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التا!يغتزليوفم5الييومنيبم-

بِعثِز!تَج!أ!ق

نإرفوابطونَجافيشئولاوحنناكغوآثىدكرنِنحلقاكمإناالَاشأيهايا*أ

ااححراتسورة115حيرْعيغاللَهإنأتقاكغاللَهعدأكرمكغ

ويحدذألثركواانديروايخفودآئواللًدينغذاوةاتجايبىأيتذيخحدنأ*

ررفاناتجيرمهملأددلكنفارئإنَاقائوااندينآئوالنديرنوذةآقرلفم

(الماندةسورة!11يتكرودلارأتفم

االاءسورة!ةأفَواععهصانكلِميخحرئونَناذواالَديرسِبرا

أزرةاليورة!1(،ذ!رافناحظاونئوافوامعهعىانكيميضفودا*
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التارلحق-تدليوفم5الييومنيبم

!مالمقلى

المكربةالقفاياحطرلأنجصدى11الاربحتريصدىالهردصهع"كنا!ا

عرصرفىالرىالمهاحتمتطممرضريمةفىدراصتهاترحىالىرالتاريحية

دإلهد!ودلك..والعلرالخاملأهواءمىمبراصادتاأمياعرصاالكلات

الحقسبربمرالىلهاستطيع.رانالرضادسيللاتنيرالنىالنانحإلىلصل

يرالدو!بر،صماتلىالحقإيصاح)لىيهدفونالذينليرمميزران،والاطل

..ريمومرنيغالطرد

المعبةالمريفيرطبيمةبطهرمماالنزيفاعاليبصالك!كالىمارس

الترييصكادهناومىونريخها)ثاعهاإلىيعحرنالتىمدا!رالأ،رالمكرية

صبرالإلسالةالعلاتاتعلىرنجمةعواتلهأفكارمن!طتولبمالبرشهبما

..لبنهاتاصلادلهجدروانر،الحصاريةوالنبمالعر!

:مدا!1ارلحةيحدمواسابفضاباهمىالنريصصرالكف

الحق.ناصبل:الأول

والأباطبل.الأراجيقعناللئامإصاطة:النالى

والكذبالادعاءياصابالرابمةالحقليةالحبؤالانانككنب:انانالت

رالتضليل.المحادعةفداباعةالانانييهبأن:الرالع

خطررتها!مدىبرونقدالترببصعحباتتحاهبالمرلةالاحاى.الحاسر

مىاليهرد*مهحمرصوعبدراسةنقومادعينالزاماكادكلهمدا!مام

للعتدالنرييصلأن،دلكللصيرةرتوعيةللحقإحقاقاالناريحتريص

بالبهيرتدرلكارثة!الهاالتاريحعيرتاريحلديايكرن؟دخكيرمماتهدرر

،رورساثالصرابحادةعلىمطلوالأصلامىالعربىالط"بتحنبهاالىحرص

عاصلرر!اللهالإيمارسهدلىوعدى

(4)
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التا!لخترلي!ف!5الييومنيح!

ا،ولىالنهحلى

التارلخىالفكرمقومات

التاريخىالوعه(أ)

التاريخىالوعىثلسفلا(ب)

التا!موازيق،)بر
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التا!لنم-ترليدفم5الييومنيبم

ربخىالتاعاالو

الرعى؟وهام

سمهرملالها!ىتحددعيهالاحالةلألىالزالمذالطرحإرالصرررىس

الداءيحدالدىالممثرمرمرالألالىاليهارممهرمإر،الإلالىالرحرد

شهردحضارىرافعدىالرحردبةإمكالانهالنحفيقالإلالبةل!رادةالرنيى

رمحددةصحينة،راحدةصفةاوصيةللوعىبححلادالحيرسألهرالحق

كلهاتاكصمخلعةعامرنكوبفىبدحللأ!ه.المبرراىلراهاوكاسا

ررعماسالْرالخلرقاتمىعيرهعلىالأنانلهايتيز!طريةداتبةقرةلَححله

فادروحود!إدراكىحضورلهازهنيةطاقةالوعى:إلىنقرللالهاالصحرلةمده

رأحدانهالواقعرمورمىالصوا!ومحرفة،القدىالاشقاءارنجارالأعلى

إحاصألهبحسوادالمشفبليسنتأدعلىالفدرةللوعىسإدعرمى

عاضا.إبفالالهبوقىألىرعاصاْ

لرايهرهلددصالأنالرحردهبهواجهالذىموالحصانم!لهدةالرعى

لبفمبحمهانحاررراءوماكنايحدوكالىاديرم،الاربجةفلرلىالأ

لفدحرعنهلطىلهيطصءفعيصرراءومناكهايحدراومفهربد!رده

رناصل،واحدآدلىوحودهويزصلويمه!زصليحطوماحطرةكللىكاد

الحرةامنراحيمىكادتاربجةنجهصالهارستهايمكىالىالمرحلةهدهلىالوعى

لىورولة،حدر;,دy!ىتيهردرعقاندتفاليدولقالسلركيةلالحرةالحلبة

ى!علاحأاصطمحهااكةإولارعدبهةارلالأسادصعأدللما،الرنتلص!

لهص،أملرصمهاحطهرلمكرسسمهاومدالآلةمد.كا!،لرحله-

:لبةرالأرلىالأالدانرةدىالحباةنجاركردهسصحرلالمسنرلبهإحاسرسقها

صمنثاالىدكمارالأ،كاسىالألالى-دالر-اسلادىلى.الأالإ-امى

دمحرر!الأالدحطاسمى،الهدهـمهاصاكهالحرلبهطلمَفوالإحا!
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-!التا!لغترليوفم5الييومنيبم-

الحالسمزاحمىضحاشعلىوعىهاالرعىإد،لحامةلحىالنارالرعى

سىماحرلهكل!ىالحباةبمزمىارصداخهلهشاءتالحموحالدىرالادح

كلطرهاترهالتىالموصقةالرهرة!ىارالقدميهيدوسهاالقىالصفيةالتة

رأ،المفاحةالبهمةللابهااشكرةالسامقةاضجرة!ىاو،العبرهرنهحه

ممانهالدساقالفامقالهرلحىاو،رنبقامادنابمائهاماسهبحرىالدىالهيرلى

الدىصدهبهيقدفسلاحامها!يخدنقرمهالىالمحررسىجر.الطلنى

الما!لىاو..رتزلهستمبهمعهتنالصالنىالحبواناتلىار..-L-1بعدو

..القيطلمحفى3ساوهرأومضلتولْىفىمحارفهفىيمرحوموالكثيص

الساتفىأر..رعببحالكظلاممنيلفهامارضالراطعالحرمدىأو

المرير.المطرفىاو..الهرجالحراصفسوج.الرفاق

داته-بحدبل،حيانهيحدلل،حياةيحدالانادكادالظواهرمدهكللهى

جاتدانرةفىلحادحلهاصرررىوتكاملتراصلوعىبميهاكاد3ومى

.والرحاءوالأملوالتدبىالمهالهَجاطةاحاطهاْو

الأوقي.اررذجتعرارتهفىالانالىللوعىالداتةالطيحةمىتلككات

علبهننتلالدىالالسالىالوعىلطببحةالاعيلاللبمىالطبعةمدهرلحل

لصررماعقرلاأطمأرمحيلنادىالصورةمذهنصعلىوط.الإدا!بةال!طرة

الرعىلهداأنهدلك.وصرررتهوعملهالرعىحفبفةصدرك؟لىسلنكرفلى

بنطبعلالهو.محالنهشنوداوحبانهشردالالارعالحالمحاضىإوالجانى

صطاهرهلاىبتصلرلا.بوبمهبمالحهأرلويمهبنلهأدلميرشيفايصعأد

طقهالىيحيهاالىسيرلحاضهأولجاتهنمعفيهايكرلىالَىمحشممهظرامر

.أدىمريمهماقدسلعأ،لمعمىررانهاصيبمارمفداروصمنها

علمهت!الدىكدلكالحبا.طوامرمىحرلهمالكلممماساالوعىكماررمما,

مراطهالىالحصارات
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التاديثق-تزييوفم5الييومنيبم!-

الصرامرهدهمىوتفدبررحلالخوعدىبقنربمفدسرعىهالحالوعى

.،واحدرمصيرراحددر!علىممهركالها

رالحبدةوالاد!الملممىدحرماجرنتو3الحضاراتلاتالرعىلهدا

النحمبماصلانه!ىالمردنمىالىاللركد!3،كدلك،والصاعةوالثالة

الاحت!اعة.هوصلان

بخدولكنهواحدةمطرةدففىالوعىاننقرلانيمكنعامداوعلى

الىالأنسالةالداتيةاوالحصاربةالناحبة!عبغتهافىمنخالفةعدخلات

صهاعى،وعىضصفهناك.وعملهحياتهردائرةتاطهمحورربححلها!حالجها

وعىصولكل.جاص،ووعىنناسىووعى،علسروعى،غارىووعى

را،اليهرلرجةوالحلبةْالمعرفةصو!سعبهيتمحارسهنجمرعمانلك

شبرانرعاانولولا،الوعىسشيزةدرجةنرعفلكل.اليةاو،العاية

رإسقالىالأولبةالمطرةرهىراحدهوطفهواحدالرعىلا!لأرالرعىص

عفريارلطاالرعىدرحاتبر!حشوعال3صفهناك..صفهاوصت

عدمر،اتعرعدالرعىلا!)دنفولانننطعلجت،صروريا

التكرلرحى.رالحالىالرباصىالعالىعدهر،اليلرفعدمو،الموصبقى

الإلمحالةلالابحالبةتجصصالرعىادنجدالمنابرةالدرحاتمدهكلرلى

لالخفقنقرمكىل!رادةالأشارةإعطاء3رالتقربمالأدراكعلىالمادرة

ترترولكهاعارمإلمحالىالدداعكمحردتخرجلاالأيحالةلهده،رالتب

وأالحسالصررنآهارالدىالحدبدالمرفصولرِفانمموماليرلفدىنفدبرى

للعكرنقالدسلللم!صدعا-هىالىالأسرولبر،للإصادالمكرىالصرر

الترهداإجرإر؟القيدفالتليمحضرعلهايخفعارالمكرإ.الطدعلى

تَله:بدحتا(لإبحاتةالفرصلهوناصلهلكركهدىاءع!إ:

إصانج!-ب-تعىال!ييمءما،صالحديدلل!رفص!انجهاحساء
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-!التارلغترليوفم5الييوسيبم--

يروالتقدالتقويمعلىالقدرة(ولىالأ)

حرةتلقانبةدىالايحاصىالمحلعلىالقدرة(النالبة)

لإمكاصاتتحقيقأبكونادالحاعبرتينلهاوهرالرعىضالاسلىار

إيايةيةرحرد

يك!لم-وادالآدلصلىككرد!الهلالجاةوحردبارعباالرعىيكرد!إد

رالآ!اتبمقلالرمادوالرعىبالرماد-وعارمفصردامنحياطاهرا

لكا.لالماصسووعى،لالمتقلررعى،بالحاضروعىمهاك(ثةاللا)

..ريحىالاالوعىمروجودهدىالالاريكتسهالدىالحضارىالريخىالوعى

الاربحى؟الرعىهرسا

..مريعحطاظنومدا،لالتاريخوعىالتاريخىالرعىادالمضيطى

رأ،التاربحلذاكرةمحرفةكولهعىيريدلالالتاريخالوعىلأددلك

بصعالوعىهذامنل،.وشخصب!تهورقانحهاحدانهتراترلىالاربعلدكريات

هذاوعلىاقلولاأكرلا،تحصيلىمدرسىوعىاو،معرمىوعىباسهرصعه

فىحاعأطالحال!عطانهاالألالةالخصةباءدىيدكرتانيرلهيكولى!لى

الإلانتحامليتاأمولهاعلىالنىحلاقيةالأرالآدا!رالمنل،والملركالمكر

والوقانع.للاحداترنفديرهنصررهنجاكما،البرمع

إحساسأولالناريعإحماسمحردلبىالاربحىالوعىفإنوكدلك

لأحداثالحاطعىالنحررالوانمىلرديتاالىيمحنىالاريجةلالأحدات

الهدلك،معبةناربجةبحصياتأومعينةتاريحيةلرتانعاومحيهناريجة

مرقرتالمعالمحردالحاطصبحاسيكرداد-محلالراقعألىلل-الم!ك!س

ىديخصانكلتلا3!بهايخحتالىمصادساتلهصفرتإحاسجر،

بكولىحبرالاريحىالرعىالىصلفلاهدااللاضمررطلال
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التا!لخ-تزييوفم5البيومنيبم!-

ثيرظلهيكرر؟رحخهياإلرامايلرملالحإلهأحداثهدىإحساهـلالاريبمحرد

سفومالكرلهرعيهاوتاصبلنكرب!ردى.الإسابالحصبةنكوس!ى

السرتحرىالىالالمحالةالحالا!لاهدما،كنبرأ!قرمانهاسريخا

المبرةلىشالهالهاكادالنىالاربجةالرفانعمروافحةدكرعدالاسمى

لطلإداهالدىالناربحىالدوردكرعدأر،عبرمامهلأإرلأمتهالاربحبة

الحدبرالحصارىالطربقعلىررصحهاعمهاالحروردعامنهلصرةناربحى

عرربنحاص!ردوينحادلرلى،ناربحىإحاسعرالحمىمذانجحسلها

طمبتإلىكليعودخىوالماقاتالمحادلاتنننهىادوما،تاربخىإ!ساس

عبهعهدالدىطحهاولهاعرفالنى

عىالحدكليربيدكرلهمافىلالاربخكالأحاسلالتاربحدالرعىإدد

والنالىصرسلحالأول..الآخرعىسحتلفاسه!اكلكادلاد.الاريحىالوعى

..نحاطصالمحالى

والرسالة،راللابالهنةمىالاكلةمدهعرمحلىالنار!حىالوعىاسا

ومعنقمله،لحاضزومفدر،رموقمهلدانهمتدروجودىإدراك)له..لهالمرطة

المبرةتداحيجد-الناربحىالوعىأى.ركاله،وهدسهلمصيرهرمفدر

المحرلةالمحاطرةوصرررة،والنونرلالفلقتنمالىالاطةحريههادىبحبالفار

ناربحبةحتبةارناريحبةصرورةمهايجحلنحقبفاالإمكالبةلنحقبق

دإلهالوحردبةالحاصةمدهأوالصمةمدهعلىبكررحبرالاريحىرالوعى

.والحباةالوحودإلىالمطرفى3داحصوردىالإلاديكردأديحى

مربمتفِوحردهدانرةلىبدررلانفربمةعبة:رهحفبكودرالى

الرا!ومحىرتاصبهرنابهدهتحقبفهمىلامناصرالدىخلافىالأالرا!

ىدالصاصدأرالممالأةيحر!لاالراماالأخلانجةلالمنرلةالالكرامهاحلافىالأ

كااروِوالمخ!الفمدالحكلولكهالبرلحقرقوالإححا!لالاطلبروالاطل
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-!التارلختزليوفم5الييومنيجع-

لمادا:حضررمىيكرلىلادصاحهيلرمالاريخىالرعىإلىلقرلرح!!

بكردالحا!ةاوالدانيةضئرلهمحالحةفى؟نهلصى!إلاحياتهدانرةلىلدرر

الاعلىوالفكرلالراىرلوديهيمبقالذىالمحتعلنررالدرحةسص!علاحه

لاكما..الاكتراثرعدماللاملاةبمظهرتطهراوصلةلالراىالماركةنكرلى

والوحى.الرددكلطهرنطهرأدبمحى

الحراملنحددادعلبنا!إنالرحرديةالماهبةهدهالناربخىللرعىكارلىادا

الىالآدا!اىاالمصادةحرىالأوالمرامل،ونزيههونرببةالرعىلكزرالى

.cIAIيكودأنيحصكثرصافأداءعىنصلهأوعملهصنعطلهأرنصمده

ىدتزشراتىالحواملنردالىونعمتطيعالأخلافىلالراح!افىام!صرا!ارهر

مى:خسة)لىو،ركانهاتاربحىالرعىتكريى

الأسرةدانرةأى،الأرلىالقتنة(1)

الائدةالفافيةرالصبنةالتحليمنطام(2)

(r)النمبطبقاتدينالاجتايمةالحلافاتطية

(t)الحكملطامطيعة

للامةالحضاريةالمرانة(5)

دافبلدرمماI,;الأدانرةدىالأولىالنننةرهر،الأولالماملعىاما

الإلسادعندالتاربضالرعىونرلةنكربىمىوزلهالهاأميةالحامللهدالى

لنئةوالأولةا،ولىالدانرةهىالأصرةأدالرافعولكى..الباكرةطفرلنهلى

حولهمرمعنماملهودىوصلركهومكرهالطفلصمبردىالتاريحىالرعى

جترمى،3والتراالرادجثمىالرالدبرليندالعلافة..لهمونواصله

الملاتةمده.وامانةرصىصعليهالمفروضلواحهمهماكلاداءعىالحرص

الطمل.شحصةفىالالالىللتصاملالأرلىالدرروتضعالالاءعلىتحكى
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التارلخ-ترْليوفمالييو+منيجع!-

الإرحاءأرالنرددبر!لاالدىالحرمبرلهاورحمةلمطصOLLJIالرعاملهلحإدا

الطملبتآشدوفنهودىلوفنهالراحىاداءولكه،والنربالمحالطةبو

وفبة،حولهمىرليرلبههبزلصالدىالتاط!ونجمةالرا!يخ!ةإدراكعلى

.النمردأرلالمصبادلهبتهبررلابدده!لاالرفتعلىالحرص!

إعلاءعلىورحدالانصباترلرباعاملاالأولىالنةهدهنكرد3وص

رعرائدتقالدمنبيزخددياالجحدالماضىأرالأصواخرامالحاصرضالى

،كدلك.عيهوالانكاءلالحاصرالمامىرلطسلهيزخذوليا،اخايمة

برالرالداحلاماوالطملاحلاملتحقبقهلوالاصحدادالمتنلضارإعلاء

!يه.وامله!ا

رميهاالحلبهمدانرة،صىحدبدةدانرةارجدبدةمرحلةالىالطمليخفلنم

المحر!دانرلهلىوسعالأدراكسهملا!لىلدوحانهلراممهرعصهلدأ

علىحةالدرالمرادتقومومناالمافيةالنضرةتمتح!احاصاتهعقلهويتغ

لىالمحلمرديطبقةالدىالنرلرىرالممهاح،المفررالمدرسىرالطامااخلاصها

الصيراثنحلمعدالاربحىالرعىوتركيهترلية

مدمعراقحهيحياكيصالطفليتلمالترلرىرالمهاحرالطامالوادمس

آحردىيظرهالدىللمقلبحملوبهص.وافرلاثهانهراورمحلبمرحرله

المفلصر!الحامرصتفدمكلاالماصىبقدرركب!.الدراسىالمام

عرومةممسةرلإرادة،بفطحا!رلحفلالحرفةيرعىألى!مبهإدر

إساصهالماصىوادالماصىعلىنكىالهبدركهارمىواعةمقدرةولصيرة

الممملإليرالظلعرالحاملىللعكلرملهمه،ومحياره

الصحبرالبميدداتدىالممالىمدهلنزصلالمدريةاوالمرلحةالموادوتانى

نفربمىوعىار،رمقلهرحاصرهلماصهتقربمىرعىلدببصحولدلك.

للرما!وعىبرر،للحباة

(29،
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-!-التا!يحقتزليؤفم5الييومنيبم-

نجحرححنىتملومااحرىإلىنعبيةمرحلةمىالميرالنيدبفل3

الرعىسدرحةعلىأصعوقدبيخرحالىالأقدارلهضاءتالدىممهده!ى

لهيصسممامخححهحباةدىلهياركلالحياةالرحود!الرعىأواتريحى

.القاءاش!رارلهويصمىاليش

بلهإبيشالدىاتححسبالحلماركاشالأالطمل؟بملىدا

كات،د.الطل!جاهدىبصاد!أوبراجههاادلهكادمامكلا!براحه

إدالمجعمثكلاتصحلنهالىتحنلصولكهامنكلانهاالط!لجاة

والعاودالوا!لنحققاتجماعةعلاتاتيحدمنا..ميهعاملأعفرايصح

وحماعانهوطرانمهالحبطقاتبيراجناعةعلاقاتالاسلبر

مبهادلأومرافبتهالرعانهاولهاوصفانهاحصانصهالهااخسايمةعلافات

سماشها.وعبهالقاءها

وترارىوتنحارض،سصهاسعرتواصلتالكالاخماعةالملاقاتمده

اضهككردالدىوالتمايرالنحال!فبهبطهرعرارعلىوتناكصنلاحمأر،

الىالالادعلىالذىالماخمدافى..مملاالصراعمريكىلمإدلالصراع

رإعرالحهارعادانهاشفالدماالاجناعيةالحلاقاتتاحد،ليجقبيحكل

علىوالقدرةالحصالحةحيتصالألادعندانريحىالرعىتمحص،واحكا!ها

وهرلمهيجدالألادأرمررله,اوممجصهرمحنى.والنقوبموالررلىالخليل

الاخاعةرالهبناتالمصالحمعوعلافاتهلصلاتهينفطعلاوفلق3دانرنر!ى

بكردالأفلعلىأو،سلوكلهبكرداراونصر!لهبكردالىيفتفيههمدارار

السلوكأولتمر!مجالله

مماضحرراريجرىلما)دراكصردلي!الأنادعدالتاريحىالرعى!كالى

مربحه،داك؟والإلارمدايحىالأمروكادالأيحالبةالماركةلكه،بحرى

امحنهلىنحدتنددانهلىأوْ،دانهلىنحدرفدالمجمعبمحماحاصة
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مصو!رأفارعالصرألهالمارلحىالوعىيحمهاالىالماندهجورالمهره

وبرلده،قوةربربده،نرادأبربدهالتحددرمدا.والانماماتالامحاهاتنمدد

كارحطاتمحيحارإمكادلخفبقالقربمالبلراشهداءالمحصعلىندرة

هـإلاالتاربحىالوعىعلىناثبرم!لهارماالإخماعبةالحلاناتإطاررمى

الاسلبرالحدلإضاعةفدرفحلىالحكمنظامأرالحكمعلانةنشهاعلىلصع

حرية،حريةم!ل!لسانيتاحماولقدر،حقهحقدىكلإعطاءعلىوالحرص

للرعىالأممانىنرالأبكودمالفدر،المقبدةوحربة،العكلوحربةالمكر،

بقيهىالدى,.معبا.رمتتمهاحاصرمافىللحباةشقحاميكون،الاربحى

"رمراومصى.وحردىلناربحرمزاالإلسالىالحلبكولىادهرحهودهله

تروالمصانردىررلهرلهمحر!الحاضرمىاثرلهيكررالى،11وحردىلاريع

الحد!ىالحررالأفدامعلىبمبرنرباما!ابكرلىالمسننلْىعلى

بهئخإلهدبمرقراطىتصررعلىإنالايكررحبرالحكمنطام!إدرمكدا

ومحمهلمهالجرمحققاإنانايححهالدىالماحالأمةلىمواطىلكل

الاريحى،للرعىمحيياتطعيقيهوماهحقرانيهامرلفىالحكميكردكذلك

الحاكمبحد3وص.الأفالىأجلمىللناريخولاليا،ثلالارللناريحمحددا

الحاكملبرالحلافةتصبروها.الناريعأمامتاربخةمنرليهمرلرمرلمه

وهر،الاالأكرالحملامامالكمرىالمسثوليةهىصرورىنكاملعلافةرالمحكرم

مدديرةلتحقبنضرورىالحضارةإلانبةرشرطإبالبةحصارةلاء

إلالاوعابكردلحبتالفردعدالاربخىالرعىتكريىولالأ

إلرارعلىلالفدرةتنربجةنارمبرةلىالحصارىالنداحاستحراربةالنالىْ

والفخالالحر!!ردرخىوالم!رالتا!ةوالحلمالصاعةلىنفدمةطراهر

عىالِصقرداتسريهالحصالمراقةإرمماماالظررصةالاصمراريةمدد

اخحارىالراعلدائرةاتبهرآالحصاارلقصدهـلالحراقةوماالتاريحى
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نررالممذالحفارةعدالاربحىالرعىيركرماحرىا"!ْلاحارات

!روالأحلاتجتاللربهةالالالبةسالحصائصرالحرةمىالرحردبةنحارلها

لالماعلةالحرةوسىالجرانرةرمةالأفىالحصاريةالتطرراتممامبةالحرة

الرعىيصرادمحاهومدارالجتلصالحاصروصتهالألايةللاص

رلدلك،انحيرهداجرجإد،للرمالىحلافبةالأبالطبمةرحودبةحرةالاربحى

ص-الاربحىالرسضالىصفىد.لالتاريحكرلاوعياريحىاكالرعىيمح

رالنماطصالالعةوالحكمةالدانمةالمطةمىبثدديمداصحالهأرباك!يصر

ليه.ومافيهممىالكردمعالإلامما

الماصى،اللانةْالرمالىدآداتالصبرالراعىالنحررهرالحضارىالوعىإر

درحالهلحىلالرمادشحررأالحصارىالرعىيكىلمدإدا.والمتفلرالحاعر،

المحرودة.الالحلالاوالندمررآلحاتسلآلةداتهاالحصارةلأعت

مادرحرديايكردولا،وجوديايكردالىحضاريايكردكىالرعىحرط

والحطررة،الحيصكلرالجىفلاكاالنلانةآدانهلىلالزمالى؟علاوعأيكى

كادالزمالىآلاتصواحدبآدويماالتاريحىالرعىيكرد؟لىالحطررةكل

وعايكرداراو!حببالحاعروعاأو،لبلالمامىوعبايكرد

هى.نلاتمىحالةإلىيزدىمهابواحدالأيمالىلأددلك.لالمسنقبل

.والثمحررالمكردىغحر(1)

اخماجة.صراعاتاراحناعىصراعلاة(2)

للحضارةالماديةالطواهرلحىرنحلصصمص(3)

صأسهاكلتعدألىكلكرلحبتراحدآندىالنلانةالحلاتننكاملورمما

خىالاعشقادكلالماصدىيئمَدلم!الممكري!للهالاسدمى.ممارلتجحة

:الىصىراللاموالرحاءسالأمرسالماصىبانقدصرلهبفدبكادش!إله!

المبلةوالأريحبةالكربمةحلاقالأوهررالإحلاصالرساءمر

http://almaktabeh.com
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،-.-فرردعلهبهرافيالماصنكربممطامرنكنرالصررمدا،على

د:!ل!حفىالنفدبردىالمنصردردويظر!رتفديهنبجلهمطامرنكنهر

الأخحاعة،عاداتهوتفالدهـالأحلاقبةلايامهماصبمالى3حاصربرحمود

دلكصينئ!االأحلاقهرالمظامراتالاراتصاتحدرارركلا،العكرية

لحإفانكل!رالادارتفدبراحاالماصىبقدسرسكرمم3سنمررريحله

صاىورحماءحبلرضرادصنجهكادومارعطت-,AllJL-4ينكلمرلى

الوتنصودىرحلويهاتهوعاداتالاصىشقاليديرصوراوصرافهمسإذا

لبهاشحدومارآدالهoLانفالد-لهحرالماصىعلىياكرر-رهمبرصرد

الاخ!اعىاللركمىوالابالاخابمةالردةمىاسابص

الاخفرارسحالة!ىنمبقادعبهابمنجلالماصرلةالعفليةهدهخل،ص

داتىصرثدىتيقإلها.عيرهاوليرلهاولاذالهارليرلهالاالمى

صكدلكوالمسالمه3الماإلىحرحمحردبححبهداْولااحساعىرشماق

الفبرصبر،والحديدالفدبملبراحنماصاحترا!إلىالمافةتلكتؤدى

مالكركربهااحناعباصراعابصمرحتىحدتهرترداديرتمعوالحديت

نفمرأدتلتلاابخربةللمطرةالحضاربةالجرة"نوبزكدهالناربخلهبشهد

نلكسرنرتهحكومفهعلى،رشاتنفالدهعلى،وألصارهرحالهعلى

.الوملفرلكماالتنورةأوالمنربةنررة

لهإلابحلر-لاAIiرحدماالحاضرةللحظةU,,لالحاصربؤسلمىالاسرس

بومث!حث!إر3حاصرمحطمالمعمليزرقهمرلاالاصىبشنلهملا

ر!االمادىالحاندسوىنمئصلابمحنردالدسالممحهمل3ْراولك

،لدلاله،صحبحاصادفأ!كردوخىوعفيالافصاالناربحىالرعىبصح

صروريبر؟عمريرتكاصلص

رإحاحهالمردرشحرسفانماالوعىميكرنالداتيةعصركدفيأرالا:
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والتدبرالطرعدلمقلهمبرا

عصردانملاْرالممل:احاصرالماصىاللانهالرمار-دا!سصهدنلإ!نالا

ومتكاملامآصرا

المحباريرمديىلواحىصلاجةابةالحللبصدالحطرْلمى!إلهرلدلك

الرعىتكوبرمىوالحاطمةالحفلمنكلدورمحرمةصرورةإلىبرماومدا

الرحدالةانماعرعلتإداإلهولقرل.الأيحابهلاعلةلىالناربحى

الدىالحرحلعفلالرعىلدميركاساذلككادالمقلالماطمبةرالالمحالات

علتإدا،لحم.الآحري!الآليرعلى3لايمضلحير،بلداك،الإلالىبصِص

لداتلاتمزقوحدترالَقدير،الظرلحدالتاريحىالوعىدىالمفلالحاطمة

تحالا.)حراحاالرمادعلىبحرحهمماالميرولبربابصاولكى،رحدهالمرد

ركالىالمفلعصرطعىإدااما..لالحباةتربطةالىالحبةالآ!رة3سبعقد

الاريصالرعىعبهبتلالدىالرحبدالحاملهررمقاببهلحماعرهالحفل

دإلهوالأصا!المللالحملبكتلكىلأ!ه،الرمالىدهلإلىلزدىدلكدإلى،

الحى.لامىالمبتلىبمملوالنثربح،تربحلحيةبقرمبدعيهيخخم

اثننمنحالةإلىاتريعالىالظرلىالتقلعلىالحرصيقلىكدلك

لالهلىحاصعأالرحودلىماكلإلىلدعوىالرمادعلىالحروحإلىإما(\)

لصروهـالرمادبتانرلاالدىالطبيحةلحكمرنصبرهوحياته

رلى،امرهومدلرالرحردسرمرلبهولىالرحردعلىبخامىادلىاما(2)

يطعىالدىالمطلقالحقلمرومداوتديرهحكهدىاعارللرمار

لردىعفلكلعلى

:الحاطمةالحقللبرالنحادلدىبكردالحلاحادالمضبط!لفر

المحاش!مكلاتالحهاةتصاباهـىبمارلاعصيايكوداهـِيكارالنعادللكى
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إداالحملحاسرححادرحتإداالحاطمةرححارسصرررةلفول!إلاماوس

الرحردبمقدلدرلثالهلأدلك،عهاالناضى؟رللحاطمةإِلكارسروحى

رحودلألهواحددلىرماه-صحاهصالفر،رةالتاربحى-والوعىالإلسالى

الرحدارلحمائصيحملبرشالهصومداإمكالانهتحفقبمحالاة

الاربحىالرعىنكرب!مىفصوىأهبةوقلقوضصوأملالىسالالسالى

مامقعلىواعحالحىوجردهدفدالرحدالةالحصانصصالوعىحلى)دالأله

عيه.خارحاأوالرحرد

الإلاليةالميرة!ىلل،بروالنقدالحكملحىوالافطرا!الحلليحدتوكدلك

لالحاصرفالاعتصام.الرمادنات3مىواحدبآنالألاناعتصمإداالحضارية

الميرصعاوالحباةمعالتحاطصماعرالأناندىيمبتعلبهوالحرعرصهوالاعرار

الإلالىالرحرديكرد"ذ.انريحولينلينهالحضويةالحلاقةوتفصم،

واخاعةنفبةكارلْةمنا!الالمصام،ناريحىوحرد

حمرحدىيبقلحهر،لواهبؤمىولالمعنفبهيبنىعسلقرلركدلك

هرالصجحالاريحىالرعىلكما.رالرارالهلكةمراردهيرردهالدىالرمم

الصجحالتصررعلىفادراحباإثتلافارنانلصالنلانةالآلات!بهتحنحالدى

والماطمةالحقللبرالمطلر!الاصنرا!رضربطةالصصوالفربم

:لقرلدلحر

..الإلالبةللارادة3الداالحبوىالحضررمرالاريحىالرعىإبى

الألالىالمجطصىيدررلماالإيحالىالحيرىوالقلل

ونتبر،لا!رالأالمللتدركادتشطيعالىالحيةالعقليةرةالمفومر

عقاهـالأعلىالكوعىإوالترددتلتمهايحعصلاسرعةسىالقانح

ى"،لهتىمماوالزالمتفلآلاقاصظلاععلىالمادرالدلىالإلهامهر-
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كادبهحالملانومحلصاحالصاباوحردإحاصا!الرمادحكاسالأمر

بالراحى.المطرىحاسالأمرنم..كادرحيفما

رحقيقتها:حرهرمادىالاريحىالرعىممالىمىنلك

الحمرحلفصلالرعىلندمبركالبادلككارالحقلالماطبةوالالممالات

إدا،لحم.الآحري!الآليىعلىآنابمصلح!آلداك،الإلاربصالدى

لاتمرقوحدت،رالتقديرالنظرفسدالناريحىالوعىلحىالحقلالحاطمةعلت

إجراحاالرسادعلىيحرجهكلاالحيروب!ليماأيضاولكن،رحدهالمردلدا!

عمصرطحىاداأما..لالحباةنرلطهالنىالحبةالآصرة3مىلبمند.ممالا

عبيث!لالدىالوحيدالحاملمررصقابيهبصا!رهالحقلركارالحقل

الحقلييه!لكىلأله،الرمادقتلإلىيزدىدلكفار،الاريحىالرعى

سىبح!لوالتريع،تريعلحبةبفرمالىعلبهبنحتمدالهسبا!والأالحلل

الحى.لىلاالمبت

انبرمىحالةإلىالاربحإلىالظرلىالتحفلعلىالحرصيفلى،كدلك

لانهلىخاضعالرحرد!ىماكلأدلدعوىالرمادعلىالحروحإلىا-إبا

الرمالىلمرو!بخانرلاالذىالطسحةلحكموتعيرهرجانه

للرمالىولى،أمرهرمدلرالرحودصرهرفيكررالرحودعلىيتامىبرلى2-لىاما

لردىعفلكلعىبطمىالدىالمطلقالمفلمورمداوندلرهـحكمهلىاعنار

لكىرالماطمةالحقلسيىالتحادلدىيكردالحلاحادالحصيط!ولقد

الحاكأومكلاتالجاةفمايالحىولاياعمبيكرلىبكادإمرالحادل

حالصررححادرحتإداالعاطمةرححادلضرورةلفرللإلاهارس

الرحودبثفدلدولهالهلأدلك،ععهاالحاضى"رإبكارلبروحصإداالممل

رحردلهلأواحدآرهـىرماهمماه-لالفرررةالاربحىوالرعى-الإلالى

الرحدارلحصائصبححلأدشاصهصومداإمكالانهلشحفقأدلحىاهمحال
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التاريخ-تزييوفم5الييومنيبم!-

بحىالارالرعىتكويردىفصوىأهمبةرفلقوشصملوْ؟"سالالالى

ها--علىواصحالحىوحردهففدالرحدالبةالخصانصمىالوعىحلىإدالا.له

عبه.خارحاأوالوحرد

الممرةلىبل،يروالقدالحكم!ىوالاضطرا!الحلليحدثوكدلك

لالاعضام.الرساد7لاتمنواحدبمانالأناناعصم)داالحضاريةالإلالبة

ارالجاةسعالنماط!شاعرالالانفىيميتعليهوالحرعىبهوالاعتزاررلالحاص

الرحرديكررل!ذ..الاريخوليربيهالحضريةالملاتةوتمصم،النيرصع

واخمايمة.نفيةكارثةهنالحالانفصام،تارخىوجودالأنالى

حرحدىيمبقفهر،لواهكرمىولالمتقبلهيميقعندقرلركذلك

مرالصحبحالتاريخىالرعىلكنارالبوارالنلكةموارديرردهالدى3الو

الصححالتصررعلىقادراحياإنتلافارتاتلفالنلانةالأناتفيهتخحالدى

والماطفة.الحقلببنالمطلو!التناصبتوانرشريطةالمصفوالقريم

،8!888888888888
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-منيج-
الالالةل!رادةالدانمالحبرىالحضررمرالناريخىالرعىإد

الإلساسالمحبطدىيدررماإبجابىاالحبوىرالنقمل

وتير،والأصبابالحللندركأدنظبعالىالجةالمفبةالقدرةومر

الأعقاهـعلىالبهرعىاوالترددتبثشها!حعفلاسرعةيرالنانح

له،نثىمماواتنبنالمستقبل2فاقاستطلاععلىالقادراللدنىالالهام1مو3

كادكيسال!نانوخلصأخالصاوحرديأإحاساْلالرسادالأحاسمرأى

لالواجى.المطرىالأحماسمر3كادوحثا

ىدالوعىمىفليسرحقيقتاحرمرمافىالاريخىالرعىمحالىمىتلك

منكلا!أو،الدانهمكلالهسالمرءلفأدنىلىالحماهصلىللضئ

فدوحطرضررالموففينمكلاالحردمرق!اومبلاهاللامرفو؟متهمخصحه

الهميرفعلاصإلىاندركلااوحرلهصإلىامتددرمما.رحدهعلبهيقصرلا

كادلىالىصيهمىالحدمهراللامبلاةفموقصعتمهبصبمهمبرريفاررد

لحطرطالدلايملاردبرتهمأعراصاصداءالدلبايملاردبىالدحياءالأسصاحه

-الأشفارصأخلتوإد-اللاملاةالىدلكمىأكنرمروما؟صانهم

!لير.الطررلمدالحما!ةأوالحكمةصلرعاالمضعدها!ارليصححرد

الدىالماتمرفالاحتماعووفانعالجاةاحداتمىالمرءيف؟لىالحكةس

صمرةأعماله!ىرحمدتمثاعرهسكلدت!وبرىبمعكلاالأحساسسقد

ماركةدرب.المكربةرالارادةالمرربةانماركةصلالدلكىالحىالرنر

ولب!ملرتأ،صحرصهإيحالةلنانحلهإبحالىتماعلإبىنؤدىبهك

وألابتطعمالفدرالمكلاتصلضلالالهءالمربلحمإرالحصا!ةس

الكلتأوالرأىلملQيدر!سركلةيقولإويارألهاىيددبيحارل

الحكهسولرشفماءدنرناوشزمالرندمحهاصاإرفائلهاعلىالا،لانكرد
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التارلخ-تزييفىفم5الييومنيج!--!-

علىمحَتكرلهادرقلاليةالألىلابهبرلأالأليطرة/لمهالمرءتسكإروالداد

رالمررالحىالحىلهىلمر!دالها،الحاصةلارطارهاالحالهآبحكملضمها

ألهمحاهالإنجارىالمفحالحىرنضرب.لبيلاانجاربأتنحاالحيرلحرالجمتح

علاتةسرىلفحانزل!ادبمكن)لالةراشجةابةوالبرصاحةلبرلبى

ماصعاررالى،الححردالكودالأنالىالدافعفيها!تحكمالتىالماديةالمنفحة

بتوسونرهمأر،يئعحرونلا3والفعهميخهالناسيقلاخرا!إِلىتخرل

شريفا.تالأيا!ردأنهم

الجاةناصهر)مماالالىاصهعنهلقولالذىالافىادالراسرلىيطىرلقد

مزلاءماتلكن.للحياةالحقيتىللرالراعىمرإممابهالعاملوانصسيمهالحى

رااحلمىاوحارماسواءالماديةللمنفحةبحبشالذىأدنجابحرلهمرص

ر'ولا،للماضىييثىهر*.زمانى3وحياتهلحظاتتكرنإممايحورما

بحدعالهالرمالى3الرلنادمند!د.للسنفلييقمرولاللحاصربعبق

.الزمادحقبفةأوالجاةحفبقةص

تفحطألا،يرقاهاالىلالادطيجدرالىالتاريخىالرعىلقانضوش

الأرادةحربةلبهيمتصفطاللركيةاوأخلافبةاودكربةأكاتصاءالتفالبد

يمكهلابحيثانحمعينرفلمامقاداعدأفيصيرالشحوررحيرية

فيهمملءلا!11:يقولأد
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-!-التا!لح!تزييوف!5الييومنيم-

الرعىحصان!إررسفرل،الهارلحىللرعى:صماماالهىالحررا!لهدد

،بكردمااعمزعلى،راناقانراردىالحرلبهمةالألىت!لالاربحى

،افعمرلفرلهولكماحرالامدالنرللا.بكودمارآصل،بكردمارإشمل

الومإلىإصلامهالحرلددم!الحرلبهمةلأالحعمارىالناربح

لرلهحماعا!وحد!!رمما،السارلعدىندَممحردماالمالهولى

لدبهاتكؤرفمادلكومع.رلىالأعصورمافىالعرلبةالأمةمرالفدملحىاوغل

المنالعوتبادلالمحاشضنولىتقنصبالدىالمحلىاوعىامحعبهاتاريحىوعىس

التىالمنالكةالمصالعوفقلفرمبنهيحلقومباتاريحباوعاكادورمما

الرعىدرجةتخلفمدارعلىالفرمىالحضارىالتراصضرورةتمرض

الملاحفةعمررهالىحاصنهاالنىالحفاريةالتجردةداخلا!النمر!لبرالاريحى

.راقصادوماعة،ولرونقامة،رلكرعلم:لالها!ىالحضاربةالنحريةإد

رما.احتاعةوجاسة،وصلركواحلاقونقالدعقبدةكدلكمىنم

والاءالحملفىالنمو!رحياة،رنلاحنهاالممورنطارلالىلىضكص

ولفرنهادانهاإلىلطرتهادىالأمةتجرلةإثراءإِلىبزدىارقىمرماإلىوالتبر

،;tomلاالارلحىالرعىناصلإلىبزدىيادحل!الأنراءرمداعرماإل!

لآحرعصرسحطوطهارتفلىالأمدىالأحداتلدالعالفاربحىالوعىرناعل

سولآحرعمرصمابخهفىبتحيرالتاريحىالرعىاددىضكس،!ا

الماعىالالملا!عصرمىلاصانلاأرردا!ىالاردحىلالرعىلاحرضحص

احر!صحدميحاالاربحىالوعىعربخل!،الاصحاريةالطلحاتواصطلاو

عخارالعرهـالرقل!!الاردةلالحر!يسىكادمياعخا،ا!اسةالحالمبة
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التارلحغ-تزييوفم5الييومنيحع!-

الومراتعمريما

عدالناريحىالوعىصيحتلصالأورلىالمواطنعداتريحىمالوعى

ددرالالصلا!المراروتوسانلأرالمماممدادىلىولا.النر!ىالمراطى

درلليرالمصيرووحدةالمصبرلنعفمالكعالمبةصعمةداالاربحىالوعىحمت

الناربحىالرعى.إدرانقيرلفولألىيمكنناالمهاجمدارعلى.فاطةالمالى

المرقع،ر!تنرد(ولفرلالاريحيةتجرتجهلىمتفرداله..عالمىإلالىالحرلى

ىدححلهالحربةللامةوالحضارىرالاصوالحعكرىالجحرا!ىالاضراتجى

صابرحعْولمدالحىوالعضل.اياربخسدىعلىالحلفاتشصلةناربحبةنجرلة

..عالميةرسالةالناربحىالرعىمىجحلالذىموالجصالاسلامادإلىيرحع

علىكافةللناسرسالةالاسلامادومىالاوليةالاصلامبةيبهةالدسودلك

الحار!)لى3بدعواِله،رارمالهمومواطهمحا-وْالرا!هماحتلا!

رنمالىْصحالهلمال،رالعدلالماراهسةعلىالحصارىرالإلدإعوالمعرلة

نإيخعارفواوتجائِلَشغونجاؤجَغنا!ليَأثنذَكَرنجنخلَقاكمإئااتاسأَيقَايَا)

.(الححرا!صررة!أ!خَيرعَيثماللةإنأَتقاكنماللًهِعذأكرقكغ

ممارلها.والأرصمارقلىقوحهمفىالعرباستهدىالكريمةالآيةولهده

الدا!حاتأحداتمعرالتربةرالحميفةالطريلةالحصاربةالحرةلديهمفكرت

لفربمدىالاددةالرؤيةلهامكاتالعرلةا،صةلهامر!الىالمالمبةالحصاربة

منغلهالىعهتسمربديمك!وماافها.ايدرتحديرماوتفدالأحدات

مرالكنحر-!ستهاالعرلسةمةالأعدالاريحىالوعى-حصالةالحصالةهده

حك!هاحاء3رمىلهاتمرالنىالحالمبةحداتالأعلىالحكملحىوالملرالطط
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-!التا!لغترليذفم5الييومنيبم-

حضولىناريخهامدىعلىسرتصدبداحكماالحصاريةخرلتهاراقعس

رأالأححاهـلالمسرعررالمرسهالدوليهرما!والأالمصايامىركن!رالمرا.ص

؟مماصاعةكلدنتعالأراحبصرتحريهاالانحاتتمريهاأدارعلبهالندى

الكمربةلدبهاادلل،صحبحانقربماالأحداتتقزمادعلىالفدرةلدبها

يحيهاسالذىالخوطموردلكوالمصالرةالصبرمرلةوكدلك،والحدر

الأمةاابهمهاالرعىلىلحكةر،لها.النصديقاراللركلىالرععواف

المراتصلحصعبهانموتوربما..الحالميةالتاربحيةنحربتهاصالحرببة

علىكيرنانيرصبمالهالارحا!بوتقديرهانصورهادىفحمق

الحق.إلىترحعماسرعانولكنهاواللركوالنحررالمكر

عدالتاريحىالوعىانعليهواوْكدإِليهأنبهادينبىالدىوالن

شئكلنبلاحلافىوعى،المالميةللاحداتنفربمهافىومىالمرليةالأمة

ويحمىوالفلالالزيغمىفكرمايحىالدىالمحيارلهودلك،د..

والزللالاعطرابصحطاما

888888888888888
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التا!لحن-تزييوفم5الييومن!بم!-

بصحنلسْرلالدكارإدا؟لهالتاريحىالرعىمادئسرنيىركمد؟

لإسه،ووطانمههاحلاهـطرانمه!علىالأمهألاءصمرلىحاواصحانملا

لىإلابنحفقلاررعبمهاالأمةفاندلىكرلاالمداينحدأدمفص-

الاريجةالخصة3لالدعرماوالنظراءالأفرادعلىشيرةضحصية

يهص؟الكولىالناريحىللوعىكلنلةالاربحبةالنحصبةنكردمكيص

لأمتها؟الشحصبةمدهتيادةنكون

الاخماعى،الانجرس!صجاالإداليةللخمةانهىالَذمرلاله

الحصيةنمردمىبفلللامدارلك!.ولحاعبتهوالطاعهالمحنمعنمرة!هى

حولهاسإلىلظرتهاتكودتفردهاصلفضلد!لهضوسرحلتهابطابحثا

نفرمبرتحزمحينالاراديةلطرتهاوتكود.؟حداثمىحولهابحرىسالالى

سحتمها.يحصاريحصهالحمل

دالراحى؟حلافىرالنرامرعلثحرررالحرية.الحربةيسالنحصبةونمرد

حبتسردرخهطبفهفىبتمابرالاربخىالوعىكارإدالالهمدارعلىا

التمابر!إد؟والمو!رالحماعاتالأدرادبرالدلالةلىالالبةرالححقالجربة

،كرب!ررةسالاربحىالرعىبهانجحمدناريجةشحصيههوحودبمرمر

نرا!رمالمناريحيةلالهاالخمةلحتادشيمولاللسدكرلاكما

الآنيةالحماثصلبها

الا"مهسحوالناربحبةلالمزلةالإحاسأولا

(26)
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-!التارلغتزليفىفم5الييومنيبم-

صكا!مارلثهإحلا!علىحبحامها!ألاءعلىأإحاىاالحعاط!ناط

أحممبرالاسعلىالنمولىالالالىالنحاطصنالا

رالحالمبةالفومبةالمنعيراتإطاردىالأمةلفصاياالفويمبرالمدراصحا

،رنمالىتالممالعنثالكت،رالأمةآمالتحفبقلمهاح،الحدرالمصبرالتربمحاما

.المحاطرةمواق!لىالحارةسادساْ

ونرلاعلاالأميرالصدق.صالحا

الارلو2الاريخبةالخصةبهاتبرالىالحصاثص31مىمده

الحرلبةللامةالحصاربةالبرةاستدادعلىالحرلبةالتاربخبةتالخصباسنفرالا

!كاتالخصاثصتلكعىتخرجلىواترالهاواعصالهاسياست!الىلرحدلاها

حا!لابحبالدىالوعىرمو(الكولىالناربخىللرعىثملحبرلحق

بصمالدىالشولىالرعىولكه،رحدهاالأصلابةاو،وحدماالحرلهالا"صة

دأالعرلةللامةالحصارىالاريخفىبحدترلم.استناءليرححاءالنحر!

بنهرالحقسواءعىممحرلاالناريحبةشحصيانهالأحدالناربحىالرعىكاد

-يملمرلىصهمكلحهرد-لقدركالواللالمادهاللهلرعهمالىعلىشحة

لبروبحكملالحقالأرصريحرادعبهوادربخهعرومرلراثاعا!-؟د

رماصالحةنجادبةضحصبةلكرلىألىعلىلقادرةرعامةكلرمالات؟هلط

تاريجةتكرد؟لىعلىلفادرةعالحهباديهضححبه!ل
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التارلحق-تزييوفم5الييومنيبم!-

التاريخىالوعيفلسف!

كاالرعرحكلالرصرح!مهلخلىالدىالمسحالكردمدالىسئلكل

وتاريعْ!افىالكرنمدادىشئلكل..الحموضعايةالحرضبيتحلى

تكربمهاأطوارحرتبه!الحلاءلبهلنايفرر،تاريحا!والحاللللصحرر

لاعيهموقانمهابعنهدودالواكركالهم،الممنبفنبنالوانقيىنغربرحرتومى

الجرةعيهمنرب!لم!الملاءوص..والتربرالابهددىححتهسهمولكل.

نبهرإِد..انجصوعدةالحتبمادةعقرلهمويمتابدبهماستلات!ار

لىسمهمالاسويدحلراانصهميدحلراخىايرجحعى,رP)الفررضلهم

تاريحا.تهدأوتاريحالقراالحالتبنفىونحنالدبدالحموضسكَف

اعبحتوكيص،كاتكبف،الأرضطقاتعىذلكشلولقرل

الاتةالحياةظرامرتخرحولا.اليرثمالافرالأعارالأطوارئحَذدبى

تاريح،صحراوحَئرصاحيوادأونباتفلكل..المضارذلكصوالجرالة

الثريقعايةنجرقتاريحالراحدةللحليةإنبل.ويقدررنهالملصاءيحه

دلككل.ومع.آحرىلاحبةصالجالوشطحناحبةمىالرعرحلبربحعلأله

.يرححردأوبؤكددوديخاالحلماءديهيحبثلاورحردحباةتاريح!هر

لأددلك!حبالالادإلىلالةتاربخولكهه،شكبيرتاريخإله

لهأديدركلا-المصطحهداسهشبرلالىكتلاصح-إداداتهلىالى

امررمدا.وصرورتهالموففذلكطيةكاتاياْصقمامنهميتحدتاريخا

صندركلاالجرالاتدارفى.الجربةوالظوامرالكولبةللطوامرلالةبَدمى

يدركهكاندركهلاالحاصرمداخى.فحبالحاضرإلاوجاتهاوحردها

حصررهوندركهمابةLعGننصورهلاالحالولطبةنمرلهلالحهى،الإلالى

الحىمىلهامحالماكاراوحهامىاومرداهاعداءالنمداأكادصاءشى

رالطيعة.رالرع

(28)
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-!التا!لغترليفىفم5الييومنيبم-

لحاصرما.المو!رلهالعرلرهحاحهللمىإدراكالاكلههد.علىالحاصر!إدراك

الطبيية.المطامرشتىلىتماماممقودالتاريحىالرعى"دهداوس

حرمربااختلالاتحنلصالاربحىالوعىقصيةفإنالإلادمرتهَطمرلالإدا

التاريحىالوعى+كانى:لالهالإلسارلصصأدلابصحلجتوأصاسبا

فىا!سيتخالصالحصانصمذهرفى..وتفكررإحاسنحبلوالرعى

رالمكريةالاجتصاعيةدرانرممشحالص،عايتهأوواتجامهولرعهالرعىدرحة

ولرخىالجاةفىحكتبلالجاةإلىالذاتةلظرتهامرئدلكلوالثا!ية

بطر%لىفهر.الاخ!اسالهرمفاعدةهاسقعلىيمبقممدماففبراكالى

الىبطر..ونفدبىإحلالنطرةررمماونفدبراخراملظرةتاربحه؟وساصيه

عملا،تاربحهممىولاكلمةسبرتهممنبركفلاواحدادهآلائه!الىأسرته

وفرق؟مجتحهوتاريخطبقتهوتاريحاسرتهتاريح:لالتاريخداناعامر!اطه

.الجاةلىغرتحصيلةمىالنىالذانةذكربانهذلك

مىالأكر-الحانصنرىبما-نكردالىهىالرحردبةالذانبةرالذكربات

قحركهاالنمحصيةتلكروحتمنلداتهامىتكى"إنالإلسانشحصبة

المزفكرصاغةمنكيراحانباتتولىانهاكما.تريدجثإلىرتدفحها

ررصالهوعملهالاريخىالوعىلابهررمدا.كلماتهرتحديدجالهوتنيهل

فىتفلههإلالىوعالاماالمزبهامراحداثرجعانهارياتكUا!مارىملبر..

الطحعلىيطمو،شرراللااعماقدىمركرمةاحدا!رحيع..حباتهأطوار

الجاةازماتمىالبالودراعالأشرحاءلحطاتدىالنحوردانرةإلىمرنا

محلهاوحتبقةلضارهالحى،لهادلكالدكرباتقصارىلى.المحاشم1^

وعلىاعمالهويزكدسالهيصدرْوعهايفكرسهاالإلارشحصيةررح

الحياةإلى،خماعىNIالهرمقاعدةمام!علىيجاs.Ulالألادلطر!إدامدا

لبرماصبهلهإد،الناربحىرعةلداءبطرلإمماوسقبلهارحاصرهاماعيها
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التارلخ-ترليؤفم5الييومنيجع!-

لمماحه-نقديرهدىوهرشكبحيرسفلهوله،ضكلبرحاصرهرله،ضك

عصسنهضر!عريفدر-لحإءربصدائياأومحدوداصياالماضىدلككارمهما

رلهاحكصهالهاللمةلطرهلحىيصحهداالخريىونقديرهأشقهررمما

إبىيحنكمالدىالصادقالممبارالحكةتلكاوالملعفةنلكونصح!بادنها

الححةأرالدلللابحرقالاريعفلاصعةصيخلر!إددها!ها،اعالهلى

إلىمصاصلالهعاشهارعافالذىالماضىفىرايهتدعمالنىالحكمةأر

الميافىسغطعليربمبقلدريامهأو،المدنعنبحيدأيحيثىدلاحاالرحلذلك

بخملعمىالناريحللاسمةصتجدايخلعرلامنهماكلاأننجدمص،والفمار

واالجاةمرجرءعريتلصوالروحىالفكرىويرالْهولاتهنرسبتهإطارلى

بقرلإمماالهإبجلوإلىصهاواحدوحهعىارالجاةدرانرصراحدةدانرةص

لاصرها.الجاة؟وكلهالكودلىكلت

-لاحكلا!فلمى!لا-كماالملسمىوالتقديرالتاربحىعىال!وبحنل!

حبترسالضحةاوالسرجتسالاجتاعىالاءدىرمرلهلردكلمرتة

مرفلهتتجهالدىالمراثجتصبلاالمادىرالتحالمكرىالارتقاء

بأحدش.الحباةكلنكلاتدكربأالأضنالارالعكردرصةلهفهبئالاحنماعبة

الحكرءرالرحالهىالم!ِالحم!!دىرممالرأممحالمأكسبلها!رلحىالملم!

.رالرحردوالجاةللكردالكيةالظرةمرتةيلعحسى

كمراهرهلإخلا!المنبرالكرلىهدامىوحرديةكطرامرألاالصرمر

لاالعمرفوحودهسرأوالحممرىحمالهسرهرالأحسلا!ركادحصىورلائمه

رلصىوحودىلىابفاعراحدوسواحدةطمبحةصالكلبةلطرناتصدر

خلرمىإلىمهاراحدةماص!كلبةصطراتالكلبةلطرتا،لكى،راحد

مىالىالملمةرلرعههديةالوح!رروحهالفكريةخرشه!ىحاحداضحصت

.والروحالمكرعرالإدالىالنر
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-!التارلغتزييؤفم5الييومنيبع-

المحكةوالفلمةالرفرلةالحكةمدهاي!؟إددالحق:و؟كنالمزياءلرلقد

مىإما؟وشرلهاعرمهاسالجاةصوتبروحودهتجاريعالألالىتفرالى

؟المقامزلكيلعاديشطيعممكر

سامهمكلالحإدالالالىالتنيهردروةيخلردإدالفلالفةإن:ولقرل

الىالمفوساتنلكصما.حفارتهواسراصنهورطهلئةواسعصره

..الاريحىوعيهاوالاربخةلحلفهارالاضىإلىلظرتهمهملكلصار

مداالألادفلصاء،وحودىصنصالهالجاةصالألالىالموقصحقيفة

.وعصاهعليهتمردأم،رارتضاهالمرنص

صفصأصهالجاةصالوجردىالأنانىللونصالرنيبةالحصاصصومى

مىدةالاٍ!افىالرعةنمنخهارالنفديرالنفويملظرةإلىلالسةسراءناربحى

لادماوص،سشتله!ىكاطاوحاضرهبرعىاوسافهإبى!تطلمهالنرات

وقدتوارىوقدننقىفدالى.الاريحلفلمةالحاصوجه!بلو!لكل

بهما.فباتتالحر

مم،لحةعدالتاربحىالرعىلملععةعامةلصررةهدالحدلحرصنم

لملعةالرئبيةالحدنقدمملحيثالناجةمذهيحسمدولىالديرالفلاسعة

.المكرىالرعدىرحبريةالمورالقدىرحالةبهاكلاالتاربحىالرعى

عيهالحكر!ي!ماوموالماصىمرالاريحأدليهرد!راصسىسحد

الماصىأحلسالماصىدراصةنكرلىأنينمحىسإله3ومى،امتامكل!إيلاثه

رأدالمبصعنبكنمراالىالمزرحبرسظاعلىلى"دمحاهومدا.محعمص

صةعلىالاطلاععلىندرنهمعدمبببرماومدا.المتقملإلىنجرلرا

ناربجةاحداتمن!بهبتوماالاسشرلىتديرهـىالإلهبةالمننة

التاربجة.الحقانقالابخجاورالمزرحعلىدبرىْلبهودلإدهاومى

بحرردليهردأدالاريخىالرعىملسمةسلاعتكرلحرردربرى
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التا!لغ-ترييدفم5الييومنيبم!-
لييالالاإلىمردهالناريحىالحتإلىالماصى+احناح:لأددلكالصرا!

ممكماأمراكاداسدكارهأرولراصدكارهعرالمامىمداادلىالى،الماص

إلاررحالر!.ليهردكمابوس.،"مزرحبنلوحودحاحهماككاتلما

ندحلالناربحْونمسدانهىأ،4كماهأومامحسةلبكودحددالحدبد

.Sriالأرهامدانرهلحىالاربح

ىدالمالمةإلىلالمزرحيحدوىالدالهرىرلكبهاربنصدلالفدبمالاثادة:ارلا

لدراسنه.ممعرصالدىالعصربهانجرالنىرالحطصةوالقوةالنراء

لمممهاتريرسالماصلاربحهاعنابنهادىامةدكلالأمعرورنالا

المرإلىصحسةمحتلمةاصواءمىعلبهنلقىبماالتاربحمدا

الحدإيىالمزرحبتلكمرىصورةسىببدوومدا..المنملبمعرور:نالنا

علماءطرارهسكالرافومفبهمبمكرالدسالاسكادبمتفدبحملهالدى

.المنكرةالحقيةاولىصعامةبصمة3أوعلمرطلة

نرجهعلىالقدرةلديهمصأرتفديرهمص،المحىمذاعريكروبحر

الاربحيةالحطةدلأ2(دلكالحلممىكبيرةدرجةعلىليوامى3التاريح

اقىالفيميزادأددللثواحدإلادمىيجنمحادفلماالممكرةوالحفلية

جاةلىنحكتالىالفبمصالاخلا!كلبحنلصالمؤرححياةدىتنحكم

لدراشهم.يحرضالدبرالأْبطال

حدتأإدالالهالاعنقادإلىالحطامداريرحع،ثالصادرالجصلالحطارالما

مدا!إرمثالهحكملطامواتعتار!طامهاشكلهادىواحدةعلمبةلرعةانار

لصاالحطمداولرحع.الأحرىع!أحد!لدأمهلكردأدلالدالهمحاه

داتسالإلداععىعاحرةالألاليةالمعَلبةارلصررالاإلىيكريفدر

إلهسفتهاامةمىتنفاهمالىالحدبدتبتكرلألىمؤملةعبر!هى3وصلصها

إعدالحالةالحصررصعمرجملكلادالومممداوسحرىحاما

أحداتصإببرمىكارومالاحوالهوأحرصصرمم
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-!التا!لخترليوفم5الييومنيبم-

الاربحىالفيهردىإنرأرإلمدجويةرصعدالاربحىالرعىملمةكاترند

نمد!سجرةالأمرحلتللحنهماالاربحنصارىلىجدبرىكادلمد

تاربحمرإدالاربحإكلا،الناربعقصارىدلكلى،أحل..رانيةوحضارة

رمادأارعوابرالنعر!دحرحبتالأرلىالحهردإلىيرندأريصلاصهاالإلاسة

بدأدالناربحإدلى.ودنباماحبانهامىوالحرا!اتالأصاطركاتحبت

ولكهالرلريةغارفىالحر!ميهاتحبقكاتالنىالحصورنلكس

رلدلكالارتقاءلحرعقلهالففلالإلسالبةتقدتالالابَالإرادةلكلصل

طرمااردراساالنحربتلكمعمتحاطفاكادرسوعدالناريحىالرعىلإلى

رسصلاص..الطربقعلىضروريةحطرةألهاعلىإليهاينظركالىولكهحقرها

للحقليةوتطور(1)تقدم011ألهعلىالاريحإِلىيظررصركادصقدمدا

الرله"لهدل!أوالألاله

دوماتمصىالتاربخميرةكاتالحاطمبةالإلالةالظرةهدهعلىولاء

غركدىتحقفأدسهايشطروبماحفقتبماالمدليةحطاوكالىالمتقلإلى

ودوامهحيانهرسرالقاريعلفاءسرموردلكنصلمقلى

88888888888

167،صحلللبهرمحدنرحمة،كرلحوردتابانريحدكرةى!(1)

(33)
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التا)يخ-تزييؤف!5الي!ومنيح

الرسط:اديردرفمندالتاريحىوعيهلىعحرياكانم!المعكرينوس

حصانصدمنلهتتبزلماررلاارهىاتريخبةالحياةبتا;Jاالطيب

تاربحبةظامرةالالسالبةالحياةانرحدمااررولافىنجدولذا.رمايخةجغراية

تقدماامريكالكانليرارالهداوالصيرصمجدلالنالكلة()ْكلنى

مرصللةأوتجحيرلاالدىانتالرعمىمدلةغدلانمايدكرتاربخا

ولكهاجديدةاحرىالوادالجاةسالقديمةبالألراديخهاتدلالمتغيرات

لهيخيرالدىالأمرالمتعاقبةالنييراتفيهاتجلررتأوضاعمنحلتتنيرات

الىكاالأنالةصالحياةتيزةمنطقةاورولاتكونواذد.التاريخىالقدم

الجةالكاثاتلبرمىتميزتفدالجوالاترالحيوالاتبينمنتبزفدالأناد

.+الأرضسطحعلىخقساكلب!صالجةالكاناتهدهرتميرت

88888888888

؟IVYعىاورثمالركا(1)

(34)
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-!التا!لخترليوف!5الييومنيج-

لطرتمرئتقىحاص!طالعدات""كتعدالتاريحىالرعىردلسمة

الاالمؤرحعلى!إدنمرمىسهاالغصارتحاهلهايمكنلامماالاربجةلالممرلة

المصر،لهبلموالدىالاثدالتاربحىالتصرراوالاريجةالزعةلىيخهارداو!عرط

إحلانبةعايةللناريح!فالى"كنتعهدالناريحىالرعىدلسمةسولات

ىدتستطردالالساصيةأددلكودلالةالبرىالجستهدبرمىلاعظمىْ

كتفالفإدا.المطلقالنصر!حريةاىالكاملالحقلمرحةإلىمبرنها

الحطةمذهشانمىدإنالاريخةالأحداثعلىتيطرالطبةرصعم!لحطة"

اِلىتهد!الطيةمكمادالربةالمفيةنحريرالىيزدىلهجعليتتطمألها

الطبةنصررند:+كتادالقرلبمكنماوص.الا"حلانجةالحربةإركاء

..الحرةالارادةص3!دصبيلهادىنددعالشىومامحهانراعدمالهاالىعلىالالالبة

كادانهإلا+كتلهاآمىالتىللتاريخالأخلاقبةالعتيةالنطرةمده3ور

رالطمعللطيثىشهد+جوهرهْلىالريةتاريحسادممزمى

علىالأثالتملتساالاريحهداالىيرحعمىرأدالمرهـرالأحراموابخع

بكرلىلكبص!لاطيىامرومدا..+الدينصفريمردرالمصبلةالحك!ة

خلافى؟الأللتقدممحفغاالاريح

88888888888

،IVYصالاشالرحع(1)

(25)
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التارلغ-تزليؤفم5الييومنيجع!-

ساربحمرالحلمتاربع11ألىنرىنجللرعدالناريحىالرعىدلممهوكات

ىدنملحالارلىادأالحدلةالمدلبةعهدخى،+-الحيوالىالالار(1عهدررالتقدم

دأيمكهالالدانثافانمةمهحفةكلاد؟وبدانهفاثماكلابخلإممااطراره

دأمتطاعا!ىليىولهدا.المتقبلإلى!تتطلعالرطلىحجىصتمد

المتقل.بسمرلهاديمكىمامحاصرةتاربحبةاحداتابةمىستحلص

88888888888

تقدبردىوالأصر!3الأا-لطرةإلىالاريحىالوعىفلعةتقدمنم

ألىنصررهدمى..فحنهالميلو!بدعلىالحطرةنلكوحاءت..التاريح

المقامومرلىدرحةقلالحالمأديخحنرالألرميهَمقاملممهبوىألاالمزرحعلى

لقيردالمقيدةإلالةإلىيرحعاوودرتجهمكاشهإلىيحود3ومىالأعلى

ألىالمزرحغايةكاتولدلك.دولهاتنحدررلاعلبهاتحلرلارالمكانالزمالى

إحواليقيىادضاءماإذاحتى..لحاضرهتقويمهسلباعتالماصىيقوْم

تصررهوافعمىيفبهامإمماومدلاتهاوضحوبهادولهادىالحفاريةالحوال

عرهصيصطحهعامايكردسالىخيقالمفاسذلكومل.الحالصالداتى

مإدرلدلك..الحصرلدلكمالهةعضررفىالمهميحدرنيرالذالمؤرحير

tالمزعلى Jالحاصر.لطرحهةصيفومهأنالماصىبفرمرهر؟ريمطرومو

حيريةالاربحسملبفديكرددإلهالمنهاحهداصحادإذاأما

رإربحات!ىبظرإد!إلهحاضرهيينىإدالمزرحلاديزمىلخهكالى!ادا

حرادتسحادنةكللإرماوس..لحاصرهتقريمهممياريقومه!هرالماضى

بمكىالنىالمجطةالممرلةطالعلهبححلرمداالماصىالرمىدىالمحددمكالهالهايحالنار

الحاعر.لطررحهةمرلهاالإحاطة

)36(
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-!التا!لغتزييوفم5الييومنيجع-

عاصرهدىالألالىالرحردعمادموالمطلقالحفلحبتميحلإلىسصلنم

الدىالانالىالوحودتاربحإلاناريحنةماكسلبرومتلهوحاصره

للمزرحالرنيكىالحملدادرلذلك.الفكردىحياتهرتكرلىالحقلإلىيد

رلرسالمكرلظروحهةومنلالمكرالاسجاةبحالجأدمرالمؤرحرطلةار

نكردلكىلحالنحصيةهداوعلى.داتهلى،اقنرلوهارصحرهماوجهة

المكرس.باعملهابكرلىأدبممىتاريجةمراقفهالكردرلالدْتاريحية

رعاطمىمتحقلالإدانانْمىابخناأمامنضحهاالىعياالىرالحقبتة.

تخفع)ناد،الآخرعنبممزلالأنيرمدينمنمقطواحدلاالرقتلضىلى

الرعىملعةدإدإدد..للحراطصنمكبرهبحضع؟لهكماللمقلعواطفه

لىالىالاربعدراصةدىرالحاطمهَالحقلليرانمصامألانصىهبحلعدالاريخى

مكالىطرامرمىلاطرارهماوبحققالأمامإلىبد!مهsالدهرالحفلكالى

الآلىلمسلحىالصلبةالتحرلةرمنطقالمكربمنطقالاستحانةنصىالاربحللعفة

الاحتحالسببلعلىرلوالمسنقبلينصررالىالمؤرحمسنطاعدىمبسولهدا

لىدكالاحلالهسيراهالدىبالحاضرمحاصرسهرالماضيدرسإدلأله.

وحد.الحاضرلدرسمكالاالحاضرباحساسالماصىلدرسإدالحق

لبر.!!مبحلفالكمايكردادوحهمخلفاصهالمستفلاسا

دألفرلادالمرا!مىولى.."وآمالمخاوفمالةولكهمحرفةمالة

..صارلحبةآمالاولارلحيةمحاو!ماك

ولداالحالىيحكمالدىمرصإنمارلابهاتريخررحهرالحقلكادولما

الحقللففلهرإبماتاربحيةاحداتمنالمالملىوتعماكللادالقرليمكى

الشحمباترليت..لاطىلمطقونموتطررسالناريحمداوعلى.وعله

لهننحرالخصاتنلككاتمالهانحفقتتر3وسائلىَسرالفاربجة

الدىرلكرمصالحهمتحقيقإلىويرمرن،مرانهميحفحردبلهمصجع
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التا!لخ-ترليؤفم5الييو!نيبم!-

مرقصدأيكىلموادتحققفديدرلهماانموالرتتنعمى!ىيحدت

الاربحعلىللبطرةالكلىالمفل)11حتيحلْببمامرومداصقاعد!

ر؟مدا!هحططهلنحفبئالخماتنلكبعخرْال!طىالحفلمإدولدلك

لدلك.مسحرولىلالهمإدراكادلىالحصباتلبكيكرلىادلحيرومقاعده

أنمهرلهانمردالىالفرةالتاربحبةالنحماتتلكعلىبضمىماأما

الحنصرعىلابهاستطرىإكلاتحقيقهاعلىيحرصردالىالحاصةالحرنجةالماية

الكلبة.الروح)رادةبحدالدىالأصل

3رالاسلدىبهاالمحورغيرالكليةالحريزةفىمرحودالمصروهدا

عليههيتولىالكلىهداإدالقرليمكىمناومى.لاطةلقرةلدلكمدفرعود

مى3براردلمادنحقبنهمولدلكممارلهمصماربامنهوبححلردالناربحعظماء

..الكلبةالررحإلبهنصمرممافيإنمامآر!

واهـ!!!دالصراع.الصراعسرىيمرفلالحالتاريعمداعلىرلاءلا

ثهىوالدعةرالرحاءالسلامعهودأما.،المطلقالمقللتحقبقيتفدموالنورات

تاربحبة.عصورالشت

88888888888

2rهـ.,لدرىالرحصعداد،شلحبما!(1)
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-!التاريحنتزييوفم5الييومنيبم-

رأدمده،شبروسحىحاصةصحةشلحعدالاريخىالرعىولملمة

تقرمادلاسدلأنهدلكنطربةالىيدالاريخإدتائلبقولادالبنالحطاص

إلاوعهـلهاطينها!ىندرك*.فالردعلىنمندموضرعاتعلىالطرية

ماشصالىيمبهاالقالردمذابفضلفإلههذارعلى.الفالودلهداوسعَا

دأمجدانربغلحىلاملعدساولكا..المنتلمىاحداتسيفعسرف

الحربة"اد:1()هدالىالرنجهوالملةببنوا!رلاالالرامىالقالولىالمهاحدلك

:+اِرضلحمقرلةحفتهاوص.+التاربحفىتودانمىالصرورةلا

دا!لمهَلتاريخنكررلكىالمحتممىكادمذاعلى..(1الاربخر!مرالهرى

.رالهوىالقانودلبرعصوىنكاملثمةماكيكودادسالهرىبدلىألعرلةبكود

الطمبعىرالتطررالتاربخىالنطرربينالتمابزعىتصورهلنملحكادلدلك

مرللنهانىهد!إلىبملولاناشةمراحلله)!(لبتالناريحدىمالطرر011

ولكىولتيرتمضىوالأجيالالأمرادمتواصلنقدمفىإنه،!هايئعرالىيمضى

إلىللارتعاعتكاةمرحلةكلصرينخذيتقدمالدىوهولاقالرىالرع

يفرمواللاحقالأجالنراعلسىتدمابنفدمالذىمولالرعاعلىمرحلة

ونقالبد.سةمهوبجحلامحالةلائجوبتلمالالقعلى

.الفدمْهدااسنرارعلىبفرمالدىهرالرعويكودلالتدمبتبرفالناربح

لىالحريةمدهولنيرالحريةموالاريخمرضرعادشلعيرىنجاهالأهذارس

..والزعاتالأمراءبينتدافعرلاتقدمولاتاريعنةماكيكرد

...شلنجكدالاربخىالرعىفلمةمىتلك

8888،888888

،13صها!حعلص(!)،3!ماالاسال!حع(1)

(93)
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التا!لغ-تزييوفم5الييومنيبم!-

الماصىإلى0011الماصىحقانقمىالناريعحفانقالى11شرت"اركنفدبرودى

مىالأولىصورنهالتاريحبةالمصادرنحبدالدى!الأ!كار11عالممرالاربحى)1(

الاصىعلىلدللاالاهرالناربحىالاستدلاللىحدتوالدىالحاصر

علىهرالمحر!ةلىالالتقالمذاشل)Vللاصىالحاضرصلقلاوبالحاضر

لدرسكالادا،11افكارمنليحهيتالصحاصرعالىإطارفىالقالالدوام

.القدىوالخليلالمكرسصوءفىلراهف!نماالحافرضوءفىالناريخ

88888888888

حاصةطبيعية،(الأمحلبزى)توينىعندالتاريضالوعىفلفةرحاءت

إلىبطرانممحنىطعبحيةأصعىالتاريحفىفلمتهيقيمأدالمزرخ.فحلىا

تاريحمرالناريخمكادعقيةجاةوليتطبييةحباةانهاعلىالمحنمعحباة

الأنالى.الرجودليرلوجا

*&*66*A6*6tf

مىقولهوص،الض!علمماتحة،دلىعدالتاريخىالوعىملسفةركانت

حقمَةاعرفارسقطالبكلرحىالتطل(!)طريقعىاستطع+ذلكْ

بحىكدلك.هدهضخصنىصهاتكردالىالماصرا!همد؟اىلمى

اد-لحقمزرخايكودارارادإذاعقيةمىالماضىيحيىالذىالمؤرحعلى

هدهالأحياءعملبةمحردإلى..)حياءهيحاولالدىالماضهداحقيقةيقهم

الحاصةتجارسهنحيحفىتدمحمىررراتساعاعمقاالزلصشحصةعلىتمس

الصررةمدهعلىبدمحالدىولكى.الماصىلىعاشوابرالدالآحريىتحار!

ولىشحمةسهانتكرلىالىالحا!رسعمصرامدهالإدماحلممليةيصبع

،3،!7ال!حع!ى(!)هـ81!،حلللكرسدن!-(كرلحرردلالصالاربمه!كر(1)

(04)
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-!التارلختزلي!فم5الييومةطجع-

المررةهدهعلىضحميتنر!لادالفانلةالفاعدةبقصساهداصىمحد

.إ"وحدمااليكلرجةالأصالىاسنادايمهمألىيمكى

!ثصهيمكراتريحلادالاعقادلأددلكالصرا!حجةدلىحانبوتد

الرجدةالصرفةلأدالاربجةالمحرلةاشحالةمرسبكلوحبةاسىإلىاصادا

الملبة.المعرفةمىالا-بثداالحلبة

+حباةمجردوحدهالاربح.*)دبفولهدلنىلظرةعلى!صلحرودربحف

ثرص!هالمؤرح(2)سإدولدا.."الماصْةالمولة(1)الرالىسمرلود

عالمابوصعهالنفىعالىيمههأديظعالجاةالرادمىلرنابحر!صرحا

..!سهالمؤرحبعههاديتطبعكماجكلرجا

ومى3العفلحباة)لىتسنندالناريخىالوعىفلمةادكولحوردوبصرر

مىلفهونقدهالاربجةالممرفةلفدجتمنيقظايكررادالحقلعلىمإن

النقدعلىتقرمالفيهرالرادص(r)لردكل"اد:لالراقعالرقتنفى

الأ!كارهدهتتقدماصيهأفكاراتثلالىايفكرةالىنجدرلدلك.والتحليل

..فيهننمنلهاالدىالرفتلى

تقريمدىالماطفةحال!نمفلالاهرالاريخىالرعىلفلعفةرؤيةأصو!ولحل

تصورلانبىواد،رالتحلبلالنفدعلىمياللتاربخنقويمايكولىرادالاربح

و.دإداالماضىلجيىمكمالا،،لجاهالذىالحاضرسإطاردىثهلأحدا

النىالنمعيماالبواعتالوقتنف!لىلحعلالاعلىأيمااماملامكارهضاحص

الل.عنوالميلالتريتاووالالدفاعالنورةلينتحمع

23صهالاشال!حع(1)

03هـ8الاشالىحع(!)

كا،صهـ.ال!حعسر(3)

(41)
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التا!لخ-تزليوفم5الييومنيع-!
التار.سحغمواةفي

حهسد:أدلىيمنربهااديمكىلاصسولةدتقةمراريرعلىفا-الكولى

لاءعلبهاحاءانىالطبةدىالتمببرمرالحللمداحاءحواءالحللدرحات

رامقاديرمادىلالقصاراوالطببعةمدهمحولاتشادير!ىلالربادةاوالكرد

.الحركاتمدهواغاه،حركانهالىلأفطرا!ط

..الحركةدىالكماءةولهدهالطيحةمدهعلىدفبفةمواربرعلى3فاالكولى

ى!اخلاطاواصطرا!ادلىاوخللأدنىللكرلىكحدتادبمكىفلا3ومن

..مملرمنقعلىالرمادهذاراضطرادفبهتحد!الذىالزمان

الطيحةصكيرااحتلالامخلفةمحدهافافناالأنانيةالطبحةإلىخافإذا

لدونهانحبالاانلوارمهاسلارمةوكالهمناصلأعيفااخلادهاوكالىالكرلة

حضارىندافعبقرماديمك!خىالألارفىاصيلةمطرةنلكريصول..

المحالاتكافةلىالحضارىالقدملهاينحققيدةحدعناعرعنيكنص)لداعى

تطربرطجتصوالاقصادبةوالباسبةالاتجاعةوالطموالحلبةالفكرية

الخار!ارالمليةالجار!عنهتفرالدىالجديدإبداعوايضاسها3تاهر

رتيرشصلتحرلعلىالأنالةالفطرةكاتو)راوالفكريةالاخاعة

طروحمقنهاظهرماللاع!الالقريماسالبتخلصأدصلالدكالىمتصل

اواسنكى.سهابطى

اخلا!سوكاتىوالمررالأدراكاختلا!مىياتىهناالقريمواخلا!

ضكبيروكلها،..المفصردةالأمدا!اخنلا!سبانىكما،الأحاس

سليمةالتجةتاتىحنىوالنصورالممالحةفىالخالمةالدقةاقنفاءصحرورةتلرم

لهيقع،رمميدالامحاعلاالمحعلة1تكولكى،الالحرافالريعص-قريمة

رمنلهارحاصرماانحهاردىالألالبةعمدصلاْالحاعةضدصلأالمرد

مرانبهبهر:بكلص،الحكظهـ-كاالكنىيكلصالالاجهأعمالنعجح!!طماومر
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-!التا!لختزييوفم5الييومنيجع-

الصرا!ودلرعالحممهاكا!سالمتصالبهرودكلصالرؤدهسلامه

ركدلكالمؤرحردبخرىاداللرارمالراممىاروحدلاالظربمإليت!ادا

ى!لحثهمفىسراءالناريحمراربىتمبيرلىرالحيطةالدقةالتاريحسفةول

ثU-لأlلأددلكالناربخيةوالخماتالاريخاحداث الناريجةوايطورات

إلىيؤدىقدممالهمالاحصروالتفاللاتوالمبراتالداحلاتصالراعنحنررما

لتلكتكودادالضرورىمىكانهاومى،،الروْبةرنضلبلبرالفد)ساءة

العامةالصحةمدهترافرلىمما.إليهاوتتندعلبهاتقرمعامةصمةالموازيى

اححا!ثمأولااضطرا!ارفوضىماكيكرن)مماسرارينثةماكبكىلى

المتتبم؟لالقطاسالررديبهردارابحاصةالصحةمذهضرط..ثالياوتريبص

(الأسراءسورة135!انئقتميالْتِطَاسِؤزِئواونحالى)سبحالهفتال

يحرفرلا،الالتواءيعر!لاوالمدل،المدلمهاجعلىالورنبكردأنأى

الزبف.صتترفعوالاصقامةالاشقامةلرى

رأيِخئوا)وتحالىصبحاسهمقال،الاريخصاربنللاسة!ربحا!را!ياتىوما

الرحمى،سورة!أ!انمِزَانَنخْرواوَلابِانفطِانوزن

لالقحط،!إفانهاميهاالححتبكودألىالاربحبةالدراماتدىالمجمس

هداومنل..الصرا!أوحهعىركصالحقيتةعىونحرالصا!والضمط

الحبرةدوارصيقذناكماالسيلقصدعنالالحرا!يحسالالىحلينىالممهاح

نتببهالىلعدلحذرهارعلياالدىالحمرالىهوردلك.الحقبمرالسنكرالردد

.مخاطرهعلىرلمر!

افكيلقآوئوا)وتعالىسبحاله!بترل،اتطارهكافةصكاملأالمهاحياتىفي

..،الأعرا!سورة185!أَلثنيَاءَفمْانستخئواولاوانيزَانَ

اليهلإ":لار!را11أليهللودى؟دلالدوأحداثهرحالهرتقريمللتاريحدراستالمى
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التا!لحغ-تزييوفم5الييو!نيبم-!-

لىمحمداالناريححداتلأالحامالتصررالهعلىماالكيليمهمالىويمكى

ارمالهأووعهردهرضحصبانهووفانمهأحدانه

بمهم؟ريمكىوالكيل..تقصرولاتححصولاننىلاشاملةإحاطههافالوفاء

لالميرالى،الكبلفردفادا..الاريحمرامىارالتاريعلماصىالماتالصررةالهعلى

الناربحبةالدراساتالىمى.:.Lالحاوالدلالةاحاصةدلالةللمبزادكات

تحبصربرليالية،نحليلهالحيوالحيه،تفصيهالحىوافيةتكوناديحى

نصا،!أَثاءهمائاسنجخواولا)تمالىترلهياتىنم..رأسبالهابراعها

ولالحقصببلعلىكالةللهاسالحقتقبمانربجةالدراصاتادعلىمربحا

الحصببولا،مكربةارعلبةاكاتسراءحفوقهمالحصبلب

ادعاءألالفسهمبرلهالهمبخنرلهالالآخري!منحطىالحضاربةحقونهم

.حفردةعصربةصلدالعاووتحالبا

888!8888888

المرارير؟مدهمىسا..الاريخصارينإلىامدسدناتى

الرررلقيمواد..المتقيملالقطاسلزدلادمطالردافاطالماانهلىربلا

مىالصرا!شحرىمطالبونانناطالما..رالمبزانالكيللردىراد.يالقمط

داالصحبومنبهائمْبَثأنالسهلمىالتاريخموازينلأدالمقوماتتلك

الأبحابىلحانبيهاالمواري!تلكلحددمإشالذلك..الحقائقعىلهانكض

:المهاحمداعلىواللبى

،والدوقرالمقيدة،رالحلقالفكر.علىمبنياالمؤرحيزاديكردادلا":او

مهايصطعمالمللمزرخصالحأبزاناتكونلاالحسةالأقابم.هده.والخيال

عصرياككردأدمنااليهاملوشرط.لياريخدراشهمىمنكاملاكلباميرالا

الأحر!الصاصررإعمالمهبحصرحدالأيصحدلاحبرياانصالامنصلا

إحدات،حدهلهلبروحدهالمكرعلىالمؤرحيمند؟دالح!صفخلا
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-!التادلختزليؤف!5الييو!نيبم-

النحارر!ىوبمرطلهبنحاررتدالمكرلأدالاربجةرالحماتالاريع

عدلهبرنصوفد..ونرعهاهالاشحالوسنفعلمAأصااوشمديلاتياتى

فببلصإلاإلهاينهىالىالانحتكردولا.وتضلهفحدعهممبةطراهر

كادونوعياتواصالي!مامحالمكركاد!إذا.الصادفةالحفاثقصالالحرا!

3رص.والرعاتوالأسابالمهاجفىاخلا!اِلىسضباالمكراحتلا!

تواريعامامنكررللدةمحدلحقةناريحيةلأحداتراحدتاريعبماملكولىللا

والاعنادالصدبقفىدوالردالاحتلاقالىبؤدىممامنصار!ةحداتلأمخلمة

عهدها.ارعصرهادىالتاريجةالميرةوحدةعلى

محياة،الخلقدصرهرالمكيرمعليهاملرالدىالجزارلهداالنالىالحنصر

المطلرلةالاعمالإمحاريكملتوالرأالصصرمذاميهالرامر3ماتملعلاالالان

دحصصروربةلبسترالأحلاق.اللرارمالرممىلهاحلاقالأتكرلىالنى

لالبةابصاصروربةولبههاللاسالالعالىبقدمهاالنىللاعماللالسة

المصالعبفضاءبخحلقالأمرأكانسواءوالحماعاتدرادالأليىالحمليةللملربهات

النحاطصعلىالقائ!ةالاحناعبةالحلافاتبايجادبَملقكالىاوعمالالأرتبير

والآحى.رالتراحمالالساصى

رأللتاريخالحلقىيرائتقدانفصحيعاحداثهنواتردىلالتاربخيختصيااما

لافيىيصا!أوأحدلهيضارولىمباثراحالااحدعيهيحاسصلىالمامى

الأحداثتميلحيثمنالاريحتقدبمسضرورىالحلقرلكن..ماضر

تتحقماببرنقدرولانحسفلاحفهاالنمحصباتإعطاءركذلكرتمبرما

رأعيهاالصحبسجلبلعملإلجايدولاتقرمهلملدلصنتهمرلا

الىعلىدلالةمذاودى.أمبنةصادفةصورةدىالناربحبفدمولهدا..تاته

فىفرئذلكلحدالاربحفرئمادإدا..!لوكامىوالصدقطحمامرالامالة

عير؟ممقصردا؟كادصراءالريعاحلاطمىالحالصةالصالحيةالصادقهَعررئه

يداسدحبفانلأللاجباليحطىالتاربحىالمكرأرصلصلأمداسفصود
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التاري!-ت!بيدفم5الييومنيبم!-
لحىبداصخبقأرنلأ،نمالاردهملحىحدبداحبفارمنلا،الاسنفرم!ى

إلهرمادياللحلة!محلساالاربحبكرر!لدلكرتركبنهالمدقنرحى

ىدربىولا.الحفبدةهروالحلقالفيهرصكلمعبنكاملالدىالالترالحمر

لحىناسمخحرهرماالحفاندس،المؤرحيرنصرردىالمقاندتخلصأر

صالله.الأيمادمىخردارلسانهبرجالهشحصيانهفى!الماعى..الماصىإلىلطرنه

ماالحقالْدرص..رالححردالكفرادعلىدليلرهرالااعمالهممرعملسسا

المؤرحعلىمإدماومرالحرمعوالتحاطفالمامعدرحةإلىلاصحالهيرلمع

داكومحاءإِبالصرا!كللإصادمدامدحإلىيىالداعنفادهلهيدلعالا

إبارةلىماماJUL.الدبةالمفدةنكودانبح!لل.لفضةلكللرصه

كلو،عطاءالحقيقةعنالكتلقصدالحتا!انةسيتدالمزرخأمامالل

دواقالأوادمبالا؟الذوقمصىما:اولالاءلدإلاالدوقإلىخامإدا

هرنفديرلالحىوالدوق.ومبرلهممنارلهمنخلصكماالاسببرنحتلص

الصحبهحالادراكعلىبحبرفهر3وس.لهوالارناحالمحىلاسنقامةالمرر

!إرالراءعنخروحااوغموضاأرماشرراعملاوماحادثةلىرحدصافإدا.

!عمببتيتراحعصاحبهيجحلممارعقليالمسياإليهبتريعلاالذوق

الرتتلفرلىمهوالصرابلأدراكيهئألهفوقالدرقمكادالضرا!

للحالىيجحلمماالحقلىوالاصفرارالفىالأطنارمىلرعايحدث

الكك."والألكاراوالمحالاةعنليداالصجحرزلهاالناربحبة

ويرصعصالمكرصىالمحاسىبجىفالجال..المؤرحمبرانفىدورهرللحيال

رنونعاتاحن!الاتسيهـتطبعطعايةإلىيذمبانعلىالمؤرحوبحيندانرتها

المقلأماممثهرداوححلهالتاريحىالماصىإحياءفىدررهللخيال!إدثموس

بحلمكاتماتاريخيةرمامدتاريجةمحانلل!زرحبخرح؟دضالهسوهدا

!يهايامل؟رلها

(46)
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-!النا!لحغترليفىف!5الييومنيج-
الناربجةالاثماتمبرادالتاربحبةالموارب!س:نيائا

مر،!يحدرهانعلبهإدللفحصبتحهانلاالمزرخعلىبحىماوهر

النررةلطلمومذافملاد..يرالونولاالمزرح!مىكنبرفبهاالرلقالقىالآلات

اعطموارنفمتالروعاتفامتبدبهعلىالدىومروسزصهاصاحهاومو

صاحىاعدامالمرصةلهحانتإداخىشرارباموكارالدىالوقتفىالأعال

ير3الىالتاريخبةالانماتوش..اعرانهصرتحلصالحقبضالنورة

لىبممللىالعزيمةحائررحلإلاهرإدالاربحبةالثخمبةمذهإلىالراعرلى

إلىبفالالىالاريخيةالانعاتومى..النحاعةأوالخوةعلىيدلعملالرم

لبرالانحةوتروجقلصالتاريخيحرفه!لصراكانتاريخِةممركةلحىالصر

تممروجهردالمزرخيرسحهودبحد3التاريخكتوتافلهاrLiاالواه

"لاطرةكادقداناتاريحريذكر..رخذلالاتراححاكادلالصربداالحقيتة

.."إِضاعاتحراس11بيواْانإلىد!عهممماالإشاعةولاءمىيحا!ردالرومالى

بروحكلاالأسبراطررىالقصرإلىوباتواالحمايرليربدصرا؟لىوظيفتهموكانت

أفرالص

.م46عامببرونلصفتالىروماحرقشانعةالاربخبةالائماتومى

وبحمهمالاببصمدلالها-!امهس!المرتإلىل!قسفراطلإد،كدلك

الرر.على

الأحداتميرةرعلىالتاربحيةالحصبةعلىحطورنهاللنانحاتلإررهكدا

السصمرهلدلهتكرلىوادالانما!بحدرادالمزرحلحلىمدارعلى01المارلحمة

لرناتصمامهبراالى!منخىرالحققة!لنائمةصلهايميرالى

..لضىلهرىإلال!لا،الاريجةالمحالاةميرار:لئاثا

وتقريمإحراردعىوالأماطةالماعىلدراسةالمزرحرلىيصطسحهحيرالمرالىهدامثل

http://almaktabeh.com



التا!لحن-تزييوفم5الييومنيج!-

ينهىجتإلىلالتاريعبلنوىلىكبلالجرالىهدا-منل:أ!رارهرحاله

مدابركىأدلحىالدبدةالرعةعدهسبهرد3وس.يلكرى؟دالزرح

وأالنريهةاحلهسبنحقعملأصعفدبكىلمرلر.داكاوالنحم!

اعالأركبيرةاعالاِليهتبماوص..يشدحانأجلهصينحق

هرمذاكادإداالناريجةوالمحاباة،سيهافكرارعملهاقديكى"حسة

قدع!لكلصاليريبادالفىالهرىصلدافع)دنعرابةللاصعيحها

رمكدا.احداثهوعاعةالناربحسبرةسىالكيرنانجرهلهعلسأرصحه

حاديلالسىوالهوى،نعصمرىصبتحر!الحيرتمحإدالمحالاةمإد

هرطاوكسنحفهماالآخرستلب-المحاباةاى-الآننضمىدإلها،عص

لاالمىالهرىليرهاالىالمحالاةضادصمإدهذاصولضلا..لهحدير

المحابىحبقةصداد.كذلكا،حداثولكىالخماتعلىعملهاكقنصر

)ر-للبحالبهكلىنصبرانهابرىالىالأسرارو،حعاءالمما"لريهبحاولأد

رمحاميهاترىالنىالاحيةإلىبهفنهيلالتاريخليرخطتحريلعلىتصرالمحاباة

عموصاعليهاواسدلتالاريحم!رةصجرءاقطتورمماتحابيماصلنادص

.الغحوصذلكظلةدىالحفيقةفتضيعاتاريخىالراترلحيهضطر!

الحاسةسورةبهتتدصمهمأدالمزرحيرصالمحابينشادلىالمربرمى

لخرحهحتىالناربحدلانلسدلبلولغبرمرح!لحبرناريحيةلحصة

..ودربهأهلهصالناربحبةالخصبةكالىjالاتزادجادةصالحماصة

.وتحدعمنصلالفصالهوىيش!رهاحيرانريجةالمحاباةتصنعهكدا

ماوالحدرالذمصفعفىالمدحفيوفعالموازيىاخلالمنالحذرميزان:رابكا

إساءألهمر..الدممرضعلحىحالمدالمؤرحيضعأدمحىلأدضكلحيروا!

مشحصاْأكادمواءينحفمم!رسلمه!حقهلالم!الحقلاعطىالتدبر

محر!اتلةولتتإالاميرةلحىرهـاعبةنانبرهلهدررالحتنةحاد
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-!التا!لحنتزليوفمالييو+منيج-

شرحلطربهااسمبةلكماقدحاواشقاص!صحردالدمرلى،ثاءوحمد

نخقالتىالأعمالتحدبدار،لنانجراستحلاصروكصوخيلرلمبر

رأ!عاداحطارماعىوالادصاحرتحببهاالأحطاءاستحلاصركدلك!ملاالمدح

الناريخبة.والنحصبةالناريععلىتانبرماجتمرحطارالأمده

11راصنطاعوهع!لوه!بماللماستفدبراللدحصالحرادثلدكرالمبرادبكردالا:مسافا

منيرةقصصانهعلىالناريعيفهمودسهمالخقمينوحتىالاسسلالبهرور

نحرىمنيرةعرالىفىلهرنطقالحيالتنيرالنىالمنراكبةحداتلالأحاسلة

الاربجةالحركاتدراصةأما،وا،عالالرحالنفويماما.والمحرمةبا"لاطلاع

ممالهداوالحضاربةخلانجةوالأالمكربةنجهاو!ى،واهدالهامدامهالى

والمرواتالحرو!فمصالاربحلىبفراوادوكفامملحهم.عهبمعلرلى

الحصقصصببفراواادالاريحمنوحعهم..3والهرارالالتصارات

دلك.وعراالعرامراناجْد

.واستطاعوهعملوه!بماللاسبرأنقديكودادللتاريخالرلًييةالوظيمةانلل

يقدرهمصوطوائفهمطمقاتهمفىالناسيقدرأناصؤرحعلىالىدلكرس

ومر،شخصيةرموالمزرخفحملالمضمرةدوايامماوالمحلنةاعمالهمحلال

الداتهالمفوماتلهده..حيالومو،صياصةلرعةومو،عغدةرمر،نفه

حطرهله)ناناالاريخيكرن3وسالتفديروبحسالاسالمزرحبفدر

صالة.ودعابةفارعةأعداءصجردبكولىرلاواجبهوعلبهحفوله

المصةالهواعتلمبزالىلهانه،الادسالمزالىنشقىالحامىالجزانص:سادسا

الىالأعالعلىو؟دلهاواحطرماالمرارينأشلالفيةالراعتسيراد

لهاكادصحرتامكرتيخالارحركاتمنحركةصساالاسستصدر

والمشقلالرانعإلىرالظرةراللركالثكرمىوالمحنمعالعردحياةدىترها
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التا!لخ-ترليوفم5الييومنيبم!-

كاتبوضرصلالاسحاقمبماسبباكاتالاريححركاتمىحركةمىما

..الاسلبروعدواةشقاقإحداثلىساكاتارلالغبرالهريمةإجاقةفىسبا

وكارإلاالإداناعمالسعملمىوما..الاريخحركاتسحركةصما

.وحفره،رمحهنفسباثرراءها

عمامدهرتكصالأحلاقبةالطبيحةعىيكعنمفداتهحدفىالنفمىوالباعت

فدمايقتر!تجحلهحراتمنبحاورهاوواشجادطرحاتمنياورالمؤقد

عننكفانأوالاريعحقائقصحققةلفراداردلالإذا.ولهذا.يقترف

الىعلبادإدالتاربحعظماءسلحظبموالسلريهةواليايةالصيةالطبية

ألىيمك!وماحصاثصهالحىالبواعثمدهندرسوأنالمسبةبراعنهعلىلحر!

.وافوالاعالمىإلبهتدء

الاريخ.اخلاسصالكثفميران:سابكا

و،ْوالاعمالوالمطحيةبالمحادعةيضللراالىعلىيحرصردالتاريخومخلسر

رلدلكرقوعهاريؤكدردصخهاعلىيصروروايهالا!لاعتافيضللر

لحضينمطرلىاوت!حقهالاسكالةمبطرنهاضخصياتيرزردفهم

الناربعمخبر؟مر!ورمما..رحودماحفبفةالكرواورمماحفهاالحصبات

ينثىماالاريحمبرةفىالفجراتمنيحدثودالزمادقراتسمضصصفحا

.شهردماالىلهم

وطبمنهالاحتلاسارجهصيكنمصحاصميرالىيلرمهالاريخراحتلاس

دأالناربعاحنلاسصالكمنصميزانيحناجهماراحص..رفاعلعِاتهاورموره

الألانيةحيويقهلىوبقظا،الصيرةيقظ،الصيريقطالمزرحيكرد

المطرعبرالرصرليرأرالهاريرصالناريجةالمراربىنخدَرَأد:مناثا

المصطمبر2اوالصنرعيري!رالمهار
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-!التا!لغترليؤفم5الييومنيبم-

مهيعالرردهم.الاسليرالتمشىكنبراخاعىمرمىمراصيرادا!يحدرلا

بمطرعادإلىبؤدىفدممارالمصاءالخاءنجبر؟له!رق؟لمااحنماعها

مكطومة.مترةعداراتاومملهعداراتنحلقلب!همبحاالاس

راالهاريرمنوكدلكالمطرع!-الرصريىارالهاريرسنمالاراسبىرلكم

رأ!الهارودرمؤلاءبهؤلاءربحانالنى.والمصطحبرالممرع!الرصويى-

ومرنهموالعةالأحلانجةطفهمكاتص3المطرعردالوصعبرر

راالحاكممدايمابرااد-الاريحيةالمراقفلىضا-ولالثمتيحالاخاعية

داارطالىباغالحا!مذااد!بحلورالهملرعمتلكاوالطانمةمده؟رداك

فصداديملولىالهم3رلر..ضهرانهاحجالهارة!اسدةالطانمةهده

الماحقانراءرلررةوالنلطالخكمصروةمرا)ممسهارهددهباضهصالحاص

الرفتلى.لالاطلانسأموالواعتصبتالأمةنرواتصات!ادخىالع

علىحريصالهالهاري!اولكستهدألاومحارنهبماعدةلِهيرؤحالدى

بحدماالهارمإد3ومن.الجرأبوابلهمبقحأرعايته،الحايرمصالح

الحا!بعدلسحاعقيرتهويرحويخاصرويدامنليالنالمريدةلرصته

وعطمه.ورحشه

عياهس)لبهتنحصومابنتهيهماالهارلجفقمفوحاالا!يكرررلدلك

وسقدكراتمفدرلرخىالاسعلىلهايتعالىمكانةارماصىمالْر

ولرخىببفكررلاشبنأمدامىيصبهلافهر.إرادتهوحريةدكرهاستقلال

لالهمإلاالاعحبرفىبرىلالهو..المففودعليهراسْمقالاصحورلصحه

.الدلاْبعرلونلاإلهمررالاسءابماط!ىالصانةالباسةبعرفردلااعرارحهلة

النحصياتمبرةبمنرصشرمابطفهمالرصرلبىالمهاري!هزلاءمل

والوصرلية1ا،شهارلحى؟صالجمردراصةئحريمهمدإدلكرلد.التاريحية

الصعلىإلىحديدأويضبصاولاريخةاتالأحداتدراسةدىييدالضرعة
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التاريحغ-ترلبدفم5الييومنيبم!-

يحرررالدسالماحررورسهمالمصطحررأوالمصرعونالمهارردأطناليا

برلنكرمل.حطوةارماصصاوأمرلااكاتسواءالحاحلة!المالع

أمر3اكنا!الييرمس3ومىوعفاشراصةاسدكالرارمماالماحورير

اصراتهم.!سكات

التاربحمهمبعبدوالمصطميروالمصرع!المطبرعينالرصوليينأوالنهاريىاد

الاطل.مىالحقتميرالتىالحابيررفبطالاريجةالرزيةنصجحدىوذلكبخرأ

حىوص..الصي!ءرالغيرةالتمص!يزانحذرانالمزرحعلىإبى:تاسكا

داتهدىنالنص!..رامدافهوشخصياتهاطرارهفىالناربععلىالتحصص

عيهمرماعلىالقاءمصرعلىالاحاسفىتححرالتيهرمىعيَم

ياشه،ولنممب..لهيخصعلامنضدالحقرد-الفتالالعمباى-موثم

Uااول!لبنها-لباةمنافدتغلقالنى،الحاعةاصصبةلرعاتهللتحصب

الىالجاةومىالصحيحةالجاةهىالضيقةحباتهدائرةاديب!الممصص

عبرعلىمملم!الحداءع!الجممبينقكلارلذلك.وحدهلهادبرحمر

..ومالتهمماوائهميحثىلم!أرضرعته

النمصصصحورعلىمانهكا!احرالهامحطملىألاردحمهالحركا!ولمل

الإصالبةلالظلحاتنترالتلاالىوالمصادماترالراعاتالحرو!!كات

الحبراحلمنالاصرصةوعلىوالماواةالأخىسةعلىالتماطصلحو

وأالنعصىصورمىصورةالححباءدالنيرة،الحمياءالميرةصأماواللام

ماصرىيبصردلاالرح!يةالمنحصىلحىتحتالىمىالممالىمىكلصىالها

.الصراعاتوتتالحقوقتضيع،لهيتحصص
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-!التا!لختزييوف!5الييومنيبم-

لرات!-)لدارعلبعادإرالعباءالحبرةوكدلكشراالنعصبلفركالىادا

نمالنارحركاتندالعدى،صرورةنمةلهكاتإررصرورترخركانهرموره

كلبرالير.الوردار،الواهيةالمعاديرالاسبحدرانالاريحمراريرس:عاشرا

منمع.الاننهارنزاعاتربخبرالأطاعبثبر،!بمرالبرالوردارالمحاديررالنماس

الممادبرصا!لبرالحبرحقرقنضبعوكدلكالصوا!ولراميرالحة!محالى

بميرالبر،الكيللسىاسمرتحروبصكمالاربخردى..اليزادوحراد

الالصا!تتحرىرلاالصدقتحرفلاالتىالمحاديربتامتحقرقسوكم

محال!.رعهد،مضيعةرامالة.مكذو!حديثرالناق:النناقلا!هرورلك

اطرارالمؤرخيمحصارالصرورىشفإتهحقهالجزانمذايولىملكىولدلك

نكودلكى،مصمادنجقالححصا،وأحداثهاشخصبانهافىالتاريجةالحركة

وبخانه.بحانهلياربحوابةعادقةصورةلديا

..جدا!رازينهيراحعالىالمؤرخعلىان،التاريحموازينمى!عشرأحر

اقرملآحرقويماميرالايتهدلأنعيهبللحضبحفهاالمراري!يصر!ألامعليه

للمؤرخيحطىمماوهذا.رالأيفاحالالصا!ر-المحيحرحبإذامه

لمزبةتحطلاولحق)نكاربغيرالرحبحوحربةالنحيلرحربةالقكرحرية

إِبىيحنكمدشرراًيصطمهاادبالمزرحيجدرالتىالاريخموازيرهىتلك

سرترصرصالحجبويكتورحالهباحدالْهالماضنحدييدومر

منخالصةدلالاتهامىمنطقيةومرحهالىمرطةوقائحهتكودحى

والمحادعةالصبل

ممه.لحباهللمحهلنهدهمكاشاالاربعالمزرحبجى،لدلك
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التارلغ-تزييلافم5الييومنيجع

الثان!النه!لى

التا!يختزييض

!قصودائ!يرالتزييف-أ

المقصودالتزييف-ب

(54)
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التا!لحقترليدفم5الييو!نيبم-

مقصودالكيرالتزييف

التزييغاخاكنوءالتارلخ!تفسيم

(55)
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التارلم-ترليؤفم5الييومنيج

تمهبهد..،

التاريخ؟نفسركيفه

تاريحا!هم)لىفلتف!ذا..والنبرالفهمبينبدءذىبادئنعرًقادعيا

فدانىمداسىكادبمةالقدالونالةالفارسبةالحربناربخارالباجةالدولة

فونهاونطرر،رجالهامحلهوما،المبابةالدولةلاحداتمحرفةعلىأصحت

..روانبانفوف!مىأصالهاما3الحضاربةوطامرما

الدهةصاو،تلكاوالنخصةلهدهالأعجابصبزاجماالمهميمرجوتد

مدهاوالنحصبةهدهاصابماعلىالأسىأو..تلكأوثة?Ul-مدهرفرع

واللعلالى.بالحاهلهاراسنربرالدولة!راءشأعد؟لهابدعلىللاءمىالحماعة

داكاوالحادتمدررا،الحنيةالأسبابسرفةالىتنو!ال!عجا!مداشا!ورمما

أفرلهلىيدركهتدلماالمزرحيرويهطصحةلىالكمىنرعةثاشهأيضاورمما

..نببسارنموبهمىفبهابدركهندطارونهربلاتسالماتص

فكربةشهاتجاماتصيصاحهوماالفهمعلىبريدلحإنهالتمسبرأما

رنفديروموارلةتفربمنمونحلبلرنمحيصمحصالتصهبر..لفسبة!إحاسات

..موالرصالظرامروراءالرني!ةللالساباشخلاص3

والحقلىالمىالبهرب!وراءلل،ورتانحهاأحدانهالىالمبرةنطررووراء

(6).للإنالىوالشورى
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-!التارلختزييؤفم5الييومنيبم-

يقعسكدلك..الاريحاولحامةللاضىذاكارالفردهذالهميخلصماUو

المداجثسالاريختفيرفىالناريخودلاسفةالمؤرخبنليرالاحتلا!

وأضكالهالظرامرهاالمحفقوالاعتالاربحلمبرةالمحركالماملأرالرنيى

!إدالمقصرديخرالنزيبئلاخالاتمدعاةالتفميركادماومى.اوأنواعها

.الأحيادبحصلىمَرقحاالقصدكاد

هى.رثبةنف!براتخةللتاربحلحددأدريمكا

لتاريخالجغرافىالتمِر:لا)و

للتاربخالحىالقير:فانيا

لباربخالمادىالتعير:ثالثا

للتاربخالألانىالنسير:رابكا

للناريخالديهىالفير:مساخا

88888888888

571)
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التا!لنم-ترليوفم5الييومنيع!-

للتارفيالجفرافيالتفسيي

البلادفلالرالعالفردممى..داتهالناريحفدمفدبمللناربحالحمرالىالنير

سبهتكلم،،والا"مكةوالمياهالأموبة.:عرالهبهالاقراطالرالحيهمالص

الدولونكربرالطبىالكادنكربىمىالححرابةالةانراعرلإبجار

رالمكرىالحقلىوتاميهمالاعريقتموقعلل+ار!و،كدلك..االقانرلى

."المنرسطماخهمإلىرالصى

الاربحدرواالدبرالاحناعوعلاءالناربحفلاسفةاولكادحلدوداس،لحل

وتانيررالمنحر!الاقابمىالمحتدلفى":مقدمتهلىقالفقدححرافياتمسيرا

مذامىالمحمورادبباقد:!أحوالهمفىرالكنيرالبرالوادصاله!ا-

المالصىوالرد!هالحو!فىالحرلالراطومطههرإنماالأرضمىالمكثف

دأوحصرالردالحردىمتضامينوالحو!الشالمىالحالسكادرلما.

جعدلالرالعلالإتلبم.محتدلايخكردالرسطإليكلبهماسالبهفةندرح

للبهارالدىالاعتدالإلىأقر!والحاصالنالتصحفالبهوالدىالممراد

كاتفلهدالكثيرابعدوالالعوالأولالاعتدالع!بيدادوالادسوالثالى

مارحمبعوالجراصاتدلرالمراكهوالاقراتوالملالىرالالىرالصمانعالحلرم

الرم!رسكانهالالاعدالمحصرصةالمترصطةالنلانةقالمالأمدهصييهرن

يها.ا،كردىنرحدلإمماالنواتخىوادبالاوأحلاقاوالرالااحامااعدل

الا"لباء"رردلك،النمالبةولاالحوليةالأقا!فىلحنةحرعلىلضولم

جر)بهمتحالى؟تال،أخلاقهمخلقهمفىالنرعأكملبهميخصوالرلل

الله.عدصا،لبياءلهياليهممماالممولفيردلك!لباسأخرجتامة

ىدالو!صعايةعلى3منحدلهمالأعداللرحردأكملالأفالبمهدهوأهل

المحدهالرتمىلحدود،وصانحهمرألرالهيمرملاسهمماكهم

لحىهردوفيرالمراعيرالآلاتاخحادةلحىريقاعردلالصاعةالمقةلالححارة

،58!الحايةإلىدلك
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-!التا!لحغترليفىفم5الييومنيبم-

والرعاصروالحاسوالحديدرالمصةالد!مىالطيةالمحدلىلديهمرترحد

الالحراهـعىويمدودالعريريىيىبالقدمحاملاتهممىويصرصوديررالقمد

احرالهمعامةمما

والصبروالدوالهدوالعرافيواليمىوالحجاررالامالممر!أملرمؤلاء

ومروالرلالبروالررمرالحلالفةالمرمحةصممهاقر!رسلدلىالأركدك

والامالحراقكادولهداالمحَدلةالأفاىu:.<ىمهمقريااوهؤلاءمعكار

الأعدالصاليدةىaviوأماالحهاتحمغسوسطلألهاكلهامذهاعدل

أحرالهمحبعدىت-الالأمىاسدفاملهارالالعوالادسرالنالىرلالأمشل

أرراقمنوملاسهمرالمتالدرةمنواترانهموالقصبلالط!3لباز

.،اللباسمىعراباوأكنر3الجلرداوعلبهمبحصمولهاالعنحر

والحياضالكهو!يسكرن11(إلهم،:الأرلالأقليماملالسودادعىيقر3

ركذلك!عصالمصهمياكلمتألبرعبرترخرلىل!لهمالحتموباكلود

أمرخهمعرضيقربالاعدالس3لحدالهمدلكلىوالصالمفالة

دلكبمقدارالألاليةصويبدورالحجمالحبوالاتعرضسواحلافهم

قر!سإِلالريحةيديرلىولالرةيمر!رلىللاأيفاالدبالةلحى؟حواممركدلك

ليمىالمجاوريىالخةملالادرالأنللىومرالاعندالحواسصمهم

..أالمهدلهدالحدهوماالإصلامفلمبمالالصرالةالدانبر

لحض)1(توممرقد:+فبقولعلياْتفنيداالألرالىخرافةحلدوداسيمد3

لرحسحامولدهمالسردانأدالكاناتلطبانعلهمعلملاممىالساببر

علىلوحودعاءالفصاصحراماتصعليهكاترالدعرةالوادللرراحقصرا

اV.عى،.Jحلدراس.مندت1()

(95)
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التارلخ-تزليوفم5الييومنيجع-!

شلدهلكر؟بادعيهدعاو)نماالراددكرمههرلي!الوراةفىولعقدحاماب

الحرطيحةع!عفلةحامإلىالرادشةالقولوفىعرلاإحرتهلرلدعدا

.!الجرالاتمنفيهيتكرروفيماالهواءفىوانرسارالبرد

جالىاسقال،الهواءلمزاحتابعاللرنألىعلىدليدلكوفى"يقول3ْ

ال!:!ىارحورته

سراداحلودماكاحتىالأحادابمرحرلالرغ

12لضاصاجلودماغدتخىالياصاايهترالصقد

الحمةالردادحلقمررايا)!(قد:"ابخراحلاقلىالهراءانرعريقولى/3

لالحقموصولحرِنونبعكلعلىلالرنصمرلمبرنجدهمالطر!ركنرةصارالى

طيةادالحكمةمىمرصمهفىتتررانهدلكفىالصحيعوالسبتطركلمى

ومربالحكص!الحردرطبيمةوتفنيهالحيوالىالروحاشارمىرالسرورالفرح

لحىرائدةمحلحلة،رالبحارللهراءمننيةالحرارةانوتقرررتكاشغهالقاصه

يداحلبماودلكعهيمبرمالاوالسرررالفرحصالمنتنىيجدرلهداكية

الررحصفىالحرسررةنفهاالىالمريزبةالحرارةصالقل!دىالروحلحار

.،الفرحطية؟نجئالروحميتفنىمزاجه

لحىالرعلفىمهالالمكىالمحر!للادمن(1)لحاسكاترلما+يقرل3ْ

لطرالحرطرالىوكبصالحرلىإطراقمطرفياهالهانرىكب!الاردةالنلرل

رباكرالحطةحبو!منلنيرقوتلدحرشهمالرحلانحتىالحواف

مىدلكوتغ.مدخرهمنننابرزاانمحافةليومهقوتهلراءالأعواق

.+الهراءيهياتمراثراالأخلاقسزرا،والم

37صالرسس(3)،7صاالرصص(1)
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-!التاريحغتزييوفم5الييومنيبم-

لنفللياريحالححراسالقيرمدبالألمالىالبلر!وبدهـهردر

الاريحيةالجاةبتاالدىال!الومط11:بقول!هر،عرماعلىإرررلا

أورولالىنجدولداو!ايخةححراسةحصاثصمىلهتيرلما،أور:لامى

وأالميرمننجدلابياالكلةستاريجهَظاهرةالإلاليةالجاةإروحدها

الرعصمديةنجد!مما.يدكرتاريجانفدماامربكاصكادب!إرالهد

القديمةصبالألوانبهانندلالنيراتسسلةار،بيرلأالدىالات

نجهاتبررتاوفاعصخلتتييراتولبهها..يدةحداحرىألوادالحياة

اورولاتكردلراذن.الاربخىالقدملهين!زالذىالأمرالجعاقةالتمييراتا

االجوالاتببرصتجرفدالالادالىكاالإلساليةلالجاةمتميرةمطقة

مىالحسةالكاناتهدهوتمبزت،الجةالكائاتلبرصتمبرتفدوالحيرالات

..،الأرصسطحعلىحلقماكللير

888888888888

الحعرايةصالحواولانرعىتصرره11!لرادرسحلكرالادمىالنرلىودى8

الحفلرتنمبةالخحاعةستفىرأنرهاواللركالاحلاقدىوالماخالمرفعحبت

.لماالعرصلاحتلاهـحطرطودكانهىححالهىدىبحنلصارىالحدحنى.."

ودي!سسالحضاريةسظرامرهالاريحتفيرفىوتر-شيهرحاء3!

الحلق!ىالفرارقأد(!)أعقد"سقالْ،خحرالياتبمارسلركرإحلاق

أنرإِلىمهاكرضطربرحعالنحر!مصردىعظماانرالزنرالىوالراح

ىديمبلودانهمح!علىالاطإلىالاسيميلمثلاالاردةالماطقصمى،الماح

دالظردلكومعيهىلدشئرمذ.الكسلإلىالاسنرانبةالماطق

..لتائحسترص

هـ37ا!لق(المرص1)

18اصاحدلرادالأمراس؟نرحمةديورترلناباالملمةمامح)2(

http://almaktabeh.com



التارلحغ-ترليدفم5الييومنيجع!-

الىالمنلىوالحابةنباءالأحبعاساسسارالعدمالعكرلىأدالهدوسوبففد

آماله!وعابةحرالالأحبماكلالحركهَعدميحدورولدلكإلهاتشهى

طألالداتالحةحرهر3نطرلىويكردا،سمىالحيرموالكسلأد3رعد

لحىالكسلوأصبحللمار3تصورفىصLالأالحصر!هىالحكسعىالحرارة

لاالديراولئكأنخىعاليهنزلةعلىدليلأالفديمالطرلهداليحةمكادكل

لقاعفىالاسمىكثيروينرك..يحملونبن.liاصادةالمهميحترونيمملرد

.."يصلونلاألهمامرئكليظهرحنىوتمرتطولاظافرهمكنيرة

نصبرلىالحعرافىالمداعىبيدةمافةإلىفينراجعيحودمنتكبرأدليد

)11ريصلا"يقرلْأدهركاملاسقدالاالتفعيرمذافلاللفقدأدلنبرالتاريح

اصالاثةارنتسقدللححرالياالاربح)رحاعأودالىافتراصىالحطاصا،لى

سصهاومىالفوالرِتزثرلحصهاففى.الدولشمدادالحوادثتحددمنمددة

الطجةايصاعبرماردىوالأحلاقالتقاليدافالثلحصهارفىيىالدالآخر

المجيرالتالدحكتحيرعلىالهسجفىفقطينحكمادروهذاوالماح

الحراندولاطةالحكممادئاما.اسرطةاملوالأحلاقالالادوالقرالبر،

.:،3الروماأخلاقأجاللمدةعاعتمقديمةالقد

لهإلابملمفلامطلفاقرلاللتاريخالحعرالحىلالتهصيرالفانلبرمىراحدأأدولو

لرسصهالفرلهداصعلحيرهوالفرانبروالتفابىواللوكالأحلاقيفرولا

ولمادا؟القالدلحكمالصييردحضعلماداولكن:11قالورمما؟طلقارمضا

للاحلاقشادهمالأجارطيرداسلمlitli؟القالرلىلريحةاليالاليونحضع

راحعصمبمةفىدلكأليى3حكمهمونظميمةالقدلماداتهممقادمموالرومان

ر!اارصهاوطيمةوماحهامرتعهاحيتمنالآقا-ليكايخةالحصالطبةإلى

الفمسيتكرراادعلىدارعمهمالهارسريتحللهابحارصيحرطها

،81مىالرحعس(2)

7r.)
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-!التارلحغتزييوفم5الييومنيجع-

،!رحاء؟مىمىالقاءعلى؟عالهمماومادىًالأحلاقرالفرايروالقالد

بهم.المتربصيرالعرلةعادياتصدعلىواعالهم

؟الأوطارلتكالحرابةالطبةإلىراححاكلهدلكالبى

رابدةالحمرالاايها!دىحاءساولمل..جدالببركدلكمر،بلى

الت!برلمداوتعبرتاببدحبر،درحربصحيسالمهالدى،)1(*الحالجة

لمالكبرىالناريخيةوالانجامات:"قالفقد،مطلقكسداللناريحالحنرافى

الحصررمرعلىالححرافيةالظرر!لأنللامرادالمميزةلالممعاتكبيرحدإلىنانر

المميراتمدهتكنسالمالحةالميراتصىمدرابحدالألرادعفريةصألْراافرى

.الححرالحيةْالظرر!بففلبدأحيرالناركحبدأومكداجحرافبةعواملولدة

اقتصادلىالقكيرإلىالحافر)!(كانرلما:"لقرلهوالصلالمكبر,,,;عللثم

صربةاخاصافيهامحدفإلاالأشرانبةالحروضفىسدسايكوديكادالطافة

الىلحدالأخرىالماطقتهكىالنىاللالاتصعبرهامىالحطاطاأكنر

مينةمسنوىع!رارتفاعهاالأحيرةاللالاتارتناءعلىالمهودنفادت

دفضلالمحتدلةالحروضمىاساناريخامنهانتظرألايحبنمومى.الحيواد

fحfنوةلنمسهاوتضيصتتدمهاترالىالأحناسنرىواضرارهالحافزمداد

موالملمناربخالىرمى،الالةالحففةبفرالذىالبلناببن،هدا.ترةعلى

.+6ْ"،3"عرف!حطىبرالفربرحهعلىنفعالن!المعندلةالماطقناريعمعطمهلى

الأ!رلى(ردعةسكلرحةالركركد!صنالد-اوللةرا!ءةا!اطص(1)

T(6)،27!يالرحعلص21)27عر
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التا!لخ-ترليؤفم5الييومنيبم!-
!نلهالأسالمدبدلدلكوصر!للخاريحالححرامىلالمبص11لاكل"رفال8

أدهإلأ،الرضرحعايةيهاواصحةالحغرامةالحراملكاتمخلمهلحصارات

الماحأنر21لقد،تانيرهاعدهـريصمصننهىأمدأالححرالبهللحراملححل

رعلتالأحاسس!ركلحياةلحىللطبةالحامرالمطهررصر)1(را!رالطحام

لهموحتوثحاعهمالهدوسعقلعلىالهندفىالطيحيةالماظرعظمة

الاسدىتمثململساطةالأكثراررولامناظراما".ارالصادةالحرالةلحو

بصر!113عبادنهاصلدلاالطبحةعلىالبطرة)لىمبلهممموربرتالحو!

روسطالكبكلحىحاصلرحهكولمرسفبلمربكيةالألالحصارة)!(المنل

الحرلىسالمص!دىوحدتمغطالأرصصالصبقالريطمدادىإد!مريكا

والحيوادلبماتالفروريةرالحرارةالرطرلةلينالوحدةتلكالأرصةالكرة

مهاوالاكنارالمحترعاتلادحالالأورليىهجرةاحدتبحدويمارالإلار

.2الطبيمبةالطروفعلىالأساداعتادمىتقلل

المطامرعلىأصلأرموالمانمالطحىللحلمبحعلللماربحالحعرالىلمبرهرعد

،الأدرادعبقربةكاتمهماالالالبةالجاةتطوردىالحاسمالحاملالحعرامية

عرالمعرسةلقلمضلالحصارةتاريحمىيذكردصلالإلالىللدكاءلحيى

إلبهلطرحبرحرايدوالهولرالرى)3(الملركإد"بفرلْلهر،الأجال

إرادةصنحرحبقرىمحدوداالحكدىإيىنطرحبنبتضحأنهإلالالتمصمل

سمىالمرديةلالحصاثصلبىالإلساليةللامورالحطبمالحضممص.المرد

لل!زرحولىحا!المردبةللحصانصلي!الألسالبةللامورالحيمالحصم

المعردةتجمعلتيحةللالألحرادعظاءنمرةالقدمولى.لهاينحلالى

إلىعصرسنحىولاالأحلاقلحىنفدمبرحدلاالهوحدترقدوألتالها

ومربرىالدهررحدهالطبىالحلمبل..،ماعرهالألالىدواءلىحرج

لم.الأرضوحهسرولدارويدايحمرالدى

3.م!الرحعلص-(!)27صا!لقاد،حع،11

3146.صالرحعسس(3)
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-!التا!لخترليفىفم5الييومنيح-

ى!رلانلى،الألادناطنرث!ىانرصللاحعا،-!ينحدتِانرو

إلىالاشرانجةالماطقلىالجاةصعرلة)1(نر-لابفول؟الحصاربةسبرنه

والحراترالرحركأوالررالعوالأولةكالرلارلإ!طالمحاطرترحعمالفدرالحرارة

الدورححارالبةإلىنزدىإدلافمةمالحرارةالاشراثةلصصاللادلىاأم

الصإلىيلمىدلكينعوطقويةجيةرعبةو)لىالاخاعبةالجاةل!الى

لىرالالعماسالصاعةعلىالدا!لإدلرردةالأكنرالناللىإطوالقالة

والكىوالحملالاطولدةالتحر-هدالىحق-إداالحالةللطقةالممل

.والعراعالنراء-لرالىالصمىأكنرالحلممموإلىلمصىدلككل

الروحعىالبدالخعطصصر!إلىتنردالدورداخلالجاةدإبىْمدا

.+الديدةالعرديةصلوعاالطالاصتجيزكاالاخاعبة

الحصاراتلاةلىكيرأدورأرالأنهارلحاريجحلرانرللحإدمداع!ومصلأ

والاردمارالتدمإلىوطلالىسمضلىلمضهارتانبروتطررما

الحضاراتلاةالححرا!بامىتانجرإيىدهـأصحابهاالىالآراءحكلهردلك

مبرتها.ونداحعاصرماوتالكظامرمانرع!ىونانرما

الاربح؟تفعبردئLممىاْصاصJالحضانجاإلىالحقادلطرةددمىْ!ما

إبىاالرلالةْالحفارةعلىالرفبةالححارةاسفهنمللعدالحفادبقرل

لاالنىالاركحيةالرواياتتمجصعلىالماعدةلىالعلاالحعرامىا!االموفع

القلوسرءالحلطصاووصنلافالةالحرالحةس-الرصطرلسع-تلم

يمنعرسايحورساسهالمهمالنىسضياتهالحمرالحىللموفع!إدرالحكابة

لالبر+!يكنفىاوعهبحىوماالدإبىبحنهاحرط

22!ا!لقالرحع(9ر

74!رالحر!برابرلادنفا!ةصاسقالريةالتالةبها!(!ا
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-اطآلىَخأتذل!وتفم5واليهمنيحع!-

المبريةماإدىالمفادتصررلانجصحوالمركرةالمرحرةأحعارهمددودى

الححرالىالموتعبدرسأدالمزرحعلىبوحص!هروصرورتهلباربعالحعرا!ى

جتسحصاثصهتاو!كلشصرلةدراصةانريحلهبفسردبربدْالدى

مردرححهجترس،رالألهارالحارعنبحدهأرقرلهحيترصنصارصه

الدراحهتاولكماعهالدداث)مكاليةجتوص،رالحرضالطرلحطرط

حرلهالىالإسالةالحماعاتاويالحضاراتاححرالحىالمرنعاتصالمملعايفا

ربحلافهمأملهلكرلىالايخرمىالحفاراتاوالحماعاتهدهإجهامومدى

للجاةولظرتثمونفانهموصاعانهم

سالخمبرالإصتعالةإلىيدعرالحقادالىالمبارةمدهمىايضالكهومما

وماوضحصياتهوأحدانهكلظاهرهالاريحيلحىلافهرلقديةاستمالةالحمرأ!ى

لعامةإلاجةاا*والربةالأمكالاتمىحصتهاتحفبتفىالمر!لهأسخت

بداحدناريحالئالإلالةالحصانصتلكبكلالاربخيلحىلاالمقاد.

رلمج!تاربجةحفبفةبزكد.ولكه.وحدهاالحعرانجةالملةرجصاسهعاده

رالإصالحةالحرافةسالرمىطرلمعنلملاالتاربحبةالررابات+:دمحراماْمحا

111.رالحكابةالنفلوسرءالحلطصاو

الحصررهدهواطوارعصررهكامة!ىالاريحبثاانجلىالىالآ!اتمىونلك

مماالسيرتصحعبهلقدىكحاملالاحرالمذهلىمرورىالححرامىثالحاملادد

مالمهماديمبهانمومن،وتريهاضطراباوحلطصشالهاقديكرلى

باليرتببهمىأوعهيمتحىوماالسدإلىيحتاحرمايمغومايحرر

!الحدومرضردعلمىممثاحلتاربخالحنرامىالتميرامهدبنحدملالحقاد

سهلقمرمطلفأعامأمد"يصطمهلمضمر!هر.معأوالصرررةالحايةطاهر

مراطهاكالةدىالإدساليةالحضاره:حرالإبىحرب!؟ربرالحصلطرامر

الحممادعدللناريحاحمرالىالصيرلمدأالصرررىورامح!الأحنحدامانبر،

(66)
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-!التا!لغترليوفم5الييومنيبم-

ا(،ناثببررمىلالرقنهاعلافىدjاليرلالبلادالحمرامىالمرنعنرأل!لمرمما

وصيرلبهنرحدالىلالملامةيبفاالر!الىللادوصدع.فالسفد،والالداع

الاربح.دحرمدواسترارمامحرتهاادراردى(IIIحركا!

علىالمنتالتاللسدةعلاقةإلاالحصورمذهفىبالرقعلافهاتفطعملم

رنانىالمامةالكردةالطرةرنقالةالروجةالقا!يةضالا!يهالمنناصمهالقالات

.12النحارةرعررصالصاعةصالممدةالممبةنفالهلحدها

ممهومصهولحىالالاليةالحضارة!ايمواحلاحطرالعنادبصححالمدارصهذا

إدقيورمما.اخساعةرلطمونقافةفكرمىعهايتارماببةالدالحقدة

الهحيتصطلفامدأالحمرا!ىالتيرصجحلتدالحقادإلىمداس

لبمالهحبلةلاالارادةسلر!شفلصىالالاروساللحضارةالباعت

الجمرابة.الأحرالعليهترعمه

:مداعلىردأولقول

الضرررةحدوددىإلاللتاريحالححرالىالنسبريسنخدملىالحقادالى:لا)و

والمحبح.الندعراملمنكحاملنوحهالنى

الحصاربةالميرة!ىالحالمالحاملمرالانانلانيؤسكادالحقاداد:ثانيا

يحصالىعلىظامرةاوحادثةايةنحللعداِبالرحرع3صسجص

راكلهبالحا!مىتتاثرالىلغيردورهالهاوبحرفحالهاالحعرابةللمرامل

الضرروجريةالئعررفقدتعردبةفىالان!الىالرحودتححرلىالاكلهالدور

إحداتيمرردحيرالانالىيخاهلررالذيرلالمزرحيرالحقاديدد،لهذا

بحلمهاالناربع(1)عواصصأكر!.بقرلمهر؟بةالحصاررطراهرها!ربح

بامرالأالرلاحصاءارقامحسةكاصهالاريحإلىبطرودلهملأالمزرحرلى

961!-دالحناءبالأاكا!هـيها191
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التارلحق-ترلي!فم5الييومنيبم!-

جلهومىراحدهلاعدهعلىواحهرهالهمرلرالاءرحرادتححلركاله

يحىبماركلرمراقحة،،محالمه،ألاءهادثهحراث،إباليةلمرسوصص

وأعرص!نجهالفىلماالأسالبةالفرسلوصصتعمرإبمارالاءيامالبرص

.محهرللببعليابممصالدىالحموصلبهلقى

المقائدطهررلتصيرsetsالححرالىللسداالمقاداصتخدامالحادتطهروما

والأفطارالمواطىمىغيرمادردمبهاوحدتالىمواطها!ىالساوية

رالحا-المَغَالالحامل،!ارادةوتصرررلثحوركفطرةالاصانىاليهانحملوتد

الأم)1(اللهاخصلى"يقرلْدهر(وظامرهالاريعأحداتإلبهتردالدى

الصبر!ىاوالهدلىالرصلاتمدهنطهرلمرم،الربةلالرسالاتالامية

أمةلهتهاتالدىالدورمىالرسالاتهد.كانتلى؟رررليةالأالفارةأرمى

الكريم؟القرآنلحتهاكمارصطمة؟ْالحالىرحمطلحىراحدة

القىالصحهالأحرالسلطرحتىعمرصهاعلىتظلعامضةتلكْسفلة

،المرادعلىالحصارةلهاتهئهولاوالبدارةالحضارةليرالإلسادعيهايكرلى

ولىالمحنممبر!منراحالشحوربىالتقاءمىميهالالدللإلمرادعلىالداوةرلا

علسهالامصالىاللادعر!ىالحرمداعلىوامرحاالعحا"لثمالحطلحدت

رالأفطاررالمديةالصحراءلبرحامحةطريلارمارطتالأولىالحضارات

حيعلىولرنهالهالهصت3الأمالةلهدهللهوصحلقتكالهاالمخصرة

والعمررمالأتررعنهاالنىدوارالأصانرلبرالأكردورها!هىالما!ألحاء

المدرجوالقرالل!دلى)!(كاتلادا11سيقرلنصبهريانازلاالمقاديشساءل3

البوية؟للرصلاتاللادصلحالصحراءْصالقريه

الحصارةلاةلىالحا-الحاملألهعدىالمسىالحا!لالحقاديزكدرها

71هـ0الايقحعالر(!611هـ9دقا!الرحع111
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-!التارلختزييوفم5الييومنيبم-

تايهدهـلىسنرل،والمطاولهَالسردعلىنهارتدليتاعلطامرمارنطرر

اتىالعيماالأحراللأرصلحتأالقراول11(سددأى)إلها.الصىللحاكل

المصلة.الصحراءفىترالحرولاالجصلالحرادحضارة!ىترالرلافيهاتوافر

المدبة!ى-كااحرىلةمىالةاسا!هارلاالحةأصالهانتمولا

هدهسخنصفهرالصرادعيهيصلالدىالقطرلاما.صحراءحرلها

."كدلكسحنمهالاحبةهد.سدهىالصرادصنعرلالىالمحراءوأصاالاجة

الحمارةفيهتتصلالدى(2)القطرإن:ْمبقولحالىكل؟صا!يحللثم

ا،لاءبحطاولارالكهالىالمنرعبربحطباالصرادمظامربوننلاحق

الماداتونرنفىالحر!يرىالفطرمداسص.يرالمحامدالرسلأووالمرصلير

المقائدإدراكساهلهيتقدموقد.والمحاملةالقانودنطامويتقرالاخصاعبة

للاددلبت..النحليموساهدالثاسةونفدمالمجحنقدمطربقصبةالد

القطعالىالصحراءحالموفا..والوةللرصالةعالحاحمداًالمتصلالعمراد

؟الالقطاعكلالصرالىوديرليهاسا

سهلاصلحموساالجصلالصرادشانالربةالرصالةاصرلىضالهابكىلىإد

عبرشريحةمىالحرادوليرلهاماانفطعالىالصحراءفىملب!ايرولا

الحاراتسلدمعادوالاشمدالاعارةيمربهاللفانلعلولا.الحدوادشربحة

الىالحيةيراتالندكانهاوالمهادلةالحرارآدا!علىتفاصراورمما.الآحري!

ممافمهاالاسلمصنحلىورمما.والحفبدةالمفبلةطتةإلىترتفىلا

أمارالرناسةالاسةوضاثلاباديىماتسإلبهاوساوالحاءالخاعة

رحلانقوالفضانلالحقوقعلىالعرانعىوالمقطمردالمقاتلرنتحارفاد

لدورسوحبهاوبنمودلهإلا3بابررلهاالىوالأضفاسةالصلاح

."التكبرعىمضلاالخلوراءمىلدلكالساء

،071صالرءص(2)0711صالايقصالر(1)
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التا!لغ-ترليوفم5الييومنيبم!-

الصحراءحولهاالمديةس!الإلهبةللرسالات!عل!مكالىماك!لبرإدد

إحلافيةولصميةلطائهالآ!مر؟ملهينمردنكلحيرححرالىموفعردلك

أملوعر..ةالحضالى!بهتتصلالدىالقطرامل"عريااخلا!اتخلص

الفوالل.يةلمدلاله.".المرادوبيربهاماالفطعالىالصحراء

حنىالفرأللمددسكارaحدالنىرالأحلانبةالصهالحصانمىمىسا

الألهبة؟للرسالاتأملاكات

يها؟تمنلتالىالهدويةالثبةالحصانصمىعا

مهتمكرلىامراحابالدويةتمرحالىالحفاريةالمةالحصانصمىوما

الحالير؟حصانصيهالحطئلاكاو)دتيرةلميةطية

الحبةالحرةص"\(لدy":فيقرلالبدريةالفيةالحمائصالحقاديص!

قحارمارلبىخباماجاةالحقيدةألىأعماقها!ىرضتمتقدمماترقدالى

يحر!لاالدىبقالصدلاطةمىولالد.الدولةصقالردأومهتدلرألها

حكامرالاْالحانرولرلصالكلا!رنحرلحرالدورالىاللصبحىولاالردد

خَملولاناولولاتنحللأواحدةوحهةسالإيماد!ىالاستحراقمىلالد..

.والررحالمتولىرتتماررمارالقاوىالمصوصرعهاتمتمرقةاحراءالحقدة

الحصلةومده.واحدوقتلىالحيروصحربةالحييرصهرلةصينالحمعمىلابد

ىالدوجاةصىالبرمنأكرميى.الحضارةلىليررلاللدارةتنير

لهلأالدوىحياةلحىالنباتساكنرولىرالاشفالالمعرعرمعلىألدألهلأ

القدبمالتراتمنلفىبماكلالمحريرطوالأحدادالآلاءعهدعلىمحامط

)!(حمةا"ء:11الفواملمدبةدىالحفارةنصي!صالمقاديقول-

و؟صاهـ-حطالمحاسلةرحممايةالربعةوفواعدالانهفراراصول!هىالحصاره

175ص،الاشالمرحع(!)eveعىحعال!سصا!ا
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-!التارلخترليوف!5الييومنيجع-

.22النحببرإِلىعرهوال!والنررة

للاصةإبدهىماإلىيدبلمالمقادادلالصح-تماكلس

لكرسطلتاتلطاالحغراليةالأحرالنلطمنالاخماعوعلماءالاريح

لكادإطلانهعلىدلكلرصعاد..الهنىرصراحهرجاله،خمعورهالألسار

الحررىوالمدىالمفليةالملكاتفىالحمرالىالرفعالاءحميعتالهمصاه

الربب!.مرودلك..المىوالفريهب

عبهمتحفظواحدةحرلحةاوواحدةعناعةعلىعكموامرمماsيدروص

دأراباولكا..أحرحىكانىكاىالقاءفىالاشرارمنوتمكهمحبانهم

الالالىكادسيةحدودفىالاريختعبمسىالحعراسالدااشحدمندالمقاد

سارماوتمحبحظرامرمالالداعالحضارةلاةلىوابحكم3الحااول!لهرسبها

الثمر!بينحفاريةعلاقةهناكادالفقىمصطفىالدكنرروبؤكد

رالحلافةالحضاراتترعمىصهاكادمماالحغرامىالموفعلاختلا!تحتهلص

مداحراءمىبيهاالمراعلثرءاالىشحربهالبررالاجةالإصالبة

الاربحلحركةالحامالأطاروضعفىفاعلتائيرلهالحنراس"!الرافعالتوع

نركباشلالمحاورةلالدولالجرلرلبهةالناحيةصنانرتالحربهالخرم!دول

لهصصاسلالفدرامترحتالمرلبةنفاتهاالىكسا،الإفريفىوالفردفىبراد

مربهأصحادلبرإلىفإلاالمصرىالردحعنلخدترحبرالد،لنلك

مرترسطىالمحرالافريقىفالراتع.ملامحهاركاسىالحعرالياخحَتالكىالمركه
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التاريخ-ترليفىفم5الييومنيبم!-

الإ!لامههالمرلهنما!سهاحالىإلىالنمالسرمالبرعلىلامدهلمصرأعصىالدى

الرادىشريطعرلة"دكما.الحالىالمصرىللكونلاصالأالمصدرتمنلالتى

أوحىسياحابهماالمجطةالصحراءححلالالمىاللودلا!رصعيدلى

.11اللطةويهالحكمبمركريةللصريبر

الالسير)1(الحغرالىالاقترا!":أنالفقىممطمىالدكتررويرى

يطالا2وأسبانبافرلسامنللدرلبالنسةخصرصا،الأوررلىوالحر!الألحريض

الحكرالدىومرالمحارلةالحر!لدىمترسطىالمحرالمزاحسسرعاحلفتند

لهحر!فاالنمبهرعىوتدرنهمللامورالثادنةورؤينهمالجفحةنفا!نهمعلى

الإقريفىللثمالالاصالحطا!أن3أرإنىول،النر!لدىالمهمسريع

الإثربقبةوالحلاقاتالمترسطلحرضالممييىلدىوامتحاماحعاوةيلقى

قدالمرلةللحصارةالغر!!هممىكيراقدرااندلكإلىواضيصوروبةوالأ

المحر!حباةدىالاحتاعيةرالرفانعالناربحيةاتمدحلالمىإلبهرصل

.11التاريخىوالانصالالحعرامىالجرارلحكمالعرلىا

وليرالأ!ريقىالنممالدرلصحظمبينالتاريحىالححرالىالراصلادىولقد

رطمرصهسلاملالاٍالملرممكححلمماالمسرسطضافىعلىالمطلهإوررلادرلا

الصراعدلكرلحل.؟ماسبةالغرلىالعالحىللرحرداشجاتجهمودرحةضديدا

عاتالشىالإسلامىالطر!حركةميلادإِلىادىالدىهرالمحادلةطر!ى)!(لين

لادحا"نماشصهاردلعالحرائرسها

9هـ(المفىصطص/دناب،رالمورةالأعلالمر!ت!(1)
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-!التا!لخترييفىفم5ألييومنيم-

دانرةالأصلامبهالحصارةمراطرمىمرطرلكلكارقد؟رالفرليم!و

رالحبح،الحراقعلىإيرالةحفاربة)!"تانجرات22!هاكحصاربةححرابة

علىنركبةاحنساعةرنانبرات،وغمادالبسعلىإدربفبةنفالحبةولانبرات

عردصلاالاقربفىالمالىدولدىاورولبةلمريةوتانبرات..رلالىعرربة

لالأدربفبةلالاصلامالعرو!ةمبهاتمزجملتتىحضارةتملحيتالرسطلحى!ر

المحاصرعالمنافىإيحاليةمظامركلهاومذه.واحدةسبيكةفىلالمرسطية

نكردندالربةالنحددبهَظلدىالقدممحدلاتأدأحرىمرةلدعىإلالل

الاكلوالقاءالكاسللالرحدتيراخرىتجحاتصسهااعلى

8888888088888

بالحفارةالارنفاءدىوانرهالاربحىالحرامىالواصلالحادنلك

تريبصإبىصرنالالاالرحيدلالحاملليتولكهاصرررىعامللالححرالية

مه.لرصلحاندهرلالهمرررلا

8888888888888

هـالرحعسي(3)،17هـ0اورلقالرحع(2)،هـ017اوركقحعالر(1)
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التا!لخ-ترليوفم5الي!ومنيبم!-

يخ!للتاْالجنسيالتفسير

الالالة،الحصارةتاربحدىالاصداءلحيدالنحوبليرالحسىالنمسير

رعقيدتهدمهفىحمبماالأحاسحيرانهاعتتدإلاحاسالأصح!منفما

الحصانص،تلكلىمهاقلالنحر!اوالأجناسمىعيرهوان.رمكرهرعقله

الآدميةاوالالالبةمرتبةلىمنهأفلصل

عهاويداءشحبكلبهايؤصالهـطرريةعقاندالتماخردلكاصبحرلقد

.والقالالحربصلاحإشهارارالألهىالبحجةكاتولرحتىحجةلكل

خىأجالبحداجالبالأحاسالأسطورىالماحرعفاندالاسونرارث

حولهمىووحود،وجودهيمسربهاثبلكلالمقدسةالوطنبةالنقالبدمىصار

الآدميةالزمرةالىالالتسابفىاحقيتهومدىالحنحر!ص

اليرم-الىرالترلا-الرطاةثقيلةكانتالجىادتحاحرنرعةالىويدر

مذوالعلاكمةالممكربىمىكنيرعقرلعنتانهاحتىالشحوبلحصعند

واوحردممبصرردلهاالىالرئييةالمادئاوالأص1سفصارتالفدم

رناربخة.عبر3رحودركدلكناربخهم

ومدانعمبملالمامةالأدالبةالحضارةأرالألالىالمكرطية؟لىوالحقا

وحدتإلالتاربخالحىالتصيردعرةنهضتفمارلدك.المحبصالربي!

القصاصهردلكركالىتها!تهاويفضعدعاواماحصريديحارصهامن

.آدمالاءلينوالنحارفالواصلميرادلشقيمالمدل

عدكمارملحردم(القدبمالمهدبها!ص)الكريرسمرقاللإدا

ولالهردىلا"لمرلهعلمهلردالرصرللرل!سإر11لإحرنهلكررالحد

أرسطرفال!ادايوعالمح!ىواحدحبما!إلهمحرولاعدرلابرلالى

عيداتكرلىلكىتولدواحرىلالطيمةحرةترلدميةحاعاتاإد
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-!-التا!لغتزليوفم5الييومنيجع-

ح!صيرحدولاالحردةدىيخلمولىالاس:!لقولهعلبهيردشبرود!إلى

.!راندالهالحقلكانإداالحكحةإلىالرصرلبسشطبعلاحاسالأ

ربنانمؤلاءومى!لالالحطاطالرداءالشوبددعمىالممكريىومى

الرلوحلالىالاعقادإلى)1(أميل)س؟"تالالذىالابحلبرىربومالمرلى

نإ":لقولهعليهبردأوليفرلوردرلكن..+البيصاءالداعرمىلالطببحةاحط

عيرالرلرحانعنالحالمفىقيلماكلينفىوهذالسرعة!ا"يقدمورالرلرح

.+القدمعلىقادرين

حى،الررحوزيةرصتقراطةالأالقالدوريثومو+حرلين"ترسعولفد

الحنى،المبدأأساسعلىالتاريختنيرفى،"البرأجاستفاليت":كناله

رالحضارةوالنىكالحلمالأنانىالاختراع)3(طريقفىضئكلان:اوضحفقد

ويترعواحدأعلالىكيرا،رضعلىولافحاوضريفاعظيماكانماكلاى.

منالحظيمالرعمداالىالظنرابهر.اليرترلىالحىهو:واحددرحص

الأصمرالجنىعنالاخلافتماميختفأصلإلىيرحعالأسالةالأصرة

منطقةكلالمحتلفةفررعهحكتالناسمنحاصنلعىتفقد،والأسود

.."اياريحيفرالدىالحنىإِله،الحالىفىمنحضرة

بماونايدهاحريرلظربةاعناقالىالممكربنمنحماعةوسارعت

رالبررديرر،فريمانالبروميور:مؤلاءمىركالىادعاءاتمىيحتسموله

دحارل،المانياإلىهاحرالذىالإنجيزىتشرلينمرسقحاء03ترتنكى

يدا")الصجحالتاريع":أدينبتان،!كرالتاسعالقرداص+:يهاله!ى

..+القدماءميراثعلىفويةبيدالألمانفيهافعمىالىاللحظةمى

هـ17الرحعس(2)،1هـ6(كوطسحوار!الى،الر،الأحاسحرا!هنما!(1)

دوا/احمدنرحمةادكلرترلنالص،الملمةسامحابهاب،()،هـ17الراحعصص(2)

(82أ72الرعصلص()ْ،72اَانىالأمر
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التا!لحن-ترليوفم5الييومنيجع!-
سرت(إدا)ْالحقرية9إ2(ت!ثميرليراعتقدفقدالشورمذاعلىولاء

شتأرحارل!إلهمداعررفصلا،11النيرترصىالدمعلىدللفهداإلار!ى

لفد؟بصااللهحاتلىللفحسصالحوارحصفاتلىلاالتبوترليةالمات

ييهرلىأنهومع..حرمالبةملامع"::داشى"الأيطالىالاعربوحهار3تر

دا3يزصكلادسنقةعليBLSa;1إلاالانياالمعانمنماكدا

..11مخادعاوجاملإمالهر)1(يهردياكادالمع

بححص"لاالنبوترلىالحس!اصاسعلىلياريعالجعىالنمبرولكن8

اصاسهعلىانريخبمرأدينبىالذىالأصلىالجضلأدحراتْساديرد

وحححهآراءهبطفدحراتفإننموس..(النوردى)النالىالحىمر

د؟لأنات!بةصاولاتفىردلك،"الحظيمالحىزرال:كتابلحى

الحمسارمص)لىميقرلْمظامرماوخالقالحضارةباعتمرالرردىالحس

.وحدهيكردبعدتمرحلمخلفةأحاسشخيطألهباعتبار،التيرنولى

يطهرالدى,Nordicالالىالجىأسيهطعلىححتيأقصررلدلك

أرلنكولىللطيفىاصلسالجحدري!OLLYاولنكلىهذهأيامنالىبرضوح

اللالاتمدهاديمرصاكردالأنجلوللسالمحدريرمريكادوالأالانجير

لهمأولاْبطهر!الثالردالاريخفدمدفديمالحىأماحديفةمحتوعة

مىعراةركاسراالهدإلىالسكريتبةاللغة"دحلرايرالد?Sacaeالكايا

عبر3سالترراحلتحربمالطمقاتلظامراحنرعواالشمالسالحدرراالميص

ووصيتهااللرلىتمىاCasreطبقةولعظة.لرعهمممترىيهسطرالاحتي

لعدصنجد3الروةاخكارلاالدمحمايةعابنها1اقنصاديةلاحيربة

الآحييرواJul;إلىالقردارصتدفقوابتالدCimmeriansالمالىالحى

وسكادرالأوالأرمرببروالولادالصمرىآسياعرراب!الدرالدرربيررالمريحبر

الحاروررادوالمحامربىالحرلارحاللهمدمبواوبخما..إبطاليااخاحرايرالد

)*fn,هـ27المرحعلمر()
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-!التارلختزليلافم5الييومنيبم-

محتلصرد3و.والمعطمبريربىوالمدرالحكام،Vikin!الالوفرصاد

المالى،الهادئالألىالحى-الأحرىالأورولةس.viعنعطيااخلاسا

الابررمد.والكولالفلئالحادالمزاحدىالوحدالىلبصالأالحروحسى

محدرولىالأليصالبحرحسدمى3والحنولبوندالايطاليود،إيطالادىاوصح

الحرليةالبلادمىالأحصوعلىحضكلمىالحبيدالراعالحاهـص!ى

الراصةمزارعهمفىللحكلالامراطوريةايامالروماد3اشرردجثرالرقية

VIللمىالغالىلىلهملأارقىحىمنلهمالثمالولىالأيطالرد

.شرلمانإليقيصررمانصالألمانالحزاة

إلىصحهمحملوما3فلورنسافىالنهضةثوااحديرالذ3القرمومؤلاء

ولرلاردو،انجلرومخاني،وتاد،ورفاثيل،دالىكانرندررسا

..الصالىالحىمى،دامى

عيهمالتصرواالذينبالعكادالاليونالآحيونتراوحفقداليولانفىاما

بركير+عصراصحابالارعبنثيهينالأمالخرا

)!()لىنظرلاو)ذا+.يفرلالنالىللجسالاسنحمارىالرصبصصنم

والنكلالحن!والاعنرارالطبقاتبيروالتييروالأقطاعرالمتوةالمررصبة

مدا،ثالبةحلالعادتالهاوجدلاوالمبارزةالألرةوثرفالشحصيلالرد!

عراالدىوموواعلنراوصقلية!رلاعلىالضرالدىهولفهالجمرقالجى

وهدا1791صنةحتيأهلهاوحكموأحضع،Varangiansالوربحبير3لا

الدىلعبهوهر،رليوريلد،واصنرلياامربكاالتصرالدىمولمسهالحى

مياءكلدىالحراصةمراكرووصعالأوروبيةللتحارةرالصيرالهد"لرا!!تح

لصالأسربتحدالحاليخملئالذىهوالرحالمىالصمصرمد.كبرصيرى

11المطرإلىسهاحدوىلارحلا!ملاهـولدهـلحى

28-الرحعص(7)،27،28صشا!.الرحع(1)
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التاريلاخ-ترليوف!5الييومنيجع!-
الحرصحى":بفرلماحدإلىهذهآراتهعى"حرات11يحر!3

لى،والأالنالىالحبركلامىالدلةقوتهدىأصحصألهمع)1"المترسط

لىالصميدادلىواتارهالحفبةالأمررلحىمنهماارقىالطىبكرلىمهر

مىلاالحر!منيشةالحدلاررولايخمىميماالثالحةجاءترقد.ضك!وصع

تدماءحضارةحلقالدىالحىبهداالقدبمالاليضالحرعالىوبضلالشال

إتروربارامراطوريةالمرفةالمبنربةكربتوامراطرربةالأمدالطريلةالمصريبر

علىالمنترةاليولاليةوالمنحمراتوالمدد(ومحلتهاروماصلص)الحامصة

الاسداتومعتحرتهاوالخاريةالحريةفينيقياوقرةالأبيضالمحرسراحل

يمة*الفدأوروباحفارةلحىالأبهرالفضليرحعأيضاالحس!هدا.!الى.قرطاحة

888888888888888

فىوذلكالتاريختضيردىالحيةالظرةتصححراتزليحارلع8

اللاثة)!(خاسالأ+أدْسحده.لياريح-الة-الححرابلطرتهضرء

تهلدابخثامىركاتالرقمىجاءتأصليةواحدةلحماعةدروعالأوررلة

.+محنلمبرحنيرإلىننكلتوحربانمالااترتحينولكهاألبىاالح!

واقصادية.حمراسياظرر!نتيجة+المتوصطالبحررحى11،لئمالى

عاعلإديقالادالمعيرصولذلكالبينةفوارقمنالجىلوارقوننا

النحالةالمر!تكنسبماوسرعان..يعالنارسى3الحاالماملهوالحى

!ادويميلالحارةالماطقفىأحيالعدةيحيررحينالحنربيماالنمر!يمرات

حسهم.عىالمطربصر!الطرلإلىالحالمألحاءحميعلىالحال

قدالراريلحنوبمىممينهمطالتالذيىالألمانأولئكألىلاحطترقد

ميحلمردإقريقباحنر!لىالإبحلبريثمهرلى3و..*ال!نمالية+قرتهملقدوا

مرعلىالحسهالحمرا!إلىلهملسننحلملرلارحلارلسطحرردصحرهعص

هـ33المرحعطى(3)،28ص،اورلقالرحع(1)
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-!التا!ينمتزلي!فم5الييومنيبم-

..احمرالصهالشهنمرهالرمر

للتاريع؟الميرالحىمىالحقادموق!مومالاءل3

لدراسةمهااتصلما،الحقادلهاقامالنىالناربحبةالدراساتراقعسلقرر

..التاريحيةالحركاتاطرارراسةلداتصلوما..التارحيةرالحبقرياتالطرلات

للحصارةالناريحبةالمبرة!ىودررماالا!لاميةالحبفريةلدراسةمهااتصلوما

يكرصلىالمفادالىكلهاالدراساتنلكعلىلاء-لقررلحاسةالإلالية

مىبكردالامطتىلأصمإلهنمرص.لناربحالحصلالمبرالقانلبر

كادولكه(الأحاسسانرعلىحاننصلايىالمصربةالمصبةمؤيدى

اخلقتهاالتىودرانحهاالصصريةمفترياتمابممقددلكسالقيصعلى

تزكدوهتْلهاماواليرلوجةوالاربخةالاخاعبةالأصصلهاووضحت

عبهانجههلاطلفة!ربةكحبفةالمصرىالابخار

أحلإلاسرالدراصاتالبحوثرصدتوما،والمدامبالدعاياتدارتوسا

التآمرلبريروذلكبحاتالأسمىالجىاوالآرىللجىالمصرىالفرقإئات

والمحركيرررعانهالاشعارقادة3رمقد..الأرعىلثمو!برالمدالاسضارى

ىدالالالةسنحلمىالآريةالحبقريةأوالآرىالدماوالآرىالحن!ادلسياسنه

الاصلية،الحضارةوكدلك..القديمةالمصريةالحضارةاساسس.سواطهاكالة

لكوكد،والررمانبة،واليولالبة،والجنبة،والصبنبة،يةوالهد،:الآشرربة

لنا.رحدبمهاندسررولةالأالحمارة

الأورولةالممريةتيهرادوالضلالالحخفسدلكصبحدمرْرسا

ا،صاطرصحرلهماحنلفوا،آسيرجماأرساميايكودارالمحالبدعلى

دعاةلاصلفقد3وس.حالصاآرياحملهسايةالحدالملا-سعيهوبصمرا

لل..لهاالآرىالصصرنراحداساسعلىالنحر!ليررررسةالأالصصربة
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التا)يخ-ترليوفم5الييومنيجع-!-

لهاحنلفراآرىدمصعروفههـىمابمةوآحرضحصكللبر!اصلرا

ى!الاسحارلةبةالآرللرعهالحفادنمدحاءرلهدارالمبراتلألحصائمر

اشحلمهsdالالمصمىوالرهارالدامحةالاريجةلالححةداصحراءاتهاادعاءاتها

الحصاربةللسيرةالاريجةالرقاثعسحلمى

الحسى؟لى:التاريلارلتمحلنحرةيركلابمابحلالاريحى!الرافع

العكرلطةمنشئدىعليهايمتارلااللهحلقهاالتىالأحاسكساثرالآرى

.النمرررنرا!ر

كادأير.الاَريةالفبائلناريخمىأولايتاكدواادبالآريةالفاثليرفعلى

ومقدار؟الأرضلنحربصاتحلتوص؟مجرتهاتدامحتركبف!مهدما

مىلهاكالاومل3لثااتصلتادولمدبهالصلأدتلالحصارىارتقائثا

عىتنحمىانشتطيعالحضارىالداتىا!تفاءعلىبحيهاماالصقرية

لا؟امعهابمضلتيقرألىالأحرىالحضارات

تهاتنطهرالىلالححةبدلىالحقادفإنالتازلاتمذهرلمراحهة

دإ11:بقولفهو؟لهوالمررحبرلهالقائل!ليةوصوءللناريحالحسىالتمسير

عرلاأقصاماإِلىالرلادبلادوراء(لأوروبةالقارةفىاشقرواالدي!)11الآريير

الآرلةمرالالممعهمدلمالأولىسحمهمعلىال!منا!عانراددرشالأ

ارتفانهبحدالرقصنفالةاقاسفىولااجهمإننبحاصةنفالةءالدامى

ربهليموالخارةالعلمصلاترالفطحتدارفوهلهملأع!رالهوامنداد

لهبحصهمالدىرالفرقالامتباروسرالرنانجةالثفا!ةمعاددبةالآر!بت

والنمدةمنهوالاستمادةلالرقالصلةولكهانيرالمحدورلببرالأسحلماؤص

الاثيةسالمواقعسكادعلىسرحمحهرالححرا!ىموقحهمألآ!-لهاعكلليأ

4هـ9المرس،لادالوتعالةسأصقالمربةالمالةهـت،11

(08)
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-!التا!لنمتزليوفم5الييومنيبم!

حا!والحدللعردةحلتراإيهمررلبيرالأنرلالآربةالدعرةعرنأرفد

الممحةلطلىإلاحلقراسماسمامةالرقيرلىامالدائهوالململداتهاالمرثة

رعلهاراتمهاالىولىالأأررمخموصاعةإلىيرحعردك،!المرفولة

دإعرالحنلرقصور،الارادةوركودالهةضحصدلكاررنهم،فدتصرا

والثحورالمكرمرافمىالامةالآلاقإلىيظلع؟ريرلا

يقول،للتاريعالحىالتفسيرلهاتجحنهالحقاديتك!لمذاردى

ورلبرالألبر)1(بروحالراىومد+مفصدماْوحتالآريةالرعةالراءاتص

الأمعلىيمبرممرلأد5عرررهمويرصىيمحبهملأنهمناقةرلاتمحبص!عير

اشحارلهمبرعلألهمصلخهمويرضىالاصسالبةالمرابالاشر!الرقة

"رالاسنحلالالاصنحارعصرفىوا!شحلالهالرق

الهاالمكرةفى)!(الطريص.ولكن..:+ديقرلالحقلىالانب!زدكرةيفدنم

المفحةصتحلوالى،العلمةأرالفلسميةالأدكارمىليتنصهالهى

لاالمحردوالحتالفلعفةعلىالمطمرعالحفلفإد.محقولصس!ليروالتسيم

ىداستقرالذىالركبعيرعلىوأصلاْطباالاغريقىالحقلير!الىبقل

بردعلةلبرالمقمصالحكممذاإلىيتريحرلاالأحرىابخريةاللالات

الربأصللىالححيصالاخلا!مذاإلها

الإعربندىالرىالحفلصبرالطمبحةاعلدىاحتلا!لاألهرالرافع

الاحنلا!يقعلىانمادكروماالىالرقيةالسلالاتفىالرىوالحقل

والمر!رالاليبرالمصرببرعلىنجوركماالأعريقعلىغررمرصرعبةسا!لأ

+الهمردوjوالمر

دىللإعرشالظامرالابخاررراءتكسالنىالحفي!ةالأسا!مىدما،إدر

8هـءال!حع،دمر!)8!صلألأرو-ء.حمصهـسرالصإص!كا!11
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التاريحغ-تزييوفم5الييومنيبم!-
كاروملمطلمأ؟لهاشهرراالهىسالهمسأصححىالملمىالعكر

سيهرما؟بخيرأديمحرمقضباتلاحرالامحكرمابخاراكاد؟م،مطلفاامَيارا

كلالمطقيؤكدماحصاريةبححةالامتيارلدلكتصورهالحقاديقرر

امتارلىامما:"يقرلدهو؟الححرامىالتضيرعلىالأوليةعلتهافىمحتدةالايهد

هدهأدمروافحلىالأرمادصرصمىالملفةلالحوت(الاعربق)

الدولالاءصعر3علىنمعكاتجت3عدماحةكاتالمحرت

..الصدمهالر!ه

القانلولى3ركماالنربطببحةدىاصيلةلمربةلهمماحةتكىلمومى

ونطررتلات!لادهملأدلهمايحتولكها،الصر!المتمجلالرlsلهدا

القربةالدولة3عدفاتولر.فربةوكهانةقرىطك!يهابااددرد

رالمانلالدب!اسراردىشانهملكالىرلاللمصرفىفاتكماالقريةرالكهالة

والممر!ين.الالييركادالإلهة

وتا-،الراسحةالممالكلحبهان!الكيرةالأنهارفبهانجرىالىلاللاد

وحقاثقالأشياءاصرلفىبالحتناثرالسلطادقوبةكهالاتالمالك

ول.عبهاضصررلهاحقكانهاواننمليمالملمضثردرتنولى.التكربر

وحرا!الدوبةلظامعلىكالمفدىالمفتكاد"لاعيهالا!تياتيحور

عصر!حدوعصراجللحدجلأالكهاناتلهذهالأمدطالوسنى.الحادة

والطلاسمالأسرارلباسنهامحلوطرتل!هادعاوامارتمتصلطا!هانمكى

والمانرراتالمحمرظاتلطاقإلىالحرالحتمطئصبخايخاوالحدت

علىاخرأوالماالكهالاتكهدهوكهالاتالدولةكهذهدرلةلليرنادصاولر

وحهرةالاسصوادصيرومكوتالكودوطبانعرالحالقالحلقلمانلالتمرضر

الآربةدعرةبطلضاْحبىولارتبىللاسهمضاءسوبسحهمالطارة

8هـ5الاسحكلدال!(1)
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-!التارلغترليؤف!5الييومنيض-

الحدنجة،الا!رررلةالداكرةإلىافر!مىالتىالرسطىالمصررسلهادة

للادممدىناتحبرالرقدىحدتما)1(للاورولببرحدتإبا02لبفرل!

حقانقدىالبحتوممارصالتملبمعلىسلطا!هاوسطتالفوبةالكهالات

لىالعلحيةوالدراساتالملمةلمطلتالوحودوترالينالطبيمةرإسراري!الد

حدردفىيرالدرجالسلاددإلاوبينهاالناسليررحيلالرسطىالقرود

الكهالةواستطاعت.فههاويميحونيفهمردهاكانواكماالمقررةالمصرص!

الكهانةمبلعالعراقةمىتبلعلىالحهدحدينةرمىدلكنمحلالىالأورولبة

..!الاليةارالمصربة

ايأالصصرىالتمصبوهاحمللناريخالجنسىالتصيرالعقادردصوحير

يمكنمااقصىوقدمالحهدكابةلذلالوقتنفسفىفإنهردفوعةحححةكات

الحضارةعىانغأرالمرليةالأمةلحىقلانهامكلدحصفىلياتمىتفديمه

5ولشهاشهالذىوالمدا..الأصلامية iسراريهمنمزاناواعطحه

نارلافصللصاح!لضلانمحراد)!(نريدلا:"ترلهمىحاءمامرالقدبة

لكىألاسعلىالإلسالةالمرايااحتكارنطلأنرلالدحقلصاح!حقانمحى

.11اخرب!الاسإلىالاخكارهدالنل

الألدىالقصررشبهاتلددعأدلريدهماكل"؟لقولهعايةحددنم

داويرحىالالايخةعلىالحيمفضلهالهاكانحيةعريقةبسةعلىالممترى

ببرا،وسطمقامهافىومىالمقبلةأجالهاعلىيموتهأومثلهلصللهايكرد

لملم.والنفا!اتالمقاندرببرالقارات

الاخلا!منلرعماى،مالألبررالتماصلالأحتلالىوحردمىلالدلكى

لألهربحنر!يركبهكالىتماصلراى؟المفادلهبؤمىكالى

11هـ3رالصرببرالولادنفالةس.االحربةانقامةكتا!(2)،86!الالقالرحع(1)
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التا!لحغ-تزييوفم5الييومنيجثملا-

راكرا!ه؟رنريهه;إبماحاءدىساىل!الى

يكررإممارالملوكالنمكيرفىلاخلاهـا،م)1(لكراردلا+المفادْبفرل

عمصرسلهايمرداصيةأساب)لىالاخلافهذايحرىالىالمصفالاحث

L-ويمفسانرمادررالرعاصر Tإلىمربةكليحزوحيرحبحاس

المراباصمزيةبقصرولالمؤنرانهانجعرفتامةكللهالانرالىالطيحبةأ!سالها

الأحوالحيع!ىيحنكررنهاقومعلى

انهاممىالحرببةالأمةلالتمنلماتهللمكلهالحالمدىالأمصأمةولحل

علىقدرنهاومدىعمقريتهادىاتهامومن..الحضاريةورصالهااصالتهافى

..وعلياونقا!ياوفكرياروحياالانانةالحضارةاِغاء

والافمبرلهاالحاسدسطصاتمىتنللىبةالدالحفاندمىعفيدةولمل

الحفادلهصمذااحلص.الأسلاسبةالحقبدةلالتشلا!ارابربصبنعليها

ريفهالدىوالظليلالزيفركامبيرمىالحتقةإدراكعلىرافتدارأصالةمى

عملهماأولوكاد..حاصةالغرلييرالمغكريرمنالمصللودبهوضللالمزيفرد

اركالىسهاليكودالمرلبةالأمةبهااتهتالنىالمنالصأوالمطاصحمعاله

.مقال..الكبرىالتاريحىالالنراءنضية

لالرلا.يمحنوارلىبالديىلفواإلهمالص!عنيقالكاد!

..لبى،محهإلاعرلىيفلحلاإلهيقالركاد11

،.محكومبرالادولهمغيرودىدولتهمفىيصلحودلاإلهمبفالركاد"

حرحراصلمادلكلارلوالحكمصاعةيحنرلىلاالمر!إلىرفالرا11

.قرونعدةعليهاالحلةلحدالألدل!

11هـ7والمرببرالولالىننالةصاصقالمرصلأالفالة!ت(9)
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-!التارلغترليوفم5الييومنيلأ،-

بسح!بلسلخملكاردلكرلرلاالحصارة3iلحررلاإ!ا:دالهْ

القصيدلطه

رعىصالادبةمىتعردوهماعبرالمحاشأعمالمىيحسرلىلاإيهمونالوا

رالماشبة.الإلل

مى.أركارنلانةفىالرنجةالاتهاساتمدهلرحرلىجويمكا

الحضارىل!لههاممرملعيرالحرلىالح!أداولاْ

واصلهاالحفارةلاتهرالأوروبىالحىادنالِاْ

رحرا!ة3والأسلامبةلالحضارةبسماإلىنالنا

الميرةسطقصلححعوالهاتالأضاليلتلكدحصفىالحقادلداوقد

النمر!صحرلهممم!الاغريقاتصالتاريحومن،الرىللح!الحفارية

سطق،الاللامةللحضارةانربخىالظررمطقومنوالميدةالقرية

ليرالحضارىلالانصالاليملضرورة!لزمالرىللجىالحصاربةالمبرة

لالأدالدعوىمذهفىالتنكيكيرح!ماوأول:"الحقادفبقول،العنمحو!

!عيقالالىالحصارةمىوأير؟تنقلرلمابتدعتالتىالحضارةمىأي!:

؟الأحرىلالحامربخرحولاإلهينردحالصمحصعممرسإلهمعل!انهاحبع

ناريحمررنفاقياباوعقانددكرياالأعربقنانرعلىالححةي!حلص3

يدعراادفبللقلرا11إِلهميقرلأحرلهمالىالحضاراتلمر!انصالهم

والاسكدربةوصقلبةرحبيلأارجررالصحرىآسيا!ىسراسد3وعلاز

الصمرمرط!إلهبقالواحدسكاردىلرعهمضحصرولى..المراقرنحرم

ر!ارهـالهدعلىمداوبصدقدحبلعمصربرلهلاالدىالحالصالمحصى

.11المحدنبرالأوروليرسلالاتسأمةأبةعلىيصدق!ح!ا،الص-

الكى!ىالتاربحىالادقراءنصبةحرالىسحطورلهلهحاسإلىلألى-
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التا)يحغ-نرليدف!5الييومنيع!-

ولاتحححصعبهبقدرمابكلوحالالحربىالاصحارلصاحبثودلك

سابما،والضلال3الووتحريفالمقصردوالخربالمحمدالا!كليرح!حت

هما.نانيبرلطمتبرالمرلىالحضارىالبهادعلىالاحهارإلىدلكوراءمى

وما،ماصيهفىاداهما:بحضارتهإيمانهمنالحربىالرجدادلالراع،الأولى

يهدففيمايهدفالمنعمدالالراعوذلك..وستبلهحاضرهدىعيهيمبنى

بحفهاعننحزلةالأقلعلىارمتناحرةثغالىالاملاميةالأمةتمزيق)ب

الأعةالىالاللامىالالتاءمنالتخلصانحزالأواللامبالةالحرالالحض

"المر!بالى-الاحاسالحرلةيخر-)صلامبةامةكلفيملا..الأصلابة

..ستعرسعراةصىبكونرا

نأالغرلىالفكرارالنربىالمستحمرعلىمهل)ذاأنهمنرتاتىةالثالة

كمفبدةالاللامفىبنككأد3منعلبهصهل،المقصودالترقحفق

!عدها.رلأهلهلهقباملاالىالصيةالضركةراملهلهفيضروشربحة

عالةكالواالأولىلاتهم!ىأنهمالص!علىالغريىالفكرمفتركاترس

..السرببرحصارةوسنها،علبهاوفدواالنىالباندةبمةالفدالحضاراتعلى

؟مدىاىفإلىلصنمةلهاكار،إذا"الصحةمننصيصالترلةلنلك!هل

يدعرامبلادهمإلىوفدوايىالذ)1(المر!بانالقرلإن":المقادبقرلا

يتلقصلىالحالملأنوتظنينتحمينمحضهوالعمريرنالدعهمايخرشنا

3للادببنالحلاقةاتصلترما.حينهافىحضارتهمثار7مناثرأالسمريير

الاخماعرعاداتاللحةمحدددىظامزالمر!بةالماتكانتجاروهااو!

وأد،يبدعراو"نقلراالحر!طنللجزمفاموضعفلاالشميهررمزاج

.*نقلوهرماألدعرامماالجهلكلجثلامعينقلواولمألدعرافملهمالسريبر

،62صالاررالرحع(2)

8)1M
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-!التاديخترليوفم5الييومنيبم-

لرا!المر!لىجالإصلاملعدالحر!علىالمرلىالمكرممترياتومر

مىصطهراىلىإصِل!ضللهملب!..الاصحهَالإسلامِةالحصارة"صحا!

عبرالثعو!إلىالمضليرحعإمما..الحليةارالثقالبةبرالفكربهَمظاهرما

تروار،الدعراالدير3الشحر!هدهداساءالإصلامدحلتاتىالحرلة

بدراعمىالملمبرإلىيسصرماالاسلامبةرالنقالةالاسلامىالمكرودروا

والمرلىالحلرم

الحضارةلاءباجاءالهرصعلىالحرصبةعبرالصاصرمندرةوراءالرسا

،.واحدةعلةأوواحدبإِنه؟..مظامرمالكالهَالاسلامية

داتالىالعربيةكبرفالفاصعر.الحضاوالحراوالأولىالأررمةإ!ها

الحسكِانهايحتويهاالتىلامكاناتهافطرتهالحكممهبنةلالاسلام

صرىممااليفانىالفطرىالاتماميهالدبل..والحلمالتالةإِلداعإِلىوالضى

بمطاهرما.ريرتقىويحلدهاالحضارة

اللهدب!فىدخلراالديربمإلىيرجعكلهالفصلالىحقيقةلهل

؟الاخلا!مداأوالفريةهدهصحةملغهرمالأا!راحا

؟طلةدى:+المقادبقرلكمااشركتفدالأعحمبةالأمالىلهىمراءلا

لىرلكهاوالدراساتالحلرم!حفدىعطبمفطللمضلانهاوكالى)1(الثالة

محدماإلادلىلهاتكىولمجاالاسلامظهوربحدإلاالهضةمدهتهص

للحلمالحلملهايرادالتىالطريةالدراطتدىالحرلىالعصرعلىلحميةالقديم

22المجثةمرالقلحىبهللاشاعاوللنطبيقالململهايرادولا

الحصارةباءلىاسهمراالدبىالأعا-لحقإححا!رلاإدلىلكرالىول

رأمرحمايكرالدىولكى.واردمارهالاصيهاعلىرعملراالإصلامه

.2هـ7،يقا!حعالر(1)
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التا!لحغ-تزييوفم5الييومنيجع!-

رالإتاءثافيلدعلىإمكالاتهمولاعث3صرعلةحسهمجواصلهم

الإسلاماتلعا-الأكادماير:الاؤلتوحصالادعاءهداخطررةلإلىولدلك

؟الحر!علىيمرممشايدعرافلمدلكومع،عطبممحدلأممهمكالىرقد

عليهم؟اوحبهكلايملمرلىوعارواالأسلامفىدحلراارلحدالدعرارلمادا

الدمإرالحىاوالحنصرلبالةفىلاالحقيدةفىالريكردأنلدفلا،إدن

الحفارةانعوفاطاهرإلىلالاشادودلكوادعاءحكةمما-هدالمدنجلمإدا

ونصلهملالريقيخدعردالدب!وال!طاءالدجيحرىالدىالأسلاية

المفوسات!ىالمر!سقراندالأعاحمإدحكةممامذابحدفبل-إراالأصداء

صاعةواولها،ررنجهاراستمرارماالحصارةلفيامالأسامبةالحاصراوالأساسية

علىتزحدادبحىلاالحصارةثرد!نوعرماالكنابة)دلقرللإلااليهابة

بمىلل،علبههحلقالدىعمرهلحكملهاسزملنجرالمرلىالحىاد

..،نصا!ردقةشحبصالأرلىاطوارمافىوهىالأصلامةالحصارةدراصة

الحصارةتاحذحنىرحردمامىلالدالىالحيوبةالبهبةمداكلقيبحىواد

الحفارةتحضَكىالقواعدهذهتاصيلعدئم،قواعدماإلاءعدصيلها

دا"فيهايمارىلاالتىفالحفيفةمطامرماآباتونبدعأسرارمامكمولى

دلك!علةمرسا،11اليهابةصاعةالىالصبصمَراالأعا-1

الاسلامعدرفى)اممالراالعر!+:أدإلىيرحع3الأعامقإدالمقاديقرل

الحلرمدراسةصالممتوحةاللدادوسباصةالمنوحضميهمورناسةفبادةاصحا!

وصير.رالزالأتاعمىاعرالهمفيهاعمهمبحنىالنى

اللهدبرلىدحوابنالد3للاعاالفبةالطيةاعنرىصافلسطر3

اللمةلملهإلىظماءكالراالهملالإسلام3مدرةاللهشرحإدلحدالراحا

لدبهلواعراراالدهإلىنفرلألربحنهرالمملودراصنهالكربمالفرآلىلحمظالمرسبة

82صالرحعلمر(1)
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-!التا!لختزليوفم5الييومنيبم-

ريهالهلتدراصةإلىعا-الأالدبيةاليرةتدءأدطييأ؟مرأكارلقدإدر

المفادبفرل،مدعاإِتقالايملمررماإتفالىإلىورصرلهللهحهمبحصهموأر

رالحثرالفقةاللمةتملمإلىح-lكاتالإصلامعلى)1"لطارئةمالأإلى:"

ترلطهملاالذىالدبىبمروةالائيةللادمممىالاضعاكوالىمصادرهاعى

.."سراهرالطةلالدرلة

الاءنحققبهاوالىالحايةالدولةناصب!عدحمlI*,Lلرصة9!ادتر

يرطدكىحديداحامراأوحديداسادلكفكان.الإصلامبةلحضارةكرالأ

لصارمافىمىالنىالعامةالألاسبة)صكانانهموبحففراوحردممعا-الأ

لهملارالتعاحمالأعلىقاترقدالمباسبةلحالدولة..حصاريةإمكالات

علىلاقلراوالنجعلالمكالآتتهموتعهد)!(قريهم!:بنها،مريةالا"ولةالد

+الحزاءحس!سنقةعلىومموالحلمالحث

للمكرير!السةلممكربهمدىالعدالمرقايضاالأعا-تفرقججا!ومى

الأمألرادحعإلىلالمماس3عددمرالأعاحمالمصلاء)3(سدد011العر!ص

إلىلالفماس3عددلهرالحر!صبمسالمضلاءعددulإِيهاي!رلىالى

لمدهمنحلعراالديرحالصإلىصعبرةفلةوكلمالمرسيةالحريرةعىالراحلبرالمانحبر

.11الأولىمحبمننهمسلحرعلىالادبهلى

مةالأعلىالحافدردالمعرصررلحفةالدىْالصصرىالقصررسانمةإدر

يتحرودالدي!عدالتاريححقائقصواحدةحقيقةتثتهلاقصررهرإيماالمرلية

82صالالقالرحع(3)((2)،(;1
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التارللأخ-تزييوفمالييو+منيبم!-

هوبشهةلاالدىلالاتوبغرررريخردبماالحدلربرحرلىالرشاد

حاءتصفدالإصلاميةالدرلةرفمةسالحصارة؟جتالىالدصحة)11ار

لفىسسفاءسحتالىمىالاصلابةالدولةالةحصاوادالمرلةالسلالات

الحفربةدى2مرجةقرةولولاوالهردوالمرسوالأعريقالعراعهحفاراتص

..*الحضالةنلكتيرتولاالدممةنلكحاءتماالصلة

كادعاءالعهمإلىالأورليرلىنبهساسواءالحةالادعاءاتصقرطولحد

إلىلرهمااوابخريةفطرتهمسواءفىالنابتالحصرىوالامنيارالن!رق

سقرطلعد.اايصامطرتهمسواءفىالاتالصصرىالقصرركادعاءالحرب

لمأاصاسةلكلالحماربةرالعنربةالحصاريةا،عالةحكهوراحلىشنبفىالانراةدلك

حيتم!الحصارةشكالبصالنهوضعلىالممقريةامكالةموالىهدا

سها-السرهصإلىأمالةدىلسلمه3كانهوكا)دالالالىالراتعلىالحماط

الىلالحفقةلهمنلحهادراحهامنادوحدت-أرالمرلةالمقريةمىاى

صفاعرلاالاصلايةالحضارةايدىعلىالقلسا)1(كلل!"ةالىتححدلا

لمصلهافاتصلتايديهاعلىينقطعلألهحسعها:لكىوالفروعالأصرلفى

عيهوزادتكلهاالألالةتراثفحفظتوالحديتالفديملالاريخوشائجه

تلاماسإلى،نقلته

رم!الحضاراتمىيطل!ماحبرصحتفقددلكصمتحضارةركل

بالص!االجاطلصلقدالداعهامنحدكدانبناإلاالاسنررتالاإلبها

الإ!دتراتعلىم!،افىالعاحةفضبلةومىالكرىمصملتهالىةالحصالى

92صا!شالر--,1,
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-!التاريختزيبوفم5الييومن!بم-
للتاهـبخ!المادىالتفسير

حربةعرالمدالعمرنصموللناربحالمادىالعبرصالمقادتصمهِإر

رنصعالمماهبموتفرمالطرنصححالىالمادىارضحسلفدوكراسهإ!!ارا

ممالتاربحالمادىالتصيرتحرىالرفتلعىوفى..المرابمححةعلىالمقل

..رتلميتاتادعاءاتمراشرله

s.النعيرحص"الحفادصاقهاالنىوالباتالححجحمةرص! Ulلتاريح

سا:ماميرحان!سنحلصإريم!

المكريةالمحالطاتحا!:كأو

..الاريحبةالمحالطاتحال!:نياثا

لناربحالمادىالفميرمقرباتالمقادلهافدالنىالحححلحرصادوقل

ثلاثعلىيرتكزالمادىالتصبرأربحدمإلاالحالارiii.شملهاالتىومى

مى3دعا

ع!اد،رلالنالى،التاربححركةعادهى-الالاحاو_المادة(ر:لاأو

..للألادالحصارىالرحرد

مدهـتدالعلىالمخك!ةالظاهرةمرالطمقىالصراعأرالانصاد:ثانيا

الحركة

الصراعلىنخدالىالمجومةالاحناعية؟طرارهلنانضالى:ثالتا

الطمفى

تاقصمىوقادنهاافيعيةرعماءليهنردىماالمكربةلالمحالطاترلقصد

تحربمهملحىاوللمدهىصابةالأللممادئ3ن!بر؟رتعربمهمولدسدهـمى

!مضكلأىوالى،الحالميالتاريحلمسيرة3تصررعيهايرتكرالتىللمماص

للمحتماتالاريحىالطررسبهنهىالاحخماثشكالبر
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التا!لغ-تؤييوفم5الييومنيح-!

لناربحالمادىابشرعبهابنرمابىا،ولىالتاعدةأوولالألالاساسإرلالدا

اضكاله.لكلالألانىالرحوداوالحفارىالاءعادمىمالمادة

الاشاحتكردسرة:sewستفير3فىافيعيرتخطيظهروفا

بحامة.الحاملبنارالطقةتكوننالةومرة،المصغأوالاَلةتكردوصة،

ا-ةية2إلىالظر..تركيهويخثلالأجت!اعيالبناءتجدالآلةفص

..اماسكئلاطتجدهيمةالغدالمجت!ماتمىخحاىاشخدعا

حيتردلك،+المالراس+:كتلهصالأولالحزدىماركىقررمكذا

المجمعاحرالدىللاحتنزدىالنالرةالسل)1(تا3آنارإد"ةبقرل

الجرادالواععنالحفرياتعظامنؤديهاكالىمهمةمصتالتىالاقنصادية

كيفيماللالاقنصاديةالأدواربيرالمبرةمىالصلالاتريت..المقرعة

.الأدرارلانرفنميزالىمىصفهاالنىوالادوات،عمها

الألالىالصلللحهالدىالتطوردرحةلنانجبرلاالصلإدوتو؟د

.+الصلفبهايحرىالنىالاحناعبةالأحوالعلىدلانلمىللو!

المالعاوالماجةالآلاتالهاعلىننهمالاشاحوسانللإدمذاوعلى

إلى+:فالدقد،الألمالةالمكربةرسالتهفىماركىيفرلهطموودلك.بمامة

تمطيكالبخاروطاحونالاتطاعيديرلاهمجنحاتمطكالريح)!(طاحرلى

الصاعةمىالمالراسصا-هيترلامخمحا

والمجسةالمجنععلىالفانةالطفةمىالألاجوسانلتمحاحرىوصة

دإ+.إبحلرفردريكمعيههالدىانمركالادسساركىفال!قد؟عيه

يغيرالانناحادواتفى3داتطوربغبرترحدأدبمكهالا)!(الرحواريةالطقة

التاقصإنبنالولقد،.+رالأسرةالمجنمععلافات3مىوينبرالحملعلافات

8هـ9الرحعسر(2)هـ86االشاد،الأسلامشروللىرالأساطالوعحةبها!(1)
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-!التا!لغترليدفم5الييومنيجع-

بحرىلاحبةسالحدودرصععروالمحرلاحبةسالخضعلىيدلما

-صلرتتمرلخردلكعيرعلى-المقادأوصح-ك!!رالأرافعولحَم-

عسالمرررهأرحص!قدإليهالحاحةتدعرماعديحولامحاتلةأواتمربه

تحفينمىلراعدماودلكلباربحالمادىلمبمممسىبنربنرا؟دالبربر

.-والححاحالصصمىرفليلالإفاعسمربدإلىشاحناحراالحاحللفلابالأ

الارلح.حوادتدىالمكرأنراوالالسالهالحرامللانرالئلحصماعردرا

Ulنادىرأيهلهيرصحطالىإلىcا09Aسسةلىإمحلزكحصولفد J;?وألى

لحصبفعألارعلى)1(ماركىعلىاِلها"دفال،الاربححركةعمادمىل!ص!

وفدالتديرمنتنحفما!رق!اعطائهاالاقصاديةالمراملنركيدلىالتحة

ولمإباهإيكار!دعرتا!ىصبلالأللمبدأمضطربىحصرماحلاتأمامكا

المعددةالراملسالمعلوردالمحللبرالأحرىالعوامللإلرارحبركلالرفتلابع

للناربحالمادىالأدراك)!(حىعلىاِلهام:احرحطا!دىإمحلروفال

الرانمبةالحياةدىوالتميرالإلاجعاملحبرةالأاللحطةدىالمحالالحامليكولى

ألىيحارلالدىولكىدلكعيرقررلاالاميولاماركىصفطحدتوما..

كلامإلىمحاماسلالحارةيحرحالاريحفىصحالارحدهالمادىالمامليحعل

حرىالأالمراملولك!الاصاسفىالمهمموالمادىدالمامل-مصىليرمحرد

ملمبةرلظرياتدمبةومزنراتوشرانعدصاتيرمى-السباسسة،ع!رالابة

الاحبادْصبخرلىإضكالالارننررالاربعمارعاتعلىبطركلها-دببةوعفائد

للناربحالمادىالنصيرعلىالأصراردالىالظامرالالواءأوالنربةمدا3رر

نلفىالى)1(الثاتإدا!النركالار!ىتركى!رل!ىصربحاينحلى

علىالطريةالا!دكارحاسأرالملثةحالصأوالدبرحالصصالبربعلى

لداهةالأمريخاحفهلواحتارهاتمحمصهادىمالحدحدلره!صالحمرء

هـ112الرص-i;ا!)39-ا!بالرحع(1)

http://almaktabeh.com



التا!لغ-ترليفىفم5الييومنيع----!

نجبر-وبمهواحدةلكلمةارمداركهرراءهرالألاداطرحرارلحدهعبقة

ا/الحا!وجانهالاخصاعبة،علافانهالمادىكالهعلىالطرنيركلرمع

لىوسهاحهنتفقفمددةسراحم!للظربحالمادىالمصالمقادريمد

دالهادى;Allادلإناتلداوفد،،الدامغةالححةواضحلاصوالمرصىالبحت

رتفريراتنجار!احدتعلىلرمنهدىمندأ.دهرحرإناتبمكىلاضئ

الحمبصارالنقبلالوررمداالمادة)!(رلبت+بقرلْمهو!بتالحدالحلم

لاوالدرةدراتالمادة..ا،رمبةالحادلبةحدودرراءالوردمدالمبرنفرملهالأ

الالفامبفلرلكهالصحرفىلالغصبرفردحرهراوموحة؟مىأحديدرى

لهماايرالروحعىقيلطكل..؟الأثيرهروصاثيرالأ!ىشماعاميطر

رلاحركةرلاكنا!ةولالهلونلاسْى..الألْبرهداسالأدراكإلىواتر!

دراتهافىرالحاملبنلهاالحارفيعلممىحواصسخاصةعلبهنصدق

..الترمدااجزإد،ذاتهفىشىةإلىالمادةالهتومكذا

وبصرورالبرعردلهابؤسالتىالمادةلحرأحرىحطرةالحقادشقدم3

وقانعلتبرصالحةوالهاوجودمالالتراصحدلأممهم!يعلمالاريح!ها

ميمَرل،إبكارىتازلفىلالحجةبدفعولكمه،دالكهِرلرايمالتاريح

الالار!ناريح!ىتحكمالىهىالالاجوصانلاد)!(دلكمىيدرمملمادا

+؟الصماءالمادةمىالقرةلثدهاحقالاسيكردلاولماد

للكاناتالمضريةالحياةصنجامدللناريحpLilالنسيرالحفادبراحه3

رلك!الأجاكالحمععهالاعىمرررة)""ألمحينةصطافإلى."بقرلىالحبة

لحدالحلرمنحصمرمالى،امراداانواعابشددوا؟رحبا،الايم!3هه!صرررلها

مدامصرلىالمميةمطالىالىحيمماراصطرارماوالمقو!الحراستحصرهاولم

ر!لىالقومدهئفقط!لماد..وآحادماوطاثحهاإحماسهامىالثائلالرع

11هـ2يؤا!يرالمر(4)31)111الرحعسر(،3111!رالاسحعال!(11
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-!--التاديلا،تزييحفم5اليا*خو،سم-

رلمادا4(الماءالإلاحلرسانلإلاالتاريحأطرارتصبر!ىلفممتولم،حالا

الصماءالالاتتلكيصنعالذىرهوالالسالىسرعطهررلحدكدلكتكرد

المحالطاتحهةدهىافيبمبرعلىالعفاداننحهاالتىالالةالحهةاما

.رالأهمالالاعمالونعمدالشرببصصعةافيعبرلىميها؟حادالىرمىالناربجة

ى!ايخرعردإِبدبمامىالمحالطاتتلكعلبهافاتالخىرالفاعدة

و؟رالطبقاتبيرالمراعتاريخمرابخربةتاريحأرمىلياريحالمادىنصير!

.الانناحوسانلانلاكو!;Alمركلهادصراعص9!دا

المطلفةالادةلهاتصحالصراعدلكسالالصارصكىو-الىخالطفة

..الصقاتصائراعلى

الطقىالصراعناريحإدابخبرعب!نرا!منالاولىارخاربح!ةالممالطةرنأتى

!ر..الرراعةنمالحيرالىوعبدوالرعىالخارجحلينتراوحتلاحلرارلد؟

الصراعجتمىالأطوارنلكعلىا-لكميمكىلاأده-النبوعبولى؟ى-يرولى

بحد.تكوتتدالطمقةتكىلمإبالطقى

Jas)1(ليهنا)له+يقرلسهو!الأسرةصBكتادىإمجلزيقررهماومدا

راخماءلإضتباكهاأنظرالمنحيلحكملحىلياريحالدامحةالفوىمدهتحقبق

هدهـالآدآاإلىلطتدالحاصرعصرلاألىنرىآنارماولبرليهاالمتداحلةالحلاتات

الصاعاتتياملمدوانهالحازهاحلصيمبهناتمسيطاالجالكةالملاتات

e.الأالصلحلمدبر-الواسعة jjىداحدعدمحهرلايبق-لمالأقلعلى

طفة،طفيننليىاليادةنارععلىبدررإبماكلهابسىالصراعارلربطالا

الوسطى+رالطقةاللاءالملاك

وحرحعدمكالى1S!لألهداتهافىمتهالةالآراءهal,."دالحفاد؟شصعوف

1هـ8المرحعيصس11"
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التا!لخ-تزلمؤف!5الييومنيجع!-

دلكسىهـإدالصفةساةأسا!سالطفةناةنلنمتالىالهامةالمراحل

يعدمامانمميرولاقهدهامالنمسيرعالحةالطفةلكرر؟دلاينحتماد

إبىإرحاعهيمكرلاعرالتاسعالغردفلالألانبةتاريحادالنالىوالى

رليت+المقاديفرل،الدلالةمتحفقالأنرظامرواحدسبأرصددةيات

شنعىكفتندالالاليةتاريحمىصةنلانيروسلاحطات،)11الملاحظات

لمالرسطىرالطفةاللاءالملاكبينالصراعلأدالطقاتليرمدههميزيد

الادةدعرىعلىصراعاكادللللآحراحدهمااصنحلالعلىصراعابكى

+العمالسنالةطقةاسحلالرايه!ىرغانجه،إبحلرفالكا

11لالثاْبمر!هاالمادىالتيرادنحدالطقةمابةإبىمدالهدرلرحع

هداوعل!بحرىطفة)!(لمصالحممارصةصالحهاتكودالتىالطانعة"

لاتمرالطفةإلاءعلىالأكرالاعتبكولى3وس.الرمالىْمرالعربصبكود

طمة+،لهابمرماتمادىرمىعرما)!(نمادىلأ!هاطفهس+رالمماءالحداوة

عريرةإِلىوالحضاءالعداوةلاثتاةلناريحالمادىالتميرويرحع

ر4اتجمابمةظاهرةالطقةاصبحتخىتن!وصارتالىالحاصةالملكية

الممالطاتمدىالعقاديوصحوهنا..الناربعميرةلىننحكمتاريجةطامرة

لحاتالأإلىمندابفرلمهر،مدانحبلهسالمادىالقبرافنرمهاالى

لأصولبدعولهاانالحلبةالدعرىإلىالدعرى(t)لحرد"2الحلية

لى،"ألرربلرحى+الالادعلمجراءسانقاتإدمفرلر!روعهالمدمى

حلاالدانةالمجمماتسصنمالايدكرواو"النررعىتلكصلرماكثبترا

إِلىلظرمذاعصرداسودحرالاشاحسانل)سلرسبلةالحامةالملكيةص

كاتالىالمابمةصحلاسهاشحالرى*الحصارةمىالجرفيالمجمحات

الناريح!نبلكادماعلىوبدلانربحبمبرممارلىالأءالعمرلحى

,D_mlهـالركاص(21,2هـ1صالمس!ا!، ,r I ITعلم-Tn?
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-!التا!لغتزييوفم5الييومنيجع-

م!حالة)1(رعهلأله012قطيرحد"الاسحلاللاددلكسرالعثادويملل

وهدهآحرردعمهاوبححرالاسبسظبهاقدرةلألهدوحالىاكل!بهامعارصةلا

اليَادةفدرةاو،القاللفونالحرةقدرةبوالنحاعةفدرةتكردإرإماالقدرة

علىونررفهمبخقانملهممىتحصعالنىالقوبةاليةفدرةإو،السلمية

لىساالدانمةالفادةمىاحدلنكبررحدماالقوبةالبةتكصرنلا.طاكها

.."دراعاوصائللهارتدصرنندماحلقبةارعقليةممريةمقررلةتكن

المادىتنيرسافىلانحلرماركستهربعىالحقادكفالمطقرلهذا

رلد،يدعانكماالتامالنوعليرقاتالىالمرحلةصضىأىذكرصلياربع

لالاعنرا!طرصاالحلعىالمطقلأنm;فدفهحا..بحاسةالطبقبةاوالرقلاة

لمفالحقادهذاومع.الأنانعليهافطرالنىالأرادةدكاءأرالمكراربالعقل

الحطلجوالصعىيكثأنلغبرالمادىالتفرصورماكساالطبقاتفصيةبترك

!هر..الار!حبحقانقجهلهمتفضحكماالنرعييننجةسوءصتكثصالى

طقةل!)!(شلافرقاىلما:لقرلهالطقىالتاحراوالانضخيةعلىيرد

الطقبركلنا؟الالتاحوسانلحِتمىالرومانيةةالدولفىالسوقةوطمفةالأشراف

المامليرالأرفاءالحببدوتملكالملاحةوصننالتجارةوتملكالضياعتملككات

اصليةسالةرهذه..الدولة-ليراباحةوالماحموالصاعةرايحارةالرراعة!ى

الألاجسالة)لها.نوليرتحتكلالنىالعرصيةJugوليتLالمادالمدمىسى

نائة.لهنفمولىمعهاسقطسقطتلانالمده!ممهانامفاتداد.الرفبقعهدلى

الرنيق؟تعحبرولىالأشاحوصانللى)1(العرارقصالطقبنليركادسادا(1

jقبلالرومانيةالدولةنهايةإلى-البدعرىار-ال!!ارقلقىلمادا

عهداشهىرَلىَ؟المرسادعهد3الاتطاعلحهدنمهيداالبرالرة؟يدى!ىرفرعها

ا!هـ.حعالميهص(1)

(79)
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التارلحغ-تزييؤفمالييو+منيبم-!

حعرالىالمليةللاححةتحاالأرقاءالحدعهدلحدهيفرلىالادة

-صلمدهكمماحراءا!عهدلدايهالمالرأسلهايةإد6للفج!مولداالفد

الإلا!اارمةسالرنجهتبرل"دلم.الماركةرالانعالممدماتحيم

الفماد3و"بر؟الررمالب!والرىالأشرا!صراةسالمادةعهدرراللحد

،لماد؟الربرىللتلفصاالرلرىاسكبكررلما،1؟الحهردصعهد!ى

؟خب-والرقلمق!اعلفيصاالماعةيكردولماد؟للرقلفماالاقصاعابكرد

للنحبالأحرىبالطمفاتوعلاتنهاالمرلادطبقةعىالحفاديفول3

لحىاحتاحراوالصاعوالنحارالملاح!!منالرعاياادلقالc"ساركىارادرلر

لرنهبمدراضقر:Aliلهدهمرافقاالمرصادلظامماالحايةإلىالحمرمدا

المادبةنمبراتهعلىحرحلمادلكفاالهولر..الطر!برلصالحلارماكارلأله

يريدلاقيلعددالمرسادلأدالأصربطائعوأتالمحقرلإلىانر!ضالهركاد

"لر!الأئماتأحبالايمدوددهماصحا!ماضعا!3ورعاياافيمكلدىالآحاداعلي

اولألماتدلكفاللو)!اولكه:"يفولالداسةبالحجةالحفادبانى3

الطورةحاتهاإلىحلمهلمدحملنةالطنات!لةما!ر!اته،الاضلالدعرى

ممراباواكر!الألاجوسائلفبلإلألالةبالمرايالاعترفدلكتالؤلر

لوصائلسابفةالحكموميةالرناصةعلىوالفدرةالصكربةوالدرابةالخاعة

"حداربحدالمذهـجداراويهاردلكردود،الألتاح

النالى:الحوعلىماركرنصرردىالطمقيةالحنياتوتلحمر

م!الا!رؤ،!أصحا!مىفلبةلحنةايد!،سنمحصرالروةبرد:لااو

01الكرىالمصالعرإصحا!

ا-.تحالىليهصثاتمى*يعاصيماصض،بدار،ر،بدأنررلسطىاليالصفةأد:نمالا

(89)
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-!التا!لخترليلافم5الييومنيجع-

لهالةندعحشىالصماعهتفدممعرتحدرنت!حراءالأصتبر:تالنا

الطقةمدهننورريو!ندالصحودلهابةالكرىالصاعةللحتمىالالحدار

والأعلالالفيرديمرضالالورةنحرلالهالأ

لحهديرماالكرىالماعةعلىذلكبعدترلىالآحراءطقةاد:رابكا

طقاتلبر-أبدأ-المجعبظلاحرىطقةبادارتهاتقلرلالملحنها

؟الرءاتهدهمىلرءةتحققتملار؟التتدبراتمدهمىتقديرتحققمهل

النصبرأد؟م،ويؤصله3tawتمير3يدصباالماركيرلىيحدحنى

willالىالإصانبيماالحرالاتلقايا)1(صبية"؟كرلهص5حرمردىيربدلا

إبرائلالاءصالفررفيصيحرح3سةالصلحدبحر!المالمإبى.لنفر

.11نقدبمولاندبللامغبملحبملى!بعمروء

كارلتوءاتسلرءة"رلجة"بةتنحققلمأله-الحقادفرر-كاالواقع

!أساسهْسالمادىالتصبربقرصلماَاليرمالحالىبنهدهماإبىلل،ماركى

،الألر!بحراتتتررعالركاتتحصروأسهمولالمرق)!(مرالالأوسلحؤ

لبرالر-حصصوتتمرعالماللبهاباهماحبالاالكبرىالركاتومصاصع

الماعكادكلاالتايملىإٍالحامةالمرافقوتنحرلوالفقراءوالموسطيرعاءالأ

رجالحامةالمليهةسىحديد!دْمداول!الحاصةالمليهةسلإدارلهاأ،ثق

لردلمصلحةلهالاسناردامماالمردقملكلثعالدىالقدبمالمد"هوللحاصةا

يفلرلاتقصولاتردادالوسطىوالطفةشطلاعيرمحدودير!درادأو

لالمروصينقررولاماركىكارلنقدبرحصعلىالورةاوالملكِةصلصها

؟لاسسالإحصاءاتلهدهوبفرمرفامالأاولالإحصاءاتينترررلكهالطردر

:!لها،النركرإلىلاالرربعإلىعانرةالررةبديرودماركىكارلتلامد

هـ113ال!حعلمرا!811هـ!ا!سالدص-101
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التاريخ-ترليوفم5الييومنيبم!-

دىماركركارللهارسهsUاالرحيدالطريقعيرطربندىدلكإلىنصبر

ا"المقح)1البوعيوديسميهالدى+لرلثينادرارد11هزلاءr,المرمقصائه

صرءأتردادلا)1(الماصلةمالطقة:ْالحاملةالطغةعنالمقاديقرل3

ساافلالبرعيةوعاح..سداماعابةإلىواتاعهاالحاعةتفدممعسوءعلى

اللادفىبكردصاواكرايقدمذلكالصاعة!يهانفدتالىاللادمىيكرد

إِدانديرماالصاعصطقةسيهاناولىالكبرىالصماعةنحر!"النى

الدعرةوجدتحيثالتيحةهدهسىتماماالنبةوتنحكمى،عليهااشولت

مىمذاريحدت..فبهاالتقدمبمقدارلاالصناعةفىالتاخربمقدارإِلاافييمة

فىبحدتوكارالغرلةالرفبةالألمانبةالولاباتفىحدتكاالواحدةالأمة

المبر،فىراجتكماالبالالىفىالنوعبةالدعوةنروجفلا.الأررولبةالفارة

اصاء!ينراجتكاالرقيةالحربيةا،تا!أباءيرنغهاالصين!ىتررجولا

.*الالةالغرديةالأقاى

لطرامرمارالممرالاربحيةالحركةحررهوالطفىالصراعكانلادا

النفسيرإنبل.الصراعذلكعمارفىالنزيضعادلدمى،مرمإلهواحدانها

واخمابماونفيادكرياالمردبةتديرعلىالحرصغايةحرصفدالماركمى

الدىالفكرىوالهاتالتاريخىالتزيي!قةمروذلك..الأرهابيةبدعاوبه

.والضلالبالزيغاصحابهيدمع

،دا..الحضارةتاريخفىالقيادىودورههمقامللمردلادالعقادوبؤمى

ومصطعىوتلرلير!رديةيكرواألىبإمكانهمفهلدلكاليرعيونانكر

فانة،لنوراتهمقاتماالزعماءمزلاءلرديةملرلا؟صباتوصكمال

i،هـهالماكلالرحع(1)
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-!التارلغتزليوفم5الييومنيبم-

لى،صحموصياسيهاخاعيةدظممندهطبحتمما3للادطحتلماولرلاه!

ألهمعلىنظهريححلرلهادلاالعردبةيكنهراأداليويمةرعاءينطع

صىوالملامحالموابتحددإلىل!نجلزماركى()1اشارسقد"وتصر!اتهمْ

ى!الصاداتلاصرحطركىونال.عرةوالدالحتمعارضصكبرة!عارمى

والملكاتالأدمغةدىاختلا!علىيولدردالناسإن:"الملمفةفقرصرماف

الجةالمزملاتسعالمااِلى:!حرنالرنا!جاننقادهلىونال."الدمة

يهابةمىالاولالحؤلىوقال..الآليةالأجزاءإتقاناجلمىلهيفحىوالعرانر

يحناححبثالأخلاقنوربعصمماالممل)2(نرربعاد!:11المالراس!:

إِلىيخرهماوعملالذكاءفىزيادةإلىاخروعملالفوةفىزيادةالىعل

..،الانتاهفىزيادة

المادىالشيربضر!وكالهونبنهالفردمكالةفىرأيهالحفاد3بدواخيرا

المزبعيوجدلاوصغيرهحقيقىشنالجؤإد:"!قولهالمصيةالصرلةللتاريح

لاولميرهحقيقىشئالفردل!ن..والتيهلالتماعلبهاحنلصيهماالكبمى

للاالألالىنوعاما..التميمعلىالمجعكاديهفماالاخاعىالأنربرحد

رالاللالةأوباللوددصدغيربالرعمجطاتطورأيكودانإلاتطورلهيكولى

لقرماولطبقةحاصومر)لاساتطوراًيكردولا،الحماعةوالطتةْ

لإتليم.أرللالةاو

الحرا!لكاد؟للناريحالمادىالقيردلكسرصألمسناسالنا؟لاولر

11إلالةمريةكلعلىالبرعةصواءفىالكامىالحقدإِله+فيهشكلاالدى

NAAمىالاشالرحع(1)
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!!ليئ-تزسؤف!!يييمني

للتارخ*بافامتفص

ضرا!هال!عتاورد*تثاتعارة-.-لتاربخالإنانىهنضير

،*جانكتيرمىمىلمحصحببجةعضوياتداخلاصتلاخلهفبهاكايزما

يهاكل!ةختوحمهتى!د*توترجع..تلطفصلأور*تهذ.نجا!غصل

صا:اثقئدلايصتركشمانىيمكنرقىل!سك*لجةللقومكيىلاتثى

..بمر!قانههفز-لأoا

..عر!غاتو!تح-تانيا

علههوهصيملاتكاوبطلاو!فزكجحللمنلإتجحاععلصكنئ

على!ضؤ*نلقىلذىلاضحاعى!ررعواو..!ضا:ق!او!تار!خ

باوتقر--وعللهاجابهنوتفر،وبوطهخمامما.نانقفر!تاريخ

هطول!روكملكوهحلللأسبلى!اما،رمر!ى4رلحمافإحا-وضكولهطرامز

رروة!كلمهرنى،لححطبماولزيمأوبطلنكريىكلهاترجع،ونكول

-مفردلانانيىترجمع

هطزصاحبومولإصىمو)؟"!فز::صولنجركانلقد

قرصاروكلا--!اسجكفىيتدخلا&للخعينبنىرلاوهصلىارة

هتلريخممارحمهفبه،هتارلمحضبطلاوبالفردفتنرامذينصكاريل

جماالم!ممذافىلاناقبهقمماتاريخ،الحامالتاريخان:فحند.،ويغر

الحظحاءهؤلاءكانفقد..يخهأ!رواالذينالرجالعظماءتاريخاصاصهفىمر

صتصالعرالمبدعير،اوصعربمحنى،والناذجاصقدوةوكانواانسقادة

مرالحالمهذافىمحققاصانلانراهماوكل-.بلوغه(وعملهإلىالحبحمرع

الىللامكارالحمي!والتحقيقوالتجمدالحارجيةدتWالمرةريبولا

،هـ47*مرانىرحمدسرورلم،.نرحمة،دررتول،شيهفالملمة!مح3()
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-!التاريغتزليوفم5الييومنيبم-

مرإماكدالارل!لروحالحادمداإلىالمرسلرالمطماءرء:س!ىاسمر!

دإصنعلهدقدله!الممر!-لاتجرمإداالألطالمزلاءناربحل!ت

11الما"لارلحلىإلىلمد

لباريحالمفمرموبكررالىلىالطلإلىالمرميةالعطرةمذهتكمىلاوقد

المجمعانرهـسحبتمىمو!وعةاكنرالبطلإلىالظرةتكونأد-سيلرم

يح.التارا،

،(4091-1843)تاردحريلالاجتاععالىعدنصي!،لحلنا.

الطرو!جميع)1(وحورفرصتإذا:ْيغرلفهو(الوضرعةمدهمرشا

نجفدمشحصوحودمرللالدنربدماالىوالاقصادبةوالحبةالححرافبة

لالاليهاريدالنالرحالصالعَزمإن..تييركلوسحادثةكلفىالصمو!

أ!راعإلااللهمضنلأىحاحةلرحودأبدأيحلملاانهالطىراكبرحانففهو

الرحالصالمملاقأما.والنقالبدالماداتدلكفىوتكفهالجرارنةاللرك

علىهوالنقليدطربقإن..شئكلفبتغير)1يفكر!)له،لالحاحةيثحر!اله

والحعرا!بةالاقصادبةالحواملوراءرنفرم.الاركخ!ىالهامالرحيدالئالحملة

الملانمةللتنبراتالطببعىالانتحابعليةوهىالحبويةالأساسبةالحملبة

مىالطييةوالظروف+الحصروروحالميرْمىرفكرنهالجيرهرلالحقرى

رالحتربة"التامةلبنالحر!مروالاريخبجحالىليبرنضمنانابخة

رابصةالحر!!طولةعلىحكراليتالتاربخنصرالنىالمطولةإدإلا

رلالنالىالحفارةتنطررممهممبهاالمملومحفهمرالمحنرعبرلللحلماء

ونصلحاتهم3رافكار،نقاليدممالاسعاداتتخدد

141)لترواردركار 9 1 4 - A)المطرلةشلكاضادوايرالدص

،هـ9(الاشالرحع(1)
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التارلخ-تزييذفم5الييومنيبم!-

دإالحطيمةالأحنراعاتتاربع1()مرفالتاريخ"ةاساسهاعلىالناريحردسررا

النعكرالعلممداوراءوبفوممبكالبكبهتمبراتالاقنصاديةالتيراترراءنفرم

تصورهالىحداتالأعلةالرجالعطماءيكولىلاتد.الرحالسللمدالممحرل

علةولكهمدلكوعيررالهحراتوالانتحالاتكالحرربالناريحدىعادة

جلكلرنبربدةحدصاعةالمالمنموعالىوالاسبهثاداتالاحنراعات

."التاريعجوهرموالمعرفةنموإلى..السالقالجيلع!

اتجارعلىوذلك،التاريحلفيركاساس"الطلحاكاة:+لطرةوتاتى

وتيهاعيهاوالحماطلهشهيئهاوطالبالعردحريةعنسنرلالمجتحأد

اصاصهمرالفردإد..بالمرتنصهعلىحمكمقدبكرلى-المجعأى-لإلهرالا

.لبقرلابفرل؟رالتتدمالحباةشسددهوعقربهحربنهلعصلبحطبهالدىومو

21)س!يهالولحكى 9 0 4 - 1 8 i)الهد!)ن+.+والموغاءالطللملم:كتابهفى

المردحريةاحلمىالكعاحمويكرنأديجبصاعىالاشللناطالاساسى)2(

ضحصلكهعطيماشحصاباعتهارهلالضرررة)3(للبطليطرلا:+يقرلثم،"

لمىنناح3الحطامرالرحال.اوالرالحيرعلىالناسبحمز!االنحربةمىله

لحاسرييررنالمنالياتإلىيتطلحودسالناص.العوغاءالجتالتىالنة

مذهلهميقدصنجاالبطرلبةالزعةلدبهميخلىالديىارلئكوراء

التىالأولىلالحطوطيصطلعالدىالثهحمىموالبطلفإدوأيخرا.المنالات

عاماقالرلا-لاعبارماالمحاكاةاددلك.كلحاكانهانفرملكىالحرغاءتظرها

والإرادةالنعورادرطالما..ضمرربةلالصررةعمرمانحدث-الألالىللعلرك

رلربة"أالهتكولىماغالباالمحاكاةإلىالمبلدiالضمصمىدرحةعلىيكولادماعادة

لحالألاربخةدردربكبدعلىتطردهاغايةالمرديةالرعةللحترلفد

شى،نط!مولانالص،الأخماععلمطركةبها+(2)051-الايقالرحع(1)

ربحرردهـb'.016?سمونرعة
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-!التاريحقتزييوفم5الييومنيجع-

-،الاءإلصرلاتالار!إر3وسرلاعثاالحصارهحاك!وحدههرالحطحه

.دىشالراضبناكردهدىهرالمظبمالرحل)1(طيةسمرإرا!يفرل

!حالأع!الصعملاىدىرلي!-درجنهنقضبهالذىالحدعلىمحادظة

داصرمهاالأرصررلرللر

لو:ماالىالاصساددانرةسالحروححدإلىلالطلالالتالىلبربحمعنم

الالادامإدالأعلىالإلارلدعرة)2(ادعرصإلىإ"ةبفرلدهر،الإلاد

عيه؟الحلاءاحلمكرلحميمفادا.عبهبحلىاديحىشئالاعلى

الإلارالبهىتقرلادإرادتكموعلىالأرصسىالأعلىالإلسادإد

."إرصاسالاعلى

لالمجحالمصري!حماعةالطلاوطلمردالاربخبصرودادبىمزلاءريقابل

حصانصهكلبررثهاوبههوالدىالمردلناةاصاسمرالمجتمعالىبححة

(-18389091برلدىبهردى)جمبلودث!الاحتاعمحالمالإلالة

جاعىشاجإلامرماالعردلأدالهامالحنصرمى)3(متطالح!اعةلى،ْيرىْ

الطاعاتمىنميمهاتلفىأهبةداتلتالأدراد1مىدقطإنلبةهاك

لحردالوصحمهيفكرالألعادادإلييدمصالدىالفولحماعنهمحارحسوالدة

."يارالهدمنضر!هرا)مم

عدكتالهمىرحطررنهالمجعاصبةلرراردالاخماععالىربؤكد

الاخاماتكا!ةلىالمحتحلىتندلقالاجناعبةالطانةإد".لبقول،الطرىالاحنلا

كاترارا.صرامتهاملع)1(جتسالفيضادأوالحاعحمةتةومى

خقيئدىتحفقماغالاامدا!تحقيئنحواتحاهها!ىللاسالفطريةالممالح

بدةعدقرىلهاكالطبحةمحاللىأبصابصدقالمرفصمدادإلىلمبههد!

!،هـ9!هـ47ىيدرالرحسعدادنال!بخنه!!(2)(1)
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التارلخ-تزل!وفم5الييومنيح!-

بخققألىلالدحرنبانرارلالحإدبتهىلانئالحركةانوممارنتمارصننصارع

مده"دعر..اسنفرارمادرحةلحىتنفاوتلاءاتحلقإلىيزدىلحث

نزدىبحيتالابقةالمبةلمىتنكررومكداآحرىمرةننصارعالبناءات

عموماالملاحطومى..الرحردآفاقكادةلحىترحديدةباءاتإلىلاستمرار

التىالصاصرمحمرعداثماتفرقالقرىترارديخلقهاالتىاالاءاتاد

..+مفردةأحدت

صورةالمردأن(1844)صوروكيىالروسىالاخماععالمبرتقدوفى

!ثخصةوالكارهواتماماتهالمجتعمقرماتفيهتنحكسحيتللمخمع

برلدالدىالاحتماعىالثقالىالمالميحكى)!(صيرعالعنعارة":الفرد

وبعبق.المردفبه

خلالص3الاخاعىعالمهخلالمنأولاتتحدكبيرةدرامىالمردفحياة

المضرىاليهادبرلدأرقبلوحتى.الحضرىليهانهالرلوحيةالحصاثص

ريظلوتحدبدهاحصانصهعلىالتاثيرفىالإحنعاعىاثفا!ىالمالبتدحل

.."أيضارفاتهولحدالفردرفاةحتىالثكيل-بعمليةليردرن-ملترما

المزيدواطرف،للفردالمزبدالطر!:المتقابلينالطرفينينهذولير

وحدهالفردالىالأمرترحعلااى،الوسطالرأىذاتالحماعةنفع،لماعة

ولكيه،الآخرتكريندىنصيهلكلتجحلرلكها.،وحدماالحاعةإِلىولا

لحامةالحضاريةلحياتهاوالأنسانيةلحياتهبةضرواحاجةفىهوماإعطاثهولى

لوحردبققد،(6291-4851)سرل*الأنحليزىالاجتماعفما!

كماللمحتىوصيلة))(ليى":فالفردوالمجتمعالفردبينترارنعضرىتادل

لالمحنمع..للآخروحهاسهاكليحدلانما،للفردوسيةليىالمج!عأد

الىالنمحرريةالدلحاتمركرمووالخص.الأشخاصلاطارجهصمركى

..*كاملةبصررةالمجحدىتتحقق
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-!التا!لخترليؤف!5الييومنيبم-

(1891-1857)ربملحورحلمالىالأاليههردىاخ!عاعالمبمقدهرمما

عرمنفلةلرجةلرجروحدهألهعلىالمجتىدهم)2(م!المبر)أله

رانحبة.ظوامرالتصرراتستححلتصرربةوهبةلطربة!هدهالا!!رادعقرل

لىلا،لرادراتحياوحودا3وحدللا!رادارلققدادكدلكالحطامنالهكما

ايصاحقبيارليىالمجتحمنهاييهرداق;Allاىدراتصرىلواداتهم

مرافعلكنعفلافصالكلمهابخكردانىالوحداتلالطالرافعنرلطاد

شكلها.اوعورنهاالمادةبكع!مالطاقدىعيهلفرللالمادةدى!قط

يكونوله.ينالذالأفرادنطاقيتحدىإدنلالمجتح

درادالأجوعىنمارضهفىنتجلىللجنعالحقبفبةالاممبةأنرالواقع

الألانية.عناصرهالينالمتبادلةالعلاقاتعنهاتمبرمرضوعيةوحدةمووالمجمع

كولىترل!الأمريكىالاجنماععالمعدالمصويةالنظريةوتزكد

حاولةسأدانهسالعردونجمةالكلوحدةلكرنى،(4186-9291)

"،"الاسالةالطيمة+يهالهلىيقولفهر.الأخرخلالمىسهماكلتمير

تصورنادلكفىبحادله،الحبرةلهتحتر!لاتجريدمر)3(سعرللمردتصررلاإد

نجبرالىلاوالمجتحالمردالىإلىدلكويرجمع..ا،فرادعىمحنل!شمئألهعلىللحع

راحد"لنرالوريمىالحس-المظهربر-لساطةبخلارولكهامفصلةظراهرإلى

مدامهماحنلافعلىالاحناععلاءلبراحاعضهماكبكولىوبكاد

لحىتخكمالتىمىاجتماعيةعلميهبقوالينمحكرمالماصىأنعلىوماربهم

Iليالمشلةالحضاريةظوامرهالبثاقإلىونزدىالمحتمع والاحلاقةاللريهةمماطة

مىالصراعترالبناساسهالحىومىالقراجىتلكوعيالإداوالحليةرالنقالحية

مهالشحلصرأدالناريححفسحقبةايةلهالفرأداصظعاالقاءاحل

98صحعالمرص(2)،86ص،دالمظ،الأصلاملمةشردىرالاسابةاتبت!(1)
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التا!لحن-ترليؤفم5الييومنيح!-

مدهأر،راكاوالطورهدادىرنادنهالمجتعدىلاتالىالرعاماتحمانص

أحداتسالمجمع!ىبفعادبمكىمالموراداسنطصالل.تلك؟رالمرحلة

سراهرْماإلىاواح!مرماإلىالغيرأكادسراءالحييرستحمل

المقبالعنانراالاخماعىالظررلقوالبرالاريخللاصفةمىكبرودنانرولقد

طمرلةمى:الحىالكاشجاةاطوارهىالمجنعجاةاطرارادبفرودححلهم

اشسحلر،أوروالد.الملاسمةارلثكومن..اصلالاوومرمولصحونجا!

تويئئى.وأرلولد

الوحردعمادالحقلمبجحلدالحقلالاريخيفسرلم!الممكري!ص!ر

حياة*،التاريخحياةسالحفلفحياة..بحاتالألالىوالرجردالحضارى

د.ارحضارةايةسصرأد3صاردسافإدا.المقلبيرللمجتحولايهانللفرر

كللىألدعهرمالهاالعقلىالمواطوارفلندرسمراحلهامىمرحلةايةلدرس

الحفلىالضبرولعل،،رأخلانجةوصاعةرعلميةثقافيةظاهرصطرر

مفاملراهالذىهبحلبدعلىإلانفديرمنلهئدْزماافصىيلغلمللناربع

..الروحفهر.الألوهبة

،Absolute(1)المطلقمرفالله11والحرية..والمطلق..رالحياة

Reasonالحفلهرالله.تطررمامىالأشباءلحمبعهوالمجموعرالجطلق

راالحباةتتحركالدىالطمبمىللفالونالاءوذلكالسحدلكهووالمقل

lifeالحياةمىوالررحالررحهوالله..رتنموداحلهفىSpiritالروح

Devrelopmentالروخممرمررالناربح of spirit،مموالاريحاراى

الناربحرعلية،لصهاتعىلاغامضةقرةالحياةتكرنالدء.فصالحياة

هىالقىكالحاذلية;الحباحرهروالحربة.رالحريةالذاتىالرعىار+الررحالنقال

مطلقةحربةحرةالررح'نكررادرغايخهالحريةنموهروالتاربحالما؟حرهر

8هـ9الرحعص(2)،هـ86دالمفإسلام!ااثرعةلىيالهةوالمت!لرلنبربه9"13
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-!التارلخترْليوفم5الييومنيجع-

!حصالمطلقالحقلعدنبمةأدلىالحماعاية؟والمرديةللمقربةولر

حريةمىرالحرية،وحردهمرفالرحرد،إمكاناتهيحققاريحدمهالكلْلى

بكولردحبرإلاالرحال(1)عطماءبزنرلا+؟مبحليقرل،حبانهمىوالحياهَ

روحمعمزتلفاالحظماءسالعدبكى"لراذا.الحصرلروحواعةعبرت3

بلقىالدىالحبقرىإلى.الوحودإلىيظهرألالهالأولىولحل،صاعالحصر

فىلبناتهمايضا3وضحواالذيىاسلالةمناعظميكرنلاتدرالحاحالثهرة

يضعيكدملمآخرممحاءالهالحقرىذلكحظحىمنادعر.الاء

الفكرة!برعىالأمرادهزلاءلمنلرلبى.المقداشقامحتىالباءدىححره

رمانهماحتياجاتإلىلبصبرنهمينفذرنولكنهميعطونهاالى"الحامة

دلكلىثالهمللبدعينالرحالعظماءفلشللنمرنضجهتهي!مايحرولحرد

.+تيمنالرحمسمرحردموصاترليدعلىالزشتساعدالىالقاللةشالى

تحتينهارماسرعانالمقلعلىهيجلخلحهالذىالجبرو!مداولكى

الحطاأرالكبرىالكارثةانفصده،(0091-4184)يخثهلردريكصرلات

مهنجعلأرأو،الجاةفىصبالىلامارياالحتلمننجحلأدمرالأكر

التاريخلهنعرادهرواحدشنفىيتعالحقلإد..والاءالممللحىاداتا

الأحلاتى،رالتدمورالحصارىالانحلالصراحلوفىوالفادالضعفمراحللى

المتل،متضىعلىحناسارتقد)1(الالالبةكاتلر:ْلحإله3ومن

.!طريلزمنمذعليهافضىقدلكادإذنوعلمهاامكارمابطسعلىاعى

ل!مما)2(الصيرورةلادراكئفالىوعقلا+:رصيرورةوتغيربناءا!ريح)ر

فلاالشاربخلتميرصالحفهرعيرولهذا..+الحامالئاتبادلحريمحرهو

ليتالأضياءمننئمحقولةعدم(r)لأن":الاسارحياةلىإذدإِلهحاحة

بصلحكيفإِدد..+النمدالوحودشرطانهاحرىالأللرحردهصدحجة

211سالرجعس(2)،39-الاش(الرحع1)
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التا!للاخ-تزليفىفم5الييومنيع!-
؟والصلال3الوالىالابهدىومرلالناريحمفعرأيكرنالىالحقل

11لهحففةلاوهمايكردادفطمالابدعفباتصررهيمك!ماالى11الحق

الناربحلهلفمرالذىمالدبل؟المقلكيرالالادلحباةالبديلهولما

لا،11الفوةإرادة+هوالدبل)لى؟3الرإلىالالابهدباألهطالماالحقلنجر

..دارولىتجلكماالفرةنارع)رادةولا،شربهورنصرركما،+الحياة)رادة

السبطرةوتنازعالقوةتارعلانماثادةحالةفتلك،البقاءتنازعالحياةمليست

الجاةلغريزةتضييقوصومازقضانتةعنتمبيرالحياة)3(حفظإرادةإِلى:"

حمطماتجحلعالاْالعريزةمذهإدبلالقوةفىالترصمىالىالحقيقيةالجومرية

للوالمارقالضانقةمرليىالطبيعةيودوالذىبهوتصحىخطرفىالحياة

شادةةحالةإلاالعقاءتارعوليى.،الجنوندرجةإلىحتىيروالذالفض

كلفىيدوررالصغيرمهالكير.فالنزاع.الجاةإراددةعلى!زقتاوتضييقا

.."الجاةإرادةهىالىالقوةلارادةونجماالفرةحرلالوجوهكلومنمكاد

داد،")4(السيطرةلاحوالالحلمهى+:نيتهعندالأخلاقكاتو،دا

سهاحولحل.الطولةإِرادةاوالفرة)رادةغيربفرهلاالاربحادمداسى

قرلهمىبرضرحيظهرا+الفرةإرادة+:ضرلةعلىباءالاريختصيرلىبيتة

الرصيحةارالرفيحةالاحلاقالواعخلال)5(بهافتالتىرحلاتىأناءدى:

صماتوحردحطتلاالبومحتىنردهرالتلاوالىالحالمصادتالتى

الىحتىواحدوقتلىدانارظهرتلمضسضهامقرونهلدتمميه

حوهريا:مختلفينالاخلاقصرثيننوعينوحردأكتتأداستطحت

للحد.واخلاقللسادهأخلاقفهماك

لهيزصوحدلاهللتاريحالإلالىالتفسيرمىالحفادمرفإِلىخالإدا

تتمقك!ارالمكريةالأيماليةوطبةتتمقشاكلةعلىرلك!الإممادعاية

11هـ2الالقالرحع(،)1(3)،111هـالمرحعس(2)2111مىاالالقالرحع،(1)
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-!التا!يغترليفىفم5الييومنيبم-

مررحعماالببهكاد-لىادلهدولردْالسىومراحهالخمةوطب

الالادمريتحذكالىالحفادأدإلىالدم!يمصر!"ديمحىلا؟له-إلىالقرل

رالآلطالةلالبطولإيمالهلحىكارليلاصطحهماعرارعىالناريحلنبرمدأ

الدى"مارالوبر؟و11علىViبالألادإيمالهدىلةاصطحهماعراربرعلى

يدحدمرحلقها)عادةأوالحضارةتثبهلإعادةفىاشرجنه!هححل

لحامةلالمجمعالجامبرار،لمامةلالمردالمامبرضاكلةعلىالحفادبك!لىركدلك

كلدىولكه..شكبحبرالطولةوندر..ضكببرالعردبةالحقادفدر

يحرحهابمارالنحظيموالنقوبمالنفدبرفىحفهاعلىبربدماالمردبةبمطلمسها

الدليابهدهيتصللاملكرتمىليدخلهاالاسدنيامنعاحبهايحرحأو

الأسابشبسبص

يسنيم،مابقدرالحقدلكعىردافع..حتهكخهملمالفردالحقادقدر

المكرصطقشبدودعمهاالحجةاستخلاصفىالاحلاعىعايةصلصاوكان

الألاديراأدإلىينزعكانمقدتقريمهاويرهتفدفىمووسراء..القريم

صو..لانانيتهأتلاسحادمخمحهبناءدىالاسهامسيتكىحتىسكانته

علىالالاد-لقدرةزبفهاواوفخالحصربةعارض-وهرالدىلممانهكادمنا

عبرمنرلاالالتاعبكودادثربطة(وعصرهرليننهفطرنهلهتهيئهمماالألنفاع

أخردودحالصءمتطرل!

علىببسبهبخلقيسدهمالممدمراعبثايصيرالمررو!لالحلق

ولاالمرديةالمرايا)1(يلعىلا":فالحلقومخححهرغيرهداتهيمبدمماالحيرتحقبق

المراطىوتدلالزمىاحتلا!معورثبماالالت!اعلىالفردقدرسيقص

أرالحاصرالحيلدىالمرداستطاعمإذا..المرايالتلك!بهايشمعالنىوالمابات

للالدسحيليرأوحملفللانهلآلامعةكالتالىالمررونةمرالاهلحدم
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التا!لخ-تدليؤفم5الييومن!بم!-

الأفدسبر.تراثصإبىل3بماالاحتفاطوحنالاشحدامح!دىلهففل

بقىرلايضغادعلبهالنا!كانارللضياعقاللاالموررتالحطامكادلاذا

Uصالنهاصوالحاحرسبهاالمنرطالىاكت)ذاالحطامبننكانضغالررونةلأحلاق

علىالهراتوتجور،تعولاقضرصضمهاعيرفىالعطةترععوقد

والنادىالظطلراعتصبالفرةالحرر!كرنوند،قهكهالقرىالحناد

..*والاحدادالآلاءخلانقفىالاعتدالساككانرقد.الحرابةمى

شابةاوشحالة!ردبةنكردالا-علىبالمردبةالحفادإممالىادوبدوا

الهحتىرنحورهدكرهمىمنحكما-كالى)لايخنهاسبحرجهامماالحيرعلى

.سارهراتجاهأطوارهوتمليلالتاريختميرفىالوحيدمحيارهحمله

لما:دالاخابمةْالمدامصونحبلاتنطراتكلاوحز-وفديرىمهو

تسبهاأدشتإذاال!اسيةالمدامىأو(الاحنحاعة1)المذامبلبرالمارق

مىرالألر!المثاتللتولوجيحابيهايهديكواحدفارقهربالال!ة

لاتعلانتمىالمرديحلهاايىالنبةفىالنارقمرأوالمرديةالحربة

مذاسا!رقاومدهصالصاوسدمصمانةفاحبااتاعهعلىالأسادرلحالى

الحربةيقدسمدبإنادْمدهمانالهابةمىمىمإنما.ذلكمادوراو

عرةرلاالريمسيادةاوالدولةلهلطانتقديانلهاو!دهـيهتحصالفردية

.+والصاويرسماءالألاخلا!

تمبرلحىحبحاالواربرا!دقمرالمردبةالحربةبرادادالحقادوبزكد

بشقملم(!)التاريخاد011فالحقيقة؟احداثهونميلظرامرهونقريمالاريح

لالنحةانهوصاتحاهفىارالمرديةالحريةاتجاهفىاشقام!اواحداتحاهلىتط

يكىلىع!لهعلىمثالاْأنهوعلملروحهالأنانآسممذ،الأحلاقوكدلك

الأديادمرفاثمةالطربقهداعبرعلىنقمولىالاتحاههدافىإلالَطنفدمله

..ذبلةكلرلبررمالىكلدىالاخابمةرالحركاتحلاثرالأ

(112)2!سبخىلى(بها!1)
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-!التا!لختزييفىفم5الييومنيجع-

دإاسطحىإلاحلفادولا!ردادولاضحعادامارولا،عصرادصماصللحا

وفرإلاْلهاالراححيكردرلى..الغردبةالحريةاوالتحةكلبرةلهاتحكم

..!الحريةتلكاوالنحةتلكمرلصاالطردير

يمرالوحهمذاعلىمفهومةالفرديةالحريةمطلق،المطلقهداوص

سيةوحهة()!للتاريخمل":اولالتاءل،،الالالىتصيرهاياريحالمقاد

سزالإله":تانلايردلْم.؟"الماضةالحرادتححلةص!هاالىلشبم

الممقرلةالاريحوجهةنكررالىيمكىماذا:ومر،خر3صزالعلىحوالهيرتص

.؟"مرسرملهجعلىيتوحاهاتحامالهنجلاإدا

نلقاثيمابهجةالالالىولالتآصروحريتهبالفردلِىممالهيغنممايجب3

يحلقوشىالغردلالالاريخحلق)!(لْئ)له":يتول؟الالادلحريةللإيماد

ارديادهرالمردلالاسادتجحلقالذى!الى..حمحاءبالألالةاوكافةلالاس

لحبهاازدبادموحمعاءلالأنالةيتملقالذىوالئرالميةالحربةصصصيه

الاملالمطدمووالنحةالحريةصالمردلصببوربادة..رالأنصالالحاردص

.Iالمطالصحبعلبهنطرىالدى

عالالألبروتاسقنآصرحربةالفردبةالحريةتكودارمىلالدكادولهدا

لهايخت!ايىالحالميةالرحدةاوالإناىالمار!يخضَخىوالانحاهات

بخاا")الرجدالنرياق!هداإلا+؟حلاصرلاللمالىمحاةللا..الحالمىاللام

..الأحلاتدىاوالحكرسةدىأوالمحبةمىاوالباسةمىشكلةعلبهاعصلت

والتحاودرمفبرماغبهاالطفاتل!والحاودوصمارهاكارهاالأمليروالنحارد

النرباقهداتحاطىدىللماسابخارولا.الأفرادليررالتحارداللطاتلبر

رلرثالطفاتلبرولراعالأملبرلراعلحدعلبهمضرررنإلبهمددرعودلا"صهم

.(I-هـ،يىمىى!(1) t)!5-يما!(3)هـهعالدىى - )a

05؟هـ9،يمىلىممها!ا
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التارلحغ-تزليوفم5الييومنيبم!-
."والمحكرميرالحكماءلير

الحريةصالفردحصةودقاطراره!ىلباريحالحقادتمسيرحاءمفدماوص

يكر"القيةلاةنلالمرد91"لأسادu!مرحلةكلبرطرركلمىرالبة

ماكلفدارإلاالحريةصيللمسالهولدكبيلتزمراجبأوعهبداءحقله

الفيةحقلوىالحقرقصبك!لالقيلةلاتفلسا.عليهالمقدورأسله

..المردلحريةالاعرافسهاشاالأملاتدلا..

الطولارية.الأحلاملىمنرناوياطولايكى"الحفادانجدالدركألىريحص

الفطرةدطبيحةمكينوعىوعلىالثحورحىالظرع!يقمفكراكانرلكه

اوللبةالرحدةصواحنراصهغؤطهكادولدلك.وشهوانهالرعانهادىالأنالة

كلسيما!(الماود:"هداأدةيرعملامهر3رصالحالمىالحاودأو

هدايكعللىالطممىنطاسافإلىمحرومكلويضصطلبكلربومرشكابة

عليهمولالالكادكملهألهولرالزمادوآخرالأليدابدالالانلنى"الفردوس"

Yلأد fbLAIوالجرعللنرإكسدعاةنلق,L.fUl bVومىإلانطعلرا

التحيير)لىالنزرعوسممى-الحودحصحوالحهم

لهل،والحماعاتالألحرادجاةمىالعاندةهدهبفدلاالفلقلحضادوم!

.ا"؟والآمالالهملاقالمجاللاطلاقال!ردلحريةبهيرانساالييرالقلقيكرد

وساْنجشينردرخ!ْذاتالمفادعدالفرديةادسلاحظتهمخدرومما

علىمابمقدارإلاليهماتمايرولا..المطيمرلحردية،الحادىالإلانفردية

المردلهلايخصمماالكريمةوالحياةالحرممةلحىالحقكادربن.تمةمنسهاك

..الاريعيفرالدىالالالىالمبداموالمظيمالالانادإلارحده

الألساد!ىنرافراريحصالشىوالأحلاقيةالمفةالحصاثصمىمما

هـيىسيهاس(!(،)1)
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-!التا!لختزليوفم5الييومنيبم-
ا"ل!الحظيمإِد؟الشاريخىدررهكماءبكررحتىالمطيمالمردإهِالحطه

كاسهابدسأرصمطلارأعلىلهالمحيطه11)الةسأكر،لهإلاعطيا

جحر!مرةتحرلهاعلىبفدمللاسنحرشهبمدرأيهسإدا،الاسسانربدس

بطلهمامعرمةعدأملهاب!ىولازمهيحدمالافونهلأددداكررالحةرثالثة

)دابمااخاصةصصالحهإلىالطروحهةصإلألعرالحقيفةمىمووما.لمه

لحالطللةقرةعلىقرنهالاساديقىادمراعارنالىالحكسةمقاسكاد

لهداإلاللرافعبجضعاديمعمهلاالحقبفةلىلأنهالحىللحفلعلىالأانملمر

دلك-عبراو!دلك-ضاعرالرحدبهالمحيطةالقرىعلىقرتهقاسألهومراب

!هرالكعاحمداديخاهولبرليهداموما..لهايخضعولايكامحهاارقميراله

."التحرلةصيمرعرلاالضارةتماودهالدىالكبرالطفل

صمةهىالألالةعظماءبهابنصصالنىالبهرىالمبرةكاتولدلك

علىدلالةاقومإله.كربمونحاط!وفداءتضحيهطببحنه!ىرالأبنار،الأبنار

كماءات!ا)نحادلتدإدا"الاريخْميرةدىدورهحطررةرعلىالحطماعطمة

وزلةمراصدقالالالىالجرادسى!يىوالحملالحزموكفاءاتواللمادالحقل

..+رالأفدارا،عاللحىالجغارببنبرللمماصلهالابخار

علهلهناريخباإلاراَيكىلمماالحظيملهايتميرصةبصبحلالالابنار

A-والتاريحى iالأجتماعةوأوصاعهاالحضارةمظاهرفىالنرريةه

شحصبهفىرمجسدةممنلةالالالةالحظةكلقياسالناريخلحسرلاإدارلكى

مدااحبرإد،الجةالأنالةبمقباسالتاربخ!رلافدلهدالكردالا،مية

الدررصاحىالعظمِمالمردألاليةفهلصحيحامداكالىلادا..؟التصبر

إلىبطررااد(1)الاساعتادلفد.ْ؟خاصةمرتةأوخاصلرعصالناريحى

لىالحىألىلحلمإلا!الحىلهالنصطادالجاةتصبهاأحبرلةكالهاليةUVا

نكردأرمالأرلىإلجاردتطلتهالىمىولكهاإلجايدعولىالحباةبطل!

ملارمهاعلىالصمرإلىوتضطرهسهارابحلالهلتقحهلالةلالأتحدعهالتىمى

لأ\!يىسىكا!(!)(791!!المعركماص(1)
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التا!لحغ-ترليذف!5الييومنيبم!-
؟مهاما.دىدكوليرر

الرحودثو!بحلمردحيد3تراالاالاليةبلاحلقراالأحياءادنمرص

وأألمعلىلهبصرواادشعليهمامردويرونهبيهلىيلقرنهاصدمةلا"رل

الايخةلاعاسةكرنبةإددالحارةتكونألافملوالادا؟برحاءاحملهسيتعللرا

يمملوالدى..الرحودمدافىالأكبرالأينارمىالمحيحهفالألانية؟صصررة

ىدالميريةالأنالبةتتقاربولهداالحقيقةفىمنهأكبرلىيمملإمما11لمملحة"

."بهماالفمليمكىولايخلفالااديوثكخىالحظبةالنفوس

الحظمفجاح..المطيمعطةلهتقاسالذىالابهرالار!خىثرالأويقى

ليهم،خيرهاويثرالاستعمالتىالفائدةممقدار!قاسالتاريخيةحريههلحى

لىالاريحيةالحركاتفى(2)فالنحاح:"وتاريجا)نالياعلهيكردوبدلك

حركةص)نفيلفإدا..الأفرادمنطائفةاوفزحهاةيتحاوزلم)دامحاحايسى

وهىيذهبرنبهاالقائمينانبداهةذلكفمنزىكحتالاريجةتجدالحركات

..دمالهملحدالانجة

علىكانأنهالحومذاعلىالغردبةوالحريةللفردالحغادنقديريوحىولقد

لفيارصقلهالإلسانباءدىلجىأئرسرىلل!جتحيجحلونلاالذي!سنة

لاالآضصبمعزلصدكل،شانرودانجرادالمحتعوكادواخروياوركرب

لضرورةإلاممهينحاملولاعيهيتعارف

وواحهحفهللمخمعوححل..وواحهحنهللنردححلندالحفادولك!

ijو1كلهلالحقالطرفيصأىاستننارفىيحَسالأكبرالخطرادتصرره

لاالمجتمعيضيعارمحالةلاالفرديضيعالمطلقالأستننارلدلكمإنهكلهلالرا!

كل"الحصيةللسثولبه"بححصأدهر)1(كلهالأمروساط)1.حاله

حقوقصللجتمعيكونماارحقوقمنللفرديننىمالقدرولصحاب

قائمتصرررمر.الحقادتصررهكماالاريخالانانىالضيرحاءهكدا.."

.الكبرىنهاوحدفىلالحباةالصادفوالمورالحىالمقلسطقعلى

1هـ1النداءالوبها!(!)،هـ!8!المموليهماس(1)
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-!التا!لختزليفىفمالييو!منيج-
للتار.لغحالتفسيهـالهينى

..الإلالىمطرةموالدير

علبهاومىا،رصاللهبرتانإلىلهرصظلالأولىلاتهمذعلبهاللهلطره

را!دULIالأولفحرهامذاليةل4Iالحضارةتاريعشقرئحير!الا

والاحمماعيةالمكربةظراهرماومحقق،نهاامكالاومفحرلاعثهامرب!الد

كبادولا،بالدب!إلال!لاسالىيهانفلا..الحرريةبلوالأحلاتجةوالصاعة

لالدي!الال!لالةيهاررلا..ي!لالدإِلاللمخمع

رأوتحادلهاالموسدىضعمهاروفوتهوجودهحميتمىالديرإلىلالطر

الحضاربةالظوامركلترجعأنتعطبعفإلك،رقبسهممادنهالأحذعىنحاملها

المدية.يهالهدىيزكدكولانجدىمرصتلالمرسدالمزرح..وحدهإليه

..الأخصاعىلتيرالأساصالاعتمىالدبةالألهكار:؟لى!القيفة

داحارلالدى،(6111-1858)كبدمماسالاحناععالموكدك

النطرر":كتابهفىفدب.التطوريةوالنظريةينالدليرالحلافةيزصل

liالأصاص1I)البيكرناديمكنلاالحقل+:أدإلى,"الاخماعى

فىالنطررلينسااحتاعيةعبرفرديةلرعةالانادبكعبلألهدلكالتقدم

كاتلذلك.الاحنماعىالنرالطمىمزيدنحفبقبسنهدد!اخاعىحوهره

طبميةمرقبجراءاتبحاطالذىالدبنهىابقدممىالمزثرةالرحيدةالقوة

حبالالألبربوحدالدىالرلاطمودالدبر.لادلى.المبربةحلاقالأوبدعم

والديرالكرىالأحطارمىالحضارةرينفدالمحتمعاتلبرالنكاملويحفق

رلىالأالترررحلالكاملاخحاعىنمككحدرثمعالدىموكلهدلكلرق

دأكماديةأص!علىالرسطىالحصورلىالحصارةلهصتلفدللمبجة
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التاريخ-ترليوفم5الييومنيجع!-

الحرباتاشارعلىعملالدىموالبروتستانتىالمدم!عىتمرعالدىالدير

احتاعىثقدملرحودسيممعالدىمورحدهيىلالد.رالاقتصاديةالياصية

،(1-1858179)الثرلىاليهودىالاجتماععامكابمدرر؟دعبر.."مسنحر

للحياةالأرليةالصرر"كنالهْفىويقول،المجنصعإلىالدبىديرجعالآبةيت

دأيمكىلاينيةالدوالمسارلاتللمحتتداتالمقدلة(1)الرمورإد":+ينيةالد

رأالطبيةالبنةعنلالأخلاقىالواقعنطاقعىيحرجشىأىإلىحبر

ومىالديرمصدرفهىالحمحبةالحياة)لىذلكويرجعللفردالانانيةالطبمة

."المجحتاعفىمخص)ذدفالمقدس.صضرعهدتحد

دا":الاجتماععلمنظرية+كتابهْفىتجاشيفبقولكماوالراقع

ى!تتلحصاساميةفكرةإلىيستندللديرالملانىالرسبولرص)!(الضير

والمجتع.اللهلحوالناسباتجاماتبتحلقفياالتائلمىنوعامناكأن

سلطةينتحادكدلكرها.بالألوية)حاساْالفردلدىيخلقفكلاسا

يكبانكذلكوممالالداتوالتضحيةالأخلاعى)لىالانادريدلححئأخلاقه

قوةعلىلالاعتادالفردضحررانكلهذلكوممنى.عادىغيرصلوكاالفرد

دابل،والخيال3الرصلضر!استجا!بانهيفسرلاتخارحةاخلاقيما

منكايمدورويخلص.المجمعمىعضرتعلىترتةنجةالراقعمىدلك

الضامىنحفبنفىتثلللدبرالأساسبةالربخغةادإلىمدهدراست

صو!الدبنانكلهدلكدوقيؤكد)لهبلعبهوالمحافظةوتدعيمالاجتماعى

.واعنرارهدفاؤهللمحتمعلقىطالمايقى

تطريرلىكيرلضلللسيحبةكانتدانلقرلانلستطيعمذاصوفضلا

شكسيركبيرةلقلةزككاروقد..مهوالفايةلياريحالدييالفميهرس

كرلمحرودبرى..للتاربحالدبىالتفسبرفلفةفىارالناريخكتالةدىصراء

1;) I ,) (I71هـ9االاشل!حمع
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-!التا!لختزييفىفم5الييومنيبم-

مىمكرنيراتحدنتقد(1)المسِحيةاد:":القاريعسكرة:بهالهلى

والررمالى.الإعرلقعهدالسارلحكسالهلىالرنهه!كارالأ

الالسالبة.لالطبيةالتمازلدكرةأولهاْ

وراءنكمىاصدبةلفبموتفول،الأناء*جومر")لىتسنندونابخها

المبحبةالأفكارمحئشيحةمىوكاد)1:يفرل11003التاريحىاالحبيرعية

الاريحبةالأحداتلاطارإلىتذمصالاريخلحوحديدةلزعةظهرتأد

الظركة.وهده.+."اللهلنةإترارهولامماالالانىالاطتبلمىلى

انريجةالقرىتاطحقيقةعىالرقرفتيرلالاللظريخ!()الحديدة

التىالأصالي!برصفهالفسهاالقرىرطيحةحياةكذكنيفى!إنما،فحص

.."الناريحبةاهمينهالهاكات3ومىالالهيةالأمدا!ال!عنها

)!(يجدوها:"لقولهلياريخالمجىالتيرعلىكرلحرودريحف

لماوقبلسيانالألهيةالمثنةلاقرارالظامهداسربادفىمتممنانمسهالإلالى

بفمدلاهر3،وشاطهاالأحداتبنظماللهمنةبرصمهمالاريح.بقل

النطبم.مدانخدثإِلالةإرادةعلىهدانطبمهمى

ولكمهاالتنفيذصوبتسيرأنتلبتلانمتظهرالحططأنلتحدإلك

الحططهذهبينيحرلالهلبفهملوفيوخى،إِلسانلرصحهايفملىحطط

..+تيدهالىياممالواتع!ىمهرإفرارماولير

لباريح؟الديىالتعيرمىالحقادمرفقكانفيهص،مذاوصحد

لحر!لى1.ر.لحامةالديىمىمرقمهارلانعرفانلابدالحانصمدالمرص

الحالبريىهذعرمادإداوشريحةعقيدةرلالأ!لامصحانه!اللهإيمانهالمادثالا

القاربحىالنفعيرمادئسكدابالدي!يزمىكارإدامالحر!ألىاستطحما

11!!الاشالىحع(3)،301-،حيلككيرسحد/دصحههالتهـس(1)

(91)701صال!حعسر(1)
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التا!لخ-تزييفىفم5الييومنيبم!-

رالنحليل.التفشردىاصطحهمهاحاىرعلى

سحاله؟لاللهالمقادإيمارطيحةأرلاهىما

طربل"تفكيررلحدوشعوراورالْة)1(لهأرص..لهلالصاوالمنالْلفد

تكرلىداجلالدالىالحصانصمبهمل،الجوانبمكنملالمقاددإيماد)دد

ورانةهلاللأمى،،لالحباةالنعورعيق،المكرعيق)لانعداصليةراسخة

وأرصمر33ورتربىللد!يهالنضل،بحامةايناسلىممادهوالرراثةل!يماد:

فىكادلمىإلاياتىلالإلهضعورعىالأيماداط..وقراعدهبنالدشحانر

عىالحفاديفرلضرص..وتحظيماوتقديراحبابالجاةالمررعامررجدانه

والمىالأد!ومزاجالندبنمزاحاردداكبالنحرر)!"الايمانأما!:شحررا)يماله

شحةس!الجاةوعى،كادوربما.باليبوالنحرروالتصررالحىدىييقاد

حالقلحطةشموركلبهينملقالدى11الكرنىاسعى+ااوص!الكردوعى+

.+بىالدمصدرالكرصىوالرعىالنصمصدرالحبوىوالوعى..3الحا

الممكرولى!تحالفهدارفى،وتدلرتفكرلىممادباللهالايمانموالأكبررالمحبار

الأيمالىالىبخهىرفد،والنمطلالاليهارإلىالنفكيربشمقد:وبخابرود

عادقللالرهبةتصورصوالتسلبمالأيمادبكودلاففدذلكومع.رالتبم

لحرالصمكرأا،لويةصماتسواحدحابالىنحرلاكادرمماإد.ترم

وا،المحر!التيمار،الألكار:الأحرالهذهحيعمىرلحىآحرى

سامة،الاريحار،رالاسرالجاةلىللكهِشحالتتمرراتمجدالتريمالصادقالإيماد

؟الحقادعدحَرىالهالإيمادكالىليه!

!ماته؟مراكاتيهرو

؟الإمماداه!علىلناءالحياةاِلىلطرتكاتريهف

591صال!صسر(!)،!59صأط!ا(1)
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-!التاريختزليوفم5الييوعنيجع!ه

الىلححلاصهطوبلتمكرلحد111لاللهالأبمالىاما"الحقادْصادا!بمول

وما.المادبورصهبفولنمسيركلمىأرصحالمريدالحالقيخنةالحيقةتصبر

لانافصصالحفليوفعومرإلاالمادييرمدابصعلبهاطلتمدبمى

ممهبهرلىرقددليلعلبهيفرملا3زإلىيلخهاويشهىلانرلحقالىتجهى

بقرنمدالدببةالحقاندبقمصلا!تصدوالأساطبرالحرالاتاسح!نصديق

الحقولعهاتحرضحرامةلهأوللاعا"دىبالظررسالفول..والدعاةالرصل

الداءبيرالظرروحدوث..الحالمفىحدبدشنالىيحتاجالتطرراشداءلاد

..والحيالالغكرعئفضلااللعانفىيسرعلاتاقص

لالحرالاتالنصدبقسهبهولى3رالمصادفةطريقص3الدالالارتقاءوالقرل

.والأحياءالاجسامتركيبدىالحاداتوحرارق

الترادالببتبخلقالححرلادكالغرلالمفلنخلقالمادةلانوالفرل

إديقالادعتلاذلكصالرملل،عقلاذلكمنواي!ر.!يهالاكىيحلق

لاالمادةلأنالحقلموويحلفالاَحريبقاحدسارانمرجودانرالمادةالحقل

واومن،ورانةلاللهاومىمالا..يحطيهلاالئرفاقدمنهاأففلهرمىترجد

طريل+تفكربحدباللهواص..شحررالالله

سحانهاللهوجودعلىعقليايبرمىادالمقادلهارادالدىالبيادمداودى

تميراواطرارهمالظراهرماوالطببعيةالالالةالجاةوحرددرفدأسهنجد،

علىوضعررامكرايطحنأدويربدالايمادصيمحتألهدلك.لهلالىدينا

مىينحذأنمطقبأدكاد،الرحردخالقلنالهجلوأله،موحودسحالهاله

صبحاله.اللهوحردعلىدلائلوالطيىالإدالىالاريعأطرار

للرحودحركاْبحاسةيرالدأرباللهالايمارصيحعلأدالدهىلم!!اله

لح!لسالإدساليةالأرادةلميشهم!2ليالإ!س!االمكرديمتللالالبةالحصارى
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التارلخ-ترليوفم5الييومنيجع!-
مهاحأي!الدسيصطعالحقادسإررلهذاصهارالارنقاءالحفارةاحل

حمبعلىالديرأصالةلاتقررالاربع؟ا)تجار!إد+فبقولْالقاربعلنفسير

شىالدييةالحقيدةان3يرادلأحدتسمحوالاالكرىالتاريخ-ىت

شلكعلاقانهفىعهيسنغنىادال!ردويتطيع،تليهادالحاعةت!طيع

الاسأفر!سكالواولوحرلهدسالمطوبةعربرنهولبنلبهفيماأرالحساعة

رأعظمافوىاثرالأسالبةالحركاتعاملقطبكى3أنهانريخوبفرر..إب

تتمارتفانهاا،محركاتفىالمؤلْرةمالمراملمىماعداهوكليىالدعاملمى

أصالةمىالتكىفىالمالهةصالديخةالحقدةوبينبةماكلقدارالفرةلبه

..+الريرةوبواطنالحور

ا!حداتلهانقبىالىالمحابيرألىعلىنالةمرةالحفادتاكيدحاء3

ببةالدالحفبدةمفباسعىناماعاءنضىلاأطرارهنصهرأوللناريخالكرى

".الحقاديقول.!هاحؤويجملهاداتهفىيضهالأنهوألنلهاأرفاماسهر

ومفابىالحلمبمقاكيىلهافهابينالمقارنةتستدعى)!"الكرىالحرادثإلى

المقيدةمقاببىالىالأحوالحميعلىإلاونرحى..المفدةرمقايبىالفلمة

,Iاسىالحفدةاضحاتكلماالنمسيرعلىوأفدرهااعمافهاإلىاحلصها

..+الصمبررفوةالحباةقوة

تصلحالىالحقدةهوالأسلاملانالحقاديؤمنحينمذابحدعرالةولا

حلىلىحميحاالحفاثديمضلالدىفهو:ضومنالتاريحلتمسيروحدما

رمالثابرحىماحبرإلىالالاليةلالمسيرةيرتفىىاراالاربخىالألاد

مها.يرحى

1هـ5،!حمورأياطلالأللاماحمانركاهـ(1)
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فلأ*ييو!دلجقاليييمني-

حمزيفمم!و،

المق!!مزييؤ)1(.مض!

الييص!لؤييؤفىالأطيها،ط!هصليات.با)

الحجم!!لزييرومحمليات.(ب)

)1+(
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التاريحغ-تزييوفم5الييومنيح!-

المقصو،التزييفمكني

النربمصماهبهلحدد؟لىصأولالالالدالمفصردالريبعىبتللحد

اصيةراصحةلحقيقةطسهوداتهفىالمقصوددالريب.داتهدىالمقصرد

ضكلمبركذولة,رمىمدلرةلحابةمحلهااكدرلةارفيبةإحلالأجلص

يكذبأدالكذبسلأد.لداتهمايحتجزلاولكنهصاجهاضيرلى

دألالدكانالمفهومولهدا..آحرلرافعوافعباصندالعابةتحفيئالحيرعلى

التزييفدرحاتتحنلصكما،المقاصدلاخلافالتريفاسالي!تحتلص

الحلمصوصلغهمالاحتمابمةلهمومكابهاالقالًمينطبهحةباخلا!

..والاستنارةالحضارةمىومبلمهم

حصانصللتزييصالمنحصدالمزيففىتخوافرانشلابدكانمناوس

الحصانصمدهوتلخصالرببتتدعلىوتحينوتلاءمتراءملعة

نلاتْلىالنفعيما

حقوحهلغبرعبةعلىالحصرلضهرة:لااو

الحيةعلىالحمرلصبيلفىالصميرماد:ثانيا

مر!قة.ررديلةْكلاضاحة:ثالثا

(124)
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-!التاريخترليوفم5الييومنيم-
اليهودىللتزييف،اة،لي!اة،لىالكمليات

الييودز.ل!تاايخي!حقاةقا

حقمىالبهرداقنرلهمامركرالأالرببإدسفرل!إلامداعلىولاء

نربيمهمحاءهاوص.رحفارةوشريحةوعقبدة،ركيالا،وحوداالحر!

لاالدىالتديىمفاماِلىاوصلرهارلهووصلواكنالهماععالدىللنوارة

مىلالدتاربحبةحقبفةلسوقمإلا3وص..حفردممالدكلإلاليهبمارى

.وهى:.والارتجا!اليهكعنبهارالاىوتقديرمالهاحدالأ

يربد(أرسنةثماكلائةلحوالىعصمموسىموتصمدإلاتسحللمالترراةاد

رلكىوالهدبليقيحلاخلالهاتمرضالمدةمذهطبةشفاماتاتلمظلت

علبهاكالىالتىواثقافيةالفكريةالدرحةمعاتفقتاتىللحدهـوالأصالة

المقامإلىالهردرفعلالهمىموالذى3هرامعانففتوالنىالهردكهاد

الىالريةالحاعاتكلوفرقوالعنحائرالحفاندكلفوقالألشىالمقدس

نميهاالىالنوراةطفحتادكادماومن.الحرلةالمطتةتحمركات

-الهرد!صاحتنتتدتكردتكادالأصعلبةالتوراةلأد-الرعرمةلالرارة

لالتلموالدى،المجلقالتاريخىالخريفمنزاخربيصطفحت،احل

يلالنهجتالىالتاريحيةالدراصاتأمامحصارياولاإلانيارلاحعرافيا

رالنفصى.البحثدىوالدقةالنفربمدىالرامة

أحدسفيهايمارىلاالىالقداصةعبحةالكلامذكاكتبهاومى

مرالشوراةنلكلىحاءماانوالضانرالأدمالىلىرسحأدلكادالجرر

الأقدسالريةكناب

الجصلالنحربصعملياتومد،الأولىلانهممذالهردعدوتد

هىحمانقنلاتلحملإلىوالدءر!

http://almaktabeh.com



التا!لخ-ترلي!فم5الييومنيبم!-

ثىكهمنجارلا3وحدالهودوالدوحدهموع!ملوحسسامالى:لاأو

الرييصموودلكأححيرالحر!ابال!سثو3وصسوامماحدالوق

للابة.الاخعاعةالتاربحبةللسبرة

كرلهعريزدداحممبرالعر!لدراموالذىووَبمإبرايماد:ثانيا

وسياللامادطلبالآحرمكانمىبهاتنقللقبيةورعياصالحاْنقاحلا

.للررق

صمحاالهودصر!دقدرلذلكدبيةدعرةصاحبيكىملمثموس

الحدةالبهابهىالمرعومةالرراةكظ!اوصحصصلهكادعامنحمدب!

عليهماومرصإيرايبمصلكلكانقدذكرانقدالكريمالقرآنلالىعلالهم

نل!تمتنبى31رذكَر!تركنسَافلَحَتذ!سبحانهفقال،صحمااللام

عخف!الآوننالفخبتنيمَذَاإن!وآتئخيروالآحغيمالديخاانجاةتزنررن

6)1!وضوسإلرايم 1 fشذيهرالكريمالقرآنتىريئ..(ا،علىسررة

أو!زنهلمايةنجنيانبلرلارثافوا)سحالهمقال؟رمرصىإلرابملصحصالكالحري!

.(طهصرة331.)!الأولىالفخفديطنجةتانهم

يتردراأدحقهممىلإلىالاميرد3رحدانهمطالمااليهودبد:لثاثا

لددمرلهاوعدراوالىاقدامهمقهاحطرتالىالمرلةالمعطقةكلعلى

المحمردالر!

دصحهممقددانرنهاعرالعر!!إقصاء3وحدلهمالسامبة؟دعاءعراما

لروكالى!التاسعالاصحاحدىحاء..بدركردلاجتمىالفدسكنا!هم

كمادالومروحام!جاتوحا!،صاماالملكمىحرحراالدي!لرح

درادالبهمثكاد!الأرصرننحبتلاءهز،مرلوحلرصالنلاثهلاءمؤ

ىددحاءعبرصعلىدبةالحرالجردبمرصضسا!؟لاء:حد!مه

(لحرسشر!،هـكرماوعمملاحالكرد-أاسد.اداصه-لإص!لا

(126)
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-!التاريغتذقيفم5الييومنيم-

حارحااحويهر؟حر؟ورعررهصحادألرحاملالصرحانهداحل،لعرىل!ص

عررةرشراالورادإلىرماأكالهحاعلىررصحاهالرداءوياتحامحدط

سحلراسبقطدلما!ألبهماعررةبصراملم.الرراءإلىساروحخاأبها

لاحرنهيكردالصبدعهدملحودكمحادمفال.الصحبرالهلهلعل!اعلهحره

لاتاللهليفغلهمعدأكنعادوليكىصامإلهالر!ماركوفال

الماضرا!صحاحاسوحاء.+لهمعدأكحادرلبهنصامماكرسىميمكر

الطردادسدسردوولدلهم.وباترحام!ملوحلىصالدرمده"2

طنمهم.فبانلهمحس!كلماتهإِلسادكل،لاراصبهمالأمحرانرنمرفتمؤلاء

!ها.المروعاصال3بل3وحداليهودعلىالاميةتفنصردلاإدد

وكات"كعرالحادىالاعحاحدىجماءمب!اوالحهلالنزيصويحنحع

لقمةرحدراألبمشرناارنحالهملىوحدتواحدةولحةواحدالالاكلهاالأرص

يخارلويهلِنالصعهلم:لبعصلمضهمرقل.هاكوسكراضمارارص!ى

بالساءرأسهوبرجاةمدكهلألمسنالبنملمرقالوا.الححرمكاداللبرلهملكاد

لضرالربلز!.الأرضكلوحهعلىلنددلئلااسالمسهالأرلمع

رلا.،احدشمصذاهرالر!وقال.برلهاآدمسركاراللديروالرحيهالمد

بمملو!اَ-يرررعاكلعلبهميمنعلاوالآدلالحمل3اشدازومدلحبحهمراحد

لحص-لارلحصهمبعلاحىلالهم؟هاكرللللرلهلم

لدلكيةالمدليالىصمكموارصالأكلوحهعلىماكمىالر!3لدد

ساللاصهاديمى

سعرا!كلرحهعلىالر!3بددماكوس.ا،رصكللادلللماكالر!لا"ر

قترلهاكادالىالالليةرالحضارةالاللىالرحرريلحراأرإإ،البهردلتولىا

لأرالاإدلكرمارعرسةشرنجةسالأحرىالحضاراتحباه:دىحبا!دى!بر

ىوحطرهـد3دررلهمكمارالامبةالمروعمىكبرالرعاحَالراالالب!-
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التا!لحغ-تزليؤف!5الييومنيبم!-

لميا3بفر؟رإلاالهردنجافلمضومى.الاميةرالآدا!اسامةاللحات

كلوحهعلىماكسالر!3يدد.الم:دكرلدكرمميقرملاحتىتاما

ماحصرريفرماالترلياةدرلراينالدالحهالاولكيحرفولى.؟الارض

لا!أى،"ايللا!إلىن!للالبلةإلىتصلالاللْ+الىيننهرد

..ولاوا!لاحاللالببرأثركليخنراانتزيينهمفىاليهودضاءرمكداالله

لةعلىالجرددا!يهصلنرىع!إلراميمميرةإلىهدالمدناتى

ميسإلياالالتا!حر!اختصواالذيى3وحدوالهم3وحدلهمالاعية

دوىع!مإِلرايمابومرفتارح..عليهاويغارإليثايتأر3سوالأحد

.(صاميودوالكلداد)الكلدانيينأوربمدتالآلهةتمائللصاعةيحمل

لنابراميم*:فهونرحبنسامإِلى)برايمشسبالتكرسسفريرتغعوفا

..+نوحينسامبنارفكادبنعابربنفالجبررعوينصوجلنناحوربنشارح

،وأدوحارادرلاحررإبرام".لد4)سهفقالتارحالا،الحاشرالإصحاحوذكر

إلراموأدالكلدانينْاور"ميلادهارف!فىأبيهقبلوماتلوطاولدحاراد

زوجت!ةلهمااتحداوناحور

روحةمرتارحتفهىساراىاما.حارانتوملكهصاراىاصهما

مىايفاودالحقيقة"إدرامبمْلانعلىالمشريرالاصحاحدىءحااكماحرى

ىدوحاء..!زوحةلىفصارتامىابنةبقانهاغيرالىا!ةاختى

رصاراىحاراداسولوطاإِبخهإبراماخذتارح"انعرالحادىالاصحاح

حارادليضر)إلىماتراكمارارصإلىمبواليذالكلدلييرأررمىمماصحرحرا

حاء3حارانلىوماتصبروخم!مالًنبننارحاباموكاتماكوانامرا

عيرتكرمرأرصكسادهى"ةلالرامقالالر!انعثرالنانىالاصحاحسى

أعطمووآدارككعطيمةامةفاححلكأريكالتىرصىالأإلىدتْلبكرص

داركوفمكالمهدلحكرمىدارككمىرالاركدركه،دكرلىاسسك
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-!التا!لحغتزليفىف!5الييومنيبم-

..لرطودهـمحهالر!لهتالكمالدهـإلرام2رصالأمانلحمه!

كعحارارص!إلىداتراحارالىصخرححيرصةوسحينحصاسإيرامركار

وماشة.ريمدذحائررمعهم

وظهر++الكمالودويخهامررةللرطةإلىثكيممىسكهإبرامواخار

لهطثرالديللر!مدلحاهاكدىا،رصهذهاعطىللكوتاللإلرامالر!

ابلصيتلين؟يللتمنسْرناجتهونص!الحلإلىماكصانتقلثم

لحىمحاعةوحدنت.""الحر!إلىرحبهوالى3،الرقمنولماىالمحر!

إنىةمصرشمترلةعلىومرامرأتهلاراىوفال!رإلىإسراملحالحدرالأرص

اصاتهمدهيقرلونانهمالمصريونكر3إذافيكرن.المطرحةامراةالكعلت

منلفصوتحاببكيخرلىليكونأختي)لكقولى.ويستقونكمبنتلوتى

رؤصاءومدحهاحداحةالمرأةأرالمصربرنرأىمصر)لرامدخلفل!اأحلك

لهرصارلمبعهاحيرااِبراماِلىسصغفرعرنبتالىالمراةماحدتيهلدمرعرن

عرلاتوليهفرعردالر!مضر!.رجمالوأتن!إماءرعدوحيم3ربغر

تحبرلى3لماذا؟لىصتالدىمامدا:لهوقالإلراملرعردردعا..عطيصة

حدها؟زرخىليهودأخذتهاحتىاختىهىلىقلتلماذا3امرأتكالها

.الديارحارجإلىشيحرهالاصاْيهووكلراده!

رلم.مصرالىالحدارهقلحيمتهكانتحيثإبلليتإلىإلراموعاد

رعاتهاراشخروحاثةماثميةمىممهاومنولرطاإبرامالأرصنحتل

ليىمحاصةتكىلاأحيهلأسإلرامدقالوالفرزيودالكحالرررحرلهم

دادمى؟أمامكالأرصالت.أحوالىإلاورعاتكرعاتىولير،رلنك

الادتيمياذمت"لىاليمبنإلىألادتضمالادهتإلىشتحبت

ردرالأدانرةداحسارمصركارصحصةأرضااما!هدراىلوطرلطرالمالإلى

كحالى!ى)لرامولفى؟نرارحدواهلها،صدومإِلىحامهرصمل!رلارارعل
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التاريخ-ترليوفمالييو+منيجع-!

محرلهإلى!رتهمى!يهإتالدىالمرصعلىوا!طرعبكارلعاالر!لهلفا

وللكسنراماالىرصالأحمبعمحطبكدإدىحمردهإلىض!الهرص

لحصأراصطاعصالأبحمهلاالأرصكمرا!لسلالكو؟ححللحدك

.لاءكماوعرعاطولاالأرصلىساصر!صراصها

مدلحامبهاولىجرولىسالنىممراللوطاتعدوافامحبامهإلراممقل

صدومطكمحرجالبتاعتلكلىرالحصرالهادبةامراءسيرفتالولث..للر!

حرلاونظراصركرهىالىلالعوملكصبويمومكادمةوطكعمررةوملك

رأصاور3جرملكرندعالبمطكعرصكدرصعالدبمعقلىمحهم

حصة.سعطوكأر!حة؟الأسارطكوأربرك،شحارسلك

انالىالأصحاحبقولألىإلى0011كبرةحمرآلار!بهكادالدبموعمق

رسالكعقياساصوأناتمطيىسادا:الربالدايها:إبرامقال؟:عر

اب!دامووماللاتحطىلاِلك:ايضا)براموفال.الدمنقىالمررهوببئ

...لىوارثببتى

رارثكهرأخاثكمنيحرحالدىللمدايرثكلا:لهالربكلامفكاد

اصتطحت.إنالحوموعدالسصاءإلىانظر+:وتالحارجإلىفادهلْم.

الدىالر!1;1:لهوقالحسهلهمحببالر!لآمن.سلكيكردهكدا

الأصحاحقالثم..نرثهاْالأرصمدهلبمطيكالكلدلبىاررساحرحك

لعلككقائلابخاتهإلراممعالر!قطعالرمدلكوفى..+:عرانلى

القيميير،:المراتلهرالكميرالهرالىمحمرلهرasالأرصهدهاعطى

والكحالبيرمرربينوالأ،والفرربير،رالحنبير،رالقدموليبر،والصربير

11واليبوسيير،رالحرحاضيير

الآنجهالحفانقالفدبمالمهدفلحىسطرممالنلحص

؟وباتوحامعامالفلكص!حرحراالدب!لوحبوكادا":لااو
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-!التارلغترليوفم5الييومنيجع-

نجر!علىالحردبةرلحرصرارحدممإليهمالاميهالبخرد-:لاصيا

عدأ!كعادولبك!صامإبىالر!مارك21نالالد!تَح!بخل!حلرمرلدعرة

حرانررصرالأستمرفرا3ر؟حمادويالترحامسامسرحسأر:ثالثا

الهرديدعىصبباممهمتجانلهمحىكلماتإيادكل.للام

الامبة3شحص3وحدألهم

سُعوسروخسصاحوربرنارخاس:11موء!إبرايمكادإدا:رابكا

لا؟رهداسالى..لرحبىسامسإردكادسدالحس

الحرلةالمطقةعطوالاعرورةصايردمهمساميةلقانلآباء،رارفكنادومالح

؟لرحسصامالرحبدالأسانهسهمكلبدعلىرلماد؟مؤلاءصالبهودلايرلاصما

برلاناربخةحقيقة-رتلكساماسعصإ!راميمكادإدا:مساخا

وعدهالىالأرصلىنمرفراصابررراحعارهوالازهمرالههداسى-!يها

لإلرامالر!وظهر؟عشرالثانىالأصحاحفىحاءماحصرذلكدهاالله

اورساحرحكالدىالر!ألا:+تال3.!الأرضهذ.أعطىلعهلكرقالْ

لالر!فآمر.سلكيكررهكذاامتطحتإدالمحوموعد.الكلدنيير

بحطيكالكلدليرأورصأحرحكالذىالر!انا:لهوقال،حةلهمحبه

فانلأ.يخاقهإبرامءالربفطعاليومدلكوفى+:تال003؟ترثهاالأرصهده

"النراتليرالكميرالهرإلىمصرنهرمن..الأرصهدهأعطىللك

مداهـىفالل،اححبرواحفادكالانكلكلها!للكرمحى

لدعىأرحماعةأبةحقمنليىإددالمطلقبررالحرمالنممولممىلهالمفام

وحدمالهاالمراتإلىاللمىالأرصتكرد3رصالايةوحدماألها

الامبةارمداسىدليسسامللم!ع!مإبرايمكادإدا:سادسا
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التارلغ-تزليذفمالييو+منيع!-

فومهلهدابةالنرحيدلرسالهحم!هالع!3إلرالهنمبرماولكىعيهمفصررة

لسله3رارلنكأحفاده3والانه

3-راليهودينكردالىولذلك..للساميينرأبللمامييراب!مو3لالرا

مدا3الومتهىموالحر!على-الامةالساميةفروعمىفرعمامرعلى

الحفاريةو!روعهاتانلثابكلالايةيجمدردي!الد3العربادصلحفلا

.وكلدانوآضوركيرلاللييرمىالكرى

ععغةانفسهمعلىئسْمغواأنالمومومالادعاءهذامىاليهردشاءرقد

والريص.الحطلومنهى3الومهىمروذكاديخلدمكلمىالمبراهالفصربةاسةالفد

مترىعلى3الردكبفتدواادالمرببحاوللمالدىالرفتلىمدا

..ولحباوثقافياوعلباإعلايا3الحا

لأولعهالكفولكادعيهاونؤكدنرقهاادعلي!الىالحقائقوص

سىالمربببرؤفنمالابةسالةاينبروانأبدايحاولرالماليهرداد،مرة

حقيقنتهميعرفرن-المرباى-لأنهمعبيهمويتل!ونصفمياخذونالأندلى

اِلها،اليهردوانتقلاوروباالىالحضارةمركزالقلعندماأما..الجدلةالاية

كلعدقواف!نهمالعربوحقيقةالساميةحقيقةعىيخنايحرفونلاوالأوربيون

اليسوا،اشريحةوحراسالترراةاصحا!برصمهمعاميتهمعىالهردماروحه

..؟الانجيلاوالحديدالمهدأصل3

بنهمهمأدهمالأورلبولىبخاشاماالىالاتهاساتأكبر-!كانهاوس

مدهايامالىالحر!بتحاضادانحزيةرالمضبحة..الساميةممحاداةالهود

يعظ!مردمابكلويممرلهمهسيتراورصحارالمصللالاطلالانهامدلك

الاميةيحادورلاالهم3المااماميطهرراالىمحاولير
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-!التارينمترليوفم5الييومني-

!صلاالههردإدمرحرحىنعردمحهنكاملالمدعىالحىالنردمدا

حرارالأ3حدض3،ويرعردرعراكا،وأحازهاللهألاءالهمعى

أسرته.إبى،؟لمهمإلرابمألاءإلىتنقلالبغبضةالصصريةمده

نداسةالأرهامتلكعلىرنممىاومامهممعلتمقالنوراةحقانقالابودلربص

الميصةالهردعمصريةوتنحلى.الحالمينعلىويتمردرنلهايقزردحاصة

الادسالإصحاحمىحاءواسحاقاساعليهولدمرلدلىمالخلىجر

هَاحَراصهامصربةحاربةلهاوكاتلهنلدفلمإ!راماصاةساراىواسا011عر

الرلادةعناصكىقدالر!ذاهرلابرامساراىسقالت.

.صاراىلقرلإلرامفح.بيرسهاأرزقلملىحاربىعلىادحل

إِلراملإتامةلنيرحربحدصحاربتهاالمصريةمَاجرَإِبرامامرأةصاراىفاحدت

ولمامحلتهاحرعلى!دخللهروحةرحلهالأبراموأعطتاكحادأرضلى

عليكظلحىلرام4ساراىفقالت.عيهافىمرلاتهاصغرتحلتالهارأت

بميهادىصحرتحلتأنهارأتفلماحصعكإلىحاريتىدستالا.

ا!حلى.يدكهـىحارلكدامولاراىاِبرامفقالوبينكصيىالربيقصى

وحهها.مىدهرتساراىداذلقابمبن!ىبحسطلها

الحبرعلىالريةفىالحيرعلىالريةفىماءعينعلىالربملاكلرحدما

ندهبراير!لىانبتابىمىساراىحاربةباماحررقال..ضورطريقدىالى

لمرلاتكارحمىالر!ملاكلهامقال.ساراى!ولاتىرحهمىمارلة"لالحقالت

مىيمددلاسلكاكفرنكنيرالر!ملاكلهاوقالبدهاغتواحصحى

اساعيلاسمهوتدعبرالافتدبرحملىاتماالر!ملاكلهانالGالبهرة

لمدلتك.سمعفدالر!لا"لى
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التا!لحغ-تزليفىفم5الييومنيبم-!

وأمامعيهواحدكلوبدواحدكلعلى!ده.وخاإلسالايكرلى!له

لهالأرنىإبلإتمحهانكلمالدىالرباسممدعت.يسكىإحرتهحمبع

فادكألبرمىمارنىلحىالنردعيتلدلكرزيةبمدرايتايضاأههمافالت

.+اصاعبلماحررلدنهالدىالها-إبرامردعاابالابرامماجرفرلدت.رلَارَدَ

طهرصةونسحيرنسعابىإلرامكادرلماعثرالابعالإصحاحلىرحاء

بمعهدىماجحلكاملاوكىأمامىص.الغديراللهأنالهوقاللإلرامالرب

؟مافانلامحهاللهونكلمرحهةعلىإبرامفغعد.حداكثبراواكنركولك

إلراملمداصكبدعى*مالأمىلجهورأبارتكردممكعهدىدامهرألا

كنيراواكثركالامصلحمهررأباأححلكلألىإبرايمأصكيكردبل

للكسرليرولكبيىعهدىوأقيميخرحرنصكوملركَامماواححلك

لكواعطىلمدكمنوللكلك)ليها،كودألدياْعهدأاجيالهمفىبمدك

إلههم.وأكردب!دياملكاكمحالىارضكلغربتكلحدكْرصصولنملك

!جالهم+سلعدكصولسلكات.عدىفتحفظاتوإطلأبرايماللهرنال

لاتكاصبصاراىلألراهيماللهوقالعرَالابعالاصحاحفىجاءيضارا

؟لاركهااباسهاأيصاوأعطيكوألاركهالارةاسهابللاراى(تدعراسها

وصحكوحههعلىإ!رابمسمقط.يكونونمنهاثحربرملوك؟مماليهرلى

صةتمبرلتوهىصارةنلدوهلسةتلاسيرلدملنلبهلىرتال

لكللدامرأتكصارةللاللهمقال.امامكيمبقاصماعيلبتلهإلرايموقال

اصاعلواما.لحدهسلعملهباابدمحهعهدىوأفياصحقاسهوندعرالا

يلدرئباعراش.حداكنبراواكزهاباركهأناما.ميهلكست!قد

مدالىسارةلكللدهالدىاحقمعاتبمةعهدىولك!يهرةبرمةواححله

إلرابعراللهصمدممهالكلامصمرغملماالآلةالةلىالرنت
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-!التا!يغتزييفىفم5الييومنيبم-

صارةالر!وانفد،اسحقمبادصوالمرررالحادىالإصحاحدىوحاء

ى!إيالالرايمرولدتصارةمحبلت.تكلمكالارةالر!ر!حللقاكا

الذىالمرلردالهاصمهإصرابمودعاعهاللهنكمالدىالرنتدىشيحرخه

اللهإصهكماأيامنماسبةاسرموإسحقإبرابموختن.اسحقسارةلهتهولد

لإلراميمففالت.يمرحلإلرامبمتهولدالذىالمصربةماحراسصارةررات011!

لقئعَإِسحقابخىمعيرثلاالحاريةمذهإِسالآنواشهاالحاريةهدهاطردْ

ىدالكلاميقبحلالالرايماللهمقال.الهلبإِلرايمعبىلىحداالكلام

اسعصارةلكتقرلهماكلدى.حاريتكاحلرمىالنلامأحلصعيبك

دسلكلأدهأمهعاجملهايصاالجاريةوابر.نللكئذعىداسحقلأدهلقرلها

علىإياهماواضماْلهاحَرراعطاساماءوقربةحيزاواحمدصاحاإبرايمفمكر.

القربةصالماءفرعرلما.شرسبعلريةفىوتاتسضتوصر!هاوالرلدكتفها

نوسربةلحولحبدامقاللةرجلتومضتالأضجارحدىتحناٍالولدطرحىَ

سعوبكتصرتهاورسحتسقابلةفجلمتالولدمرتأنطرلافالتلهالأ.

لا.باهَاحَرمالك:لهاوتالالساءمنمَاخَراللهملاكرلادىالحلامصرتالله

رضدىالحلامأحملىفومىمرحبثالغلاملصوتسمعفداللهدلأنحالى

عطبمة.امةساححلهلألىبدك

8888!8888888

(135)
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التا!لخ-تزييوفمالييو+منيبم!-

الاربجةالحفانقالهردربيهصالحرءهداسلخلمر

11لمطهمرالمفصردردرحدممالهمنكرارسيملودلاالبهرداد:لااو

الاميولى.دهم3رصإلرامبملل3عبراحدولامهم؟لل

وألنكصحالابفللا!ابزكدعنرالابعالإصحاح؟لىعبر:تانبا

.وأحمادهابائهكل3)لرايملسلالىوالريصالماريل

الر!فولستمامانجاكدماوهدااحرىدودحماعةلهبوصصلالالل

اسكيدعىللاالأممىلجمهررأباوتكودمحكعهدىرا!هوألااما":رالرام

كنيراراكنركالأممىلحمهررالاأححلكلأنىإلراميماسمكيكونللإلرامصحد

سلكوسيررليكلبىعهدىواقببميخرحونمكرملوكأمماراححلكحدا

رلأعطىلحدكصولنعلكلكإلهالأكرنألدباعهدااجيالهمفى!مدكس

إلهحم.واكردياالد!لكاكمانارضكلغرشكارعىبحدكمنولسكلك

امماوأححلك+.وعارة.؟الأمصلح!هررأداأحعلكأنى+:فعبارة

إلرابملسلكلإلاسهابقصدلا،+يحرحردمنكًوملوك

ماأولكالىالذىعإبمإصابمل،حردبنكرواالىاليهودبمظعلمرلما

عبدةتكونانعليهاوكنوامَاحرَامهوغلىعيهأرروافإلهم،إلراميمأب

إبرايمصبامرودلكتاءمابهاتمما!لأ!راميمولىالأالروحةلارةلة9

جاةينهدألىرلهمىإلرامبمرطل!اسماعبلماحرابحتدلماوتصرع

علىبدل..موحودعبرالساعبلوكادلأسحقبمراالكقاللحاةاصحاعبل

للاللهممال؟مامكلحكنراصماعللتلله3إلراودال11المرراهدرلدلك

لسلهسالديامحهعهدىرافياسحقاكسهوتدعو11لكتلدامرأنكسارة

ا!فيارج!هضهرإلاركهألاما!يهلكححت!مدإصاعلرإمالعده

لكنلدهالدياسحقمعنجحهعهدىرلكربهرةأمةرأححله،ِنجاعرانى

لحدهى-لسلهإلدبامحهعهدهراباصض!اسمهتدعراش،سارة
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-!التاريختزليفىفم5الييومنيبم-

إبرامبملهاحاءكاالنرحبدوضريحةالرجدعفبدةمواللهعهدكار!إدا

صيماولاعير3"حدمحهملركولىلالالحهدالمقصردد3رحد3اليهردفإد

صحقإ3ٍلامقرلةتكرارهادىحاءت!العهد"لمظة!لى

رأصنرهالبهردرحهالهردلضبةمىنمرأحفدالإدمداصولصلا

راتهعدمامَاحَرب!اساعيلعلىلهـارةلخطفىدلكيضحتواراتهمفى

.الجراثصلصيبلهيكردولاوامهيطردهادإلراميمصفطلتيمزح

سارةبطبعلادلالرابمالالهىالأمرعدرفعلها!ىإلرايمراحمهاوعدسا

اعتارألامداومعنى..نل+لكيدعىاسحقدا:ْلأنهبناصهميما

سبهص.رنسلهلألسحقكهوالبفاء،كلهوالل،كلهالاعتبارإممالأصاعيل

.؟.)برايمابناءأولمواساعيلبانعلماللر!الالحيازمذايصدر

..صهاهالعر!علىاليهودىالحمصرىالحقدبلغوهكذا

!!!!!!!

هىالأولىالحفبفة:اليهردريفهماتاريحن!حفبقنبرالىمدالحدلصل

.المداءفصةمىافالةوالحففة..ع!مإِلرايمرسالة

المفدسةالبهودوكنبالوراةصبزدلممإلهببةالد)برالمبمرصالةعنأما

يحرحهمالحربهالممطفةجاتفىقرمهيقردلاللهصلةلهتقيارحلاكرلهص

رعقدته)لراميمشريمةلهاحاءتالىالصحفأما.الررإلىالظلاتص

مىتبهلىرأدخلخالحيدأوتربمىالترراةإلهاننرللمالوحيدبة

للاشمردهامرسىلصحصنحتفظادوالحايةالرواياتمىرمحتلق،الأفاصيص

ياءرلىكمابهايحشراالىلليهردبنبحمما..أحرماصالتوراةباس

لىالكمرىالمحاهدةيحعمدعرعاعَ!مإلرايمصبرةبمرصالكريموالمرآد

عرصحاءوقد..وحدهللهحالصةالصرديةفتكودالترحيدعقيدةميل
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التارلحغ-تزسذف!5الييومنيبعحهـ-

رنمسبةمرالصأردحهدىالمر.

لىالدىالأمرومدا..الإلجةللرسالةللتهبئهَالحبرديهَتريه،الأرلالموف

أولاانتقدالكربم!القرآر..ع!إبرامبمرسالةلحىبدركرهولمالجرديحرله

وهدايةتيى!طرةالكرلىدىذظرادوحبهاالركعىمرهةالريةالروحاد

منكوتإبْرايمئرِيوكذنِلت)شالهجلفقا،المنزمةالرحدانيةإِلىومحراح

رنجبممذافالكؤكارأئالنلغي!جنظمًا!اننوتينبنريكودوالأزعيالئوات

لأثبىتازاتلتلَئالىبَيفذأثالغانافيانتنررآىتلمْا!الآنجب!أجثلاثاذاتلقنئا

أكرفذارنجيفذاتاذناليغةالثثىرأىقنئا!الفئاليرانقومبنلآكوننَرنجيش!ديي

الئؤاتنطربلذِيونجهيوئهتإنِي!تئركوننجئالبرمميإتِيقؤأياثاذأقنتطنا

(الألفامسورة75097).!انثركِيربىأناوطخيقاوالأرض

قرمهيقردوهوعليهلكارالإيمانىاليقين)لىع!ابراميمأنتس،هكدا

صحالهفقال،الحراروكادالمحاحةمكانت(وحدهلاللهالأيمارإلى3بدعراد

يخارنيئاءآنالأبهتتركوننااَخاذولافدَانؤتَذاللهِبيأتحاخوقيتَاذنؤضةرحَاخة)

اشرتجمألكنمتخائونولاأشر-طوكتاخافىفيسَتكرودأنلاجمنطْشيءكلرنجيرسع

رلمآضوا-سالب!تندنونكنمإدبالأننِ(حَقانترِيقننِقائصتطاتاكفكغبهِيخرزلىسالال!.

(الأنحامسررة40882)!ذردوضالأنننفنمبطنمأزبخكإيمالفمينؤا

عادةالحلبلسيهادمعالىالحليةالمحاحةهر،الالىاتربحىالمونص

إنرايماتاولقذ)جحالهمقا؟التحدىذروةلهاللغاتىوازيعلالطمونادالأ

عاكفودلهاأتغافيائنا!يلمدهطونؤمهلأبنالإذ!عالمبرلهوكاتلمىرثدة

قالوابم)-بينصلاليديوآ؟ؤ!31-لقذلق!عالديرلهاالاءلاوحذلاقانوا!

دطرمنانديرالأزضالئواترتليلكغللفال!اللأعبنمىأتآنملالحقاحنتا
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-!التا!لحنتزييوفم5الييومنيبم-

فذلربر!تونواأدلغداقائحملأكبذدرتالفه!الابديدشدلكمعلىرألا

لمىانهعبهامذالعلصفازا!يرنجغونإنجهلعَلئغلفغبمِرأإلأ12َحدالجعلفنم

انسبىانجبىغننيهفاتواثازا!إنراينملةيخقاذيذكرفغتتىيبناثانوا!الطالمير

مداكيرضفغنةنلقاذ!إبزايئميابآ!انذأفنكأآنتتَائوا!لهذردلحففنم

ئنم!الطابنودأتنمإئكغتتانواأيفهنمإننترجنوا!يظقونكاتواإدفانألرفنم

لانااللهزودبنأيخئذرنتَاز!يخطنونمَؤلا؟سَاغبنتنغذرءرببئكفنئكوا

تائوا!نَنقئودأت!اللهذرنبىتئذرنربنالكغأت!و!يفركنميثايخقغكغ

!إنرا؟عَننرَمَلانالَرذاكونِينَازيَاتنا!فاجملِنن-إنآبهكنماوانفرليحبرتوة

بنعالبينبهَانجارَبماالبمالأَزنيإلَىوَزطاوَنَجاة!الآخْئرِين3َتجغنكيدابهوأراذوا

بأنرنجايَفذردأنجئةوَحغنامنم!عَابحِيننجمَناؤكلآتافِلَةريشوبإلخَاقنهورنجْة!

.!غابديرنرَكائواازكاةنهاياءالفلاةطتامَانخيزآتلِغلإيخهغوأَؤيخا

..(الألباءصررة51073)

!قدنجاتهثم،ع!آلابرابميهاوقعوماالحصليةالمحاجةمذهع!و!ضلا

ع!إبرايمالاءاولهر)ساعلادعلىالتاكيد،ارلامرارتقرر

.لحالا!لة.!نافِتةرينئو!اسخاقتةورنجا)تحالىترلهمنهدالتير

واوالريادة،الألاءاولموفإساعيلإدن..الريادةتصىوالمطيةالحطبةتصى

..ويمقر!إلحقإبرايمؤمبعدماحا!تالاللة

المرعرمة-نررانهمدىالبهردبعردهمالمرموالكربمةالآبةمدهدىبتفررالالىمرأا

أنمةوجناهم!رنحالىمحالهلحقا؟والألباءالرسلرسالةمرالالىمرالأ

رإياءالملاةوءاقامالحيراتدعلإلهموأوحيالامرنايهدرد

،1).!عابدينلاركالواالركاة
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التارينم-ترليوفم5الي!ومنيبم-!لا

مصاحى!+المداء12تصةهرالهودريفهالدىالالتالتاريخىالرفص

لى-تورانهملىحاءلقد.إصاعيلولبىإصحقموالبهودعدالفداء

رإمررالأهدهلحد.وحدث..(1:التكوبىسفرمىوالحثرودالشانىالأصحاح

و-جدكابنكحد.مفال.الدامافقا.)لرابمياهلمقال.إلرامبمامنحنالله

الدىالجالاحدعلىضخرَقةهناكراصحدهالمرنَجاارعىإلىالحقغبهالدى

رمحهغل!الهصانيرواحدحارهعلىرشدصباحاإبراميممبكر.لكأفرل

إبرايمفقالبيدصالمرضعإلىوذمبوفادلمحرقةحطباوضققابهاسحق

رلحدهاكإلىلحدمىوالملامأناوأماالحمارمعهاها31إحلالغلاميه

لدهواحدالهإ!حقعلىررصمهالمحرقةح!إلرابملاحد)لبكمالرحع3

الى.ياوقالالاهإلرامبماصحق،وكلم،محافدهـكلاصاوالسكيرالنار

.مقالللمحرقةالحررفأيرولكىوالحطبالارهوذافقال.بىيامالذافقال

إلىبناملما.محاكلاهمافدهاالىبالل!حرفةالحروفلهيرىاللهإلرايم

الهاصحقررلطالحطصورتالمذلحاِلرابممناكلىاللهلهقالالدىالمرضع

الهلبدلحالسك!واحديده)لرابممد03الحطبكلقالدبحعلىورصمه

.i%Ueبدكتمدلافقال.لدا.فقال3)برابرايموقالالساءمنالر!ماك

الكتمسكملماللهحانصألكعلتالآدإِلىنجابنمملولاالعلامإلى

لقرليهالمابةلىممكاوراءهكبقلاداولظرعينيهإِبرايمفرفع.عىرحيدك

إبراهبمددعا.الهصعرصاشخرَقةوأصحدهالكشىواحذإِلرايمسدهص

برَىالر!حللحىالومَبقالالهخىلِرأَهنفرَةالمرصعدلك

الر!بفول؟فتلداتىرقالالساءمىنالبةالرهـإلرامبمماكرلادى

ماركةاسارككرجدكالكتمكرلمالامرمدافملتاللثأحلسإلى

لرتشالمحرشاطئعلىالدىوكالرملالسماءكحوملكنبراسلكر؟كنر

سمصالكحلجسالأرصامحمبعسللتدىرنجاركإعدانهلا!سنك
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-!التارلخترليوفم5الييومنيجع-

إيرايمرسكىصعلرإلىمحاردهوادقامراعلامهإِلىإيراميمرحعثملقرلى

!اصعلر!ى

مىمىتاريخةحقائقتالمدا،قصةيررىالدىالحزءهدا!ىبحد

:اليهردتاريحفىالأساسيةالركانر

المحر!الرجدسنالأهر)حقادعلىالمترانيهد:ولىالأالحفبقة

..11إسحقتجهالذىوحيدكالكحد":لألراميم

قبللالرميمالوحيدركانالأولالاسمواساعيليكونانئنِىَالمقاللرفى

عر.الادسالاصحاحفىالحفنةهذهفررتالرراةلارعلمااِسحق

كحرمتبهبراسلهيبهرالذىرمرالجاركمر)حقاد:الالةالحيقة

للهمىياركالدىوهر..اعدانهلا!برثالدىوهو..ركالرمل..الساء

.الأرصأمحمبع

إلىالرحبماشبالالالةالتقلالذىالأعظمالمداءأد.الاثةالحقيفة

إسحقلمصلكالىالأنالية

ا!ة.منهتحرحوأنالبريةفىيحيث!انإصاعيليكصانهالمقاللرمى

ا،لماطتجكرارترراتهممىالحنصريةرسحوااليهردادالرابحةْالحقيقة

الربفلمناليهردوعلىليهردمكنوبةالاميةألىيحىرهذارالمراتصرالممالى

النصبرمدااجرإربالننمةإلاالابيرصسيعرالا!لةالعر!اد.الحامةالحفبنة

أصلهمالحربان،لكارالمرلىالرحردإلكارهىحاصةدلالةهدالكل

فررعها.دكلالامبة

!!!!!!!!
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التا!لغ-ترليلافم5الييومنيبم

إليساءسيهاالكربمالنرآدلىوردتكصاالفداءتصةلدكرسإلاهاوص!

سبحالهْقالمقد..الصجعللناريح

(IIانححمىفاننر"تا،ذاتوانالأا!تضنوروشاخاتكنمراللة!نخودطاشذ،د

لىصترت!جندلىرنيإلندامث)قيؤتاذ!الأشنيرلحطا!يخذالهلارادرا!

اذخكأ!يانامليألىىإسني؟تالالنئمغةنلغلنطسنلاأخلر!ترناة!المالحبر

لنحيررننةاشدنن!!الفاسشالشاء)دضبذبىئيشرناا!لآتبانالىسطدالاطر

انلاةلهومداإد!اننخيريلنركدن)ناازةياصذتتتذ!إنرابغيخاادر،دني.!

لخريكد!!ا؟إفيس!مْ!الآجمرلىفيقيْزضكا!غيميدنعرفدتماة!اننير

وعلنعنهؤ!اركا!الفالح!ننتا؟شحاقوبخرتاة!اننزصعادلاب!إئة!اننخبر

(المالاتصورة59:31i)"فينلتهلأوطئغئذزبهاوسقاشط

الآبةرردتمقد.يحقر!آلاءاولكانإصاعيلادهاينصحأيما

اصحقمولدانفررالىالآبةوردتالمداءنمهداولحد.،خليسغلابملهسرناة)ا

.!الفالحبربىبظ؟ضحاقوترظ.)سبحانهلحقال،اساعيللحد

!!!!!!!!

2،1()
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-!التا!لختوليفىفم5الييومنيجع-
اليهودعأسكتتا)بخي!حقافا

الحقانقنلكإراءالصترالترام،التاريحيهالحفانقترييصص!كرلرق

أصحالهاير3كلراعمصتبدالهالاللحقانققلىدالنزيي!..عمهاالسكر!أو

عيهمريتمىيعطىالت!ابلمذهومنل..الحقائقمىرا!هاالصادفةمىألها

الريبأصابيك!تحيلاًالحصمأقواليحللراانلىالحق،الحقانق

عيهالسكرتيمكىلاالذىوالبهتالىبالزورإلاالحصمحاءسا3وصومحاب

خىشخاصبمبينالصراعصنرعالحقائقترببصنج!رهكدا.فرلهاو

لالةفنص..مح!اكبارامرجودموأوموحودعيراحدساكادرلر

دمتميماالصادقةمىانهاتنبتأنوتريداوتتحدالتراجهاشحصيةركانه

ته.اعتفدللرتررتهالبه

فإدمرحردةغيرركانهاتماماإغفالهاارالتاريحيةالحقانقصالسكرتاما

دايبمىكادحقانقطصالىبزدىالفكرىالمهحأوالمكرىاللركهدا

الحقانقلرموراوللحفانقالطمىومدا.رالمقرلللمبودواصحةرتدرتظهر

بكىصلىإنتحيمصحاتمىنيانهاإلىيؤدىمحلارفحتلأحداتأو

احمحبر.الاسحالص

ناالمراعممىاصبحتعهاالاريحيكتادارادصطهاإداحنى

..المقليةمواريهحفتسإلاعهاينىلا

بشرارثودحلالهااليههردظل،ع!مموصىمرتصJفررصمةلمد

مصادرسلسهالارمانوراتهمحىتحيلدىاليهردلدا،ما!هةالترراة

إيماعيلادماترارئرهحصالهردسحلهاالىالناريجةالحفانقمرمكاد

مارقلى"لهمركهالهم3أحاروحدرلماع!مإبرامبمبلاءأرلكاد

رالماصلةالتييرإلىبحاواأرعيرصبيلايحدرا"دإلهمإيكارهيتححل

لالرصالة.الالهىلالحهدؤعذرابىالدرحدمممم؟محقالاءأدلررانهملىلفرروا
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التا!لخ-ترليفىفمالييو+منيجع-!

الصمه:نؤصلندعمأرالننرقةمذهضانصركارالمقبهلالجم،الإلهبة

مدعدىالاعتJركا..الممصلودالامبولىمهموحدممإسحقلاءلأالامبه

رلردلبوبةسا!ةص!صلادببةشالةالمر!شبحردكالواالبهوداد

رعدالهرديحصر021ألىككصلكالىالدينيةالا!ةشخبةالاصيكىلى

الراحداللهبحرفونلايرالدالرننيينأبنانه)1(دونالمؤمردابنانهلى)لرايم

.ا"الروحيةإبرايموراثهمنالاشئاءبهذاالصبيحرجالأحد

وححلرااللهوعدفىاحقرأبانهلاصاعلالىعناليهودلكتومكدا

هدامنكصومما..إسحقلألاءوالرة)سحقلأباءالوعدكلالرعد

القديمةاليهودبةالمصادرد!،لالنننبداخنرامهيمصصفيقاوجعلهالكوت

لاحارراسععلمعلىتكىلىالفدبمالحهدفبهادوتانوص-دانها

!ادر!لحىالجردنجاملحاءهاومى..اصراثيلبملكةكانتالنىاللاد

..العربأنهياءاوالجوب،لبياءالقديم3رعهد

..الاربحبةالحقبتةيححبراانالبهودبنطعفلمالسكوتمدا3ور

".كلمةيمرفوالىاليهودان،الأولى:شبتينذاتماانريخةوالحقيقة

الوةأصالةيختمماوهدا..العر!منإلاالبىرسالةيمردواولم"الى

يطلفرلىركالوالالآلاءءL-Alبسردالبهردكالىلقدالحربرةشةلحىالصسة

سكاتوالاظرالرانى3لاالحىسالاطلاععلىفدرةلديةمىعلى

الألدارتحىالبهودعدالرةسىصالدرحةالأرلى

ملكى3المر!مى؟لاءأرلمةدكرالترراةفىرردتدالىالناليهوالنمحة

عدإصرابلهالتنىمفدصادقملكىامارأبر!،رللحام،رنجرور،صادق

بهبدعلىمرسىنملمرندمرصعاهرهالدىضبصمروينرشلى،المفدسلت

عبهمننلمدالدي!الر!أياءساير!ركادالفبانلوصاحةالحكهلطام

لاالىحبةالروالالةإلىالالالةلالماعرالارلماعمهونحلمراالبهرد
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-!التا!لختزليذفم5الييومنيجع-

الد--جيرهـتالحر!لالىالهردكلصصرللغمعارعي!ارعا

ءا!"برصائررفبرضه!ركتموصكتىليرسمر.درحواجالرراةحممرا

إصانللىص

أير!جرةالفديمالحهديهابسالريالةالعحةصتركدلك

لعرسهاسانأيربلمقيدةالكبرةرالدلالة.النفسيةسحامداتهدىومبرنه

رالقمر،الش!عبادةككر.فهر(والنريةوالجودالسرغابةلىالهاسمره

البحرسرأعرصرالهاويةشواعقالراتصاعلىلانهبرالقداللهويصص

رقدعالحهالطن!ىصالحىاولى:"مقالأوالح!دالحرليرعدهلرقولا..

نبهصوارللمقراءأبايكورأدالضصويحد7الر-مىراحدعررلا

إِلىإلاريخظرادلاللهويعتميذيرمهعرلم!يكىوادالماكيرعلىلمعه

ناكألىاليهودعلمالدىمرأيو!كانرتد.غيرهصالمىيطمعوأرامراة

؟سمارل!!عرباومرضرعهوصمهحيتسأيوبسفرربدوو!ررصت

الملطبسيةراصىالأفىيهرةضهرةأيربصفرصاد!.وقدالقدبمالحهد

3وفدوأصارهمجلةالىالجردمضمهلهريضونالرراةيرربهالحنرلبة

ىدإدرعرالةفلا.سلبانكلامصحوهوآخرودمرصكلامم!سفهمْله

كلاعراءمنهيصطحودالاسكاندقدواصةضهرةاليها!مدايصبىأد

العرهدااصابولقد.بهايقبرورعبرةيصطمونهكما،الكرار!دصتهم

؟ير!لقصةيتغنودالعراءكادرالاممصردمى..الحالمألحاءدىديوعأ

ير!ص!رْبجلردالقادكالىأوروباوفىالحايةالحرلةباللحةمظرمةاتوك

عهلاللقد،انرارةيه!صآحركنابلهبظفرلهلم؟دلاتفديراوبقدررله

ندمل!اله.الكالهوعهاالىالأشاءأحلصواحدإلهأْكارلللرماس

الالابةاواالألابوالفدرالإلا!ففبمانهىلاألىالفصهللكص!المررنات

الأدبتبمه!ىبخارعهمما!شناالىأحىرلاالا"رصمدهعلىمحه
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التا!لخ-تزييؤفم5الييومنيبم-!

لحدماوماإرمبا؟بامإلىفداستهاالحرلبةللحريرةكالى!فدمداعررسصلا

؟لبادلىلعدحك!ةالا11يقولمرانبهمىبنوحعومركادإرمياادخى

والمررةاحكمةمد!نمطىرتيمالى"3المهماءصالمررةلادتهل

ألهاكاصمالبهالكلالحرلبةاللحةدى"بمر"لكلةمراددةوهىالصادفة

موسىلالىعلىسفرإلتهدىحاء.وكذلك(اليص)الحنر!إِلىتشير

حعَرقْلفرودى.السبرحلصلهمواشرقلبناءصالر!حاء:+

..+فارادجلمنوالقدوستيانمنحاءالله

وكدلكعهاالبهودسكتالتىالحربالياءذكرفقدالكريمالقر7دأما

علبهم.حمبتالى

لحضيذكرواأنيحقللالألهمناالضالبالواردهوالسكوتكادلار

الكرتصالىرالحو!الحدداحيددحهملا3بهمويدواالألباء

يحهلرصهم.كانراإداإلاخريىyا

ديسةرسالةأصحابالكرمالقرآلىفىسيرتهموردتي!الذالصباوالاء

هؤاءسلذكر.وتوجدهاللهذسيةعلىنفرمحضاربةاخماعبةإلالة

،نمودإلىأرصلالدىوصالح،عادنجومإلىارسلالدى،هردأ.الألاء

لادرب!.،يو!رأ،رشحبا

إلهن!نكمطاللةاغذواتؤ!ياظلفوزا3أخاطإفىش)بحالهقالعادقرمس

دبيرانطسنجطكإئاسعامةليفينجرأكإتاثؤمهسكنرراالديناننلأثاذ!ئفوناللايخرة

لكغرآلارليرسالاتألنئكغبانفالبمزتننرشوذرنكيسمامةْليننهىنؤمياتال!

حطكغإدواذكروائدر!تكغرخلإكلَىزلكغفيزكرطء!أدعخنمأو!أميرْلاصغ

تاتازابمتنلخوىلغنكماللهآلاءلازكر،1نعطةانخنقبيلوءوراذ!تؤملغدم!خنناء

رفعفدقال+!حالصدن!سكتإرفطسالاناآناؤئايفدكادمارلدررحدةاللهلبد

(146،
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-!التاريختزليفىفم5الييومنيح-

لهاساللهلرلمارآلاز!أضنجنوفاأصناءبياتذدزبيوعَمثرخ!رلكنمسعبكم

الديرداصوتطناتابرخنةسةواندبرفاغاة!انئطرصنجننغكمإ!يلاشعلأواشنطار

الأعرالى(سررة56072.)!نؤنجبركانوارمالآياناكذنوا

لكمطاللهاغدوانؤمباتاذعابخااحافنمننو!لىلن)محالهتالنودفرمرعى

تئوطرلاال!ازصِبيتئلفلىزرناآ!ةلكنمالذِتاثةفدِ؟زككِنمنجنيةحاءتكمنذنجرةا؟!!

تخذودالأرعىبرغادليلومكنملغدم!خنناءخظكنمإذراذكروا!أيغعداثباخدكنملوء

تاذ!ئندلىالأرفيبيتئؤاولااللهآلاءناذكرواترتاانجالرتخوننفوراشفوبلأض

زنجهششرسلنابخاأىأتتئونتهغآشبساتفعنوالئد!نتؤمهساشكبرواالديرانملأ

اناتةلعنروا!كابرونبه3آبالدىإ،اتكرواالدينتال!نؤنون!هأربلساإناتازا

الرخمةتأحدنقغصاننرننيربركت)نتعِذظبناا%ضالِغ؟وثازارنبغأضركنوعوأ

دكنمرتمختقفيليماكانننكنملَنَذثؤآنارَثاذغْفنمنولن!حَانبير3ذاربيتاقخوا

(ا،عرا!سورة73097)!ائامحبرتخودلأونكر

احافنممذير)لَؤلئسحالهلقال،اللهإلىالدعرةلىرصالهلميص،كاد

انيهلقأوقوازيكنمبَنيةحاءتكمثذيخرةإنبماتِنلكممااللةاتجذواتوْبمياقاذشنا

نإلكنمنجرزَلكنمإعلاجفاشذالآزمبىبيتنْذواولااتاءفغانسنْخنواولاوانيراد

لهآسصاللهيخل!سرتمنذونبراطنجوجمذونبكل!تقنذواولا!نؤنجبريخنم

رإد!انئنديركاتةكادنجتوايطرراتر!تيلأصإذراذكرراعوخاوتعوطا

وفوفياللةيخكمخنلامبزرايزنوالغوطائفاْيهأزسنتبانديانوامَكغطانفةىر

آشواراندب!يثيتيانجخرخكتؤمهساشكرواانديىانملأقال!انحاكبمنجر

(479)
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التا!لحق-تزييوفم5الييومنيح-!

كذلاإدكدنااللْهعنىانرنجاند!كاليمِيركالزأوتالبتابيتنوذناؤنرنابرشلت

كلرناوسعرئااللةيئاءأدإلأنجهائئوزآننجانكولىوتابهااللةنخاتاإدْنعْذبتكبمنجي

وثال!انتاتجحيرخرراتبالْحتيثؤشاريخننخآاتغرئاتوكنااللهكنىمجنماشيء

الرخفةتأخذتفغ!سبرونلطإذاإلكغثحجاائقغنَنِتؤيهشِكقرواالدِينانتلأ

شياكذنجواالذ-شفِفايقؤالأكآنئخاكَدْئواالذ!ن!نجائبسذاليمِغفِيتاَعغوا

نكنمونصحْتربنليصالاتأَنلَتكغنقذتَؤآ،زتَالَعفنميخولن!انخابرِينفئمكائوا

(َالأصا!صرة:5839.)!ثرإكاَبر!فَئآمىفَيهف

وعادة.وحد.اللهعادةإلىدعرةكانتسْببرسالةإلىالآباتودلالة

..الاسيينوتماطفعدلشربمةالك

رالارتماعالصبرتملمدىالبهردعليهمتتلذالذينالحر!البباءوص

الكريمالقرآدفبهتالرفد؟ع!مايرب،الروحيةالنبالةإلىالإلسانيةبالخاعر

لِهِناتكنمانةتاشجتا!الزاجمِبناَزحغوَاَنتَالفزمِنىأتِيرَئهناذئ)دوآيرب)

.!يقَبدي!وَذنجرَىيخديخَانجنرَخنةمًعَفمؤظمآفتةفرليآتاةض

..(الأنبياءسررة83084)

فيواذض)الكريمالفرآدفيهتالووداع!)دريىالحربألياءومى

صبم(صورة65075)!عَفاسسظور!اة!ئِامدقاكارإئة)زليي!الكلب

sومى راذكر)الكربمالفرآد!بهمنالوقدالكعلوذاالع.المر!لياء

.(عىصررة84).(الأَخَارِفيرَكلانبهمْلرَدَاوانَغإستاجمل

واذْكري)سحانهسفال،رلارصرلاكانلالهع!اصاعلوبتير

ركادرازكاة،لمئلاةأفذنحانرركان!ئ!ارصولأوكاَدازَغدضادقكادانَةإشابملان!ب

(014مربم"صررةه:ه45.)!.ترنهغذ
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-!التا!لغترليذفم5الييومنيجع-

حبههلىالحر!إلياءع!صبهتفدالهردبةالمصادركات!ادا

الخههسكللحردهلراSلمااصاعصلالاءصالكر!كلرصكرا

1jلصحهلحَدالعكرتمداألىإلاالافصادبةاوالمادبةوالمالةالدبهلمة

ثمردواصم،Oaditaعاداصمذكرمقدلطيمرسالرنالىالحعرالحى

4Thamuditداداحعرالحبهسitsدامداسلإدلالاعذكرماقد

القديم"الحهد11يها!نعمجلعمدمجهرلايكنلمشالهما

بطسالهطالماالحر!الاءعنالكرتهرالصرا!كلالصرا!ولكى

لالمصليلزسناادالمقصردالكرتهذاشانشوالى.للمر!ديبةلارفةكل

رنجيدلأظهارماودك.الرحئخليلرسالةدىالصبممىمىامورثلاثةفى

مى:انلانةرا،مورعلبهاالندلبىارلهاالتدلب!بمكىلاتاربحيةحقائقدىالإظهارمدا

الرية.ونطلافانهاالفمليةاصرلهافىالاية:لىاو

.ع!مإلرابمعرولة:نياثا

!بم.اِلرايمطافحاتمة:ثالثا

:لفرلفإلاالريةوانطلاقاتهاالقبلبةرتحركاتهاأصرلهادىالساميةصأما

د!د-السايةباسمعرفتاتىالنمحوبمنهاانطلقتالتىالرنبسيةالفاعدةإد

الطلقتدقدالعربةالحزيرةنة-هى"العرلبةالنحوب:+يقالأدالأحدركاد

نهروارىبيرالمحصررةومىالحصبالهلالفطقةلحرالايةالقانلبحض

خربمىآحرىساسبةنانلالطفتكا..المر!الألضوالحرالمرات

اقريقالىالحنةلحوالعربهالحربرةلثة

محلمىغدعهلىسلاللهحرةكانهألعلىالآراءمعطمرتتمق

المجطلاحلمرالفةنرقهاالىالحريرةلنةحربمىاللوكالىغركاتها

لتلعالنراتوادىالىتنحه3المارسىالحيحإلىالفبائلنصمدصالهدى

فصىالأشاله
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التارلحن-تزييوفم5الييومنيجع!-

المرحالىإلىالمزرحيربحصيدهصالأمراجلهدهانريحىيرالفدردى

،المبلادتبلالثلاثيرالفرلىم!هلسبداالمربيةالهحرةا!واحصالأرل

مذالحدماالىالدر!دلكمترسيرالمهاجرينجماعاتالطلقترلمدما

الحصبب:والهلالالمراتدحونلاحفتالنىالاميةالأفراحسالتاريح

كلليرالزفيةالمترةوكات.والكلدانيردوالبابليرنوالاكاديونالأشوربود

الىمىالأفراجتلكاقدمادعلى.شةوالصسنةصنمانةمابيروآحرلحرح

ونرانهاالربةلحصوبةردلكالنهرممنوادىصال!البةالأفاىدىاشفرت

يكنلالحر!اقصىأدحيرعلىوذلك..بالمراعىولحنامابالمحاعلالرمر

تحرأدقلمداحالهعلىوظلالبحربماءصرراكانلألهللرراعةعالحا

الهريروادىافا-أكثرومنوالممرانللأقامةمهياةالأرص،نصبحالمياهتلك

وتجارية.زراعيةمنالجاةءإحىثىلىرنراءخصرلة

تقربالامباديةجتالرقنحرالاميينالمها-سينقائلتطلقنم

.جاءصحراءصمتربةوعلىابرصطالحرشراطئلحراكر

اشرطنتالىاعردةالقبانلنقرلانوالأصحالاية!القائلمذارعلى

الجر!مىلاالرقمنسبيلهااصطمحت)نم!جنوبهاإلىثالهامىللطبر

عرليةمجراتماككاتقدأديظهرماالمخلفةالأولىثار6لاتقدمولم

هذادىوالمرجع.الأ!مقلالأحرالبحروشوافىالححازطريقمىمحسرلة

كثافةعلىيكونوالىسكانهرانررعدىغيروادمحروفاكانكساالحجازاد

التحارةلقصدكاتللنمالالرحلةرلكنالنسالةاللادغزوعلىتثجمهم

الحر!بفصدراادإلىالثالببرالمر!رالصراعقالزلازلرأخطارالعبقعقامورركلالحص

المزرخردبتقوكذلكالببرإبىالوبئاللحةالمؤرخرديرحعاناِلىاعبلاصامداركاد

المنصلردالو!لمدممومرالب!امل3الحارلةالعر!إبىنالواالدبنالححارإملسنولىالمحد

9،1هـالحناددسوسعطنالصةصالأايرجكا!(1)
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-!التارل!قتزليوفم5الييومنيبم-

ا،سإلهالصجتصالقمداعلىلحنمدأنلاحقبدا3رمر

العرلةالحةفإنْالحرلةساللفةالارتقاءجتمىميارالصطت"لىلايحوز

لحةبلفهماالقواعدوالظاموالقصاحةالصقلمنتلغلماليىفىالأولى

ضةلحىالجرباقصىمنالحربيةاللغةطافسدالدورةنهاية"اافمىالحجار

الأبيضوالبحرالمراقببرالرسطىالرنمةإيىالعراقمىالالافصىإلىالحزيرة

-المطافمراحلسمرحلةكل!ىوتتهد!تشمعتزاللاومىالمترسط

أرضردىالعرليةالجزيرةثهفىالقائلبينالصبةاللحةوحدةيختومما

قلالفرودعراتبحدمرجردةلازالتلمربةعاصروحردالحصببالهلال

اللغاتإرأحايخرملطينعىكتابفىAlbrightالرايتيقول؟الميلاد

رالساسية،رالبابلية،رالأضرربة،الأكادية:هىالقدمدىالمهررة(!)الابة

الحوبيةوالحربيةالثاليةالحرببة)لىمذهوتنفسمالصبيةوالاميهَالرفية

ولحضهاقديمبحضهاضتىلهجاتوصحها.والاثيرلهوالنهالمعينيةاى

فيهاوالترقةإصطلاحسالةهرفإنماالتقيماتمذهصتقموكلحديث

حلالالباحثرردرصهااقىالجرمانيةالهديةاللحاتلينالتمرتةمىجدااقل

الاكادية--عداالقديمةالاسيةاللغاتانإذ.الأحيروالضصفالقرداوالقرد

الإلقالايلحظولاجاورماوطلهجةكللتركبجثالأجرويةمىتغار!

المرلةاللهحاتبيراليرمالانتقالمداسنليلحظكماإلالهجةإلىلهجةص

لمالميلادقبلالنانيةالآلفمطلععندالحبريينالآباءعصربداولما.رالحرمالية

مدهدىالأصليةالحربيةاللهحاتبينالفرقعلىيزيداللتتبينالمرقيكد

أكرالصبهالسايةالحاتسالْرصمنفصلةنمهاالأكاديةتكنولم.الأيام

الحدلينْوالصاقيةالمالطيةلينالإلفصالص

51هـ0المرحعلفى(2)،1،هـ9،المقادتابصالأصاءأسبها!(1)
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التارلحغ-تزييذف!5الي!ومنيبم!-

،الححارالرشماسياءعدرطهدىييقع!عرلاإبرايمكارلفد

!قدماوس.وحههلىمرصدأالحر!يكردادالحرابةمىيكىلمولدلك

فريةفانلبونخردًتفطمهجتوعسرمنفةليهالنالإلىالاتحاهكاد

لمنلإلهولذلكمصرعلىوالأحرىباللعلىبحفهااعارادقرتهاصبلغت

الحجاريقصدجث)لرايملاصتتالالمهدةالأرضمرالحر!يكردالىالبدهى

الاذولاالحبمىمشولدك؟وطهوالرطنارفالأرضأليت..

انهمذامىيعهمالاعلى.الحرلبةيتكلمعرلياكانإ!رايمأننقرأدالنرب

مىمنانميهاالضالحرلِةواللغة..ونقرأاليومبهانكتالتىعرلبتايتكلم

إليهاتحرد3منهاوتطلقالحرليةالحزيرةثبةفىتميقكاتاتىالقبانللحة

عض.إبرايمزمان،الزمانصالفترةتلكفى

رتحرموالامالعراقشارفإلىالينمنسطلقةواحدةاللغةكانتلقد

سميتفقدمحتلفةلاسماء3صنذالحرلةاللغةمميتوقد..وسيناءلحلسطبر

كانرالأنهمرذلكحمطااليرلانيونL.L-1كاالحريانيةالحربيةاللحة3باتارة

الحربيةسميتماومن"اعرربة*أو"ألثرربة"3باالنامنمالبممرد

القانلبحضبهاتقمكاتالىالجطقةفيوذلكوالسريالةالرريالةباسم

عصرقلكانتربماالقدمفىمرعلةعصررمىالجزبرةضبةمىالقادمةالحرلية

طريل.لامدإئرايم

!ياتقمابرلغاتعدةمحبطهافىكضمالرلي،نيةاللفةمذهكاتولقد

اللغاتتلكوس،الإسلامقلالحرليةالقبانللهحاتتتايركانتكحاببنهما

شانحةكاتالىاللماتمنوغيرها،رمديان،ومؤابوأدرموكنحادآراملغة

..ول!اءالعراقبينالمتدةالأقاىمى

المرالىم11iot:إلرابمع!معنالجرديقرلأنودرالدالعرالةسو؟بصا

051-الرحعصص(?)

(nor)
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-!التاريحنترليوفم5الييومنيبم-

سرعدتحتىالهردروحهاالىرهامالاْصودلكالحرىإبرا!؟ف

بريضاالملمبرليريكىلىإد،لبهملهاالملمالحفانق

هىما،أجل؟رعرليتإلرابمعرولةعنالِهودصكرتحققةمىسا

الصربة؟حقبقة

قلالحرب!القرنحرالىمفى،طويلابخاتندعىلاالصريةحقيقة

لىارحلالفائلصكيرةحمهرةلهاتسىعامةكلمةالصربةكانتالمبلاد

وكاتسالبريةالقانلصيت3وصالمراتلهرعبرترفدالامصحراء

نالهاصلهواد!هاالاخلاطعلىتجررلاالمدنمارفعلىتبرتقلاتها

أررنهممما-عمرمةالناءألهمرلو-آخرحانبشالهرانلهدا!احاصهاحالص

نفاليدذاتراسخةعقيدةإلىصارخىالفرودمرعلىبنامىطلالذىالحمد

صصةشىصافعدىمرنزفةكحردنمولححلهامماعبرهامىالحمايةتلنص

،الهيرىوالالرىالمرىكلصةوردتالمحىهذاوعلى..داكارلحاصهذاالى

الصعرىرآصاوفلسطينالممارنةتل+ثار2ْفىاللفطحيثصيالهاكادوما

رحدماإذاحتىبوحودليهرديكىلمالذىالرقتمىهدا.2"والمراق

ألهاويذكروداصصهمصالصريةيتردكانرافالهمإسرانبلإلىوالشوااليهرد

ملطيرفىالقبائلعلىالأراميررسيطرخىعقودإلامى!دكمحانيةلنة

لمصوحردمعالآرامةفىالحمريةدابتاردلكلجةصوكاروالمراق

الحريةالدثارالشيجهَوكات.العربيةرالآراميةالرقيةالآراميةلبرالأحتلا!

الحريودلهابتماملمامةلحةكاتكماوأصحتالملالىبهادلهاكلحة

القاثلارالآحرىالايةالقائلمىحرلهمصمعبحاسلرا،كى.يهمليا

وم!-كنيرةرتراكيىألماظامهاتتيركاتفإلهاوالطرلالحرلدات

إساصأقانحةلمة!هى3ولبرملهالأصحرو!ةماضبهلحةإص!صفا!نا

راليرلالةكالماريةحرىالأراللماتالأحرىالاميةاللماتمىالاضعارداعلى
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التا!لحق-تزييوفم5الييومنيبع!-

وعيرهالتحارىالتامللحكميةرالهد

الحقبقهيزكدمذا-مإدفلص!كرلا-كماعربامح!مإبرايمكاد!أدا

ولمرْيمقو!دلأ*.إصرانبايكى3)برايمأدرمىريفبحالطهالاالى

إبهإ!رايمصيقالولا.إبراميمحنيدويحقر!بإصرانيل"1)نسس

إلبهبس!يكنرلم.بحقر!ألاءرابعبهرداإلىبسبالهردىلأدبثردى

لبرالأرضتقعميمعدله-الذىالأقليمعلىعلااسمهاصبعالى!مدإلا

فلسطينمىالحنودىالقمومريمقر!اصناء

الامةاللحاتليريمرةلحةبالحريةالمقصودكانإداعبرىإلهيقالولا

للحةييهلمكاد)برايمسإدالطرانفلانردودالاميينمنطائفةبها3يتفا

المصلتقدالحبريةتكىولموكنمادالهريىلقاعفىالكادحميعيمهها

..الأبامتلكفىالامبةاللناتسانرعى

يلقبمافيهفأيامهلىولاإصرابمأيامنجلتوجدلمالبريةكاتلإذا

التكريرسمردىعرالرالعالأصحاحمىجاءكاالمبرانىْأللقباليهرد

؟"الصرالياِبرامرأخبربحاسفاتىفالْ!

إلىلةوليستحداِلىلههـلها.الساميرنممالهمالبردفاللرادا

.لحميرييرْرلاالآراسييرمنولاالريالى1صلراالاسالايةلاللمةنكلمرفدقر!

اسرتهقبلوسوالهيمالاعرلاكاد)براهيم)دالقوليمكنهذاكلص

داعليمامإنفاومى..الاديةفىالمميثةءلىدرجتالى+اور+يةمدمن

مىيكىلىوالهدبةرسالةصا!وأنهولغةنبأعرلاكاد3إلراإدلقول

ولابهاطا!الىالأفا-حكامبواجهاديتطبعبحبتوالقرةرالطرلالحول

الحشريقدمإلرايمكالىفقد،عليردآيللأحباركانتينيةالدالرناسةألىسيما

.الأحباراولكإلىاجالا

,Tهـ27اورللالرحع(1)
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-!التا!لغترليوفم3الييومنيبم-

ماصمهممهالرعرلىماحا!!اعهلأيحدلأدمصطراإلراهمكاد!دا

إلىلهحهومرلممهوحدلإلهرالمارعهالمراحمهعلىبمدرودلاكالراحت

إلىإلرابملحاتبالىرالدلربةالاخماعةصا!الأهدهعى5L,.الحر!

للماداالخركمداعلىالمحركمىديبةاسا!اهاكدإدالحر!إلىبحهأد

الكهالىبتولاهاالىالهياكلعبرميكلا)1(اللهلحادةلنىبتحركلا

11الحبردلكمىالمفدسلتسادةوالاحارس

رأالرحدالةتحرتوبحدالملهةالريةبصيرنهع!مإِصرابمادركلقد

lاللهعادةسشئعلىلوادلسطبردىليهميحبن!الدي!الأرفراملك"و

للر!مدلعنبللكلمكادالصريحةبالونجةحربةكاتعادتهمدوْوحده

مىالمنةنلكوسطرهرالنركتانباعهعلىالحبلدحشبصدهالدى

حاصمبكللأفامةيت!معمكانالهبحد4ألهعىمصلامدا،رالمدالحالآلهة

ديية.رلالةصاحبوأنهج!اولاباتاعه

نتحققالدىالمكالىوحدههرالحو!الىالبوبةلالهدابةإبراهبمأدرك

مدادى)ليهالتنيهيحىومما..رصصروالامالمراقمىتجارلهلمدرسالتلبه

بكىلموالتودوالماالرراةرواياتذكرتحبا،المقدسلتادالمقام

التويهولكى.طويلرصلمدإلامرسىوعصرإلرايمعصرلىلهلرهقد

وكادالألرانجلةالمسلكةلحصرمراكاجاءإممالهرالاشادةالمفدسببب

ناسْيراليبوعبودطلعدةبقرودمرصرمىممد..ليهكبرشارللاصة

نملراباميرلىأدولر(بحدميااورلنليم)يوسعاصشهمضادعلى

ياميرلىمعالببرسيودسكى.اليرببربطردوالمالهمإِلاجبرالهمعلى

اليرمهداإلىأرشليمصى

كلكى-الفدمالمهدصالفصاةسمرلبهفالدىاليرمماوالمفصود

232-الرحعسص(1)
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التارلخ-ترليوفم5الييومنيبم!-

يقيراجدصيرالقراعدسعيهاراتوايرسية!دعلىالئلصسيثردالر

عاص!ةدكاتداردعلهااشولى3ضاؤرلاسكابامكاتخىلها

سحدإلاتعردهالىنداصة3صوابهتاورضليم3لاآلذعرتالىملكه

داودأيام

حهر!ادعهامكوتحاعةفداسةالعربىللجو!كاتالرفتمدالى

دكرتهمايطسرااديتطبمواولملحدماوماأرسيااباملىسعضهاالبهود

وراءما.رمابحدفىاتامراالأسرانيلبينسضانمىالاصرانبليةالمصادر

)لرابم؟وحهفىص!داالحر!مذايظلملماذااذد

المحلمليبمالنالدىالدىوالننارعالتراحمعنسبتمدا)يىيتجهلالمادا

الها؟ودعابهاآمنابىللحفبدةالرنجى

لتْأؤلإن)+.اصاعلوولدههولهوانامع!الرابمإبىتوحهلفد

كالىدحلةوسإنرافيضانمنجاتآفيثبِ!نمِينلِنطرفذىئاركابكةنلدىسبنؤبع

.(عرانآلصورة97ة96.)!آظ

لولأل!قاتالحجارإلىإلرايمدما!صصشتالأسرايخيةالصادرإن

عصر!ىالباصيةالنقلباتافامتهالدىالمقدسلبتفل،للماسوصعبيت

ابهتالتىابيةبالقداسةلقهااديمكنقداسةع!وأسحتداود

الناريخى-قد!هامىلفضلدييةقدالة

الدييماالمنافةخهمقصردتحمدالاسرائيبهةالمصادرصمتفرحع

لطائمةستقيارعبهابكردادالجردعدإلراميملحبالهرديرمهاالتى

11؟ليااللهمررنيىات:"لقرلهميومايحاطبود"لى،الاس

مقامسىبذكرولهملمادا،مهملب!إلراهبماديحلرلىاليهردكالىلقد

جماكاررتكىلمنراتجارلايفودنجاانرا!etct.)تحالىنال!الجصبررالدالرة
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التا!لحغتزييوفم5الييومنيجع-

.(عحرالىا-ل^ر-67.)!انتربهبركالىسوطفن!ا

الطببحةمعينفقلامماومدا-لفرمهفولهصىورسالته)لرامبملرةرتتحد

بتؤبتاذإذلهابرافي)سحانهسقال-عيهجلمراوماليهودوالعلريهةيةالد

وتغتنونأَؤئانااللهِذرنِمِنتتذونانما!نغدنون-إدفئحخرذدكغرانفوةاللهاكذرا

لةرائكرواراتجذوةارزفياللهبخدناننواليزنانكنمننلكونلاالل!ذودصنقذردالدبرإرات!

لقرلمادا...(الحكبرتصرة61:71).!ترخنررإيخه

...الحيةغايةاليهوديخاهالدىالديخوىوالحدالديىالحدإنه

(؟57)
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التاريخ-تزييوفم5الييومنيجع-!

الحهـيث!التزييفاعمليات

(OAا)
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-!التا!لخترليوفم5الييومنيبم-
الميزانضاداليهمأخلاق!

أحلا:حمنهادىكاتالتىلببانهموصاياْمعاليهردأحلاقنت!قمل

داالممكىم!وهل6وصمصقوةمناليهودعيهيكولىحسامتقلهدرانية

ساصا-رماالمصورلظاولافوممرماإلىنحرلتالبهردأحلاقإدبقال

ومص؟كرارث

لايهردبةحضارةثمةهاكهل:لالبارتمهدناوسهل

ماكلحم:العورعلىالاحابةلكاتالحرلىالمكربهواحهالرسزال

ووحدالبة،وروحايخةوعلاواد!افكرأالبهوداعطانا.لقد.يهردبةحضارة

الكرىالمحةليكعليهاتفضلراالذيىالبهودلولامنهافارعةاوررلاكات

التىالكرىالاكذولةنحدالىالظامرةالصحةمرالفرلهذاشلولحل.

عهفاحتمتالحقبفةعلبهلىالدىالعمبللبن,j"الأورولىالرعىيينها

.دصرىلححوداونصىلحرفذاتهعنمواحفاهاار

الدلاصتفرع"النىالمصبريةالقضيةمذهلىسصم!لكودوحتى

ونخلنقاسبهاأنالألسانبةعلىالىالألربةاللحةوكالهارأرمانهاسنكلانها

..اننهاءلائغرفلاالىالرحيمةعراذيا

لريةخيقةاوحريةلمسيةالبهودلقدمفإنامنصميرنكونخى،احل

إحارصمهاالىالوراةهدهوافعومى.الوراة"المفدسيهالهافىمحسدة

راضالراوحددوولدلرالحبرواحاعهاعاشهاالىالأحفا!نرانرعلىاليههرد

للبهردالمبةالطبةواحدْلئمصررأالمهابةدىالكتا!حاءخى

لهتتومالدىمكرما!ى،والرحردبالجاة)حساسها!ىالِهودبةوالشحصبه

لحددالترراهمدهرافعمى-ممرمالهىتندهاحباةنصررمامى،رالاسالجاة

ممقرلةالممسةهدهطبيحة

الرراؤاوالمفدسكنالهالىمرصهابتحققمربضةلصبةالبهردبةإر
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التارلغ-ترليدفم5الييومنيبم!-

الرىالوحردعلىالمبهطرةإلىلهانمىنكامةخصانصنلات11المرعومة

ربحاتولريبتاصلةكطيحةالأحلاتىالصهاد:مىنلاتوالحصائص.كله

تاصلهكطيةالححردوالحفد..تاصلةكطية

الحى.الالحلال!رفىاليههودىالأخلاقىالتدخصائصاولوص

لىرالاحلالالقديىترنمالهودبهرتجرنمبهذاالمرعومةالنوراةوتصرح

لاسحارالحلمادىيقاحوكان11-:التوراةاى-فالت!قدوحلواتهمتهمصلرا

!قصةالمزعرسةالرراة+تررد03(11:1القصاةسر")الرالةالراةوابن

الإصحاحاسنفدتالىودلبلةشسنردنصةوكذلكالزانبةرالمرأةششون

السفرنفىمنعرالناسعالاصحاح.و!كف.النرذلكشعنرالادس

المزاميراوجزتوقد،ا،بصارسهاتتحىايىالجةالمحازىمىصر!عن

مد،ركبادماوامرقواللاوئالىوكناتهمبنيموذبحوا+:بفولهاالمهددلك3مآ

وتحسوالالدماءوتدنتكنحادلأصنام3ذبحويىالذولاتهمليهم

r):6.1مزمور)بافحالهمْرزلرا!اعمالهم 9 - r)..صرنيللذلولقد

بهيحار!واحداصماتومهمىجحلأنفىوسمهفىماغايةملكهم

الأرثانعبادةعىيكمراادالى3يدعوكانلميهفى.وهو،الملطبسِين

العريةالآلههفالرعوا"بهذرممْفقال.+اعرافي)لهالر!".عبادةالىريرحمموا

مىسينفد!راعدوهللر!نلولكموأعدواوصطكممىوالحشناروت

الراحدالر!رعبدواوالحنتاروتالحيماِلرانيلبوفزعالملطييير

(7043الأولصمرثبلسمر)

ملكاداودخلفهشاءولموتلحدأنهتاريخاتهافىالمزعرمةالترراةوتدكر

يرصخالىمىممراداوديحدولم..(.مق099عامحرالى)إسرانيللىعلى

عصرعلىآنارماالمكتالمببنبرمعوصداتةنحالصمماهدةلمقدحكمه

سمرريحكي.لهلستالىالحظمةأصبابمىسبباوكانتصيحالىالفه
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-!التاريخترليؤفم5الييومنيلا-

عخدولدأصاسقصابمةرعبصورةدىداودالملكنصةالالىص!رفي

حدجر:حةرلاعما!،(31الناسىصرنيسمر)ضاءرلألحاصكلحارله

رنفىيموتلكىاحر!إلىبروحهاررمعنخمرمىعاربة،ساررفهرحال

مناتص-مضلامدا.(212:?االالىصرفي)رحدهلهحالصةالمرإة

إورسيهصحدمرجألهالمرعومةالرراةدكرتاللراتىالاء؟الرارف

عيرصداودبرسيارالمرعرمةالرراةتركو"(513الالىصرفي)

لهححلتدندوالاءالحىمىضراصةدىوالعومرحبانهعاشلالهلصمها

الأولالملركسمر..المحظباتصوثثائةالداتمىصمائة،اص"ةالص

كنبراتكقالهإلا،(شيسْق)مصرفرعوناشةستزرحالهولر(3ا-110

رخاتويخاتوصدوأدوماتوعمولات،مزايات":مختلمةحسياتمى

إليمبدحلر!ولاإلبمندخلرالا+إسرانبللىالر!عهمفالبرالدالأممى

وفد..لالمحبةمزلاءرراءصلبمادفالتصقاكفهموراءفلولكمبمبلردلألهم

لربياصهر!ارلالهىلحمادْاسترضامرأنزوحاتهلأمراءليالىخفرع-

صروملكرم،الصيدولببنإلهعنروتوراءسبسانددهصا!إصرانبل

!حلوهكدا.عمرنشرصولمرلك،المر3ل!رحىرركموش،المصرنبير

لالأرالملركسفر)لآلهتهرْربذلحريرقدنكىاللواتىالعرلياتلانهلحيع

لمكعربمالهعلىتصويرهسلبادحكمالمزعرمةالرراةاشهلتو!د

ص-بترحىومنحصومهصإلادهحكهاصتهلفقد.الحن!وافترا!الرماء

درعليهشققدركالىلهاصنلمادسدلمماديا11انجهلقنل!ادر.تهمماوج

شلهمصوتدماء!دامرقأنصارهكلفىصبمهأعملللحيهطيكنص

ركارصادوق"مكالهرعبنإِدخار!كير3منمتحلصالكهةإدىالنمت

تنهبؤا!بفلإرلايامرضاحيهكببرإلىإوعر3له-ابئال!ص

(2املركح!ر)لفدنجهاحشفدألهحالإدلحداجعَلداحل
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التاريخ-تزييوفم5الييومنيح!-

عضاصةبحدواد؟نهمإلىلاليهردالمتفحقالحىالحمرحادىولقد

سبيلاليحدرنهإنجهملل،منهيتاشرنولاعليهريحضونيزينونهالترالىمى

إلرابمالمفالضربرمذامىبلمولم.بئفونطعلىللحصولشروعا

.المكرمونالأنبياءدو.كذلكع!الخليل

سصرالىيرحلأنفررعندماقالانه)براهيملانعلىتدعىفالترراة

امراةالكعلتند)لي:"بهمنزلالذىالقحطصفرارا!رةزوحهوسه

يخقترتىاصأتههده!قولودأنهمالمصريونرش)ذفيكرنالمظرحسة

احلكصنصوتحيابببكخيرلىليكرناختى)نكقولى.،ليكتقرنك

..ةنتولالقربةمدهابرراةونؤكد..(1219:13التكرسسمر)

وعاربببهاحيرأ)براهيم)لىفصنعفرعونيت)لى(صارةاى)المراةماخذت

..(1طاه:21ابكوبرضر)"رحصالواتىلاساءوعبيداوحيرولترحدمله

يخهاينسحيرارارص)لىتوجهحين)سحقثاتUاالصقوالحكايةونف!

لهوقالإِسحقلكالبمافدعا.امرأتهعنالمكانأملوطله:ْجاءمقد،يخه

ألورلعلىقلتلألى:)صحقلهمقاأأختىهىقلتفكيفامرأتكهىإمما:

احدصحعلاقليللولاباصحتالذىهذاسا:أليالكمقال.لببها

.(ا-.26027النكربىسفر+)دنياعلينافحلبتامراتكمعللنمص

مفد،منحرحبرولاشانميننجربزانراادالأبءأباءبشكصرلم

+ثامار+أخهوالجلةبالحادعةداودبنأسوداعتصابعنالتوراةحكت

فرلصابنمالرمأيخهانانرةفارت(41-ا:13النانىصونيلسمر)الحدراء

لسعر"بسىطوبطعح..(2!-:1328ص!ونبلسنر.)عبةفلهخىله

":منطلقصاليهردل!الرالىمواحبرشبرعصورواياتلحكاياتالأأشبر

لاللعايامناليهرداحدادنحكىالرواباتسإحدىالواسطةنررالحاية

عهاشةتصحعه!ارسللاددحولمنتمكى،مردحاى11ْواصمه
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-!التا!لحنترليلافم5الي!ومنيجع-

حربمإلىالحبلمىلحبلةدالمدما.رالحالالحسىراثحةوكاتأشير

مردحاىحطرر.،الملكدلاعورلر،مامادادركوفد.إحنرلررسالمرسملك

!ردحاىادعير.لالمملكةالمقيميراليهودجمغوعلىعليهالملكصدرفارعر،

الملكتحدعأنعلألنرمعفاتفق.الدفاعبرريرلميقاعالحيلةيمدملم

الللجلراواتاعهها!الىيتلارلثريطةنضهامىرتمكهلحماها

الرراةالىالامرفىوالمجب...كادوقد،الدفاعوريرموويصبرلمردحاى

مدا.البهردجيلفىوالتصحبةالبطرلةرمررمنرمزاالقصةمدهسجعلت

اليهودارصتمقد،الصنروصايامالىجاءكماالزنافيهحرتالدىالوتتلى

رريلة،الأرضوتملئالأرضتزلىلألاللزنىبتحربضهاابتكتدصلااتاثلة

اصيرتجملاندىلا!ايرراةتردلم3وص.(91:92ويبناللاصر)

.للبهردسعمةبحلصدلكانطاطمحطب!تلاحدىللملكعبقة

لالزنىالمقدسيهالهصعادهيامرالذىذلكهرالهاىسالالو،ترى

الديىالهم،يزعمرلىومازالوا،اليهردزعملقد؟عليهولحفهملهريوصيم

نا؟ررنالاذا،هموحدإليمبرحعالرحيددفضل.الرحيدإيىالحالمرامد

لربهمتصريرممنمرضالىمميا.دعراهممىاليهردصدقمدىمىنتحقق

المكرجرابأخطرمىيرنانفدمىوالألرمية.الأمكلبهوداخرواعدوهالدى

حصانم!لىنجدهطواول..اتريعبكردالحردبةأصاسعلىلهلأالجردى

ماوم11الهفهر.رالممسيةالأحلافيةصفاتهمفحلوهالهموصماتهالبهرداِله

لحمة،مىلهميدلمهماسلععلىويساوموله،وعبادتهعه6علىعادهياوم

ىدوحمطمىساللهكانإِد...:+يمقوبلادعلىالتكربىلعردىحاء

للامورحت،ل!رنبالالآكلخزاوأعطالىديهصانرUالدىالطربقهذا

.11إِلهالىالر!أدىدتإلى

نهملقدرواعرفلاركهمعلبهتنلموادإلىربصارعولهعادهيصارعإلهرمر
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التا!لحغ-تزييوفم5الييو!نيبم-!

أجهرحهسمرهـيحقر!لررابةبتحلق!بماالمرعرمهالترراةلرريهساعيه

خىإلاريمارعحدهريحفو!مبقىلهلحداعهلهالطقخبةعو

يحقر!محدحقفالحلعلحدهحقصربعليهيقدرلاانهراىولماالعحرمطلع

لىإداطلقكلامقالالمجرطلعتدلألهاطلقى؟رقال،سهصارعهَ!ى

لمدلبااسكبدعىلادنال،كحقر!ةفال؟اصكمالهْمفاناركى

:فالبمقو!رسال،وفدرتوالاساللهءهدت,لألك،إِسرانيلبلبمغر!

.(2!2،:32البهويرسمر")ماكولاركهاصىستاللمادالاسكاحرلى

ساالاسشالمرامللالنرصانرصعإتصصفاتللهايرراةوادعت

لالرايماقتالىالأرصصمذه:لموصقالحيرا-الهإيىنبته

4ltdالتنيةسفر)اعطيهاْلنلك:قانلاوبمقو!!إسحق . :!( rلت

تحاسرالألهاوصبممارودعلىالغضىسورةلهجحتند؟دابصا)به

صيمعلىكضهويصىاتحذماالتىالكوضيةالمرأةبصسىسعوتكلا

الر!أحا!،الربلالهاوكلمسرصعليهااضنقوحينلالرصتصا!

..؟+"بامجمةتححلكاتL-1وجههامى-ابرمممقولو:ْقانلا

...شكذلكفىمابدلةصقيةوتلك

النىالارافةفتمهالخلقلانركتمورمم+الرب+اليهردويتصور

!صعدرعرحواالمبودبةمىإصائيلبووتنهد...+؟التوراةدىحاءتميم

مناقه-اللهلندكراليماللهلحسعالحودممةاحلمناللهإلىصراحهم

الهردعلىحرحفلا.(2-223:4الحروجصفر")ويحقو!لىاسحقإلرايم

-رالحرا!تجاوراوحطادللإلاالندموسا.الدمصغة-الرإلىلوإِدإدد

عادتهعرلالصرامهم)سرائللىعلىعفحبراللهالىندكر!الوراة

اققدواعدماسابديهمرصاعرهافامرهالدكيالدمىالححلعادةإلىورحوعهم

عميمحدلمىمرمىمعاللهدحلحيثرماموسى
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-!!لحنانتزليوفم5الييوكن!بم-

ععسليحمىاتركى2قائلاحاهـمرصإى،حاطه!قد!صقيمرلقاش

عصصم!لحعصأرمرصحاول.(32001احروحسمر21)،؟لهمعلهم

فانلايفَمَهأدصرىسبلابحدلمالاضممارلممائخدلمرلما،سالاكحماررله

21الحروحسمر)!لصكالرعلىرالدمعضكح!رعدارحع011 :r r).

;PLCالدىالرعلىالربددم(1:والابلتابعصهعىالر!رحعأد

حداالاقىإضا!وللع..(لأ،:32الحروجضر)+لحهيفمدإلهقال

يهبىضحتىلهميقولعراعةفىبرمذاتمرصبالإحرانبلإلهحمل

(..1اةاالمددسمر)*المصا!:

,lis wوحريرةاودلصلحيرعضبهفىيحمحلإلهIsبندكرالإلهكاد

الإلهكارو)ذا..التمبردىالاسعا!درحةإلىيتدنىJylكاد،دا.ويى

الألهكادل!اذا..إلبهتوحهلالأمالةوبرمىبدمالالهorsلادا..ويمالئبسارم

الألهدلكمثلملئرى،ولزواتهملاموائهمالبروبسيرهامرهعلىبمل!

؟حلاقرالأالآدا!محمردإلىندعوعادلةطاهرةشربحةهلحادبفعلادحدبر

دعا3مقدنموسالبهودعداحلانبةوطجةلصيةدطرةالسسرةإلى

11الرراةْسقالت،لالربا-الهردغيرأى-للاحاتالماليقرصواانإِلىإلههم

يارككلكىلرلاتقرصهلالأحبكولكنلرلاتقرضلأحى.لرلاتقرصلا

)؟لمتلكهاداحلاتالىالأرضدىيدكإبتمدماكلدىإلهكالر!

(2-.239:1اتبةصر

طقاتليرالمسادلتمش!ررةالكهاداخلقهاكماالقرراةرنسحل

الإسرانجلىالمحتحمىالملبالالطفاتحاقالدىالانحلالدرصتالجرد

الدبرإصرائللترقفاةبعقو!ليترؤساءياهدااصمحرا12لفالت

وأررشلبم.لالدماءصثبردبوديرالد.سنقبمكلويعرحرلىالحقبكرهرد

حرةلا!يحلمودوكهنها،لالرثرةيفصونرؤساؤما.لالطلم
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التا!ل!-ترليذفم5الييومنيجع---!-

بألى،رصطمادى!الالرنانليرْبتوكلولىو!،لالمضةلمردرروألازها

ضرعيا

البتوحلحرلاأررشلبمرتصبركحتلصهردتملعسمكملدلك

لدالأسرائبىللمحنمحوصمهاومى(1-9ْ32بحاسمر)+رعرةضرامخ

للدماربكسرر.حبحهمالناسلبنسنفبموليى،الأرض!مرالقىلاد

طا!الرنبر.محتهدتالىالرإلىاليدانشمكةلمصالمضهمربصطادرر

ملاحسمههميحكنرلهانفسهبهوىمنكليموالكببر،لالهدايةالقاصى

*يماقالهومما..(4-7:2ميخاسمر)الركياحصوأعدلهمالمرصح

!مهم!ىولالهمبالكد!يتكلمودرسكانهاظلاملآلرداعياءماسإلى+:

محردةأصرةكلمزنتوتدالجالةتصف03(6:21يحاصمر)عاش

سكاحمطلصديقلمرالا.عاحباتامهرالا:ققولالآرحامدرىليرحتى

ا؟!علىقائمةرالألةلالأ!صتهرِالأبنلأدحضنكفىالمضطحمةص

(6-705مبحاصمر)+لينهأهلالأنادواعداء،حمانهاعلىوالكمة

صلةحاءتلادا.لبهردرالأحلافبةالصبماالطيحةمىنلككات،دا

مرللإله3نصرريكودألىفيهضكلاممامانهالاكلةهدهعلىسالألهالهرد

!متح!لهممادموسهمصنحهوص،وشهراتدزواتمىومالهالعرسهمصععة

محمدةاليهرديةرالعميةاليهودىالضيرحاء3ومن.واحقادضغائى

لهلفالكنحادارصع!مإلراميمرمصفداللهادسحراماراحدةمحوريةلفكرة

أربكالىالأرضإلىابيكلبترصعيرتكرصارصكاذهـص013

لم)لركةوتكرداسلثواعطمرأبارككعظسةامةلاحملك

.(2-211النحَربرسمر)

.+الترراةقرلدىدلكبطهر،إسرابمعلىبرعدهالر!بمبصنم

لأروعرلارشرتاوحرلاشمالا!!يهانتالذ!ىالوضعمىالظر.عك)رفع

http://almaktabeh.com



-!التارلغتزييوف!5الييومنيبم-

للكرأححلالألداإلىرللك؟عطجالكنرىجتالىا!رصرحمب!!

لمحربالرعدبصتىنم.(61-31041يرالكوصمر)ص-صالم!كنرا!

الهرإلر!رصرصرصالأمدهاعطىللكتانلارسصناساعهداالركه

.(51081النكريرصعر")المراتلصالكبر

المفدصة.العفبدةحكمسالمنصلرناكيدهالوعدهداتكرارإصحماومى

رلكيمعهدىداحعل!.فرلها!ىابرايمسعاللهعهدنكررراةلالن!

لعدكم!وللكلكواعطىاالدباعهداَاحبالهممىلحدكمىمسلكوب!

-:718التكريرسفر)+اسدياملكاكحادارصكلعرلنكص!ص V).

فقرلالهرديقطنهالأرضصبمكلليشملالأعظمالحهدنجعنم

الر!يقرل،انستلداتى.الهلدلع3ورلهاصإبرايمطاعحبرْالنوراة

و؟كرالارككوحيدكاسكنمسكو!مرالأمدسلتإنكأحلمىإلى

لا!سللثوبرتالحرلنافىعلىالدىوكالرملال!ماءكحرمتكنبراسلك

(81-22061التكربرصمر+)الأرصامحمعسلكلحىريخارك؟عدانه

!!ك!!:منقول؟فصنهالنرراةنروىكالاحقالأفدسالمهدبنكررنم

لكلأس.رألارككسحكفاكودمذ.لىتمر!.لكاقرلالتىالأرصلى

ألبكلإلرامبمافتالدىلالفموا!ىاللادمدهحمعاعطىوللك

سلكفىوتناركاللادهذ.جيعنسلكواعطىالساءكحومنسلكرأكر

لحىالأفدسالمهدبخكرر03(4-62ْ2النكرب!سفر)"الأرعىأمحمع

لكأعطهاعليهاصضطحعأنتالتىالأرصيمقر!محاطاالر!قول

ونجارك،جرلارشمالارشرفاغرلاتمندالأرضيهرا!سلكويكودوللك

لدهىجنماوأحمطكمحكالارماالأرصفهانلحسبعلسلكرمىلك

(1-ه283:1التكويىصعر)الأرص!مدهإلىرأردك

I-,المظ"سAتاليصاءالأسهاكركا*(1) I A
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التارلغ-تزليوفم5الييومن!بم-!

فدسالأالحيلزكدالرراةعادتإصرافيلاسميحقر!لمى؟لىرلحد.

ر!كرأثمرالقديرالحلىاللهالا"ةلاصائلمقال،نصهعلىالر!قطمهالدى

؟عطيتالتىوالأرصصلكمنلجرحودوملرك.مكتكونوحماعةامة،

11رصالأأعطىلحدكصرلنلكاعطهالكلىاسحقإلراميم

..(21-35:11اليهري!منر)

قمهالر!بحبدادالبهردىالضررمىمقضياامرألىSرموصىجاءنم

مىإلرافيبىحروجلىفالالر!أدالنوراةفذكرت.الأقدسربخاقهوعهده

النىغرلهمأرضكحادارصاعطبهمأدعهدىمحهماقمتوأيفا+مصرْ

لكمواكولى!ئمبالىوأتحذ!:ْقالئم..(6:4الحررجسفر+)فيهاتغرلوا

أ:لرصالربكلامزكرلحىالترراةتستطرد3(607الحروحصفر")اله

صرالأإِلى!رارصصتهاصمدالدىوالثحباتمامناصعد.ادهـ.

الحررحلفراعطيها*)لسلكقانلاويحقوب،سحقلإلراهيمحلتالتى

؟رصالم:الهالاعلىالمقدصةبالأرضالمقدسالرعدمذحاءرلقد.(ا.:33

لالاضواقالحبالرنزحجالماعرنلبفدجةصررةعلىبل،محص،.المبماد

+ارصسهى،صحتلمةلهالارصا!اةالتوراهـحاءتاْرضلتهلكالضاربة

رسفر،03!مرضعسفر)+الر!11ارض(ومى:88اشياعسمر)كمالوثيل

1(رهى(11:61دالالسر)+الجيةالأرص،كلرمى(42ْ1ألنمحياء

.(2021ركرياسمر)"المفدسةالأرض

الآتية.لالتائجنحرجالرراتيةالمانوراتهدهمى

قاطبة.الأمأعظمبلع!بمةامةاليهوداد.

اخارتهكدااللهمةألى.

وصحارلهالكارهبررححدهإلىصللامفدسندررصالأأمعلىبطرنهاأر.
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-!التاريغترييوفم5الييومنيبم-
ريكرد.متقرلرصرا!ْاإمعلىاليهودالتوراةتزدادمطقىمرأواله

لكيعمجدوررعىالأإلىلالرحره..مرصحانكوصبدانهمحاعينالملرك

أضمباءسمر)منطروهبحرىلاالدلىالر!الاإلى.رجليكعارويلحرد

والملكة!ةالألادملركهمونفادالاملحىإلبكلبؤتى+.تفرل943،3

نم.(12-ا?:6أشياءسمر")الأمتحر!وحرابايخدنحدسكلاالى

ركرابكمحراثبهمالعربلروبكودعحكو!رعردا،حاب!يفص022تقرل

إلها.حدامتسرد.الربكهمةلتدعردأشمأما

إدد..(56ه:6اشياءصنر")تآمرود3محدوعلىالأمثررةتاكلرد

الفدسوالعهد..نرواتهالكلالأمتخريبالهردعلىينرمىتدسالألالمهد

الرلاليةبدعرىودلك،حضارتهاار!مجدماعلىْيتمامرراأنعليهميفرض

وتريبنالفسادبإضاعةبكودندوالتحرب،وحدامهالربكهمةرحدمممهم

عقوبفدر..ضىعلىتقىلاالىالابادةحر!،بالحر!يكردكما،لراثقه

بكرلى،الفدالةتسامىولفدر،الفدالةنامىبكودالنبرعلىالحفد

.الحربدرانعاحتلا!

نأدكرتفقد3،رحدلهمحاصةللحر!اخلاقاليهردتزسىلالرراة

إلىتصمنمياليبنالمدمىإصرانبللىلفمةالقم+فانلاْمرصىكلمالر!

الر!أمركامدبادعلىنجدوا.+يقرلنم(1301المددسمر"))قرمك

لهانمهمجهـبعرنهواواطصالهمسديادناءاِسرانيبرصىزكركلوقتهلرا

وحمعبماكنهمسدلهمحميعواحرقواأسلاكهموكلمواضيهموحبم

والبها3الاسمىالهصوكلالغنيمةكلراحدوالالارحمرنهم

.(1؟9،:317دالحدسعر)

011نائلةالالادةحر!دىاليهودبةللاحلاقنكربمهادىالنوراةونمصى
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التا!ل!-نرليوف!5الييومنيبم!-

اننلرمارحلكلصاححةرحلعرتامراةوكلالأطمالصدكركلاتلرالحالألى

لكمالقرهردكركلصاححةرحليحرسلاللراتىالساءصالاطفالحيملكى

18االحددسمر21)حبات - :17 r).سهاحللبهردالمرعرمةالنرراةورلممت

إلىاصتدعهانحارلهالكىمدبةنفر!حبن"فنفولْ(3وحديحصهمحر!

لكبكرلىبهاالمرحودالئمصفكللكوقحتالصلحإلى؟حاتجكلادالصلح

ددعهارإدانحامرماحرلامعكعملتللنالمكلمدان.لكويتصدللتحبر

العيفلحددكررماحميعلاصر!يدكإلىإلهكالر!

فحمهاعتهاكلالمدبةلىماوكلرالمهانموالأطفالالاءوأما

لجمبهعتمملمكدا.إلهكالر!اعطاماالىاعدائكععي!ةرناكللحمسك

النمعر!مزلاءi.3.رأمامامالأهزلاءمددسلشتالنىحدامكالمبدةالمدر

(16-ا"0ْ2الهسفرء)ماسةفيهانقللادماإلهكالر!يحطبكالتى

للمر!لاالمببشةاليةتحسدحيتاليهردتوراةفىعارةأحطتاتى3

محاطةتقرلاِد،ركافاحفدانفطرعارة.أححينللاسرلكىرحدمم

واطلالكحديدافرلكاححللألىصهبردبابتودوصفرمى"كاليهود

كللسبدونرونهمللربغكيتهمواحزمكنيريرخحولامنحفبرلحاسااحملها

.(4013ميخاسفر)المالأ.رص

الأسمامراحهريملغلصشعلىالحررلافىالأمثرواثاعاموياتى

الر!لهاامرالىالريحةمربضةمذه":المرعومةالوراةقالتسقداللوك!ى

يدحلماكلوالرصاصيروالقصدوالحديدوالحاس،المضةالده!.مرصى

المحاصة"مماءيتطيرأنهيخرطاهرابكردالار!ىغيرولهالار

.(22-3112دالمدسمر;
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-!--التادلختزييذفم5الييومنيبم-

-الممر!ا:صرىلاحرماالدلبالحىضمصعلىالهردبحمدرد

الكوارتا!علهترلادوينسردسوءكللهبضرود

بسنحفهالدىالرداقالحراءوكالهاالهودعيردىمصر!ظلومكدا

رلظفر33ومذلو3علمراليهرم!المصريرد

لهارودلللمرسىالر!لال3+الالعْالاصحاحالحررحص-لىحاء.

رعلىمواتجهموعلى3ألهارعلىالمصريبرمباهعلىيدكرمدعصاكحد

مصرارصىكللىدم!يكرد.دسانبميامهممحنحاتكلوعلىحامهم

رلع.الر!اصكاومارولىسرصمكداففمل.الأححارومىخا!الأ!ى

.عبيدهعبودوأمامفرعونعينىامامالهرفىالدىالماءوصر!الحصا

الهرواسقالنهرلىالدىالسكرماتدماالنهرفىالدىالماءكلنحول

ممرارصكللحىالدموكادالنهرمنماءلرلواأنالمصريونيفدر!لم.

.+بحرهمكذلك!رعرا!وردمل

مدلهرردتللمرسىالربمفال!النامنْالأصحاحا-لروحسمرلىرحاء.

مصر.ارصرعلىالصمادعوأصمدوالآحاموالواتىالألهارعلىلحصحاكيدك

.ا!مصرارصوعطتالضعادعفصحدتمصرمياهعلىيدههرردسد

مدلهرودقللموصىالربتالثم"ةالا!الاصحاالخروخغرسى!وحاء.

كدلكردحلمصرارصحميعفىسموصالصيرالأرضترا!مر!راعصاك

مصر.ارضعلىالصفادعواصعدرالسحرممالعرافرن

الحرصرمصار.رصالأنرا!وصر!لمصاهيدههرردمد.كذلكممملا

مصرأرصحمبهعمىلحوماصارالأرصترا!كل.3البهارعلىالاسعلى

ركاديمتهطيمرا!لمالحرصلجرحرالمحرممالحرالردكدلك.وفمل

+3المهارعلىالاسعلىالمرضد

-صإصرهالمرسىالر!تال3":الاءالإصحاحالحررحسمرلحىرحاء.
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التا!يحغ-ترليوفم5الييومنيع-!

!رعرديمأمامالساءلحرمرصولرره.نرلىالأرمادمىبكاابدملءحدا

طالحةد!املالهائموعلىالاسعلىيصبر.مصرأرضكلعلىعاراليصير

لحرمرسىردراهفرعودا!امووتمانردالأرمادلاخذا.مصرارصكللىشور

دأالحراثوديمظعولم3الباولىالاسفىطالحةبنوردماملسصارالماء

المصربير+كلودىالمراليردىكانتالدماملOvالدماملاحلصموص6fببفموا

يدكمدلمرصىالربقالنم"الحاشرْالاصحاحالحروحسمردىوحاء.

الأرصعفكلوباكلمصرارصعلىليصحدالجرادلأجلسصرارصعلى

علىالر!دحلب.مصرارصعلىعماهصصسد.الَردتركهساكل

الربعحملتالصاحكارولما.البلوكلالعهارذلككلشرفبةربحاالا"رص

مصر.تخرمححيعفىوحلمصرارضكلعلىالحرادمصمدالحرادالرتجة

كلرحهرعطى.كدلكسدهولامنلههكداحرادقبلهبكنلمحدانفيلضئ

الخرنمروحميعرصالأفحميعواكلالأرصأظلتخىالأرض

كل!ىالحقلكصلىرلاالنحرلحىاخضرشئيبئلمحنىإلَرَدتَركهالد.ى

يدكمدلمرصالر!نالنم:"الماشرالأصعحاحالحروحسمرمىرحاء.

مرصفمد.الطلامين!سخىمصرأرصعلىطا!مليهكررالماءلحو

"حديصرلى.أيامنلانةمصرارصكلدىدامىظلامفكاداسماءنحريذه

لررلهمكادإيرفيلىحمعولكىأيامنلاثةمكالهساحدتامولااحاه

ماكمهم.مى

عحطمالنحصلحمل011عرالنالىالأصحاحالحررحسمرلىوحاء.

لحمصإسانيللورفحل.أكتافهمعلىثيالهمدىحمهمومعايخنمرارقبل

الر!رأعطى.رنهالادمصوأمنحةدصةأنمةالمصريبنمىطلرا.مرسىفرل

."المصربيرملموا3اعاررحنىالمصرببريمرلى!ىللنمح!نممة
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-!التاريخترليوفمالييو+منيج-

لخلعى-%لصبعرضربحةعقدةلالرراةالمضلقا!يمادامداراقعمى

لا!نلاتمدالمادللاالبهردحدعالىالكمرىالحدبمهكات3مرانلانة

الد.ادةرالمكرحلاقوالأالنوحيد:ومىالبرمإلىلهايحدعرلهرالراولاصة

!اqtrت،ع!مإسرابالألاءالرلهاحاءمطلفاتربهاالمرهحدالأالراحد

ف؟الرمهالرحدالةلنكبَرِدلىاصهحداالحطبرالنولك!بمنممرص

المرعوسةالرراةدىدكر

البانهمسعلىولئوا3مواعلىصموهلالهعهااليهوداسنماص!فد

اللامعبهمعبى3موسإلىلاصانهمرررأإلرابم؟ليملدد

الهواتوامرىالأحلانجةاللربهاتأنحالإلهذلكمىوحدوا

لدلكالترجدصماءاما،الرحبدطهارةاما،الرحبدتامىأما..بةالحد

علىالرحدايةاصِتهاومى.الجردلهافقالىالمرعرسةالترراةتحردهمالم

كلهتاربخهه6,1Jمهمتمى!لماليومالىمنهتمقلملالهاريهمإبد

النىالرحدالبةدهىانريححفظهاالىوهىالاربجةالرحدالةدعرةاسا

ادورصاحىمويكولىادالأحدرصنوكان..احتانرلىاوأسحنصلهاحاء

حنىالاعفالمنعفاقاخذراَعليهاواسدلواطسرهااليهودرلكى.التاريحى

.حبادكيرهايىفية)شارةسرىلنيدكرماالتاريحيعدلى

مصر!ىاللهرحدالةالىرعاصارلمرإخناتونإنالقوليمكىنمرص

اسا.وصانبهمرالسنهملألوانهملالسبةالاسبيرتفرقلمواصهاالمرعرلة

راا،ولالنرييصهوددلكالرحدالةالىدعاصارلالهمالبهودبدعىحير

ا!لالية.حقولحى،الاريححقj)،انمهمحقسالهرداترلهالدىولالأالححرر

مادئالحالىامدوالانهمالجردقرلفهرالنانىاءلحودارالنالىالتربيصأما

لهدهيروحولىالجردكَا!ظللقد.اورولاعدقتهمخى،الآدا!حلالىالم!"

ا،،رلةالحصارةررحمىالنورا-اياور7لببر(اداخلاددىونرحنىالكرىلة.والأ
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التاريغ-تزليوفم3الييومنيبم!-

؟المهردمىمحكملدليرالمالمحدعالدىالزيفهذاصحةمدىفا

واصالحةاحلاقبةآدا!صابةالقوممؤاءبانىادطلفةاضحالةبخبلإله

مىالالسارلحصبتهوالبهربمرالمدلالحقشربمةعلى)لالةحصاللابة

الأحلاقلأصس!حرفييرنقلةمحردكانواأنهمفملرهماكلوإنماالفهمدات

المزرحينكارأكدلهذا..يمةالقدالمصريةالحضارةمىالإنانيةالحفارية

منهم:لدكرورلييرالأ

وشرلى.وا،لرجصودروساف،وصلير،وير،برشد

احدنصبع،سنةالفصيقرببماالدنيافىموصيرجدأدمقل

مىبالقبوللأحظىالمتقيمالرجلفضيلة)ن:قاثلامربكيرْ:الهالنراعة

تتفقصيغةفىالوراةسوردتالنجةفهده..+الظلمبغيمرجلثورة

الذبيحةصانضلالاشاعدامو:ْتفولحبتابهودكةالرعركةالجاةورموز

ممل+نم..(51:22ا،ولصونيلسفر)االكباشمناففلوالاعحاء

3:الأشالسفر+)الذليحةمنالربعدأفضلرالحدلالحق 2 i).وباستترار.

عدالرفلو!الآلهةفيهتزندينايخهغدلاكلهالتديمالرقتاريح

اشميرةمذهوتتردد..الحرعونيةمصرفىيناللىصوىاعالهمعلىسحابقم

.(1202ا،نالسنر")التلو!وازنالربولكن+:تتولحيثالبهودنوراةفى

الأحلاقدشررعلىالبهودىالسطوعنكاطةصررةلدنمانكودرحتى

:التوراةاسفارنى!ابلهاوصاالمرعرلةصنلصانحجوعةنتدمفانايمةالقدالمصرية

.+أبنوبس3+:بمالتدالمدسىنصانحس.

,1.ضالمالتحاذلكاعطنى"

لبه!هنبك

ولكىتلبكفىتحنظهأنلكحبر،له
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التا!لغ-ترليفىفم5الييومنيبم-

11يرلصهلمىريل

أرصلهلالدىحرالالترد

الأرضعلافاتترلعلا

الأراملارضندحلولامهارراعلىتطمعولا

:حاء،واقناثهاالنروةإعراءصبرالنحدوفى.

عدكممااكنروراءحرلاصعحىرلا

و)ذا..حاحتكيكفىعدكطكار)ذا

فلىالرقةطربقعنالروةحاءتك

حبر،لهواحدةليلةمحدًنمكت

شئببتكفىيكونلىالصاحيحئ

أححةلألفهاصنحتفدلالها،منها

الساءلحرطارثقدرمى،كالإرر

0105حؤ،914:1حز

:لالأناسعرسالمانحمدهيقاللومما.

ورجهالحكماءكلامواسمعادلكامل

صرلحتىإلىتلك

31حرلكلىحفظتهاإدح!لأله
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التاركل-!ليذفم5الييومنيجع!-

ذممكعلىححا:

-18؟2217جرء

حوا!لنردالحقكلامتطلأعلك

ار!ركي!للدالحق

22:12جؤ

يتامالأحفولتدحلولاالفديمالتخمقدحللا

2301حرء

هرولجىنحوهعيكتطرمل

اجنحةلفسهيصعإممادهلأ

الساءدحريطيركالسر

ه-23:4جؤ

ترات01كتابهدىلاسرافي!رصأليصترلىالمؤرخعقدهالدىالمصلوفى.

الآنبة:المالهةاررد،"مصر

+المكروبظلممىأرالفقيرصلبمىحذار"

:الأشالسمرفىويبهها

ولامقبرالكودهالمفيرنلبلا

البابدىالمكينتحق

22:22جؤ

الحسا!يرملهالافبمةدانررة،النررةعلىالحلقيزنرونصرحكاءركالى.

نفوليمةالفدالمصريةلالحكمةإلبهاالركولىالطينىسى
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التا!لخترليفىف!5الييومنيبم-

منيخرمرحدقل!أرعمةوإ!لحة"

الهممعهJنر

8-95حرء

الأمنال.لىالحكةمدهريقالل

مممععظيمكنزمىخيرالر!محالةمعالفلبل2

خيرالمحةتكونحيثالمقرلمراكة

بنضة"رمحهمحلو!نررس

-5111:17حرء

المحنىدمىآحرىولمبحة.

منجرلمؤالناس!صيحرمدبح

،خزدمىنروة

21-6111حرء

:الأنالسفرلىريقاللثا

بتمننجرسلاتسعبالةلقمة+

+حصاممعدلائحملآد

مبقولأوايهورالرقلامساحةصالا!الصرىالحكيمربصع.

حديت+لىعلبهتضغطولاعاعانؤاحلا

14-11013حرء

الأمنالْسعرلىربقاللها

)1*(
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!-
J-.(،عمرصاتتم!لا -e J

تحن"لاساحط

التاريخ-تزييوفم5الييومنيم

حرء22:24

:ديفرل؟الاتقامدىالرنجةسالمصرىالحيهمويحدر.

فاشطبعحامبارجدتاِلىتفللا

أبغصصأماحمارالآ

بهزمهمحتىاللهبدىل!لمكانرك

صمتك"(الأعداءأى)

!ها:22حرء

.الأشالضرفىريقاللها

،ضراوحدتإلىتقللا

ميخلصك"الر!اشظر

02022حؤ

ننفاللها(02:22الأشالسعر)+يخصكالر!الكطرلملم.عارةماأ.

(-5:0117جز)+يجيبهكيصبمرفالله:"المصريةرة

دلك.ومىالمرببرصالمحاملاتآدابلقلرافإلهممَلكتهمابامتحمرَولما.

عطمإلىجلت)داطحاماننارللا11

انحت،،دا،حضرتهلىشرمانكىرلا

بشطببهالدىهردم!كباحعرصطحاملسك

امامكالدىالطمقإلىدقطبلطر
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-!التا!لحنترليوفم5الييومنيج-

مه"حاحتكشعرْ

-2301318حرء

علنىذلكقبلعاشالدىحرتببتاححكمةمنماخرذةالحكةرهده

:حوتشاخحكةكاترند.صة

مافلتتاولامهكأعظممممنمعطحامإلىبجلونممنكتإدا11

ماالىفتطانظربلtاساسهمرحردمرسا)لىتنظرولا،يقدسهحبرلكيقدمه

ولاحدينا)يكيوجهحتىرأسكواخلض.إبالظرنبحلقرلاأطمكمر

.بحدتبداكإذااِلانتكلم

:الأشالسفرفىالحكمةهدهويقالل

اماسكهرمافتاملستسلطمعتاكلجلتإدا

ضرماكنت)نلحجرتكصكياوضعتاسلا

اكاذيبخيزأنهاأطايبهلتهلا

3-ا:23جز

والحكةالمصركةالحكةبينليْناَايقابلنجدالأعالمحالاتولى.

..منهاأخدتالنىالبهودبة

:نقرلالمصريةفالحكمة

ننهيجدعملهنىالمجنهدالطالص11

+الملوكحايخةمىيكرنلادحليفأ

(-2716:17حزء

دفرله:الأمناللفريفاللها

الملوكامامعملهلىمحتهدارحلابتأرج
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التارلثق-تزييلافم5الييومنيجع!-

ا"الرعاثأماميفصلا،بقص

2292حرء

لاانمالهة(11الأصنلةإدلمم:ثرشدالمزرخيقرلالمابهةلهذهتجحلقومبا

حاسعلىاخرىندالحمرالىالأنالمنرادإلىحبرحيحارهىلهاحصر

المصدرإلىالأنارةدردالاتاستموتدالمصرى"الحكهـةيها!11منيهر

إلىبلاشهةسحوإلىشار7فدالعركادلاد.الحصررتلكلحىكالمالرف

مفدت!ىجاءمفد.صراحةاصهيدكرلىلانخى+)يربآمىالم:الكنا!

أمورألكاكتىالى":التوراةصفرفىرردتالىالحارةمذهالحكيهمكلات

مدهكاتوتد(22:02لاما)؟!ومعر!ة(مررة)مؤامرةحهةصشريمة

مزامرةحهةساملاثلانيرلكف:+المالمبكرالحبرانىالصدىالمارة

11كنا!أددكرلاإدادلالةدايصحالنمىدىالامهالتعيرهذاولكى؟ومحردة

عوارادلرصندَنفدبروفى.فصلاْنلانبرصبنكونكادإبر!آمى

الحكمفصلالىنلانرد+:عبارةإلىاقر!كادالحرايخيرإلىوعلىالدالكتا!

نلانير"مىْواحدةكلةإلىالتوراةسالففرةلهذهالمبكرالمرلحاخصر+

الآتى!لحوعلىالمينفيالمغاللةتصبع+وبدا

:يقولالمصرىلالص،

مصلااثلانبنمدهلفكناملا

11والمبصالرضاستمطرىالنى

!م:277حرء

.الأنالصمرلحىربفالله

الكى،عالىالاشر،حى,,ىمر/د!الى،ىركلالررالسكردىالهوابرات!ى(1)

(018،
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-!الناريحقتزييوفم3الييومنيبم-
رممرلحة!مؤامرةحهةمىامرانلانبرإلبكجف؟لى

2202حرء

لحةلدبهكاتالرراةمىالامنالصفر)"(كاف:الىإلىلرسندربنهى

إير!آم!ليهابالجصرىالأصلمى(نصاالثلانينتضمى.!)كامه

المحتصرةترحتهض!فالهكلهالكتابمحترياتيَر-!أو.مر3الررعلى

النرحمةدىتصرفألهكما(27ْ22،42:02امال)لال!مالانلالْبر

الكافأددلكومى.فلطيرلىللحياةملاءمةاكرصححلهالحرعلى

يهاييقأدللاورتيحكلصرالماءليفرةلأنمنلاَ+الأوراححة"دكررى!

+الكاف"كادصصررفى.+النسرلاحعحةملطبرمىاصندلهلبما!

11هرالحبراليرعدالنحصلهذاالمرادفكالىليمماالاحععماالأرحلمنال

الممل.هذاكادكبف!ا)1علهدىالمجهدالرحل

صبهيربمةالقدالمصريةلالحكمةحملهالذىمررحدهالأمثالصربكىولم

لمارفإدْوكذلكالمصرىا!فحلمىمقشالإصا!صدأوردهمما

ليماداتهااليههردبةالريحةإلىللوالتة،والمرامبر،وأرمبا،وصرني،أبر!

لالادكاررودنهاسفداإير!آص+حكمةصالبهيرلفلتقدلرصندبفرر

عبنطرىالدىالإلسالىالراصررحصدضلاالاحلانبةرالمادئوالاشحاص

+إير!آمن"حكةدىوأصلهأرماسفردىرردممابحصدامروها

.إيو!آمى.

منلهالهيكلفىيحدمالدىحمقالأ)1

تفقدلحطةدىية-Wادىضحرةمثل

الاعا!محرلىمىلهالثاوعدهـروعها

الاروتكرلىكثيرامكالهعىيحمدرهر
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التا!لغ-ترلي!فم5الييومنيجع

لمهيحر!الدىحئاالدكىالرحلإما

تزدمرد!قةحىمشجرةشلشلهجدا

اللهحفرةدىوبظلثمرر

الحديقة"دىلهايةيحدلطفوظلهحلرثمره

الآتى:الحوعليارمياسفرفىالحكمةمدهوبحد

الرويجحلالالسانعلىيتكلالذىالرحلملحرد11

الرعرشلربكردقلبهبحيدالربوصدراعه

الحرةي!كئبلالجرحاء)ذايرىولاالباديةفى

سكرنة.وعيرمبحةأرصاالرية!ى

تكلهالربركادالربعلىيتكلالدىالرحلسبارك

نهروعلىياهعلىكخرهـمصوسةيكىلإده

احفرورنهاويكردالحرحاء)ذاترىولاأعولهاتمند

.الأنارعنتكصرلانحافلاالقحطسنةولى

(182)
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-!التاريغتزليؤفم5الييومنيبم-

لىاللهعلىلعدصهرإلر!س3عدللإلادالأعلىالمنلكالىلإر

دبمصادلةمجرداهى،بنا!للرصدربٍلهلصيرجرهواللهلألىر-غيرص

!كالىمرصالرحلراما011يقرللمرصرصماالجاحراليهردىائراثلىحد

(2103اعددصر)الأرضوحهعلىالدب!الاسحبعمىأكنرحداحليما

لواكبردىالمرعومةالوراةاوردتهاالتىللصورةنمامامحالمةردصرونلك

اففةعظيمالاسشديدالاطحمعملرحل"لالهْصررتهلفدناربحيا

..11عيرهمىرلاصاحهاصلاخطاتفمرلاواليةعدشراصةدالهحسه

الرفبقالمنراصعالردبعمرسىةالحدبدةصورنهمنالمررةمدهلاي!

صورسالصررةمده؟يرلليناالدحطامفىالرامدالنماثلالدثالحاشة

)"!رتهالارع!ىبمعرلايرحولايمحلا":الدىالانىالحادممرص

سمر11)داهيمتحولمفتدللمراما،طلغ+:والدى.(3202إشفياءسمر
"الصاتالرحلمرإيو!اصعدالأعلىالمنلكادرلقد7(53ضيعاءاٍ

مأ؟احلافىرفىمرمل؟النوراةدىبخروفلهالخوهدادىالس!ماترى

والمصالحة؟النبةيفتصسباسىمرفصفى؟لممهمرحدرااليهردالى

احاتردترالميعرلردكالرا(1"البهردأد"!لرشديفررهذاصو!ضلا

إمرةغتعالمىمحالإلىترمىحلقىمحالمىالعدالةسيادةليهاامتدتاتى

لرصالمائةلحدالرابعالمزمررحمصرلالأالمرامبرظهورقلألدماوالىواحدإِله

الالناقدىيهرانرالرابملهدهكاد11لهأيفاْبرىكما."طريل

الراحد+الإلهمفهرمإلىالمحلىالقملى،يهره*فكرةتطرر!ىالترحيدلممهرمالتدريحى

.1(4المرمررصبارلامرامبرصبفاللهارماالرابمنلكصممادحلرسدبررر3

58!الالقالرحع(1)

(183)
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التادلخ-فر!ييو5لييوامنيلإ4!-
،الفالمالليلعق

2إحاتردترايم.

الغردىسالأمقلىنحرديرح!

المرتقها،رضالظلامبكنصالساء

رؤولهم"ريلفومخادعهممىالاسريام

الآحريعرفأحدممرلاأنرفهموتوقص

نجرواأندودسهمA)نحتماويرق

المرامبر.مىيقالها=

للبصيرطلةنجمل

الوعرحيرادكليد!ب

401:2مرصر

.احاتودترايم.

النحالينوتلدغعريهص2الأسديخرح

العهكونالحالىوبيهصالظلامويود

س!ائهفىكتريحونجحلهم(الالهاى)اِده

المرامير:مىيقابلها=

تر!حرلنحطصالأشال

طمامهااللهسرلتلتس

2رمرص 1 2 1 0 i

(184)
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التاريغتزليدفم5الييومنيبم-

،الإنانالط،عق

احاتودايم!.

الس(اى)نرنمعحبرالأرصمىمرنة

الهاراثاءنرن7بانتالقوحبرالألحقلى

اضقكنرصلح!الط،متطردإنك

يرمىاحنفالفى(رمص)القطراربحسع!

واقفينويهردالاسويقط

ملابهموبرندود!بفملرداتنوفطهمحير

لدءتمهيداادرعتهمويرفحرد

أعالهمإلىيصرلرد3الهار

المرامير.مىيقاللها=

ترسصمآويهاوفىتحتحعصرق

المساءالىضغلهوإلىعسلهإلىيحرجالإدالى

32؟401:22مرسور

عالةالهردكاد،الحضاريةرالسلوكياترالأحلاقرالمفبدةالدب!فىومكدا

ربعصرله،المقتعايةيمقترنهعدرمنلهم!لبرهذاومع.يمةالقدمصرعلى

..ناطةالحرلةمةالأاتوللإممامصرفلت.لوادا.مصرسرىالعنصكاية

لرانها،تحتكهالمالمبنفرىعالميةصهبرلبةحصارةإتامةرالحابة

ىدالتاربحبةالحففةولكها،لدعبهالنراصالمنربهْوا!شراءمدالب!

!.وستقلها،وحامرها،ماصيها
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التا!لخ-تزييفىفم5الييومنيجع!-

مي!لسااف!اخي

؟الاميور3وحد3اليهردمل

؟صاملألاءحرىالأالمروعلىلنولماداالامبوروحدهمكالرا!ادا

؟اللامعليهمااصاعيلوالهإلرايمعرصقرمادا

إلرامبمأباءصاميةمعلراءدرحةعلىلبستإبساعبلساميةأديدر

ايصدالأعفالهداملادالالا..سايخهمصفصلتالهاارالآحربر

الهرديفررلكىمقصردالأعمال؟ع!لابرايمالأولالاسلكرلهلاساعل

حلاميةوالأوالععبةالحسمية!الخصاثصالمجفظردالامبولىوحدمملالهم

الاسعلىلهايسمرنالنىللالعالمينساحد!بهانجاركهملاالنىوالديبة

الأله.دهاخصمهمالىالالبةالعحةركالهااحممير

كاتإداهدا..رحدمملهمالامبةبحتلسواادالبهوداستطاعماوس

اعتارعلىاوروبالىيزرعرهارادتاصيلثافىحالصةسامةثتهاك

حطرطهاولوفىالايةعنيخاتحر!لاارروباألىاعاررعلىالسرة

لهحاءماوادالبهودكتا!موالفدبمالمهدكتابالب!.العربضةالناريحبة

شلكيظامرراادلليهودكادماالذىالوفتفىمدا؟الصدقكلا،لصدقمر

بححلصألىبظع3الدىالمرلىالاربضالرعىالعداملولاالحرا!ة

رنجتناريحيابطهرماألىعليهكالىحطبرةفضبةالبهرديدعبهاالتىالامية

إطاردىرالاجتماعيةرا،خلاقبةالنفيةلواعنهاريحللوفكرياتاريحياتهامتها

سنملةالدراصاتتكردادضركطةوالممبلوالحاضرللاضىالهودنصرراتس

رممألصهمالحر!إععحتىالدبدةللحرةهدامىشىبحدتلى

3سراحدبتبرحادنه؟بةلدىللامية!الحداءينهحرا؟لىبخرلى

الامبةتهةصألفهملرثهيسارعود
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-!التا!لحقترليوف!5الييومنيجع-

محادعاتصوكنمالابصاحاناكبداالاميةنصيةلريدلإلاتوس

الهردبة.الحرا!ةنلك

كائرنجلةكالرالكهمالابردوحدمم3الجودلىإر،!قرل

تصإِلىالحر!افصصالعربةالحزبرةشةلهاماحتالىالامبةالفعانل

الرأىلهرللعامينالأصلىالرطىعىوارجحهاالآراءإصحلىارالمال

قبل؟لهحدتولقد..المرليةالحريرةشهصالحرلىالحرلىالحرءلالهالقانل

العنحالصوبتنحهالامبةالقانلكانتالاربخيةالححورولحىالاريح

أدرممعلىالرمريينوغلراالمراقحنر!إلىماحرتقانلمفاكرالرق

الآشررية.3الاببةرالحضارةلاسلدرلةرانثارا

النحو!صسهاتفرعلماأصلاكانتالنممالإلىهاجرتتانلوماك

الاصماعيةقائلصحصماجرتأيضاالحا!مذارمن.دالكحاليةعرتالى

.(لححارللاورالأصلىموطنهمركاد،عَلإمإصاعللل)

اشقلراسففدفيدارلواما.لاتوسرقدارلرالقانلْمدهإشهرومى

حلكحإلىشالالرحلهمواصلرا03صالحاش-إلىوسهادر!إلىالححار

مطففىسامقروالاتبمرمحلوكدلك..صjمىرادإلىرمهالمفة

المقة.حيح

موطهاصكاناتىالممدبةالقانللمضهاحرتالاريعمنهلودى

إلىالبسمىمرطمهاكادالىالقحطالةالقمائلوبعصالامإِلىالححاز

وعماد،ليثربوالحررحوالأرسكلكةخراعةمهافنرلترالرقالثمال

.دالصاقولحملاثم

لصررةلهمنملالاصالابةالفباثلسانرمنالهردصفصلفدرولكى

دلاْرتمرلنهدماالىالاجن!اجةالأحرالس..لديامحرر!ةاخماجة

درحةعلىدانايكولودلاعمرمةأباءأوأحرةاكالرا!راءالكيرةصرةالأإباء
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التاريخ-ترليوفم5الييومنيجع!-

والحصانصالحلقمىواحدةطيعةعلىرلاالجاهرعرةالررقلطةدىواحدة

رقلةلصحمهفعرمدسهمدإد.المستقمليةرالتطلماتوالملوكياتالمسية

أرعرمنهلاءjارإحوتهمالةعلىيحرؤدلاحبلته ؟ومابرنهم محادانهم

إلا3يحاورولاسلااالإعزاإِلىوجدمايعتزلهمفهوثم.رسالأقلعلى

.وحذرتقيةعلىومر

رتلةلضحفهالحزلةلمهعلىمرضوالذىانحذولالضيفهداومل

مهمبتسالوفتنصلحىJSلاريتهحاطهماو3ينحاضاداألفهو،حبلنه

علىالمصمضرسوموابدايينىا!ذولالضحيصمذاملوالحررالردد

مهمالإلقامعلىحقداويخركعيهمويفم3يحدعمرتالاءجرإخوته

وأدهله3ممااحو؟دهالصتممالمهمصررا.المرصهامك!إلى

بكبرمداالمتحددرحلهدى.ومر.الحرادالرماررلكه،رإعظمسهماسحى

اعرركالهبررنخرهالانهلمرسلحىالحفدويرىعرتلىلمرسمىالربة

له.وبصحهملهمبركهما

لىعموتهاألاءليررحردماست!للى3الراتعيلةشادكادمكدا

مىالمقصردالإعترالحالصاتخذتفقد.الحربيلأالحريرةثةسالمرلىالحر!

سهاراحدةإلىناص،.اوالامبةالفاثلسانر

وهىالمهري!وادىحر!-إلىالفانل-كسانرالهجرةالىيلهاواتخدت

رهىرالس!سرةالرصاطهلاعمالقانمةوالحضريةالدوبةالمميةمىحالعلى

الصحراءرأهلامدلىأملمعالعاملدىالمحاطرةمروةأصحالهاعلى!ضلاالىالا.عال

بلريهاتهابمدليما،إصراميمقميلة،القبيلهَمدهاحعطتومكدا

.رالا"مدا!والتطيمالصادةلىباصرارهاوكذلك،ليمهاليارأحلاتها

رالفىلالمربةلعدنج!اعرتالنىالمرغانبةالماميةلهخهااحتمطتكما

والحصارىالاحتماعىالنداحتطررالمضلململالخحرالأحرىهىأصت

http://almaktabeh.com



-!التارلختزييذف!5الييومنيجع-

ىددرليريقرلالهدلرالإرتفاءإلىنطررتافيالامةاللحا!مائرمع

حدامللاكهواالمهردرامحقوْمرإلهآدم!ادهتحىالملمىالمححم

نجنابحردرادلم،الحمراليارالهدسةالملعمفةلحلرمخدبدحهلس،كالرا،

جتلالأسكدريةاتصالهمبحدإلاالتحلمسياحدواولىالأعتواريحص

يمةالقداليقبهسمربحاالرلريةلفهموكاتالممر!ةاقاس!ىشرعرا

امحالهاْلحىالأرسةمىبخرانخرىلااصادغرهاسر!لعالمرهةوالكلدالة

الفليةالحرلة:المرلةمقوماتالابةالقيلةلهدهابهملومكدا

هذهلدىاصتالمنكاملالنححرولهذا.راللحريةرالدييةرالمبة

وأحلافها،الفانلاسسهىالهاالكامة-الفماعةع!مإلرايمقبلة-القيلهَ

سةعلىالميرءتماسلكلترفضمهىمداوعلىالأخلاق؟كملمى

الكربمْالالاسوالنحاطصالاحاء

إصبىالقيةهدهعلىضلالضحصالحرروطاةكاتمقدهداورعم

لها.لضةلتهالاصطاعأو،لالمصامرةالقويةالايةالفائلصالحمابةالناسهاْ

إبرايمارصلحينالآرامىالأعلالىانتبتانهاالتكوي!سمرمص

إرصىإيىندمص.لهنفالالآراسشرفيلترسمة:لحطةرصرلهع!

كحالىأرصالفبةمدهسجاعاتلرلولما.لألىروحةرناحذوعبرتى

ر!ارصعلىقرسهبحلةبخاومرأشياوقال..بهحالةلحةلقهمجحلوا

.11بهحادبلغةتيهلممددحىصرارصلحىيكردالرمدلكلحى:11إله

كالراحبرأله-!هولالمبرييرالبردشى-كمالالحربةلنهمتسيةأما

3ومحهابنماملودكالرادإلهمالفربةالا!بةالقبانلمعالالدماحيحنرر

اقيةمدهامللحإد3وساحركيإلىمدبةمىيحرودحيت!ارلهاعلى

سالمرببراصمر

لحمرالمددإهلمعبنحاملور!)بنفطردكالرا؟لهمممالأبمعولى
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التا!لغ-تزييوفم5الييومنيبم!-

القيلةمدهتاريخدىعررحركةاكرولحل.اللحويةوالنراكيىالألماط

كانت-لتسبةالأولىالصصةوضحتالىوهى-السامةالفاثلمىرعيرما

آحرىناحيةوص،.داجةمىهذا..ملطير)لىلصلراالمراتصهرعرواح!

التةصفرفىحاء..الأرددنهرلالىسالحبرركيرةكانتالضيةهدهلإد

قدامك،عالرموإلهكوالر!،الأردلىهذاتبرلالىتال*ة31الأصحاح

ياإسمع:ْالهصفرصالاسعالاصحاحسىوحاء.."فداسكعالربرع

مكوأعطمأكبرشحرلاوتمتلكتدخللكيالأردنعالراليومات)سرانيل

.."العاء)لىرمحصنةعظبمةومدنا

داتهلىابخنتادكاخاصةفدالةالبردعدللحةكالىسقدماوص

فداسنهالهاكاتشطرهاوحومهمبمواالىالأرضخىنداصةاكمهم

واإليهيظرودأويلسونهطكلمىيجملرناليهودالىلقرلانيمكا.فهل

مقدسة،طلتاتلاتالىواللحة..مقدسفالات؟مقدسافيهينفكرولى

.مفدصردالاتفىشاوابنالدوالفوم

علىالحقتبهراداضاكةمدهعلىوهىالحبريةالضيةهذهطبيحةص،د

محنمامنهتصيبعلهابهوتترلصعليهرتحقد،صاحه

لاصمهمعرلراندبكرلرالمحبر-الفدبمغالر3لىالبهودشاركادهكداا

!ح،-أجلع!إلرايمفيادةنحتيةلاصفبيلةمحردكالواحيتسدمدا

حملوتطيماللركوآدا!والصحةوالصاعةالرراعةالمصربرلىعلهم

الحضارةعلمتهموحينالدعراترترايمالملواتاناضيدعىمصلااللاح

والطصوالرباصياتوالطيحباتاللحةوعلرموالصرفراخطقالملمةالاسلاسية

يحدواولى،يدأالقديمةالمصريةللحضارةاليهرديحد"الحالينولى

!ضلاالأسلاصيةللحضارة

بم،ووحصارىأرنفالىدررللبهرديكودأديمكىالا:ففالالآحادلعصصاللىارا
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-!التا!لختزييفهفم5الييومنيحع-

لمالنىالصصرسةالحرلةهذه!لانفعهمعلىالهردصر!إداولفول

نفالىدررلهميكونانيمكىدهل،الاساليالوجردتاريخسبخللهايك!

رالآرامبةوالبا!ليةالآشوربةللحفارةكاد..؟يثالحدصمضلاالفديملى

دا،للأنمالةالحضارىانربحمبرةلىدررمارالبشبةوالكحاليةواكادية

هوفما،رالصناعاتالحلومأروالأخلاقالحقائداواللغةاوالفىأرالمكرمى

شن.لاأالرم)لىاتتأبام3،مملبههموأباملداونهمدىالبهرددور

الأحاسهوالحضارىلالدورللهرضوالضرورىالأولىاللا!اددك

.أخرىحضارةلالانحضارة)نانلينتربطالتىالالانيةبالآصرة

عالةظلواهاوص..لليهودلالةممدومةكانتالحضارةمدهرشل

يث.والحدالقديمفى،والصربانمرق!ىالحضارةامعلى

اصح)داالهحبدالمىادضرورنهوتابهداِلبةالاشارةعلىاحرصومما

جرةوالأالأرلىالمابةوأد،وضحانرمابادنهالهادببماعقبدةالمبرعلىالحفد

الحاقددلكيدعىأنالبدلمحهىلمنفانهايخردكعلىالقصاءمرالحقدلذلك

قطبنمصفهرالالاليةالخصانصكلفىرالمغدسةالحلياالمربةلفه

عدالاميةLsدكاتوكذلك..رمحركهومبدعهرحالقهالإلالىالوجرد

الحرالةمىوتلك..ديةعبدة3الرأصحخىالحفدبداءوَسِر،البهرد

رحاصرما.ساضبهافىالأدانيةلهاالتيتالىالكبرى

عيروالصهيرليةالهرديةالصجرلةبذلتهاالىالححودلتارل+لىوفل

الصهر!ةاصطنحتهامبادئحمىإلىنجهطلاالاميةحرا!ةلشرويحاليهودية

وهى:والقدالقدعلىتحلوكحقيفةالغرلىالمكردىالحرالةلاصيل

المرساتعلىاعتحاداَالأوروسىالضررصالحربىالرحردمحو:لىاو

والإصلامالعر!عىورولسردالألهاسحممطالسكلهالمد

ركأدوررلىا!المكرصالاملابهَلحضارةالمكرىالرحردمحو:صبانا
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التارلنم-تزييوفم5الييومنيبم!-

الأصلامباحمصارةاسهلنئماكيكى!

الجعىالمدحلمريحربمالكلليهودالمقدسالبها!ححل:ثالثا

دكر:والنحبشالترلةولسلركحلاقالأحافسودلكوررلىالأالرعى

والمنوالنقالة

أحاءكللىللبهردوالروحىالقرسالرط!مىفلسطيرتكودان:رابكا

المالم

الصهبرلةلبطرةالرنيةالفاعدةهىالبهرديةفمطيرتصبح:صساخا

نحططها.ل!خضاعهالمالىعلى

البهرديةعبرالصهبونيةلحهودتقربيةلدايةلحددانهدالمداردلالإذا

سلقد.امبلادىعرالسادسالقررنهايةتمنذالهاقلهاالجادئهدهلفحفيق

العراملصلالاضارةلاوداصالأورولىبىالدالاصلاحرعاءلحضكاد

دلطبرإلىالبهودعردةسكرةأنسيماولاالبهردالىالظرةنيبردىالمحالة

ملقد.كبرةلصررةالأررولىالوعىفىمتنلغلةالمتظراليحلحودةكمقدمة

حدإلىمزلاالروتاضالاصلاحلحركةوزبمكسزصسلرنرمارت!كاد

رحدالدىَْالحديدوالدبىالررحىعرالادسالفردماحطهرعرليد

الررح+شاءت:مزلماتهاحدلىقالالأولىالصهيرنيةللامكارحمسةارما

إلهموحدممطريفهمع!للحالىالمقدسالبها!أسفاركلترلأدالمقدصة

تاكلالتىكالكلا!لكرلىلادلرضىانرعليارالحرلاءالضير!وصصالأطفال

11الكحالبةكالمرأةتماماايادماماندةناتمىبخاقطما

للدحسىالبهردبةللحفيدةكوعاءلاالصريةاللعةراحتمارس

كلهالحادوكأد"،الحر!الهر-!إلىالأورلردلهالحت-عامنقافىكممهل

تالرصهـدترت:لدلكادإادِ!ولىوالنفالةالم!سلةا!لآنار.--عدد

والادا!المنردإلىةيدالحديةالدس

(391)
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-!التاريغتزليفىفم5الييومنيج-

للمكرالحرىالحروادوا!أحدىهىالإمحلربهالحررسالهَكا!رادا

للحكرمةلارباالأماااالوراةْرحدتلألهاإلادلكساررولىرالأالأمجيرى

عمرماو)دااتاعهاالنرعلىبح!انىللفرالبرراصحةردلالةالراحدة

..+تبةر3للحمِادمانلة!الحفرلة

؟دكارأصهمترالشكلالررححديتمىشالههوماالقرلهداربفصل

امحترالىلاوالئمحراءللغنالينوالمنهلالمحنىرأياصهاراحداثهارصررهاالترراة

+الهورةفمدنهسبردمكنص؟ساسرماالأرررلةالقارة.لحاءلحىللرحدعا

اللهلحل+فقالْفلسطيرإلىاليهودعودةعىتحدترفيها،11المستحادالفردرس

عاندرد3والبحرلهموسيقوصادقينلادميرمموسيحيدإيرابميدكرالدى

،.+وطمهمالىحدلبرمرعبر

ررو.رررتوورد.بيرولىاللورد.الأنجيزالنعراءيهبالررحهدهربعص

!ْهؤلاءأحلمىإلك"تهْقصيدلىصررركتىفقد.وعير3لررلحبروى

يهصالمرمقالصدرذاتالخرالالبهيرةالقبيلةيهاب"

بالراحةوتثمريىسنستقريى

ركر،رللنحل!عنمهاللامهإِلى

11الصرالالها!لسإسرنلا-أموطهاوللرده

رالى،9681سة11)ير"؟مسرحيةراصينالمرنسىالاعركتكا

المرلة.الدرامىروانعإحدىالقادبحدما

ودكراعفبدةلالبهوديةليكلالىماككاددقدالملعمةضادكاروكدلك

عر،واثاصعرالسالعالقرلبندلاصمةكاركَهلحيمادلكش!وإحلافا

ركت،رساسكال،ررصر،هردروحرهار،ليرتىلىاحق،لرككحرر

sjحصتاصلعلىرلولى)الأوالفلاصفةرالعلماءوالمراءالا!دباءعللك
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التارلخ-تزييوفم5الييومنيم!-

له:مماملص-إلىصالحردةبهاالهرداميةرنحبقراحترامهاالا!بة

حررحلريد"الإمحيرىابسىفولمررالعادهالحىمداعحقعلىدلالَه

ناربحمرأكرالهردتاريحلبهاتحلتمدرلةمىلات.*لمسهعى+

كتإراشكولكىإصانيملركح!بعأصاءادكرالىويمفدورى،!لادى

ربلرصلركمرالحدددلكمثلأوابحيراملوكمىملوكلضمةدكراشطيع

الدىالحظيمادلهأقامعدمامجدهأباماعظمفىجنكم!ناريحا!رلا.لقد.

حلاقالأ!ىسزنررالدىالفديمالحالمهذاابامأحمرحنىصداهسبتردد

.11ربنكلهاكلهاالالاله

سرىبعردهالمانوحضارتهمليهرد،الوحودكل،الرحودكادلإدا

وحرد*المجرسالحصحلالمنبىjJ)-الأالحصباوالأورولى3الر

العر!دهصإدا11تالمالرحبناللرردعيهاعرماومذاالإطلاقعلىللمر!

ليرماللادمىكاتما!ابلدانهمصواحدةفليطىألىادعانهملىلحيدا

ادئ4وااتريخةالحقائقيتحدولىانهماتجقدد!لىالصيةالحريرةأوالصيى

اعتار؟لدالممكىمىليى.المفدصةالطبيحةوهى3الأالطميحةدأ!رالروالط

دلطينمتفلإيى.الأحرىالعرليةالبدادمعالماواةندمعلىللداملطير

.+الحاصرالوفتعر!عالببةوشاعرالمزفنةالالعمالاتتقررهبديمكىلا

علىالعرلىالاشحاراهدا!معاليهرديةعيرالصهيونيةنصالحرتوهكدا

اليهردبةالصهيرليةلإدالحديدالمناخلهداواشحلالاْالايةخراسةترصخ

لحبد.حدإلىبهامححتعامنلا:نحنبقعلىعملت

الساير3اداعنارعلىالأورولىالرعى!ىالسامةغرس:لا19

(491)
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-!التا!لحغتزييوفم5الييومنيبم-

الألالبةالحصارةررررولةالأالحصارةررح"صل

ماشربمراوماسْرسقرلالحصلهدلالعداءيحهرمىكل--إبى؟تانيا

عدللكلةنايدأأولحقإحفاتاكادولرماكرعبرأرماضررلحل

ومر3،دلمر!!البةتماماومحوهاالناريجةالحفانقتربب:ثالثا

الصهيولىالحقد!إدصبصةلفيةوكحصلةالبهرديةالابةإلاساية*

إرمالببرْلطربقبرللامبةروعالعلىدانابحمل

يحلقمماالدولةرالأعرا!الاحلاتةرالمادئالقيمكلتحدى:ول!اذ

.ويحتحرديددردمىلارما!لهمدريعةدلكيكرلىعلبمراحتحاحاالبهردمحارصة

صحاياصنهمسقطلرحتيلالمهمالأرمالىدىالأإيقاع:الثافيه

الاية.بكرهصالحالفىماراإلهيقولراانبظبحودولدلك.كيرود

الدى!الاميةsl>k.":ضمارطهوردرصةالهرديةالصهيولبةاشهرتوفد

،ردست،11مارْفلهلم:!صكلعرالتاسعالقرنسالسبماتدىصاعة

والاخاعىوالمكرىابصالأرما!دىالرنىسلاحهاسهرحعلتالمرلىرباد

اليهردسخراباميبالرحدناهالجرديةللصجريخةالقديمالحهدسالاولو

المكرعملفب.أجمحيرالهاسرعلى3الحاوعلىالفمهمعلىراحقادهم

كله؟مذاص?jJjالأ

؟غربناذمرمالكلالالتتانهرهل

؟راحلاماوماممىالأورولىالدمندىيفهوطللنرقالا!تادهرمل

ررلبرالأوكاد؟الأسلاميةوالحصارةالعرلىلرقوروبىالأالكرههرهل
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التا!لخ-تزييوفم5الييومنيجع!-

الحصارةلررإلىالحخالةطلاتصتلفانجاَحرحراوندألمهمرحدراند

:لالكراعرلاعلما3سيعرفوافلم،11يهراه'حاحصحرافبةلحمقةالحدبنة

لاعرلاتصرفاولاعرليا

عنهاتجعتالبومإلىتراللاالىالاستمماريةالمحاطرةحارةهىمل

وستلها؟الحربهالأمةبمصيرالآمرىالأرهالى

...ويريلىدلككلمر،لحم

11،الابة;IA-"لثحارْتلتفتقدالجوديةالصهبونيةإنقلماأدصقولقد

ولرسلهاوأةمامملةأونرلهىلنحدمناوعدومالهنرمصصلاحاواصطمنه

الديبةعقيدتهامىشحارماتتحذ!فهى..الضمبربقطةأوالةح!لا!

لاساالحاريررلأ،شلا،+الاصرانبلبةساداةاو+ايهودبةمماداة+:متفول

المفرنةالمررةويحدارالقدبمالاريحىالعداءكرامىيمحرانألهسايصلحاد

.الجهرد*لهاالاس!عرالتى

مورهدا..بالعصريةالاتهامعلىناكبدفهر+الاميةمحاراةضحارْأما

لا3أحمبرالاسنكره!هى.اليهوديةالصهيونيةنصبنهالدىالحرا!ىالتابص

؟مدهحرالحةأبةللعرا!ةدابة،الامبة3لالالصصربةنتهمهم3الامة

نكاملة.حهاتأرلعص11السايةخرامة!لمدلإلاالجةمدهوأمام

رالاحتماعيةالمفسيةطميحتهادىالامية:لكلواك

الصصرىرالقاءالامية:التانيية

الايةفلمة:التالمة

رالرارإرما!الابة:سكةالرا

http://almaktabeh.com



-!التا!لنمترليوفم5الييومنيبم-
"ا*جتماعي!النفسي!طبيكتهافاالسامي!

صعااتحرلصوقمةالخربصنمةهرلليههردالاسلحداءالصهابةتحل!لإد

علمبةلياتالنحلبلىالمىعلمصبصطحراأرارادرالهملأالنحربصفة2

سطقصوالتحليللالتحليلفانحرفرارأسبالهالحداءذلكلراعثلهايحللرلى

ىدمتهاتومىإلابهااتواححةصفا.راحدآلىفىالحلمرمطقالحقل

iIA-"لنحارْسيححلراالىأرارالأدهمالتخربوقمة.ومضصردهاشكلها

دأحعادالأرأحفادحفاد'itعلىوأدوابدماأرلهالىالريةحطيكة11الامِة

الصهولةالخططاتلأوهام،ونمساحمامريعتهاربددحرااورارماتجحلرا

الصىالتحليلأساسعلىتقومادنطربتينلحرضمإلالفرلهماولفير

..الصيونىالهردىدرويدلطريةعلىالمبى

المصعالىرصحهاالتى11المداءكبق":لطربةمىالا!ولىفالمطرية

.11فينيكلاوتر":الهردى

المدرادلرعاتإلب!مبشردمابخرااليهردىمصطهدى؟ربرىفهر

سولالجاصغصردلك،(المحلالحنسىالملوك)والحس(القل)

لموسصدىمحتفيةالترعاتمذهاد+الفسالتحيلمماهيمهمدىدلك

دداءك!صحردإلاليوارلكدىالي!ودوارتهشهااليهودإلىبرحهود

صاصأالمرحردةْالرعاتمذهييهرلىالهردمصطهدى"دليهلتصور!ص

ضدالدثاعوسائلاحدىكاتولما.اللاسْعورلىيكشرلها،لمرسهملى

رؤبةبىالأسقاط3لاالممروفةالمبةالحيةمىاللاضحررلىماإِدراك

اليهودمضطهدىدمإٍيخرهفىفيرامالمسهلىيراهاأدالرءيررلاالتىالصمات

لبهممرحردةكالثابرودالبهردعلىا!لا!بهمالمرحردةالصفاتهذهلإسقاطهم

الحرريتملهمررللاتهامبصبحولداالألاسمداعلىلهااتهامهمإلىليطلقرن

لرعةإبىكدقرل؟للا.جةالعداءتملبللىحطرةلييهليخندمثم
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التا!ل!-ترليفىفم5الييومنيم!-

تهلر-لاالرعهمدهأصحا!عدالهردلأدمنمردةحصانصالهوداصطهاد

ى!مابصانملردْولكىدحى!احنهاعلىبحرأودلاالنىاللطات

صدهارحهتالىالملطاتلفىونحرمهابمفرلهامكرنةعرانرسلمرسهم

الورةببرنححمحارصةل!زعاتتبهفادلكتصبر!الامبةel?L-أداى.

العقا!لالرالالنورةلهذهالقاصرالكظماللطةعدالمرحهةالعريركة

الدىالنحمربضطهدهلمىلالةالهردى!حادهدا،س.بصاحها

نحفبئعلىباعدومما.ساآلىفىسهداحالنردولرعاتعبهنجررادبرد

.11المراسةصنةفىضحرراللامعيركردالجردادذلك

الرمإلىللتاربحرلىالأالبرابهرصالحو!بنهممدهلطرنهلهيبهلمكالى

اجنساعىلظامكلندميرلىالمحمرمةوالرغةرالأحلاقىالحىبالالحرا!

العىعالمروصاحها،11الحمعىالهداء:+لظربةهىالنالبةرالطرية

واخلاطالعرالةدىعابةلطربةوهى..+بملإرلت.الصهرلىالبهردى

بحبىعقلىمرصالامبةمحاداةاد+:رابهفحلاصة،ونمامتهالمهطق

الحصيخهاكادالىالمرحلةإلىارنداداولكرصعررةدىويدوالثخص

المرصمدا.ولىاليئبةالحلاتاتفىالمتحكمموالحبعلىللقدرةالالق

لرعةفيالنحرمذاعلىوهرا"الكرايةبانولرجا*فىينثلالفقلى

لكلمفادفدائىضققدصوسطلقةالفطتالةعيرمدامةعدوالية

عفلبظللباالحمحىالمقلبصب!فدانىاصطرا!انهاىالوافعمفنصبت

.."سلباالحاعةبكرلرلىالدي!

بمادىالدىالعردادومو،بتحاوزهلاراحدوحهعلىالكلاممدوئمهم

الصملإدا،الابةنعادىالتىالحماعةعنجداكادطالماسقلهيظلالاية

صيكلإرت13عدالجرلىالمطقهذاوتحيلجولهاصصاصاصةإيها

الحررإلىالمردىحرءسيهر!-جرلىلطبمتهوهو-المردادمو

(ولا)
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-!اولريغ!ييوفم5الييومنيبم-

..حرنهتمةالحاعةلجلالححى

يفرل،الامةمماداة+لتفبرالاضاطكلصطلح!جملويب-

أملاالمرحردالرورلهدههماسماطإلبهملحرىالىلالرررالهودالهامإد

.اليهودعلىإشاطهاانهامبرحهردم!لمرسلحى

الداتىالنحورمنالمزبريعالذات)نهامسلدلاالبرانهاماددلكبةز

دلكصلهبعمهما3،إنمه)دراكدودالمرءبضدلاعىإحرإءومو3بالأ

88888888888888

الاسصانروينولبم،الص!رلينلنهمالجردأوحدماالىالمداوةمل

والشمورالمكرعلىنفىتاثيرلهاتلكالمداوةهل-يسرنهمكما3الجراو

الأرلةjعدامىالحداوةتلكمل-الاسليرالاحنماعيةوالحلاقاتوالملرك

Yjوطاتها؟مىالتخفيفأرمنهاالئاءيمكىلا!د

لهذا3و.الحتردالحقاثدىالمصصصلدالعالاسبخالرداليهودإد

.3أفكارصرمرينمنرنوينآمرودبدلرردالحوف

عصررهمطوالليرتهممى3وعرفوخرومممقداليهرديخا!رروالاس

ى!وماريههملهمبالاخلاطلهميعمحررمهموالرتىحرلحهممعومم

ويمحردعلبهمبحطمرددطرىكإحاسالألالةصو!دالع..اعمالهم

المالياديرفىلهمويصحرن..مهحطهمفياحذردالحلممجال!لىلثم

كماالاسادلد.لطفهمبصلعومابربدونمانهاسبخبرولىوالافتصاد

يحافرنهمضالأمميينأوJLJااديحلمردوالجرد،اليهرديحالرلىقلت

ماياقمنويمبها!رأدسالهالحوفمذادراعثومؤلاءمؤلاءصكليحلل

الصلهىرمواطهومرحاتهالحوفلواعتلستحلصانالآرحنىعرفاه

فىمخذدأعرفايكرلىلكىرلكى.الألصارأمامالطامررالحملوالمكر

..المضادةاركانهلهوكدفاعتؤكدهـ،التىأركانهلهكاتهامنتدمهفالاتسماته

(991)
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التا!لغ-ترليوفم5الييومنيبم-!

اليهودَ؟الاشبكرهدلم،إدد

يهالهدىالكرايةأسا!2رسلبرترالد12الرياصىالميلعو!يدكر

الساهـعريربةأبضاماكأن.يد.الم:فيتول،11منغبرعالىلىحدبدةآمال

الحصريةالكراباتعلىاكنرصرءأبL_الأهدهوتلتى،الهردلكرابةاكر

الهردمجاحاصلأيقلود(Quagers)"الأصدقاء،جماعةإدالأحرى

الحر!هىالحصربةلكرابةالعربربة!الحدورمنلهمصكررميرلبواولكهم

الماصرروالحمام.احرعقإلىنتمىالىالمملةيقلسالنل.عربمومما

ممكرلاالمربدالئ.تمرتحتىيفرماويظلالدحيلةالحامةعلىيقص

السحىإلىالاسدحالدىالبهورمدا.حطرمهمهيخكىلارما،مهمه

الحمعباتمىلرعااليهردبحنبرودالامبةاعداءإد.الملبةالقرالبروراء

لاالنىالريرةرالحططالمحرمةصلونابيعهمفيااعصازمايتادلالرية

.اليهودىلحبرمطلقابهايبرحرد

عط!ابلرلاوكاد،عطياريافاكان11رسلبرترالد!أدلعرءوالدى

كلمانه!أحديمكرولارقفاتهاحدينكرلا..السلامدعاةصدابركار،

لىإله!ىايصالكلاكصاالحربلحوالرجلانية!ىتكلامحىهاوص

مقددلك.ومع.اصلاويخلموساْصادقاعالماكانلأنهليهردالمحابيرصيكى

مرالىدىلهنحبرلانحععبهمماومياليهودلكراهيةاسالالااورد

والفربمبرالفد

،عربمرمماالحو!عربزةالىاصلهامىترجعاليهودكرامبةلالىفالقول

حطاعلىسطوىدول-مروالحمامالسلمححدىلحرىممالدلك!نلنم

الحرانر،علىفانموأحاسهلراعه4الحبرانىالمحتعإدبلىلماودلكبهر

بمصهلاتالرعهبتمماالاخاعرصماتالطعاع!ىالمجلمةحاسالأوعرانر

لحصرعرعرلباصحصهاكادممهاالألالبةالمجمماتأما.رالمراكالحر!عبر
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-!التارلخترليوفم5الييومنيبم-
؟له،آحرامرالرىالماطصوأولهاعلهاللمىدطرلهعاصرلها!إد

؟ساسعلىالثمالى!بهبنفىاوادياتىدإنهرشصشمىلبرالحداءكادمها

الحلافات3صتاوالاتضادىالفكرىوالنقار!الحصارىالحار!ص

الإنالبة.واصرالأوتنرضح

يمكىلاوما،مهمهيمكىلاعرب!هرماإلى"الحظمْيلرلاتاولقد

يمكىلاعربهوماانمصاهلكادكدلكالأصكادءدا+،خطرلهر!ثمه

.المحاششودلىحيويةرماركةونماطصنمارفعلافةوليهلهاتااد

النئإبى؟الملبةرالقراليرالحريبالنفهمعدمل!الحلاقةهىما3

إلىفر!الأ؟ررالْهسعلميةقوانبرإِلىلحىددإٍفَبمَ،فهمهيمكىلاالعرب

ممتاحذاتهفىرال!اول،النساؤليثيرالمربالىإِرلقرلألىالصرا!

وصيله.الحلم

الريةالححباتمى!رعااليههردبفرودالامبة؟عداءلالىراقرل

الحصرىالعداءصلاتاالساميةالحداءبكرر!قد.الحقيفةمىشئ!به

الرلاعلىالقائةالمالةالأع!اللحىاليهودنجاحمنلاشفايكرررلدللرق

دأسلمررعداءالأصهؤاءللامهلطرىعداءهاكبلىما.ْ.والسره

أنفهم؟بكرمرلىاىمبةبكر3دهلصامبةالميحبة

لو11الجردىالمزرحهويخلر!مؤرحالى!بلمر!عالممىردقل

رشررطالحضارة!قاييسمتاسياحضارةلهمدجحلالهردمالأالدىالمديورت

"هلهابحاهدعالمية;رساداتحصارةلهم.لفدحمل.دوامهارشروط،فيامها

:11ريررتول11تاءلالقد..الاسلينبهاالتنبرفىالحاصةبطريقهم

علىيحيص3؟ْواليهردالبهودغيربينالفانمالحداءماموما،ترى11

الذىالحصبصالرعىأرالعلممىالعمقمىشيثالبهانجدلالإحالةتازله

عدسدمهالاسطحبةإحانإلها..الفيلسرفمزرخاعدمحدهتعردلاْ!
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التاري!-تزليوفم5الييومنيبم!-

س-حنابحرلرارلم،مبرنهمىالاريحرفانععلىيطلحرالب!الدالاسعامة

الحداءهداعلىالاعةصا!الأكاتلفد:"يفرل)له،.الممقالمحردالمكر

ربادةلىصاالدوامعلىكاتالدبةالحلاساتلكى،اقنمادبةأصالا

بمحهعمحد!لرصالةالمؤمررلالملمودلهارشارأالإفتصادبةالما!ات

المبحصالرهبةبزمرري!الدوالمجيود.الرصالةلهذهإيمالهمعدمالبهودمى

.11الألوميةلهدهبزصلالصهشعبهبحدراادبزلمهم

لحقانقمقصردنريصلهروحدهالافتصادإلىالحداءالبابإرحاع)د

شئرلىدىاليهودبمقدرةالارتماعمحناهذلكادإد.لاحمعهالأنالىالتاريخ

مده!ىالبهرددودلالهاالأحرىالأمشحوررادالأعحارحدإلىوالأتصادالمال

موودلكرالكرامبةالحداءماعرصجرفدمامسنهمصعاحزةرألهاالمحالات

جدا+ديورتول11يعردهاالنىالتارلمحححقائقتقضهالدىالإدك

رحدهالكبحدودالدي!صيرنامتاقص..عفاندىاساسكلهلالأصاس

؟حححبر،الاسكرسالةشريحهعلىويسيرودوالظراءالأشاهصمزما)لها

.مواءبهاالاسإنماالأمر،ولا،التحمبولاالحفدنمرفلارسالة

تحتكلهودلك،عاينهااللهرعبادة،ضريقهارالمدلعملهاالاصلاح

العنركوبيرالرجدليرتناقص،،رالحار!رالمالصالحبمىظلال

بزمررالدبرولبن،لاللهبؤمولىبىالدلبرعداء..المداءشا3ودلك

والضغية.المقتعلىيحضهمبإله

سرصلىالنضيةحلائتهميدكرحينلليهود!ديورنت"رلممالاةوتظهر

لهمممالأنه!ى+ديررتا!جمعوقد.حا!ليرلهمكبهكوسدممحتفخيم

لفرورةالاحاسيحاهـ،كالىهدادىرلحله.الحفيقةصرالاقنرابالمحالطةلير

علنهولكر،جداالحفبفةبدرككمؤرحمهبصدرألىيحصالدىالألما!

اردلادلحىصااحمصاراللهشص!لهمبم3اعتاوكاد"عهملحاللمدالممالأه
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-!التا!لنمتزييوفم5الييومنيبم-
ى!ساكادكما،متموتةموامىمىممالهاتمر!ى-إمةالطجىالكمرياء

والر!جةالعفيةالرحهت!مرالمر!س3عراعرالإلىلرعةمربهممالدنفربه

لأديرب!حدألازممكالىإمميةلطرةمررالأإلىبمطررا"رسحرمالهمومى

لصثانهمالنصلةالممانلمىعطبةدرحةللفرادلكمعلكهمإليهبصلرا

حاسحة.عارمةحيربةمىلهيصعردكالراهرماعمطمماركالى..لصهم

مىلاشاوالنذمرالحصامإلىميلهمكاداكم3تفراسلاضنةعرلهمركات

وكادالأدلىالرقأدا!؟عظمإلاحصأمكشهمالىالفريةحاسبحهم

الطراليبالحذقرودخلاللحىلثحاعنهممندأقوىالحصرىكريازمم

+بكرلراأدالطرو!تضطرهمكمايكرنرنالاساددلك

البهودلبرالحلاقةتقرمعيهالذىالأوللدالالأطسقد+ديررترلإبى

،صرررةالبهودعرنفرسفىالحوفلثراوالمدارةبجلئاساسرمورعيرمم

الهرد!هايؤصالى،"الخنارالحص+محفبدة.حالقانائراحرفامهويحمل

يميلرلىرحعلتمكبرياءلىوررحيارعقلياحسياحرلهمصيقرلودحملتهم

دكرما+الىالصماتمدهمع،صهلوحمرحعصلحىوالدمرالحمامإلى

مج،وتعار!نحا!ررالطتاأديمكى.اليهودطبحةسألهاعلىأديررت

المحرلة؟الطيمةليكيخجةيا!امرالظن"ساءةرالوحسالحر!اله

عيرعلبهمامدىنرمحالىالبالاتهدهص"ديررتول11نحاصىومع

لعَرل،المديحلهميكبلقلماكصالراهفإصاللبهردكرههملىحقصالهرد

نرحدلاالحظيسةفصائلهم،لىنقارلىلاتقواهم!إدمتحددةموامبلهم)د:+

.11الاَدابأعظمانتحرار"لهمعيرهمفى

..والآمرالحصامنحر!لارالفضائل،العصصتمر!لاالقرىولكى

الآدا!أعطمكاتوما..والروحىالحقلىالاعنراليشحهاالاالآدا!ر"عطم

عىوتصبرا،الإلالةوالآمالالانساليةالخاعرصتصبرالكرلهاإلاعطبمة

!2.دحانلهبمويطهرالاسبحمعالدىاب
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التارلخ-تزييدفم5الي!ومنيم!-
،رديورت+!ر!+صكلعهدالبهودمىالحر!علعلماادول!

الحرهـسلحروبدجححرلد+البهودىالفمالىلهاعللالىاليهمةلمرمر

كرلىمرالبهردسالحر!بلادالفانلالراىشصبدلدأوقد.الهرد

المحسرعهفىكدلاالأسا!مذهواكنر*فقالْتؤريهمانالبلادفىغرصاء

اليرمالهردادطالماكاد!وهر،احانباليودلاديقرلالدىالراىمورلىJا

عاصرافدمكانراللسامبةا،عداءعبهابعطرالنىالأماك!مىبخر!ى

اتىكرلردمدبةفىحدتماومذا.الحالينالسكانفبلجاءواوألهمالعكاد

.+الألمالبةالقبانلتعهتح!رماأرقبلالررمادمعاليهردإِليهاودد

أصا!وماك:"ميفول،الجردصللحوفالمنيرةالأسبابأولىيدكر3

بينقيةc!الماللىيميثرراليهودكونسثلا،للاميةللحداءدلكصاقرى

يكردلكىالحايرليربالتضاصالأحاسادطالما.الأحرىالحر!

،نلبةالحددىالفحفربيرحارجةأنلبةكرابةإلىبحناجكاسلا)حساسأ

.+اضطهادماإلىالأعبهمىج!ايرية

لرحعدكفحلولواعداءتبرأفبةالهودكرنسبببحلل!،(رلروبد11

كولهمبذلكولحى.الحداءاسبابضننويقررهفيزيدهارلامالماه)لى

راالحداءنجىادابدااللارمصولى.إلهابلجاودالتىاللادلىاحماب

دالبرالنو!لينصجودةاتلياتصلحكم.الأتيةصدالإصطهادنرعةتفور

ميترل؟آحريربسبيرياتىذلكوبحد..مصيرماعلىقلقاوخر!يالها

إلهمالأرلى،لهماكتفارهمايمكنلالليهرداخريادحاصاددلكمعرماك.

.+ضييهم!عنكيرةدراحمىيخل!ولى

3اعدازيقولكماأحبياأسبرياحنالراألهمطالماكدكلواومم

نقا!همويرنردالألضالحرلنحر!بفاباصالأعل!لحىيتكرلوررلكمهم

مداحهاولحددالىأجالاالصحبصانهرلومحتلمرددهمدلكومع
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-!التا!لحنترليفىفم5الييومنيجع-
العصرىالتعص!رلكى.الالةالثحوبعىاخلادهمرحاصة-خلا!الأ

عربا،بحدهوهرشئالحرمربةالاحنلاداتدررالميرةالاحنلالاتبرمرسبهرل

11الصبرةالاخلافاتأمرمنيهولالعغرىالعص

النصورمىلفصورربحبهفبتدهالنمصص+لحرربد*برصىلامكدا

ولاأمركلمنبهزلعمرمهدىالمصىإر.الصادقةالرؤيةصلطرهلوكلا

إبىالبةبحصماماكولكى.فئلااوحبلاكادسراءئذعىممايعا

ريراه!هابنصصنالوبةصمةصامرزبمطمسقد.النهربلمسالةأمامولص

إِددفالجالحه..مالحةيسوكه،نهريلاإعظامهلايسىآلد.عيهاالاس

غيرعلىفهوالتهريلاما.يعخقممااكنرلاعطانهالئامرسالنكبهرهى

ولمل!واومامررسومحطرطاِله.الاحتلا!لهدالىاعطاماحنلاقإِله،ذلك

الطعائنةدكروتدلارقال؟الهريلطالعتمطيامدالىالحة

كالدمىوالنهاوبلوالرقمالريطمنحلفةالحدارئ"مثالعلبها

الكد!هرنهربلعبربدعولىماوادعاثهمالبهودعمليكودللا3وص

ى!بففدولهوما،!مبههاالوتةمراللهدىبقفدولهمالألىدلك.الصراح

بفرلاخرىلخاصة"!روبد"ياتى03ويضليحمىالدىالحهلهراصمسهم

بمحذَولىالجود)دونفولاكربمفر!تانيرلهاالاليةرالحاصة:"اعنها

علىيظهرود3رإلادتهم!ىتجحلاضطهادالواعافىإلىللالاصطهاد

العحلبة.الجاةدىاعمالهمإدارةعلىندرةالحكى

المدلىلىنبمنهالهاإلهاماتبسهمردفإنهمالمجالاتأمامهمتفنعوحيثا

..+ظهرالجالبربمبودابى

يفردولىاليهودألىيدعىمميرتير"فرويد+يتقدمالاصةالحاصةمدهرفى

الشىالألادةاصطهاداترعمالقاءعلىالقدرة،أرلها.عيرممدردبهسا

ما!علىعكوفهممعالاصطهادرعمالتاءعلىالندرهلكى.لهانحرصوا
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التا!لحغ-ترليدفم5الييومنيبم!-

وباهررلهالماحرردلهممبرةتصىلاعقاندىرغحروتحصصألالبةمرعلبه

ومه!اتحلمهاكادمهماالأحباءلكا!ةمكمرلهالفاءفىالاسنمرارأددلك

لهححةاتحدهالدى(1داررلى11قاللذلك..الكائناتسلمفىدرخهاكات

..الكإلهبايرتىلاعلميةحقانقنتانجهصراتحذيديمهسبا

لقاءاشمرارعلىصحرلةبةIMبخرنبلالظرينىممفنضى:+داروديقرل

لقاءولالحرىالطبىالألخا!لادذلكالحصرياتمنالمحطةالصرر

لالخرلاتالالفاععلىبفنصرللارنقاثىتحرلعلىضرورةيطرىلاالأصلح

لىالممقدةالكنيهرةعلاناتهظلمىحىكانىلكل!ائدةذاتركانترحدتإدا

لالدالصورهذهدإن)!(مصلحةمنماكيك!"،ذا؟"يقرللْم.."الجاة

عمررانظلوندالئلمصمخولهعبرالطبعىالالخا!يحلمهاادص

ألىالحيرلرجاعلمبفا.وتد.مىحيثالدنباكلكانتهامحتفظةلهالالهاية

علىنطاولةعمورالفيتتدرارذلردياتكالنحياتالجاةمررحطجمىلمضا

..11ئير3الحاصرةحالتها

للمحتمعثرىالأالحصراليهوداعاريمكنلالقياسمإلههداعنوصضلا

ردوفد.الجرالىالحممفىالرحردةا،نريخةالأعضاءشاكلةعلىالنرى

كادالإسنححالعدمأد(T)اعتقدإِلى!؟لقولهمدهثريةالأالأعضاءطيمةدارور

للاعصاءالتدربجىالاحتزالإِلىالمنحاقبةالأحيالفىأدىUtولاصالأالحامل

تقط!التىالحيراناتدىالأع!حالةلحى-كمااثريةصارتحنىالمحتلمة

دالدروالتىالمحيطةالحزرتقطىالىالطيررأجنحةوحالةالمطلمةالكهو!

لاحعضريصير.وقد.الأمرحر3دىعلبهالقدرةلحفقدتالطيرادإلىاضطرت

الحاصاححةحالةمىكما،حرىظرر!ْتحتناحعيرمحيةطرر!تحت

ر!علإ!حمةنرادارردثلىناوراعالأيواعلبما!(3)،(2)،(1)

53هـ،(2!ارالررالطاعةوابرحتلبالدالمامةالمربةالرصةوالاثر
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-!التا!لغتزييفىفم5الييو!نيبم-

الالحا!يترالحالةمدهودى.مكشردةصحبرةحررسنحبهقالى

بفرل.ض."اوأنرباصارعيربصبرخىالحصردلك؟خرالدىلطءالطيعى

مرحلةابةدىعصرماأحترالالىالاشخا!اوالاصنحال11(عدمSitواداْ

مرحلةللعفدالكانىبكولىدساءعوسابحدتومدا،الحياةمراحلمى

نسنمبدمناظرةمراحللحىالررانةقاعدة!إد،الحملعلىندرلهوكاملالضح

دأالادرسرلالالىالمرمىالرحلةلمسالمجرلةيخىحالتههـىالمصردلك

الحيرمىتحترهأربتزنر

)!"مىكثيرلى":ئريةالأالأعضاءعن،+اصير!إجق11ويقرل

لفاباتكرلىندولكها،صارةلعلهاررمثالحائدةلاالجةلفايامحدالحبوالات

اعتاريمك!المجارللوعلىاحدادمامىلحدمفبدةمصىميماكاتاعضاء

.+حرادتمىمضىلما+الأتدامكانارنربةالأالأعضاء

لقاءتحمطألىاستطاعتوالتىالهودىالالحطاطمهانجالصالتىوالحاصر

إلىصلميلمعلهاوالتعصرالحمودالنححر.مىالبومإلىالبهود

الالحطاطعاعرعلىالبهالبمعالرالحمتإداالارتقاءصالإتفادة

الممحطةالكاناتفرلص،إ!داررلى"قالهعمابدلكيحرحلما!دروبد(1!كان

رتلك،ترتجاولي!اصناعإدلىفهو.الئة!هانحرىالىلالنحرلاتللاشماع

اليهردطية

!لرشناد.الاشماعولانلويجدودلهايمرردالنىلالأحوليشمحون!هم

مركماالاطىبقاءمعالعطرحعلىيدو11ظامر+الاشاع.والترقىالانتماع

الذاتتصحله،الاط!مثايتالفالتىالصاصربتارلتحيبر!هرالترقىاما،

.راقلالىسحتهرظامرحدبدسلوكلهحديداحلفأ

ناتادنرحمةااضوداصقنالى،اطما!دعطى!(T)1هـ355اورشالرص(1)

(هـلأه6391تيررتضة،عةنمحىحرحى
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التاريخ-ترليفىفم5الييومنيجع----!-

المداةأصا!بحلللكىالمى-علىمبدارإلى،سر:بد-القلنم

صربفه،صالريبواحاد؟حادهالدىالصىالخبللصررحههسلبهرد

الى.ءما!الأدىللامةللحداءالحبقةالدوالعورحذنكى-و11يفرلسهر

ماأرل!اتلمعحدلىئىاللاشمررمىنعدوالعرمى،ندءص!عبهاعص

دإإزكدأدعلىلأحرؤفىلى.المقلبصدفهلاضناهلةشلأ:!صيددصاترل

لالهمالفرلعلى3لإصراراحرىاالثموبلدىايهرداصننارماالتىاعبرة

مدهإدكحا،الأخرىالنحر!عبهاتحلىلالأ!لملها!ولالأالمولرد

.+الدعرىمدهعلىصادنتندالمو!

البردىذلكإليهابندانالألاطيلنصلالممانىالتفيرمداردى

الدحولعليوبفسرماالاربخيةالحفانقبحنففهرتخطهاذروةالمحل

ممابهرد-وكالىللامبةالمداءان3يرإنه.:لهتانهصلالهتايدفىححة

المىالكبادصميمفىدفياِدنفهواللاشحورمزينع-الايرروحد!

اتىالحبرةموطامحالنمحوراكانمفدلالثحررباالحداءبصحاروفل،ل!نالى

فدالإلهاد-لرويدبرىكما-علمراعدماتاربجةفنرةفىاليهودعيرأطهرما

بىالدمصدريرحعأديحاولالزعمرمذا.ْلهلنمحانجرممدودالبهردأخار

ترجوادفىروحهحلتإلهاب11صتجحلكانتالىالطوطيةالحبادةإلى

صادفتفد:"كلهاالحر!إلىيقولأدالخفدىلحاية.!له.الفبيلةلدى

الإله!عد-دولهم-اليهردبحظرةاعترفتقدفكانها.."الدعرىمذهعلى

اعرفت؟ثئولاى

الدين؟مصدرهى!ةالرفأرعلى

؟الرءإلىالإلساليةلاشحرر12!ىمرحر!ا!ارالثىالوالإحساس،!!

ا"لإرعاءإلكمارعلىصادتتقدمىإمماصادفتقدالعر!كاتإداإبه

صرالالالكاشمدارلاستمراشوتححهالكفرعرررعلىلالمرارةتمرحاإيكارا
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-!التا!لحنترليوفم5الييومنيج-

ورو-كأ،طنحافصهحىتدر!ببصمىالجودعملمرابرعثر

أسدايمار!يللاالإلابلصيةاهصاتا!لأضح!رححملىاصح

بفرلتاريجةححهإلىليهوداءالحدلد1در-س-!ه--ص!

رجحماعلىلعادا!ا!لاحرسسعرلمهماكدراالهررلإددلتمىكهر،!.ممها

دالالفاثْمدانصبركا!ررناضدبدممرالطاثلهاكارالىالحنارعادة

ماصيمإلىترحعرسانجاءالمرهرلهالاحصاءبميهرةالثحر!مدهيدكرالجار

.يسوهأد3يرالدىىالبدان

النىالناريححفانقرأمامالاربحبةالمماييرأسطامامبنهافتالزعمرمدا

عراندستكى3الحنادممادة.والنرييصالمحالطةعلىوت!حصىاترلنلمط

المصربرلىعلبهادرح،الأصلمصريةكاتالنحفيقعلىلكهادحمصالهود

.ولقد.الفراعة؟بامآواحرحنىعيهاوظوايمةالقدالدرلةمافلمدالأقدمود

ىدكاتاوالممرببرحالطتالىصكنبرةضمر!المادةهدهدىالمصريردفلذَ

يحرص!متحمةكاتالعادةهدهادرلولا.الدبخىأرابصى3لعرددانرة

مردوت)1.قال.النحو!نلكبيرصريحامكداالرتلماالدكرارآباءعيها

لأ!همالطالةلىحاالحتالىيمارصرر3و011الحتانلحادةالمصرييرتمسكص

مدهلىالمصرييرضمر!فلدتلدلك..المظرحنعلىالطالةيمصلرلى

يحنرلررألمهمرالرربيرالفيقبر)لى+."هردرت"تال،الحةالمادة

لهرىض!ا!عل.بقطودالدبىالرريوداط.المصرييرصالحادةمدهأحدراسانهم

مرد!بفربحاررولهمي!الد+والماكررلبرر"،رلانببوس"،)1لىنرومدر

حملةساتملىلحلتممريةعاكر)الكويخيرمىحدبنأL-تملمرإنهم

بمارصرلهأسهمريطهرالحنالىيعردولىالدبىوحدمم3ومزلاء(يزرصنربى

دإأصطحهللاوالمحرلبرلا"لأنِوببرسحلىبماأصارناماامصءبر!ماصعهكما

عد3ندبمةألهاًادةانطاهرإدا،حراع!العادههدهأحدانحير؟لىأنول
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التا!لخ-توليوفم5الي!ومنيح!-

الدبرلا"رساطعدلكعلىفبرمالىالمصرببنستحلتهادقالمر!اداما

لاعصاءيحتمرمبماالمصرببريقلدونلاالفببقببرمىلالبرنانجيريحتلطرلى

.11خالىللادربقمبركردللالاصل

عراخدومالحادةعزلهموبزكدودلالجانالبهودليمتزيكىملمإدن

الحادههدهإد.والتايهدالاكزاراء,,tساحرىغايةلهمكاتإذاإلاغبرهم

مرمر!قديموتاريخمرهولةقديمةلحادةالمو!تدكبرمىشئنجهالى

لىادادييةوشحيرةصجةشحيرةتحذهاكاترالهاسبمايسرهأدبرمم

ءاالحدلادالفرلالىرع"دإلاوروبةالأالنحر!بفصدإنما+!رريد11إنفيل

لحلل.سكِص.إحمازهبمكئلانئءلثرالصبةالنحر!وكالةالهردل!3القا

؟راحدةاومةالاءرهم

اليهرديفرركىبعضلمفهمالميحي!يضر!اد+!لرويديحاول3

المحدنةالأورلةالمر!إيمادحققةعنداحفةححةيخلقسهو.مممم

رأبحىفلاالتسلعيومرالدرافعأحدتاحبراوماك":دقرل؟لالمسبجة

نصحلمللامبةالمداءممارصةفىالأدتتنوقاليالنحو!كلادلى

لحصلىاعننافهاعلىاحرتوالهاساالحدلةرمارالأدىإلامسبحبة

والهافاصدحمبمالِممادإيمانهاإدنقولأنلاحارررمما.لحدالبصالأحياد

ولىأصلامهاكاتكماالهجىاِنراكهاعلىظلتالرنبقةالميجةننرةتحت

الحقدمدااسفطتوالهاعبهادرضتالىالديالةعلىحفدماعلىلمدتمل!

ناالحكابةرصلتالمبحبةوسهلتالجةمهالهاأتهالدىالصدرعلى

ررايةألهاوالحقفة.اليهودل!احداثهاحرتالىالرفائععنناحبلالأنرويها

مىالهودكرامبةأدوالمنجهَالاسفاطمذارسهلت،البهودع!الالاتحدت

للممبجير.كرامبةالصميمفى

عامةالممحييرقةلبريحدت"ديدةالحدالفريةتلك!ى"لحرويد11وبحارل
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-!التا!لختزليفىفم5الييومنيج!-

الاطل3على؟لهأمالحقعلىأمر؟نفهسهمراحدكلبانلمبها.

مانسرحرلدا+ولحلامصاهالممحمهعلىالبهردىالحمدسمل،ولدلك

شماراطلقتحيرعفيدنهامعسحلصة-كالتإيرافيلررارءرنشة،ركات+

تحمحتقدالبهردأحفادإد.والتلالقلودلك+المبحببرصبد+

..Iلسارعلىمرارتها Amعر+الادسلولىلبا!ضاليهالعدنالتادبرملمرأة

لرحهوحهايجلىالمعمجةاليهعةرأسموما!لمسىوصكرتحلستلقد

صر)سرانيلوصاليهردىالعنح!صافولهلماوبصعىإبرانبلصبهرديةى

لرحلألرلهماالرلصاسرضعر!لولر._LW-مر!لمداتمداحمرو

قتلالدىالرمزوهرلهرمزاالصيباتحذرالذىالكيمةيرأسالدىالصليى

لارمىالدىالنحورمدامىالنحلصاستطعلىإص.فرودمدالهردظله!ى

."ناربحبةلحطةمدهإلى:"وفالامامهنحلسبهردبةولارلدلكالالاوضعر

رالمصبةالحصاريةلواعنهلهللبهودالمداءإدلقولادمدالحدلابحقأرلأ

القدسالحفدكتاباوالنوراةعلىعاكمونالجودلىطالاْ.!لهوالاخ!اعبة

مهم؟الحوفرعدةوتكيرالعداءافتلاعفىإطلافاأملللا

ت!حقلاانهاإسرائيلتر3انالاحتهاعىالصىاليهودىالريصرس

معالمنآجةرالديموقراطيةرالألسانبةحلاقالأدرلةلهالأالأممبيرسالحداءدلك

الحقيدةعلىالكثيمةالدحاصيةالتمطيةمرذلكمىوالهد!،اححيرالاس

النوراةدىوردتالنىكلواصماتهالخنارالنمىعفبدةرهىالبهردلهايؤمىالى

وأصالبىصورلىإسرانيلتررحهاالنىالصهيرليةالدعابةعىدمضلا3وس

بحصالىالصهيوليةالاسانيةالأحلاقدشررلاء!ىيعدكنا!فهماكضى

الجردىالقاء"مرyالبهامذالهابملوالللهاريزمراالاحرودبحيهاالى

صكنانررحوبى012محلةتحربررئة،رماربر-J7لحابىلرردلألبص،أ

والرردالطرهلتالمدلبةإر+.المزلمة)1(نفرلمريكهةالأالصهربه

http://almaktabeh.com



التارلخ-تزييدفم5الييومنيثع--!

مدهمىمابرعمالمنروالحلميالردعالأد!خىلتبل،اطادىوالر!

الريةللخحا!الحارجةالفنرهلتيةالمد.إد،حبرمىحبحامررالأ

وعلاماتها.رلهاالمج!حاتمدهقلىاِلىتصلاديمبحىحرهرماسولكمها

والاعنراهـاخرامهاأولالمراةالهموالانماموالأمالمفردىالمكيرالحففبة

واالرط!اوواللردالحىعرالظرلمضلحضلحفطمالاسباخرةالصحيح

يتحكمسالدىالرنيىالماملبرصفهاالمحردةالقرةمحالرتضق،الدب!

بمقطعلاالذىواتحلقورعدوفاسدنئموماكلمىرالاضشرارربحكمهالحالم

.+الحدالةكلقضبات

تحطرالىينبغىاليهرديةإد":لقرلوتكلفادعاءسىالكاتةتثم

بهيربحاحدولىقبلسمرةفحلتكالصههشرصالالادلحلامىصىإةحطا

الرلينحرةوالأالمساواهإلىالدعوةفىالميحيةاشتهامعاشقركتحير

واهـللحالماللامغقي!تلىممخلتعايخهاعنالحرتالمبجةرلكن

شالىدلكصببلدىمصحيةرالسطوةالانارغقيقإلىلحهدمااتحهتلألها

كلالمعيحبةتA.ادالشيحةوكاتبمبادئهااللطةاستهدفتحركةكل

النىالبهريةلحك!كاتابماالفرةوصالحتالافنصادولظمالحكمالراد

الألاد!وكرامة،+.+الاساخرة+حوايركزةكلادئهاتمكت

تحلى-كماالبهرددإلى3وص.الالتنارفىصمرصتهابذلكمصجة

لهصيقرماكلالحرلىالمالممحراالهمويكفيهمفريدشحب-الكاتة

حلبة+عباوسنلديبةشدات

iدبن؟ارفرمبةالبهردبةهل:سزالعلىالأجابةالكاتةنحاول

الحفارةدانرةفىاليهردردخولالاصلاحعهدمدظهرإله".فتهقرل

حرحر،سرىادنالصىالمررولرالمكرالمهوساتاثبها*فىالتطماترردت(1)

ا)ا"-،119691طال!عالىادشر
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-!التا!لغتزييوفم5الييومنيجع-

عر-الدفملإلىبدعومراليهردلبرظهرحرالناصالفردمدأ!المرلة

الفرمبةالحامرلينتمرحنعهاالجردطبةلألىدلتالدعوة:لكىالقرمة

القريةلIY-.Lرالمطامحاراىلمصامللاٍقاللةيخرعفريةميالديةرالماعر

L.الجردىيىالدالنمبرمننجحرألاحرء Yاليهردبةينيةالدالآراءسكنبرالى

الحقتمالحصرىالإطارهذاردى،"القومةاليهوديةالأمدافلطاقديتدحل

لاعلىالمخ!ةالفوميةتمرالرتاربحدىصةلأولدنفرلالبهالةنطرد

رنردد.!حبماللنرالحلاصلخفبئكاداةرلك!محدودصقمهحالها

..الرصالةلهذهاليهوداحتح!اللهالىمىالصددمذامىمالركوفقرلالكاتة

1(فحلالىمترجماصهيودحص"موْاليهردىالاريخفحرىانإلىتتهى3

مدهاولإر:دنفرلالنم!لبهربىالفروربةالحاصرالكانةنحالح3

مى3الرعلىالعبرية!اللمةضكيرالجردظلرقد..+اللعةالمقرسات

هىوظلتبيمرالوجدالربطعنصرمىاللنةفطلتالأرعىلقاعدىتعنهم

واحد.ومصيرراحدتدرلهراحدشحصلالهمالنحررعلىنجحهمالى

الدىالأصاس+:إلىالكاتةتدالتطةهدهومى.+هرالرلاءالالىالمثرم

رالرالحضحدورديحاورشحبايكرنرداليهردادديهرفررمليودأرساه

الحدردأرالجىإلىيدلاضهرطالقرمةمحهوتصحالمحلىرالرط!

"الحصارىرالوصعالديىإلىولكىالياصىالحكومةلوعأرالحعرافبة

دراحأهممىدإداحنحاححركة+:ئصَارهافىاليهردبةانالكاتةونحتقد

.وأحلاقوسانلمىيهردىعرمرطعلىالاحنجاجاليهرديةرالآدابالراثع

المادبةالحصارةداحنفروانرمهمتفالبدالهوانبعالبومخىالتاريحسحرومد

عبقريتهماددلكعىسغالمحاصرةالتكرلوحبالىدررتهاللعتالتى

الألادعردهاالىرالحلقيةالاجاعةالحفاشكلاكتفتالصىالإلداعيةا

حض:دىعرورالمادةدىبوحدالدىالحمالانإدركتالىهىسبردهاوالى
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التاايخ-تزييوفم5الييومنيبم-!

الىالحالدهاحفمةاكتمرااليههردإبى"برقائلةتشطرد3لأشرالأحبارمر

4tنقصى 3lثىبشمش31رالرحمةبحىوأدالمدالةيمارساد33الأيريد

لاور(همةالمفصردإد."!ت!ولالر؟ىمداال!ابةنحبل11003اللهمععترام

الآدا!تحىالأولالمفاملىرلكهاكادرادالجردبه3سامامحردلاالبهردبة

،حلاقالأتحربرهىالأ!ياءبثالادىكمااليهود!ةللحضارةالميرةرالاخلاق

الكلرحمالرالمحدالمطمةنعدكاتالىيمةالقدالمتقداتعلىالنورةمى

وهو،الحماللىالهايهثمراالديرهماليهوداِناللهيرضىسامىوكماله

واللاموالمدالةوالثقةالطيبةيربدولكمه.اللهيريدهمالالإلهرانلالضرورة

الحلبقةبرارىماالقبمةمىلهراحدالساصا،راحدأ!ردااديمنندرلىالبهردإرا

لادالقائلةالعكرةمضحمةصررةفىلحرصالصاعةالررة.سحاءتكلها

لهحةثىالكانةتاءنم.+المبدصملاببنشفاءبارىراحداتمالا

تقاليداتبعاعالمادلرممكماالحدالةبمفهرمالانحرافمذاأكان:!اشمكارية

؟+رعدمامرسى

طميعىمداإد:*ستقرلالفردلىاليهردبهأسهمماقلةالكاتةرتعلل

لقرماوتخح..الأحلاقمنرىالىإلحمالمتوىموقلالمهمصمرادهملأ

طرلىت;_والىألاساحلق!رسىرلكىتمانيلحد!باس!بدبارمدا

اليهرداسساءاما.الناسلحاهبرثيثاتنسرلا3القليلرإلايمههالاصلفة

كاتهاوصللإلسادالله!و)لىكاخوةلحضهمالاسحبإِلىدعوالحقد

المكلهاالربةيها!مىالرراة

صموهSlاصتورالدلقلوااليهرد)لى"لرسندْقولالكاتةرتيهر

الص!رمدعرممالمصربودكانلر:"ففول.الفدماءالمصرببرصالرراة

ماهمةهرالص!ردلأالصجحموالمكىولك!اليهردبفىولملفرا

الجاللهاينطرقثم..+لهمالرحبدةالم!رةوالمساهة،للنريةالبهرد

http://almaktabeh.com



-!--التا!لختزييؤفم5الييومنيبم-

كحاعاءا!رعاةسدقبرةإصةصحلقموصإ!11نقرلاححردالمهرلى

21النحر!لكلممردحابكررأ!بص!

الهاعبرالهودبةلالحصربةالبمعلىمرعةلمعهاالكانةوحد

عانصدرإيهاناتلالمررومادبامرنطةلتدهى.حاصلرعصعمرية

والدىالبردحكاءأتالدىالحوهدا."الررحىايهودىالحو"!حنه

اكاتةتتفل03الجاةسىيمارساسلربارالرلايرا،لباءا!ر!صححل

حمارةركرتبياالأساربداحلداناتضكاتالهردية11لادالقولإلى

ولملومدركالهاالحراسودلاالإصالىحارحعلىضرورهالىالمنرسالمرد

ولكرالمررعةالدليةاللذاتمىلممهيحرمادالأصادعلىوتكرالمادة

الحصارةسكللدلكنحالفالألادداحل+بادةنادىالنىالهودية

الإلادخارحعلىنركرتالنىالحرلبةالحضارةوورنجنها،الرومالبةالرلالية

3,.ترالوافحيةلطرتهادىواليهودبةاالمادةتكرالىوالميجة ,x ;.t Sإعراء"

رباهمراالببرتريقبوابتررحواالىللاسلنىيكىرمدالهالريرالجل

Uj-1-الأمىالرسحربرة.الاحالاطفى JIالناءلارمضرطمىجى

لحىالجرلمولالهاد!والرجهالضطبيرالدمارإِلىتزدىولكهاالشرى

.+الداحلىالالالى

حمبع.كدا!.شالهاسونحطالمجبةنها-ارالكانةنىرلا

لالرصانل،عتممالالأمداهـأكنركتالهودبةإلىنقرلْالبهرد-مهىالكنا!

رعتالدىالرنتمىوسانلحفارةكاتالررسالةارةالحضاطصتملما

ونحرلدالحارجىالالادتمحدقوةحصارةلألهادلك.عاباتحفارةالهالبه

المجبةظهرتالفطةهدهعدالحبةالملداتعلىلكرننهاالدماءإراتهلى

مهاححلتالىالحاياترهدكعاياتالر!ئلالفارلدةعرلاشمامت

د؟بمىالاصصارهدارلكرالمسبحيةاشصرترلدارسائلدلكإلىلالإصا!ة
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التا!لغ-تزييوفم5الييومنيبم!-
لهردبهاحلافباتأساصأمىالمبحبةحلافياتالأدلأالبهردبةإلىيمرى

لباءا!تواللىمما!حكامادتةأقللحوعلىرتصيرماصباعنهااعيدت

.(1رحكسانهمالبهرد

نمهدكاترلكمهاالنمصىصالمرهالامحاسلر!الكانةوتصطع

إلهرصحبح،اشاالهاعىالمبحيةإلىتطرالجوديةإد+لقالت،للنهجربح

تراناالمسبحفىترىرمىاحالابةعلىالهارلكهاماكةعبةابة

للىرنغييراتنحدبلاتمىعبهابدحلمهاالهاونرىهـبهضكلابهردبأ

علىبكرلرالىالاربيرالىنرىكما،الأسال!ةالبهرديةصقهاصدلدًبير

لهرديةمحاولةلوصمهاوندرمالالمبحبةلددواحبركالرامافدر!را!

القوةاصمتالبهردبةإن*قاثلةْالكاتةتتطرد003الحالملبادة

داصالى!3رعىديهإِراديالااعطتهلألهاالحربىالرحلدرامةلىالرنجيما

والادا!المرلىسإلى،المر!عالىلحىالرنىالروحىالحاملهىالممسحهه

لدترالقالولىرالحكرمةوالملسمةرالمرحبتوالحدالرسيطالحصردىالغرلية

الىمىالرراةنرحةأدالراتعولكى.المبجةمىضحبهااصن!دتوكالها

الآدا!لهراالديرهمالنرراةواضخاصاد!مىالمر!لىطهرمالكلتدت

ماسالأمىالحكومةع!الحلياوسثلهاالوراةافكاربلىك!المردةوالعرلى

لىماكللادالقرلبمك!ولدا.بمرنراطةالدالدساتيركلعلِهفاتالدى

والاهنمامالاسد!رالماواةالنركرامة،علياومنلالكارمىالحرديةالحضارة

الشرراةمىالعر!عالىدخلتكلهاوالحريةراللاموالعدالةوالمحررميرلالضمماء

للحصارةالحالدةالجودبةالماصاتدىبارزة3محاتحدلدلكوهى.المبرية

الطالعويكردساقيانصراالغرسحضارةعلىالبهودىالنصريصمحثمرمى

.11عهامصلهممكىلالحيثالعرلبةالجاةلحكلتحللقدعهاالبهودى

الضار.إى!بةلدالأإبرائبلظامرة."اصنهماإلىالكانةتصدى3
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-!التاريغتزليوفم5الييومنيبم-
دإ"(لممرللارلحهطراللهاحدلصالمىالمحاطرعلىالملإصرانلىالنحص

عفالاإسرافيأصاتالىاللصةالصسةدطرينهاالمرهداحلتفدالبهة

الكهردىالإلالىمىرحملتالرطىدحرمسهاالإسرانلىالمحلصردصهاعلىلها

ولمحباتهيمدلانفهاليهردىالمخرلهداادلد،11لدىالأالمتحرل"

معاللهافامهالدىالدانملالمهداولالداتحيانهاريمرفلهلألصةفطبحدما

ولكىاللهصغضابرصفهالاصادقهالىالداندإلىيطركانولألهإيرايم

البمَبرمداترددرتد.السبلسواءإلىبردهلكىالهعلىالحالى!الأصأعكال

الرلاليناقوالرفىلليهردالهانيةلالقدرةمزميرالنلمردحكماءاقواللى

)صافي+وتقىنزولالحربكللالنرراةَوردمالىإِأاشاد

حدالمهj,هالألرحدالبهمكنرممالبهردارممرلهلحرددالكانهرلحرد

هدهالاىنميم!ىرصالتهملإتماملقاء3وأدالحدالةووحداصة،النرية

صادرصالبهودلقاءدىالرالىمىبفالماالكاتةتاتىنم11الادئ

الربحةصالاغالاخاعىوالحاحر،الاميةمحاداة":مثلحارحهم

كللىعيرْ..!عهالاتجةالالمصالبةوالرعةلالجردالحاصرالحلق،+البهودية

بجاإِيحالىعاملتوالرالضرورىصإدسلمبةعواملالكاتةلطرفىمرمذا

الكانةرتنصرر.الحصارىالدبىالفرمىلرانهمالدعرةوألهالبهردأحلهمى

لارتالهادلك.السامية;دا...Lلتاليهرديةللجاةالحففبهةالماساة!ادْ

لروعولكهاليهردالفانجةالفوةصنفالالىدولىاليهردىالاربخلاشمرار

ىبهودبكىْصرالاللاحالحرربةالأدكارتبارسىالالباقإلىالبهردلعض

إلىصلإلا"الكاتةْ.رترى،*بهردباالمرءكرنصلالق!ةالاحاسصياع
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التارلخ-تزييوف!5الييومنيجع!-

التردودراتالنرراةبقراءةالبودىالقاءعلىالصيملتريةإلاذلكنحب

..اللهاصطماهمقدسشبإِصافيبادلالايمادذلكسوالزود

المحاصر،الواقعرحقانقالاربحوحقانقالوراةحفائقالكانةتربىنم

لاإنه:ا"فتقرل؟(1البهودىالخلقلإدالية"اصتعمالاصنماضةفتنحدت

للإلمالىالهردىالقميريمجدهلمالالالةالملافاتفىواحدحالىيوجد

لحاحةمصىوقتاىمىاكثرالاَد3والحا.وروحالةوصرارفةعبهوبففى

لحدالكردفىةالمحدردوعبرالمطلفةالفب!ة!رصفالألادصالفهرممدا)لى

علىاسهتقرمادالاباقعادلصلامالىلبيللاانه)لى-مذاحاله!لىالله

دا+الكانةتدعىومنا.."البريةالأخوةومراعاةالأسالةالكرامةاحترام

ويةتظللياللسنريةباقهمساهمةلنندماحرىمرةمحالهإنجدالبهودية

..بقائهاولحوهرلذاتها

لىلتقرلمبهاالمتاصلةاليودبةالرعةالىالصهبرنجةالكانةنرتدومجاة

!بالكاملالالدماحإر!:الحاتةال!حنصريةسمزاحدىعالمى)لالى)دعاء

الهودية(فىالمنتطرالمسِحعقيدة)المياديةفىوالحالةالقو!بةالمناصر

الهصعردةحقش!)صرانيلبارلالفولعههالتحببرالمكىمىححلالبهودية

!دا.الكمالمنالمشوىلضىإلىالحالمهدىبحرضالطيةالحياةوممارصة

!لبذلكلألها،الحررأوالضيقصتكرنماابمدالبهرديةالممياديةتصبح

اورشيمفىاللهكلةاِليربالاش!اعصهيونفىوصعالدىبالقانردتقنع

رمىالربمةسنحرحمهيردصلأله":أسمىصط!حإلىشرلرولكنها

.1(203اشعباءسفر)..iالر!!كمةصنحتأورضليم

http://almaktabeh.com



-!التا!لختزييوفم5الييو!نيجع-
الك!رىءالنقا"مِئ!الممئا

الميةالصيةصارمرصرحلىتشقادكلمتادالرراةلىحاء

رمادجتهاسامصحتحلاقيماالأالفعةالطبيحةمهدهليهردحلاقةوالأ

-!الكلتدعبهارالحروحسهاالخلصبصحباصبةحفةعد:دلكتصمر

..3ووحردرجاهم3دلبا

على،والتصرر!الثمررلصبقعمبقلحنددانىإحاسالأرلىاكلمة

الحفددلكتجيدحاء.اوأعزم.راغاألداكالمالمدولأعظملوصفهامصر

الحروجصمرصىوردلهقد..المرعرمةالرراةبت,.دياشيهأرلهمنيلممالا

بوسصيحرد!بكىلممصرعلىجديدملكفامنم011(ولالأالإصحاح)

إبرافيشحبالىاى..،"ماوأعظمأكرضمبإصرانيلبودامولحهمقال

الىيمكىفمادامهواكرمصربْساعظملعاياته!ىمرحرداكادالدى

راكرماعطمالهصاحهاإلىتخبلبالدولة)حاىالهإلاالحقدذلكعىيقال

ممر؟رض!وعلىمصرضحىوعلىمصرعلىتديمإِدرلالحفد.مهلبسرامم!

علىنحقدلألهاالحدالحقدمىالمابةعلىنرلردهىالشالبةالكلمةاما

لى!حاء.الأرضضحربحميععلىيحقدردلهم،اليهودعيرصالحالمين

ضحالهتكولىلكىالرباحتاركوفد":التننبةسمرمىحرالرالعلمصحاح

عقبدةحاءتماوس..11الأرمىوحهعلىالذبرالمر!حبعلحرقحاصا

الأصاطرحولهاوروحراالرمإلىبهاويزضردايهردلهاآمنايىالمجارالمص

البهودىالدسترردىالأولىالمادةامحوالدىالمرعومالاحتبارودلكتنمقالنى

صابةأىاليهودتيب!لىساميةضظبةصرىالمجاراتمداكانوط

الايرسائرعلىصرلوافكمانهم..الأطلاقعلىمكداولكرإِليهايتهرد

لاد،اإطاقاعلىهكدا.اعرلبةالاميةكانتولووجور3صلهمللبس

.!؟حلاشبمربةلحبرالمجارةلاصينهه
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التا!لم-ترليفىفم5ألييومنيجع!-
وايفامةتنمة!لاالتىالخردبةالالاطيلللكلدصدلاْبحىلارلك!

ستسلمإرلايمعىلاسمالحقإحفاقدىورغةدراههسىالمكر

دإعب-دإروالاخلا!3الركثيرو3وزعمرارَرالهرددامساإِدد

طحمهاحقانقلانفرسو!الماحةخلالفمىمزاعهملىلاتعنهم

والبالى.الحقعنالحقد3اعمادقدالراعمرر

أحدالبهردنجارك4ركاندمها!ىالتاءحالصهَاليهودسابةسهلاِدد

للاعارالترقفتوحببلالريةتخقمامةلقطةوما..لايهملى

آلداكالحربةالرعامةعمدوالاريخىالاصالوعىعليهكادماسرالحرة

حاءماهدا..الدمفرالةنرلطهمرالبهودالمر!لادالقرلهىالقطةهده

والهردالر!إلى"لUْلقد،للمراقملكاكادالذىبصلالملكلادعلى

المر!تحملهفبمالالهشةإن:+يقرلثم..؟الحمريةالاحبةص!الاء

غقيقطريقفىلهالقياممىتمكسواوفبما.ومطالماصطهاداتمىراليهود

القويةاهدا!هم

داإلىيسعىكانمبماتتمقصياسيةنيحةإلىال!هيدمدالهوبشهى

الجرديدركاشحياءمىدفال.ليهردالمناصرةالاشحاربةالقرةصيحفف

إلىعردتهم!ىقلبانرحياساليهردسرح!)لا:"سواعكهربعلمردمباه

الصلحمزنمركادإداحنى.."حبحالنابنسعصوريالىمحال.وهاكاللاد

رثقةصصلاتماك)د+المزتمرْأمامقالالملكلار(9191سة)لاريى

الصماتمىوافحتمارصثمةلبسكماواليهردالحر!ليررالدمالقرابة

لاللقد،سمردالعريرالعبدبىميصلالمكإلىلاتى003للسمحبيرالمميرة

صدشايك!لاإله+:9691صفةالأمريكيةالجحدةالرلاياتإلىلهربارةلى

..11الدمهـىعمرمةبلاءاللأابهرد

مر!طَلأقالهـفدالاسنحداءدلكصسبداالا"رددملكحمبربكىر!
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-!التا!لخترليفىفم5الييومنيبم-
صدانةودى!إلىحاالناربحلحىطريلةمراحلعاشرا:الهردالحر!إلى

..لملمدحرا

؟لهممحد,Lليهودالاخابمةالصماتحصانص31إِلىحنا!إدا

.العرا!سكىيمضلردألهمكماالكرىالمدلىيارلاالمدريلارمرر

داسكاروالرلاالمرةصمةالأولىاياسهممدالبهردصنتحلولم

ردى..يهودىلكل،(1المسحلةالماركة!وكالها،تاجركلمهأصت

دإلهممحنلمةاخاعبةكنالاتفىالبهودبنراحدوجتالحديتعصرلا

الحرةالأعالدىقيماومدامنهاقربمرماوالرلاالممعرةإلى"عالرا

لىرالامتماروالصحالةالمالبةرالصارلاتوالصبدلةوالمحاماة،ال!مل

الطيية،الرظاثفاقحاريةا،عماللىدائ!اكاتكاالهردجاةلركررهكدااليا

ألراعأصيخلئوالخارلةالمالةمحاملاتهملىالاساخكاككاد"دا

يرلدإدللالدررلاسسرةاليهرديةالتحارةأغلبكادلىادارالمثفاقالتارع

اصح!قدولدلكالديىالتصص!كرابةتفرقليهردكرامبةالمرسفىدك

لااليهودىوكادالاسلينالمثلبهيصرباحتماعىاقتمادىمركصليهرد

الجاحرةالصةالحالاتعلىبطلق.فشلأوالنحارةالمالضئودمىببارى

.11آصباشرقحر!بهرد!:الصبرحارح

إدربفاْضرقيهرد!ْالرفبةإلربقبةصاحلمدلىفىالهسودبرصصوكدلك

كلهىسهاالقريبةالاحتاعيةوالرطائصرالسرةلالرلاالماللتحارةإِدلى

المدلىلىإلايحركزراألاعلىحرصهمحاءمارصالهرداعمال

لبرالمداءيرلدصانحلبقالممبةدىالاخاعىالاسلر!هداونلوالمراصم

الدبىالممررمهويزحجبريده!بهمبحيشردومرالهرد

دأعلبهمكارالحداءلدلكهموضحروااليهودمنحمبةالاسترحسوإد

،لكالى.راحدحظيرلحىتص!همصةحا2مساكملهمليهرداالحدريكرحر
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التا!لخ-ترليفىفم5الييومنيح!-

ممرحوثاردلكمرالأمد؟دىالحرلهالمسهمعلىدرصواالدس3المهرد

ربرحعشئكلفلامرالهمللرطفر!همنهملحقيدرحايةحولهم

حاصةماكردىْيقيولىايهردكالىجثالمرعولىالمهدإلىالهردىا،عترال1

لصروراتإلايةالمدأهلصبير3تصالالأعىبارلىكالواحبت3وحدلهم

الأسكمدريةدىبهمحاصةأجا؟وحدتوقد.عليهمواصحلاءالمحاش

أحاطرهفقدحاصةلصايةاولواحَئهمحبتمصرصبدفىاِدفراممديةوكذلك

اشدعهالدىالهردىاحىفكانالمدينة!يرتساثرول!يهيمصلكيرلرر

أررولالىظهرالدىلظيرهسقتد11الجيتو+لاصمعرفوالذىنداك3اليهرد

عنرقرنا.لححسة

بخحرضررانهمعلىدعانةرعهيلةالحيرذلكسالهرداصطعتو

مىحر!أعرلهمإلىتلحاالمدرحكوماتالىعىفضلاْهذا.للاصطهاد

الماحق.بالرلاواضحالهممسلكهمرسوءقذارتهمل!لى3لثرور

اللهالاءصهمالأعلودألهميدعودكانواالبهودالىالمبهرشذوذومى

الحرببم!"اوالنعوب!انرسجنساوأحلصدماأنقىفهم3رصوأحاؤه

تحفمِقفىالجىالقاءدعرىالصهيرلةال!حكوها.اليرد3امماكما

المحارولىولثاعتالحىالفاءدربة.وذاعت.للعمطبنسالباجةأطاعها

عماءمىكثيرردلهااقتعالنىالمعلاتمناصبحتحتىورليةالأالغلية

بالصهيرنة.رعيرالخداورولا

؟الاحتلاطصمراةلليهوديةالحدالصماتأنصحيحفهل

)1(الئ:+الخاولصمبراةعليةلزامةفىحمدانحمالالكتوريقول

لاأ!رمرمميرة"سحة*أو(+طابع+ساليودلهبخصقدماأرالمحقق

صو،صلاحيةممالحةولحامحةْلبستحرئهظامرةرلكهانمامالحلمبنكره

رتيحةالصهمالبهودمعصحفاربةطامرةلرمتهافإنهااحرىلاحبة
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-!التارلغ!ييذفم5الييومنيبم-
لىالدلكالهمالمهصحم3وضمررطانمألدانهماسسهىلاحاصثم

علىلل،اللالةلفارةأرالأصلوحدةالةتحىرلادالةحيةصترلبت

رإتحال!ثحداْرحقيقية!دةمماتصاليهرديمتار،تماماهداسالمك!

..الحسىالأصلدىطلئرتالرالمامةوالظرةالحكةلهىرحدهـحرنجةشة

الهردأدننتصإلهاإبىوصلتوماالبررلرجبةالدراساتسنطلعوح!-

حىاصلعلىلراألهميؤكدممادمانهمفىحداملحرطاتحالمأبطهررر

ى!الهردبىدمربةأوحةعلاقةنةبرحدلاالهعى!صلاهدا.واحد

حدعلىدلكj،اقلولااكرلاخراسةمجردالحنيةالرحدةسكمالىحييم

."ربلىتصبر

المحرىإر":ربادفاللفد.الحلاءعنداهمبهافقدتلالقصبةهارس

مداشهىقد-اوررلاليولطضرقفىالأفلعلى-"يهود!لكلة.رلLنالأ

شىأىلحدشةليىانه:دالىيقررالصررهذاوعلى.+طريلامد

الهردلى"سفالْربلىجاء003+الأطلاقعلىبهردىحىكقصبة

،.*لاطةلكلناسمحردللخسا

رهادور،مكسىحربانالعةىوالذ+ورليرالألص"بها!ْ!ىحاءوقد

بنمنمردبالهمالهردادعاءقضيمافىالماصلةالكلةبمدمما،وكارسوندرر،

الحلماءمىالخبةهدهتالتلقد..الغرلاءدماءمنقطرةتحالطةلالقىلحن!

لل3الْولوجهكوحدةخىولاكامةيصنمواأنيمكىلاالهردإدْ"

الجرسطالبحرعنصرسبهبرأندراتحرىدينية-احتاعبةمحموعةلالأحرى

نم+الحسيةالصمات!ىعظيانفارتاوتفاوت،كيرويخرهماوالأرمى

بلهمالأعل!3الألحىارميي!يكولرالمإدنينالمحدالبهررإد.فالرا

الامبةالصماتصيدودممااكنرالأرميةالصفاتمنبدودلالابهد

7هـ0(اثنالةال!ة،حمدادحماللمدنالصااشررسلوحطالهودت!(1)

http://almaktabeh.com



التا!لحن-ترليوفم5الييومنيبم-!

اغدث!!الهردليرللئهاهكارإر،الا!رييرطائمةيمرالدىالحىال!طرإر

"."ليمسادرلالايهدألهإلا

حامخلطرداليهردأدضكرلاهىحقيقة:تالتدموترركاد!إدا

اخلاط3يهف؟التازلإىيدعرنامدالحإد.!مترعةطيةاصرلوص

شترجصها3ندأدبمكىالنىالتاريخيماالثرامدهىرما؟الجردتحيطار

..؟الاحتلاطوقرع

فيصتالىالحزلةالمصرىنقائهملانباتالهردساقهااتىالمرراتمى

دمص!رإىدفاء3ئرححرلىالهمكا..الفهمعلىمر!رهاكماعليهم

كومير.أوكرصصاءالأنكرصيمةقدبهودبةلاساءصوافدالهرد

ألاءالكرماليراو،الكرمايم)لىاللامتدادعلىالكافىالإنبات!ميها

الهردعيرسلالرواحلهميسحلىمم!رمؤلاءالقدامىالمحبدوكهنهَماررد

القرلوما؟حداكنيرولىلهتسفدالأسمهذاادسإذدالمَرلمالكى

أرررلاهـىالمسجبرسالملاييربهايخمىحالصةيهودبةأ!ساءهاكاد!ىإِدد

؟والتحولالرواجبيرذلكيتمأديمكىفهل؟

صوا!علىليرالليهردالحسىلالنقاءالاقتاعمدمبالداص؟لىوالحق

الارببراصطهاداياماليهودإدلفرلْالبهودبةالمطرةحطلناتللاٍماوس

الوردىالحسىمى3للالبهودسليسراانهميثتمايقدمردكالوالهم

علىواللصةلاليهردتحبئالتىالعقو!ةمىلالفمهملينحواودلكالآرىوالأصل

ركلاالبهردإد":للبهردالاريةامايخااضطهادلانمرتردفال.وقدالامية

.11ألصهمالألماربخلكمنلحاالرردىالدممىيمشلكرلىكالرا

ديهردرتزكدهلشتهالتىالاريحيةالأدلةبحضلذكرالاحتلاطسياقو!ى

الىالحصتصةلهده.الفلمطببيرصحبرالهممعاخلطراالنرراةلهعطبر

معأبصاالهردراخلطالملطيجةودلبلةاليهردىضمرلىلبرلأ!

(224)
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-!التاريحنتزيي!ف!5الييومنيجع-

إلةمىتروحصليادالىهووما.ولماداوالحئيينالحرريينجيرالهم

ألىأ!سباتوثباتمىيروحودالدبنالهردعلىوكان.!!صرلرعود

لىاضرواقدالجردJLS'6.لا.مجاورةلهولاِلىتزوجهمأرمىيمادررا

؟الباللياتشاليهرديتزاوجلامبصةوأرلحينمائةابللى3اسر

البالليةالدياناتإلىلمهرديتهمعنالكبربنتخلىعىفصلامدا

الأولىفرولهفىالمبحىالحمرقمليجيرانهماليهرداحتلاطلطولقد

مرقمبرواحهرادإلهمالمر!الجرعالفىاليهردالتتتاصابدحبر3ص!إ

دا!إماالحددكحيرالهمرنيبريصيرواارلإما-.Lأحديقلراألىعلبهمكالى

،البهيرودامح+بيرحلْيقوكاومناك،اليهودكةملتهمعلىعاكمبريطلوا

كماممفردةعراعثرةالإثنىالفائللبنمىألىردلكويخيرالأعلبةورمما

فى!إلهملهمدياالونيةبتحلراادالجردعلىكادفإذا.."الرراياتتحدنا

الأمةعامةمىرأصمحوا،ودينهمحميتهمعننارلراقديكونونالحالةمذه

بهوافديكولردآلدفإلهملبهودينهمبتسكونحبراما.لبهايفعمردالنى

إداإلاالرثنيرِول!لبهمبالرواجالدماجدلا،الاخماعةالمزلةانصهمعلى

إِلىالوننبيرمىالكنبربىيحرلرا؟دصاليهودتمكى.وكذلك.الونجردتهرد

.رمكدا.منبرسحاحطويلةقرونإلىالمملامديمارصدرطلرا.اليهودية

راساَمرالأانقلبنمالحقيةبلالحسبةصفاتهملىونحالمواالهردناي!

الخرلأصع)دالمعيحية)لىالرومانيةالامراطرريةغولتالىلمدعفعلى

عبروالعلافاتالمردىالتزراحفيهظلالدىالرقتفىمذاعيرااليهودبةإلى

.صاثدةالربة

(225)
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الهودمرالكثيري!دإدرالحوسةالر!ىامريكاإلىدلكلحدالتفلالإدا

لالبهرددمربةأرح!ةعلانةثمةماكنكىلملادنهودرا،الرلرحركدلكالحمر

لبروالنتالحيةالالساليةالحلافاتوتراصلوالصناعىالملمىالتطوررامام

يمففهممااععبحيىالدالنحصىاخماء.رمع.رالدولوالحماعاتالهبنات

بمرةيهودبةحاعاتنجهالهالتالدىالرقتلىمدا.يردولهولاالاس

الهارتالمحالةالإيجاليةالحراملتلكدامامالأمريكيةالمخدةالولاياتعلى

،(اليهردبةاليرالثعر!)الأيمينسالهودزواجاسامالدرد

المررعة.كبرالربحاتوكذلكالأدرارببرتتمكاتالىالريحاتصفضلامذا

وعرممايهردبينالحادهلىعبقمحيطهفىواسعاخلاطحدتوهكدا

،والحياتالنمر!احتلافعلىالأمربكبةالجحدةالرلاياتإلىماحرواممن

دايموتا.ولاالبهودحنسيةفىجذريةاصوليةتحولاتأحدتتديكونمما

عهاسفرتما،الراقعلهداامدادأبمدبماباليرالجردانصهارعلىلدلل

آرى!+أنهينبتأنيريدمم!يطل!كادفمندما.المانيافىالنازيةالتجرلة

أتهكلحمىأجباللحدةالآرىبالدميخمغدمهأدفبهينتتقربرأيقدمادالدم

احداداداكتعثفواعدماللازبينمدهلةالمفاجاةكانتو!.يهردياليس

..اليهرديةالدماءعروقهمفىتجرىكاتوأجداممراحدادالألمانسال!كنيربى

كاتي!الذمزلاءمنداحرريادالألمالىالحقرىالمرجقاريكنالم

؟اليهردمن3احدادواحداداحدادمم

تلككللحدلليهردنتحدفداد-تلسناse-ركماالقوليمكىإدن

فدادلحردباأوحماعبااكادسواءوالخولالاخلاطسالجلاحفةالمراحل

سيردمازممرتمبحتالحديةحصانصهموالصهرتالجردالا!احتلطت

الحالصر.شحر!

تمدىادصرىنجدملمالدبدلالدعرالصهرلةاصا!فددلككل
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-!-التارلغتزييوفم5الييوبمكن!!

دهى،ولدلك.بهدالاعالمبادوبأتحدتانىداعبةلهصباصىلحلاحنهللكار

طاثمةمحردرلبرمقلاوحنووامةوفرمبةشحااليهودبةصخملإرخارل

بهددالإلصهارىالدرلاراصىدقدذلكإلىالبلكبصلكىديه

الاصالرعىدىنطررسالمالمفىلامالصداتالبثودىالوحرد

دينى.تسامعصليهبماالإلساصىرالنماطص

دافكاد.،السامبةرالبهوديةسفوطهاخةالصهبولبةأماحدلككل

ل!الاالأورلةبالدولعلاقاتهافىالسياصىوالارهابالابنرارجاسةاصطمحت

دوصاتحلرفهىمداص.و!ضلا.صلماالممدالمتابهرالايهةبمماداةفالاتهام

الي!ودعلىالمطفشاعرتدكىدلكسبيلوفىل!صطهادمعرصوداليهردان

الطلمنجملانتربد-المبرلبة-أى.ركانها.نمدبمنلهتعرعرابماوندكر

باليهرديةتتاحرالصهيرلة.فكماد.محنمنالهردلهنحرمىعامرلا

.اليهردلحى.رتاحر.

دحيلدماىمىاليهودىالدمنقاءعن،حمدانحالالدبهرريفرلوها

احتلاطاجميهمفىمحتلطوناليومالحالميهوداد(1)المرضرعةرالحلاصة"ابر

مىتملمدهنحدلمخىفدبمةفلطببةاسراثبلبةاصرلاىصلهملحد

مراحلمناكانفهر،ماتحمطثمةكانو)دا.مجطلىقطرةالاتكريهم

أفلالتربهالىكيهرداليهوديةالمجت!حاتممض.الخبطمداصودرحات

رالماصلةالحالةالحقفةادعير.شكناريم,.اكنروالبصرنحلطانهحا

اليهرديةمحرعصالصآةلالحةنسبةعدديايمنلرنإِنماتحلطأتلالأادهى

رلىالأالأصرلعىكيةاوحدأابتحدواوالدينتماماالخلطينان.ليما.المالمية

ى!نررلانصإداعلباحاحولما.رمى.ممهمالاحقةالأعلمبةبنكلرد

آحرضئواولنكشئمزلاءرارإصرانبللىسلبسواالومالهرد؟لىالهابة

58-الماشالرحع(1)
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التا!لخ-ترلي!فم5الييومنيحع!-

فقطيروالدي!الدالاالطرفيليررالطةر"لا،يرلرحياالر

ماعهيكنصمامررافنراءاتهاواومامهاباحلامهاالصهرليةضرطعناما

الوم(1)اليهردإد+؟حمدادحمال/دبفرل..راصبكااورولافىإلبهصاروا

3lإكلا الأفار! سهموجرءبحضالأعبالأعملىهملل،والأصييهيروربيير

أرررلادىالجردل!دماومن،الديناختلفد!دودطلحماوضريحة

رتحتالمفىفىيميثوندخلاءأجانباوغرصاءعونيدًكماليسوارامريكا

ميمر!لاوسلامةدلااليتأصحا!صيممن3و)نماالتاصحابرحمة

ردحلاءمصفىعرباءالبهوديكرنأنيمكنايناصا.الديىسوىعهم

إلالرحردمميمكنلاحيثفعطينفى،وحدهالحربليتفىدذلكبلاجذور

رالابتزاز.لالقهرواغتصابااصمارأيكرلىان

."الرولرلوحىوعيرانئرولولرجياالتاريخلحقائقلغقلبهداوعر

+.مقالاالداحصةالححةدكفىولهإلرانيليزوالحمدانحمالتالقد

يحذافبرماالجوفكرةإلاالهايةفىيتإِصرانيلخلقدىالحذريةالفكرةإلى

bعلىاليهردإنمزالةموحدلأستبقاءوعاءفهى.كبيرمحمعمقياسعلىنما

حنىطريلوقتيمضىل!،الحارحلىالحيرويذر!ذا!كصا.لكن.الحويم

.+ا،بداِلىإِسرافيجرويزرلyو:

29!الالرالرحع(1)

لكرىسمودالعحمىابنركرف،2002سة،يمر03عدد(2)
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الحاتمة؟شلكبرماالبومإسرانبلاحرالإلبهصارتسالحهل

احل،

صحِفة+!ىلرالحاتمةنلكيزكدمارسمىصهيرنىتقريردىحاء

اسرانل.هـىالراقع"ةعنوادغت،(ا!!)الأصرع

فيه:وردرمما..."اعام

..إنفادمابتملىاداالفادبرالحتدبرفىواحناعاباجاذ!ارسر!إصرافيإدْ.

حديدةحقانقلرءإلىأدتالفلطينيةالانتفاضةبان":القربريفر!

لل.والنفاؤلالآمالارجهمىكنيرارعبرتمعفدةأرضاعاراتتإسرائلسى

علىيؤنرواانفىنححواصالحاش!التتريريصمهمالديىالملمطينييرالأطفالإِر

والإقصاديةالسباسيةوأرصاعناخططالتحبيرفيهنقبلالدىالحدإِلىمخمما

الإلرائيى.القوميا،صمفهرمتييرصاكربدرحةموليىطمالالأهزلاءراصح

تهىالفرمىاشاحدودادطربةلحقرداعتقدلالفد+.التتربريقرلثم.

لدهايدرولم،طويلة،طريلةجعرافيةادرعلأسرائلبكودواد.لالححرافبا

عىاممبةبقللااصحالأقتمادإلى..اقصادى3دإلىتحتاجححرا!باكلأد

رالترحسبالحر!شيرايداثمررأالاتالفلعطيماالالناضةالىLS.الحنرافبا

مى0/3مىاكرر؟د.والاحتماعىالباسىمادبالأالنممورعدمإلىوادت.

مىرالحردةإسرانيلترك!ىأكيدةرعبةلديهماصبحتالإسرائيييرالمواطير

لاصرأتمرإِسرانيلإِددلكقلفبهابقبرنكالواالىدولهمإلىجدبد

حقيهفيااخارمحكتحدالقرةمدهإِلىوالاخحاعىالياصىتاربحهامراحل

.11ياتالخدمراحهةعلىالأصرائبليةللقدرة

وجاتاالماصةلصالامراحلكللىتصورلاالابدو:"االتقربرإررد03

صودسكرىالصحصالقرير،ت2002سةديمر03(عدد2)
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؟لاالاإ،الملطبببرمصانردىالخكممىالمهانىالفرارولدلا،الأعلىالا

الوا!سىإسرانبلصصردىنجحكردندالعلسطبيرالىإلىتأدلالد

مردعبةصبطرةرللا،لطامللاينحركردأصحراالملعطينإرالقادمة

رإصحابالحكرطتمىبدالعدحالاالنلطىلالمجح،يوحداللطة

لراحهأرعبالالاالأجربرالحاميردىلحرحناوالا.الفراراتانحادعلىالفدرة

ومدأا،حتماعىلالأصالشمورعبابإلىادىمماراحدةمرةمزلاءكل

الآلىألهإلا.ذلكقلحياتهممنفلبلةلقراتالاسرائييينعلىسطرالنحرر

اولادناوالىالاخاعيةالحلافاتنكيصعلىالأصاعىالمعطرمراصع

دانماوبحدررلاالرقاو،الارعإلىالزولالآدبحنردوامهاناوزرحانا

..الفلطييةالارماليةللحلياتنتحرضانسالمصالحأصحابالرحالنص

جالصصالقوسأماتديمحرلحققيماياخباراتنمرالآدأصجاإلا

وادآخرحابسيدةالحدالإقييةالأوضاع-النكيفعىقدرتناوحول

لاعحعدمهشالأصراثيىللوجودتحدمرالتكيصعلىللقدرةالتحدىمدا

لميدوألى..سريحالتداركهانسحىادعلينامخاطربحدةمقرلاحالارحردنا

.+الاسرانبىالمجعباءلصالحإصرائبلدىرصاعالأنرتب!

منهاْالتفريرذكرالرعيةالحفائقمنمحوعةنمةوماك.

ردكر،الماضبةالأعرامص%2و5بخةإلرافيفىالمرالبددعدالخماص+

مااِذاخاصةسحفضةنةتجل)سرافيفىالمرالدسدلاتانالمددبهذا

وموأهميةأكثرحر3انخفاضاسجلتالمحدلاتمذهأنإلاصالفلسطييينقورنت

سمدلات+مرالالحفامىلهذاالريخسيةالأجا!مىأدالنتريرربدكر.

لالارما!بصعهماافحالحراءسالاسرانجببرعلىسيطرتالنى:الحر!الموت

لفاءاتمحها-حرتالتىالأسرانيليةالأصرمى%ا3حرالىوأد.الملطى
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لرحتى،الحالىالرقتدىالإعا!مىرعة؟يةيهملدلىراستطلاعات

حيتمادالألعدمدلكرلرروال!نجا!اللارمةالنحصهمقوماتهمكلترالرت

مأأعالهمالهاءلحدإليمبعودررهلاطساللدبهمكارما15إيدرودلاإلهم

العلطينحقلىكنيراأخطاتالأصائبليةالحكرماتأنمؤلاءوبرى.لا

محدودعدداِصالةأحلسريمرتردبجاتطميالونلااصحواالمسطييبررأد

الجاةصباحممنتبحةالصطببنلدىترلدالحررهداراد.الأسرائيلييرص

إسرافيمواطىس%?8حرالى)نالأسضلالىالوصعتييرثىورعبتهم

للملطبببن.دولةونقمالمرادىبحلإصافينادربلىصرورةبررلى

إبكالانهاكلحدتالاسرانبلبةالمبرالباتالىلوضحالنتربرريمص.

رن!ىلكليطحىأصحالذىالعكريةالمرارناتلدأجلمىالاضاسة

رحدماالحمكربةدالجزالةالإل!رانجلىالقرمىالدخلعانداتمحملعلى

حهاتمىعيهاتحملالىالمالعاوالقرميةإسرانيلعائداتمر%06تتهك

النلاتالراتدىإسرافي!هامرتالىوالأحداتالرافعضرءدىوالهاحبة

الاسرانجبةالحسكريةالمبزانياترادت(الفلطينعِةالالفاصةدرة)الماضة

محصصمرمامحالاتنحقدالىلدورهأدىرهذا.تقربا7%0إلىلتصل

الأصانبلبة.للبزالةالأخرىالأوحهكلوكدلك..الحا!ةوالمقاتللحدمات

لالمحرلاتكدلك-محسرلاالفرمىالدحلمندقط3%0تحصيصرلحل

لكلبتعلقماركدلك.ثبلبةالاصالجاةاوحهلتير-الحارجةاتوالمساعد

نراحعإلىادىإصافيدىالحامةوالحد!اتوالاخاعرالمافةالاقصادلراحى

الىالقليةالمراتصالحاممذاربمد.الاقتمادىالموممدلاتلىحطير

أكرإِلىالا!رانيلىالفومىالابخالرومحدلاتالافنمادىداءالأ!يهابهبط

أحرىتقديراتص/24الى(جالاريصل38/مى

إلاإيرانيلإلبهتصللمالحادالهبرطهداراد
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ألمىأدحيرس.6791عامفىس.وافربت.7391ابهربرحر!لى

الأ22إلىرصل،8391عامسكادالاصانيلىالقومىالاتجلالحماعىسدل

إلىأدىالقرمىالناغممولمحدلاتالحادالالهيارهذاادالقريرريؤكد.

عاسة!عةينزايدلداالمجرمدا,jiرالاسرانببةاولسةابزالبةمىحطرعجر

نجرسدلاتالى.لأ4او3حرالى)لىتصلكانتبهاصوحمحدلاتعى

هداوار.الأخريرالماميرخلالبر03-52ببنماإلىوصلتلهامسوح

الاقتصادiانكاإلىصبردىالتادتالنواتارمدعلىالمرازنةلحجزالرا!

مقالللىيخكللجار44علىرادتالحاممذافىالحجزقيمةوأر.الأصائيي

)لىضزدىالمرايدةالحجزمعدلاتادكحىمماالمافةالاشهرمىمليارا26

هدهر؟د.صازشها%س54-04صبنسبةالخارجى3الماساسرانيلاضدالة

الأسوأيكرلىالاسرانيىالأقتصادفإنصدلاتهافىاضرتطإداالاشدانة

.3المادرللنِن

الأطمالأدوهو،وأساسيا3خرشحيراهناكأنالاسرانيلىاتقريرويرى.

بوطالىذلكادىالانتناضةواشراراعمالمنبهقامواوبماالعل!طين

الأجةالأستنماراتنبةوأنفى،)سرائيلالأجنبةالاستنماراتمحدلات

الأحيةالاسشاراتمى7%0شاكروان7%نحدىلاإسرانيلسالماملة

مزةالىادىمذاوأنالأيخر!نالماسينفى)سرانيشوالرحيلالهرو!فررت

راسالتداولصالاسرانجلبةالسوقحرمكماعامةلصنةلاصننحاراتفوبة

الداحبةالأسواقلالحاشثزدىكانالداولمذا،أندولارلجارات5بهيفدر

..الاسرانجلبةالموازدةفبطصوالنالْر

أدقافنصادبةنارأ2نتاحدالنفركر-ينولكما-الاستافةادسومدا

.+اراصيها*حارحإسرافيحاضنهاالىالحرو!مىكبهبر

الأجةالاصثاراتضحمىالىأدتالخارحبةالحرر!ادإلىوأضار
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،/07-06تحاوزالالماصةتاثيرأرحيرس،%03-25تخاررلى-

رأسالايندولراالاعلىالأحانبالمستنريرالملمطيميردطمالالأحرأحبث

هدهمىكبيراحؤانخىالدرلاراتسمقطالمايينمًاتص؟كرإصرانيلفى

الحارجى.الحالمدرلالىريمتفليففلأنطريقهفىأيفابدورههرالاصتنارات

أدىالاسرانجبةالألراقصالراصالىالداولاخماءادالتقريرويؤكد.

لفد،العمللىنشرلأنالافتصادبةالأصاثببةللركاتحقيفيةصحولةاِلى

إسرانيلبةومؤساتثركات9001إفلاسأسامانناخاعة،حرحاالرصعاصع

مىنحدوالمؤسساتالنركاتمذهأنمععاماتتمدىلاقصيرةرمةمدةحلال

والتىالماضةال!راتسطائلةارداحاحنتالتىئيةالاسراالركاتكبريات

إِسرائل.داخللىالراسعالأتتصادىتانبرهالهاكان

وأن،إفلاسهالاشهارمهددةالآناصبحتالركاتمى0/3مىكنرإدْ

عبرالافنصاديةارمهانطاقمىالحروحتحاولماراتمنها2%0حوالى

الهاثىلنرفطريقهم!ى3%0واد.ودوليةاحةحهاتمىالأشدالة

لهمتتبحاخرىمصادرإلىأمرالهممصادراوإلاحهمغوبلعىعحروابحدما

الإسرانيليةالركاتمىسقط%01انحينوفى،الدرلبةسراقالأدىالاممرار

وأد،الماضةلالأعوامقررنتإِداصيةولكهاأرلاحاتحققمازالتالىمى

نحتاجلااخرىسلعإنناجعلىلأقدا!الظرأادائهالىاستمرتالركاتمذه

والتصدير.الأصتيرادمكوتاتفىالتوعيصإلى

الداحلىالأفنصادىالماحاننمىالاننمادبةا،وضاعمذهدإندلكر)راء

المزصاتهدهوادوالاقلببةالدولبةببئتهمعببهبفلألىمهب!عبرإِسرانبلفى

الأننصادلاللاسحففبةواحهةنمثلوالأفلاسلمغلاقالمحرصةالأصرائيلبة

الاسرانبلمهوالمؤلا!الركا!صا،كرالحرءمداإدلاسأدلااٍ..نملىالاسز

كماكيرة!درجةالماليةاعنماداتهاتلتالىالوكفىهانلةمناكلإلىادى
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إراءالبركصحديدةتروصعلىتحصلادفىسلتالمزصاتهدهاد

إسرانيل!ىالادحارححمصحصالىأدىلدورهرمداالكرىالأقصادبةالثزات

انجبةالاصالقدبةالأحباطباتعلىحطرمزشروهذا،%أصتفللالسةإلى

حالايملمإداإسرانيليةشركة008مىاكرماكارصالتقرير.وكحدر

كلياللرف!محر!تكرنفر!ممكنوقتودى،يهالدحديدةاصالفح

نحيدنررواإصافيلىالارريىالأعالرجالبمن!رأن،أسنطخاممارسةعى

والأوروبة.الأصبكيةالركفىباسرالهم،والاحتفاظالطفمصيدالحد

العامبرمىنتموركاكمافرديةتمدلالظامرةمذهاِدالتقريرويفرل.

الأعماللرحالالاقتصاديةالباصةمىاجزاصبحترلكهاالالقبر

قررواي!الدالأصانجليبنالأعارحالمن%05سأكنراعنرجتالأسرانبلبير

المرربدلكقررواأنهمإسرانبلداحلدىالأتمادممةالطنهمتصفية

؟وعاعطلتطالمالألهقوىاقتصادبناءمىالنةرعدمالأمانبحدمالحام

راوبررروالآخرالحيرلبرثورواأدلابدمزلاءف!نالحوهداعلىالملسطينيبن

سجنمطردالهم)د،سهرلةأكنرنجدوفدلهمطلبةالحفبقبةالمكة

L.المكلةولكىإسرائبلحارحشررعانهمبقيوناوياسوالهم 'SIنكمىسبة

ايهراتبحدمالحكرمةاليمتمظرمياكبيرةباعداديتزايدرنينالدمزلاءأنفى

داتالدولديلدىاصبحتاسرانبلانموصحاالنقربراكدمامامةفصبةونلك

SASوالاحناعىالنقدم JIنملغلةشهرشهرالىصبخزاثدودالففراء

إصرانبلفىالمقراءطابورإلىكنضمالواحدالحامدىانهيمىومدا،%او5

ا،سرعدديصللأدSCIمما،والنحواترايدفى3خذةالةهذهوأن81%

البةهدهادالأتجاردىالأحدمع%57ساكنر)لىإصرانيلدىالفقيرة

اكنرإبىال!ةمدهسصل2002عاملهايةمعرالهالمنرحطنحتاصبحت

ىدالعفبرةالأصرعددكادالمافةعامااارهسداروعلىألهحبرلى0/6من
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المممر.الأصرعددألىكا،/43لسهإلىالمصا!لىرراد/04إسرانهل

فانمهإلىشحعىأل!008!سةالممدلاتلهذهودقأمريأيربدإبرائيللى

علىرألقت،المحصلةمدهحللحىنماما!لتنارردحكرمةلىرْ،المقراء

ترفجت،الأسرانجلىللحتححفبفيةكارثةلحربنحهالدىالمتارمالوضع

اسيحابعلىفادريخراصحالمحنحادالمقراءدعدريادةعلى

لوفلورياقراراَتنحدألىبجبإسرانبلبةحكرمةابةوأر،الحددالمهاحريى

الحقيدالالعالأقتصادىالأضطرا!مدا)زاءإِلهاللهحرةمرحاتأية

ىالديهميحد"المهاحريىصكبراعددادايضاذلكعلى!رتىكما

المحنمعداحلمىمحرميرإلىتحرلرامهميهراعدداَرانالحياةلىأمل

الهاحري!عن%53صاكنرادعلىالرأىال!طلاعاتدلتولقدالإصانيى

الرقاتسحطورتهاتتحددالحرانممنانواعايمارلولىعملبثملدلىيىالذ

رنلالاراتلرقةإلى،والمناحرالمحلاتسرقةإلىالرارعلحىالمبطة

.للفباتدالسةالحىرممارلةالمازلعلىالسطرإلى،السرفةأحلسلنحاصالأ

المجمعلىارتفتالمحاءل!هَانإلىالاحصاءاتلبرالالىمدارلحى

حت،لهامحدلاعلىرسحلت(2002)وحدهالعامهدامىالإسرانلى

علبهنرفمماالمغاءفىرنيبةصلماالهاحربنالاءواصح،%24لةللمت

يولرشهرنذوألهالحالممذافى/41للعتالأيدرمرصالتارفىزيادة

لسةوهى،اكنثادهانميدةحدإِيدرحالة(615)نفإٍابهربروخىالماضى

علىالمصالبرعدديربد؟ديمكىالراحدالمالىسهألتميلهالأمخيفة

.محدودةلراتبحدبالمرتعليهممحكومومؤلاء(0001)

لأدهامخلمةاصمتإسرانيلفىالحرانمطبةانإلىالقريرويير.

الأحدادحارلالدىالهاثلالنراثذلكمهمأبمدولموالشراصةالقرةمىنالغ

إسرانيلامىصرالدداعلالوطبةبنلقفبماحامة.الا!ىلدعرله

للنمارداشحدادعلىإصرانيلمىمَىحملاالمهاحربناعدادرريادة!الففر
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الخباررأرلالمالإمدادمممفاطدىالمرليةاللادصأىإوءالملطبببر

مهماالحكوماتوأد.والدمةالجالةوباممالالداحلمىسيكولىإسرافي

عرالأوصاثهدهعلىتطرانتتطيعلىفانهاقدرتهااوكماءنهاتكى

مزلاءلدىراعحكبرةبركدلاعدادايمطلبرالثا!لهحدد.الطبمبة

اِسرافيفىبهالمحيطةالأوضاعكلعلىاحتماعىسحطالناب

المجمعتاتصاتيحابقابخا!اصبحلفد:"القربربقرل03

ديهيحدلاالذىالوفت.فص.الصارخةالافنصاديةالنماوتاتدىالأسرانجلى

/53مىاكريمنلردوهؤلاءالاقتصادىالكفا!صالأدنىالحدالابمحظم

داإِلاالحلعنابحطلالا!شنلة3والباتينم!ر،الأصرانبىالمجنعص

سعالاقلمكببةعرفكرةلد!ممليستولكى.حبدةافتصاديةمواردبهملد

الحففبة.الهوبةنجهمفدواالدىالمجمعهذا

"بدسدولىالى..)سرانجلىأنا"رشماإِلى:+فيتولالنقريريستطر03

طرحاعدما-لرفالىعميرام-كراسهمالنابمىسمجموعة..قاثابحدل

إسرانيلفىالحبىادبهمولااعيىأداربدإِنارالا.لفاالمارهذاعبه

تمحرالحكرمةلأدساخطافكانسكدرلىزينوفارالبابأمافلسطيرفىأر

لصر.رمى.واصتمرسها!نحانقحيدةاننصادبةفرعةابةلهتوفرادص

إصرائبل.داخلالحركةعلىلحظةفىبضغعمرهانوبحتتدمنعبرلإلهالرقت

موظموماصبحنبرالىالأسرائيليةالحكويةالمرسساتشالمديدأديل

لطرأاعالهمصطمرماعغدلادالأخرىهىدةصدإصرائللىالطبقاتافض

؟بةتمتحالىلىشلتالحكوتواد،الأفنصادىالركودحالةلأسنرار

)2+(
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الماضةالراتمدارعلىللححلحديدةصالات

،تةصركلاهتسامهكرسشارودأنصالرعمعلىإله11:القريرريقرل.

أرصحمابةعلىالقادردلكبمدلمالحبقارالاالحكريةالموارلةريادةأحل

لرديةلاعمالالملطبميودفاملفد..والتةالحاسلالمدامودلك)صرافي

الحنودصمو!لىالرعبينواانلىومجحرا،امرالارتدريصدودمانلة

،الآلا!اِلىيمدررممابامناتيقدركيرأأعددأنخىالأسرانيليسوالضباط

الحكرمةتردعهمول3تمردراعلنرا،الفلسطييةالأراضىفىالحدمةيرفضرر

سبالحو!النمور)ن.رحبهمحاكشهمقررتعدماالاسراثيية

لالىحالباالالرانجلىللحينىالحفيفيةالمالاةقمةومذه..ينزايدالملسبطبنببر

القيابملاشطاعتهمفإدهمالمقلفىوالحراةالثقةتملكنهمإِذاالفلطيهبن

الابفة.الأعمالمنوحطررةدفةاكرلاعال

المجمعاحرالتفحصاجلمنحادةدعرةهذهإن+ةالنقريريفولواحبرا.

والىالكرىالاحنماعيةالكارنةناتىأدفيالاصرائبردبمبقوبدالاسرائبى

سحبثاليالىقرارمافىتماماالنظرتحبدانعليهاالفادمةالاسرانهليةالحكومة

دألالدالاجةالفراراتهذهوأد..الاقنصادىللنرارتابحاالفرارهدابكرد

التىمىإحاحاالمانلاكنروأد..الأسرالًبلىالمواط!علىالماشرةثارهاآنترك

نخميضهايتملمإداالمرارلاتهدهلأنالحسكريةالموارناتفىالمطرلإعادةتنملق

2)التادمالحامشالداءالصصساكرإلى 0 0 r)فىالإجتماعىالرلرالدإلى

2عامفىالظهررفىلداقدسيكونإسرانبل 0 0 r.

)2*(
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مي!الافلسف!

للامية؟ملعةنةمهاكمل

..ضكدمبرفلسفةمناك،نحم

!مأ،حدهباالصهرلىالفكرعلىحقوقرتقدبرناتصورنالىرهى

للمىتصورلنايكودادثثنافإدا..عليهاوبتهدلهابقرملحكربةمبادئ

اللارملمىدإنهلالامبةصبطةسرفةلانكردادشال!دا،صالامةصحبع

رعلبا.رغاينهاوامدا!هاتهاتبواعتفىبالصهيريخةصيطةمعرلةالنكودالى

وأطاعها،أهدا!هاسللصجرلةالاجتساعيةالوقائعمىلادلةلوصعادأيضا

الرراةلهانطمحالىالبهودبةللاساطبرالأسطرريةالوقانعس

صباسىكبادلهمبصبحألىفىرنطلماتهمالهردأطاعنطررتمفد

.النربثنورعلىالمهيشةالدوليةالقوىولاسياالحالىمىيقرلهم

علىفانماسباصباسهاحألهابكولىادعلىالصجولةعلت!قدهاوس

نلكنكردبحيثاليهودبةالألاطيرأصولمنمددهاتاحذلكريةقاعدة

صدلكمكالهاتحفتهاتدالىالمستفيةرؤاءاهىللدعامنهامىالأصول

محا!رةصمةذايهودبأناريحبأعمفأالصهبرلبةوراءمىنحققألىلحىنطمع

ىدالمالىيتقبلهاالىالأنالبةالنزعةلليهودتعطىالرقتنصودىحدبثة

والمعيحية.الهردبةلبنإلالىتحاطف

مطمااحتلاطاتحتلطالىلنبرذلكتحقيقعنتمحرالصهيرلِةرلكى

آلىدىمدديرلتحقبئودلكومامجهانواعهحيثمىلثالحدلالملممقصردا

الميرصمحولةماركةلبهراتاركةالحدبتالحلممابرة،رلالأ.واحد

رالإخ!اعةالإ!الةالحلرممحالات!ىسهالهرديمدالرقتلصومى

والاربجةرالياجة

(rye)
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لطافةلىرالدحرلالحدبتالحلممدارسةبحاولإدالصييرلىالمكرل!د

الحررلدعوىالمحارالتصالمطلمهالمكرناكد"حلمىدلك,'L.5لإكلا

كاتماوص"الريبْهروذلك.الأصطرربةوالقبردالمهردمىالحلمى

دانرةنكلباحدرانصحدلوكل..الرانصحدلهفىالصهيردلىالمكردانربة

واقعمعالفاعلعىالاغالحقيقىالجدلعكىعلىصمهاعلىمحلقة

+مامالأإلىمقدمةحلرولةحركةضكل)1(باحدانهالقرليمكىالدىمحسرس

تطرردىكبيرشادداتكاتعلمبةمكريةةحركاوروبافىلاتلفد

itsوالملم Uاورولاغمرتوفد.الاستنارة!حركةصيتمإلهاالحفلعادها

اليهردصبران.ولم.حرالثامىالقردوأواثلكرالالعالقرنلهاباتفى

تحتالصهايةممكرو!يهااضتركإداالمعرفبةالعلميةالحركةهدهفىالإسهام

دىالثراكثموحاء.(البهرديةالأستارةحركةاى)الهكلاه+31

عر.التاصعالقرلىسهل

مدالصهمعلىصرلرهاالنىالعزلةالبهردبهجرأدصرررة3نحاروكاد

فبالهميحققبماالمر!حققهالدىالحديثالفكرلحىيهموار؟دقررد

الجردمفكرووهم(1المسكليم"دإنولذلك.حدبدةإياليةرآدالاأحلاقة

الامبةناهصوايىالدمعر!اقعلىكانواالحدبثالمقليةبالممرفةأحدواالدي!

صاديؤمرركانواالدي!اولنكرمم،تهمعقيدعلىالناتجيرالجردعادواأو

مقدمارص..المالمحقاراللهشص+،نهمالغبرمىمحسوديىكالوااليهرد

برحعسالىلادواوبهالهاالأصطررةهدهخطلبخوااد11المكلبهم11حاول

العودةاسطورةإعفالإلىع!درامإلهمنموص.،لالنهآدبخهإلىالهردى

لحلاصعرلذاالممىعدالاتمىالحلاصهرأحلاتاسمهاوححلرا

روحيامعىصيهرلى

هـ9اىلرا!لوطاعد/دنالى(ربحكابة!!ى(1)
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صجحالنفكبرصا:لحقلتمحراي!الدالصهايةدلاصمةأكرولمل

مبمر!يحدالدىالبهردىالألمالىالبلر!مدلودمرصالقدير

لملحإلهوكدلكالحفلمعبنمقمالاكلالهردبةعنرسصصقدالهكلا.

بربدلاولكهسحانهاللهمىمنرلالاساطبره(الوراة)المقدسللكنا!بحمل

راطرارالزمارلأحوالتقدبرهصامنخلصةلجانهالالادصمهعهداكرلهعن

.الالارعدالتاريخىالوعىإلاالمقدسالكتابصعساإدرريخاتارات

مرصمهاحعلىلاروامىالصهابةمفكرىمىكثيررنمناكوكان

تدي!فنةحانبهمإلىكالى.ولكن.ونصحبهاشارمماواصتاروامدلرد

3واررحهافىاليهوديةعلىيخرحوا3اليهودلالأعلاحيينسوالالصهبرلية

هؤاءومى.اخرىمحالىمنهتصدوانذأالأساطيرلحضنذواولكهمأصاطيرها

.رفرايدلدودافيد،حاجرإبراهام:اليهودالأعلاحييى

الصلواتفىعدلوا011انهمالاعلاحبوناعفلهاالتىاليهرديةالرمرررمد

حبمحذدواألهمكا،الحريةلابالألمانيةالملاةلفةرححلوا،والصادات

نهوعندبنالدطنرسكلمنالبودىالمبحمرعبةإبىالأشارات

رادله+واحلافه

إلا،"ايخارالعنحب+لحفدةلكلالهمعلىالاورجرداولكظلولىإ

ربهسسكلصلألهمخارشمص.داليهود.حديدأأخلايخامحاًاعطرماا!هم

الجرإلىلهدابنهماححبنالاسبرلهابرأرعليهإِلاليةأحلافيهَبرسالة

11المجارالب؟"عقدةلحىالقيدىالايمادحالمراقدالإورحبيرفكاد.

لىصالهىقصاءولكمهاحلاتىلامنبارلا،الهرديماهكدا؟لىنرىالى

الحردةسالاعقادالأعلاحيردمحروكدلك.ميهيحثراإلىالشرحق

مرالهردلجلصالرمادآحرلىياتىصرفالدىالمحلصالمسيع!ىرالاعتقاد

لهاشلىالدىالساتلادالاصلاحبولىمن2.كما.المبمادأرمىربلمهمعدالهم
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دملهثهوالرصادالهاليالاصلرلرواودلكاللهصمفصوداكارالهرد

الات!بكرد:لدلك!خاصةمحارلفىريحتكموا3بحنرلر؟لا-مر

اللهإلىلمردا

احمارتماسرعاديلاإدطرندم(لمالبهوديةالاشارةاو)الهكلاهارإلا

.والطقوسالمقيدةمىالأولىصيرتهم)لىوعادوااعقليةلرعتهم

بخرديةإلىإصرارسدعتحدبثةديةمذابلاتالىنمصفكاد

احاحاملهحهرالدىالأرنودك!ةالجردبةمدبمكادرالأحدادالآلاء

الإكلاحبةاليهردبةمرشددرفد..(\AAA-8081)مرشردافيسَمرن

ارنكارمانفطةتاحذالأصلاحيةالبهوديةإن:"لفقاراىحباتهالتهاورلاد

إلاراْغابةعلىتطقهاالبهودغيرصمستحارةمبادئدىالهرديةحارح

كمىإصرانيوحودتحفقلماالترراةرلرلا،اللهكلاممىالتوارةإد..وحربت

لاالفبصالالادعفلولأدالمفدسالحفلاتاعالهردىالنم!وعلى.

رأالميرلمدمهرشلادىاللهحمكةيفرقماالحكمةمنيحلقأديمكعه

+.التطويرالتبديلْر

تحرلاثرابحداناليهودضاءإداانهيحلىأنلرالكلركرياحمزممادلكركالى

الهردبةالررحيممرالنطوبربلتسراادعيهمفإدالهرديةستطررااو

لىالبهردىيىالدالراتأدإلىبدبردالرحبرلىأولككالىlidو.ذانها

علىالبهورىأوالراثالترراةيفحوالمانهمعيراللهصماشرةيصدر

ررحعرالبنقامحانبرالأالى3لاعتادالاذلكوماوالقريمانلقدمحك

علىبزكدورالأرنردكرالبهردكار"ذاالذاتجةرقدرتهالمِهردىالشحى

الاصلاجيرمإن،11يرالدهىالقرميةراد،القرميةهرالبهردىيرالدار

يرحعرثلحهم.الحلرسيحممردرلكهمالحدهداإلىيحالردلاالمحالطير

حا!ة.نداصةدلهاللهاماالأصلىلبمثادهرافروحإلىالفداصة
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التا!لخ-تزييوفم5الييومنيبم-!

الحتوفدالنفبديةحصانصهاسالمحامطةالبهرديةنجلتومكدا

الصهبولية.لابموودلك.الحديتالململرشاح

الممايمعنالصهايةالممكري!أغلصعدالهسكلاهارتدتلدلك

دالحاطمةالحاطمةإلى-إرندتالمكرأرالحفلممهومولاليالاصنارةالرنببة

ا.(8851ا-24A)مرنرلنيودور.وكاروحياتهوجودهسالألادفرام

يمحعصلاعلمانبالدأفقد.المنهاحدلكاقتفواكلالصهيرنيةصزسس

ىاععهبولبامصارقوماارتدماسرعانولكه.المحدئبرالحلماصببنمعالآحى

سادئنحفبهقعلىنمبراليالباصبةوبصهبرنجةالهودبةلفرمبتهمؤما

يحب":الداتىالالقاق":يهالهمىبكريقرلالاطارهذاردى..القرمبة

لماءحرمريادواءابدأسبكرلالىالريروحركةالألاليةبالىالمسمالقنعالا

حركةعلىسمرلعكيرالصهبرلىالمفكرألحيوقد.."مرعهصنهحبما

.كدلك..:!قال؟وراثهاسشايجرالمفالهرد،الديدلاللرمالتوير

نصاد!حبثالالبرتناصبى+صنطبعانربر+صدالاننالاأكدوا

ارعاإلىالعردةلىامللارقةكلعىنخلىالىعليايح!لانهرلادراوجودنا

شينابنمرلىمداكلأدرايا.ولقد.النموبسانرمنللعرةماكوالحيق

لاالدىمووحدهالكدإِدلقولْلذلكنطلمهالدىالح!لايحققرلم

لىالدايفكرلادىوالحيانهطيلةالجفلوالاسانبينايملكانيريدرلايملك

كالكل!.مفرلأ!اثهبخابؤس!اد

رصعوالدىالألمالىالاخاعيالممكرصمرصىسارالاقهداوعلى

خىمتطرلااشراكياكادلادحباتهاستهلفقدللمهيوليةالملسعبةاللمات

كالىلأرتعيهرهال!هللقد.حميةمردهعلىمارك!ركارلاهوكاد

lعر!J}لحدرلكه.عقلاليشه!ىحاداعقلالا يصير؟ديمكىرماالعقلصحاد

روماكنابهلىلبفرل!نلكحطبنةعىنرشهأعلىدإلهيهودنجهدىإِليه
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-!التارلغتزليوف!5الييومنيجع-
اصكإخاومالداالاعرا!سصةكربىبحدضمىإبىعدت"والفدس

ردكريانهآمالهدى،؟نراحهأبامردىبردراحهأعباردىأحرىمرةضصى

نطعيمحلالد!الفدبمالمردحدلكليمىالنرهـدهوعدبمالجردى؟مافال

فومبة.ديهابكرلكلمةيقرهإرعلىلاله

نصمطالقدربهددلأفرمبنهم!بححلالدىالمصرىالبهردىمرإمما

."ضصعلىبفعوة

؟لهمقومةالهرديةبارالمجامربرعدالبال!ةالسلركيات؟عحبوس

!لصاساسوعلىلإ!همهداصواكرتلكلرعهممىالمررلانرىكالوا

،11المىروح*مثللالمرصستلفمةالبالاتبررحردلراSا!ررى

واالهردمنصفيننمةكادتدأدالقوليمك!ادد."الحالدةالأمةورسالة

نمكولايمةالفدايقلبدبةلهردتجهاضكةصهيرلة:الصهرلةصصمبر

لهتحتلطوالدىحرلهامىالمالمإلىعلبةولظرةوعملانولالهاتمنل

تصطمحهولكهاالحدبترالمكرالحدبتبالحلماصتارتفو!يهَوصهرلبه

صهيرلىاحنماعىكيارمىالابةالهردبةنحفيئهىعلباصاسةعاية

الوحدالبةمىحهولهوحدالبةذاتحبريةلرعة.تحركهاالميادأرصدىيخد

مامحسالنربمىتحلمتهاوالغربعىأحذتهمامعتماماتشاس!التىالحادة

،(2591-1874)"وابرامادحايم"الصجرليةالرعةهذهربخلعفية

عدينتهىكانللصهيرليةلالسةالحربإلى+:قرلهفى،لإسرانبلرنىْول

للصهايةلالةمحهرلهارضترحدالحدودمدهوخلف،الراي!نهر

الحققةمرأنهصالرعمعلىسراسإلاهرإنوالالدماحغد!لم;مالأصنار

نلركادولهذا..المنحدةوالولاباتوفرناانجلترافىالبهودحياةدىالأصاسبة

لىiلهمأثتللصهايفةلألهصعبنحيرمواللاعقلانبةبقهلار الصرقداللاعفل

لالبهردليقىلحطةاىلحىبتكسالىيمكرالمالبامنللسيامسنيراللدأوأر

..11المارالحرالى!ى
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التاريغ-تزييوف!5الييومنيح!-

علىلالهردبةقكراولكهم،صهاينةاصبحوامىالهودمىكادلحإدا

فدبكولرلىهدادىدالهمالنحقليحر!لاالذىالديىالاحعصدرحة

برحواأدعلىمماالأنالىبنمقادفىلنرالةفا.الرعةتلكلىالاريةثاركوا

أدراددى،القوميةللصهيونيةكعرماءالأرررلىلالمكراستارواي!الدلالهرد

بدلهمراكىخر3حالصمىالقرميينلليهودو،يجالاْحابمنمهمتحلصاالنار

ملطبر.أوالمبمادارصإلىللهجرةالمتحرةالدبةبالحاطعةدامالالرعىاِط

ماعلمهاسياحذردبالاستارةالآخذيىسكانراالصهايخةلحانومكذا

ممىويقرلهميحتاجونهعاالمحينيةالملميةالمآربمىلهميحققاويقربهم

رنجةلى!سينيكرنراأدشهدايمعلاالرقتنفس.وفى.النيرمىحولهم

..الفوصيةالهوديةتحفبئعلىعارسة

لاالىالسرةلابها!ىهى.عقيةشاذةنفيةتربهبةاسامهامكا!ا

العرحاءالميةالطيةهدهرأمام..قويممقصدأوفرميةلفايةورنأدنىتقيم

مىفاصتعارتونصمرهتكنهمااءاِزكعلىعملتفإلهامقاصدماىدالنرماء

رشاعتذاعتالكارسوسباسشهانهاعفدلىيدعهاماالحدثالفكر

نالكاد..رعرا:ضذردمنالفكر/الحدبْفى.و!وعراتجهالذودما

مطلقها!ىالهرديةالألرهبةبؤبدمامبحلةمطلق"منالصهيونيةأحدت

..الاشسلاملممانلهتؤسانحعهاالذىالمجهرل

إنماداتهفىلهقيمهَلالكىالمطلقصشكليصيصنعسيماقيشهلالحزء

خىللمرديخمةواللفردوحودرلاباسرهللوجودالكلىالوحردهوالمطلق

مىحلقةلحىندور)ددمكالامهالافتراباوكههإدراك!يتبالكلدلك

.الهردعدالالهىلمطلقرحردلاركذلك"نبصهولاللمردوحود.دلا.الحبص

ركدلك.واحدآدسمقدسويمرمقدساالني!يكرلىادإلايمكىسادا

لهاالمزصرِالتاربحللاصمةعدالتاريحيةالحودةمداهصصالصهرلية؟حدت
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-!-التا!لخترليوفم5الييومنيبم-

اسادإرصرإلىالحردةمىإبماماالمردةولكررتربى،اسحلربرمنالس

ا!ربحلكىمراحلهتطرردىالاريحىالطورلهبزمورلاالبهردولكر

وحصانصهاأرعا!هاسكاملهلحالهردله3وسحروا،الأرلطرر.لهى3عد

كدلك,البادلأرضL)والحردةحديدجلومحئجلدها!عردنهاإمما

الإلالة3اطوارلىالكالللحرااصهمصكرةالداررببةصالبهردتمل

الملمممامحالصهيونبةتانرت.كا.شنبمفصم*والملمبةوالمكرية

مشفلصسيكردوعاالبهردىالناريحتموبرعلى!طقتهالطيحى

لحىلعداواعمفهاالصهبولة!ىنانجرابنةالحدالأوربةالملماتجبهرأما

لكللبنهفلمةمى،ردبد!هادبعهاحملنهاالهاخىالبهردىالرحداد

هى3عدفالقرةبالحبروالفتكالحربفوةلنبريزمردلالالبهودرمررما

سواهالصهبرليةتعرفلاالدىذاثالاتضمررذلكاللامرمىالحير

:القوةبإرادةتغيهفىقال..)1(ليثهقالكذلك

الحبر؟ما.

نسهاوالقوةالقرةلارادةالقرةبحورالأنانفىيحلواماكل

الر3ما.

الضحصعىيصدرماكل

3السحادةما.

علبها.نضفدماضاومةربالى،ونربدنرالغرةبادالثمرر

مهارةلللفيةلا،حرلاثل،مطلفاسلاملا،وأكراكرنرةلل،رصىلا.

حامباءئمىمبدأاولمدا:يفمراأديجىرالعحرةالصمماء.

الفهاءعلىبساعدواانأيضاربصل!لالة

(I)ررادتل4مكداالاشط
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التا!لحق-تزييوفم5الييومنيجع!-

؟!ررااشدالردانل.إى

الحاجزينالضساءعلىالنعقة

عضريةحباةكلحوهرولىالألمولحوالمفاوماتلحرالقرةلرعإرادةإد.

ألىاِرادة

.الهودعداللهموالدىعلىviالالادمىالألالىالوحودواط

الأعلى:الأنارسوىيتدواألاإلى3يدعودم2لىخاطاليتةتال

ئغنىاديج!شىالالادفإن،"الأعلىالأنانلدعوةْادعركمإلى

عبه؟ءالحلاساحلعيم!ماذا.عيه

دابشمتريدرد!هل:مهااعلىثئافدحلقتالآدخىالكاناتكل.

لاإلالة؟علىالملاءعلىالحبراصبةإلىالرجوعوتعضلرلىالعظمالمدلهداحررأتكرلرا

!بوهكدا..مؤلىوعارأصحوكة؟الأسادإلىلالةالقررما.

..مزلموعارأاضحركة:ا،علىالالساد)لىبالهسةا)لسانيكودادايضا

نقرلادإرادنكموعلى..الأرصسىالأعلىالإلادإد.

..الأرضسىعلىالاْالانادليكى

محيطابكرنأنللمؤولالدمح!لهرالإلارأنالحق.

بخدصأددردنجمانهراَجولهمىيضمأنيمتطيعكى

المجطمذافانهالأعلىالأنسادلدعرةادعر!لالا

(246)
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-!التارلغتزليؤفم5ألييو!نيح-
الممناربرالرجالهزلاءلاصحاتررادمال

سْحلرتحامدولىلضالكموشاضلررعدو!رراءسباصنحنررالم

..لهريمةيرادإخلاصكمعلىلإدأفكار!هرتلادا،امكار!

الفصيراللاموستفضلود،حديدةلحروبكوسيلةاللامرشحفون+

الطريلاللامعلى

باللامأوصيكمولتالاعصالممزاولةالصحكمولست*

..انغاراوسلامحم!ضالاإذأعملكمفيك!.والالتصاردالظفررلكى

لكم.فاقولاناأما؟الحربتقدسالجيدةالقضيةإلىتقولونأشم"

ففةْكلتفدسالتىمىالحبدةالحر!إنهجا

...الرمىففيلةالثففةإد.

لالجاةالنحررلقرةترتفعاتىالجربةللقرىلماقضةالثفقةإدالا"

يثحرحيرنواهلفقدالألسانفاد..لاضعافالحلالتاثيرتؤثرإدا.فهى.

النرةمقداديردادالتقةطربقوعى(نفسهنحراوالآحريىلحر)بالمقة

."ممدباالألموبصبعفلسالحباةسالألىصهالدى

اعليالىالالانبرنفعوحدهالطربقهذافصالق!رةعلبكبحى011

طلبا+)رنماعاقالر)لىفلنرتمع،ويحطمه..الرقيفاللهحيت

...لدىالأالحرد

الأبدالىيدحدشالألاديعرد!آه

الأبدإلىيدجدمنبعودالحقيرالرحل

11الوجودسالاسعلىيحلىمذاإن

زرادثقالثم

ى"اخرمرةماتهاإدأ؟الحداةمىأمذه+

الحوانمخاتم..الخطةلخاتمكلما.لالخلودولهالاأكودلايهف،+آه

2!رالمردةرةالصمرشحاتم
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التا!لنم-ترليفىفم5الييومنيبم!-
كادوبهم!ارحفهاكاتأبأالصهبوجمةإِدلقرلأدبمكىصقماكلمى

سواءالحاطمىالحلر،مموحهوتخركعبهندررالدىالرنجىالمحررلحإلىرحهها

رعاءحمععفيدةكات.ونلك.الحيرءالواحهةأواللوكاوالنيهرفى

الملمةاسامالسامحدإذفنصركذلك..مراقمهماخلا!علىالمهبرلية

..رادعتسطرتفباالنوراةنكثفاناالمهيرنية

لصارما!ىالصهيولةفلفةادقاإداالصرابلابحاب!صهداوعلى

الحصانصعذهصكرنهاإدالصهبرليةلألىدلك..للامبةالمماداةملمةهى

الحداءتحلقبادكيلةللاممييرتضرماالتىرالمسبةوالاجتماعيةالمكربة

صيخدت-ن!المحدالصهايةمن-يهردابرالبحازرداهردهاللبهردحلقا

قلو!-خىلالمقلوليىلالماطمةالاناننلصيخردَ.+ميقرلالحاطمةقية

..11الحاطفةهذهفيعيهاالتغبيمكىرقيقةقلوبمى-المعكيليم

ماسرعالىاِدالحلمىالمثاحعلىهسمرساليهودىالمفكريصرول

مىاحدقدوكانهاليهوديةملته)ليالحنينعاودهاوالماطمة)لىالحيرعاوده

إلىالعردةلاديقولفهوأالأمرلرمادامهاجشهيمكنبهماالحديتالملم

الحياةإلىعادتقدكنهاقدألىظننتال!الحاطفةأدلىتينلعَد":الحاطفة

لفها"عنايمبر!حارلةصدرىلىالمحرتةالماطفةهدهتاجحت..جدبدس

حاصةمهاوالصوفيةصودة)لهاعهافيقرلالحاطفةمدههيهمايصصثم

تفصملابرباطترتطالىقربخىسالتفيهرإلها"!بقرلْمحددبمرصوع

الحاحمامافصحنم..";.Ulfارلالمدينةالمقدلةولالأرصأ!لافىلتراتعراه

مرطإلاعدحففنهاعلىنظهرملامجالللحراطصألىعىكركإصحاقإلرامام

صقال..المقدسوالرحىإلرائلأرض)نهما.اليهردىالألسالىعدشئأعز

TدىوصادفامحلمايكونOtالبهودىيمتهطعلا"كوكْ وعراطمهفكاره

كالىدرحةلاىالمفدسلالوحى.إسرائلارصلىبكردكمااتتارعىنىوجالانه
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-!التاريغتوليؤفم5الييومنيبم-
مرضأبكردمالهحارحمهافىاما.إجرانبلارصفىلفطلفابكرلى،

.+دفىوعرملرلا

هرالآلىيكردانلالد!إله،تماطفهاعطنهافىممبرةالحاطنةتكردوخى

لمدقاوالحاطفةلصدقانكخبلالحدا!وبيرالآلممبغيررالمحركالباعت

.إلىيقولفهر،بهردبتهفىلبلبعبلوممرضيهكادمكدا..والاحساصىالمور

لهبنحركانمماأضحركىالأفلالمرصةعلىلىفاتبحتتحدتإدلمسررر

ملِمَطريلرعبعنعارةكلهاجاتهمكانت.حياتهمدىيومكلاحدادى

اليهرد-اووالصهرلة."حباتهمسلاالذىالحرفبذلكالنحرراسارسلاإدد

ركالهمالوشْيةيحنقونتاريحهمفىفهممرهاسللالوميةيعرفونلابحامة

مدايخهمحاولواالديرأنباثهمكل-مذاحدث.الالحرافعلىشطرررر

رمورلبمضاليهردإدراكمنالرثةتلكوشبركرتهمرعميملحرافلم

حلتقدالرموزفهذهوالأنانوالنبىوالأرضكالث:الألالىالاجتماع

والفدببرالكفةمنالنحبأفراديصعأنفىغرابةدلااللهررحفبها

وص!هاوص..كلهاالالالةاكلهمالذينانحلصبنالمحاءدلوالأداء

لالثع!-مداعن.و!ضلأ.+اللهوكنز،اللهْخادم+بانهالنحبالقدبمالحهد

سالماسهافاحرحهصرارضصأنقذهالذىاللهمىوحودهييص-كالأنباء

ألاءيمحدبياليكدامرفها..الكنحايخينعلىالتغلبعلىأعانهأنهكما

ررلارلهتلوبهمفىاللهروحعاصنةحلونالذكنإنهم":!ينول؟اليهود

ردى،الألالىالرحردمنالمبرأ3رجردلهم)د..+الحرامهمدىورعرده

..)لالبةا!لانىالوجودرمواالرت

لهابةسوكالراوالأرف!الصراتإلىالازلية)لى3أنظارحولوا:"قدصم

يلعت..!المالدىحلافبةوالأبنيةالدانفاماتاصاأقاصبنالدممالمطا!

كح!البهودان!:كركالحاخامبفولحبنافما.الألرمبةحقفىبصالتجد

(924)

http://almaktabeh.com



التاريحغ-تزييوفم5الييومن!بم!-

أحلمرهالللالمعالياالإلادراسرردعللعالماللهطبيمةكصيحارل

."عط!تهئمحيد

مدأ!اءبعر!هاالىالجرالةصتفدتالىرحدهاالهاإِسرافيوهكدا

مىا!لرلرقالكا،11لتك!11القداسةبتلكإسرانيلاصطماءجاءلفد..

داثرةإلىالثحو!تمحدماالىاليرلرجةالقرةصتفكيرمادىالأرتفاع

رالال!فامة"الحفيفة

لا-التىالقداسةتلكيؤبدركانهالفديمالمهدبهابفىيلاحطرمما

احلانبةسحةأبةعلىنطوىلاالبهردعندالمقدسةالنحانرألى،علةرلالها

عايهاقبةللريهاتكرلهاعننربدلا!هىالالاليةالحياةبهاتركرآدا!او

لهعَ!مإبريملهاؤعدَالىالأرصخىلبهطمحالبرعلىالأعداء

سحرما.مكدارلكىَاسنقامةارلتوىلهمنمحلم،راحمادهرلأولادما

ا!كركْيقول؟لبرهييهبلالجردىللعنحبكتماركادلفرلمادا

راللعة-الأرصالبهردتلو!علىالحربرةالقرمبةاصرافيممتلكاتكلإلى

.الربلررحأوعبةإلامىإدوالحاداتوالناريح

"لحىالرجودىالهردىبولرلاديخحلعندلالمطلقعيقراسعولاثر

لادهر،الجردىالنمبمجرعغمارلحىبهاورحالمردلةالجردبةالدات

لليستهنارصلرحردهيابهولاالكليحرفةلاالكلفىحزءكولهعريريد

وخالقهالحبد!يررaتحانمةماكولت،وربهالفردليرعلاقةثمةماك

الحبفىيدو!اللهاردلك..والثحبالخالقيريكودالحرارإكلا

مداوعلى..المقدسالمطلقبكولالىمحارالانالى،اللةلىيدربرالعنحص

المنح!معالر!النفاءناريحإلهوحدمملهمحا!اساليهودعدملياريع

ومكدا.رالأصسالىاللهلبرالعلافةعبرهرالنصرررمذا.دلكعرشئرلا

لمىولدلك.بمبهالكودمىلحربهةالفسهمعلىالبهودريخف
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-!التا!لحغتزليفىفم5الييومنيبم-

".بنهرلفهو3وحدالهردحظسمىإبماالمقدسةالحقبدةلكردلرلوِتمربر

نص!ثلإلهالهاونؤسالحمابرنمههاامكارإلىالرحىتجحرلحبماإمما

لحالامرلاسرائلبالسةاما.ا،ملائرلالةالرضعهدارلكر.عقاثد

..والناربخرالعقبدةل!الوحىكاملتطا!قنمةالهإبمحنلص

مروحدهالىلى،كحىالحاصةالديةغرلهانلفىإسرافيإلى

الناربحبمبقإسرانبلسحنع.ككلالمجعللالوحىعمليهةتملهالدى

يخ.كناروالوحىكرحىاتركخ:ةواحدكطاهرةوالوحى

كدلك؟.اليىالفداصةادعاءدىالبهردبةالصصربةمىوتلك

لىلألهماِيداءادنىاليوديحرمىادالحطركلالبريةعلىلالحطرإدد

كادالدىميريكبنالبهودىالممكربقرل(الثربةالداثرةحارحفداسة

العهمالليهردربةمالاةبنمكلالبهردىالقومىالاشحارإلى:اشراكيا

الربةناربحجحر!هماالجعالراقحةمذهميهاتفعالنىالحفمةصبهرلىكما

.+الريةعلىالقضاءيحنىالهردعلىالقفاءلأر

كدلك3الى..الفداسةادعاءفىاليهوديةالصصريةهىونلك

المفدسمطلفهمدعرااليهود-10فررناهندلكنلم-إدنهلمىاشرصالفد

علىالجردىالاريخدىفلمقهبخىكرمكالفمحمان،لطامهلحىيحلممطلق

الأسةأد:،"الأيامهدهللحانريندليل*:كتابهلىذكرلحفديحللظرية

اصمحلالثملضرجثمممربدررةتمرمالأفكلالأملقيةمثلليتاليهردية

مرةيهمند!الجاةان)دالدررةمدهبمنليمرودوراليهرداما.سرت3

riاحرىدررةويداودى+.

رمهاالحبةللكاناتالجرىالنطررطيحةانمامبهكررداليهردمكاد

عايةتلهخىاحرىبمدمرحلةرنفدمهانصارعهاوتداسها،لىالألاد
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التا!لخ-ترييفىفم5الييومنيع!-
دررةلليهردولك!سراهتمر!رلاالطوردلكنص!كلهالالدلبا.سمَانها

كمالهادىرهىلالموتتشهىادإلىالمراحلتمر!لاكاملةدررة،لهمحاعة

بصلالبهعقبمصهبرلىبديالكنيكالحباةطببمةالبهرديريصرهكدا.

يةمدسرررح-كروصكاليقرلكما-فلليهرد":والفناءالموتاعراصالبهود

دانبا.الحياةنحدد!رتحر!

سطرالقرميةارضهااوالجدىرحودماالأخرىالأمعلىبطرسيا

بحددمالونىالتحطدلكمام1.و."ليحدما"الحاعةررح+البهردعلى

-بالسرةالها-اىلهود)لهابجل"مطلقسيححلادسلدأكررمكال

لهيرتطالدىإصرافيإلهسوىلتالمطلقةهيجلحjر)د"؟يقولفهر

هوالمطلقالررحارهالألهداإرادةونحفبق..وثبقبرلاطالأعرانبلىالنحب

"المحترموالمصيربلا،علىالمنلكلنالةاليهودىالشح!

دلالاته؟دىالهيجلىالمطلقمهمعنفكرىعجزذلكلحىالى

روحلأرتالواقدكالرافاداإسرانيلارضأنهاالبهود3رالتىفلسطيراما

بمَول!ن)دنلحرببدلرالنحبروحساللهوروحاللهروحمىالنب

الرامامهرمهداالاسرانجلىالحبروحعينتتصللاإصافيأرضإلىاليهرد

..11البهردىالشم!روحعىمنمصلاضيئاإسراثيلأرضلبست"يقرلْككلك

ضرالألىالاخالصةتكردلااليهردتصورحسبلالألويةنمومى

مهبثاالدمىبكرنالأرضتلكفىمناكالألهيةالحقبقةدقبرل+المقدلةْ

..!التدسررحباضماعرالاسنفارةالوةسىلإدراك

هرواحدةوالحابةالألريةمنايمدىوالاضطرابالحلطغايةمرودلك

كلوعلىكلهالكون!ىمقدسةالتقدبىمعالىكلمىمقدصةاليثرديةحعل

دصربةعىتحنلفلارالنىالمفدسةالمنمالةالحعصربةمى.رتلكبالكرلىمن

..الأعلىOL-بالأبحنصميانيه
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-!التا!ل!ترليفىفم5الييومنيبم-
داصجح.هل.؟إلرائل"رضصملعطينأدحعقةمل،لكى

؟يحادأىلكن؟اليادجرصرمى!لطبر

.."والعرصلالطول"واسترحموها،11الجحادأرض+لاسنرحاعالبهردطال!

الىالحهالةلل،لهملحقالدىالماربل،بالعر!لحفتالىرالكارنة

ديهاحقلهمأنارارصهمفلط!ارضلانلليهودسلرابلهمهى،اعالهم

لناريعتحاملعلىيخطوىكمااللامالاةعلىينطوىالحقبهذا!إفرارلا..

ع!ررابرالذممكانراالنل!طبرمطلانع..لحفانفهالمربعبنسعونامل

هدافىيثاركهمكانكماالمبرايخردإليهايللادقلدلسطيرأرص

الحصيبالهلالسطقةبهاتموحكاتالنىالساميةالشعوبصكيرالأعمار

هاشىعلىنمبقصايةحاعةالهمسرىذكرللحرالبنبكىدلمنمومى

لانالادعاءفإنمنارص..مرترقةكحمردوالعملوالسرةلالتحارةالعرالى

علىيطرىالحقبهدالإقرارنا..!هالهمأراورضهم!لطبرْارص

لحفانقه.المريفسمعوتامللياريختحاهلعلىايضايطرىكما،اللامبالاة

ب!للاتقبلملعمطينارصعمررايىالذهمكانواالملطييير!طلانع

الايةالثحر!منكنيرالاعمارمذافىنجاركهمكانكا.الحرالردالجا

دكرللحيرالييربكىفلمثموصالخصيصالهلالسطفةصهاتموحكاتالى

والحكلوال!سرةبالنحارةالحرادمامىعلىتحيقساميةحماعهَأنهمسرى

الاهرإدارضهمملسطيرارعى!ادالادعاءفادناومى..مرترقةكحمود

إحكامعلى-دلكبحدالصهاينة3-الأرلالبهوداحبارعملاقراءمحص

صنلعةشواربخحركرماونرار!خوأشخاصواسماءاحداتلاحنلاقنرببمه

."اللداصحا!3ْالعبرانييرلاناليقينثبوتانباتإلىالنهايةدىتؤدىلحبت

ن!ةسماك!تشدلانلايدكرمانهقيلاالوراءإلىلالاريعرحصافإدا

الآرامببىمىوكالواكمادارصفطراالرعاةلدوصالرحلالفبانلصحموع

http://almaktabeh.com



التارلحغ-ترليفىف!5الييومنيبم!-

العربةالحربرةخةومىردرا!ضرقوم!المراتشمالىمىحاء.االدب!

مهاخرو!عدمصرسحاءوا-لفددلكلمد-الجردالمريرراما

رلكه!المدرردحرالمررعلىبفدرالاسفوىتمبراععمرايمنلردلاوكالرا

نررارظسهمرنروحوالاملهاراحمنلطراملسطيردىكحالىأرصإلىتللرا

؟رصعرراالهمرعواالنورانيبرالمزرحيرلكى.رعبادنهمرنقالتهملحادانهم

حصاربادورألألصهملجعراودلك.بالكحالييردمريةهريمةرألزلرابهحاد

احاروأضادلهالره11تحدسةحرلا"3صحرلهمدكاتملطبرلىصكربا

..الادسالترن

الصاصرلحضىتمارنراالعبريينادالحفبقةالىالأقر!الاحت!الولكن

البونالي!سصإليهمانضمكماوالفلسطينيير،الكمانبينعلىالاتمةالآرامبة

الهزيمةوإيقاعالكمحالينماغتةاستطاعتقرةتكونتمزلاءرصوالحنيين

داودمملكةإلاءصلصارهمAبماندةتمبهوايرالدللبرالبرالأمرJUSوبهم

الهلال"أحناسْكلسصتالتىالمكةمذهذمتمرولمسليادلمدهوس

ولحدما.عامارصبميرنلانةعىيزيدمالا،الخصيبالهلالرحارح11الحم!

لاللإِلىالجردئفِى03والاحنلالواليلةبالحدرقاتالىالم!لكةالهارت

الآشررليرمىممالدةم63عاميهرديةنرراتشتنم.صهاعادوا3ة

.الررمارضد

رسدتالفسيقر!ماإلىفلسطينصالصرىالوجوداحتمىثم

لمدةالحمرىالوجوداحتفىم531عام(البهردرعماءس)نجاباركوئررة

فلسطيرأركمحادلأرصالبهردىالاخلالاشهىرمكدا.احرىصةالص

رتدريهلليهردالترراتىالناريعصاعةفىالرراة؟جارعلرلد؟

رمدنهفداتلحىضكأدلىبحالحهمبك!لالدبىأرر،لادىالمجبيرصللملاببر
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-!-التارلغتزلي!فم5الييومنيجع-

إررَا!سماعاالحمهايةيحددالمقدسالهردىالريبهداربماء

للالصخهمىللاارصأ+للطبرداصتتاماإصكارأالملطىالرحرد

؟دكر-وس..*رمحويلإصرافي."الصهردىالكافمفرلةحصارض

691118اليهوديةالدولةكيهابهدىالصهرلةمزص،مرنرلنجردر

ابخ!اعانهأوبهالانهفىتماماإبحر"إلهللفلسطىضحبوحرد

النريبلدلكالصهاية.فآس.ماق!هايحرزلاالتىيهياتالدصوكالها

برسر51فىتايمزصاندى+لصحبفةْقالتمانيرحرلداانحشىامحبرك

ثمة)r!Lأنهلووكمابدرالاالأعروراقع،للفلسطييسرحودلا(9691:1

خا"لالر.ركا.للطباشبانصهيقبردلطيردىدلحطنىضح!

عبرألهموبما.اعلاIcموجويكنلمأنهالواقع..بلادهعلىوالاستيلاءلطرده

الحائيرمزلاءبإفصاءيقضىفالراحب،يقارمردفهمذلكومعأصلاموجودير

."الحمرالهنردمعامربكاإلىالمهاحربرظكلطربقةعلىتقتبهماوالحاضري!

الهردبةالوكالةفىالاصتيطانلدانرةمديراَكانالذىويرحرزبو!

اللادهدهمىمكادالأتمامابتضحبصراحة:"6791حر!fir'يرمنالىفى

علىالمتنلةالقديمةإسرانبلارضتكري!فىمرالرحيدوالحل.سماللثعبير

لىهرالرحيدوالمحرحالمر!وحوددرد،الأردنغربىالغرلةإصرانيلفىالأتل

..المحاورةاللادلىخر3مكادإلىالحر!نقل

رصىالأتاريحبةولمصلحسهملفاءلفضلالحودةدىاليهودحقع!اما

قالالذىرياح،جوريصسهمالمكرب!مىالبهرولىلطلالهأظهرممافهذا

يهرديةديالةمحررلليهرديةامةولايهودىعئصرإدديرحدلاالهكلا

،المرحىص+ةرودلررمك!بموبفرل)1حمافةلالنالىمىلالصهبرلبة

(255،
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التا!لغ-ترليوفم5الييومنيح!-
لعر!المعرو!برالكادعروقلحىيجرىإله،نجيالهإلىالالارعلميححكا

الآرابرأىالفدامىالحراليردممىقدر(محرلرلىومحظمهم)ملسطير

بمعلىممرالحارحبثرداعلةعروقمىبجرىمماأكر،ع!مإلرايملنح!

العرقيةالا"مرلصتلصالبهردبة)لىشحرليرانصامىشالدبىالحلاقهم

كيرلادتوماسارردماْالىهى،هذاالتاريضالحداعلارالةحاتمةواوصع

واالصهايةكالى:"قائلا(7591برلطىفىصدر)+العرب:"كتاله،لى"

>«4ابهرداحدادلبربرىعفرىأوجرىربطصالداهاكولىرلببر

يمة+الفدالمبراليةالقانلولبر

دلسطيىدىاليهردبحقالز3عنالفرلىالممكرجارردىرحاءيقول3

الحديدسوب!سةا!!)1(ثلاثة.فقبل.":لهاوعدواايى"رضهموانها

تكرد(صة73صاكثرفملاتدملماعالرمملكةلكلتالحررات

تقلعاتأدتوقد،كدلكتكونأنالىتسعلممىبلالسكانمتجالة

ايلطةالممالكحمع!ردض!صتالىالدولةهدها!هيارإلىالزساد

اlطرِدديهيميولىالدىالمحيطفىالأندماجعىاستنكمواالددالنراهاأما تماما

فهاالبقاءوتحمدعسْرالحادىالفررفىفلسطيناخاحوايرالدكالصيير

رلحد.الحر!وتمريلالعاحبقرةمطرتهمايضاهمفارفيرعربكحم

ضدمنلاحقةلحرو!حاملير(ام92واا690لير)الاخلالصنرلير

صر.ااما!2عامعكاعادرحمبمارآخرلحردهمطردتمصلب!الأالكالى

فدرأسالمباصبةللصهرلةالمتحصبردالدعائبوديملكلاالتاريحبةالناحية

11الصليبيرلىيملكهكانمماأكرملمط!"لىالَاريحبةالحقرق

،رعاءطرر!ىلالفراسهاالمهوحةاحملامى!!9!

(Vol)611318391الأمرامعحمةنرصة
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التا!لخترليلافم5الييومنيجع-

أبكادها!انتاث!

أتية.لالتاثحصحرحماسبقلكص

لطرل!الىالقداسةنر!بلىالدىالدصرىلالنحالىالمهردبةتممر.

لطيرلهالبىنداسةإسرآلبلارصئنبرالدىالصصرىلالنحالىالمهودية،نبر.

نطير.لحيرقداسةلهارعتلروحانيةلالحالىالهرديهَوتتيز.

آدملىصاحدسعيبفىلاالذىالمصرى!ايمالىالهردبةوتنمبر.

رالكرابة.الحقدلل،حبرعلى

الحبر!كلمىعرأةلالهاترفىفهىالمنصرىلالنعالىالبهردبةتنمبر.

رالفكربة.راياحلاقيةالممسبة

ولهاالاريحدانرةحارحلاصانرشمهىالحصرىلالمالىاليهردبةنتبر.

مراما.يحرل!لامقدستاريخ

التطورداثرةحارجلألهاترقنسهىالحصرىلالتحالىالهردبةت!ر.

حلقتولكهاوالمراحلالأطرارنحرفبهاحاصةدررةدلهاللكاناتالحبرى

كاصلة.ةتامرمىونموتكاملةنامة

الحداءيضركلهالحالباديوقىالذىالحنصرىلالنحالىاليهرديةتنيز.

الإدانية.الحمانصكللحىعلبهننمرقلألهالها

:البهودصعصهرإنماعطمكللاديرفىىالدالصحرىلالعالىالبهردبةننبر.

الحرىالدبرمحدركدلكاليهردلاءمنالمصريةرىالكدالأهرام(1)

.الأصىالممحدلكوكد

اليهرديةالماصرةبفضلتمالهكمرسسمصرتحرلر(2)

دمالهاعكربةماركةالهرديهشاركالحاصسعمرربدعلىمصردنح(3)
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التا!لغ-ترليدفم5الييومنيبم--!-

ا،ضتااتد-ليهودبالمصلكادريادبرطارقيدعلىلدلىالألح(4)

.الهودصعمىالمرلهافورة(5)

الرجدبدب!)حانرلىإلىأرحراالدب!3الجرد(6)

دررلهاحها!فدالر!اد)لىالبهودبةالعبفربةمدهدىاله!برحع.

مبهممصيلةلنبرالمالمبر

بكرسراأدالاالنيةالحصالبهذه3رالهودبكررادالممكىصمهل

كله؟الحالمعلىالحافدبر3

البهودصدسلدردمالك!كودأر-LlloLS'ماومر،الحقمودلك

تاريحىمحرلمىاليهردبيشادلحرببملي!رلذك.الاسسبكرههم

صدوداالصهمحرلخلقراوكدلك..مقدسروحىومحزللفىومحزل

البهرديكرمرااددىالحقللناسيكونالىيهىالدس،لمم.صدودرراءس

الطانى.الحلقمداعلىانهمطالما

ماعلبمويزرىعربهمكمضحمنعلىبطلقوااددالهرياولم

يحثولهمااليهردعلىيفتحاللقبمذالأنللبهوديةالحداء"ْلفيصمحرد

لهمكاتالتىيدةالدوالحال!ةالحدبدالفدبمالحداءالاسإد.صندكر

للامبة،المداء311سنافضلاليهوديجدلمولدا..الحر!سانرولير

الهعرفضلالبرهوماالدي!عنمماىفديملنرىلاصلعداءهالالحداء

.المداءدلكياصرسلايجد

رالم!ه،العكربة(الامبةمفوماتار)البهردمفرماتعالحاوقدأمَا

للامبةالحداءسلاحيعنهررداليهردأدلرىدانا.والاحتماعيةوالناريجة

..لكلمةلهمبنرضصكلوحهلى

راشرارهإرهالهسلحرصررالرارإرما!سلاحللا!بةالحداءفلاح

إلكارهااردحصهابصمىاللهعادعلىالحقد!حالىتجسدمحكاملةصررا
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-!التارلحقتزليؤف!5ْالييومنيبم-

ازبتزا،بلمها!..مي!ولا

دعهيونحكماءبر،توكوهـت

،7191سةلوفمبر2)1(دىللرسيمحىيفرادالأفدارضاءت

عىكنبهمىراحدفىسحلوقد."صهيرلةحكاءلروتركرلاتعلىْ

-مرلنحصصدبقصنعلتلقد:+لفالالرونركرلاتمعتحاملهظرر!

عالميةلمزامرةوتطرراتخطةعجينووضرحبدفةيصص-!خطوطاالآدميت

والالحلالالتنككإلىالحانرالحالحرمرننلهدىالمرصرعهاشرمة

حماعةكيرومر..+نجتنىنبنرلاإلبكس*موالصدبقمذاالىربظهرالمجرم

البصرية.ايامالرفبةرومباأجاد

عررة،1091شةسيرجىيد)لىانتثتالتىالمذكراتتلكركات

أحدصجهرلةفرنيةسدةسرفتهاالتىالأصبةالمذكراتعنسقرلةصادفة

دأجرحى.وكذكر.الماصرليركبارمىوكانواللطانالجاهأصحابالأكالر

..فرنافىالكبيرمذامعغقدَصىاجتماعختامفىتمتالعرقةتلك

كضحأصلربصمصاعةكاتألهاالمدكراتتلكعلىيرحىلاحطهومما

بحضاءسطررهاببنتارحع"كات:بقرلهيرحىوصفهارقد..ولقمةحقدا

.+طربلاأسداَلحاحخبنتفد،متغطرسةالضررعميفةرعصربةدبه

محاعليهارالغيرةلاهـلمقبدتهقلمهيمنلئمسيحباصيرجىكادرلما

إلىاللهبفضلرصل)ذاراضياليكردضيمه)ن+:قالمإله؟راللامللحير

قلصلىالحقدانارةدرلى(اليهردىغير)الأممىالمالمتحذيررمرالأممالغرص

(اياتعرتعحمة)لانبرطلةللصدننربرس(1)

http://almaktabeh.com



التارلخ-تزليوف!5الييومنيج!-

الأعمى+إصرانملشصصدالحالمهدا

ألىالهردحاول.رتدالإمجليريةإلىالررصيةمىالروتركرلاتترحت3

أتتا،ولىالحالمبةالحر!رلكىالرونركرلاتنلكنهسةألصهمصبدراو

..ررهدلماوأصهيودحكماءلهتاماعدق

الحوباصبحتمقدالحالألحاءمىصارمانمردالليهودصارماإذاحنى

..لالاميةالانهامخثهالبروتركرلات)لىالإشارةتحاض

رلاالكرارتمنرعبرماىالأولالمالمبةالحربنننللمإنوخى،ولحد

حياةتكىالم،شكبنبرالهوددلرهاالى،0002سبتبر11كارثةيا

؟الومالىتاربخهمأطواركلومىالأولىتاتهممنذوتهديدأترويرااليهود

!:3بايحر!لهالسياسيةالراجهةيحتبردصترليأالنرراةلكتا!إد

ساأهداورربحمَقردخططهالجرديفد.صهيونحمكماءلررنركرلات

لى-رصالأ;ALممكرننمسالأنمكىحينما+:عثرالرابهعالرتركولدىحاء

حظماارتطىالداللهلواحدانيةالمحتر!ينالدأىدياغيريرداىقامنح

لحطمأرعيايجبالب.ولهذا.3الحامصيربهارتبطكساإِيالالاحتاره

هدايدحلملىملحديىإنمارمىالمؤقتةالعنيجةتكرنل!ذ،الإيمادعقائدكل

موصوعنا.فى

ديىعلىتمالبساإلىصتصمىالتىالقادمةللاجالمنلأليهفربولكه

.+افداماتحتالأمكلإحماعواج!-الصارمةته-بحقيداِلينا،ركلالدىموس

رسعضح!الرنوكولْنف!يقرلالدنئالحبتمنحادبلرةردى

ديالتتاعلىالدااحذيحكملىرلكى.الأمميةيالاتالدمساوئكلولصمتا

إلالا!دةشاملةممرفةيحر!ثاالىالدألأحديطاعل!إذ؟الحقةلطرمارحهةمى

المأصرارمالكثصيحاطردالدىالحاصضما
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-!التا!يخترليوفم5الييومنيح-
مححرله.بصرارأللهردأدالمرلصالحاللهداالدلىالحتلمرروكدلك

علهايطلعاد؟حدعلىلالتربب!والتخربالأرما!ولكهالحيمس

!!ماوئحرىالأللدبالاتوألى

لهحاءSdلlللاللاممارئوأى؟اللهL-را1كماللسبحبةمارئلاى

يه!.حوهرمالىالقضيةلكنماوئسالةالمالةلت؟اللهكنا!

؟ولدمرهالاللامإلىلسئويهف،؟لحطهاوكيف.الميحيةإلىلئ

درسرهااصالبعدةيت!حرنالميحيةعلىالقضاءصبيلدىاليهرددبلهدا

اتىالمابةلحرمتآررةنصل!إلهااشكالهاتمددت.ومهما.لهارحططوا

براتةأس!اءفترديةلحل)لداعالاساليبمدهوس.تحقبقهابربدور

والحدلالثكركمىصالرادالمسيحيةالكيسةتحيطالىضالهامىممريةربادئ

مدامىواليهرد.صربةالأرالملاقاتالاخصاعةالروابطسىوكدلكالمقيدة!ى

رلمردهلفرنهأصىالدالخعإلىالنحربرادعاءعلىنفرمالنىالمحادعةصرحردفي

كيادمىتفحفالىرالاحراءاتالأعماللحصملاءإٍيحارلمرلإدا

المخدةالولاياتدىحدثماومذا.الآدنصفىشالهممىرتحلىالمجة

لائحةمى+ميحى+:كلمةض!حاولرا0091عامففى"الأمريكية

مرجاتإِحدىإِلحاءعلىأصروا،7091عاموفىلرجينياولايةلىالحقوق

رأبو،،تكماسمدارسنىالدراصةلرلامحمن-"البدتيةناحر"شكسمِر-

حماحاللالوحهمالهردجشعسفبهاسحرالمزلصأدهـصرىلا

.+لنمابلوك*الجردىشخصةدىنملأ

البهيرإِرالةرحاولاالمعجيةالمزساتصيمفىتدحلرا8091عامرمى

الاخمالاتوإتامةالابحبلتراءةعلىالاعتراصحدإلىلحيهاالمجىاطالعمى

،لرلوصت،وساتى،دلميابمى11كرياس11الميلادعيدلى

lطلصعلىلاءا!31عامردى.ولريررك المدارسلحصلطار؟رال،لحاحام

بتعلقماوكلالكري!اسشحرةمدارسهممىرماصنت،روكررى!ى

http://almaktabeh.com



التارلحغ-تزليوفم5الييومنيبم!-
11البلادلحيدلالاخمال

الححربةطريفةإلىيلحا،د،3الهردنجدالإملاءرنححالمراءع!ومضلأ

فيرفبهايطهر،+ليحانجةاللاماا!ديحرحود.ررجالهيرالدص

إشاعدىالدلاءةصيححمولاينررعلاعرلبدسكبردررفى.لروتى

يفبئولاالحرويعب،حالاتهلىالقاتريرقعالساءيتحففهو.غرانره

سدحراتوسالقارلحىصكختلهفانهالمالعلىرللحصرل..صورتهاس

لالحكةتتمباقوالأفمالهيبررحطايامىيقرفماكلفىوهر.اليهة

دأالاساِلىبوحىوكاله،والوقارالحدمظامرعاحبهاعلىويبدوا،والاتران

الاحرالحرضوراءمنمدلاديخقق.وبذلك.بيقتدواوادوراءهييررا

الديى:لرجال

علبه.والاخراءينبالدالاسنهالة:لااو

خلانى.الأالانحلالإناعة:نياثا

عارفد:+برردرفدأعالالالبرتوكولفىجاهصااليهودينفذرلهدا

رلدلكالناساعينفىالأمميينمنالدكنرجاليكرامةمىلالحطعظيةعناية

طريفا.لىبهرداعقةتكرراديمكىكانالىلرصالقمالأصرارمىنجحا

.11مبومابومالبنضاءلالناسعلىالدبررحاللفودو،د

يرروالدىفرقهفىالمحنالماسقبمطهرالدبنرحليظهرأنيكمىولا

الِهردلإد،طريفإلىالحاهبربحركىاحلافيةومواعظديبةلحكمنناعاله

J-المرتركفولولدلك(يرحرنهماإِلىبهايسرعماالحاهيرهدهإلىيقدمود

حاليرشبالهموالقلبالحراضيهمقداناسجينالمبوص"؟الأول

رقهراوحدم،محلولاوكلازنابه3اغراالدىالمبكررالجود،لالكلاسيكيات

لهو3اماكىفىولساؤناإلمهمومىويهاالميةالبوتاتمىمالاتا

الحىغرائربستنيرالدىالحوحلقلغيرينملاوالحمرلالمحرلىرالإعراء
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-!التا!لحغتزليوفم5الييومنيلا،-

ركالهالر!دقسىالترعلهاويحلىشهراتهاإنجاعسالإيصاعلهاويريى

ه!ا،منكامليرلعامل!الاضمالةبحىالحرهداوحلقيعدلاالدىالجم

الهرةبجحطبنجررلىالجردلادالمرجقىعىأطوالحاء.المرسفى

وتناديه.بالحن!تهتفالجدحلاياكلويمتحالحسية

حراسهمنتهذب3الدبرالدانجينموسيقىمنأصعلحموماماكرلى

مزبحمىأنحاماالدانيةالفانلعن+:ياخذود-فإنهملدلك.أدواتهمترقرلم

تكرلىصعاابحدمىاصراتتخللهاالحقليةوصمفالجسيةالنههوةمى

جنرليةورفصاترخيةمعالجرانعباحالىنكودماوافربالرحدانبصتهذ

جنسيةر!ورةحيويةممتلثين3والحيوانيةالنزعاتمىكاوالقباتالمتيةفىثير

هىالحا!رالرنتدىأصحتالى*الجازمولمبفىْ:31علبهاواطلغوا

.فريكر!:اصهيهودىأسريكافىادخلهاصواول.الحديخةالمريقى

الحى.ومرشقىلشقالنىالأغالىيبتكررنالبهودفإدالأغنيةفىاما

رتد.الخللإلىصارحةودعرةموعةوكلهااعانيهمحاءتولذلك

عيهافاقلت،الجضصهباءإلىظنةولفرسالارغةفلرباالأغالىتلكوحدت

لضاعةوتروج،الأمةشا!ببنالفساديروجوبدلك.كبيرسصترددها

تصغوصائلعلىاليطرةمنلالدكانعومن.طانلةامرالاْ!بحمرنالهرد

سطرفقد:"أمريكافىدلكلبهردوتم.لرماوطرقرالأيخةالمرسقى

وملحرها،الأغالىمؤلفرم+فهم.نULYوالمرصيقىعلىالطرةتمامالبهرد

ولائعرما11الحرامفرن*ا!طواناتومعبنووعارفوهاالمرصقيةالرتةواضمرومم

."اِنتاجهاإعادةبحقلأنفهمويحتمطرد

الممبحيردبهاينسكًالتىالدينعروةوفصمبافيأحلاقرإدساد

ردى؟والنحلبلرالفدالنصورعلىفدرنهدىالقكرإمسادبسالدهوبخراصرر

يدالدوالنرجحالحكيمالدلر!عدالقربمةالشيجةاسنحلاصعلىفدرته
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التاريغ-تؤليوفم5الييومنيبم!لا-

رالهرد،الصحالةومىالا،الأولىالاعلامربلةطربقع!بنحققودلك

طريرَصالمالعلىرالحصرلالفكرإساددىنحاحسحققرهمايحرصور

الحكرمةايدىسالصحامهَإبى.+الالىالرنوكرلفىيفرلون،الصحاسة

نير.!الصحا!ة.الاسترجهعلىلحصلبهاالىالحطبمةالفرةمىالقانة

الحرعاءسبرالصجررنرلد،الاكبرثكاوىوتحلىللحصهورالمطاهـالحيربة

كبصتعر!لمالحكرماتألىعبرالصحافةفىولدندالكلامحربةنحفبقلاد

حلالوص.أبدبنادىفسمقطتالصحبحةلالطريفةالقرةمذهنستحصل

كدساالصحالةولفضل.الناروراءلحنوبقيناتقدسااحررلاالصحا!ة

بكنبرصالنصحيةكلمتافقد:الدمصألهاراكلفادلكانولوالذه!

.11اللهامام(اليهردكبر)ا،ممببنمنلإفاتمادلجانناصتضحيةكلوأدحننا

الإفادمخططليدصحمىتظيموضعشفلابدبكضلامذاولكى

صضعافانىالصصوفى..:"عرالئانىالبرتوكر!ىتقررصقدرلذلك

وفىالهتوداترالمحابداضالةواحبهاصيكرنالتىالرصيةثالمحا!ة

ى-إدىستطهروالىمحارصتاتتضمىالتىالصحافةضضعاتلتالصف

لهممعتمدا-المحارضةهذه-الحفيقيرداعداؤناولبتحذهالامخاصةطحاتها

.."بذلكاوراقهملكنفأدلاويخركرد

إلىكلارمقدالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالفراراتلهدهوتمبذا"

بلى:بماالبامالأمربيهةالبهردبةاللجة

وشطى.فىمنةفبلمىالمتحدةالولاباتسباسةتحطبطا-

ترربدملمحنلفةلطرقالح..والسبن!اوالرادبوالمحصمراتة2-

.رالكتا!المجيرمنوالمملحاصةرراياواقتراحلالحفانقالصحص

..11الأدكارهدهصالنصبرووعائلالأمربكىاشح!دىلالنكبرمرافة3-

للقصةالأمربكىالنصررتوبةسالصحفىالمحططمدهمححرفد
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-!التارلخترليدفم5الييومنيبم-
الحرلبةللحضارةكشللإصافيرابةحضاربةصررةحلقرلىالصطبه

51ومدالحاحمدالممئتاكيدالمرلبة+لرميحارر:"لصحيعةتقربرولى

42ادلحجت":لبهحاءمقد Vإلىل!سرائلالأعحابإدحالفىيهرديةسظة

اكبرلىكواطىراجبهصلادهإقاعفىرءحتالأمريكىالعامالراىقلر!

..الكارْصالمهددة"الصغيرة"إلىنطرنهإسرانيلإلىينظرالىالمالملىدرلةرأعى

!ىس.ولكه.إسرافيتقعايربالخديديعرفلاالأمريكىالملاح2-

الأملصوطق!حرةصررةمى)صانيلادويؤمىالكنيرعهابحر!الوقت

المهاجرونأرضهافوقتدفق3اصراثيلفاكيكنلمشراتمقلاصيكا

منذفحلواانصبقكماتماماالصحراءفىالطا!لىتجراانواشطاعراالأررليرد

أصيكا.فىالنينشات

خى)سرانيلتفملهمالكلتلقانايحجبأصحالأصيكىالمواطى-3

إصرائيل:ارتبههاايىالالسانية3الحراعلىالحالماجمعكدسا

..الليةالركابطانرةفرب،المقاوتقادةاغال،ليروتطارضر!

..اِسرانيللبفريةوهللالأمربكىالارعرحلصفق

الحبسمختلفةقطاعاتأمام+الملطيىفيهاْذكرمرةص4-ط

النصسله.وما.الأحمرلالهمدىأذمانهممى3الاهذاوارتطإلاالأمريكى

..الملطيسالثحبعلىتجطيقةينادودالحمرلالهردالأمربكى

الممطفةمناملمطببرطردعلىتوافقالأمربكي!منحداكيرةولسة

..*والرفاهبةوالحلم،+التدم"امامالطريقبفسححتى

لصهإِلىلظرتهلىالأمريكىالفكرالصجولةالصحافةاسدتوكدلك

عرهلمإلى

طريقصدكرمالإفادالمر!حقدىالجرداحترمهماعلىوكمنال
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التارلنم-ترليدفم5الي!ومنيم!-

لىانمالدلكمحد-رالحدلرالحريةالفكرلىلالنحربرلهيقالرماالمدمةالدع

لتقصالمحر.ليلترك.تميدمالىرجهردهاالصهيرليهالألابتحلتحبتا!ر

22بهالهحاْ!ىوحالاروا،حيررمةلهادعلىودلكلهاالهودصعلهماعبا

لحم!احاطلرداتر!ى."المزلمانيفول..الأبحكمعدساإ-افيضحى

حيحاوكالراالهردصحلهم!رالإلننراكيبروالماسرنيبروالراديكالبيراففمير

عاماعرخسةمذالمحرلحىعطيمنمردلهاكادمجيير)صدارفىتجحاولرد

عاتفهاعلىاخدت،+الحرب!الفرد":ندعىالاحناعةالمحالاتإحدى.

تدعى.ادبيةوانلة.المجتحاتبظيمتحلقالىالأمكارأحدثنثر

يمولوكالى.الغرصيةأرررلانقافاتباحدتالنحربنصهاعلىاكت،"الر!

موع!دوفدماتمالىلربى+:يدعىنربةاصةمىبهردىشابالمحلةمده

المكريةبالنقاليدعلافةكلنطعإلىالحدلةالأمكاربتشارتحتوأمدفازه

ركالوا.لريمهبتعلقنيلايماقدزراعيايلداالمجرمنكملكانتالتىوالأحلاقية

علىالمربربةونررتهاالمحمومالأعلىرمنلهاالبهردبةالررحبحكونج!بحا

رفد.صةالصسد3راحداد3بكرمونهاكالراالىوالمررالتمكيرطرق

سححلراصعمالوالأالررصةرحالثطإلىالفكرى3محهردالضم

المكرةكاتحبتالبهوديةوالأفكارللمصالعواسحامردعأ.لردات

.+الحفةالفرمية

الحتإلامهيقدمرلىلامهمالسلعصكسلمةالمكرإلىاليهوديظرلادا

ررحتحطبمعاينهالمقيمالاثحةمىإلايتكونلاممرحنمه3تصررلأن

وفاموا..:!الكاتاديقرلدلكرفى..الاسصحياءا!لمرسلىالحياة

عملبة،نحاريةصمفةدطرممدىالمكررلأالحر!لنحاكىعفلينماشرويصكذلك

صورةا،إلايفدمردلاألهمعبرحباكةاكةأرسبارة11ماركةالمكاشحلالراسحة

.."للمحرمبنكاريكانرربةصورةإلالبراالهمكاالعر!سممرحة
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-!التاريخترليوفمالييوذممنيبم-

السبحرهتكالدرقلىاصفا!المكرإيادعملياتكاتالىاد

كاتإدا-ماكرةخينةلر!انلاعالهمسرءللاسيريولارللامةالإخاعى

ومرالعلمىالجالصماكفالىاليهردىللتآمرالظرىالجاتمىالحلياتتلك

نحطبمإلىتهد!كاتإدااليهودبةاندلك.حاصلوعمنحطررةلهحالى

ية-الجرداى-مإلهاعليهاالطرةلىأليلاخلاقوالأالفكربإدادالشحر!

رانعالالحرر!شدلبررذلك،بقالكما،العاحةالحر!+علىايصانتمد

لبهبدلهمولاعمهممىلبىالأمروكادانحارلبن!النعاونسعبرالها

الحفوصائكل:ئحارنايكونانويجص...+:الأولالبرتركرحاء.وقد.

خداعاماكرابكونادريتحتمالأصاساموالحنصيكونأنيب..والحديمة

ألىفبحب.الدولةفرةدىالرنبىالحاسلمووحدهالحفودالم!إد..

الراج!أجلصللفحسبالمصحةاجلمنلاوالخديمةالحنفلخطةنتك

."أيضاوالنصر

الاربةالهردحادعدقدالحقردالحفلنيران)شحالاْانحادعةبمدارالتزاط

لنحفيقاداة3واتخذالهودصانحرامزلاءكادو)نرالثبرعةوالفاشبما

لاالديراليهردعلىالقضاءاجلمنباليهوداستعانتفالازية..اعراصهم

لضمةمرررشهيلالاريةقاتذلكضابلوفى..الصطولةمعينسحمرد

فطيئ.إلىاليهردمنلا!

القراعدلهابدكالذىالمدحالهاعلىإلاالناز!ةإلىالصهيوليةلظرترما

مارسود+،..ر!11فال.الحالمعلىالسيطرةفرعةلهاتتهبالكىالرطة

صدكنبرةاشاءمتلرقال":+ملسطيرمؤامرة":كنالهادى+حبرسررجو

اتوالهححعيتاقصتصر!اتهمجملباداتمسكًولكنىاليهودىالتحكم

الأجرةممحارلمهمالحالمبةالهردبةرعماءيفرمالدىالأفوىالحاكلألهرالأرحع

دلكى..مرلرلنىعهددىالمبةالهردوخادع.+المالمعلىلل!طرة
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التا!لغ-تزييؤفم5الييومنيبم-!

ونكملههالحةعروعلىحرصرهلإلهمواحنماعياافنصادياإيطالايدصوا

ويمدالخةعلىموسولِهىبطروخى..الحملةبخمريل"رونيد+

وندربهودياالخةشنرردىخبرهححللإلهبهاالحميتالحفسامة

إقاتبضرورةمادوا،تباحزلالصعإليمدردوااليهودححيلالفاصْيرد

دلطبن.دىصهرلبةدولة

المررىالوصعإلىالحوادثتطردانتجل"؟"زب!الألمحطالىالصحنىقال

لرابر02ودىالصهرلةالدولةعنسدالحاموسوليىكانلألماليادبلاولكرر

ملطبردىحقبقبةبهردبةدولةبحلق*ناللالربولرد"طالب3491سة

.+مواهضىرلاهداالابحنىانيمكنلاالتومىالرطنأنإلىوأشار

إلهملل،بارالدخلاللهوحاصاالبرعىالحرادصهوةالجودراسنطى

.!الصهيولبادالرعيادكارفقد.الجوادمذاحوحاسارة!ىشاركرا

افيعة.لنررةالتخططمىفالحين"شوفيونوبوريى.ْ*وايزمالىحاييم

للحهورياتالرىالبرلىمبنةمعصصلينايهودتحاونالررةنجاحرلحد

ايضالفدوامقدالحالوسيةخلايااِلىينفدواانالهتطاعواوكما..الرفينية

11لْكالحراوذلكبهارقادةسهمفكادالرلْيتىبالجىالقيادةمراكرإنى

الدسا!صْسبزرأوجاصب11الفرقةرقاند.كبيصمى+زرباكونسكى

الرعامةلوتالهرددخلمدامنواكنر...مفع!رلمىالصاراًحففرا

عانلة-11كاحالوديت!+عانلةْسفراد4نفسهيحيطشالبرلكاناافييمة

لحةومى-بةالداللحةركات..رويافىالبهرديةالمانلاتافرى-ررجة

لارماليبرلبتدىنلهوص،نالبرببتفىالحديتلعةمى،بهردبة

نكردأرا؟بهردياماركىكارلاليوعةمزصألى؟ليداندمب

ضيرعبة؟إددالصهيرلية
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-!ف!ترليدالتا!لغ5الييومني!
?379ْعامللدلىتصدركاتالنى+الحرةالصحافة"اصجمةْ!ىحاء

مبصاالجردىل!ستممارالرئبى.والطالع.بمترفادلاوالبرعيةالصهبولبة

اليرعةالحماعةالمشممراتلإفامةبمكادملطبن!ىالحر!لمد

..+رالرراعةللصاعة

الصهبونيةالثرة*صحيغةْفىالمستحمراتبهذهالحياةطريقةوصترقد

المالحةمىولى+ةوايزطدللدبهررالصجرلىالميدرالىالاتحادحاللاد،"

آحرمحاددىولبىالرنجنبةالاشراكبةصاعظملدرحةضبرعةلانهاالقرل

..!امحنلفةمظامرمافىالافنراكيةمعالصهيرنيةصثرك4!الحا

وحروتها.بصولهاالعربةالراسالةإلى..القضإلىاليرعةرمى

فى3بجدوروصرلواالأمريكيةالمتحدةالولا!اتالىقديممناليهردهاجرفلفد

والاليةالاقصادبةمفدرانهاعلىلمطروافنياولثناالكرىمدلثا

لالزعاسةالصيرلةعلاقةتجرهأنيمكنبماابجينبمضشعروقد.والفكرية

+واشطىْفىالبولندىالعميرهؤلاءومى،مصابًصالحالماعلىالأمرييهة

به،9631يابرفىحكرمنهالىبتفريرففدبحث."لرندكىجرصكوت

تهنمالعالمبةالصهيويخةلأدولظرا:+يخهجاءومما،الصهيونيةخطررةإلى

بفبرالاسادلحفرقكطل"اثالى!روزللتالرئب!دور!إدحسهابمصالح

لهاتئأداليهوديةاصنطاعتالوليلةفهذه.لهابالةلفطةالواقعفى

نجحتلل،لهحصولحداءالكرايةبذورلتلاالحديدالحالم!ىحطيرامركرا

لاعحصتعالحكلها.رالمخكلة.شضادينصكرينالىالحالمتمرقةفىايضا

ابلةتثيطصتمكنهالنىالسلطةلهحولتقدرورفلت.لإن.وسبلة

الأسلحةصصخمةاحباطاتالرقتنصفىيخلقلكىالأمريكيةالحارحيه

إلثمالها.علىمتمدبرالبهردبعملمسنلبةلحر!
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التا!لخ-ترييوفم5الييومنيبم!-

،المحادي!-الحيهقينبيرمررعرررالهردافايخةالحالجةالحر!واضملت

سحدراس.كرارتصالحو!يصبممايالودولاونلكهدهبحدسرد

ى!يمملردرحواسيمى،مربكيبررالأالأنحليرصفرفستمملسيالقلبهم

لرةدىجاءرلقد.للحلماءفدموهممايفاخروندلكدى3ر،المحا!راتدواثر

لىالاررالحامل"إِد:6491سةايهوبرفىبلدناليهوديةالوكالةأصدرتها

بالحاود)نجازهتمندالحلعاءلمحالراتالجو!ةالمحلوماتوجمعالأعصا!حرب

وروماليا،والمجرالمالأجلولكىفقطالأوصطالرقلأجللىالجردى

رحالأسفطهاالتىالتراتمىوكنيرا!ضاويرعرسلافياوتبكرسلوفاكيا

!سةلىاصحتاكىسلطيردىتحدكانتاوروبادرقالطراد

04611:9 4 r،عامومد.المتحدةللولاياتبالنسةللحابراتمراكراص

T , % 9 i Iوالمحالراتالحلماءمحابراتبراسطةاليهودسبحدمنعدديزدادن

.+الاصنرانججبةالحلفاءإداراتفىمريكبةالأ

اررارما.الحر!ووصعتاترىاندحرتدانالحلساءاعلئ3

سقامراللنفوسوتوزعواضطرابفرضمنالحروببحفماالهردوالهز

يبة.الدرالحانرالمقدماتوانهاكوالقتلوالنه!السلىعملياتلافتك

الىالأخارمجسوعةإلىواحدةنطرةلان.محموممريعتحرك!ىدلكوكل

لىلدل،4691باير61فىبرتاِيفخشاردى+حريدةاوردتها

الصهبرلىالتهجم:"فبهاحاءفقد،اليهرديةالننبةطبيحةعلىتلاحقها

يضمررنسنبلدلورد-ننرلنلحكرمةسفوطبسنرالم!حيةالنمحاثرعلى

لياميرالمتر-لرنسدامإلىيرامقةترومادهارى-المنرالمنعربنللحمال

صدلحنايةالمرصرعةرالندميراللبخطة-الفلسطيىالأتحادصكومير

صاطصارسالجحميرالجردبترجهننرالمجبر؟رررساحكاد

مرماعدودرلدبهمالدولبةل!عانةمرطمبراولربطالبيناوروسأوأمربكبر
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-!التاريلأختزليوفم5الييومنيبم-

أرررلامىالقادميراليهودمىمشرلبلتزدادالارهالبر-صعر!البهردعير

..لدلكننبحةالمقد!ةالأراصىصالمبحبةالصنةإلحادفى-ا!سراعلالرفببتا!نلة

لهمخاصةحفارة)تامةالهردنجدرالدمارالحربدواحيروتحت

نقرمإدبالحديدةحفارتاإن"حرْالحاصالرنركوفىقالوالفد

يطرىوهدااليهيةلهذهصننىشكبلارهىلالحرر!منحلعالىلواسطة

.لارالة.برالدونظامالدبىالبارراصتادةالمدبةللحغوقالامالألماءعلى

الدولةل!فاسة.بهاالأمريكبةالبهردبةانملراصتبدالاثفالىالمدىصبربطانبا

للرفابةكمركزليريوركوفىالعالميةللرقابةجغرافىكمركزفلطيرفىالصهيونية

..الماليةالحالمية

تمابزاعبهوادعىإلا)لالاإلساداحنفرمما،الادعاءحلبصالاخقاراِدألا

،كنردوادعاء،عصردحغد:اليهودعداء.وكذلك.نراحعدةأرناحيةمى

منجردفدبانهالغبراتهامصانكىاحتقارفاى..احتقارلحدهليىواحنتار

المقل؟منجردأى،الغهمعلىاقدرةميرة

العصمومامناكمهل،كلالمالمالهودلهيتيمطهوالاحتقارمذاإلى

لىحاء6الاخقارمذاصحقرiهرماناكوهل؟الاتهامهذا الحامىالرتكول

نحلبلعلىفادرعبرمحضةليبةطبمةذا-لكرلهالأكىوعقل2.ا؟عر

ده.التكهىصدضلأوملاحظنهشىأى

..11ممبرعرءدىوصعإداالأحرالصحالامهدادإلبهيؤدىكا

يجلالحدمداإلىالرىالحقليردرىالدىالمؤسصالقرلهدارمثل
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التا!ل!-ترليوفم5الييومنيبم---!-
طبدا"الرىالحفلالهردبححللادالداجرسالمبرمعبلنقىار

آدملىمرعرمموليريههإ!اتىلقاء!ىالرحاءدقدارمماه،"لهبمية

لحيفرلورنجحرصورإسهم؟العمةكهدهالبهردعلىالحمالدىمدامىلكى

كرالحاسرالرنركرلحاء..كبيراعلوأبقرلردعصااللهتمالى-الك

برباإديمكرالدىمرالأبميروبيربيناالمقيةفىالاحنلاهـالتامومدا

الربةالطبحةفوقممتازةطيةذورألااللهعدساخارلاآيةسهرلة

Super Human Natureالأممب!ْعدالهبىالفطرىلالحفللناردحير

ى!إلىبممللامهر،ممبةصماتالبهردعدلهالمهبمىالمقلومدا

مانلسالمادةعلىماب!رL-1،،الحالدةالمادةفىإلالايحملاى،المحسوس

حامد-عريزىعقلإله.المكالةهذهيلغاديمكهلاالمادىالحقللإلىالمكر

ألىطفهننبمولاعهاكخرجلاسلركبةافحالبرهـال!-علىصد

أصها:ناشةوعرانره،لغرانرهرينةفحياته!هاضيناتبراوعيهالقوق

الحقلمدااصحاب)ن؟كيصأو؟لماذا:عدهاليى..كحدهاريوصايهرمها

لاولكى،فحبالحفانقبحابود+:الالقابرنوكرليفولكماالأبمبرس

الماديةالأشياءدلكمىنتثىررمماثنا"ىاشكارعنعاحررن3ولهايخاو!

وحكمهاولللفيادةنقدبرافدرتاندالطيةالىبنضحهداكلارص-.

عبردلككالىلان-نمهاراجتالمسرخةاليهوديةالطيةمدهأرولي

النىمىوحدماالاصلاميهَالحفارةاد-لملتالحفردالصصرىالححردعلى

ألصهم!البهودرلال..تتكروكبص،نباوبهف،تفكر!جصعلشها

يوشكدييةوفوضىياعقاندافعطرالابحالراكالراأنيرممعفرتجهكاتاي!

كبصالإصلاميةالملمفةصتحل!راالهملرلاالألدإلىيحنصادسالدسبها

لحححة+الكلامعلم11م!افادراالهمرلرلا.اللاهرتبةالفراعدصسردتِ

عرحلالهحاالفكروتجحلوالتمريهالادعاءتدحصالتىاليةودفائفةالدامغة
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-!التاريحغتزييفىفم5الييومنيبم-

الحربهاللحةكاتأدبرمالهرددبةالحقريةكاترإير؟أتولاب

البهردسأحاردالنحروالمكرللحباةرسيلةنكولىدلأأملبمرحامدةعفجه

لهالطمواالىالأصىوالصرلحيةالحربةفواعدمامىداحذراالحردالمرلبةاللعة

الاضةعلىبعهلرلكى.لأالحلمر!لةلنفىعالحةنمرحتىلقهم

لحىصرلىغرلفىلبنرممونرالحِاةلالحصويفحلرديحعوديهصتحلمها

الهرديحد*عانةالحغريةهذهكانتاين.؟الرحودرمئالحياةحالق

خلاله؟شويظرودسهيتملردالأصلامىالصردىالعرلصرى

لمطالمهالمرقةرالرحداصية،المحردةالمقلية:الكبرىالفكرمانلتلك

لبكروهاا،ممبيرصالهردمااخد..المبكرالمدعوالمكر..نجهوالماءالور

الرونركرلدىبقولرر!ححلتهمالحفيفةعىاعشهمصلالةلىبمدهاعيهم

ناماعددونالملمماثللىالقكبرعلىقادريىالأممبرديحدر""النالىْ

سوهـلحتمطمميحهيخاءلأالجوبةالضرررةيحققونلاألهمفىالىمررهدا

."أجلهاماعناتلغحيرلها

هدهسىسا.."تاماعددودالفكرعلىقادربنممويردالأيحد!ولم

الأممب-لحفلادمحاما؟الاسسانرعقلايهردسهرصصلمالالبةالحبارة

الىوالحطرةالألبهارداتحةمرالتحلمادوبما..رالاستيمابالنملمعلىالقدرة

لالزترحىالىرالمرارلةوانملالطرصالمحردالمكراصتحدامإلىنهبئ

الادعاءالىالمردة3لهيمىعقلالأمميبرعقللاداليهردادعاءفإد،رالإلداع

الحفردالحصى!يهيرقعالدىالناقصبا!صموالنحلمعليالقدرةلدبةبان

.اليههودلهيدي!الدى

الروصلالتريبصرصانلكلمتحدميرالادعاءمدااليهردووسع

الملرملاء3البههرد؟دالاسصعربفةحاير؟خلادلحىونرحىوالإداعة

.الاتنهمادودهافةالمالآلاءالهمكا،رالثقالاتوالصرد
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التاريحق-تزييوفم5الييومنيح!-

اءوأمدظواهرلرىبمردالاوما،الروحومم،الرحىرمم..الادة!هم

لمدصكىشهايقيرعلىرنكودلحلهاادبخايحدرايىالحقانقوص

مىوسالهاايهرديةالخرصاتخداعصألفاولحمىالرممعاوةالنا

..حالنهفىوالأيقاعدالإقناعيغرىلريق

ارنادوهاالىالحفار!ةالمواطىضىصالهردان:الحقائقهذهص.

حدبدالثئايقدمواأنلحيركاخدورالمراطنتلكلنقافاتتابحينكانرامرعمين

الارممخ.عردهمادشذعيهاصدواالتىالسسرةطيعةمنوذلك

نفاياتهاشياحذودالأمشارفعلىتاواليهودادالحقانقمذهس.

حملتهالىالحضاريةوالنغايات..والأحلاقوالفردالملرمشونماياتهاالمال

يف.وتجدالاطر

علىعالةكانواالحديتالنكرتاريخنىايهردان:الحقانقهدهمن.

شوزاباروحصىعالمىلابعينبئلانهالفلمةيدانفىويكفىالمو!

،ميمودلالندراصتهسوىالمرت!ةامذهإلىيزهلهرلم(،6321-6771)

ية.الرشدالمدرسةتلامبدسوهما،عرراواس

كان،والريافاتالطيةالملرملحىاليودنبوثَالى:الحقانقهدهمن.

الفضللاليرعهملاحدواالطريقلهمصهدواالدبرالأيميرلرالغعبرقا

.3رصقوعلوممص!ضلتاسيرلألصهم

يكنلماليهردلمصنالهاالتىالآدابحوانرأدةالحقانقهدهص.

المكرنصىاصالةدىلهاتواحدبدلئيكىولم،بلحرماحارفةلصفربة

لمإبالثابمندفبمةداشبئانرانهمبلعا!لمبرمحرهاولكنهم2الإلالى
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-!التا!لختزليوفم5الييومنيبم-

تحلقا!المماحةالهردية،الدعافيالهردىالنآمرولكىلاخا!اقطايكر

رالكبر،النهلبل؟صداءب!وترانهاالحفرية

2!ا!ناص-لارسما)الآداهـاالرا!صلو!سماإله.الحماشدهدس.

مدامريخاخد-ا،ا،صحلال1إلىوالدابمةللاحلاقالمدمرةالجةالمةالنفالة

صانعسأريهرداوالمندحررلهرالمهللولىوصاشروهومبدعره؟صحا!كارإلا

متد؟عبتمامدواماعلىاماءألمهممعصادتونمدالىوالبهردالهرد

الرعامةدواتالبهرىالدولكللىحرلاوقد"عرْالرابعالرتكرلدىحاء

..أ"المرسيغثىمريضاأدباْ

كلمرنحررالسلركدعرةكلمصدرعرتالرالاالحفائقْهدهمى.

الحدصونحررووحدنهانرنهاعبهابحمطضا!طكلصالصرنحرر،حلق

!ع-لولتاالجىالحرعودزعاتالحيرنغرانلصويصرنهيكرمهلباسكل

لقد+.اثالىالرنكرلبفول،بهودا3وحدناالداعرةالدعاوىنلكاصحا!

هذاوبسالد"الحقلمملكةإلىلهمصيردىالتحرريةعدمبصادالأممِينقحا

!اممبنهلحردكلعفلإلىاوحيادادا!:الماشرالبررتكولديحاءماالفرل

11النرلريةأمحبتهاونصمدالأمميبربينالألريةالحياةلدمرمو!الداتية

!لر،شى-اممااليرم،بحانررد-عاشروااليهردألى:الحقانقهدهمن.

الحلرممحالاتدىللاممببررزادأ،والألداعالالنكارإلىمافيكالراإلهم

الكرةمالأمىامةتحرحةمااضما!الحاترةصمنهملرررالآدابوالمنود

الإلالىاكماحهاعلىيصرردرلاالصقريةتكاليصعلىيقدررلىلاولكهم

عالمةإلايةلرصالةتؤملهملاالحقردةالصصريةلطقهم

دأكماءا:علىالابودبصرصِ-مداهعابةالبهردىالربب!تح!-ربلع
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التارلخ-تزييوفم5الييومن!ج!-

تدسير3لىاحكامأيديهمعغسالكبرىوالعكريةالإحتاعةالورات

النورةندكروا+ةالنالىالرونركولفىحاء،عملهممىالثرلبة!النررة

حيدالامعروفةالتمهيدىتطيمهااسرارإد،"الكبرى+لسميهاالىالمرنسية

!إدتاليفهممنالمرنسيةالنررةشهعار)ديقرلردنم.ايديناصنعصلألها

ميحاء،الاحناعىالاكفعرىوفصمالاسنفرارنحطبمبروضمهصغابتهم

الىجلتند،+والأحاءوالماراة:الحرية"صيخماإِن:الأولالروتوكول

حملتوقد،المغملينوكلائاطريقعنالأربعالعالىروايامنكاطةفِيقأصموفا

الديدادصكنبرمنلالكلماتمذهكانتبيا،لرةفىالربخاالفرقهذه

مدصةنهمووحد3واسنفرارسلامهمونحطمالمبحببرصحادةننهم

.الدولاصبذلك

ليروتناحرتمزقإحداتهوالحريةعىومفهر-الحريةمناليهودفغاية

تزجالحريةكلسةإد":النالتالبروتوكولفىجاء.للجتعالمكرلهالقوى

.+اللهرقرةالطيةقيةحتىالقوىكلمعنزاعفىبالمجتمع

وانجاحالاتتلما3لرلاوانهعلهممنكذلكمىالمكريةوالثررات،

الروتركرلفىحاء؟الديىتحطيملهاقصدواثرراتمهىذلكومعاردمادرأ

نجاحانهاحظراولاحرفاءكلماتتصريحاتاأنتتصوروالا..":الئانى

لاتحاهاتالأخلاقىغيرنررالأقلمنرتبناهقد،ولة،وماركىدارون

.(؟التاكيدعلىلاواصحأسيكون(الجردىغير)الأممىالمكرهـىالملرمهذه

!8888888888

)2*(
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التارلغتزليوفم5الييومنيبم-

الكربإبادةفتا،ى

أ،

،الأبالأزلع!ا"ة

سحمرالةعلىجاءتالنىومىالعر!إبادةلحتاوىنقراديمكا

أعقكاتو)د..*عهرلىحكاءاشدادأْلروتوكرلاتالبهردحاحاسات

.للنوراةينةالحدالنرحصةركالها.ابحادمافىوأبسط،شاصدمافىرانجع،دلاانهالى

يخروالاسلامةالمرليةا،مةينتظرالدىالمتقبلالىنقولفإننامهاوص

.حامباحطار

امرلام!ليةعلىلنصبح..وحردناولحى،تاريخنالحىاراحدرلاسا

..لتهديدندءرلالقولنحدعللا

؟لم!اس!!ودىالمحو

:الص!اتل.

فكر،لميكجاءإن:"اليمودفىالواردةالاَكةفىاظاخامرأىما؟

يخوىألهلىلوثخى،لضبىجاءمنتللىيجوزفعلامل،،+واتيه

تلى؟

يرىص.+ميهالىلاوامحةضريحةعنعارةالآبةمذهصالطع.

حطبرالصأرايتاداالكلامهداومصى+منهرالحلاصلقنلهأسرعقلك

عرلاشحصارايتإداركدلك.بقنلكأدفللاقلهمدسأرسكبرلده

لر:حكلحاطررلامحار!ور.لاسمهعوهأرسلاحالحسلألهوضككص

.طظالمرقصعلىمبطركتلرحنى!اتنلهلىامما،الجردإحرالكرواحوْ
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التارلحق-تزييوفم5الييومنيبم!-

معيتمقالإسرانجلىالفالررجدراعلم.مهونربحا!عكنريع!ر!صلالأ

الادمدادىالبهودبةالربعة

إلاموثموثلاطاخام.نونجع

!ايابرياءنل.

يمةLpVI.5'فىئامدت:الخةبعد،إبموعوزيخلحاملمدى؟

تامعكريةعميةيعرضفيلماالأبرعم!ا(أيئما)العياالتلمودية

مظامرةفىخرجتثانرةإسلامحةجمايرفدامر!كينبخودمجموعةلها

افرادوبفحة،وعجائزوأطفالناءاطماههرفيوكافي،فدهمحاثدة

لبههمزلكوفعلواالملحينبقلالأمري!نلجوداوامرومدرتملحين

الأبرياءقلاليهوديةتيحمل،وسؤالى،ويثبرخوأطفالناءأيضاتلوا

الفل!طنهين؟معمابهلموتفتعرفتاذااتصرلىويمف؟

عليه،احدلاموقصفىوضحىصبسرال،ويحدطةتحيما.

تتغيراللحةقراعدادتدركاديجبشدينيههودىإنك،لاختصاروالأحالة

نأفإطوعربيماوشادةمخلفةقراعدالأحيانسكيرفىوتفدوالحربرقتتماط

الحد.عنالزاثدتمهلكبتمرتأوتقتل

صمكادولاشك.ئقلاريَقنلانيخا!كانيمغربابياادرتدكرا

حاءص:التلردوفى.تحلمكامخلفةالحربقرعدلكنمرفرضالدماء

ضمونيلالحلبلالحاحاملوىالمددهذالىوراحعراواقنلهسكر،لبفنلك

المرحعدصعلىاليامو

الباموعوقفيالحاخامتونجع

الفلطبن:المديخين.تل

،الجارلإيداءالإتقاداتالأيخرةالآونةفىاترت،الحاخامسبدى؟
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-!التادلختزليوف!5ا!و!بم-

شريادرعاتويحعلونلرئدلطىلئحصجودلايخمىحيت

اخمىإداسؤالى(المفاومةنطاءيفصد)الارمالبنأحدعلىللفبم

،الارإطلاقفىحودناايدىيغلوامدنيةرهاننوأخذوانزلدىإرمايون

الإرهايير،ليرادتجعرمونابزلويقخمونبحباتهمبخودلابخاطرهل

ئلا؟لدلابةفيصعلىابزلمدميجوزام

عU-ulجثىدىجدى.الويع

جاةلالفادحردلابحياةللحاطرةديىأوشرعىسدأىيوحدلا.

خحرااوالحيةلىشريكاكانسراء(الأخرىالأم)الحربممرخْمى

لبهمالمحرلرديحيشينالذالفلععطينيينالمدنيينالىعلشاإداحاصة،كرية

الوصطىسالفرونمدميمونسموصالحاخامريقرل.الحريمةسثركاء

(41-9)الملرك.الفدبمالحهدلىرردمانعيره

ببدوالىلأنهمالملطببة+شكبم+لاللىاملعلىالموتحقلفد"

لألهمالملسطييرعلىالموتحقرمكذا..الرورْتفثىتمعالىالمحاكم

الرأىمداعلىاحمعرقد.شححرهمبللالصهمالأشحاري!يواجهرالى

غرةوتطاعالحرليةالضفةسكادعلىالموتحققيْحيصْالحاحاماتحمهرر

التىالمفاطة-س.يهر!لاسن.لبهم!ينرلىينالدالخرليرساعدرالألهم

ونالي513المفرةأولصموفيصمردىجاءوفدسهابحدلالرتيص

سهماعد!لاخىعالقلبنصاحرحوا،هاصادمراالنيىصإلىشاؤرل

:t_Udlحبعقحودلكلرالحلاصة

الارما!بخثجعمدالردالصطبيردالمدلرد-أ

محهلحدم-رممدالرد!

الدلاكلدىالحر!ميمهدهتتئىثيحى!-لا
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التارلغ-تزييفىف!5الييومنيبم!-

بيمهم.انحرليربكرارلاالمحتلةالماطقصالهر!عليهميحصكاد-د

الصاليررمرةلىتدحلولافلطبسنر3لالهتفدمماعلىولاء

لميصلبيلأقائدألبىالفلسطيمييرقلعنيخحكالذىالقائدأدواعلم..

الحالم.وشحوب.الاعلامرماثلمىمرعربجادو،نما.والررعلالتقوىلمسه

رجم.عفررواللهرباتاأبنائنادمادفهملاسقضالر!ادواعلم

الياهوثموثلالحاخامنونجع

ةالصبالأطنا

.الإلرانجياتالاتكاثرولجهةخدمةل!ينأخدمتاةأنا؟

.الرطادمرضلأطفالالانافيللساعداتمرسةفىوأعمل

حرامملافحلمازا.(يفاعربوأطفال.بالبميهوداطفالونهم

؟العربالأطفالأياعدأنعلى

بحمااليهوديةالريحةفىلكن.أولىالبهوداط!ال)نالحقبقةلحى.

منأومهمتقربىألىحدارلكن.اليهودفقراءمقدارلتسفقراءماعدة

.انحاسيلاسرنهماوكلفهم.اللازممنأكروشرابطماكلهم

كايرإيلىاطاخاما

الفلعطيير:سرتة.

فىاثركةالقواتضمنأنا؟الفلطيينالأعداءسرتةيجوزمل؟

الأمتعةمنكيرنعجبنىجثتفعيهإحابةوأريدالواقىالدرعحملة

آخذما؟ملالفلسطيمالأجهزةوا

.رلكىالجيىسةعلىللحفاظذلكيجرزلا:الحمكريةالاحيةس.

الأحرىالأمرممنلكاتامرالمالةمعنحاملضرانعماكالمفهبةالاحبةمى

دلك.لسحمى.!رماكأمرالبمسردهلحرممىماك(حربم)
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-!التارلغتزليذفم5الييو!نيبم-
رلرحفكمىجمرالصالحوببمبمفدهما.يفولمكلاب!ردسمرحى

المالدىالنرامليدعمدلكرلأبفمرلادلاارنكتدعداعدنه

المعاءتعىنكلممهرصبمررسموسىعدرحدلاهآحرصدرماك

لكى.يممدولهماكحكمحكمهالحا!لى"3الحو11حطا11!انلاالحارله

الدانبعيكبعىلالمهيحطشادرماالحطاإلىدلحهبحررلا

مثحرراللطببالبنادحلتإداولدلك.!رلحتماعبكرحلال

L.ل!الوراةتلرمكرلا.نريدماحملبحورالمكربةالححلة- ; ALتاحد

.وعروحربحالةفىانادلكإلىأصفالمحلةمدهترتكى؟لاتبهكلل

تميصليوتاالطارنالىشحدوالا،الأرضمدهلدحلأدالرراةوعدناوفد

انتظاركفىمىوما،لالحيرات

الحاخاماتجمهور.توقع

مصرْمعاللام.

العرلةالدولمعاللاماتفاناتفىالهوديةالئريمةحكمما؟

والفل!ط!؟

اراضانليمبعنىلامدالكى،محمردامرداتهحددىاللام.

طكبحررهمالادالهردبةالربمةرنقضى.إصاجلالاءللأعداءالمقد!ة

مفامإسرانبلدولةنفومرالبرم،النةعمعاالنازليمكىلاأرضسإسرانيل

اصتحادتها،ي!إسرائيلوزراءرنجرفبهايفرطالىدالأرض3رمى.الملك

اليردمىخاثنسلمحينلاطلةفهىالاتفاقيةUtالحيانةصتهةعنهرالقصاص

يىالدلصرصتحالفالىالاتفاقاتمدهنملتلتزملاوعيه.للعر!اللهاراضى

أيخرىثلوموالحاخامتوتع

tحشفىحدىألا؟ iJJlالأطفالصالحجارةلإلقاءأتعرضع
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-!التارلغتزليذفم5الييو!نيبم-
رلرحفكمىجمرالصالحوببمبمفدهما.يفولمكلاب!ردسمرحى
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المعاءتعىنكلممهرصبمررسموسىعدرحدلاهآحرصدرماك

لكى.يممدولهماكحكمحكمهالحا!لى"3الحو11حطا11!انلاالحارله

الدانبعيكبعىلالمهيحطشادرماالحطاإلىدلحهبحررلا

مثحرراللطببالبنادحلتإداولدلك.!رلحتماعبكرحلال

L.ل!الوراةتلرمكرلا.نريدماحملبحورالمكربةالححلة- ; ALتاحد

.وعروحربحالةفىانادلكإلىأصفالمحلةمدهترتكى؟لاتبهكلل

تميصليوتاالطارنالىشحدوالا،الأرضمدهلدحلأدالرراةوعدناوفد

انتظاركفىمىوما،لالحيرات

الحاخاماتجمهور.توقع

مصرْمعاللام.

العرلةالدولمعاللاماتفاناتفىالهوديةالئريمةحكمما؟

والفل!ط!؟

اراضانليمبعنىلامدالكى،محمردامرداتهحددىاللام.

طكبحررهمالادالهردبةالربمةرنقضى.إصاجلالاءللأعداءالمقد!ة

مفامإسرانبلدولةنفومرالبرم،النةعمعاالنازليمكىلاأرضسإسرانيل

اصتحادتها،ي!إسرائيلوزراءرنجرفبهايفرطالىدالأرض3رمى.الملك

اليردمىخاثنسلمحينلاطلةفهىالاتفاقيةUtالحيانةصتهةعنهرالقصاص

يىالدلصرصتحالفالىالاتفاقاتمدهنملتلتزملاوعيه.للعر!اللهاراضى

أيخرىثلوموالحاخامتوتع

tحشفىحدىألا؟ iJJlالأطفالصالحجارةلإلقاءأتعرضع
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التا!لحغ-تزييدفم5الييومنيبم!-

انرعيهم؟إطلاقيجوزمل.الفلطين

كما.شدبدلحطررمانكوحباةحيانكبعرضالطملدلك.لالطع.

الهعلىمعهتتحاملالى.رلك.القربالمستقلفىحطبرإرمابىمروعاله

النس.عنشرعىدلاعصتفلحىواتخطرعدو

أنجرىنلومواطاخام.تويع

الحل:مىالوراة.

الأسرانجلىالمراعلحلاثلىالوسبلأهىنعلاالوراةمل؟

ويهف؟الفلطى

المربىالصراعدلكفىمماالماكلجمعحلالتوراة!استطاعةسالطبع.

الترراةوحارحها)سرانيلداحلالحالمبهودجميعدرس)داودلك.الأسرائيلى

نأالجميعويحلم.فلسطينخارحواحديهردىكسقىرألا،شرانحهارطقوا

فيها.نقيماررعليناالأرضمذهأعطاناالذىمواسهتباركالرب

كالمونعوباتاطاخامنوفي

الاتومادورديهحربمومتدمورأضوضعمنايومنيةما5؟

ية.21عبات؟اطربمذهفى

فىحاءلماوومفا.مقدسةدببةحر!البومنمبةسا.كدلكمىلحم.

سوللمنسابنيةالدالفوالبرنصعلىالآراميةلاللغةشروحمى-الحماراالجمارا

د!دالقتالفىنجتركنأديح!البنات-فإدالتلمردييهودرالحاراالخا

فىأم،القتالفىنجاركىمل،انماركةنرعلىوالحماراالخنامصرىاحتل!

المفاتلير3د

ليرونلثاىاطاخامتويع
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-!-التادلختزليذف!5البيومنيج-

.الصراثحل.

الصطين؟معالصراعحلموما؟

هداعلىسمهشحامللارطالما.ديىصراثموالملطببرمعالمراث.

سو.الريةسالبا!ةالراعمذاحليمكىلاحلهسلتكىلر،الحر

اتعاقيةأدتحلمادويحىلصر!يهصوعلمايحاالله؟رحطاحر

والمليمالحر!ارممادماسادحةفكرةعلىالأساسدىتقرم.الملحرنةاوسلو

ساليومخىسمهالدىالمطقهرومذا..منلنابحترمرلهايملديهم

الدرسشملماديج!حلاصريدكناو،ذا.الذجالاصرانلىال!اررجالات

رضرانمهرابةببرعرباساجالىاللودبمبدهالدىالله11أدونحلم

للفلطيييردولةاعطياإذاالانؤصانيحبانناكماالراىلاسظلاعاتودقا

علىالحصرليريدونالأقلعلىانتحارىمليودنجهيردىنساهملذلكفاننا

مداوعلى.الهوددماءمرالغاتررةدحبحدالمرعردةالحةسالرةعرات

حدارولافاعلحداربفحاول!.ا،طفالقلةسعصلامانمانجةإلرامبخبل

المفدسة،ر.___uانقراأدسقطعليناالترراةمىسكتهو!الرحيدوالحل.واق

:لوعسنرولحاصة

يمة.الفدفل!طبروضمر!العربالادةعنبرعصفربنحدث

الحاخاماتحمهرر

:للحربصدنة.

مادالكن(عدارلالألهمالعربعلىايصدقالعلماءحرملقد؟

1عربلخصوص 9 4 A،فقراءمهموأنخاعة؟الدولةفىمواطونوهم

.b.,Lcينحقون -L ll؟

الخرهـ+!مرلهمربمسعبىالمسيعلهاأنىالنىالإصالاتأسس.

المر!بكرولرلم+،إحرالكماحرا"فالمرصلكر"،؟عداء!احوا
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التارلغ-تزييوفم5الييومنيجع!-
ا!!هصا!لادالومصادىرص.صزالكلانقأدالم!ك!مركاداعداءلا

تانرحامل!هرالارلىالدرجةساحلاتىعلهر؟عدازلاالهمسالرعمعلى

عفاندلا.توةألهاعلىعلاوة..لهاعلافةاىلالبسسبحبةدييةلحقاند

دادلكوبحدشمبكوفقراءواسرتكلزوجتكمساعدتكنرجهأدوعليهك

للعربتحطهملاشئتبقى

ثريايوسفاطاحامتوتع

:اليهودىالارما!.

؟العربفدالهوديةالأرماببةالأعمالفىالحاخامرأىاعرنأنأريد؟

حر!هى!ألادتهمالحر!قل.)رهابةاعمالأنبهاادبسنحيلارلا.

البهودالأفرادأردلكالحيعقنمذلاذا،يقيولاحنىننظراديحصولا،عادلة

رامهم.البهردحيرهدفهامحودةممارصاتفإلها

U-توفي -Ulإلاموثموفيم

للملطييبىةإراصىإعادة.

الأراضإعادةمنديةاليمالريعةمهـوتفاطاخاملىيوفحمل؟

للملطير،المجلة

مهمصلاْدإلىالمحتلةالماطقإِعادةع!نسالكتإِداالانل"بها.

الأقلعلىأرالفراتاِلىالنيلمنإمرائلارضالحويملايميدلىسرىْدلك

الل.وادىحتىلرياحبداولالطبعَالعربقوادىخىالمراتص

،حرامحرامفهذاالمحنصميرلعر!أرضاتسلبمعىتنحد!كتإِداأما

مرثا!حامفدىحاء!اذلكويزكد)ياهاللهليهاماصشارلحرامْر

إلراهموعداللهاددقراتهكلتؤكدالدى11الحياةلوروكنا!.لحماربر

الا"رصمد؟انبىلالارابىنربدكت!إداإسرانبللارصربعقر!رإسحاق
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-!التا!لخترليوفم5ألييومنيحع-
مىسرلهمنركواالدسالهردملالسإسرانللى"حرىلصارهالا"رصممالل

هاكإلىالملسطبيرر!بدمى.والهد،ادولحدوترصوالمعر!رالِس!صر

..نابهدلكلطوىرسبحدرا

ديهاوافتمالأرضورتم":كرالنالتالأصحاحدالمدصردىرردرفد

لتعمروهالكمسحتهاوئد

الاكمابرجصالحاحامنرقبع

للادلا؟الحربيتمتعكيص.

بخيراتاليهودغيريتعألاترراللهأنرالئىالعطمالمفريقول؟

والمتاعهم،أرفادىالعربحياةفوءفىمذاتفريهف..فلطبن

أحيانا؟ناأكربها

الديرنحى،نحنلالحيراتاويشتحردمايعبنر!إ!هم.

والحلم،والسلاحالداتىوالحكمالمملودرمى،الهاننةرالحباةالمالكلحهم

الحل؟ما..أيضاانايؤلمىمداأدوبدو..شئوكل.رالمكاد

حتىلضحفاِوتياسرلالراحههم..مداعلىنسكتولالصلىانالحل

الهاية.فى!ننححانناواعلم..هاصاتمام3لطرد

إياهوعوزيلالحاخامنوفي

الحربم:محاملة

كادواذا،ايخارالبلاْنهمالرسائرمنأفضلايهودحقامل؟

فهم،الأبرياءحتى،العر!حياةعنمفضلةالهودحياةدإدكدلكالأمر

لطردودرومكخطكفىتدعوالالماداكالاقليننكونأنلريدلاولأتا
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التاريخ-تزييدفم5الييومنيجع

الأتل؟علىالبلادمنالعرب

عىالحررىكتا!وبحدنا,لفاط,L.;عىلفدنحدثت،التحبةلحد.

أدلاما،مرافأودرحاتخصإلىالحالمويقسمالهودىالنمحصمرايا

الحلاالمرله3(الهودعر)الحربم3الحمواد03الات3الحاد

الألهىودورهم.الألهبةلروحهم3عيرعناليهردويخلف.اليهوديهاياتى

لحترمهابهاد!نالأصرائةالحكرتتراراتعلىلرا!قلاولحىالعالمفى

لحمرصنحناماآرائهمعىكمبرردأنهموليهمالحاحاماتلحىلباوالمرق

لهاالالصياعالحميععلىويجبالرراةراى

الحاخاماتوجمهورشوفينونجع

:48عر!.

الفلطينالعربمعتعامليهفعرتا:إلطهوثمونلالحاخام؟

الجةيحملونالذبن48عربمعتعاملكفلكن،والملمين

الإلمرانجبة؟

نماطهمأدالأسرانببةالحسبةبحملونعربألهمنحىلى،أولا.

الاحتبنرلالمهابةومىالنربرةطاعهمنبرل!فالحةمحتل!لكل

الهردىاِد:!إِصافيسفرط+.بهالهدى"شبصقلارى:"الأسرانيى

المميةتريهبتهلىوداعلاساصصصدرمىعادةمراقمهي!قىالمنديى

واتحاماتمفاسينصيحلهسابكلالهردىبىالدالراثومروالأسالية

الحاحاماتعلىيمنمدلدلكعباشرلشكلمحهاالحامليشطييملا.ومقرلات

اكياتإلىاللزرموقتفىجمنحرلالدىالفهممدا..الدبىللصله!ه!ى

2002دصمر22الرطْصوتسهْ،عودصدلمالأتدالححمىاعدماالرحمةمد..
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-!التا!لخترليؤفم5البيومنيج-

إ-سانبلد!الدب!الفطاثفودعلىاثاربحنلصولاالرافعمراححة!ىعل

مورالأمحرلات!ىنانيرهو

س!المقهالبريم!

الناةي!المحا،ة

تحدشكلطبةألها،الجردبةالصةالطيحةصبقالمااعح

الأحيادمركنبرديبصرحبتوالتقبدالاحتلاطندبدةلمسية3سحاعلى

الفاءاليرمعيهايلنفىالنىالريةخصانصةلهمرىدععىإِطارسنصررما

لامدلكا..للمداءحالصإعارإلىبتلصلالكهحلا!النفاءاررداق

الحالمبرعلىلهابنردودحاصةصصبةطببمةللبهودانعرماهماكلفى

الانحارلحى!فهماتحدهالدىبالاضطهادالمنحالىالأحاسطيمة.لاعا.

الأسمىالمقامالاعطهادزلكلرأواالجودادالمحبصوصوالسمسرة

..مقدىضص!هم3وص،للفداسة

حرله،رالمال،حلقهوالمال،إلههالمالححلشحىألهمابصاالمحبرس

حرجماكلعلىالفداسةلاصفاءمولإيمادلكسأسحدالىتمكيرهدمصفإد

الكاتالبهوديةالطيمةمذهبيرا)!احااوضحراالدبنر!رويحرح

دإ01فالدقد!(1121-1881)+لرنرحايمحرربص".الصهبولىالررانى

دإاليهردىالدب!تدسيةحفظ؟حلصطريلةحرلاكالىماالجردتاريح

أحلصلكى،اللهأ-ب!تمدحلجصنحنىلمجالالأالماهـستلك

لائدله!إحلمرالحامالحمهررمهمبنطلسهاالىالخاربةلهملأحاحطط
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التارلخ-ترييوفم5الييومنيبم!-

لىإلمهمولبصرلواالمائدةسعروريادةأموالهملصبالةبحبودكالرالقد..

.؟النمبدرحه

حسىالارلحلدءمدلرصاعالحرلىأدمىالالىمهساإدلال3

إبه11دقالالبهودىالنحصوص!03شحصبتنالقانصرولكلمداير!ا

الحاصمهَتهداحتىوالاحتفاءليرالأسرىيعر!لاشب

لبزمىالحريملبروبتحرلدراهمهويكدس،المقراءلأحرالهظهرهبربد

11لهمعاملتهمصوءمنبعنكونهارهبقصىنملبهممحيعنعته

تمييرعلى،صرارعدصتملالصهيرلةالهرديةإن..مكذا..هكدا

ولاصادفاكادماوتنكر،الكاملالصدقلهانجعلأحرىلادعاءاتالحفائق

الىالمبربربدالدىالحقوكانهإضاتنربدسالكلعانةثورةتور..اِيىنبر

..رالأنكارواليهرعىللهادنةالامالأسنمداديهالدإدثم..يقمب

إلىرالراولاابهادووهد،بهاالحا"الهودلثحلالنىالاتهاماتصلمن

تاريعفىيرعصونفيمامثيللهايكىلىإلادةمىلهتمرضراماهى،اليرم

للصهرلة.عدر،ليهردعدوفهرالابادةبهذهيسلم"رص..الرية

..للمهيرنبةعدر،لليهودعدو!هو،اليهردإبادةمىتككرمى

المحكمةاماممحاكمنهحفتالجردءI.Llأعدىمثربالإلكارحاهروس

.حراءهلبلتىلدلكالمجصة

إلاشئصيعرلاالرمالىشهلهمنالبهودتاريحمنعرصاهماكلإِد

الآدمييررمرةصلهمتحرحلقداسةرادعاء3،تريفدىتريبحيانثمألى

لالقصاءارعملهلإ!سادلهلالأيقاعالحيهرمىللانقامصاريةشرامةلحىوتدحلهم

الدماءسمكعيه

2،)ول
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-!التا!لخترليذ45فمالييومنيبم-

الاتهامدلكيظلقىإلى؟البهردإلهابسسانىالحايات"والمايةمىاوم

سطوته؟رباسحدتهمىيطلشرإلى؟قائا

-اليودزعمفى-القدصةالأكدويةمدهصلالكلامينناحدشهلحير

الألمادصالهودلهلحرضما)لىترمئمصطلحا!نلانهنمه"لىمحد

هى.الاله.والمصطحا!.

Genocide:الحماعيةا-الأبادة

Holocauste:الهولوكوت-2

Shoah:اء3-ضر

الحربإبادجماعيةإلادةباليهودنزلتهل:الؤالمذاامامنايففزوها

":مصطلحعْرفوقدنحده+لاررس"لمعجمرباصتطلاعنا.؟اثالةالحالجة

علىالقضاءمىالحماعةالابادةإن+:انلىالحرعلى"الحاعيةالالادة

.+أفرادهاياناءودءوبسططشكلعرقيةجاعة

.واحدةحالةعلىالايطقلاألهنجدالمصطلعمدافىالاريخىولالبحث

فاصصعةحدصإسادبسلملمحيثكنحادللادلرععررمىتلك

ويفميمقتهمكانفقدالهودصتلرموقفع!اما00آخر3عنالكماليبر

حبرمر11الآرىالحرقلادنرمىكانتالتىالمصريةلطرينهسلداحعلبهم

راالالةمنثئعلىالامىلعرفهمالبهردكاروماحبحاواللهاالأعراق

كادالىرالثيوعيةاليهودلنِنتوافقثمةهاككانادهداعلىيريدالرفحة

ولى!يهرديامؤسسهاالبس؟الحداوةهدهتشالاولمَ.اعدائهالدصبمترما

رباالرربئأوالرعاعحابرمنمزلمةاليوعيةاليت؟الحدارةمدهت!لا

الهردبة+(الثوعبة"و)اللنبة!مصطلحْالحالبنعلىفلرأطلقلهقدلدلك؟
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التاريغ-ترليوفم5الييومنيجع!-

حاسراتدرْللاءكلعلةقلربحتبر3كادالدىالبهودصوللنحلص

وعدمات.نصبةماطقإلى3دهخر3إِلمادإلىاولاعحددإلهالر

ألمالالىافامهاJاعنامحكراتلىأتمعهملحإنه(انصبةالحالمية)الحرب

لنكرلىمذعمرإلىيهجر3أدواتفةخطةحسباعنزم3لهمحمما

عسياتتمتاناءها،بملىشررعولكهاورولالبهودخاعى+حيتو+ممنالة

وماكالألمالبةالقواتاحنلنهاالىبولنداحبثالرقحهةإلىاليهودنرحيل

الحردىالألاحمروعاتسحميحاليحملراوالمجراللا!إِلىانضمرا

رمى.مهمبهرعددبهلكادالىنرجلهماثاءابهردتمرص.رلقد

لضهمنفتالنىا،وصنةبب!أيضاالكنيررنماتالاعتقالسسكرات

.ابخ!وسلاجا

سيرناص05بقربماإلىرصلواقدالنانيةالمالميةالحربضحاطكانفإدا

مى.الألمانمنملابينوتحةالويختصطرنا71بهممىكادالثر

نحترفعتاتىالأررلبةالأفطارمىوممها.كنبرلولدامقدتالوفتلضى

كفبرسمقدتهاالىالملاببنعنفضلاالقتىمىملايينالالمالىالاخلالا

ضبنانكىلىالملاببننلكولكى..للحاركرفودأ!ازحاتىالإفربفةاللدان

تحفبقعلىالنرلةالقواتوفادةالبهردنواطاوفدعداعلبهارطسسدكورا

ذالإٍألصهميركواادالهردعايةكانت!قد.رعايخهمدفهلكلالطسذلك

المالمبةالحر!رطاةتحملرايرالد3وحد3اليهودofهـاداضاصعواءالتركبة

الحربةالحاراتلىاوالحاروالرادالمحارقفىصواءالملاببرمهم!الدالالة

ألمهمبرنراادالحلماءعابة.وكالى.الألمالةراضىالأعلىتطلقكاتالنى

!بالدركدلكلهااحنلالهممسنهللحىأمربكالىقلرهاالىالملاببرامى

!همرحراعدماأولهابى،اصخعارهمصمواءإ!ربقباسكارصدماء!سمكوا
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-!التا!ل!تزييلافم5الييومنثهبم-

إلقاءفصلاع!مدا.لهاللحملا؟امريكاإلى3رحلرعدمابروالممارك!ى

الحر!حقلىصحاررشاليىصاقنرفهعماكبصستار

عرحسةمىبفر!ماالمسليممىقنلففدالمملسةلاباالسرفيبة

تهةصللتخلصمرصتهمالأررليردوحدها.وايضا.الملمبرمنميرلاْ

:ْكتالهلىترضلقال!قد.الالادعلىالفتااللتهيرالدريتينالعَيير

ايىمىالدربةالفبةلارالتولصحبحالبى+:+الانجةالمالمبةالحر!

لبهىولبام"؟مربكىالأالحسكرىالفائدقالرأيضا.+ابلانصصيرحست

فىالوحثىاللاحذلمكاشحالألىرأيىفى:"نادَبهت+.يهالهفى11

..*البالانصدالحربدىنرالأعظيميكىلىونجاراكى،ميررشيما

الثحربحقفىاحترمهماعلىكثببدحادبلقىكانطر!كلومكدا

أعحتابىالكبرىاكدولتميحدواليهودالم!رحخةالحمغتركوبدلك

..+التاريعفىجماعيةإبادةعليةأكبر*:لهروجواالدىادعاثهمح!

كات)1(فقد+ومكدا:حارودىرحاءبفولالمفصردةابصةمذهولى

سانحةفرعة*رالمحارق+،+الجماعيةالألادةو+،*الفارعرف:دعاوى

للدادصمؤلفةحقيفيةدولبةمحكةباىبحدركانالدبنالقادةلأولئك

إِد+حرريح+امالالحر!مجرمىمعالإتهامقفصستضحهمانمحايدة

تجرير+أحلسئملهايحلسونكالواعادريحةالدعارىهذهفىرجردرا

.*الالانبةحقفىاقر!رماالتى3الجراحربكنلمإيى،"حراثهم

ومر،"الهرلركوت"مصطلعْموصاخةأصداءهلذىالوالمصطلح

،+1581الليل+.يهابفى،*فايزل)يلى!!الكاتبسجلبهردىمصطلح

،جارودىءربتالى،الأسرانحلهةسةللبالؤساالأساطريها!(1)

(192)02هـ6،منامسمدنرحمة
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التاريغ-تزييوف!5الييومنيح!-

رتد"الهرلركرت"يلمظهرراعقا!لىالمصطلعمداضهرةداعت3

لاليهردحاقماأرعلىمزكدةعللداتحبةصررةبحطىادعلىالبلمعمل

ننلالنىالمذالعكاتماياماآحرحدتباىئنارنلامربدتاريحى-د!

بردولاضبثاياوىلااليرمإِلىافاريحارصاناربخبةالمماركفىفتلسيها

لادحةوصالاالارىا!جرامصالبوداعاتالنىالنادحةتلكأسامضا

دادحة:بمصى.الحماعيةوالابادة"،"والمحارق"،11المارغر!11

01"+الهرلركرت+:كلةايهوداخاررتد.!الهولوكرت Holocaust

القداسة.بصبغةالمحنةلضبغ

الهولوكرت:ْالنالىالحوعلى-لاروس"ممجمفىتصيرماورددوق

القرلانالارنحرقونجهالهردلدىسالرفلنضحبة(دكبةضحيرة)طفس

آحراستهادلاىيقارنلاايهرداصتهاد11(فان3رص":..لالكاسل

ضالهحديدبحطدل!يذالااللهشيئةسلابتحؤحراءتجملهالمقدسةفطبيحت

يملىادعريايكن3لرلهذا.ا!هسيحىالدينىالفكرفىيسرعصلبشاد

.11الهولركوستعلىالالهىالردمراسرافيدولةإلاءإر.الحاخاماتاحد

(1،+رالمحارق،+العازأفران"حادنةْمنبجحلراادليهرديحق1U)ادلى

للسامة؟مبينعدومكالهفيهاتثمككمنديةعقيدة+الجماعيةوالألادة

محضإلامىإنالهرلركوست+سالةاديؤكدحارودىرحاءلكى

مبرراسللهرلوكوتالمقدسالطالعمدايندو)!(ولكى.دهريقرلاخلاق

Ur!ماكتكردارالصرورة SAالأعدامعمياتلبدمحكصةسربةوخطةملة

تصررماكبكودالىالحاللطمبحةالكامةالالادةمدهوتطلصالحتحرق3

702-اورشحعالر(2)،(1)

(292)
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-!التا،يغتزييوف!اليييمنيجع-

دأعىسضلاهدا.+الألادةلىيشلالجرديةللساة+!هانىحلع!ْ

عيهم.الامالقضاءالهانىالحل!بحبارةوايقصدلمبلعهميينالار

مع،3قتلااعدادتحديدفىالهرسحدالىمبالغتهمفىالهردألر!لقد

عددإدالهرددكرلقد.الهرديخرصالضحايااعدادعنتماماالكرت

مبرلى3،لجرليرنم..سلايبراربمةالىبهلزلرانمسلا!سةطغ3فتلا

ساالكركصيطلقجارودىفإناثمبرهالتأرجحهداو)زاء..ا3!ولضحة

لدحضهانهضالذىالغرسالفكرأثارتالىالأكذوبةتلكلهدمكفيلةمى

بررابفدمانمذا)1(ضادمىالي!:"جارودىقاللقد..نهافنهاأوجهوليان

سهاعانىالىيصوايحذوالقلالاضطهادوتائعصحةفىلتنيهكتريا

ضحاياأولكالواينالذالألماداليرعي!ضلالازىخصرمشوعيرهماليهود

عملياتصماذا3؟الاعتقالسكراتأولىيخدتأجلهمرصمذاهتلر

عنرطذا؟الحربدىالماركةالبلدانصكالىبنارمااكنوىالتىالحرىالقصف

الافحلفتإنايخةيخرشروطمىلآخرسكادصالداعواينتلالخرةاعمال

هذ.كاتمل؟الفتاكةوالأودةايبرحعنفضلاالطرقشنىعلىالجئث

تبعالهودمذابحادعلىالتدليلاجلمنالصارخةالمبالغةإلىحاجةفىالماساة

الدانمايلريحالىحاحةصنحنومل..؟للامةالوحنىالنازيينعداءمن

والمريدالمفدسالطابععلىئسلاىالأبقاءأجلصالنازْغر!*نمبح

الهولوكوص!تلحد

علىا08!عام!ىاقدمصأول*)فرونلواز:+الهيرالصحفىكادلقد

عدمااليهردلمدالحالعريدالاصئ!نىالطابعذلكمغزىعىالاؤلاتإِنارة

المترىريخعضيفأىيقتادأدالمعلماتمنأصبحكانما...:"يقرليهب

هـ921الالقالمرحع(2)،(1)

(392)
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التاريغ-تزييؤف!الي!يدمنيح!!-

الاحاسذلكتماطيحىلكى..فا-ْ!ادسنحفْ)لىإحاربةريارةفى

يكرماالحالمباد3الداامراصاولكى.يديهادلظرالدىلالدب

...تجامهأفحالناعنئحْا-بانطزصينلنابالناشعرجحلاويضطهدنا

عبرمعاملةاِلىايهودبحضندمعفدوفوانجهالحالمعنالمرضبةالحرلةأر)د

..الحنصريةْنرعهمفىالازي!ءبذلكشباركنابخرصادنى3لاعبارالهود

الحر!لدىالمداءشاعرب!الحلطمنمحذراحدبثةاِفرون"براعل3

الحاكةالطبقةفصليمكنلا؟ْيخقرل.الازينلدىللايةالحداءوشاعر

واقعشجزءارهاباقيئقدريةهذ.،نالياصيةدعايتهاعنسامملدفى

الىوالأنجاحبالحرافاتسكونعالمفىالحكامكحلفيوصالطنةنلك

بانضهم.صنعرها

علىإنسانيجرفلاوطلهبغيهعلىالاغىكظلانالمكنمىهل

الممك!سمل..؟للاسحبقهوغهرأمرهويفذحشزنجكضمواجهنه

حريةنخركأنلابدبل،مذاكحدثان؟اصتحالةيفههعلىالباغىيظلان

واخرفولغبرترجىأوترددبغيربالحياةالحرالأحاسوجدانفىالارادة

قضايافىيحدتما.ومذا.والانصافالحققضاكافىيحدتما.هذا.تراخي

مرومذا..تخاذلولاصارلةفلا..والجحودالكنودوردعالحدلاجلمىاساد

يفترىماكلفىاليهودىالأرما!مواجهةفىأوروبامنأمناءعلعاءبهنهضط

المحارقأكذولةمىكلهلالحالىطافتايىاكاذيبهماكرصولعلويدعى

.رحنى.ملاب!ضةقنلالهارىأناليهودروًححبتالهولوكوتاوالناربة

ليهردسحاباةلامقداكاذيبهملكنفيتصدودومناعداءهماليهودبواجة

ترلىحيتم1881لسنةصدررقدجبونانرنسىفالرنالبهمرنفرلا

.تيذهالفرلة!

بصدادبحارلمنكلالفالرنمذاطانلةنحتيفحودكالراي!الدرس

(Mt،
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-!التارلغتزييؤفم5الييومنيبم-

رنرععلىتزكدالنىرلاصبماكدلهامىصدفهالاناتالتاربخبةالحفانق

تنملىَركاتالثالةالحالميةالحر!إلالىحدثتالىرمىالإلالةصد3حرا

الا!يةومماداةالمصريهدعوىالفانولىمداطانلةنحتبقع.ر؟بصا.لالبهود

للديريتصدىأدالقالوردلكحقومن..للحيرالكراميةبزكودوالدي!

لخا.ناربخياالقصدولوكادحنىبواعنهرتعليلالناريعحقانقيضمرود

شادالييردلمراعمفتصدواالفانونذلكنامضرايرالذالممكرينوص

يوماقالالدىليرجيهلرىجانال!رنىالممكر،انزيةالمحارقصأكدر!ثم

ممالبهبرأقليبالتمذمصكراتفىماتراالدينالهردعددإد+:لتهلامدته

لحىلهمالحلفاءحصارآنارمىمصرعهملقواينالداليهردرعالبية.لكمبقرلونه

مفطتنخدمهـكانتبهارءولاصدعراالىالغازغر!اما.الألمالةالمدد

."القعصالملابىلتظيئ

رالإلادة،الغاروعر!،المحرقة.+اليهردلاكدولةتصدواالدينصوايصا

-.لحرادكتاباَ،0591حرعامفقد.راصييهلولالمرلىالممكر.لمأالحماعية

حققهافىكانتالمحرفةأدالبهابمذالىاعلن.وتد."أولبرسرلةSا

لىللنعدباليهودنمرصشادبروحرلهعاوألىعالجةيهردبةمزامرة

رحاللعصاقنر!هالرديةاعمالمحردكرلهاصتزدلمالاعقالمصكرات

هرمدديميىكاف"راسينيه11عضدراالدينمن.ركاد.الألماليةالصاعقة

.+المرعردةالأرضاملررمرح"بفوانْكتالالررفد.+لارديك!موريى

كالراماعلىالتترلهاأرادواأكدولةإلاصإدالمحرقةسكرةبارالهرداتهمرميه

تلاميدْاحدفوريعورروبرت".ركاد.ضخصيةحاياتمىيرتكبوله

سالطرهلفتوقد.حجحصلهايخحمالكلللأكدرلةتمدواينالذ+راسبيه

أدرك.رسها.0691صةدىدلكركان،المازالاريةعرفعىراييهيهه

رولرتسرعالمورْوعلى.احتلاقإلامىإِدالحازعر!ألىرالحيفبرع!
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التاريخ-تزليلاف!5الييومنيحع

رؤبتحدالمرلةلرمرلدصحبفةإلىرصانلعدةلارسللرربرد

الصحبمةإلىمفالاارسل،7891عام.وفى.الغارعرفاكدريةدىالماحصة

المقالدلكاصا!رفد..2(شقيتراواكدولة:11عرانتحتردلكالالقة

الحقبفبةالاشراتيحيةالدابة:"اعروهالذىالحدإلىلندبدبمرعاليثرد

لوريودالدلعنملماحبرفالردلىجربمةتحدالىالاريححقائقلمكرى

لرتهاالقدصارمةمقالاتفراليهودضدمحارقشةلرترعاِنكارهفى

المحارقألىولإسهابمبهابؤكدالمرلتنليبراليودوصحيفة،لومولدصعحيفة

1عامىمىدلكوتماكاذيبالاهىالى 829 ، tansاللرلىأدركومنا

قفاياعدةضدهلافامرافوريودمحا!هةمنولابدلقدفدالصبرالىاليهودى

الناريخحفانقوإنكارالحصريةبتهة8291عامفىأدانهجسرفالردادكما

لدةاعترصألهإلافرربردمنكادفماالحنصريةالكراميةعلىوالحريص

الفكربحريةتحصفلالهاالمحكمةمنهما-لالر+حير:"قالردلحىحاءماعلى

وراءيركصررر!الهردظلذلك3ور.فرنافىالاريضوالجث

الحرلىسبحرملمألهإلالهالفرلبةالمحكمةإداله3ورلالفصاءلرريرلى

.رصويبسراوالمالاالربدممكرىمىالصادق

مما!كادالمحرقةيؤكدونيرالدالهردعنفوريسونروبرتتهكمولكم.

لكردو£614را£9اعامىماليرالمنرةمنالاقرا!عدمعلياإد:ْفاله

الناربحذلكلكن.شاءكماعليهاالالقالتاريعلدرسدلكبحدأحرارأ

إدنلالحلر.مهالاقترا!عبمحرمااصحماصرعانالقرةمدهعلىالابق

لكiوألىمصرمىاليهردحروحليلةفىمصرنساءحلىاتترساليهردنساء

حتانقدىرالنكيكالسامبةبممادةمتهيمأنمسنارحدناالهصمنلرع

لححلبة3اقمعرادلمدلاكحلهاقريةرحالذبحوااليهودإلىتلمارلوالتاريح

أعادةريمكىالعرليةالحردإلىلا!نتهياييةالد"دلياتيمثىكماالجاد

http://almaktabeh.com



-!التا!لحنتزييؤفم5الييومنيح-
رأبقرأهمىرعقا!التاريحمنرشطبهعطامةلقايارسحقشكسبيرصحاكمة

الدفيةتاحرمرحية!طلشيلوكمىدحريتهلبمرحياتهثملاريدرصه

المرالىإلىمالسعلبهمابددألىبتطبعلارحلسصرطلاطل!الدى

..شيلوكالبهودى

ممرشقاهمحجاكالىالجردبحرقالمتهمتلرلأنفاجنرموشقىمعويمكن

عامفمى،+روكمرى":المرنىالمهندسكانالحقعلىالميوريىومن

هذهرلحى،الديهوراهدرحةلللرصالةمرنانىناتجاسةالىتتدم6851

ضابطشهادةتحليلرطريقصالغازالنازيةوجودبهاضرغيربكلنفى.ْالرصالة

إلىاليردفزعالعرر.وعلى."91ء4عامالغرنىجقالضملارىعكرى

لرركرإرمابدلك!ى.وكاد.حيولقانردطقا"روك+لمحاكمةالمحكة

""روكبهاتقدمالتىالدكترراهرساةكلغىأنصضراكجدمالذىافرنىاتمليم

لملألهالحظحسىنصهاعتبرفقدذلك.ورعم.6861عامفىذلكوكان

فقد.لردبجامحةالفرنىالاقتصاداشاذ*توتينبرسارد":واحههمايراحه

فرلسية)+ومخصعاتاقتصاد":محلةفىمقالا،9891عامفىتوتيرنثر

حارماأنكروديه،القرمىالرعىتييبفىالاعلامدرر*:المقالعمراد(وكاد

الحفمصطنحيرقضاثاباقتاثهالهرد.فاصرع.البتةتقعلمالاريةالمحارلْىأد

.الأجراءاتفي

الالالة.ضد3حراإنكارشهمةجبرقالودبمرح!ادينالهالنبحةركالت

هىالاريةالمحارقبقضايابخحلقلحباحفاالدمةتنيرالنىالقصبةولمل

نلانةأحرحقدوكاد،"للانتينجاد:"المرنىالمزرحواحههاالتىتلك

المقالاتصمح!رعةلهايمصوقدالناريحيةبالثحودنثنممحلةمىبعداد

التهى؟لهالجةركات.الحالمبنينالحرلبرليرالمترةأحداثتاربخبا!بثاعالع
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التا!لخ-تزييوفم5الييومنيح-!

ولهحوىحبرلقالولىحوكمواالذيىأرلكإلبهااصنهىالىالحفانقدضرإلى

الربة.الحتأ!امننتلاداحضةواكذوبةباطل3رالاريةالمحرنةالىالشحة

رلك!بلالبر:*لحرحيهوقانرديصو!أنصاليهردىاللرلىبترانو"

المحلةلىإدْالحالةمدهمىيححلاالقانودمذالأنلالمتطاعيكى!القضيةرلع

ثمسوسطويلةفنراتعلىتصدردوريةكبرمجلةالمفالاتاعدرتالى

تالرنإلىفرجحواالجلةبفقدوا"اليهودغيران.عدورمامىمىسنظةعر

عام!ىصدرالذىومر*المصرلل,,-9491عامفى-,الذىجير

الىالموادصالفصرحابة)1(ضرورةعلىننصفبهمادةواصنخدموا:"0991

صتلفةصود!ةحماتد3لرنكالف03تغيممهفىونجحواالتاريخحقاثقتزيف

الأتصالحدإلىغراتتحللاحتىالأمورهذهشلعنيكفانونصحره

اليهردغبطأنارعااكنر.لكى.فرنكالف003وموجيوفانونيحددهالذى

المحلةيهارامدىمحبهاعدادأوللىكتباإلتىالصنحةتلككانتبلاننينس

رانجبهدرل..ولالأالمكرإلى

كتالذى،:ماركه+بيير:النرنىالمفكرالقضيةمذهفىالفكرأحراروص

،الناريةْالغازغر!:+صفحاتئلا!فىيقعضالا،2991سبتبرا!ى

نأ.ْالبةانتهىمماوكانبخةعليةنظروجهةصالمالةمذهفىبحتوفد

لهابررحابىالنكرةلإلىصحبحاالاسنملهطلكلالملىالأصاسلوكار

علباباوعلباممكنعيرأصالغارغر!فىأفرادعدةاحتاقعناليهود

+لقرلهْبحنه-نم."الأمرذلكلتنبذالمطلرلةالربةالمباةكمية

امامألهمالبهوددوحاولم.."مطفباممبهارلىصحبحغبرالهولوكرست

ضرورةوجدوالإ!هميمهاتكدينتطاعولالهالهملافلوسطقيةعليةلانح

رمرادكراسم،جوقصدص!طضال2002لم8لما2عدد،الأسةصوتحرولة(1)
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-!التا!لغتزييدفم5الييومفيبم-

اشركوتد.!تاريحيةحقائقإيكار!(1يهااتهمرهقصيةعليه!ر!حرامحاكمه

الأدالةهده!ىالدرريةيرومدالاضرسمه

شاركمفدالهودلأكادبنصدواالدبنوحدممممالمرلسيرديكىو"

"اروندلإِرلت:"الألمالىالعكرمرصدا،الحركةمدهمىالألمالىالمكر

7511!عامفىذلكوكادكدافىبميقأنإلىالمقاديرلهالتتوقد

لانات)صدارأعالها3'سوكاد.التردورلأحدىيراَ!دفبهاعلحبث

تمكىألهكما،"المحارقاكدوبةعلبهاقاتالتىالذرائعفبهاتدحضمبة

مامضةيعتبررنهاالكنيرونكانوتد،+اليضاءالقرة*:حصاعةتكوب!ص

مإنهم،+زوندلإِرلت":الألمانىالنكرخطورةأبطدايهردأدركولما.لل!امية

..6851يخايرفىقضيةضدهفرفحراقضانيامنامضتهفىنطرا

دلكتحدىألهبمر!حاطئةتاربحبةسلوساتلر"يهانهتكات

ولقد.رالمصحالتمريةمنكلزيددرنافىاليهؤدىاللوبىدواحه.وغيرهالاتهام

لنهادتهمفناصررهالمحكةامامحابإلىليتفراالمفكرينمىلالكنيريىاصتماد

حكتسقددلكومع"لرربردرولرت:ْافرلسىالمفكرليهممىركان

لمدةالراقةتحتطلالصسخروجه.وبحد.مةلمدةلالجنعبالمحكمة

!حراءاتهالراعنهالحىعريةكاتثانيةفصبةضدهورهـمرااليهودعاد003عام

ركادالالقةالتهمةهىنهمتهوكات،8891شةفىدلكركالىولانحها

الكيرةالدولةاليهرريةالمنظاتوحدتثمومن.رممtيشركولىلاالهرد

تصدرأدعلىالمحكسةإرغامفىونححتوحيلهاقوتهالكلالتدحلضرورة

أصدرتالمرلةالملياامحكةادإلاالا!ةللمرةلالمجىعلبهحكمها

.ومكدا.مصادرتهايصحولامكعرلةالفكرحرية،رعراحهلإطلاقحكمها

http://almaktabeh.com



التارلغ-ترليوفم5الييومنيح!-

بالِهودالهريمةحلت

المرلى+المفكرالماروعر!المحارقاكدوبةلكر!الاهفراي!الدمنرأيضا

تمترقدولرريعود،راجيماثرلصنكلبافكارتانروقد،"جيرمبير

02قدرهاعرامةcلدواديى،5991كونيرفىجيرقانولىحبمحاكمنه

ألان11الفرنسىالممكر)لىلصل003المجتمعخدمةفىيحملوانفرنكالص

فىظهر.ومجاةطو!لةلمدةالألظارعنبحيدامتطرمايخريماوكاد،جيرب

يهاتحدىالمقالاتصجرعةمدبج،8691عامسىالغكرىالضالساحة

تمالحدرريةصجلةلهركان.الهولوكوتأكذوبةتاعاإلكارافانكرالجرد

الدرربةمذهعلترقد..!وصاجمةنحفبئ":اساما،الناربحبةالألحات

ولحلوالنيراتالآراءفيهااحنلطتحادةثررةالفرنسىالفكر)نارةعلى

الشبراسوتضار!الآراءعمارودى..الساميةشاهضةكانتالرنهلزعها

اليهودادعاءاتريصديكذ!وموحدلاوأعنفخصوسةأضدحبيرنيةكان

711بالصعيهفحكمجيسوقالونطائةغتوتعالهالجة.وكات.

.سراتحس

دلكلحى،ليطودالاليىإلادةاكذو!ةنحرضأنمىحيرانجدلاوأحيرا.

س011عنوالىتحت،إيرننعدييد*الانجيزىالمفكرمعجرىالدى)1(الحوار

ينعرضالىالمحنةملغالحرارهدافىتملوقد.."الحفيقىانريخيكتالدى

الدعرىوهى+الابةمماداة+لدعوىالصهبولىالنسلطسالحرالمكرلها

...للئكثعرةأومحارضةيقبللامماولطلانهاريفهااثناالتى

د؟،ارلا،عب!مىكنرلأيهودباولدتالىلرأتمىمحاةإيرلْهحْتال

تماماا!حلرألىالأرمةنبلعليهبهتالدىالرفعإلىالفررعلىل!حيدلىذلك

لحدةتاكتتعدماا،مربكحةالحارحيةوزيرةأولرايتمادل!سحلتك!ا
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-!التا!لحغترليوفم5الييومنيبم-
نادهعبررلىالثحلردسمسارىخىيهوديهَحدورالهاألىالحرمداكل

بمحلرلهماياملرنوممالحرحلالعموفدىإصممهمبهحدرلىالدبرالهرد

للزالإحالةعلىالمنررأحارلألىهرالمهمالا"حيرالبى003مهملراحد

!هم؟ئفحلعامشولبتهممىمايوحهوهلالفسهماداليهودعلىينحبرالدى

الإلحادصوعملياتالاجاريةبالهجراتحافلاكلهتاربخهمكادولكادا

؟أحرىإلىدولة

مبة،tenومعاداةبالعمربةبمفكالذىالحكمنرىبهف:ماحبهياله.

عادلاالتاصىكانرقدالأنحلبزيةالمز!سةنتاجالحكم.هداإبرفعتال

الذىالأحيراليومفىتميرتالنغمةانغيرالمحاكةحلاتطوالومرصوعيا

مقله!إلىلصالحىحكمفدلركادألهبحلمدالفاصى.الحكمباصدر

اورادركلأنهالذاتةالرفالةنر3سقدحديدقاضولأله،لالحطرمهددكقاض

دإلىدلكرمعالمنظمةاليهرديةالجاعاتتهادولةإدانةحلةيراحه

..الصحربةبالغموقففىكانالدىالقاضى-مماط!

؟ضغوطتعرضانهالىتلمحمل:صاحبهساله

ولىالصحالحةإنها،للمايةبخرةضغرطناككانت،نحم.إيرفنيقال

الصحا!ةعداءوكانالمحاكمةطوالالضمرطمارتايىمىليهشخصا

مرفعلىاحتحاحىللفاضىسحلتوعدما.يرمسدبومايتصاعدصدى

تزنرلىالحلاتمدهانالقاضىاكد..القفاءإِهالةحدللعالدىالصحص

لالكراهبةمنحرنةكاتالىالصح!!قالاتتحاملعلىفادرإبهرفالعيه

اككم؟ذلكتوقعكنتأنككىهداهل:ماحبهساله.

0002إلربل61الأمرامحربدةا!علىدرعاص،الفرثى3عاالمحبادلددليارالحرىاحر(1)
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التارلخ-تزييؤفم5الييومنيجع!-

لقدولداالمانةلى08لنةالالصارانرفعكتسفد،لا:إيرفنيتال

مىوصلتقدركتلالحكمعلمىبحددقانقحمىلمدةالأحاطتملكى

المحكمةمىإلىماضرةوترحثتالماضىالانينيرمصاحالجحدةالرلايات

ركريرلارلعصدررهفبلالحكممننهخةعلىالحصولمىتمكتحيت

الحكمارراقعلىبىإلىعاندأالاكىدىارالسريحاعيناىرمرتساعة

وتاكدخرتاصىمقطالأيخرالطرصوعر!تصحفة003تجاورتالى

الحكم.اشانصانعلىوانالمعركةاسلر!مرمداادلحظتهالى

لهة؟اتالحطوة)زنمده:عاحبه!اله.

القالولةالأحراءاتولقالحكماشالفنوفلانيهد:إيرثنيتال

-دكادلو،الآحرالطر!صيفمككاناممرفهداحالكلرعلىأيامخلال

عىكنمتماوهو.،طانلةأمرالبهملدالآخربنأنرالفارقالففةحسر

حايىادإِلىاشارتعدساالمافىالأبرعكرويخكالحوفينصحيمة

نجصفلسروفةبهردبةشخصباتشالأموالعلبهمتدمفتالآحرالطر!

صوعرهلركسادر)لرامام،لررمانلادبار،الهبرموليردems-سبليرح

مربخىبصشراخىالإشرلبةالحباتملاببنالففراالدبنأمربكابهردفادة

صالآلا!ناتعلىلحفهمحصلعU.Jlلهماشحادالدبىالهودوحتى

عدالة.لشتومذهالجنبهات

الحولة؟مذهمنخرالذىومنفازالذىمن.عاحبهياله.

حيرصالأاليرمدمى.ليطةاسبابلمدةفزتالدىاطإيرلْحْقال

المحكمةفاعةخارجالمرعاءصعثراتالقضيةدىالآحرالحالصخدالمحاك!ة

الإمالا!مدهلعدالمىإلىدحلصوعندماعلىرلصمرالاليصمرلىiر

.دالإسصارشحررللحطهعلىسحطرالحلحه

lثهؤلاء شاشا!علىسرهـ:المررمدهأدإلىلمهرالىلا"عاء
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-!التارلحغتزييوف!5الييومنيبم-

الآحريرلاقثتالىهو!ميهالدىلكلالااما.اعالمإلحاءكللحىالتمريور

.المتحصرةالمج!حاتلىبحدتلامهداعيهمألصقولى

علامالأرليرلبىحالتالىالألرابحطمتدالحكملإدلفسهالرفتولى

كرتالتىالضحمةالدعايةاكةعلىلحلىلالالصارإِحاطمحىوهدا.

والمقاطحة.الحزلةأعالىاعدلالحكمعدورومد.لتحطيسحهودما

اليفريردوحطات،نقطعلمالألكترونىالربدورصانلالهانفيةفالأتصالات

الصفحاتتصدرنضبنىأصبحتكمامفابلنىطدعىتنرتصلالكمرى

لاشرالاصوراايحدةصنلرلاياتلدايةبالبفريرناتالأحبارولراتالاولى

.لابرلدانيرريلداخى

بريطايخا؟:الداخلعنرمازا:عاحبهساله.

برغم+الكذ!+:سهاكئيرةباوعا!الصحفوصفتىلقد:إيرمحقال

مىواثقابهتمقدأعالماشعير.القاضىلادعلىيجرايحبرلان

لانفاعةلدىرترلدت.الحقلاءالريطاليرملايينمحاطةصاتمكىسو!أننى

عهتتحدتالدىالرجلالصخصيىهذاإد.لحظةلنترقفسيقولونكنيرير

طويلةصنواتمنذاليهودإلياسعىالىاليحةعكىلذلكلخققالصحف

؟الآنمحطمأنكيرونولبههم.ماحبههمال

11أمامكمالآنمدمرأألدومل.يرثحإٍنال

..ماليادمرتأنكيخصوررنربما:صاحههلال.

سْى.كلممعدفالده!.الجردنصررولقكدكلالأمرنحم..:إيرلْعقال

لحربدأدصطالالمىأحدتدالى3ور.الأرلادسخى3برالمال

حالانىالصل!ىسإدىوالفاضىالمحاماةمصاريصاشرلىجهمليردى

برتواشطىمىامريكىلصحمىقلتإلىلكمأقرلودعولىالمحوية
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التا!لخ-تزييلافم5الييومنيبم!-

ا!صللرعةمهاحرحتالىإلاالجولةحرتألىصحبع

امحكمة،اترلخونانعمحةعلىالحكميملكالدىمن:ماحبهساله.

؟الأعلام.أم.الفحاياام

أماابار!جةالحفانقلقربر3الملاالمكادلبتالمحكمة:إبرقحفال

الحرو!لحدمتحيربىيكولواادلابدولالضرررةللماناةتحرضوافقدالضحابا

11ضفترارمحسكرلىلنحصيااالكنتولو.الناليةالحالمبةالحر!ولامهيسا

لدورالجالبسهمالىالرواياتسهموارددالفحابامؤلاءسثلصامحلمبهت

الاسليرالتعاطصماعروطاةنحتفبهاالرفانعصحتواقىمبهاكببر

دالى؟المحلرما!حمطحبروهرالففبمامىالدفاعضهوداحدسالتولفد

عددعراشرليىجةا!!901الآحرالطرفمنتقاضىالدى.؟لبت

نفريبأولررقماىإعطاءينطعر3.اعلملا:فغال.المحكرمىالهاجين

يزكدشئاىرلاواحدةمكترلةولْيقةاردليلأوشامدمناكي!الهص!ضلا

بررحولى.كاالبهردلحبهاأحرقانىالغارعر!وحرد

يثامدتبخفسوأنا،:يثمرار.معكرزارواك!رونةعاحبهساله

الاقلة؟الاعقالمصكراتفىليهودعورأناك

متكامةصورةماكرليستمنمصلةلقطاتمجردالصورمذه:إيرثجقال

إليدامبرأنحاصانطهروالآحروداترايتهاالىدالصورالمزعومةالحازلعر!

.الحارعردىهوبالضرورةليىمامكالى

عيها.كانواالىالالعاويةاطالةتعك!الصورولكى.عاحبهلاله

مدطير!ىالماساويةالحالةلصلحىالاسايصاترياربمكك.إيرنحقال

و؟حديهصهلةإصاءرلعاباهرالممسردلكدىتراهماركل؟كدلكألى

لدص-حريرلإضحاع!لأىمداكليكررألىالمكىوصرملالىولطارا!

(403)
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-!-التارينمترليؤفم5الييومنيجع-

قا-الطرات!حايايرتديهاالىالملاصم!أطادحمعع،91،د!راير

-إيم!-الحارعردىصحاياألهاقلوملاصستملقاتسشرمدوماددحم

آحرمكادأىسحاءتقدلكرد

؟حدتماتريخايعمدالزييفوراءيقفرأيكدىمن.عاحبه.ل.

ىدمصلحةلهاكانالحربلحدبولدادىالنيحرعةالحكرمةإيرنحفال

Lادjياالىالنارعرفلالىالآلىيعترفرلىومم.الوقاحْتلفبئ ف-لمالاح

.سراتهـ3الحر!لحداى48عام!ىإلا

اصحتولالدربحالاردةالحر!وصاثلإحدىالمراعمتلككالىلف

لالهفلس،صمنهماومرالباحبةالممالىاكبرواحدصحريانحاريامروعا

البةفسرةسبدوامارضلالدديرلىمدلىصواحدةامح

الكلصةيملكالذى.ص.ال!ؤالعلىبعدتجبلم:ماحبهساله.

الأعلام!أمالفحاياأمالمؤرخودامالفغاة!الحممىانرلخمامو،نحديدفىالأخبرة

التاريعحققةدوأيحدادعيهمحرمخمع!ىمعا:الحميعإيرثعتال

لإسرْالهانثبتصوالقرماكالمالةضأريمكهالاالمحا!الىواعتادى

النسليهممعاتربحرزبةسىالحلالاتصالرعمداصحالحةيمكمهاحهة

الياي!!ىحلرلقهاتحدلالحقيقةلريطاليامىللقضاءالكامللالاس!لال

ور!اتصبلبر!بححىاالىمرالا!لدرردلكيحدتبدالا!لصولكر

إهالات!؟رخرلحروللاصمر!للا.3عيرهأو31لأخاةمداثىاحقيقهليدلمرا
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التا!لغ-ترليفىفم5الييومنيبم!-

عدماحلبليرلهنحرع!ممايدكرلىومو،*حديدةأدكارايطرحشحص!أى

كروبةالأرضلادحولهمىإنجاعحاول

التاريخ؟نزوكرمنكمدوهأنيمكنالذىوما.ماحبهياله.

صاعةالهرلركرتاعبحتفقدالمالموZvاال!:ايرفحقال

الحاءكلمىالجردوحدةنحفبئكادالدايةصالهد!لكىورانجةصبحة

ساكابدرماسالاةنرلطهمالجمبعأدبدعوىلالهربةالأحاسبةونمدالمالى

صمةيحلادسنهمكليريدالذينالمراتأطمنضكتجدلإلكولهذا.

تحويضعلىيحصلحتىالمحرفةسالناحى

ضلاالملطينيولىحصلمل--كعرلىنسكتالأنلالدالمقابلودى

الحالينالبهودأروالأعرا!.نكدوماابىاوللاةصنحر!ااصالأىعلى

؟لالنعوبصاتهزلاءبطالصدلادا..الجر!لنرةضحاباممعالراالدير..يمالرالم

كانإذانف!هالطريقلخارمل؟نادمأنتمل:صاحبهساله.ا

الداية؟نقطةإلىالعردةالآنبيدك

جاءدادافحلت!ااكررل!لكىاصفماعرلالتاكيدلدىةإيرنمحتال

ملإيرفحستر:رسالرلىضدىالمحركةصلراالدي!البهردفادةالآدإلى

صرىلدىبكودل!؟لحطنكوالاعترا!محلتماكللحصمسنحد"ت

مدهفلكتحتإلىأعودادلىضصنمإدالهمْصافول،راحدضرط

قيعى؟ترأضعادتريدونىاب!ثررالىقرلرالدوامة
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-!التارلغترليدفم5الييومنيبم-

5فىأخطاءارتكبتبانكالآنتلممل.عاحهلاله. Uالواجهة؟

لمعهابالدرحةنلرعربهاباالمتانىمرالأكرحطئ.إيرفحفال

الىلإمكالكلاتاحرىفلىاصتحدمهااديمكىالنىالموصوجةمى

آحر.لثحصاىصنريدماكلممرصرعةتبهص

يبقىاديصوألهالمحظوراتسألهالحضيرىالذى،تلرلىولكى

المجمععرر!ىالأبدالىوشبطالاللرنمردحا

الموقف!يصحححتفعلانيمكنرماذا:عاحبهساله.

دلكجدبدمنأرحعادهو.تفكيرربلاالقديمطصوحىإيرثحْقال

الحمباتلهايةتجللنددليوتدىالاءلىيحملكانالدىالحاسالطاب

الماعلصحاللرأسشبااهرد.منولاتولاسومللاكتْمامها.

لاكملهاسرعاتكنىحجهاتولحفة

بحطيهابدبرمراطكهساوكلوحهىفىمييابصرخاحدبكىلىابامها

اليل.التغار

ىانلأريدالىاكننمت؟مفبدامحيهماكلملالآدنفسىصالتر)دا

واكرهلداتهاالتىاليهبلاكالرأعرداحرىمرةحياتىاصتالصادآخرشن

إمامالقضاءامامللرسر!رتضطرلىدلكأمحلالىصتممحنىالنىالطروف

لحىحدلاْلياالحيهاتمىملايينتجةسلحأالممركةيدحلفرىطرد!

11لاتستةجى

(703)
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التا!لحغ-تزييوفم5الييومنيجع!-

الواببمجدسالإعلامىاثمول،"ساكرجون:+عاحبهصاله.

علىالمئكلاتجلتالدىأنتانكاخيرا!الأهوام"Jقال،الهودى

فعلت؟ماثمنندفعأنولابدنضك

الهموالمزكدلريطالياسىالمجلسمذاتالْيرانحبداأعر!:إيرلْعقال

عامكداصنرحبلىتموفد.قبلشفحلواكاشيتوبهجراعلرد

اتهاهذلكفىبماالمجلمىفدمهاالنىانحابراتبةالملاحفةتفاريرلممل،6291

!إدذلكر-،الأولىزرجتىقلتباتىالز3اوالحارحصامرلااتلقىبالى

إلىاللجرءقرارىيكىولم!طرتهمبكلأنخدعل!أننىيحلمرنالمحلىاعضاء

التدمير.صاولاتمراجهةفىنفسعنللدفاعمحارلةاِلاالقضاء

المايخا؟إلىتيمكمحاولاتكرىكهف:ماحبهساله

اصأيصحادويمكن3وفاحادالاحنال،لعساخدعلى.إبرفحفال

علىصنوات01نمرعدماالمفملسمشرولىالفضبةحرتما)داواقحا

دأيمكىأكدرلةحرد+الهرلوكرت+أدمرةلأول!بهأكدتالدىالحطا!

لهايةصبهودوساعها.سرالكمورتالىةتحهطانرةدىسحاةلمىأحد

يىالدالبهردمىالملاببرلفللمإلى..الآلا!هاكادوعدفرلىالملمبةحباتى

مىموجهةحطالاترايتلقد.بالضمطذلكلتحقيق3حمهد"قصىبدلرد

لاعمالىللمطالةالسمارىوالممبرالألمانبةالسمارةإلىلربطاصبابهودلرا!محلس

لفحهيمحالذىزلكالانجلزمننوعأىنفىْودهـالت.
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-!التارلختزييلافم5الييومن!بم-

وطهم.أبخاءمنواحداعقالعلىأبخةحكومةبخحريص

شفمبرسوالجعالتايدرسانلصلإفبلشاتتلمتالمقاللر!ى

إطىيخةلكى..المالاذلكصبماالدولعراتصحامحةتدةواطوصاصة

لىيحدثسا..المعركةمدهلحىيبنغىكاكحانجىيقفرالىالعر!لألىكيرة

لمطاردةلاكملهاقريةفيهانحرحكانتالييمةالفدالحماتبالفطنجه

لاحرافهم.المحرة

المطلو!ابلغسدبركحف..الأسوأحدثماإزا...:عاجهساله.

لاالففةنفقاتلديد

اكصاديمكنمامكل.علاتا!ىألا!جبالأصرهذه:إير!حقال

لالتاكيديحاولونالديىالحصوممىيشميدانيمكنلالتمويليتملقفياعنه

يربدودالددوالأعدقاء،القضيةلكسبممكنةسلرسةكلسالاشفادة

الاشرنتشعكةعلىموتعىالىالدحوللإمكانهمالحرلىالحالمفىماعدتى

ستكردالمالةلأدلالمالاوبابخرةماعدتىبهايمكهمالىالسلواخيار

.الاستا!فىسالتابهداعم!

(903)
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التاريخ-تزييوفم5الييومنيبم

يإسا!علىمتهجم

لويسJ،برنا

لا،روصبلةحيلهَلكلللحال!وترويح،وإدعاء(1)كذبالنهحم

مىولص..الاحناعرآدابالأخلاقمكارممنكرامةأولحلقوزلاْبقيم

الصررهده.سالأصلامعلىالصهيرنىالتهجمصصورألقدممدامرضرعا

التىالباردةلالحربلسيهأديمكىفيحاوالمهيحيةالاسلاملينالمتمة)بقاط

لالالدىلريىبرلاردالجهردىالكافالمالةبهذهقاموقد..الحفظةتير

لحامةالأوربةالصحافةفىكببرةبثهرةالمجنرفةوافكارهالصحفىشاطهسضل

دراماتعيدلري!برلاردإد:بقولها،تايمزنيويررك.حريدةركتهرلقا.

شورفىنخصصبهودىفهرومصادرمامراجحهاواممأوسطةالرق

إلىتللتأنهاحتىرالانثارالذيرعصثراشهبلمتولقد...الأسلام

لهأصجتالر!ةدراساتهولعصل.الأصييهةانرحيةووزارةا،بصالت

الحالميرمىموقمهاحيتمىالأمريكيةابسهسالجةفىررلهالهامكانة

المحالراتفىحطيرنمردلهأصحأنلويىئانعلووللغ..رالاصلامىالمربى

،ولريرركواضط!علىشمر.مجاتبحدمياولاحودواتالأمربكية

المحادعةموفصرمو،الإسلامصالبهردشفموتحسدالىكتهرمى

الدى(1)الحطاأتلكْكتهعن.-الآنلصمىلالمدرالتهديدرالنرببص

رإاسقالرالحر!الرقلبرالمواجهةطيحةبدراصةاشهلهوفد؟3وتع

ولىالحثالةالإمراطوريةريحظ!ىخاصةلامميةتحظىاكارلرثيتر"معاهدة

الكربم،عدصدىكرحةصضال،وفعالدىالحطابهاورْس(1)

2002لم1351،الأتعوتحريدة
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-!التارلختزييوفم5الييومنيبم-

الأمراطوربةاصبرترفعسلامصمامدةارلبإعارهاالإسلامىالمالىناريح

والرعةالبهردىالحلويتنلaاررلافىالمغريىرحموصاالمهرومةالحثالب

توتع!لامممامدةأرل..:قولهفىالأنتصار!ةصاىالملرلىيرىالاهـى

..أرررداسالمصر-!وخصوعاالمهزوسةالحثاليةالامراطرريةلين

ا!بمرل،النىصلرعالملحبرمرانمعلىلركىبركرهداولمد

؟سالاضبعمنلالحربأيدىعلىسابقة3لهزاالمسلمونتحرضفقد

اديمراصاضرقحنر!!ىالأوربىالوحودرتزايدروصيا!وصحودوالرتغال

3الهرااسرارعلىالرفوفلىملرا.وعرلييرسسين.المهدمذادىالمراقبير

هانج!الأحداثهدهالأوصطالرقمسلرففداعنبر.:جطةرزبةلى

المراعظلمىوالميحىالاسلامىالحاطيربيرالقرىيزالىفىلاترثروبميدة

اليلادىالادسالقردفىالأسلامفجرسذلينهادائراَكانالذىالطويل

لليطرةالخاضمةالماطقعو!المريةالحريرةشالم!ليمجيوشلانطلاق

اورباحر!جابإلىإفريقياضالولاقىرسروفلطينسوريالحىالميحية

الىالماطقطيمةصصفحاْلربىبرنارداليهردىالصحفىيضر!وما..،

كاتالىالحكمردظمالأجتماعةطبحنها،المسبحبةللسيطرةحاضحةكات

تلكلحوالأسلامبةالحيوشغركتاحلهاصالىالاصلايةوالراتعليها

اثملالمرولصررة.عروأإِدعاهاالتىالفترحيصورفلويرثمرمنالمناطق

لىاشرا!الإمداطررىالرسعلفصداى،الهدابةلفصدلااليطرةلقمد

مشحبنهافىرطلتالأفطارتلكالاللامبفحلىلروماداالعر!ثروات
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التا!لخ-تزلمؤفم5الي!ومنيبم!-

رصصلأص؟الحصارىالرقىدىوتعهمحضارةتتنأدالممكىسكادمل

للميطرةالحاصمةالماطقصربالمسليمجيوئىان:ْلريىيقرللحيرمذا

تدمررمىساكالرليهإلىثعودواأنالميحيينيخثمكانه،الميحية

يه!؟لكى..سهمالمملولىطسبه)شرحاععلىيصلرارادل!نحطاط

يغىالدىاليودىلمفصدهصسخاَفيقولالار)عرامفىلريىيشرثم

الصلبيينأنالمسيحىْوالفربالملمالرق:والغربالرقبينإحدالْه

الصيينوتحرضلهداحدوضعثمانهغيرلللينالظافرةالميرةأوقنوا

ودخولبيزنطةبخمأفولمعالأسلامتقدمواصتمر..الرقسللهزيمة

الروماليةالأبراطرربةولحدماالضططبة)براطرركةوصفوطاوروطالفصالير

فيه،عاضوالدىلالمالموجاالمنانيودأتجهالذىالضكرانرخىالنراتويعكى

با،لفاظيتلابانهكحامريماْخلطأالتارخيةالوقاثعبينكخلطمافلريى

الحليمالمؤرخصيضةكلامهعلىليضنىصحنهحوتاريضمنطقىياقغيرعلى

الالنحلاءلغيرةناجحفيهبماالصحفىالكاتبيشطردئم..الاريحباحداث

دقالاللاممغدىالحربإلهوصلالذىالتصرق)لىبدلكسيرأالجاليربير

عنانىسلمرآخرغربىضالطبينمحادئاتتجلعنانيةرنيقةيارلد:"

لفمنونيقةاولألها.غير،دصانياَكانالرثيقةعرصأنالراصعومن..

نضشتكماالأحيرةلصالحوالغربيةالرقةالحربالاليصبينمقارنة

المزم!،علىيحىالهرمر،الالقفىالتيهريخهالهلمنبكى!إيخكراحأ

علىالونيقةوشددت.الحروب،وضالح!كرىالتنظيماصابمىالكمارإتاع
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-!التارل!تزليلافم5الييومنيبم-
تاالنهوِتدرببرهحية؟يضأواكد!،رالادقالمداح،لليرادالمر!إسفحدام

لىالححةهدهعلبهاإعدتانالدءفرةوتملت.تطيمهالىاعادةالحنالية

ومى،الماصىمىكادكا،كايأيحدلمالحرليةالأسلحةعلىالإعت!ادألى

.!لماعلبنهالعلىأالعرلةراليهبكاترافطبمالدرببمامحونىإعنادالصرررى

الإنارهلرأسلو!لىلالحتضمممرحاتعد.الحؤمدالىوسمنل

الدسوالميحببمالمليملبرعداوةلثرالجردىملربىرالميهجيرالملبم

قطبحدتولمللسبحيير،الملبمكلامسالهاعلىكمارلكلمةرصمهم

الإيمالىحقيقةيعرفونمالمملمون،كفارادالهمالمعيحبيرالملحولىوص!ان

رهده..لكمارولبرامنردموًدالمبحبونالمجبةوحفبقةالأسلامرحقيقة

لارالمعلميريحي!أديريدالجردىلري!ارفهىالالةأما،واحدة

مكانهالمبوالدريبالحديتالأورلىاللاحعلىموإِكلاكله3إعتاد

.القوةإلىوتطلحهمعريمنهممىبصعصلذلك

تببر"لىأدىممااورلبيركالاوالخرلةالابخكارلكن":لويىبقرل3

تحتأصحراانهملنمحارمملاٍالملمبريرم!003الحاليرليرالقوىميزاد

حلتيدةجدكارنةأنعير!؟نجقولفيهمبنفىلدلكمهرالررسرحمة

178-ا8t"Yأعوامليرلحبمالالحنمالببر i،على3مراسل!لةعالراحبث

،1774عامالصحرىلارحةفير:محاهدةفىنتانحهاسحلتالروسبدىب

الإمراطوربةداخل!ىالماشرعبروالتدخلالملاحةحقوقالروسستوالتى

راصىا!صاعكادرلنر"يعَرلْالحالبرليرالمداءنانرةينسر-الحنمالية
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الحروحدلةارضسهىإحنمالهامكىسفدفاسأأمرأاررلالىالفمالية

داإِلاالناليروالمرظمينالحودمىأقيةوتحكهاميحيهةاعلةوتعكنها

إلىرتمردالقدممذتركية)سلامةأرضفهىالقرمضانلحىتمامأمحتل!الأمر

مدهركاتالوطىصلحزءمقدادصياعهاأدالمثايخوداحىالرمطىالمصور

وحصرعهارسكانهاسلةارصضياعنهايةالدأتكىلمولكنهاالبدابةمى

الحرمىكبرىكقرةروصيالئوءالمرحلةهدهتميزتوتد.سجىلحكم

اوررلاشرافىعلىالراقحةوالإللاميةالحنمانيةالأراصتهديدرتنعكلدسوالأ

جاءلحصهاالحديدةالأخطارلمراحةالتدابيرمنعدداَذلكتطلصوقدوالقرتار

اباءبحيمالكمارالمعلمبىفرلسنلالمفبرلةالاسلابةوالممايرللقواعدحالعأ

الكمارالآحري!"صدالحربفىالكفارالحلفاءرتبرلالمسليم

ى!لالحودالمعملميننصررالمفمخلفهاالىالبهردبةالجزةتحرد3

دقاللاصةالأوسطالرقمرداءوذلكالحضارىالتمنحعىوالالصرال!الفكر

المدكراتمدهسحظملظرلىالأساسىالحطاادالملردالمفهاءوحد:لريي

الحلاجوالىوالحنمالةالأصلاميةيمةالقدا،سالي!عىالاتجحاد1لىينل

الأتراكالفراءسارالهجهداعيروعلى:11إلبهماالمردةفىيكمىالأصاسي

علىوبحز..الحديثلالفكر3اخذعدمالىالمسلمينضحفارجمواالذير

كقإن:*فيقولتحلفهمتبحهالمليميحملادليرالمدادلإيتركلوبى

الداحل*فىوا،تباتالحارحلحىالأجابكانالأصلامىالحالىتدمررفىالفداء

(31،)
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للتارلختزسؤف!اليييمنيح!-

سيجل"،نال!

صهيوليكاتبصصاالهوالديهياتالملاتشانهإلىمناأضيراداود

يتحلصانيشحيللانه:وفكرهوحياتهخلقهمرل!سلاماللدوررالحداءإِلا

لصاحهينيعانينحبلا،عسالحقدمذاوسنل:البهراءالسخيصةنلكص

وآ!اله.شريقهفىالاسلاميحغائققويماإلماسامملمانأوصياْتغكيرأيفكرأن

علىالقدرةوعدم،البصيرةوفقدانالجهلمنالاكلةمذةعلىالصهاينةكل

سلركأشاهدوافإذاالصوابوبلوعالحقائقلاضخلاصالأصينوالتحيلالتييز

مهوسالأسلاممرمذا)نقالراالاسلايةالمجحماتبحضفىسيباْ)جتاجأ

رحيه.الفردويحيويقيهاالجاةكحي)نانياَدنحأيكورادلايصلح3

الدىالمهيونىالكافججلرونالد(1)مايهبهالكلهبهدهننل

لتويههنحوهبصوبهحفردبتديرالاسلاممهاجةصوىلنتلمهبحرلم

تحتالفالذىالكتابذلكعلىالأسنلةش:عليهالغربيالغكرواصمداء

ورانهسالغايهوكانتبربطالافىواصدره،"السردالأسلامعيد":عنواد

ومما..بهوابرلصلبهالكرايةبتسهاالحابةالاسلامعلىصاربةحملهشى

لحاصالدياالمردرةالمحلرساتلحجمطقأماحبهاإذا:"اليها!هدامىجاء

لدىفقطمرجوداَكادوالبوديةالرقنظاميانخاطنانطباعصحيةسنقع

الرقادالحققةأدعر(الراءالرةأصحابيقصد)الملرلينالأمريكبير

الأصلامىالمجتعصلا!حراجزءأويحدالإسلامىانربحسدارعلىسائدأكالى

2002لم3115(الأتصرتحرلهدا.صمداطبرالمحمىبمه(1)
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التارلغ-تزلمفىف!الييو*منيح!-

اسوأكادالإصلامىالحالممىالرقإننقرلارالضرورىصلى":يقرللْم!

حابصبرعيمرلىالاسلامىالحالمادالمنكلةولكى؟مريكامىالرقمى

إِلحاءلدةالأسلاميةالدولعارصتفقدالغربمرصهالذىالأحلاقىالفى

يشر+نم..والسودالىصربنانبادىالآدخىصحرداَطرال)لهخىالرق

الودالملرنيخاهلادالضيبص:يخنولوالحتراثهتهجهلحىسيجل

ذلكصوبدلاْوالودالىموريتانيافىللودوقمعرقوجودحققةأصيكافى

"و..+المبيدتجارةتنظيمعنالمرلرنوكالهملليهردإتهاساتيرحهود

ببنالاحترابومةالفرقةثالأول،أمركنتحقيقيقصدمنا*سيجل

ضدالبهودارتكبهاالنى3الحراعلىكنبةظلال)لفاء:النانيالمسبن

الرلاياتفىالملينانبملىان"صيجل3ْرا1وكافاالفليىالحص

ىدالمبوديةوطاءةتحترازحينالسردظلأن)لىطدفونالأمريميةالجحدة

003الرقتنذسفىلايفرونهاانهمك!االأصلامةالآقطارمنحهاتلمض

بصدفرلهاولاالاربةالمحرفةعنالصهبونيةأشاتبمالايمنرفونإلهم

.صورةأبةنحت

الدولمىالحبيدرحلةبينخبثةمرارنهسعجلْ"يقيمارالخفوس

امثحةوتحتالصحراءفيتجريالعرليةالدولفيالحبيدفرحلة:ْوامريكاالعرليما

ولكى+"سفىظهرعلىهؤلاءبنفلحبثالجدرحلةوسبرالحارقةالشمى

حالةكاتيهص:صحريىلهونقرلالاريجةالحقائقعىدحالى+سجل

عارةكانتأمللآدمبنمهبنةكانتمل؟الحدعيهابفلكادالفىالسس
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-!التا!لختزليوفم5الييومنيبم-

لثمسنحطمحطارالأونقادفهاالألواءلهاتحص!خهمطحا!ص،

هدا6ولادواء*ونابةولةالأأمليههمالدبنعددو!7لحطاتدىلبمرفرر

03مالةحبرا!اتوكاسهملالياطيضربونكالواسفدالمحاملةسؤع!فملا

رصةيتركأديردلاوكالة،بالحبيدينحلقاحرحابإلى+سيحل12يخرل

لهيصمرماالىالكراميةبدالعبالبمودلكلالأسلامإِلاوالصفهااحلايخة

كالواالدي!المبيدهؤلاءإلى:عنهايقول!و،الخصاءظاهرةمىالرصمهمذة

ولأد.الحرملكحراصةمىليحلراخصيهم3كادضخمةبمالغيرود

حرىالدب!دماٍالمارقهذالخبلهداٍبالآخرينحسايخةعاهاتيحرمالاصلام

لمدنجلهمقيادقبلإسلاميةعيرمناطقفىالعللهذاحصحوا3اِحصاز

"صح."صلبمعركالراالأعاللهذةتاسراالدبنألىعىمصلأإسلابة

وصيةبالأصلامالعربييرحهلمىاتحذانالصهبونىالصحصمذا1لىمابقال

..والكرابةالحفاءبخيرالدىلابهربحننصفعحبةعباعةنىإببهللإساءة

إلاالحصاءوعادةالرقعادةعىيقلمرالمالمسلميرأنيز3ألهالحجيبوص

أمدا!احدالرقإلماءعلةكاتتد:لقال،صاوررلانانر3لمصل

الصهبودى"الصحفسالجهمالاشكارمذاصو!ضلاًالمالأورولىالإصتصار

عقدسدالودادفىراحتالرقتجارةإن:فيقرلأعالبهيراصل!لحالهسيحل

رلهداإللامأسحى.-اأحذتانبمدنحكوتهارقريتالنماصبات

كاتمالاربحهلالدىالصهرلىالصحصدلكإلحراءاتصح!لإلىلمل

وبمدنمالارمدارعلىساندكالى!الر7قأولامحأالححراليايحهل

http://almaktabeh.com



التاديحق-ترليوفم5الييومنيبم!-

الحا!سرعيمرلىالإصلامىالحالىأد:نالبأالإصلامىالمحتحمىحرءأ

الإصنمارامدا!احدكادالرقإلغاءاننالناْ.الغربمر!هالدىالأحلافى

.النجارةمىكنوعالمسلميرصبخريضالترالحصاءرابحَادبىالأ

لحيهاعتدالدىالحدذلكللعالجهرلالصهيونىالهردىدلككالىلاذا

إيطرفىلبنانعليناأن!دمإشاقوةيصدأنلاسكاليةيقرأونةسحهلعلى

إلسانبأدستررألهجحلويهفعلاحهويهيةالرقمنالاسلاممرنصلاحكام

والنرا-الألالىالحاطفرلكهولاتهاردولالستحيف*واتجماعاْلرديأ

والصميرةلح!اعاتها-عاتالتاريخفجرفنذ.الحالمينشحر!بيرالالسالى

ويمترأرضةويخلالاَخرعلىخيرشبكل،شصلةاعاراتفى-الكبيرة

واحرالمختلمةطروففىيخدمولهعبيدأ3وتخذفيترقهملهعبِداَمكانه

ردحاْالاناليةوظلتوالضراءالباساءتربهاوندالرحمةحربهاقد.تاينة

الر!فرضها)حتاعيةطبيعيةظامرةالدتيقاوالرقتمتررمىالرسانصطوبيلأ

.!ينفولولهديماالربلانعلىنررانهمسمفالراالبهردآصلهذاالممرد

سقراطالوناددلاسمةآصرلالرق:لأحوتهيكوا!المببدعبدكحانملحون

الأحتماعىالاءفىرئييةلنةالرقيقيحتمررنكانوافقد:رأرسطووا*طرن

إِلىالرلادمنالرقبظامرةالأيماداشقللْم..عهاالإل!فاءاورمحثالايمكى

مورالأتتحيرو"..بها)يمادواكرلثاحجمأكرالظامرةللعتحبتالروماد

..الر!طىالحصررلى

ظامرةسادمىيعيرألىبتلمالمبلادىالادسالقرددىالإسلامحاءفلما
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-!التا!لخترليفىفم5الييومنيح-

بممةلهرةالمجمحاتسرهـبمبدلكلأدراحدةردسةشاملأنممرأالرق

إصطعالأصلاملإلىمارمى.لهيامرلماالالفباديمكىرلالهاسنحدةعبرمى

المرعرديرجحلهدجتالرقطاهرةمحالحةلىرالمعهنحتالمالىالمرحلىالمحهاح

ريححلهسالمملينلعوسدىيحهالرقتلفروصمهماصلاالدىاللازم

الحيلبالجزعاحهاعلىويحمجحانهاللهعهايرعىالىالمحبةالأعمال

الإلاليةالحلاقاتعليهافاتالىالرنبسبةالفاعدةبذكرأولأولدأ..

آبفانجا):سبحانهقالفقد،أجمعينالاسببنوالاخاعبه

عدكَرنكغإنيِعَارئواوثاثِلَيثئونجاوَجَعَناكنمذَكَرليَأثىنِنحَلَفاكمإئاالاصى

1الحجراتلورة!!أتقاكغالله r)!الإلالىالتحار!هرالتفوىستحار

الالالة.الجاةشرركللىعبأدسررأبكردأدبحصىالدالمتراحم

القراعدرصعمىبدلاكاروالثعموببالأمالرقبيةحافتوتداأمرلكن

لهماينعرصلأحطرالملاجوحاء..رحية)نانيةمعالجةمحالحتهاتكملالتى

):سبحانهفقالالحصومبينالقتلصيبةرهىصائبصالألالىالمحتح

تؤشةرتجةتحْريرخطًانؤناتلوَمنخَظاإلأئؤشايقلأَنلِئؤنِنيكَانَوَمَا

تخريرئؤنِنوفوفئنَؤآغذفيمِنكانَق!ننجمئذَقواآنإلأَأفلِهِإننئننَنةْودِبةْ

رتة.لينخرِيرآفلِهِإننئنًنةْقلإيةمانويفميكغ3ثوْمِنكانن!ارتجةنجؤنةٍ

خكيأ!غيِماالتَةرَكَادالنَهِشِنتؤبَةْقابِيىِيثفربيىتميائمبجدلَمقؤنِةنجنن

(الاءسورة!9)

حاءرقدالإصلامىالمحتهعاحطو!مايحرص!ى!الكريمالقرآدتريعهردلك
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التاريغ-تزييدفم5الييومنيبم!-
لحىلهاضرررىهوممامعرعةالرفبةنحربرنرحىالىالموافعلكلالثريع

ذِعا.تيرلاانالموانى

رالاحلالوالمرثقلالعهودالإيفاءعدمحالةلىأما..القتل3حرافىمذا

الحقإلىللرجوعالمفروضةالآدا!بينمنالرقةتحريرححلالكريمالترآرلإنلها

ونكِنأَيخمَانِكمْفِيبِاللُقوِاللةيزآخِذكغلا):جحانهمقال،لالمهودوالايفاء

تطبئونَمَاآوشطِمِنفاكِينعثرةِ)طعَائمفكنمارتةالأَكانَغقدئئمبِمَايؤَاخِذكم

كَمًارةزنجدث3اَئائلالَةقميائميجذلغرتجةنجَننتخر-سأؤجموتفمأَفيِكنمإَؤ

تَثكرود!لَعَلكنمآيَاتجهِلَكنماللةييئكدَلِكَاَيخمَانكنموَاخمَطواحَنقئمإذَاأَتجمَانِكم

..(المائدةسورة!8)

فىأصأتهعلىالرحليخلفأنومرالساءمنالظاهرةهوانلثوالأص

.الاسلامفىالكانرمىفهدا،أمىممظهرعلىأنتافبقرلطلاتها

!وتحالىْسجالهفقال،رادعأفيهالحكمالكريمالقر2نحملولدلك

يتاشاأَنتجلِرتجةنجنتخرِيرتائوالِنايَغوذونَثئمتِائِهِمًمِنيظَامِررنوَا"لذِبن

يئهرينِفَمائميخجِدفنملَمَن!خَبيرتَغمَئونبِمَاوَاللةبِتوعَطونَذَلِكنم

لالئهئزئواذَلِكَمكِبلتتنفإطعائميخظغلنملَمَئيتايئاأنقبنِمِنتابعن

مكذا(المجاددةسررة4)!أيِئمعَذابئرَلِن!فِرِينَاللهخذوذوَتنلثوَرلئَولِهِ

عارقوالحالىىpالميلاالسادسالفردفىالأللامفى,الرقفضبةممالحةحاءت

أحدلهينصدىو!مصابقفِهيسمقهلمالذىالحلاجبهذاحاء.الرقلى

ممامتمرأالرقعلاخكالىومراحلدرحاتعلىركدلك..الإحكاممدانمل
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-!التارلمترليؤفم5الييومنيبم-

احاحهدواعىختإلاالمحكمالمرلمداكلنلأوررلانحرتدالدىالرنت

الصايمة

نحربرعلىدومأالمل!-بحتكادط!اللهرصرل!إلىمداعرو!فلأ

ولدلكالإخماعىالاء3دطسويححلهعلبألهمالملربصر!الرفبق

ممحردالىعر!دلكعلىالأنلةوص.مايخأالرقظلالننفلم!

إدمىدلاملما،حلمىصرلاسعصعلامأاصر!كتلحالْلص!الدرى

مكعلبكاقدرالله31محردابايااعلم؟يقولمرفادا،ط!اللهرسرلمر

حرمراللهيارمرلمقلت..!مدهمملوكأأمر!لا:!قلت،الملاممداعلى

..الهارللمحتكتممللىلراما:فتل،تمالىاللهلرحه

ياتلحدأكغلامأضربمن":قاليالبىادرَبعمراسوص

لقد:فاللشمقرنسسوبدعلىأسوعن..،يفتقهأنكفارتهد!نلطمهأو

رسولفامرناأعنرنالطمهاواحدةإلاخادممانمقزننىمنيمبةيابعرأيى

نغفلا.أنر!الله

(321)

http://almaktabeh.com



التا!لنم-تزييوف!5الييومنيح-!
اطالب(ص!ميه)تشىstbأ"ريانا

للإسلامالكرايةلحمبخمجراديهابادالصهبر!بةالمعيحبةالمراةلهدا

مىكلعلىشحرصاتهاتفرفتالهاخىحطنةلكلووصهعليهوالقة

صيكبةالأابحدةالرلاياتلحىالميحبةوالصجرلة،ارررباايطرهـهـىالببم

لبهالجاالملبم)الأسلامىعلالمرأةنلكسهافترتممامناوصكنمى.

.."اللهابناء"ر،"الحضبكمرياء.

رالرادخطرةوعاصراشحاعى:المسير)د،المفببهرياء.فىفقالتكلأ

اولرمىألهأجد)ةإسراثلصأورلامونصعننالتنم..الخاسةالفةمى

..إسرانبلضدالفذرة3التابنفياونعر!)ننحارببنلصالعاورباننظاهراد

ومجماتالحارافرادمىالبهوديروكىأنفهىاصاتهمليعصنحدونرجال

لاسمالميكرومودأماماحديحلىادالعارصانهاجد..جدكدصالازيةالالادة

الماحرنىابهردبدلحرنلألهمالحر!،الكابكاز.لهرلاءشكرهوالحقالله

والدنماركفرنافىالأورلىالثابيرتدىأنالمارشأنهاحد.والمطاعم

داالحارسألهأحد..المانجةمرصلىشارةكالهاالملطةالكرلة

نطلصو"د..الابةمماداةمنلبربدواحاسانالىالحرلىالا!بدرس

حانرةإدلىصيده!،991،عاملر!رالممرحةلوبلحانرةسحبلربسرا

."يالهالالمنالمحدكلرالمجدالححيمإليرلحشهالرلل

لمابهالدلىالإحاسممالأهصكلممهالامدا"لىإلاالدبدإلحادها3رر

علىالفاتيكاريكرأدالحارصالهاحد110تقرلسهى3ومى.مقصودة

8/172002عدد11الأصةموتاحريدة*
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-!التا!لحقترليؤف!5الييومنيبم-

سر-الاصادرععلىمرشومةالأرفاممارالتالدىالطلاليهرد!العى

يدةحدإلادةلمحاولةبنحرصراكيلاالصمهمصالدداعلحىالحق..مهمالاربة

لطلرادولهسالدىالهودى)المع3ولارمالىبخصأدالحارص

برالدء-لالعفايخملأد.الفدسدىاليهردممفنل(الحولصعاطلبر

برالداولك،اسادسباماولاكلالدما!علىنادرأكمدلمضمايقلرر

تتلالحىلدةالوموبجدودالأولبببةرالحاباوطاراناطانرتا!ىلالمرتالفرا

قرألهمصآياتفيكرونوممضكرينارءوسوفطعوتمريقاودبحا

للادلالىالفلةالأوعادأوبكيمرحالغهساشااخطاء،وسبالرم

فىيرتجمودكالراشلاالقتةاولكيهممركلاميهايرتجمردالبهردسيا

مد.تلقىانالحارمىانهاحل300لصيداصعندسانلرحكمإِبادالمالا

نجدوارالأمالةرعدموالحيالةبالباءالحامرةبالمتماللامبكلمةالطبلات

سهم.وبحاط!بالدمممىاوررلالحى

...القواديىاولئكلكلإددتبا

.ل!سلاممطلقدعملأصهحفيقبا.عارأ.عاراَبمحلرلهطكل"حدإلى

لبهرتشحدالىانليةالهازبةلنلك،ترلدالنىيدةالجدالماضبةلتلك

.للاشنرارو)نارةبداءةأكروماشبةلاريةلكهاألابهاعى

دانمألمهانظرالىالدرامةالدمبةنلك.شارودالصارسإلداأكىلم

عروإدافعاليهردمعالاحركتشكميرمرجاتإحدىسى

إصرافي،حالى!ىالآد.لكىبنحقرلىمماباكررمماالماصى!ىالملطيبر
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التاريحن-تزييؤف!5الييومنيم!-

,I،حديدمنيادردكيلاالوجود!ىحقهمعنحbl.اليهودحالىلى

الماردلكمىلالححلراشحراثشزازىتنيرأورولافىالامةمحاداة

"3بلادنجبىالدى

..اللهْأبناءيها!َهرالاكطالةالصحفيةةالمرأبلكالنانىالكتاب

محمد!الأعظمالرسرلمقامعلىالأصغاتصالأضلالدركفىنطاولإله

..(عيمخلقلعلى!انك)يقرلهريهرصفةرالذىللحافيرحمةارسلالدى

وصيةالفكرصيةوفقدتالألىجاءفقدتأنهاالمرأةمذهفىيتالطوا!ح

نايمكىالذىالضلالأنواعمىنوعاليكونمناضولهاناتىونحنالقويمالرعى

الصهيونى.المسيحىالفكرايهتدنى

نأ،اتحدثانسىتريدرن..اللهأيناء"كاسهافىالمرأةمذهقالت

.المحظورفىilلاحتىطريلانفسعلىفرضتهالذىالصستذلكأكر

ىأيزيحعضرياصارطغفا،"غاضبةغاضةلانىصتىاكرليالآد

أننىالله،بناءأعلى:وجرمهمفىوالصعليهمللرديدفحنى،تحقلأوحاحز

اولنكيدعلىأقتللى.إلحادىبلقتلىأبدألهمأصمحلىراتى،صلحدة

منلدلايوميامراتحمسكصلود.الهواءفىرمزخراتهمأوقاتهميمضرلىينالذ

لا.يخركررلاعامواربحمائةالفمنذ..ورقيهاالئريةتطررفىالمساهمه

أعيهميهغلقرن..للحضارةابوالهمقحيحارلرنولا.مفاصدممصيخرحرد

يمرقراطهَوالدرالحدلالحريةعىكلةساعيريدونولاالابدكط3عحاعلى

،المحدراتتحارةبرارلردأورولاالله!فىابناءكل+قالت1003والتقدم
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-!التا!لغتزييوف!5الييومنيحع-

بحرصهالاالكربمالفرآدادبدوالىالدعارهيمارسرر

حاويخرنرلىبهانامىويحرلدوديسكرودالمافقينصمحرعة

لالهمالملينتصص003+يقرضهمصوحهفىاسلخهمويطلقردبانا

وبلوحرنحيايلتهونهفإنهميمترضأندأححاولولو.يريدرنمايمعلود:"

..+اسهراجداد،واحدادهأصهيبرنتقديراقلعلىأووجههفىبكايهنهم

للذةمصالونالملينلان2وصأتىلكمأعلن:ْشانهافىتقرلولرعرنة

مىاير.أولااسالكم؟الحضاراتعراعفىرايىتريدونمل.الداتيبتمذ

معالماواةتدمعلى"حضارتهم+:ا-علبهنطقمانضعيهف؟حضارتهم

يفحضارتناووراء،كيص3رالأسهامالوزننضىصكانهمحضارتا

!لرباطتالذى.والمسيع.والفالونيوفراطبةوالدرضراطوارسطوهومبروس

..ولاح،ومرتارت،ىنرsيتفحضارتنا.وراء.والحدلالحبمضيحلمنا

تقفحضارتناوراء،تحريمهابضرورةحضارنهمتؤصالتىالموسيقىتلكتقف

أتباعمىلراحدولىلحلاتاوالفضلالآدحتىجةتححليالىعلرشا

بنرلهاصويقتلونالحموريحرمونأنامىمعلحامل،كيف..محمد(البى)

علىعارلاولاصلباولااخريالىيبدولاالذىفرآلهمفىمذكوردلكركل

فىالساءكانتفإداشحصلكلسكالىهاكاول"ذلكدىاله.أعلم.الإطلاق

ددلكرءوصهىعلىالحجا!وضعيقملىتجحلهنالغباءمىدرحةعلىمابلاد

صهباحمصالارحلاتجروصنححله!الىاللاهةتلككىإبالصلالةبئ

أرلع.مىللرراخيددعهحى
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التاريغ-تزييؤفم5الييومنيح

التىالحادةصالدرحةشلكرحالصكادولرلهىسالةأسرالدلك

دلك.لحك!تقحهمسألاتكرلىملىوالداليرةشر!لحدمتدفعهم

خىدبحايربدونإلهم..على3قراعديفرصراار3أريدلالكى

لحروتحىلا،حهادأنسىصليبيةحرلاَعليناسينعونلهبزمردممانؤمن

..رمماتاحباناطرقعلى،رمنرلاماكلناطرقعلىللفضاءارواحالمررلاكلاأراصبا

الكملمحردوالانكمتتكمحق)ننهمكحطون،اللهالاءأنتمهمونألا

تمارسودلأنكم؟الادوريرتدرنلانانكملأنواليرةالبيذيتحسود

.؟احببتم،قتماا-سمعالحى

تدركردلااIفتقول.الاسلامعلىالحدرانلتنبرالنحبقعنتكفلانم

الححا!سنحدالمؤدنير،اصواتالبهائىأجراسسبدلأمسىلرضطاانا

لدلأوالحسالالماعزلنلر!يجحلرنا،جبالميى.مىلدلاْاحادلالرق

دامديخأأخىلاألا.:تائلةنضهاعلىتتاكى003،،ابكرلياكمن

إحوتهلخدريسحىراسىوفطعوفتلىنربهىبربدمنأجدالكلاممدالر

درصىلدىلبسهزلاءر)لى..،اللهلركةاعلىبقلونىكىالماحدمى

0(1،1الححيمإلىادبوا.راحد

(326)
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-!التا!لختزليوفم5الييومنيبم-
،اأمرلكي،،فالويلثيرى:القسيم!

الرلابات!ىالبروترصتاشيةالكميهةعلىالصهيونيةالحمصريةيطرت

الأسلامصدالاعلامىلاطهاكلرجتالنىالكنيمةرهيمرييهةالأالمخدة

مىومرالمحمدالىالمجحفاوصةأحدحرحالصهيوليةالحصريةصإِطارولى

ىد،سىلىسىامحطةاداتإذاعىلرلامجلحىالررتوصتالتةالدامص

وفد..،دقيتةصترلى.لصرادالرنامحوكان،2002صةاكتولرمىالالع

سبأكل!الرسرلدىمسيحبنهنحاليميراعلمالذىالقمبىهداإِخرا

ممالكادالحصريةرحقدالحهلغاوةعلىإلاشئعنلاينئحهرلألاخأ

فراتلقد،إرهاسياْكانمحمدأاداعمد.:قولهالكريمالرلرلعلىلهإحترا

لحادراىرمى..عيفاْرجلأالهاقررلكىالمسلمينوغيرللسلميرمايكمى

الملصر!محمدألكن،لصهالئسحلومرسللحبمالاًالمحْرصى

لهما.الماتض

مايمعلردالممليممإد،بمبهأمرمممايفحلونالمسيحيونillsوإدا

إرمالى،سرىيكنلىرالدىسحمدله3امر

أعدانهاعلىإيرائيلالصارإدبرالأمرييهبرالمسبحييرلالىعلىيفرل3

الالةالحردةقلمسق:,المعاد"رضإلىالهردعردةوادالر!إيىادةيحد

دأيمكىشئولانحصمليرلى07لدياإن:فالريلبقرل3،للسيح

مىاكنرالحكرمةهدهرإسعلىالمسبحىالحمهورعمصيصص

T,.ا01/اsعدد،اايامةموت!حريدة* T,رابدمالىالمحص
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التا!لخ-ترليوفم5الييومنيبم!-

،"حبربةمالةفىممارضتهاأوإصرانيلصالتحلص

الإملاماحفبفةكفاكنالهلىفالعدماالوقحالجهلفمةلالريلوللغ

محمد،صمقةبمراللةذلكيفحل)نماالحنفيرتبالدىالمملمإد.ة

الآخريىعلىلليطرةيعىديىانهةبيقرلمهرنفهالاصلامعىأما

،تدمبر3اومبهموالخكم

88888888888
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-!التا!لخترليوفم5الييومنيبم-

الفرنسي!الصحاف!ض
ف!نسكاتبأمبرتكلود*

لحىضالمرليرالممكريىولحصالمرنجةالصحالةصكلتآصرت

والإرراءالقدحالعاطبكلعيهوالازراءل!للاموتريهفدححلات

مقاللىحصصت!قد..،لربواد.مجلةحعدتهالمرلىالصحمى!الهحرم

وكاد،رالحياءرالرعىالحقلمىحلى،الأللامعلىضرصاَهحرمألهاإفتتاحى

كنهاالىالرقحةالمبارةلتلكاصتهلهوقد،،امبرتكلرد.:لقلمالمقالمذا

وجهعلىغاغالأدياداكرالاسلامإد!:ومىالاللاموصفلى!مرلبن"

تحرص(مرلييكحملة)الحملةمذهإن!:أمرتقالثم"الأرض

؟ردف3،رحدهمرليينلدىرلب!الفرليينكالببةلدىجرمرىإعتقاد

طلاميةالأدبالىاكنرمرالاللامانعراحةشمرلبنحلة)لى"قائلاً

الداثهالحاعةمتزمتريفكركيص؟لمدوماذا.الأرضوحهعلىوجهلأ

لاالفرليةالحدالةامامرأىمحاكمةلىالإسلامية

الىالممكىصانهايظمون؟يانيجرلىأماليمن!ى؟الفهميظوداين

الملالية؟حضارتاعليهتاتالذىالأصاسعلىفرلسيةمحكةخمَصى

داأمرتتقديرولى..؟ثرليربلدفىمذايحدثألىيظىكادمى

مرالأبتمبر11!حدرالأصرليةالاسلامبينفصلحيرالصرابحال!فدالحر!

مىالمالمةالمالةعلىبطقلاكى)العاصلةالمحاناهلدلمحارلةمشلالدى

الدىالمامحالإسلاملرحودمحخ!ديىالمظرميرمىفلةلهمانفرمالملي

رمراديراالمحية،01/2002لم7عدرو،.الأتموت.حريدةكلأ
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التادقئ-!ييوفو5الييومنيم!-

سم!!ىإلامرحردأبحدلىالحاقلالاسلامذلكلكن.رشدإِسنالجلهصادى

تابيصااقانلأامرتيردفع.الاللامىالمالمفىالصقةالحيو!

لكىالأللامىالحالمعلىالصبةوحملاتاالاسنحارىماعاصصبر

سوءاتفللاانالإسلاميةالحقانقمىالمديدصاعنالغمصيجحلادلك

.،دالأمىعما!حلاهالرم

معالدىالئالاصلامادففدهالأصرلةمهاجمة)لىابرتيرعثم

ىأيحارلالتىالقرأنيةرالتريعاتللقانونالمحاربةالراحهةعرىليىكلهذلك

الصمدعدأمنالالىالاستماعريكفى.عيهاوحواجزقيودوصعاسلامىلظام

.القاعدةالاللامإِلىالمفدلالا!لاممنزكرياأخرهتحرلكيصلمعرفةموسوى

حقمِقبةكىإعلاحعملبةنقملىالآنفحتىدخاهلهاالىالالةالحففةاما

علىابدىالادسالقردفىالعاءمننزلتالتىالحقيدةتلكتطهر

لالهالا!لامامبرتبصصثم+الدامبةرمفابرهاوجمالهابرمالهاصحدسعودية

ى!والحاعةالحامةالدرائركلعلىتمييزدونشفعههيفرضرحمىضمرلىدي!،

كلوتغرقالتخلفعلىتنصالىقواعدهتطميقعلىلجبرماالأسلامىالعالم

،والرقوالحبرديةرالتبعبةالناحرسحالةمىوالاللامبةالحربةالمنطفهَللاد

مصرالمصلحبرأدإديلرالتحدل!صلاحفاللغبريىدالإللامإلى":فال3

الفكرحريةيرلصقرآلىدشررتحتالاختناقهوالاللامىينالدلىالفلائل

ألوا!تعتهحإللاميةللادرحردالادرمنتجحلمحوقةكيةدىالمجمعريحلىَ

.المحجاتللساءالمامةالحباه

صحدالرصرللواءبحملردحبرصداملوعيةسرحالأنحدالمفالل،دى
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-!التا!لختزييؤفم5الييومن!بم-

عرسدالحزانرنحالىلباالأوسطالرقدىسحداكرلاءربنحلهم

،.الدامبةالأصلامبةالمدالحمىصهرات

المهاجربرلمجتحيمهاتقديمكىخدمةأفضلموالاصلامنقدادأمرتوبرى

والظورللتفدمالمحنمعدلكاسامالوحبدةالرسبلةهىنلكلأددرنامىالملم

الملتحيرصالسنكارشعهىالاسلامعننرضىحتىالأصلاحات31وص..

فىبدورالدىالصارغالجدلو)حتقارشهمالزواجعلىالقاصراتالفاتإجار

تظهرالىالمنيفةالاميةمحاداةورفضالمدارسفىالحجابحولةالدولجلى

ماوئونرفحنحبمونرمضالاترنتشبكةعلىالأ!لابةالمرافععلى

.."Iالمدارسىفالاسلام

دابدعردالاسلامع!عىالمدا!حيناِد:بقولهجينهأرااسرتانهىوأيخرأ

د)..ذلكلرااداغدا!..الأخرىالأديانضندينصىلىديهم

.اآخرضيناَسنكمتطلبلاتجاعلا

(231)
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التارلغ-تزييؤفم5الييومنيبم-!

بنج!ادئغنسرفيتس!م!يملأ

الحلمعمرلحىصالحأيحدلىأنهبدعرىالاصلامعلىتهجمصماك

ليهسمانصلهاعرىكلامومذا..والانانيةيمرتراطةوالدرالتكرلرحيا

عيونهميفتحردلاوممالاساصبعحنىعاعفاَيجاناهاحتعلميةتطورات

فلرلهمدىالدبىفلر!دىحلقتالحالةهذهمل..حدبدمحترععلىالا

قريبةومىالحققةعىالحيرةمنلرعاْالبحتعلىلهمقدرةلاوالذي!،مرص

غيرعلىلالأسلامتمكوايىالذعلىالأمراحتلطوكدلك..عيرنهممىجدأ

الذىالجمردعكوفنصرصهعلىعكوفهمفىيحجونممفادابصيرةاروعى

مامجد،وكنيرأ.محدانلمدملاالطرفينبينونحى..بالجاهالأحساسمقد

الجرةالجهجمبندعرىتر!رتمجحهنتدهلدعرىالإصلامعلىتهحمأ

مذااصعأدللهحاشىالاصلامننقدأنينغىلارلكنا.الاصرارورمماالقالطة

.الأسلام!هملىخامنهانقد:نترلادعلِاولك!.

تقديرعلىقدرةاوفهمأورعىلغيرنغدراالذينأولثكعلىوشامدأ

درلةمى،لسريرتسلبها:نسامرأةصحبحاَعليأتفدبرأالفضابا

سمتلالمحل.:الأسلاملفدلفرررة،لرتدفىقالتممامكان،لحلادش

وترريحهبيحه!حت،الىطمرلةايهالىمنالنالىالجزئلحلادشحكرمة

بللدلكيكتمواو"اعمالىمىثلاثةقلمننمتكما،عهوالإعلار

حلاف،القصاياسعددأعلىورسوا.ومدمرةمحروقةلى"حرىكتاًأرولى

الخاعرحرحتألى3لرالأصرلورلهايطاردلىالتىالدعاوى

الدلوقىتحريدالمحيةحمة.20021لم9لمr.عدد،،الأسةموتاحرلمدةكلأ
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-!التارلختزليوفم5الييومنيجع-

ماعربحللالهالحدبدكتالىوصفراألهموالمدم!،للنحصالدببة

النرترإجتمالاتسبؤ!دمماالمعلةالأعلبيةعلىتؤنرفد،ل!سلامماهصهَ

لبنجلادشوالياسىالاجتحاعىالنرالقصفرويحكر،الديى

احناعى،اوجاسىنرالقأىمبههابوجدلاللادىأردىنكسوالدهة

تحتصررالناءيرتحودالمجرمود،أساسهشايرافقمدمقدالياصفالأرها!

،المرتخىويحدبنيضرسرالآلا!،المارمىخرفأستحرةت

الوطبة.لببةا!ركةالنرةمربنالدعارسذشطررأضكلأوباخديردادي!إد!التحد

ضدسبشاحأمحالهمرحصنوا،السيمالنردىالتمكيرالأعرلبولىمدمإد

وأبمهمأدبحاولحد111دلأ،عقاهبحمدلالماتحرصأحدلفدهإدا،

تحلص!ىيةالدانماعرتهبتلقد..ابجمذاحارجعقلهيخدم

.المحالاتكلفىالرراءإلىسراتسةالأ

.الرأىحريةيخهالأتحترمدولةشديىنقرمادأبهبماوراءسأقصدلا

فالسباسبرن،عياسيةمهرلةموديمقراطيةمنشحلادشتفدمهوما

لدالعلأله..سحلادلقعلىحديدألىومدا،لدكتاترريةيمرسولىالمتحرد

النىالياصِةالأحرا!بسب،7191عامفىالأصفلالعلىحصولها

والمفراءا،مببرلعقآداهموالضلبروالد،الاحبيرخدا!لاكطممبرالدنسنحدم

حدأممدشئومداالإصلامهالدوللىولالأحصالإصلاملمدسلدلا

نبقإديمكىلاالإسلامسلطةتحتلىلأ..اللادتلكلىبحردللدبر

حدأنخاحالإصلابةوالدرلالحبررحر!بةالمر؟درحفرقالإلاررحفرقبمفراصةالد
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التا!لغ-تزييدفم5الييومنيح!-

الاءيفدواخىالأسلابةالفرال!عاجلةبصورةتلنىرانليةالمل!انعحبلإلى

يمىالىحفهىصولبىحةواداهجوارالناءالاسلامطلفى

الإصلامتحاربواأدفلالدالاصلايةالدولمصالحةنريدود-داداكالالى

ويسالدودممهمتحاطنةشاعروممحملورالاصلامعنيدالحراالحرب!بحض،

لاسمللمراةالاسلاماضطهادا!أباندونأنهمكا،اللبرايةلإكاالأصولين

الاسلابة.للدولالحبفبرنالأعداء3هزلاء،التالاتنحدد

فالأصوليود،الاسلاميةرالأصوليةالاسلامكينفروقاىيوجدلاالحغيقةفى

ءدفرةالاسلامصننخدالىالأصلابةرالدول،الحفينىالاسلاميطبفود

الحدكنة.الحضارةعنبالابهدشخلص

مذاعلىأوالقلاوألاوالاسلامالحرببينالحلافعنكيرأنعلص

ييرالقيدسابين،والأ!رلةالحلانبةليرحلاففاكفالحقيقةالراى

مالير،الجاملالأسوالايمانالحقلانىالمنطقىالتفكيربينوما،والتقدميير

الحركة.يكرهودومنالحرية!حبونصليرفملاْمناكوالماضىالحاصر

ص،؟الخلا!مذانحلكيصمى:لقوةاليومنضهاتطرحالتىالقفية

التعيم،طريقعنلللالقاللأومنلافانا،لابالطع؟لالقاللالقمصطريق

النعلبم،هوالمجنعصالا!رلببرلاشصالالامنلالطريقاِد؟1.اقوأنأربدما

كحرك-رالالساليةالحلماليةودفعتيطمنلابد،الحلمالىالحيمرلالأحص

؟كنرالدولىإبىط!ألىالإعاردىحدالأمعالمحتمعلاءصباسى

.العردإرمابصحطر
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التا،يغتزييؤض5الييومنيبم-

لحهلر!مىبرحدلالممل،الرىالح!إلمادلىملا"!لهحربر"لاكلىج

قلهممرالحلل!رلكردلك

شمكحَه-اصبحادقبل،سلمةالهـرةمىترليتألىحكبتكتالىلى

ركالوافدبأانباعهاعنهرهوالدىمحمدالبىحباةإلفدتماركنيراً.ملحدة

كبةدىالاطاءصلأصدفانىنصدبتولطالما،احلهصللهـرتيىسمد

واتمجى،المجد!ىللصلاةيدهبولىسارالراالدسالمتياتدىاوالطص

؟هدهب!الدبمالةبرمورالحلرمرصنبدبرالدلهزلاءكب!

دااصهاستربسو!فالىلالحكومةعلاتةلهامسالةهركتالىمعكالىإِدا

لصكصالنرلنطيىافانلسر!ولكىأدكارككرهألاْأحدلىبفل

ةعبِحملةاصحادالافلعلىولكى،بلدىدىمراتيراكرداد!حلملاانا،

عى.احديكتمهاوتراضحة

رالممىاللمطبينصراع.نوعهفىدربدصراعموقالمحالىإِخلطتمكدا

لهمحاصةسانىاوسى،لالأصربي،وصموااواالفهموصفوالمىفمار

:لىملحدكفرة3عدارسالمسلمور3الهمطهراخى3سرايحرلحهالا

لجتوالمنقاطحهالجداحلةالممالىمىحملةللحربةأصب!!رحنى..متحررولى

المضل.الفالدرالالحرا!القصدال!لليربهاالتبيريصمى

الاسلا!ىللمالموالإختاعةالاسةالأحرالمىلطرلالررلملعا

عصرالمملردعان!لفد..لهمماحاقصمراالدبر3الملس!-أرلرحدلا

ض،الشاسىالإصتعمارعصرثمالمييةالهحماترعمرالمساليك
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التا!لخ-ترليؤف!5الي!ومنيح-!

لصررةالتحلصمحعةلحىرالاصلامىالمرلىالمالىدرقعالابحليزىثمالمرلي

.ومقاعدهو"ضكاله

وكات..ناقضةشحاراتنحملل!صلاحدعراتالمحةحلالننات3

التناحرفوضىإلىاالحدثالمصركراحهودوممالملونصارأدالننيحة

،مالة.تماونأبنةالحدالحصارةسايرةعلىرقدرتهموحودممبهددالذىالاحناعى

888888888888

تميهرماسشاذةدعراتتظهرألىلحى،الأصلامبهإبتلىمماومذا،يدعفلا

.الأسلاموحهفىسبهصارهخىالاسلاس

بحرلردلا،مكرةمقاصدلهتحثوالذىا!حرمالقركدلككلفىومم

..للمالميررحمةحاءالذىنجيمعنولاقرآدهمعىشينأ

سو..الحريةدليلمرالالحاد)وكا،تجالحادةيفتخرصارمىمهمإدلل

الأيامصيرمفىمسلمةكانتالتىةالمرأتلكالضصهذا

3*()
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-!التاريختزييوفم5الييومنيبم-

إسركي!ىعرسيهم،ىدانينسيم

بصرعويهصمبهوتفكيرهالكريمالقرآنالىبماليههردىلطرةتقريما!ى

..حاسأعلبهردلابكودلكىلبهماحاءلكلفعرفلهلحديتلانىاررأبا-راءهـ.

للحديث:عرعهدى(1)حدالحينالصحفىقال

وشاعرهالمالمعقلفىسبتبر1)هجاتاحدنتهاالنىالصدمةبقدر.

بإرنكا!فيهمالمتبهمؤلاءدبالةدىالتفكبرإلىمادفحتهلقرالمر!دىخاصة

اكتثالحربادلوكمابدافقدالملينمنكالراولألهم،الربرىالمحل

نرنأ41شدالحالمفبردى!ميقالاسلامأدمعضأبعرهـعهلاحدبدأدبأ

رالماديرلىوالجحصصردالهرىواعحابرالجادونوالمضضردالباحثردواكى.

.الإصلامانهمايظمردكلنراءةعلى

الكل،فبلمىنحدتلمفبالبةارفاعأالكصنلكمببماتوحققت

ابخددصالفدرمذاكلإنالأيدفعصصلزالاجا!ةبحداربحارلرد

؟الألرباءف3ويقللضهسيهايضحىعياتعلىفيقدم،الدبىرالتحص

الفرصةمذهاشاروهومحتل!لكلفكروكالحادةالأسرانببنلكى

مداعلىاصفواوكا،فلسطين،رضاِغتصابهمتحضيدفىوالهمالى

صكركعلىالحصرلدAابحارلون،التوراهمىمتوحاهاساطير-الاعتصا

ديادالألحىحبرحادإسرانملىباحتعكصوقد،المرآدلصرصمىملكه

نحليلعلى،دانىيما؟اصهالأوسطالرقلثحربالحاصةوالثفالحات

لارصرعلافنهإِسرائيلضح!")سمتحملبدراسةوحرحالفرآلةالمصوص

0,-.2،الأمةصرتاحريدة,1) 0 2 / /9 r،
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التا!لخ-تزييؤف!الييو+منيبم!-

ماتمامأتحالروشائحإلىنشدراصةومى.،ومصريهللقرآدطبفأسللإ!

صة،0041صلأكنرالمسلمبنلمرسلىإسننر

الهإلالبهررالراصحةالقرآدساداةمىبالر3:دراشهفىاىدال.بفرل

أر!مةاونلانةالقرآنلحىويوحد،فلطيرارضدىحقهملىالدأيككلم

ارصادالر!لادعلىواللامالصلاةعليهمحدالنبىفيهابوصحلصوص

.البودونخمىتشمى)سراني

انئقذسةالأَزضاذخئوانَؤبمبَا؟)نحالىاللهيفرل21الآيةالماندةسررةلى

!ورةرفى!!خَايبرينتنقَئبراأدْتجاليكمْكنئترتدلىواوَلالَكغاللةكتباقِي

رلىاللامعيهصصصيدلاعوربحدالحالتصفوهى137الآبةالأعراف

يمنعَفونكَائواالذِينَانقؤمَواؤرَثا،:تحالىاللهيتول،البحرإصرانيل

بخيغننانخنئرتِجكَكَلِمَتوَنَئتيِخهَاتارَكْنَاالِيوفغارِنقاالأَزضِمارِقَ

يعْرِثون!كائوارَمَاوتوئةنجرعوْنيَمْغكانتاوَذئرْنَاصبروايناإسرايخل

الآحرةعىتنحدتالنىبالرءةننعلةرمى401الآيةالامراءسررةو!ى4

وكذنجاءف!ذَاالأَزفنالنكنواإينرَائِهلَبِنىبَعْدهمِنوَتنا)َ:تحالىاللهيقول

،!ننِفابِكمبخاالآخِرةِ

دالى،بماالهاحتمعحوارأأحررلوتيدوت:ب!يدةأجرترقد

يهردىدالىرلسبم.وكبصقالمادابدقةنمرفولكى،لأهيةلمهنشره

91عامإلرانبلالىرماحردمقموالدصعرلى 9 tلالمحالراتوعمل

دأولحد،الصتدىمنحصصوحدةوهى0082الوحدةدىالإسرانجلبه
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دلغالم!تزييوفم5الييومنيج-

البرببرد!والأاللمةدىوالدبهوراهالمابخيردرحنىسغبدهـحصلالهى

عام!ىالدرررطانمةصمنولأعيى3الحربةالحامحةصالمرلىد!والأ

ىدالدببةالطوائفمالحةلنصةرنجا8291َعاممىومارالأدبادلررارةا63!

سرافي.إ

:الحرارلصوهدا

فيه؟لحنفدكناكال!الترآلىاندراشكمىنفصدهل-س

.بهرىضاحاةرهدهبالتاكيد-بر

!الآياتمذهإحتفترابر-س

جداَ،الآياتمذهبحردودوالذبنالاسلاسينالدرحالبقد-!

قدلكالواالجطقةلموبيخىالدبالتاريخدرايةوعلى..تمسيراتهاويحرفود

الملحرربهاحددايىالطريقةتتد!رمع.والهامهموجهم!ادرنىنجحوا

لبهم،الصلوسرسةاِسكانات،،المحتلةحداتالأسصقوقعار،امدامهم

دلكومنال،دتيقاًفهماالأمورفهمالألرانيليونيطعلماللحظةمذهوخى

حنمل)تفاقحولياحرارودار،يهر)سرانجلىشرلمع!ملأإلتقيتالى

لحسالى،المماوماتإستكمالفيرمشكلاتصعوباتوظهرت،الوريبنمع

أحت؟سلمبرلبواالسلطةممفالبدبمعكردب!الذالحلريردملوفنهاْ

لالحربكمرودالدبىييرحمدوالأالدرررمنلسهمملمبرلبسراإبهمعلبه

الصرلهداالكمررهدا،لحدهلىيرحدرلا،الألباءحانممحدإدالقانل
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التادلحن-ترليوفمالييو+منيجع

،الرلاءرعدمابلةوبتمرودالدايةص!لربهمتملاالكركيكتْلى

مساللطةليطلراطالمالالهمبرصحومدا3دااِحتارحكمىوكالهم

الإحاساهدايتمادواحنىلآحرار!كلممهمإتساتبةإلىالرعلالمم!

..ومصرالأردلىمعللحالحلافأ

الملطبير؟صومادا-س

الحرالراتلىإصراثلنجاهالماماللركبحددادبنافادنمة-س

وراءويفف،حاسلحركةالخاصوالمبئاق،الملطبنىالمبثاقمما.الأحبرة

..القرآلىمىساحاءعلىبمت!دوكلاهاكاس!احد،ال!عرداتياسرالمبناق

الحلاقاتلحمرصاليهرد3مزاانيحددالفلطينىالميناقص02الد

؟ما،انريحيةالحفائقسعنتراعلاملسطينبارفدلهمالروحالةأوانريجة

إلىالنيلصل!تربظلمودالصهابةإنمبفولحاسمبناقس32الد

ملعمطيناحتلالبحدالمرات

صهيردحكساءبررنركرلاتسىبالفصلمرحردةالخطةمدهواد

يملمياصيرالبئلكى،الفرآديةالآيات!!ضمانرحصاسمِاقرعصرمأ

لاالمناقالىالمقرلةالآياتأدبحردودولاالقرآديقرءولىيهمزيدصحطمألىتمامأ

حهم.هوالكمارمصبرادنزكدالىالآيةنللليهودإلدأتحرص

للمزمبرعداوهالاسضدجادنمرلأحرىآلا!هاكلكى-س

اليهرد!

(034)
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-!التا!يخترليوفم5الييو!نيبم-

الديررحاليحارلالىالاصاسةالرصالةمىرهده،صجحهدا-!

الىالمحادبةالحلافةل!المصلهرنرصيحهاربدمالكى،لرماالاسلامى

ارصدىحقهمرل!محمد!الىالاعنرا!البهردرلهصلبصأإساس!ات

ناريحاولانالحقهداينجاملادالميثاقيانالحصوصمذافىرعد،فلسطير

يةالدعلاقةفلعطينوارضالمسلينبينالحلاقةيجحلا

لالرحهللسلمبراللهأمرعلىنفرمالاصلابةالمحنفداتبلالملافة

إلىأيضاْرتستند،الكحبةالىالقبلةتنتقلادقبل،المعحدنحرالصلاةفى

الملاتةتبثلالقدسالملاتةوص،القدسمنالاءإلىمحمدصمردتصة

ا،تص.المجدهربالقدسرالقصرداملمطبرلارص

دكر!انماالقرآرفىواحدةمرةرلايردلالقدسلمطأناقولأنواود

فىالمذكررةللقصةوصالنسةالأصراءسورةفىمقطواحدةمرةالأقصىالمسحد

بدعىحصادعلىواحدةليلةدىالفدساِلىمكةصالرسرلرحلةصالفرآد

كتتفقد،اللبلةنفسمىاخرىمرةوالمردة،الاءاِلىرالصمرد،الراق

هىْواحدةحملةالاسراءسررةفىفقطالترأنلىوالمدكررة،الىةiرسد

الدِيالآتمناانمَجدِإلَىانحَرَابمانمَنجِدِتِنيَلاْيحَدهِأَلنرَئانذييئخانَ

لحنى!ىر)عتدت،كاانجمِيرالنِغفوَإتَةآيخاتامِمقبنرِيةحؤلَةَنارتجا

للفرآلى،دارضىمعلالنرارىإسلامأممرأ021صأكربهالاتعلى

مصرليعالقرندالمصربرألررمىاحد1',)كبرأسألىملألرحدت

دأفصةيصدقمىكا!ر"؟كابهلىيقولالميلادىعثرالرالعالفرلى!ىومات
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التا!لغ-تزليذفم5الييومنيم

الرسرلررحةعاتةالدةالىكما.الأتصالمجد)لىدمبندالرصرل

مرحودأكادلالرص)د:فالتالرسرلولحاةبحدكنبرةأحادبتعها!لوالى

.ماك)لىروحهبقلقاماللهولكنبجدهالمرللىالرمطول

حفبقةانهاالاس3زبياأسطررةإنهاقالواالديررحالادرالحلاصة

.الناس3صاالهايةلىوالمرت

مقدسة3سدينةالقدسصارتالببلهذا-س

مرةوكل.شاخرةظهرتصاسبةضرورةمعنواءمفدذلكلأدسم-ص

.الفدسوضعبخحاظمالمحنلغةالاصلابةالناراتببنسواجهاتنحدت

هىفماالميلادىالسابعالقردمىاشكلقدالقر3نانالمحروفش-س

؟الأباممذهواقعمعموصوعبتدرجة

ترتكربالهاالفلسطييةالمرانبقنفرلهاحفيفةمىصنمدةالمرفرعبة-ص

!فهاترعرحلخى..الفرآدهىصححبفم)لىبفولردوالأثمةالفرآلىعلى

ايىالآياتبحهلالهسععبهمالفرآددرفهأمرمىالحر!مده،دضغ

الأصمداتتاول

الحركةاعضاءصعددميهاشاركصخرأندوةحفرت؟دحدثرتد

ملسطيرارضلىالمِهردحقعلىالدالةالآياترقراتتتوعد!االأسلامبة

هوالآياتمىالمقصردادالأصلابةالحركةممنلرعمنمافيرنباكسلوعرفع

رلهالأسرانيىالعبوحاد،المجلعادةحطبنةحملتمدإشهىندبموعد

2،3()
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التارلغتزليؤفم5الييومنيجع-

سهم.رالمضصعهمالرهـلالإشمادمفام

نحدصه0013مدتالقرآلىلىآباتارلعارنلاتمللكى-س

أكرسسرهـمدلحرهـالهالاالانلطحأ)3لأرعالإضامالممرأ

لكلمرضرعىننوهررلالألصألإعارهالصالىبخطرقبحنىاسا-!

ماكإدومىالراصحةالحقبقةتجامليستطيعمنبوجدولا،المزمن!م!واحد

نلانةلىمدكورأكالىلرخىملطيرارضمىإصائلبى،حفةدكرأ

للمسليم.لالةالأرصلقدجةواحددكريرحدلاكما،مخلعةمواضع

الاحلامى؟(ل!رمابامرجحأالقرآناصبحكيصإذلى-س

دلكوتمعل،الماوىاليها!دىحاءماوتجاملوأدشيجةهذا-ص

-أدودومده،اللهوحرب،حماسمثلوالأ!رلةابخددةالمطماتكل

النىالصاراتكلوسالنالى،الفرآدسلبهردبةالمضادةالنراتحدةمىلفلل

لهاإساسلاالىالثرثرةصلوعمىملطبرلارضدلكرلطمعلالحهادنادى

النفيراتحلالم!ايضأولكىنالقر3نصرصدىففطلبى،الصحةص

؟الترآددىتردلميصكلةالىتعر!مل.الصوصلهدهالممددة

الدبرالإللامبةالدرلةيهودارمةصىوالتهىبداالهردعدالحهادإلى

بستنهدصلادالقرآلىتحهدلفد،لمصنحارييررلالة،محمددبىردضوا

أبصأابقمدادىالمهوديدكرلى،لك!،بيحتنىسر!اللهرإدجألليأيحدلا

)3،3(
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التا!لخ-ترليفىفم5الييوضيج

؟الوعردلهدهيؤمرنالمنحرولىمل-س

الحمهةواعصاءالنيرعولىفيهمبمالكفييزمنولىكلهمالملرلى-ص

علماليرنلينهمبرحدلاادالحبة

لحرصالمصلرءلاسراحمداتارلحممدهل-س

؟والماورةالمراوعة

مىايكودوقد،جيدأالنصيحلملكنه،مالداحلهاعر!لاانا-بر

."القدسشالساءالىصحدالرصرللانيؤمودالدب!

النطرأصحا!الحلماءلرصاحيثحانمذا-سارهفىدالىتيمحارل

.المكلاميرهنفددىالفطلمراربىإنامة،الَفربممىرالإلصافالصاث

صيحرحأنالأحوالمىحالباىجمكنهلادانىيماى.ولكه

أحاديتونالقر3صكتويخساوالمسلمينالأسلامصكتميمايهودبنه

بمحارلاتلةبحتحارحارلوفيةضأفاالدىرالحوامحوروطه!الرسول

الكريمالقرآدمناخحأددفكاظ!ينأرحص!في"لهودحقلةمساهي

ولالكماللهيهبالىالمقدسةالأرضادخلواياقوم):مىآياتنجلات

.11لأعرافاةسور2\)«(خاسرينتقلبواأدباركمعلىترتدوا

ايخِيوَمَنَارِنجهَاالأَزضِنثاليقَيتفنعَفونَكَائواالذِينانتَؤمَوآورَثا!)

ماودضَتاعبروابِناإيمرافيبَخِيعَلَنرتجذًانخئكلنتوتقَتيهالارتجا

!!يعرثونَكَانواومَاوَقَؤئةفرعونيمشغكاد

(34،)
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-!التا!لغتزليفىفم5الييومنيبم-

الآنجرةوكذنجاءلإداالآرضاينكواإسرايخلبنىلمدهبنوتنها!

!!نفيفابكغجتا

رأإصرانبلبىامرفدرتمالىصحالهاللهأدالاتالآباتمده!ىيخقرر

راررعدا!صحصمىلهاشلومما3لأنقادفلطيرمىسمبعةأرصأيدحلوا

فس)رتدرافانأدلارممعلىيرتدواعلامروطاْكانالأرضمذهلئكس

هدادىرليىالالسالىالاحتاعصنمركنةيمر3إلىتقلأدالدمى

لدtلهمبهبت)صرافيبراسكهاالىالأرصلادالقولاطشدوذاوإدعاء

)تجماعىعكلداتهحدفىفالكىلمبهالأختلاقموافتالأسد

،.الجراتوكذلكمرترت

إصرانبلوالهودفبر)سرافييىلبربرفدالكربمالقرآدادماونلاحط

ايهردحلفهمنملهاعلراونلاعصوهاطالماالىصسىضربمةأصحا!مم

الذىوهو001يحقر!أبناءرالعيهودا)لىإسرانيلبيامررصاعدساعيها

الهردىالرجرديديمأنيشحيلأمراًاليهودوتولى..،اليهاليهودكت

ولم.النزييفومرودلك.لهماللهفضلهاالنىالأرضفى(الاسراثيلى)

شالهْحلمقال،المزيمرداوالمحرفردبالهمإلابصفةالكريمالقرآدفىاليهردبحت

(الاءسررةأ!!مُوَاضعهعَنانكَلِمَيحزِفونَفاذواالذِينمِنَ)

!!بِهِذكِرواتتاخظرَنوائواضبعهِعَنانكَبنميحرنون)

بمالمائدةسررةأ

!!تخذوةمداأًويخنمإنْيقوئودس!اضِعِهِنجعدِمِنانكَلِنميحزِلونِ"!
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التارلخ-ترليوفم5الييومنيحع

االم!نبةسررةأ

eموعَقئوةفانجعْدِمِنيحزِفونةثمَاللهكَلانمينَئونَتِفنمفَرِكأكادوتد)

،القرةرةص]!!بَغلَئودَ

،،وأخررلابلطرارقطرنتهموفدالاكلةمذهعلىالجردكادلإدا

دأاملهماللهتالىالأرصفىيظلراادالمكنمن!هلوالروم،ولحارس

بكرنوالا3عبر3فرمأبهماللهيبدلوأدوالأنحلالالصادينملهم

امنالهم؟

الله"صونلك..ماونعذلك

تقرلاليالقرايةالآبةيفبمانبريد،دانىيم.كانوإدا

!صاَيثرَكواوَانذِينالهودَآئوالِلذِ-شَعَدَاؤةائاسِأَئَذيجِدن"

،المائدةسررةأ

الإعترالصاليهودردصببوقهالىحاءتالآيةمدهلالىبدعىلإله

كرايهمأرسرىتدكرلحاثدةلاعرافهميكىلمالدىالرقتفىمحمدلالبى

يطلقراالم..محالحنهارمنهالتخلصيمكنيلامتاصلواخلاقىلفسىطع

الجرببم؟أوالامميبناِلمعبر3الرسائرعلى

؟الخلرقاتدرجاتادنىمىيحعلرممألم

؟المحتارالئمع!أنفعهمبححلواالم

الله؟!ىحلتررحهملانفيهماحلاللهحJراِديقرلرنالم

رلاالكنائىدىالمسيحيرلىيقوللا..المسيحيينْعىتلمرذمميقلالى

عدةع!يخيفردلارهم..لهاومناقمىللحقيقةمحالفموماإلايمحلرلى

الميحييرإيجيلإلى..الكمانىهذهصدالحملموالبهردىرراحصالا"!ام

الرعمعلىإحرافهمراليهردىررا!،لوصرحالمملةالحطئةمدمصإلالب!

؟؟ديهاللهاكارحردص

برمكلمراتنلاتالمسيحببرمر!لصاليالودوواحص!.النلمرذربقرل
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-!التا!لحقترليفىفم5الييومنيبم-
ولطب!..وحكرمالهمملركهمولحاصه..ححألادالهماللهإلىوالإلمهال

مدالحفدإنارةم!ولايد.حاصةلصررةالديبررزسانهمسالمد؟هدا

كلخلصالبجبرامرالعلىالأنلادحقالهرداللهإعطىلفدالمجير

أوصوالرقةاللطصطربقصأوالخارةطربقعىصاءالهـكةوالرصائلالل

اللاداللهيحب":التلمودبقرل3،الرفةطربقعنوحتىوالحداعالحنى

يرتكب.المعيحي!لحكمالحاصحةاللادصاكرالممجولىبحكهالاالى

كرىجريمةيرنكصولكه،ثادjالأعدةصحدأ1خدمساإداحطةاليهودى

بادمقحايكردادالبردىعلى.*.."سجىرنىخدمة!ىعملط)دا

،صاسVlهداعلىسهبحاكلانعبهوبجص..شرحىجرادهرالمجى

كافةاسنحدامعلبه.ولكى.الرنبيىمعالنراوالحبرعملعدماليهردىرعلى

سحبقحردىطر!عدمشحيايهردىراىما)ذا.المجيرلندمرجهوده

.11الهرةناع)لىالمبحىبملدإيىْبدمحهإدلحب

بردلمالقدسل!طإدأقرلالىوارد:ْدانىيقولالمزبْصالحهلعسابةو!ى

..الأصراءْصرةفىفقطواحدةمرةالأتصىالمحددكر..الفرآدلىراحدةمرةرلا

L,لىدبالقر2نجير-بانهصامحه-اوقارثه3يوان"دالىيربد،أولا tلبه

الناياتبدركانيتطبعلنلأله3الوجد3رابهذارهو..بمفاصدهعليم

بردلىالقدسلمظإن،اولا.ونقول.الألفاظذكرسىالقرآناحلهاصجاءالى

درحانهااسىسىللمردبةنزبةسفامهاالقاملأدالفرآد!ىواحدةصةولا

والمجدالحرامالممجد،يىالمعحدفىأدائهافىتتمثلوالمبادةوبعلاها

لىتملتالىالريةدلالةرهدارجدهللهالاالجردلا/يكرِدِجتالاقصى

ا!امالمسحدردصإ!نلَيلا!بِعبدهأسرَئالذيشْحان)ا!نجةالصارة

لبتملفطةثمومىالأقصىالمتحدرمرألامقاللمحددكرلداهةيقتفى

..المعىانوانرمىولااللفطنرانردىلابلداهاذتمملاالمفدس

مصاهـعندىيربدلادالفدىالحادةإطلافايحىلاالمفدسبتإلى3
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التارلحن-تزييوف!5الييومنيم

للتحبد.نهكللاىاوللحادة!ضباىحىلاولكنهوالرفحةوالزكاءالطهر

ويكئتحصصالملمينياشرقر3نكمإن:يقولالىيريد"دانى+ركالى

نه؟أبافىالمغدسيتبدكرْلم-نجلنملليهرداوةعد

سررةفىفقطنالتر3فىالمذكورة..:الاسراءقصةعندانىيقولاناما

اننبِالىأانضَااننخِدنِنَيخَلأببدانرَئالدىصخنانَأوهىواحدةجمدةالاسراء

الاسراءقصةسيجحلانيريدكادمل؟دانىْيريدْكانافاذ..+،الأنما

الأسنرسالعننكفلاالنىانررانبةالفصصضاكلةعلىالغر3نجةعاغهافى

لمشريدالمرقفأنعنفضلاهذا2الأ!ورىالتخريفحدإلىوالتخبط

لاالذىاص!وقفمويكونأنبدفلااذنالماسينمنلأحدتجلشيحدت

فيه.الأفاضةيص

نأيصدقصكالر":قالكثيرابى)ن!قولأنايهودىذلكافتراءاتوص

كتهلماالمفصلةالقراءةلمدرلكنا...الاقصىْالمجد)لىذمبتدالرسرل

عنقالنم..."دالى"سهs,افترمماضيثانحدلمالموفرعمذافىكنيرابن

كادلالرصإن":قالتانهاالاسراءفنعليهااللهرعرانعائةاليدةصقص

..!هاكالىروحهشقلقاماللهولكنبجسد.المنزلفىاليرمطوالمرجؤدا

سعالأسراءموعدفىللنك)نارة:مصفهنا.نهارارقعالحادتباديىالكلامسهذا

...ليلاَكانانهفىعريحالنرآلىالصاد

،(الإسراءحادتعى)قالواالدينرجالانرالحلامة:دالىقرلحاءنم

.+الاس3مراالهايةفىوالضرتحقيقةأنهاالاسزعملبنمااسطررة)دها

حاءممايكدلودمكانهمأسطورةالاصراءحادثةإدالدي!رحاليفرلأداما

لبا!"ْدالى+يقرلأنواماادي!رحالعلىافنراءدهذا،الكريمالفرآلىله

الر3كالىلحإدا.+الاس3مراالعهابةدىوالضرتحفيفةإيهاالاس3ر
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-!التا!لغت!ييوفلأالييو5منيم-

،لذلك.الإصراءحادثهَايدواالذي!ممالحماهيرحهالصكادحقليرإِرحالى

لفمهصمحمدروحهاأكذريةوالمعراحالاسراءانحهرلحفد!ى"دالى"بفرر

حقعلىالدالةالآياتوقرأت":مهاأكاذيبعدة"رالى)1اورد3

نأعلىيدلماالكربمالقر2لىفىل!بالهعلا.."ملعطيرارضفىالجرد

لىإِصاثيللىل!ناما)صاثللىرلاليةسحةكانتاانملهمحفرقاثمةماك

نم..اجتمابَصنةرتلكأكضااليهودومنمنهمضاعتمقدالحمةيصرلرا

..الجردسكنهاالىالأرضيقدسماالقر7نفىيرىاديريد+دالى+إد

دابربدكالهاو..عرمادودالفدسأرضالمسولىبفدسادبربدمكاله

الفدسةوحدمإصابهردارضبادالملبنعلىبتعالى

تردلمصيفكلحة؟"ادلصاحبهادانى"يقولأنوالفضولالسخفرص

دإ؟القرةعلىللدلالةمل؟القرآنمىصفكلةتردرلماذا.."Jالقرآلىابدأ

المعلونبهايدافعالىالقرةةدلالدكرفىمقصدارأنلغايةوالحد31القر3ر

إدالملمينمحثريا:+يقولأن"دانىغايةْإن.ورحردممديهمعن

قرآلكملى+الب!كلمةتردلم.فلماذا.بال!يفالثرريكم

بدءاليهودصدالحهادان+:ميقرلتجاهلهأوجهلهإلى++دالىيحود3

.."حمددبررلضواالذينالاسلايةالدولةارسة!ىواتهى

علىتفرضالتىالمحولةالقوةكانواوكانهماليهوديصورألىيريددالىإن

"دالى"تممدالتى+الحهاد+لفظةلكن.."يحاهدوها11المليمْد

لكى..دولةلهمبكرلىفكيفنمرمىاليهردنادرصاكةنتفئلااستحدامها

؟لفرلمادا

علىصصررد3للحاصرهمويريفررماصجهميفرارالهردهكدا

والنحربصالرييمالحبربحبراالىيتطيحولىلاإلهمأحل.المسفقبلنربم!
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التارلختزليؤفم5الييومنيجع-

جعالمرا

الميرىالوما!عد/د...الار!حلهاية-يها!1

حربدترحة..جارودىروجه..الصهرلةأحلام.-بها!2

ضبلفؤاد..المالميةاليهرديةشكلة:-كتاب3

نرحة،حارودىروجه..الأسرانبةللاسةالمزسةالأططر.-يها!4

8991الروقدارالاضر..ماممحمد

حرحى،صبرى.دااللمرربدىوالفكرالصهيوساليهردىالترا!:كتا!-5

بدوىالرحصعد/.د.:شلمعكتاب6-

..ديررنتولناب,الحضارةتمة.-بها!7

أعبرمحسدنرجمة،الايمالىعصر

حدادحمال.،أشرربرلوجيااليهرد:-كتا!8

المفىمصطمى/د..والصررةالأعلالعر!بها!-9

.كاصبرر.ارلت.الاربجةالمعردةدىبها!-1"

محمودحمدىاحد:ترحمة
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التا!ل!-تزييؤفم5الييومنيجع

الحفادمحودعاس.الررمطلعكا!ْ-11

عرضرمحمردالدارلصمموث.-يها!21
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمیة مختصة بكتب االستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://almaktabeh.com

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary
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