فورعم وه امك ''” ةثالثلا كولملا"

 لاغتربلاو برغملا نيب تماق ةكرعم يه ةثالثلا كولملا ةكرعم وأ :نزاخملا يداو ةكرعم (1)
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 فصيل خيشلا اذه رمع يف لاطأ هللا نأ ول انددو " :نيخرؤملا ضعب لوقي

 تافطعنم اهلضفب برغملا فرعيس نوحلاَو ةكرعملا هذه ءاوجأو ثادحأ انل

 ربع هتايحضتو همدقت ىلع ةدهاش ىقبتس ةيروطتو ةيحورو ةيركف ىرخأ تاهاجتاو

 .روصعلا

 :يناثلا رطشلا يف لوقي ثيحب اذهب فرتعيو رقي ناك بوذجملاو

 : تاب الاه هيغل ىقبت يسفن تيسجر

 هذه يف اليوط رمعي نل هنأبو ةاناعملا ريثك ناك هنأب هسفن ىلع دهشي وهف
 :ةيعابرلا هتايبأ دحأ يف لوقي ؛دودعم رمعلاو دودحم لجألا نأبو ءايندلا

 يداي ةرجش لك يف بيبتتل يحور تلثمم

 يدالب نم يجورخاي بيبحلاةلقاي طيعي

 ناصغأ قوف اردان الإ ىريال يذلاو ءدهدهلا رئاطب انهاه هسفن هبشي وهف

 أجلي الو ماقم هب رقتسي ال هنأبو .هرمأ فشتكي وأ دحأ هقمرياليكل ةقماسلا راجشألا

 بلق نم ةحداص ىوكشو نيعملا ةلق ىلع ةمادنو ةرسح اذه يفو «نيعم نكر ىلإ

 بابلآلا يوذ ىلع هموزلو ساسحإلا اذه بعصأ امو «ةنيزح حورو "'مولكم

 .ةحجارلا لوقعلا باحصأو

 نحملا نم ريثكل ضرعت بوذجملا خيشلا نأب انل حضتي مدقت اممو اذإ
 يف صوصخلا ىلع لثمتت اهاندجو اهانيصحأ اذإ ثيحب هتايح يف تاءالتبالاو

 داهجإلا عم هتايح مايأ رخاوأ دنع ممصلاو ىمعلا ضرمب هتباصإك ) ةيندبلا هتاءالتبا

 كانهف ةيناث ةهج نم امأ ؛ةهج نم اذه ...©( ساكن لغب ىلع بوكرلاب هئافتكاو ماتلا

 يف هتنونيكو ناسنإلا ركف ىلع دشأو قمعأ يهو ةينطاب ةيلخاد ةيسفن تاءالتبا

 هرابتعاو هذجم برغملل داع اهلضفبو ءارهاب اراصتنا برغملا اهيف رصتنا مم تشغ 4 يف

 .نازحألاو مالآلا ةدشو ةاناعملا ةرثكب حورجملا بلقلا وه :مولكم بلق (1)

 .كالهلا ىلع كشوي يذلاو ؛هتكرح يف ئيطابتملا مرهلا لغبلا وه :ساكن لغب (2)
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 مكحلا يف ىضوفلاو تابارطضالاو نتفلا لماع مث ...نيحو ةظحل لك يف هدلب

 يشفتو رومألا تايرجم ىلع مكحتلا يف يلاغتربلا رامعتسالا ةنميهو كاذنآ دئاسلا

 يف رارقتسالا مدع وهو مذرشتلا " لماع مث ...فيخم لكشب ةيدعملا ضارمألا

 يف دابعلا ليلضتو اههيومتو .هيلع تشنتلاو ءيشلا

 :كلذ نع ةياكح بوذجملا نامحرلا دبع يديس لاق ....لالضلاو فيزلا تاهدر

 0 د

 ةناخسلاه يلف ىئتتسان نيسدسماع نو ناك شاو

 هيلع قفشي ام موئشم دادحلاو "”ةربزلاو ملعملا نيب اج يبلق

 هيلع ربل وبي درب ناو ةنريشلا يلع رمل ل تدر
 عناملذلا لمحي يللا مومهم ليللا يف دقريام
 عناص بلقلا بللقتيام نوباص ضرعلا لسغيام

 يلناغغلا ©”هوسلااب عابتو ةمح لش تالو تفللا

 يلاعلااي يلاح فوش ةمحر تاقبام بولقلا يف

 يلع ماللظ ميفغلاو تاشر باحسلاو حيرلا

 يلع ال لو مو لللاو قحلامالك لوقن تيج

 (ىلع دمعلا «ديرف تيقب تافك عاك ؛عاك بابحلا :ىرخأ ةياور يفو)

 ةداهشو ةياكحو هياور بوذجملا خيشلا هغاص ضيف نم ضيع اذهو

 تايبألا نم لكشلا اذه ىف تتأ ىتح ؛رشع سداسلا نرقلا نامز لهأ ىلع ةجحو

 ىف ةقدلا ىلع اساسأ زكرتملاو ”ىلزجلا رعشلا ىحنم تذخأ ىتلاو ؛ةيعابرلا

 اهليدعت وأ اهميوقت لجأ نم ةبلصلا ءايشألا قدت اهبو ديدحلا نم ةريبكلا ةعطقلا يه :ةربزلا (1)

 .ةيليدح ةدعاقك ربتعتو

 ةملك ةيسنرفلا ةغللا يف اهلباقتو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا ىلع ةليخد يه ةظفللا هذه :موسلا (2)

 .غلبملا وأ نمثلا يهو 6

 قدصلا هتملك ءروحب ىلع الو نازوأ ىلع ال دمتعي ال رعشلا نم عون وه :لزجلا رعشلا (3)
 فظويو «ىلوألا ةجردلا نم يئانغ رعش وهو ...ءيش لك يف قيقدلا فصولا ىلع دمتعيو
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 .تابثإلا عم ةوقلاو ةيقادصملا ةحنم اهئاطعإو رومألا طبض عم فصولا

 وه بوذجملا نمحرلا دبع خيشلا نأب لوقن نأ انل حصي لهف ؛اذه عمو

 ةسردم وه وأ ؛داتعم وه امك ةمكحلا لاجز رخآ ىنعمب وأ ؟برعلا نيلاجزلا خيش

 ؟؟؟يردأ ال .....زايتماب ةثيدح ةيلجز

 هذه ىلع ىربك ةميق ءافضإ وأ جيوتتلا نع ثحبلا ددصب انسل انه اننإ

 دق هناحبس هللا مادام ةيلاعلا ةناكملاو ةوظحلا اهبحاص حنم وأ ؛ةيلزجلا تايعابرلا

 ءايلوألاو ةيفوصلا باطقأ دحأ هريص ثيحب ةيبترم هالعأو كلذ نم ربكأ هبهوو هزيم

 اذه نم ىلعأو لضفأ جيوتت يأو ؟ةلزنملا هتاه نم ىلعأ ةبترم يأو «نيحلاصلا
 ...؟ينابرلا جيوتتلا

 ...نوحلملا نف يف اريثك



 :سماخلا بابلا

 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةاناعم

 ةسينأ يهف «ربعلاو سوردلاو ثادحألاب لفاح خيرات ؛امومع ةأرملا خيرات

 يواست ال اهنودبو دلولاو لاملا يف هل ةكراشملاو هلاوحأ عيمج يف هتسنؤمو لجرلا

 .باتكلاو نيفلؤملا بتك يف اهنع أرقت ملأ ؛اهسفن ةايحلا اهنإ لب ...ائيش ةايحلا
 ةميظعلا مهتادلجم يف ةفسالفلا اهب داشأ لب ؛مهنيواود يف ءارعشلا اهحدتما فيكو

 ةيبرم ربكأ ' يه اهنأبو ؛" كالملاو رشبلا نيب ام فصن "' اهنأب اهنع اولاق ىتح
 يه اهنأبو ..." روعشلا ةقرو ءكولسلا بدأو «ةليمجلا لئاضفلا هملعت يهف ..لجرلل

 ليواقألا نم اهريغ ىلإ ؟" ناسنإلا ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا اهمدق ةيده ىلحأ "

 ناك لب ؛ىرخأ ةرات اهمذيو ةرات اهحدتمي ناك بوذجملا خيشلا نكلو ...مكحلاو

 امبر اهقح يف امالك لاق ىتح ..صوصخلا ىلع لجرلا ةايح يف هنم دبال ارش اهدعي

 نأ انيلع نكلو ....ايندلا ىلإ رشلا ءاج ةأرملا قيرط نعف ؛رثكأ باوصلا ىلإ ليمي وه
 ا
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 يهو «تخألا يهو «ةجوزلا يهو «مألا يه لاح لك ىلع ةأرملا نأب ىسنن ال

 اننكمي ال اذل اعيمج ءالؤه نم ةبكرتم ةروص يه ...ةلاخلا يهو «ةمعلا يهو «تنبلا

 ةداعس ببس يهو ...ةايحلا رمتست ال اهنودبو «لاوحألا نم لاح يأب اهنع ءانغتسالا

 تدرأ اذإف ...اهفلختو اهطاطحنا وأ اهيقرو اهتضهن ليبسو ءاهئاقش وأ ةمألا

 سقو «هيف ةأرملا ىلإ رظناف هروطتو همدقت ىدمو عمتجم يأ لاوحأ نع عالطتسالا

 اهدمتعا يتلا يه ةيرظنلا هذه نأب امزاج دقتعأو رومألا ةيقب كلذ ىلع

 ناويد ةساردل اصيصخ هدعأ يذلا هثحب يف ''” اكاكوذ يرنإ " يسنرفلا قرشتسملا

 نطاوم زاربإل كلذو ....اليلحتو احرشو ةسارد ؛بوذجملا نامحرلا دبع يديس

 اكسمتسم ؛هتاذ ىلع اعقوقتم ةدع نورقل لظ ليصأ عمتجم يف للخلاو فعضلا

 ىطخ اعبتتمو مهلوصأ ىلع ءيشلا ضعب اظفاحم ؛نيلوألا فالسألا ديلاقتو فارعأب

 ...هتاليو نم ريثكلا ىناعو رمعتسملا كارش يف طقس ىتح ”ههترتع

 ثيحب ةيعابرلا هتايبأ نم ريثك يف هب رقيو اذهب حرصي ناك هسفن بوذجملاو

 :ريظنلا ةعطقنم ةيغيلبتو ةيغالب ةأرج يف لوقي

 (ىفصت تابالو :ةياور يفو) اهام قوف اهزخ بعلو ىفصت تاغبالو تاطلخت

 اهالخ بب سامه ةبترم ريغ ىلع سايبر

 كاذ حار هسافب نامزلا داداه اجو هساانو ام زلا

 هسارهو ل اوررسكك قحلابملكتي نم لكو

 براه تيجمهتهبنم | نيتهب ”ءاسنتنلا دهب

 .ةددحم ةمجرت نع هل فقأ مل ..عامتجالا ملع يف ثحابو يسنرف قرشتسم :اكاكوذ يرنإ (1)

 .ةيرذلاو لسنلا يهو ةرتعلا نم :مهترتع (2)

 ىف ءاوس روخصلاب ةقصتلم نوكتام ابلاغ رضخألا نوللا ىلإ ليمت ةجزل باشعأ ىه :اهزخ (3)

 .رحبلا وأ رهنلا
 ىلع ليقو «ةيوتلملا نهضارغأ ءاضق لجأ نم لاجرلا ىلع ةيوطنملا ليحلا يه :ءاسنلا تهب (4)

 .ءاسنلا ديك وه هنأ
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 براقعلاب "”وللخختيو حعا قللاباومزطصحتي

 ناك ام اريك ةرعلا اضع ةناثكي فناك ةيرعتشلا :تايبآلا ةيبلاغ“ نأب نيت“ الو

 وه اهنم دصقملا نكي ملو بابلألا يوذ ىلإ اديعب بوذجملا خيشلا اهب حولي
 أطخلا حالصتسا لجأ نم اهيبنتو اريذحت امنإو ؛فولأملاو دوهعملا لكشلاب برضلا

 ةأرملا ررضو ةأرملا رشب اولتبأ نيذلا نم اهبسحيو هسفن دعي وهف ...تاف ام كرد عم

 ناركن عم اهئافجو اهتواسق ةدشو ةأرملا ةظلغو ةأرملا بضغو ةأرملا طخسو

 ةلب نيطلا يف دالوألا هداز دقلف كلذ ىلإ ةوالع ....رشعملا نارجهو ليمجلا

 نم اهلايف ....ءيش يأ بوذجملا خيشلا نع اوذخأي ملو ةعبرأ اوناك ...اداسفو

 ةيغب هرمع ىقشأو ؟مهتيبرتو مهتياعر لجأ نم هبابش ىنفأ يذلا وه سيلأ

 ىتح ضرألا هذه يف ءاحلصلاو نيفراعلا ماقمب قيلي انيوكت مهنيوكتو مهحالصتسا
 ؟فلس ريخل فلخ ريخ اونوكي

 :ةمات ةرسح يف كلذ نع ةباين بوذجملا نامحرلا دبع يديس لوقي
 فلاو. ام دعب نم ريطي هتينلظام ريطلاريطلا

 ىلخ :ةياور يفو» فلات تيقب روحب يف ينامر ريغلا صفق رمعو يصفق كرت

 ©داكتت ىلع داكتت ىنوداز يداككتاوعلقي يدالوا تبج

 دالوا ”نييناضلل ىلطصعيال يدالوا فيك دالوالااوناك اذا

 خيشلا هودش فلأ املاط يذلا ديرغلا رئاطلاب انه هتجوز هبشي وهف

 ةنيزلا راهظإ لجأ نم نهمصعم يف ءاسنلا هعضت يذلا جلمدلا وهو لاخلخلا نم :اوللختي (1)

 ىلإ لصتو اهضارغأ ققحت نأ نكمي اهليحو اهبيلاسأب ةأرملا نأ وه انه دوصقملاو «لمجتلاو

 .ةطاسبو رسي لكب ديرت ام
 .بعتلاو ةقشملا ةرثك ىهو دكنلا نم :داكنت (2)

 ال يتلاو :ةدسافلا ةيرذلاب ايلتبا ناذللا ةحلاصلا ةأرملاو حلاصلا لجرلا انه دوصقملا :نييناضلا (3)
 .اهئارو نم عفن
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 امئاد ناك يذلا فذقلاو بسلاو باتعلاو موللا ةرثك وه انهاه ودشلاو بوذجملا

 ...لجو زع هلل ةرمأ يستحم ساضتكلأ مغر وهو ...هتجوز فرط نم ههجاوي

 هريغ نم تجوزتو نينس تماد ةرشاعمو ةسناؤمو ةفلأ دعب هترجه دق اهنأب لاقيو

 .ميظعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 هدالوأ مه نيذلا ريصنلا بايغو نيعملا ةلق ىلع رسحتي يناثلا رطشلا يفو

 لاقي امك لقاعلاو ؛«ءنوجمو ثبعو وهل نم هوفلأ ام اوعبتاو قحلا نع اوغاز ام دعب

 هتاهدر يف هطقسي ىتح عقاولا همكحي يهاللا لفاغلا امنيب نايبلاو صنلا همكحي

 قئاقحب اورصبتسا نيذلا نم بوذجملا خيشلا نوكي نأ بجع الو ....هتاوفهو

 حوللا نع رابخإلا همالك يف يرجي ناك هنأب ليق ىتح اهتايلجتب اودشرتساو رومألا
 .هب ام ةيؤرو ''”ظوفحملا

 :لوقيو هيف أبنتي يذلا تيبلا اذه وه ملعا هللاو كلذ ىلع هتجحو

 يواهقلا بيرش ىلعاونواعتو  هوكرت نيدلا ىلع ”اوقاط

 يواخ تحت نم ”حبجلاو هوقن قوف نم بوثلا
 هيف سانلا لغتشي نامز برغملا لهأ ىلع يتأيس هنأ ىلع ةراشإ اذه يفو

 راثكإو اهيلع ةسفانملاو يهاقملا ءاشنإك ةهفاتلا لغاوشلاو رابخألاو تايهلملا ةرثكب

 دشأ اهب قلعتلاو اهفرخزو ةايحلا رهاظمب مامتهالا عم تقولل ةعيضم اهيف طغللا

 ....هللاب الإ ةوق الو لوح الو ...لكك ةالصلا نعو نيدلا نع يلختلا عم قلعتلا

 نم الإ) هقلخ نم دحأ هيلع علطي ملو بيغلاب هللا هيف صتخا يذلا ملعلا وه :ظوفحملا حوللا (1)

 .هب نيمزلم اوناك مهنأ مغر هب مايقلا وأ ءيشلا لعف ىلع اوردقي مل ينعي :اوقاط )2

 .يجراخلا رهظملا انه دوصقملاو ...لحنلا ةيلخ يه :حبجلا (3)



 :سداسلا بابلا

 ةثالثلا هياطقأو نوحلملا نف

 الو ةجاردلاب تسيل ةغل يف «نييفقم نيعارصم نم بوذجملا راعشأ فلأتت

 " نوحلملا " ةغل يه امك امهنيب عامج يه امنإو «ةحيصفلا

 :لاجملا اذه يف ناليلج نابطق نآلا ينهذ ىلإ ردابتيو

 ثدحتن نم) وهو بوذجملا نامحرلا دبع يديس ريبكلا بطقلا وه لوألا“
 .(نآلا هنع

 يديسب فورعملا «يملعلا رداقلا دبع يديس ريبكلا بطقلا وه يناثلاو“
 ."”يملعلا رودق

 .يراوهلا سورع نبا دمحأ خيشلا حلاصلا يلولا وهف ثلاثلا امأ *

 يف بوذجملا خيشلا ىكاح فيكو ؟هتصق امو اذه سورع نبا وه نم

 ؟ةروهشملا هتايعابر

 تاياورلا تبراضت ام ناعرس ذإ ؛لجرلا اذه ةقيقح ىلع فوقولا عطتسأ مل

 ,خيشلا اذه ةقيقح لوح ةيروطسأ تاياكح ةجسانو ةبيرغ اصصق ةلكشم اهنيب ام يف

 :ةصقلا هذه مكيلإو ضرغلاب يفي ال تامولعم نم هيلإ انلصوت امو

 ءقيرط عطاق هرمأ ءدب يف ناك فوصتم: يراوهلا سورع نبا دمحأ خيشلا

 امهنأ حجرألاو .ءاوس دح ىلع سنوت يفو رصم يف ةيلاع ةرهش ةيماعلا هراعشألو هل

 يديس حلاصلا يلولا وه (يملعلا رودق يديسب فورعملا» :يملعلا رداقلا دبع يديس (1)
 .نوحلملا فوسليفو ةمكحلا خيش «ينادمحلا يسيردإلا مساقلا نب دمحأ نب رداقلا دبع

 112 شاع .ه 1266 ناضمر 26 نينثالا موي اهب يفوتو ءه 1154 ماع سانكم ةنيدمب دادزا

 يالومو ديزيلا يالومو هللا دبع نب دمحم يديس يالوم ناطلسلا نم لك اهيف رصاعو «ةنس
 .ماشه نب نامحرلا دبع يالومو ناميلس
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 هل اهيبشت رخأتملا يرصملا ىلع قلطأ بقل سورع نبا نأو ناتفلتخم ناتيصخش

 لئاوأ يفء"”صوق ىرق ضعب يف دلو هنأ لاقيو (ه868 ت) يسنوتلا سورع نباب

 :هباتك يف ”حلاص يدشر دمحأ ذاتسألا ركذ امك) ناكو يرجهلا رشع يناثلا نرقلا

 ىلع وطسلاو بلسلاب شيعتي قيرط عطاق هرمأ ةيادب يف (119ص يبعشلا بدألا

 ديعص يف نوناقلا ىلع اجراخ ةنس نيثالث نم رثكأ يقب هنأ لاقيو «سانلا لاومأ

 هرشل ءاقتاو هل ءاضرتسا دالبلا رئاس نم ايادهلا هيتأتف ريطخ صلك همسا عيذيو ءرصم

 يف ههجو ىلع امئاه لظو هلام لك نع جرخو هيف ناك امع علقأ نيتسلا زهان املو)

 مويلا هعابتأ فرعيو ءفوصتلا باطقأ نم ادحاو راص نأ ىلإ افوصتم اكسان دالبلا

 يبأ دالوأ رارغ ىلع ةينيدلا تابسانملا يف هراعشأ نودشنيو سورع دالوأب رصم يف

 ىلع صقرلاو داشنإلا بولسأ يف مهنولثامي نيذلا " ثيغلا يبأ فيرحت " طيغلا

 بقلملا ليمج نب ثيغلا يبأ مهخيش ةبوت نم اضيأ هنوري امو فوفدلا تابرض

 .نميلا يف قيرطلا عطقي هرمأ ةيادب يف ناكو سومشلا سمشب

 سورع نبا ةيصخشل دوجو ال ةقيقحلا يف هنأ ىلإ نيثحابلا ضعب بهذيو
 سورع نبا ةيصخشب الصأ طاحأ يذلا ضومغلا ىدص الإ سيل هنأو (يرصملا)

 عم) ةيسلبارطلا نبا يراوهلا سورع نب دمحأ (نينرقلا يذ) رئارصلا يبأ يسنوتلا

 معزي نم دنع ديعصلا ةراوه وأ مشاه ةراوه وأ ربربلا ةراوه ىلإ هتبسن يف فالتخالا

 نب رمع خيشلا نأ نم مغرلاب اهناكم يف حوارت تيقب لكاشملا هذه لكو ( هتيرصم

 لا زواجتي امخض اباتك يسنوتلا سورع نب دمحأ ةمجرت يف عضو "يرئازجلا يلع

 باطقألا بطق بقانم يف سورطلا يشوو سورغلا ماستبا) ناونعب «ةحفص (500)

 يقرشلا لحاسلا ىلع عقت .انق ةظفاحمب زكرمو ءاملعلاو ملعلا ةنيدم نآلا يه ...صوق :صوق (1)

 .ملك 645 يلاوحب ةرهاقلا بونج لينلا نم
 1920 ماع دلو ..ثارتلا قشاعو يسايسو بيدأو يرصم بتاك :حلاص يدشر دمحأ ذاتسألا (2)

 1980 ماع يفوتو

 .ةددحم ةمجرت ىلع هل فقأ مل :يرئازجلا يلع نب رمع خيشلا (3)
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 ينومربلا ميركلا دبع خيشلا داهتجا بسح هتافو تناكو (سورع نب دمحأ يديس

 بسنت نيلوقلا دحأ يف هيلإو .ةنس ( 115) رمعلا نم غلب امدعب (ه868 /رفص /8 موي

 فورعملا هتفيلخ نأ كلذ ببسو «سنوت ءاحنأو رصم يف ةرشتنملا ةيسورعلا ةقيرطلا

 يف ةيسورعلا ةرضحلا ميقي ناكو رصم ىلإ سنوت كرت ”يناوريقلا سيلت يبأب
 ريدانبلا ةقفارمب ةرضحلا كلت يف دشنت سورع نبا تاعبرم تناكو ءرهزألا

 . ةكرحلا ةفيفخ ةيعيقوت تاصقرب نودشنملا موقي تاقدلا عافترا دنعو -فوفدلا-

 سنوت بحاص نكلو «ةدلجم ةتامثالث اهتعومجم تغلب سورع نبا راعشأ نأ لاقيو

 ادرب تناك رانلا نكل اهقرحب اوتفأف مالسإلا خويش اهيف ىتفتسا نامزلا كلذ يف

 تجرخ اهوقلأ املف ءرحبلا ضرع يف ىقلتو ةنيفس يف عضوت نأ رمأف اهيلع امالسو
 عبس اهفوج يف بتكلا كلت تثكمو بتكلا تعلتباو دحأ لبج مجحب ةريبك ةكمس

 رون اهل ناكف «ليللا مالظ يف ةيردنكسإلا لحاس ىلإ جوملا اهاقلأ تتام املف «نينس

 امدنعو ءاهماستقا ىلع اوقفتا اهودهاشو سانلا ءاج نيحو «قربلا ضيموك ميظع

 ءارشل اهمكاح عراسف سنوت غلب نأ ىلإ ربخلا عاش اهيف بتكلا اودجوو اهنطب اوقش
 .”اريفو ابهذ اهليبس يف لذبو «ةيردنكسإلا مكاح نم بتكلا

 يف ام ةئاملا يف ةئام يرصم وه اذه سورع نبا نأب لوقي نم نيثحابلا نمو
 نمحرلا دبع ىريو كيلامملا مكح نمز م1780 ماع انقب دادزا هنأبو بير كلذ

 اهركتبا عقاولا يف دوجو اهل سيلو ةيروطسأ سورع نبا ةيصخش نأ ””يدونبألا

 ءانثأ سنوت يف اضيأ اهنع عمس هنا لوقيف احج ةيصخشك اهناسل ىلع اودشناو سانلا

 يمر ؛ًادهاز ًاحلاص ًاملاع ناك ؛يناوريقلا سيلت وبأ دمحأ خيشلا وه :يناوريقلا سيلت يبأ (1)

 زهاني رمع نع تامو ءاهيلإ عجر ناوريقلا ريمأ يفوت املو ءديلو ينب ىلإ رو هقول
 .اماع. ةيييكللا

 .سورع نبا دمحأ حيشلا ةايح لوح تينرتنالا عقوم نم سبتقم (2)
 يبرعلا ملاعلا يف يماعلا رعشلا ءارعش رهشأ نم ٌدعيو ءيرصم رعاش :يدونبألا نامحرلا دبع (3)

 بتك 1938ماع دلو .اهخيرات يف ةمهم ةيلاقتنا ةلحرم ةيماعلا ةديصقلا هيدي ىلعو هعم تدهش
 ..رابكلا نينانفلاو «نيبرطملا نم ديدعلل ٍناغأ ةدع
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 ءرصم ىلإ مدق ايسنوت سورع نبا نأ ىري ضعبلا ناك ذإ ...ةيلالهلا ةريسلل هعمج
 ..تامو اهب ماقأ

 احيحص هدقتعي ام ضعب ىلإ صلخ 2” يدنهلا دومحم " ثحابلا نانفلا ناف

 ..سورع نبا  ماهلا هباتك يف هيلإ راشأ ام وهو :ليوط ثحب دعب

 ":ةيبعشلا تاساردلا " :ةلسلس نع ارخؤم:ردص ىذلا " -نصوضنلا/تاحوللا/ةريسلا

 .ةرهاقلاب

 كرتو ءرصم ديعص ىلإ رضح ءايسنوت سورع نبا نوكي نأ نكمملا نم"
 سنوت ىلإ داع مث «٠ (روطس ةعبرأ نم ةيرعشلا ةعطقلا) تاعبرملا يف هتقيرط هفلخ
 .كانه نفديل

 مث ءرصم ديعص يف قيرطلا عاطق ةايح شاع ءايرصم نوكي نأ نكمملا نمو

 توغو نيتاوت ىلا :لعوق# «لاعجرلا ةفوصعولا ةةايكوو قوصتلاو هولا ىلإ :لوحف

 .اهضرأ ىلع

 دحاو «ءسورع نبا مسا لمحي امهالك ءنيصخش دوجو حيجرت نكمي امك

 . "لوانتلا سفنبو «ةقيرطلا سفنب رعشلا بتك امهنم لكو «سنوتب رخآلاو رصمب
 سورع نبا " مسالا اذهب رعاشلا اذه ةيمست ببس طقف فيضأ

 :يوارلا ىلع ةدهعلاو لاقي

 موي تاذو هباهيو هاشخي لكلا ناكو ًافرتحم ًاصلو قيرطلا عاطق نم ناك هنا

 ةلفاقلا يلع صوصللا مجهو اهيلع وطسلا هعم نمو وه دارأو ةلفاق رمت تناك

 بهذ ...هب ام دحأ ملعي الو ميظع ”جدوه ةلفاقلا نيب نم ناكو اهبام يلع اولوتساو

 تناك هلخادب نم نأ لاقيو هيفام دهاشو هلزناو رعاشب اهموي نكي ملو انرعاش هيلإ

 .ةددحم ةمجرت نع هل فقأ مل فورعم يرصم ثحابو نانف :يدنهلا دومحم (1)

 ام ابلاغو لمجلا مانس قوف عضوي ؛ةميخ لكش ىلع يتأي شامقلا نم عنصي تيب وه :جدوهلا (2)
 ىلع نوريغي اوناك نيذلا صوصللا ةوطس نم ازرحت كلذو ...هلخادب ميرحلاو ءاسنلا نوكت

 .سمشلا رح نم ةياقوو «ةتغب لفاوقلا
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 تضفرف ..اهدارأ ارونو ارحس عشت اهانيع تناكو «لامجلا ةرهاب نسحلا ةعئار ةباش

 ةميرجلا ملاع لزتعاو اهقفاو ةقرسلاو وطسلا ملاع نع دعبلا هيلع تطرتشا...

 ...سورع نبا هيلع اوقلطأ اذهلو رعشلا ةباتكل شاع اهدعب نم رخآ ًاصخش حبصأو

 ةيصخش لوح ةدكؤم ةقلطم ةقيقح كانه سيلف تفلسأ نأ قبس امكو ءاذه

 دادزا يذلا وه هنأبو ايرصم ناك يقيقحلا سورع نبا نأب دقتعأو «لجرلا اذه ةريسو

 خيشلا ةافو دعب كلذو رشع نماثلا نرقلا يف شاع هنأ يأ م1780 ماع ''انقب

 هجو وه انه اندنع دهاشلاو ءنكمم ريدقت لقأ بسح ىلع نينرقب بوذجملا

 خيشلا تاعبرمو بوذجملا خيشلا تايعابر نم لك يف يبسنلا براقتلاو ةنراقملا

 اذختا امهنأ ثيحب امهراعشأ ةقيرط يف ريبك هباشتو ةاكاحم كانه ثيحب سورع نبا

 :قباسلا وهو بوذجملا نامحرلا دبع يديس لوقي

 هيلخ رشثلالعافو

 :يلاتلا وهو سورع نبا لوقيو
 ا ا ا

 هيزعرشلا ىلع ينلاو

 اميد ركشلاو حرففلاب

 هميرغ ول عجريهللعف

 همي غغغلابورش بو

 هميرعغ يتقاليهو,كب

 نيتهب ءاسلنلا تهب

 عافقفللاباومزلطصحتي

 :سورع نبا لوقيو
 براه تدع مهليك نم

 «جاهوس ةظفاحم لامشلا نم اهدحت .ملك 0 يلاوحب ةرهاقلا بونج عقت ةظفاحم يه :انق (1)

 .ديدجلا يداولا ةظفاحم برغلا نمو ءرمحألا رحبلا قرشلا نمو ناوسأ بونجلا نمو
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 بلقلا اي كديزن -02<تيرب اذإو رانلاب كيوكن

 :سورع نبا لوقيو
 كديزال ق ششاع تتك نإو رانتلاب كيوكال بسللقاب

 :بوذجملا نامحرلا دبع ىديس لوقي

 فيي طفي تكلا# .ىئاوتلا سك اب ف تمفار وصف
 ةعيدخلا هيف بلقل ةلاو ةسحلل كحضب نسل

 :سورع نبا لوقيو
 :راللحشلا ة «حتينطظ وتو» يحمي ل :ةلاقحتي وبحب

 ةواتنسف ةيحتا# بيالات. كليو ةيمحتلا نيسملا

 بوذجملا خيشلا ىكاح يذلا ديحولا وه سورع نبا نوكي نأ اذإ ورغ الف

 لاحلا ةعيبطب اذهو ؛ةربعملا تاملكلا ءاقتنا يف سوسحم فالتخا عم هتايعابر يف
 وه وه لظيف ىنعملا ثيح نم امأ تانكللاو تاجهللا فالتخا ىلإ ساسألاب عجار
 .ابيكرتو اقسانتو ةغايص مظنلا دعاوقب ماتلا مازتلالا عم



 :عباسلا بابلا

 ؟نيرشعلاو دحاولا نرقلا 4 ةروثلا ليج وه نم
 ولماح مه نم ؟ةروثلا ليج وه نم :لاؤسلا اذه ينهذ ىلإ ردابتي ام اريثك

 ءاوشع برح يف توغاطلا عم نآلا شيعن اذامل ؟ةيرحلاو ةماركلاو ةزعلا لعشم

 نرقلا ةيروتاتكيد نع عانقلا فشك نم لوأ وه بوذجملا خيشلا ناك اذإف

 ةوق ايدحتم ةروثلا هذه ليتف لعشأ نم لوأ وه اذإ وهف ؛اهتيغاوطو رشع سداسلا
 ءامسلا ىلإ هتبابس اعفارو كلت هراعشأب انلعم ...يتوغاطلا مكاحلا شطبو حالسلا

 امنإو ىطعت ال هقوقحو هتيرحو ناسنإلا ةمارك نأبو «هيلع ىلعي الو ولعي قحلا نأب

 مكب مص اهماكح ناك اذإ الإ لوزي الو عيضي ال لكك ةمألا فرش نأبو «عزتنت

 :ةعئارلا ةغيلبلا هتايبأ دحأ يف بوذجملا نامحرلا دبع يديس لوقي

 ةعاس ضرألا يف تممخو يفكل يفك تبر_ض

 ةعامجلا نم ضونتو يشرت يشلاةللق تبصص

 ةبقرلاعصطقينافمألاو نامالاي باي ذنامألا

 ةيس البا االبيلا تبسجصج ناسحإلا ىئبباي تيلطح

 الو تاريثأتلا هكرحت ال يذلاو «تباثلا نكاسلا بلصلا ءىشلا نع ةيانكو ةراشإ :ءادلك ءادلص (1)
 .تارثؤملا هريغت
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 همزح يف“ ةورهريدي  قحلاةملك لوقيرودي يللإ
 بودن صاصرلا لثم تدعقو ةبوقر يف تيقر يللانأ

 ©”بوبكم وسار ىلع يجي ةبوقع نامزللرقيالنم

 انه نمو «««ةروثلا تادعمو تانوكم صلختسن نأ اننكمي ةداسلا اهيأ انه نم

 حئاتنلا يه ام نكلو ...ةماركلاو فرشلاو زعلا ءاول نيلماح قلطنن نأ اننكمي كلذك

 ىلإ له ؟لولحلا هذه يدؤتس ّمالإو ؟لولحلا يه نيأ رخآ ىنعمب وأ ؛ةبقرتملا
 وه امك عضولاو ادماج لظيس رمألا نأ مأ!!!!! !ةوجرملا فادهألاو دارملا قيقحت

 ...اذكهو دونب ال دوهع ؛لاعفأ ال لاوقأ ينعأ ...هيلع

 فقوم بعصأ وه اذه!!!! !هآ ..نامألا ينباي نامألا لوقي يناثلا رطشلا يف

 لكلا «ةلواط مامأ نآلا نحن :يلي ام وه كلذ ريسفتو ...قالطإلا ىلع راوثلا هب رمي

 ىلإو مهم ءيش ىلإ راوثلا صلخو «تاشقانملا ت تهتناو ءارآلا تدحوت «هولدب يلدي

 فشكو رسلا ءاشفإ ؟ةجيتنلا تناك اذام ...هيف ةعجر الو هيلع قفتم مساح رارق

 لمأ ةبيخ هنع تا ءأ) م راوثلا دحأ نم رمألاب نيينعملا ىلإ روتسملا

 ..."ةثايخلا" حلطصمب مويلا هيلع قلطي ام اذهو . 1 ا تملا

 ةكنحلاو ةربخلا باحصأ ىلع دامتعالا ىلإ ةراشإ ثلاثلا رطشلا يف

 قلطي ام وهو ..دابعلا مومهو لاوحأب نيملاعلا دالبلا عاضوأل نيسرادلا ةيسايسلا

 ططخلا رييست يف مهيلع دمتعملا ءاضعألا مهو " ةبخنلا مساب مويلا مهيلع

 امدنعف ...عبتي نأ قحأ قحلاو ...كلذب مايقلل نيططخملا ءاقتناو جهانملا دادعإو

 .برضلل لمعتست ام ابلاغ يتلاو .ةظيلغلا اصعلا يه :ةواره (1)

 .عجرملاو بلقنمل ملا ءوس يه :بوبكم (2)

 وأ ةموصخلا وأ جاجللا ةيغب رخآل صخش نم رابخألا لقني يذلا صخشلا وه :عايبلا (3)

 .امومع يشاولا وهو ...رمآلاب نيينعملل ريطخلا رسلا يشفم وه وأ ...لاتتقالا

 وأ ةيعامتجا وأ ةيسايس تناك ءاوس مولعلاب اههقفأو بعشلا ةريخ نم ةعومجم يه :ةبخنلا (4)
 ..بعشلا وأ عمتجملا نم ةطحنملا ةئفلا يهو «ماغضلا وأ عاعرلا ةظفل اهلباقتو ةيفاقث
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 .ةمايقلا موقت نأ نكمي ذئدنعف مكاحلا وه حبصيف روجلا رشتنيو ملظلا دوسي

 سرخت امدنعف ....يرجيام لك ىلع مات راكنتسا وهف ريخألا رطشلا امأ

 راجفنا ثدحي ذئدنع ...ناسنإلا ينب ىلع طغضلا دتشيو تايرحلا عمقتو نسلألا

 مه رشبلا لك رشبلاو ...عيمجلا ايحي نأ امإو ؛عيمجلا تومي نأ امإف ...لئاه

 لمعلاو ىوقتلاب الإ مهضيبأو مهدوسأ نيب قرف الف نوناقلا مامأو قحلا مامأ ةيساوس

 ...حلاصلا

 ..بوبكم وسار ىلع يجي  ةبوقع نامزللرقيمل نمو

 رطخلا ءردل ربيغتلا ةسايس جهن ىلإ بوذجملا خيشلا نم ةحضاو ةراشإ

 ..ةيجولويديإلا تالوحتلاو نمزلا تابلقت نم ةعبانلا تافآلا يف عوقولا يدافتلو

 نم بوطخلاو لاوهألا انحاتجت ال يكلو ءيسآملا سفن رركتت ال يكلو اذه

 ديفتسيو ءاهريصم هيلإ لآ امو ةفلاسلا ممألا صصتقب ظعتي نم وه لقاعلاو ...ديدج

 نم ةكوش لك ناكم عزتني وأ ليحي نأو ...ناكمإلا ردق ىلع اهحلصيو هئاطخأ نم

 ...ىنفي ال ريخلاو مودي آل رشلاف ..هحور يف اهعرزي ةدرو هبلق

 اهيف حور ال ةدماخ - ةروث - بوذجملا خيشلا ةروث ىقبت كلذ مغر نكلو

 مل نإ ةيدرتملا هلهأ لاوحأ ىلإو هيف شاع يذلا نمزلا ىلإ كلذ درمو ...سامح الو

 ىتح الو «ةروثلا ليتف لاعشإ ىلإ ليمي نكي مل وهف يلاتلابو ...ةطحنملا لقأ

 اهبلص يف دمتعت ” ةيحيملت ةروث " درجم تناك راصتخابو ءكلذ ىلع ضيرحتلاب

 ةيفرظلا ىلإ ةوالع ...اذكه ...ةيحلا ةدهاشملاو قيقدلا فصولا ىلع اهتدعاق وأ

 ةيفرظ عقاولا يف نكت مل يهف ..نمزلا كلذ لهأ تمزال يتلاو خيشلا اهشاع يتلا

 مغر ”يتوغاطلا مكاحلاب ىمسي نم دض ةيقيقح ةروث ميظنت تاعاقيإ عم بواجتت

 مايقلا يوني الو اهبحاص اهب حرصي يتلا وأ ...لوقن امك ةدماخلا ةروثلا يه :ةيحيملتلا ةروثلا (1)

 داق

 2 ا
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 مدعو ىضوفلاو دادبتسالاو ملظلا ةأطو تحن حررت هلعف تناك دالبلا نأ

 وا رفتس الا

 هنامز ىف ةشيعملا عالغ ىلإ هنم ةراشإ بوذجملا نامحرلا دبع يديس لوقي

 :ريطخ لكشب عاضوألا روهدت ىلإو

 يلاغلاموسل اب عب تو 3 * تالو تفللا

 يلاعلا اي يلاح فش ةمحر 2 تاقبام بولقلا يف

 اننا اهتاطعا :ةياور يفو) '”ةفيغرلا لثم هتادر ىتح فدلاو فكلا هتاطعا

 ( ةفيهرلا لثم

 بودجملل لاست الو :ةياور يفو) ”ةفيسح ملعملل لاستك الاو 20فلسم اهقيقد لوقت
 ( ةفيسح

 نيكسملا اي ينيتفش :ةياور يفو ) كلاح يلع باعصاو نيكسملا اي يلع تيباعصا

 (كلاح ينافشو

 (كل ىطعني ام :ةياور يف و (كل ىطعي ام نيدلاو هذختام نيزلا

 يرد م اهويرديام ةلاكداي /“ ةلاكد

 يرردلاماكح نيم ةلاكداي كيلع يفوخ

 اهرطخأ اهرسيأ :اياضق ةدع عقاولا يف يه ءىرخأ ةيضق مامأ نآلا نحناه

 ...تلق نإو اهمظعأ اهرغصأو «تناه نإو

 .طرفملا ةشيعملا ءالغ :الوأ

 .سانلا بولق نم ةمحرلا مادعنا :ايناث

 .هب قيلي يذلا ماقملا هحنمو فيضلا ماركإ مدع :اثلا

 غلابملا زبخلا انه دوصقملاو ' نمسملاب ' ندملا ضعب يف ىمسيو قيقرلا زبخلا يه :ةفيغرلا (1)
 .ةسباي ةرشق درجم هنأكو هوشحو هتقر يف

 .يسح لكشب هنم ماقتنالاو هل رشلا رامضإ عم صخشلا هرك يه :ةفيسح (2)

 ةنيدم يف نآلا عقت .ةيناويحلا اهثاورتو ةيعيبطلا اهتالغب ةروهشم ةيحالف ةقطنم يه :ةلاكد (3)
 .ةديدجلا
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 الب ادسج ىحضأ يذلا نيكسملا ىلع ةيشيعملا فورظلا باعصتسا :اعبار

6 

 '"”يديركلا ) يأ نويدلاب ةناعتسالا وأ لاملا ضارتقا ىلإ ءوجللا :اسماخ

 ةلذمو يزخ اذه يفو ...الثم جاوزلاك ةيرورضلا برآملا ءاضقو شيعلا لجأ نم

 ىلع طقف ةردقلاو ةعاطتسالا هل نمل نيدلا اذه حنم عم .دشرتسم بيبل لقاع لكل

 ..نآلا هب فرتعم وه امك © عادلا وأ هبحاصل هعاجرإو هديدست

 ىلإ ةيقحألاو ةيولوألا ءاطعإ عم اهلهأ ريغ ىلإ رومألا دانسإ :اريخأو اسداس
 مهل تسيلو ائيش رومألا يف نوهقفي ال نيذلا مهو «تاواشابلا وأ نايعألا ءانبأ

 ملظ اذه يفو ««.دابعلا نوؤشب مايقلا ىلع مهلهؤت ةيملع تاردق وأ ةيركف تاءافك

 .ةيعرلا رييست يف ريبك داسفو ضيرع

 ىهوآ« 056016 ةملك ةيسنرفلا ةغللاب اهلباقتو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا ىلع ةليخد ةظفل :يديركلا (1)

 .ىتش قرطب لاملا ضارتقا ىلإ ءوجللا وأ فلسلا وأ نيدلا

 .لاملا ضرقي يذلا صخشلا وه :نئادلا (2)



 :نماثلا بابلا

 رصعلا ةرهاظ ةباثمب ناك بوذجملا خيشلا نأ ىلع قباسلا يف انثدحت ...

 نمزلا كلذ لهأ ايابخو لاوحأ ىلع ايح ادهاشو اققحمو افصاو ...هيف شاع يذلا

 ىمسي ام وأ ؛هدلب دودحل " مزالملا ةلاحرلا " ةفص نيبام طسو ناك وهف ...رباغلا

 يذلا صخشلا وهو ...رباعلا مجرتملا نيب امو " رفاسملا لاوجلا " ثيدحلا ظفللاب

 ...هتارماغمو هلاوجت لالخ ةريبك وأ ةريغص تناك ءاوس هتاظحالم لك نودي

 شياع فيك قدأ ىنعمب وأ ؛ةرهاظلا هذه تناك فيك وه نآلا انمهي ام نإ

 هسفنب وجنيل ليقارعلاو باعصلا ىدحت فيك ....؟؟؟صوصخلا ىلع هتاناعم ىلجتت

 هناويد لظ فيك وه بيرغلا «بيرغلا!!!!! !كالهلا نم ةرفح افش ىلع وهو ةرات

 فلتلا وأ ةقرسلل ضرعتي نأ نودب ىرخأ ةرات اذه انموي ىلإ انوصمو اظوفحم
 تسيل هبحاص ةافو ىلع نورق ةسمخ رورم نأ ةفرعملا مامت ملعن نحنو «قرحلاو

 يديسل يقيقحلا ناويدلا نأب اهنم قوثوملا رداصملا ضعب لوقت ...نيهلا رمألاب

 ام اهنم ذخأ ...يرعش تيب فالآ ةينامث نع فيني ناك بوذجملا نامحرلا دبع

 حيصفلا يجرادلا ناسللاب لوقن امكو «ةيسايس ضارغأل فذح ام اهنم فذحو ءذخأ

 ناويد سيل وهف ةماعلا هأرقتو نآلا هدهاشن امو ..." ةلبرغ " ةيلمعل ناويدلا ضرعت

 كلذ ىلإ ةوالع ....ةئاملا يف ةئام صلاخلا يقيقحلا بوذجملا نامحرلا دبع يديس

 ةنكللا سفن تسيل يه رشع سداسلا نرقلا يف ةلوادتم تناك يتلا ةنكللا وأ ةجهللاف

 ملو ..ىفتخا مث مايألا نم موي يف رهظ رظنلل تفلمو مامتهالل ريثم ءيش لك يه :ةرهاظلا (1)

 .رثأ وأ دوجو هل قبي

3 



 ةيناويغلا ةرهاظلاو ةيبوذجملا ةرهاظلا /نماثلا بابلا 38

 انه ماقملا عستيال لماوع ةدع ىلإ عجار اذه لاحلا ةعيبطب ...نآلا اهب ثدحتن يتلا

 عامجإب هيلع قفتم وه امكو ؛حجرألا ىلع نكلو ...اهيف ضوخلا ىتح وأ اهركذل
 بعصبيو ام اعون ةبيرغ تناك بوذجملا خيشلا نمز يف ةلوادتم تناك يتلا ةنكللاف

 يف لداعت ةظفللا هذه نوكت نأ لمتحملا نمو ةوادبلا عباط اهيلع بلغيو ءاهمهف

 :كلذ ىلع الاثم ذخأنلو ..." ةيبورعلا " حلطصم نآلا يوغللا اهموهفم

 :ناجذومن نآلا اندنع

 :بوذجملا خيشلا اهيف لوقي يتلا تايبألا هذه نم ذوخأم وه لوألا

 بناج لك نم اهتنتمو فورفار سار يف '”ةرومطم ترد

 براش تحت نم ةعاس ةنيتم ةرومطملاب يدهع
 بياغ جحلا يف هابابو هما تتام نم ”ليلح

 بياس ”ريواودلا نيب حبصاو هفلي دح باص امو

 ينويع ىمعأ نبتلاو © سامخ تدع يتنحم اي هآ

 ينوكعزي اشعلا دجو يك يف سانلا تّرع دنع تسمخ

 سارلا ماظع يف ”ددكن تدع ةيرطلا ةدبزلاو ةيللا دعب ةرسح اي

 ساكن لغب ىلع يبوكر داع ةيولعلا بحاشلا ىلع يبوكر دعب نمو

 يهو ...فورظلل ابسحت ظفحتو ةداع بوبحلا اهيف نزخت ةقيمعو ةريبك ةرفح يه :ةرومطم (1)

 .حصألا ىنعملاب نازخ

 يهو بارغتسالاو بجعتلل لاقت ةملك ( اهديدشت عم ةيناثلا ماللا رسكو ءاحلا نيكستب) :ليلح (2)

 .لاحلا ةعيبطب ةيجراد ةظفل

 نم ةعومجم بطقتسي ...امومع ةيدابلا وأ ةيرقلا يف رشدملا وهو راودلا عمج :رواودلا 3)
 .ةليبقلا لكش اهبيكرت يف ذختت ناكسلا

 .لقعتلا مدعو بارطضالاو ىضوفلا يهو ةبيسلا نم :بياس (4)

 داصحلاو ثرحلاو ىقسلاو ىعرلاك ةحالفلا نيدايم ىف لغتشي يذلا ريجألا وه :سامخ (5)

 ْ ْ ..:ةيعارزلا ليضاخملا ىتجو ةساردلاو
 .بيرغ لكشب ءيشلا لكأو عوجلا نع ةيانك :ددكن (6)
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 :يناثلا جدومنلا

 هسارل هدبج نم ريغ دح ملظي ام رشلا

 هساعن هبلغي فيصلا يفو دربلا لوقي اتشلا يف

 ةحيحص ةدقع دقعاو '''مجلت ىتح جرست ال

 ةحيضف كل دوعت ال ممخت ىتح ملكتت ال

 هانض باخ لاذرألا بسان نمو مهدوجب داج داوجألا طلاخ نم

 هاقن باج نوباص رواج نمو ؟'اهمومحب ىلطت ©ةمرب رواج نمو

 يش ىوسي ام ايندلا يف روقحم لام الب لجار
 يش الي عجري املل لصوي 015 فقملا ولدلاك ا نفملا

 :تاملك امأف

 //!اهمومحا/ةمربا/ مجلتا/ددكنا| سامخ/ / بياسا/ رواودلا/| ليلحا/ةرومطم

 ؛اذه انموي ىلإ ةلوادتم تلازامو ةليصأ تاملك امومع يهف ...روعقملا //رارشملا

 رهاظم زاربإ اذكو ودبلا بطاخت ةغل يف ةخسرتم ةلالد اهل قمعلا يف تناك نإو

 ...ةيمويلا مهتطشنأ تالعافتو مهتايح

 نم ...ةيللا //ينوكعزي //ةرع// براش //فورفر :تاملك لظت امنيب

 تاملك «««نيع دعب ارثأ تحضأف ةميدق دوهع ذنم ترثدنا يتلاو ةبيرغلا تاملكلا

 ...ركذي قايس يأ اهحرش يف ذختت الو اهل ىنعمال
 قفاوي يذلا موهفملاب يننودرطي ىنعمب تتأ ينوكعزي :ةملك نأب لاقيو

 ...(يلع ويرجي) وأ ؛مويلا انتجهل

 .هتدايق يف مكحتلل ناصحلا مف يف لمعتسي طابر وهو ماجللا نم :مجلت (1)

 .ماعطلا يهطو خبطلل لمعتسي ءانإ :ةمرب (2)

 ادوسأ انول كرتي ام وهو ...عاقلاب ىمسي ام وأ ءانإلا تحت رانلا هكرتت يذلا رثألا وه :اهمومح (3)

 .قرتحم هنأكو انكاد

 .سانلل رشلا رمضي يذلا وأ ؛امومع ريرشلا وه :رارشملا (4)
 .الئاس وأ ابلص ناك ءاوس ءيشلا هنم برستيف بوقثملا ءيشلا وه :روعقملا (5)



 ةيناويغلا ةرهاظلاو ةيبوذجملا ةرهاظلا /نماثلا بابلا 40

 هذه ...نوباص// رشلا //ساكن // ةيولعلا بحاشلا :تاملك كلذك اندنعو

 نيب امو ةميدقلا ودبلا بطاخت ةغل نيب ام ةطساولاك اهنومضم يف تءاج تاملكلا

 :ةملك تءاج ثيحب ...نآلا لوادتلا ةبعص اهنأ يأ ...ةيوغللا ةبارغلا

 يف ةبعصلا «رادقملا ةيلاعلا ؛ةعيرسلا ليخلا ىنعمب - ةيولعلا بحاشلا

 .راوغملا سرافلا ةباثمب وهف اهيطتمي نم لكو اهبوكر

 ؤطابتلا وهو ناكملا سفن يف ةكرحلا جامدإ ىنعمب يتأت ةملك - ساكن

 .ءيشلا ندل نم لقاثتملا ديدشلا

 يف اتوعنمو افورعمو اعئاش رقفلا ناك امبروأ «رقفلا ىنعمب انه ءاج - رشلا

 " ةملكل ةبسنلاب نأشلا وه امك ...ةمومذم ةفص هنأ رابتعا ىلع «««رشلاب نمزلا كلذ

 " يديركلا "' ءأ لادلا حتفو ءابلا ةيكستب " نيدلا

 نأ رابتعا ىلع ...لذلاب ةتوعنم رشع سداسلا نرقلا نمز يف تناك مويلا

 ...ةرخآلاو ايندلا يف لكاشملل ةبلجمو ليللاب امهو راهنلاب الذ لازامو ناك نيدلا

 ...مظعأو دشأ ةرخآلا يفو

 رهظت مل لب ...نمزلا كلذ يف ةدوجوم نكت مل ةفظنملا ةداملا هذه -نوباص

 ... ةيعانصلا اهتضهن مدقتو ابروأ راهدزا نوضغ يف الإ هيلع روهشملا هجولاب

 :يليام صلختسن مدقت اممو

 ثدحتن يتلا ةيماعلا ةجهللا سفن تسيل يه ةميدقلا ةيبرغملا ةجهللا نأ//

 نم الو ةلوادتملا تاملكلا ثيح نم ال تارييغت ةدع اهيلع تأرط لب ؛نآلا اهب

 .سوسحملا ىنعملا ثيح
 .ديحولا ليلدلا وه بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويد نوكي نأ نكميإ//

 لك نم ةليصألا ةيبرغملا ةجهللا قنورو ةعارب ىلع تظفاح يتلا ءاضيبلا ةجحلاو

 .لايجألا بقاعتو باقحألا يلاوتو روصعلا يضم مغر ليدبت وأ فيرحت
 ةيبرغملا ةيوهلاب كاسمتسالا بلطتي ليصألا يبرغملا ثارتلا ىلع ظافحلا //

 .قافن وأ فيز الب ةقحلا ةينطولاب زازتعالاو
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 قيقحتلل ةلباق ريغو ةلمتكم ريغ ةرهاظ تناك بوذجملا ةرهاظ نأ عقاولاو

 :نينثإ نيببسل

 :لوألا ببسلا //

 وأ ؛ريهامجلا عم بواجتلل لباق ريغو ايدارفنا المع ناك بوذجملا لمع نأ

 ةوالع ..داو يف ةمألا مومهو داو يف وهف «««ةمألا داوس ىهقفلا حلطصملاب ىمسيام

 غلابلا رثآلا امهل اناك خيشلا امهب اصتخا نيذللا مئادلا رفسلاو ةماتلا ةيلازعنالا ىلإ

 لامتحالا ةدشو ربصلا ةوق عم نكلو ةدماج فورظو نفعتم عقاو نم هبوره يف

 لاحلا ةعيبطب ةردقم يهو «ةيويند تاءالتبا اهرابتعاب هتاناعم ىلع بلغتلا عاطتسا

 هنأب ليق ىتح هدلجو هربص ةوق ىلع اريسع ارابتخاو «هتيالول اميعدتو ةيكزت نوكتل
 نيفورعملا ءايلوآلا باطقأ عبار ناك هنأ ىلع اناهربو هنم ةراشإ ةعبرألا داتوألا دحأ

 ...ناهربلاو ةجحلاو ةرهابلا تاماركلاب مهل دوهشملاو نمزلا كلذ يف

 :يناثلا ببسلا //

 يأو ...ةثبلاب مكح يأل اضراعم ىتح الو ةروث لجر نكي مل بوذجملاف

 يشفت عم رخآ علخو ناطلسلا اذه بيصنت ىلع هتيجهنم يف دمتعي يذلا اذه مكح

 بوشن ىلإ ريخألا يف ىدأ يذلا رمألا «««تفال لكشب ةياشولاو راتهتسالا ةرهاظ

 ةديدج ةلود مايقل صرفلا لالغتسا اهجئاتن نم تناك تابارطضاو ىضوفو تاعارص

 ...ةيدعسلا ةلودلا يهو الأ

 لصاحلا فالخلا اذه دريو هسفنب اذه ىلع دهشي ناك هسفن بوذجملاو

 ىلجتيو «نيلوألا تاداعو ميقب ثبشتلا ىلإ رخآلا علخو مكاحلا اذه بيصنت نيبام

 مدع ىلإو ةهج نم ةثارولا قيرط نع مكحلا بصانم ديلقت يف صوصخلاب اذه
 ملو رومألا تطلتخا ىتح ««.ةيناث ةهج نم ةفالخلا يلوتل ةلهؤملا طورشلا رفاوت

 ةمات ةيرخس يف بوذجملا نامحرلا دبع يديس لوقي ...كاذ نم اذه فرعي دعي

 :ةحزام ةغلو

 شاع ا الانا هال شاتعبر نرقلاهاراذذه
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 اههلم قوف اهزخ بعلو ىفصت تافغغبالو ت 5



 :عساتلا بابلا

 راوثلا ) ةرهاظب ىمسي ام وأ ةيناويغلا ةرهاظلا

 (رارحألا

 لفغن نأ لاوحألا نم لاح يأب اننكمي ال ةيساسأ ضراوع ثالث نآلا انيدل

 قدص لكب ثيدحلا يف ضوخلل اهيلع دمتعملا ةزيكرلاو ىلوألا ةدعاقلا يهف ؛اهنع

 :يلاتلاك يه ضرارعلا هتاهو ؛ةيعقاوو

 :الوأ
 .مومعلا هجو ىلع بعشلاب ىمسي ام وأ ةيعرلل هناوعأو مكاحلا ملظ

 .اهسفنل ةيعرلا ملظ
 :اثلاث

 نامز لك يف روهشمو داتعم رمأ وهف ةيعرلل هناوعأو مكاحلا ملظ امأف

4 
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 ركذن نكلو ءدحاو لاجم يف اهرصح نكمي اال ةديدعو ةريثك هعفاودو ...ناكمو

 هجولا ىلع اذهو ءرهقلاو «دادبتسالاو «ةيهجنعلاو .ةسرطغلا :صوصخلا ىلع اهنم

 ...طقف روهشملا

 نرقلا يف ةروث مايق بوجوب حرص دق بوذجملا خيشلا ناك اذإف
 نم رظتنت " ةينالعإ رول " درجم ىقبت اذإ يهف ءيش ثدحي ملو ءرشع سداسلا

 ليوطلا راظتنالاو صبرتلا نم نورق ةسمخ رورم دعبو «تاذلاب ببسلا اذهل

 وه امك «««نايتف ةسمخ يف ةلثمتم " شيواردلا " وأ ؛بيذاجملا نم ةعومجم رهظتس

 23و 20 نيب ام حوارتت مهرامعأ نكت مل نيذلاو "'فهكلا لهأ ةيتف يف نأشلا

 هناحبس هللا نأكف ...©" ناويغلا سان " مسا اهيلع قلطأ ةعومجملا هذه ....ةنس

 هتوصب ملكتتلو ؛مولكملا بعشلا اذه نع بونتل ةعومجملا هذه رخس ىلاعتو
 ٍناغأ ىلإ همومهو هتاناعم مجرتتلو «ةموضهملا هقوقح نعو هنع دوذتلو ءحوحبملا

 هتاه نع ثيدحلا ددصب انه تسل) ...نجشلاو نزحلاو ملألا عباط اهيلع ىغطي

 نورخآ صاخشأ ينقبس امنإو ...(ةيتاذلا قئاقحلل فشككو صاخشأك ةعومجملا

 امو ةعومجملا هذه داجمأو تالوطبو تايحضت نع ةيافكلا هيف امب اوثدحتو

 امو ةمألا هذه نم مظعألا داوسلا اهرابتعاب ”ةقوحسملا تائفلا ليبس يف ...هتمدق

 ريثكلا اوناع امدعب ناميإلا قيرط ىلإ هللا مهاده نابشلا نم ةعومجم وأ ةيتف مه :فهكلا لهأ (1)

 .نآرقلا يف ةروكذمو ةروهشم مهتصقو " سوينايقد " ةيغاطلا مهكلم عم ةاناعملا نم ريثكلا

 ..نرقلا اذه نم تاينيتسلا دقع لالخ تفال لكشب ترهظ ةيقيسوم ةعومجم :ناويغلا سان (2)

 لذلاو ملظلا هجو يف ريرملا اهحافكو اهلاضنب تفرع .بعشلا لهأ لاح ناسلب ةقطانلا يهو

 .دابعتسالاو

 يتلا يهو «(عقدملا رقفلا تاذ يأ) عمتجملا نم ادج ةريقفلا ةقبطلا يه :ةقوحسملا تاتئفلا (3)

 ...ريدصقلاو حيفصلا ءايحأ يف نكست تلازام
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 ....ةريرم مالا نم هتعرجت

 تناك بسانم لكشب ترهظ ةعومجملا هذه نأب - قحلا انلوقو - انلق

 ةأطو تحت برغملا اهشيعي ناك يتلا ةيواسأملا فورظلاو ةحلملا ةرورضلا هيعدتست

 اهترطس يتلا تاملكلا ىدحإ انه رضحتسأو ....هيدالجو ديدجلا رامعتسالا

 نع ةدلاخو ةدهاش ةينومضملا اهتيلامتحا يف ىقبت ىتح مدلاب اهتبتكو ةعومجملا

 لظ يذلا بعشلا اذه ...هرمأ ىلع بولغملا بعشلاب هدادبتساو ناطلسلا روج

 ؛ةروجهم فوهك لخاد ةبوعصب سفنتي وهو نورق ةسمخ ةدم اعومقمو اعباقو اتماص

 ءامالو اهيف كلسم ال ةروبقم رابآ فوج يفو

 عاجشلا نم ىوقأو ماسحلا نم دحأ عقو اهل ناك يتلاو تاملكلا هذه لوقت

 :مامهلا

 رجحلا بولك اي دوبعملا كنصلا ديبع

 ردغل ب ةنايلم ةشياط بولك

 ركنملا اهو ...قحلا اه ...روبقل وتلسلس

 اكش رحبل مه نم رخصلل زخلا

 دعرلاو قربلا تارجه ةفصاعلا حايرلاو

 ...ةدناز يفاوعو ةدماج ةرخص نيب ام

 ةدماه حيرلا دهص ل

 هيلع دري ام اذه ...زغني هزامهم ب اذه

 يوادي اود ال

 يواست لاحش اهتفرع ةرشعو ةرشع تبسح

 اذه نيرشعلا نرقلا

 ةناطبل ف ةنابذلا ةشيع نيشياع

 ةنامرلاو حافتلا نيب ميظع قرفلا هار
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 1 5 . « : ١
 9 ”انأو ...كنأو هلأ فريف قرف نم شاو

 خيشلا هب ءاج امل ادادتما تناك ةعومجملا هتاه نأب لوقلا اننكمي

 هيلإ حمطي ناك امو همالآو هليج ةاناعمب ةرم ام رثكأ حرصو ددن يذلاو ءبوذجملا

 بولطملا لكشلاب هتايح ةسرامم يف ةلماكلا هتيرحو ناسنإلا ةماركو سفنلا ةزع نم

 ةرهاظلا َنيِباَم نيمات اماجسناو ًاقفاوت كانه نأ دجن اذكهو ....هنف بوغرملاو

 يسيئرلا لمكملا يه ةريخألا هتاه دعت امك «««ةيناويغلا ةرهاظلاو ةيبوذجملا

 بوذجملا نامحرلا دبع يديس تايعابرل ينفلاو يفسلفلاو يلامجلا لداعملاو

 وه طيسب قراف عم ....ةدحاو ةياغلاو ءافدهو ابلطمو ىنعم ادحتا امهنأ دجن ثيحب
 ؛«:ةيلومشو اعاستا رثكأ رخآ ىلإ قيضلا قاطنلا نم تجرخ ناويغلا ةرهاظ نأ

 مالسلاو ةيرحلا مساب عفادملاو لبائقلاو صاصرلا ةيدحتم ةروثلا ءاول تعفرو

 لكب ةيبرعلا اياضقلا نع عفادت نمزلا نم دوقع رورم دعب تحضأو ...حماستلاو

 ...صوصخلا ىلع ةينيطسلفلا ةيضقلا اهيف امب ...ةأرجو ةلاسب
 قيقدلا فصولا باب نم كلذو ناويغلا سان ةعومجم نع انثدحت اذإ

 يباجيإلا ىدصلااهل ناكف ناويغلا سان ةعومجم اهب تحدص يتلا ةريهشلا يناغألا نم )1(

 .هححأ رج ةوادمو بعشلا ةاناعم نم فيفختلل
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 اورثآ سانأ ...لاقم لك نع مهلاح ينغي يذلا ؟" شيواردلا " ةروص يف مهاندجو ا 1ك 3 5 : 1" »د. ! 5 ٠

 اذإو ...ءالعتسالاو ولعلاو فرتلا ةايح نع مجلا عضاوتلاو ةعانقلاو دهزلا ةايح

 ...ثالثلا قالط ايندلا اوقلط

 وهو الأ ماقم عفرأو ةروص ىهبأ يف مهاندجو رثكأف رثكأ مهنم انبرتقا اذإو
 عوجلاو نامرحلاو ملألا ةرارم اعيمج اوعرجت 0 رارحألا راوثلا ماقم

 ةءوبن اهنأكو ءدحاو تيب ىف تاهدآلا هتاه امجرتم رشع سداسلا نرقلا ىف شاع

 :رصعلا اذه

 هحو لن ار ِياجاطم 0 ساوملاب عالطقت يبلق

 :رخآ تيب هيكزيو لوقلا اذه معديو

 هيلع قفشي ام موشم دادحلاو ةربزلاو ملعملا نيب ءاج يبلق

 تراص بوذجملا خيشلا توص عم ناويغلا سان تاوصأ تطلتخا اذإو

 ةروص ىلإ لوحتتل رارصإلاو داحتإلا عم ةوقلا رداصم نمكت انهو ادحاو اتوص

 سان بيذاجملا ةعومجم لوقت ..ةيعقاوو قدص لكب ةيقيقحلا ةروثلا نع ةربعم

 ءارقفلا انه دوصقملاو ...لهأ الو هل ىوأم ال يذلا لجرلا وهو شيورد هدرفم :شيواردلا (1)

 لالضلاو نوجملاو فرتلا ةايح ىلع دبعتلاو فشقتلاو دهزلا ةايح اورثآ نيذلا ...هللا ىلإ

 يف ناك ولو ىتح هنع تكسي الو قحلا نع عفادي يذلا لجرلا وهو رئاث هدرفم :رارحألا راوثلا (2)

 مهنأ امك ...رامعتسالا ةقبر نم دالبلا اوررح نيذلا لاجرلا مهو ...هكاله وأ هلتقم كلذ

 ةغللا يف اهقفاوتو ...يونجلاب كلذك ىنكتو ةعطاق ةداح ةلآ يهو سوملا عمج :ساوملا (3)

 ...ةعجفملا ةاناعملاو ةعجوملا مالآلا انه دوصقملاو .نيكاكسلا ةيبرعلا
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 هيلع قفشيام نَحئام دادح دادنح نيدي نيباج ىبلق

 هيلع رانتلادازدرب ىلإو ةبرضلا لع ةبرض ندب

 رودغملا مدلا اي ليس ليس

 كاسني لاحم ضرألا بارت

 كنم تابهرت ةباغلا شوحو

 كنم لفاج يراحصلا ف مسلا

 هيف ْمَلْسُن ام رودغملا مد

 هزودن ام انأ مولظملا قح

 يه ةدحو توم ...يفلخ نم ينعاط اي

 '"”ينودوخ ريغ هلل ...ينودوخ ريغ

 :بوذجملا نامحرلا دبع يديس لوقيو
 عنئام لذلا ل محي يللا 2 مومهم ليللا يف دقريام

 عناص بللقلابلقيام '2<نوباص ضرعلا لسغيام
 :ناويغلا سان بيذاجم ةعومجم هيلع درتو

 ةمومهم ييخايةمومهم

 هوي انتدلا ذاه ةسوموم

 ةمويضم تالو سوفنلا اهيف

 ةَسوُللا دابع مدانب ىلو
 يِيآلُي رياس همومه ف نيكسملا

 ©ةمومحم ةموع صياقفل ف مياع

 :بوذجملا خيشلا مهيلع دريو

 .روتسم وه ام لك نع عانقلا تفشك يتلاو ناويغلا سانل ةريهشلا يناغألا نم (1)

 .كلذك ةعومجملا اهتنغ ىتلا ةريهشلا ىناغألا نم (2)
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 مونلا هيجي يك نايرعلاو يفاد شرفلا ىلع ميان يللا

 :ناويغلا سان بيذاجم ةعومجم هيلع درتو

 يلاحف يداغ يمالك لوقن

 يتخأل اولوقو يمأل اولوق

 وتاج نيفو اهلك

 نابضغ يشلك نامزلا داهف

 نوزخم انأو نوزحلاو ضرملا

 ..""نوفدم يونج يردصف ربصلا

 :بوذجملا خيشلا مهيلع دريو
 يلا نييع يباع ديو لابش قه استانس
 ةيليسلثتت ىلوي فشني يمهب يىكشن رحمبلل

 :ناويغلا سان بيذاجم ةعومجم هيلع درتو

 رارحألا اوتنعط رهظلا نم

 ونيفراع مكار ىرج ىللاو

 مالظلاف انوتيمرا

 ©هتاهدرف يديس اي ايانحاه

 :بوذجملا خيشلا مهيلع دريو

 همااجل يف بهذلازرط بهشأ بكري بكري يللإ

 همزح يفةوره ريدي قحلاةملك لوقيرودي يللإ

 :ناويغلا سان بيذاجم ةعومجم هيلع درتو

 ايب يداغ نيف ايوخأ ايب يداغ نيف
 سابلا دحي نوكش ةقد ةعبات ةقد

 .كلذك ةعومجملا اهتنغ ىتلا ةريهشلا ىناغألا نم (1)

 .كلذك ةعومجملا اهتنغ ىتلا ةريهشلا ىناغألا نم (2)
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 سانلا داه اي ةبرغلا ف انومولت ال

 بلا ويرغلا نيو ةيرقلا ف انرمرلتاال
 :تر اجلا ةيفلا ميغ ةورو

 يلع مال  ظاميفغلاو تاشر باحسلاو حيرلا

 يلعالو وو لللاو قحلا مالك لوقن تيج

 :ناويغلا سان بيذاجم ةعومجم هيلع درتو

 ةمالعلاهي ف تنذزااب ..روهقم ىلو مدآ نبااذه

 ..2ةمايقلا مويل ىتح ..روصطصسصعلم ىلو هماللك

 :بوذجملا خيشلا مهيلع دريو

 يش ىوسي ام ايندلا يف روقحم لام الب لج ار

 يش االبعجرياملل لصوي روعقملا ول دلاك رارشملا

 :ناويغلا سان بيذاجم ةعومجم هيلع درتو
 "كمساب

 اهاعر بيدلاو ماظن الب هايشلا تاطلخت

 تاكب نيعلاو ىلوملا اي مومهلا تارثك
 اهالخ باجو مايل لع رطيس مهلا
 تانحملا تاج ايندلا ف داسفلو ةوشرلا

 اَهاَب لتقلاو مارحل ...ريوزتلاو رشلا
 ةايحلا تاشم ىلوملا اي بولقل تامع

 اهامع نم يدها يديس اي بيرق كفطل
 ”تايخلا كودل ىلوملا اي ىرشبلا عجرت

 :بوذجعملا خيشلا مهيلع دريو

 .كلذك ةعومجملا اهتنغ يتلا ةريهشلا يناغألا نم (1)

 .كلذك ةعومجملا اهتنغ يتلا ةريهشلا يناغألا نم (2)

 .كلذك ةعومجملا اهتنغ يتلا ةريهشلا يناغألا نم (3)
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 اميد ركشلاو حرفلاب هينه ريخلا لعاف

 ةميرغ ول عجري هلعف هيلخ رشلا لعافو

 اهيف عومجم قلخلاو يبر نادف ضرألا

 ةهج لك يف هرماطم ديرف داصح ليرزع

 :دحاو توصب عيمجلا لوقيو

 كَل ىّرج ام ىلع ربصأ راّبَص نُك بحاض اي
 كراَهن علطي ىَتَح نايرع كوُشلا ىّلع دقرأ

 ينافج يلل كحضن وأ نايرع كوشلا ىلع دقرن

 ينامز يتاي ىتح مايللا سوعتل ربصن

 انيلع بجاو ربصلاو هيدون يبر بوتكم

 ةنيبغ اهاتعا ام سان اي هيلخن هوبحن يللاو

 هوملن هللا ةبحم ىلع هوغبن اناغب يللا

 هوملن هللا ةبحم ىلع هوغبن اناغب يللا

 هوملن هللا ةبحم ىلع هوغبن اناغب يللا



 2 رشاعلا بابلا

 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةافو

 ليج " يه ىرخأ ةعومجم ةليلق تاونسب ةعومجملا هذه دعب تنأ مث ..

 عيمج ىطختيو «ءيش لك قرتخي يذلا حماجلا ناصحلا ةباثمب تناكف ؛"” ةلاليج

 تظفاح دق تناك نإو ؛ةعومجملا هتاه نأ ديب ...بيغرت وأ بيهرت الب زجاوحلا

 يهف اهئانغ ةقيرط امأ ؛ديدجب تأت مل اهنأ الإ ةيقالخألا اهتميقبو اهتلاصأ ىلع

 لوقلا حص نإ لب ؛اهل ةادأك ”نوحلملا نف تذختا ةيفاص ةيقن ةظفاحم ةقيرط

 ...شاعتنالاو ديدجتلا حور هتحنمو ىلوألا هديقارم نم نفلا اذه تيحأو تظقيأ

 ةيغالبلا ةأرجلاو ءادألا ىف قدصلا وه ةعومجملا هذه ىف ىنبجعي ام رثكأو

 يئانغلا مأوتلا ةباثمب دعتو «تاينيعبسلا يف ترهظ ةزيمتم ةيئانغ ةعومجم يه :ةلاليج ليج (1)

 امو مولكملا بعشلا اذه ءازإ ةلسابلا اهفقاومب ىرخألا يه تفرع .ناويغلا سان ةعومجمل

 .نازحأو مالآ نم هيناعي

 دمتعملا ميلسلا هعبطو صاخلا هقوذ هل .يئانغلا يلجزلا رعشلا نم برض وه :نوحلملا نف (2)

 .ءادألا يف قدصلاو قيقدلا فصولا ىلع

 ب
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 بيرقت عم يحلا فصولا طباوضب ماتلا مازتلالا عم اقيقد اريوصت قئاقحلا ريوصت يف

 زاربإ عم ريقحلا حداكلا طيسبلا نطاوملا اهيف طبختي يتلا ةاناعملل رثكأف رثكأ عئاقولا

 رملا يلاحلا عقاولا فشك نع الضف هب زيامتتو هيف معنتت امو ةيقبطلا تاقورفلا لك

 تابكنو ةقناخ تامزأ نم هشيعت امو اهرمأ ىلع ةبولغملا ةريقفلا تاعمتجملا لكل

 عيمج ترصانو تعفاد يتلا ةيناثلا ةعومجملا قيقحو قحب دعت يهف ...ةقرام

 هلعفي ام " :ليق امكو ...صوصخلا ىلع ةينيطسلفلا ةيضقلا اهيف امب ؛ةيبرعلا اياضقلا

 فيسلا هلعف ىلع ردقي ال ام ممهلا جييهتو سوفنلا ىلع ريثأت نم توصلاو ملقلا
 نأ امك ءفويسلاب برضلا نم ىضمأو عرسأو غلبأ تاملكلاف ..."" ماسحلا

 ...سوؤفلاب رفحلا نم اعقو دشأو دحأ توصلا

 سدقأ نم ةلاليج ليجو ناويغلا سان ةعومجم ىقبت ؛كلذ مغر نكلو

 تايحضتلاب ”ةمعفم محر نم برغملا اهبجنأ يتلا ةيئانغلا تاعومجملا دلخأو

 ...ناسنإلا شاع امهم لوزت الو يضقنت ال يتلا ةاناعملاو

 ةدلاخو «نايغطلا هجو يف اهدومصو اهحافكو اهلاضنب هللا دنع ةسدقم يهف

 نأ ىلإ ةقحالتملا لايجألا يفو هرمأ ىلع بولغملا يبرعلا ناسنإلا ةركاذ يف

 ...اهيلع نمو ضرألا هللا ثري

 ناويغلا سانو بوذجملا نامحرلا دبع يديس نم الك نأ دجن اذكهو ...

 ملظلاو نايغطلا هجو يف ةيودم تاخرصو ةيوق تاوصأ ةباثمب اوناك ةلاليج ليجو

 «ةيناسنإلل لسر كلذك مه اعيمج ءالؤهف .«.لوسر ةمأ لكل نأ امكف ..دادبتسالاو

 ...مالسو بحو ريخ ةراشبو

 لكلا لازامو «ريثكلا ريثكلا اوساقو اهل ليثم ال ةاناعم عيمجلا ىناع دقل

 امهمو ءاناسنإ يرظن يف لظي وهف ؛ناك امهم ناسنإلا نإ ...اذه انموي ىلإ يناعي

 مادام ...مايألا نم موي يف كلذ لك راهني نأ دبالف ةيحضتو ربصو ةوق نم ئلوأ

 .راتبلا عطاقلا فيسلا وه :ماسحلا 01(

 .ةرماع وأ (ةئلتمم وأ) ةءولمم :ةمعفم (2)
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 ....مئادلا اهراعشو ةمألا هذهل '”سدقملا ثولاثلا وه دادبتسالاو ملظلاو نايغطلا

 :بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويدل ماعلا نوناقلا

 ماع نوناق ةباثمب بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويد رابتعا نكمي

 مهضعب عم ءاوس مهتالماعم قرطو ةفلتخملا مهبراجت نيبي ةيصخشلا سانلا لاوحأل

 يقيرغإلا فوسليفلاب يبيرقت دح ىلإ ههيبشت اننكمي اننأ امك ...مهسفنأ عم وأ ضعتبلا

 ةميكحلا لاوقألا ثيح نم اذهو ..©" سويشوفنوك " نيصلا ميكحو 2" نيجويد "
 ...مهنم دحاو لك بهذم نع ثدحتتن ال انه اننأ امك ...طقف ةديشرلا حئاصنلاو

 ثيح نم االو ةبعشتملا مهريكفت قرط ثيح نم ال عساش قرفو ريبك فالتخا كانهف

 الأ دحاو يش يف نودحتي اوناك دقف كلذ لك نم مغرلاب نكلو ....ةئيابتملا ىؤرلا

 ..." ةمكحلا " وهو

 17 11 َج 3 ةاق

 نأب نمؤت نأ اهبجومب بجوت ةئطاخ ةيحيسم ةديقع ىهو «ثيلثتلا نم :سدقملا ثولاثلا (1)
 .سدقلا حورلاو نبإلاو بألا نم نوكم ثولاثلاو ةثالث وأ نينثا وأ رخآ اهلإ هللا عم

 .داديتسالاو نايغطلاو ملظلا انه دوصقملاو

 ..ضرألا قافا يف مهتيص عاذ نيذلا اهتفسالف دحأو نيصلا ميكح وه :سويشوفنوك (3)
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 سفنلا طبض ىلع ًاداتعم ناكو ..ءيش يأ كلمي نكي مل الثم نيجويدف

 ةءابع يدتري ناكف ..نيديدشلا رحلاو دربلا ىلإ هسفن اضرعم مراصلا فشقتلاو

 !!ليمرب يف شيعيو.. ةريغص ةظفحمو اصع لمحيو ةنشخ

 هب لوجتيو ًائيضم ًاحابصم لمحي هتايح لاوط ناك نيجويد نأ لاقيو

 نع ثحبأ انأ :باجأ راهنلا يف ًائيضم ًاحابصم لمحت مل هولأس امدنعو ...ًاراهن

 ..قداص ..ميقتسم.. نيمأ ..لضاف ..مرتحم ..فيرش) ينعت يهو (طمطعوأ 1232)

 .""( ءيرب ..طيسب ..عضاوتم ..صلخم ..حيرص

 نينحلا نأبو «ءيش لك رايعم يه قالخألا نأ ىريف .." سويشوفنوك " امأ

 نأبو ءارم ناك امهم قحلاب رهجلا عم ةنمؤملا سوفنلا عبط نم وه يضاملا ىلإ
 يديس ىري امنيب ...هنع تكسي مث دابعتسالاو لذلاب ىضري نم وه سانلا ىقشأ
 ءاخإلاو لدعلا دوسي نأ وه ةايحلل ىمسألا نوناقلا نأب بوذجملا نامحرلا دبع

 اذه نيب قرف ال ...ىدح ىلع عمتجم لك تائف نيب وأ ؛سانلا لك نيب حماستلاو

 57 حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب الإ كاذو

 ةيرح نم ةيناسنإلا قوقح ةاعارم عم قحلا ىلإ ةوعدلا نأ دجن اذكهو

 نيجويد نأ وهو طيسب فالتخا عم ةثالثلا ءالؤه اهيلإ اعد يتلا يه ...زعو ةماركو

 ...ءايبنألا قالخأو ءايبنألا ةمس مهل تناك نكلو نيملسم انوكي مل سويشوفنوكو

 .بوذجملا نامحرلا دبع يديسل ةيقيقحلا ةافولا لوح نوخرؤملا فلتخا

 ةيدؤملا بابسألا دحأ ناك ضرملا نأب لوقلا اذهل ديّوم نيب ام ليواقألا تبراضتو

 نأب ىصو هلجأ وندب سحأ امل هنأب لاقيو ءاليوط رمعي مل هنأب ملعلا عم ؛هتافو ىلإ

 يداوو ””ةغرو نيب وأ ؛”فوع لبجب قيرطلا يف يفوتف ؛سانكم ىلإ هب بهذي

 .نيجويد ةايح لوح تينرتنالا عفوم نم سبتقم (1)

 دالبب نامع ةمصاعلا نم يبرغلا يلامشلا نكرلا يف نولجع ةظفاحمب دجوي لبج :فوع لبج (2)

 ...مسالا اذهب برغملا يف لبج دجوي الو .ارتم 1023 هتمق غلبتو .ندرألا

 .تانوات ميلقاب دجوي وبس رهن دفاور مهأ نم ربتعي يداول مسا وه :ةغرو (3)
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 نأبو ؛ءه 976 ةئس كلذو 2 باب راوجب سانكم ةئيدم جراخب هونفدو هةر

 ...””ليعامسإ يالوم يولعلا ناطلسلا حيرض نم برقلاب نآلا دوجوم هربق

 لاضع ضرم هب لح املو برغلا طبهلاب ةدم شاع هنأب ول لوق كانهو
 هب ةدوعلاب هيديرم رمأ لجألا برقب سحأو ”ةدومصم دالبب ' ”يرانوم هرادب وهو

 وبس داوو ةغرو نيب فوع لبجب ةشاقرف رشجمب قيرطلا يف يفوتف ”سانكم ىلإ

 باب راوجب سانكم ةنيدم جراخب نفدف ىحضألا ديع ةليلل اقفاوم ةعمجلا ةليل طسو
 نيعبسو ةتس ماع ةجحلا يذ نم رشع ىىناثلا دحألا موي ةوحض كلذو ىسيع

 ىقيقحلا بوذجملا نامحرلا دبع يديس نأب لوقت ىرخأ تاياور كانهو

 ...جحلا نم ادئاع ناك امل ه 944 ماع اهب يفوت هنأبو «ةرهاقلاب نآلا نوفدم وه

 نب نارمع يديس ربق ىلع ةسانكمب فقو هتايح مايأ رخاوأ يف هنأب لاقيو

 ىلع رمعن انه لاقو نآلا هربق ثيح هقدو ادتو ذخأف كانه هل رواجملا "”ىسوم

 وه هب هايملا قفدت طسوتمو ملك 458 هلوط غلبي .برغملا لامش يف رهنل مساوه :وبس داو (1)

 مأ رهن دعب) دالبلا يف رهن لوطأ يناثو مجحلا ثيح نم ربكألا وهو .ةيناث/ بعكم رتم 7

 .(عيبرلا

 .سانكم ةنيدم اهب رهتشت *ت يتلا ةيرثألا باوبألا نم :ىسيع باب (2)

 رهتشا ؛ ( 1727 - 1672) ماظعلا ةيولعلا ةلودلا كولم نم :ليعامسإ يالوم يولعلا ناطلسلا (3)

 ىنابملا دييشتو يركسعلا بناجلاب ءانتعالاو كلملا ديطوت ىف هسأب ةدشو همكح ةواسقب

 ١ اووي وع جاو .ةيرثألا

 ةيحالف ةقطنم يهو «يريزوب دالو ةليبقب ؛ مويلا ىنكتو تاطس ةنيدمل ةعبات ةليبقل مسا :يريزوب (4)

 .ىلوألا ةجردلاب
 .ةروهشملا ةيبرغملا لئابقلا نم :ةدومصم دالب (5)

 اهراهتشال نوتيزلا ةسانكم مسالا اذهب ميدقلا يف ىعدت تناك سانكمل بقل يه :ةسانكم (6)

 .هتيزو نوتيزلا راجشأ ةعارزب
 نب نارمع ءقاحسإ وبأ ظفاحلا ةجحلا ثدحملا مامإلا وه :ىسوم نب نارمع يديس (7)

 يذلا امأ ..قارعلاب نيتئامو ةرشع عضب ةنس دلو ينايتخسلا يناجرجلا عشاجم نب ىسوم

 لب ؛هل دوجو الو لصأ الف سانكمب نوفدم هنأب موعزملاو نامحرلا دبع يديس هنع ثدحت
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 ملع الو مهنم دصق ريغ نع هلاحب دتولا اودجوو هل اورفح تام املف نارمع يديس

 .داتوأ ةعبرألا دحأ هنأ ىلإ ةراشإ هنم كلذ ناكو دتولاب

 ام وأ فيلأتلا باب نم تءاج اهنآل الإ ...ليواقألا هذه ةحص ملعن الو

 «مهيف قوثوم ريغ (ةاورلا انه ينعأو) اهباحصأو ءاهيفلؤمل "'بصخلا لايخلاب ىمسي
 برلو " هوجو ةدع نم ةفلتخملا تاياورلا درس يف رتاوتلا قيرط نع كلذ ءاج امنإو

 يتأي يذلا وه هب حومسملاو روهشملا هجولا نأ دجن اذكهو ..." هل لصا ال روهشم

 طبضلا نازيم ىلإ رقتفي لاحلا ةعيبطب وهو ...يكحلاو ةهفاشملاو عمسلا قيرط نع
 5 ةجحلاو ليلدلا يأ ...ثيدحلا يف ةيقادصملا ىلإو

 عقاولاب اهبرق نم رثكأ ةقيقحلا ىلإ برقأ نوكت نأ نكمي ةياور كانهو

 ىلإ هبشت ؛ةبيرغ ةقيرطب تام بوذجملا نامحرلا دبع يديس نأ وهو ؛.«سوردملا
 بحاص يرافغلا رذ وبأ ليلجلا يباحصلا اهب تام يتلا ةقيرطلا ام دح

 يتلاو ةدوهعملا هتباد يطتمي بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناك امنيبف ...هللا لوسر

 هتلصوأ امدعب اهقوف نم رخ ذإ برغلا ىلإ هقيرط يف وهو ةكرحلا ءيطب الغب تناك

 ةيبص دجوي هنم برقلابو بناج لك نم لابزألا هفحت ءالخ نع ةرابع وه ناكم ىلإ

 لاق تاملكب متمت ذإ ةايحلا نم ريخألا قمرلا يف وه ذإو ...نوحرميو نوهلي راغص

 :اهيف

 ةنيدملا طسو يندريو ناطلسلا يجي يداغ ””ةنيبغلا توملا داه شآ يتميمأ حأ

 هعم نوبعلي اوأدبف ليباهملا دحأ هونظف نيلورهم هيلإ اوتأ ةيبصلا هوأر املف

 قبي ملو ««.هراعشأ لك اهيف نودي ناك يتلا قاروألا ترياطت ىتح مهيديأب هنوسمليو

 .ةيخيرأتلا تاطلاغملاو ةبذاكلا معازملا باب نم وه

 ىلإ برقأ يه يتلا ةقيقحلا نم رثكأ لايخلا ىلع بتاكلا هيف دمتعي يذلا وه :بصخلا لايخلا (1)

 .ىخيرأتلا عقاولا

 .ةنجلاب نيرشبملا دحأو ليلج يباحص .رافغ ةليبق نم ةدانج نب بدنج وه :يرافغلا رذ وبأ (2)

 .هبجعي الف ابلاغ هنم قياضتي ءىش ءارج رخآل نيح نم ءرملا باتنت ةيسفن ةلاح ىه :ةنيبغلا (3)
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 دارفأ دحأل ربخلا اوغلبأف هوفرعي ملو سانلا نم ةعامج ترمف ...ليلقلا الإ اهنم

 ىتأف ...هنوفرعي ال لجر توم نع مكاحلا مهرودب اوغلبأو ءركاسعلا وأ نزخملا
 هئاكذو هترطفب ملعو هباهأ مكاحلا هآر املف ؛هدنجب طيحم وهو هتيشاح هعمو مكاحلا

 يف هركاسع رمأف ...هب نيفراعلا هللا ءايلوأ نم ايلو الإ نوكي نل هنأبو حلاص لجر هنأب

 يديس الإ نكي مل يذلا لجرلا كلذ هيف اونفدي نأبو ناكملا كلذ اوفظني نأب نيحلا

 ىلع اماع نينامث شاع دق نوكي نأ حجرملا نم يذلاو ءبوذجملا نامحرلا دبع

 دعبي ناك يذلا ناكملا كلذ لوحت لاوطلا نينسلا رورم دعبو ءنكمم ريدقت برقأ

 ةكاشملاو ينابملا اهب طيحت ةنيدم ىلإ ةدودعم تارتموليكب سانكم ةنيدم نع

 ةءوبن نوكت اذهبو بوصو بدح لك نم اهيلإ نوتأيو سانلا اهيف لوجتيو راجشألاو

 راعشأ نم ةيقبتملا قاروألا كلت ريصم ام امأ ...تققحت دق نامحرلا دبع يديس

 ؟؟؟نامحرلا دبع يديس

 ؟مويلا هلوادتن ام يه بوذجملا نامحرلا دبع يديس دئاصق لك له

 ؟قباس تقو يف يمسر رارقب اهترداصم تمت ةريثك ةيرعش تايبأ دجوت الأ



 :ريخألا بابلا
 نامحرلا دبع يديس ناويدل ةثالثلا داعبألا

1 |] 9 

2 

 ام اهنم ركذن ءبوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويدل ةديدع داعبأ كانه ...

 : يلي
 يجولويسوس دعب كانهو «مهألا وهو ىلوألا ةجردلاب يخيرات دعب كانه ...

 ةفاضإلاب ؛هانعم يف يرهوج وهو يناسنإ دعب اضيأ كانهو ءيهيجوت يوبرت وهو
 هنأ الإ) ....ام اعون ميدق هنكل ؛يسايسلا دعبلا وهو الأ رخآ دعب كانه نأ ىلع

 ماعلا نوناقلا عم ايئاقلت قفاوتيو «ةيصخشلا لاوحألاو ةيتاذلا بلاطملل بيجتسي

 ....(صاخلاو

 بوذجملا خيشلا نمز يف ناك له ..امئاد هسفن حرطي يذلا لاؤسلا نكل

 يذلا لكشلاب الداعو امظنمو اطوبضم نوناقلا اذه ناك لهو ؟الوادتمو ادئاس انوناق
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 ؟؟؟نآلا نحن هارن

 مل هنأ انه ينعأو ءدئاس نوناق كانه نكي مل هنأ ؛هيف "'ةيرم ال يذلا عقاولاو

 ..اروهشمو افورعم انوناق نكي
 يتلاو ؛ةيهقفلا ماكحألا ىلع دمتعي يذلا ميدقلا ”يعرشلا نوناقلا ءانثتساب

 هتربخ مكحب كلذو اربجم ناك لوألاف ...اعم هيقفلاو يضاقلا اهب موقي ناكام ابلاغ

 عرشلا هب ءاج امل اقبط اهيلع مكحلاو سانلا اياضق يف لصفلاب ةايحلا يف هتكنحو

 اياضقلا كلت يف ققحملاو دهاشلاو بئانلا ماقم موقي ناكف يناثلا امأ ...ميكحلا

 لوح عزانتلاو ثرإلا لكشم لوح اهتيبلاغ يف زكترتو روحمتت تناك يتلاو «ةكئاشلا

 ...كلذ هباش امو ء«ضرألا

 اياضقلا دجن امنيب ؛ةتباثلا ةخسارلا اياضقلاب تعنت تناك اياضقلا هتاه

 اهيف تبلا مدعنيو «ةبئاغ هبش ...”لوهجملا لتقلاو بهنلاو ةقرسلاب ةقلعتملا

 نم اذه ؛مهدض ةنيبلا لئالدلاو ججحلا رفوت مدع ىوعدب ..اهيبكترم ىلع مكحلاو

 نأب كردي لكلاو ...ةيناث ةهج نم اذهو «ةانجلا ىلع ضبقلا ءاصعتسا وأ ةهج

 ةداع ءامتحالا ىلإ نوأجلي اوناك رشع سداسلا نرقلا نمز يف ؟”بارعألا ةبراغملا

 ةميدقلا تاراغملاو فوهكلا ىلإ حونجلاو رارفلا ىلإو «”ةيئانلا نكامألا يف

 اوناك امك ©”نزخملا لاجر وأ ؛ةطلسلا ناوعأو سانلا نويع نم ابره اهيف ءابتخالل

 .هيف قيفلت الو ناتهب الو بذك الو كشاال :هيف ةيرم ال (1)
 لالحلا ةفرعمك ةيعرشلا ماكحألا ىلع هتسارد يف دمتعي يذلا نوناقلا وه :يعرشلا نوناقلا (2)

 .ةنسلاو باتكلا هب ءاج امل اقفو ثرإلاب ةقلعتملا لئاسملاو «مارحلا نم

 عفادب دج نع ابأ لوألا ليجلا اهثرو ةنيشم ةداعو «ىلوألا نورقلا ةرهاظ وه :لوهجملا لتقلا (3)

 .بهنلاو وطسلا وأ ماقتنالا

 ةلقلا امنيب ؛فثكم لكشب ىرقلاو يداوبلا يف نونكسي اوناك نيذلا مه :بارعألا ةبراغملا (4)

 ....شكارمو سانكمو سافك ندملا تايربك ىف نكست تناك ىتلا ىه ةليلقلا

 ْ .ةيصقلا 5 ةديعبلا :ةيئانلا (5)

 هل نزخملاو .اهل يقاولا عردلاو بعشلل يماحلاو «لوألا ةطلسلا لجر وه :نزخملا لاجر (6)

 لجأ نم .نوناقلا نع نيجراخلا عدرو نطولا ىمح نع دوذلا يف ةليلج راودأو ىربك ةيمهأ
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 هرابتعاب يخيراتلا دعبلا نع ل ١ ءارولا لإ اليلق كعنل ...ميدقلا يف لوتعني

 ثادحأ مضخ يف شاع بوذجملا خيشلاف انفلسأ امكو معن ..هعون نم مهألا

 فصولا ىنغي ال ةمراع نتفو بوطخو لاوهأ كاذنآ برغملا تمهاد ثيحب ةبخاص

 نم نيخرؤملا ضعب نأ بلاغلا ؛بلاغلاو ...اهنع ريبعتلا وأ اهريوصت يف قيقدلا

 ةليلق تاونسب '”نيرم ىئنب ةلود طوقس هسفنب نياع بوذجملا خيشلا نأ ىلع بهذ

 نييلاغتربلا لالتحا هسفنب دهشو «نييساطولا ةلود مكح ءانثأ كلذك شاعو ءادج

 يف نامحرلا دبع يىديس لوقي ....يفسآو ادم © روداكومو (©ةجيربلا ةنيدمل

 :نأشلا اذه

 داسفلاههاعمم معو دالبلا تابرضل ةحياجلا داه شآ

 دابعلا نيب مياهو .نطفيام هوه يف قراغ مكاحلا

 ةرمج نم وتاوك لاححش يبلق ةرجش يلوت ةرذبانأ سرغن

 عيضي اال ريص ق رممعلاو وبيصن ام كاذ ةرخآلا ىف

 .ةيدعسلا ةلودلا دهع ىف ةافولا هتكردأ مث

 اذه ىلجتيو «يميلعتو يهيجوت يوبرت وهف "يجول ويسوسلا دعبلا امأ

 .دالبلاب رارقتسالاو نمألا لالحإو ريهطتلا

 1258ةنس نم اءدب برغملا مكح ىلع تبقاعت لود :نييدعسلاو نييساطولاو نيرم ينب ةلود (1)

 .ةيداليم 1659 دودح ىلإ

 .مسالا اذهب ميدقلا يف فرعت تناك ..ايلاح ةديدجلا ةنيدم يه (ناكزام وأ) :ةجيربلا (2)

 نويقينيفلاو «ةريغص ةريزج نع ةرابع تناك ثيحب ةريوصلا ةنيدمل ميدقلا مسالا وه :روداكوم (3)

 .مسالا اذه اهيلع قلطأ نم لوأ مه

 .ناتفورعم ناتيبرغم ناتنيدم :يفسآو رومزأ (4)
 هتالمحيب همايقو هراهدزاو هتضهن نايإ ىلاغتربلا رامعتسالا انه اهب دوصقملا :ةحياجلا (5)

 ْ امس

 عمتجملا مومه ةفرعمو ةسارد يهو «عامتجالا ملع يأ ايجول ويس وسلا نم :يجولويسوسلا (6)
 .هيف شيعي يذلا عقاولاب ةنراقم هتاناعمو
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 :ةيلاتلا تايبألا ىف صوصخلاب

 مياكحلاقرفتت ونمو ةمكح تتصلا

 مياه شنحلادلوهيجيام ”نافنحلا قدحلو قحط انبي وحل

 ةلأاسملا دسفي مالكلاو © سحشملا ب هذلا تمصلا

 ال الل ق كولا س اذإو  ر_سلبلضختال ف شاذإ

 هعافناورلك مودلاو "مودلا ثراح اي كيصون

 هعاردااوناخ نم حيواي _مدلاعفياممدلا

 هماظع مراريبلاي ف سارلالكاواي كيصون
 هماجلول نتم كمق سانلاعم بعلاو كحضا
 ةرووملاهيف حيشلاو "”حيشلا ثراح اي كيصون

 ةرورضلاونم كينتات هيلع عطقتو "نضت يللا
 هعيلط مو قلاريبكو سات لا ف رعت رفاسس

 هعيب"'سلف صنب "”سارلاو شركلا ريبك

 ةحيح ص ةد قع دقعو مجلت كىتح جرستة1ال

 ( كيلع دوعت ال :ىرخأ ةياور يفو ) ةحيضف كيل دوعت ال ممخت ىتح ملكتت ال

 هيفخت مكنيب يللا رسلاو وبح كب يبح
 هيلع لاست ال ككرتااذإو رلكتكاو بح كبحاذإ

 يفاص نك هتبحم يفو وب ح كبح يلللا

 .ةفيلألا ةملاسملا ةعيدولا رويطلا نم يهو «ةمامحلا راغص مه :ةماميلا دلو (1)

 .ةدوجلا ىلاعلاو ءسيفنلا ىلاغلا :رجشملا بهذلا (2)

 .ةيدابلا لهأ اهجاتحي

 .رم هقاذمو يوبنلا بطلا يف مدختست يتلا ةعفانلا باشعألاو تاتابنلا نم :حيشلا (4)

 .هيلع عطقتو لخبتو عنمت :نضت (5)

 وأ ؛ةنطبملا ةنطبلا ىلع زمرت ىلوألا رشبلا عبط يف ناتميمذ ناتفص :سارلاو شركلا ريبك (6)

 .سفنلاب باجعإلاو ربكتلا ىلع رزمرت ةيناثلاو ةمختلا

 ام اذإ ةميق ىندأ اهل تسيلو ءرشع سداسلا نرقلا نمز يف ةلوادتملا دوقنلا نم :سلفلا 7

 .كاذنآ مهردلاب تنروق
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 "يفاوعلا قلت هيللخو وبست ال كهرك يلنلاو

 .دوصقملا بساني ام اهنم انيقتنا امنإو ؛ةسيفنلا تايبألا نم اهريغ ىلإ ...

 ؛هانعم يف يرهوج انفلسأ امك وهف يناسنإلا دعبلا امأ ...دودحملا ضرغلاب يفيو

 ضغابتلاو دساحتلا ذبنو «دادسلاو حالصلاو ريخلا ىلإ بوذجملا خيشلا هيف وعدي

 ماثآلا نم اهميظعو رومألا ليلج يف رذحلا يخوتو ةطيحلا ذخأ عم ؛سانلا نيب

 :ددصلا اذه يف لوقي هدجن ..رورشلاو

 دينيا ةيببل ةةيوللاو مللقفلالهتسيمهيلا

 ةحيح ص يلئوتواربتت حرجلا ىلع ةدلجلا در

 ةميدركشلاو حرفملاب هينئهريخلا ]عاف

 ”ةميرغول عجريهلعف هيلخ رشلا لعافو

 بياصم يف كيل رضحيالو كعوج دنع كسمعطيال نم

 بياغ دق رضاح دق « كناوعا وأ كعوزف نم :ةياور يفو) "”كعورف نم وبسحت ال

 بيبيبح مألاك ناكام ةراجت ثرحلاك نانكام

 بيلط «ءايلا نيكستو لادلا حتفب) نيدلاك ناك ام ةراسخ رشلاك ناك ام

 وران دهص ىلع ينبم مامحلل يحور تلثث مم

 وراجح اوباط تحت نمو ناخد ناب ام قوف نم

 ىلإ يقيقحلا هجوملاو دقتملا لقعلا ةباثمب وهف ؛انه يسايسلا دعبلا امأ

 تاسبالملاو فورظلا عم ملقأتلاو فيكتلا عم ؛اهيف عرستلا مدعو رومألا سييست

 اذه نأب ىسنن ال نأ انيلع بجيو ....اهلامهإ وأ اهنع لفاغتلا مدعو ةرضاحلاو ةينآلا

 يديس ناويد يف هدجن اذكهو ..ىتشو ةددعتم روص يف يتأي دق يسايسلا دعبلا

 .نوصلاو ظفحلاو ةمالسلا يهو ةيفاعلا نم :يفارعلا 01(

 حبصيو هبحاص ىلع بلقني دق فاطملا رخآ يف رشلا نأ ىنعملاو «ةمارغلا يه امبر :ةميرغ (2)
 بابسألا نم ببسل كلذو «ءايربألا سانلل ةيذأ هيف ثيبخ لمع لك نع اهيدؤي ةمارغ ةباثمب
 ديا كنار نعش ننحلاك

 .قيضلاو ةدشلا يف كيدعاسمو كناوعأ يأ :كعورف (3)
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 هنكمي ال يذلاو .."'”يحايسلا دشرملا ةروص يف ىتأ دق بوذجملا نامحرلا دبع

 الإ قلخلا رئارسب ملعي ال هنأل ؛ءيش لك ىلع كعلطي نأ لاوحألا نم لاح يأب

 :ددصلا اذه يف لوقي ...اهرئاصمو اهقازرألو اهل ردقملا وهو ءاهقلاخ

 مهف نتكو ادع بابلامادق طيعت يلللاي
 مهاردلاو ءاسللا ريغ بابحألا نيب دسفيام

 وسسارل ةكيللهلا بيب جي 2سوس م ”ياوو لك

 وسارضا ونبي ىلتح سومب ةبرض لهتسبو
 ةعاس ضرألا يف تممخو يفكل يفقك تبرض

 ةعامجلا نيم ضونتو يئشرت يشلاةللق تبص

 (ينسرهم اي :ةياور يفو ) يعارذ نم ينرساكاي 2 رادغلاي نامزلا اذاي
 (يتعلطو :ةياور يفو) يعار ناك نم يتبكرو ناطلس ناك نم تحيط

 لياالظ ريادداولا يف 6 يلفد رون كبججعيال

 لياعفلافوشلت ىلتشتح ةلفط نيز كبجعيال

 يف قمعت الو :ةياور يفو) هساسل عجري ىلعي (لمرلا روس :ةياور يفو) هيلعت ال لمرلا طيح

 (هساسل

 :ةياور يفو ١ هسانل عجريو ربكي (هيصوت ال سانلا دلو :ةياور يفو ) هيبرت ال ريغلا نبا

 (يلويو ربكي
 اهفلا علل ل عي دو سنوي ءاسنلا ثيددح

 ام الب كيل ااونسحبيو "حيرلانم ةكرش وريدي

 يحايسلا دعبلا تاذ نكامألا ىلإ حايسلا داشرإب فلكملا صخشلا وه :يحايسلا دشرملا (1)

 قاطن نع جراخ ريغو فولأمو فورعم وهام لك ىلع زيكرتلا عم يراضحلاو يخيراتلاو
 .رارسألل فشك وأ ؛بويعلا حضف وأ سسجتلا

 .مهباتغيو سانلا نوؤش يف اريثك ملكتي يذلا وهو ...راثرثلا وأ راذهملا وأ راثكملا وه :ياود (2)

 الو رامثلا يطعي ال هنأ ديب ؛هلكش لامجو هقاروأ ةماخضب فورعم تابن وه :ىلفد راون (3)

 .ءيشل حلصي
 لالخ نم ندري ام ىلإ نلصي دق صاخلا نهعبطب ءاسنلاو «ةيمهو ةدالق يأ :حيرلا نم ةكرش (4)

 .مهلوقع رحسيو مهبولق ىلع ذوحتسيف لاجرلا سوؤر ىلإ ذفني يذلا نهمالكو نهلاوقأ
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 سفن يف ءانبلاو يحالصإلا يسايسلا دعبلا تاذ تايبألا نم اهريغ ىلإ

 نمز يف شاع دق بوذجملا خيشلا نأب سنن ال نأ انيلع بجي هنأ امك ....تقولا

 هيف مدعنيو «مئادلا رارقتسالاو ئناهلا شيعلا هعم ليحتسي ...ادج بعصو ريسع

 نيدلل رابتعا ال هنأب اندنع لوقلا زاج لب ..قيض راطإ يف نيدلا هعم رصحنيو نمألا

 نع اريثك باع دقو ؛ةعيفرلا هميقو فرشلل الو ءاهتدابمو قالخألل الو ء.هدعاوقو

 ىلع اهميوقتو اهحالصإ يف ةظحل ددرتي ملو «فقاوملا نم ريثك يف هنامز قالخأ

 نم رفسلاو «تاقشملاو بعاتملل هضرعت نع كيهان ..ةعامجلاو ةنسلا بهذم

 ...ىرخأل ةيرق نمو راود ىلإ راود نمو رشدم ىلإ ''رشدم

 ادن تس ةةلوعا رتل .ءاه ةلورفاز ظل وهو ةليوطلا مضاف الا كالت اعلان

 ىتح ؛تقولا سفن يف ارشبمو ارذحمو ءاظعاوو احصان ..هلوسر ةنسبو هللا يدهب

 ءلبجلاو لهسلا باج دق ...( لسرم يبن ) هنأكف ؛هتايح يف ريثكلا ريثكلا ناع

 يف هيكزيو لوقلا اذه معديو ...لبخلاو لهجلا ةملظ اهنع احمو لوقعلا رانتساو

 :اهيف لاق يتلاو «ةروهشملا هتايعابر ىدحإ

 ىردأ هب و ه هللا ىلع يللاو هنرد انحا انيلع يللا

 ”ىردملاريغهتصخام هني ةبحملاطيخ

 ثر «نوللا دوسأ ”ىحضأ ؛ناكم ىلإ ناكم نم هلاحرتو هلاوجت ةرثك نمو

 وهف هلاح وه اذه ناك نمو «رظنملاو ةئيهلا بيرغ ؛ةيحللاو رعشلا ليوط «بايثلا

 نامحرلا دبع يديس لوقي ...مهئاهفسو موقلا ةلهج فرط نم ناهمو رقتحم
 :هسفن نع ةياكح بوذجملا

 .ةليبقلا وأ راودلا ةفص ىف ىتأي دقو اهنم ءزجلا وأ ةيرقلا نم ةيحانلا وه :رشدم (1)

 ةداح سوؤّؤر تاذ يهو هضارغأ ءاضق لجأ نم حالفلا اهلمعتسي ةلآ يه :ىردملا )2,

 .ةفورعمو
 .داعو حبصأ :ىحضأ (3)
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 (8ةريخذ يف ام اوبسحي ل (فلهم :ةياور يفو ( 0 0 7 , لحكا ينوفاش

 ةرلك عفاتنلم هيف فلاؤملا باتكلاك انأاو

 دوقنلا ضعب انل ركذ دق هنأب دجن بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويد ىف

 انل ركذي ...ةصاخو ةزيممو ةددحم ةلمع اهيف نكت مل نإو ىتح ؛هنامز يف ةلوادتملا

 جوزمملا ةضفلا نم اعونصم ناكف مهردلا امأف ...مورخملاو سلفلاو مهردلا الثم

 ...مهردلا نم ةميق لقأ وهو ديدحلاو ساحنلاب اجوزمم ناكف سلفلا امأ ؛ساحنلاب

 بقثت يأ مرخت تناكو ءلكشلا ةعبرم ةيديدح ةعطق نع ةرابع ناك مورخملا امنيب

 حبصت ذئدنعف بقث ثالث اهيف تفوتسا اذإ يأ ...كلذ دعب ىمرت مث تارم ثالث

 يدايتعا لكشب تثدحو تعاش ىتلا ةبيرغلا رومألا نم ىهو «ةلوادتم ريغو "ةيغال

 ثالثل ةركنلا ةعطقلا هتاه لوادتت نأ لقعي فيكف ...رشع سداسلا نرقلا نمز يف

 يف بيع ال هنأب :لاق نيخرؤملا ضعب ؟؟؟كلذ دعب اهتيحالص ىغلت مث طقف تارم

 ةعاضبو ةعلسب ةعلس انه ينعأو «”ةيطايتحالا ةضياقملا ماقم موقت تماد ام كلذ

 ىلع لوصحلا نيح ىلإ ةتقؤم ةنيعم ةرتفل هنع بونتو «”نهرلا ماقم موقت تناك

 .فلس ام دادرتساو مهاردلا

 يباجياو لاعف رود مورخملل ناك هنأب حوضوو ءالجب انل رهظي اذكهو

 (6© ف قلاب لدبتساو ىغلا نأ ىلإ ةيراجتلا تالماعملاب قلعتي اميف اصوصخ ساسحو

 .برغملل ةيدعسلا ةلودلا مكح نايإ

 .سمشلا ةرارح لعفب هنول ريغت رخآ ىلإ ناكم نم هلاوجت ةرثكب يأ :فلغم (1)

 .ةدئاف وأ ةعفنم يأ :ةريخذ (2)

 .لامعتسالل ةحلاص ريغو ةضوفرم يأ :ةيغال (3)

 نم يهو «لاملا ىلع لوصحلا نيح ىلإ ءيش لباقم ءيش ءاطعإ يأ :ةيطايتحالا ةضياقملا (4)

 .لمعلا اهب يراجلا ةيراجتلا تالماعملا

 .لاملا هلباقم ملسي نأ ىلإ ةنيهرك ءيشلا ذخأ وه :نهرلا (5)

 ىلإ ةيبرعلا لودلا ضعب هلمعتست تلازام ةددحم ةميق تاذ ةفورعم ةيدقن ةعطق وه :شرفقلا (6)

 .اذه انموي
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 يديس لاثمأ «لاثمأ اذه اننامز يف انيدل نوكي نأ ىنمتأ تنك مك

 يف ةلثمألا عورأ انل برض دقل ...اقالخأو اكولسو ةريس ؛بوذجملا نامحرلا دبع

 هبراجت لالخ نم كلذو سوردلاو ربعلا اهنم انل صلختساو «ةينافلا ةايحلا هذه

 :هنامز لهأ هنع لاق ىتح ..ةيساقلا هتاناعمو «ةريرملا

 لحترتو اروط اهلزنت ضرألا يف ....ادهتجم ريسلا ريثك كارن اولاق
 لقتنت '”جاربألا يف سمشلا تناكام ....ةدئاف ريسلا يف نكت مل ول تلقف

 نوكت نأ بعصلا نم سيل " :ةغيلبلا همكح ىدحإ يف لئاقلا وه سيلأ ...

 امكاح نوكت نأ نكمي الثم تنأف .." اميكح نوكت نأ ادج بعصلا نم نكل ؛امكاح

 كترسأ يف امكاح كلذك نوكت نأ نكمي ؛اهئاوهأل اعدارو ءاهل اطباض كسفن ىلع

 كيلع بعصلا نم نكل .....كعمتجم يف نأشلا كلذكو ءاهل احصانو املعمو ايبرم

 نم ميظع ءيش ةمكحلاف ؛اهقئاقحو رومألا ايابخب ارصبتسم اميكح نوكت نأ
 ةيشخو ءالبلا ىلع ربصلا عم ةايحلا يف كتكنحو كتربخ ردقب الإ ؛هلانت نأ بعصلا

 دقف ةمكحلا توي نمو " :لوقي ذإ ميظعلا هللا قدصو «ةينالعلاو رسلا يف ىلوملا

 ..." اريثك اريخ يتوأ

 :ةميكحلاو ةغيلبلا هتايبأ ىدحإ يف بوذجملا نامحرلا دبع يديس لوقي

 يععابر مالك تبجو ةزعم ”*رهدلا يف تبسك

 ...ةدوجوم ةينوك ةقيقح يهو ةفلتخم لاكشأ ىلع ةبراقتملا موجنلا نم ةعومجم يه :جاربألا (1)
 .هب صاخلا هجرب دولوم لكل نأ ىلع لمتشتو ةدع ٍناعم اهل

 .تاوهشلا عابتإو تاذلملا يه :ءاوهألا (2)

 .ءايشآلا نماكمو رارسألا :ايابخلا (3)

 .ةايحلا فورظو ء«نمزلا :رهدلا (4)
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 (هاطعا ام مدآ نبا :ةياور ىفو) ىبر هاطعا ام اذام «دبعلا

 ْ سارلا لحكاي كنماينم

 ةجحسحلا ككضتحت ةييكحلا

 تاكحضب ءاسنللا نيزم

 ءاملا يف موعي توحلا

 سارلاعيلطت ”ةيشاشلا

 سانلاعم دعقي يسكملا

 حير لاهوومسي حمقلا

 مومهم ناك يللا بلقلا

 لوفلا ثرحي نم "لوبهم
 لوقلاذ خاين ملوبهم

 ©ة عالد اهتلثم ايندلا

 ةعاس اهاعم يطعي ”قذاحلا

 ميركلا ئراقلا اهيأ

 يعارذ يناطعا لوقيو

 رساخرشلالوممو

 ةعيدخلاهيف بلاقلاو

 اوموديهيف ناكول
 اوموعيءعا م البامهو

 ةناسحلاهيوضت هجولا

 انادذح نم هوضون نايرعلا
 هرابغا يشميهيرذ

 ( يطعي :ةياور يفو ١) هرابخا كيطعي نوللا

 هحور ضوع بحاص يف

(6©) . 1 ِ 

 كلفلا ملع يف لخدي ام وأ ؛ةميظعلا ةنيفسلا ىنعمب يتأت دقو ...ةديدع يناعم اهل :كلفلا (1)

 .موجنلاو

 ءافضإو هنييزتل سأرلا ةمدقم لوح فلي ليوط ضيبأ بوث يه وأ ؛ةمامعلا يه :ةيشاشلا (2)
 ْ يلام نع راقولا

 .امومع نونجملا وأ ؛هلقع دقف يذلا وه :لوبهم (3)

 تيور اهنأش ىفو «ناسنإلا ةحص ىلع ةمج دئاوف اهل ؛ةفورعملا ةيفيصلا هكاوفلا نم :ةعالد (4)

 ْ .ةيوبنلا ثيداحألا ضعب

 .هريبدتو هفرصت نسحو هئاكذب رهاملا نطفلا صخشلا وه :قذاحلا (5)

 هذه يتأت دقو هتاذلم يف فرسملا ههجو ىلع مئاهلا صخشلا وهو قذاحلا دض وه :حياجلا (6)

 .لاضلا ىنعمب ةملكلا
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 1 عارد اهتلئمهايندلا

 ةعالداهتلتئمايندلا
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 حر فيام دعب اهيلع دكنيو

 عالادلانيبام بقرقتت

 عاق هلامريب يف مهتامر

 يقانزلا برع تسوحو (تصوح :ةياور يفو) 3 وقرعو باعش تسوح

 يقالع نيم اهتب مرج بلقل ملا لنليم ةعطق لاملا

 مافيك :ةياور يفو ) كمالك ىلحي شافيك راعلا لياق اي
 كراع سانلا ركفتتو ( تدعالو :ةياور يفو) رازت دوعت الو ضرمت

 عناملذلال محي يللا مومهم ليللا يف دقريام

 عناص بلقلا بلقيام 2 نوباص ”ضرعلا لسغيام
 ةيارمههجو ناكول لمتي ”مادقألا فيفخ

 ةياتتع هدهج ناككول لذتي ”فاتكالال يلق

 هعولط هك ع باعصو  ريبيف حاط نم حيواي

 هعومداولاسو يلكبي ا-نيحنج باص ام رفوف
 شيعتو اهشبر يف لبختت اهمايأ دوعس نم تراط يللا

 شيرلاب الو ةحصلاب يهام اهمايأ سوعت نم تادعق يللاو

 ليالظرييادداولا يف ىللفد رول كبجعي ال

 لمتحي ال هنأ امك ....مومعلا هجو ىلع بعص وه هريسفتو كلذ حرشو

 هنأل ؛دحوم نيعم ىنعمب هديقن نأ لاوحآلا نم لاح يأب انل زوجي الو ءادحاو ىنعم

 .فيصلا لصف يف ةداع لاجرلا هيدتري فورعم فيفخ سابل :ةعارد (1)

 ام دح ىلإ هبشتو ء«ضرألا حطس نع ةعفترملاو ةديعبلا ةيلبجلا نكامألا يه :بوقرعو باعش (2)

 .باضهلا

 ' .اهخومش ةمقو سفنلا ةزعو فرشلا وه :ضرعلا (3)

 .كلذ دعب هنوهركيو هنولميف ؛اريثك سانلا ىلع ددرتي يذلا صخشلا وه :مادقألا فيفخ (4)

 .ناكتسملا ريقحلا ليلذلا وه :فاتكألا ليلق (5)
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 ركفلا ةوق نم يتوأ امهم ناسنإلاو ..هيوار وأ هبحاص الإ مالكلا ىنعمب ملعي ال

 همهف لالخ نم اهيلع مكحيو ءايشألا مزجي نأ عيطتسي ال هنأ الإ ؛نايبلا رحسو

 نظلاف ...اهنم جورخلا هيلع بعصي ةقيمع ''ةوه يف طقسيسف الإو ءاهب صاخلا

 ةفرعم ىلع ةغماد ةجح الو اعنقم اناهرب سيل نيقيلا مدع عم نيمختلاو ليوأتلاو

 نأ ناك يأ ىلع بعصي هنإف مدقت اممو اذه ؛ةحيحصلا اهميهافمو اهقئاقحب رومألا

 تايعابر حرش ةبوعص ىدم ئراقلل نيبأل ةلثمأ ةثالث كلذ ىلع ذخآسو ....هدصاقم

 .بوذجملا نامحرلا دبع يديس

 /لوألا لاثملا

 ىنعملا امأف :يقيقح يناثلاو يزاجم لوألا ناينعم لمتحي مالكلا اذهف

 ام رفرف هعولط ونع باعصو ريب يف حاط نم حيواي تأرقو تيأر امك وهف يزاجملا

 «(هريسفتو هداجيإ بعصيو ريحم زغل هنأكف ....هعومد اولاسو ىكبي نيحنج باص

 طقف هرهاظ لالخ نم همهفت كنأ يأ ...يرهاظلا ىنعملاب اندنع ىمسي ام اذهو

 :ىلاتلاك وهف ىقيقحلا ىنعملا امأ ؛بوتكم وه امكو

 يف عقي وأ ؛هبوغرم لين وأ هفادهأ ىلإ لوصولا ناسنإلا ىلع بعصي امدنعف

 هقزر قيضيف لكاشم هل ثدحت وأ ؛ةلئاطلا نويدلا ىف فورظلا هطقستف ةيلام ©ةقئاض

 نم ىلإ كلتو ةلاحلا هتاه ف هنإف ؛لبسلا هب عطقنتو هلاح دوسيو
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 يوقلا دنسلا وه نيأ لب رصانلاو نيعملا وه نيأو «نمآلا ”"ذالملا وه نيأ ؟؟؟أجليس

 .ةعطاخلا ميهافملاو تاهاتملا ىه انه دوصقملاو :ةرفحلا ىه :ةوهلا (1)(

 .بيصعلا فرظلا وأ ؛ريسعلا رمألا يه :ةقئاض (2)

 .ةحيحصلا ةهجولاوأ أجلملا وه :ذالملا (3)



 71 ميركلا ئراقلا اهيأ

 ...( ....مهريغو ءاقدصألاو بابحألاو لهألا يف صوصخلاب ىلجتي يذلاو)

 عامتجالا نم هل دبال لب ...هدحو شيعيل ضرألا هذه يف قلخي مل ناسنإلاف

 وه اذه ...تاململاو بئاصملاو لكاشملا ىلع بلغتلل ةحلم ةيشاعم ةرورضك

 ...هركذ '""فنآلا رطشلا طيسبتو حرش يف نوكي نأ لمتحملا نمو يقيقحلا ىنعملا

 نامحرلا دبع يديس مالك يف هب يراجلا ينطابلا ىنعملاب اندنع ىمسي ام وهو
 تاؤبنتب ىمسي ام قاطن يف لخد دق يرعشلا تيبلا اذه نأب ىسنن الو ءبوذجملا

 وه كلذ ىلع لادلاو ءرجهملا دالب ىلإ رفسلاو ةرجهلا ىلإ يمارلا بوذجملا خيشلا

 تاقيعمو ةيسفن لكاشم نم اهنع بترتي امو ةبرغلا ىنعمب انه تتأ يتلا " ريبلا " ةظفل
 هيف لوقي ..بابسألا نم ببسل هنع لصفنا دق رخآ مالك ..مالكلا اذه دناسيو «ةيركف

 :بوذجملا خيشلا

 يداني ةرجش لك يف «(دهدهلا رئاط وهو) بيبتت يحور تلثم

 يدالب نم يجورخاي بيبحلاة لق اي طيعي

 لهألا مهو ءريصنلا ءاضقناو نيعملا ةلق ...بيبحلاب انه دوصقملاو

 ءالؤه نيب قرفت دق فورظلا نكلو ؛دابعلل ةحلصم هيف ام لكو «نالخلاو ءاقدصألاو

 اذه معديو ...اهلج وأ نايحألا ضعب يف لئاحلا وه توملا نوكي دقو ءاعيمج

 :بوذجملا نامحرلا دبع يديس هيف لوقي ..رخآلا وه لصفنا دق رخآ مالك ؛مالكلا

 يلع مال ظاميفغلاو تاشر باحسلاو حيرلا

 يلعدمعلاءديرف تيقب تافك«”عاك ؛عاك بابحالا

 ذلي ال لب «ىنعم ةايحلل حبصي ال ..ءاقدصألاو لهألاو بابحألا توميف

 ةنسو «قح انيلع توملا ناك نإو ىتح) ؛تاقوألا اهعم ولحت الو «بيطي الو اهشيع

 ..ريثأت اميأ بولقلا يف رثؤيو ازح سوفنلا يف زحي هنأ الإ ...(نوكلا يف هللا نئس نم

 نم لكو «؛كئاقدصأو كلهأب بهذ نإ لاحلا هتاهب فيكف ..هنايسن كلذب بعصيف

 .قباسلا :فنآلا (1)
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 تناك امفيك ) ىبرعلاف ...." ىلع دمعلا «ديرف تيقب " :هلوقب بوذجملا هيلإ راشأ

 نأو ءرجهملا دالب يف هدجو نإ ملسملا هاخأ نضحي نأ هيلع بجاولا نم (هتيسنج

 نإف هتعاطتسا ردق ىلع هدعاسي نأو ءاريصنو انوع هل نوكيو ؛امض هردص ىلإ همضي

 امكو ...كالهلاو عايضلل ةضرع هكرتي نأ لدب هدلب ىلإ هديعي نأ هيلعف لعفي مل

 الإ .بوذجملا خيشلا نمز يف ثدحت مل نإو يتلا ةيبيغلا رومألا نم هتاهف انفلسأ

 ...اذه اننامز ىف تثدح اهنأ

 / ىناثلا لاثملا

 :بوذجملا نامحرلا دبع يديس لوقي

 شيرلاب الو ةححصلاب ىهام اهمايا سوعت نم تادعق يللاو

 وأ ؛ةريغص نس يف جوزتت يتلا ةأرملاف ...نايعلل رهاظ انه ىنعملاو

 ةايحلا رومأ ىلع بلغتت يتلا يهف ...ةركبم نس يف جوزتت نأب اهل بتكي ىرحألاب

 لك نم حيرتست يتلا يهو ...دالوألل ةيبرتو باجنإ نم اهءابعأ لمحتتو :ةيجوزلا

 :ناتيساسأ ناتزيم كلذ ىف اهلو «همدقتو نسلا ربك دنع كلذ

 ىتلا تايلوألا ىلوأ نم اذهو .دالوآلا ةمينغ عم ةركبم نس يف جاوزلا الوأ

 عم نسلا اهب مدقت نإ ةدجو ...اهبابش ناعير يف يهو امأ حبصت دق ايناث

 ىلإ ةحضاو ةراشإ ىهف ؛اهمايا سوعتا نم تادعق ىللا امأ ...دافحألا ةيؤرب عتمتلا

 وأ بويعلا ىوعدب اهتبطخل مدقتي نم لك ضفرت تناك يتلا ...سناعلا ةأرملا

 تناك نإو «ةبيطلا ةفلخلاو ئناهلا جاوزلا نم اهتايح ةليط مرحت يتلا يهو «روفنلا

 كلذ يفو «؛لجو زع ىلوملا دنع نم ةمتحمو ةردقمو ةيريصم يه ةلأسملا هذه
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 / ثلاثلا لاثملا

 :بوذجملا نامحرلا دبع يديس لوقي

 ليالظريادداولا يف ىلفد رول كبجعي ال

 لياعفلافو شلت _ىشح ةلفط نيز كبجعيال

 نم اهيلإ رظني الو اهبلو اهرهوج لالخ نم ذخأت رومألا نأ كلذ ريسفتو

 قالخألاو ملعلا نم ايلاخ ناك اذإ ءيش يف ءرملا ينغي ال رهاظلاف ءاهرهاظ لالخ

 اهباحصأ ىلع دامتعالا بجي الو «لاح لك ىلع رهاظملاب قوثولا بجي الف ؛ميقلاو

 " ابهذ عملي ام لك سيل " هنأ امك ؛عمتجملا يف مهزكارم تلع امهم

 هيف لوقي ؟بابسألا نم ببسل هنع لصفنا دق رخآ تيب تيبلا اذه قفاويو

 :بوذجملا خيشلا

 نيهجوب برغلا حمق كرغيال نيلجرب لبجلا يفدش
 لضفأ يه اهراوجب وأ لابجلا يلاعأ يف نكسلاو ةعارزلا نأ ىلع هنم ةراشإ

 لصي نأ هنكمي ودعلاف لاقي قحلاو ...هيف لوزنلا وأ حفسلا يف شيعلا نم ريثكب

 نحملا نم ريثكلل ضرعتت دقو «حفسلاب اضبارم تنك اذإ كيلع يلوتسيو كيلإ
 هتلغ ةرفوو هطاسبنا لامج مغر ؛اههباش ام وأ ةيعيبطلا ثداوحلا ءارج بئاصملاو

 .كيشولا توملاو رطخلل ةضرع ريخألا يف لظي هنأ الإ ...هعم فيكتلا ةلوهسو



 ةلفاح اهاندجو ؛ب قدجسلا :قامسرلا 3 7 دبع يديس د ةايعس ل اديج 59 اذإ

 ولخت ال يهف ...ةقاشلاو ةديدعلا هتالحر امأ ةقيشلا رابخألا و «ةبيجعلا تارماغملاب

 ..فئارطو تاجافم نم اهرودب

 يف لجر هفداص كانهو «"''ةواشيش ىلإ هترايز فئارطلا هتاه نيب نمو

 " اهقيطأ ال ينإف ةدابعلا ءابعأ نم ينع ففخي نأ هللا عدا خيش اي " :هل لاقف قيرطلا

 ال ةدلبلا هتاه لهأ نأب هئاكذب ملعو «مالكلا اذه نم نامحرلا دبع يديس برغتساف

 اذهل اعدف ؛ةتبلاب اهنودؤي ال ©ىكنألا لب ...اهتاقوأ يف اهنودؤي الو ةالصلا نوقيطي

 نيكستو ءاهلا حتفب) واشيه «واشيه ' :لجرلا خرص ىتح تاظحل الإ يه امف لجرلا

 خيشلا ملعف ..حوريو ودعي مث ..كحضي وهو ءاراركتو ارارم اهلوقي ..ءايلا

 دق نوكي كلذبو هلقع هدقفأ نأب ؛لجرلا اذهل هتوعد باجتسا دق هللا نأب بوذجملا

 ..هشلكعلا هلع طقم

 .شكارم ميلقإل ةعبات ..ةيعيبطلا اهتالغب ةروهشم ةيحالف ةقطنم :ةواشيش (1)
 .بجعألاو قمحألا :ىكنألا (2)
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 ملعو هنيبت املف ؛هتبقر ودح رمي ءيشب سحأ ذإ قيرطلا يف رئاس وه امنيبو
 ناك امف «ءقرطلا عاطقو صوصللا دحأ لبق نم هب افدهتسم ناك ''”دلص رجح هنأ

 :لوقي وهو ”الورهم رف نأ الإ بوذجملا ىلع
 واهت يكاا ملا رب يغ ةواخال «ةبحمال ةواشيش «ةواشيش

 ةواشيش نيب ةيلبقلا بورحلا تبشن ىتح ؛تادودعم مايأ الإ يهامف

 كاهن دحر

 ©ةوبر ىلإ ةيشع تاذ دعص بوذجملا خيشلا نأب نيخرؤملا ضعب لوقيو

 رضحتسي وه امنيبف ..ذاخأو بيجع رظنم وهو ءسمشلا بورغ دهاشيل ةيلاع
 :لاق ذإ ...هقلخ يف هللا ةمظع

 بورههنمام بوتكملاو بورغو قورش ايندلا
 ”بوركلا انلوم جرفي ةعاس ب ةعاالسم

 بوذجملااي هوجولا لدييكو ءلاوحألا ريغيك نامزلاءهيإ
 بورحلااهيف ؛”لاوهألااهيف يدادج ضرأو يضرأ هذه

 بورههنمام بوتكملاو بورسصغو قوررش ايندلا

 مهنأ الإ ؛هنامز لهأ بوذجملا اهب ثدحي ناك يتلا رومألا نم هتاهو ...

 كلذبو «هتوم دعب تثدح اهنكلو ..مامتها يأ اهنوريعي الو ءاهنوقدصي ال اوناك

 هيلإ لآ ام وهو «لبقتسملا ملع هناسل ىلع يرجي ناك بوذجملا نأب لاق نم قدصي

 برقي ام ءاهز بوذجملا هب أبنت لب ؛انع بيرغب سيل ثدحي ام لكف ...نآلا عضولا

 نورت هس

 يل دبال " :يسفن يف تلقو ايلم تركف ؛باتكلا اذه زاجنا نم تيهتنا امل

 .بلصو يوق :دلص (1)

 .هدلجب الفان ؛اعرسم يأ :الورهم )2,

 .ةبضهلا هبشي ضرألا نم عفترملا ناكملا يه :ةوبر (3)

 .ديدشلا ميظعلا رمألا يه :بوركلا (4)

 .ةعزفملا ةميسجلا رومألا ىه :لاوهألا (5)
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 هتيؤرل قوشو فغش يلكو «بوذجملا نامحرلا دبع يديس حيرض ةرايز نم

 يف نكي مل ام لصح كانهو "”سانكم ىلإ ترفاس العفو «هتدع رمآلا اذهل تددعأف

 هذه يتهجو تناكف ؛هتاه يتلحر ترشاب ..ةحارلا نم طسق ذخأ دعبف ؛نابسحلا

 تأدبف ...ةميدق ةيرثأ راوسأب ةطاحم تناك يتلاو «ةيبعشلا ءايحألا بوص ةرملا

 هوجو ؛نمزلا مدق ةميدقو ةبيرغ تانحس تاذ اهوجو الإ رأ ملف ؛ةرسيو ةنمي تفتلأ

 .ةدراش ركف ةوفغ ينتباتناف ....بيتكلا سمهلاو ءبيهرلا تمصلا نم عون اهيرتعي

 نم رمت ...ةلهو لوأ اهتيأر يتلا هوجولا كلت تليختف ؛اديعب اهعم يلقع حرسو

 ؛فلتخم يديلقت سابل مهل ..نارمعلا رهاظم نم ةيلاخ ؛”ءارع ضرأ يف يمامأ

 ....ةافحو ةارع هبش تاقرطلا يف نوسلجي اسانأ تيأرو ...هميماصت يف طيسب

 نيرخآ تيأرو ...نيقلمم ءارقف مهنأبو «ءبعشلا ةماع نم مهنأب يتنطفب تملعف

 زيمتملاو «ةوادبلا عباط اهعبطي مهتايح نآبو ...ام ائيش نودراطي مهو الويخ نوطتمي

 ىلع انأو الإ هتاه يتبوبيغ نم قفتسأ ملف ؛هيف ئناهلا شيعلا ةطاسببو ماتلا هتودهب

 ؟شفوشتكام كلام ' :خرصيو حيصي اهبحاصو ,ينمدصت نأ تداك ةرايس هبنم نينر

 ..بخصلاو ءاضوضلاو جيجضلا عقاو ىلإ كلذ لوحت ام ناعرسو .." يبحاصأ قيف

 خرصيو «ضعبب مهضعب طلتخي سانلاو ءاهعاونأ ىتشب تارايسلا كرحم ريدهو

 ةرشع ةعبارلا يف ودبي ىتف تفداص نأ الإ يلع ناك امف ؛ضعب هجو يف مهضعب

 :يل لاقف بوذجملا نامحرلا دبع يديس حيرض ناكم نع هتلأس ...هرمع نم اعيبر

 نكسيو «يمع نبا هنإ " :امكهتم يل لاقف رخآ اباش تلأسو ...؟" ودنع يتيغب شاو "

 هلعل اريبك اخيش تفقوأو اليلق تدعتباف .....حيصفلا ناسللاب اذكه اهلاق " كانه

 دجوي اهبو ىلوألا ةجردلاب ةيحالف ةقطنم يهو برغملاب ةرمعملا ةقيتعلا ندملا نم :سانكم (1)

 رودق يديس حيرضو بوذجملا نامحرلا دبع يديس حيرضو ليعامسا ىلوملا حيرض
 .يملعلا

 يفايف نع ةرابع يأ ..ندمتلاو ةراضحلا رهاظم لك نم ةيلاخلا ضرألا يه :ءارع ضرأ «©2)

 .يراحصو
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 انه نم ريس فوش ....كاذه نيكسم يلاهوب ريغ ناك ...نامحرلا دبع .هآأ " :ليوط

 "”قنح يىلكو يتوص ىلعأب تخرص يقيرط يف انأو ..ودنع تناو انه نم رودو

 نأ ديرأ ؟؟؟ريغت يذلا ام ؛ديري ام ىلإ رئازلا متدشرأ اذإ مكرضام «مكبرب " :ظيغو

 :اهنيب اميف سمهتو تفتلت يلوح نم سانلاو ؟؟؟؟دلبلا اذه يف ريغت يذلا ام فرعأ

 يل لثمت ةزيجو ةهرب دعبو .....نونجم هنإ ...ميظعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال"

 هيفتك نيب لمحيو ءءاضيب ابايث يدتريو ةيهب ةعلط يذ ؛ةئيهلا ليمج زوجع ”فيط
 هنإ ..ءيش ريغتي مل " :مستبي وهو يل لاق ...ةليوط اصعب طوبرم وهو داتعملا هداز

 :ب اذه همالك متخو .." ءيش ريغتي مل

 بوذجملااي هوجولا لدبيكو لاوحالاريغيك نامزلاه يإ

 ءاوهلا الإ ىرأ ملف هعبتأ نأ تممهف ؛ىفتخا نأ ىلإ اهرركيو اهلوقي أدبف

 .نمزلا رم ىلع ةدلاخ تلازام يتلا هتاملك ىدص تركذتف ...يفلخ نمو يمامأ نم

 بور هه هكمام بوتكملاو -'بورغو قورر شايندلا
 بوركلاانلوم جر في 0 ةعاسبةعاس

 .ىرخألاو ةنيفلا نيب ءرملا باتني يذلا قلقلاو ءديدشلا ظيغلا وه :قنح (1)

 حبش هل لثمتف اديعب هلايخب حرس دق بتاكلا نأ انه ىنعملاو ...ءيش لك لايخ وه :فيطلا (2)

 .هيف ريكفتلاو هل هبح ةدش نم بوذجملا نامحرلا دبع يديس



 ةمئاخ

 ةيبدألا يتحيرق هب تداج ام فيضأ نأو «ةباتكلا ليطأ نأ يدوب ناك

 تارماغملاو ةعفانلا براجتلاب ةئيلملا ..لجرلا اذه ةايح لوح درسلا يف ةعضاوتملا

 ةفاضإ عم ؛هتايبأ حرش عم هناويد ضارعتسا يف ةقداص ةين يل تناكو ...ةقيشلا

 يتأي نمل كرتأ نأ الإ تيبأ ينكلو ...فورعملا هناويد نم تفذح ىرخأ تايبأ

 نايتوإلا نع انزجع ام ممتيو «ةرطعلا لجرلا اذه ةريس لوح ءاشيام بتكيف يدعب
 لاؤسلا اذه ئراقلا نهذ ىلإ ردابتي دقو ..ىلاعت هللا ءاشنإ قيفوتلاب هل نيعاد ...هب

 وأ ةغللا ملع يف ًابتك وأ تافلؤم بوذجملا خيشلا انل كرتي مل اذامل :هيجولا

 ضراعل نكلو تايهقفلا لاجم يف ةميق ٌبتك هل تناك امبر :هبيجأف ؟الثم تايهقفلا

 ىسنن ال نأ انيلعو «ةتبلاب ابتك كرتي مل امبر وأ ءتفلتأ وأ ترثدنا لئاح لولحلو ام

 لقنتلا ريثك ..ةدحاو ةلاح ىلع تبثي الو ماقم هب رقتسي ال احتئاس ناك لجرلا نأب

 ملعأ هللاو ءاريبك ادهجو اليوط اتقو بلطتيف اهفيلأتو بتكلا نيودت امأ لاوجتلاو

 ...مكحأو زعأو

 يهف بوذجملا نامحرلا دبع يديس اهيلإ اعد يتلا ةيساسألا رواحملا امأ

 :يلاتلاك

 الإ يتأي ال رصنلا نأب ملعاو ..هب كحارج يوادو ءربصلاب كيلع - 1
 مهلا

 ال ريخ برلو يوالبلاو بئاصملا ببس يهف ...اريثك ةأرملا نم رذحا - 2

 .رشلا الإ هتارو نم يتأي

 لاق امك) .رهاوجلاب كدسج نيزت نأ نم ريخ ملعلاب كلقع حلس - 3

 ةلماعملاب كساسحإو كلقع فظنو اهنسحو كقالخأب نتعا ينعي .(سويشوفنوك

 .ةرخآلاو ايندلا يريخب زفت نسحلا قلخلاو ةبيطلا
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 ضضعاو رايخألا بحاصو «مهترشاعم بنجتو «ءوسلا ءانرق نع دعتبا - 4

 ناف مالكلا نم ليلقلاب فتكاو «ةميمنلاو ةبيغلا نم كناسل ظفحاو كذجاونب مهيلع

 :ةمكح هلك كمالك نوكي نأ ىلع صرحاو ءايجان نكت تمصلاب كيلعف عطتست مل

 ءاهنم ردصي امو كسفن ىلع نزحاو «لمأتو رابتعا كرظنو ءربدتو ركفت كتمصو

 .سانلا ىنغأ نكت حلاصلا لمعلاو ىوقتلا اهدوعو اهبتاعو
 لاق امك ) ..سأيت ال ..ملستستال ..ضهناف ترثع وأ تطقس اذإ - 5

 نم ضهنت مث طقست نأ يف لب ًادبأ طقست الأ يف ةمظعلا تسيل (سويشوفنوك

 .ديدج

 بعصي يتلا رومألا نم ..قدصلا كلوقك هئدابمب مازتلالاو قحلا لوق - 6

 بنجت الإو لعفاف ةوقلاو ةردقلا كل تناكو تعطتسا اذإف ..نمزلا اذه يف اهقيبطت

 ...تعمس امو فرعأ ال وأ يردأ ال كلوقب كلذ لك

 ملعاف ..تأربتو تملكتو تقطن اذإو ...ةطلسلاو ةوقلا نمكت لاملا يف -7

 ..عيمجلا تكس لاملا ملكت اذإو ...كأربو كقطنأو كملك يذلا وه هنأب

 جئاوحلا ىضقت هبو ليللاب مهو راهنلاب لذ هنإف (يديركلا» نيدلا رذحا - 8

 كيف لوقلاو املاس شعت اريثك هنم رذحاف ؛بستكم راعو يزخ هنكلو ةرورضلا دنع

 .كالهلاو لكاشملل ةبلجم هنإف هب عدخنت الو ...ليمج

 ..كيتأي قزرت امو ..نكي ردقيام ..كمه رثكت ال - 0

 ..هاضريو هبحي امل انقفوي نأو ؛ربصلا كايإو انمهلي نأ هللا لأسن اماتخو

 نم تلك دع 00 قفاوملا» م2009 ماع نو وياوي وساع حملا موني فدل حف
 ه1430 ماعل ريخلا بجر

 1430 ماعل بجر12 ل قفاوملا 2009 ءزومت 05 ءدحألا





 ناويد

 امحرلا كتي يديس
 5 ان
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 فففلغم لحكا ينوفاش

 ففلؤملا باتتكلاانأاو

 ةزعم رهدلا وف تبسك

 ىبرهاطعااماذام دبعلا

 نايرع كوشلا ىلع دقرا

 نايرع كوشلا ىلع دقرن

 مايللا سوعتتل ربصن

 ملفقفلا لهتسي مهلا

 حرجلا ىلع ةدللجلا در

 حيشلا ثراحاي كيصون

 هيلع عطقتو نضت يللا

 مودلا ثراح اي كيصون

 مدالاعفننياممدلا

 ةمكح تمص لا

 ةماميللاد لو قلطنام ول

 رجشملا ب هذلا تمصلاا

 رلخت ال تف غش اذإ

 سارلالكاواي كيصون
 سانلاعم بعلاو كحضا

 ةبح ريخلا عرازاي
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 يعارذ يناطعا لوقيو

 كيل ىرجاام ىلع ربصا

 كراهن علطي ىتح

 ينئافج يللا كحضن وأ

 ينئامز يتاي ىتح

 ةحيلمهيلةرتسلاو

 ةحيح ص يلوتوارلبتت
 ةروورملاهيف حيشلو

 ةرورورضل اون م كيتات

 هعافنارلثك مودلاو

 مياكحلا قرقفتت وُكئمو

 مياه شنحلادلوهيجيام

 ةلأسملادسفيمالكلاو

 ال ال إق كولاس»اذإو
 هماظعامراريبلاوف
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 اب ئيرخلا لوم

 لاحلا قيض يف ملختال

 لاذرالا مز يهتةددشلا

 نيزرو ليقث تنك يللاانأ

 نيماع دامرلل تيشم

 تيمطصو تيمع

 نيماع نوناك شاو

 ةيلا توتا اوفا
 ةمحش تالو تدتفللا

 ةمحر تاقبام بولقلايف

 سارلا لحك اي كنم اي نم

 سانلافرعت رففسس

 سارللاو شر كلاريبك

 هوكرت نيدلا ىلعاوقاط

 هوقن قوف نم بوثلا
 مسجلت ىتح جرستاة1ال

 ملمخت ىتح ملكتتال

 تاكحضب _ءاسنلنلا نيزم

 ءاملا يف موعي توحلا

 رايطم قوس ءاسنلا قوس

 راطنق حبرلا نم كيل ويروي
 بابلامادق طيعت يللااي

 بابحالا نيب دسفيام
 هيلئهريخلالعاف

 هيلخرشلا لعافو

 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويد

 ريغسساخخرشلالومو

 اهعسوام هللادع فوش

 اهعطقت ال للاجر لاايمأ

 ةنازررلادعب تيفخو

 مياهبلا بوللق اودلقرو

 يدا ءوبجتلاب ءايو
 يىتلافلا اتاي نو

 حيك ةييسعق سبلفلاو

 يواهقلا بيرش ىلع اونواعتو
 يواحخ تحت نم حبجلاو

 ةحيح ص ةلقع دقهعاو

 ةحيضف كيلعدوهعتال

 اوموعيءعه لم البامهو

 كتانمدوروتلخانلا اف
 كلام سار كيلو يديو

 مهاف نكو طيع

 مفاردنتلاو ةاسنلا نييغ
 ةميدركشلاو حرففلاب



 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويد

 يبرندف ضرألا

 ديرف داصطصح نيارزع

 سوسم ياودلك

 سومب ةبرض لهتسيو

 برضلا لهتسي هوبرض

 سانلا ىلع عسوي نم ازج كاذه

 روقحم لام الب للجار

 روصو ال وتو لا# رارغنملا
 حيطنو لاملا ىلع مدخن

 حيرلاك لام الب لجار
 دح مللظيام رشلا

 دربلا لوقهيءاتشلايف

 يشرت يشلاةللق تبص

 سارلا عيضت ةيشاشلا
 سانلاعم دعقي يسكملا

 رالتغلاي كنامزلااذاي

 ناططس ناك نم تحيط

 فورفر سار يف ةرومطم ترد

 ةلةيتم ةرومطملاب يدههع

 ىلفدراون كبجعيال

 ةلفط نبز كبجعيال
 هيلعت اال لمرلاروس

 هيصوت ال سئلادلو

 هيلعت ال لمرلاطيح

 هيبرت الر يغلان با
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 اهيف عومجم قيلخلاو

 هسساارلةكيلهلا بيجي

 هسارضاونابي ىلتح

 اهيلع لومعم ةحيرطلاو

 اهيلع قيضيب هسفنو
 يش ىوسيامايندلا يف ٠

 يش الب ع جري ءاملا لصوي
 ةخانطلا تيب لاملاو

 ةخايشلا ب حيو رارشم

 هسسارلههبج نم ريغ

 هسساعن هبلغي فيصلا يفو
 ةعاس ضرألا يف تممخو

 ةعامجلا رم ضونتو

 ةناسحلاهيوضت هجولا

 انادذح نم هوضون نايرعلا
 يعارذ نم ينرساكاي

 يعارناك نم تبكرو

 بناج لك نم اهتتتمو
 براش تحت نم ةعاس

 ليالظ ريادداولا ويف

 لياعفلافوشت ىتح

 هرب غغلا ىش ميه برذ



030 

 مومهم ناك يللا بللقلا

 حبرلا وه حمتقلا

 سانلا نم ىجنت تيغب اذإ
 ربل لاي رز للا
 رتل خلا السك مول

 زبخلارساكاي كيصون
 ماهرم كاج يللا هار
 حيرلا نم ةبصه ليخلا

 دنهلا نيم ةصرق لاغبلا

 بهسشا|ابكري بكري يللا
 قحلاةملك لوقيرودي يللا

 ةبوقر يف تيقر يللاانأ

 ةبيوقع نامزللارقيال نم
 خوخلا لكاواي كيصون

 خوفنم لفت رانلايف

 لوفلا ترحي نم لوبهم
 لوقلاذ خاين م لوبهم
 الداهت لثمهايندلا

 ةعاس اهاعم يطعي قذاحلا
 هيجزنغت ال لغبلا شحج

 هيف ضعلاو ككلصلاا

 هيبرت الرامحلادلو

 هيف ضسدمهعلاو كصلا

 هيف ضال
 يودتا اال ضا د نامانذإو

 يردي ه حير ضان نم

 يرسيهحيردقر يللاو

 بوذجملا نامحرلا لبع يديس ناويد

 ٍينولللا

 نايم توي

 هراغصا يهنت البلا نم

 ةدافإاإلاو ه زل ضلاو

 ةدابعا الو نيد نوككيام

 ةريغصلاةرسكلا لمعا

 ةريبكلا ة رسكلادفري

 ةفيرشلا ىه لبرإلاو

 ةفيعلاو هراصحلاو

 هماجل يف بهذلازرط

 هريابخاكيلطعب

 همازحا نوحتف ةوره ربرذدي

 كلابدهرةرش ع نسم

 كلاه تابت ليللا يفو

 هحور ضوع بحاص يف

 عاق اههاعم اذحخ حياجلاو

 هدولج ينشهدت تيزلاابو
 هدهودلج ةددع كيذنصهص

 ههوونئنز نهدت ناكول

 هدهوددلج ةددع كيذص

 ةمااق لوط نبتلاحول

 ةيةلفلا ويبغ ةملظاو

 ةماق لولط نبتلاحوليو
 ةمالسلا مالسلاقيرطو



 نسيلتوهب ءاسلل تهب

 عاففللاب اومزل حتي

 عبسلارهظ ىلع ةبكار

 سنوي ءاسنلا ثيدطح

 ةعارداهتلئماندلا

 ةعالداهت لثئمايندلا

 در بينماوو. ذه

 ىفصت تافنبالو تاطلخت

 1 ل ا ا ا

 بردي دف د
 بلقلا ني مةعطق لاملا

 مهدوجب داج داوجالا رواج نم

 اهمومحب ىلطتا ةردك رواج نمو

 مهدوجب داج داوجالا طلاخ نم

 اهمومحب ىلطتا ةمرب رواج نمو
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 براه تيج مهتهب نم

 ينوزحايمهديلك نمو
 ىنولكاي ةأدحلا لوقتو

 حرفيام دعب اهيلع دكنيو

 ءاست هللاه رجب ىف مهتاحقر

 ةنوخس لكاوملاريخ

 اناني اي د2 بجلب

 هانض باخ لاذرالا بسسان نمو

 هأاقن باج نوباص رواج نمو

 هاثع داز لاذرالا طلاخ نمو

 هاعم زاف ناطلسلا رواج نمو

 هتايح ىف سائايهووززع

 ةيسئئابل يسحق مينظنلا لسيعاو

 اهيجت ديعب نم ناك ولو
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 ريطي كيدي نم كيلع يطاخلاو
 ففلأةيامب ةصيخر ةدحاو

 اهاعم ريخلا بيجت ةدحاو

 ميدقلا ثراحاي كيصون

 ةوتعتلا ةارسلا حش ىدعال
 غغمدلالعشاب
 ةرحتمملا ةارحملا نحمس فلحتلاب

 قرزأ بكر ي بكري يللا

 دبعلا بحاصي بحصي يللاو
 ال لاو لوقيام داوججالا

 ىلاعتو حور كيل لاق اذإ
 كعوج دنع كمعطيال نم

 كعوزف نم هبسحت]ال

 حورشم بلقلاو زلبخ
 حو بذم شبكلاو رزخ

 ةراجت ثرحلاك ننكام

 ةراسا خ رشلاك ننكام

 سائلا طسو يف ينمولت ال ميالاب
 ساحن تالالو ةيفاصلا ةضفنلا

 بط هل تبص ام بضغ اذإ يبيبح

 بصنو ةوهقلا بيجن
 فيلكت لمحي ام فيهر يبلق انأ

 فيفخ لمحلا ناك نينم انوتدفر

 يداكت اوعلقي يدالوا تبج

 يدالو فيك دالوالااونأاك اذإ

 ساومآالابع طقت يبلق
 سانلل يوك ناك نم

 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويد

 اهف وهام لبق نم كقزر

 دوعق دلجب ةيلاغ ةدحاو

 دومعب ههرلطت ةللطحاو

 كيمعي ال اهناخد نم كلاب
 كيلع نامزلاو يه نواعتت

 كيمعي اهناخد نم فرص
 كيلع نامزلاو يه ىقالنت

 هبيبس ةرعشب ةرعش

 باو صصص وأد طخ مهثيدحو
 تاذححقلا ةزاحمإ كنيدي

 بياصم يف كيل رضحيالو
 فييباط ين نئيسفاعةنف
 ةةتااذبا وق ةاهفشنتلاو

 بيبح مألاك ناكام

 بيلط نيدلاك ناكام

 ينزرف ةمالملا يف كينيع اذإو
 ينارع يفاو ناك يللا بوثلاو

 ينئغخزاعملبه ثئادحنو

 ةمحر مكيفام فيطلاي امتناو
 ةفعض انرص نينم انوتبيس

 داكنت ىلع داكتت ينوداز

 دالوا نييناضلل ييصعيال

 هحولناربءاجام

 هحور تايكل ربصبي



 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويد

 را علال يباقتااب

 رزت تدعالو ضرمت

 مامحلل يحور تلثم

 ناسفة :ناتبام ق ويتفق نيف
 حرطم تلمع جلثلانم

 حابصم تلمعرمقلانم

 ةربزلاو ملعملا نيب ءاج يبلق

 ةريسنلا ىلع ةوضملا هل فدع
 مومهم ليللا يف دقريام

 نوباص ضرعلا لسفغيام
 لمت يمادقالافيفخ
 لذتشي فابتكالاليلق

 ناماآلايبساي ناماألا

 ناسحالاو ساي تيطح

 رثكاووب ح كبحاذإ

 هبعالت ال بحاصلا

 رثكاوبح كبح يللا
 سامخ تدع يتحمايوىهأآ

 سانلا ةرع ىلع تسمخ

 هيدون يبرر بوتكم
 هيلخن وبحن يلئلاو

 ةمومهم كتيند ىهاذإ

 1و نيقلا يفهموا نخل
 راينا هير يبل خي

 ةبقعلل ءاملا لماحاي يبلقاي
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 كراع سانلاركفتتو

 هران دهص ىلع ينبم

 هراجحاوباط تحت نمو

 يحور تيلغ ءاوفمهلاب

 يحور تسنو موجنلابو

 هيلع قفشي ام موئشم دادحلاو

 هيلع رانلاديزيهدرباذإو
 عنام لذلا لمحي يللا

 عناص بلقلا بلقيام

 ةيارمههجو ناكول
 ةياتعهدهج ناكول

 ةبقرلاعضصقي نامالاو

 دس عي ياعسل
 هيلع لاست اال ككرت اذاو

 هيلع توفت الرهعانلاو

 هيرشتال كعاب يللاو

 ينتويع ىسصسعا نبلتلاو

 ينوكعزي ءاشعلا دجوي يك
 اة يلع بجاو ربصلاو
 يبقا قاعات نياكي
 حيلم كاعموهام كنامزو

 حيرلا بهي ىتح نتساو

 كد يز تخط تيربباذإو

 كديريالن م ديرتو
 لوبهم الإ كلام سمشلا دارطايو



 :وينمي يللا بنح يتلا

 هوهركن ةبلطلا هرك يللاو
 تاشر باحسلو حيرلا

 تافك ععغك عاك بابحالا

 ريب يف حاط نم حيواي
 نيحنج باص ام رفرف

 بيبتل يحور تلثم

 بيبحلاةلقاي طيعي

 موللعم داو لبجلايفدآال

 موحرم بلقودعلايفال
 هساانو نامزلاكاذ حار

 قمعلابملكتينم لكو
 رشعت ليخلانم قباسلا

 مقل خسلكياذاو
 فدلاو فكلاو تاطعا
 فلس ماهقيقد لوقت

 ةننقا اهو انييهتدلا
 ةفانل اهيقا ليت [ب تانك آنا

 ةيرطلا ةدبزلاو ةيللا دعب ةرسح اي
 ةيولعلا بحاشلا ىلع يبوكر دعب نمو

 تردشسرادف يئادللا
 بوعجم ناك يللا رحلاو
 ةعصقلا عاك نم فوشي فاوشلا

 ةيفللا ناز ساعتي ىو

 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويد

 لوقت سانلا لخ ريغ بلقلا كبح اذإو
 زيبا هلا ةيبضي يبلع
 هنم انيِيهت كاالطصهصه

 ةتابع سضاوتلا قوسف:ةونادستو

 ةماايقلا موي ىلإ ىتح
 يلع مالظاويفغلاو
 يلع دمعلاديرف تيقب
 هعولطادنع باعصو

 هعومداولاسو يكبيي
 يدانيةرجش لك يف
 يدالب نم يجورخاي

 يفاد حير ءاتشلا يفاالو

 يفاودهعءاسنلا يفاالو

 هسافب نامزلااذءاجو

 هساره لاوهررسك

 اهيلع ربدي يبرو

 اهيلع ينبساحي ال يبر
 ةفيغرلا ل ثم وتادر ىتح
 ةفيسح ملعملل لاستاك الإو
 كيورت اهبيلحب تافطع اذإ

 كيدي يف ناك ولو حفكتت
 سارلا ماظع يف ددكن تدع

 ساكن لغب ىلع يبوكرداع

 ةلوف صن ىوسيام
 سانلا عاك ونم فوشت لابرغلاو

 ساقي ال رحب يف موعي ماوعلاو



 يناحلاب ىردام طبصملا

 يفاد ةفيطقلا ىلع دقار يللا
 برغلل ىشم  رقتلا

 رميا يتوسل ناكرجل
 تكايتسلابنريرلللا
 را جتلا لام وهار

 ففهفهتال يرجتال

 كيل باتكا يللا ريغ يدتام

 وب ح كبح يللا

 وبستال كهرك يلنلاو

 اهمايا دوعسا نم تراط يللا

 اهمايا سوعت نم تادعق يللاو

 ريطي هتينظام ريطلا ءهريطلا

 ريغلا صفق رمعو يصفق ىلخ
 حبصي لاحلا يش ىرد نم اي

 حرمفيدب ال شاع ينللا

 يمد فاش نم سانأاي

 ةنوتيزلا نم جرخي تيزلا
 ةنوزيم هتملك جرخت ام يللا

 هانرد انحاانيلع يللا

 هانيتف ةب حملا طيخ

 ييياجعا يل اولاق سانلا

 يبرعم تيفصص اذإ
 فدلاو فكل اهتاطعا
 فلس م اهقيقد لوقت

 دوس كبججاوحو كينيع

01 

 هسار باج بيذلاو

 ةسيمشلا نيل لوزتو

 ريخ هريمض يف اهرحجي

 ىرداهيب وه هللا ىلع ىللاو

 نر رجوي يقيرط يفاناو

 ةفيهرلالث ماهترادو

 ةكليودنصه كفلاو سوو
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 دوعلاب ضرألاةشبانايب

 قيرطلا يف تازياجلابي

 ةناتع  ييشوكسبلار يف

 هماتتامنم ليلح

 هه في ددح باصامو

 تاجح عبس تيجح

 ى لقبت يسفن تيجر

 هك خا _ ام نيزلا

 ريب رييممحلا ةحفهذا

 ريطلا ييجتةبقتللا

 ساف يف خمرلاو خبضطلا

 ساف يئنلاقتيبيعال

 فلا ةسنلقا# حلا

 دوع نم رجنتي دعسلا ناك اذإ

 دوعسم اي كنم دعسلا ناك اذإو

 ويلا اوسرقتب هوعنمللا:يرتتت ةاك وق
 يعج يب مدرسا ساو
 لدي لئاقلا هلضفب رييبعتلاو ...

 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويد

 ةليبهاي يملكتا

 تءايبناريرببسللا
 مياهبلاكنيهعتارالو

 بياغ جحلا يف هابابو

 ياس رسراودلا نيبن انف ىعتاو

 تابوت عبس تبتو

 تاب الاهر تخضضشل

 كلالصحسل يل لافشو

 كيل ىطعتيام نيدلاو

 ةزرغشلاباطرتهيبو

 ةززت بابل سسس باب نم

 اهيف نيدلاو مللعلاو

 اهيج لك نم ةلومكم
 ةياظشظ ينداز رشلاو

 ةيارقلااذ بلاطاي شالع

 يدوع نم ريغ دوع نيتس رجن

 يدعس يل مقس دوعسلا ماقساي

 يدحو ةجرم يف دوع ةيم سرغن

 يبردم شيرلاو زاجسلاب هيلع برزن

 هناوأ يف بوذجملا خيشلا لوق ىلع



 باتكلا قّقحمل ةيتاذلا ةريسلا

 همسا «ليصألا يبرغملا ثارتلل قشاعو ثحابو بتاك .«فيرشلا دوليم

 نم ردحني ؛ءاضيبلا رادلاب 1972 ماع دادزا ءفيرشلا يبوكرعلا دوليم وه لماكلا

 مامتإ ىلع فورظلا هفعست مل ؛يدادعإلاو يئادتبالا هميلعت ىقلت .ةريقف ةرسأ

 .بتكلا ةعلاطم مث ةيراجتلا ةطشنألا ضعب ةسرامم ىلع كلذ دعب ٌبكناف ؛هتسارد

 هداور دحأ نم حبصي نأ مايألا نم موي يف لمأي ناكو «هبحأو بدألا قشع

 ةحارصلاو قدصلاب مستت هتباتك ةقيرط «ىلوألا ةجردلاب ةيماصع ةعزن هل ؛رابكلا

 نم ىلوألا ةردابلا ربتعي "بوذجملا نهحرلا دبع يديس تايعابر" باتك
 تاذلا ضرف لجأ نم كلذو ؛عونلا اذه نم ىرخأ بتك فيلأت يف حمطيو «هتاعادبإ

 .يعقاوو ديدج وه ام لكب ئراقلا دمو «باتكلل ةميقلا تابثإو
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 ا ل ا اولا ل وو انام ااا عل نق فو ا ةئطوت

 010011 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةريس ىلإ لخدم :لوألا بابلا

 2:2 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةايح :يناثلا بابلا

 )ص15١ بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةايح نم ليصافت :ثلاثلا بابلا

 107011 ]| ]1]1]1 0000 ااا ةسين

 1 يشيعملا عقاولا عم بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةاناعم :عبارلا بابلا

 م ةيجوزلا ةايحلا عم بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةاناعم :سماخلا بابلا

 10000000 ]ا ةثالثلا هباطقأو نوحلملا نف :سداسلا بابلا

 0 ؟نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف ةروثلا ليج وه نم :عباسلا بابلا

 ا ةيناويغلا ةرهاظلاو ةيبوذجملا ةرهاظلا :نماثلا بابلا

 000000 (رارحألا راوثلا ) ةرهاظب ىمسي ام وأ ةيناويغلا ةرهاظلا :عساتلا بابلا

 5 ا ا ل ا اس فاعلا ونا بوذجملا نامحرلا دبع يديس ةافو :رشاعلا بابلا

 15953 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويدل ماعلا نوناقلا

 5 بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويدل ةثالثلا داعبألا :ريخألا بابلا

 00 ميركلا ئراقلا اهيأ

 107011 0 ااا ةيلمأت ةفقو

 ل ا ا باو ل سا يوسي ااا اسس جستطممل ةمتاخ

 0 ا بوذجملا نامحرلا دبع يديس ناويد

 00 باتكلا قّقحمل ةيتاذلا ةريسلا

 0 ]ااا ااا ااا ااا ااا تايوتحملا سرهف
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