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رجحلا دئاصق 

نسح ناطلسلا  ف  ةينسلا  ةرامعو  ضرلا  ناينب 
: قو ــــــ م ـــ غ

لطت ثيح  ةعلقلا ؛ ناديم  نم  برتقأ  امدنع  ييعو  حطس  لإ  قامعأ  نم  غزبت  ةملك 
ةعلقلا لعأ  نمو  روخآ  ريمأو  ةيدومحملاو ، عافرلاو  نسح  ناطلسلا  نذآم  هيلع 

.لع دمحم  دجسم 
ف نمزلا  ةفاثك  هيف  ودبت  ملاعلا  ف  ًيثم  هل  فرعأ  نام ال  لإ  لخدأ  ننأل  .قومغ 

، ارصع وأ  ارهظ  وأ  احبص  هتئج  ءاوس  راهنلا ، تاقوأ  عيمج  ف  قومغ  اهتالاح ، صقأ 
ننمي رخآ ال  نمز  لإ  تقو  تقراف  ننأك  اهتالاح ، صقأ  ةفاثلا  كلت  غلبت  ثيح 

، تامالع ناسنإلا  مهوتي  طقف  هتياهنو ، هلوأ  ديدحت  نمي  نمزلا ال  اذه  طبضلاب ، هديدحت 
دجسملاو ةسردملا  ثيح  نسح  ناطلسلا  امأ  ةقاتعلا ، نم  اردق  فضي  لطم  ءانب  لك 

قلطنملاو ةرؤبلا  هنإ  .ىرخألا  تارامعلا  رودت  هلوحو  ناملا  زكرم  وهف  ةقيقرلا  ةبيهلاو 
تح دوسألا ، ناديملا  يأ  ناديم  هرق  ناديم  ةليمرلا ، ناديم  لبق  نم  ةعلقلا ، ناديم  ف 

سانلا ةنسلأ  لعو  ناديم ،» هرق   » همسا ةعلقلل  رواجم  نجس  دجوي  ناك  تاينيسمخلا 
.ةلمجلا هذه  يرجت  تناك 

 ..« ناديم هرق  كيدوح  »
أدبأو هيلإ  لصأ  ةعلقلا ، ناديم  نآلاو  ةروثلا  دعب  نيدلا  حالص  لإ  ناديملا  مسا  ريغت 

فقأ ةلئازلا ، مايألا  ليصافت  لإ  ةقاتعلا ، لإ  اهزاتجا  تلا  تباوب  هنإ  نمزلا ، ف  تلحر 
، قومغلا نم  ةلاحلا  هذهو  .ةعلقلا  لإ  اعلطتم  عافرلاو  نسح  ناطلسلا  نيب  ام  وأ 

دمحم عراش  ناك  تاينينامثلا  فصتنم  تح  لع ، نميهت  روصعلا  جولو  لإ  ةيدؤملا 
فلأ ماع  ةرهاقلا  ف  دم  طخ  لوأ  هب ، رمي  مارتلا  ناك  لبق  نمو  .نيحرصلا  نيب  رمي  لع 

ةنيدم ف  ةعونصملا  نيبناجلا ، نم  ةحوتفملا  هتابرع  ركذأ  نيعستو ، ةئامنامثو 
خيرات ف  ًازراب  ًاثدح  ناك  رشع ، عساتلا  نرقلا  ةياهن  مارتلا  أدب  .ةييجلبلا  اورپلراش 

«، ةرهاقلا مارت   » اهناونع ةديرف  ةسارد  ناليك  ديس  دمحم  خرؤملا  هل  درفأ  دقو  ةنيدملا ،
.ةنيدملا لع  فاقثلاو  عامتجالا  مارتلا  ريثأت  اهيف  سرد 

ككدلاو نيبناجلا ، نم  ةحوتفملا  هتابرع  ركذأ  .تلوفط  تايركذ  نم  مارتلا  اذه 
ملعمك نآلا  تح  ادوجوم  لظل  ةيانع  هانيلوأ  اننأ  ولو  عونلا ، اذه  لثم  ضرقنا  .ةضيرعلا 

لمعت تلاز  ام  زارطلا  ةقيتع  مارت  تابرع  لاغتربلا  ةمصاع  ةنوبشل  ف  تيأر  حايس ،
.ةرهاقلا نم  هلك  ليزأ  مارتلا  نأ  ريغ  رحبلا ، بوص  ةنيدملا  ربع  ةردحنملا  عراوشلا  ف 

 - هلا همحر  يردق -  دمحأ  مدقأ  تح  لع  دمحم  عراش  ف  قفدتت  تابرعلا  ترمتساو 
مهأ نم  كلذ  ناكو  ةاشملا ، لع  هرصقو  نيليلجلا  نيرثألا  نيب  قيرطلا  قالغإ  لع 



ةيرصملا راثآلا  ةئيهل  سيئر  رخآ  اهذيفنت  لع  مدقأ  تلا  ةقطنملا ، ف  تمت  تلا  لامعألا 
.راثآلل لعألا  سلجملا  همسا  ماله  نايك  لإ  اهليوحت  لبق 

، توملاب يدنع  تطبتراو  ةيلامجلا ، ف  نوميقي  نمل  ةبسنلاب  ةيئان  ةقطنم  ةعلقلا  تناك 
، ريزولا باب  رباقم  ةيحان ، لك  نم  اهب  ةطيحم  نفد  قطانمو  ةديدع  رباقم  دوجول  امبر 

تالفاحلا لالخ  نم  اهيلإ  لوصولا  ناك  ةبيرقلا ، ريفخلا  رباقم  عفاشلا ، مامإلا  رباقم 
تابرع لع  دمتعت  لقنلل  ةكرش  سسأ  نانوي  لجر  وهو  سراوس ، تابرع  وأ  ةماعلا ،

، نيتيلوط نيتكد  لع  نيهجاوتم  باكرلا  سلجي  رضخأ ، اهنول  ناكو  لاغبلا  اهرجت 
ةقيضلا يراوحلا  لخاد  ةكرحلا  ةلهس  تناك  ةمظتنم ، طوطخ  ف  تابرعلا  ضمتو 

ةمطاف ةديسلا  حيرض  ةرايز  دنع  ةرسألا  عم  اهل  يبوكر  ركذأو  ةريغصلا ، عراوشلاو 
.ضاملا نرقلا  تاينيسمخ  تح  سراوس  ترمتسا  رمحألا ، بردلا  ف  ةيوبنلا 

دحأ نينسح  دمحم  خيشلا  سأر ، طقسم  ةنيهج  نم  ةرسأ  يدنع ، ةعلقلا »  » ةملك نعت 
، هل ةرايزلا  مئاد  دلاولا  ناكو  اميرك ، احلاص ، روضحلا ، ليلج  ًجر  ناك  .رهزألا  خويش 

تركاذب قلع  امو  لايخ  راثأ  ام  رثكأ  نلو  ططخملا ، هناطفقو  هتسلج ، ركذأ  تلز  ام 
نود تنك  ننأ  دبال  .رشع  عساتلا  نرقلا  ف  ةعوبطملا  نوتملا  ظفحت  تادلجم  هتبتم ،

قوف ةصوصرملا  نوللا ، ةينب  تادلجملاب  قلعت  ركذأ  ننأل  يرمع ، نم  ةسداسلا 
اهباحصأ ترز  ىرخأ ، تابتم  سكعب  ناونع ، يأ  اهب  قلعي  مل  تركاذ  نأ  ريغ  ففرألا ،

دمحم خيشلا  نإ  لوقيل  ًانيزح  دلاولا  داع  مايألا  دحأ  ف  .بتك  نيوانعب  اهنم  ظفتحأو 
ةالصل هباهذ  ءانثأ  رادجلا  ف  ةمخض  لقن  ةبرع  هترشح  نأ  دعب  هعرصم  قل  نينسح 

ةعاق ف  اريثك  هتلباق  .بتلا  راد  ف  لمع  يذلا  هنبا  حالص  لإ  تفرعت  دعب  اميف  رجفلا ،
ةرازول ةعباتلا  تالجملا  ةرادإب  تلمع  تلا  هتنبا  تيقتلا  مث  اهيلع ، يددرت  دنع  ةعلاطملا 
ليمز .ئاقدصأ  مدقأ  عم  رباع  ثيدح  لالخ  تئجوف -  دقف  ضايف  هقيقش  امأ  .ةفاقثلا 

.هتقيقشب جوزتم  هنأ  رب -  نسح  ةيدادعإلا  ةلحرملا  ذنم  ةساردلا 
اذهب ًاطابترا  اهتفرع  تلا  تايصخشلا  مدقأ  نم  هترسأو  نينسح  دمحم  خيشلا 

هيف قب  ناك  نإ  ةفرعمل  عسأ  الو  نآلا ، ةقدب  تيبلا  عقوم  فرعأ  فسألل ال  .ناملا 
اهئاقب مغر  لوزت  نكامألا  ضعب  .هلا  مهافوت  ءانبألا  خيشلا ، لإ  ةلصب  نوتمي  نم  ضعب 
يذلا وه  هدرفمب  نمزلا  سيل  .امامت  تضقنا  اهنأكف  ىرخأ  ةرم  اهفرعأ  نل  ل ، ةبسنلاب 

.اضيأ ناملا  هنل  رمي ،
ةيمطافلا ةلودلا  رايهنا  ذنم  رصم  ف  محلا  زكرم  ةعلقلا ، ةهجاوم  ف  فقأ  اذنأ  اه 

يذلا ليعامسإ  يويدخلا  رصع  تحو  ةيبويألا ، ةلودلا  ذنم  .رشع  عساتلا  نرقلا  تحو 
رصم ف  محلا  .سانلا  نيب  محلا  سراميو  هب  ميقيل  هيلإ  لزنو  .نيدباع  رصق  سسأ 

.زكرم كانه  ناك  رارمتساب  طقف ، ةرامع  سيلو  ةفسلف  مرهلا  ةيزكرملا ، ديدش 
محلا زكارم  زربأ  نم  ةعلقلا  رئاصملا ، هنم  ددحتت  يذلا  وه  زكرملا  ناك  رارمتسابو 

ه هيف  مسحلا  ةطقن  نإف  ناطلسلاو ، كيلامملا  نيب  عارص  بوشن  درجم  ازيكرت ، اهدشأو 
.زكرملا ناملا  اذه  لع  ءاليتسالا 



ةهجاوم ف  ةينيدلا  ةطلسلا  نسح ، ناطلسلا  ةسردمو  دجسم  موقي  ةهجاوملا  ف 
ف نرهبي  ام  نل  نآلا ، تح  ةديدع  تايلجت  اهل  ةرامعلاب  ةهجاوملا  ةينمزلا ، ةطلسلا 

.ه ـ نم امئاد  أدبأ  كلذل  يرصملا ، فاقثلا  رودلا  لل  هتثارو  نسح  ناطلسلا 



لخدملا

رأ ملف  ابرغو  ًاقرش  ملاعلا  تفط  .ل  ةبسنلاب  ازييمت  رثكألاو  ةفاثك ، دشألا  ناملا  هلعل 
هيزاوت يدنع ، دعاصتي  ضقنملاب  روعشلا  كلذ  أدبي  تح  ةعلقلا  ناديم  غلبأ  نإ  ام  هلثم ،

هاقيسوم نام  لل  ميرلا ، ليترتلا  قيسوم  صق ، دعب  نم  ةمداق  ةيفخ  قيسوم 
، حاوللا ف  تعفر  دمحم  خيشلا  توص  أدبي  عافرلاو  نسح  ناطلسلا  نيب  ام  ةيفخلا ،

.ةدحاو ةملك  ًاديدحت 
ميحرلا نمحرلا  هلا  مسب  »

..رصعلاو
.رهظلا ًانايحأ  ركابلا ، حابصلا  ف  ناملا  لإ  ءجأ  ةداع  رصعلا ، ةروس  لإ  غصأ 
ًترم تعفر  خيشلا  توص  لع  دفي  تاقوألا  لك  ف  .برغملاو  رصعلا  نيب  ام  ردنألا 
ربعأ تئج ، املك  هلخدأ  .صاخلا  هتقو  غارفلا  كاذو  ءانبلا  اذهل  نأكف  .رصعلا  ةروس 

، عافرلاو نسح  ناطلسلا  مضت  تلا  ةقطنملل  ادح  عنصي  يذلا  يديدحلا  نمألا  روسلا 
ضاملا نرقلا  نم  نينامثو  ةثالث  ماع  تح  لع  دمحم  عراش  نم  اءزج  ناك  امهنيب  ام 

دحوت اذه  .اهأدب  تلا  ةعساولا  ميمرتلا  ةيلمع  دعب  يردق  دمحأ  موحرملا  هقلغأ  امدنع 
لصألا لصألا ، وه  نسح  ناطلسلا  ًهمتم ، ضمأ  .دحاو  راطإ  ف  ةرم  لوأل  ناحرصلا 

سنره اهمامتإ  لواح  ةلشاف  صانت  ةيلمع  .هل  تهاب  ىدص  الإ  عافرلا  سيل  .لمكألا 
ليعامسإ يويدخلا  ةدلاو  مناه  رايشوخ  هيلإ  تلكوأ  يذلا  يواسمنلا  سدنهملا  اشاب 

اهرثكأو رصم  هتفرع  ءانب  لمجأ  هجاوي  نأ  هل  تراتخا  يذلا  اهدجسم  ءانب  ميمصت  ةمهم 
.اهحرشأ فوس  يدنع  بابسأ  اذهلو  ةيمالسإلا  رصم  مره  هنأ  .ةباهم 

، ليم هيف  اعضو  ذختيل  دجسملا  دادتما  نع  هدرفمب  مدقتي  يذلا  لخدملا  ًمأتم  لثمتأ 
ةيرامعم تاريثأت  لإ  كلذ  ضعبلا  عجري  هببس ، لع  نآلا  تح  دحأ  فقي  مل  راروزا ،

قدأ ريبعتب  وأ  كيلامملا  أشن  ثيح  ايسآ  طسو  نم  يأ  ةيقوجلسلا ، ةرامعلا  نم  ةدفاو 
ءارمألا لإ  قيقرلا  قاوسأ  ف  مهعيب  متو  عاقصألا  هذه  نم  اوبلج  مهنأل  .اودلۇ  ثيح 

.ةنطلسلا سرك  لإ  عبطلابو  محلا ، زكارم  لإ  مهضعب  دعصيل  نيطالسلاو ،
، ةعلقلا ةيؤر  نم  لخدملا  باب  دنع  سلاجلا  نمي  راروزالا  اذه  نإ  لوقي : رخآ  ريسفت 

لظي امومع  هب ، ذخآ  بيرغ ال  ريسفت  هرصب ، نع  بيغت  الأ  ةعلقلل  ديري  ناطلسلا  نأك 
ءاشنإل دادعإلا  تاسلج  رضحأ  نأ  نمزلا  يب  داع  ول  امئاد  نمتأ  نل  اضماغ ، ببسلا 
ءانبلل ةدعلا  دعي  وهو  رئامعلا  دايش  نسحلا  كبلب  نب  دمحم  ىرأ  نأ  .هميمصتل  نبملا ،
بسرت فيك  عادبإلا ؟ لع  ةردقو  ةأرج  ىأ  ةيؤر ؟ يأ  هرطاخب ؟ لوجي  ناك  اذام  .مظعألا 

دادعإلا ىرج  فيك  ضرألا ؟ لع  هدسج  فيكو  هنادجو  ف  رصمل  فاقثلا  نومضملا 
لايخلاب لثمتأ  امنإ  طقف ، ءانبلا  ىرأ  ننإ ال  ساسألا ؟ رفحل  لوعم  لوأ  ةبرض  لبق 

نويل انه  هرايتخا  نإ  ناملل : تيؤر  ةجيتن  لوقأ  ًانايحأ  .هلامتكا  تح  هققحت  تاوطخ 



ةهجاوم ف  ةلئاه  ةيرامعم  ةلتك  ةيندملا ، ةطلسلا  ةهجاوم  ف  ةينيدلا  ةطلسلل  ازمر 
زارطلا نامثع  لع  دمحم  دجسم  ني  مل  .مطقملا  روخص  قوف  ةمئاقلا  ةعلقلا  تآشنم 
ةطلسلا زمر  هنإ  .اهلك  ةنيدملا  لع  هب  نميهي  تح  هعقوم  لع  دمحم  راتخا  .هنام  ف 
.قفألل هديستو  هروهظ  لبق  ناملا  ليختأ  هاسنأ ، نأ  لواحأ  .اضيأ  ةيندملاو  ةينيدلا 

..ةرهاقلا راوسأ  ةهجاوم  ف  نسح  ناطلسلا 
تاهجلا نم  هطيحي  ناك  غارفلا  نأ  ةصاخ  اروضح ، ىوقأ  نسح  ناطلسلا  ديكأتلاب 

تاحول ف  ودبي  اذه  ةلمحلا ، عم  اوءاج  نيذلا  نويسنرفلاو  ةلاحرلا  هآر  اذه  عبرألا ،
ني مل  غارفلا  ف  هدرفمب  امئاق  ناك  امدنع  .ءش  هينادي  ًاقماس ال  ابيهم  .رصم  فصو 

ف مئاقلا  ةيدومحملا  دجسم  هنم ، لانو  هيلع  شوش  نل  هزواجتي ، نأ  ءش  يأل 
دجسم مث  لع ، دمحم  دجسم  اضيأو  نامثعلا ، وزغلا  دعب  دُيش  دجسم  ةهجاوملا ،

ةسردم لعتفملا ، تهابلا  ىدصلاك  ادب  هنل  ةيرامعملا ، ةهجاوملا  لواح  يذلا  عافرلا 
، لقتسملا كولمملا  رصعلا  لالخ  ةعلقلا  عم  ةيلعف  ةهجاوم  ف  نسح  ناطلسلا  دجسمو 

لك لوط  نيتيمامألا ، نيتنذئملا  ملس  نودعصي  ناطلسلا  لع  نودرمتملا  ءارمألا  ناك 
اوناك .ًاقباط  نورشعو  ةينامث  هلوط  نبم  دادعت  براقي  ام  يأ  ارتم ، نونامثو  ةثالث  امهنم 

ملالسلا دس  مت  قوقرب  ناطلسلا  دهع  ف  ةراجحلاب ، ةعلقلا  نوفصقيو  قينجنملا  نوبصني 
قالطإل ةصنم  لإ  امهولوحيو  نيتنذئملا  لإ  ءارمألا  علطي  تح ال  لعأ  لإ  ةيدؤملا 

ناولهب ناولهف -  ءاج  ذإ  ةفيرط ، ةعقاو  سايإ  نبا  ركذي  رخآ  نمز  ف  ةيرجحلا ، فئاذقلا 
يذلا ناديملا  قوف  ربعو  ةعلقلاو ، نسح  ناطلسلا  نيب  ًبح  َّدم  ةشبحلا ، دالب  نم  - 

.لوهذ ف  مهو  فانصألا  تش  نم  سانلاب  محدزا 
، نيتيحانلا نم  ملالسلا  هيلإ ، ةيدؤملا  ملالسلا  دعصأ  ننأ ال  ريغ  لخدملا ، نم  برتقأ 

تنثالا مقر  دادعألا ، ةيزمر  ظحالنل  .كانه  نم  اهلثمو  .انه  نم  ةيرجح  ةجرد  ةرشع  اتنثا 
.ةرشع

امامإ رشع  انثا  ارهش ، رشع  انثا  ةيليل ، ةعاس  ةرشع  اتنثا  ةيراهن ، ةعاس  ةرشع  اتنثا 
، اهلباقنس تلا  ماقرألا  نمو  ةفداصم ، ءش  عضوي  مل  ىزغم ، اهل  دادعألا  ةعيشلا ، دنع 

.هازغمو هعضوم  لل  ةثالث ، ةينامث ، نيرشعو ، ةعبرألا  سدقملا ، ةعبس 
يبرغلا لخدملا  لإ  ةيدؤملا  ملالسلا  ءدب  دنع  فقوتأ  تح  عجارتأ  لوخدلا  نم  دب 

ف .عافترالا  قهاش  هنإ  هلمجم ، ف  لخدملا  ىرأل  رصبلا  عفرأو  فقوتأ  .عافرلا  دجسمل 
هفراخز اهنم  لل  تاليطتسم  ةمث  .مسقني  ةداملاب  هنل  أزجتي ، غارفلا ال  دحاو ، هولع 

ف ةتوحنملا  فراخزلا  نم  رئاود  ةيرجحلا ، فراخزلا  نم  تاعبرم  رخآلا ، نع  ةفلتخملا 
نم فص  لخدملا ، لخاد  لخدم  لعأ ، لإ  تحت  نم  عفترت  تاصنرقم  مث  ماخرلا ،

لدابتلاب ةداع  هارن  يذلا  قلبألا  ماظن  هنإ  ءادوس ، ةراجح  نم  رخآ  هولعي  ءاضيب  ةراجح 
لإ امبر  هزواجتي ، ام  لإ  زمري  امهالك  دوسأو ، ضيبأ  انه  هنل  رمحألاو ، ضيبألا  نيب 
نم ام  نول ، نم  ام  ديبألا ، دبألاو  دوجولا  لإ  بايغلاو ، روضحلا  لإ  راهنلاو ، ليللا 
راكفأ عمجم  هنإ  ةرامع  سيل  اذه  نإ  لوقأ : كلذل  انه ، ةفدصلا  ديلو  طخ  نم  ام  لش ،



ىرتسو نولا -  عم  راوح  ف  نوي  نأ  دبال  ميمص ، يرصم  ءانب  لك  اذه  ةيفسلف ،
.هيف روفحملاو  رفحلاو  ءالطلاو  رجحلا  زواجتت  ةيفسلف  اراكفأ  يوحي  نأ  دبالو  فيك - 

.رصبلاب دعصنل 
.لمأتنل لهمتنل ،

، كنرلا ىربلا ، دباعملا  لخادم  ولعت  امك  امامت  لخدملا ، لعأ  سمشلا  ىرأ 
اهنإ نانولم ، ناحانج  هنم  غزب  دقو  سمشلا  صرق  ىرن  دباعملا  ف  .دباه  مويسرلا ،
تيأر ةيئرملا ، ريغ  رطاخملا  ءردو  ةيانعلاو  ةيامحلا  زمر  ةيماحلا ، ةقلحملا ، سمشلا 

لعأ ةينحلا  وأ  ةيقاطلا  كلت  نسح ، ناطلسلا  لخدم  لع  ميدقلا  يرصملا  ةيامحلا  زمر 
امب هتنت  نيوكتلا ، نحنم  عبتت  طوطخ  هنم  لدتتريغص  يرئاد  صرقب  هتنت  لخدملا 

.ةريغص اراهزأ  هبشي 
؟ اذه نمي  له  ةشهدب : سفن  لأسأ  امئاد 

لك ةعشألا ، هنم  لدتت  يذلا  سمشلا  صرق  ةينوتانخألا ، سمشلا  تليخم  لإ  عدتسأ 
ازمر هيف  ىأر  نوتانخأ ، ةدابع  عضوم  نوتآ  سمشلا  صرق  ةيمدآ ، ديب  هتني  عاعش  طخ 

.دحألا دحاولا  هلإلل 
.ةشهد نكردت  نراقأ  امدنع 

: لوقأ ةرورضلاب ، سيل  ةينوتانخألا ؟ سمشلا  ىأر  لخدملا  ممصم  نأ  كلذ  نعي  له 
ةفاك لع  ةحارلاب  رعشتو  رمعتسملا  يبنجألا  نمأتو  رقتست  تناك  امدنع  رصم  نإ 

، روهظلا ف  .ديدج  نم  هسفن  نع  ريبعتلا  ف  ميدقلا  حورلا  اهنومضم  أدبي  تايوتسملا 
وأ نيينامثعلا  لثم  بناجأ  مهربتعأ  كلذل ال  رصم ، ف  اوأشنو  اوبرت  كيلامملا  نيطالس 

نم جربلاو  يرحبلا  هيأزجب  كولمملا  رصعلا  ربتعأ  كلذل  زيلجنإلا ، وأ  نييسنرفلا 
ةثرالا ملعن  نأ  فيو  ةقهاشلا ، رئامعلا  هذه  انيلإ  تلصو  هنمو  رصم ، روصع  هزأ 
لقن انف ، نيسمخو  ةثالث  اهنم  لطبأو  اهلخد  امدنع  رصمب  لوألا  ميلس  اهقحلأ  تلا 

لك نأش  طحنا  كلذل  .ةلماك  ةراضح  بهن  هنإ  يأ  ةناتسألا ، لإ  نيعدبملاو  عانصلا 
ةسمخ لإ  نامزلا  نم  نينرق  لالخ  اهدادعت  صقنو  نامثعلا  لالتحالا  تحت  ءش 

امدنع نييالم ، ةينامثب  نوردقي  رصم  ناس  ناك  لوألا  ميلس  اهازغ  امدنع  ةمسن ، نييالم 
.ناسنإ نويلم  فصنو  نينويلمب  ةلمحلا  مهتردق  ادادعت  ىرجأو  تربانوب  نويلبان  ءاج 
ةىؤرلا ربع  مهتيؤرو  دادجألا  ثارت  يرصملا  عدبملا  خسنتسي  نأ  ةرورضلاب  سيل 

أدبي رطخلا  نمأتو  ةحارلاب  ةيعمجلا  ةركاذلا  رعشت  امدنع  كلذ  نمي  نلو  ةرشابملا ،
روصعو سرفلاو  ودبلا  تاوزغ  بارغألا ، رابغ  ضفني  روهظلا ، ف  لصألا  نومضملا 

اذهو .مهحورب  راسكنالا  قحلي  امدنع  الإ  عادبإلا  نع  نويرصملا  فقوتي  ال  ةناهإلا ،
ةملظلا يديأ  لع  لخادلا  نم  وأ  بناجأ ، يديأ  لع  جراخلا  نم  تأي  ام  ابلاغ  راسكنالا 

نأ ردانلا  نم  تمص ، ف  نولحريو  تمص  ف  نويرصملا  عدبي  ذئدنع  داسفلا ، رداصمو 
لخاد راهبناب  فقوتأ  كلذل  ارادج ، لط  شاقن  وأ  .ًادجسم  ممص  سدنهم  مسا  أرقن 



نع ًاديعب  كانه  نسحلا ، كبلب  نب  دمحم  رئامعلا  داش  مسا  لإ  اعلطتم  ةيفنحلا  ةسردملا 
دمعت امبرو  رادجلا  لع  همسا  يرقبعلا  سدنهملا  طخ  ةيفنحلا  ةسردملا  لخاد  راظنألا 

، ةيكولمملا تامسلا  ىدحإف  اضيأ ، اهنمؤيو  هسفن  فخيل  لخادلا  صقلا ، ناملا  اذه 
كبلب نب  دمحم  مسا  نركذي  كاذ ، وأ  اذه  دض  مكاحلا  نذأ  ف  دقحلا  بصو  سمهلا 
هتقيشع ةلملل  يرحبلا  ريدلا  ديشو  ممص  يذلا  تومنس  يرقبعلا  سدنهملاب  نسحلا 
حتفي امدنع  دحأ  اهاري  تح ال  دبعملا ، باوبأ  فلخ  همسا  بتي  ناك  توسبشتح ،
مهضعب شبن  عقوت  امك  اثالثو ، نيترم  ءالطلاب  هيطغيو  همسا  بتي  ناكو  اهعيراصم ،

نأب داقتعالا  ةيرصملا  نيماضملا  دحأ  رخآلا ، ملاعلا  ف  هودابأ  يأ  همسا ، اوحم  هربق ،
قبي نأ  يرصملا  دهتجا  كلذل  كانه ، ايح  هءاقب  نعي  هبحاص  ليحر  دعب  مسالا  ركذ 

.نسحلا ربلاو  ريخلا  لعف  ةجيتن  ركذلاب  وأ  ءانب  لع  همسا 
؟ مويلا تح  هدجن  ام  اذه  سيلأ 

تلا ةيكولمملا  ةرامعلا  لإ  قيحسلا  نمزلا  ة مـن  ــ مداقلا ـر  صا ـ نعلا كلت  ةد  ـ يد ــ ع
ةيهتنملا ةيلدتملا ، اهتعشأو  ةقلعملا  سمشلا  ةيرصملا ، صئاصخ  اهيف  تلمتكا 

.ديحولا رصنعلا  تسيل  ةينوتانخألا  ةعشألا  لثم  امامت  راهزألاب ،
ر: ــــــ ن ــ نذإ فـل

اذنأ اه  لخادلل ، ةبسنلاب  ىرسيلا  ةيحانلا  نم  اجرد  رشع  نثالا  ايقترم  لهم  لع  هجتأ 
نل ئاذح ، نم  درجتلا  دعب  ةيماخرلا  ةبتعلا  روبعل  بهأتأ  قهاشلا ، لخدملا  تحت  فقأ 
لإ رظنلا  تفلأ  طقف  ننلو  ةديدع  فراخزلا  دحاو ، رصنع  مامأ  فقوتنلف  طقف  .ًهم 
دحأ هضفي  نل  يذلا  رسلا  نم  سبقو  ةيؤرلا  رهوجلا ، ضعب  يوحي  هنإ  نويلاديملا ، اذه 

.طق
: جرد ــــ تلا

كلذك اهلك ، فراعملاب  تأي  لفطلا  الو  ةأجف ، لتمي  رهنلا  ال  ًمتم ، دلوي  ءش  ال 
كلذ اوظحال  نويرصملا  ةعيبطلاو ، دوجولا  نيناوق  دحأ  جردتلا  ةتغب ، رمثي  ال  رجشلا ،

ءام ةطقن  لالخ  نم  حولي  ناضيفلا  ناك  راظتنا  لوط  دعب  رهنلا ، لوألا  مهردصم  ناكو 
ف دسجت  يرصم  ساسأ  موهفم  جردتلا  اذه  .اريده  حبصتل  مظاعتتو  قفدتت  ام  ناعرس 

.نفلاو ءانبلاو  ةديقعلا 
ةرمث هبشي  ام  دوجو  نيلباقتملا  نيرادجلا  لع  ظحلن  بيهملا ، لخدملا  مامأ  نحن  اه 

بناج لإ  عقت  لوألا  نويلاديملا .»  » مست ةفرخزلا  ف  عمدلا ، ةرطق  وأ  ىرثملا ،
.اهتيؤر اننمأ  ام  قيقدتلا  الولو  سمهلاك ، ودبت  اهلخاد  طوطخلا  .قرشلا  ةيحان  رادجلا 

نويلاديم يبرغلا  بناجلا  لع  امامت  اهلباقم  ف  .لاخ  حطسلا  نأ  ضعبلا  نظي  امبرو 
لع فرعتن  انأدب  .حضوأو  قمعأ  ةيلخادلا  فراخزلا  لشت  تلا  طوطخلا  نل  لثامم ،

لش ف  متي  لامتكالا  نأ  ظحالن  انه  رادجلا ، سفن  لع  ثلاثلا  نويلاديملا  حمالملا ،
ةطقن لإ  ضمل  ميقتسم  طخ  ف  ضمي  دوجولا  نأ  ول  اميقتسم ، اطخ  سيل  .يرئاد 

هنإف ةرئادلا  لش  عبتي  امدنع  دوجولا  نل  هلصأ ، لإ  داع  امو  لوهجملا  ف  ةددحم  ريغ 



.أدب ثيح  لإ  عجري 
( ةرم لوا  مكَاْنقََلخ  امك  ٰىداُرف  َانوُمتِىج  َْدقَل  )

تلمتكا دقو  ريخألا  نويلاديملا »  » ىرن ل  قرشلا  بناجلا  لإ  رصبلاب  لقتنن 
سفن لع  لوألا  نويلاديملا  لإ  انلقتنا  اننأ  ول  ًخادتم ، ًش  تذختاو  هلخاد  هفراخز 

دجنسف رصبلاب  ةيسكع  ةلحرب  انمق  ول  اننإ  يأ  اوحم ، هاندجول  دحاو  طخ  لع  رادجلا 
تسيل ةيمالسإلا  ةفرخزلا  ةعبرألا ، لاشألا  كلتل  تءارق  كلت  ةطقنلا ، سفن  لإ  اندع  اننأ 

نأ اهب ، لصوتن  نأ  مهملا  ناعملاب ، جضت  امنإ  ةغرفم ، اشأ  تسيل  .ًاتماص  انف 
.اهفشتكن

يويندلا نيملاع ، نيب  لصاف  انه  ضيبألا ، ماخرلا  نم  ةبتعلا ، ربعأ  لخدملا ، نم  مدقتأ 
رخآ ملاع  ةيادب  انهو  تاحلاصملاو ، تاعازنلاو  تالماعملاو  جيجضلا  ثيح  جراخلا 

.دودحملاو دودحماللا  ناسنإلاو ، نولا  هروحم  لمأتو  ءوده  هيف 
تايآلاو فراخزلا ، لمجأ  دجسملا  باب  نمضتي  امئاد  .نيعارصم  نم  يبشخ  بابلا 

.ةنئمطملا
(. نينمآ مَِسب  اهُوُلخدا  )

.باب ريخ  انل  حتفا  باوبألا ، حتفم  اي  ءاعد : وأ 
ناطلسلا هيلع  لوتسا  يذلا  لصألا  بابلل  ليدب  فئاز ، نآلا  هارن  يذلا  بابلا  نأ  ريغ 

.لباقم نودب  هعزتنا  ناطلسلا  نإ  لاقي  تح ال  ادج  ديهز  غلبم  لباقم  يومح  خيش  ديؤم 
ةبتعلا باوبأ  ةىؤر  في  قرفلا  فرعن  تح  ةليوز ، بابل  رواجملا  هدجسم  لإ  هلقن 

ةدوع نمتأ  مل  بشخلا ، طغي  ةضفلاو  بهذلاب  معطم  ساحن  ربنملا ، بابو  اهذفاونو 
.بيهملا لخدملا  لمتي  تح  هعقوم  لإ  بابلا 

ال هدعب ، ءش  نأ ال  انيلإ  ليخي  لماكتم .، ءانب  هنإ  بابلا ، لخدي  يذلا  غارفلا  ف  فقن 
امبر لمتم ، ريغ  جرد  قرشلا ، لإ  انرظن  اذإ  جرد  ةيادب  حملن  اننأ  الإ  هيلي ، رخآ  ءزج 

ف .هتاذب  مئاقلا  نيوكتلا  اذه  جلن  بابلا  زايتجا  درجم  يدؤي ، دقو ال  ام ، نام  لإ  يدؤي 
، ةغرفم ةتوحنم ، فراخز  نم  ةريبك  ةرئاد  اهقوف  رادجلا  لع  .ةعفترم  ةبطصم  انتهجاوم 

، زكرم ةمث  امئاد  تش ، لاشأ  لإ  عرفتت  مث  ةرهزلا ، بلق  ةئيه  لع  زكرم  نم  قلطنت 
مل نإو  تح  زكرم  هل  عساشلا  نولا  اذه  زكرم ، نم  الإ  ءش  قلطني  ال  زكرم ، نم  دبال 

اهلخاد رهجملاب  الإ  اهتيؤر  نمي  تلا ال  ةريغصلا  ةرذلا  هذهو  .هدوجو  لع  دحأ  لدتسي 
.كاردإلا ال لع  صعتسي  .زكرملا  رمأ  ريحم  زكرم ، نورتكإللو  زكرم  ةرذلل  نورتلإ ،

: لوهجلا ناسنإلا  ابطاخم  مورلا  نيدلا  لالج  انالوم  لوقي  اذهل  ماهفألا ، هكردت 
ز: ـــ كرملا ت  ــــ نأ زكرملا ..  نع  ثحبت  ال 

وأ ًانام  فرعأ  مل  ةيلخادلا ، هتاعاقيإ  نيوكت  لل  ءانبلا ، قيسوم  أدبت  لخدملا  ف 
ممصملا دمعت  .نسح  ناطلسلا  لثم  ةوقلا  كلتو  ةبوذعلا  هذهب  هاقيسوم  ملاعلا  ف  ءانب 

انل نمي  ةأجف ، دعصي  ةيادبلا  ف  يوق  نحل  نيلخادلا ، ةهجاوم  ف  ةرئادلا  هذه  عضي  نأ 



انم عبنت  ءانبلا  قيسوم  نيصحفتم ، نينعمتم ، رصبلا  انلطأ  ام  اذإ  هاصقتن  نأ  هعبتن ، نأ 
.راس .دوجوم  اهريثأت  نل  اهكاردإ  تاجرد  توافتت  اضيأ ،

.ةيولعلا ةفسألا  .ميدق  يرصم  دبعم  ف  هنأك  ءزجلا  اذه  ةمخض ، ةذفان  برغلا  لإ 
عرذأ هنم  قثبنت  هالعأ ، ىرئاد  سوق  ةمث  برغلا ، لع  ةلطملا  ةذفانلا  لإ  يدؤي  باب 

.ديعب نم  لطت  اهنأ  ريغ  ىرخأ  ةرم  سمشلا  ءارمح ،
نالدابتي ضيبألاو  رمحألا  ةيسيئرلا ، ةبقلا  لإ  ةيدؤملا  بابقلا  فاصنأ  لإ  علطتأ 

، سبجلاب قشعملا  نولملا  جاجزلا  نم  ذفاون  نامث  قهاشلا  ولعلا  ف  كانه  .امهعقاوم 
، يأنلا وأ  دعبلا  ماقم  هيمسن  نأ  نمي  رخآ  ماقم  نم  رخآ ، عون  نم  قيسوم  حولت  انه 

.ريثلاب حوت  اهنل  ةعفترملا  ريغ  ةسماهلا  قيسوملا  اهنإ 
ـة؟ نامث

.ةميدقلا ةيرصملا  ةديقعلا  ف  نوماثلا  عمجم  ف  ةينامثلا  هلإلا  تايلجت  ركذتن 
.ةينامثلا ةنجلا  باوبأ  نع  هانأرق  ام  عدتسن 

(. ٌةيناَمث ٍذئموي  مَهقَوف  َِكبر  شرع  لمحيو  : ) ةميرلا ةيآلا  ددرتت  ذئدنع 
ةتس ًانايحأ  ةبقلا ، تحت  ذفاون  نامث  ةينامث ، ولعلا  صخي  ام  نعمو ، ىزغم  دادعألل 
ودبي عبطلاب  .كيلامملا  ءارحصب  يابتياق  وأ  قوقرب  نب  جرف  تبق  ف  لاحلا  وه  امكرشع 

.قئاقدل انه  فقوتأ  ديعب ، دعب  نم  امداق  امعان ، لوألا  هلوصأ  لإ  للحت  يذلا  ءوضلا 
نل هرثدت ، لالظلاو  هقوف  ةبقلاو  لخدملا  اذه  رأ  ملأ  نمم ، اذهف  ًادئاع  تينثنا  اذإ 

، بذجلا قيسوم  ىرخأ ، ةرم  قيسوملا  حضتتو  ولعت  انه  ةوعد ، هيف  جردلا  اذه 
.ةوعدلا قيسوم 

نانثا ءانبلا ، عافتراب  قهاش  رونم  رونملا ، تحت  ةفقو  امهيلت  نيتجرد ، دعصأ  ضمأ ،
تارايت بلج  اهتفيظو  .ناكرألا  لع  ةعزوتم  ةعبرأ  نسح  ناطلسلا  ف  ارتم ، نوسمخو 

ةفيظولا امأ  ةروظنملا ، ةفيظولا  ه  كلت  اراهن ، ءوضلاو  ةرامعلا ، لخاد  لإ  ءاوهلا 
، امخض ني  امهم  دودحملا  ءانبلا  نيب  ةقالعلا  ةماقإ  هف  ةروظنملا ، ريغ  ةنمضتملا ،

.قلاخلاو قولخملا  نيب  برلاو ، دبعلا  نيب  ءامسلاو ، ضرألا  نيب  هل ، دح  يذلا ال  نولاو 
دباعملا باوبأ  هب ، ةقالعب  ظافتحالا  نولا ، ةرواحم  ةيرصملا ، ةرامعلا  ةفسلف  كلت 

تاحتفلا ةينانويلا ، ف  سيتوسب  فورعملا  ةيناميلا ، ىرعشلا  مجن  هاجتا  ف  رباقملاو 
قرفلا فرعي  نأ  دحأ  دارأ  اذإ  ءاوهلا ، فقالم  كلذك  ةقدب ، ةعزوم  ءوضلاب  ةصاخلا 

نولل ةلص  ثيحو ال  ةرشابم ، نحصلا  لإ  لوخدلا  ثيح  لباقملا ، عافرلا  لإ  هجتيلف 
ةجرد عافتراو  سافنألا  رسعب  هلخدي  نم  رعشي  كلذل  تمصم ، طغم ، هلك  ءانبلاب ،

اعجرتسم وه ، هئارث  لإ  ادانتسا  هممصو  دجسملا  اشاب  سنريه  ططخ  دقل  ةرارحلا ،
رامعملا ةماخض  الإ  هلغشي  مل  اهريغو ، انييف  ف  ةمخضلا  سئانلاو  تايئاردتالا 

ناعملا مهفي  مل  هزواجت ، عطتسي  مل  نإ  لقألا  لع  هعم  يزاوتلا  ةلواحمو  هل  هجاوملا 
.ةيراسلا قيسوملا  عمسي  ملو  ةنمالا ،



سمخلا تاجردلا  قترأ 
زيلاهدلا مخضأ  هنإ  انه ، نم  هسفن  نع  حصفي  جرعنملا ال  نل  نحنم  لإ  يدؤي  زيلهد 

لبق رممب  ناسنإلا  رمي  نأ  دبال  ةميمصلا  ةيرصملا  دجاسملا  لك  ةيرصملا ، ةرامعلا  ف 
كلذك ةميدقلا ، ةيرصملا  رباقملا  ميمصت  سفن  هنإ  .فوشملا  نحصلا  لإ  هلوصو 
ةرم نحنت  مث  نينثا  لع  هعارذ  زاتجتو  عبرأ  لع  هلخدت  يذلا  لخادلا  نم  مارهألا 

ف رعاشلا  لوقي  امك   ) ةبوجعلاو بجعلل  اي  نفدلا ، ةفرغ  جلتل  عبرأ  لع  ىرخأ 
ربتعا كلذل  بابلألا ؛ ووذ  الإ  هيلإ  هبتني  متأ ال  ضرع  ةلماك ، ةايحلا  ةلحر  اهنإ  ةيلالهلا ،)
، ىرخأ ةايح  لإ  لوخدلاو  ةايح  ةقرافم  ةدالولا ، لإ  يدؤملا  لبهملا  هنأكو  رمملا 

ةلحر ءرملا  اهيف  أدبي  تلا  ةظحللا  لإ  روبع  نع  داليم ، نع  ةيانك  رمملا  وأ  زيلهدلا 
.ءاج ثيح  نم  اعجار  يوطني  نأ  لبق  ةايحلا 

ريمأ اهأشنأ  تلا  ةيعامجلا  تاومألا  ةلسغم  لإ  يدؤى  باب  وأ  ةذفان  ةحتف ، نيميلا  لإ 
لإ سانلاب  رمألا  لصو  ملاعلا ، ف  نييالملا  دصح  يذلا  ريبلا  نوعاطلا  نمز  كولمم 

رادجلا ةياهن  ف  ةيعامجلا ، لساغملا  ترهظ  اذه  ليسغتلل ، في  تقو  ةمث  دعي  مل  هنإ 
دعم ةعلقلا ، لإ  ضفي  هنإ  ضعبلا  لوقي  قفن  لإ  يدؤي  ريغص  باب  رمملل  قرشلا 

بابلا نأ  قدصأ  نلعجي ال  ام  نل  ام ، ةلواحمل  هضرعت  ةلاح  ف  ناطلسلا  بورهل 
.برهم هنأ  ةركف  عم  فانتي  امب  ادج  رهاظ 

، ةرايزلل صصخم  ريغ  هلمكأب  ءزجلا  قلغم ، ةيبشخ ، نابضق  نم  باب  ةهجاوملا  ف 
.نيح لإ  هئجرنلف  فشتسملا ، لإ  يأ  ناتسراميبلا ، لإ  يدؤي 

نم حولي  ءزج  هسفن ، نع  نحصلا  رفسي  انه ، فقوتأ  ةمئاق ، ةيواز  ف  رمملا  نحني 
نحللا ال ةيفخلا ، هاقيسومب  ءانبلا ، ةفسلفب  ركذأ  لك .»  » سيلو ءزج  لبقلا ، ناويإلا 

شمي نأ  نبجعي  نم  حصنأو  انه  لهمتأ  كلذل  ردقب ، ءش  لك  ةدحاو ، ةرم  غزبي 
، فقأ نأ  بجي  نيأ  نرق  فصن  لاوح  تلاط  تلا  ةقالعلاو  ةربخلاب  فرعأ  نيوهلا ،

؟ ىرت فيك  مهملا  ىرت ، نأ  امهم  سيل  عرشأ ، نأ  ل  نمي  نيأو 
وه اه  لهم ، لع  اسفنتم  لعأ ، لإ  رصبلا  اعفار  انه  فقوتأ  تاوطخ ، ثالث  مدقتأ 

، هنم برتقأ  ام  ردقب  دعب ، يرظنل  لمتي  مل  هنم ، ريبك  ءزج  حولي  قلعملا  يرجحلا  دقعلا 
رفسلاو ايدام  مدقتلاب  عسلاب ، هلك  ءانبلا  لمتي  نحنميو ، نم  برتقي  ام  ردقب 

.اهبو سافنألا  ف  رفسلا  لثم  امامت  روظنملا  ريغ  يونعملا 
ناويإلا لبقلا ، ناويإلل  يرجحلا  سوقلا  وه  اه  فقوتأ ، ةوطخب  رمملا  ةياهن  لبق 

لإ قلعملا  يرجحلا  سوقلا  رجحلاب ، ارطؤم  غارفلا  ىرأ  ةطقنلا  كلت  نم  دصقملا ،
.رادج وأ  دومع  هدنسي  ال  غارفلا ، لإ  قلعم  نط  نع  هنزو  لقي  رجح ال  لك  غارفلا ،

، ةيلحك هيف  ةدمعألا  ضعب  دجوت  ةلماحلا ، ةدمعألا  نم  امامت  ولخ  نسح  ناطلسلا 
نسح ناطلسلا  ةرامع  ءانبلا ، نم  ايساسأ  اءزج  تسيل  .لخدملا  لثم  رادجلا  ف  ةتوحنم 

اذه ةقيقد ، تاباسحب  لعأ  لإ  اهئاقتراو  اهضعبل  اهلمحو  ناردجلا ، لباقت  لع  موقت 
سدنهملا نإ  لاقي  ةيمالسإلا ، ةرامعلا  ف  سوق  يأ  قوفي  قلعملا  يرجحلا  سوقلا 



وأ ىرسك  ناويإ  رتملا ، لاوحب  ىرسك  ناويإل  يرجحلا  سوقلا  زواجت  دمعت  ممصملا 
ليزه دسج  ىرسك  ناويإ  تاينيعبسلا ، ف  هترز  دقو  دادغب ، نم  برقلاب  عقي  كب  ناملس 

ةيواز وأ  سو ، ـ قلا لو  امهم طـ سيل  ـن ، سح نا  ـ طلسلل لبقلا  ناو  ـ يإلل ةب  ـ سنلاب
.ءانبلا ميمصتلا ، ءارو  ةنمالا  حورلا  كلت  مهملا  هئانحنا ،

.نحصلاو زيلهدلا  نيب  ـلـة  صافلا ة  ــ بتعلا لع  فقأ  ة ، ــ ئاهن ةو  ــ طخ مد  ــ قتأ



نحصلا ف 

نذإ
نأ امكو  رسيلا ، ةيادب  ف  نحن  اهو  رسعلا  انزتجا  قيضلا ، ليوطلا ، زيلهدلا  انربع 

، انلخاد ءضت  نحصلا  ةباحر  نإف  .ةدشلا  ةاناعم  دعب  الإ  نو  ــ كي جرفلا ال  ةوال  ــ كاردإ ح
هنإ قلطم ، ريغ  ءاضف  اذه  هبتننل ، نل ..  .بيهرلا  غارفلا  ةهجاوم  ف  انسفنأ  دجن  ذإ 
ةقهاشلا ةعبرألا  تاناويإلا  الولف  اهتاذ ، ةيدودحملا  كلت  هتيئاهن  دسجي ال  ام  نإ  لب  .دودحم 
.ةديعبلا ةبيرقلا ، ءامسلا  لإ  ةرشابم  قلطني  يذلا  غارفلا  اذه  ديسجت  نا  ــ امل ك عافترالا 

رجف ذنم  بابلألا  لوأ  لع  ةيصعتسملا  ةضماغلا ، ةيئانثلا  كلت  مامأ  انه  انسلأ 
، دسجلا ةباثمب  ةمخضلا  ةيرجحلا  ناردجلا  هذه  تسيلأ  دسجلاو ، حورلا  نعأ  ةيناسنإلا ،

غارفلاو نيبملا ، ءاضفلا  دسجي  رجحلا  زكرملا ، ةباثمب  بلقلا  ةقطنم  ف  غارفلا  اذهو 
؟ رخآلا نع  امهدحأ  لصف  نمي  لهف  .نيتملا  ناينبلا  ةوق  زربي 

..الك
ام اضيأ ، سئانلاو  دجاسملا ، ناردج  دحت  تلا  ةيرجحلا  لاشألا  هذه  تلمأت  املاطل 

، اهل رخآ  ًافصو  تعمس  نيأ  الو  تم  ركذأ  الو  تافارشلاب ، نويرامعملا  اهيمسي 
؟ سئارعلا

، دودح ةثالث  نم  نوكتت  ةرمف  رخآ ، لإ  دجسم  نم  اهلاشأ  فلتخت  تلا  سئارعلا  هذه 
ودبت ةرمو  ةقيرعلا ، ةيرصملا  ستوللا  ةرهزك  ودبت  ًانايحأ  ةعبس ، وأ  ةسمخ ، ةرمو 

سفن ىرأ  اهلمأتأ  ذإ  .اهنم  ةدحاو  ذشت  ال  يدبأ ، ٍواست  ف  سئارعلا » رواجتت  ةدرجم ،
ةداملا قانع  .نيتنثا  لك  للختي  يذلا  غارفلا  لالخ  اضيأ  غيص  دق  يرجحلا  لشلا 

ام ردقبو  قلطملا ، غارفلاب  يبسنلا  غارفلا  دحتي  تقراف  اذإ  دسجلاب ، حورلا  .غارفلاب 
.ةياهن نوكت  ام  ردقب  ةيادب  نوكت 

؟ ةيناسنإلا ةايحلا  انه  ناينبلا  كاحي  الأ 
يدؤملا ديهمتلا  ثيح  قرشلا ، اهربكأ  ةفرشم ، ةهجاوتم ، ةدماعتم ، تا  ـ ناويإ ةعبرأ 

، ةلبقلا ثيح  .هجاوملا  ناويإلا  لإ  اعلطتم  زيلهدلا ، ةياهن  دنع  فقوتأ  امئاد  .ةبقلا  لإ 
يرصب هب  قلعتي  ام  ارتم ، نورشعو  ةينامث  رهام -  داعس  ةروتكدلا  ركذت  امك  هقمع - 

برضي ناك  دقو  مالسإلا ، ملاعلا  ف  دقع  ربكأ  ربتعي  يذلاو  يرجحلا  دقعلا  كلذ 
، سوقم دقع  هولعيو  غارفلا  ف  موقي  ثيح  ةيرامعملا ، ةيرقبعلا  ف  لثملا  ىرسك  ناويإب 

دقو .عرذأ  ةسمخب  ىرسك  ناويإ  لع  ديزي  نسح ، ناطلسلا  ةسردم  ف  ةلبقلا  ناويإ  دقع 
اهمسا ةقطنم  ف  دادغب ، ةنيدم  برق  عقيو  ىرسك ، ناويإ  مامأ  تاونس  ذنم  اموي ، تفقو 

لبق ةصاخ  ميدقلا ، ملاعلا  تامالع  نم  دعي  ناك  هنأ  نم  مغرلا  لعو  .كب  ناملس 
يدنع ثدحي  مل  هنم  قبت  ام  نأ  الإ  ةيسرافلا ، ةيقرشلا  ةيروطاربمإلل  ازمر  ناك  مالسإلا ،



نسح ناطلسلا  ةسردم  امأ  اعفترم ، امئاق ، قب  نإو  ٍلاب  للط  درجم  هنإ  .ايوق  ارثأ 
.ةوقلاو ةايحلاب  ضيفتف 

ءش ال  غارفلا ، ف  لهم  لع  ردحنتو  عفترت  ةرواجتملا ، ةليطتسملا  ةراجحلا  نم  دقعلا 
ميمصتلا نإ  هلايخ ، ةعسو  ممصملا  ةأرج  انه  دسجتتو  .مئاوق  ال  ةدمعأ ، ال  اهدنسي ،

وأ ارعش  ناك  ءاوس  نفلا  ف  ةر  ـ ما ـ غم يأ  نلو  .ةر  ـ ما ـ غملا لإ  اضيأ  جاتحي  يرامعملا 
متي هلك  اذه  باعيتسا  دعب  .ثارتو  لوصأ  لإ  ةدنتسم  نوكت  نأ  دبال  ءانب  وأ  ًاشقن  وأ  ارثن 

.ديدجلا قيقحتل  قالطنالا 
تاوامسلا لإ  قيلحتلا  ف  قالطنالا ، ف  ناسنإلا  ةبغر  ةزجعملا  دقعلا  اذه  دسجي 

.رجحلا ..داوملا  بعصأ  مدختسا  نإو  تح  العلا 
ةيضرأ نع  ةعفترملا  هتيضرأ  فرط  دنع  سلجأ  ل ، ـ بقلا ناويإلا  ـف  صتنم لإ  ه  ــ جتأ

ىرخأ ةيصاخ  فشتكأ  انهو  .ةلبقلا  اهجاوم  غارفلا  طسوتأ  ننإ  يأ  حيسفلا ، نحصلا 
ف هنيوكت ، اذك  رظنلاب ، هتحاسم  باعيتسا  نمي  ةهج  يأ  نمف  .لئاهلا  ءانبلا  اذهل 

، هتماخض مغر  ءانبلا  ةيلومش  كاردإ  لع  كلذ  رثؤيف  ئيزجتلا  عقي  ةيسرافلا  دجاسملا 
ناردجلا .لايخلا  قالطإ  ف  ارود  ديرجتلا  بعلي  ةيرصملا  ةرامعلا  ف  نلو  ،

هيلع صجلا  نم  طيرش  ًثم  قرشلا  ناويإلا  ف  ةددحم ، عضاوم  ف  الإ  ةشوقنمريغ 
: اهصن .تابنلا  قاروأ  نم  ةاحوتسم  ةيفلخ  لع  ةيفوك  ةباتك 

اْحَتف ََكل  َانَحَتف  اَّنا   .. ) ميحرلا ميحرلا  هلا  مسب  .ميجرلا  ناطيشلا  نم  هلاب  ذوعأ  »
ًاطارص َكِيدهيو  َكَيلع  هَتمعن  متيو  رَّخَات  امو  َِكبَنذ  نم  مََّدقَت  ام  هلا  ََكل  رفْغيل  ( 1  ) ًانِيبم
نينموْملا ِبُوُلق  ف  َةَنيسلا  لزنا  ِيذَّلا  وه  ( 3  ) ازِيزع ارَصن  هلا  َكرصنيو  ( 2  ) اميقَتسم

(4  ) اميح اميلع  هلا  َناكو  ِضرالاو  ِتاوامسلا  دُونج  هلو  ِمهناميا  عم  ًاناميا  اودادزيل 
مْهنع رّفيو  اهيف  نِيدلَاخ  راْهنالا  اهتَحت  نم  ِيرَجت  ٍتاَّنج  ِتَانموْملاو  نينموْملا  لْخديل 

.((5  ) اميظع ًازَوف  هلا  َدنع  َكَلذ  َناكو  ِمهتاِىيس 
ةنيسلا ثبو  هنم ، فدهلا  زاربإ  ف  مهسيو  ءانبلا ، نم  سيئر  ءزج  انه  نآرقلا  صنلا 

دييشتب رمأ  نم  حور  ةصاخ  ةبقلا ، تحت  مهدوقر  ضرتفملا  توملا  حاورأو  سوفنلا ، ف 
.هسفن ناطلسلا  دجسملا ،

يذلا ديرجتلا  اذه  نلو  .ةقيقدلا  فراخزلا  نم  ةيلاخ  اهتاحاسم  مظعم  نذإ  ناردجلا 
رصبلا قرغي  هنإ ال  هب ، حرصي  امم  رثكأ  حوي  ةماع  ةيرصملا  ةيمالسإلا  ةرامعلا  زيمي 

ةيللا ناعملا  دسجتت  ةقلطنملا  ةئيرجلا  طوطخلا  قيرط  نع  نلو  ليصافتلا ، ف 
، رتم هضرعو 32٫5  رتم  هلوط 34٫60  .ابيرقت  عبرم  ةئيه  لع  نحصلا  ةيحوملا ،

موقت ةيبشخ  ةبق  اهولعت  ءوضولل  ةيقسف  امامت  زكرملا  ف  ماخرلاب ، ةشورفم  ةيضرألا 
ةأضيملا هذه  اهنم ، غارفلا  خيراتو  سرلا  ةيآ  ةبقلا  لع  بتك  .ةدمعأ  ةينامث  لع 

اصخلم نو  ـ كي يذلاو  .نيساحنلا  ف  قوقرب  ناطلسلا  دجسم  طسوتت  ىرخأب  نركذت 
.نسح ناطلسلا  دجسمو  ةسردمل  ًيمج  ايرامعم 

اببس يردأ  ال  غارفلا ، نيوتحي  ذإ  رصقت ، وأ  لوطت  دق  ةسلج  دعب  نحصلا  روبعل  بهأتأ 



لوقيو ةيناسنإلا  سفنلا  نع  اهمظن  تلاو  لخاد ، انيس  نبا  سيئرلا  خيشلا  ةديصق  ددرتل 
.اهتيادب ف 

ع ــ فرألا ـل  حملا نم  ـك  لإ ـت  طبه
ع ــــ نمتو زز  ــــــ عت تاذ  ءا  ـــ قرو

ٍفرا ـــ ةلقم ع لك  ن  ـــ ـة ع بوجحم
عقربتت ملو  ترفس  تلا  هو 

ةرم نم  ام  هنأ  بيرغلا  لبقلا ، لإ  ارظان  تفتلأ  قرشلا  ناويإلا  دودح  لإ  لصأ  ذإ 
يرجحلا دقعلا  لعأ  ف  .كانه  نارقتست  ثالث ، وأ  ناتمامح  نتعلاطو  الإ  اهيف  تئج 

اضماغ ًانجش  ريثي  ما  ـ محلا اذه  روضح  نونلا ، قوف  ةطقنلا  امهنأك  .تافارشلا  برق 
ف تنك  ءاوس  ةريهظلا ، ةعاس  اهليده  ددرت  تركذتو  الإ  ةقوطم  ةمامح  ىرأ  الو  يد ، ـ نع

صوبلاو فاجلا ، مطلاو  زيبخلا ، ةحئارب  مامحلا  تاوصأ  لخادتت  ثيح  ةنيهجب  تيرق 
ف ارقم  هل  ذختي  انه  تاناويإلا  قوف  رقتسملا  مامحلا  نأ  ودبي  حطسألا ، قوف  سدملا 

مامحلا اذه  نويع  ف  ودبن  فيك  اناري ؟ فيك  .هكاردإ  بعصي  يذلا  صقلا  ناملا  اذه 
.لع نم  فرشملا 

عمس هنإ  ماشلا  لبقم  شاوطلا  لوقي  قرشلا ، ناويإلا  فصتنم  ف  نآلا  فقأ 
مهرد فلأ  ةئام  ريبلا  ناويإلا  دقع  هيلع  نب  يذلا  بلاقلا  لع  فرصنا  لوقي : ناطلسلا 

ناميلا لع  مر  امم  ناويإلا ) لوح  ديش  يذلا  يبشخلا  ليهلا  يأ   ) بلاقلا اذهو  ةرقن ،
نأ لوقلا  الول  اضيأ : لاق  ناطلسلا  نإ  اضيأ  شاوطلا  لاق  ةمامقلا .) لالت  لع  يأ  )

.هيلع فرص  ام  ةرثل  هتكرتل  هئانب  مامتإ  نع  زجع  رصم  كلم 
ةسردملا بابو  .لوغشملا  ساحنلاب  طغملا  يبشخلا  ربنملا  باب  مامأ  انه  فقوتأ 

دحأ لخاد  نم  اهيلإ  لوصولا  نمي  تلا  ةديحولا  ةسردملا  نيميلا ، لإ  ةيفنحلا 
هذه نأ  ظحلا  نسحل  .ةبقلا  لإ  ةيدؤملا  ذفاونلا  لع  بكرملا  بابلاو  .تاناويإلا 

ةقرلا ف  ةياغ  فراخزلا  .سيئرلا  بابلا  لقن  امك  اهنكامأ  نم  لقنت  مل  ةعئارلا  باوبألا 
.ةيفافشلاو

شقن ناتحول  هيبناج  لع  نولملا  ماخرلاب  فرخزملا  قيمعلا  بارحملا  مامأ  اضيأ 
: امهيلع

ريقفلا ديب  اشاب  ميهاربإ  ريزولا  رادنيزخ -  اغأ  نسح  كرابملا  ناملا  اذه  ددج  »
.»ـ ةنس 1082ه دمحم 

ف عضو  يذلا  حيرضلا  ديصقلا ، تيب  انه  ةبقلا ، لخاد  لإ  يدؤملا  بابلا  زاتجن 
ةركفلا سفن  لئاهلا ، ءانبلا  اذه  نم  فدهلا  هنإ  لخادلا ، بارحملا  مامأ  ةرشابم ، طسولا 

مدعلا ةمواقم  دولخلا ، ةركف  مظعلا ، ةيرصملا  ةرامعلا  تآشنم  ةفاك  محت  تلا 
.رجح تفلا  تيل  اموي ، خرص  يذلا  ميدقلا  يبرعلا  رعاشلا  اذه  ركذنو  رجحلاب ، ةداملاب ،
، هربق لع  يوتحيل  لئاهلا  ناينبلا  اذه  ديش  نووالق  نب  نسح  نأ  ةبيرغلا  ةقرافملا 



، هنم ايلاخ  هحيرض  قبو  نآلا ، تح  نامثج  لع  هل  رثعي  ملو  لتق  هنلو  هيف ، نفديل 
.اضيأ هدصق  ام  اذهو  هتريسو ، هركذ  قب  نلو 

هنأب حوت  هتريس  نكت  مل  يذلا  ناطلسلا  اذه  ةريس  دنع  ًيلق  فقوتنلف  ةبقلا  جولو  لبق 
.ميظعلا ءانبلا  كلذ  فلخيس 



رجحلا ديصقو  نسح  ناطلسلا 

.كولمملا رصعلا  لإ  حورب  ةرجهلا  ف  عرشأ  امدنع  سايإ  نبا  عجرم  امئاد  .. 
ةرهازلا موجنلا  يزيرقملل ، كولسلا  تبتم ، فوفر  نم  ل  ةينعملا  عجارملا  جرختسأ 

، نالخلا ةهكافم  روصعلاو ، مايألا  فيرشت  يواخسلل ، عماللا  ءوضلا  يدرب ، يرغت  نبال 
عئادب  » لإ دوعأ  امئاد  ننل  بعوتسأو ، ديعتسأ  اهتاحفص ، بلقأ  تش ، رداصمو 

مسأ ال  رثكأ ، وأ  اماع  نيثالث  ذنم  هيلإ  ةرجهلا  موادأ  يذلاو  روهدلا » عئاقو  ف  رو  ـ هزلا
ضمو ددبت ، هلمكأب  ارصع  اهربع  كلتمأ  ننأل  ةرجه ؛ لب  ةءارق ، هتاحفص  لع  عالطا 

.هنع اىيش  انفرع  امل  ماظع  نيخرؤم  نم  هريغو  سايإ  نبا  الولو  ةعجر ، الب 
؟ سايإ نبا  اذامل 

ا ــ هددرأ نأ  ل  ـو  لحي هنم  ةلماك  تاحفص  بلق  رهظ  نع  ظفحأ  ننأ  عم  يردأ ، هلاو ال 
رثأ لخدم  ةهجاوم  ف  هقمب  سلجأ  وأ  ك  ــ لامملا ءار  ـ حص ف  يدرفمب  نو  ـ كأ ـا  مدنع

.رهزألا تح  ةيطبقلا  سجرج  رام  ةقطنم  نم  شمأ  امدنع  وأ  ميظع ،
ةصاخ اهنلو  يدنع ، ريسفتلا  نع  ةعنتمم  لظت  هدرس ، ف  هيح ، ةقيرط  ف  ءش  ةمث 

.لوطي سايإ  نبا  نع  ثيدحلاو  اهنع ، ريبعتلا  لع  ردقأ  الو  سحلاب  اهكردأ  .ادج 
.همسا ءانبلا  اذه  لمحي  يذلا  نسح  ناطلسلا  ةريس  نع  ًاثحب  هيلإ  عجرأس  نذإ .. 

فطصم دمحم  ةعبط  لوألا  ءزجلا  نم  ةحفص 519  ف  ةيرجه ، ةنس 748  ثادحأ  ف 
.اهمامتإ ف  هرمع  ققحملا  نفأ  تلا  ةعبطلا  هذه  ةعلاطمب  سايإ  نبال  ئراق  يأ  حصنأو  )

: سايإ نبا  لوقي  .نسح  ناطلسلا  دهع  ةيادب  انعلاطت  هلا ) همحر 
نمم عباسلا  وهو  ةيرصملا ، رايدلاب  مهدالوأو  كرتلا  كولم  نم  رشع  عساتلا  وهو  ».. 

 ..«. نووالق روصنم  كلملا  نبا  دمحم  رصانلا  كلملا  دالوأ  نم  ةنطلسلا  لو 
نم هل  ناك  كلملا  لو  امل  هنإ  ليق  جاح ، رفظملا  هيخأ  لتق  دعب  ةنطلسلاب  عيوب 
ةنطلسلا سرك  ةيبصلا  لوت  مكو  .ةنس  ةرشع  ثالث  طقف  ةنس ، ةرشع  ثالث  وحن  رمعلا 
امدنعو .ديؤملا  هدلاو  ةافو  دعب  اعيضر  ًفط  اوبصن  مهنإ  تح  كولمملا ، رصعلا  ف 
هينيعب لوح  هل  ثدحو  هرمع ، لاوط  هتبحاصو  ةعرصب  بيصأ  هل  ةيحت  لوبطلا  تقد 

! ةعزفلا كلت  ةجيتن 
ةاضقلاو سابعلا  ةفيلخلا  رضحي  ثيح  ناطلسلا ، بيصنت  دهشم  انعلاطي  ةداعلاك 

نأ اودارأ  امدنعو  ميرحلا ، رود  نم  يبصلا  اوعدتسا  سلجملا  لماكت  دعب  ءارمألا ، رابكو 
: ةاضقلاو ةفيلخلل  لاق  هنل  ىرامق  همسا  ناك  ةنطلسلاب  هوعيابي 

« نسح يديس  مسا  امنإ  ىرامق ، مسا  ام  انأ  »
«. هلا ةكرب  لع  : » ءارمألاو ةفيلخلا  لاقف 



فو .هتاطلس  سرامي  روفلا  لع  أدبو  هيدي ، نيب  ضرألا  ءارمألا  ساب  مسارملا ، تأدب 
حش بقعي  نوعاطلا  ناك  ريبلا ، نوعاطلا  ثدحو  لينلا ، ءام  حش  لوألا  هتاونس 

، دوسألا توملاب  ابوروأ  ف  فرعو  اعيظف ، ناك  تاذلاب  ءابولا  اذه  نلو  ةداع  ناضيفلا 
: سايإ نبا  لوقي 

مظعو ةدحاو ، ةلمج  مجهو  ةيرصملا ، رايدلاب  نوعاطلا  رمأ  ديازت  ناضمر  رهش  فو  »
دقو ةزانج ، فلأ  نيرشع  وحن  موي  لك  ف  ةرهاقلا  نم  جرخي  راص  تح  ادج ، هرمأ 
نم اوحن  ناكف  نوعاطلا ، اذه  ف  تام  نم  ناضمرو  نابعش  رهش  ةدم  ف  طبض 

لثمب عمسي  ملو  ديبعو ، راوجو  راغصو ، رابكو  ءاسنو ، لاجر  نم  ناسنإ ، فلأ  ةئامعست 
.مالسإلا ف  ةروهشملا  نيعاوطلا  ف  مدقت  اميف  نوعاطلا  اذه 

ةءارق نتملع  كلذل  .ةكولحلا  ةديدش  تارتفب  رمو  اذه ، اننطو  بذعت  مل  .اقح 
لوقأ امئاد  .جرفلا  ءجيو  رمت  دئادشلا  نأ  نامثعلاو  كولمملا  ةصاخ  خيراتلا ،

موقت نل  نطولا  اذه  نأ  هيلإ  ليخي  رشع  نماثلا  نرقلا  ف  رصم  خيرات  أرقي  نم  يبحصل :
تدده اشاب  لع  دمحم  رصع  ف  مظع  ةلود  تدلو  نرق  نم  لقأ  دعب  نلو  .ةمئاق  هل 
ملعت دقل  .تقولا  كلذ  ف  مظعلا  ىوقلا  ةفاك  اهدض  تفلاحتو  ةيكرتلا ، ةفالخلا  رقم 

تناك كلذل  عيمجلا ؛ قرؤي  رابج  درام  اهنم  قلطني  رصم  كسامتت  امدنعف  سردلا ، برغلا 
نمو نوهرالاو ، سيساوجلا ، طاشنو  تايقافتالاو ، دويقلاو ، تاءادتعالاو ، تارماؤملا ،

نمز لإ  دوعنو  .عجاضملا  ضقت  ةرثؤم ، ةيوق  رصم  حبصت  تح ال  ضرم -  مهبولقب 
.نسح ناطلسلا 

نبا لوقي  همح ، ةيادب  نم  تاونس  ثالث  دعب  يأ  ةئامعبسو ، نيسمخو  دحاو  ةنس  ف 
: سايإ

كلذ ف  هْدشر  تبثو  هسفن  تبرو  ةعبرألا ، ةاضقلا  رضحأو  ءارمألا ، ناطلسلا  عمج  »
 ..«. ةلمملا رومأ  هيلإ  اوملسو  كلذ ، هل  اورذعأف  ءارمألا ، نم  ةيصوألا  رذعتساو  مويلا ،

رغثب نجسلا  لإ  مهلسرأو  مهديقو  ءارمألا ، نم  ةعامج  لع  ضبق  هدشر ، تبث  املف 
: ًئاق سايإ  نبا  قلعيو  ةيردنسإلا ،

 ..«. ةلمملا رومأ  ف  هفرصت  لوأ  اذهو  »
، دشرلا نس  غلبو  هيلع ، ةياصولا  هنأ  نأ  دعب  قيقح  ناطلسك  فرصتي  يبصلا  أدب 

سبل ذإ  كولمملا ، نمزلا  ف  اريثك  رركتي  يذلا  دهشملا  عقو  ةليلق  روهش  دعب  نلو 
، يروصنملا زاط  ريمألا  ةنتفلا  سأر  لع  ناكو  .ةروثلا  اونلعأو  برحلا ، ةلآ  ءارمألا 

هولخدأو نسح  ناطلسلا  لع  اوضبقو  ةشيهدلا ، ةعاق  لإ  اوعلطو  ةعلقلا ، باب  اومطح 
! ميرحلا ةعاق  لإ 

ليختأ ام  اريثكو  ةرهاقلا ، خيرات  ف  ةيماردلا  تاظحللا  نم  اذه  ءارمألا  ةروث  دهشم 
قلغت ةرهاقلا  رود  امنيب  ةرهشملا ، فويسلاو  ءارمألاو  حالسلاب  ةزهجملا  لويخلا  كلت 
؟ ةبلغلا نوكت  نمل  عيمجلا  رظتنيو  سانلا ، نم  رفقت  قاوسألاو  رجاتملاو  اهباوبأ ،



مسحيو لخدتي  ناك  ام  اريثك  امنإ  طخلا ، لوط  لع  اجرفتم  ني  مل  بعشلا  نلو 
ف ةصصختملا  جحلا  رصان  ةايح  ةيتيولا  ةذاتسألا  تسرد  دقو  ءارمألا ، نيب  عارصلا 
مح ف  ةماعلا  لاوحأ  : » ناونعب ةديرف  ةسارد  ف  ةرهاظلا  كلت  ةيكولمملا  رصم  خيرات 

.تاونس ذنم  تردص  كيلامملا ،»
ف اهاضق  روهش  ةعستو  تاونس  ثالث  دعب  نسح  ناطلسلا  اولزع  ءارمألا  نأ  مهملا 
دعبو .حلاص  نيدلا  حالص  حلاصلا  كلملاب  بقلتو  حلاص  ةقيقش  هدعب  نم  اولو  محلا ،
، ىرخأ ةرم  برحلا  ةلآ  ءارمألا  سبل  اموي ، رشع  ةعبرأو  رهشأ  ةثالثو  تاونس  ثالث 
نسح ناطلسلا  ةدوع  اوررقو  ةنطلسلا ، لي  نميف  ةروشم  اوبرضو  هوعلخ ، هيلع ، اوراث 

.ةيناثلا ةرملل  ًاناطلس  هوبصنو  مرحلا  رود  نم  هوجرخأ  .محلا  لإ 
ةفيلخلا لوحت  دقل  بلطلا ، ةيبلتل  ازهاج  ناك  يذلا  ةفيلخلا  ءاعدتسا  متي  ةيناثلا  ةرملل 
ظحاليو ناطلسلاو ، ءارمألا  دنع  فظوم  درجم  لإ  هتنام  ةعفرو  هردق ، ةلالجب  سابعلا 

نيب ابلط  عفري  ناك  هنأ  لإ  لاحلا  هب  لصو  ةفيلخلا  نأ  ندعسلا  دومحم  رخاسلا  بيدألا 
! هلايعلو هل  ةفورصملا  محللا  ةيمك  ةدايزو  ءالغ ، ةوالع  هيف  بلطي  رخآلاو  نيحلا 

.لاوحألا ريغم  ناحبس 
نسلا كلت  ف  عارصلا  رومأب  ةربخ  هدنع  اباش ، حبصأ  دقل  ايوق ، ناطلسلا  داع 

.ةربملا
: هنع ةلجح  نبا  نيدلا  باهش  خيشلا  لاق 

«. هبارق نم  لولسملا  فيسلاك  ةنطلسلا  لإ  داعو  ةباحس ، ف  ردبلاك  باغ  »
ءانب ف  ةنس 757  أدب  يرمعلا ، اوخيش  ريمألا  ذئتقو  ءايوقألا  ةلودلا  لاجر  نم  ناك 

ني مل  ةعلقلا ، ناديم  برق  ةبيلصلا  عراشب  نآلا  تح  نيهجاوتملا  هاقناخلاو  دجسملا 
.هدجسم ءانب  ف  عرش  دق  ناطلسلا 

، ماشلا بئان  يوابحبلا  اغبلي  تيب  اضيأ  ناكو  ليخلا ، قوس  ماقي  ناك  ةعلقلا  هاجتا 
رمأو همدهو ، ةرهاقلا  تويب  رهشأو  لمجأ  نم  ناك  يذلا  تيبلا  لع  ناطلسلا  لوتسا 

.ءانبلا ءدبب 
؟ ميظعلا حرصلا  اذه  دييشت  لع  مدقأ  امدنع  هنهذ  ف  رودي  ناك  اذام 

.فرعأ نتيل 
اذهو ةقهاشلا ، ةأرجلا  هذه  غارفلا ، ف  ءانبلا  ةقالطنا  يرقبعلا  سدنهملا  ليخت  فيك 

!؟ يوقلا لايخلا 
نأ كلذ  نعي  له  .ميدق  بكرم  ةاسرم  لمرلا  ف  اودجو  ساسألا  رفح  اوءدب  امدنع 

: هططخ ف  يزيرقملا  اهركذ  ىرخأ  ةعقاوب  ةعقاولا  هذه  نركذت  كانه ؟ رمي  ناك  لينلا 
نلو ةنمألا ، تريغت  مل  .هلا  نيدل  زعملا  عراش  ةيضرأ  تحت  بكرم  اياقب  لع  روثعلا 

.ةيقاب ناسنإلا  تاباذع 



هنمو ساسألا ، رفح  دنع  فسوي  بهذ  هيف  ازنك  دجو  ناطلسلا  نإ  نوخرؤملا : لوقي 
نع اذه  لثم  ليق  نلو  ىرسك ، ناويإ  لبقلا  هناويإ  قوفي  يذلا  لئاهلا  ءانبلا  لع  قفنأ 

.اضيأ نولوط  نبا 
مامتإ نع  زجع  رصم  كلم  نإ  لاقي  نأ  الول  : » هلوق ناطلسلا  لإ  لبقم  شاوطلا  بسن 

«. هيلع فرص  ام  ةرثك  نم  عماجلا  اذه  ءانب  تكرتل  هانب  ءانب 
نم ني  مل  هسفن  ناطلسلا  نأ  عم  ناينبلا  ةماخض  وه  لمأت  ريثي  ام  نل  .قح  اذهو 

، هدعب نم  اوءاج  نيذلا  وأ  دمحم  رصانلا  هدلاو  ةماق  هتماق  لواطت  مل  ماظعلا ، نيطالسلا 
براقي ًادجسم  ءالؤه  نم  دحاو  ديشي  مل  كلذ  عمو  قوقرب ، ديؤملا ، يابسرب ، يابتياق ،

، ةميدقلا ةلودلا  كولم  ىوقأ  ني  مل  وفوخ  نأ  كلذ  نعي  امبر  نسح ، ناطلسلا  دجسم 
بعشلا ف  رجفتت  ةصاخ  ةيعادبإ  ةلاح  ناسكعي  دجسملا  اذهو  مرهلا  نأ  ييأر  فو 

الو بارغألا  همهفي  الف  هنم ، حطسلا  لع  ودبي  نأ  نمي  ام  هنومك  قوفي  يذلا  يرصملا 
.براقألا

: هانعم ام  اوددرو  او  ـ لاق ـم  هلك .ًمأتم  ارو ، ـ هبم ـف  قو حر  ـ صلا اذهب  ر  ــ ن م ــ لك م
دجسم ءانب  لبق  هب  طيحملا  غارفلا  ف  ءانبلا  ليختن  نأ  انلو  ايندلا ، ف  ريظن  هل  سيل  هنإ 

راثآ مظعأ  انيفخأ  امك  امامت  ةحيبقلا ، لع  دمحم  عراش  نابم  هبجحت  نأ  لبقو  عافرلا ،
دعب لع  نآلا  ناسنإلا  فقيل  تح  ةيبعشلا ، نكاسملاو  قدانفلاو  نابملاب  مارهألا  ايندلا ،

! هاري الو  هنم  راتمألا  تارشع 
، ترئاد قلغنتو  تلحر ، متت  تح  نامزلا  ف  ًادبأ  لحار  انأ  امنإ  تقو ، شيعأ  امئاد ال 

نم عضوم  قوف  فقأ  اضيأ ، لوصو  تاطحمو  قالطنا ، طاقن  دجاسملا  تاحاسو 
؟ هربع نمو  هقوف ، رم  نمع  سفن  لأسأف  ضرألا ،

ىرأ داكأ  تح  تليخم  دهجأ  .دهش  نمو  رضح ، نم  ةالصلل ، دجسملا  حاتتفا  موي 
ني مل  نإو  تح  سايإ ، نبا  خيش  وهف  ليلد  امأ  مهنم ، ًادحاو  حبصأف  عمجلا ،

ةالص اهب  ّلصو  ةعلقلا ، نم  ناطلسلا  لزن  ةرامعلا  تمت  امل  .هسفنب  ًادهاشو  ارصاعم 
شاشلاب مهتهبأ -  لماك  ف  مهو  ءارمألاو  ةعبرألا  ةاضقلا  ةاضق  اهب  عمتجاو  ةعمجلا ،
ءاملاب تئلم  .نآلا  تح  ةيقابلاو  نحصلا  طسوتت  تلا  ةيقسفلا  تئلمو  شامقلاو - 

لع ةدانوميللا  نوقرفي  ةاقسلا  نم  ةعامج  اهيلع  فقو  نوميللاو ، رسلا  هيف  باذملا 
.ةيناطلسلا تاسالاب  سانلا 

.اهضعبب كتحت  ذإ  تاسالا  نينر  لإ  غصأو  بورشملا ، ريبع  مشأ  داكأ 
اهزارط ف  ابوتم  َسدنهملا  ءانبلا  ف  كراش  نم  لك  لع  ناطلسلا  علطا  ةالصلا  دعب 

: هصن ام  صجلا 
مَِسب اهُوُلخدا  ( 45  ) ٍنويعو ٍتاَّنج  ف  نيقَّتْملا  َّنا  : ») ميحرلا نمحرلا  هلا  مسب 

اْهنم مه  امو  : ) لاعت هلوق  لإ  مِهرُودص )...  ف  ام  َانعَزنو  ( 46  ) نينمآ
نيمتلاو زعلا  مدأ  صحت : همعن ال  نم  اي  نفي ، مئاد ال  اي  مهللا  ((، 48) نِيجْرخِمب



نبا نسح  ...تييحأو  نيملسملاو  مالسإلا  هب  تديأ  نم  ءاقبب  نيبملا  حتفلاو  رصنلاو 
داشو هتلود ، دمحت  هْبتك  هتيرذ  ف  هدلخو  هتيلو ، ام  لع  هنع  لا ...ـ ناطلسلا  انالوم 

« ..نيسحلا كيلب  نبا  دمحم  هترامع 
نم لك  مسا  فرعأ  نتيل  نيسحلا ، كيلب  نبا  دمحم  وه  ميظعلا  ءانبلا  سدنهم  نذإ ،

سفنلا ئدهأ  .يزجع  نم  نقوأ  ذإو  .رجحلا  نم  ناسنإ  ديصق  مظعأ  ءانب  ف  كراش 
.يرصملا بعشلا  ةيرقبع  اهنإ  نيقيلاب ،

 - نيديشملا لإ  هاياده  مدق  .سبالملا  نم  تناكو  رصعلا ، ةمسوأ  مهيلإ  مدق 
، نيكابسلاو ماخرلا -  نانف  نيمخرملاو -  نيملعملاو ، نيسدنهملاو ، نيفرشملا - 
امك ةبارتلاو -  ةلعفلا ، تح  .عئانصلا  بابرأ  نم  كلذ  ريغو  ..نيطلبملاو  نيدادحلاو ،

تام ءالؤه  نمو  مهمركو ، اعلخ  ناطلسلا  مهادهأ  ةيلعاوفلا  تح  ..معن  سايإ -  نبا  لوقي 
انم فرعي  نم  نل  وفوخ ، فرعن  انلك  يركف ، حوري  امئاد  مهيلإو  مدرلا ، تحت  نوريثك 

؟ شوقنلا رفح  وأ  رجحلا ، لمح  ف  مهاس  ريقف  لماع  مسا 
كئلوأ ةبارتلاو ، ةلعفلا  كئلوأ  فرعي  انم  نم  ..نل  نسح ، ناطلسلا  فرعن  انلك 

اوفلخ نأ  دعب  خيراتلا  لهاجم  لإ  اولحرو  تمص ، ف  اولمعو  اوءاج  نيذلا  نولوهجملا 
.ىرت تلا ال  لالظلا  هذهو  شوقنلا  كلتو  ةرامعلا  هذه 

.لحرأو نحأ ، ءالؤه  لإ 
، ةينس ةعلخو  رانيد ، فلأب  نيسدنهملا  ريبك  لع  معنأ  ناطلسلا  نإ  نوخرؤملا : لوقي 

ةمالعلا لوقي  نرقلا ، اذه  تاينيعبرأ  تح  فورعم  ريغ  همسا  لظ  دقل  .همسا  نوركذي  الو 
ربمفون موي 14  فو  «: » ةيرثآلا رصم  دجاسم   » هباتك ف  باهولا  دبع  نسح  موحرملا 

ويسم ليلجلا  يذاتسأ  عم  اهرشنل  عماجلا  تاباتك  ةعجارمب  لاغتشا  ءانثأ  ةنس 1944  -
ةيفنحلا ةسردملا  ف  ترثع  اهرشن -  يراجلا  ةيخيراتلا  تاباتلا  ةعومجم  نمض  تييف 

.مسا لع 
ة: ـــــ بقلا

يدؤي هسفن ال  تقولا  ف  ءش ، لك  لإ  يدؤي  يذلا  بابلا  حورلا ، باب  بارحملا ، هنإ 
ضميس امكو  هدرفمب ، ءاج  امك  امامت  ادرف ، ناسنإلا  فقي  نأ  بجي  همامأ  ءش ، لإ 

.هدرفمب
.دحأ عم  تومي  دحأ  الو  دحأ ، عم  دلوي  دحأ  ال 

حوت تلا  ةقاطلا  وأ  ةينحلا  بوص  لعأ ، لإ  تاليطتسم  لإ  مسقم  ليمج ، بارحم 
.بوص لك  لإ  رظنت  نيع  ةورذلا  ف  كانه  نيعلاب ،

 ..«. ىريو عمسي  هلا  نإ  »
اءزج رشع  نثا  نم  ةيمجن  قابطأ  شوقنملا ، ساحنلاب  طغم  هباب  ماخر ، نم  ربنملا 

اذه بابلا ، عارصم  لع  ةعزوم  ةرئادلا  هيلي ، امب  لصتم  هتاذب ، لقتسم  اهنم  لك 
.ةبقلا لإ  ةيدؤملا  ةمخضلا  ةذفانلا  عارصم  طغت  تلا  ةريزغلا  شوقنلا 



ف ةيبشخلا  ةبقلا  بوص  علطتأ  ًهمتم ، ريدتسأ  بارحملا ، مامأ  ديدحتلاب  فقوتأ ، انه 
هللظت زكرملا ، هل  ح ، ءش  لك  لصأ  ءاملا  ءاملا ، دجن  فصتنملا  ف  امئاد  فصتنملا ،

لإ رظنلاب  ـر  فاسأ ـر ، صبلاب ةبقلا  ربعأ  .سرلا  ةيآ  لخادلا  نم  ـا  هيلع بتك  ةبق 
صصخم ناويإلا  دجسملا ، نحصب  ناتسراميبلا  لصت  ةذفان  هطسوتت  يبرغلا ، ناويإلا 

برق ةرئاد  طقف  فراخزلا ، نم  ةيلاخ  .عافترالا  ةقهاش  ناردجلا  لبنحلا ، بهذملل 
ةعبشم ةرئاد  رجحلاو ، سبجلا  نم  تامنمنم  فراخزلا ، ةقيقد  ةرئاد  ةيولعلا ، ةياهنلا 

فراخزلا نلو  فراخزلا ، ليلق  ماع  لشب  نسح  ناطلسلا  ءاحيإلاب ، ةعشم  ةريزغ ،
نيب نزاوتلا  كلذ  نرهبي  ريثأتلا ، ديدش  فيهر ، سايقمل  ًاقفو  تعضو  هيف  ةعزوملا 
نيوكتلا نيبو  غارفلا  نم  ميدس  طسو  عافترالا  اذه  لع  لاعألا ، ف  ةحباسلا  فراخزلا 

لئاهلا غارفلا  اذه  راطإ  ف  ةرئادلا  كلت  روضح  .هل  ليثم  نزاوت ال  ةرامعلل ، لئاهلا 
كلت هيزاوي  يذلا  تمصلا  لظ  ف  ليمج ، قيقر ، يوق ، مغن  هنإ  ةلئاه ، روضح  ةوق  اهحنمي 

ناصغألل ةيواحلا  ةرئادلا  كلتل  يوقلا  روهظلا  ناك  كلذل  .شدخ  يأ  نم  ولخلا  ةحاسلا 
ناترئاد ةمث  مدع ، لإ  يدؤي  مدعلا ال  روضحلا ، لإ  يدؤي  مدعلا  رئاودلاو ، قاروألاو 

ىرخألاو لاملا  ناويإلا  ف  ةرئاد  ىوتسملا ، سفن  .عافترالا  سفن  لع  ناتلثامم 
قيسوم ـل  صاوتتو ةيفخلا  تامغنلا  عبنت  انه  نم  عفاشلا ، بهذملا  ناويإل  ةهجاوم 

نم رثكأب  انه  رركتملا  ةرئادلا  لش  لثم  امامت  اهتياهن ، وأ  اهتيادب  ديدحت  نمي  ال  ءانبلا ،
تادوجوملا لع  غطي  .ايوق  ةأجف  غزبي  نحللا  نأ  ريغ  ةئيهو ، مجح  نم  رثكأو  ةروص ،

.فصتنملا ف  ءاملا  عضوم  ولعت  تلا  ةبقلا  لع  يبرغلا  ناويإلا  ونح  هنإ  ةطيحملا ،
: ةرادت ــــ سا ة  ــــ ـب قلا

اهلالخ نم  نمي  ةيواز  ةبقلا ، ةرئاد  نم  ةعبانلا  ةرادتسالاب  طيحت  ةيولع  ةرادتسا 
ف ةنضيملا  ةبق  .ناملا  ةرامع  ف  يرست  تلا  ةيفخلا  قيسوملا  لإ  ءاغصإلا 
نحصلاب هلصت  تلا  ةذفانلا  مامأ  فقوتأو  ناتسراميبلا  لإ  لخدأ  امدنع  فصتنملا ،

ف ةرادتساب  طيحت  ةرادتسا  ةبقلا ، ايوتحم  مظعألا  يرجحلا  سوقلا  ىرأ  فوشملا ،
.ناسنإلا لخاد  قيقر  وه  ام  لل  ةرفنتسم  ةقدو  ةفهرم  ةيساسح 

، ردقب ءش  لك  بارحملا ، لعأ  اهنإ  ناتسراميبلا ، لخاد  نم  ىرخأ  ةرادتسا  ةمث 
ةيضرألا لع  موجنلاو  بكاولا  ساكعناو  ضرأو ، ءامس  ةايحلا ، ةلحر  دسجي  نحصلا 
نحصلا فصتنم  ف  ةبقلاو  ةيلبقلا  ةنذئملا  نيب  ةقالعلا  لمأت  دعب  لهم  لع  اهربعأ  تلا 

نيب .ةبقلا  ةيرئادو  ةنذئملا  ةماقتسا  نيب  فهرم  لاصتاو  دماعت  هايملا ، للظت  تلا 
نيلمملاو نيداضتملا  نيعونلا  نيب  ريوكتلاو ، ليطتسملا  نيب  ءانحنالاو ، ةماقتسالا 

.ضعبلا امهضعبل 
هجتملا قرشلا  ناويإلا  ف  بارحملا  لإ  لصأ  ذإ  ةايحلا ، زايتجا  نعي  نحصلا  روبع 

ثيح ةبقلا  ةبقلا ، لوخدل  بهأتأ  .ماتخلا  تبراقو  مايأ  تزتجا  نأكف  ةبعلا  لإ 
وأ ًادجسم  أشنأ  نم  لل  قيقحلا  فدهلا  حيرضلا ، هنإ  اهزكرم ، تحت  يدبألا  ىوثملا 

سفن هنإ  ًافورعم ، ًاظوفلم  همسا  قبي  نأ  سانلا ، هركذي  نأ  .اهارث  ف  دقري  نأ  ةسردم 



.ميدقلا يرصملا  نومضملا 
للظملا .متعملا  زيحلا  لإ  لوخدلل  بهأتأ  ةلصافلا ، ةبتعلا  ..ةبتعلا  دنع  فقوتأ 

لإ يدؤملا  زيلهدلا  لإ  مث  لخدملا  لإ  سيئرلا  بابلا  ربع  لوخد  ركذتأ  مدعلاب ،
، روهظلا لع  رخآلا  سوقلا  كشوأ  ةريخألا ، ةوطخلا  نم  برتقن  نحن  اه  نحصلا ،

لك هيلإ  لوئي  يذلا  ضرألا  محر  هنإ  ربكأ ، محر  ةبقلاو  رغصأ ، محر  يدؤملا  زيلهدلا 
.عس

، ةباهم يأ  ةبقلا ، نم  هجاوملا  لباقملا ، نكرلا  لإ  لعأ ، لإ  رصبلا  عفرأ  ةبتعلا  دنع 
نوعبرأو ةينامث  عافترالا  ةياهن ، الب  ودبت  اهنأ  الإ  ةفاسملا  ةيدودحم  مغر  اذه ، عوسش  يأ 

نم ةيرئادف ، ةبقلا  امأ  عبرم ، ةئيه  لع  تحن  ارتم ، نورشعو  دحاو  علض  لك  ارتم ،
هذهو ةيصوصخ  ظحلن  انه  تاصنرقملا  ربع  يرئادلا  لإ  ءانبلا  لقتني  عبرملا 

ننأ ريغ  ةبيرغ ، اشأ  ةنوم  اهيلع  طوطخلا  ودبت  ةنولملا ، ةيبشخلا  تاصنرقملا 
ًيثم فرعأ  مل  تاصنرقملا  هذه  لثم  ميدقلا ، يرصملا  نارعجلا  هبشي  ام  حملأ  قيقدتلاب 

.نووالق ةبق  ف  الإ  اهل 
تناكو 1661م ،) ( ،ـ ةنس 1071ه تطقس  ةبقلا  نأ  ديفاد  سيرب  سنرفلا  ماسرلا  ركذي 

ةنس 1082هـ اشاب  ميهاربإ  اهددج  شاقنلاب ، لتممف  اهنطاب  امأ  اعافترا  لعأ  لصألا  ف 
(. (1671م

نأ تاقرافملا  نمو  لعفلاب ، ةدوجوم  ةربقملا  .حيرض  قوف  موقت  اهنأ  نعت  ةبقلا 
فوتملا دمحأ  باهشلا  هنبا  ربقلا  ف  دقري  ةثج ، لع  هل  رثعي  ملو  لتق  نسح  ناطلسلا 

(. 1386م ( ـ ةنس 788 ه ةرخآلا  ىدامج  ف 14 
ـة، يزاوتم ةلثامتم ، ةهجاوتم ، رئاود  عبرأ  ىرن  ةعبرألا ، ناردجلا  ف  فصتنملا ، برق 

فراخزلا كلتف  نفقوتسي  ام  امأ  ةيصج ، فراخزو  تاوشح  اهنم  لك  لخاد  ةلباقتم ،
سمشلا صرق  نم  ثعبنملا  بهللا  كلذ  هنأك  ةرئادلا ، نم  ةعبانلا  ةنكادلا  ءارمحلا 

موسر ةهجاوتم ، سومش  عبرأ  غارفلا ، نم  ةيصق  تافاسم  لإ  اهقامعأ  نم  فذقي  يذلاو 
قرش هنإ  يبرغلا -  رادجلا  لع  ةلعتشم ، سومشلا  فاوح  ةيويحلاو ، ةكرحلاب  ضيفت 
نمي انه  قرش  وه  ام  يبسن ، امئاد  رمألا  اذه  .بارحملا  مامأ  فوقو  دنع  ل  ةبسنلاب 
سفن نم  ءارمح ، ةرئاد  هطسوتت  يرئاد  فرخز  ليشت  انه  نم  ..نلو  ايبرغ ، نوي  نأ 

تانايدلا تددعت  سئانلاو ، ةميدقلا  ةيرصملا  دباعملا  ف  اهدجن  تلا  ماخرلا  ةماخ 
اهدجن كلت  ةيؤرلا ، اضيأ  اهيف  هباشتي  ام  نأ  ريغ  ضرألا ، كلت  سفن  نم  ةرامعلا  داومو 

.ةنمالا ةفسلفلا  ف  .تانيوكتلا  ف  فراخزلا ، ف  نابملا ، ميمصت  ف 
يأ ف  ًيثم  هل  فرعأ  مل  طخ  فصتنملا ، برق  بوتملا  طخلا  ةبقلا  ف  نرهبي 

ننفت هيف  ةأرج ، هيف  لهذي ، ام  ةثادحلاو  ةقارعلا  فلآت  نم  هيف  طخ  طوطخم ، وأ  دجسم 
عبرأ مجنلا -  قبطلا  ةئيه  لع  تاوشح  هب  فحصم  سرك  ةبقلا  تحت  بثوتو ،

راهنلاو ليللا  نأكف  دوسأ ، سونبألاو  ضيبأ  جاعلا  .سونبآلاو  جاعلاب  ةمعطم  نورشعو - 
علطن نأ  انل  نمي  ىرخأل ال  تاراشإ  اهنأك  تيأر  ام  قدأ  نم  فراخزلا  انه ، نالخادتي 



لإ غصألو  ليمجلا ، نذؤملا  توص  عمسأل  ناذألا  تقو  رظتنأ  ًانايحأ  هب ، فوطأ  .اهيلع 
، ةيفخلا ىرخألاو  ةيئرملا  كلت  اهناكرأو ، ةبقلا  اياوز  نم  انيلإ  درت  تلا  ءادصألا 

ةعيبط لدبتت  سيئرلا  بابلا  روبع  درجمب  صاخ ، عضو  نسح  ناطلسلا  ف  تاوصألل 
ةمداق اهنأك  ودبت  ءانبلا ، طيحي  نام  يأ  وأ  عراشلا  وأ  جراخلا ، نم  ةمداقلا  تاوصألا 

تانيوكتو ناولألاو  لالظلل  ةممتم  ةيصاخ  هذهو  صق ، ءان ، دعب ، هفلأن  مل  ملاع  نم 
ثعبي فافش  ملاع  ف  اوطختل  حورلا  لإ  لهم  لع  برستت  اهلك  رصانعلا  هذه  رامعملا ،

كلذل .ديدحتلاب  اضرلا  انيف  ثبي  لئاهلا  ءانبلا  اذه  .معن  اضرلا ، نم  ايفاص  اردق  انيف 
ايغصم عمسلا  فهرأ  ذإ  نينيعلا  ضمغم  وفهأ  ءاتشلا  ف  هيف ، نم  دوقفملاو  سفن  دجأ 

لعأ اهنام  لإ  يوأت  تلاو  ديعب  نم  ةرجاهملا  ةبيرغلا  رويطلاو  مامحلا  عجس  لإ 
لبقملا مالظلا  شخت  هأ  يردأ  الف  ليللا  تاوصأ  ديازتت  بيغملا ، بارتقا  عم  ناينبلا ،

؟ تقولا ةفاح  نم  بارتقالا  شخت  اهنأل  مأ  بكاولاو ، موجنلا  روهظب  بحرت  مأ 
ك: ـــــ ي ــ ن بـل ـــ د ب ـــ محم

مهنأ دبال  رامعملا ، اذهب  نيرهبنم  اوفقوت  نيذلا  لكو  ةلاحرلاو  ءاملعلا  راح  نورقل 
؟ ديش يذلا  نم  ططخ ، يذلا  يرقبعلا  سدنهملا  نم  اولءاست :

، رخآ خرؤم  يأ  الو  يز  ـ يرقملا هر  ـ كذي مل  ايفخ ، و ، ـ هجم سد  ـ نهملا مسا  نورقل ظـل 
ءانبلا فرعي  ةيمالسإلا ، ةرامعلا  لامعأ  مظعم  اذه  هيلإ ، لدت  ةراشإ  لع  دحأ  رثعي  مل 

مل ةرهاقلا  دجاسم  ف  .لعفلاب  ديشو  عدبأو  ططخ  نمب  سيلو  هدييشتب  رمأ  نم  مساب 
كلذ ادع  ام  .قاحسإلا  سامجق  بارحم  ف  ةفرخزلا  عادبإب  ماق  نانف  مسا  لع  الإ  رثعأ 

ناك .لوهجملا  لإ  اوضمو  لوهجملا  نم  اوءاج  .ةمتعلا  ف  نوعدبملا  كئلوأ  لظي 
، قشاع بحم ، الول  ةمتعلا  ةرئاد  ف  لظي  نأ  يراوتملا  يرقبعلا  سدنهملل  ًانمم 

هباتك ربع  انثدحي  ذإ  هيلإ  غصنلف  باهولا ، دبع  نسح  وه  ةيرصملا ، راثآلا  ف  صصختم 
: هصن ام  لوقي  ةرهاقلا ،» ف  ةيرثألا  دجاسملا  خيرات   » ليمجلا

عم اهرشنل  عماجلا  تاباتك  ةعجارمب  لاغتشا  ءانثأ  ربمفون 1944 ، موي 14  فو  »
 - اهرشن يراجلا  ةيخيراتلا -  تاباتلا  ةعومجم  نمض  تييف  ويسم  ليلجلا  يذاتسأ 

: هصن امب  صجلا  اهزارط  ف  ابوتم  سدنهملا  مسا  لع  ةيفنحلا  ةسردملا  ف  ترثع 
مَِسب اهُوُلخدا  ( 45  ) ٍنويعو ٍتاَّنج  ف  نيقَّتْملا  َّنا  : ) ميحرلا نمحرلا  هلا  مسب  »

اْهنم مه  امو  : ) لاعت هلوق  لإ  مِهرُودص )...  ف  ام  َانعَزنو  ( 46  ) نينمآ
نيمتلاو زعلا  ِمدأ  صحت ، همعن ال  نم  اي  .نفي  مئاد ال  اي  مهللا  ((، 48) نِيجْرخِمب

نبا نسح  ...تييحأو  نيملسملاو  مالسإلا  هب  تديأ  نم  ءاقبب  نيبملا  حتفلاو  رصنلاو 
داشو هتلود ، دمحت  ةْبتك  هتيرذ  ف  هدلخو  هتيلو  ام  لع  هنع  لا ...ـ ناطلسلا  انالوم 

«. ..نيسحلا كيلب  نبا  دمحم  هترامع 
..هلا ..هلا 

امئاد ةرامعلا ، هذه  ءارو  فقي  يذلا  لقعلا  نع  باهولا  دبع  نسح  انل  فشك  اريخأ 
نيوكت لبقلا ، ناويإلا  نيمي  لإ  بابلا  انه ، تلحر  ةياهن  دعب  ةيفنحلا  ةسردملا  لخدأ 



ةئامو خيش  بهذم  لل  .ةسردملا  ةئيه  لع  ةرامعلا  ةبلطلاو ، خويشلا  فرغ  نيوكت ، نم 
ريسفتل سردم  نيعو  نوديعم ، ةثالثو  نومدقتم  نورشعو  ةسمخ  ةقرف  لك  نم  بلاط ،
نيعو ةظحالملا ، لمعب  اوموقي  نأ  مهضعب  لإ  دهع  ابلاط ، نوثالث  هعم  نيعو  نآرقلا 

دهع ايموي ، نورضحي  ابلاط  نوثالثو  ثيدحلا ، ةءارقل  ئرقمو  يوبنلا ، ثيدحلل  سردم 
بقع ناطلسلل  عاد  ةفيظوب  موقي  رخآلا  ضعبلاو  بيقنلا  ةفيظوب  اوموقي  نأ  مهضعب  لإ 

ةءارقلل ديجم  ئرقم  هعم  بترو  ٍتفم ، خيش  عماجلاب  لبقلا  ناويإلاب  نيع  مث  سوردلا ،
نم رسيت  ام  ئرقملا  أرقيف  ةعمجلا  موي  اهنم  عوبسأ ، لك  نم  مايأ  ةعبرأ  رضحي  نأ  لع 

تاءارقلاب ملاع  هلا  باتل  ظفاح  سردم  نيعو  فيرشلا ، ثيدحلا  نم  رسيت  امو  نآرقلا 
رخآ ئراقو  لبقلا ، ناويإلاب  لاوزلاو  حبصلا  ةالص  نيب  ام  موي  لك  سلجيل  عبسلا 

، بايغلاو روضحلا  ةبقارمل  نانثا  نيع  مث  هدنع ، رضحي  نمل  نآرقلا  نقليل  هعم  سلجي 
نابتم ةسردملاب  قحلأو  نيمأ ، اهل  نيع  ةبتم  تدعأو  راهنلاب ، رخآلاو  ليللاب  امهدحأ 
متأ اذإ  ناكف  ماعطلاو ، ةوسلا  مهل  ررقو  طخلاو ، نآرقلا  ماتيألا  ميلعتل  امهيسردمب 

نيعو هل  ةأفام  امهرد  نيسمخ  هبدؤم  حنميو  امهرد  نيسمخ  طعي  ًاظفح  نآرقلا  ميتيلا 
دجسملاب موي  لك  امهنم  لك  رضحي  نويعلل ، رخآلاو  نطاب  امهدحأ  ناملسم  نابيبط 

دقو حارج ، ثلاث  بيبط  بترو  ةبلطلاو ، نيفظوملا  نم  جالع  لإ  جاتحي  نم  يواديل 
نم مهل  فرصي  ام  ةميقو  نيفظوملا ، ةبلطلاو و  ةذتاسألا  تابترم  هتيفقو  ف  دصرأ 

...دايعألا ف  مهل  فرصي  امو  ةعمج  ةليل  لك  لكأملا 
لاوجت ءانثأ  باهولا  دبع  نسحو  كرابم  اشاب  لعو  يزيرقملا  هركذ  ام  ديعتسأ 

كلت ةيفنحلا ، ةسردملا  نم  جورخ  دعب  ييعو  ف  ددرتت  تلا  ةلمجلا  نأ  ريغ  فقوتو ،
مل ًادحأ  نأ  ةجرد  لإ  راصبألاو  نويعلا  نع  ديعبلا  لخادلا  رادجلا  قوف  ةشوقنملا 

، باهولا دبع  نسح  موحرملا  اهرشنو  اهرسفو  اهأرق  تح  نورقلا ، كلت  لاوط  اهظحلي 
..لمكأ مث  ..ه  ـ ترامع داشو  امهددرأ : طقف  ناتملك 

 ..«. نيسحلا كيلب  نب  دمحم  هترامع  داشو  »
ذنم تفرع  ةميدق  ةرسأ  لإ  متني  اذه  دمحمو  ةرامعلا ، داش  نم  مسا  انملع  نذإ 
هتنحم ف  نسح  ناطلسلا  رادج  لإ  فقو  هنأ  هنع  هفرعن  ام  نووالق ، روصنملا  رصع 
تومنس يرقبعلا  سدنهملا  ركذأ  ىرخأ  ةرم  .امامت  يرابخأ  بيغت  مث  اغبلي  ريمألا  عم 

بتك توبسشتح ، ةلملا  هتقيشعل  يبرغلا  ربلا  ف  يرحبلا  ريدلا  دبعم  ديشو  ممص  يذلا 
نولخدي ةنهلا  ناك  دحأ ، هاري  تح ال  فلخلا  نم  نلو  دبعملا  ف  باوبألا  لع  همسا 

، همسا دحأ  ىري  نأب  اينعم  تومنس  ني  مل  هنوهجاوي ، ام  طقف  نوري  باوبألا ، نوعفديف 
مث هبتك  هتربقم ، ف  كلذك  هعدبأ ، يذلا  دبعملا  لع  هلجسي  نأ  مهملا  قبي ، نأ  مهملا 

اوفشتكاو لوألا  ةقبطلا  ف  مسالا  هؤادعأ  رمد  عقوت  امك  نيترم ، هبتك  مث  ءالطب ، هافخأ 
.هانفرع اذهو  تلظ ، ةثلاثلا  نأ  ريغ  اضيأ  ةيناثلا 

همسا بتي  نأ  لع  نيسحلا  كيلب  نب  دمحم  صرح  نسح ، ناطلسلا  ف  لاحلا  اذه 
لوألا ىدامج  رهش  ف  ةيفنحلا ، ةعبرألا ، سرادملا  ربكأ  لخاد  راظنألا ، نع  ًاديعب  نلو 



لامعأ ضعب  ادع  ةلماك  ةسردملا  تناكو  نسح ، ناطلسلا  لتق  1361م ) ( ـ ةنس 762ه
، تايضرألاب ةصاخ  ماخرلا  لامعأ  متأ  .رادمجلا  ريشب  شاوطلا  هدعب  نم  اهمتأ  ةيليمكت 

يذلا سيئرلا  بابلل  ناريبلا  ناعارصملا  لمعو  ةيقسفلا ، قوف  ةيبشخلا  ةبقلاو 
: هيلع أرقنو  خيش ، ديؤملا  ناطلسلا  هيلع  لوتسا 

ديهشلا ناطلسلا  انالوم  لاعت  هلا  لإ  ريقفلا  دبعلا  كرابملا  بابلا  اذه  ءاشنإب  رمأ  »
ةنس ف  كلذو  نووالق  نب  دمحم  رصانلا  ديهشلا  ناطلسلا  انالوم  نبا  نسح  لاعملا  وبأ 

 ..«. ةئامعبسو نيتسو  عبرأ 
، ثلاث سدنهم  ةمث  رادمجلا  ريشب  هب  ماق  ام  لمجم  اذه  ةريبلا ، ةبقلا  ءانب  متأ  مث 
ةلاسر انل  كرت  دقل  هرمأ ؟ انلصو  فيك  ..نذإ  همسا ، تح  الو  اىيش  هنع  فرعن  سدنهم ال 
نأ نمي  ةلاسر  امامت ، ةهجاولا  ف  اروهظ ، هدشأو  نام  حضوأ  ف  ةضماغ ، ةبيرغ ،

.مليو فرعي  نم  ًيوط  اهمامأ  فقوتي  فوس  نلو  لهجي ، نم  اهمامأ  رمي 
مامت دعب  ةلاسرلا  كلت  مامأ  امئاد  فقوتأ  جراخلا ، راسي  لإو  لخادلا ، نيمي  لإ 

ةتس لإ  مسقم  ليحن ، ةماعد -  مئاق -  ةمث  .راسيلا  لإ  هجتأ  جورخ ، دعب  يأ  ةرايزلا ،
ةدمعأو اساوقأ  اهلخادب  ىرن  ةزراب ، موسر  اهنم  لك  لخاد  ةبقاعتم ، اهضعب ، قوف  حوطس 

، طوقلا اضيأو  طنزيبلا  زارطلا  لإ  برقأ  ةدمعأ  اهنإ  يبرع ، زارط  يأ  لع  ةبيرغ 
يذلا عبرملا  ف  ةيبوروألا ، تويبلا  لثم  ديمرق  هيلعو  فقسلا  بدودحم  اريغص  ًاتيب  ىرن 

..ةسينك هيلي 
لامعأ ف  كراشو  ايسنيف  وأ  ةطنزيب  نم  ءاج  امبر  دالبلا ، نع  يبنجأ  سدنهملا  نذإ 

ةيشاح نيب  شاعو  هرسأ  متو  ًاقيقر  ناك  حجرألا -  اذهو  امبر -  ءانبلاو ، ميمصتلا 
نإ ةيمالسإلا ، زرطلا  سردو  ةقجالسلا  دالب  ف  شاع  ايحيسم  ناك  امبر  .ناطلسلا 

، هروصت نمي  نام  حضوأ  ف  هيلع  لدت  تلا  تامالعلا  هذه  رفح  ف  قراخلا  هءاكذ 
ءاكذلا اذه  لامتحالا ، نع  اهدعبأو  اروهظ  نكامألا  دشأ  ف  ءافخإلا  ةمق  نوكت  ًانايحأو 

ليثم تلا ال  ةرامعلا  هذه  ممصم  هنأ  نقوأ  نلعجي  مهفي  نم  لإ  هتلاسر  عقوم  رايتخا  ف 
حضوأ ف  هب  دهاج  امنإ  ةيفنحلا ، ةسردملا  لخاد  كيلب  دمحم  لثم  همسا  فخي  مل  اهل ،

نم لع  لدت  ةلاسرلا  كلت  .ماعلا و  فرشملا  يأ  ةرامعلا  داش  كيلب  نب  دمحم  نكامألا ،
لع ناسنإلا  ةردق  نم  دحي  وأ  عنمي  وأ  فقوي  نأ  نمي  ءش  نم  ام  هنأ  لع  لدتو  ممص ،
، عادبإلا راطإ  ف  عادبإ  .همسا  ركذي  ملو  اعئار  ًمع  زجنأ  ام  اذإ  هيلع  لدت  ةمالع  كرت 

نيذلا فالآلا  نع  اىيش  فرعن  نل  اننأ  امك  ةلاسرلا ، هذه  بحاص  نع  ًادبأ  اىيش  فرعن  نل 
، مدرلا تحت  مهضعب  تامو  فراخزلا  اوبترو  ماخرلا  اووسو  رجحلا  اوصرو  اورفح ،
، ةدابعلا نم  ًش  اهضعب  ربتعا  تلا  شوقنلاو  راجحألا  نيب  مهسافنأ  انل  اوكرت  طقف 

تلا ناينبلا  قيسوم  اضيأ  اهوعدوأو  ةينآرقلا ، تايآلا  اهب  تبتك  تلا  طوطخلا  كلذك 
.هيلإ ريصأس  امو  ناك  امب  اضرلاو  ةنيسلا  هيلع  ةيفضم  حور  ربع  يرست 

قيرطلا رمحألا ، بردلا  لخدم  لإ  عسلا  أدبأ  عافرلا  دجسمل  ةيرحبلا  ةهجلا  نم 
لطي ثيح  ضرألا  عفترت  نيمي  لإ  .لع  دمحم  عراش  هاجتاب  لفسأ  لإ  لعأ  نم  ردحني 



فطصم هلتما  نم  رخآ  .نامثعلا  رصعلا  ف  دُيش  ميدق  يرثأ  لزنم  حتف ، نسح  تيب 
يذلا نانوي  سيسمر  مهنيب  تاينيعبرألا ، ف  نينانفلا  نم  ةعومجمل  ارقم  ناك  نابللا ،

ميعز ناخاغأ  لإ  هتيلم  تلآ  تيبلا  هتاحول ، ف  اهمهلتساو  ةيلايريسلا  لإ  اعد 
ف مهتلود  رايهنا  دعب  نيعرف  لإ  اومسقنا  نيذلا  نييمطافلا  دافحأ  ةيليعامسإلا ، ةفئاطلا 

ةيليعامسإللو ةرهبلا ، مه  رخآلا  عرفلا  دنهلا ، لإ  مث  نميلا ، لإ  مهجورخو  رصم 
مهدادجأ تآشنم  نم  اهنأ  ساسأ  لع  ةيمطافلا  راثآلا  ميمرت  ف  ةماه  لامعأ  ةرهبلاو 

، ةيكولمملا دجاسملاو  سرادملا  لمشيل  هطاشن  دتما  ناخاغأ  نأ  ريغ  .نييمطافلا 
، فالآ ةرشع  لاوحب  مهددع  ردقي  ةرهبلا  ةفئاط  ءانبأ  نم  ددع  ةرهاقلا  ف  نآلا  دجويو 

ةميدقلا ةرهاقلا  ف  مهزييمت  نميو  ةراجتلاب ، لاغتشالا  اوءدبو  نيكاكد  مهضعب  ىرتشا 
مهلمأتأ ننإ  .هلا  رمأب  مكاحلا  دجسم  ف  ةالصلل  نوعسي  مهو  ضيبألا  مهسابل  نم 

دحأ اهيف  ظفتحي  مل  رصم  يرصملا ، عمتجملا  ف  مهنابوذل  مزاللا  نمزلا  نع  لءاستأو 
نيذلا كابنتلاو  تارسملا  راجت  مجعلا ، ةفز  ىرأ  تنك  تلوفط  ف  ننأ  ركذأ  هتيوهب ،

انديس دجسم  نيدصاق  ءاروشاع  موي  بكوم  ف  نوشمي  اوناك  ةيشبمتلا ، ف  اورقتسا 
، نيسحلا عرصم  لع  ًانزح  مهيديأ  تاضبقب  مهرودص  نوبرضي  اوناك  .نيسحلا  انالومو 

ىولحلا نوعنصي  نويرصملا  ناك  ذإ  يبويألا ؛ رصعلا  ذنم  دئاسلا  ديلقتلا  سكعب 
ف ةياكن  نويبويألا  هأدب  ديلقت  .مويلا  اذه  ف  اهنولوانتيو  حمقلاو  نبللا  نم  ةريهشلا 
احاولأ نيلماح  يراوحلاب  نوفوطي  اوناك  نيذلا  ةعابلا  ضعب  ركذأو  ةعيشلا ، نييمطافلا 

ةرهاقلا نم  اوفتخا  رمحأ ، وأ  رفصأ ، اهضعب  .ةنولملا  ىولحلا  نم  عاونأ  اهيلع  ةيبشخ 
ذنم اهلوانت  نع  تفقوت  دقو  ءاروشاعب ، ةريهشلا  ىولحلا  هذه  تيقبو  تاينيتسلا  ف 

ل ني  مل  ىولحلا ، لوانتل  ةصرف  تسيل  نيسحلا  لتقم  ىركذف  اهتأشن ، لصأب  تفرعم 
ادونه تفرع  لب  ليلخلا ، ناخو  ةيشبنتلا  ف  مجعلا  راجت  تفرع  تفرع ، نأ  دعب  رذع 

، هنم ءاج  يذلا  دلبلا  ةنلب  لك  ثدحتي  لوألا  ليجلا  ةبراغم ، عبطلابو  ًاشولبو  ًاناغفأو 
يأ قبتي  ناثلا ال  ليجلا  ف  ةيرصملا ، ةجهللاب  ثيدحلا  ف  أدبي  تاونس  ةدع  ضم  دعب 
يأ مضهت  يرصملا  عمتجملل  ةيفاقثلا  زئاكرلا  ةجهل ، الو  ةغل  ال  لصألا ، أشنملا  نم  رثأ 

ةيفئاطلا نم  يرصملا  عمتجملا  تمح  ءاوتحالا ، لع  ةردقلا  ةيصاخلا ، هذه  بيرغ ،
دصقأ ال  مهئامسأ ، نم  سانلا  فرعي  ةيبرعلا  دالبلا  ضعب  ف  يبهذملا ، قاقشلاو 

الو ـب ، هذمت ـد  جوي رصم ال  ف  .ةعيشلاو  ةينسلا  نعأ  ننل  .مل  ـ سملاو ح  ـ سملا
ةثالث ةرهاقلا  ف  .هنيعب  قرع  ءانبأ  وأ  ـن  يد عا  ـ بتأ لع  اهانس  ـر  صقي ـن  كامأ ـد  جوت

راوجب يداعملا ، لإ  ةيسابعلا  نم  ةرهاقلا  لع  اهترامع  عزوتت  ايدوهي  ًادبعم  رشع 
ةسينك تآشنم ، عبرأ  مضت  ةيطبق  ةعومجم  مدقأو  مخضأ  ةليلق  راتمأ  دعب  لع  رهزألا ،
ريمألا ةسينك  اهراوجبو  .رصم  لإ  برعلا  لوخد  دنع  ةيوبابلل  ارقم  تناكو  ءارذعلا :

ريدو نابهرلل  ريد  مث  ةيطبقلا ، ةسينلل  نيعباتلا  نيسيدقلا  دحأ  يبطاشلا  سردات 
ةطبترم فئاوطلاو  نايدألا  شياعتو  ةدفاولا  رصانعلا  عيوطت  لع  رصم  ةردق  تابهارلل ،

رقتسي امدنع  .حورلا  اهنومضمب  اهئانبأ  روعشو  اهرارقتساو ، ةيفاقثلا ، اهتوقب 
ثدحت نهتو  فعضت  امدنعو  ىؤرلاو ، راكفألل  نيردصم  نوحبصي  نويرصملا 



فورظلا دشأ  فو  خيراتلا  ربع  نلو  .ةيفئاطلا  تازازحلا  أدبتو  ةيبهذملا  تاقارتخالا 
، كسامتملا اهنايك  ددهت  تلا  رطاخملا  زواجت  لع  ةرداق  ةيرصملا  ةمألا  تناك  ةلح 

رطخلا هربتعأ  يذلا  يباهولا  قارتخالا  ىرجو  لاوحألا ، تعضعضت  تاينيعبسلا  ذنم 
.ماعلا هانعمب  فاقثلا  نأشلا  لإ  هجوتت  ةيلام  ةوقب  اموعدم  حبصأ  نأ  دعب  مظعألا 

اذه هلثمي  يذلا  ددشتلا  لظ  ف  مانتي  اهضعب  ةديدع ، يبلسلا  ريثأتلا  اذه  رهاظمو 
ةكرح ةيباهولا  ةوعدلا  تناك  دقل  .رهاظملا  الإ  مالسإلا  نم  ذخأي  يذلا ال  بهذملا 

تللست امدنع  اهنل  فينحلا ، نيدلا  نع  اهلهأ  لض  تلا  ءارحصلا  ميمص  ف  ةمدقتم 
مالسإلا نومضم  لإ  برقأ  ةيؤر  لالخ  نم  هترشنو  مالسإلا  تقنتعا  ةقيرع  نادلب  لإ 

نم لوألا  دقعلا  ةياهن  ف  نحنو  نآلا  ىرخألا ، تانايدلا  مارتحاو  حماستلا  لع  مئاقلا 
اهرهزأو قاقش ، اهسامت  ف  حوليو  نهو ، ةلحرمب  رصم  رمت  ةيداليملا  ةثلاثلا  ةيفلألا 

اذه رثأتت ؟ الو  رثؤت  تلا  ةنمالا  ةيفاقثلا  اهتوقب  ظفتحت  له  .هتالاح  ىوقأ  ف  سيل 
يرصملا عمتجملا  لإ  ةدفاولا  رصانعلا  عباتأ  كلذل  دصر ، لإ  هتباجإ  جاتحت  لاؤسلا 

اذامبو اورثأت ، اذامب  بناجأ ، وأ  نييقارع ، وأ  ةرهب  اوناك  ءاوس  ةريخألا ، ماوعألا  لالخ 
لوح ثحب  لئاسو  ةصصختملا  ةيملعلا  ثحبلا  زكارم  ىدل  نوي  نأ  نمتأ  اورثأ ؟

ةثيدحلا طئاسولا  لالخ  نم  انيلع  قفدتي  ام  امنإ  طقف ، رشبلا  سيل  ةدفاولا ، رصانعلا 
ريثأت ام  .لاصتالل  ةثيدحلا  تاينقتلا  مدقت  دعب  اهلالخ  نم  تاهاجتالا  فلتخم  قفدتت  تلا 

ةيصوصخلا لع  دجتسي  امو  ةيلودلا  تالاصتالا  ةبشو  تايئاضف  نم  طئاسولا  هذه 
، فورظلا تعأ  تحتو  نينسلا  فالآ  ربع  عمتجملا  كسامت  ف  تمهسأ  تلا  ةيرصملا 

نييسنرفلاو كارتألا  تح  ةملاطبلا  ذنم  نيرمعتسملا  تعأ  تلوح  رصم  نإ  تح 
.مالسإلا نويلبان  عداو  ةيبرعلا ، اوثدحت  نويسنرفلا  اهنومضمو ، اهتفاقث  لإ  زيلجنإلاو 

مضخ ف  نمتأ  لاثم ، دنهلا  ف  انلو  ةغللا ، تراهنا  ةقيرعو  ةميدق  ىرخأ  تاراضح  ف 
.كلذك تسيل  هو  نآلا  ًافرت  ودبت  تلا  رومألا  هذهب  مامتهالا  انلكاشم 

ننإ رمحألا ، بردلا  ميمص  لإ  يدؤملا  لخدملا  هاجتاب  وطخأ  انأو  تايعادتلا  لاوتت 
سأر لع  نوهجتملا  ءارمألاو  نيطالسلا  هربعي  ناك  يذلا  قيرطلا  سفن  ف  شمأ 

دنع هتني  يذلا  مظعألا  عراشلا  ةيادب  هنإ  .داهجلل  جورخلا  نيدصاق  ةيرسعلا  تالمحلا 
اذنأه .ةيمطافلا  ةلودلا  رايهنا  دعب  محلل  ازكرم  ةعلقلا  تحبصأ  نأ  دعب  حوتفلا ، باب 

ريغ ملعم  الو  ةمخض  ةباوب  ال  ربعي ، نمل  احضاو  ودبي  يذلا ال  قيرطلا  لخدم  نم  برتقأ 
تفلي ءش  ادب  امل  لخادلا  راسي  لإ  يريمألا  رصقلا  اياقب  الولو  يداع ، لخدم  يداع ،

راسم سفن  لامشلا ، لإ  بونجلا  نم  ضمي  مظعألا  قيرطلا  نأ  انه  ظحلنل  .رظنلا 
الإ هتمارك  ردهت  مل  يذلا  رهنلا  اذه  .همارتحاو  هبيهت  عم  رهنلا ، عم  راوح  ةمث  امئاد  لينلا ،

نم ناك  لاعلا ، دسلا  لضفب  هراطخأ  نويرصملا  نمأ  نأ  دعب  ةريخألا  دوقعلا  ف 
ةبيه نادقف  اهمهأو  .ةيبناجلا  هراثآ  يدافتل  دسلل  ةيليمكت  تاءارجإ  ذاختا  ضورفملا 
هايملا اهرمغت  تناك  نأ  دعب  ءانبلا  اهمهتلاف  ةيعارزلا  ضارألا  لع  سانلا  أرجت  رهنلا ،

هايم كلذك  سدقملا ، رهنلا  ف  عناصملا  تافلخم  موقلا  قلأو  اهب ، ميقي  نم  لك  ددهتو 
ةمحل يوقي  ناك  يذلا  ناضيفلا  رطخ  لاوز  دعب  عمتجملا  عضعضتو  حصلا ، فرصلا 



رطخ عفدل  فتب  ًافتك  حيسملا  بناج  لإ  ملسملا  فقي  رطخلا  تقو  عمتجملا ، ىدسو 
، قاقشلا رهظف  كسامتلاب  روعشلا  لاز  رطخلا  لاوز  دعب  عيمجلا ، رمغيس  يذلا  ناضيفلا 
، ةرشابم لينلا  تفض  لع  جاربألاب  اوعفتراف  مهتينانأ ، ددجلا  ءايرثألا  رهظأ  ةمصاعلا  ف 

داسفلا رحبلا ، وأ  رهنلا  لع  ءاوس  ناينبلا  ف  جردتلاب  ضقي  بوتملا  نوناقلا  نأ  مغر 
ف ئام  قفن  لإ  رهنلا  لوحت  اذهو  .لاملا  ةوطس  مامأ  نوناقلا  اذه  طخت  يرادإلا 
اننأ بيرغلاو  تارايسلل ، عيرس  قيرطب  ةيردنسإلا  ف  رحبلا  لايتغا  متو  .ةمصاعلا 

، رغثلا طاوش  لمجأ  دحأ  رمد  يذلا  لناتس  يربوك  مسي  امو  قيرطلا  اذهب  هابتن 
قلطنم نم  هتروص  نويزفيلتلا  ددري  املعم  هزتنملا  رصق  نع  لوقنملا  يربولا  حبصأ 
عيسوتو رحبلا ، لع  جاربألا  عافترا  نع  نيلوئسملا  ةبساحم  ضورفملا  ناكو  ةاهابملا ،

.قيرطلا اذه 
بردلا جولو  لع  كشوم  ننإ  هبتنألف ، رهنلاو ؟ ةيردنسإلاب  سفن  لغشأ  اذامل  نل 

ف ناطلسلا  بكوم  ناك  تاروثلا ، كلذكو  تالافتحالاو  بكاوملا  قيرط  هنإ  رمحألا ،
لإ يدؤملا  قيرطلا  اذه  كلسيف  ةعلقلا  نم  لزني  نامثعلا  لاولا  وأ  كولمملا  رصعلا 
(، لويخلا فلع  وهو  نبتلا  نم   ) ةنابتلا برد  هيلي  يذلاو  حالسلا  قوسب  نآلا  فرعي  ام 
لازت ام  تلاو  ةرهاقلل  ةيبونجلا  ةباوبلا  لوتملا ، ةباوب  وأ  ةليوز  باب  لإ  اذه  ضفيو 

ةنذئم اهولعي  لصألا ، نمرألا  لامجلا  ردب  ريزولا  اهب  اهديش  تلا  ةئيهلا  سفن  لع 
.كولمملا رصعلا  ف  ةفاضإ  خيش ، ديؤملا 

بعصأ نم  دحاو  نآلا  هتيادب  دنع  عقي  يذلاو  ةبيلصلا  عراش  نم  رمي  رخآلا  قيرطلا 
تلا نوجسلا  لإ  مهيلع  موحملا  عيزوتل  صصخملا  ةفيلخلا  نجس  اح ، نوجسلا 

هاقم لثم  لاقن  نجس  روبعلل ، نام  تقؤم ، رقم  هنأ  يأ  ماحألا ، ددم  اهيف  نوضقيس 
ةيئادبلاب اهمظعم  مستي  ادج  ةرباع  تاقالع  ثيح  صاونلا ، معاطمو  قرطلا 

دق ةعلطتم ، ةرظتنم ، فقت  تالئاعلا  ىرأ  حابصلا  لاوجت  أدبأ  امدنع  ةيناودعلاو ،
.ماعط وأ  سبالم  وأ  ةنوئم  ليصوت  يرجي  دقو  انه ، عيرس  ءاقل  يرجي 

ريمألا دجسمو  هاقناخو  يابتياق  ليبس  مامأ  رمي  نولوط ، نبا  هاجتاب  عراشلا  ردحني 
.ةبيلصلا عراش  ربع  ةليوز  باب  لإ  هجتت  بكاوملا  تناك  سابع ، مأ  ليبسو  نوخيش ،

قوسلا نأ  ظحالن  حالسلا ، قوس  نم  رمحألا  بردلا  لإ  لوخدلا  لضفأ  ننأ  ريغ 
صاخلا نبتلا  ثيح  ةنابتلا ، برد  هيلي  ةمكاحلا ، ةطلسلا  مزلي  ام  يأ  حالسلل  صصخم 

تاعردملا يزاوتو  كولمملا ، شيجلا  ف  ةبراضلا  ةوقلا  تناك  لويخلاو  لويخلاب ،
.ةمكاحلا ةطلسلل  ةيرورضلا  قاوسألا  اهنإ  نآلا ،

، كنرلا زييمت  اننمي  نل  لالطأ ، الإ  هنم  قبتي  مل  ميدق ، رصق  لالطأ  ىرن  يراسي  لإ 
لخاد ًافيس  ىرن  لشلا ، يرئاد  كنرلا  ةباوبلا ، لعأ  رصقلا  بحاص  ريمألا  راعش  يأ 

اذهو حالسلا ، نئازخو  حيلستلا  نع  لوئسملا  رادحلسلا ، كجنم  ريمألا  هنإ  ةرئادلا ،
ةىؤر هنمي  ثيحب  هرصق  كجنم  ريمألا  ديش  كلذل  نأشلا ؛ ميظع  ردقلا  ليلج  بصنم 

، فيظولا جردتلا  يزاوي  يرامعملا  جردتلا  يوطلسلا ، مرهلا  ةورذو  محلا ، رقم  ةعلقلا 



رابك مث  ءارزولا  دقرم  هيلي  نوعرفلا  دقرم  ةميدقلا ، ةلودلا  رباقم  ضعب  لمأتأ  ام  اريثك 
ميسقتلا سفن  عامتجالا ، ملسلا  لفسأ  نولشي  نمو  مدخلا  اريخأو  ةلودلا ، لاجر 

.ةيورخألا دقارملا  ف  يويندلا 
حبصأ رصق  مامأ  ةيملحلا  ف  تررم  املك  اهتاياهن ! روصقلا  ةانب  ملعي  ول  هآ  نل .. 
رثكأ امو  ةبارخ ، وأ  ةحصلل ، ابتم  وأ  .بزحل  ارقم  وأ  ةسردم ، وأ  ةطرشلل ، ازكرم 

هذه ددرأ  هيلإ ، تلآ  امو  روصقلا  هذه  دحأب  تررم  املك  ةميدقلا ، ةرهاقلا  ف  تابارخلا 
!«. اهتاياهن روصقلا  ةانب  ملعي  ول  هأ   » ةرابعلا

رفنتسي فلألا ) مضب   ) فسويلا ياجلأ  ريمألا  ةسردم  ةبقو  ةنذئم  روهظ  نأ  ريغ 
نمحرلا ةروس  ليترت  أدبي  اهروهظ  درجمبو  ةنيسلل ، ةبلاج  ةرامع  هذهف  هابتنا ،
ياجلأ ةسردم  لثم  نزاوتلا  لع  ةردقلا  كلت  هيف  ققحتت  ءانب  فرعأ  ملف  لخاد ،

.فسويلا
ـن  محرلا ةروس  انه  أرقنلف 

فسويلا ..  يا  ــ ْجلا ةسردمو  دجسم 
ناطلسلا  مأ  نم  ـه  جاوز دعب  ريمألل  ىرج  اذام 

!! ..ناطلسلا رطاخ  ريغتي  امدنع 
، لع لبقي  انه  نم  هنم ، ءزج  نع  ةسردملا ، / دجسملا ل  رفسي  اهمدقتأ  ةوطخ  لك  عم 
لع ىراوتي  امنإ  ةأجف ، فتخي  ال  نع ، ربدي  قيرطلا  ف  يرارمتساو  هنم  جورخ  دعبو 

، ةنذئم لإ  ضفت  ةنذئم  قيرطلا ، ف  هظحلن  ام  اذه  رخآ ، دجسم  لإ  نملسي  تح  لهم ،
ةينيسحلا عراش  مث  حوتفلا ، ةباوب  تح  قيرطلا  اذه  دادتما  لع  ىرخأ ، لإ  انملست  ةبق 

وأ لخدم  وأ  ـة  بق وأ  ةنذئم  لع  ـع  قت نأ  الإ  نيعلل  نمي  ال  ـش ، جلا ناديمب  ءاهتناو 
.ةميدقلا ةرهاقلا  اهب  صتخت  ةلاح  كلتو  منمنم ، رادج  وأ  طخ  ةحول 

قلطنت تلا  ةيوتلملا  طوطخلا  كلت  اهتفرخز ، اهيف  نرهبي  اهلماب ، ودبت  ةبقلا  ه  اه 
لش .عادبإو  ةأرج  اهيف  ةيوق  ةكرح  اهتورذ ، دنع  ةيهتنم  ةبقلا  ةءانحنا  جتنتل  اهتدعاق  نم 
ةبق امجح ، رغصأ  ةبق  ف  اذه  رركت  ملاعلا ، نم  نام  يأ  ف  قوبسم  ريغ  ةفرخزلا  نم 

نم ةدعاص  ةكرح  ريزولا ، باب  نم  ةبيرقلا  ساجبلا  شمتيا  ريمألا  دجسمو  ةسردم 
.اهتورذ دنع  اهلك  طوطخلا  قتلتو  اهترئاد  نم  أدبت  اهالعأ ، لإ  ةبقلا  لفسأ 

«، احيرض  » ًادقرم اهتحت  نأ  ةبقلا  نعت  ةيدبألا ، لإ  ةراشإ  اهنأ  امك  نولل ، زمر  ةبقلا 
ماحلا يوآمو  نيحلاصلا  دقارم  نيب  ريبك  قرفو  ةطلس ، بحاصل  امإو  ميمح  لول  امأ 

دجسمو عافرلا ، دجسم  ف  ةصاخ  وطم ، هدنع  فقوتأس  ام  اذهو  نييرصملا ، دنع 
.ةبيرح يبأب  ريهشلا  قاحسإلا  سامجق 

فخلا قسانتلا  كلذ  ةبقلا ، نيبو  اهنيب  ةقالعلا  ةقيشرلا ، ةنذئملا  لإ  علطتلا  ل  ولحي 
نيبو دحاولا ، دعاصلا  ميقتسملا  نيب  ةلصلا  تلمأت  مل  ءاضفلا ، ف  امغن  ثبي  يذلا 

ءارحصب يابتياق  دجسم  ف  ىوصقلا  ةورذلا  تغلب  ةلصلا  هذه  .ةرئادلا  يرئادلا ،
ليللا لماكت  سكعلاو ، ةبقلا  دشت  ةنذئملا  هيف ، زازتهالل  لاجم  مغانت ال  كيلامملا ،



يرورضلاو ةيرارمتسالل  جتنملا  لاملا  هنأكف  ثنألاب ، ركذلا  لظلاب ، لصألا  راهنلاو ،
.ءاقبلل

نأ لإ  ليخي  نل  ديرف ، عادبإ  اهيلع  ةبقو  ةميمص  ةيرصم  ةنذئم  رخآ ، قسانت  مامأ 
سكعب اهدرفمب ، امهنم  ك  نأ  لإ  ليخي  ًانايحأو  ةبقلا ، لع  ام  ءالعتسا  اهيف  ةنذئملا 

.ةنذئملا نع  لزعمب  اهدرفمب ، ةبقلا  هيف  ليختأ  نأ  نمي  يذلاو ال  يابتياق  دجسم 
ةبيرغ ةسيئرلا  ةهجاولا  لخادملا ، انل  فشكت  هذفاون  ةسردملا ، / دجسملا نم  برتقأ 
ةيرصملا ةيصخشلا  لامتكا  ةمق  ةيكولمملا ، ةيرصملا  ةرامعلا  لثم  قيرطلا ، لع  لطت 

.جردتلا لع  نبملا  موقي  .ةرامعلا  ف 
لمتي طخ  نم  دبال  امات ، دوجولا  لإ  ءجي  ءش  ال  ًمتم ، دلوي  ءش  ال  ركذتنل :
هناضيف أدبي  يذلا  رهنلا  كلذك  ًاناسنإ ، وأ  ًاناويح  وأ  ناك  ًاتابن  قولخملا ، اهربعو  ا  ــ هيف

وأ ةيطبق  وأ  تناك  ةينوعرف  ةميمصلا ، ةيرصملا  ةرامعلا  اذه  ةطقن ، درجم  ةطقنب ،
، ةيمالسإلا ةيرصملا  ةيؤرلا  لامتكا  دهش  يذلا  وه  كولمملا  رصعلا  .ةيكولمم  ةيمالسإ 

( هلا رمأب  مكاحلا   ) رونألاو رهزألا  اذه  يبرغلا ، ميمصتلا  هيلع  بلغ  مطافلا  رصعلا 
لإ هتىؤر  يرصملا  داعتسا  كولمملا  ف  .يبويألا  كلذك  ةرامعلا ، ف  جردت  ال  رمقألاو ،

نحصلا فشي  فسويلا ال  ياْجلا  لخدم  .ةرامعلا  لثم  اهنع  ربع  ءش  نم  امو  نولا ،
نأ هنمي  ةيصعتسم  اضارمأ  ناعي  نم  ريطاسألا ، اهطيحت  ةبتعلا  لمتم ، هنأك  لخادلا ،

.نامدإلا نم  ءافشلا  لإ  يدؤي  هسحلف  بابلا  نم  رسيألا  بناجلا  امأ  أربيف ، ةبتعلا  سحلي 
.دجسملا راوج  لإ  نوميقملا  هب  انربخأ  ام  اذه 

، بيهملا نسح  ناطلسلا  لخدم  نيب  ةنراقملا  نمي  عبطلاب ال  لخدملا ، ف  فقوتأ 
انه لهمتأ  جردتلا ، لع  ةمئاقلا  ةيؤرلا  امهيلك ، ف  ةدحاو  ةيؤرلا  نأ  ريغ  اذه ، نيبو 

قوس طسو  مظعألا ، قيرطلا  لوأ  نيكتسملا  دجسملا  اذه  دييشتب  رمأ  نم  ةريس  ًاديعتسم 
.حالسلا

يدشرمو ليلد  امأ  فسويلا ، ياجلأ  ريمألا  دنع  فقوتأ  كولمملا ، رصعلا  لإ  دوعأ 
«. راثآلاو ططخلا  ركذ  ف  رابتعالاو  ظعاوملا   » هتعوسوم ف  يزيرقملا  وهف 

ئ: ــــــ شنملا
أدب نيدلا ، فيس  هبقل  فسويلا ، هلا  دبع  نب  ماللا ) نيستو  فلألا  مضب   ) ياْجلأ همسا 

صاخلا اغبلي  ريمألا  اهيف  لتق  ةنتف  تعقو  مث  ةمدخلا ، ف  حار  مث  اريغص ، اكولمم 
، ءارمألا نم  ددع  عم  ياْجلأ  لع  ضُبق  ةئامعبسو ، نيتسو  نامث  ةنس  لاوش  ف  يرمعلا ،

ةباثمب تناك  تلا  ةيردنسإلا  لإ  مهلاسرإب  دفنتملا  يوقلا  يرصانلا  رمدتسا  ريمألا  ررق 
لإ اونجس  مهل ، صصخم  عشب  نجس  اهب  دجوي  ناكو  ذئتقو ، كيلامملا  ءارمأل  فنم 
ياجلأ ةيقرتب  رمأ  مهنع ، نابعش  فرشألا  كلملا  جرفأف  نيتسو ، عست  ةنس  رفص  رشاع 

رظانو رسعلا  كباتأ  حالس  ريمأ  هردق  مث  حالس ، ريمأ  هلعجو  ةئام ، ةرمإ  ةبتر  لإ 
لوحت اذه  اغب ، لكنم  ريمألا  نع  اضوع  نووالق -  فشتسم  يروصنملا -  ناتسراملا 
مامأ فقوتن  انه  .ًيلج  اباهم  حبصأ  ةوق ، زكرم  لإ  نوجسم  نم  ياجلأ  ريمألا  عضو 



رصنعلا اهنإ  رصم ، ف  نآلا  تح  ةيراس  لازت  ام  تلاو  ةيكولمملا  ةمسلا  هذه 
نأ نمي  برقلا  اذهو  هتردقم ، سيلو  صخشلا  برق  مهملاف  ةطلسلا ، ف  صخشلا 
ف ددرتت  تلا  ةرابعلا  هذه  مامأ  اريثك  تفقوت  كلذل  صخشلا ، جازملا  لع  فقوتي 

.سايإ نبا  دنع  ةصاخ  خيراتلا ، تايلوح 
 ..«: هيلع ناطلسلا  رطاخ  ريغت  هيفو ، »

ءارمأل ةبسنلاب  اريثك  اذه  ثدح  دقف  ناطلسلا  رطاخ  ريغت  امأ  .اذك  موي  ف  ىأ  هيفو ،
لاملا اوعمج  مهنإ  تح  ءارثلا ، ف  مهضعب  شحفأ  ةلودلا ، ناكرأ  نم  اوناك  رابك 

ف اموي  نينامث  ةدمل  هتورث  ضارعتسا  ىرج  مهدحأ  سيفن ، وه  ام  لكو  فحتلاو 
رطاخ ريغت  نإ  .سانلا  لع  هتالتمم -  يأ  هدوجوم -  ضرع  ررقت  نأ  دعب  ةنيدملا ،

ةلق لإ  ريشت  لئالد  وأ  ةرماؤم  فاشتكاب  قلعتت  بابسأل  يرجي  دق  صخش  لع  ناطلسلا 
ناطلسلا نذأو  مههاوفأ  نيب  ةفاسملا  تحبصأ  نيرخآ  سمهب  ناطلسلا  عانتقا  وأ  ءالولا ،

املكف ةطلسلا ، تاقالع  ف  ماه  رود  اهل  ةيناسنإلا  ساوحلا  نيب  تاقالعلا  نإ  ةريصق ،
فو هتنام ، تيوقو  هتيمهأ  تدادزا  لعألا  لوئسملا  نذأ  لإ  برقأ  ام  ناسنإ  مف  ناك 

صخشلا لع  رطاخلا  ريغت  عقيف  عمسلا  ةساحب  ناطلسلا  ساوح  رثأتت  ةنيعم  ةظحل 
نيطالسلا ضعب  ناك  دقف  ببس ؛ نودب  ريغتلا  اذه  ثدحي  امبرو  ادج ، ابرقم  ناك  يذلا 
رطاخ ريغت  نإ  هبجعي ، مل  ريمألا  لش  نأ  درجمل  هرطاخ  ريغتي  دق  جازملا ، يبلقتم 

(، هلاقتعا يأ   ) هيلع ميسرتلا  اهلوأ : اهعباتت ، ىرنل  .ةريطخ  تاءارجإ  هبقعي  مكاحلا 
كلذ ف  امب  هيلإ ،  تمي  ام  لكو  هلاومأ  ةرداصم  يأ   ) هدوجوم لع  ةطوحلا  اهيناثو :

مث لسالس ، ف  هدييقت  يأ  ريجنزلا : ف  كشلا  مث  ديبعو ،) راوجو  تاجوز  نم  هميرح 
.هفتح قليل  بيهرلا  ةيردنسإلا  نجس  لإ  هلاسرإ 

ةعيبط لع  ةلادلا  ةمكاحلا ، تارابعلا  نم  هيلع » ناطلسلا  رطاخ  ريغت   » ةرابع نإ 
ريمألا ناملا ، ديشم  لإ  دوعن  .ساسأ  رصنع  ةيصخشلا  ثيح  ةيكولمملا ؛ ةطلسلا 
حبصي مل  ةلودلا ، بصانم  ف  قرتو  نجسلا  نم  اجن  ظحلا ، ديعس  ناك  دقل  ياجلأ ،

مأ جوزت  دقل  هلثمل ، قفتي  مل  ردان  برقب  ظح  امنإ  نابعش ، ناطلسلا  نم  طقف  ابيرق 
اهمسا ةايحلا ، نونفل  ةبحم  تناك  اهنأ  ودبيو  ةيوق ، ةيصخش  تناك  مألا  هسفن ، ناطلسلا 

ليمجلا اهدجسم  راوجب  نيميقملا  رمحألا  بردلا  لاهأ  نأ  فيرطلاو  ةكرب ، دنوخ 
شحو ناك  اهيشم  لصأ  ذاتسأ ، اي  ةذخاؤم  ال  : » ل لاق  مهدحأ  ةيبلسب ، اهنع  نوثدحتي 

.«..
دحأ تيلو  ميدقلا ، نمزلا  نم  ةثراوتم  تاياح  نوكت  امبر  .اذه  ردصم  يردأ  الو 
حضوألا لاثملا  لعلو  نودملاب ، هنراقيو  بوتملا  ريغ  هفشلا  خيراتلاب  متهي  نيثحابلا 
ةيروطسأ ةمحلم  لطب  لإ  يرصملا  بعشلا  هلوح  يذلا  سربيب  رهاظلا  كلملاب  قلعتي  ام 

ةئيهلا نع  تردص  تادلجم  ةسمخ  ف  اهتعابط  تدعأ  دقو  ةيلالهلا ، لثم  ةيهافش 
ف يروطسأ  لطب  لإ  لوحت  يذلا  ديحولا  كولمملا  ناطلسلا  هنإ  .باتلل  ةيرصملا 

.ادج ةردان  ةلاح  بعشلا ، ةليخم 



ياجلأ ريمألا  تجوزت  تلا  نابعش  ناطلسلا  مأ  ةريس  كولت  نسلألا  تلاز  ام  ..نذإ 
: يزيرقملا لوقي  امكو  هركذ ، رهتشاو  هردق  مظعف 

 ..«. ًادئاز امحت  ةلودلا  ف  محتف  »
، نايصعلا رهظأ  يذلا  ياجلأ  ريمألا  درمت  أدب  ذئدنعو  ناطلسلا ، مأ  ةكرب  دنوخ  تتام 

ناطلسلا مأ  ثاريم  لع  لوصحلا  ديري  ناك  هيلامم ، رفنتساو  برحلا ، ةلآ  سبل 
برهب هتنا  نيفرطلا ، نيب  ديدش  لاتق  ىرج  هتهجاوم ، ررقو  ناطلسلا  ضفر  هتجوز ،) )
، قرغو هسرف  ابكار  لينلا  ف  هسفن  قلأ  ةدراطملا  ءانثأو  بويلق  لإ  ياجلأ  ريمألا 

نع ثحبلل  نيساطغلا  ناطلسلا  ثعب  كلهف ، ياجلأ  امأ  اجنو  حبس  سرفلا  نأ  بيرغلا 
مأ اهب ، نفدو  نفكو  لُسغو  هذه  هتسردم  لإ  توبات  ف  هولمحو  هدوجو  هنامثج ،

، رمحألا بردلا  عراش  ف  ةبرقم  لع  نآلا  تح  ةمئاقلا  اهتسردم  ف  دقرت  ناطلسلا 
ةريخ  » تناك اهنإ  اهنع  لوقي  ذإ  سانلا ، هثراوتي  ام  سكعب  اهنع  يزيرقملا  ثيدحو 

اهل ناك  امل  نينس ؛ ةدع  اهتجحب  سانلا  ثدحت  فورعم ، فورعمو  ريثك  رب  اهل  ةفيفع ،
ةبحمو ريخلا  لهأ  ف  داقتعا  اهل  ناكو  ةميرلا ، دهاشملا  كلت  ف  ةليمجلا  لاعفألا  نم 

ًادجو دجوو  اهدقف ، لع  ناطلسلا  فسأو  ةسردملا ، ةبقب  دوجوم  اهربقو  نيحلاصلا ، ف 
«. اهل هبح  ةرثل  اريثك 

ة: ـــــ سرد ـــ ملا ل  ــــ خاد
ىرخألا ةيحانلا  لع  نحصلا ، لإ  ل ، ــ خادلا لإ  لا  ــ قتنا لبق  قيرطلا  لإ  تفتلأ 
يرجي يذلا  لجرلا  كلذ  هنإ  نامثعلا ، رصعلا  نم  ةفيظو  كلتو  جرشامشلا ، ةراح 

تح دجوي  ناك  ةراحلا  برق  ةبرع ، وأ  ًيخ  بكري  يذلا  ريمألا  مامأ  قيرطلا  احسفم 
رجانخلا وه  دوصقملا  حالسلا  قوسلا ، ف  حالسلا  ة  ــ عانصل ةشرو  رخآ  ةبيرق  تاونس 

.هباش امو  فويسلاو 
لدابتن هب ، جامدنا  أدبيو  لإ  ناملا  برستي  اىيشف  اىيش  لخادلا ، لإ  وطخأ 

نم عبانلا  بلاغلا ، لاحلا  امأ  هنم ، اءزج  حبصأو  يدنع  ناملا  ريصي  عقاوملا ،
، ناويإلا ةهجاوم  ف  ناويإلا  ًيثم ، هل  فرعأ  مل  شهدم ، نزاوت  نزاوتلا ، وهف  ميمصتلا 

نأكف نمحرلا ، ةروس  غزبت  انه  ةرئادلا ، ةهجاوم  ف  ةرئادلا  ىرخأ ، اهلباقت  ةذفانلا 
اهلخاد رعشأ  تلا  ةروسلا  ف  نولا  نزاوتلا  كلذ  مهلتسا  ططخ  يذلا  يرامعملا 

ققحي فخ  نوناقل  ًاقبط  كلف  ربكأ  لإ  ةرذ  رغصأ  نم  نولا  رييست  ماظنب  اهليترت  ءانثأو 
امب هلك ، ناينبلا  رس  ىرأف  ًيترت  ةروسلا  لترأو  نيع  ضمغأ  كلذل  نزاوتلاو ، ماجسنالا 

.ديرفلا اهفرخز  لالخ  نم  ةيبرغلا  ةبقلا  ةكرح  كلذ  ف 
ُن) ـ محرلا )

( َنآُرقْلا مَّلع  )
( َناسنا قََلخ  )
( َنايْبلا همَّلع  )



( ٍنابسِحب رَمقْلاو  سمَّشلا  )
( ِنَادجسي رجَّشلاو  مجَّنلاو  )

( َنازيْملا عضوو  اهَعفر  ءامسلاو  )
( ِنازيْملا ف  اَوْغَطت  ا  )

( َنازيْملا اورْسُخت  و  طسقْلِاب  َنْزْولا  اوميقاو  )
( مَانْل اهعضو  ضراو  )

( مامكا تَاذ  ْلخَّنلاو  ٌةهكَاف  اهيف  )
( ُناحيرلاو ِفصْعلا  ُوذ  بْحلاو  )

(. ِناِبّذكُت امِبر  ءآ  ِيِاَبف  )
ـه  تيرقبع سيلو  ناملا ..  ةبيصم 

ةرامعلا  تعونتف  ةازغلا  بقاعت 
ةيرصملا  ةلاحلا  تلمتكا  كولمملا  رصعلا  فو 

عادبإلا  نع  نوفقوتي  نويرصملا 
حورلا  ترسكنا  ام  اذإ 

ـر ضاحلا نم  ا  ـً ملظ لقأ  سيل  كولمملا  رصعلا 
ناطيغلا لامج 

نم جرخأ  حالسلا ، قوسب  فورعملا  هنم  لوألا  ءزجلا  لإ  مظعألا ، قيرطلا  لإ  ةدوع 
انأ ام  نيب  فيهرلا  نزاوتلاو  ةنيسلاو  اضرلاب  اعبشم  فسويلا  ياجلأ  ةسردمو  دجسم 

ثعاوب نم  كلذ  نوي  ًانايحأ  هنوكأ ، نأ  نمتأ  امو  هيلع  انأ  ام  نيب  اضيأ  هتنك ، امو  هيلع 
نم هب  صتخي  ام  اهردصم  ةنيس  نكردت  ليمجلا  ءانبلا  اذه  قرافأ  ذإ  ننل  ةلقلقلا ،

رمأ طخلا ، ضمأو  هل  رهظلا  لوأ  نمحرلا ، ةروس  ةءارق  لإ  ناعدتسا  شهدم  نزاوت 
راثآب ءلم  ههجو  رمعلا ، ف  مدقتم  لجر  سلجي  دعقملا  سفن  لع  ميدق ، هقم  مامأ 

ذنم أدب  دان ، هقملا  ف  لمعي  ناك  ءشاللا ، لإ  امئاد  قدحي  نحنم ، هرهظ  نمزلا ،
شري سمشلا ، عولط  لبق  ةربم  ةعاس  ف  هحتفي  نأ  داتعا  انه ، اهلك  همايأ  ربعو  ابصلا 

نم جرخي  مل  ءش ، لك  باوكألاو ، ناوألا  صري  ًاديج ، اهسنيل  بشخلا  ةراشنب  ضرألا 
مل ضرملا ، هدعقأو  رمعلا  هب  مدقت  نيحلاصلا ، هلا  ءايلوأو  تيبلا  لآ  ةرايزل  الإ  حلا 

تارتم وليك  ةدع  عطقي  مويلا ، لاوط  كرحتي  هقملا  ف  لدانلا  ةكرحلا ، لع  ارداق  دعي 
ابتار هل  صصخ  يأ  هلفكو ، لمعلا  نم  هافعأ  هقملا  بحاص  نبا  قيض ، زيح  لالخ 

لباقملا فيصرلا  لع  ًانكر  حتني  نأ  ايموي ، ءجي  نأ  بلط  زوجعلا  لجرلا  ايدعاقت ،
لمأتي نأ  هيف ، هرمع  لج  ضمأ  يذلا  ناملا  لإ  ارظان  هتقو  ضمي  نأ  هقملل ،
نل اىيش ، اهنع  فرعي  تلا ال  ةديدجلا  لايجألا  نم  مهمظعم  نأ  حيحص  نئابزلا ،

حبصأ هترظنو  هتسلجب  لجرلا  اذه  اهب ، اورثأتو  اهيف  اودلو  ةتحلا ، ءانبأ  نم  مهمظعم 
لأسأو هقملاب  سلجأ  ارمأ ، شخأ  بيغي ، مايألا  ضعب  فو  ايناسنإ ، املعم  ل  ةبسنلاب 



.دبألا لإ  بيغي  نأ  لبق  تاونس  ذنم  كلذ  ناك  هضرمب ، ملعي  نم  نئبني  ارذح ، هنع 
دناستي انه  ةرامعلا ، لثم  ميدق  اهضعب  قيرطلا ، ف  نلباقت  تلا  هوجولا  ه  ةريثك 

، ءارولا لإ  تفتلأ  هديلاقت ، هل  رواجتلاو  ةقطنم ، هل  قوسلا  ضعبلا ، مهضعب  لع  رشبلا 
داكت ةفاسم  ةمث  ةقماس ، ةلطم ، ةنذئملا  رصبلا ، ةرئاد  ف  فسويلا  ياجلأ  دجسم  لاز  ام 

نادرملا اغبطلاو  فسويلا  ياجلأ  نيب  ةفاسملا  رخآو ، دجسم  لك  نيب  ةبراقتم  نوكت 
كلذ للختي  عئالط ، حلاصلا  مث  قاحسإلا ، سامجق  دجسم  لإ  ةفاسملا  لداعت  داكت 

سانلا مهل  ماقأ  نيذلا  نيحلاصلاو  ةيفوصلا  خويش  نم  نيبيطلل  ةريغص  اياوزو  ةلبسألا 
.ةيانعلاو دهجلاب  مهريس  اوطاحأو  دقارملا 

هروحم يدنع  لاؤس  ددرتي  انه  نرمغي ، فسويلا  ياجلأ  ةسردمو  دجسم  ريثأت  لازام 
ةلمج دنع  فقوتأ  شنملا ، ةموشغو  ةوسقو  ناينبلا  ة  ــ قرو ة  ــ عور نيب  ضقانتلا  كلذ 

: يزيرقملا اهب  هفصو 
 ..« ايتع ًافوسع ، ارابج ، اباهم  ناكو  »

نريح اذهك ؟ ةقرلا  عئار  دجسمب  همسا  طبتري  نأ  تعلا  فوسعلا  رابجلا  اذهل  فيك 
ءارمأو نيطالس  عيمجل  ةبسنلاب  نلو  طقف  ياجلأ  ريمألل  ةبسنلاب  سيل  ًيوط ، كلذ 

دجي امدنع  نييرصملل  عامجلا  عادبإلا  هنإ  .مهدعب  نم  نيينامثعلا  ةالولاو  كيلامملا 
اعوفدم فورظلا  رفوي  ردتقملا  مكاحلا  ةنيعم ، ةرتف  تابلطتمل  بيجتسي  امدنعو  ةصرفلا 

دنسي ذئدنع  مسالا ، ديلخت  ف  ةبغرلا  فاقثلاو ، حورلا  رصم  نومضم  اهردصم  ةبغرب 
ءالطلاو طخلاو  ةفرخزلا ، ف  نيصصختملا  نم  نيعدبملا  نييرصملا  لإ  ذيفنتلا 

عادبإ دوجولا  لإ  رهظي  اذه  نيئانبلا ، نييرامعملا ، دعب  نمو  لبق  نمو  ةمنمنلاو 
، اهيف امب  ةبقح  لك  ةفلتخم ، روصع  نم  دفاولا  ميدقلا  ثارتلا  هيف  لثمي  ىذلا  ةعامجلا 

ةحابتسم ةفيعض ، ةنهاو ، رصم  تناك  رصم  لإ  برعلا  لوخد  دعب  لوألا  نورقلا  ف 
يوق فعضلا ، ناعي  وهو  يوق  هنإ  يداع ، ريغ  دلب  رصم  نأ  ريغ  نامورلا ، رصعلا  ذنم 

رثؤي فعض  اذإو  باجيإلاب ، رثؤي  اردتقم  حبصأ  اذإ  ديرفلا ، هنيوكتب  ميدقلا ، هثارتب 
ًادلب نأ  ريغ  نيح ، لإ  نلو  اعبات  اهنم ، ودبي  تاحابتسالاو  تاوزغلا  دعبو  بلسلاب ،

لوأ ترج  اذه  نييسابعلا ، وأ  نييومألل  ةعبات  ةيالوك  رمتست  نأ  نمي  رصم ال  نيوكتب 
رصمب لقتسا  يذلا  نولوط  نب  دمحأ  ةيالو  ف  ىبرعلا  وزغلا  دعب  لالقتسالل  ةلواحم 

سيسأت ناك  عئاطقلا ، ةديدجلا  هتمصاع  ساسأ  عضوو  ةينولوطلا  ةلودلا  سسأو 
عيمج نأ  ظحالن  نلو  .لقتسملا  ديدجلا  نايلل  لعفلا  نالعإلا  نعي  ةديدج  ةمصاع 

( نامورلا وزغلا  دعب   ) نويلباب نصح  تناك  ءاوس  عضوملا ، اذه  ف  ةأشنملا  تانايلا 
ةلودلا  ) عئاطقلا وأ  ةيسابعلا ) ةلودلا   ) رسعلا وأ  يبرعلا ) وزغلا  دعب   ) طاطسفلا وأ 

ةمصاعلل ًاديدرت  الإ  تسيل  مصاوعلا  هذه  لك  ةيمطافلا ،) ةلودلا   ) ةرهاقلا مث  ةينولوطلا )
ةرورض هتلمأ  ىذلا  عقوملا  هنإ  مارهألا ،) ةانب   ) ةميدقلا ةلودلا  ةمصاع  فنم ، ةميدقلا 

طايمد نيراسم ، لإ  لينلا  عرفتي  ثيح  نيرطقلا ، ديحوت  دعب  ةيزكرملا  ةلودلا  مايق 
.مرهلا ةورذ  هنإ  نيهجولا ، لع  رطيسم  مكاح ، انه  ةمصاعلا  عقوم  ديشرو ،



يبنجأ هنأ  الإ  ناينبلا  ةمظع  مغرو  نولوط ، نب  دمحأ  دجسم  الإ  عئاطقلا  نم  قبتي  مل 
ةنذئم تيأر  دقو  ءارماس ، لإ  هنينحو  نولوط  نب  دمحأ  ةركاذ  نم  عبان  ميمصتلا ،

طبقلا يرصملا  سدنهملا  اهممص  تلا  ةنذئملل  لصألا  اهنإ  ةريهشلا ، ةيولملا  ءارماس 
نولوط نبا  نإ  يريدقت  ف  ةيخيراتلا ، رداصملا  ركذت  امك  دجسملا  ميمصت  عضو  يذلا 
تناك نإو  هسأر ، طقسم  لإ  نينح  ةلاح  نع  اهلالخ  نم  اربعم  ةنذئملا  ميمصت  بلط 

، ةمراص ةيوق ، ةيصخش  ناك  هنإ  لاقي  ذإ  اهلشل ، ةفيرط  ةياح  ركذت  خيراتلا  رداصم 
كب لع  لثم  امامت   ) سابعلا ةفيلخلل  ةعبات  ةيالوب  لقتسا  لجرل  ةبسنلاب  عيبط  اذه 
دمحأ ناك  ةثيدحلا ،) ةيرصملا  ةلودلا  سسأ  يذلا  اشاب  لع  دمحم  مث  دعب  اميف  ريبلا 

ذئدنع هعبصإ ، لوح  اهفلي  حار  ءاضيب  ةقروب  اسمم  ًيلق  حرسو  هسلجم  ف  نولوط  نب 
.نيسلاجلا دحأ  حاص 

 ..« وهلتو بعلت  كتطبض  »
: ًئاق ةعرسب  كرادت  نولوط  نبا  نأ  ريغ  ةفوفلملا ، ةقرولا  لإ  اريشم 

« ..دجسملل ةنذئملا  ممصأ  ننإ  وهلأ ..  الو  بعلأ  انأ ال  »
عجري تلاو  ةيولملا ، ءارماس  ةنذئم  لإ  حوضوب  ريشت  ةنذئملاف  ةياحلا ، قدصأ  ال 

ف ءامسلا  لإ  ريشتو  لبابلا ، دبعملا  نم  اءزج  تناك  تلا  ةيلبابلا  ةروفانلا  لإ  اهلصأ 
.لعأ لإ  اهدوعص 

ةديدجلا ةمصاعلا  ساسأ  عضو  برغلا  نم  امداق  رصم  لقصلا  رهوج  ازغ  امدنع 
يذلا عماجلا  دجسملا  رهزألا ؛ و  محلا ، رقم  قرشلا  رصقلا  ساسأ  عضو  نييمطافلل ،
زكرم لإ  كلذ  دعب  لوحتي  مث  نامزلا ، نم  نينرق  ةدمل  ةيمطافلا  ةوعدلل  ازكرم  حبصيس 

تينب تلا  دجاسملا  .ةيبويألا  ةلودلا  سيسأتو  ةيمطافلا  ةلودلا  طوقس  عم  ةينسلا  ةوعدلل 
ةرثأتم تناك  امنإ  جردتلا ، لع  ةمئاقلا  ةيرصملا  ةيؤرلا  دسجت  مل  مطافلا  رصعلا  ف 
دجسم ترز  امدنع  نحصلا ، لإ  ةرشابم  لوخدلا  ثيح  ةيبرغملا ؛ دجاسملا  ميمصتب 

مكاحلاو رهزألا  رامعمو  هرامعم  نيب  يوقلا  هباشتلا  ًيوط  تلمأت  ساف  ف  نييورقلا 
برغملل صاخلا  ثاريملا  ةجيتن  فراخزلا  فلتخت  امبر  عئالط ، حلاصلاو  رمقألاو 

لإ ىدأ  رصم  اهل  تضرعت  تلا  تاوزغلا  ددعت  نإ  هباشتي ، ميمصتلا  نل  رصملو ،
ف .توملاو  عاطقنالا  نيب  ريبك  قرفو  عاطقنالاو ، رارقتسالا  مدع  لوألا  نيضيقن ،

ضعب برستت  نأ  نمي  دوجولا  اذه  لالخو  دوجولا ، نع  ةعامجلا  فقوتت  عاطقنالا ال 
، ضرمت تناك  امنإ  رصم ، تمت  مل  ماتلا ، فقوتلا  وهف  توملا  امأ  ةيبنجألا ، تارثؤملا 

عادبإلا نهو  لإ  امئاد  دكؤأ  امك  يدؤي  اذهو  حورلا ، راسكنا  اهلهأ  بيصي  ام  رطخأو 
نم يبنجألا  نمت  نمز  ىرج  ام  اذه  تالاجملا ، تش  ف  ملعلاو  نفلاو  فاقثلا 

وأ ايسنرف  وأ  اينامثع  ايكرت  وأ  ايبرع  وأ  اينامور  وأ  ايسراف  ناك  ءاوس  دالبلا ، ريداقم 
اببس اونوي  نأ  نمي  نيذلا  دالبلا  لهأ  نم  داسفلاو  ملظلا  ديست  لالخ  اضيأو  ايزيلجنإ ،

دوقعلا لالخ  هدجأ  ام  اذهو  ةيوهلا ، حضاولا  يبنجألا  نم  رثكأ  حورلا  راسكنا  ف 
ةغيصب ملكتأ  امدنع  ليج  دصقأ  انمايأ ، اهب  متتخن  نأو  اهشيعن  نأ  انل  ردق  تلا  ةريخألا 



.ةرامعلا لإ  ناينبلا ، لإ  دعألف  عمجلا ،
ةرامعلا خيرات  نإ  اهعونتو ، زرطلا  ددعت  وهو  رخآ ، رثؤم  لإ  ةيبنجألا  تاوزغلا  تدأ 

ةلمأتملا ةساردلاو  ارثأ ، اهيف  عدوأ  يبنجأ  لك  اهرامعتساو ، اهررحت  خيرات  وه  رصم  ف 
ف اهديلاقتو ، ةعامجلا  ةفاقث  نم  عبانلا  صلاخلا ، يرصملا  صلختست  تلا  كلت  ةينأتملا 

اندنع رهشألا  هجذومن  ةرامعلا ، نم  ًادحاو  ًازارط  الإ  ىرن  نل  ايكرت  ءاحنأ  لكو  لوبناتسإ 
ف داد ، ــ غب ف  ةرامعلا ، نم  ًانيعم  ًازارط  الإ  ىرن  نل  دنقرمس  ف  لع ، دمحم  دجسم 

ددعتو ةفلتخملا  ميماصتلاو  زرطلل  حوتفم  فحتم  ةر  ـ هاقلا ف  نل  اضيأ ، نار  ـ يإ
نمي ةيحان  نمو  يبنجألا ، ةبلغب  تاوزغلا ، ةرثب  اذه  نركذي  ةيحان  نم  لاشألا ،

نع ربعت  مل  كلتو  ةصلاخلا ، ةيرصملا  ةلاحلا  لضفأ  ننأ  ريغ  ءارث ، هيف  اذه  نإ  لوقلا 
ةروث الت  امو  رشع  ةعستو  ةئامعستو  فلأ  ةروث  لالخو  كولملا ، رصعلا  ف  الإ  اهسفن 
امنإ ناملا ، ةيرقبعب  لوقأ  نلعجي ال  تاوزغلا  دوعت  نإ  تاينيتسلا ، ةياهن  تح  ويلوي 

لع ةيرصملا  ةعامجلا  ةيرقبعو  ةيويحل  يدصر  مغر  اذه  لوقأ  ناملا ، ةبيصم 
ةديقعلا ريغت  مغر  ةقيمعلا  ةنيفدلا  حورلا  لع  ظافحلا  لعو  عاطقنالا ، مغر  رارمتسالا 

.بغري نم  هلمأتيلف  ةطقنلا ،» لوزن   » باتك ف  ًصفم  هتحرش  ام  اذه  ناسللاو ،
ي: ـــــ كو ـلـ مملا ر  ـــــ ص ــ علا
ي؟ ـــ كولمملا ـر  صعلا اذامل 

يرحبلا هيقشب  كولمملا  رصعلا  نيب  طلخي  ضعبلا  نأ  وأ : نيرمأ ، لإ  هبنأ  انه 
ةلودلا هيف  تراهنا  يذلاو  رصمل  عشبلا  نامثعلا  لالتحالا  لالخ  كيلامملاو  جربلاو 
نامثعلا لوألا  ميلس  وزغو  لالتحا  ببستو  ةيتالدلاو ، ةيراشكنإلا  دونج  رصم  حابتساو 

ةعبسو ةئامسمخو  فلأ  ماع  ف  نامزلا ، نم  نينرق  لالخ  يرصم  نييالم  ةتس  ةدابإ  ف 
لقأ دعب  نييالم ، ةينامث  لاوح  ناسلا  دادعت  ناك  رصم ، لوألا  ميلس  ازغ  امدنع  رشع 

فصنو نينويلم  اهناس  ددع  ناكو  رصم ، لإ  تربانوب  نويلبان  ءاج  نينرق ، نم 
لع اهناطلس  طسبت  ةيكولمملا  ةلودلا  تناك  رشع ، سداسلا  نرقلا  تح  نويلملا ،

لعو رمحألاو ، ضيبألا  نيرحبلا  لعو  .سوروط  لابج  دودح  تح  هلك  ماشلا 
طيحملاو بدنملا  باب  لإ  ًاقرش  وزن  سدقملا ، تيب  اضيأو  ةنيدملاو ، ةم  نيمرحلا ،

، ةعساش ةيروطاربمإل  ازكرم  ةرهاقلا  تناك  نادوسلا ، لامش  لإ  ابونجو  يدنهلا ،
افطأ اوءاج  مهلك  لصألا ، ف  ًاديبع  اوناك  ةيروطاربمإلا  هذه  ماح  نأ  لمأتلل  ريثملاو 

، ديبعلا ةكدب  فورعم  نووالق  ةبق  مامأ  قوس  مهل  ناك  نيذلا  قيقرلا  راجت  عم  نيفوطخم 
، ةعاضب يأ  ةعاضبلا ، لع  ةعابلا  يداني  امك  ثانإلاو  روكذلا  لع  نوداني  راجتلا  ناكو 

: ةباشلا ةيراجلا  لإ  اريشم  ساخنلا  حيصي 
ديدحت ف  أدبي  مث  ةزوج »...  رادتسا  ام  لك  الو  ةزوم  لاطتسا  ام  لك  سيل  ديس ، اي  »
تديازت نيذلا  قيقرلا  ءالؤه  فاتكا  لع  ةلودلا  تماق  عيبلل ، ةضورعملا  ةيراجلا  لئاضف 

ةيبويألا ةلودلا  ةياهن  ف  محلاب  مهدارفنا  مث  ةيمطافلا ، ةلودلا  راضتحا  عم  مهدادعأ 
قلطأ كلذل  ةضورلا ؛ ةريزج  اهيف  محلا  زكرم  ناكو  ةيرحبلا ، كيلامملا  ةلود  سيسأتو 



رهاظلا لتعا  تح  نووالق ، روصنملا  دافحأو  ءانبأ  اهلالخ  بقاعتو  ةيرحبلا ،)  ) مهيلع
تلاو ةيجربلا ، كيلامملا  ةلود  اسسؤم  رشع  سماخلا  نرقلا  ةيادب  ف  ةطلسلا  قوقرب 

، رشع عساتلا  نرقلا  فصتنم  تح  رمتساو  لبجلا ، ةعلق  ف  محلا  زكرم  اهيف  حبصأ 
ف سانلا  طسو  لإ  فلأو  ةئامنامثو  نيتسو  ةثالث  ماع  ليعامسإ  يويدخلا  لزن  امدنع 

.نيدباع رصق 
ف اهنونم ، ف  ام  عورأ  ةيرصملا  ةعامجلا  تعدبأ  ةلقتسملا  ةيكولمملا  ةلودلا  لالخ 

ماح نأ  مغر  ةيرصملا  ةيصوصخلا  تققحت  دقل  .قيسوملا  ف  بدألا ، ف  ةرامعلا ،
افطأ رصم  لع  اودفو  ءالؤه  نأ  ةظحالم  بجي  نل  نيدفاو ، ًاقيقر  اوناك  دالبلا 

، ايرصم ناك  مهنيوكت  نإ  يأ  اهخويشو ، اهئاملع  يديأ  لع  اوملعتو  اهيف  اوبرت  اراغص ،
ف راتتلا  اومزه  امدنع  لوألا  نيميظع ، نيرطخ  اودص  اهيف  اومح  تلا  ةبقحلا  لالخو 

رطخلا نم  مالسإلاو  يبرعلا  ملاعلا  مهصيلخت  ناثلاو  تولاج ،» نيع   » ةعقوم
ديعي نمزلا  نأكف  ماشلاو ، نيطسلف  هرقتسم  ناك  ناطيتسا  رامعتسا  وهو  يبيلصلا 

ةساردل سدقلا  ف  ةريبك  ةودن  ليئارسإ  تدقع  تاونس  ذنم  ةقطنملا ، سفن  ف  هترود 
ملاعلا ف  نيلوئسملا  نم  دحأ  ركف  له  اهتالمح ، لشفو  ةيبيلصلا  ةلودلا  لاوز  بابسأ 

اهتنراقمو ةيبيلصلا  تالمحلا  لاوز  بابسأ  ف  ثحبت  لباقملا  ف  ةودن  ميقي  نأ  يبرعلا 
.ةيلاحلا فورظلاب 

، نييبيلصلاو راتتلا  اومزهي  نأ  َناعجش  نيبراحم  اوناك  نيذلا  كيلامملا  عاطتسا 
نم ةينطولا  اهتعامج  تنم  ةنينأمطو  ايداصتقا  ارارقتسا  رصم  تفرع  مهتلود  لالخو 

امم رثكأ  ني  مل  هتيلك ، ف  ًادساف  هلمجم ، ف  املاظ  كيلامملا  مح  ني  مل  .عادبإلا 
برهي ملو  ةعاجشلاب ، اوزيمت  كيلامملا  نإ  لب  صُلخلا ، نييرصملا  مح  تحت  هانفرع 

ودبي ىأنمب ، لظيو  سانلا  نيب  مهدحأ  قرفي  ملو  هتورث ، ابحطصم  رخآ  دلب  لإ  مهدحأ 
، نايلزأ مهتاناعمو  نييرصملا  باذع  نأ  ودبيو  رهقلا ، ةاناعم  وه  نييرصملا  ردق  نأ 

.مهتدلج نب  نم  وأ  ايبنجأ  مكاحلا  ناك  ءاوس 
ددحي نأ  اندحأل  نمي  له  ءاوتحالا ، ةيصاخ  كلت  يرصملا ، عمتجملا  ف  كيلاملا  باذ 

ريمألا وأ  زاط ، ريمألا  وأ  كبزأ ، ريمألا  ديفح  وأ  نآلا ، نووالق  ةرسأ  ديفح  وه  نم 
دعب روفلا  لع  أدبي  ناك  نابوذلا  اذه  .يرصملا  عمتجملا  ف  اوباذ  مهلك  نوخيش ،

نم ًادحاو  حبصي  ذئدنع  ةلودلا ، ةمدخ  نم  هدعاقت  دعب  يأ  ةمدخلا ، نم  كولمملا  جورخ 
نولغتشيو حالسلاو  ةيدنجلا  نوكرتي  ءالؤه  مظعمو  سانلا ، دالوأ  اهيلع  قلطي  ناك  ةئف 

نب دمحأ  دمحم  خيش  ميظعلا  خرؤملا  لاثملا  ليبس  لع  مهنمو  ةراجتلا ، وأ  ملعلاب 
نأ اودارأ  اذإ  نويرصملا  لاز  امو  روهدلا ،) عئاقو  ف  روهزلا  عئادب   ) بحاص سايإ 

.سان نباب  هنوفصي  مهنإف  تافصلا ، ليمجب  ام  اصخش  اوحدمي 
ليبس حولي  نأ  لإ  فسويلا  ياجلأ  ةسردمو  دجسم  نع  ًادعتبم  قيرطلا  ف  ضمأ 
مداقلل هنم  ءزج  ودبي  مالسإلا ، ملاعلا  ةلبسأ  لمجأ  دحأ  ةيودبلا ، ليبس  وأ  ودود ، ةيقر 

؛ ةقيتعلا ةنيدملا  ف  عراشلا  ةيصاخ  اهنإ  قيرطلا ، ةياهن  هنأك  حالسلا ، قوس  عراش  نم 



هنم مسق  لك  ودبي  ثيحب  جرعتي ، امنإ  يبوروألا  عراشلا  لثم  اميقتسم  ضمي  ثيح ال 
تقولا سفن  فو  ةفاسملا ، مسقي  ذإ  ناسنإلل ، ةيسفن  ةحار  اذه  ققحي  ةياهنو ، ةيادب  هنأكو 
قناعي لظلا  لظلا ، لدابت  لإ  جرعتلا  اذه  يدؤي  امنيب  ًثام ، امئاق ، لوصولاب  دعولا  لظي 

ةيقر ليبس  تاينحنملا ، كلت  دنع  حايرلا  ةدح  رسكنت  دربلا  مايأ  فو  رحلا ، مايأ  ف  لظلا 
.ودود

ف ةروفحملا  ءاوس  هفراخز ، تظفح  ةليوط ، تاونسل  ًمأتم  فقوتأو  همامأ  رمأ 
كلذك عضولا  لظ  همسرو ، همامأ  فقوتو  الإ  نانف  نم  ام  فزخلا ، تاطالب  ف  وأ  رجحلا 

صوصللا نمت  امدنع  ماعلا  اذه  ةيادب  لإ  رشع  نماثلا  نرقلا  ف  هئاشنإ  ذنم 
، فرخزملا ديدحلا  نم  ناك  يذلا  ةهجاولا  ءاطغ  عازتنا  نم  نوموعدملا  نوفرتحملا 
الو نانئمطالا ، نم  ردق  هيدل  نم  الإ  هيلع  مدقي  ةحقولا ال  ةأرجلاب  مستي  لمع  منمنملا ،

دسي رمحأ  ابوط  ىرأ  انأو  يبلق  مدي  نآلا  نانئمطالا ، اذه  ردصم  ديدحت  لع  ردقأ 
لضفتو ماعلا  بئانلا  تغلبأ  دقل  .ةلبسألا  تاهجاو  لمجأ  نم  ربتعت  تناك  تلا  ةوجفلا 

مل نآلا ، تح  ةجيتن  لإ  لصوتلا  متي  مل  نلو  اروهش ، قرغتسا  قيقحت  ءارجإب  اروشم 
فقوتأس ىرخأ  راثآ  لإ  امنإ  طقف ، ردانلا  ليبسلا  لإ  نيفرتحملا  صوصللا  يديأ  دتمت 

اهرثكأو انخيرات  روصع  طحأ  ف  ثدحي  مل  ةيمالسإلا  راثآلا  لع  لواطتلا  اذه  اهدنع ،
نع لبق  نم  هتنود  ام  ديعتسأل  فقوتأ  نلعجي  ودود ، ةيقر  ليبسل  ىرج  ام  ابارطضا ،

.اهانعمو اهازغم  اهتالالدو ، اهرامعم  ةرهاقلا ، ةلبسأ 
ةمحرلا 1 - 2 ةلبسأ 
هلا ــــ مجب ـى  جُّدلا فشك 

..ةسادقلا ءاملل 
ةميدقلا رصمل  سدقملا  باتلا  نم  اءدب  زكرملا ، ف  هفصت  ةسدقملا  صوصنلا  ةفاك 

ءاملع هيلع  اهقلطأ  تلا  ةيمستلا  توملا ، باتب  أطخ  فورعملاو  راهنلا » لإ  جورخلا  »
، ةياهنك توملا  سري  باتلا ال  نإ  ذإ  نومضملاب ، ترضأ  تلاو  زيلجنإلا ، تايرصملا 

ةديدع تاوطخ  ربع  اياطخلا  نم  اءربم  حبصي  تح  رخآلا  ملاعلا  ف  فوتملل  ليلد  هنلو 
ةشير لباقم  نازيملا  ف  بلقلا  نزو  ثيح  ةيريزوألا ، ةمحملا  مامأ  لوثملا  اهنم 
يروطسأ ناويح  لإ  بلقلاب  قلي  نازيملا  لقث  اذإف  ءاقنلاو ، لدعلا  نعت  تلا  تعام ،
تلداعتو هنيزاوم  تفخ  اذإ  امأ  ميحجلا ، لإ  هقيرط  تيملا  دجي  اذهو  ابهأتم ، فقي 

ًاقبط ةنجلا  يأ  وراي ، لوقح  لإ  ذئدنع  ضميف  بونذلا  نم  اءربم  حبصي  هنإف  ناتفلا 
ف عر  مجنس  نانفلا  ناردج  لع  ةيدبألا ، ةداعسلا  ثيح  ميدقلا ، يرصملا  موهفملل 

نيب عرزلاو ، ساسأ  رصنع  ءاملا  ثيح  لوقحلا  هذهل  روصت  ةنيدملا  ريد  رباقم 
ثيولت اهلوأو  ةميسجلا ، بونذلا  بكتري  مل  هنأب  رارقإلا  فوتملا  اهب  رمي  تلا  تاوطخلا 

: ًئاق قطني  نأ  دبال  ناك  لينلا ، هايم 
 ..«. لينلا ءام  ثولأ  مل  انأ  »

ريفوت لاز  امو  ناك  ةيمالسإلا  ةراضحلا  فو  ةثالثلا ، نا  ـ يدألا ف  ة  ــ سادقلا ءاملل 



هلا لإ  ابرقت  اهرثكأو  لامعألا  لجأ  نم  نيرباع  وأ  نيميقم  اوناك  ءاوس  سانلل  ءاملا 
: زيزعلا ليزنتلا  ف  ءاج  لاعتو ، هناحبس 

(. ...ح ءَش  لك  ءاْملا  نم  َاْنلعجو  )
، زكرملا ف  يأ  نحصلا ، فصتنم  ف  عقي  دجاسملا  عيمج  ف  ءاملا  عضوم  نأ  ظحالن 

امأ ةمنمنملا ، فراخزلا  ربع  ةقدلاو  لامجلا  تايآ  صقأب  لب  لامجلاب ، طبتري  نأ  دبالو 
.ءاملا نكامأ  للظت  تلا  بابقلا  لع  امئاد  اهؤرقنف  سرلا  ةيآ 

ءانثأو هلا  نيدل  زعملا  ةفيلخلا  لوصو  دعبو  ةرهاقلا  ساسأ  رهوج  دئاقلا  عضو  امدنع 
، ءاملا نع  رهنلا ، نع  ةديعب  اهنأ  اهنومضم  ةظحالم  ىدبأ  ةديدجلا  ةمصاعلا  عقوم  هدقفت 

، وأ ةينمألا  بابسألا  هرابتعا  ف  عضو  رهوج  نأ  ودبي  نلو  ةحيحص  ةظحالم  تناك 
نصحو فنم ، نم  اءدب  ةميدقلا  مصاوعلا  سكع  لينلا ، نع  ًاديعب  ةرهاقلا  ءانب  ءاج  اذه 

، ةرشابم ورمع  عماجو  ةقلعملا  ةسينلا  مامأ  يرجي  لينلا  ناك  طاطسفلا ، مث  نويلباب ،
يداليملا رشع  سماخلا  نرقلا  ف  يأ  يزيرقملا ، نمز  تحو  ابرغ ، كرحت  نمزلا  عم 

.نآلا ديدحلا  بابو  نيدلا  دامع  عراش  نام  ىرجملا  ناك 
اهنيومتل محم  قيقد ، ماظن  عضو  ةرورض  ضتقا  رهنلا  نع  ًاديعب  ةمصاعلا  ءانب 

، فالآ ةثالثب  هايملا  لقنل  ةصصخملا  باودلا  ددع  ردق  كولمملا  رصعلا  فو  هايملاب ،
ظفللا نم  ليبس  ةملكو  ةلبسألا ، ف  لثمتت  عيزوتلا  زكارم  تناك  لغبو ، رامح  نيب  ام 

، ريخلا تاجرد  عفرأ  نم  كلذ  دعيو  سانلل ، هرسيو  هارجأ  ىأ  ءاملا » لبسو   » ىبرعلا
ءاملا ميدقت  نيمأتل  لئاسو  وأ  ةلبسأ  ءانب  لع  نيروسيملا  ضعب  مادقإ  ناك  ام  اريثكو 

ف ةنيدملل  هايم  ةبش  نيمأت  مغرو  اهيلع ، نومدقي  تلا  لامعألا  لجأ  نم  سانلا  لإ 
ةيراخفلا للقلا  عضو  لع  نوصرحي  ةميدقلا  ةرهاقلا  ف  سانلا  نإف  ةثيدحلا  روصعلا 

ةيئابرهك تادربم  دوجو  تظحال  ةريخألا  تاونسلا  لالخو  ةراملل ، قيرطلا  ف  ةئلتمم 
ءاملا ريسيت  نوي  لاوحألا  هذه  مظعم  فو  يراوحلا  حاون  دنع  وأ  تويبلا  ضعب  مامأ 

.زيزع فوتم  حور  ةحار  لجأ  نم  سانلل 
لامج يرظن  تفليف  تلوفط  ذنم  اهب  رمأ  تنك  تركاذ ، رامعم  نم  ةرهاقلا  ةلبسأ 

دجسمل هجاوملا  زارطلا  كرت  نيرصقلا  نيب  ليبس  ةصاخ  اهنيوكت ، ةءارقو  اهشوقن 
ةلبسألا كلذك  يبابشو ، يابص  لاوط  ايموي  همامأ  رمأ  تنك  نيسحلا ، انالومو  انديس 

نرقلا ةيادب  ف  هايملا  ةبش  دم  دعب  اهتفيظو  تدقف  اهلك  ةقيتعلا ، ةرهاقلا  ف  ىرخألا 
رصم لإ  تربانوب  نويلبان  ءاج  امدنع  ةينابولا ،)  ) ةيلاطيإ ةكرش  ةطساوب  نيرشعلا 

، رصم فصو  ف  نويسنرفلا  اهاصحأ  امك  ةرهاقلا  ف  ليبس  فالآ  ةثالث  اهدادعت  ناك 
نابم ال تحبصأو  اهلك  تفج  نيتسو ، اسمخ  اهددع  غلبي  ةلجسملا  راثآلل  ًاقبطو  نآلا 

ًيبس ناك  تاينيمسخلا ، ةياهن  تح  هايملاب  ضيفي  ناك  ًاديحو  ًيبس  ركذأ  اهل ، ةفيظو 
اهل ناك  ةريخألاو  ططقلاو  باللاو  لويخلاو  لاغبلاو  ريمحلا  هدنع  فقوتت  تاناويحلل ،
مسق مامأ  ليطتسم ، يرجح  ضوح  ةئيه  لع  ناك  يذلا  ليبسلا  راوج  لإ  ةصاخ  ةيعوأ 
هتيأر يذلا  ديحولا  ليبسلا  هنإ  ظوفحم ، بيجن  هيف  دلۇ  يذلا  تيبلا  مامأ  اضيأو  ةيلامجلا 



مالسإلا عرشملا  صرح  تاناويحلل ، صصخملا  ديحولاو  ةيساسألا ، هتفيظو  يدؤي 
لع بدي  ح  قولخم  لل  امنإ  ناسنإلل  ةبسنلاب  طقف  سيل  ةمحرلا  أدبم  قيقحت  لع 

، ةشهدلا ريثي  ام  ىرنس  فاقوألا  ججح  لع  انعلطا  ول  كلذل  ءاوهلا ، ف  ريطي  وأ  ضرألا 
نابملا فقسأ  لع  طحت  تلا  ةرجاهملاو  ةمئاهلا  رويطلل  فاقوأ  تصصخ  ثيح 

.ةلاضلا تاناويحلا  كلذك  ةروجهملا  تابارخلاو 
ليصفتو حرش  اذهلو  ميرلا  نآرقلاب  نرتقا  كلذل  ةايحلا ، لصأ  هنأل  سدقم ، ءاملا  نأل 
ىوتسم تحت  عقي  حيرهص  لوألا  ءازجأ ، ةثالث  نم  نوكتي  يذلا  ليبسلا  بيكرتب  قلعتي 
ضرألا حطس  قوف  ناثلا  ىوتسملا  ةمراص ، ةيحص  طورش  هلو  ءاملا  ظفحل  ضرألا 
ظحالنو ةراملا ، وأ  تويبلا  لإ  هنولقني  نيذلا  نيئاقسلا  لإ  ءاملا  ميدقت  متي  هربعو 

لاوقألا وأ  ليمج ، طخب  ميرلا  نآرقلا  تايآ  ضعب  ةباتكو  تاهجاولا  ةفرخز  ف  سفانتلا 
ىأ ميرلا ، نآرقلا  ظيفحتل  ةسردم  مضيف  ثلاثلا  قباطلا  امأ  رعشلا ، تايبأو  ةرئاسلا 
ليبس رخآ  ءاملا ، ميدقت  فقوت  دعب  ءزجلا  اذه  لالخ  نم  ترمتسا  ةلبسألا  ضعب  باتك ،

، ميرلا نآرقلا  نوظفحيو  ةيبرعلا  سورد  نوقلتي  نيذلا  لافطألاب  ارماع  ناكو  هتفرع 
ارماع ناك  ةيلامجلا ، عراشب  ةئضيملا  ةراح  ةيصان  لع  عقي  يذلاو  اشاب  هدوأ  ليبس 

ناك يذلا  سيعاب  لدع  لإ  كلذ  ف  لضفلا  عجريو  تاينينامثلا ، ةيادب  تح  طاشنلاب 
لالخ نم  ةقطنملا  ءانبأ  ةمدخ  لع  هتايح  فقوأ  هنأ  الإ  ةيبرعلا ، ةغلل  اسردم  لمعي 

يدتري ناك  فيثك ، يريخ  لمعب  اهلالخ  نم  موقي  ناك  تلاو  ةيعمجلا » ءارقف   » ةيعمج
جوزتي مل  .حمالملا  ءضم  امستبم ، الإ  هركذأ  ال  رهظلا ، دعب  عصانلا  ضيبألا  بابلجلا 

ةراح نيب  هتايح  ضمأ  هنإ  تلق  اذإ  غلابأ  الو  عيمجلل ، ابأ  ناك  هنل  .بجني  ملو 
دعصأو لخدأ  احوتفم  بابلا  حملأ  ذإ  تنك  نيسحلا ، انديسو  انالوم  دجسمو  ةئضيملا 

سردملا ءارو  ددري  عامجلا  لافطألا  توص  ناكو  هبتم ، ثيح  ناثلا  قباطلا  لإ 
: عوطتملا

أرق
أرق

مهلسرأ ةيئادتبالا ، سرادملاب  قاحتلالل  ةينوناقلا  نسلا  دعب  اوغلبي  مل  لافطأ  مهمظعم 
يراوحلا ف  بعللا  نم  دب  مهيلع  ةدئافلاب  دوعي  اميف  تقولا  ءاضقل  مهرومأ  ءايلوأ 

، بترم ايندلا ، عم  همالسو  سفنلا  هءوده  سكعي  سيعاب  لدع  بتم  ناك  تاقرطلاو ،
ام امأ  انرثدت ، ةيلوملا  ةنمزألا  لالظو  جراخلا ، نم  لهم  لع  يرسي  ءوضلا  ناكو  فيظن 
لإ ةقلعم  ةقيتع  طخ  ةحول  ةيؤرف  نوجشلا  لع  قوفي  هلعجيل  تح  نجشو  نماوك  ريثي 

: اهيلع بتك  رادجلا ،
« ..هلامجب جُّدلا  فشك  »

ف الإ  ةرابعلا  هذه  فرعأ  مل  يبلق ، دهدهيو  لاح ، قرقري  ايفخ  امغن  ثبي  طخلا  ناك 
ناطلسلا دجسم  لإ  ثالثلا  تارايز  لالخ  اهتيأر  ةفرخز ، رزغأو  ربكأ  ىرخأ ، ةحول 

هفراخز لع  قرزألا  نوللا  ةبلغل  قرزألا  دجسملاب  فورعملاو  لوبناتسإ  ف  دمحأ 



ميلس مهرسأ  نيذلا  نييرصملا  نينانفلا  ءانبأ  سافنأ  اهيف  ىرأ  داكأ  تلاو  ةيلخادلا 
يذلا مارجإلا  وزغلا  اذه  رشع ، سداسلا  نرقلا  ف  رصم  هوزغ  دعب  مهلقنو  لوألا 

انه نمو  برغلا ، هاجتاب  اهعسوت  ناك  دقف  ةينامثعلا ، ةيروطاربمإلل  ةياهنلا  ةيادب  هربتعأ 
نع اعافد  مت  يذلا  طشنلا  رودلا  لالخ  نم  ةيركفلاو ، ةيقالخألا  ةرورضلا  بستي  ناك 

ٍزاغ لإ  لوحت  املسم  ًادلب  وزغيل  لوألا  ميلس  رادتسا  امدنع  نلو  مالسإلا ، ملاعلا 
امدنع تلهذ  كلذلو  .بهنو  بلس  نم  كلذ  بحاصي  ام  لكو  لالتحالاو ، مضلا  فدهتسي 

ةررقم بتك  دوجو  لإ  ريشي  مويلا  يرصملا  ف  اقم  شابوشلا  ةديرف  ةليمزلل  تأرق 
ف اذه  دجوي  نامثعلا ،» حتفلا   » هربتعت ام  لإ  ريشت  ةيئادتبالا  ةلحرملا  ةبلط  لع 

، هيف ثيدحلا  لوطي  امم  اذه  نلو  ةثرال ، اهنإ  جراخلا ، نم  اهداريتسا  مت  تلا  جهانملا 
.نآلا اهريصم  يردأ  تلا ال  ةعيدبلا  ةحوللا  كلتل  تداعتسا  اضيأ  دسفي  اممو 

 ..« هلامجب جُّدلا  فشك  »
لاط نأ  دعب  ةلبسألا  لإ  دوعأ  مالسلاو ، ةالصلا  هيلع  فطصملا  وه  اعبط  دوصقملا 

نم ةعونصملا  ةفرخزملا  ةذفانلا  تقرس  تلا  ودود  ةيقر  ليبس  ةهجاو  مامأ  فوقولا  يب 
.رمحألا بوطلاب  اهنام  دسو  ديدحلا 

نم هايملاب  اهدادمإل  ةنيدملا  ف  تمظتنا  ةعساو  ةبش  نم  دحاو  ودود  ةيقر  ليبس 
نيئاقسلا ةفئاط  تلفكتو  ةيويحلا  ةمهملا  هذه  ءادأل  يوق  ميظنت  دوجو  كلذ  ضتقا  .لينلا 

امدنعو نيقيقد ، ميظنتو  فارشإل  عضخت  ةفئاطلا  هذه  تناك  ةميدقلا  ةنمزألا  ذنمو  كلذب ،
ءادأب همايق  نم  دبال  ناكو  ةفئاطلا ، خيش  لإ  مدقتي  ءاقسك  لمعلا  ف  نيبغارلا  دحأ  ناك 

نيتسو ةعبس  نع  هنزو  لقي  لمرلاب ال  ءلم  سيك  وأ  ةبرقل  هلمح  اهنم  ةنيعم ، تارابتخا 
متي مث  .ةحارتسالا  وأ  مونلاب  هل  حمسي  ةلصتم ال  لايل  ثالثو  مايأ  ةثالث  ةدملو  ًطر ،

، هايملاب اهديوزتل  اهبابرأ  ةبيغ  ف  تويبلا  لخدي  اقسلا  هكولسو ، هقالخأ  نع  يرحتلا 
، ةماعلا ةحصلا  لع  رشابملا  اهريثأتل  اصاخ  امامتها  ةنهملا  هذه  لوي  بستحملا  ناكو 

نم ةبيرقلا  وأ  ةثولملا  نكامألا  نع  ًاديعب  رهنلا  لوزن  نيئاقسلا  لع  نيعتي  ناكو 
رهنلا هايم  طلخ  مهيلع  اعونمم  ناكو  تاناويحلا ، قاسم  وأ  تامامحلا  وأ  ضيحارملا 

اومدختسي الأو  مهسبالمو ، مهتاودأو  مهبرق  لع  ظافحلاب  اومزتلي  نأو  رابآلا ، هايمب 
اوطغي نأو  بحتسم ، ريغ  هايملا  معط  لعجت  اهنأل  برشلا  هايم  لقنل  ةديدجلا  برقلا 
اسارجأ اوقلعي  نأو  اهب ، قلاعلا  نيطلاب  ةراملا  اوقياضي  تح ال  ليخنلا  فعسب  برقلا 
طرتشاف اهسفن  مهسبالم  امأ  مهرورم ، لإ  ةراملا  اوهبنيل  مهتاناويح  باقر  ف  ةريغص 

ةبرقلا ةحئار  ركذأ  تلزام  ماعلا ، ءايحلا  شدخت  ثيحب ال  ةريصق  ءاقرز  نوكت  نأ 
ريذلا ألميل  ةنيهج  ف  لاخ  تيب  لخدي  ناك  يذلا  ءاقسلا  اهلمحي  ناك  تلا  ةيدلجلا 

هايملا تابش  دم  لبق  ضاملا  نرقلا  نم  تاينيتسلا  فصتنم  تح  كلذ  ناك  هايملاب ،
ةعطق هرهظ  قوف  عضي  ةينبلا ، يوق  ءاقسلا  ناك  ديعصلا ، ف  عوجنلاو  ىرقلا  لإ 

، اينحنم الإ  هركذأ  ال  ةرشابم ، هدسجب  كتحت  الف  اهقوف  ةبرقلا  لمحيل  دلجلا  نم  ةليطتسم 
، نبلا هيلع  بلاغلا  نوللا  اهغرفي ، امدنع  هؤانحنا  دادزي  ةبرقلا ، لقثب  هريس  دنع  اينحنم 

.يردأ ال  هايملا ؟ بيبانأ  دم  دعب  هريصم  ام  همسا ؟ ام 



هايملا لماح  وأ : فئاوط ، عبرأ  لع  نوعزوتي  نوءاقسلا  ناك  ةميدقلا  ةرهاقلا  ف 
، ةيرعشلا بابو  رحبلا  باب  ةيحان  ةنيدملل  ةيبرغلا  لخادملا  مهرقمو  ريمحلا ، روهظ  لع 

اهرقمف ةعبارلا  امأ  نيئاقسلا ، ةراح  ف  ةثلاث  ةفئاطو  قوللا ، باب  حل  ىرخأ  ةفئاط  مث 
تناك .لامجلا  روهظ  لع  هايملا  لماحل  ىرخأ  ةفئاط  دجوت  تناكو  عابسلا .، رطانق 
بص دعب  اوناك  عاطقلا ، وءاقس  قلطني  اهنمو  ةنيدملاب ، طيحت  ةيسىئرلا  طاقنلا  هذه 

، اهورضحأ تلا  برقلا  ددعب  بابلا  لإ  قلعم  حول  لع  طوطخ  ليجستب  نوموقي  برقلا 
، اهرضحي ةبرق  لك  نع  ةزرخ  اهنم  بحسي  قرزألا  زرخلا  نم  ادوقع  نومدختسي  وأ 

.هباسح يوسي  زرخلا  تابح  هتنت  امدنعو 
؟ هايملا لع  لوصحلل  نيرداقلا  ريغ  لعفي  ناك  اذام  ةروتسملا ، تويبلا  نع  اذه 
ءارقفلا ناك  اهنم  .ريخلا  لامعأ  نم  لمعك  لصألا  ف  تينب  تلا  ةلبسألا  رود  تأي  انه 

، ريخلا لامعأ  لجأ  نم  سانلل  ءاملا  ميدقت  ءاملا ، نم  مهتجاح  لع  نولصحي  ءابرغلاو 
نم دجاسملا ، مامأ  ةفوفصم  ًلق  وأ  ةيعارزلا ، قرطلا  لع  هايملل  قاسم  ىرن  انلز  امو 

هلا لإ  برقتلا  وهو  دحاو ، رهوجلا  ةيرامعم ، ةفحت  دعي  ليبس  لإ  ريغص  يراخف  ءانإ 
لشلا لإ  ليبسلا  لصي  تح  ًاتقو  رمألا  قرغتسا  دقل  سانلا ، ديفي  لمعب  لاعتو  هناحبس 

.كولمملا رصعلا  ف  الإ  لمتي  مل  اذه  نإ  يريدقت  فو  هب ، انلصو  يذلا  نيوكتلا  لإو 
: نو ـــــ ـي عو را  ــــــ بآ

رصعلا لبق  ةلبسألا  دوجو  لإ  نآلا  تح  انل  ةحاتملا  ةيخيراتلا  رداصملا  ريشت  ال 
نم لمعك  اضيأ  هايملل  جيراهصو  رابآ  نع  هططخ  ف  يزيرقملا  انثدحي  امنإ  كولمملا ،

اهأشنأ طيواطولا ،» رئب   » ططخلا ف  اهركذ  دري  تلا  رابآلا  مدقأ  نم  ريخلا ، لامعأ 
لقنيل ةبارتخ  نباب  فورعملا  تارفلا  نب  رفعج  نب  لضفلا  نب  رفعج  لضفلا  وبأ  ريزولا 
ةقلعتملا ةقيثولاو  نيملسملا ، عيمجل  اهفقوأو  اهأشنأ  تلا  تاياقس  عبسلا  لإ  ءاملا  اهنم 

، هايملا ميدقتب  لصتت  راثآلاو  رداصملا  لك  ف  تدرو  ةقيثو  مدقأ  ربتعت  رئبلا ، هذهب 
..صنلا لوقي  ةنس 355ه ،ـ لإ  اهخيرات  عجريو 

ميحرلا نمحرلا  هلا  مسب 
نب رفعج  هدبع  لع  نملا  هنمو  دمحلا  هلو  رشلا  هلو  دعبو  لبق  نم  رمألا  هللف  »
عبسلا لإ  اهنايرجو  رئبلا  هذهل  ءانبلا  نم  هل  هقفو  امو  تارفلا  نبا  رفعج  نب  لضفلا 
لحي ًادبؤم ال  ًافقو  هلبسو  هسبحو  نيملسملا  عيمجل  اهسبحو  اهأشنأ  تلا  تاياقس 

لإ هارجم  ثيح  لإ  الإ  قاسي  الو  لطبي  الو  لقني  الو  هئام  نم  ءشب  لودعلا  الو  هرييغت 
عيمس هلا  نإ  هنولدبي  نيذلا  لع  همثإ  امنإف  هعمس  ام  دعب  هلدب  نمف  ةلبسملا  تاياقسلا 

هلآو دمحم  هيبن  لع  هلا  لصو  ةئامثالثو  نيسمخو  سمخ  ةنس  ف  كلذو  ميلع 
«. ..ملسو

اذهب رئبلا  تفرعو  طيواطولا ، اهتنسو  رئبلا  تلمهأو  تاياقسلا ، تبرخ  نمزلا  عمو 
رئب طخب  فرعي  ناك  يزيرقملا  نمز  فو  سانلا ، هنسو  ناملا  رمع  مث  مسالا ،

.ةليوز باب  نم  برقلاب  عقي  نآلا  هنامو  طيواطولا ،



اهلقني نولوط ، نبا  دمحأ  رصع  ف  ترج  ةعقاو  يزيرقملا  صقي  اضيأ  ططخلا  فو 
، نولوط نب  دمحأ  بكر  نأ  مايألا  دحأ  ف  ثدح  ذإ  عاضقلا ، هل  قباسلا  خرؤملا  نع 

، ىربلا ةفارقلا  نم  ابيرق  ناك  مادقألا  دجسم  همسا  ةرهاقلا  جراخ  عقي  دجسمب  رمو 
..طايخ اي  لاقف : ميقم ، طايخ  دجسملا  ف  ناكو  شطعلا ، هدك  دقو  هرسع  مدقتو 

برشت نعي ال  دمت ، الو  برشا  لاقو  ءام ، هيف  ًازوك  هل  جرخأو  معن ، لاقف : ءام ،؟ كدنعأ 
اي لاقو : .زولا  هلوان  مث  هرثكأ ، برش  تح  دمو  برشو  نولوط  نب  دمحأ  مسبتف  اريثك ،

طيخأ امنإو  عطقنم  انه  انعضوم  هلا ، كزعأ  معن  لاقف : .دمت  ال  تلقو : انتيقس  تف 
انه مكدنع  ءاملا  لهو  نولوط : نبا  لاقف  ءاملا ) نمث   ) ةيوار نمث  عمجأ  تح  تعمج 

بلط ف  لسرأ  هرصق  لإ  نولوط  نب  دمحأ  داع  املف  .معن  طايخلا : لاقف  زوعم ؟
عضوم كدنع  اوطخي  تح  نيسدنهملا  عم  رس  لاق : هآر ، املف  هيلإ ، هب  اوتأف  طايخلا ،

، ءاملا يرجي  ةعاس  نرشبو  قافنإلا ، أدباو  اهذخ  رانيد  فلأ  هذهو  ءاملا  اورجيو  ةياقس 
هلمحو هيلع  علخف  ارشبم  طايخلا  هءاج  ءاملا  ىرج  امدنعو  روفلا ، لع  لمعلا  أدبو 
هذه تناك  يزيرقملا  رصع  تحو  قزرلا ، هيلع  ىرجأو  اهنسي  اراد  هل  ىرتشاو 

هذه ءانب  نم  نولوط  نب  دمحأ  غرف  نأ  دعبو  نولوط ، نبا  رطانق  مساب  فرعت  ةأشنملا 
نب هلادبع  نب  دمحم  هيقفلا  لاق  اهئام ، برش  نولحتسي  اموق ال  نأ  هغلب  ةياقسلا 

ل لاقف  .نولوط  نب  دمحأ  مادخ  نم  مداخب  تقرط  ذإ  يراد ، ف  ةليل  تنك  محلادبع :
يب بهذت  نيأ  تلقف  قيرطلا ، نع ، يب  لدعف  ابوعرم  اروعذم ، تبكرف  كوعدي ، ريمألا 

نإف ف  هلا  هلا ، مداخلل : تلقو  كالهلاب  تنقيأف  اهيف ، ريمألاو  ءارحصلا  لإ  لاقف :
ف كل  نوي  نأ  رذحا  ل  لاقف  نمحراف ، نم  داري  ام  يردتف  نسم  فيعض  ريبك  خيش 

لع بكار  نولوط  نب  دمحأو  ءارحصلا  ف  لعاشملاب  اذإو  هعم  ترس  .لوق  ةياقسلا 
نإ ريمألا  اهيأ  تلقف  لع  دري  ملف  هيلع  تملسو  تلزنف  عمشلا ، هيدي  نيبو  ةيقاسلا  باب 

نأ ناملغلا  دارأف  برشلا  ف  ريمألا  ل  نذأيف  تشطع  دقو  ندكو ، نتنعأ  لوسرلا 
تح برشلا  ف  تددزاو  تبرشو  ناري  وهو  تيقتساف  سفنل  ذخآ  انأ  تلقف : نوقسي 

الو تينغأو  تيورأ  دقلف  ةنجلا  راهنأ  نم  هلا  كاقس  ريمألا  اهيأ  تلق  مث  قشنأ  تدك 
لاق ةياقسلا ، ةحئار  بيط  مأ  هءافص  مأ  هدربو ، هتوالح  ف  ءاملا  بيط  فصأ  ام  يردأ 
: مداخلا ل  لاقف  تفرصف ، هوفرصاف ، هتقو  اذه  سيلو  رمأل  كديرأ  لاقو : لإ  رظنف 

.تلهل كالولف  كءازج  هلا  نسحأ  تلقف : .تبصأ 
، هتلود ثريو  اهيف  هيثري  ًاتايبأ  يدنلا  نب  ورمع  دشنأ  نولوط  نبا  تام  امدنعو 

..رئبلا هذهل  اهضعب  صصخ 
ة ــ كز ني  برشلا عـ ني  ـ عم ـن  عو
ر ـــ هطللو ةاور  ـــ لل جا  ــــ جأ ني  ـ عو

ا ـــ هتا ـ بنج ف  ل  ــــ نلا دو  ــ فو نأك 
رذ لإ جـ د  نيب مـ ود  ـ غتو حورت 

ا ـــ هنيعمل ا  ـً طبنتسم ا  ــــ هب كرأ  ــ ف



رهظ لإ  قيمع  نطب  نم  ضرألا  ن  ــ م
هلثمب تءا  ـن جـ جلا نا  ول  ءانب 

ـر كن عظفتسمب  تءا  ــ ـد ج قل ل  ــ قل
ا ــ هلك ر  ــ فا ــ غملا ضرأ  لع  ر  ــ مي
رشب نم  حلاو  رو  ـ محألاو نا  ــ بعشو

ا ــ هد ـ مي باحسلا  ءو  ــ ـل ال ن ئابق
ير ـ جي لود  الو جـ ا  ــ هيوري لينلا  الو 

اهنم كولمملا ، رصعلا  لبق  تئشنأ  ضاوحألاو  رابآلا  نم  اددع  يزيرقملا  ركذي  كلذك 
رمأب مكاحلا  مطافلا  ةفيلخلا  ةمع  كلملا ، تس  ةديسلا  هتأشنأ  يذلا  ةفارقلا  ضوح 
، هلا نيد  زازعإل  رهاظلا  ةفيلخلا  مأ  هتنب  ةفارقلا  رصق  راوجب  رخآ  ضوحو  هلا ،

، ؤلؤل بجاحلا  هانب  رخآ  ضوحو  بستحملا ، هانب  مولعملا  ىبأ  رصق  لخادب  ضوحو 
اهرفحب رمأ  تلا  جردلا  رئبو  فرعت ، تناك  امك  منغلا  رئب  وأ  ةمالس  يبأ  رئب  رابآلا  نمو 

.هلا رمأ  ــ مكاحلا ب
تافورصملا نيب  نم  ناك  هيلع ، فقوأو  رهزألا ، هلا  رمأب  مكاحلا  ددج  امدنعو 

: ةصصخملا
بصيو عنصملا  لع  بصنت  راخف  رايزأ  نمثلا  كلذ  نمو  رانيد  عبرو  دحاو  رانيد  »

«. ريناند ةثالث  اهلمح  ةرجأ  عم  ءاملا  اهيف 
نم ةنس  لك  ف  ألميل  عماجلا  نحصب  جيرهص  هيف  رفح  دقف  هسفن ، مكاحلا  دجسم  امأ 

ركذيو .ةعمجلا  موي  سانلا  هنم  قتسيو  موي  لك  ف  ءاملا  هنم  لبسيو  لينلا  ءام 
نب ورمع  عماج  .قيتعلا  عماجلا  ف  تثدح  تلا  تاروطتلا  نيب  نم  هنأ  يزيرقملا 

 .. صاعلا
اراد نيدلا  جات  بحاصلا  ىرتشا  ةئامتسو ، نيعستو  تس  ةنس  روهش  ف  ناك  املو  »

عماجلا حطس  ةاذاحم  لإ  اهعفرو  ةريبك  ةياقس  اهنم  لعجو  اهمدهو  نيينافكألا  قوسب 
قفتري تويب  ةعبرأ  اهالعأ  ف  لمعو  عماجلا  حطس  نم  هيلإ  لصوتي  شمم  اهل  لعجو 
ةنذئملا تحت  تلا  ةفرغلا  ةياقس  مدهو  بذعلا  ءاملا  رايزأ  مسرب  ًانامو  ءالخلا  ف  مهب 

 ..«. ةرظنملاب ةفورعملا 
انيلإ لصو  يذلا  لشلا  لالخ  نم  اهفرعن  امك  ةلبسألا  نع  نذإ  يزيرقملا  انثدحي  ال 
نزخي وأ  تاياقس ، وأ  رابآ ، لالخ  نم  امإ  مدقي  ءاملا  ناك  امنإ  كولمملا ، رصعلا  لبق 

ه تناكو  تاواقناخلاو ، دجاسملا  ف  جيراهصلا  ءانب  رمتسا  دقو  ةريبك ، جيراهص  ف 
ةدمعأ لع  ماقي  جيراهصلا  ضعب  ناكو  دعب ، اميف  ةلبسألا  هيلع  تماق  يذلا  ساسألا 
يابسراب فارشألا  هاقناخ  ف  دجوي  امك  فتلم  يرجح  ملس  اهلو  ةلحض  بابقل  ةلماح 

زيمتيو ةيبناج  فاتكأ  لع  زكتري  حطسم  فقس  هل  ناك  رخآلا  ضعبلاو  ةنابجلاب ،



ةيلاخ ءاسلم ، تناكف  هسفن  جيرهصلا  ةيضرأ  امأ  يبناج ، يرجح  ملس  هلو  ةلاطتسالاب 
ميقأ ليبس  يأ  ف  ءزج  لوأ  وه  دعب  اميف  جيرهصلا  حبصأ  لاح ، ةيأ  لع  .ءوتن  يأ  نم 

فقو ةقيثو  ركذت  جيراهصلا ، ءاشنإ  لع  ةريثك  اومأ  نوئشنملا  فقوأ  دقو  .ةرهاقلا  ف 
: هصن ام  يابسراب  فرشألا 

نوسمخو مهرد  ةئامعبس  ةروكذملا  سولفلا  نم  روهشلا  نم  رهش  لك  ف  فرصيو  »
موقي ام  وأ  مهرد ، ةئامسمخو  فالآ  ةثالث  ةروكذملا  سولفلا  نم  ةنس  لك  فو  امهرد ،

ف روكذملا ، جيرهصلا  لإ  لقني  بذع  ءام  نمث  ف  كلذ  فرصيو  دوقنلا ، نم  كلذ  ماقم 
 .. ةنسلا لإ  ةيافلا  هيف  ام  هناجلخلا  ف  هنايرج  دنع  كرابملا  لينلا  ءام  نم  ةنس  لك 

ة: ـــــ م ــ حرلا
اهنإ ةمحرلا ، لوح  رودت  ةديدع  رصانع  نمضتي  ةيبرعلا  ةيمالسإلا  ةنيدملا  ميمصت  .. 
ف ناسنإلا ، لع  اهتاساكعناو  ةئيبلا  فورظ  عارتل  تميقأ  تلا  نابملا  نم  فدهلا 

ًافيفخت ةثيدحلا  عراوشلاك  داح  ميقتسم  طخ  ف  اهنم  دحاو  ضمي  تلا ال  تاقرطلا 
رصانع زربأ  امأ  قاوسألا ، للظت  تلا  فوقسلاو  رئاسلا ، دنع  ةفاسملا  لوطب  ساسحإلل 

ىأر نأ  دعب  نييبوروألا  ةلاحرلا  دحأ  قلع  رشع  سماخلا  نرقلا  ف  ةلبسألا ، هف  ةمحرلا 
 .. لاق ةرهاقلا ، ف  ةلبسألا  نم  ددعلا  اذه 

هذه لهأ  قلخ  ومس  لع  ليلد  ةيمالسإ  ةنيدم  يأ  ف  ةريثلا  ةلبسألا  نم  هارن  ام  نإ  »
«. ةنيدملا

هنل عالقلاو ، نوصحلاو ، روسجلاو  رطانقلاك  ةيندملا  تآشنملا  لإ  ليبسلا  متني 
اءزج ناك  ةيادبلا  ف  هنإ  تح  دجسملاب ، نيدلا ، ءانبلاب  امامت  قصتلملا  ندملا  ءانبلا 

ةرهاقلا ف  دجوي  ناك  كولمملا  نمزلا  ف  نامثعلا ، رصعلا  ف  لقتسي  نأ  لبق  هنم 
اهؤاملع صحأ  رصم ، لإ  ةيسنرفلا  ةلمحلا  تءاج  امدنعو  ليبس ، ةئامثالث  نم  رثكأ 

عساتلا نرقلا  ف  ةيقيفوتلا » ططخلا   » هباتك كرابم  اشاب  لع  عضو  امدنعو  ًيبس ،  266
صحأ دقف  كز ، نمحرلا  دبع  روتكدلا  ةمالعلا  موحرملا  امأ  ًيبس ، صحأ 145  رشع 

نآلا ناعي  اهنم  ريثك  .ًيبس  اهددع 65  غلبو  اذه  انموي  تح  ةيقابلا  ةرهاقلا  ةلبسأ 
ماع 1865 ذنم  ةلبسألا  ةفيظو  لالحمضا  أدب  دقل  راثدنالا ، لإ  هقيرط  فو  امهإ ،

خضلا تانيكام  ميقت  تأدب  ةيبوروأ ، لاومأ  سوءرب  هايملا  ةكرش  تئشنأ  امدنع 
مواقت ةلبسألا  ضعب  لازت  الو  ليبسلا ، نام  ةيمومعلا  ةيفنحلا  تلحو  .هايملا  ريساومو 
..لو دقف  اهنم  ساسألا  ضرغلا  امأ  ميلعتلا ، طقف ، اهفئاظو  ىدحإ  يدؤت  ثيح  نمزلا 

ة: ـــ ـي كو ةل مـمـلـ ــ ب ــ سأ
نيب عراشب  دوجوملاو  مقر 561 ) رثأ   ) نووالق نب  دمحم  رصانلا  ليبس  ربتعي 

مدقأ هنإ  1326م ، ماع 726ه - ـ لإ  هئاشنإ  خيرات  عجري  ةلبسألا ، هذه  مدقأ  نيرصقلا 
وخيش ريمألا  ليبس  كولمملا : رصعلا  لإ  متنت  ىرخأ  ةلبسأ  ةسمخ  ةرهاقلاب ، ليبس 

1442م 846ه - ـ  ) ةفيلخلاب ةيئافولا  ليبس  مقر 144 ،) رثأ  1354م -  755ه - ـ  ) ةبيلصلاب
(، مقر 216 رثأ  1472م -  876ه - ـ  ) يدمحألا رارمت  دجسم  ليبس  مقر 557 .) رثأ  - 



رخآ ليبس  دجويو  مقر 412 ،) رثأ  1474م -  897ه - ـ  ) رهزألاب يابتياق  ناطلسلا  ليبس 
دجوي مقر 324 .) رثأ  1479م -  884ه - ـ  ) ةبيلصلاب اضيأ  يابتياق  ناطلسلا  هانب 

ناطلسلا دجسم  لخاد  لوألا  دجوي  كولمملا ، رصعلا  ةياهن  لإ  نايمتني  نارخآ  ناليبس 
.دجسملا مامأ  ةينبملا  هتبق  لخاد  رخآلاو  يروغلا ،

اهيلع اوفقوأو  مهتيانع ، اهولوأو  ةلبسألا ، ءانبب  متها  نم  لوأ  مه  كيلامملا  نيطالس 
: يابتياق ناطلسلا  فقو  ةقيثو  ف  ءاج  ةعساولا ، فاقوألا 

فيرشلا عماجلا  ةهجاوب  وه  يذلا  ريبلا  مخرملا  ناليبسلا  امهو  نيليبسلا  فقوو  »
ريغصلا طلبملا  ليبسلاو  ريبلا ، عماجلا  لي  امم  ةداجلا  قيرطلا  لع  هالعأ  ةروكذملا 

ءام نم  بذعلا  ءاملا  ليبستل  روكذملا  عماجلا  يباب  نم  ريغصلا  بابلا  ةهج  نم  يذلا 
نيليبسلاب نيذللا  نيجيرهصلا  فقوو  .ماودلا  لع  سانلل  امهب  كرابملا  لينلا 

سانلل اىيشف  اىيش  كلذ  لبسيل  امهب  روكذملا  لينلا  ءام  رارقتسال  نيلصاح  نيروكذملا 
«. ماودلا لع  كلذ  ف  ةداعلا  لع 

: دجن يروغلا  ناطلسلا  ةقيثو  فو 
«. قيرطلا ف  ةراملا  لع  ءاملا  ليبست  ف  هب  عافتنالل  هفقوف  ليبسلا  امأو  »

رفاوتي نأو  لينلا ، نمو  ابذع  ءاملا  نوي  نأ  لع  اهمظعم  ف  فاقوألا  قئاثو  تصن 
، هايملا كالهتسا  ديازتي  ثيح  فيصلا ، ف  ةصاخ  ءاتشو ، ًافيص  ماعلا  لاوط  ءاملا 

: يابتياق ناطلسلا  فقو  ةقيثو  نمضتت 
فلأ هالعأ  ةفوصوملا  سولفلا  نم  ةلهألا  روهش  نم  ضمي  رهش  لك  ف  فرصي  »
ىرتشي فرصلا ، دنع  دوقنلا  نم  كلذ  ماقم  موقي  ام  وأ  مهرد ، ةئام  سمخ  اهفصن  مهرد 

كلذ لبسي  ةيوسلاب  رهشلا  مايأ  لوط  ف  اعزوم  كرابملا  لينلا  ءام  نم  بذع  ءام  كلذب 
، روكذملا ليبسلا  ناوأ  ف  سانلا  نم  كلذ  لع  دري  نم  عيمجل  ليبسلا  اذه  تالمزم 

ام لع  هالعأ ، روكذملا  عماجلا  ليبسب  نيعملا  ليبستلا  نمز  ف  يرهاظلا ، عبرلا  لفس 
لك ف  هفرص  نيعملا  ردقلا  نأ  كلذ  لع  رظانلا  ىأر  اذإو  هالعأ ، هنايبو  هحرش  مدقت 

ءاتشلا مايأ  ف  ءش  هنم  لضفي  يرهاظلا  عبرلا  تحت  نئالا  ليبسلا  ءام  نمثل  رهش 
نمث ف  هديزيو  فيصلا ، مايأل  ءاتشلا  مايأ  نم  لضافلا  رخديف  هيف ، سانلا  برش  ةلقل 

ةحلصملاو ظحلا  هيف  ىري  امب  كلذ  ف  رظانلا  فرصيف  فيصلا ، مايأ  ف  لبسملا  ءاملا 
«. طسوتملا ننسلا  نع  هكولس  ف  جرخي  الو  طرفي ، الو  كلذ  ف  طرفي  ثيحب ال 

طورش تعضو  دقو  هايملاب ، ليبسلا  ديوزت  نع  لوئسملا  صخشلا  وه  تالمزملاو 
اهنم فاقوألا ، قئاثو  كلذكو  ةبسحلا  بتك  اهيلع  تصن  ةفيظولا  هذه  لوتي  نمل  ةديدع 

، ةيدعملا ضارمألاو  للعلا  نم  ندبلا  ميلس  ةئيهلا ، ليمج  ًافيظن ، تالمزملا  نوي  نأ 
ف اببس  نويل  قفرلاو ، نسحلاب ، سانلا  لماعي  نأو  ةقث ، عضومو  تاهاعلا ، نم  ايلاخ 

ةيانعلاو ليبسلا ، ةفاظن  لوتي  كلذك  ليبسلا ، نيدصاقلاو  نيدراولا  لع  ةحارلا  لاخدإ 
ةيانعلا سفن  فيظنتلا ، تاودأو  برشلا ، ةيعوأو  نازيلا ، لثم  هل ، ةمزاللا  تاودألاب 
مزاللا فيللا  لثم  ةمدختسملا ، تاودألاب  طيحت  اضيأ  تناك  هايملا ، ليبستل  ةهجوملا 



، قيرابألاو ةيساحنلا ، لاطسألاو  برشلا ، ناوأو  دلجلا ، ءالدو  سناملاو ، فيظنتلل ،
هذه ظفحل  نكامأ  ةلبسألا  باحصأ  صصخو  حسملا ، طوفو  جنفسلاو ، راخفلا ، للقو 

.ةيبشخلا ةنازخلا  يأ  ناتسرخلا  وأ  ناتسوخلا  مساب  فرعي  اهنم  ناملا  ناك  تاودألا ،
ريغتتف ناضمر  رهش  ف  امأ  راهنلا ، تاعاس  لاوط  متي  هايملاب  ةلبسألا  ديوزت  ناكو 

فقو ةقيثو  صنت  حيوارتلا ، ةالص  دعب  ام  لإ  بورغلا  دعب  هايملا  ليبست  أدبب  ديعاوملا ،
لإ سمشلا  قورش  نم  راهنلا  تاقوأ  عيمج  ف  هايملا  ليبست  لع  يروغلا  ناطلسلا 

، تاقرطلا نع  لِجرلا  عاطقناو  مهتويب  ف  سانلا  ءاويإو  ليللا ، لوزن  تحو  اهبورغ ،
ءدب ةرورض  لع  ةقيثولا  تصن  ثيح  ناضمر ، رهش  ادع  مايألا ، عيمج  ف  اذه  يرسي 

نيفقاولا ضعب  مهنكاسم ، لإ  سانلا  يوأي  نأ  لإ  بورغلا  تقو  لوأ  هايملا  ليبست 
اميف رصعلا ، لإ  رهظلا  نم  ديدشلا ، رحلا  تاقوأ  ف  ليبسلا  حتف  لع  صنلاب  اوفتكا 

ناك ليللا ، لزني  امدنعو  ءاشعلا ، لإ  برغملا  نم  ليبسلا  حتفيف  ناضمر  رهش  ادع 
اذإ تح  زوك ، اهراوج  لإو  ليبسلا ، ةمدقم  دنع  اهعضيو  ةيعوألا  دحأ  ألمي  تالمزملا 

.اهدجي نأ  هنمأ  ءام  ةبرش  لإ  ليللا  نم  تقو  يأ  ف  ةراملا  دحأ  جاتحا 
، تاناويحلا اضيأ  كلذ  لمش  لب  طقف ، سانلا  لإ  ةبذعلا  هايملا  ميدقتب  مامتهالا  ني  مل 

، باودلا قسل  هل  ًيبس  ةفوقوملا  هايملا  ضاوحأ  نم  اريثك  كولمملا  رصعلا  فرع 
: يروغلا ناطلسلا  فقو  ةقيثو  لوقت 

ةيقسفو هيف ، روكذملا  عماجلا  نم  برقلاب  هالعأ ، روكذملا  ليبسلا  ضوح  فقوو  »
ةيقاسلا رئب  نم  اهيلإ  يرجي  يذلا  ءاملا  رارقتسال  هل  ةرواجملا  روكذملا  ضوحلا 

، كلذ لع  نيراملا  باودلا  قس  ف  هب  عفتنيل  .كلذب  ةقلعملا  هالعأ  ةروكذملا 
هلعجو كلذ ، ف  ةداعلا ، لع  ةيعرشلا  تاعافتنالا  نم  كلذ  ريغ  فو  هيلإ ، نيددرتملاو 

«. هلا لإ  ًيبس 
لاز امو  ةيلامجلا ، ف  باودلا  قسل  ةصصخملا  ضاوحألا  دحأ  تيأر  ننأ  ركذأو 
ليطتسم ضوح  ضاقلا ، تيب  ناديم  ف  ةيلامجلا  مسق  نبم  مامأ  اذه  انموي  تح  امئاق 

امنيب ءاملا  بعتل  هلوح  فطصت  ريمحلاو  لاغبلاو  ةنصحألا  تناك  رجحلا ، نم  نب 
، هل ةرواجملا  ةيمومعلا  ةيفنحلا  نم  ءاملاب  دوزي  ناكو  نبتلا ، تارذ  ههايم  قوف  رثانتي 

امك بضن  ءاملا ، نم  اولخ  افاج ، ضوحلا  اذه  تيأر  ةريخألا  تاونسلا  ف  نلو 
..ةمحرلا تامالع  نم  ةمالع  تفتخاو  ةلبسألا ، تبضن 



ةينامثعلا ةلبسألا 

، يرصملا شيجلا  مزه  نأ  دعب  كولمملا ، نمزلا  هتنا  بلح ، لامش  قباد ،، جرم  ف  .. 
ةسراحو نيمرحلا ، ةيماح  رصم  نم  نوينامثعلا  نمت  يروغلا ، ناطلسلا  لتقو 

نامثعلا عباطلا  رهظ  ةديدع ، تاريغت  ةرهاقلا  لمشو  نامثعلا ، نمزلا  أدبو  نيرحبلا ،
اذه ف  تميقأ  تلا  دجاسملا  قوف  غارفلا  ف  ةليحنلا  نذآملا  تبصتنا  ةرامعلا ، ف 

نإف فلختلاو ، رصم ، باصأ  يذلا  روهدتلا  مغربو  فرخز ، نم  ةيلاخلا  نذآملا  نمزلا ،
، ءانبلاب ءارمألا  نم  ددع  مامتها  اهنم  تيقب ، رثدنملا  لوملا  نمزلا  نم  رصانع  ةمث 
رمتسا مهملظو ، مهتوسق  مهسفنأ -  رظن  ف  رربي -  اهنم  ريثلا  ناك  تلا  ريخلا  لامعأو 

ةثرالاو تمط ، تلا  ةبيصملاو  مظعلا ، ةراسكنالا  ماع  ماع 1517 ، دعب  ةلبسألا  ءانب 
هنأ ظحالنو  ةنيدملا ، ف  ةايحلا  رارمتسال  ةرورض  اهنأل  ةلبسألا  ءانب  رمتسا  تّلح ، تلا 

وأ دجسملاب  ًاقحلم  كولمملا  رصعلا  ف  ليبسلا  ناك  ريغتلا ، ضعب  اهترامعب  قحل 
، ةلقتسم ةلصفنم ، ةيرامعم  ةدحو  حبصأ  .لقتسا  نامثعلا  رصعلا  ف  هنم ، ًانكر  لغشي 
نم هدي  دمي  نأ  راملل  نمي  ةليمج ، ةيساحن  ذفاون  هنيزت  ةهجاولا ، عبرم  ناك  ةيادبلا  ف 

ناكو ةذفانلا ، لي  يذلا  ضايبلا  عصانلا  ماخرلا  ضوحلا  نم  ءاملا  برشيل  اهلالخ 
قوفو ضرألا ، ىوتسم  نم  لقأ  ىوتسم  ف  عضوي  هيف  هايملا  نيزخت  متي  يذلا  جيرهصلا 

ةطساوب هيلإ  دوعصلا  متيو  باَّتلا ، عقي  برشلا  هايم  ميدقتل  صصخملا  طسوألا  ءزجلا 
اهيف تميقأ  ءاوهلا ، ددجت  حيتت  ةفرشب  ةطاحملاو  ةبحرلا  ةساردلا  ةفرغ  لإ  يدؤي  ملس 

ليباولا دجوت  ةدمعألا  تحتو  ةقينألا ، ةيبشخلا  تايبرشملا  نم  عطق  اهطسوتت  دمعلا ،
مدقأ لوبناتسإو ، ماشلا ، ف  اهارن  نأ  اننمي  ةلبسألا  هذه  لثمو  ةفرخزملا ، ةيبشخلا 

 - 1535م 942ه - ـ ، ) نيساحنلاب اشاب  ورسخ  باَّتكو  ليبس  انيلإ ، لصو  نامثع  ليبس 
ف يدرلا  فسوي  ليبس  هيلي  نرق ، عبرب  نامثعلا  وزغلا  دعب  نب  يأ  مقر 52 ،) رثأ 

رثأ 1605م -  114ه - ـ  ) دمحم ريمألا  ليبس  مث  مقر 213 .) رثأ   ) رشع سداسلا  نرقلا 
1630م  ) نانس فطصم  ليبس  مث  مقر 265 ،) رثأ  1619م -   ) رالزقلا ليبس  مث  مقر 14 .)

مقر 264). رثأ  - 
ةلبسألا زارط  نيب  رامعملا ، ف  عارصلا  رصانع  ظحالن  نأ  اننمي  ةلبسألا  هذه  ف 

، دفاولا ةينامثعلا  ةلبسألا  زارطو  كولمملا ، رصعلا  ف  فرع  امك  ليصألا  يرصملا 
كسمتلا ناك  ةبلاغلا ، ه  تناك  ةيرصملا  ةرامعلا  رصانع  نإ  لوقلا  نميو  ليخدلا ،

عم نلو  اضيأ ، دجاسملا  زارط  ف  هظحلن  نأ  اننمي  عارصلا  اذه  سفن  ايوق ، روذجلاب 
عم .اهتوطس  تطسب  دق  ةينامثعلا  ةرامعلا  رصانع  نأ  ظحالن  رشع ، عساتلا  نرقلا  ةيادب 

دقل رطيسملا ، وه  ناك  لتحملا  عباط  نأ  ريغ  ةمواقملاو ، عارصلا  رصانع  ءافتخا  مدع 
هل تراصو  هذفاون ، ولعت  تاسيوقت  لع  لمتشت  تحبصأو  ليبسلا  ةهجاو  ترادتسا 

دمحم ليبس  زارطلا ، اذه  لع  لاثم  حضوأو  رمرملا ، نم  تاجردب  هلوح  فلت  ةدعاق 
يذلا نيداقعلاب  هليبسو  نووالق ، راثآ  ةعومجم  ةهجاوم  ف  عقي  يذلا  نيساحنلاب  لع 



ةيقر ليبسو  .ةبيلصلا  عراشب  ريهشلا  سابع  مأ  ليبسو  دىؤملا ، دجسم  ةهجاوم  ف  موقي 
رصانع رهقتل  ماع  ةئامثالث  نم  رثكأ  ةليخدلا  ةينامثعلا  ةرامعلا  تجاتحا  دقل  ودود ،

نم مغرلا  لعو  لاوزلاب ، ئبني  هلك  رصعلا  ناك  اهترهق  امدنعو  ةيرصملا ، ةرامعلا 
، ةبلغلا اهل  ناك  ةميدقلا  ةيرصملا  ةيرامعملا  ديلاقتلا  نإف  ةدودحملا  جذامنلا  هذه  دوجو 

نم ءزجك  حيرضلاب  قحلم  هنأ  دجن  ةيلبقلا  كيلامملا  ةفارقب  فنح  اغأ  ناميلس  ليبس  ف 
رادحلسلا ناميلس  ليبس  كلذك  1792م  ماع 1206ه - ـ لاوح  نب  دقو  هتاذ ، ءانبلا 

ريبلا خرؤملا  سأر  طقسم  ناوجريب  ةراحل  ةرواجملاو  هتسردمب  قحلملا  ( 1839)
جرم ةعقوم  ف  مهرصع  لو  نيذلا  ماظعلا  كيلامملا  نيطالس  ةلبسأك  امامت  .يزيرقملا 

..بلح لامش  قباد 
: ةر ــــ ها ــــ قلا ة  ــ بـل ـــ سأ ن  ــــ م

لمجأ نم  دحاو  هنإ  يابتياق ، ناطلسلا  ليبس  ىرنسف  نوخيش  عراش  لإ  انيضم  اذإ 
هولعي نولملا ، ماخرلاب  َاتيسك  ناتخماش  ناتهجاو  انعلاطت  كولمملا ، نمزلا  ةلبسأ 

: اهصن ةباتك  اهيلع  ةيلسع  ةحول 
ميمعلا هئاطع  ليزجو  لاعت  هلا  لضف  نم  ديعسلا  كرابملا  ليبسلا  اذه  ءاشنإب  رمأ  »

رهش خيراتب  يابتياق  رصنلا  وبأ  فرشألا  كلملا  كلاملا  ناطلسلا  فيرشلا  ماقملا  انالوم 
«. ةئامنامثو عبرأ  ةنس  ةجحلا  يذ 

ناطلسلا ربتعيو  ميرلا ، نآرقلا  مهظيفحتو  لافطألا  ميلعتل  باَّتك  ليبسلا  اذه  ولعي 
.ةلبسألا ف  ميلعتلل  ءزجلا  اذه  صصخ  نم  لوأ  يابتياق 

انأدب ذإو  ةدعابتم ، روصع  نآلا  رواجتت  ثيح  هلا ، نيدل  زعملا  عراش  لإ  انيضم  اذإ 
عمجتي ال  ةلبسألا ، نم  اريبك  اددع  ىرنسف  ةليوز  باب  تحو  حوتفلا  ةباوب  نم  شملا 

ليبس ىرن  رفصألا ، بردلا  لخدمو  ناوجريب ، ةراح  برق  رصمب ، نام  يأ  ف  هلثم 
انمدقت اذإ  رشع ، عساتلا  نرقلا  لإ  متنيو  هتسردمل ، قصالملا  رادحلسلا  ناميلس 

، ةغاصلل انروهظ  انيَّلو  مث  شفنرخلا ، عراشو  مطافلا ، رمقألا  دجسم  انزواجتو  ًيلق ،
نيب  » باَّتكو ليبس  ييأر ، ف  قالطإلا  لع  ةرهاقلا  ةلبسأ  لمجأ  انهجاويسف  انعلطتو ،
ادختك نمحرلادبع  ريمألاو  ( 1744  ) ادختك نمحرلادبع  ريمألا  هأشنأ  يذلا  نيرصقلا ،»

ف ةماه  تاعسوت  ىرجأو  ًادجسم ، رشع  ةينامث  ديش  ذإ  ماظعلا ، ةرهاقلا  ئانب  نم 
سرادملاو دجاسملا  نم  اريبك  اددع  حلصأو  ةحرضألا ، نم  ديدعلا  ماقأو  رهزألا ،

ديلاقتب ظفتحا  هنإف  نامثعلا  رصعلا  ف  نب  هنأ  نم  مغرلا  لع  ليبسلا  اذه  ةيكولمملا ،
يدؤملا قيرطلا  قرطلا ، قرتفم  ف  ليبسلا  عقي  ةليصألا ، اهتيصخشو  ةيرصملا  ةرامعلا 
نيدل زعملا  عراش  لع  لطي  شفنرخلا ، لإ  يدؤملا  قيرطلاو  ةيشبمتلا ، عراش  لإ 

لك ةثلاث ، ةهجاوب  رخآلا  عراشلا  لعو  ةيبناج ، ىرخألاو  ةيمامأ ، ةدحاو  نيتهجاوب ، هلا 
ساحنلا نم  كيبابش  اهيلع  نولملا ، ماخرلا  نم  اهدوقع  تاحتف  اهل  ثالثلا  نم  ةهجاو 

لوغشملا بشخلا  نم  زجاوحو  ةيبشخ  تالظم  هطيحت  باَّتك  ليبسلا  ولعيو  ليمجلا ،
.ءاشنإلا خيراتو  شنملا  مسا  اهب  تاباتك  ةيبشخلا  زجاوحلا  لع  تشقن  دقو  ليمجلا ،



لغزاقلا ادختك  نسح  موحرملا  نبا  ناظفحتسم  ادختك  نمحرلا  دبع  ريمألا  هأشنأ  »
.»ـ ةنس 1157ه هل  هلا  رفغ 

هانب رخآ  ًيبس  ىرن  خيش ، دىؤملا  دجسم  ةهجاوم  فو  مورلا ، ةراح  ةيصان  لع 
ماع نب  ذإ  نيساحنلا ، ف  دوجوملا  ليبسلا  لبق  ميقأ  ليبسلا  اذهو  اشاب ، لع  دمحم 

قحلمو ، 1816 ماع 1231ه - ـ فوتملا  نوسوط  ريمألا  حور  لع  ةقدص  1820م ، 1236ه - ـ
ةوسم ةهجاولا  نيساحنلاب ، لع  دمحم  ليبس  هشي  هنإ  لافطألا ، ميلعتل  باَّتك  هب 

لك ةيفرخز ، لاشأ  ف  بوبصملا  ساحنلا  نم  كيبابش  ةسمخ  اهب  ضيبألا ، ماخرلاب 
اهضعب طسوتي  ةقروم  فراخز  اهولعت  ةيكرت  تاباتك  اهب  ةيماخر  ةحول  هولعت  كابش 

لحم زراب  يبشخ  فرفر  عيمجلا  طغي  هلا ،» ءاش  ام   » ةرابع ىرخألاو  ةرط ،
اهلخاد امأ  صاصرلا  نم  حاولأب  جراخلا  نم  ةاطغمف  ليبسلا  ةرجح  امأ  شوقنلاب ،

.ةنولملا شوقنلاب  طغمف 
، امامت زارطلا  نامثع  هنإ  ةبيلصلا ، عراشب  سابع  مأ  ليبس  ةرهاقلا ، ةلبسأ  رهشأ  نم 

هفقسو ماخرلاب  ةشورفم  هضرأ  عستم ، حيسف ، هانبم  1867م  ماع 1284ه - ـ شنأ 
تايآ اهيلع  رئاود  اهللختت  رفصألا ، ساحنلا  نم  هيبابش  ةيبهذلا ، غابصألاب  شوقنم 

ف امهؤانب  مت  نيليبس  رخآ  دحأ  هنإ  لوألا ، سابع  لاولا  ةدلاو  هئاشنإب  ترمأ  .ةينآرق 
ةيروهمجلا عراش  ةياهن  ف  عقيو  كب ، نيسح  مأ  ليبس  وهف  رخآلا  ليبسلا  امأ  ةرهاقلا ،

ف مقي  مل  هدعب  .م  1869 ماع 1286 ه - ـ شنأ  سيسمر ، ناديم  ةيحان  نم  هتياهن  برق 
تلحو ةرهاقلا ، ءايحأ  لإ  اهريساوم  دمت  هايملا  ةكرش  تأدب  دقف  رخآ ، ليبس  ةرهاقلا 

تحبصأو تويبلا ، مظعم  لإ  ةكرشلا  هايم  تلخد  مث  ليبسلا ، نام  ةيمومعلا  ةيفنحلا 
ناعي نايسنلا ، نم  تاقبط  تحت  اهمظعم  ف  نآلا  ىراوتت  ةيرثأ ، ةينبأ  درجم  ةلبسألا 

نأ وجرنو  نيلئاجلا ، ةعابلا  تاعاضب  رخآلا  ضعبلا  تاهجاو  طغيو  لامهإلا ، اهضعب 
ءالخإو فيظنت ، ةلمحل  الإ  رمألا  جاتحي  نل  راثآلا ، ةحلصم  ةيانع  ةلبسألا  هذه  لمشت 

ايرامعم اينف  ًمع  نيتس  نم  رثكأ  ةرهاقلا  درتست  ذئدنع  اهيلغاش ، نم  ةلبسألا  تاهجاو 
.اهلثم ةلبقملا  ةنمزألا  فرعت  نل  ًاديرف ،



نيسحلا ..ظوفحم 

، لي ـ مجلا ر  ـــــــ معلاو نا  ــــــــ مزلاو ناملا  ي : ــــــــ نعي هد  ــــــ نع ني  ـ سحلا
: ةيدبألا هلوخد  تح  حوضوب  ـا  هددر تلا  ةديحولا  ةمللا 

؟ اضيأ فحتملاو  ..رونلا  ـة  ظوفحملا تارازملا  عورشم  ىري  له 
امو نمزلا ، رورم  عرسأ  ام  ظوفحم ، بيجن  ليحر  لع  ةلماك  ماوعأ  ةثالث  رمت  مويلا 

« نيرصقلا نيب   » ف دوجوملا  امنإ  حتتفا ، هب  صاخلا  فحتملا  الف  نايسنلا ، لع  انردقأ 
عورشم الو  ظوفحمب ، طبترا  يذلا  ناملا  اذه  ف  هتماقإ  رس  فرعأ  جيسنلل ال  فحتم 

لإ جرخ  ةرهاقلا  ةظفاحم  لإ  هليصافت  ةفاب  ًماك  هتمدق  يذلا  ةيظوفحملا  تارازملا 
هتقالع يردأ  الو  ظوفحم ، مسا  لمحت  رصن  ةنيدم  ف  ةقيدح  حاتتفا  ىرج  لب  رونلا ،

لزنمب ةردان  ةرم  ف  راطفإلا  لوانتل  ةدحاو  ةرم  الإ  اهيلإ  بهذي  مل  تلا  رصن  ةنيدمب 
.ذاتسألا شيفارح  نم  ناكو  يدوبعلا  دامع  شوفرحلا 

سبمولوك فشتكا  امك  ايناسنإو ، ايبدأ  ةميدقلا  ةرهاقلا  فشتكا  ظوفحم  بيجن 
مل ظوفحم  نأل  دحأ  اهفرعي  نل ال  قدملا  قاقز  نم  لمجأ  نكامأ  ةرهاقلا  ف  ايرمأ ،

، نولا لإو  ايندلا  لإ  ظوفحم  هنم  قلطني  ناك  يذلا  نيكرلا  نكرلا  اهنإ  اهنع ، بتي 
، ةقيمع ةميمح ، ةلص  انديسو  انالومب  هطبرت  تناك  نيسحلا ،»  » ةقطنملا لع  قلطي  ناك 

ةجتان تسيل  ةقيمع  ةبحم  نم  ًاقالطنا  تيبلا  لآب  نوقلعتي  نيذلا  نييرصملا  لك  لثم  هلثم 
اهحور ةقتوب  ف  عيشلاو  نسلا  نيبهذملا  ترهص  تلا  رصم  يبهذم ، قلطنم  نم 

ةلق نع  جتانلا  نآلا  مهافتلا  ءوسلو  ةلقلقلل  ضرعتي  ام  اذهو  اهتيطسوو  اهلادتعا  ةجيتن 
بيجعلا رارقلا  كلذ  هضارعأ  دحأ  ناك  يذلاو  نيلوئسملا ، ضعب  دنع  ةفاقث  رقفو  ةفرعم 

.ليصفتلاب هيلإ  دوعأسو  هيف  ثيدحلا  لوطي  امم  اذهو  دلاوملا ، ءاغلإب 
تلا ةيبقألاو  اهبحأ ، تلا  يراوحلا  ف  هتبحص  مل  ةيدبألا ، قفأ  نم  ظوفحم  لع  لطي 

ملاعلاو روظنملا  ملاعلا  نيب  ةلصلل  زمر  لإ  زمرق  وبق  لوحت  هتياور  فو  هلايخ ، تججأ 
ددري نيسحلا » هنإ   » مسا ف  صخش ، ف  ةصخلم  اهلك  ةميدقلا  ةرهاقلا  تناك  .فخلا 

«. ..نيسحلا حورأ  نعد   » امئاد
« نيسحلا لهأ   » نع لأسي 

ف ميثألا  ثداحلل  هضرعت  دعب  كانه  هل  سانلا  تاوعد  نع  هثدحأ  ذإ  ههجو  قرقرتيو 
ديعتسأ فوس  كلذلو  هتايح ، ف  ةريبك  لوحت  ةطقن  ناك  يذلاو  نيعستو  ةعبرأ  ماع 

.هدهشأ نأ  ل  ردق  ام  ىرج ، ام  ليصافت 
نيسحلا دهشملا  ف  هيلع  لصي  نأ  ةريخألا  همايأ  ف  ظوفحم  ةيصو  نعم  فرعي  نل 

ةريس امنإ  طقف ، ًانام  سيل  انالومو ، انديسب  هقلعتو  هبح  فرعو  برق ، نع  هفرع  نم  الإ 
رقفلا تارارمو  مالآلا  نم  هب  نوذوليو  ةفاك  سانلا  هدصقي  ديرف  نامو  نعمو ،



لتحا يذلا  نيسحلاب  نييرصملا  لصت  فيصوتلا  لع  صعتست  رصانع  ةمث  ةدحولاو ،
لثم امامت  .ةيرشبلاو  ريخلا  لجأ  نم  دهشتسا  يذلا  ميدقلا  ريزوأ  ةنام  بولقلا  ف 

نيحلاصلا هلا  ءايلوأ  نم  نوكتي  يذلا  مرهلا  ةورذ  هنإ  نيسحلا ، انالومو  .حيسملا  ديسلا 
مرهلا ماظنلا  كلذ  ارارم ، هيلإ  ترشأو  هتظحال  اممو  .رصم  لع  مهعقاوم  عزوتتو 

يديس هيف  لبقلا  هجولا  ادرفم ، ةمقلا  ف  نيسحلا  ةيويندلا ، ةيسايسلا  ةطلسلل  يزاوملا 
دمحأ يديس  هل  يرحبلا  هجولا  برغملاب ،) ةتبس  نم   ) تبسلا ئانقلا  ميحرلا  دبع 

، ريبك خيش  اهل  ةظفاحم  لك  وزن ، رمألا  جردتي  مث  برغملاب ) ساف  نم   ) سافلا يودبلا 
همسا احيرض  دجن  ًافورعم  حلاصلا  خيشلا  ني  مل  اذإف  عجن ، وأ  ةيرق  رغصأ  لإ  وصو 

.طابقألا نيسيدقلا  دنع  يزاوتلاب  هدجن  عيزوتلا  سفن  نيعبرألا ،
لخادتي روضحلا  ناك  فشتسملاب ، ليحرلا  لع  ةقباسلا  مايألا  ف  ظوفحم ، لإ  دوعأ 

نم هيلع  دفت  تناك  له  اهباحصأ ؟ حمالم  ىري  ناك  له  ءامسأب ، قطني  ذئدنع  بايغلاب ،
ال ةدعابتم ، ءامسأ  طق ، هنم  اهعمسأ  مل  اهلهجأ ، ىرخأ  اهضعب ، فرعأ  ءامسأ  عواللا ،

ةدناسم نع  ساوحلا  زجعتو  ةركاذلا  رايهنا  أدبي  امدنع  رمألا  اذه  عوضوم ، اهنيب  لصي 
«. نيسحلا نيسحلا ..   » عوصنو حوضوب  رركتي  ناك  يذلا  ديحولا  مسالا  قطنلا ،

اهبحأ تلا  حاونلا  هيلع  دفت  تناك  له  هب ؟ قطني  امدنع  هاري  ناك  اذام  ىرت 
ةعبرأ ماع  تح  هلايخ ،؟ تراثأ  تلا  ةيبقألاو  اهيف  ملعت  تلا  ةلبسألاو  نابملا  تاهجاوو 

لإ نيسحلا  لخد  فقوت ، ثداحلا  دعب  هب ، سوجي  .ناملا  لع  ددرتي  ناك  نيعستو 
عطق يذلا  ددحملا  لصافلا  خيراتلا  هنإ  نيعستو ، ةعبرأ  ماع  ربوتكأ  تايركذلا ، ةقطنم 
تف هفدهتسا  امدنع  كلذ  ىرج  حورلا ، زكرم  هدنع  لثمي  يذلا  ناملاب  ظوفحم  ةلص 
هيلإ دم  يذلا  ملاسملا  خيشلا  ةبقر  ف  ةنيس  سرغب  ارمأ  قلت  ًافرح ، هل  أرقي  مل  رغأ ،

راضتحا نإ  تلق  اذإ  غلابأ  ال  ًيوط ، اهدنع  فقوتيس  .كلذل  ةقراف  ةظحل  هحفاصيل ، هدي 
نيرهش دعب  هذاقنإو  ةيهلإلا  ةيانعلا  لخدت  مغر  مويلا  كلذ  ذنم  أدب  ريبلا  بتالا 

.ةياهنلا ةياهن  دهش  يذلا  رواجملا  ةطرشلا  فشتسم  ف  امهاضمأ 
وهو ةيسابعلاب  يرش  ناوضر  عراش  لإ  ةرسألا  ليحر  ذنم  هنإ  تلق  اذإ  غلابأ  له 

ف تيبلا  ةذفان  نم  ملاعلا  لع  لطم  ةيلامجلا ، ف  اهاضمأ  اماع  رشع  ةثالث  برتغم ،؟
برد ف  هجاوملا ، سيلوبلا  مسق  ف  ناديملا ، ف  يرجي  ام  اعباتم  ضاقلا ، تيب  ناديم 

باتلا اهب  عقي  تلا  جبابلا  ةراح  ف  ةلوفطلا ، باحصأ  عم  هيف  بعل  يذلا  زمرق 
.ةيئادتبالا نيرصقلا  نيب  ةسردمب  هقاحتلا  لبق  فرحلا  نم  فرحلا  زييمت  هيف  ملعت  يذلا 
ناوضر عراش  لإ  نيسحلا  نم  ةيسابعلا ، لإ  ةيلامجلا  نم  ةرسألا  تلقتنا  امدنع 

تاشعرو لوألا ، بلقلا  تاقفخ  فرع  هنإ  يأ  اماع ، رشع  ةثالث  هرمع  ناك  يرش ،
.ةقهارملا لإ  ةلوفطلا  روط  نم  لاقتنالا  سيساحأو  ةفطاعلا ،

هبايغ ةظحل  ف  ددري  نأ  ابيرغ  ني  مل  كلذل  هتركاذو ، هساوح  تسسأت  نوكت ، انه 
هرابتعاب ناملا  ركذي  ةميدقلا ، ةرهاقلا  ناس  نم  دحأ  ال  بلقلا ، لإ  بيبحلا  مسالا 

.ني ــ سحلا هنإ  ليلخلا ، ناخ  وأ  شفنرخلا ، وأ  ةيلامجلا ،



فنأتسي أدب  نيسحلا ، لإ  دوعي  أدب  بابشلا  ةلحرم  هغولب  دنعو  ةرسألا ، لاقتنا  دعب 
ةبرض دعب  ارسق  الإ  عطقنت  ملف  هرمع  دادتما  لع  ةقالعلا  تلصتا  ناملاب ، هتقالع 

.نيعستو ةعبرأ  ماع  لهجلا 
ف مدقتي  امدنعو  هيلإ ، يوأي  يذلا  نكرلا  ةباثمب  حبصي  هب ، طبتري  نام  ناسنإ  لل  »

«. ىوأملا وه  أشنملا  حبصي  رمعلا 
ةيلامجلا لإ  داع  ناملاب ، هتقالع  نع  هتلأس  امدنع  ل  اهلاق  تلا  صنلاب  هتاملك  كلت 

، هيف نوشيعي  نيذلا  رشبلا  ةيصوصخ  لالخ  نم  هاريلو  ىرخأ ، ةرم  ناملا  فشتيل 
نم لاصخ  دسجتت  مهيف  هيلإ ، ريشأ  ام  اضيأ  كرديس  نيسحلا  ف  سانلا  فرعي  نمو 

ظوفحم بيجن  طقتلا  مهنم  ريبعتلا ، قرط  ةغللا ، ميقلا ، دلبلا ،» دالوأ   » مهيلع قلطن 
داعبأ ىأر  اذه  ايسأرو ، ايقفأ  ناملا  ف  لحر  .هملاع  تادرفم  ديشو  هتايصخش 

.ليلخلا ناخو  نيرصقلا ، نيبو  قدملا ، قاقز  لالخ  نم  اهلك  ةيناسنإلا 
هقم هاقملا ، ف  هتماقإ  تحبصأ  هيف ، ميقي  تيب  هل  ني  مل  نيسحلا ، لإ  داع  امدنع 

نيتسو ةعست  ماع  همده  مت  تح  هتاذب  امئاق  املاع  هبشي  ًمتم ، ناك  يذلا  يواشيفلا 
، قدملا قاقز  هقم  كلذك  ةيظشك ، ريغص  ءزج  الإ  هنم  قبتي  مل  ضاملا ، نرقلا  نم 

تاقادص هل  ناك  نانبلا ، هقمو  قيضلا ، قشلا  هبشي  يذلا  بيرغلا  يوازمحلا  هقمو 
عسي سانلا ، نيب  ذاتسألا  شاع  مهنم ، اءزج  ناك  لاحملاو ، رجاتملا  باحصأ  عم 

تدهم تلا  ةيفحصلا  تالمحلا  هدض  تنش  امدنعو  .هنولدابيو  بحلا  مهلدابيو  مهنيب ،
«، انتراح دالوأ   » دض مالظلا  ءاهقف  اهفلأ  بتك  هدض  ترهظو  اذه ، ةعمجلا  مويل  خانملا 

ناك سراح ، هعمو  عراشلا  ف  ايشام  هسفن  ليختي  هنإ ال  ل  لاق  اهتقو  ةسارحلا ، ضفر 
ديب رامعألا  ل : لاق  هسأرب ، أموأ  ةرم  هقحلي ، نل  ىذأ  نأ  لخاد  نيقيو  قيمع  ناميإ  هيدل 

.هلا
، ةدراطملاو تاينيتسلا ، لالخ  ةقباسلا  يبراجت  ةجيتن  ةفيخ ، سجوتأ  تنك  ننأ  ريغ 

لمعلا ف  طرخناو  بعرلا ، لع  هينيع  حتف  ليج  لإ  متنأ  ننإ  ذإ  لاقتعالا ، عقوتو 
.داح نمأ  ساسحإ  كلذ  نع  جتن  ةئطاخ ، انم  نوريثك  اهآر  تلا  عاضوألا  دض  يرسلا 

ريرحتل اسيئر  تحبصأ  امدنعو  ءاثالثلا ، لع  تاينيعستلا  ةيادب  ذنم  انتاءاقل  ترقتسا 
نم ليمز  اهدوقي  مويلا  رابخأ  راد  نم  ةصاخ  ةرايس  ل  حبصأو  بدألا ، رابخأ 

.تيبلا نم  هتبحص  ةمهم  تيلوت  نيقئاسلا ،
، ةرامعلا باب  نم  جرخي  امامت  ةسداسلا  ف  .رظتنأ  قئاقد  سمخ  الإ  ةسداسلا  ف 

دعقملا ف  سولجلا  لضفي  بابلا ، حتفأ  ةبرعلا ، لإ  لصي  تح  هبحصأ  هيلإ  مدقتأ 
رقتسا يذلاو  هيف ، ءاقللا  اندتعا  يذلا  ناملا  لإ  قلطنن  مث  قئاسلا ، راوج  لإ  مامألا 

.لازامو توب » حرف   » همسا لينلا ، طاش  لع  سأر ، بكرم  ف  تاينيعستلا  لالخ 
دنع تنك  ننأ  الإ  .حالسلا  مادختسا  ديجأ  الف  حلسم  ننأ  ولو  حلسم ، ريغ  ننأ  مغر 

ديدشلا هماظتنا  نإ  ام ، اموجه  روصتأ  يرصبب ، ناملا  حسمأ  تيبلا  مامأ  لوصو 
لامعأ دعاصت  عم  هرعشتسا  كلذ ، عقوتأ  تنك  موجهلا ، تيقوت  هدصري  نم  لع  لهسي 



تاكرح اهرهوج  ف  تناك  تلاو  ةفرطتملا ، تاعامجلا  نم  عمتجملا  ف  فنعلا 
لوطي بابسأل  ةيقيقحلا  اهفادهأ  نع  اهقيرط  تلض  اهنل  لاحلاو ، داسفلا  لع  جاجتحا 

.اهحرش
، اذه ةعمجلا  موي  رصع  ذاتسألا  قنع  ف  نيسلا  سرغ  يذلا  باشلا  ةروص  رشن  دعب 

، زنيجلا يدتري  باش  يرظن  تفل  .اراح  وجلا  ناك  ذاتسألا ، رظتنأ  تنك  ةرم  ف  هتركذت ،
ضرعب ةفرش  ضرألا ، قباطلا  ف  ذاتسألا  شيعي  ثيح  ةاطغملا  ةفرشلا  تحت  سلجي 

ةقيفر هلا  ةيطع  ةديسلا  تفاضأو  ةفرخزم ، نابضقب  روسم  كيمس ، اهجاجز  ةقشلا ،
.هلك قباطلا  طغت  ةجهبم  ةريغص  ةقيدح  تلش  تاتابن  ذاتسألا  رمع 

لإ هلمحي  ناك  قرو  عيطقتب  لغاشت  مث  داحلا ، رظنلا  نلداب  يذلا  باشلا  لإ  تعلطت 
، رحلا نم  لظتسي  امبر  تركف ..  هنام ، اعباق  رمتسا  لب  لعف ، در  دبي  مل  ةريغص ، عطق 
نم مدقت  يذلا  باشلا  سفن  هنإ  ترشن ، امدنع  عيباسأ  دعب  نهذ  لإ  تزفق  هتروص  نل 

هضبقم اميدق ، ًانيس  ىرخألا  هديب  سرغيلو  ديب  هحفاصيل  ةعمجلا  كلذ  رصع  ذاتسألا 
نيتفلتخم نيتزيامتم ، نيتبقحل  ادح  تعضو  ةنعط  نيتم ، ةرابود  طيخب  طوبرمو  عولخم 

.نآلا تح  ةرمتسم  امهنم  ةيناثلا  امامت ،
، نيعستو ةعبرأ  ةنس  نم  مايألا  كلت  عئاقو  اهيف  تنود  تلا  ةصاخلا  قاروأ  لإ  دوعأ 

بقع ةحارلا  سمتلأ  تنك  مويلا  اذه  ف  ربوتكأ ، نم  رشع  سماخلا  ةعمجلا ، ديدحتلاب 
هنع تبيغت  يذلا  يبتم  بترأ  تنك  برغملا ، لإ  ةلحر  نم  سيمخلا  سمأ  تدوع 

ساف ةنيدم  نم  اهتينتقا  تلا  ةيسلدنألا  ةيقيسوملا  تاليجستلا  ضعب  لإ  عمتسأو 
.ةقيتعلا

.يرب فطصم  ـق  يدصلاو ـل  مزلا تو  نءا صـ ــ ج ف ، ــ تاهلا سر  نر جـ
 ..«. رابخألا هذه  نم  دكأت  كوجرأ  ..ظوفحم  بيجن  اوبرض  مهنأ  تملع  له  »

تنك ةظحل  ةظحلل ، تدمج  تئجوف ، ليلق ، دعب  يب  لصتي  نأ  هنم  تبلط  فنلاب ، تبجأ 
ةبرضلا غلبت  نأ  لبق  ناوث  ةمث  نآلا ، اهتهجاوم  ف  ننأ  ودبي  لحت ، الأ  نمتأو  اهعقوتأ 

هروضح بيطلا ، لجرلا  مامأ  لثم  امنيب  لاحلا  اذه  لع  رطيس  خملا ، ف  ملألا  زكارم 
دياحم توصب  تلق  ىرغصلا ، هتنبا  نتباجأ  .هلزنمب  تلصتا  هل ، تبحصو  يوبألا ،

.دصقأو اددحم  ارمأ  دصقأ  ننأكو ال 
»؟ رابخألا ام  ريخ ..  »

، تايلمعلا ةفرغ  ف  اباب  نآلا ، يرجي  ام  فرعأ  ال  : » لوهجملا نم  ةيشخو  ملأب  نتباجأ 
 ..«. ومع اي  هل  عدا  يبنلاو 

«. ..انبنج ةطرشلا  فشتسم  ف  انه  هدنع ..  تخأو  امام  : » تلاق مث 
فرصتأ تأدب  ةاجنلاب ، هل  توعد  ةنينأمطلا ، ثب  اهنم  تفدهتسا  ةريصق  ًمج  تقطن 

، ربخلاب مهئبني  نم  لوأ  تنك  مويلا ، رابخأ  ةديرج  ريرحت  زكرم  ف  ئالمزب  تلصتا  ، 
هب لصتا  هئاقدصأ  دحأ  نإ  لاق  هلزنم ، ف  ناك  ديعقلا ، فسوي  قيدصب  تلصتا 



ةسلج تناك  لامعألا ، لجرو  سدنهملا  يدوبعلا  دامع  قيدصلاب  تلصتا  ارسفتسم ،
نارميو فسوي  لع  رميس  هنإ  لاق  اهناكرأ ، دحأ  دامع  ناكو  ذئتقو ، ةدودحم  ءاثالثلا 

امم فوخلاو  ليللا  ةهجاوم  ف  تنك  قيرطلا ، لإ  تلزن  .فشتسملا  لإ  هجتن  مث  لع 
امدنع هفرعأ  لاح  اذه  ةيلوملا ، تاظحللا  نم  قفدب  نرطمتل  ةركاذلا  تطشنو  يرجي ،

..اهنع تعمس  تاظحل  اهفرعأ ، تاظحل  قربت  قيدص ، دقفب  عقاولا  انددهي 
ناك هراوج  لإ  مشاه  حتف  روتكدلاو  مويلا  ثدح  ام  تيبلا ، مامأ  ءاثالث  لك  يراظتنا 

عمسلا ةساح  تلازام  تلا  ىرسيلا  هنذأ  نم  يبارتقا  هيلإ ، ئاغصإ  عم ، هثودح  ًانمم 
ف هيعس  هتارظن ، دورش  هتمص ، تاظحل  توصلا ، عفر  ةعامسلا ، ةدعاسمب  ةيوق  اهيف 

ةدمل هجاوز  دعب  ةماوع  ف  ماقأو  بحأ  يذلا  لينلا  راوجب  احابص  ةسداسلا  قيرطلا 
هرارقتسا فحصلا ، هئارش  ظوفحم ، لينو  لينلا  ظوفحم  هنم ، ةبرقم  لع  نس  مث  ةنس ،

بتك فحصلا ، أرق  هاقملا  هذه  ف  اباب ، لع  هقم  يبورج ، هقم  شير ، هقم  ف 
ةحئار يبارع ، هقم  تايسمأ  تاظحالملا ، ضعب  نود  ناهتلا ، وأ  ءازعلا  تايقرب 

هتاحض .اهنع  تفقوت  مث  هنم  اهنيخدت  تملعت  تلا  ةليجرنلا  نم  ةثعبنملا  كابنتلا 
، ةيلامجلا يراوح  ف  انيعس  ةيسابعلا ، ةلش  نم  ةلوفطلا  ءاقدصأ  هبحص  عم  ةلجلجملا 

اذإ الإ  ملكتأ  ال  صاخلا ، هنمز  ديعتسي  امدنع  ةقيتعلا  اهيهاقمب  هتمص  تاظحل  مارتحا 
يأ دري  ال  كاذ ، حفاصي  اذهل ، ةيحتلا  دري  مهنيب ، هيشم  هل ، سانلا  ةبحم  وه ، ثدحت 

لك ماعطلا  هلوانت  ةظحل  اهل ، ًيثم  فرعأ  مل  ةحامس  مج ، عضاوت  بيجع ، ربص  ناسنإ ،
طقف ةيمعط ، صرق  مطامط ، ةحيرش  ضيبأ ، نبج  ةعطق  داهزلا ، ماعط  انتبحصب ، ءاثالث 

.ريغ ال 
بح تاوتفلا ، تاقانخ  اشابلا ، نقذ  رجش  ضاقلا ، تيب  ف  هابص  هعم  هفرعأ  مل  ام 

، ةرهاقلل يبهذلا  رصعلا  تاينيثالثلا ، ماع 1919 ، ةروثلا  زمرق ، ربق  ف  هبعل  نيسحلا ،
، ناهدلا تاجعلا ، ف  ءادغلا  تاوتفلا ، رصع  ءاهتنا  ئباخملا ، ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا 

لمعلا ةرتف  فاقوألا ، ةرازو  قدملا ، قاقز  هقم  نايب ، افوت  ف  رهسلا  ةتفلاو ، بابلا 
.ةروثلا يروغلا ، ةبق  ف 

ربعو يرصملا  عمتجملا  شاع  .ناسنإ  ف  لزتخم  هلمكأب  رصع  هنإ  ظوفحم ، بيجن 
، ءابدألاو بدألا  خيرات  ف  ةديرف  ةلاح  هذهو  ةلصتملا  ةباتلا  نم  اماع  نيعبس  ةليط  هنع 

نأ بعوتسأ  تأدبو  ىرج  ام  لوه  تكردأ  دقو  نآلا  ديعبلا  صقلا  مويلا  كلذ  ف  تنك 
.ايكاب خرصأو  لولوأ 

«. يبيبح اي  يذاتسأ ..  اي  »
، ابيرقت ارتم  نيثالث  دعب  لع  تيبلا ، راوجب  عقي  يذلا  فشتسملا  لإ  انلصو  امدنع 

لاوح ةنعطلا  ديدست  لع  ضم  دق  ناك  هتيانعو ، هلإلا  ريبدتلا  فطل  نم  اذهو 
 - موحرملا ناك -  تايلمعلا ، ةفرغ  نم  ةبيرقلا  راظتنالا  ةعاق  لإ  انلخد  نيتعاس ،

.لفطك هنهني  ةظابأ  تورث 
 ..«. دحأ هسمي  نأ  دحأ ..  هيذؤي  نأ  لوقعم  بيجن ..  بيجن ..  : » ددر حار يـ



ذاتسألا دقري  ناثلا  قباطلا  ف  كانه  انئدهي ، نم  لإ  ةجاح  ف  نحنو  ءودهلا  وجرن 
حارج مهأ  مهدوقي  ةرهملا  نيحارجلا  نم  قيرف  اددمم ، تايلمعلا  ةلواط  قوف  اددمم 

ةيانعلا لخدت  نقوأ  ىرخأ  ةرم  .مامه  حماس  دمحأ  روتكدلا  رصم ، ف  ةيومد  ةيعوأ 
.ةيهلإلا

وهو مشاه ، حتف  روتكدلا  مويلا  ذاتسألا  ةبحص  نع  لوئسملا  نأل  لوألا ، ةرملا 
لإ رقتساو  ةرايسلا  ذاتسألا  بكر  امدنع  اريخأو ، وأ  بيبط  هنل  يرطيب  بيبط 

أدبو ذاتسألا  ةبقر  ف  لازغ  نرق  ةاوطمب  عفد  مث  هحفاص ، هنم ، باشلا  كلذ  مدقت  هراوج ،
غامدلا لإ  مدلل  لصوملا  سيئرلا  تابسلا  نايرشلا  عطق  فدهتسي  ناك  حبذلا ، ةلواحم 

.دعب اميف  انل  لاق  امك  خملاو ،
«. ..تبقر لع  قبطي  ران  نم  شحوب  ترعش  نحفاص  نأ  دعب  »

ةواطملا ترم  نسلا ، ببسب  مامألا  لإ  هؤانحنا  هتخوخيش ، ظوفحم  بيجن  ذقنأ  ام 
هبتنا ةبرعلا  زازتها  أدب  امدنع  ةظحللا  هذه  ف  سيئرلا ، نايرشلا  برق  كلذ  ببسب 

 ..«. نونجم اي  هيإ  لمعتب   » خرصو يرجي  ام  لإ  مشاه  حتف  روتكدلا 
رثآ هنل  حتف  هبقعت  يرجلا ، أدبو  ةاوطملاب ، باشلا  قلأ  انه  ةرايسلا ، نم  زفق 

طغض هنام ، سلج  ةعرسب  ةروفانك ، قفدتي  مدلا  ناك  باصملا ، ذاتسألا  لإ  ةدوعلا 
عطق فشتسملا ، ًادصاق  فلخلا  لإ  ةريغصلا  ةبرعلا  داق  ةدحاو  ديبو  ديب ، حرجلا 

: ًاخراص بابلا  لإ  عره  ةيسيئرلا  ةباوبلا  لإ  لصو  امدنعو  ةلصافلا  ةليلقلا  راتمألا 
 ...« اولواح ظوفحم  بيجن  ذاتسألا  اوحتفا ..  »

، ةكرحتم ةلاقن  لإ  هولزنأ  ايعاو ، ذاتسألا  ناك  ةظحللا  هذه  تح  بابلا ، حتف  ةعرسب 
: لاق هيعو ، بيغي  نأ  لبق 

 ..«. رس يدنع  انأ  ملاب  اودخ  »
ةرادإ تلصتا  فقوملل ، عيرس  ريرقت  دعب  ىوتسم ، عفرأ  لع  ىرج  فرصتلا  نأ  قحلا 

ًافورعم لومحملا  ني  مل  ردقلا ، لخدتي  انهو  مامه ، حماس  دمحأ  روتكدلاب  فشتسملا 
دعصملا مامأ  فقي  ريهشلا  حارجلا  هيف  ناك  تقو -  ف  لاصتالا  ىرج  ذئتقو ، رصم  ف 

بوكر لبق  هب  اوقحل  .ءاشع  ةوعد  لإ  ةرداغملل  ابهأتم  هنسي  يذلا  قباطلا  ف 
ةفرغ لإ  لخدو  قيرطلا ، ةفاسم  الإ  هلوصو  قرغتسي  مل  روفلا ، لع  ىبل  دعصملا ،

لع روتكدلاو  ذئتقو ، ةيلخادلا  ريزو  فلألا  نسح  ءاوللا  لصو  روفلا ، لع  تايلمعلا 
نم ددعو  ةحايسلا  ريزو  جاتلبلا  حودمم  روتكدلاو  ذئتقو ، ةحصلا  ريزو  حاتفلا  دبع 
ةفرغ نم  انلصت  تناك  تلا  ءابنألا  ركذأ  تلزام  ةلودلا ، نمأ  ثحابمب  نيلوئسملا  رابك 

.تايلمعلا
 ..« ةروفانلا لثم  قفدتي  مدلا  ناك  ..فيزنلا  فاقيإ  مت  »

«. اسيك رشع  ةعبرأ  ..مدلا  نم  تارتل  ةينامث  لقن  مت  ».. 
نايرس دعب  هيلإ  اودفاوت  نييداع  سانو  نيفقثم  نم  عمجت  ىرج  فشتسملا  مامأ 



.أبنلا انءاج  تاعاس  عبرأ  دعب  ذاتسألا ، ذاقنإل  مهمدب  نوريثك  عوطتو  ربخلا ،
« ..ةزكرملا ـة  ياعرلا ةفرغ  لإ  ذات  ــ سألا ـل  قن ير  ــ جيو ..ة  ـــ لمعلا ت  ــ حجن »

تاعاسلا دعب  ءودهلا  فرع  يذلا  فشتسملا  تاقرط  ف  انيشم  ليللا ، فصتنم  دعب 
تارمملا انعطق  .ثيللا  حودممو  يدوبعلا  دامعو  ديعقلا  فسوي  ةعبرأ ، انك  ةبيصعلا ،

ةياعرلا ةفرغ  لإ  انلصو  اريخأ  ةقدلا ، هجو  لع  انتهجو  فرعن  نكن  مل  ةليوطلا ،
تايح ف  ةرم  لوأل  هرهظ ، لع  امئان  ناك  .ضيرم  نم  رثكأ  اهيف  دقري  تلا  ةزكرملا 

، ىرسيلاب حفاصي  ناك  ةجرشحو ، ةشعر  هب  هتوص  ًعفنم ، ادب  ةيبط ، ةراظن  نودب  هارأ 
لاق نميلا ، ديلا  لإ  لصاولا  بصعلا  رثأت  نع  مامه  حماس  روتكدلا  هلاق  ام  تدعتسا 

.ًاتقو جاتحيس  رمألا  نل  هفارطأ ، كرحي  ذاتسألا  ىأر  امدنع  نأمطا  هنإ 
: هصن ام  دجأف  لاتلا  عوبسألا  ف  اهتبتك  تلا  قاروأ  لإ  دوعأ 

..ءاعبرألا حابص  مويلا  »
، يبر ـ علا عادبإلل  ارهن  ترفح  تلا  ديلا  كلت  اهتكرح ، ءطب  ف  نميلا ، هدي  ف  ركفأ 
يذلا ضماغلا  دلجلا  نول  لمأتأ  انتراح ، دالوأو  ش  ــ فارحلاو ةيثالثلا  تبتك  تلا  د  ــ لا

هنأ قثأ  ءافشلا ، دعب  همايأ  ف  هداقر ، ف  ركفأ  ارارم ، اهتلبق  تلا  ديلا  ف  هفرعأ  مل 
لكو عمسلا  لقث  نأ  دعب  هفورظ  عم  فيكت  امك  امامت  ةديدجلا ، فورظلا  عم  فيكتيس 

تلا تاظحللا  كلتب  نآلا  ملحأ  ..ةديدش  ةبوعصب  الإ  هتاداع  ريغي  هنأ ال  ملع  عم  رصبلا ،
لالخ عسن  ةميدقلا ، ةرهاقلا  يراوح  لالخ  سوجنو  انتداعك  هبحصأ  امدنع  اهلجعتأ ،

 ..«. قيتعلا نمزلا 
امدنع مويلا ، عيبطلا  جالعلا  نم  تاونس  عبرأ  دعب  تلح  ةباتلا  لإ  هتدوع  تاظحل 

: ًئاق لإ  رسيل  لع  لام 
 ..« رطسلا نع  لزنأ  نأ  نودب  ةباتلا  نم  تنمت  مويلا  »

ةيوق ةيلخاد  ةدارإ  ةجيتنو  هعاضوأ ، بتر  ثداحلل ، ةيلاتلا  عبرألا  تاونسلا  كلت  لالخ 
رمعلا ف  مدقتلا  ةجيتن  نلو  طقف ، ثداحلا  ةجيتن  سيل  ةديدجلا ، فورظلا  عم  فيكت 

هيلع انضرع  ةءارقلا ، عيطتسي  دعي  ملف  هرصب  نم  ةخوخيشلا  تلان  دقل  نهولاو ،
ف هيلإ  مويلا  هئيجم  بيط  لجر  عم  بتر  .ابصن  انرمأ  نم  انلمحي  مل  هنل  ةدعاسملا ،
امأ ةضراعملاو ، ةيموقلا  حابصلا ، فحص  ف  رابخألا  مهأ  ةعاس  ةدمل  هل  أرقيل  حابصلا 

تلاو ةيليللا  انتاسلج  ف  ءاقدصألا  هيلع  اهأرقيف  ةمهملا  ةيبدألا  صوصنلاو  تالاقملا 
، هبحي يذلاو  ميدقلا  رعشلا  هل  أرقا  نأ  تدتعا  ل  ةبسنلاب  .صاخ  بيترت  اهل  حبصأ 

توصب هل  أرقأ  .أرقي  وأ  بتي  نأ  لبق  يأ  ولحت » ناشع   » ةدعقلا هب  حتتفي  نأ  داتعاو 
دقو هتركاذ ، نم  تايبألا  لمي  هب  ًانايحأ  أجافأو  ءامدقلا ، رعش  نم  نبجعأ  ام  عفترم 

.هتاراتخم ةباثمب  اهتربتعاو  اهظفحي  هنأ  ل  حضتا  تلا  دئاصقلا  ةفاك  تنود 
، ءاغصإلا هزيكرت  ءانثأ  هحمالم  يرظن  تفليو  رثنلا ، نم  تاعوطقم  هيلع  أرقا  ًانايحأ 

عمسلا تساح  نم  لان  دق  نمزلا  ناك  اذإ  بقاث ، يأرب  صنلا  ةياهن  ف  قلعي  دقو 



.ةشهدمف ةركاذلا  امأ  ًاذفان ، اداح  لازام  يذلا  نهذلا  نم  لني  مل  هنإف  رصبلاو 
لع نيترباع ، نيتملك  وأ  ةملب  بيجيف  هيأر ، بلطيو  ام ، اعوضوم  اندحأ  ريثي  ًانايحأ 
ل لاقف  اهعوقو ، نم  ابيرقت  ماع  دعب  ربمتبس  ثادحأ  ف  هيأر  نع  هتلأس  لاثملا  ليبس 

»؟ يأر لإ  رمألا  جاتحي  لهو  : » ةيادبلا ف 
 ...« فياش تنأ  : » لاق لاؤسلا : هيلع  تررك  املو 

لإ ليمي  ةعاس  فصن  لاوح  دعب  هب  اذإو  ىرخأ  تاعوضوم  لإ  انلقتنا  تس ،
، هيأر نع  ربعي  ام  انمهي ، ام  قطنيس  هنأ  كردن  انلك ، غصن  انه  هعبصأب ، ريشي  .مامألا 

: لوقي
لثم برغلاو  قرشلا  تاقالعب  رخآ  ثداح  عقي  مل  هنأ  نظأ  ربمتبسل ، ةبسنلاب  فوش ، »

نابلاطلا تايكولس  هقبسو  ةءاسإ ، غلبأ  مالسإلا  لإ  اوءاسأ  هوبكترا  نيذلا  ثداحلا ، اذه 
عضولا لإ  دوعنل  ريبك  دهج  لإ  ةجاحب  اننإ  هتروصو ، مالسإلل  اضيأ  تءاسأ  تلا 

: لوقي مث  ًيلق  تمصي  ربمتبس ، لع  قباسلا 
الو اهملاعم  ددحتت  مل  ةلحرم  ةيادب  ف  انلزام  ناك ..  امك  دوعيس  عضولا  نأ  نظأ  «ال 

«. ..اهتاياهن يردن 
في ةيجراخ ، وأ  ةيلخاد  تاسايس  وأ  ةيبدأ ، تاعوضوم  لوح  تاشقانم  راثت  ًانايحأ 
، اهتورذ ف  ةتكنلا  ديلوت  لع  هتردق  تلازام  ةمحلاب ، قطنيل  بعوتسيو  غصي  نأ 

نف ةشفقلاو  اهعقوتن ، ةتغابم ال  ةئجافم ، ةشفق  دعب  قامعألا  نم  كحضن  انلعجي  ايعوبسأو 
تناكو ةأطو ، فخأ  ةماعلا  لكاشملا  تناك  امدنع  ليمج  نمز  لإ  متني  قيقد  يرصم 
رهمأ نم  ظوفحم  بيجن  .ةيفاص  ايندلاو  ةبرقملا  ةبحصلا  عم  ضمت  ةليمجلا  تاقوألا 
لع ةداحلا  ةردقلاو  ةهيدبلا  ةعرس  لع  دمتعي  نينفلا  الكو  ةشفقلاو ، ةيفاقلا  كولم 

.ةيرخسلا
انأ فرعت  : » لاق مث  ًيلق  تس  ملعملا ، ميهاربإ  نم  نويلملا  كيشلا  ملست  نأ  دعب 

«. ..تقولد هيإ  ف  ركفاب 
 ..«. برهأ ركفاب  : » لاق نيتماص ، انعلطت 

مهضعبو نييالملا ، اوضرتقا  نيذلا  رابخأ  تناك  .نيحاض  عبطلاب  انرجفناو 
ةباعدو ريغلا ، لاومأ  نيعدوملا ، لاومأب  اوبره  فحصلا ، ف  ايموي  رشنت  تارايلملا 

.ةعجوم ةيحوم ، ةذفان ، تدب  مل  ظوفحم 
، دعاقتلا يونت  اهنأ  اهحيرصت  ةبسانمب  ةريهش  ةصقار  نع  ثدحتن  انك  ىرخأ  ةرم  ف 

 ..«. رئاخذلا ف  اهعلط  قبا  : » لاق تمص  ةظحل  دعب 
اهيف تمدق  ةفاقثلا ، روصق  ةئيه  نع  ردصت  تناكو  اهيلع  تفرشأ  ةلسلس  رئاخذلا 
ةقدلاو ةفاقثلاو ، ءاكذلاب  ةيظوفحملا  ةتكنلا  زيمتت  يبرعلا ، ثارتلا  نم  ةماه  اصوصن 

هقطن وأ  اهديلوت  وأ  ةتكنلا  هئاقلإ  ةظحل  هتئيه  ةداعتسا  درجم  ةيلاعلا ، ةيرخسلا  ةنحشو 
ةقيقد ةطيرخ  انحنمت  هعم  سولجلا  ءانثأ  هحمالم  ةعباتم  نإ  مستبأ ، نلعجي  ةشفقلا 



، نسلا ف  مدقتلاو  ثداحلا  لبق  هتمص ، مدخأ  تنك  امئاد  ةيناسنإلا ، فطاوعلل  ةحضاو 
عدتسي يذلا  ريبعتلا  كلذ  ههجو  لع  قوف ، لإ  اعلطتم  ةماقلا ، دورفم  سلجي  ناك 

هنإ ناسنإ  نع  لوقن  امدنع  .ةلالدلا  ةغلاب  ةدحاو  ةملك  ف  صخلتملا  يرصملا  فصولا 
، رمعلا ف  مدقتلا  عم  نآلا  .بيرق  وهو  ديعب  لإ  ابهاذ  ًاقارقر ، احمس ، ودبي  بيط .» »

صرحأ هعم  انتسلج  لالخ  هتاذ ، ف  ًاقرغتسم  هتمص ، لوطي  ًيلق ، نحنا  دسجلا ، رمخ 
الو هنع ، اوفرصنا  هعم  نيذلا  نأ  رعشي  امدنع  ةيبناج ، ثيداحأ  ف  لخدن  الأ  لع 

دعب عاطتسا  دقل  ةصاخلا ، هتنمزأ  لإ  ضمي  هسفن ، ف  لخادتي  مهيلإ  ءاغصإلا  عيطتسي 
شياعتلا ةباتلا ، ءاقدصألا ، ءاقل  تايوتسملا ، لك  لع  هتايح  فورظ  فييكت  ثداحلا 

لإ ةمظتنملا  هتارايز  وه  هفنأتسي  نأ  عطتسي  مل  يذلا  ديحولا  ءشلا  نأ  الإ  ضرملا ، عم 
امإ هيلإ  ضمي  ثداحلا  لبق  ناك  همايأ ، عزوتت  ثيح  هلك  ناملاو  حيرضلا  نيسحلا ،

ًاقفو ةدودحم  هتكرح  تراصو  ةسارحلا ، هيلع  تضرف  نأ  دعب  نل  تبحصب ، وأ  ادرفنم ،
لثمي يذلا  ناملاو  يرهاقلا ، ديهشلا  ىوثم  بيبحلا ، نيبو  هنيب  ليح  ةنيعم ، طورشل 

ف تارم  نيسحلا  مسا  ددري  نأ  ابيرغ  ني  مل  كلذل  هحورل ، نيكرلا ، نكرلاو  ىوأملا 
ضمأ يذلا  دجسملا  ف  هحور  لع  ةالصلاب  صوي  نأو  عولا ، نع  هبايغ  تارتف 

ماع ذنم  أدب  هراضتحا  نأ  نقوأ  كلذل  هبايغب ، وأ  هروضحب  نإ  هب ، فوطي  هلك  هرمع 
هنود تلاح  فورظ  اهنع  تأشن  تلاو  ةمثآلا ، لايتغالا  ةلواحم  دعب  نيعستو ، ةعبرأ 

.لوألا هاوأم  نودو 
لك ف  همهلتساو  هب  قلعتو  هبحأ  يذلا  ناملا  لإ  نآلا  ظوفحم  ةدوع  نمي  له 
يذلا ةيظوفحملا  تارازملا  عورشم  لالخ  نم  نيسحلا  لإ  هتدوع  نمي  له  هلامعأ ،

، ةربملا ةيحابصلا  انتالوج  لالخ  اهب  انربخأ  تلاو  ةميمحلا  هنكامأ  لك  هيف  تددح 
ةعاذإلا اهب  تماق  نينامثو ، ةينامث  ماع  ةروصلاو  توصلاب  تلجس  ةلوج  اهنيبو 

هملاع تايصخشب  ةطبترملا  نكامألا  اضيأ  عورشملا  مضيو  ةعبارلا ، ةانقلا  ةيناطيربلا ،
دمحأ تيب  عقومو  ةيثالثلاو  قدملا  قاقذ  نع  ًاثحب  نوعسي  نيريثب  قتلأ  ننإ  ئاورلا ،
لاملا ةغل  تناك  اذإ  فرعي ، نمم ال  ةطولغم  تامولعم  نوعمسي  ام  اريثكو  .داوجلا  دبع 

امدنع يدام  دئاع  هل  نويس  عورشملا  اذه  نأ  مسقأف  نآلا  نيدئاسلا  امه  لاملا  سيدقتو 
ةظفاحم مامأ  دجويو  ًيصفت  هتددح  يذلا  ظوفحملا  رازملا  راطإ  ف  نومداقلا  مظتني 

، مداقلا ماعلا  ظوفحم  فحتم  حاتتفا  متي  نأ  هانمتأ  ام  ذيفنتلا ، طقف  هجاتحي  ام  ةرهاقلا ،
دب نيرصقلا » نيب   » ف فحتملا  حتتفي  نأ  اهدهشن ، نأ  انل  ردق  اذإ  ةعبارلا  ىركذلا  ف 
، ظوفحم اهعم  لماعتي  مل  تلا  ةينطابلا  دودح  لع  عقيو  نآلا ، هل  راتخملا  عقوملا  نم 

!! كلذ مت  ول  تيل  اينمتم : لوقأ  ةقالع ، اهب  هطبرت  ملو 
نيدراملا 2/2 ـا  غبنطلا

نيدراملا اغبنطلا  بارحم  ف  سافنألا  جار  ــ عم
رذ ـ حأل ننإو  ر  ــ بانملا ل  ــ مجأ او  ـ قرس صوصللا 

يا ـــــ بتياقو قا  ــ حسإلا سا  ــ مجق لإ  او  ـــــ هبتنا



تيلص اماع ، نيسمخو  ةسمخ  نم  رثكأ  لإ  عجرت  نيدراملا  اغبنطلا  دجسمب  تقالع 
لإ انهجوت  دنع  ليعامسإ  قيقشو  هلا -  همحر  دلاولا -  ةبحصب  ًفط  ةعمجلا  هيف 

مل ام  ىرأ  ةرايز  لك  ف  لهم ، لع  اهلالخ  هتفشتكا  ةليوط  ةلحر  .براقأ  ةرايزل  ةعلقلا 
تاونس رمعلا  يب  دتما  ولو  اهب ، تقلعت  ةرامع  لك  لع  اذه  قبطني  لبق ، نم  هفرعأ 

لك .هيلع  فقأ  نأ  نمي  ام  ذفني  نلف  لمأتلاو ، ددرتلا  لع  تردق  ترمتسا  ولو  ةديدع ،
 ، رخآ نام  ف  ةخسن  هل  دجن  ال  هتاذب ، مئاق  بارحم  لك  رركتي ، ال  درفم ، رصنع 

.ةدعابتم دج  ليصافتلا  نل  ةبراقتم  ةماعلا  طوطخلا 
هلامج نأ  الإ  ةئيسلا  هتلاح  مغر  بارحملا ، لإ  هجتأ  باجحلا ، وأ  جايسلا  زايتجا  دعب 

، ىرخأ اهدعب  تلا ال  ةوطخلا  وه  بارحملا  نووالق ، ةبق  بارحم  ةمنمنب  نركذي  نمالا 
رصم تفرع  ءش ، لإ  يدؤي  يذلاو ال  هانتماللا ، لإ  يدؤملا  يزمرلا  بابلا  هنإ 

زجاحلا حورلا  روبعب  صتخيو  رباقملا  ف  تحني  وأ  مسري  ناك  مهولا ، بابلا  ةميدقلا 
ةوطخ ةوطخ ال  ةدابعلا  رود  ف  امئاد  ةرخآلا ، ةايحلاو  ايندلا  ةايحلا  نيب  ئرملا  ريغ 

كلت نم  انوند  املكو  ابارحم ، وأ  احبذم ، وأ  سادقألا ، سدق  ةفرغ  نوكت  دق  اهدعب ،
، تاراشإلا تددعتو  ةفاهر ، فراخزلاو  ازيكرت ، زومرلا  تدادزا  ةريخألا  ةلحرملا 

.تالالدلاو
يداش مسا  يزيرقملا  نم  فرعأ  هيلإ ، علطتلاو  بارحملا  مامأ  سولجلا  تدتعا 
نانفلا فرعأ  ننل ال  فويسلا ، همسا  دجسملا ، ةرامع  لع  فرشأ  يذلا  رئامعلا ،

.هفراخز ممصو  بارحملا ، غاص  يذلا 
..بار ـــــ ـح ملا

نفلا محت  ةدعاق  هذه  هيف ، ءزج  لك  مامأ  فقوتلا  نميو  هتلمج ، ف  هكاردإ  نمي 
ءزج لك  رخآلاب ، لصتم  هنل  هتاذب ، مئاق  ءزج  لك  للاو ، ءزجلا  نيب  ةقالعلا  مالسإلا ،

بارحملا هادع ، امب  اضيأ  لصتم  هتاذب  لقتسم  نعم  هل  ًيئض  ناك  امهم  قد ، امهم 
ضرألا لي  ام  لفسأ ، نم  أدبت  هفيوجت ، طيحت  تادحو  لإ  مسقنم  هنإ  ًادحاو ، ك  سيل 

.ةرشابم
رواجملاو تفخي ، مغن  قيسوملا ، لثم  اهنومضم  لدابتت  ماخرلا ، نم  تاليطتسم 

فراخز نم  رواجملا  ليطتسملا  هيف ، هنم  شقنلا  ضيبأ ، ليطتسم  سكعلا ، وأ  ولعي ،
ةفرخز يوحي  طيرش  لك  تاثلثمو ، رئاودو  مهسا ، اهيف  نولملا  ماخرلا  نم  عطق  ةيماخر ،
ءش لك  هباشت  ول  فالتخالا ، نم  نيابتلا ، نم  دبال  .اهل  لباقملا  ءزجلا  ف  الإ  رركتت  ال 

.ءش نوي  نل 
ةيناثلا لثم  امامت  للاب ، هتقالع  راطإ  ف  اضيأو  هدرفمب ، هيلإ  رظنلا  نمي  ءزج  لك 

.ةنسلاو رهشلاو  مويلاو  ةعاسلاو  ةقيقدلاو 
امب منمنم  شوقنم ، ءزج  اهيلي  روبعلل ، ءاضيب  ةحاسم  ةليطتسملا  ةطرشألا  هذه  لي 

، ةيلات ةحاسم  ف  رركتت  فوس  ةقيقدلا ، تاليشتلا  نم  ةرجم  هجاون  موجنلاب ، حوي 
ف رمتسن  رمحألا ، ناجرملاو  قرزألا ، زوريفلا  نم  اعطق  حملأ  ءاقترا ، انه  ةكرحلا 



.دوعصلا
نول قرزألا ، نوللا  حولي  انه  ةياهنلا ، برق  ءاقرز  ةريغص  ةدمعأ  ةيتابن ، فراخز 

نعي نآرقلا  روهظ  رونلا ، ةروس  ةينآرق ، ةيآ  ىرن  مث  ةيئاهناللا ، ةيدبألا ، نول  ءامسلا ،
.تادهاجمو لحارم  هلا  لإ  قيرطلا  اذه  ريخألا ، دحلا  نم  وندلا 

لضفأ ننلو  ةينحلا ، وأ  ةيقاطلا  نويرامعملا  هيمسي  بارحملا  نم  ريخألا  ءزجلا 
.طقف دحاول  ةدحاو  نيع  نيعلا ، ةلقم  هبشي  فيوجتلا  نإ  .نيعلا  موهفم 

 ..«. ىريو عمسي  هلا  نإ  »
نوكت قهاشلا  عافترالا  اذه  دنعف  ةقدلا ، ف  ةياغ  شوقنلا  ولعلل ، نيعلل ، زمر  ءزجلا  اذه 

، بوكنملا ربنملا  لإ  لوحتأ  هنم  بارحملا ، ل  ودبي  اذه  ءامس ، اهدعب  ام  ءامس 
تاعاجملا مغر  دحأ  هسسمي  مل  نورق  ةينامث  لاوح  هيلع  ترم  ىذلا  بوهنملا ،

يديألا تأدب  ماعلا  اذه  هدهشن ، نأ  انل  ردق  يذلا  اننمز  ف  الإ  كلذ  ثدحي  مل  ةئبوألاو ،
اذه تمدق  امدنع  ةيامح ، الب  ةفوشملا  اندجاسم  تايوتحم  لإ  دتمت  ةريبخلا  ةفرتحملا 

ام ةليوط ، ةينمز  ةدم  ربنملا  مامأ  تفقوت  ميرد ، ةانقب  نويزفيلت  جمانرب  ف  دجسملا 
ىرج امك  امامت  ةركاذلا ، نم  هتداعتسا  لواحألف  نذإ  نآلا ، فتخا  هتأرق ، ام  هتحرش ،
رثدنتس تلا  ةركاذلا  ربع  فتخي  ام  ديعتسن  نأ  ردق ، هنأ  ودبيو  ةناخ  رفاسملا  عم  يرمأ 

.اموي اهرودب 
ر: ــــــ ب ـــ نملا

، ةرفش زمر ، نعم ، مامأ  فقأ  ننإ  اربنم ، وأ  ابارحم  هجاوأ  ننإ ال  امئاد ، سفنل  لوقأ 
لإ تئج  املك  تنك  قلتلا ، لع  ردقيو  فرعيو  مهفي  نم  الإ  اهكفي  ةصاخ ال  لئاسر 

هنإ هتهجاوم ، دنع  ئافصو  يزيكرت  ردقب  رمأ  نع  ل  فشي  ًاديدج ، نحنمي  بارحملا 
اذه نم  لوهجملا  نانفلا  عدبأ  اذام  نل  بشخ ، نم  هنإ  فاشتكا ،؟ اذه  لهو  بشخ ، نم 

؟ بشخلا
زربأ ديبألا ، دبألا  لإ  ةيرئاد  ةكرحو  ميدسو  تارجم  ناوكألل ، صيخلت  بارحملا  ابناج 

لش نم  برتقت  اهنم  لك  ةدحو ، ةرشع  تنثا  نم  نوكتي  مجنلا  قبطلا  هارن ، ام 
دبال زكرم ، لوح  رودي  ءش  لك  عاعشإلا ، مجن  زكرم  لوح  نومظني  ةرواجتم ، ثلثملا ،

ةطقن نودب  طيحم  نوي  نل  طيحملا ، لثم  زكرم ، نودب  ةرئادلا  موقت  نل  زكرم ، نم 
، سدحلاب بلقلاب ، هارن  فتخي ، ىراوتي ، ًانايحأو  ارهاظ ، نوي  ًانايحأ  زكرملا  ءاملا ،

، نونملا رسلا  اهنأك  سمهلا ، اهنأك  ةقيقد  فراخز  ةريغص  ةدحو  لك  لخاد  ناميإلاب ،
سونبألا نم  لخادلا  وشحلاو  نمزلا ، عم  ةرفص  ستكا  ضيبأ  جاع  نم  فاوحلا 

عم يرصب  حار  مل  هضيقنب ، الإ  ءشلا  روهظ  لمتي  ال  ءوض ، / لظ راهن ، / ليل دوسألا ،
، اورفح اومعط ، نيذلا  نيلحارلا  سافنأ  لإ  غصأ  داكأ  فراخزلا ، عم  طوطخلا ،

ام كف  لع  اموي  نوفكعي  فوس  مهتدلج  نب  نم  اضعب  نأ  اوليختي  ملو  اوبهذ  اوشح ،
اهنأ بيرغلا  نيتقو ، نيب  نينمز ، نيب  قرفلا  هنل  ةقرافملا ، بعصأ  ام  هتقرسو ، هوعدبأ ،

تدجو ربنملا ، نم  ةوشح  نونامث  تفتخا  نرق  لاوح  ذنم  لوألا ، ةقرسلا  تسيل 



اذه ف  ةرهاقلا ، ف  عيبلل  اهضرعي  ءاجو  رجات  اهارتشا  كانهو  ابوروأ ، لإ  اهقيرط 
تأدب دق  لصألا  يواسمنلا  اشاب  ستريه  ةسائرب  ةيبرعلا  راثآلا  ظفح  ةنجل  تناك  تقولا 
لإ اهتداعأو  اهينج  نيعبرأب  تاوشحلا  ترتشا  ةراهنملا ، هبش  راثآلا  ميمرت  ف  اهلمع 
ايراع ربنملا  قبيو  تاوشحلا  اوكفيل  ابيرقت  نرق  دعب  ددجلا  صوصللا  ءاج  مث  ربنملا ،

.ريثك لع  لدت  ةيآو  اجذومن  ناك  نأ  دعب  ءيدرلا  خارفلا  صفق  نآلا  هبشي  فراخزلا ، نم 
نم هنأ  مغر  طقف ، نيدراملا  اغبنطلا  ربنم  صخي  ام  سيل  ةصاخ ، ةلزنم  يدنع  ربنملل 

ننل رصم ، ف  ام  لمجأ  مهءارو  فقي  نمو  صوصللا  راتخا  دقو  تيأر ، ام  لمجأ 
يداملا عافترالا  ءاقترالا ، نعي  دجسملا  ف  ءزجلا  اذه  ماع ، لشب  ربانملا  نعأ 

ريغ ربانملا ، مامأ  تسلج  مل  ةنام ، بحاص  وأ  ملع  يذل  الإ  نوي  اذهو ال  يونعملاو ،
ناك ةعمجلا ، هنإ  نيسمخو ، ةتس  ماع  لإ  دوعي  ةصاخ  ةلزنم  هل  اموي  ركذتأ  ننأ 
سربيب هاقناخل  هجاوم  لزنم  رفصألا ، بردلا  نسن  انك  .هتورذ  ف  ثالثلا  ناودعلا 
لدبت ل  دكؤي  امم  ادراب  خانملا  ناك  نودلخ ، نبا  اهتخيشم  لوت  تلا  ريكنشاجلا 

، هجوأ ف  رحلاو  نآلا  ربمسيد  رهش  لخدن  ثيح  ةريخألا ، تاونسلا  ف  سقطلا  لاوحأ 
ةظحل تدهشأ  كانهو  ليعامسإ ،) قيقش  عم   ) رهزألا ف  ةعمجلا  ةالصل  يبأ  انبحص 

هذه مادختسا  ف  ادج  رذح  ننإ  ةيخيراتلاب ، ريمضلا  حاترم  انأو  اهفصأ  نأ  ننمي 
.نآلا تلذتبا  ام  ةرثل  ةفصلا 

نم اوءاج  مهدشح ، ريدت  ةهج  الو  مهلوخد ، مظني  دحأ  ال  قلخلاب ، جومي  رهزألا  تيأر 
، جراخلا رطخلا  روهظو  دئادشلا  تاظحل  ف  ةيرصملا  ةعامجلا  رفنتست  اذه  جف ، لك 

امئاد ةيضاملا ، ةنمزألاب  نمزلاب ، ساسحإلا  بلجتسي  اذهو  ادراب ، ايدامر ، وجلا  ناك 
؟ نوبهذي نيأ  لإ  دحاو ، صخش  اهنأك  ةعامجلا  كرحتت  ام ، ملظ  وأ  ام  رطخ  روهظ  دنع 
الو لجأ  دجوي  ال  رصمل ، ةرهاقلل ، ةبسنلاب  مهألا ، عضوملا  لإ  ةرؤبلا ، لإ  زكرملا ، لإ 

رصعلا لاوط  ناك  اذه  ذالم ، اضيأو  .ملع  ةعماج  هلمجم  ف  رهزألا  .رهزألا  نم  مهأ 
ناك .ةيرصملا  ةلودلا  للحت  دهش  يذلا  نامثعلا  رصعلا  ف  هتيمهأ  تديازتو  كولمملا ،

ثيح ًاذالم  رهزألا  الإ  نودجي  ملظ ال  مهقحل  اذإ  ليبسلا  ءانبأو  نيكاسملاو  ءارقفلا 
، عمتجملا ف  ةصاخ  ةلزنم  نولتحي  اوناك  نيذلا  ملعلا  ةبلطو  ءالجألا  خويشلاو  ءاملعلا 

، ريدردلا دمحأ  فوصتملا  حلاصلا  خيشلا  مهيلإ  جرخيو  رهزألا  نودصقي  سانلا  ناك 
: لوقي ذئدنعو  مهب  تقحل  تلا  ملاظملا  لإ  غصي 

 ..«. قحل ىذلا  ملظلا  درنل  مهيلإ  اولاعت  »
هل بسحي  امم  سانلا  ريده  ناكو  نامثعلا ، لاولا  وأ  ريمألا  لزنم  لإ  سانلا  مدقتي 

نالعإ متي  هقوف  نم  ربكأ ، ةيزمر  ةلالدو  نعم  هل  رهزألا  ربنم  ناك  باسح ، فلأ  ءالؤه 
صمقلا هقوف  فقو  ةروث 1919 ، لالخو  رايدلا ، ددهي  يذلا  يزاغلا  دض  داهجلا 

راعش تحت  رهزألا  خويش  عم  فقو  ةروثلا ، ءابطخ  رهشأ  نم  وهو  ابيطخ  سويجرس 
ذنم تارثعب  رمت  تلا  ةينطولا  ةدحولل  ةغيص  مظعأ  بيلصلا ، نضتحي  لالهلا  ةروثلا ،

لعلو ةينطولا ، ةكرحلل  ازكرم  رهزألا  ناك  ضاملا ، نرقلا  ف  فاجعلا  تاينيعبسلا 



لوصولل ةديدجلا  ةسلا  قيرط  قش  تررق  ةيسنرفلا  ةلمحلا  نأ  نوملعي  نيريثلا ال 
ةقزألاو بوردلا  نم  ةلسلس  نع  ةرابع  ةميدقلا  ةنيدملا  تناك  رهزألا ، لإ  ةعرسب 

رهزألا عراش  اوحتف  امدنع  ماع  ةئام  نم  رثكأ  دعب  زيلجنإلا  هذختا  رارقلا  سفن  ةقيضلا ،
نم دبال  ناك  ذإ  ةروثلا ، نم  ةدافتسملا  سوردلا  دحأك  نيثالثو ، ةئامعستو  فلأ  ماع 
زكرم لإ  ًاديقعت  رثكأو  امجح  ربكأ  تحبصأ  تلا  ةيرسعلا  تادعملا  لوصو  ليهست 

ريمألا عراش  عم  ضيرعلا  رهزألا  عراش  حتتفا  اذه  حورلا ، رصم  زكرمو  ةروثلا 
قيزمت لإ  كلذ  ىدأ  مقر 14 ، ياومارت  طخ  رهزألا  ف  دمو  دعب ،) اميف  شيجلا   ) قوراف

لامج ناك  له  ىرخأ ، ةيحان  ف  ةيلامجلاو  ةيحان  ف  رمحألا  بردلا  ةميدقلا ، ةنيدملا 
رهزألا لإ  باهذلا  ررق  امدنع  هلك  خيراتلا  حورلا ، ثاريملا  اذه  عي  رصانلا  دبع 

، هترسأ كلذك  ةرهاقلا  ف  قاب  هنإو  ثالثلا ، ناودعلا  دض  داهجلا  نالعإل  ربنملا  ءالتعاو 
..لتاقيس لتاقيس ، لتاقيس ، بعشلا  عم  هنأو 

قيقشو دلاولا ، راوج  لإ  تنك  ربنملا ، هءالتعا  ةظحللا ، هذه  دهشأ  نأ  ل  ردق  »
ةسارحلا امأ  داقو ، ذفان  هروضح  ًيلج ، ابيهم ، ناكو  انم ، برقلاب  رم  امدنع  رغصألا 
مظعم ناكو  هحفاصيل ، هدي  دمي  نأ  ناسنإ  يأل  نميو  ادج ، ةدودحم  تناكف  هلوح 

لع ذئتقو  عزوت  تناك  تلاو  عنصلا  ةيزيلجنا  دليفنا ) ل   ) قدانبب نيحلسم  نيلصملا 
.ةيبعشلا ةمواقملا  دارفأ 

، هنيماضم لب  ميدقلا  توملا  اهيف  رفنتسي  تاظحل  ايح ، يدنع ، ًثام  دهشملا  لاز  ام 
ربنملا لوحتي  ددحم ، عضوم  لالخ  نمو  نام ، ربع  نييرصملل  ةيعامجلا  حورلا  ضفتنت 
لالخ هقوف  ىرج  امو  مويلا  اذه  ببسب  يدنع  ةرادصلا  هل  رهزألا  ربنم  زمر ، لإ  ذئدنع 

نيدراملا اغبنطلا  ربنم  ركذأ  نآلا  ديعبلا ، ضاملا  ف  ةلثامملا  ةبعصلا  تاظحللا 
، كلذ لع  مدقأ  نم  لهجن  نآلا  تحو  ةنيمثلا  هتاوشح  صوصللا  كف  دقل  ملأ ، نكرديف 

.ربخ الو  سح  ال 
راوجب عقي  ربنملا  نألو  دجسملا ، راطإ  ف  ىرخأ  فئاظو  ةدعو  ةيونعم ، ةفيظو  ربانملل 

ةميقلاو ةعنصلا  ف  ةصاخ  ةيانعب  طاحي  هنإف  دجسملا  ةرامع  ف  ةلحرم  رخآ  بارحملا ،
هناحبس هلا  يدي  نيب  ةفقولا  نم  ئاهنلا ، فدهلا  نم  ناسنإلا  برتقا  املك  ةينفلا ،

ممصملاو ملسملا  يرامعملا  هكرد  ام أ  اذه  رياغملا ، اهدوجو  ءايشألل  حبصأ  لاعتو ،
.فحصملا سرب  بارحملاب ، ربنملاب ، ةقئافلا  ةيانعلا  دجن  كلذل  دجاسملل ، سدنهملا 

دبع دمحم  روتكدلا  دروي  ربنملا ، ةفيظو  تددح  فقولاب  ةصاخلا  ةيكولمملا  قئاثولا 
ءاملعلا مهأ  نم  وهو  جاهوس ، ةعماج  ف  ةيمالسإلا  راثآلا  ذاتسأ  نامثع ، راتسلا 

نع ميقلا  هباتك  ف  ججحلا  هذه  نم  اصوصن  دروي  مالسإلا ، ملاعلا  ف  نيصصختملا 
: هصن ام  فسوي  لامجلا  ةسردم  ةقيثو  ف  ةيمالسإلا ،» ةرامعلاب  ةفيظولا  ةيرظن  »

«. ةداعلا لع  نيديعلاو  عمجلا  مايأ  هيلع  ةبطخلا  مسرب  هفقوف  ربنملا  امأ  »
: هصن ام  سامقرق  فقو  ةقيثوب  ءاج  امك 

ف ةداعلا  لع  هيلع  ةيعرشلا  بطخلا  ةماقإل  روكذملا  حماجلاب  يذلا  ربنملا  فقوو  »



 ..«. كلذ
نم نوي  يذلا  ربنملا  باب »  » ةمدقملاب ةلخادتم ، ءازجأ  ةدع  نم  ربنملا  نوكتي 

هابناج امأ  بيطخلا ، ةسلج  لإ  هتني  ملس  لإ  يدؤي  فراخزلاب ، نييطغم  نيعارصم 
، ةبقلا هبشت  ةرئاد  ربنملا  لعأ  ىرن  جايس ، امهنم  لك  ولعي  ةشيرلا ،»  » مسي امهنم  لكف 

ازمر يرئادلا  لشلا  اذه  ف  ىرأ  ننأ  ريغ  ربنملا ، ةلق  مست  ةرئادلا  لاله ، اهولعي 
هيلي امف  هتنت ، هب  ةنذئملا ، ولعي  يذلا  قسوجلا  لثم  امامت  لاله ، اهولعي  ةرئاد  نولل ،

.كرُدت وأ  كرُدت  نأ  راصبألل  نمي  ثيح ال  لإ  ىدماللا ، لإ  دعاص  غارف 
لع رصتقت  دعت  مل  ربانملا ، اهنم  أشنت  تلا  داوملا  تعونت  كولمملا  رصعلا  ف 

ةيكولمملا ةرامعلا  ف  رخآلا  هبشي  رصنع  دجوي  هنأ ال  دكؤأ  ىرخأ  ةرم  طقف ، بشخلا 
ف عونتلا  ةصاخ ، ةيصخش  دجسم  لك  ةلاح ، ربنم  لك  تاودأ ، نم  اهب  لصتي  امو 
كيلامملا ءارحصب  قوقرب  نب  جرف  هاقناخ  ف  ىرخألا ، رصانعلا  ف  عونتلا  عبتي  ربانملا 
يريطخلا عماج  ربنم  اهمدقأ  ماخر ، نم  ربانم  ةمث  وخيش ، عماج  كلذك  رجحلا ، نم  ربنم 

ربنمو ةرهاقلاب ، مالسإلا  نفلا  فحتمب  ةظوفحم  هاياقبو  1337م  ةنس 737ه / ـ أشنملا 
ةسردم ربنم  هيلي  ةيكولمملا ، ةينيدلا  تآشنملا  قاب  لثم  مدقأ ، ربتعيو  رقنس  قآ  عماج 

نآلا هيلتعي  ربنملا  اذهو  .غرفملا  ساحنلا  نم  باب  هل  عنص  يذلا  نسح  ناطلسلا 
ناطلسلا ف  ةبطخلا  لوت  امدنع  هنأ  هتليضف  نربخأ  رايدلا ، تفم  ةعمج  لع  روتكدلا 

، نيسمخ لاوح  اوناكف  ربنملا  قوف  هفوقو  ءانثأ  نيلصملا  صحأ  تاونس  ذنم  نسح 
نوبيهتي ةقطنملا  ف  سانلا  نأ  ةقيقحلا  ناملا ، عاستال  ةبسنلاب  ادج  ليلق  ددع  اذهو 

ضعبلا نود  لوحت  ةثراوتم  تاياح  ةمثو  نسح ، ناطلسلا  لثم  ىربلا  دجاسملا 
تبضغ ـة  سيفن ةدي  ـ سلا نأ  ـة  علقلاو ـة  فيلخلا ف  سانلا  هلقانتي  اممف  اهنيعب ، دجاسمو 
ةعمجلا ةالص  لع  موقلا  لبقي  كلذل ال  امهيلع ، تعدو  هدجسمو  نولوط  نبا  دمحأ  لع 

، ةسيفن ةديسلا  بضغ  ببسب  ةعمجلا  موي  امامت  ولخي  دجسملا  ناك  ةديدع  تاونسلو  هب ،
روتكدلا ةبطخ  لإ  عامتسالل  نسح  ناطلسلا  ةسردمو  دجسم  لع  نولبقي  سانلا  أدب 

زجحيل ةربم  ةعاس  ف  تأى  يذلا  مهنمو  فالآ  ةدع  نيلصملا  ددع  غلبي  نآلا  ةعمج ، لع 
.ربنملا نم  ابيرق  ًانام 

امب تامولعملل  ايرث  اردصم  دعت  امنإ  طقف ، ءاملعلا  نم  ءابطخلا  ءالتعال  تسيل  ربانملا 
لثم اهتعانصب ، ماق  نم  ضعب  ًانايحأو  ءارمألاو ، نيطالسلا  ءامسأ  نم  هيلع  لمتشت 

: هصن ام  هباب  لع  بتك  يذلا  العلا  وبأ  عماج 
ماقمب نينط  نب  لع  ميرلا  هبر  وفع  جارلا  لاعت  هلا  لإ  ريقفلا  دبعلا  ةراجن  »

 ..« هلا انعفن  لع  وبأ  نيسح  يديس 
تناك ربانملا  نم  ةيثالثلا  هذهو  ةجهب ، ردصم  كولمملا  رصعلا  ف  ةيبشخلا  ربانملا 

: فراخز نم  اهيلع  رفح  امب  لامجلل ، ًازونك 
.فسويلا ياجلأ  دجسم  ربنم 

.هتاوشح اوقرسو  صوصللا  هكف  يذلا  نيدراملا  اغبنطلا  دجسم  ربنم 



ةقرو لع  عوبطملا  ةبيرح ، وبأ  دجسمب  فورعملا  قاحسإلا  سامجق  دجسم  ربنم 
تالمأت جرأ  فوسو  ةشهدم ، هفراخزو  اعيمج ، اهلمجأ  اذه  اهينج ، نيسمخلا  ةئف  دقنلا 

.ليمجلا دجسملا  اذه  لإ  لوصو  نيح  لإ  اهلوح 
.قاحسإلا سامجق  دجسم  لإ  او  ــ هبتنا

.مالسإلا ملاعلا  دجاسم  لمجأ  نم  دحاو  لإ  او  ـ هبتنا
تلا ةدابعلا  نكامأ  ةيعونو  صوصللا ، ةكرح  ةءارقب  نل  تامولعم ، يدل  سيل 

، رمحألا بردلاب  قاحسإلا  سامجق  دجسم  لاتلا  فدهلا  نأ  يبلق  نثدحي  اهيلع  اوءرجت 
امكو بناجألل  هترايز  عونمملا  نآلا ، لمهملا  كيلامملا  ءارحصب  يابتياق  دجسمو 
همسا نمضو  ةقطنملا  نع  بعشلا  سلجم  وضع  كلذ  ررق  نم  نأ  لاهألا  نربخأ 

نأ لاحلا  ناضمر  ف  نلاه  رارقلا ، اذه  ردصأ  ةفص  يأب  يردأ  الو  ..رديح ،» »
تابمل ةصيخرلا ، تاقدارسلا  ف  مدختسي  امم  ةنولم  حيباصمب  ةنذئملا  طاحأ  ضعبلا 
لماعي فيك  ءيدر ، كريسل  ةميخ  دجسملا  نأك  فطنتو  قربت  ءارفصو  ءاقرزو  ءارمح 

؟ اذه دجاسملا  لمجأو  قرأ 
.يابتياقو سامجق  امهنم ، لك  ةقرس  نم  رذحا 

ةبيرقلا ةذئملا  ف  ةيئاوشعلا  ءابرهلا  كالسأ  ببسب  يابتياق  مهتلي  قيرح  نم  رذحا 
.ةيبشخلا ةبقلا  نم 

 .. دهشاف مهللا  تغلب ، مهللا 
تباث ا  ــ هلصأ

رئاصم ناصغألاو  نوك ..  ةرجشلا 
نمز لإ  نمز  نم  لئاسر  دجاسملا  ناردج  لع  فراخزلا 

هدقرم ف  ا  ـً نمآ ةرجش  نم  عضري  ثلاثلا  سمتحت 
اهنم نفقوتسي  ةفاهرلا ، ةغلاب  فراخز  نيدراملا  اغبنطلا  دجسمل  لبقلا  رادجلا  لع 

، ىرخأ اهيزاوت  ةرجشل  ًيلق  زراب  يأ  اضيأ ، ءاضيب  ةيفلخ  لع  نوللا  ضيبأ  شقن 
صيخشت ناك  ثيح  مطاف ، ريثأت  اذه  ديكأتلاب  ةقيدح ، ف  اهنأك  امامت  ةحضاو  ةرجش 

رصقلا نم  انيلإ  لصو  بشخلا  نم  زيرفإ  لع  ىرن  اننأ  ةجرد  لإ  اعئاش  ءايشألا 
تاينتقم نم  رظنملا  اذه  ناك  برط ، سلجم  دوعلا ، لع  فزاع  دهشم  ريبلا ، مطافلا 

ىرج اذام  هدحو  هلا  ملعيو  ةليوط ، تاونس  ذنم  قلغملا  مالسإلا  نفلا  فحتم 
ضرعتس تلا  عطقلا  ددع  نإ  نآلا  لاقيو  ةعطق  فلأ  ةئاملا  زواجتت  تناك  تلا  هتايوتحمل 

!! فالآ ةثالث  بقترملا  حاتتفالا  دعب 
ام ضرعتسنو  بقترملا  حاتتفالا  ىرن  تح  انلجأ  ف  دمي  نأ  هلا  وعدن  لاح  يأ  لع 

.ةرجشلا كلت  لمأت  ف  قرغتسألف  تايآو ، فحت  نم  رضح  امو  باغ  ام  نويس ،
قشعملا جاجزلا  اهللختي  تلا  ذفاونلا  لعو  دجاسملا ، ناردج  لع  دوجوم  رجشلا 



تارمو نيدراملا ، اغبنطلا  دجسم  ف  نآلا  اهدهشأ  امك  ةحارص  اهارأ  تارم  سبجلاب ،
ةفاك لإ  اهناصغأ  هجتت  ةعرفتم ، راجشأ  نووالق ، ةبق  لوح  اهلمأتأ  امك  ديدجتلاب 

، أشنملا ةيسراف  نيرظانلا ، اهنول  رسي  ءارضخ  ةليطتسم ، ةليحن  راجشأو  تاهاجتالا ،
كلت نأ  هل  دمحلاو  يابتياق ، ةبقب  ايلعلا  ذفاونلا  ف  ةيلج  ةحضاو  اهارأ  بيلويتلا ، ةرجش 

اوكف نيذلا  صوصللا  اهنم  نمتي  مل  سبجلاب  قشعملا  نولملا  جاجزلا  نم  ذفاونلا 
نامأ فو  بأدو  ءودهب  اولمع  مالسإلا ، ملاعلا  فحت  نم  دعي  يذلا  فحصملا  سرك 
نع فلؤم  يأ  اهنم  ولخي  ةفحت ال  ناك  نأ  دعب  جاجدلا  صفق  لثم  راطإلا  اوكرت  تح 

.راجشألا لإ  دعأل  ىرخأ ، ةرم  مالسإلا ، نفلا 
: ميرلا نآرقلا  ف  اهركذ  درو  زمرك ، ةرجشلا  لثم  سيل 

.(65 ءاسنلا : ( ) مَهنيب رَجش  اميف  َكومحي  َّتح  َنُونموي  ال  َِكبرو  َالف  - )
.(10 لحنلا : ( ) َنوميُست هيف  رَجش  هْنمو  باَرش  هْنم  مَّل  - )

.(68 لحنلا : ( ) َنُوِشرعي اممو  ِرجَّشلا  نمو  ًاتويب  ِلاِبْجلا  نم  ِيذخَّتا  - )
: جحلا ( ) ِساَّنلا نم  ريثكو  باوَّدلاو  رجَّشلاو  لاِبْجلاو  موجُّنلاو  رَمقْلاو  سمَّشلاو  - )

.(18
.(80 سي :  ( ) ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ - )

.(6 نمحرلا : ( ) ِنَادجسي رجَّشلاو  مجَّنلاو  - )
((52) موَُّقز نم  ٍرَجش  نم  َنُولكآل  (  51 َنوِبّذْملا (  َنوُّلاضلا  اهيا  مكَّنا  ُمث  - )

.(52 ةعقاولا : )
.(60 لمنلا : ( ) اهرَجش اُوِتبُنت  نا  مَل  َناك  ام  ةجهب  تَاذ  قئَادح  هِب  َاْنتبنَاف  - )

.(35 ةرقبلا : ( ) نيملاَّظلا نم  َانوكََتف  َةرجَّشلا  ِهذه  ابْرقَت  الو  - )
.(19 فارعألا : ( ) نيملاَّظلا نم  انوكََتف  َةرجَّشلا  ِهذه  ابْرقَت  الو  - )

.(20 فارعألا : ( ) نيَلم َانوكَت  ْنا  ا  ةرجَّشلا  ِهذه  نع  امبر  امكاَهن  ام  - )
.(22 فارعألا : ( ) امُهتآوس امَهل  َتدب  َةرجَّشلا  َاقَاذ  اَمَلف  - )

.(22 فارعألا : ( ) ةرجَّشلا امْلت  نع  امْهنا  َملا  امهبر  امهادَانو  - )
.(24 ميهاربإ : ( ) ةِبَيط ةرَجشك  ًةِبَيط  ًةملك  ًَثم  هلا  برض  فيك  َرت  َملا  - )

.(26 ميهاربإ : ( ) ِضرا ِقَوف  نم  تَُّثتجا  ةَثِيَبخ  ةرَجشك  ةَثِيَبخ  ةملك  َلثمو  - )
( ِناُرقْلا ف  َةَنوْعلْملا  َةرجَّشلاو  ِساَّنلل  ًةَْنتف  الا  َكَانيرا  تَّلا  ايورلا  َاْنلعج  امو  - )

.(60 ءارسإلا : )
.(120 هط : ( ) َلبي   ٍْكلمو  ِْدُلْخلا  ةرَجش  َلع  َكُّلدا  له  مدآ  اي  لَاق  - )

.(20 نونمؤملا : ( ) نهُّدلِاب تبَنت  ءَانيس  ِرُوط  نم  جْرَخت  ًةرَجشو  - )



.(35 رونلا : ( ) ةَنُوتَيز ةكرابم  ةرَجش  نم  َُدقوي  ِيرد  بكوك  اهَّناك  - )
( ةرجَّشلا نم  ةكرابْملا  ةْعقْبلا  ف  نميالا  ِداْولا  طَاش  نم  ِيدُون  اهَاتا  اَمَلف  - )

.(30 صصقلا : )
َتدفَن ام  ٍرحبا  ُةعبس  ِهدعب  نم  هُّدمي  رحْبلاو  مْالقا  ةرَجش  نم  ِضرالا  ف  امَّنا  َولو  - )

.(27 نامقل : ( ) هلا تاملك 
.(62 تافاصلا : ( ) موُّقزلا ُةرَجش  ما  الز  رَيخ نـ َكَلذا  - )

.(64 تافاصلا : ( ) ميحْجلا لصا  ف  جْرَخت  ٌةرَجش  اهَّنا  - )
.(146 تافاصلا : ( ) نيْطقي نم  ًةرَجش  هَيلع  َاْنتْبناو  - )

.(43 ناخدلا : ( ) ميثالا ماَعط  .موُّقزلا  َةرَجش  َّنا  - )
.(18 حتفلا : ( ) ةرجَّشلا تَحت  ََكنوِعيابي  ْذا  نينموْملا  نع  هلا  ضر  َْدقَل  - )

.(72 ةعقاولا : ( ) َنوىشنْملا نَحن  ما  اَهترَجش  ُمتَاشنا  ُمتناا  - )
، رجشلا هقطن ، قرط  فلتخمل  ًاقبط  رجشلا  ظفل  اهيف  درو  تلا  تايآلا  ه  هذه 
نعمب رجش  ظفل  دروأ  قابلادبع  داؤف  دمحم  ةمالعلا  موحرملا  نأ  ظحالنو  ةرجشلا ،

ف هرمع  قفنأ  يذلاو  ميرلا  نآرقلا  ظافلأل  سرهفملا  مجعملا  ف  .راجش  وأ  ةرجاشم 
دعأ لامعألا ، لئالج  نم  قحب  دعيو  ضامل ، نرقلا ا  نم  لوألا  فصنلا  لالخ  هدادعإ 

نم لوألا  ةيآلا  ظحالن  دعاسم ، رصنع  يأو  بوساحلا ، نم  الخ  نمز  ف  سرهفلا  اذه 
نأ ةغللا ، ف  رظنن  انه  عارص ، وأ  كابتشا  نعمب  رجش  ظفل  اهيف  درو  تلا  ءاسنلا  ةروس 
الو ضعب ، نم  امهضعب  برقي  نيلخادتم ، نيلصأ  نع  ربعي  ءارلاو  ميجلاو  نيشلا  بقاعت 

رجشلاف عافتراو ، ءش  ف  ولع  نمو  ضعب ، ف  هضعب  ءشلا  لخادت  نم  امهانعم  ولخي 
تبن لك  رجشلاو  ناصغأو ، لخادتو  عافترا  نم  ولخت  هو ال  ةرجش  ةدحاولا  فورعم ،
مجعم ف  ءاج  ام  اذه  ..ضعب ،» ف  هضعب  مهمالك  لخادتل  ةرجاشم  تيمسو  قاس ، هل 

ةددعتم ٍناعمب  انل  ظفتحي  ةميدقلا  روصعلاو  نمزلا  سوماق  نأ  ريغ  ةغللا ، سيياقم 
.ئرملا يداملا  اهدوجو  زواجتت  ةرجشلل 

: يز ـــــ مرلا دو  ــــ جولا
ف كلذ  ناك  رصقألاب ، ةنيدملا  ريد  ف  عر  مجنس  نانفلا  ةربقمل  ةرم  لوأ  تيؤر  ركذأ 

ةلحر لالخ  نم  ماع 1961  ذنم  رصقألا  لع  يددرت  أدب  دقو  ضاملا ، نرقلا  تاينيعبس 
لع رصم ، لع  رشابملا  فرعتلل  ةماه  ةليسو  تالحرلا  هذه  تناكو  ةيوناثلا ، ةسردملا 

ةلماك ةيرق  ةرم ، لوأل  ةنيدملا  ريد  ترز  نيعبسو  ةينامث  ماع  ف  اهخيراتو ، اهملاعم 
يداو ف  ةيلملا  رباقملا  نومسري  نيذلا  نينانفلل  تصصخ  وباه ، دبعم  عبتت  تناك 

لصتي الو  دحأب  نولصتي  ال  لزعنملا ، ناملا  اذه  ف  مهرامعأ  نوضقي  اوناكو  كولملا ،
نكامأ ةينوعرفلا ، ةلودلا  رارسأ  مهأ  لع  نيعلطم  اوناك  هب  نوموقي  ام  محب  دحأ ، مهب 

متي مهرايتخا  ناك  كلذل  .مهتاويح  ف  مهصخي  ناك  ام  لكو  مهتاورث  مهعمو  كولملا  نفد 
نفد دقو  ءالؤه  دحأ  ناك  عر  مجنس  ةقثلاو ، ةبهوملا  اعبط  اهلوأ  ةقيقد  طورشل  ًاقفو 



، وه اهمسرب  ماق  ةليمج ، ةحضاو ، اهناولأ  ةدوجوم ، هتربقم  لازت  الو  هلزنم ، نم  برقلاب 
اروصت يوحت  تلا  ةربقملا  نع  ثيدحلا  ف  ضيفأ  نل  هسفنل ، ملعملا  لغش  هنأ  يأ 

ةداعسلا لوقح  وراي ، لوقح  نع  ميدقلا  يرصملا  روصتل  تيأر  اميف  ديحولا  هلعل  ًماك ،
لعلو ءامدقلا ، نويرصملا  هدقتعا  امل  ًاقبط  رخآلا  ملاعلا  ف  ةنجلا  روصت  اهنإ  ةيدبألا ،
تلا ةيدبألا  ةداعسلا  ثيح  ديدحتلاب ، ةنجللو  رخآلا ، ملاعلل  لثمت  مدقأ  وه  روصتلا  اذه 
اهمامأ متي  تلا  ةيريزواللا  ةمحملا  لحارمو  تاوطخ  لب  هرورم  دعب  أربملا  اهب  ظحي 

.تائيسلاو تانسحلا  لع  عالطالل  بلقلا  نزو 
اهحمالم برتقت  اهليصافت ، لماب  ةمخض  ةرجش  نمضتي  هب  تئجوف  يذلا  دهشملا 

ريغ يداعلا ، ريغ  ةميدقلا ، رصم  ف  سدقم  رجش  زيمجلاو  زيمجلا ، ةرجش  نم  اريثك 
لامجلا ةبر  روحتح  ه  ةأرملا  ةليمج ، ةأرما  ثنأ ، قثبنت  ةرجشلا  عذج  نم  هنأ  فولأملا 

هتفرع ام  ةفاك  زواجتت  ةبيرغ  ةحول  ثنأ ، نم  ةرجشو  ةرجش  نم  ثنأ  هافرلاو ، ةثونألاو 
.ًانرق نيثالثو  ةسمخ  نم  رثكأ  اهرمع  ةحوللا  ثيدحلا ، نفلا  نم 

نكامأ لمجأ  نم  ةدحاو  ف  اهتوقو  هطوطخ  لامجب  نرهبأ  يذلا  ناثلا  دهشملا 
نم رصم  ريرحت  دعب  ةيرصملا  ةيروطاربمإلا  سسؤم  ثلاثلا  سمتحت  ةربقم  ملاعلا ،
.مسرلا كلذ  اهنم  نينعي  ام  كولملا ، يداو  ف  لمجألا  ييأر  ف  دعت  ةربقملا  سوسهلا ،

.ةرجش نم  عضري  كلملا 
! ةرجش نم  عضري  سمتحت  كلملا 

ددع 482) ةمجرتلل  موقلا  عورشملا   ) ةينوعرفلا زومرلاو  ريطاسألا  ةعوسوم  ف  ءاج 
راجشألا عضو  تقاف  اهنأو  ىربك ، ةيمهأ  اهل  ناك  ميدقلا  يرصملا  ركفلا  ف  ةرجشلا  نإ 

ف برضت  اهنإ  ءارث ، رثكألا  ربتعت  اهتيزمر  نأ  كلذ  ىرخألا ؛ تانايدلاو  تافاقثلا  لك  ف 
لإ ناصغألا  اهيف  عرفتت  يذلا  تقولا  ف  ةايحلا  دمتست  اهتبرت  نمو  اهروذجب ، ضرألا 

ف لفسلا  ملاعلا  ديس  سيريزوأ  اضيأ ، ةايحلا  دمتستل  ءاوهلاو  ءوضلا  ثيح  لعأ 
سمش نيعب  ةسدقملا  ةرجشلا  قاروأ  قوفو  ةرجش ، ف  دلۇ  ةميدقلا  ةيرصملا  ةديقعلا 

.ةيحلا تانئالا  ريصمو  ةايحلا ، تارودب  قلعتملا  نمزلا  ملعلا ، بر  توحت  لجس 
، ةلماك ةعوسوم  لإ  جاتحت  ميدقلا  يرصملا  ركفلا  ف  راجشألاب  ةقلعتملا  ليصافتلا 

يبعشلا ثوروملا  فو  ةلخنلا ، عذج  تحت  ءارذعلا  ميرم  تأ  دق  ضاخملا  نأ  ركذتنل 
هيلع لوسرلا  ةافو  لع  نزح  هنأل  ءادوس  زيمجلا  رجش  ةرمث  نإ  نويرصملا  لوقي 

.ةددعتم ناعم  ةرجشلل  حبصأ  نيملسملا  ةيفوصلا  دنعو  مالسلاو ، ةالصلا 
: نو ــــــ كلا ةر  ــ ج ـــــ ش

، ءامسلا وحن  لعأ  لإ  اهناصغأب  عفترتو  ضرألا ، ف  اهروذجب  برضت  ةرجشلا  نأل 
لمكألا روصتلا  دجنو  نيملاعلا ، نيب  امل  ايزمر  ارسج  نوملسملا  ةفوصتملا  اهربتعا 

رجشلا زمر  مدختسا  يذلا  يبرع  نبا  نيدلا  ييحم  ربكألا  خيشلا  دنع  ةيزمرلا  هذهل 
ةنجل تررق  ماع 1964  ف  ةرجش ، هرابتعاب  هلك  نولا  ىري  ناك  .نولا  لع  ةلالدلل 

نورق ةينامث  رورم  ةبسانمب  ايملاع  افتحا  ميقت  نأ  ةفاقثلل  لعألا  سلجملا  ف  ةفسلفلا 



نلو لافتحالا  اذه  مقي  مل  ةديدع  بابسألو  ىبرع ، نبا  ربكألا  خيشلا  ليحر  لع 
امك املاع ، رشع  ةثالث  اهبتك  تاساردلا  نم  اددع  مضي  ايراكذت  اباتك  ةنجللا  تردصأ 
روفلا لع  ذيفنتلا  أدبو  ةيملا ) تاحوتفلا   ) ةيفوصلا ةعوسوملا  رادصإل  ةطخ  تعضو 
مث ًادلجم ، رشع  ةعبرأ  تاحوتفلا  نم  ردصو  ىيحي ، ليعامسإ  روتكدلا  هب  ماق  يذلا 

ليعامسإ روتكدلا  امهملس  نيدلجمل  طوطخم  دقفو  ةضماغ ، بابسأل  عورشملا  فقوت 
نم ًادحاو  ًادلجم  لداعت  تردص  تلا  رشع  ةعبرألا  تادلجملا  .هتافو  لبق  ىيحي 

باتلا ف  قالوب ، ةعبطم  نم  رشع  عساتلا  نرقلا  ف  تردص  تلا  ةعبرألا  تادلجملا 
ف زونك  ناونعب  ةديرف  ةقيمع  ةسارد  ملح  فطصم  دمحم  روتكدلا  رشن  يراكذتلا 
ةيلاع مجحلا ، ةريغص  ةلاسرلا  ةرجشلل ، ربكألا  خيشلا  موهفم  مامأ  اهيف  فقوت  زومر ،

خيشلا لوقي  اثم ، اهنم  دروأل  ننإو  يبرعلا ، رثنلا  ف  ةديرف  ةيزمرلا  اهتغل  ةميقلا ،
: نولا ةرجش  ًافصاو  ربكألا 

نأ تببحأ  اهتروص ، نعمو  اهترمث ، رذبو  نولا ، ةرجش  رذب  ةبحلا  هذه  تناك  املف  »
لاوحألاو لاعفألاو  لاوقألا  نم  هنم  جتني  املو  اثمت ، دوجومللو  اثم ، نوملل  لعجأ 

ثداوحلا نم  نولا  ف  ثدحي  ام  لكو  نك ، ةبح  لصأ  نع  تتبن  ةرجش  تلثمف  اونم ،
ةاكزو لامعألا  نم  رمثي  امو  ناميإلاو ، رفلاو  ةداهشلاو ، بيغلاو  ةدايزلاو ، صقنلاك 

هب قروت  امو  فراعملا ، فئاطلو  قوذلاو  قوتلاو  لوقلا ، ريهازأ  نم  رهظي  امو  لاوحألا ،
نيفراعلا ةاجانمو  نيقيدصلا ، تالزانمو  نيقتملا ، تاماقمو  نيبرقملا ، تابرق  نم 

ام لوأف  تعلطأ : يذلا  اهعلطو  ترمثأ ، يذلا  اهرمث  نم  كلذ  لك  .نيبحملا  تادهاشمو 
باحصأ مهف  نيميلا  تاذ  نصغ  ناصغأ : ةثالث  نك  ةبح  ه  تلا  ةرجشلا  هذه  تتبنأ 

ليبس لع  ةماقإلا  لدتعم  اهنم  نصغ  تبنو  لامشلا ، تاذ  اهنم  نصغ  رخآو  نيميلا ،
، لعألا اهعرف  نم  ءاج  لعتساو  تبث  املف  نوبرقملا ، نوقباسلا  هنم  ناكف  ةماقتسالا 

ةرهاظلا اهروشق  نم  ناك  امف  نعملاو ، ةروصلا  ملاع  ندألا ، اهعرف  نم  ءاجو 
ةيفاخلا اهيناعم  بابلو  ةنطابلا ، اهبولق  نم  ناك  امو  كلملا ، ملاع  وهف  ةزرابلا ، اهروتسو 

هب لصح  يذلا  اهقورع  تانايرش  ف  يراجلا  ءاملا  نم  ناك  امو  تولملا ، ملاع  وهف 
يذلا توربجلا ، ملاع  وهف  اهرامث ، تعنيأو  اهراهزأ  تعلط  هبو  اهومسو  اهتايحو  اهومن ،

«.. نك  » ةملك رس  وه 
: هصن ام  لوقي  ةيهلإلا ، تاذلا  ةينادحو  نع  ثدحتي  نأ  لإ  يبرع  نبا  لصاوي 

هنأل هتلصافمو ، هتلصاومو  هتبناجمو  هدجوأ ، ام  ةسمالم  نع  هدوجو  ف  سدقم  وهف  »
لصولا نأل  نوك : نع  لصفني  الو  نوب ، لصتي  ال  ناك ، امك  نآلا  وهو  نوك ، الو  ناك 

هنم مزلي  لاصفنالاو  لاصتالا  نأل  مدقلا ؛ تافص  نم  ال  ثودحلا ، تافص  نم  لصفلاو 
، لادبتسالاو ريغتلاو  لاوزلاو ، لوحتلا  لاحترالاو  لاقتنالا  نم  مزليو  لاحترالاو ، لاقتنالا 

امع لاعتو -  هناحبس  هناحبسف -  لاملا ، تافص  نم  صقنلا ال  تافص  نم  هلك  اذه 
«. ..اريبك اولع  نودحاجلاو  نوملاظلا  لوقي 

: هصن ام  لوقي  يدمحملا ، رونلا  نع  ربكألا  خيشلا  ثدحتي  مث 



هباشتمو راكفأ  رامثإو  راهزإو  ةدايزو ، ومن  نم  نولا  ةرجش  ف  ثدحي  ام  لك  »
وكزتو لامعألا ، نم  هب  ومني  امو  رافغتسا ، ميسنو  رارسأ ، ءافصو  قوذ ، محمو  قوش ،

، رارسألا تالزانمو  بولقلا ، ةاجانمو  سوفنلا ، تاضاير  نم  هب  قروت  امو  لاومألا ، هب 
نم دعصي  امو  فراعملا ، فئاطلو  محلا ، ريهازأ  نم  هب  تبني  امو  حاورألا ، تادهاشمو 

لع نبي  امو  حايترالا ، حاير  نم  أشني  امو  سانيإلا ، قرو  نم  دقعي  امو  سافنألا ، بيط 
، نيقيدصلا تالزانمو  صاوخلا ، تاماقمو  صاصتخالا ، لهأ  بتارم  نم  اهلصأ 

دقوتم يدمحملا ، نصغلا  حاقل  نم  كلذ  لك  نيبحملا ، تادهاشمو  نيبرقملا ، ةاجانمو 
كلذل .هتياده  دهم  ف  ىبرم  هرب ، بابلب  ىذغم  هرثوك ، رهن  ءامن  نم  دمتسم  هرون ، نم 

.هتمحر قئالخلا  لع  تمتو  هتاكرب  تمع 
(. ..نيَملاْعلل ةمحر  ا  كَاْنلسرا  امو  )

ةرجش  » هتلاسر ف  ربكألا  خيشلا  اهنع  ربع  امك  ةرجشلل  ةيفوص  ةيؤر  نم  جذامن  كلت 
اهلاشأ لمأتأ  ننإ  زومر ، قلطنمو  ءاحيإ  ردصم  ةرجشلا  تناك  امئاد  نولا ،»

وأ ةرئاد  وأ  هارن  طخ  لك  نأ  هيلع  ديكأتلا  ديرأ  ام  ةيرصملا ، دجاسملا  ف  ةفلتخملا 
ف تاغارفلا  ألمت  تلا  لاشألا  هذه  لك  طخلا ، فورح  نم  فرح  وأ  ةرجشل  مسر 

زومر ه  امنإ  تاغارفلا ، ءلمل  ةليسو  تسيل  ةفاك  ةدابعلا  رودو  ةصاخ  اندجاسم 
نآلا عسي  ناسنإ  لإ  َّلو  ناسنإ  نمو  ليج ، لإ  ليج  نمو  نمز ، لإ  نمز  نم  لئاسرو 

رصبتلاو لمأتلا  لإ  وعدأ  كلذل  رياغم ، نمز  ف  عسلا  ذخآ  أدبيل  هقبس  نمب  قحليسو 
.هلك ثرإلا  نمضتت  اهنإ  ذإ  دجاسملا ، ناردج  لع  ناعمو  نونف  نم  انلصو  اميف 

ة: ــــــ ـي ثال ـــ ث
يذلاو قاحسإلا  سامجق  دجسم  لإ  اهجتم  نيدراملا ، اغبنطلا  دجسم  ةقرافمل  دعتسأ 

ةقيقحلا هيف ، نوفدملا  ةبيرح  وبأ  دمحأ  خيشلا  لإ  ةب  ـ سن ـة ) بيرح وبأ   ) سا ـ نلا ها  ـ مس
: ةثالثلا دجاسملا  نأ 

.فسويلا ياجلأ  دجسم 
.نيدراملا اغبنطلا  دجسم 
.قاحسإلا سامجق  دجسم 

رامعملاو ةصاخ  ةميدقلا  ةرهاقلا  رامعم  ف  ةماه  ةيثالث  لشت  ةثالثلا  دجاسملا  هذه 
هديدجتو هتطاسبب  فسويلا  ياجلأ  دجسم  رخآلا ، لإ  ضني  اهنم  لك  ةماع ، مالسإلا 

شوقن نم  هيوتحي  امب  نيدراملا  اغبنطلا  دجسم  نزاوتلاو ، نازتالا  رصنع  لع  هزيكرتو 
ًاديرف ازمر  هربتعأ  يذلاو  عئارلا  يبشخلا  جايسلا  كلذب  هدارفناو  زومرلاب ، ةعبشم 

نآلا هيلإ  هجتن  يذلا  ةبيرح ) وبأ   ) قاحسإلا سامجق  دجسم  امأ  هسيراضتو ، هلاشأب 
هتنود امم  عدتسأ  هيلإ ، لوصولا  لبق  نل  ةيثالثلا ، هذه  ف  منمنملا  عادبإلا  ةورذ  وهف 

هنم اضعب  تملهتسا  يذلا  وشنلا ، لبق ، نم  اهيلإ  ترشأ  تلا  ةيصخشلاب  قلعتت  ليصافت 
ف هدوعص  ليصافتو  وشنلا  باهولا  دبع  نب  نيدلا  فرش  هنإ  تاكرب ، نيزلا  تياور  ف 



نيرخآ لإ  ريشت  اهنإ  ذإ  اضيأ ، ةيزمر  اهنأ  الإ  امامت ، ةيعقاو  اهنأ  مغر  كولمملا  رصعلا 
، كولمملا رصعلاب  قلعت  بابسأ  نم  اضعب  رسفي  اهلمأت  لعل  انرصع ، ف  نوعسي  مهنل 

.دغ لإف 
ةيرصم تايلجت 

نم 2 قاحسإلا 1  سامجق  دجسم 
.ريقفلا لإ  بُسنو  ريمألا  ها  ــ نب

.ةنذئملاو ةبقلا  نيب  ..ةرامعلا  قيسوم 
.عونلاو درفلا  نيب  للاو ، ءزجلا  نيب  ةقالعلا 

.ساحنلا شوقن  ف  فطصم  مع  سا  ــ فنأ
رهظت عراشلا  جرعنم  دنعو  نيدراملا  اغبنطلا  دجسم  ةقرافم  دعب  طخلا  لاوت  عم 

لمأتل وطخلا  ئدهنلف  انه ، لهمتنلف  ةبيرح ،) وبأ  دمحأ   ) قاحسإلا سامجق  ةبقو  ةنذئم 
ةبسنلاب ةبقلا  مدقتت  ةبقلاو ، ةنذئملا  نيب  ماجسنالا  نم  ةيفخ  قيسوم  عبنت  بسنلا ،

هذه ةنذئملا ، موقت  اهفلخ  نيدراملا ، اغنبطلا  دجسم  نم  ةنابتلا ، عراش  نم  مداقلل 
ةجرد ممصملا  غلب  كيلامملا ، ءارحصب  يابتياق  دجسم  ف  الإ  اهفرعأ  مل  ةفيهرلا  ةبسنلا 

امهدحأ لإ  عامتسالا  ليحتسي  نامغن  امهنأكف  ةبقلاو  ةنذئملا  نيب  ةبسنلاو  نازتالا  نم 
، يرصب راحي  قاحسإلا  سامجق  ف  ةنذئملا  قومسو  ةبقلا  ةرادتسا  نيب  ام  رخآلا ، نود 

باب ةيحان  نم  برغلا ، نم  ءجأ  ًانايحأ  قسانتلا ، اذه  رس  رسلا ، نع  ًاثحب  لهمتي 
ةروص ف  زريب  قسانتلا  نل  ةبقلا ، اهفلخ  ةنذئملل ، ةمدقملاف  دهشملا  فلتخي  ةليوز ،

، دحاو رصع  ف  اديش  امهالك  يابتياقو ، قاحسإلا  سامجق  هباشت  نم  بجعأ  ال  ىرخأ ،
، ةريسلا دومحم  قاحسإلا  سامجق  ريمألا  ناكو  ًيلج ، ابيهم ، ًاناطلس  يابتياق  ناك 
؟ ليمجلا دجسملا  اذه  ءانب  عاطتسا  فيك  نريح  امم  ةئداه ، ةنزتم ، هتايح  ليصافت 

، كلذب احومسم  ني  مل  كولمملا  رصعلا  ميقل  ًاقبط  ناطلسلا ، دجسم  هاضي  يذلاو 
امامت هرثأ  زواجتي  رثأ  داجيإ  وأ  هيلع  قوفتلا  لواحي  الف  ةلزنم  ربكألا  عاري  لقألا  ناك 

، ةنيمث ةعاس  يدتري  الأ  حصني  قدنف ، وأ  هلم  وأ  معطم  ف  هلمع  أدبي  يذلا  لدانلا  لثم 
كلذك ارهظم ، نوبز  يأ  نم  لقأ  هنأكو  امئاد  رهظي  نأ  بجي  رعسلا ، عفترم  اصيمق  وأ 

يابتياق ناطلسلا  عضاوت  وهأ  لؤاستلا ، ل  قحي  انه  ءارمألاو ، ناطلسلا  نيب  ةقالعلا 
ةيمالسإلا ةرامعلا  وه  حبارلا  لاح  يأ  لع  سامجق ؟ ريمألا  ءاكذ  مأ  هسفنب ، هتقثو 

جريف ةديعس  تاظحل  هرظتني  يذلا  لثم  امامت  طخلا ، ءطب  برتقأ  اهثارتو ، ةيرصملا 
!! يردن انتيل  ةياهنب ، ناذيإ  ةيادب  لك  ىركذ ، لإ  لوحتتو  ضقنت  نأ  ةيشخ  اهءدب 

، اهتاذ دحب  ةمئاق  ةينف  ةعطق  ةليصفت  لك  انعلاطي ، لامجلا  أدبي  ءانبلا  ةاذاحم  درجمب 
رو ـ هزلاو ر  ــ جشلا قاروأ  ود  ـ بت فراخزلاب ، ةرماع  باوبألاو  ذفاونلا  قوف ، تاليطتسم 

ليبسلا باب  بتع  مامأ  فقوتنل  اهءارو ، ام  فرعن  مل  اذإ  ةايحلا  نم  ةيلاخ  ةدر  ـ جم
.دجسملاب قحلملا 



ام زكرملا ، ًادبأ  زكرملا ، امئاد  امامت ، فصتنملا  ف  سوقب  ةفرخزلا  أدبت  ليطتسم ،
فالأ ةربخ  ثرو  يذلا  يرصملا  مالسإلا  نفلا  لثم  زكرملا  ةنام  مرتحا  نف  نم 

، زكرم هل  دوجولا  ف  ام  لك  زكرم ، نم  ةرئادلا  قلطنت  ةيؤرو ، لمأت  نم  اهيف  امب  نينسلا 
.كرحم ةمث  ربدم ، ةمث  زكرم ، ةمث  ًاثبع ، نولا  رودي  ال 

نم ربكأ  ةرهز  اهيوتحت  ستوللا  ةرهز  لإ  برقأ  ةرهز ، ديرجت  ودبي  ةرئادلا  هبش  نم 
ف ًصتم  اضيأ  ودبيو  ًصفنم ، هرابتعا  نمي  اهنم  لك  لاشألا ، قفدتت  مث  عونلا ، سفن 

.تقولا نيع 
.لصفنم لصتم ،

، عونلاو درفلا  نيب  ةلصلا  لثم  امامت  ير ، ــ صملا مال  ـ سإلا نفلا  محي  نوناق  اذه 
نيب ةقالعلا  هذه  ةيناسنإلا ، ةعامجلا  نونوي  مهضعب  عم  رشبلا  نل  درفم ، درف  ناسنإلا 
فلأ ف  ةصاخ  اضيأ ، بدألا  ف  اهدجن  ةقالعلا  هذه  ةرذلاو ، ءيزجلا  نيب  للاو ، ءزجلا 

، ةياح نم  دلوت  ةياح  ربكأ ، ةياح  لإ  يدؤت  ةريغصلا  ةياحلا  ثيح  ةليلو ، ةليل 
، لصفنم ملاع  طخ ، نم  طخ  ةرهز ، نم  ةرهز  عرف ، نم  عرف  ةفرخزلا ، لثم  امامت 

.ا ـ نه انمامأ  دسجتي  نوناق  اذه  لصتم ،
ناتئيلم ماخر  نم  ناترئاد  نسح ، ناطلسلا  ف  نرهبت  اهل  ليثم  ةرئاد ال  مامأ  فقوتأ 

امهل ًيثم  فرعأ  مل  راسيلا ، لإ  ىرخألاو  نيميلا  لإ  ةدحاو  لخدملا ، دنع  فراخزلاب 
لك ليبس ، لك  ةسردم ، لك  دجسم ، لك  ةءارقلا ، حملم  دسجتي  انه  مالسإ ، رثأ  يأ  ف 

ف هباشتلا  معن ، ةرركتم ، ريغ  اهتاذب ، ةمئاق  ةلاح  ءالؤه  نم  ةدحو  لك  تيب ، لك  هاقناخ ،
الو ةبقلا  هبشت  ةبقلا  نل ال  ربنمو ، بارحم  ناويإو ، نحص  ةنذئمو ، ةبق  ةيللا ، ةئيهلا 
ءارث انيدل  حبصي  لاتلابو  ةرركتم  ريغ  ةدرفتم ، ةلاح  رصنع  لك  ةنذئملا ، هبشت  ةنذئملا 

فحتم قاحسإلا  سامجق  دجسم  ناردج  هلك ، مالسإلا  ملاعلا  ف  دوجوم  ريغ  عونتو 
زوريف نم  رئاودب  طيحت  تابن  قاروأ  ىرأ  يرصملا ، مالسإلا  نفلل  مئاد  ضرع  حوتفم ،

، ةيدبألا زمر  هنإ  مالسإلا ، نفلا  ف  ةصاخ  ةنام  هل  يوامسلا  قرزألا  نوللاو  قرزأ ،
.راطإ هرطؤي  الو  دح ، هدحي  نول ال  قلطملا ، دودحماللا ،

ف سيل  تيأر ، ام  لك  ف  ًيثم  اهل  فرعأ  مل  انه  ـد  جسملا ف  ـة  توحنملا فرا  ـ خزلا
شاقن فطصم  معب  نركذت  فراخزلا  نم  ناوكألا  هذه  ملاعلا ، ف  نلو  طقف ، رصم 

.برق نع  هفرعأ  نأ  ل  رُدق  يذلاو  ساحنلا 
ى: ــــ م مـصـطـف ـــ ع

ةيعمجلل اريترس  تلمع  امدنع  رادحلسلا ، عبر  ف  ديدحتلاب  ليلخلا ، ناخ  ف  هتفرع 
ةقطنملا هذه  نم  نيتسو  ةعبس  ةميزه  تدهش  ةبعص ، ةرتف  ف  ليلخلا  ناخل  ةينواعتلا 

رادحلسلا عبر  ناك  دعب ، اهنومضم  زربأ  مل  تايح  نم  تاونس  كلت  نينانفلاب ، ةرماعلا 
فطصت ةرواجتم  فرغ  ءارقفلا ، نسل  نامثعلا  رصعلا  ف  تينب  ةلماكتم  ةدحو  لثمي 

، ةحول هنأك  ايقرش  ًاقوس  لشت  رجاتم  تحتلا  قباطلا  ف  نسلل ، عالضأ  ةعبرأ  لوح 
شاقن راوج  لإ  نيماع  تشع  عنصت ، ناثلا  قباطلا  فو  فحتلا ، ضرعت  تحت 



 - ، كسيبارأ يبرعلا -  راجنلاو  داجسلا ، ءافرو  فدصلاب ، شقنلا  نانفو  ساحنلا ،
«، قّلخاب تقولد  انأ   » لوادتملا ريبعتلا  ناك  مهنم ، لك  نينافتو  رابلا ، عانصلا  تفرع 
(، دولج  ) يبرقلا جاحلا  ةضف ،)  ) حتف جاحلا  فدص ،)  ) ديعس جاحلا  هجو  مامأ  لثمت 

بتكأس اموي  ردب ، حلاص  خأو  قيدص  رابلا  نينانفلا  نم  نآلا  تح  قبت  نم 
، وينوي ةميزه  دعب  ناخلا  ةنحم  تشع  ننأ  ةصاخ  ليلخلا ، ناخ  مايأ  نع  ليصفتلاب 

ناكو ةدحتملا  تايالولا  لإ  نآلا  رجاهملا  سرطب  كز  يرخف  سدنهملا  عم  تلمعو 
.هذاقنإ نمي  ام  ذاقنإ  لع  اعم  انلمع  ةيعمجلل ، اريدم 

مل فسألل  اهعدبأ ، نمع  لءاستأو  اهتعور  لمأتأ  ةينفلا ، راثآلا  هذه  مامأ  فقأ  ام  اريثك 
ناخ ف  نينانفلا  تشياع  امدنع  ردن ، اميف  الإ  اوعقوي  مل  مهءامسأ  ءالؤه  انل  كرتي 

نم دحأ ، مهفرعي  مل  تمص ، ف  اورمو  اوعدبأ  نيذلا  كئلوأ  لثم  مهنأ  تكردأ  ليلخلا ،
تاعاسلا لوطل  ًيلق  اينحنم  رعشلا ، بيشأ  اريصق ، ًيحن ، ناك  فطصم ، مع  ءالؤه 

اهقرافي الو  ءارحصك ، ةيلاخ  اهملست  تلا  ساحنلا  ناوص  قوف  اسوقتم  اهاضمأ  تلا 
لضفي هنل  ةفرغ  هيدل  ناك  موجنلا ، نم  ءامس  وأ  روهزلا  نم  لقحك  ةرماع  هو  الإ 

ةعساتلا ف  أدبي  ل ، لاق  امك  انبر » رون   » ف لمعي  نأ  رمملا ، ف  اهمامأ  سولجلا 
دبالو حوتفلا  باب  لإ  اهجتم  زعملا ، عراش  لإ  رداغي  ثيح  بورغلا  لبق  هتنيو  احابص 
، بايإلا دنعو  مودقلا  دنع  اعرسم  ًافيفخ ، شمي  هتيأر  ةيحانلا ، هذه  ف  ميقي  ناك  هنأ 

رخآ ف  هتيأر  اصع ، لع  اىكتم  ريسي  هتيأر  طخلا ، ءطب  ًهمتم ، شمي  هتيأر 
دق هرصب  ناك  هبراقأ ، دحأ  هعارذب  كسمي  نيوهلا ، شمي  ضاملا  نرقلا  تاينينامث 

.ةيؤرلا نع  فك 
نم أدبي  رركتت ، اهشقني ال  تلا  ةعطقلا  شقنلا ، نع  فقوتي  مل  تالاحلا  هذه  عيمج  ف 

، قلطني هنم  زكرملا و  ددحيل  ةريغص  ةقرطمب  ةضفلا  وأ  ساحنلا  حطس  برضي  زكرملا ،
ربع اهب  شمي  هتليخم ، نم  هتركاذ ، نم  قفدتت  فراخزلا  قبسم ، ميمصت  هيدل  سيل 

ودبي انه  شقنلا ، زربي  انه  فخأ ، انه  قمعأ ، انه  جف ، لك  لإ  ةيندعملا  نسلاو  ليمزإلا 
نبهي نأ  هلا  وعدأ  هقارغتسا ، ف  هبأد ، ف  هتسلج ، ف  ًاتماص  هبقرأ  تنك  سمهلاك ،
هسافنأب هتريصبب ، هرصبب ، هرظنب ، امنإ  هعباصأب ، شقني  ني  مل  ةباتلا ، ف  هتاردق  لثم 

.فخلاو اهنم  رهاظلا 
؟ هيلع دفت  عبن  يأ  نم  لاشألا  هذه  نع  هتلأس  ةرم 

امك ه ، امك  اهظفحي  شوقنلا ، لمأتي  دجاسملا ، ف  ةليوط  ًاتاقوأ  ضمأ  هنإ  لاق :
هتليخمبو طوطخ ، طوطخ ، لوألا ، اهتريس  اهديعي  اهكفي ، ًادعتبم  ضمي  ذإو  ودبت ،

تلا عطقلا  لمأت  مل  هرداصم ، دحأ  مالسإلا  نفلا  فحتم  ناك  شقنلا ، فنأتسي  اضيأ 
، سرافلاو يبرعلا  نقتي  ناك  ةالولاو ، ءارمألاو  نيطالسلا  روصع  نم  انيلإ  تلصو 

.نوعرفلاو
ةينيص ل  شقن  هنف ، نم  رسيت  ام  ءانتقا  لع  اصيرح  تنك  ةريخألا  هتاونس  ف 

مستبي ناك  اهيف  هلمع  لاوط  ثلثلا ، طخلاب  مسا  اهطسوتي  ةرئاد ، اهزكرم  ةليطتسم ،



: ًئاق اهيلإ  ريشي  نيتليللا ، هينيع  عفريو 
 ..«. اهيف ةعلاط  كل ..  تبحم  فوش  »

نأ اهشوقن ، ايانث  ف  رفاسأ  نأ  ل  ولحي  اهلثم ، ىرخأ  ف  ةفاهر  فرعأ  مل  هلوق ، قدص 
، ءالؤه نع  اعادبإ  لقي  فطصم ال  مع  سيئام ، وأ  وسايبل  ةحول  لمأتأ  امك  اهلمأتأ 

ىدبأ ةينيصلا ، ةيفلخ  ف  همساب  عقوي  نأ  شقنلا  نم  هغارف  دعب  هنم  تبلط  امدنع 
: ل لاق  هتشهد ،

.»)؟ ضمأ انأ   ) هد نم  بلط  شدحام  »
«. ..فطصم مع  اي  كنم  بلطاب  انأ  : » ًئاق هفتك  تسمل 

.»؟ انأ : » ددري حار 
«. كعيقوتب ظفتحا  زواع  ..فطصم  مع  اي  هويأ  : » هل لوقأ 

ةجاح رهظي  انأ  اد  ..هد  نم  بلط  شدحام  : » ددري هتوص ، جرجرتي  عمدي ، هب  تئجوف 
«. ..كدنع ةريبك 

اهبلط نم  نأل  زازتعاب  عطقلا  ضعب  لإ  ريشي  ناك  اهيف ، عقوي  ةرم  رخآ  اهنأ  ودبيو 
لغش شيع ، لكأ  لغش  اهنأب  اهفصي  افختسم ، ىرخأ  عطق  لإ  ريشي  ناكو  مهفتب ، سان 

ةظحللا لإ  شقنيو  شقني  لظ  هلمعي ، ام  نقتي  لاوحألا  لك  ف  هنل  قوس ، يأ  يرازب ،
أدبي نأ  في  امامت ، معأ  وهو  شقني  ناك  هرصب ، امهيف  فك  ناماع  هرمع ، ف  ةريخألا 

ال ءانإلا ، وأ  ةينيصلا  حطس  لإ  هلمانأ  لإ  هتركاذ  نم  شوقنلا  قفدتت  ذئدنع  زكرملا ، نم 
ةريصبلاو ىرت ، ةركاذلا  اهعدبي ، تلا  تادحولا  حمالم  الو  هنزاوت  الو  هنازتا  طخي 

.رصبلا نم  دب  لمعت 
نيذلا ءالؤه  اوعدبأو  اوشقن  نيذلا  ءالؤه  مهفرعأ ، نمل ال  لاثملا  وه  يدنع  فطصم  مع 

اوعدوأ مهنل  اهولخد  امك  ايندلا  نم  اوجرخ  تمص ، ف  اوبهذو  تمص  ف  اوءاج 
نم قرسي  ام  لع  ترسح  رارسأ  نم  اذهو  نآلا ، رخفنو  هب  هابتن  ام  مهدالب  ةرامع 
، اندالب ف  نيدسافلا  رابك  ةنوعمب  نيثدحملا  ءايرثألا  نم  لاهجلا  لإ  بهذيو  انراثآ 

، قا ـ حسإلا سامجق  دجسم  ناردج  طغت  تلا  شوقنلا  مامأ  هلاثمأو  فطصم  مع  ركذتأ 
ةداملا لالخ  نم  .جاجزلا  وأ  سا ، ــ حنلا وأ  ـب ، شخلا وأ  ر ، ــ جحلا ف  ـت  ناك ءاو  سـ

.ليمجلا دجسملا  لخاد  لإ  ..نذإ  مهسافنأ ، لإ  غصأ  داكأ 
: طا ـــــ با ــــ سلا

اهنم لل  ةلص ، رئامعلا  رئاسو  ةلبسألاو  دجاسملا  نيبو  نيب  تنوكت  تاونسلا  ربع 
ةيحانلا نم  هلوخد  لضفأ  قاحسإلا  سامجقل  ةبسنلاب  لماعتلاو ، بارتقالا  ف  ةقيرط 

هنإ طاباسلا ، لخاد  نم  رمأ  ل  امبر  سيئرلا ، بابلا  نم  سيل  ةئضيملا ، نم  ةيقرشلا ،
هنإ .عراشلا  نم  رخآلا  فرطلا  لع  عقت  ةئضيملا  انه ، الإ  دجوي  ديرف ال  يرامعم  رصنع 

نارمعلا هقفل  ًاقبط  لاتلا ، فده  رادحلسلا  ملصأ  دجسم  لإ  ىدؤملا  شملا  ريب  عراش 
نأ ءشنملل  دبالف  ةنيدملا  لخاد  ةرامعلاو  طيطختلا  مظنت  تناك  تلا  ناينبلا  ماحأو 



اذإف عمجلا ، ةدئاف  رابتعالا  ف  ـع  ضي نأ  بجي  اردتقم  ناك  اذإ  مومعلا ، ةحلصم  عاري 
ضرتعا اذإ  مهقيرط ، سانلا  لع  بعصي  الأ  بجي  ًاتيب  وأ  ناك  ًادجسم  ةأشنم ، نب 

، ةرهاقلا ف  ةدوجوملا  ةيبقألا  رس  وه  اذه  قلخلا ، هنم  رمي  ًاذفنم  دجوي  نأ  بجي  قيرطلا 
عراش ف  هرصق  تحت  كاتشب  وبقو  لاقنم ، ريمألا  هاقناخو  ةسردم  تحت  زمرق  وبق  لثم 
نم رخآلا  فرطلا  لع  تينب  ةئضيملا  طاباسلا ، اذه  دوجو  ببس  اضيأ  اذهو  زعملا ،

وأ انه ، سانلا  اهيمسي  امك  ةربعملا  هذه  قيرط  نع  دجسملاب  اهلصو  مث  قيرطلا ،
، نيأزج وأ  نيراد  نيب  لصي  فوقسم  رمم  هنإ  يرامعملا  حلطصملا  لوقي  امك  طاباسلا 

اضيأو اهدجسمو ، ةيليبشإ  رصق  نيب  كلذك  طاباس ، اهدجسمو  ةبطرق  رصق  نيب  ناكو 
نركذي جراخلا ، نم  هلمأت  لضفأ  طاباسلا ، اذه  الإ  دجوي  ةرهاقلا ال  ف  .شكارم  ف 

سانلا ةكرح  لإ  اعلطتم  فقوتأ  هب  رمأ  امدنعو  هتءانحنا ، ةصاخ  ةيقدنبلا ، ةنيدم  رطانقب 
نولا كلذ  لإ  روبعلا  لضفأل  ننإو  دجسملا ، لإ  ربعم  هنإ  تالجعلاو ، باودلاو 

لع هنم  برتقن  نأ  بجي  ةميق  يذ  لك  ليمج ، لك  ةرشابم ، هيلإ  لوخدلا  نم  دب  عيدبلا ،
ام امئاد  ركذتنلو  باعيتسالا ، لامك  نم  يرورض  ءزج  ةدهاشملا  لبق  بهأتلا  لهم ،

.ةفرعم وأ  بهأت  الب  ةيؤرلا  نم  مهأ  كلذ  ىرن ، فيك  مهملا  هددرأ 
.لامجلا ةفاح  لع  طغملا ، نحصلا  ةفاح  لع  فقأ  اذنأ  اه 

عمجم اذه  قوذتأ ! ام  قوذتيلو  بعوتسيلو  ىريل  عم  ىوهأو  بحأ  نم  لك  تيل  ..هاي 
، ًهم ..ًهم  ددري ، لاحو  نيع  ضمغأ  داكأ  ناولألاو  طخلاو  فراخزلا  ءارثل  لامجلل ،

.هلك ردقلا  اذهب  سيل 
.ةلدابتم طوطخ  ناردجلا  تاناويإ ، ةعبرأ 

..رمحأ ..ضيبأ 
ةعزوملا شوقنلا  ةاطغم  ناردجلا  ضيبأ ، دوسأ -  نوي  ًانايحأ  قلبألاب ، فورعم  ماظن 

نإ ةعيفرلا ، ىرذلا  نم  طخلاف  فقسلا  برق  ةينآرقلا  تايآلا  امأ  رئاودو ، تاليطتسم  ف 
مدقي نأ  نمتأ  ملو  يبرعلا ، طخلا  نفل  هل  ليثم  ناويد ال  رصم  ف  ةيمالسإلا  ةرامعلا 

اهيلإ هبتني  نأ  لبق  باتك  ف  اهعمجو  طوطخلا  هذه  ليجست  لع  راثآلل  لعألا  سلجملا 
.نودونسملا صوصللا 

، طسوألا قرشلا  ف  مخضألا  هنأب  فصوي  ًافحتم  شنت  ادج  ةريغص  ةيبرع  ةلود 
!! رصمب ةيفاقثلا  ةرادإلا  ف  روصتن  امم  ربكأ  ادج ، رابك  نولوئسم  هل  ةروشملا  لوتيو 

.دكنلل ةريثملا  راكفألا  كلت  نع  ضفنألف 
قشعم نولم  جاجز  يابتياق ، دجسم  ذفاون  الإ  لامجلا  ف  اهلثامي  ال  ذفاونلا ، انه  رهبملا 

، نولا قامعأ  نم  ءوضلا  ءجي  سئانلا ، ف  دوجوم  ميدق  يرصم  نف  هنإ  سبجلاب ،
ءوضلا نأل  هارن ، نأ  انل  نمي  نولملا  جاجزلا  نم  رمي  امدنع  نل  هارن ، الو  ءوضلاب  ىرن 
ىرنف لخادلا  لإ  ةعشألا  ذفنت  هنوي ، ام  لإ  لوألا ، هرصانع  لإ  لوحتي  نوللا  يداحأ 

لع ددرتأ  تنك  ةديدع  تاونس  لالخ  نوي ، ام  قنأك  لك  رفصألاو ، رمحألاو  رضخألا 



، قاحسإلا سامجقو  يابتياق ، دجسم  زعملا ، عراشب  نووالق  روصنملا  ةبق  نكامأ ، ةثالث 
ناولألا ًازاجم  اهيمسأ  ننإ  نولملا ، ءوضلا  ةكرح  عباتأو  لمأتأ  ةرم  لك  ف  تاعاس 
هكردت نأ  نمي  ثيح ال  نم  دوجواللا ، قامعأ  نم  لئاسر  اهنإ  ناولأب ، تسيل  اهنل 
جراخ ف  اهيطخت ، نمي  ةردقب ال  اهنم  لك  رطؤملا  انساوح  وأ  ةدودحملا  انراصبأ 
دجسملا لخاد  لإ  انروبع  درجمب  هارن ، الو  هب  ىرن  يذلا  ءوضلا  الإ  انرمغي  دجسملا ال 

فخلا ءوضلا  اذه  اهفرعن ، تلا  هتلاح  ف  سيل  نلو  ايئرم  ءوضلا  حبصي  راهنلا  لالخ 
الام يوتحي  دحاولا  ءوضلا  اذه  ةيئانلا ، موجنلا  نم  سمشلا ، مرج  نم  انيلإ  دفاولا 

، ةيفخملا ناولألا  اهنإ  قولخم ، اهغصي  ملو  دحأ ، اهعنصي  مل  ناولأ  ناولألا ، نم  هل  رصح 
فحت رطملا  لوزن  دعب  حزق  سوق  لثم  امامت  ةردان ، تاظيحل  ف  الإ  اهارن  الو  انب  طيحت 

؟ ةيداعلا مايألا  ف  ناولألا  هذه  نمكت  نيأ  قلطملا ، غارفلا  ف  اهلك  فيطلا  ناولأ  هب 
؟ اهكاردإ نع  زجعن  اذامل 

سامجق ناردج  لع  ناولألا  هذه  مسري  يذلا  ءوضلا  نل  يدنع ، هل  ةباجإ  ام ال  اذه 
.ريبلا لبق  ريغصلا  اهكردي  نأ  نمي  ةلاسر  نمضتي  نووالق  ةبق  ناردج  وأ  قاحسإلا 

فقوتأ امدنع  و  نعملا ، كردي  الو  ًافرح  اهنم  ضفي  الو  ايموي  ناسنإلا  اهاقلتي  نأ  نميو 
ف سيل  ةفاك ، ةدابعلا  رود  ف  ًيثم  هل  فرعأ  مل  يذلا  ققدملا ، ققرملا ، ءانبلا  اذه  ف 

.ةرومعملا ءاحنأ  ةفاك  ف  امنإ  طقف ، رصم 
ةيرصم تايلجت 

نم 2 قاحسإلا 2  سامجق  دجسم 
ءا ـ ملا لع  ـر  فاسم ـد  جسم

ة ــ مالسإلا ةيرصملا  ةرامعلا  ف  ءو  ـ ضلا لئاسر 
لئاسر اهربتعأ  سبجلاو  جاجزلا  ربع  راملا  ءوضلا  ناردجلا ، لع  ةينوللا  ةفاهرلا  كلت 
ذنم ةينيدلا ، ةيرصملا  ةرامعلا  صئاصخ  ىدحإ  لثمتن  انه  نولا ، قامعأ  نم  ةمداق 

ف ةيرصملا  ةيصخشلا  لامتكا  فرع  يذلا  كولمملا  رصعلا  تحو  ةميدقلا  روصعلا 
رصم ف  نولاو ، ءانبلا  نيب  ةلص  دوجو  ةرورض  ةمسلا  هذه  ةيمالسإلا ، ةرامعلا 

لإ هجتم  ربكألا  مرهلا  لخدم  ةرامعلا ، طورش  مهأ  نم  تاهجلا  ديدحت  ناك  ةميدقلا 
ةربقم ف  لينلا ، لع  ةلطملا  اضيأ  دباعملا  لخادم  ةيناميلا ،» ىرعشلا   » سيتوس مجنلا 

تاهجلل ًاقيقد  ًاديدحت  تيأر  امدنع  نفدلا  ةفرغ  ف  تشهد  كولملا  يداو  ف  بحم  روح 
، عبرألا تاهجلا  لإ  ةحضاو  تاراشإ  ضرألا ، تحت  ديعب  قمع  دنع  ةيلصألا  عبرألا 
ةدع لالخ  نم  ةيرصملا  ةيمالسإلا  ةرامعلا  ف  اهدجن  ةمسلا  هذه  طخت ، تاراشإ ال 

رورمب حمست  تلا  ذفاونلا  كلتو  ءانبلا ، بلق  ف  حوتفملا  نحصلا  اهنم  صئاصخ ،
، ةحيرصلاو ةلخادتملا  ناولألا  نم  ةيناح  تاسملب  قلتل  نولملا  جاجزلا  ربع  ءوضلا 

.ةدام الو  دادم  اهنوي  مل  ءوضلا ، نم  ناولأ 
ذفاونلا لعتشت  قرشلا ، نم  ةيئوضلا  لئاسرلا  ءجت  راهنلا  نم  لوألا  فصنلا  ف 

ف شنملا  مسا  نمضتت  تلاو  ذفاونلا  ف  ةثوثبملا  ةباتلا  حضتت  نوك ، ناجرهمب 



.ة ـ نآرق تايآ  وأ  معألا  بلغألا 
هذه ةكرح  عبتت  نم  .ةيبرغلا  ةهجلا  نم  ءوضلا  دفي  راهنلا  نم  ناثلا  فصنلا  ف 
هبشأ اهنإ  تلق  تقولا ، ديدحت  ننمي  ناردجلا  لع  اهتاشعرو  ةتوافتملا  تاحاسملا 

هنإ اهئافتخاو ، اهروهظ  نم  اهتكرح ، نم  ةيلجلا  ناعملا  دحأ  نولا ، قامعأ  نم  لئاسرب 
اهنإ فتخت ، وأ  كرحتت  ناولألا  كردن  نأ  درجمب  .هلاح  لع  لظي  ءش  ال  تبثي ، ءش  ال 

فو ةايح  ةكرحلا  ف  .امدع  راصل  تتبث  ول  هتموميد ، لع  نولا ، ةكرح  لع  ةلالد 
.هلاح لع  قبي  ًادبأ ال  اميقم  ًاتباث  هنظن  ام  ءاوخو ، مدع  تابثلا 

(. ِباحسلا رم  رَمت  هو  ًَةدماج  اهبسَحت  لاِبْجلا  ىَرتو  )
(. ٍنَاش ف  وه  موي  لك  )

(. ميلْعلا ِزيِزْعلا  ريِْدقَت  َكَلذ  اهَّل  ٍَرقَتسمل  ِيرَجت  سمَّشلاو  )
يذلا عقاولا  ف  ءش  نم  ام  لئاسرلا ، كلت  ف  هؤرقأ  يذلا  نولا  نومضملا  وه  اذه 

، ةدماص ةخسار ، اهارن  تلا  لابجلا  تح  رارمتسالاو ، تابثلا  ةفص  هل  ساوحلاب  هكردن 
ف باحسلاك  رمت  لابجلا  هذه  اهنيعب ، فورظب  ًاطبترم  ًاتقؤم ، ادوجو  الإ  تسيل  ةيتاع ،
لثم امامت  ةدوجوم ، نوكت  نل  تآلا  لبقتسملا  ف  ام  ةظحل  ام ، امويو  يدابلا ، اهخوسر 

.نيح لإ  رودت  تلا  اهلك  ةيسمشلا  ةموظنملاو  هيلع ، شيعن  يذلا  بكولا 
.ًادبأ ةيقابلا  لوزت ، تلا ال  قئاقحلا  لإ  ذافنلل  رصبتلل ، ةوعد  رمتسملا  ريغتلا  اذه 

.( .. (27) ماركالاو ِلالْجلا  ُوذ  َِكبر  هجو  َقبيو  ( 26  ) ٍنَاف اهَيلع  نم  لك  ) 
مرل هنإو  نيتسلاو ، سماخلا  ماع  نم  تدلۇ  نأ  ذنم  ةايحلاب  تلحر  ف  برتقأ  نآلا 

نم هتفرع  ام  لإ  سايقلاب  هعقوتأ  مل  يذلا  ىدملا  اذه  غلبأ  نأ  لاعتو  هناحبس  هلا  نم 
ةمدقتم ةلحرم  لإ  تلصو  دقو  نآلا  ننأ  ريغ  .ةيحص  تامزأ  نم  هب  تررم  امو  راطخأ 
اذهأ ًانايحأ : عفترم  توصب  سفن  لأسأل  تح  لوهذ  نكرديو  نم  ناك  ام  لإ  تفتلأ 

؟ نفتس اهنأ  روصتأ  مل  تلا  رمعلا  لحارم  ترم  اذهأ  تاقوألا ؟ ترم 
ةرسألا نامأ  نم  هب  معني  ام  نأ  ًادبأ ، ضقنت  نل  هتاقوأ  نأ  ناسنإلا  نظي  ةلوفطلا  ف 

تح ادرفم ، ادرف ، ةايحلا  ف  هقيرط  ذاختا  ف  أدبيف  هدوع  دتشي  نأ  لإ  لوزي ، نل  قاب 
عاقيإ دادزي  تافتلالا ، ف  أدبي  اهدنعو  تآلا ، لإ  ناسنإلا  علطتي  رمعلا  نم  نيثالثلا 

نيوكت ف  ةيصاخل  امبرو  لغاشملا ، ةرثل  امبر  رمعلا ، ف  مدقتلا  عم  ةعرس  تاونسلا 
، هبتنن نأ  نودب  اضيأ  ءانبلاو  مدهلاو  ةقرفتلا  بابسأ  لمعت  نمزلاب ، هتقالعو  ناسنإلا 

! تطرف ام  نتيل  نيفسآ : اهيف  ددرن  ةظحل  لإ  لصن  تح  عن ، نأ  نودب 
لمتأ نإ  ام  ضقنملا ، يرمعب  ناردجلا  لع  هتكرح  ف  نركذي  نولملا  رونلا  اذه 

لك تاقوألا ، اذه  ةكرحلا ، ظحلأ  نأ  نودب  رخآ  ف  هدجأو  الإ  نيعم  عضوم  دنع  هنم 
نأ لإ  رارمتساب ، لقتنن  سافنألا ، نيب  لحرن  نحن  رفس ، ف  ًاتباث  هنظن  ام  لك  لئاز ، ءش 

ربكألا خيشلا  مظعأ  ام  نولا ، ءاجرأ  ف  ةنوملا  انتارذ  رفاستف  ىربلا  ةلقنلا  لحت 
«. ..ةقرفت توملاو  اعمج  ةايحلا  تناك  امل  : » لاق امدنع  نيدلا  ييحم  يديس 



ل قيرطلا  لوهجملا  يرصملا  نانفلا  اهل  رسي  تلا  ةلاسرلا  نومضم  كلتو  وه ، كلذ 
.ةيداملا ءوضلا  ةرفش  نولا ، ديرب  انيلإ ، لصت 

هيف رواحتت  يذلا  عماجلا  اذه  ديزملا ، نحنمي  قاحسإلا  سامجق  حماج  نأ  ريغ 
لإ علطتأ  مدعلاب ، دوجولاو  ءوضلاب ، ةرامعلاو  ةرامعلاب ، ةفرخزلا  لخادتت  رصانعلا ،

بارحملا هاجتاب  رفاسم  للاو  واح ، طيحم  عماجلا  شوقنلا ، نم  نعملا  كردأف  هتيضرأ 
.لاعتو هناحبس  هلا  يدي  نيب  ةيئاهنلا  ةفقولا  ثيح 

: جو ــــ هد م ـــ ن بـع ــــ جو م ــــ م
لوقي شقنلا  دحاو ، ءاملاف  طيحم ، رحب ، هلك  اذه  نل  ماخرلا ، هنإ  ةسباي ، ضرألا  اهنإ 

، جوملاب شوقنم  هلك  عماجلا  تبعوتساو ، تكردأ  امدنع  نترهب  تلا  ةيضرألا  اهنإ  اذه ،
ةرمتسم ةكرح  دجوأ  نينوللا  داضت  ءادوس ، ىرخأو  ءاضيب  جاومأ  جاومأ ، لت  جاومأ 

؟ نمل ةيقبسألا  يردن  الف  جوم  هعبتي  جوم  راهنلا ، فارطأو  ليللا  ءانآ 
نيأ نم  سفن : لأسأ  ًاطيحم ، وأ  ارحب  وأ  ناك  ارهن  ءاملا ، طاش  دنع  تفقو  ام  اريثك 

نولا ف  عضوم  يأ  نم  سفن : لأسأف  ةمسنلا  نسملت  امك  امامت  ةجوملا ؟ هذه  أدبت 
ةيضرأ ممصم  نأك  لإ ؟ اهقيرط  تدجو  تح  ةفاسم  نم  تعطق  مكو  ةمسنلا ، كلت  تبه 

تاراسفتسالا نأ  لوقلا  نمي  وأ  ايندلا ، لإ  تدافو  لبق  تالؤاست  أرق  دجسملا 
اهيلإ لصن  دقو ال  بعصأ ، ةبوجألا  نأ  ريغ  ةبوجألا ، كلذك  اهدجن ، نأ  انيلع  ةدوجوم ،

يذلا ايندلا  نم  جورع  تح  تاباجإ ، الب  ل  ةبسنلاب  لظتس  ىربك  ةلئسأ  نم  مك  ًادبأ ،
.ايشو تاب 

ةكرح كلذك  ةياهن ، الو  ةيادب  نيي  ـ عت نمي  ال  جو ، ه مـ ــ لي جوم  راد  ـ جلا لإ  راد  ـ جلا نم 
اذه احلام ، رخآلاو  ابذع  هضعب  ناك  نإو  تح  ءاوتسالا ، دنع  دحاو  هلك  ءاملا  ءاملا ،

ركذتن نأ  وجرأ  ىرن ، فيك  مهملا  ىرن ، نأ  امهم  سيل  شقنلا ، اذه  ةيضرألا ، ةفرخز 
.كلذ

الأو ةبقاعتم ، تاثلثم  نم  ةدرجم  ةيسدنه  اشأ  شوقنلا  ف  ىري  نأ  رظانلل  نمي 
هذه قفدت  حضاولا  رهوجلا  ل  ةبسنلاب  ىؤرلا ، ددعت  نميو  نمالا ، نعملا  ىري 

ارورم اهنييعت  نمي  ىرخأ ال  لإ  اهديدحت  نمي  ةطقن ال  نم  جوملاب  ةيحوملا  لاشألا 
ف ةيسكع  ةكرحلا  رابتعا  نمي  ال  امهيلإ ، اهلك  جاومألا  ريشت  يذلا  ربنملاو  بارحملاب 

لثم امامت  طقف ، دحاو  دحاو ، هاجتا  تاذ  ةكرح  اهنإ  برغلا ، بوص  رخآلا  هاجتالا 
.ءانثنا الو  هنم  ةعجر  ال  هل ، ليدب  دحاو ال  هاجتا  لإ  انعفدي  يذلا  نمزلا 

: ةميرلا ةيآلا  مهلتست  تلا  ةيضرألا  هذه  نقرغتست 
(. ءاْملا َلع  هُشرع  َناكو  )

ضقنيو جوملا  رورم  رمي  هلك  اذه  نل  رجحو ، ماخر  نم  دجسملا  ةيضرأ  نأ  حيحص 
ريبعتلا دجي  يذلا  ةيمالسإلا  ةديقعلا  رهوج  نع  ربعي  شالتلاب  عولا  اذه  باحسلا ، لثم 

تادوجوملاب ءايشألاو  رشبلا  ءافتكا  ءافتكالا ، ضفر  هنإ  ةرامعلا ، ف  هنع  صقألا 



يذلا ءاقترالاو  ولعلا  ءادنل  ةيبلت  ةسوملم ، ةيدام  ءايشأ  نم  مهطيحي  ام  لبو  ةدودحملا ،
علطتن هنم  نثنن ، هنم  وأ ، بارحملا  بارحملا ، بوص  لوخدلا  ذنم  يرصب  هجتي  دري ، ال 

.هدرفمب لك  فقوتنف ، همامأ  لثمن  تح  تاهجلا ، رئاس  لإ 
(. ..ةرم لوا  مكَاْنقََلخ  امك  ٰىداُرف  َانوُمتِىج  َْدقَلو  )

دعاصتت هنم  انوند  اذإ  تح  بارحملا ، نم  انبرتقا  املك  فشتو  قرت  فراخزلا  ه  اه 
لإ ةراشإو  رخآلاب ، جزتمي  ًانحل  ةفرخزلا  ف  نصغ  لك  حبصيو  ةيفخلا ، ماغنألا 

.قلطملا
ةريس عاجرتسا  لواحأ  سافنألا ، عم  بلقتلا  لبق  ةلحرلا ، ةلصاوم  لبق  نلو  بهأتأ ،
نم هل  ني  مل  ريقف  لجر  لإ  دجسملاب  رمألا  هتنا  فيكو  هل ، ىرج  امو  ريمألا ، اذه 

.ماودلا هل  نم  ناحبسف  هب ، فرعي  حبصأ  هلك  دجسملا  نلو  ءش  رمألا 
: سا ـــــ ـم جق ر  ــــ ـي مألا

سكعب اضيأو  ناطلسلا ، مأ  جوز  ربجتملا ، يوقلا ، فسويلا ، ياجلأ  ريمألا  سكعب 
ريمألا ودبي  ناطلسلا ، بوبحم  قشعت ، هيشم  ف  ناك  يذلا  فيهألا ، نادراملا  اغبنطلا 

.ةريسلا دومحم  املاسم ، اىداه ، قاحسإلا  سامجق 
نرقلا لهأل  عماللا  ءوضلا   » هتعوسوم ف  خرؤملا  يواخسلا  نيدلا  سمش  لوقي 
سامجق هنإ  هنع  لوقي  هنامز ، لهأل  ايساق  ًادقان  ناسللا ، داح  ًاخرؤم  ناكو  عساتلا »

ةمدخ ف  أشن  ةيكولمملا ،) ةلودلا  ف  ناثلا  بصنملا   ) ماشلا بئان  يرهاظلا  قاحسإلا 
ءارمألا ناك  دقف  كيلامملا  نيب  ةردان  ةفص  هذه  نأ  ظحالن  طخلا ، نسح  ناكو  هذاتسأ 

سكعب ءانثتسا ، مهنم  نفلاو  ملعلاب  اولغتشا  نيذلاو  محو ، ةسايسو  برح  لهأ 
.نيئانب وأ  رهزأ  ءاملع  اوناك  ءاوس  ةراضحلا  ف  اوصصخت  نيذلا  نييرصملا 

اهادهأو ةروهشملا  ةديصقلا  ةدربلا ، صن  بتك  طخلا ، نف  سامجق  ريمألا  نقتأ  نذإ ،
دهع ف  هيف ، كشي  ناك  هذاتسأ  نأ  ودبي  ةلمسبلا ، هترضح  ف  بتكو  هذاتسأ ، لإ 

ناطلسلا دهع  فو  نئازخلا ) لع  ًانيمأ  يأ   ) سيك رادنزاخ  حبصأ  مدقشخ  ناطلسلا 
حبصأ تح  بتارملا  ف  قرت  يابتياق  ناطلسلا  لوت  امدنعو  ةرشع ، ريمأ  راص  يابلب 
نمم ناكو  سانلا ، لع  ةدئافلاب  دوعت  تلا  لامعألاب  ةرماع  هتايح  تناك  ماشلل ، ابئان 

: هلوقب يواخسلا  هفصي  ةلود ، لاجر  مهنأب  نوفصوي 
ءاملعلا عم  ابدأتم  اعضاوتم  ًاتبثتم  هسنج  ءانبأ  رايخ  نم  اريخ  ًانكاس  ناكو  »

«. نيحلاصلاو
: لوقي هتافو ، دنع  هركذيف  سايإ  نبا  امأ 

ماشلا بئان  ةافوب  رابخألا  تءاج  ةئامنامثو  نيعستو  نيتنثا  ةنس  نم  لاوش  فو  »
ناكو بناج ، نيل  عم  ماشتحالا  ةياغ  ف  اريخ  ًانيد  ناكو  يرهاظلا ، قاحسإلا  سامجق 

 ..«. هب سأب  ًانسح ال  ًاناسنإ 
، لامجلا ةغلاب  ةرامعو  ِريخ ، ئداه ، لجر  هدجسمو ، ريمألا  ةيصخش  نيب  انه  ضقانت  ال 



الو انه  نفدي ال  مل  هنل  ماشلا  ف  رخآ  نبو  عماجلا  نب  هنإ  رمحألا  بردلا  لاهأ  لوقي 
نم ناك  يذلا  عضوملا  ف  دقر  يذلا  امأ  رصنلا ، باب  رباقم  ف  نفد  دقل  كانه ،

دجسملا فرعي  نأو  ةبيرح ، وبأ  خيشلا  هيف  نفدي  نأ  ردقلا  ءاشي  هيف ، دقري  نأ  ضرتفملا 
مث همسا ، ديلختل  ًادجسم  ماحلا  دحأ  نبي  نأ  رصم ، ف  ةرشتنم  ةرهاظ  هذه  همساب ،

مسا قليو  هب  ًافورعم  ريصيف  دجسملا  لع  ءارقفلا  دحأ  مسا  سانلا  قلطي  نأ  ثدحي 
رايشوخ هدييشتب  ترمأ  يذلا  مخضلا  دجسملا  ف  ةرهاظلا  هذه  زربأ  لصألا ، شنملا 

وبأ دمحأ  خيشلا  هيف  نفد  نأ  دعب  عافرلا  دجسم  همسا  حبصأ  مث  اشاب ،) ةدلاولا   ) مناه
مهماحب نييرصملا  ةقالعب  لصتت  ةرهاظ  هذه  ةيعافرلا ، ةقيرطلا  دارفأ  دحأ  كابش 

.دعب اميف  اهمامأ  فقوتأس 
.هططخ ف  كرابم  اشاب  لع  هنع  انثدحي  ةبيرح ؟ وبأ  دمحأ  خيشلا  وه  نم 

، لعألا ديعصلاب  انق  ةنيدم  نم  هلصأ  انتنش ، ةيرق  نم  يوانتنشلا ، دمحأ  خيشلا  همسا 
مث هرغص ، ف  هظفحو  نآرقلا  أرق  يوانقلا ، ميحرلا  دبع  خيشلاب  لصتي  هبسن  نإ  لاقي 

نع دهعلا  ذخأف  ًافوصتم  حبصأ  يأ  موقلا  قيرط  كلسو  .فوصلا  جسنو  ةحالفلاب  لغتشا 
ةباتلا ةفرحب  لغتشا  مث  ةراطع ، ناكد  حتفو  ةرهاقلا  لإ  رضح  مث  يوانتنشلا ، خيشلا 

خيشلا ءافلخ  ضعب  نع  ةيمتخلا  قيرط  ذخأ  مث  ةداعس ، برد  ةراحب  زبخم  ف  طبق  دنع 
اهنم ةديدع  تافلؤم  بتك  نادوسلا ، نم  هلصأو  متخلاب  فورعملا  نغرملا  نامثع 

ةيئات كاحت  ةيئاتو  نيثالث ، وحن  ىرخأو  تيب ، ةئام  وحن  نسحلا  هلا  ءامسأ  ف  ةديصق 
اشاب لع  هفصي  تاولصو ، داروأو  ةاجانمو  ميرلا  نآرقلل  ريسفتو  ضرافلا ، نبا 

هينج ةئامسمخ  اشاب  لع  دمحم  هيلإ  لسرأ  ءارقفلا ، لع  فطعلاو  سفنلا ، مرب  كرابم 
تاماعنإلا ف  قرتي  لزي  ملو  اهلبقي ، ملف  نايطأب  اشاب  سابع  هيلع  معنأو  اهدرف ، ةيرصم 

نيتئامو نيتسو  نامث  ةنس  لوألا  عيبر  نم  تلخ  رشع  سمخل  دحألا  رجف  ليبق  فوت  تح 
اشاب لع  هب  انثدحي  ام  اذه  سامجق ، عماجب  نفد  ةنس ، نيتس  هرمع  ناكو  ه ،)ـ  ) فلأو
قلطأو بابحأو ، دلوم  هل  راص  دجسملاب ، ًاطبترم  ـه  مسا ح  ــ بصأ اىيشف  اىيش  كرابم ،

عم ناينبلا  رئاصم  برغأ  امف  دجسملا ، راوجب  دتمملا  عراشلا  لع  ةبيرح  وبأ  مسا 
جوملا عم  حبسألو  دجسملا  لإ  دعألف  رشبلا ، لثم  امامت  لاوحألا  اهب  لدبتت  نامزلا ،

.ربنملا لإ  هجتملا 
ر: ـــــ ـنـب ملاو بار  ـــــ ح ـــ ملا

نم توند  املك  حور  لإ  عادتت  فاصوأ  هذه  ققرم ، ئداه ، منمنم ، مغنم ،
فراخزلا كولمملا ، رصعلا  ف  ةرم  لوأل  مدختست  امبر  ةديدج  ةينقت  انمامأ  بارحملا ،

لشت ةقيقد  راجم  ف  بص  نوجعمب  امنإ  ةدرخلا )  ) ةريغصلا ماخرلا  عطقب  تسيل 
ةقرلا نإ  لب  رجحلا ، ققر  هنأ  ةجرد  ةقرلا  تغلب  ةمهمهم ، فراخز  قاروألاو ، عورفلا 

لع ةشوقنم  ةفرخزلا  نأك  .ةعرفتملا  ليصافتلا  ةفاك  لع  ضيفت  ربنملا  نم  ةثعبنملا 
نانفلا انعدي  مل  اهنونم ، نع  تادوجوملا  فشتو  ناولألا ، لك  لثمت  انه  فهفهم ، ريرح 
بتك ةيئانثتسا ، ةردان ، ةرم  ف  هتيوه ، نع  لءاستن  لامجلا  اذه  عدبأ  يذلا  يرصملا 



.ةرئاد ف  بارحملا  طسو  همسا 
 ..«. رداقلا دبع  لمع  نم  اذه  »

، هلمعو رداقلا  دبع  اركاش  امارتحا ، نحنا  هتاذ  دح  ف  دوجو  مسالا  نأ  نقوم  ننألو 
.ىوصقلا ةياغلا  مالسإلا  نفلا  غلبي  انه 

..ةرهز حبصت  ةمللا 
..ًانيوكت حبصي  نعملا 

 .. اهتبا ريصي  نيوكتلا 
ةبق لعأ  تاراشإلا ، رمهنتو  نولا ، عم  سفنلا ، عم  راوحلا ، فورظ  لمتكت  ربنملا  دنع 

ربنملا ةضراعتم ، تسيلو  ةيهامتم  ناولألا  يابتياق ، ةبق  ءارث  لإ  عدتست  بشخ  نم 
، قيقرتلل ةبلاج  دجسملا  فراخز  لإ  ةرظن  لك  ءوضلا ، نم  سمهلا ، نم  جرد  هنأك  لثام 

تناك ةفرخز  ةليصفت  لل  لاعتو ، هناحبس  برلل  قيقحلا  دوجولا  نأب  ماتلا  مالستسالل 
.ةينآرق ةيفلخ  نوكت  وأ 

مجن قبط  ضعبلا ، اهضعب  لوح  مظتنت  ةيمجنلا ، قابطألاب  طغم  بشخ  ةيآ ، ربنملا 
اههاجتاب دوجولا ، ةكرحب  نولا ، ةموميدب  حوت  لاشألا  لك  ةشير ، نيرشعو  ةعبرأ  نم 

لالخ لاوطلا  تاعاسلا  تيضمأ  مل  هتليسوب ، هتقيرطب ، لك  اهحيبستب ، ءانفلا ، بوص 
رجحلا تالاهتباو  فراخزلا  تاسهسهورونلا  دئاصق  قلت  واحم  راهنلا  تالوحت 

لمأتأ سيئرلا  بابلا  ربع  جراخلا  لإ  قيرط  ف  انه ، رسيت  ام  لكو  فدصلاو  بشخلاو 
ةحازإب حتفي  ثيحب  ىرجم ، هل  فرخزم ، قيقر ، باب  هناوأل ، ًاقباس  ًاديرف  ارصنع 

ًيثم هل  فرعأ  ديرف ال  رصنع  نويدروكوأ ،)  ) نييزاوتملا نيرادجلا  لخاد  لإ  هيعارصم 
.رصمب ةينيدلا  ةرامعلا  ف 

حور نأ  نقوأ  ةرم  لك  ف  هنم ، لخدأ  نأ  اضورفم  ناك  يذلا  لخدملا  لإ  جرخأ 
هاجتاب وطخلل  ابهأتم  قيرطلا ، جيجض  لإ  ايغصم  ملسلا ، لع  سلجأ  تفشو ، تقر 

.رادحلسلا ملصأ  دجسم  ف  رخآ  دوجو  ىرخأ ، ةلاح 
ةيرصم تايلجت 

..عادولا ةس 
.ريزولا باب  رباقم  ف  لودلا  راطملا 

.ملاع رقنس  قآ  دجسم  ف  ءاقرزلا  ةيرادجلا 
رودص ف  ةنزتخم  تاياحلا  ةقزألاو ، يراوحلا  كلذك  اهب ، ةصاخ  ةركاذ  عراوشلل 

، ليختملاو قيقحلا  ةيروطسألاو ، ةيعقاولا  رصانعلا ، اهيف  لخادتت  مهتدئفأو ، رشبلا 
مهضعبل ةشياعمو  ابراقت  رثكأ  رشبلا  نأل  ةدام  رزغأو  ءارث  رثكأ  ةميدقلا  ةنيدملا  ةركاذ 

عوقو دنع  تح  رئاصملا  براقتتو  تاويحلا  لخادتت  قيرطلا  ف  انه  .ضعبلا 
.تارجاشملا



كاذو تقو  اذه  رجفلا ، تح  بورغلا  دعب  امو  ركابلا ، حابصلا  يدنع  تاقوألا  لمجأ 
نإ لاق  نم  دحاو ، موي  ف  نيترم  هيلع  تددرت  ام  اذإ  ًافلتخم  ًانام  شياعأ  نأك  تقو ،

عم ضقني  ناملا  نأ  ةقيقحلا  ريغتي ، يذلا  وه  نامزلا  نإ  ريغتي ، تباث ال  ناملا 
ةظحل ليخت  اننمي  ال  ناملل ، رخآلا  هجولا  وه  نامزلا  لقتنم ، لوحتم ، امهالك  نامزلا ،
لواحأ ةميدقلا  نييارش  ف  وجتم  سوجأ  امدنع  هيف ، لثمت  نام  راطإ  نودب  ةيضقنم 

.اضيأ ةميمحلا  تنمأو  ةيلوملا  مايأ  ةداعتسا 
ةلحر اعجارتم ، هباحسناو  ليللا  قارتفا  نم  اءدب  ركابلا ، حابصلا  تاقوألا  لمجأ 

وأةيلامجلا ربع  ضمأ  نأ  امإ  نيح ، لإ  تبرتغا  نأ  دعب  اهيلع  صرحأ  ةيعوبسأ 
قرطلا نع  ةديعبلا  هاقملا  ةصاخ  ةنيدملا ، ظاقيتسا  ىرأ  ذإ  دعسأ  رمحألا ، بردلا 

ةرهاقلا ف  هقملا  نئابزلا ، لابقتسال  ناملا  ةئيهتو  اهباوبأ  حتف  تاظحل  ةريبلا ،
نييفرحلا ةصاخ  نيلماعلا ، لاجرلل  ةبسنلاب  لمعلاو  تيبلا  نيب  لاقتنا  نام  وه  ةميدقلا 

.مهنم
، ناخدلا سافنأو  عيرسلا  راطفإلاو  ياشلا  بوك  ثيح  ةحابطصالا ، نام  حابصلا  ف 

تابرع راطفإلا ، لوانتل  ىرخأ  طاقن  ةمث  .لمعلا  لإ  هاجتالا  نمي  غامدلا  نزو  دعب 
رضخألا لصبلاو  شيعلا  صفقو  قابطألا  ثيح  اريغص ، امعطم  هبشت  تلاو  لوفلا 
لدابت ةينامإو  ةكراشملا  ةعتم  هيف  لوف  ةبرع  لع  راطفإلا  للخملاو ، نوميللاو 

ف انه  ناك  تاينيتسلا  تح  ةيميمحلا ، نم  تاظحل  دتمت  دقو  لهجن  نم  عم  ثيداحألا 
وبأ مهنم  ركذأ  ةخسارلا ، ةريبلا  معاطملا  نم  رثكأ  ةرهش  مهل  نولوجتم  ةعاب  ةيلامجلا 

رئاطف ةعاب  كانه  ناكو  سسك ،)  ) ىبرغملا هدبع  تايولح )  ) يرضخلا لوف ،)  ) رجح
، همدقي ام  ديوجتل  ةيانعلا  صقأ  لذبي  عئاب  لك  ناك  سانلا  دادعأ  ديازت  لبق  .ةيلقم 

، بلطلا ديازتل  ةيانعلا  ةلق  ةريخألا  تاونسلا  تامس  نم  هتعاضب ، علديو  هتاءادن  ققريو 
هيفوب لصبلاو ، نوميللاو  ةفغرألا  نم  ءاشأ  ام  قتنأ  بلطأ ، فقأ ، لوفلا  ةبرع  لع 

هديو ال ةبولطملا  ةميقلا  ركذيف  اذكو ، اذك  تذخأ  ننإ  عئابلل  لوقأ  ةياهنلا  فو  حوتفم ،
يرصملل نمي  بذك ، ةلاح  طق  فرعأ  مل  ةلداجم ، يأ  ثدحت  ال  لوفلا ، فرغ  نع  فكت 

امف ًافرتحم ، اصل  ناك  ول  تح  ماعطلاب  قلعتي  اميف  الإ  ءش  يأ  ف  زواجتي  وأ  لبقي  نأ 
، ىدتنم لإ  قيرطلا  لوحتي  ليللا  ف  هموي ، لبقتسي  وهو  ناسنإلا  هلوانتي  ماعطب  لابلا 

نم ةكرحلا  ديازتت  ءاشعلاو  بيغملا  نيب  ام  دضانملاو ، سارلا  جرخت  هاقملا 
سولجلا هاقملا ، لع  يروكذلا  رهسلا  دتميو  ثانإلا  ددع  لقي  ةرشاعلا  دعب  نيسنجلا ،

، اهيلع هتسالغو  لجرلا  نم  اهتحار  ةينامإل  طقف  سيل  ةأرملل ، تقو  بسنأ  هقملا  لع 
حيحص تيبلا ، هجاتحي  ام  هنم  بلطتل  هباحصأ  نيب  سلاجلا  هيبأ  لإ  اهلفط  لسرتل  امنإ 

يأ كرتي  الأ  دبالو  هنارقأ  نيب  سلجي  هنإ  لداجي ، لجرلا ال  نل  اسمه ، سمهي  لفطلا  نأ 
.هتيب لهأ  عم  لذاختم  هنأب  عابطنا 

ق: ــــ ير ــــ طلا تا  ــــ يا ــ ك ــ ح
ادورشو ةقيمع ، ارفح  كرتيف  طخلا  ليقث  نوي  ًانايحأ  هوجولا ، لع  تامالع  نمزلل 



لمعي اماع ، نينامث  نآلا  رمعلا  نم  غلبي  ضايب ، ناكد  بحاص  هدبع  مع  تارظنلا ، ف 
« ..شوتلخدام تيب  شيفام  : » ًادكؤم لوقي  كلذل  ةنس  نيسمخ  ذنم  اضيبمو  اراحم 
 ..« هذخاؤم ناطلسلا ال  مأ  يد  : » هيلإ علطتي  هجاوملا ، دجسملا  بحاص  نع  هلأسأ 

«. ..رتسلاب انرمأ  انبر  لصأ  : » اهركذ امدنع  هحمالم  ريغت  نع  هنم  رسفتسا 
 ..«. لاطب ناك  اهيشم  لصأ  ةذخاؤم  ال   .. » راسفتسالا لع  رصأ 

نبالاف ةديدج ، ليصافت  ركذي  هدبع  مع  نأ  ريغ  ةغيصلا ، سفنب  ابيرقت  اهعمسأ  ةرابعلا 
دجسملا اذه  ءانب  ف  اهدعاس  كلذل  همأ ، كولس  نع  ايضار  ني  مل  نابعش  ناطلسلا  وهو 

اهلوصو دنعو  دجسملا  دقفتل  همأ  ناطلسلا  اعد  احوتفم ، لظ  اربق  اهل  رفحو  ليمجلا ،
: هدبع مع  لمي  بارتلا ، اهيلع  ليهي  أدبو  اهعفدب  ماق  ربقلا  لإ 

 ..«. ةيح اهنفد  هدك  ناشع  »
ناطلسلا نأ  دحاو ، اهنومضم  نل  ةقطنملا ، ف  ةغيص  نم  رثكأب  اهعمسأ  ةياحلا 

عم ضقانتي  سانلا  هلوقي  ام  نإف  لبق  نم  تركذ  امكو  اهكولس ، ءوسل  ةيح  همأ  نفد 
تاياورلا هذه  رارمتسا  بيرغ  اهل ، ةرصاعملا  خيراتلا  رداصم  ف  تدرو  تلا  اهتريس 

.اهتافو نم  نورق  ةينامث  لاوح  دعب 
رخآ ئارو ، ةنابتلا  بردو  حالسلا ، قوس  عراش  حبصأ  ريزولا ، باب  لإ  دوعصلا  أدبأ 

نيدلا لبقم  ريمألا  اهانب  ةيواز  لصألا  ف  ناك  اشاب ، فراع  عماج  حالسلا  قوس 
فراع لع  اريخأ  مسالا  رقتساو  نامثعلا ، رصعلا  ف  اشاب  للمردلا  هددج  مث  مورلا ،

.ةقطنملا ناس  نم  ناكو  اشاب 
ةنيدملا ف  ارارم  اهيلإ  ترشأ  ةيصاخ  جرعتي ، امنإ  ميقتسم ، طخ  ف  ضمي  عراشلا ال 

، ليبس وأ  ريبك  تيب  وأ  دجسمب  ًاقلغم  اهرخآ  ودبي  تلا  ةفاسملا  هتنت  امئاد  ةميدقلا ،
ةعونتم انه  شرولا  اهروصع ، فلتخم  ف  ةرامعلل  ح  فيشرأ  ةيويحلاب ، ضيفي  عراش 

نوكتي ريبك  تيب  هنإ  زازرلا ، ادختك  دمحأ  تيب  مامأ  رمأ  سانلاب ، نفلاب ، ةرماع  نهملا ،
ءاوس صاخ ، عقو  انه  ءامسألل  لقتسم ، تيب  ةحاسم  ف  امهنم  لك  نيريبك  نيحانج  نم 

وأ رادنمهملا ، دمحأ  وأ  بجاحلا ، ساملا  وأ  فسويلا ، ياجلأ  لثم  دجاسمل ، تناك 
اهنأ دبال  ةمياصلا ؟ ه  نم  ىرت  ةمياصلا ، ةراحب  رمأ  ةقزأ ، وأ  يراوحل  ءامسألا  تناك 
ةفصلا نشهدأ  ام  نأ  ريغ  داهزلا ، تافص  نم  اذهو  ةليوط  ًاتاقوأ  تماص  ةحلاص  ةديس 

نع حلا  ءانبأ  دحأ  لأسأ  تنك  هيلت ، تلا  رباقملاو  ريزولا  باب  لع  سانلا  اهقلطأ  تلا 
: ل لاقو  هديب  حول  دوصقملا ، ريزولا  وه  نمو  ريزولا ، باب 

«. ..لودلا راطملا  اد  ريزولا ، باب  شومسا  ام  اد  يبنلا ، لع  لص  مع  اي  »
.»؟ جاح اي  راطم  يأ  : » بعوتسأ مل  ةيادبلا  ف 

«. شعجريب ام  كانه  حيار  انه  نم  توفيب  للا  تيملا  وه  ام  : » احاض لاق 
«. ..لودلا راطملا  رباقملا  مسا  هدك  ناشع  : » اكرادتم تلق 



ل لق  فرعت  ول  كانه ، نم  عجر  دح  هيف  وه  هدك ، طبضلاب  : » ًادكؤم ..احاض  باجأ 
.«..

قوس عراش  نم  لصاولا  قيرطلا  مامأ  تاونس  ذنم  تفقوت  امدنع  تشهد  تركذت 
«. ..عادولا ةس  : » عراشلا مسا  ناك  ريزولا ، باب  رباقمو  حالسلا 

ضعب لوحتت  ًانايحأ  ًهمتم ، أرقأ  تحر  لإ ، برست  رعش  ةيرعش ، ةقاط  مسالا  ف  ناك 
، ناملا خيرات  نلغشي  ةباتلا ، اهب  كسمت  ةريزغ ال  ٍناعم  لإ  ةميدقلا  ةنيدملا  قرط 

نم هيف ، شيعأ  يذلا  نمزلا  لبق  انه  ناك  نم  نعمب ، ناملا ، لع  ناملا  ةقباطم  اضيأ 
، ناملا خيرات  ةفرعم  اهلالخ  نم  نمي  ةديدع  رداصم  ةرهاقلل  دفو ؟ نم  لحر ، نم  ماقأ ،

رصم حوتف   » محلادبع نبا  بتك  امدنع  رصم  ف  أدب  يذلا  ططخلا  ةباتك  نف  دصقأ 
امب طاطسفلا  ةنيدمل  ًاقيقد  ًافصو  هيف  مدقو  يرجهلا  لوألا  نرقلا  ةياهن  برغملاو »

اذهو راثآلاو ، ططخلا  ركذ  ف  رابتعالاو  ظعاوملاب  فورعملا  يزيرقملا  ططخ  مث  توح ،
مل ةعوسوملا  هذه  نأ  ىرأو  هحور ، لإ  ذافنلاو  ناملا  عم  لماعتلا  ف  هل  ليثم  لمع ال 

نأ ف  اضيأ  اهتميق  نإ  بدألا ، رداصم  نم  ردصمو  يبدأ  لمعك  نآلا  تح  فشتكت 
تعبط رهاظلادبع ، نبا  باتك  اهنم  انيلإ  لصت  مل  ةميدق  اصوصن  انل  ظفح  يزيرقملا 

، نيدلجم ف  ةعبطلا  هذه  عقتو  رشع ، عساتلا  نرقلاب  قالوب  ةعبطم  ف  ةرم  لوأل  ططخلا 
اهقيقدت لع  فكع  نأ  دعب  ةمخض  تادلجم  ةتس  ف  عقت  ةققحم  ةعبط  تردص  اريخأو 
ةسسؤمب ندنل  ف  تعبط  اهنأل  ادودحم  لاز  ام  اهلوادت  نأ  الإ  ديس ، داؤف  نميأ  روتكدلا 
ةبتم عورشم  ف  اهتعابط  رمأ  ربدي  نأ  مهف  يزوف  روتكدلا  نم  نمتأو  ناقرفلا ،

اشاب لع  اهيف  لواح  تلا  ةيقيفوتلا  ططخلا  نم  ةديدج  ةخسن  انيلإ  مدق  امك  ةرسألا ،
، ةرهاقلا خيرات  لوح  تبتك  تلا  تافلؤملل  دح  يزيرقملا ال  هأدب  ام  لمي  نأ  كرابم 

ع ـــ ئا ــ قولاو ثاد  ــ حألا نود  ــ ة ت ــ خيرات تا  ــ لوح تناك  ءاو  سـ اهعئاقوو ،
ةيصخشلا تاركذملا  كلذك  برغلاو ، قرشلا  نم  اهب  اورم  ةلاحر  بتك  وأ  ر ، ــ هاو ــ ظلاو
مامتهالا فقوت  ظحالأ  ننأ  الإ  مجارتلا ، بتك  اضيأو  ءابدأو  ءاملع  نم  اهب  شاع  نمل 

ةعوضوملا تافلؤملا  دصقأو  ةيدرف ، دوهج  لإ  عجري  اهنع  ردصي  ام  ةنيدملاب ،
ةغللا قوفي  ةيبنجألا  تاغللاب  ةرهاقلا  نع  ةريخألا  تاونسلا  لالخ  ردصي  ام  نإ  ةيبرعلاب ،

.ةيبرعلا
برد وه  اه  نابعش ، ناطلسلا  مأ  ةسردمب  ارام  ريزولا  باب  عراشب  وطخلا  ف  رمتسأ 

، اغأ لع  ليبس  ةيصانلا  لع  عيبطلا ، ريرحلا  جسن  ف  نيصصختملا  يأ  نيزازقلا ،
فورعم هنل  .رشع  ثلاثلا  نرقلا  .نماثلا  نرقلا  ف  نب  رقنس ، قآ  دجسم  ةهجاوملا  ف 
رصعلا ف  هب  فرعو  عماجلا  مدخ  يذلا  ناظفحتسم  اغأ  ميهاربإ  اهدحأ  مسا ، نم  رثكأب 

نحصلا لإ  ةرشابم  لخدملا  زاتجن  قرزألا ، عماجلا  وه  رهشألا  مسالا  نل  نامثعلا 
جردت ال  لخادلا ، لإ  جراخلا  نم  انلقنت  طقف  ةدحاو  ةوطخ  ءامسلاب ، لصتملا  فوشملا 

عقوم ةجيتن  تتبن  اهنظأ  راجشأ  ةفصب  زكرملا  ف  .دجسملا  بلق  لإ  لوصولا  ف  انه 
ةدمعأ ةينامث  قوف  ةعوفرملا  غلبملا  ةكد  هارن  ام  لوأ  ةلبقلا ، ناويإ  لإ  هجتن  ةئضيملا ،

دباعملا سئانكو ، دباعم  نم  ةلوقنم  اهنإ  لوقلا  نمي  اهناجيتل  تءارق  نم  ماخرلا ، نم 



لإ هجتن  ثنرولا ، جاتلا  هيف  فرع  يذلاو  نامورلا  رصعلل  ةرخأتملا  ةلحرملا  نم 
.دجسملا اذه  هب  صتخي  ام  مهأ  ثيح  ناويإلا 

نم ةعئار  ةعومجم  اهنيب  اميف  لشت  ةرواجتم  ةيفزخ  تاطالب  نم  لماك  رادج 
، ةفلتخملا هتاجردب  قرزأ  هنل  قرزألا ، دحاو ، نول  لالخ  نم  قثبنت  ةيتابنلا ، فراخزلا 

رمحألا نوللا  نم  سم  هب  قماغ  قرزأ  نم  ناصغألا  هنم  قلطنت  ءاعو  زربي  يذلا  مسرلاف 
فخأ قرزأ  نم  راهزألاب  ةيحوملا  لاشألاو  عورفلا  جسفنبلا ، دودح  لع  فقي  كلذل 
تربخ نم  دحاو ، نولل  شهدم  عونت  يوامس ، قرزأ  نمف  تاطالبلا  ةيفلخ  امأ  ةجرد ،

تاجردل ةياهن  هنإ ال  لوقت  قرشلا  داجسلا  عم  اهتسرد  تلا  ناولألا  ـة  غا ــ بص ف 
ةفقو لو  امامتها  اهيلوأ  تلا  ىربلا  تاعوضوملا  نم  ناولألا  ةيزمر  نإ  ناولألا ،

نم هتفرع  ام  قوفي  ءاقرزلا  ةيرادجلا  هذهب  يباجعإو  تشهد  نإ  دعب ، اميف  اهءازإ  ةلوطم 
ةمخض ةحول  ةلبقلا  برق  رادجلا ، طسو  اعويذ ، رثكأو  رهشأ  ةينف  لامعأ  هاجت  رعاشم 

طسو ف  ومني  رجش  اذهو  بيلويتلا  عون  نم  ناتليطتسم  ناترجش  اهلخاد  ةليطتسم 
لوصو ركذأ  اريبك ، امامتها  اهيلوأ  تلا  ةيسرافلا  تامنمنملا  لالخ  نم  هتفرع  ايسآ ،
حابصلا ف  ًيل ، تقولا  ناك  ضاملا ، نرقلا  نم  نينامثو  ةتس  ماع  ىراخب  ةنيدم  لإ 

نم راجشأ  ةدع  اهتيضرأ  نم  قثبنت  ةقيدح  ةهجاوم  ف  يب  اذإو  ةذفانلا  تحتف  ركابلا 
تامنمنم ف  اهتفرع  تلا  ةرجشلا  لصأ  نيبو  يرصب  نيب  ءاقل  نم  هل  اي  بيلويتلا ، عون 

رابك نونانف  اهعدبأ  تلا  ىرخألا  تامنمنملا  لالخ  نم  اضيأو  دازهب  ناريإلا  نانفلا 
سيل لوغملاو ، ناغفألاو  سرافلا  نفلا  سرادمو  ةريهشلا  تاريه  ةسردم  لإ  نومتني 

ريثك مالسإلا ، نفلا  بتك  نم  ةمخض  ةبتم  نتقأ  ننإ  ءايشألا ، لصأ  ةيؤر  نم  لمجأ 
بلقأ نأ  تدتعا  ىوتسملا ، ةعيفر  ةيقار ، ةعابط  عوبطم  اهضعبو  تامنمنملا  لوح  اهنم 

، اهضعب ليصافت  تظفح  يرصب ، اهب  يرثأل  تامنمنملا ، ىرأل  تادلجملا  هذه  تاحفص 
ريهشلا ةمانهاشلا  باتك  خسن  ىدحإ  بسامهط ، ةمانهاشل  ةبحاصملا  موسرلا  اهنمو 
ناطيربلا فحتملا  ف  لوألا  نيترم ؛ تاحوللا  لوصأ  ىرأ  نأ  ل  حيتأ  مث  سودرفلل ،

ملاعلا دهعم  لإ  لقتنا  امدنع  ضرعملا  سفنل  ىرخألاو  ةيضاملا ، تاينيعستلا  لالخ 
ةحول لصأ  تعلاط  املك  هلوق  تدتعا  ام  اددرم  لوصألا ، مامأ  ًيوط  تفقوت  يبرعلا ،

.بتلا ف  هل  تيؤر  دعب  هتببحأ  ةمنمنم  وأ 
«. ..ءش لصألا  لثم  سيل  »

ةينفلا لامعألا  نم  رمحألا  بردلاب  لمهملا  دجسملا  اذه  ف  ءاقرزلا  ةيرادجلا 
يذلا روصعلا ، ربع  هانعدبأ  امب  صاخلا  لامجلا  زاربإ  لبس  فرعن  نحن ال  ةيملاعلا ،

تاحفص لإ  هلقن  نم  لوأ  ناك  مالسإلا  نفلل  ةبسنلابو  بناجألا ، اهتميقو  راثآلا  كردأ 
رصم لإ  ءاج  يذلا  نيفاد  سرب  سنرفلا  نانفلا  وه  ايفارغوتوفلا  نف  روهظ  لبق  بتلا 

، مالسإلا نفلا  نويع  اهلالخ  مسر  اماع ، رشع  ةعبس  اهب  ماقأو  رشع  عساتلا  نرقلا  ف 
ننأ ظح  نسح  نم  ةمخض ، تادلجم  ةعبرأ  نم  ةمخض  ةعوسوم  ف  زجنأ  ام  عبطو 

يرصب حيرأ  ننإ  اريغص ، ًافحتم  اهربتعأ  ةعوسوملا  هذه  اهنم ، ةيناثلا  ةعبطلا  نتقأ 
سيرب بتك  نآلا ، انعقاو  ف  قبت  امب  اهتنراقمو  تاحفصلا  هذه  لمأت  لالخ  دهجملا 



، يدنفأ سيردإ  مساب  اهلالخ  فرعو  رصم  ف  اهاضق  تلا  ةدملا  نع  هتاركذم  نيفاد 
لاوح ذنم  مويلا  باتك  ف  اهرشنب  تمقو  هلا -  همحر  اقول -  رونأ  روتكدلا  اهمجرت 

نوللا مـن ديلوت  ف  ة  ــ يرقبعلا هذ  ــ ه تاعاس ، لالخ  قرزألا  رادجلا  لمأتأ  .نرق  عبر 
قرزألاو ضيبألا ، نم  ضيبألا  امنإ  ضقانت ، الو  داضت  ال  ًاناولأ ، جتني  ـد  حاو نو  لـ نوللا ،
ءامسلا نول  هنإ  مالسإلا ، نفلا  ف  ةصاخ  ةنام  هل  ديدحتلاب  قرزألا  نوللا  قرزألا ، نم 
لإ هجتي  مالسإلا  نفلا  ف  ةيمالسإلا ، ةرامعلا  ف  ام  لك  نمؤملا ، اهيلإ  علطتي  تلا 

، ئاهناللا نول  قرزألاو  لاعتو ، هناحبس  قلاخلا  هنإ  طقف ، دحاو  دحاو ، زكرم 
.دودحماللا

، قرزألا دجسملا  هنإ  ماع ، لك  ف  راوزلا  نييالم  هاري  ادج ، ريهش  دجسم  لوبناتسإ  ف 
عراش ف  دجسملا  اذه  لصأ  روهش ، ةثالث  ذنم  لاحلا  ماعلا  اهرخآ  تارم  ثالث  هتيأر 

ةيرصملا ةراضحلا  بهن  جاتن  اذه  يرصملا ، قرزألا  دجسملا  ف  ديدحتلاب  ريزولا ، باب 
ةراضح يأ  ةفرحو ، انف  نيسمخو  ةثالث  رصم  نم  لطبأ  يذلا  لوألا ، ميلس  يدي  لع 

ضعبلا سمحتي  ىربك  ةيخيرات  ةميرج  هذه  لوبناتسإ ، لإ  اهب  لمعي  نم  لك  لقن  ةلماك ،
جرخأ امئاد  لمهم ، قرزألا  اندجسم  نإ  حتفلا ، فصو  وزغلا  لع  نوقلطيو  اهعوقول  انم 

لمتم دجسملا  ادبل  ءاقرزلا  ةيرادجلا  هذه  الولو  الطأ ، قرافأ  ننأ  عابطناب  هنم 
.سؤبلا

اهيلع قلطي  تلا  ريزولا  باب  ةنابج  تاوطخ  دعب  لع  ريزولا ، باب  عراش  لإ  دوعأ 
ةيواز دعب  عراشلا ، بلق  نم  أدبي  اهيلإ  يدؤملا  لخدملا  نإ  .لودلا  راطملا  لاهألا ،

ةيكتلا دجوت  ةنابجلا  لخاد  نوملسملا ، دونهلا  اهب  ميقي  ناك  ةميدق  ةيكت  دونهلا ،
ءاقشأ اهبو  ةرماع  لازت  امو  نادوسلا  ف  ىربلا  ةيفوصلا  ةقيرطلاب  طبترتو  ةينغريملا 

 - ةيرصملا تاقالعلل  ةيئرملا  ريغ  رصانعلا  نم  ارصنع  لثمت  اهنإ  نادوسلا ، نم  نوميقي 
تاعوبطملا مظعمو  رصم ، ف  رثؤم  روضح  ةينغريملا  ةيمتخلا  ةقيرطلل  ةينادوسلا ،

اهعاونأو بابقلل  حوتفم  فحتم  ريزولا  باب  ةنابج  .رصم  ف  ةعوبطم  اهثارتب  ةلصتملا 
ءانثأ ةعلقلا  راوسأ  لبق  ملاس  حالص  قيرط  نم  يرورم  دنع  اهلمجم  ف  اهارأ  اهزرطو ،

ةرهاظ هذهو  ةططخم ، ةئداه ، ةقطنم  بونجلا ، لإ  لامشلا  نم  يأ  رهزألا ، نم  مودق 
ف لخدت  تلا  عيراشملا  نم  ءايحألا ، قطانم  نم  اميظنت  رثكأ  نفدلا  قطانمف  ةماع ،
اهلغشت تلا  تاحاسملا  نم  رباقملا  لقن  نع  ددرت  ام  نآلا  هشيعن  يذلا  لوقعماللا  ةرئاد 
نولهجي اهراعسأو  اهتاحاسمو  ضارألا  لإ  نيعلطتملا  نم  رارقلا  باحصأ  اعبط  نآلا ،

همضت امل  مظعلا  ةميقلا  اضيأ  نولهجيو  توملاب ، مهتقالعو  ةصاخلا  نييرصملا  ةفاقث 
ف ضوخلا  لبق  نل  رصم ، ةركاذ  لإ  تمت  رصانعو  يرامعم  ثارت  نم  رباقملا  هذه 

يديؤملا ناتسراميبلا  لإ  ضمأ  اموي  هحرط  ةينامإ  روصتأ  مل  يذلا  عوضوملا  اذه 
.ةعلقلا ةقطنمو  ريزولا  باب  نيب  عقي  يذلا 

ةيرصم تايلجت 
م ـــ لصأ ع  ــ ماج



.مالسإلا نفلا  ساسأ  ميرلا  نآر  ـ قلا
.ةحتافلاب ًثمت  ءانبلا  ءازجأ  لمجأ  بابلا 

.للاو ءزجلا  نيب  ةلصلا  قلطنم  ةروسلاو  ةيآلا 
نجشلا نم  ةلاح  ف  ملصأ  عماج 

.روصعلا لخادتت  ه  ــ ناردج لع 
قيضلا عراشلاب  رمي  نم  لإ  اعلطتم  هلخاد  فقأ  تنك  يذلا  طاباسلا  تحت  رمأ 

رمأ ئارو ، قاحسإلا  سامجق  دجسم  حبصأ  .رادحلسلا  ملصأ  دجسم  لإ  يدؤملا 
، يزيرقملا هب  هركذ  يذلا  مسالاب  ظفتحي  لازام  قورحملا  برد  هلا ، دعس  ةراحب 

.مالسإلا ةفرخزلا  نف  عم  ىزاوتت  ةموظنم  ةميدقلا  ةرهاقلا  ف  بوردلاو  عراوشلا 
، نيتحاس وأ  ني  ـ عراش نيب  لصاولا  برد  ــ لا ـه  لي ض ، ــ يرع ليوط  عرا  ــ كانه ش

ادس ال نوي  دقو  ةيلامجلاو ، زعملا  عراش  نيب  لصي  يذلا  ر  ـــ فصألا برد  ـــ لا ل  ــ ثم
قوشلا رصقب  ةيلامجلا  عراش  لصي  ناك  يذلا  يوالبطلا  برد  لثم  ءش ، لإ  يدؤي 

امهالكو رفصألاو  يوالبطلا  امهيلك ؛ ف  تشع  دقو  ادس ، هتلعج  ةرامع  تماق  مث  اموي ،
.مطافلا رصعلا  ف  ريبلا  قرشلا  رصقلا  نم  اءزج  ناك 

.ةقزأو بورد  ةدع  مضت  ةيحان  وأ  قيضأ ، اعراش  اهرابتعا  نمي  ةراحلا 
.قيضأو رصقأ  عراش  قاقزلا :

.نحنم يأ  ةفطعلا :
رطضي ًانايحأو  نيقاقز ، وأ  نيبرد  نيب  لصي  نبم  ربع  وأ  رادج  ف  بقث  ةخوخلا :

هذه ةفاسملا ، رصقي  اهروبع  نبم ، ف  ةروفحم  ةخوخ  زاتجيل  عفترم  قلست  لإ  ناسنإلا 
امفيك ضمت  ةيئاوشع ، اهلهجي  يذلا  بيرغلل  ودبت  تلاو  ةميدقلا  ةنيدملا  تاميسقت  ه 

ةرم ةصاخلا ، اهنيناوقل  ًاقفو  ةطبضنم  ةمظنم ، ةنيدملا  نأ  رمألا  ةقيقح  امنيب  قفتا ،
اهساسأ نولل ، ةيمالسإلا  ةيؤرلاب  ةصاخ  ةمس  كلت  للاو ، ءزجلا  مامأ  نحن  ىرخأ 

بابلا بابلا ، ةرامعلا  ءازجأ  لمجأ  دجن  كلذل  ةحتافلا ؛ حتتفملا ، ثيح  ميرلا  نآرقلا 
نمي ةيآ  لك  ةروسلاو ، ةيآلا  نم  ةدمتسم  ةيؤر  كلذ  لي  رباعلل ، بيرغلل ، نيمأت  ةوعد ،

، رخآ نيوكت  نم  ءزجك  أرقُت  نأ  نميو  اهدعب ، امو  اهلبق  امب  ةلصتم  ريغ  اهتاذل ، أرقُت  نأ 
ةيبدألا لامعألاف  اضيأ ، صقلا  بيلاسأو  مالسإلا  نفلا  محت  ةيؤرلا  كلت  ةروسلا ،

يديحوتلاو امهريغو ،) ناويحلاو  ءالخبلا   ) ظحاجلاو ناغألا ،)  ) ناهبصألل ىربلا 
ةقالعلا كلت  لع  ةينبم  اهريغو  لامعألا  هذه  ةليلو ، ةليل  فلأ  اضيأ  ةسناؤملاو ،) عاتمإلا  )

ةيؤر نم  قلطنت  تلا  تاعادبإلاو  نونفلا  لك  ف  ةنماك  ةيؤر  اهنإ  للاو ، ءزجلا  نيب 
مل اهليصافتب ، عولا  يرورضلا  نم  سيل  نيوكتلاو ، ةأشنلا  ف  ةثوثبم  ةيؤر  ةيمالسإ ،

ةراضحلا ةيؤرو  زجنم  لثمتو  كاكتحالا  ءدب  عم  رشع  عساتلا  نرقلا  ف  الإ  ريغتت 
.ةيبرغلا

، باش اهعفدي  دي  ةبرع  حملأ  ةرثانتم ، تاريجش  ةمث  ريغص ، ناديم  لإ  لصأ  اذنأ  اه 



ف نولمعي  نونانف  اهب  لمعيو  اهنسي  ةقطنملا  فدصلاب ، ةمعطم  قيدانصب  ةلمحم 
نيعدبملا ءالؤه  نأ  ساسأ  لع  لاعتب  عمتجملا  اهيلإ  رظني  تلا  نونفلاو  دلجلاو  بشخلا 

لوأ لع  قلطأ  ذإ  ةغللا ، ريثأتل  ةجيتن  اذهو  عادبإلا ، ةفص  مهيلع  قبطنت  يأ ال  ةيعيانص ) )
ىرج اذه  عئانصلاو ، نونفلا  ةسردم  جرفلا ، ضور  ف  اشاب  لع  دمحم  اهأشنأ  ةسردم 

لوقأ اهلهأ ، ةبترم  تطبهو  ةفاك ، ةيفرحلا  نونفلا  لمشتل  عئانصلا  ةملك  تدتماف  رمألا 
نوقحتسي تالاجملا  تش  ف  رابك  نيعدبم  نينانف  تفرع  مهل  تشياعم  لالخ  نم  ننإ 

دجسم لخدم  لإ  تلصو  نآلا  هرمأ ، لصفأل  هيلإ  دوعأس  عوضوم  اذهو  لجألا ، ريدقتلا 
.رادحلسلا نيدلا  ءاهب  ملصأ  ريمألا 

، رصم ف  ةطلسلا  ةيمره  محي  يذلا  نوناقلا  ف  كولملا ، يداو  ف  ركفأ  ىرخأ  ةرم 
دقارم الإ  دجن  ال  كولملا ، يداو  ف  ةرخآلا ، دقارم  ف  امنإ  طقف ، ايندلا  ةايحلا  ف  سيل 

وبأ عارد  ةقطنم  ف  ءالبنلا  روبق  دجن  ةريصق  تسيل  ةفاسم  لع  طقف ، رصم  كولم 
ةفاسم ةمث  ةيوزنم ، ةريغص  ةيرق  مهلف  كولملاو  ةهلآلا  اومسر  نيذلا  نونانفلا  امأ  اجنلا ،

، طقف رصم  لع  ارصاق  سيل  كلذ  نأ  ودبي  ةيورخألا ، دقارملا  ف  تح  عارت  نأ  بجي 
، ةدوم تالص  اهلهأب  نطبرتو  اهيف  ةماقإلا  بحأ  تلا  شكارم  ةنيدمل  ترايز  لالخ 
نل هدحل ، ف  لك  ةطيسب ، كانه  رباقملا  برغملا ، اومح  نيذلا  نييدعسلا  رباقم  ترز 
مث نيفظوملا ، رابك  ةفاسم  دعب  مهيلي  مث  ءارمألا  ةطلسلا ، بيترت  يزاوي  رباقملا  بيترت 

نانجلا نكاس  ثيح  ةعلقلا  نم  بيترتلا  أدبي  ةرهاقلا  ف  انه  مدخلا ، ثيح  ربكأ  ةفاسم 
لطت نيطالسلا  دجاسم  جردتن ، مث  اشاب ، لع  دمحم  ويلوي -  ةروث  لبق  بقلي  ناك  امك  - 

مناه رايشوخ  دجسم  هراوج  لإ  ةهجاولا ، ف  نسح  ناطلسلا  مظعألا ، قيرطلا  لع 
ةبرقم لع  اشاب ، دومحم  نامثعلا  لاولا  دجسم  ناديملا  ف  عافرلاب ، فورعملا 

ربك املك  اباهم ، اريمأ  ناكو  ليخلا ) ريمأ  يأ   ) روخآ ريمأ  حامرلا  ياب  ىيناق  دجسم 
ودبي ملصأ  عماج  دعتبا ، هتيمهأ  تلق  املكو  نيطالسلا ، دقارم  نم  برتقا  ريمألا  ماقم 

عمجم يأ  ناديم ، لع  لطي  هنأ  مغر  لظلا ، ف  ةرومطم  هلامج  تادرفم  ًمهم ، ايوزنم ،
يدؤملا لخدملا  شوقنلا ، ةريزغ  ةعفترم ، هتهجاو  نأ  مغر  بشي  الو  قمسي  هنل ال  قرط 

ف امهدجن  دوسألاو  رفصملا  ضيبألا  قلبألا ، ماظن  ءادوسو ، ءاضيب  ةراجح  نم  هيلإ 
.ماشلا قلبأ 

انه تيلص  دقو  تلوفط ، ذنم  دلاولا  ةبحصب  اهتفرع  تلا  دجاسملا  دنع  فقوتأ  ننإ 
نم اهيلإ  ءجن  تلاو  ةيوبنلا  ةمطاف  ةديسلا  دجسم  انه  سيئرلا  انفده  ناك  ةعمجلا ،

دحأ ةكرش  عبتت  لاغبلا ، اهرجت  نوللا  ءارضخ  تابرع  نيبكار  نيسحلا  ناديم 
اهلك اهنإ  لوقيو  دجاسملا  رئاس  لع  فرعتي  يبأ  ناك  سراوس ، همسا  ناك  نيينانويلا ،

.هلا تويب  ءاوس ،
لثم ديحو ، سنم ، هب ، نتعم  ريغ  هنأل  امبر  داب ، نجش  اذ  هدجأ  انأو  ًفط  هتئج  نأ  ذنم 

اذه ًاديحو ، ادرف  ناسنإلا  نوي  امك  دحأ ، هدصقي  الو  دحأ  هروزي  يذلا ال  ناسنإلا 
.ةديحو ةخئاش ، ودبت  ًانايحأ  نابملا ، ضعب 



اهتحت حوتفملا ، اهفصتنم  ف  ةمامح  حملأ  ةليمج ، شوقن  اهفحي  ةرئاد  بابلا  لع 
.ةيراكذتلا ةحوللا 

لملا رادحلسلا  هلادبع  نب  ملصأ  لاعت  هلا  لإ  ريقفلا  دبعلا  عماجلا  اذه  أشنأ  »
«. ..ةيرجه نيعبرأو  ةعبسو  ةئامتس  ةنس  ..حلاصلا 

لصن انلوخد  درجمب  هيطغي ، ناك  امم  اضعب  بابلا ، لع  ةيساحن  شوقن  اياقب  حملأ 
نيب ةلصافلا  ةوطخلا  هذه  نل  ةدودحم ، اهلك  ةحاسملا  نأل  امبر  ءانبلا ، ميمص  لإ 
نيدلا ءاهب  ريمألا  لوألا : ءامسأ ، ةثالث  عماجلل  رياغم ، ملاع  لإ  انلقنت  جراخلاو  لخادلا 

لإ ملصأ  فيفخت  مت  هنأ  حضاو  نالصأ ،»  » هيلع سانلا  هقلطي  ناثلاو  رادحلسلا ، ملصأ 
«. نيدلا ءاهب   » شنملل لوألا  مسالا  لإ  ةبسن  ئاهبلا »  » ثلاثلاو نالصأ ،

سانلا فرعي  امك  ةينسلا »  » لضفي اذهل  حيرض ، هب  دجوي  نل ال  ةبق  عماجلل  نأ  مغر 
نم سيل  ةريزجلا ، هبش  نم  ةدفاولا  تاريثأتلا  نم  اذهو  هب ، ةالصلا  انه ، نوددشتملا 

مهف دلاخ  روتكدلا  نم  هتفرع  اممو  ةحرضأ ، اهب  دجاسم  ف  ةالصلا  مهدنع  بحتسملا 
، نييرصملا ضعب  دنع  نفدلا  تاداع  ريغت  فشتكا  هنأ  كرويوين  ةعماجب  خيراتلا  ذاتسأ 
عبتم وه  امك  دحللا  لضفي  امنإ  ضرألا ، تحت  ةينبم  فرغ  ف  نفدلا  نآلا  ضفري  نم  ةمث 

ثحبب همايق  هلالخ  كلذ  دلاخ  روتكدلا  فشتكا  جيلخلا ، لود  ضعبو  ةيدوعسلا  ف 
.ةفيلخلا ةقطنم  نع  ناديم 

نل اهيف  دقري  نأ  ملصأ  ريمألا  دارأ  امبرو  ةيلاخ ، اهنل  نفدلل  ةفرغ  انه  عماجلا  ف 
، بارحم اياقب  ىرأ  اماع ، نيثالث  ذنم  اهيف  هدرفمب  شيعي  دجسملا  سراح  هلهمي ، مل  ردقلا 

تاوشح اهلخاد  رئاود  ثالث  هولعي  ةيفرخز ، تاحاسم  ةمث  اموي ، هيطغي  ناك  ماخر  اياقب 
ةيتابن لاشأ  اهنم  عرفتي  قاروأ ، ةتس  نم  ةرهز  اهزكرم  طسولا  ةرئادلا  سبجلا ، نم 

نم ةعزوم ، ةدمعأ  ةتس  دجسملا  غارف  ف  ةينآرق ، ةيآب  هتنت  اهنم  لك  عرذأ ، ةئيه  لع 
راسم لالخ  ةسينك ، هنأ  حجرملا  ميدق  نبم  نم  لصألا ، ةفرعم  نمي  ةدمعألا  ناجيت 
تلخد دباعملا  نم  ءازجأ  ةفلتخملا ، ةدابعلا  رود  نيب  رامعملا  رصانع  تلخادت  نمزلا 
ف دبعملا  ىرن  اذه  دجاسملا ، ف  اهتيؤر  اننمي  امهيلك  نم  ءازجأو  سئانك  ف 

هلا ةدابع  ةدحاوف ، ةياغلا  امأ  ناسنإلا ، قرفتيو  راجحألا  دحوتت  دجسملا ، ف  ةسينلا 
.لمأتنلف هيلإ  يدؤت  اهلك  ةفلتخم  قرط  كولس  ربع  لاعتو  هناحبس 

ىرخأ ةعفترم ، ةيبشخ  ةفرش  انه  حملأ  ةصاخ ، ةلاح  دجسم  لك  نإف  تركذ  امك 
ةكد نام  موقي  له  اذه ؟ شنأ  اذامل  ناملاب ، صاخ  رصنع  عفترملا ، فقسلا  براقت 
ذإ هلك ، اذه  لمتحي  هنإ  ءاسنلا ؟ ةالصل  لزعنم  نام  وهأ  ىرخألا ؟ دجاسملا  ف  غّلبملا 

فراخزلا نم  ةردان  ةعومجم  ةىؤر  نم  نمتأ  دجسملا ، غارف  لع  هنم  لطأ  هيلإ ، لصأ 
ةلئام تاعبرم  تاعبرمو ، رئاود  نم  نوكتي  اهنم  لك  تاعومجم ، ثالث  لع  ةعزوم 

قورشلل نايلج  نازمر  برغلا ، ف  ىرخأ  اههجاوت  قرشلا  ف  ةرئاد  ةمئاق ، ىرخأو 
ةيفولا ةباتلا  نم  راطإب  ةفوفحم  ةليطتسم  ذفاون  ةمث  ةياهنللو ، ةيادبلل  بورغلاو ،

هئطخت مطاف ال  ريثأت  ةمث  هلا ، رمأب  مكاحلا  دجسم  ف  ةقروملا  ةباتلا  ركذتأ  ةقروملا ،



ف ةعزوملا  شوقنلا  عئالط ، حلاصلا  دجسم  ف  ةدوجوملا  كلت  هبشت  فراخز  نيعلا ،
اهضعبو وزنم ، اهضعب  نجشلا ، ةلاحل  ًاقيمعت  ثدحت  سوسحم  هنل  ئرم  ريغ  نزاوت 

ذفاونلاو رئاودلا  اياقب ، للط ، ف  اننأ  رعشن  انلعجت  اهلامهإ ، اهتقاتع ، راثدنالا ، كشو  لع 
ةمث نأ  نعي  هدوجو  لالغ ، نزخم  عماجلا  ف  دجوي  لخادلا ، لإ  ءوضلا  لوخد  رسيت 

.نيرباعلا نيرفاسملا  وأ  نيحلاصلا  ةفاضتسا  دصقي  شنملا  ناك  امبر  ةماقإلل ، نام 
ملاعملا نم  حبصأ  ناسنإ  دنع  فقوتأ  ملصأ  ريمألا  دجسملا  شنم  لإ  قرطتأ  نأ  لبق 

ةيبشخلا ةفرشلا  ف  هرواحأ  انس ، نرغصي  هنأ  مغر  مع  اي  هل  لوقأ  دمحم ، مع  انه ،
امهالك انه ، رجحلا  لإ  رشبلا  دشي  ام  لع  فقن  ناملاب  هتلص  لالخ  نم  ةعفترملا ،

.ريثأتلا نالدابتي 
داتعا دجسملا ، ءارو  مقر 49 ، نالصأ  عماج  ةراح  ديلاوم  نم  هنإ  دمحم  مع  لوقي 

دعصي ناك  دومحم ، همسا  لجر  لإ  فرعت  .روجهم  هبش  ناك  يذلا  دجسملا  لع  ددرتلا 
ف ناك  ريخلا ، لهأ  نم  داجس  لع  لوصحلل  دهجلا  لذبيو  ناذألا ، عفريو  ةنذئملا  لإ 

ناكو رخآلا  قب  هدلب ، لإ  داع  امهدحأ  فاقوألا ، ناعبتي  ةروصنملا  نم  نانثا  دجسملا 
مع دجسملا ، قلغي  نأ  وبقم  ني  مل  لمعلا ، كرت  كلذل  هتجاح ؛ في  ادج ال  ًىئض  هبترم 

لإ ىوأ  هيف ، ميقي  يذلا  ميدقلا  تيبلا  راهنا  مايألا  هذه  فو  حاتفملا ، ذخأ  دمحم 
.حسم سنك ، ءش ، لب  موقي  حبصأ  عماجلا ،

: ةعرسب لوقي  ناملاب ، صاخ  طابترا  هيدل  ناك  اذإ  امع  هلأسأ 
حورأ نمم  ناك  انأ  ام  ..بيط  تدعق ، شتنك  ام  ملصأ  تقشع  شتنك  ام  ول  انأ  »

سبال ناكو  مانملا  ف  لاج  هفوشاب ، نأ  ل  أيهتي  ناك  نل  ةيوبنلا ، ةمطاف  دجسم 
ةتح عماجلاو  انأ  تيقب  ةصالخلا  ..عماجلا  نم  كلاب  لخ  ل  لاقو  ضيبأ ، ف  ضيبأ 

 ..«. ةدحاو
قلغي ًانفدم ، نوكت  نأ  ضورفملا  نم  ناك  تلا  ةفرغلا  ف  ماني  هنأ  دمحم  مع  لوقي 
ةيساسألا نهملا  نيطوسبم ،»  » سان اهيف  ةقطنملا  ناملاب ، اًدحوتم  حبصيو  ًيل  بابلا 

نم سدنهم  ءاج  مهتقفن ، لع  اوممري  نأ  اودارأ  لازلزلا  دعب  ةيذحألاو ، ةراجنلا  انه ،
 ..«. انيلع شلخدي  ام  هد  ماللا   .. » نل اهعمج ، تلا  سولفلا  بلطو  فاقوألا 

دصقي ارصع ، عقو  يذلا  لازلزلا  موي  هيلع  ترم  ةظحل  بعصأ  نإ  دمحم  مع  لوقي 
الول رصعلا ، ةالص  تقو  كلذ  ناك  نات ، درو  لام  عماجلا  اهموي  ماع 1992 ، لازلز 

امامت ًاغرفتم  دمحم  مع  شيعي  ةسيسب ، حبصأل  هساسأ  ةوقو  دجسملاب  هلا  ةيانع 
حبصي امدنع  ناملاب ، درفني  امدنع  هتاقوأ  دعسأ  ىرخأ ، لغاشم  الو  ةرسأ  ال  دجسملل ،

.قيرطلا جيجض  هيلإ  لصي  ًيل ، اهلداجيو  هسفن  رواحي  ًانايحأ  دجسملاب ، اًدحوتم 
ملصأ ريمألا  نإ  لوقي  ناديملا  نم  رخآلا  فرطلا  لع  ةيذحألا  شرو  باحصأ  دحأ 

لك ف  نل  دكأتم ، ريغ  هنإ  سربيب ، رهاظلا  وأ  نووالق  ناطلسلل  حالسلا  لمحي  ناك 
قوقش هب  تثدح  دجسملا  نإ  لوقيل  نيفقاولا  دحأ  لخدتي  سيرلا ،»  » مدخي ناك  لاوحألا 

، ةريقف عماوج  هيفو  سيوك ، اهظحو  ةينغ  عماوج  هيف  رشبلا  لثم  نل  لازلزلا ، دعب 



قبي زجعي  امل  ، » هلاح دق  لع  حبصيو  رمعلا  ف  مدقتي  يذلا  لجرلا  هبشي  ملصأ 
.نابلغ عماج  اد  نابلغ »

؟ نابلغ ملصأ  نأ  حيحص  له 
نم اضعب  نإو  ايرث ، ناك  هنإ  لوقلا  نمي  فراخزو  شوقن  نم  هنمضتي  اميف  قيقدتلاب 
نم ملصأ ، ريمألا  لإ  لصن  انه  ةيانعلا ، ضعب  لإ  جاتحي  طقف ، لازام ، ءارثلا  اذه  راثآ 

؟ هحمالم ه  امو  وه ؟
م: ـــ ل ــــ صأ ر  ــــ ي ـــ مألا

نب ليلخ  فرشألا  كلملا  عيزوت  مت  نأ  دعبو  فلألا ، نووالق  روصنملا  كيلامم  دحأ  وه 
فيس ريمألا  بيصن  ناك  نووالق ، نبا  دمحم  رصانلا  ةنطلس  ءانثأ  هلتق  دعب  نووالق 

مهتداس ءافتخا  دعب  كيلامملا  ناك  رالس ، ريمألا  لإ  لقتنا  مث  يروصنملا ، شوقأ  نيدلا 
.ةكرتلا نم  ءزجك  مهعيزوت  متي 

دمحم رصانلا  ررق  يأ  ةرشع ، ةرمإب  هيلع  معنأ  كرلا ، نم  رصانلا  كلملا  ةدوع  دعب 
مر ف  ارهام  ناك  ةئام ، ريمأ  لإ  قرت  مث  كيلامم ، ةرشع  لع  ريمأ  لإ  هتيقرت 

عبس ةنس  نابعش  رشاع  تبسلا  موي  تام  نأ  لإ  ريخو ، ردص  ةمالس  عم  باشنلا ،
دومحم ناك  هنأ  نعي  اذهف  هشارف  لع  كولمملا  تومي  امدنع  ةئامعبسو ، نيعبرأو 

، مهنم رابلا  ةصاخ  ةيواسأم ، تناك  كيلامملا  تاياهن  مظعم  عبطلا ، قيقر  ةريسلا ،
: هططخ ف  كرابم  اشاب  لع  لوقي  ناطلسلا ، نم  اريثك  اوبرتقا  نيذلا 

ماقم عماجلا  اذه  نآلا  لإو  ليبسلل ، ءام  ضوحو  ةينس  اراد  عماجلا  اذه  راوجب  أشنأو 
ف ماخر  حاولأ  ربنملا  هيلع  يذلا  ناويللا  طئاح  لعو  ةنولأ ، ةعبرأ  هبو  رئاعشلا ، هب 
، ملصأ عراشب  ناباب  هلو  ًافوشم ، قبو  نآلا  تمده  ةبق  هنحص  لع  ناكو  ةرئادلا ،

: امهدحأ لعأب  بوتم 
، ملسو هبحصو  هلآ  لعو  دمحم  انديس  لع  هلا  لصو  ميحرلا ، نمحرلا  هلا  مسب  »

راد حالسلا  هلا  دبع  ملصأ  لاعت  هلا  لإ  ريقفلا  دبعلا  كرابملا  عماجلا  اذه  أشنأ 
ف فوأو  ةئامعبسو  نيعبرأو  سمخ  ةنس  ف  هترامع  ف  أدتباو  حلاصلا ،» لاملا 

.ةئامعبسو نيعبرأو  تس  ةنس  لوألا  عيبر 
هداريإ غلبمو  ةمحملا ، نم  ريرقتب  سيبدنسلا  ناميلس  طسألا  رظن  تحت  فاقوأ  هلو 

فلأ رشع  دحأ  نكامأ  راجيإ  اهنم  ًاشرق ، نوتسو  ةعبرأو  شرق  فلأ  رشع  انثا  ةنسلا  ف 
ف، ــ صنو ًاشرق  نو  ـ تسو ـة  عبسو ـف ، صنو ًاشرق  نوعستو  ةتسو  ةئامعستو  شرق 

فصنو ًاشرق  رشع  ـد  حأو ـة  ئامعبرأو فالآ  ـة  عبرأ تا  ــ بترملا ف  ا  ــ هنم فر  ــ صي
.تارامعلل قابلاو 

ابيرقت فتخا  يذلا  شرقلاب  بسحي  هنمز  ف  ناك  كرابم ، اشاب  لع  هدروأ  ام  هتني 
.هينجلا قيرطلا  فو  ميلملا ، دعب  نآلا 

هنأ الإ  عماجلا  لع  ميخي  يذلا  لامهإلا  مغر  ناديملا ، لإ  ًادئاع  ملصأ  دجسم  قرافأ 



، هلخاد ءوضلا  ركذتأ  هديعتسأ ، يدرفمب  نوكأ  امدنع  تاولخ  فو  ارثأ ، سفن  ف  كرتي 
اءزج حبصأ  يذلا  ديحولا  سراحلاو  كولمملاب ، مطافلا  اهيف  لخادتي  تلا  هشوقنو 

.رصقأ هرمع  ناسنإلا  نل  ةرامعلاب ، ناسنإلا  دحوتي  ًانايحأ  ناينبلا ، نم 
اهيف نوفدم  ةريغص  ةيواز  نيميلا  لإ  ةيوبنلا ، ةمطاف  دجسم  لإ  اهجتم  ناديملا  ربعأ 

مث ةحتافلا ، ةءارقل  فقوتأ  قوسدلا ، ميهاربإ  خيشلا  قيقش  قوسدلا  هلادبع  خيشلا 
ةبحصب اراغص  اريثك  هيلع  ددرتن  انك  دقو  ةيوبنلا ، ةمطاف  ةديسلا  ةرايزل  لصاوأ 

.هلا امهمحر  نيدلاولا ،
نينعي ام  نل  رصم ، لخدت  مل  اهنأ  ايخيرات  تباثلاو  انه ، ةنوفدم  اهنإ  سانلا  لوقي 

مالسلاو ةالصلا  هيلع  لوسرلا  تيب  لآ  نم  درف  نم  ام  هنإ  لوقلا  نمي  نعملا ، زمرلا ،
تأي نأ  ايؤرلا ، دقارم  مسي  امب  ةلشملا  اولح  نويرصملا  رصم ، ف  دقرم  هلو  الإ 

نوي ةوبنلا ، تيب  دارفأ  دحأل  دقرم  ءانبب  نيحلاصلا  دحأ  رمأيو  مانملا ، ف  بيهم  خيش 
ةديسلاو ةيقر  ةديسلاو  ةنيس  ةديسلا  ةرايز  اننمي  اذه  ذيفنتلا ، بجاو  ارمأ  كلذ 

نم برقلاب  اضيأ ، ةروطسألا  دجوت  انه  نولوط ، نبا  عماج  لي  دحاو  عراش  ف  ةكتاع 
يديس همساو  هيف  نوفدم  لوسرلا  مداخ  نإ  ريغص  دجسم  نع  سانلا  لوقي  ملصأ  دجسم 

نإ سانلا  لوقي  ةنيدملا  ف  ليمج  نبم  دجوي  ثيح  ساف ، ةنيدمب  كلذ  نركذي  هلادبع ،
برشو ساف  لع  جرع  هب  ءارسإلا  ةليل  هتدوع  قيرط  ف  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  لوسرلا 

ةميدقلا ندملا  اهنإ  يرجهلا ، ناثلا  نرقلا  ف  تينب  ساف  قفدت ، لازت  ام  ءام  نيع  نم 
امل تبجعت  رمحألا  بردلا  ف  انه  رشبلا ، هب  كرحتي  نودملا ، ريغ  صاخلا  اهخيرات  اهل 

.ليصفت اذهلو  نابعش ، ناطلسلا  مأ  نع  سانلا  نم  هتعمس 
.ة ـ مالسإلا ةراضحلا  ف  ـة  محرلا حور  صـ

.نغلاو ريقفلل  ًاناجم  جالعلا 
.نولوط نبا  عماج  ف  نيملسملاو  طابقألا  نم  ءا  ــ بطألا

.قيسوملاب ةي  ـ سفنلا ضارمألا  جال  عـ
ام هيلع  ودبي  ام  اذه  برخلا ، ناملا  دهشم  لمتكال  ةيقبتملا  ةيرجحلا  ساوقألا  الول 

تلا ةليلجلا  ريخلا  لامعأ  نم  ناتسراميبلا  يومح ، خيش  ديؤملا  ناتسراميب  نم  قبت 
ًاطاشن بطلا  ني  مل  تاوقناخلاو ، ةلبسألا  لثم  امامت  ةيمالسإلا ، ةراضحلا  اهب  تزيمت 

ةلافك اضيأ  امنإ  طقف  اذه  سيل  ًاناجم ، هلك  جالعلا  ناك  حبرلل ، ةفدهتسملا  ةطشنألا  نم 
ايأ هطاشن  وأ  هتراجت  لإ  دوعيو  امامت  هؤافش  متي  تح  ضيرملاب  ةصاخلا  فورظلا 

.ناك
« ناتس و« ضيرم ، يأ : راميب »  » لوألا نيءزج ، نم  نوكتت  ةيسراف  ةملك  ناتسراميب 

فشتسم لوأ  رشع ، عساتلا  نرقلا  ةيادب  ذنم  فرع  امك  فشتسملا  هنإ  نام ، يأ :
ربتعيو لبعز ، وبأ  فشتسم  لع ، دمحم  رصع  ف  يبوروألا  ماظنلا  لع  رصم  هتفرع 

باتك هلو  ةثيدحلا ، سسألا  لع  رصم  ف  حصلا  ماظنلا  شنم  وه  سنرفلا  كب  دولك 



لإ ترايز  لالخو  ةرم ، نم  رثكأ  عبطو  مجرت  رصم ، ف  هتماقإ  تاونس  نع  مهم 
نم نيمداقلل  حصلا  رجحلل  اصصخم  ناك  نام  ف  نوفدم  هنأ  تفشتكا  ايليسرام 

اهب داع  ةيرثأ  اعطق  مضي  ريغص  فحتم  هب  دجويو  فاقث ، زكرمك  نآلا  مدختسيو  جراخلا 
فرع عراشلا  ناك  نإو  همسا ، لمحي  ريهش  عراش  ةرهاقلا  ف  دتمي  عبطلابو  .رصم  نم 

تيغلأ نأ  لإ  ةرهاقلا  ف  ةراعدلل  سيئرلا  زكرملا  هرابتعاب  تاينيعبرألا  ةياهن  تح 
.لالج ديس  ذئتقو  ناملربلا  بئان  نم  ةردابمب  ايمسر 

جالعلا لجأ  نم  سيل  ريخلا ، لامعأ  زربأك  ةيبرعلا  ةراضحلا  ف  ناتسراميبلا  تفرع 
نينسلا فالآ  ذنم  رصم  ف  بطلا  فرع  ءابطألا ، ميلعتلو  بطلل ، دهاعمك  امنإ  طقف ،

زربأ لعل  ةقيقد ، ةيحارج  تايلمع  تيرجأ  ةميدقلا  روصعلا  فو  ةمدقتملا ، هلئاسوب 
نم حضتي  ذإ  ءانبلا ، تايلمع  ءانثأ  اوبيصأ  نيذلا  مارهألا  لامعل  ةبسنلاب  مت  ام  اهل  لاثم 

مجامجلا ف  اهضعب  ماظعلا ، ف  ةيحارج  تايلمع  تمت  هنأ  ةيقبتملا  ةيمظعلا  مهلكايه 
نيززعم اوناك  مارهألا  اونب  نيذلاف  ةيدوبعلاب ، معز  يأ  ضحدي  اذهو  ةيرقفلا ، ةدمعألاو 

ةلص هل  حرص  ءانب  ف  سامحب  نومهسي  اوناك  امنإ  ةرخس ، لامع  اونوي  ملو  نيمرم ،
ناكو دارفأ ، هسرامي  بطلا  ناك  ةيبرعلا  ةراضحلا  ف  ةربقم ، سيلو  ةينيدلا  ةديقعلاب 

ناكو روهظلا  ف  ناتسراميبلا  ةركف  تأدب  مالسإلا  دعب  ليوط ، يبعش  ثوروم  ةمث 
، لومحم ناثلاو  مهل ، صصخم  نام  ف  لمعلا  ءابطألا  سرامي  يأ  تباث ، لوألا  نيعون ،
، اضيأ بورحلاو  ةئبوألاو  ضارمألا  فورظ  بسح  نام  لإ  نام  نم  لقني  يذلا  وهو 

نيلصفنم نيمسق  لإ  مسقني  ناتسراميبلا  ناك  لشلاو ، نومضملا  رقتسا  نمزلا  ربعو 
هلو ةيودألا  تادعملاب و  زهجم  امهنم  لك  ثانإلل ، رخآو  روكذلل  مسق  امهضعب ، نع 

يبأ نبا  ركذي  ةفلتخملا ، ضارمألل  تاعاق  مسق  لك  لخاد  نوشارفو ، نوضرممو  ءابطأ 
لماشلا هباتك  ف  سيع  دمحأ  روتكدلا  هنع  لقنو  ءابطألا » تاقبط   » هباتك ف  ةعبيصأ 
نأ ركذي  تاينيعبرألا ، لالخ  رصم  ف  عبط  يذلاو  مالسإلا  ف  تاناتسراميبلا  نع 
ةعاقو نويعلا )  ) ةلاحلل ةعاقو  ةحارجلل ، ةعاقو  ةينطابلا ، ضارمألل  تناك  ماسقألا 
، محلاب نوباصملا  مهو  نيمومحملل  مسق  هلخادبف  نطابلا  مسقلا  امأ  ريبجتلل ،
لازام يذلا  بلح  ناتسراميبل  ترايز  لالخ  هنأ  ركذأو  ةيلقعلا ، ضارمألا  ضرملو 

ًاقبط ممصملا  ةيلقعلا  ضارمألا  مسق  ف  ًيوط  تفقوت  ننأ  ةديج ، ةلاح  فو  اميلس 
، فاك اهيف  ءوضلا  ةحيسف ، نكامأ  ةيادبلا ، ف  ةفيفخلا  تالاحلاف  ضرملا ، تالاحل 

ام لإ  ناملا  لوحتي  ذئدنع  لخادلا ، ف  ةيصعتسملا  تالاحلا  نل  ةحيسف ، تاحتفلا 
.نيزانزلا هبشي 

روعاس مسي  ماعلا  سيئرلا  ناكو  هاناخبارشلا ، مست  ةيلديص  ناتسراميبلاب  قحلي 
.لصألا ةينايرس  ةملك  روعاسو  ماعلا ، فرشملا  يأ  ناتسراميبلا ،

نرقلا ف  شاع  اشنإلا ،» ةعانص  ف  شعألا  حبص   » هتعوسوم ف  يدنشقلقلا  لوقي 
ةملك تويبلاب ، اهنع  ربعملا  لصاوحلا  ه  هاناخبارشلا  نأ  يداليملا ، رشع  سماخلا 

( ةيقيسوملا تالآلا  تيب   ) هاناخلبطلا لثم  تاملك  دجن  انه  نم  ًاتيب ، نعت  هاناخ 
بارشلا تيب  ناتسراميب  لل  ناك  مادختسالاب ، ةصاخلا  ةيعوألا  تيب  هاناخ ) تشطلا  و(



ريقفلل فرصي  ءاودلا  ناكو  ةيودألا ، ةعانصل  ةمزاللا  داوملاب  ادوزم  ناكو  هب ، صاخلا 
ةجح أرقن  امدنعو  صصخملا ، فقولا  نم  اهتيطغت  متيف  فيلاكتلا  امأ  ريمألا ، لثم  امامت 

اهنمو نيرصقلا  نيب  ف  هتآشنمب  ةصاخلا  نووالق  نبا  روصنملا  ناطلسلا  فقو 
ف قالطإلا  لع  يبشخ  فقس  مدقأ  اهنمو  ةمئاق ، هاياقب  تلازام  يذلا  ناتسراميبلا 
ف مدقألا  ربتعي  نويعلا  بط  ف  صصختم  فشتسم  نآلا  هضرأ  لع  موقيو  رصم ،

قدأ فقولا  ةجح  كرتت  مل  ضاملا ، نرقلا  ف  ماع 1910  حتتفا  طسوألا ، قرشلا 
.اهل تضرعتو  الإ  ليصافتلا 

هيلع فشيو  ضيرملا  ءجي  يأ  جراخ ، لوألا  نيعون ، لإ  مسقني  جالعلا  ماظن  ناك 
متيف ةمدقتم  هتلاح  تناك  اذإ  امأ  هتيب ، لإ  اًدئاع  فرصنيو  هءاود  ملستي  مث  بيبطلا ،

ةفورعم ةبون  بيبط  لل  ناكو  ةلماك ، ةماقإ  ميقي  ثيح  لخادلا  مسقلا  ف  هزجح 
فشتسم ف  ةدوجوم  تناك  تلا  ةمدقتملا  جالعلا  بيلاسأ  نم  ةددحم ، ديعاومو 

فزعب نيفرتحملا  نييقيسوملا  نم  ةقرف  دجوت  تناك  قيسوملاب ، جالعلا  نووالق ،
متي ثيح  بطلا  ةيلك  لثم  ناتسراميبلا  ناكو  باصعألا ، ئدهت  ةيقيسوم  تاعوطقم 

ةزاجإ بيبطلا  حنم  متيو  .تالاحلا  ضرعو  ضرملا  جالع  لالخ  نم  بطلا  ميلعت 
هذه ىدحإل  اصن  سيع  دمحأ  روتكدلا  دروي  ناتسراميبلا ، نم  ةنهملا  ةسرامم 

.يبرعلا رثنلل  ةيديلقت  ريغ  رداصم  لع  انلدي  ليمج  صن  هنأل  ًماك ؛ هدروأ  تازاجإلا ،
نيدلا باهش  خيشلا  ءابلألا  جاهنمو  ءابطألا  ةدمع  لجألا  خيشلا  هبتك  ام  ةروص  هذه  »

دمحم لصحملا  باشلل  ةزاجإ  ةيرصملا  رايدلاب  ءابطألا  سيئر  فنحلا  غياصلا  نبا 
سيئر طعملا  دبع  نيدلا  نيز  خيشلا  لوحألا  فهلاو  لجألا  خيشلا  ةذمالت  دحأ  مازع ،

: هنيبنس امك  مدلا ) دصف   ) دصفلا ةلاسرل  هظفح  لع  نيحارجلا 
..ةيانعلا دمتسأ  هنمو  هل  دمحلا 

ءاش نم  ىدهو  نيحلاصلاو  ءارقفلا  ةمدخل  هراتخا  نم  هدابع  نم  قفو  يذلا  هل  دمحلا 
دقف دعبو  نيدلا ، موي  لإ  نامزألاو  تاقوألا  رمم  لع  ميقتسملا  جهنلاو  ميوقلا  قيرطلل 
( ةدوقفم تاملك   ... ) نب مازع  نب  دمحم  نيدلا  سمش  لصحملا  باشلا  يدنع  رضح 

ةيقب حلاصلا  خيشلا  ةمدخب  ديقتملاو  حارجلا  ةمدخب  فرشتملا  ناورجلا  نذؤملا  لع 
وه يروصنملا  ناتسراميبلاب  نيحارجلا  ةفئاط  خيشو  نيفراعلا  نيحلاصلا  فلسلا 

نيفراعلا هفالسأ  محرو  هتاكربب  هلا  انعفن  نالسر  نباب  روهشملا  طعملا  دبع  خيشلا 
هتاقوأو دصفلا  ةفرعم  لع  ةلمتشملا  ةفيطللا  ةلاسرلا  عيمج  لع  ضرعو  نيحلاصلا 
خيشلل ةروكذملا  ةلاسرلاو  ةبوسنملا  عفانملا  نم  هيلع  بترتي  امو  هطورشو  هتيفيكو 

همحرو هيعس  هلا  رش  يراصنألا  دعاس  نب  دمحم  نيدلا  سمش  مامتلا  ةمالعلا  مامإلا 
ةلاسرلل هظفح  نسح  لع  لد  اًديج  اضرع  همركو ، هنمب  هتانج  حيباحب  هنسأو 

 ..«. ةيبطلا بتلا  نم  اهريغو  اهتياور  قحب  نع  اهيوري  نأ  هتزجأ  دقو  ةروكذملا 
ناكو ةمراص ، ةمظنم ، رومألا  تناك  ةلاسرلا ، نم  قبت  يذلا  ءزجلا  هتنيو  انه  لإ 

.نيفلاخملا لع  تابوقعلا  قبطيو  هيلع  فرشيو  ءابطألا  لمع  بقاري  بستحملا 



ف فقأ  يذلا  يدىؤملا  ناتسراميبلا  هيلع  ناك  ام  ةفرعمل  خيراتلا  لإ  ءوجللا  لبق 
ًصف هيف  صصخي  يذلا  سيع  دمحأ  روتكدلا  باتك  لإ  دوعن  ةعلقلا ، برق  هلالطأ 

ناكو طاطسفلا ، ةقزأ  دحأ  ليدانقلا  قاقز  ف  ناك  اهمدقأ  نإ  لوقي  رصم ، تاناتسراميبل 
امأ برعلا ، لئابق  نم  رفاعملا  ونب  لإ  عجرت  ةيمستلاو  رفاعملا  همسا  رخآ  اضيأ  دجوي 
نيتس هيلع  قفنأ  ةيداليم ،  872 ةنس 259ه - ـ نولوط  نب  دمحأ  هأشنأف  قيتعلاب  فورعملا 
دكؤت رداصملا  ضعب  عوبسأ ، لك  هتعباتمل  بكريو  هسفنب  هيلع  فرشي  ناكو  .رانيد  فلأ 
، كولمم وأ  يدنج  هيف  جلاعي  الأ  نولوط  نبا  طرتشا  دقل  رصم ، ف  هعون  نم  لوألا  هنأ 

، هريغو ناتسراملا  لع  امهسبح  ءاسنلل ، رخآلاو  لاجرلل  امهدحأ  نيمامح  لمعو 
نيمأ دنع  ظفحيو  هعم  ام  لكو  هبايث  هنع  عزنت  ليلعلا  روضح  ةلاح  ف  هنأ  طرتشاو 

ةيذغألاو ةيودألاب  حاريو  يذغيو  هل  شرفيو  ةصاخ  سبالم  هيلإ  ملستو  ناتسراملا 
هلام طعاو  فارصنألاب » رمأ   » هبايث هل  طعي  اجورف  لكأ  اذإف  أربي ، تح  ءابطألاو 

ف دجسملاو  نيعلاو  ناتسراملا  لع  هسبح  ام  ناك  875م ، ةنس 262ه - ـ فو  هبايثو ،
ناتسراملا لع  قفنأ  ام  غلب  دق  ناكو  ةريثك  ًانايعأ  نوعرف  رونت  مسي  يذلا  لبجلا 

نئازخ دقفتيو  ةعمج  موي  لك  ف  هسفنب  بكري  ناكف  رانيد ، فلأ  نيتس  هلغتسمو 
نم نيسوبحملاو  نيلولعملا  رئاسو  ضرملا  لإ  رظنيو  ءابطألاو  اهيف  امو  ناتسراملا 

: ديقم لولغم ، مهنم  دحاو  هادانف  نيناجملا  دنع  فقو  تح  ةرم  لخد  نيناجملا ،
.ةليح لع  تلمع  امنإو  نونجمب ، انأ  ام  مالك ، عمسا  ريمألا  اهيأ  »

 ..« ةريبك ةنامر  ديرأ  نامرلا ، لكأل  ةوهش  سفن  فو 
فذق ةأجفو  هدي ، ف  اهزهو  اهب  حرف  هل ، اهورضحأف  ةنامرب  نولوط  نب  دمحأ  هل  رمأ 

تنمت ولو  هردص  لع  تحضن  نولوط ، نب  دمحأ  ردص  لإ  ةوق  نم  توأ  ام  لب  اهب 
.ناتسراميبلا لإ  كلذ  هب  دعي  ملو  ةسارحلا ، هيلع  اوددشي  نأ  مهرمأ  هتلتقل ، هنم 

ناكو ناتسراميبلا  هعماج  بناج  لإ  نب  نولوط  نبا  نإ  خرؤملا  يواخسلا  لوقي 
جورخب لاوزلا  لإ  ةينولوطلا  ةلودلا  تلآ  املو  دلجم ، فلأ  ةئام  لع  يوتحت  ةبتم  مضي 
لوألا عيبر  لايل  ةليل  سيمخلا  ةليل  رصم  نم  اهكولم  رخآ  نولوط  نب  دمحأ  نب  نابيش 

مهئاثر ف  ءارعشلا  ذخأ  هلاب ، فتملا  لبق  نم  بتالا  ناميلس  نب  دمحم  اهلخدو  292ه ،ـ
رعاشلل ةديصق  ثارملا  نيب  نمو  كلذ ، ف  لاوطلا  دئاصقلا  اومظنف  مهيلع  رسحتلاو 

: نولوطلا ناتسراميبلا  اهيف  ثري  ضاقلا  ديعس 
هعاستاو هنا  ـــ تسرام سنت  الو 

ِرَهشلاو لو  ــ حلل قازرألا  ة  ــ عسَوتو
ه ــ تّافكو هماُوق  ه مـن  ــ ف ا  ـــــ مو

ِر ـــ قَفلا يوذ  ني  ــ ـف تعملاب م  هـ ـ قْفِرو
هزا ــ هج ُن  ــ سح رو  ــ بقملا تيمللف 

ِرب ـــ جو جال  ــ ف ع قْفِر  حللو 



ناكو ةفلتخملا ، ةيودألا  عاونأ  اهيف  ةيلديص  ناملاب  نولوط  نبا  هقحلأ  امم  ناكو 
ةمزأ وأ  ام  بعت  عقي  نأ  ةيشخ  طايتحالا  ليبس  لع  سلجيل  ةعمجلا  موي  ايببط  صصخي 

نم .طابقألاو  نيملسملا  نم  نوجلاعملا  ءابطألا  ناكو  نيلصملا ، دحأل  ةئجافم 
لوتسا 1171م ) 567ه - ـ  ) يبويألا نيدلا  حالص  هانب  يذلا  كلذ  ىربلا  تاناتسراميبلا 

994م ةنس 384ه - ـ هلاب  زيزعلا  اهانب  ةعاق  مضي  ناك  يذلا  مطافلا  رصقلا  لع 
عنمي مسلطب  هدوز  هنأ  يدنشقلقلا  ركذيو  اناتسراميب ، نيدلا  حالص  ناطلسلا  اهلعجف 

هفصو يذلا  ريبج ، نبا  يبرغملا  هولخد  نيذلا  نيروهشملا  ةلاحرلا  نمو  لمنلا ، لوخد 
: ًئاق

رصق وهو  ةرهاقلا  ةنيدمب  يذلا  ناتسراملا  ناطلسلا ، اذه  رخافم  ف  هاندهاش  اممو  »
اميف نيعو  اباستحاو ، ارجأت  ةليضفلا  هذهل  هزربأ  اعاستاو  ًانسح  ةعئارلا  روصقلا  نم 

اهتماقإو ةبرشألا  لامعتسا  نم  هنمو  ريقاقعلا  نئازخ  هيدل  عضو  ةفرعملا  لهأ  نم  دعب 
ضرملا اهذختي  ةِرسأ  رصقلا  كلذ  ريصاقم  ف  تعضوو  اهعاونأ ، فالتخا  لع 

«. سلا ةلماك  عجاضم 
وهو يروصنملاب  فورعملا  كلذ  رصمب  بطلا  خيرات  ف  تاناتسراميبلا  رهشأ  نم 

جرأ فوسو  نيرصقلا ،) نيب   ) نيساحنلا ف  نووالق  روصنملا  ةعومجم  نم  ءزج 
ف اهيلإ  لصأ  امدنع  نووالق  ةعومجم  مامأ  ًيوط  فقوتأس  ننإ  ذإ  نآلا  هنع  ثيدحلا 

.هلا نيدل  زعملا  عراش  لالخ  ييعس 
ركذأ نأ  نتاف  هنع  ثدحتأ  نأ  لبق  يديؤملا ، ناتسراميبلا  ف  ريزولا ، باب  ف  تلزام 
كلذ ناك  ةينسلا ، ةقطنملاو  ةنابجلا  نيب  لصفي  روس  كانه  ناك  ريزولا ، باب  نع  اىيش 

فورعملا نيورش  نب  لع  نب  دومحم  نيدلا  مجن  ريزولا  نأ  ريغ  ةرهاقلا ، روس  نم  اءزج 
نووالق نب  دمحم  رصانلا  نب  كجك  فرشألا  كلملل  اريزو  ناك  نأ  تقو  دادغب  ريزوب 

، ريزولا بابب  فرع  نمزلا  عمو  سكعلابو ، تويبلا  لإ  ةنابجلا  نم  سانلا  رورمل  742ه ،ـ
تافاسملا تلخادت  نمزلا  عمو  توملا ، دقارمب  سانلل  ةيمويلا  ةايحلا  تلصتا  اذه 

.قرطلا تعطاقتو 
: ةليمجلا ةعئارلا ، هتعوسوم  ف  يزيرقملا  لوقي  يديؤملا ، ناتسراميبلا  لإ  دوعأ 

ةسردم تناك  ثيح  لبجلا  ةعلقب  هاناخلبطلا  هاجت  ةوصلا  قوف  ناتسراميبلا  اذه  »
باب ناك  ثيح  وه  هبابو  قوقرب  نب  جرف  رصانلا  اهمده  تلا  نيسح  نب  نابعش  فرشألا 

«. ةسردملا
قفني ناكو  ةرخآلا 821ه ـ ىدامج  نم  ارابتعا  هب  اولزن  ضرملا  نأ  يزيرقملا  ركذي 
ديؤملا تام  املف  ةليوز ، بابل  رواجملا  يديؤملا  عماجلل  ةصصخملا  فاقوألا  نم  هيلع 

تلا ةأشنملاف  ةرمتسم ، لازت  ةيكولمم ال  ةرهاظ  هذهو  هب ، لمعلا  لطعت  ماع 824ه ـ
اهيلإ قرطتي  دق  هليحر  درجمبو  همح ، ةدم  لاوط  ةيانعلاب  ظحت  مكاحلا  اهسسؤي 

ذئدنع .مهحلاصمو  سانلا  ةايحب  ةيوضع  ةلص  اهل  ناك  اذإ  الإ  امامت  لوزت  تح  لامهإلا 
تلا ةهباشملا  رومألا  نمو  اهتفيظو ، امبرو  اهملاعم  وأ  اهمسا  رييغتل  تالواحملا  ىرجت 



دسلا دض  تاداسلا  رونأ  سيئرلا  مح  ةيادب  عم  ترج  تلا  ةلمحلا  ليج  اهرصاع 
مهنأ نوفرعي  اهبو  اهيلع  نومئاقلا  ناك  ذإ  زايتماب ، ةيكولمم  ةلمح  تناكو  لاعلا ،

.هحايترا مدع  وه  يدبي  تقولا  سفن  ف  مكاحلا ، نم  وبق  قلي  رمأ  لع  نومدقي 
فقوم نع  ليواقأ  تددرتو  لاعلا ، دسلا  ةريحب  لإ  رصان  ةريحب  مسا  رييغت  ىرج 

ةحوللاو رصانلا ، دبع  لامج  سيئرلل  فصن  لاثمت  اهدعب  ليزأ  ةيسائر  ةرايز  لالخ 
.ظعتي دحأ  نل ال  ريثك  كلذ  لثمو  دسلا ، لامتكال  ةيراكذتلا 

نم هيلع  فرصلل  دنب  دوجو  مدع  ةجحب  ناتسراميبلا  لمهأ  خيش  ديؤملا  تام  نأ  دعب 
قرشلا كولم  نم  نيدراولا  لسرلل  زنم  راصو  قلغأو  هنم  ضرملا  جرخأ  فاقوألا ،

طبرمو ةشحافلا  ةسراممو  رمخلا  برشل  نام  لإ  لوحت  مث  قرشلا ، كولم  نم  هبرقل 
ةيبرعلا راثآلا  ظفح  ةنجل  تراز  ةيداليم  ماع 1894  فو  .ةبارخ  لإ  لوحت  مث  لويخلل ،

تفشك لامعأ  تمتو  ظفحلاو ، ةيانعلا  قحتسي  ارثأ  هرابتعاب  هنع  اريرقت  تدعأو  ناملا ،
ةلابز بلقم  نآلا  وهو  ناملا  لإ  داع  لامهإلا  نأ  ريغ  ناتسراميبلا ، ةهجاو  نع 

! اهريغمو لاوحألا  ربدم  ناحبسف 
ف يدىؤملا  ناتسراميبلا  صخي  يذلا  فقولا  ليصافت  كرابم  اشاب  لع  ركذي 

اببس ناكو  ناتسراميبلا  لمهأ  هلجأ  نم  يذلا  ببسلا  ضقاني  اذهو  ططخلا ، هتعوسوم 
هنبال مسلا  سد  يذلا  ديؤملا  ناطلسلل  سانلا  ةيهارك  ببسلا  نأ  ودبيو  هتفيظو  لاوزل 

لإ ىدأ  امم  ًاديدش  امدن  كلذ  لع  مدن  مث  هدعب  كلملا  قتري  تح ال  ميهاربإ  مراصلا 
نآلاو ءطبلا ، مسلاب  رضتحا  يذلا  نبالا  ةافو  نم  روهش  ةتس  دعب  ًانزحو  امغ  هتوم 

لإو بألا  ربق  ىري  نأ  ةليوز  بابل  رواجملا  ليمجلا  ديؤملا  دجسم  لإ  لخادلل  نمي 
هدي ـ عتسأ ريثم  ليصفت  اذ  ــ هلو ىرثلا ، ف  دقري  امهالك  امجح ، رغصألا  نبالا  ربق  هراوج 
روهش ةتس  رمعلا  نم  غلابلا  ديؤملا  ناطلسلا  نبال  ىرج  ام  ة  ــ صاخ هتبارغل ، هتنود  امم 
ام اذ  ـ هو ىر  ام جـ كلذ  اميف تـال  هل  ىرجو  رصم  لع  ًاناطلس  كيلامملا  هبصن  يذلاو 

هقوف تقلع  يذلا  بابلا  ةليوز ، باب  قوف  دجسملا  تنذئم  نأ  ةصاخ  اًدغ ، هركذأس 
نذآملا هذهو  ديهشلا ، ناطلسلا  يابناموط  مهرهشأ  نيقونشملا  نم  ديدعلا  سوءر 

ىرج ام  نأ  ريغ  هيلإ ، هجتملا  وأ  ريزولا  باب  ةيحان  نم  مداقلل  ةبسنلاب  املعم  تراص 
نذإب اًدغ  هلصفأس  ام  اذهو  ةبيجعلا  رومألا  نم  لفطلاو  ريبلا  هيدلولو  دىؤملا  ناطلسلل 

.اًدبأ قابلا  دحألا  دحاولا 
حامرلا ياب  ناق  دجسم 

رجح نم  سمش 
.ياب ناق  ف  ناينبلا  قاوشأو  رجحلا  تالاهتبا 

لاملا يدضعلا  يرخذلا  يدنسلا  يديسلا  يريبلا  يريمألا  هئانبب  رمأ  دجسملا  اذه 
.فيسلا مودخملا 

.خيراتلاو ةعيبطلا  ريغي  ناسرخلا  شحولا 



( نيدلا حالصو  ناديم ، هرقو  ةليمرلا ، اضيأ  هئامسأ  نم   ) ةعلقلا ناديم  نم  تأدب  امك 
ديدش ماه  بصنم  اذهو  ليخلا ) ريمأ  يأ   ) روخآ ريمأ  حامرلا  ياب  ناق  دجسم  دوعأ ،

ناكو نآلا ، تاعردملا  يزاوت  ناطلسلل ، ةبراضلا  ةوقلا  تناك  ليخلا  ةيساسحلا ،
مهأ نم  ربتعي  ناك  ناطلسلا  لبطسألا  كلذك  ىربلا ، بصانملا  نم  روخآ  ريمأ  بصنم 

تاوطخلا مهأ  نم  هيلع  ةرطيسلاو  هنم  نمتلا  ناك  ةروث  عوقو  دنع  ةلودلا ، تآشنم 
، لويخلا لع  ةرطيسلا  نعي  لبطصألا  لع  ءاليتسالا  ناطلسلا ، لاوز  لإ  يدؤت  تلا 

« روهدلا عئاقو  ف  روهزلا  عئادب   » باتك لثم  تايلوحلا  لالخ  نمو  ةبراضلا ، ةوقلا  يأ 
ناكو ةماهلا ، تارارقلا  نالعإل  اراتخم  ًانام  ناك  لبطصألا  نأ  تظحال  سايإ  نبال 

ياب ناق  ريمألا  ةنام  دكؤي  امم  .للج  رمأ  نع  نالعإلا  برق  نعي  هيف  ناطلسلا  سولج 
ناطلسلاو ةعلقلا  هتهجاومل  امنإ  ناديملا ، ف  عفترم  قوف  هنأل  سيل ؛ عماجلا ، عقوم 

ف ةلودلا  تاحاس  مهأ  ناديملا ، رطؤت  تلا  ةرامعلا  ةموظنم  نم  اءزج  حبصأ  نسح ،
.لقتسملا كولمملا  رصعلا 

ةلثامملا فراخزلاب  ةاشوملا  ةليمجلا  هتبق  دنع  يرصب  فقوتي  نأ  دبال  هلمأتأ ، امئاد 
لخدملا هيلإ ، يدؤملا  جردلا  دعصأ  كيلامملا ، ءارحص  ف  يابتياق  ناطلسلا  ةبقل 

كلذك ديدش ، رامدل  ضرعت  عماجلا ، نم  اءزج  دعي  يذلا  ليبسلا  ناردج  كلذك  منمنم ،
ديعأ ةنذئملاو  ليبسلا  امهالك ، نيسأرب ، هتنت  ذإ  لشلا ، ةزيمم  هولعت  تلا  ةنذئملا 

رامدلا نم  تذقنأ  تلا  ةيبرعلا  راثآلا  ظفح  ةنجل  ةطساوب  ماع 1939  ةقدب  امهميمرت 
ف ةيمالسإلا  روصعلا  لإ  تمي  ام  ةفاكو  ةيدوهيلاو  ةيطبقلاو  ةيمالسإلا  راثآلا  مظعم 

.رصم
راطإلا اذه  نم  انه ، نم  نسح  ناطلسلا  لإ  رظنأل  ريدتسأ  لخدملا ، دنع  فقوتأ 

ةعلاط سمش  اهنأك  شوقنل  انم  ةيلاخلا  ةبقلا  ودبت  ةنذئملاو ، ةبقلل  ديرف  دهشم  ددحملا ،
صرقب يوق  هبش  ديدحتلاب  ةبقلا  كلت  ةرادتسالا  بيهملا ، ةسردملا  نيوكت  نم  رجح ، نم 

يرصملا عدبملا  هاوس  نأ  دعب  قورش  ةلاح  ف  رجحلا  نأك  اهغوزب ، ةظحل  سمشلا 
اينوعرف ناك  ءاوس  يرصملا  نفلا  ف  سمشلل  ديرفلا ، لشلا  اذه  ذختيل  هفاوح  رادأو 
لينلا يداو  ف  ناسنإلا  لغش  ةيناسنإلا  رجف  ذنم  صاخ ، عضو  ايمالسإ  وأ  ايطبق  وأ 

تلش قئاقح  لإ  لصوت  نينسلا  فالآ  قرغتسا  يذلا  لمأتلا  لالخ  نمو  نولا ، ةكرحب 
، ةمئاد ةكرح  ف  هنأو  ًاثبع ، سيل  دوجولا  اذه  نأ  تكردأ  تلا  ةلماكتملا  ةينيدلا  ةيؤرلا 

ءش لك  نارودلا ، ةكرحلا ، رهاظم  دحأ  مدعلا ، راصل  تفقوت  ولف  ةكرح  دوجولا  رهوج 
شيعن يذلا  بكولا  رودي ، اهل  نوملا  نورتلإلا  رودت ، ةرذلا  ةاون  زكرم ، لوح  رودي 

زكرم لوح  ةرجملاو  ةرجملا  لوح  سمشلاو  سمشلا  لوح  روديو  هسفن  لوح  رودي  هيف 
ءاملا امئاد  لينلا ، هايم  نم  ةكرب  هطسوتت  هب  قحلم  ءانب  دجوي  سوديبأ  دبعم  ف  نولا ،
اهل اجذومن  ىرنو  ةسدقملا  ةريحبلا  ميدقلا  يرصملا  دبعملا  ف  ةدابعلا ، نكامأ  ف 
نوكت دجسملا  ف  ءاملاب ، ديمعتلا  سقطو  رئبلا  ةسينلا  ف  كنرلا ، دبعم  ف  لازام 
(. .َ.نُونموي ََفا  ح  ءَش  لك  ءاْملا  نم  َاْنلعجو  ، ) امئاد فصتنملا  ف  ةأضيملا 

، ةيفيلغوريه ةباتكو  شوقن  امهيلع  هارادج  ليوط ، رمم  دبعملاب  قحلملا  نبملا  ف 



، سمشلا يرئاد ، قفألا  دوجولا ، زمر  ةرئادلاو  ةيرئاد ، ةرك  نع  ةرابع  شوقنلا  هذه  دحأ 
موهفملا ف  ةرئادلاو  يرئاد ، دوجولا  لإ  كلفلا ، لإ  نولا ، لإ  تمي  ام  لك  رمقلا ،
ةطقنلا نوكت  مدقو  هتنت ، ةطقن  يأ  فو  أدبت  ةطقن  يأ  نمف  متألا ، لشلا  ه  ميدقلا 

نيعب رظنأ  نأ  لواحأو  ركفأو  لمأتأو  ةحوللا  هذه  مامأ  فقأ  اعم ، ةياهنللو  ةيادبلل  اهتاذ 
.عقاولا ءارو  ام  لإ  رهاظلا ، ءارو  ام  لإ  ذفني  نأ  لواحي  ناك  يذلا  ميدقلا  يرصملا 

، نامدقو ردصو  سأر  هل  دسجب  امهل  اصتا  ىرن  طقف ال  نادي  نادي ، اهب  طيحت  ةرئادلا 
، اهب ناسمي  امهنأكو  ةرئادلا  نم  بناجب  امهنم  لك  طيحتو  لوهجملا  نم  ناقثبنت  نادي 
نأ دحأل  نمي  تلا ال  ةيفخلا ، ةكرحملا ، ةوقلل  زمر  ناديلا  ناتاه  سمل ، درجم  هنأ  ريغ 
نأ هيبنتلا ، بجي  انه  لثامم ، مسر  سداسلا  سيسمر  ةربقم  ف  اهتياهن ، وأ  اهتيادب  كردي 

ةدوصقم تسيل  تاناويحو  رويطو  راهزأو  راجشأ  نم  ةيعقاولا  ءايشألا  موسرو  ناديملا 
ضوخ لواحي  ناسنإلا  ناك  .رهاظلا  ءارو  نمكت  ةيفخ  لئالدل  ًازومر  دعت  لب  اهتاذل 

لعل .لاط  امهم  تقؤملا  رباعلا  دوجولا  اذه  ءارو  نمي  ام  فاشتكال  ةيحور  ةرماغم 
لإ ةرئادلا  تلقتنا  دقو  ميدقلا ، يرصملا  نفلا  ف  زومرلا  حضوأ  نم  سمشلا  صرق 
ةحضاو تناك  ءاوس  اهارنس ، امئاد  سمشلا ، انهجاوتس  امئاد  يرصملا ، مالسإلا  نفلا 

، لبق نم  اهدنع  تفقوت  تلاو  نسح  ناطلسلا  لخدم  لع  ةينوتانخألا  سمشلا  لثم  ةيلج 
ةلثاملا كلت  وأ  ةيكولمملا ، دجاسملا  باوبأ  قوف  ةعشألا  اهنم  ثعبنملا  ةرئادلا  فصن  وأ 
امئاد ةيمالسإلا ، ةرامعلا  ف  انعلطت  امنيأ  انهجاوت  تلا  ةيرئادلا  لاشألا  ف  زمرلاب 

نويرصملا ناك  ةيفخلا ، ةوقلا  كلتل  قلاخلل ، هلمع  ءانثأ  لهتبي  يرصملا  نانفلا  ناك 
نيمآ ةملك  تءاج  اهنمو  فخلا ، نعت  نومآو  .هلإلا  لع  نومآ )  ) ةملك نوقلطي  ءامدقلا 

ثيح لعأ  لإ  علطتلا  ناك  امئاد  ثالثلا ، تانايدلا  ف  تاولصلا  اهب  متتخت  تلا 
نيعم دوجوب  دودحملا  ناسنإلا  نم  صرح  كانه  ناك  امئاد  موجنلاو ، رمقلاو  سمشلا 

صوصنلا لع  انعلطا  ولو  لزألا ، قابلاب ، دودحماللاب ، ةلص  هل  نوكت  نأ  لع 
اميف ةصاخ  ةسدقملا  بتلا  عم  هباشتلا  نم  لوهذلا  انكردأل  ةسدقملا  ةميدقلا  ةيرصملا 

تاراشإ اهربتعا  دباعملا  مامأ  بصنت  تناك  تلا  تالسملا  كلت  هلا ، ةينادحوب  قلعتي 
ءش لك  هتني  اهدنع  ةطقن  هسأر  ريغص ، ميرهب  هتنت  رجح  نم  دهاوش  لعأ ، لإ 

وأ ةسينلا  جرب  سيلو  قلاخلا ، لإ  ةراشإلا  علطتلا ، ةورذ  اهنإ  اضيأ ، ءش  لك  هتنيو 
لإ ةراشإلل  ةلواحم  ةنذئملا  هانتماللا ، لإ  لعأ ، لإ  تاراشإ  الإ  دجسملا  ةنذئم 

ةيزمرلا هذه  ةلسملا ، كلذ  ف  لصألاو  هلك ، دوجولا  قلاخ  لإ  زكرملا ، لإ  لعأ ،
ام كردن  الو  اهزواجتن  دق  انمامأ  اهارن  ةيدام  رومأ  نم  مكف  وطم ، اهمامأ  فقوتأس 

.مامتلا انكاردإو  انرئاود  قالغنا  تح  اهكردن  نل  رومأ  نم  مك  اهءارو ،
ةبقلا شوقنو  فراخزلا  ةمنمن  وهأ  حامرلا ، ياب  ناق  دجسم  تلخد  ةديدع  تارم 
نسح ناطلسلا  ةبق  ةئيه  ف  طق  ركفأ  مل  يدابلا ، اهقومس  نيسأرلا ، تاذ  ةنذئملاو 

ةيوازلا هذه  نم  ياب ، ناق  نحص  لإ  يدؤملا  بابلا  لخاد  نم  انه ، نم  ةنذئملاو 
نتكردأ لوخد ، دنع  نسح  ناطلسلا  لإ  تفتلأ  انأو  ةفدص  اهتكردأ  تلا  ديدحتلاب 

نف لمع  اذه  تحن ، اهنأكو  ةبقلا  ودبت  دهشملا ، ةدارف  نم  حيصأ  تدكف  ةأجافملا  ةشهد 



؟ ةفدص رمألا  له  نل ..  بكاولاو ، دوجولا  ةرادتسا  كاحي 
؟ ةيوازلا كلت  نم  دهشملا  اذه  بترت  تلا  ةفدصلا  هأ  اقح ،

مالسإلا ملاعلا  فو  رصم ، ف  ةميدقلا  ةنيدملا  زيمت  ةيصاخ  لإ  لصن  انه  نظأ ، ال 
ننإف ةعلقلا  ناديم  ف  تفقو  اذإ  احوضوو ، ازيكرت  رثكأ  انه  ةرهاظلا  نل  ماع ، لشب 

؟ طبضلاب اذامب  ريسحلا ، رصبلا  قلعتيس  اذامب  يردأ  ال 
نامثع لع  دمحم  دجسمب  مأ  برغلا ، بابو  لحارم ، لع  ةلطملا  ةعلقلا  راوسأب 

نقوأ داكأ  ءاكذلا ، ف  ةياغ  عقوم  ةرهاقلا ، قفأ  لعو  اهلك  ةعلقلا  لع  نميهملا  زارطلا 
دجاسملا زربأ  وهف  قفألا ؛ لع  ةنميهلل  زمر  عقوملا  ايصخش ، لع  دمحم  هءارو  نأ 

ريمأ لامجلا  ردب  دجسمو  حيرض  دجوي  هنأ  حيحص  يرهاقلا ، قفألا  ف  ةيرصملا 
ةيفوصلاو ءايلوألا  ةحرضأ  لإ  برقأ  نيوكت ، نم  اءزج  سيل  هنل  مطقملا  قوف  شويجلا 

نم نيح  لإ  ةيمطافلا  ةلودلا  ذقنأ  لصألا  نمرأ  يوق  ريزو  دجسمو  حيرض  لإ  هنم 
هنم ءازجأ  لازت  يذلا ال  ةرهاقلا  روس  أشنأو  ةيلخادلا  نتفلاو  ةيطمرقلا  ةروثلا  راطخأ 

.نآلا تح  ةمئاق 
ف ناسنإ  فالآ  ةتس  اهيف  شيعي  ناك  تلا  ةعلقلا  لع  رطيس  لع  دمحم  دجسم 

نييبروألا ةلاحرلا  ضعب  نإ  لب  ةريغص ، ةنيدم  هبشت  تناكو  لوألا ، كولمملا  رصعلا 
زربأ راص  لع  دمحم  دجسم  اهيف ، ةعورزملا  راجشألاو  اهينابمو  اهتحاسمب  اورهب 
رصبلا كلذك  دجسملا ، لإ  ةرشابم  نهذلا  ضمي  ةعلقلا  دحأ  ركذ  ام  اذإ  اهتامالع ،

دنع تح  ًانميهم  دجسملا  لظيو  لخادلا ، نم  وأ  ناديملا ، نم  تحت ، نم  ءاوس  علطتملا 
لع دمحم  دجسم  نيب  عمجت  تلا  كلت  ةرهاقلا ، ف  ةبيهملا  دهاشملا  نم  هنع ، داعتبالا 

ةيناسرخلا تايئاوشعلا  تناك  نإو  يبرغلا  ربلا  ف  ةزيجلا  مارهأو  ًاقرش ، مطقملا  ف 
ةرامع يأ  نم  هتىؤر  نمي  دهشملا  اذه  نآلا ، مارهألا  ةبضه  نم  قبت  ام  قنخت  داكت 

.ةعماجلا يربوكو  لينلا  رصق  يربوك  نيب  ام  لينلا  تفض  لع  ةمئاق  ةعفترم 
نأ اضعب ، اهضعب  ولتيو  لاوتت  ةموظنم  نم  ءزج  هنأ  ريغ  زكرم ، لع  دمحم  دجسم 

فطصم ميعزلا  حيرض  ةبق  حولتو  ةيدومحملا ، لإ  حامرلا ، ياب  ناق  لإ  هجتتل  نيعلا 
ةرامعلا قيسوم  نم  يوق  نحل  اهيف  دعصي  ةلماكتم  ةموظنم  ةنابللا ، برد  لخدمو  لماك 
مظعألا سدنهملا  عافرلا ، هتهجاوم  فو  نسح  ناطلسلا  وطم ، لبق  نم  همامأ  انفقوت 

، ىرخألا قحلت  وأ  قبست  ةرتف  ف  اهنم  لك  ميقأ  دقل  نمزلا ، وه  ةعومجملا  هذه  نوك  يذلا 
، غارف ف  عدبي  ني  مل  يرصملا  ممصملا  نل  ناديملل ، لماش  ميمصت  كانه  ني  مل 

ةيرامعملا ةهجاوملا  هذه  رسفن  اذامب  الإو  ىرخألا ، رئامعلا  هرابتعا  ف  عضي  ناك  امنإ 
ف ملاعلا  نأل  نسح ،؟ ناطلسلاو  لع  دمحم  دجسم  نيب  ةعلقلاو ، نسح  ناطلسلا  نيب 

دجوي ال  ربدم ، ردقب ، هيف  ءش  لك  امنإ  ضوف ، لع  موقي  نمؤملا ال  يرصملا  قامعأ 
ةعيبطلا ف  هلا  هدجوأ  ام  نيب  ءايشألا ، نيب  قيسنتلا  رصنع  نإف  هلا ، هقلخ  امم  لمكأ 

نم ساسأ  ءزج  مطقملا  لبج  نأ  ناديملا  نم  رعشن  كلذل  .مئاق  ناسنإلا  هعدبأ  امو 
بلقتل ةيناسرخ  ةثراك  موقت  انرصع  ف  نل  ًازاشن ، سيلو  لمم  رصنع  دهشملا ،



سيياقملا لك  ايدحتم  ناطرس  شحوك  ومني  يذلا  بيهرلا  عمجملا  كلذ  هنإ  دهشملا ،
نكاسمب تاقارتخالا  تأدب  نأ  لإ  نيوكتلا ، اذهب  نينسلا  تائمل  لظ  نامب  ةصاخلا 

عفترملا قوف  ةىئاوشعلا  روثبلا  نم  تاعومجم  تللست  مث  ةيجبألا ، ف  ةحيبق  ةيبعش 
دهج لك  اهذشنم  لذب  تلا  ةيناسرخلا  ةثرالا  هذه  تلطأ  نأ  لإ  ةعلقلا  لع  لطملا 

رمتسي فوس  تم  لإ  يردأ  تلا ال  ةبيصملا  هذه  اكرات  لحر  مث  لاملا ، ةوقب  نمم 
هلا محر  ةربقم ، ف  لام  زكرم  ءانبلا ، ةلصاومب  حمسي  فيك  اضيأ  يردأ  الو  اهعافترا ،

حالصإ لإ  ذوفنلا  باحصأ  نم  ءايحألا  ىدهو  لعف ، ام  لع  هحماسو  ةركفلا  بحاص 
! زاشنلا عضولا  اذه 

كلذ ودبي  هيلي ، امو  هقبسي  ام  رخآلا ، هرابتعا  ف  عضي  ميدقلا  نمزلا  ف  ءانب  لك 
اياوزلاو ةلبسألا  كلذك  تافاسم ، نم  اهنيب  لصفي  امو  دجاسملا  عباتت  ف  احضاو 

جرأ يذلاو  هلا  نيدل  زعملا  عراش  ف  امامت  حضتت  ةرهاظلا  هذه  لعلو  تويبلاو ،
.نآلا هنع  ثيدحلا 

ةردانلا ةيوازلا  هذه  انحنم  يذلا  حامرلا  ياب  ناق  دجسم  ميمص  لإ  نذإ  لخدنل 
لك لثم  رجح ، نم  سمش  لإ  ةبقلا  لوح  يذلا  نسح ، ناطلسلا  دجسمل  ناديملل ،

لصتم فوشم  رمم  ربع  وطخن  نحصلا ، لإ  ةرشابم  لخدن  ةيرصملا ال  دجاسملا 
تلا ةميمصلا  ةيرصملا  ةرامعلا  لثم  يزمر  فيظوو ، يزمر ، انه  لاصتالا  ءامسلاب ،

نأ اننمي  ةيوهتلاو ، ةءاضإلا  ريسيتل  فيظو  نولاب ، لاصتالا  لع  اهوممصم  صرحي 
ن، ـــ حصلا لإ  با  ـــ بلا زاتجن  ةجرد ، قترن  رمملا ، نم  نيسأرلا  تاذ  ةنذئملا  ىرن 

ناويإ ولعت  تلا  ةبقلا  رظنلا  تفلي  ام  نأ  ري  غـ تا ، ـ ناويإ ة  ـــ عبرأ ة  ـــ هجاوم ف  ـف  قن
لع ذفاون  ةثالث  ةثالث ، اهب ، ةيلخادلا  رئاودلا  لمأتأ  داتعم ، ريغ  عضو  اذهو  ةلبقلا 

، يابتياق دجسمل  تشياعم  نم  يدنع  تنوكت  ةظحالم  ركذت  نم  دبال  انه  يدابلا ، اهطيحم 
انه ةيرامعملا ، ةيؤرلا  ف  فراخزلا ، ف  هباشت  ةمث  ةبيرح ،) وبأ   ) قاحسإلا سامجقو 

عضعضتت رصم  تأدب  يابتياق  ناطلسلا  نمز  ف  رصعلاب ، ةرامعلا  طابترا  كردن  نأ  دبال 
ديدحتلابو رمحألا ، رحبلاو  يدنهلا  طيحملا  ف  ةجنرفلا  رهظ  دقل  ايداصتقا ،

رمت ةراجتلا  هذه  تناكو  ريرحلاو ، لباوتلا  ةراجتل  ديدج  قيرط  رهظ  نويلاغتربلا ،
لامجلاب ةيردنسإلا  لإ  لقنت  مث  سيوسلا  ف  لزنت  ثيح  رصم ، اهنم  ةيسيئر  تاطحمب 

رداصم مهأ  نم  عئاضبلا  هذه  تناك  ايسنيف ، لإ  رغثلا  نمو  قالوب  نم  براوقلا  وأ 
، لقت عئاضبلا  تأدب  حلاصلا  ءاجرلا  سأر  قيرط  فاشتكا  عم  ةيرصملا ، ةنازخلل  لخدلا 

، دابعلاو دالبلل  ةلودلل  ةيداصتقالا  ةايحلا  لع  كلذ  سكعنا  بحشت ، تادئاعلا  تأدبو 
ةمظعو ةحاسم  ف  دجسم  ءاشنإ  ًانمم  دعي  مل  لوي ، مظعلا  حورصلا  نمز  أدب  اذه 

دجاسم ءاشنإ  ف  ًاشاقن  وأ  ناك  ايرامعم  يرصملا  نانفلا  أدب  انه  نسح ، ناطلسلا 
ذفاون وأ  ًاطخ ، وأ  ًاشقن  ناك  ءاوس  عادبإلاب  ةيرث  ةريزغ ، اهنل  امجح  ةريغص  تآشنمو 
تهتنا تلا  ةبقحلا  هذه  دجاسم  ىرأ  اذه  لوألا ، هتانوم  لإ  هليحتو  ءوضلا  رطقتست 

كلتو .بلح  لامش  قباد  جرم  ف  لوألا  ميلس  ةوزغ  مامأ  ةيكولمملا  ةلودلا  طوقسب 
ةميزه عم  ةقباطتم  نوكت  داكتو  وأ  ةيلخاد  اهنل  ةيجراخو ، ةيلخاد  اهبابسأ  ةميزه 



.هديلاقتو هميقب  دعب  هتني  مل  كولمملا  رصعلاف  نآلا ، تح  اهراثآ  دتمت  تلا  وينوي 
ةفرخز ةفرخز ،)  ) حلطصم تقمأ  ننأ  ةقيقحلا  ةفرخزلا ، ف  ءارثو  ناينبلا ، ف  ةقد 

هذه عقاولا ، نع  نوي  ام  دعبأ  اذه  تاغارف ، ءلمل  ةدرجم  لاشألا  هذه  نأ  نعت 
ىرن الأ  لاعتو ، هناحبس  قلاخلاب  قار  روعشو  ةفاهر  نع  ريبعت  ناميإ ، ةدابع ، لاشألا 

نيرشعو عبرأ  وأ  ةرشع  تنثا  نم  نوكتي  سونبألاو  جاعلاب  وشحملا  مجنلا  قبطلا 
ركفملا ظحالي  امك  ديصلل  مدختسي  ناك  يذلا  نارظلا  رجح  لش  لإ  برقأ  ةشير ،
ةفسلف مرهلاف  لشلا ، اذهل  مرهلا  لصألا  حجرأ  تنك  نإو  ديعس ، دماح  يرصملا 

لالخ نمو  ةددحم ، ةطقن  وحن  زكرم ، وحن  هجتت  ةثلثملا  شيرلا  هذه  سوءر  نأ  ءاحيإو ،
سيل اذه  زكرم ، بوص  هاجتالا  امئاد  زكرملا ، لوح  مجنلا  هبشي  ام  غزبي  هاجتالا  اذه 

اذه عس ، اذه  لاهتبا ، اذه  امنإ  ةسدنهم ، طوطخب  غارف  ءلم  سيل  اذه  ادرجم ، ًش 
نفلا ةيزمر  تأت  انه  نم  لاعتو ، هناحبس  هلا  نم  ابرق  ناسنإلا  ديزي  قيرط  ف  وطخ 

.هزومر كف  دعب  الإ  هرارسأ  قوذت  نمي  يذلا ال  يرصملا  مالسإلا 
؟ حامرلا ياب  ناق  وه  نم  لأسن ، نأ  انل  نآلا 

، فئاظو ةدعب  هقحلأو  هقتعأف  يابتياق  فرشألا  كلملل  اكولمم  ناك  ارق ، ياب  ناق  همسا 
- ـ ةنس 898ه ف  كلذ  ناكو  ناسرف  ةرشع  لع  اريمأ  يأ  ةرشع ، ريمأ  هاقر  نأ  لإ 

لإ داع  مث  ةناملا ، ةعيفر  فئاظولا  نم  كلذ  ناكو  بلحل  اريمأ  حبصأ  مث  ةيداليم ،  1493
مسالا لي  مث  كبشي  هرهص  مسا  نأ  انه  ظحالن  يدهم ، نم  كبشي  ريمألا  هنبا  جوزتو  رصم 

.يدهمل اكولمم  ناك  هنأ  يأ  يدهم ، نم 
ةبتر لعأ  هذهو  فلأ  مدقم  مث  ةئامل ، اريمأ  حبصأف  قرتلا ، حامرلا  ياب  ناق  لصاو 

رهتشا اعاجش ، ناك  هنأ  مجارتلا  بتك  ركذت  فلألا ، مسي  اهبحاص  ناكو  ءارمألل 
، حامرلا هومس  كلذل  ولوبلاب ؛ ةفورعملا  ليخلا  رهظ  قوف  نم  ةرلا  بعلو  ةيسورفلاب 

ةنس 921 لوألا  عيبر  ةعمجلا 26  موي  هلا  ةمحر  لإ  فوت  ةيرصانلاب ، رخآ  اًدجسم  أشنأ 
.دجسملا اذه  ةبقب  نفدو  1515م ) ( ـ ه

قوذتو مهفو  ناردجلا  لع  ةروفحملا  طوطخلا  ةءارق  لواحأ  دجاسملل  تشياعم  لالخ 
ةراقسب سانوأ  مره  فو  مدقلا ، قيحس  يرصم  رصنع  ناردجلا  لع  ةباتلا  اهتايلامج ،

نوتم مساب  تفرع  ناردجلا  لع  ةروفحم  ةباتك  دجوت  ةميدقلا ) ةلودلا  ةسماخلا  ةرسألا  )
هنأ هانعمو ، مرهلا  ةرامع  لوح  رودت  تلا  تياورل  ناونعك  مسالا  تيحوتساو  مارهألا ،
كلت ةباتلا ، نعم  ل  دسج  يذلا  ةميدقلا  ةيرشبلا  راثآ  نم  هتيأر  يذلا  ديحولا  صنلا 
ه رصم  نأ  كردنلو  ماع ، فالآ  ةسمخ  لاوح  ذنم  ناردجلا  ف  ةروفحملا  فورحلا 

ودبيس ناك  فيك  ةباتك ، نودب  ةيناسنإلا  ليختنل  لوقأ : امئاد  ةباتلا ، تعرتخا  تلا 
.قلاخلا فاشتكاو  ناميإلا  برد  لع  ةيناسنإلا  طخ  لوأ  ةباتلا  عارتخا  ملاعلا ،

ي: ــــ ـس ئرلا با  ــــ بلا عـلـى 
يولوملا لاعلا  فرشألا  رقملا  هلا  لضف  نم  ةكرابملا  ةسردملا  هذه  ءاشنإب  رمأ  »

«. لاعت هلا  هزعأ  ريبك  روخآ  ريمأ  ياب  ناق  فيسلا 



: هصن ام  ةبهذم  شوقن  نيب  أرقن  يبرغلا ، ناويإلا  وبق  لع 
( ِرخا موْيلاو  هلِاب  نمآ  نم  هلا  َِدجاسم  رمعي  امَّنا   .) ميحرلا نمحرلا  هلا  مسب 

ةكرابملا ةسردملا  هذه  ءاشنإب  رمأ  ميظعلا ، هلا  قدص  نيَِدتهْملا )  ) لاعت هلوق  لإ 
ميرلا يدضعلا  يرخذلا  يدنسلا  يديسلا  يولوملا  لاعلا  ميرلا  فرشألا  رقملا 

دمحمب هراصنأ  هلا  زعأ  فرشألا  كلملا  ريبك  روخآ  ريمأ  ياب  ناق  فيسلا  يريبلا 
«. ..اريثك اميلست  ملسو  هبحصو  هلآو 

: أرقن رخآ  فيوجت  لخاد 
مبر اُودبعاو  اُودجساو  اوعكرا  اُونما  نيِذَّلا  اهيا  اي   ) م ــ حرلا ن  ــ محرلا هلا  م  ــ سب

.ميظعلا هلا  قدص  َنوحْلفُت ) مَّلَعل  رَيْخلا  اُولْعفاو 
: لاعت هلوق  هيبناج  لع  بوتمو  تاصنرقمب  طغم  ةبقلا  باب 

(. نينمآ مَِسب  اهُوُلخدا   ) ميحرلا نمحرلا  هلا  مسب 
: هيف بوتم  رطس  كلذ  ولعي 

«. نيرادلا ف  ةمئادلا  ةافاعملاو  ةيفاعلاو  وفعلا  كلأسن  انإ  مهللا  »
: أرقن ةديرفلا  ةبقلا  حطس  لع 

ةبقلا هذه  ءاشنإب  رمأ  موَيقْلا ،) ْحلا  وه  ا  هَٰلا    هلا   ) ميحرلا نمحرلا  هلا  مسب 
لملا ريبك  روخآ  ريمأ  ياب  ناق  فيسلا  لاعلا  ميرلا  فرشألا  رقملا  ةكرابملا 

.فرشألا
: أرقن هقوف  بارحملا ، دقع  دنع 

.د ميحرلا  نمحرلا  هلا  مسب 
: هصن ام  هيلع  ريبك  زيرفأ  تاصنرقملا  تحت 

.ةيآلا رخآ  لإ  ارُمز ) ةَّنْجلا  َلا  مهبر  اَوقَّتا  نيِذَّلا  قيسو   ) ميحرلا نمحرلا  هلا  مسب 
.ميظعلا هلا  قدص 

يريمألا يولوملا  لاعلا  ميرلا  فرشألا  رقملا  ةكرابملا  ةبقلا  هذه  ءاشنإب  رمأ 
ريمأ ياب  ناق  قيسلا  مودخملا  لاملا  يدضعلا  يرخذلا  يدنسلا  يديسلا  يريبلا 

«. ةئامعستو ةينامث  ماع  مرملا  نابعش  لهتسم  خيراتب  فرشألا  لملا  ريبك  روخآ 
قاوشأ ه  امنإ  تالاهتبا  تسيل  هذه  ةدرجم ، ًاطوطخ  اذه  سيل  ال ..  طخلا ، لمأتأ  انه 

، ةيدومحملا دجسم  ًادصاق  ةدوعلا  قيرط  أدبأ  لهم  لع  ةراجحلا ، تالاهتباو  ناينبلا 
بوردو ءالخلا  ةرامع  لإ  هجو  لوأ  نأ  لبق  ةعلقلا  ناديم  ف  ةريخألا  ةطحملا 

.اهتاظحلو ةرهاقلا 
ـن هولا ةرا  ــ مع

اهتراضح بهنيو  رصم  وزغي  لوألا  ميلس  حافسلا 



انف نوسمخو  ةثالث  رصم  نم  لطي  نامثعلا  وزغلا  دعب 
.دسجلاو حورلا  ةيئانثل  ديسجت  ةيرصملا  ةرامعلا  ف  تافارشلا 

.نامثعلا لتحملا  ةرامعل  جذومن  ةيدومحملا  دجسم 
.ةيدومحملا دجسم  ف  ةينامثعلاو  ةيرصملا  ةرامعلا  نيب  عارصلا 

اري ــ خأ ... 
(، ناديم هرق  ةليمرلا ، نيدلا ، حالص  لبق  نم   ) ةعلقلا ناديم  تأدب ، ثيح  نم  دوعأ 
رصعلا قرافأ  ةيدومحملا ، دجسم  ًادصاق  حامرلا  ياب  ناق  روخآ  ريمأ  دجسم  نم  جرخأ 

نيمرحلا محت  ىربك  ةيروطاربمإ  زكرم  رصم  هيف  تناك  يذلا  لقتسملا  كولمملا 
وزغب ابرغ  مدقتلا  لدبتسا  يذلا  لوألا  ميلس  نامثعلا  حافسلا  اهازغ  نأ  لإ  نيرحبلاو 

، ةقفلم ججحو  ىواتفب  نوعباتلا  خياشملاو  ءاملعلا  كلذ  هل  رسي  نأ  دعب  مالسإلا  رايد 
نم رثكأ  رمتسا  يذلا  خرشلا  ةيادب  ةينامثعلا ، ةلودلا  رايهنا  ةيادب  يريدقت  ف  كلذ  ناكو 

نامثعلا لالتحالا  مالظ  لالخرصم  تفرعو  اهلاوحأ ، اهيف  تعضعضت  نورق  ةثالث 
بهن نأ  دعب  نييرصملا  نيعدبملا  حاورأ  ترسكناو  تنيهأ  اهخيرات ، لحارم  دوسأ 

نييرصملا نم  لقن  ةيرشبلا ، خيرات  ف  كلذ  ثدحي  مل  ةلماك  ةراضح  نامثعلا  حافسلا 
، اهتارمعتسمو ايكرت  ف  نونفلاو  ةرامعلا  مهفاتكأ  لع  تماق  انف  نيسمخو  ةثالث  نانف 

ةنيدملا هذه  ف  شتيب ، اهمسا  ةيرجم  ةنيدم  ةرايز  ف  تنك  اماع  نيثالث  لاوح  ذنم 
طخلا أرقأ  تفقو  نيزح ، قيقر ، امهدحأ  ةينامثعلا ، ةيروطاربمإلا  ةرتف  نم  نادجسم 

.طاطخلل لماك  مساب  تئجوف  ليمجلا 
مهقاس نيذلا  فالآلا  ءالؤه  ءانبأ  دحأ  هنأ  يبلق  نثدح  يرصملا ، ليعامسإ  دمحم 

ةملك ديدحتلابو  مسالا  ديوجت  لع  هصرح  ادب  لوبناتسإ ، لإ  ارسق  نامثعلا  حافسلا 
اننأ ةجرد  لإ  انخيرات  ف  اهنع  توسملا  رومألا  نم  ةينامثعلا  ةميرجلا  هذه  يرصملا ،

بملا فيرطلاو  نوتيزلاب ، ماه  عراش  لع  رصم  لالقتسا  رمدم  يزاغلا  مسا  انقلطأ 
ياب ناموط  ديهشلا  ناطلسلا  مسا  هيلع  قلطأ  يزاوملا  عراشلا  نأ  فرعيو  كردي  نمل 

ف سايإ  نبا  انل  هظفح  بيهم  دهشم  ف  ةعاجشب  قنشو  ريخألا  قمرلا  تح  براح  يذلا 
لتاقلا نيب  انتركاذ  لع  نومئاقلا  يواسي  اذه  هسفنب ، هنياع  دقو  روهزلا » عئادب  »

رمدو نييرصملاو  رصم  ناهأ  يذلا  نامثعلا  حافسلا  اذه  مسا  عفري  نأ  نمتأ  ليتقلاو ،
.اهتانومو ةينطولا  ةركاذلا  نعم  عن  انتيل  اهتراضح ،

تلا سئارعلا  وأ  تافارشلا  لمأتأل  فقوتأ  نامثعلا  ةيدومحملا  دجسم  لإ  لوخد  لبق 
ال رخآ ، لإ  دجسم  نم  فلتخت  ةصاخ  لاشأ  ةقهاشلا ، دجاسملا  ناردج  اهب  هتنت 

حوتست ىرخأ  قبنزلا ، ةرهز  ةئيه  لع  تافارش  ةمث  ىرخألا ، عم  ةدحاو  هباشتت 
لإ عسأ  ةضماغ  ةرفش  ةعبس ، وأ  ةسمخ  وأ  ةثالث ، دودح  نم  نوكتت  ةثلاث  ستوللا ،
تلصو امدنع  ةيقدنبلا ، لإ  ةيمالسإلا  ةرامعلا  نم  تلقتنا  تافارشلا  هذه  اهمهف ، اهكف ،
ناردج هباشتلا ؛ نلهذأ  وكرام ، ناس  اهتاحاس ، ربكأ  ف  تفقو  ةرم ، لوأ  ةنيدملا  لإ 

رصم ف  اندجاسم ، ف  هارأ  امل  امامت  ةلثامم  تافارشب  هتنت  ةيواستملا  نابملا 



عورو يبجع  ريثت  تلا  تافارشلا  نم  اهنيماضمو ، اهزرطو  اهعاونأل  حوتفم  ضرعم 
اهل ليثم  ال  نولوط ، نبا  دجسم  تافارش  يراوغأ  ف  ةيحور  تاحوتفل  نئيهتو  تشهدو 

اهجازتماو اهباشتب  ميدقلا  نم  رثكأ  ثيدحلا  نفلا  رصع  لإ  ةيمتنم  ودبت  ملاعلا ، ف 
نبا دجسم  ممصم  نأ  نوريثلا  فرعي  امبر ال  ومسو ، عافترا  نم  ضرألا  لع  اهلالطإو 

نم لوأ  دلوملا ، ئارماسلا  دئاقلا  لع  هضرع  دلجلا  نم  اجذومن  دعأ  هنأو  طبق  نولوط 
سسؤم اشاب  لع  دمحمو  ريبلا  اشاب  لع  وحن  ةوطخ  لوأ  زكارم  نع  رصمب  لقتسا 

.ةنمالا مهتاينامإو  نييرصملا  حيتافم  كردأ  نم  مظعأو  ةثيدحلا  رصم 
! نتريح ملو  اهتلمأت ، مل  تافارشلا ، تافارشلا ،

ملاعلا ف  دلب  نم  ام  مظع ، ةنام  ميدقلا  يرصملا  ركفلا  ف  دحللو  دحلا ، لثمت  اهنإ 
فقي نأ  نمي  روصعلا  ربع  لتبملا  ليمجلا  اننطو  ف  رصم ، لثم  دودحلا  هيف  حضتت 
لامرلا ف  ىرخأو  ةعورزملا  ضرألا  ف  مدق  مدعلا ، ف  مدقو  ةايحلا  ف  مدق  ناسنإلا ،
ناولأ ظفحأ  بابضلاو ، ةشبغلا  نم  ولخ  ةحيرص  ناولألا  ةحضاو ، دودحلا  ةبدجملا ،

تينارجلاو يوانيسلا  زوريفلا  اهدجاسمو ، اهسئانكو  اهدباعم  ف  اهارأ  تلا  رصم 
مل نكامأ  اهيف  تلخدو  رصم  تفط  لامرلا ، ةرفصو  ميسربلا ، ةرضخ  كلذك  ناوسألا ،

ف ةقعاصلا  تايرود  عم  جرخأ  تنكو  ايبرح  ًسارم  تلمع  امدنع  رشب  اهأطي 
بئاتك اهيف  طباُرت  طاقن  ديدحتل  ةنودم  طئارخ  لع  اهملاعم  عضوت  مل  تلا  ءارحصلا 

اهبعصأ امو  اهلهسأ  ام  اهحور ، نم  قمعأ  نم  امو  رصم ، نم  حضوأ  نم  ام  خيراوصلا ،
اهب هتنت  تلا  دودحلا  ف  عونتلا  كلذو  ةقدلا  هذه  تكردأ  امدنع  .اهئانبأ  لع  تح 

نينانفلا رباقمو  فارشألا  رباقم  ف  نعملاو ، لصألا  نع  ثحبأ  تحر  ةينيدلا  رئامعلا 
رباقم ف  .ةباتلاو  تاحوللا  ةميسقت  ف  دودحلا  حيضوت  ىرن  تالملاو  كولملا  رباقمو 

ةيدبألا دقارملا  ناردج  نومسري  اوناك  نيذلا  نينانفلل  ةصصخملا  رصقألاب  ةنيدملا  ريد 
هذه مدختسأ  ننإ  كسيبارألاب ، هفرعن  يذلا  نفلا  لصأ  ةيتابنو ، ةيسدنه  فراخز  تيأر 

هرابتعاب مالسإلا  نفلا  لع  بناجألا  اهقلطأ  دقل  عنتقم ، ريغو  ضار ، ريغ  ةمللا 
حلطصملا اذهو  ةيشوت ، ةملك  لضفأ  ةيشوت ، هنل  تاغارفلا ، ءلمل  ًاطوطخو  ًاديرجت 

راثآلا ف  ةنماك  مالسإلا  نفلا  ف  ةيشوتلا  لوصأ  ةيسلدنألا ، قيسوملا  ف  مدختسم 
نم دب  زومرلا ، فلتخت  طقف  سئانلا ، ف  ليصافتلا  دجن  كلذل  .ةميدقلا  ةيرصملا 

دئاقعلاو لحارملا  تددعت  يرئادلا ، بيلصلا  ىرن  مجنلا  قبطلا  طسوتت  تلا  ةمجنلا 
الإ ءاطعلا  نع  فقوتي  مل  يذلا  عدبملا  يرصملا  هنإ  دحاو ، نانفلاو  دحاو ، لصألا  نل 

، نامورلا لالتحالاو  نيهملا ، سرافلا  وزغلا  نمز  كلذ  ىرج  هحور ، راسكنا  دنع 
تاوت تح  ةنماك  ةوذج  نوي  سبق  اهنم  لظيو  نهت  تناك  حورلا  نأ  ريغ  نامثعلاو ،
نم اءدب  ةددعتم ، رهاظم  ف  اهدجن  ةميدق ، ةيرصم  ةركف  دودحلا  نييعت  لاوحألا ،

، لاشألا كلتو  تايادبلاو ، تاياهنلا  ددحت  تلا  تاحوللا 
.تافارشلا تافارشلا ،

.ةينولا ةيئانثلا  نع  ريبعت  اهنإ 



(. َْثناو ٍرَكذ  نم  مكَاْنقََلخ  اَّنا  )
ف لامشلا ، يبونجلا ، ناميلقإ ، رصم  ف  ةسباي ، ضرأ  ءوض ، لظ ، راهن ، ليل ،

.رصبلا ققدنل  تافارشلا ، هنع  ربعت  ام  اضيأ  اذه  حورو ، دسج  ةديقعلا 
رجحلا نم  توحنملا  لشلا  نيب  ام  ستوللا ، ةرهز  ةئيه  لع  رجحلا  نم  لش  اذه 

اذه نودب  نلو  معن ، غارف ..  ءاوهلا ، نم  ءوضلا ، نم  غارفلا ، نم  نل  رخآ  لش  هليثمو 
اذه ةداملاو ، حورلا  هنإ  ءالتمالاو ، غارفلا  هنإ  رجحلا ، نم  لشلا  اذه  نوي  نل  غارفلا 

ئاهناللاو ناينبلا  نيب  لصافلا  دحلا  دنع  حضتي  نعملا  اذه  تافارشلا ، كلتل  يريسفت 
دوجولا .بايغلاو  روضحلا  لثم  امامت  غارفلاو ، رجحلا  ناك  كلذل  لعأ ، لإ  هجتملا 

ضرألا لإ  دوعأ  كلذلو  مهفأ ، نأ  ف  ًمأ  لعأ  لإ  قيدحتلا  لوط  نقهرأ  دقل  مدعلاو ،
مل ريزولا ، باب  عراش  ف  لالتحالا ، رصع  نم  انلصو  يذلا  دجسملا  اذه  لإ  اهجتم 
ملس يذلا  كب  نياخ  كب ،) نياخ   ) نويرصملا هامس  يذلا  كب  رياخ  دجسم  مامأ  فقوتأ 

جرم ف  يروغلا  هوصنق  هذاتسأ  ًانعاط  نامثعلا  ميلس  لإ  يرصملا  كولمملا  شيجلا 
ناكو اشاب  دومحم  لاولا  هانب  ةيدومحملا ، دجسم  لإ  هجتأ  اذنأ  اه  بلح ، لامش  قباد 

ةيرصملا ةرامعلل  جذومن  دجسملا  اهب ، نفدو  رصم  ف  انه  هفتح  قالو  اموشغ ، ًافوسع ،
.يبنجألا ةدايسو  ناوهلا  ةنمزأ  ف 

دومحم رصم  لإ  لصو  ةيداليم  ةنس 1566  ليربإ  ةنس 973ه - ـ لاوش  رهش  لوأ  ف 
اهنأك ةعبات  ةيالو  تحبصأ  دق  نامثعلا  وزغلا  دعب  رصم  تناك  ةيالولا ، لوتيل  اشاب 

ظالغلا نوينامثعلا  ةالولا  ناك  .رهدلا  ثراوك  نم  ييأر  ف  اذهو  ةريغص ، ةظفاحم 
تاريربتو ىواتف  لضفب  ةفيلخ  لإ  نمزلا  عم  لوحت  يذلا  نامثعلا  ناطلسلا  نم  نونيعي 

ًادلب ال اومحيل  رصم  لإ  نوئيجي  ةالولا  ناك  ناطلسلا ، ءاهقفو  نيقفانملا ، ءاملعلا 
فظوم تقؤم ، هنأل  ةدم  لقأ  ف  ةورثلا  نم  ردق  صقأ  اوبهني  نأ  لوألا  مهمه  هنوفرعي ،

نامثعلا لاولا  لع  قلطي  اشابلا  بقل  ناكو  اشاب ، ةجردب  ناك  نإو  تح  تاروهظ 
ةيرخسلا ريثي  حبصأو  بدو ، به  نم  لك  لع  قلطي  نآلا  لاحلا  وه  امك  سيلو  طقف ،

.ةبهرلا لع  ثعبي  امم  رثكأ 
ايادهلا مهتبحصبو  هلابقتسال  رصم  ءاهجو  جرخو  رصم ، لإ  اشاب  دومحم  لصو 

ةنيمث اياده  هيلإ  مدق  يذلا  رمع  نب  دمحم  ريمألا  ديعصلا  مكاح  نم  ةصاخ  ةنيمثلا ،
لوتساو هلتقف  هب  ردغ  مث  ايادهلا  هنم  اشاب  دومحم  ملست  رانيد ، فلأ  نيسمخو  ًافحتو 

ف ارئاج  ًاديدش ، املاظ ، ًافوسع ، ناك  هنأب  ةرصاعملا  رداصملا  هفصت  هتورث ، لع 
.سانلا نم  ةريثك  لاومأ  لع  لوتسا  دقو  هماحأ ،

نم اشاب  دومحم  جرخ  1567م ، ةنس 975ه - ـ لوألا  ىدامج  رخآ  ءاعبرألا  موي  ف 
هيلع قلطأ  نيتاسبلا  نيب  ةيرصانلا  ةكرب  لع  رمي  امنيبو  مخفلا ، هبكوم  ف  ةعلقلا 

حرجب بيصأ  هملظو ، هفسع  نم  نيراضملا  دحأ  ديكأتلاب  هباصأ ، رانلا  لوهجم  صخش 
صوأو نآلا  هلخدم  لع  فقن  يذلا  دجسملا  ف  نفدو  فوت  جالع ، يأ  هعم  عفني  مل  لتاق 

.هتجوز لإ  هلاومأ  لب 



ةيرصملا ةيصخشلا  نع  ربعملا  كولمملا  زارطلا  نم  لوحتلا  ةرامعل  جذومن  دجسملا 
ناديملا لع  نميهملا  دجسملا  ف  لمتملا  نامثعلا  زارطلا  لإ  اهتيلالقتسا  نمز 

وهف لامجلا  لالجو  حورلا  ةطلسب  نميهملا  امأ  لع ، دمحم  دجسم  نعأ  عقوملا ، ببسب 
.نسح ناطلسلا 

، يرحبلاو لبقلا  نيلخدملا  لصت  ةقرط  نيمسق ، لإ  دجسملا  لصفي  رمم  لإ  لخدن 
نم هميمصت  تمده ، دباعم  نم  ةميدق  ةيرصم  نادمع  ةعبرأ  ةعبرم ، ةعاق  لخادلا  ف 

ناويإلا نو  ـ كي تلا  ـد  جاسملاو ةعبرألا  تاناويإلا  تاذ  ةسردملا  نيب  رئاح  لخادلا 
بارحم هطسوتي  قرشلا  رادجلا  دجسم ، الو  ةسردم  وه  ال  ءازجألا ، لمجأ  اهيف  لبقلا 

ةرامعلا ف  امئاد  ةعدبملا ، حورلا  نهو  وه  اذه  درجأ ، فرخزلا ، نم  راع  طيسب 
.فخلا نحللا  ءازجأ  لمجأ  بارحملا  نوي  ةيرصملا 

لوسر دمحم  هلا  الإ  هلإ  ال  : » اهيلع بوتم  صج  نم  ةذفان  ريقفلا  بارحملا  قوف 
«. هلا

حوت ليصافتلا  لك  طرخلا ، بشخلا  نم  نيزبارد  هل  بشخلا ، نم  ربنم  هراوجب 
نلو ةليمج  هناولأ  صجلاب ، قشعم  جاجز  نم  كيبابش  ءانثتساب  عادبإلا ، رقفلا  رقفلاب ؛

ةيرصملا حورلا  ةضافتنا  ظحالن  يابتياقو !؟ قاحسإلاو  نيدراملا  ذفاون  نم  كلذ  نيأ 
رازإ اهل  ةبهذم ، ةليطتسم  ءازجأ  لإ  مُسق  يذلا  فقسلا  لثم  ىرخأ  ءازجأ  ضعب  ف 

سرلا ةيآ  اهنم  ةيبهذ  عورف  اهللختت  ءاضيب  فورحب  ةينآرق  تايآ  هيلع  بوتم  ريبك 
: لاعت هلوقو 

مَلو َةاكزلا  َتآو  َةالصلا  مَاقاو  ِرخا  موْيلاو  هلِاب  نمآ  نم  هلا  َِدجاسم  رمعي  امَّنا  )
(. نيَِدتهْملا نم  اُونوي  ْنا  َكَئلوا  سَعف  هلا  ا  شْخي 

: هصن ام  ليمج  طخب  بوتمف  رونملا  فقس  امأ 
هلا لص  لاق  َنوبُحت ) امم  اُوقفُنت  َّتح  ِرْبلا  اُولَاَنت  َنل   ) .ميحرلا نمحرلا  هلا  مسب  »
اذه ءاشنإب  رمأ  .هنم  عسوأ  ةنجلا  ف  ًاتيب  هل  هلا  نب  ًادجسم  هل  نب  نم  ملسو ، هيلع 

ريمأ لآللا  دقع  ةطساو  لاعلا  ماقملا  روربملا  هلام  ضيف  نم  رومعملا  دجسملا 
يدبملا لوألا  هئشنم  محب  هخيراتو  هؤادتبا  ناكف  ماخفلا  ءاربلا  ريبك  مارلا  ءارمألا 

ماركإلاو ضايب )  ) ةوقلل اضرلل  أرب  هنأ  لع  بترلا  نم  هل  ...ةنواعمب  هؤاهتناو  975ه ـ
نم اضرلاو  لوبقلا  هلا  مرك  نم  ايجار  دومحم  اشابلا  ريمألا  ةرضح  ضايب )  ) صتخملا

«. هلا لبقت  ضترم  وفعلا  هلضف 
، هسولف اهتيل  لوقأل ، نثنا  ننلو  هسولفب ،)  ) نييرصملل رصاعملا  لوقلا  ركذتأ  اعبط 

ةعئاش ةلاح  هذهو  دجسملا ، اذه  نب  نييرصملا  لاومأ  ةلصحم  نمو  اريثك  ابهن  بهن  دقف 
ةيريخلا تآشنملاو  دجاسملا  ءانب  لع  رابلا  صوصللا  موقي  ذإ  نآلا ، تح  رصم  ف 

تلا مهبونذ  نع  ريفكتلل  ةلواحمك  حجرألا -  وه  اذهو  وأ -  نييرصملا  لإ  ابرقت 
ضعب اهينبي  دجاسمو  نآلا  ةيريخ  تايعمج  نم  مكو  اهوعمج ، تلا  لاومألاو  اهوفرتقا 

ةطشنأ باحصأو  بعش  سلجم  ءاضعأ  مهنمو  ةيعامتجالا  ةهجاولا  نوردصتي  نيذلا 



بح ةفرعمل  ةروصلا  ليمجتو  برقتلا  لئاسو  نم  لازامو  نيدلا  ناك  نوقومرم ،
.امومع ريخلا  لامعأ  لع  نومدقي  نيذلا  هاجت  ةقيمعلا  مهرعاشمو  نيدتلل  نييرصملا 

رادجلا طسوتت  غّلبملا  ةكد  نأ  ظحالن  هدجسم ، ف  نفدو  هفتح  اشاب  دومحم  قال 
اهيف ىرن  تلا  كيبابشلا  نم  ةعومجم  اهولعي  ةيرجح ، ليباوك  لع  ةلمحم  يبرغلا 

.صجلاب ًاقشعم  ًيمج  ًانولم  اجاجز 
، نينول نم  ناردجلا  ناديملا ، لع  لطت  ذفاون  دجسملاب ، ةطيحملا  ةحاسلا  لإ  جرخن 

اىيشف اىيش  ةيكولمملا ، ةرامعلا  اياقب  نم  اذه  قلبألاب ، فورعملا  ماظنلا  رمحأو ، ضيبأ 
، تايئاردتالا لإ  برقألا  زارطلاو ، نوللا  ةيداحأ  ةينامثعلا  ةرامعلا  لإ  لوحت  يرجيس 

نوينامثعلا نيطالسلا  لواح  تلا  ةقالمعلا  ايفوص  ايأ  ةسينك  نم  ةاحوتسم  اهلكف 
نينانفلا راثآ  نيع  طخت  مل  يذلاو  قرزألاب ، فورعملا  دمحأ  ناطلسلا  عماجب  اهتهجاوم 

كارتألا هانبتو  طخلا  نف  نحن  انلمهأ  فسألل  .ةفرخزلاو  طخلا  ةصاخ  هيف ، نييرصملا 
ف لضفلا  عجريو  يبرعلا ، طخلل  ازكرم  نآلا  لوبناتسإ  تحبصأ  ثيحب  نورصاعملا ،
ةرتفل لوت  لبق  نمو  نآلا ، مالسإلا  رمتؤملا  ةمظنم  ريدم  ولغوأ  ناسح  لمكأ  لإ  كلذ 

هوبأو رصم ، ف  دولوم  وهو  هب ، ضهنو  لوبناتسإ  ف  اسارأ )  ) نونفلا زكرم  ةليوط 
.هلا همحر  قح  ىيحي  ذاتسألا  بتمب  تاينيتسلا  ف  هيلإ  تفرعت  اهارث ، ف  نوفدم 

، يدامرلا نوللا  ديست  ظحالن  فوس  نامثعلا  رصعلا  ف  تديش  تلا  دجاسملا  ف 
نأ اندرأ  اذإ  ءانبلا ، ةيزكرم  لع  دامتعالا  لإ  ةفاضإ  لوبناتسإ ، ف  رمألا  وه  امك  امامت 

دجسم هدعب  نمو  نسح  ناطلسلا  لخدنلف  نييرامعملا  نيروظنملا  نيب  قرفلا  فرعن 
لواح عافرلا  ممصم  اشاب  ستريه  يواسمنلا  سدنهملا  ناك  نإو  سكعلا ، وأ  عافرلا 
نذآملا ف  ةصاخ  ةيكولمملا  ةيرصملا  ةرامعلا  طوطخ  نم  اضعب  جراخلا  نم  هحنمي  نأ 

عم ةهجاوم  يرجي  نأ  لواح  نامثع ، دجسم  لخادلا  نم  هنل  لخادملا ، ةفرخزو 
.ناتش ناتش ، نلو  هيهاضي  ثيحب  نسح  ناطلسلا 

نم ةيلاخلا  زارطلا ، ةينامثع  ةنذئملا  اهنم  قثبنت  تلا  ةيناوطسألا  ةدعاقلا  ىرن 
انركذي يذلا  فاجلا  نامثعلا  اهلش  ف  ةحضاو  ودبتو  صاصرلا  ملقلا  ةنذئم  فرخزلا ،

لوبناتسإ ف  لع ، دمحم  دجسم  نذآم  ف  ةحضاو  ودبت  ومسلاب ، سيلو  برحلا  بارحب 
خسن اهنأك  نذآملا ، نم  دحاو  زارط  دجاسملا ، نم  دحاو  زارط  الإ  دجوي  اهلك ال 

دجوت ال  رخآلا ، هبشي  دجسم  دجوي  رصم ال  ف  مجحلا ، ف  طقف  قرفلا  ةداعم ، ةرورم ،
رصم دح  يأ  لإ  ةيرث ، رصم  دح  يأ  لإ  نوكردي  نييرصملا  تيل  ىرخألا ، رركت  ةنذئم 

سيلو ةينطولا  حورلا  جيجأتل  اردصم  نوي  نأ  وجرن  لئاه  ثارت  لإ  دنتست  ةعدبم ،
ايفاملا لإ  نيمتنم  وأ  نييمسر  اوناك  ءاوس  راثآلا ، صوصل  نم  ةدودحم  ةعومجم  ءارثإل 

! نوملعي موق  تيل  نوملعي ، نييرصملا  تيل  رركأ ، ةيفخلا ،
دعبأ ام  ىرخأ ، ةرم  نسح ، ناطلسلا  نم  ةسبتقم  ةنذئملا  تحت  ةيناوطسألا  ةدعاقلا 

زارطلا نم  ةبيرق  ةنذئملا  مجحلا ، ف  الو  ةبيهلا  ف  ال  ةنراقملا ، نمي  ال  قرافلا ،!
اذهب ةبق  فرعأ  مل  ةبقلا ، عم  بسانتت  ةدعاقلا ال  نل  ةليمج ، اهتدعاق  ةبقلا  نامثعلا ،



ةنوآلا هذه  ف  دعت  مل  ةعدبملا  رصمف  عيبط ، اذه  تفج ، ةلاقترب  اهنأك  رقفلاو ، لازهلا 
ياب ناق  ةبق  ةعورو  لهجو  ءارث  نيب  رصبلاب  نراقنلف  ةلقتسملا ، ةيكولمملا  رصم  ه 

ف ةفيعض  فرخز ، يأ  نم  ولخ  ةبق  اشاب ، دومحم  ةبق  رقف  نيبو  راتمأ  دعب  لع  حامرلا 
تاضافتنا ىرن  نولملا ، جاجزلاب  ةقشعملا  ةيصجلا  ذفاونلاو  ةليمجلا ، طخلا  تاحول 

 - ارارم رركأ  امك  ءش -  ال  ناينبلا ، لازه  ف  اهءافطنا  ىرن  كلذك  ةيرصملا ، حورلا 
ةميقو اهتميقب  اهرومأ  لع  نيمئاقلا  لهجو  فسعلاو  ةناهإلا  الإ  نييرصملا  حور  رسي 

.اهبعش
ةرامع تسيل  ةفلتخم ، روصع  نم  قبت  امو  تاناخلاو  اياوزلاو  اياكتلاو  دجاسملا  نإ 

خيرات انمامأ ، لثام  ح  خيرات  اهنإ  رسيت ، امو  صجو  بشخو  جاجزو  راجحأ  نم 
اميف قلخلا  لاوحأو  عمتجملا  لاوحأ  ةءارق  نمي  رايهنالا ، لحارملو  دوعصلا ، لحارمل 
، ءاقترالل تالواحملا  كلت  نييرصملل ، ةيحورلا  تادهاجملا  كلت  نينعي  ام  نل  هارن ،

حورلل جراعم  الإ  ةيرصملا  رئامعلا  تسيل  نطابلاو ، رهاظلا  نيب  لصافلا  طخلا  روبعل 
ف تناك  ىرخأ  ةقطنم  لإ  عسأ  ةعلقلا  ناديم  نم  لاعتو  هناحبس  قلاخلا  بوص 

لامجلا نم  ةديصق  شياعن  ثيحو  ءالخلا ، ةرامع  ثيح  يابتياق  لإ  ءارحصلا ، ميمص 
.يابتياق دجسم  اهناونع ،



روصلا قحلم 

قرزألا ر -  ـــ قآ سـنـق



رادحلسلا ملصأ 















فـي ـــــ سو ـ لا يا  ـــــ ـج لأ











ي ـــــــ نادرا ــــــ ملا

















ة ــــــ يدو ــــ م ـــ حملا











ن ـــــ نا حـس ـــ لـط ـــ سلا





























قاحسإلا سامجق 















يا ــــــــ ي ب ــــــــ نا ــ ق
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