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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

أل

زائ ألألهثاةواألألىلنةبأل شةواألىا ةإلاألإنألأصح بألالقو أل ستطاعينألأنأل صنعياأل

أنأل ميزياألهمأللتعاشألأفنة  هم..ألأنأل طعمةياألأفنة  همأل ةبأللحةي  مألىم ة   م..أل

أنأل قيلةةياأل ةة أل عتقةةإلىنألأنةةيأل ةةاأل ألى قةةإل ياألم ةة  همألفةةإلا أللن مةة ألالحةةاأل أل إنأل

أفن  نةة ألىه م زنةة ألزثةة ألهثثةة ألأله  ةةإلاأل أل تةة ألإباأل تنةة ألفةة ألاةةبا   ألأىأل ةة  ن ه أل

أل ابألال ا  (أل  لإل   ألانتفضتأل ا ألىال زت

أل(.أل139م اا تألإاو ا أل أل

 إنألالةةإلليفألفةة ألاشاةةو ألصةةفق أل ةةابأل تبةة  عاب..أل.األاةةبح نيألهةةيألالمشةةتو أل

ىالمؤ بألفا  ألهيألالب  مأل ألف  أل اع أل مألاأل ألالأل بق أل عإله ألل مؤ بألز  ألفة أل

ألنفسيأل ألىالألف أل  لي..أللتنينأله م ألاأله ألالع ا أل ألىلانينألالإل بأله يألهلل(

أل(ألا/الشوىق.أل11/1716أل القوآنأل  ف ألظوفأل

أل

أل

أل
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أل ا األااإلألقطبألزنقسمألإل ألأقس  

أل ا زيألالم ا .أل-1

ألازج هيألاشاو  ألالع  .أل-2

ألازج هيألاشاو  ألالمجإلم.أل-3

ألأىالألاأل ا زيألالم ا .

ألزنقسمألألإل ألالإلاأل وا  ا

ألالمو   ألالىل األ ائتيألف ألالباتألىالقو  ألقب ألمليليألما ألالع ي .أل

ألالإل اا ألف أله ا ألما ألالع ي .المو   ألالث نا األ

المو  ةة ألالث لثةة األالم ةةيألهمةةإل مألىاهتم  ةةيأل قةةيفألالشةةعوأل ألىالصةةب  ألالع  ةة أل

لشةةعووألىزال وزةةيأل ألىصةة تيألأل عبةةإلألالقةة م أل مةة األاةةمألالبةة مألالعقةة مأل ألى ق الزةةيأل

ىقص  إلوألألف أله وألالمو   ألف ألالمجوتألالمعوىف أل ث ألما ألالع ةي ألىالواة ل أل

ألىالج  مألىالبوغ.

ا عةةة األاهتم  ةةةيأل  لنقةةةإلألالم ةةة ألىنثوزةةةيألفةةة ألالصةةةي ألىالثةةةوفألالمو  ةةة ألالو

ىال  اةةةاتألهت ماةةة ألفةةة أل إل اةةة ألالعقةةة مألالم اةةة أل ألىزتيهةةةتألهةةة وألالمو  ةةة أل

أل معوهتيألالم ا ألف ألالوا ل أل مألأنص  ألالوافع ألىزال اإلوألل عق م.

المو   ألالخ  س األ و   أللميمألأم يأللمأل ث وألليألفا  ألإنت جألإالألألالق اة ألىهة أل

أللحوبألالع لما ألالث نا .زمتإلألاا  ألا
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المو   ألالس ما األظ ي وألهن قإلألأم  أل ش ي أل بأللوفأل ق الزةيألفة ألالواة ل أل

ى ح ىلة ألزصةنااألالمة اهبألأل- عض  ألظ وألفة ألهةوا  تألهتةبألىزخصةا ت-

الفناةة ألالم اةة ألهمةةإلا مألىىتةةمألاةةم تأللنةة أل إل اةة أل ثةة األ إل اةة ألالوافعةة أل

ى إل ا ألايأل سابألى إل ا ألالمنف يا ألى إل ا ألالعق مأل ألى إل ا ألال   تأل أل

ألى إل ا ألزيفااألالحنام.

المو  ةة ألالسةة  ع األازج هةةيألالم ةة ألنحةةيألالقةةوآنألىاهتم  ةةيأل إل ااةة ألىإصةةإلا أل

هت  ابا التصةةي وأل ألىالمشةة هإل(أل  شتةة ف ألالهتم  ةةيأل  لنقةةإلألالم ةة ألى ق الزةةيأل

ألالمخت ف .

المو   ألالث  ن األلوىهيأل بأل إل ا ألالعق مألالم ا ألىنقإلوألل  أل ألىقإلأل ةإلأأل نةينأل

يأل إل ا ألأم ا ألهإل إلاأل ألىه نألليألالتو اة أل ألىهت  ةيأل النقةإلألالم ة ألأصةيليأللنفس

ألى ن هجي(ألن جألل  وألالمإل ا .

المو   ألالت اع األ هيمألأم  أللمإلاألال  ابألف ألأ و ن أللمأل ث وألليأل ةبألاشنتة جأل

ألإالألألالق ا .

ىف ألن    ألالمو   ألالت اع ألى عإلألأنألال مأل بألأ و نة ألازجةيألنحةيألالقسةمألالثة ن أل

ىهيألازج هيألاشاو  ألالع  أل ألىمليلةيألهم الة ألاشلةيانألالمسة مابألأل بأل ا زي

ألىه أل تإلال  أل مألالقسمألالم  .

أل
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 تاريخ تأليف سيد قطب لكتبه

أل أل.1947أزياكاأل   يألأل-1

أل .1947 ش هإلألالقا   ألف ألالقوآناألأل-2

أل أل.1946اف أل بألالقو  األأل-3

أل أل.1945الاا فألال  ع األأل-4

أل .أل1945التصي وألالفن ألف ألالقوآناألأل-5

أل .أل1946المإل ن ألالمسحي ااألأل-6

أل أل.1946هتبألىزخصا تاألأل-7

أل أل.1948النقإلألالم  األأل-8

أل أل.1949العإلال ألاالهتم الا األأل-9

أل

أل

أل

أل

أل

أل

أل
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إنألالحمإلألهللأل ألنحمإلوألىنسةتعانيألىنسةت فووأل ألىنعةيبأل ة هللأل ةبألزةوى ألأنفسةن أل أل

لةيأل ألألى بألاائ تألأالم لن أل أل بأل  إلوألاألفوأل ض ألليأل ألى بأل ض  ألفوألهة م 

ىنشةةة إلألأنألالألإلةةةيألإالألألاألألى ةةةإلوألالألزةةةو  أللةةةيأل ألىنشةةة إلألأنأل حمةةةإلاألألالبةةةإلوأل

ألى ايلي.

 أصله ونشأته :

 أل(ألأل1906ف ألقو  أل بألقوىألالصعاإلألاام  أل  يزي(ألاةن أل ألأل-  ميألاأل-ىلإلأل

 ألىهةة ألزتبةةمأل ح فثةة ألأاةةاياألل ةةي بألهةةو مابأل تياةةط ألالحةة فأل أل حمةةونأل

بشةةواأل ألىقسةةم تألىهةةيه مألاةةمتألأهةة ألالصةةعاإلألالمصةةو أل ةةبألاةةمواألفةة ألال

زعنتأل عضأل  ألهب تألال ايألفطةوز مأل ةبأل اةواألال ة ألالعةولأل ألإلة ألالطاةبأل

المتالص ألف ألأالم قألنفيا مأل ألىالنو ألال  ألالأل ف  ق مألايا ألف ألان ألالجإلبأل

أىألالخصبألىالنم  أل أله األفضوألألالبألالع اف ألالفا ت ألالجا ز ألالت ألزةو ط مأل

ااإلألف أل قإل  ألالتصي وألالفنة ألفة ألأل شإلاأل   األالإل بألالقي مأل ألىلقإلألبهوألالات ب

القوآنألأنأل ىحألأ يألالمتإل ن ألقإلألابعتيأل ط  ع ة أل ألىفة أل قإل ة أل شة هإلألالقا  ة أل

أنيألقإلألزو  ألف أل سة  بألنفسةيألالخةيفأل ةبألالاةي ألانلةوأل ةبأللةوفألالن مة تأل

ىالتصوف تألالت أله نتألزنط األ بألىالإلوأل بأللوفأل م  اتيألأالم ليألالاي ا أل أل

 ألىزةوابألى اوهة أل ألفتوهةتألزخصةا ألاليالةإل بألىالقا  أل ضوى   زيأل بألاعة 

أل صم ز  ألىاتح ألال  ألق بي.
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قةةإلألأل-هةةإلوألالوا ةةمأل-ى قةة فألإنألأصةة ألالاةةت بألاةةاإلألقطةةبألهنةةإل أل ألىأنأل سةةان أل

ه هوأل بألال نإلألإل ألأ لألالحةو ابأل اةاألالباةتألالعتاةاألى ثةيىألالمصةطف أل

ألص  ألاألال ايألىا مأل ألامأله هوألإل أل صوألىااتقوألف أله وألالقو  ألالمصو  .

 ته:نشأ

م جألف أل وا  ألالطفيل ألالىل ألف ألقو تيألف ألأ ض نألىالإل يألال   بألأ تع وأل

 بأله األالإل بأل بأللوفألالتإل بألالفطو ألال  ألابعتألال اةيألهة وألالنفةتأل ألاةمأل

انتقة ألإلةة ألالقةة هواأل اةةاأل سةةنبألل لةيأل ألىىاصةة ألزع امةةيألىملةة ألما ألالع ةةي أل أل

وتألأم اةة ألى ةوعتأل ياهبةيألالم اة ألإ ة نألم ااةتيأل ألىهة نأل نتةبألفة ألالةإلاأل جة

ىاا اا أل ن  أل الوا ل (أل أل ال يا ألاالزتواها (أل ألىلقإلألهتبألالنيألأات بوأل  إل أل

الةو ألفةة ألزقإل مةيأللواةة ل أل   مة ألالشةة الوألفةة ألالحاة ا(ألالتةة ألألق هة ألاةةاإلألقطةةبأل

همح تةةواألفةة ألما ألالع ةةي أل قةةيفاأل أللةةيأللةةمأل نةةبأللةة ألز ماةة ألاةةياوأللنفةة ن ألبلةة أل

لت أللةمألزسةفيألفتصةبهألز ةي األألاوى األألىقن ال أل ألى عجبن ألفايألهوأزيألالح ع  ألا

 ألىلمألز فألفت ةإلىألهبنة ألأل ألىزعجبنة ألفاةيألالصةباتيألالبصةاواأل ألىإننة ألأالةإلألاةاإلأل

ألقطبأل فخواأل بأل ف لوألما ألالع ي .(

ىف ألال  عان تألزيل أل   اة ألزحو ةوأل ج ة أل الفنةوألالجإل ةإل(أللصة  ب  أل حمةإلأل

  م ألالمنا ى أل ألىلقإلأل إلتألف أله وألالمج ة ألن الة ألاةاإلألقطةبألالعإلا اة ألل م ة أل

ف  ىقأل ألىقإلأله نأل ج هواألألف ألنقإلوألالوبعأل تة ألممألإلاةيألفة  ىقأل ةبأل ط ةاأل
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ال ايألالن  أل ألفاللطالوألالوص صأل ألىلقإلألصةإل أل ةبألالمج ة ألاةت ألأالةإلامألصةيم أل

ألالإلمانأل ن  ألامألاتطوتألالحني  ألش وق  أل عإلألات ألأالإلام.

ىلقإلألزت مة ألالاةت بألاةاإلألقطةبألأم اة ألألال ة أل ةإلألالعقة مأل ألىهة نأل تةوممألال ة ألاةيأل

 م ألليا ألالمع  تة أللساةت بألالنباةوأل صةطف ألصة مقألالوافعة أل أل سابأل ألى

ىه نألهجي يألال  ألالوافع ألالناف ألأل ت ألأنألالوافع أللمأل نجأل نيأل عإلأل يزيألف قإلأل

نقإلألالوافع ألإاوأل يزيألنقةإلاألألالبالة ألألفقة  ألال ة ألالطنطة ى أل ةإلافمألالةبألالوافعة ألأل

ألفق   يألالات بألااإلأل ومأل ق عأل  م.

هت  ايألالش او باألالتصي وألالفن ألفة ألالقةوآنألىلقإلألهتبألف ألأىا  ألال  عان تأل

 ألىقإلألأهإلاوألإل ألأ يأل ألى ش هإلألالقا   ألف ألالقوآنألىأهإلاوألإل أل ىحألأ ايأل ألىهمأل

ه نتألمهش ألالقوا ألالنإل  ألىهإلىاألأنألالنت  ابأل خ يانأل بألالبسم  أل ألإبأللمأل نةبأل

ألااإلألقإلألازجيألاليه  ألاشاو ا أل عإل.

أل

أل

أل

أل

أل
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 بعض مالمحه وصفاته الشخصية:

أل

 الصدق. -1

إنأل ةبألأ ةةوعألالصةف تألفةة ألنفسةةا ألاةاإلألقطةةبألالصةةإلقأل ألىهة وألالصةةف ألابعةةتأل

هت  تيأله   أل  ليتيحأل أل م ألهع ألزع   يأل ةمألالس اة أل نة مأل نةينأل سةتحاوألأل أل

ىلقةةإلألهةة نألهةة األالخةة أل ةة  عاألألفةة أله ه اتةةيألىإاةةو يأل ألففةة ألال ةةإلألفةة  ىقألهةة نأل

ألالنتةة بأل عبةةينأل ةةبألاةةؤ وألى خطبةةينألىموأل تةة لا أل لةةا ألى ت لفةةينأل تةة 

 ستطاعياألاالننب بألال  ألأقإلا يألال  مأل ن لياأل بألالحط  أل ألأ  ألاةاإلألقطةبألف قةإلأل

ه نأل  مألفقةووألأ اة ألألصة مق ألأل ألففة ألعىاجألفة  ىقأل ألىفة ألأالاة مأل ةاوموألزةوىأل

المق التألالت ألز  مأل   ألالصحاأل القو ألالنت بألإالألألااإلألفإن ألزفتقإلألااميأل ةابأل

أله وألالقطع ن.

ف قةةإلألهتةةبألفةة أل ج ةة أل صةةوألالفتةة وألىز مةةهألهةة األالصةةإلقأل ةةبأللةةوفألالب  ازةةيأل أل

االزتواها ألزحتألالنيانألهباوأل  ال   كأل  أل يال (ألىأظ وألصي األ بألالتوفأل

ألالف هوألىف ألالمق   ألصي أل بألالبؤمألىالف ق .
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 أل(أل بألااإلألقطةبألأنأل نةينألل ة أل1952ىلقإلألا بتألالثي األالنإل  ألق  تألان أل أل

وألاةةمأل ستشةة  األل شةةؤىنألالإلال اةة ألف ةةمأل سةةتطمألالعمةة أل ع ةةمألاةةيىألاواةة ألأزةة 

ألزوه مأللنألنفسيألالألزقب ألااللتيا ألىالت ين.

ىلقإلألالماألاشاو أله وألالصةف ألفة أل سة  بألنفسةيأل ألفالتةح ألالصةإلقألالنيانة أل

لتع   يألىهو يأل نبضأل ن أله م أل بأله م زيألىزنمألالن  أله ألالب  األ بألالب  ازيأل

ى بإلىألل أله األه ا أل بأللوفألالطبعة ألالث ناة أل ةبألالثةوفألى ةبأللةوفألفصةيفأل

ألالمع لم.

األزعةة فأل ةة ألاةةاإلألنواهةةمأل عةة ألألأل-ىااةةميألاةةاإلألأ ضةة ألأل-قةةيفألل ةةإلألزو  زةةيألهةة نأل 

فصوألأل بألفصيفأله األالنتة بأل ألىأنة ألأظةبألأنألأ ةيابألالسةجبألاةتفتهأللةيألىلنة أل

 بألهإل إلألىقإلألزنصبأللن ألأاليامألالمش نا...ألفاوهةيوألزو  زةيألأالأل طبةمألالمعة لمأل

أل ف ظ ألال  أل ا زيألفاوفضأل إ   ألق  وألاألالأل إلألأنأل تمألالبوغأل.

إلألاالليألزو ا وأللم باألهنتألصو ح ألأله ألالصوا  ألفة ألالمحنمة ألالتة ألزم ة ألىق

النق ?ألفق فاأللنألالتي   ألألالألزجةيعألفة ألالعقاةإلاأل ألىلنةيأللةاتألل ق  ةإلألأنأل اللة أل

أل  لول أل.أل

ى بإلىألأنأله وألالصف أله ألالط  مألالمما أللفألقطبألهماع ألأل ألف قإلألق لتأل ماةإلاأل

تألالعشةوأللةيالألأنة ألأ اةتألأنألزقاقتياأله نأل إ ن ن ألأنألألأالف أل بألاجبألالسنيا

ألأهتمألالقاإلز ألى فضتألإالألألأنألأص  حألالطيا اتأل نفوهمأل.
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(األ لةةبألنتإلاةةتألإلةة ألأل206 قةةيفألفةة ألفصةة أل نق ةة أل عاةةإلاأل  عةة لمألفةة ألالطو ةةاأل

الن مأل  شاو ألزإلاس ألألىلبألنو تألال ة ألزة ياز مأل ألىزصةي از مألالمنحوفة أل أل

 أللبةاأل ألىاألاننينأل ع مألصو   أل    ألالصوا  أل أله وألالج ه ا ألالت ألفا ة

أل و إلألأنأل طابنم(.

أل

 الشجاعة والرجولة. -2

ىلقإلأله نألل األالوهيل أل ة  عاألألفة ألزصةوف زيألاةيا ألفة أله ه اتةيألأىألإاةو يألأل

ف مأل ساألىلمأل سق ألىلمأل  يألف أل  ة ى ألالوب  ة أل ألىلةمأل  ةوقألفة أل سةتنقع تأل

الي  ألىالجنتأل ألىأنتألزقوأأللةيألفة أل بةيألفة أله ه اتةيألقصة أل أزةياك(ألفةت مهأل

اشهإلا أل هيلتيأل أل قيفألف ألاشهةإلا ا ألإلة ألالتة ألل تةتأل عة ألفة أل بأللوفأل

الزياكأل ألفإل اتألىم اتأل ألىزقاتألىزقاتأل ألامألاة  تألفة ألاو ةاألىاةوتأل

فةة ألاو ةةاألهةةو حابأل عةةإلألالمعوهةة أل ألألالألنفسةة  ألإلةة ألقةةوا أل ألىالألنفسةة ألإلةة أل

ألااتقوا (.

ألالألزجإلألفايألنتبألالف  ش أل ألىإنم ألز مهألزخصا أل عتإلل ألزعبوألالبألزجو  أل شو  

أل ن م تألأم ا أل ألمىنألزمامألىالألانحوافألىالألإاف فألىالألز  فت.

ىل ةةاألالوهةة فألىهةةإلوألاشاةةو ألل  ةة ألاابةة ألفةة ألأالمةة قألالاةةت بألاةةاإلألفنم هةة أل

ىىه   ألفالزتأل  لال هابأل بألفيقألالقم ألالت ألأ زفةمألإلا ة أل أل قةيفألفة أل قإل ة أل
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الثوفاأل ىالشتألف ألظوفألالقوآنألأنثةوأل ةبألال ةيألإلة ألالج ه اة ألالتة ألزمةيجأل

ل لأل ألىإلة ألاهتم  ةة تألأه  ة ألال    ة ألالصةة اواأل ألأنثةوألإلة ألزع هةةبألفة ألا

أه ألالج ه ا أل م أللإل  مأل بأل عوف ألالاف فألىزصي اتألالاف فأل ألىاهتم   تأل

الاف فأل ألهم أل نثوألالنباوألإل ألالباألالاف فأل ألى حة ىالتألالافة فأل ألىل ة أل

مةةالاألالافةة فأل ألىأالجةةبأل أل ةة أل ةة فألهةة األالنةة مأل أل ةة أل ةة ل مأل وزنسةةينألفةة ألالح

ألالي ائ (.

ى ةةبألهنةة ألمامألمناةة ألألالحنةة  ألىآاةةوألالعةةاشألى ا ألقضةةب نألال ن انةة أل ألىهةة نأل

 قةيفا ألإنألإصةبمألالسةب   ألالة  أل شةة إلألهللأل  لي إلاناة ألفة ألالصةواأللاةةوفضألأنأل

 نتبأل وف ألألىا إلاألأل قوأل يأل نمألا  ا أل(أل أل  مألأنألىعا األالمع  فألزعولأل

ألال ايألف ألالسجب.

ني ة ألأل حةاألفالنة ألأ زضة أل نةمألالحةاأل ألى قيفاأل أللم باألأاتو م?ألإنألهنتأل ح

ىإنألهنتأل حني  ألأل ب اة أل ألفالنة ألأهبةوأل ةبألأنألأاةتو مألالب اة أل(ألأل انمة أل بة أل

ألالمشنق أل  يحألأ   ألن ظو ي.

 ألىقبة ألزنفاة أل نةةمأل28/8/1966ى عةإلألصةإلى أل نةمألاشالةةإلا ألىفة أل ةي ألال ةةإلأل

البةةإلألالن صوة)األ أل نفةة أل نةةمأل-اشالةإلا ألهةة  ألقةوا أل يقةةمأل ةةبألالطة  يتألال  لةة أل

إلا أل ن أل باألااإلألقطةبأل أل حمةإلأل ياةاألهةياب ألالبةإلألالفتة حألإاةم الا أل ألاشال

ى مألالنت بألإزة  األإلة أل ح ىلة ألااةتإل اجألاةاإلألقطةبألإلة ألاالتة ا أل خفةاأل ةيأل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

 نمألاشالإلا ألالنيأل ألفجة  أل مة األالبسةاين أل ةإل وألالسةجبألالحو ة ألإلة أل ماةإلاأل

قطةةبألىأا ع ةة ألال ةة ألالقةةوا أل ألاةةمألأ مفألقةة  وألاأللةةإل ن ألفوصةة ألىا ةةإلاألشنقةة بأل

ت بأل ألىه ألاالت ا وأل ألىأن ألأزع إلأل إلواهيأل عإلألات ألأزة وأل ألق لةتأل ماةإلااألالا

ألفجئتألأل ألف هوتألليألبل أل ألفق فاأللبألأالت  ألالبألالعم أل مألا.

 ألىهةةيألنفةةتألالشةة وألالةة  ألاالتقةة ألفاةةيألأ اةة ألإلاةةيأل1965ىفةة ألزةة وألآبألاةةن أل

المب  األىا إلاألألفتسي ألالإلا ألىمل أللافتشألفال سنيألىأنبيألىأم يأل ألىق فاأل ألإنأل

اةيتأل و ة تألأالألزعةوفألأمبألالةةإلليف?ألاةمألهتةبألهت  ةة ألىأ اة يألإلة أل ةةإل وألل ب

المب  ةةاألىقةة فاأل ألأ اةة ألإلةة ألأل شةةواألىالألزواةة ألهو ةة أل(ألاةةمألبهةةبألإلةة ألقسةةمأل

ألالمب  األ ألىق فاأل ألهئتنمأل ت ألزعتق ين أل(.

أل

 كرمه وسخاؤه. -3

ىهةةة وألصةةةف ألزقتةةةونأل ةةةمألالشةةةج ال أل  لبةةة ألأل ألفحاثمةةة ألىهةةةإلتألصةةةف  ألالةةةنفتأل

األىالشةةج ال أل ألفةة لنفتألال اةة ألالتةة ألزجةةيمأل وى  ةة ألىاةةخ  ه ألىهةةإلتألالجةةوأ

 ةةول ألال ا ةة ألالمةة فألى تةة عألالحاةة األ ألىلقةةإلألهةة نألاةةاإلأل نفةةاألهةة أل ةة أل الزاةةيألىالأل

 إللوألزائ ألأل ألىهة نأللنثاةوأل ةبألنة ال أللامة نألاةواألفة ألأ يالةيألزة  أل ع ةي أل أل

 ت أل بألالمجو ابأل ألى بألالسج ناابأل ألىلقإلأله نأل شفاألال  أل  ل ألالسةج ناابأل
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باتأل ةةإلهمألفاواةة أللحةة ل مألى خفةةاأل ةةبألهةةو  مألىتةةنن مألألالاةةو  أل ألىتةةاا

ألى الا   م.

ىلقةةإلأل  ةة أل ضةة  يألىاةةخ  يألهةة األق ةةيبألال  فاةةيأل ألىأصةةبهأل نو ةةيألاناةةوألهةةيأل

 قيفاألأل- إل وألالسجبألأل-المإل وألالفع  أللسجبأللام نألاووأل أل ت أله نألالح يان أل

إنألالمإل وألالفع  ألل سةجبألهةيألاةاإلألقطةبأل ألىأقةوأألإنألزةئتأل اة لتيألالصة اواأل

الوىح(ألىهااأله نأل فجوأل ن  امألفطةواألالخاةوألفة ألق ةيبألالمجةو ابأل أل أفواحأل

ألىف أله وألالوا ل ألعامألهباوألل ع   ابأل بألالإلال ا.

ىل األفقإلأل ض ألإل أل  يألىهيألألالأل م  أل تواألألىا ةإلاألألفةيقألهة وألال بةوا أل ف ةيألأل

 صإلقيألىف ألألالع يمأل ألى نو يألأاوألالق يبأل ألى تياتةعيألألةاأل ةابألالجنةيمأل أل

أل مألالجميع(.ى شج التيألىصو تيألق

أل

 تواضعه. -4

ىه األامتألالص لحابأل ز  ألالإلا ألانلواألنجع  ة ألل ة  بألالأل و ةإلىنألال ةياألفة أل

ال لألىالألفسة ماألألىالع قبة ألل متقةةاب(أل ألى  لقةإل ألالةة  ألهة نأل سةةتع  أل ةيألال ةة أل

الط ة األهةة نأل تياتةةمألى تطةة  بألل مةةؤ نابأل ةةبألزو  زةةيأل ألفتةةوىألأ ةةإلهمأل شةةاوأل

ألوألأىأل صحهألالب  األفاستجاب.ال ايألأنأل ح فألفقواأل بأل سيماألالتفسا

أل
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 حبه ووفاؤه وعاطفته الفياضة. -5

ىأ  ألال افتيألالجا ز ألف قإلألأف تتأل بأل ى يألال  ألأاوزيألهماع  ألىزةواوألل ة األ

اليفة  ألالأل تة ىجألقبة أل حنتةيأللاوالة ألالاةواألالتة ألأصةبهأل االا ة أل عةإلألأ اةيأل أل

 قةةةيفألالاةةةت بأل حمةةةإلألقطةةةبألالةةةبألألاةةةيألاةةةاإلاأل هةةةيألأ ةةة ألىألةةة ألىأاةةةت ب أل

ألىصإل ق (.

 (ألفةة ألتةةا ف ألالمةةؤزموألاشاةةو  ألفةة ألالقةةإلمأل ألىقةةإلألهةة نأل1953هةة نألاةةن أل 

اشلةةيانألآنةة اكأل شةةوفينألال اةةيأل أل قةةيفألفضةةا  ألالمواقةةبألالعةة  ألل لةةيانألفةة أل

الات بأل حمإلألل اف )األه نألالات بألااإلأل ط بأل ن ألأنألأا بألالق هواأل-ال منأل

يألفةةالقيفأللةةياألهةة ألاةوأتأللةة أل  هةة ?ألفاقةةيفاألالأل ألىإنمةة ألهةةأل-هة األ ةةبألالمةة نأل-

ألالشيقأللسم عألصيتألاليالإلألالموزإلألالع  ألال ضاب ألىليأل بأللوفألال  زا.

ىهثاواأل ة ألهة نأل ةوممأله مة ألاليالةإلألالموزةإلألفة ألالتحقاةاألىفة ألالمحنمة أل ألىلةمأل

 قتصوألىفة  ألالاةت بألاةاإلألال ة ألصة تيأل  لبشةوأل ة ألزعةإلاوألإلة ألالوقتةيأل نة أل ة أل

زتقةة عأل يلةةيأل تةة ألل حايانةة تأل ألف قةةإلألأأللةةاألألنةة ال أللامةة نألاةةواألقطةة ألأالةةي أل

ال إلانأللوؤ تيأل أله نأل الى أل  لقوبأل بألالات بألااإلألقطبأل خصة أللةيألقسةم ألأل

 بألاع  يألىه نأل قيفاأل أللاتأل بألاليف  ألأنألنج فايألىنضةاعيألفة ألهو ةيأل عةإلأل

ايفألصحبتيأللن أل(ألىهيأل يف  ةيأل عاةإلألإلة ألباهوزنة ألاةاواألالوالاة ألالىفألهةال  أل

األ ألىاألالألأ ةبألهو واألى فتهألأ   ألن ظو ن ألصي األع إلأل ةبألالإلانة ألىهةيأل قةيف
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أنألأهينألا لم ألألف ألأه  ألى ص بأل حمإلألص  ألاألال ايألىا مألزيه ألف ألقإل يأل

(ألىبل ألىهيأل ومألال  ألأ  ألافا نألالنإل  ألااللياألأزحبألأنأل حمإلاألأل ن ن ألنع قيأل

ال  أللشب ألالص بألىاشالإلا أل ألفق فألأ يألافا ناأل"  أل أ تأل ث أل بألأصح بأل

أل حمإلأل حمإلاأل(.

تألال لأل ن ة ألإالألالق اة ألالق اة ألىالتة ألالقمةتألأقيفاأله وألالنم بجألالتة ألأقفةو

الإلنا ألأنألز إلألأ ث ل  أل ألال مألهنيمألالبن أل جإلمىنألااواأله األالنفوألالنو مأل ألهةؤال أل

أ اياألال  ألف ألق يبأل ئ تألالمو ابألىأابتةياألل ةإلنا ألأنألاشاةو ألالألعافألقة م األأل

ألال  ألصن ال ألالوه ف.

ىهة األقبة ألأل-ليالإلألالموزإلأل قيفألالات بألااإلألقطبأللشقاقتيأل ماإلااأل إنأل أ تألا

فب  ايألالن ألالسو ألىقيل أللياأللقإلألزحم ألاةاإلألأقصة أل ة أل تحم ةيألأل-إالإلا يأل اي 

ألالبشوأل ت ألالألزمتأل المن ألاي .(

أل

 سيرة سيد قطب الحركية:

 ألىه نأل عبةوألالةبألهة األ1951مل ألالات بألااإلألمالياألاشليانألالمس مابألان أل

اإلألال ة ألقةإل أل ألىلنة أل أل ألىقةإلألهة  ألاة1951 الالماألزعباةوألقة  وألاألىلةإلتألاةن أل

أه ألهت بألف مأل حف ألااإلأل  لإلالياألفة أل إلا ة ألال ةوألىلةمأل نةبأل عنة ألنفسةيألل قة  أل
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 ق  إله ألالبن ألال  ألتمألالف ابأل ةبألأ نة  أل صةوألزحةتألهن  اةيألى ةابألصةفيفيأل أل

ألفن نتألماليزيألصفياألأ ن  أل صو.

ىقإلألا تإلأألااإلألقطبأل تجيألنحيألالنت   ألالبألاشاو ألالع  أل ألىلمأل نبألااإلأل عإلألقإلأل

م كأل عإلألأالم قأله األالإل بأل ألىلمأل سبوألأ يا وأل مسب  أل ألىهتبألهت بألالعإلال ألأ

االهتم الا أل ستعوت ألألنث  ألالحنمألىالم فأل ألىزوهيأل ةمألإهةإلا ألهماة األ ألإلة أل

ال  بألهنتألالمح مأل عابألالخا فألق م ابألفوأ ت مأل ياقمألالحا األق  مابأل ج هإلىنأل

 إلألإل ألألايأل حمإلألف أل ال يال مألىأنفس مألف أل ستقب ألقو بألهإلألقو بأل(أل ألامألال

 صةةوأللطب التةةيأل ألىابعةةيألالاةةت بأل حمةةإلأل ةةمألهةة األاشهةةإلا ألال ةة أل ةةابأله نةةتأل

الحني ةة ألقةةإلألنن ةةتأل ةة شليانألىأىمالةةت مألالمعةةتقوتألزم اةةإلألاألال تاةة فألاش ةة  أل

الش اإلألالبن أل ألىظنتألالحني ة ألأنألاةاإلألقطةبألهةيألأ ةإلألأالضة  ألاشلةيانألىأنأل

 ألالنتة بألىلةمألزسةمهألالنت بأل  ةإل ألإلة ألزةب بألاشلةيانأل ألفصة م تألالحني ة

أل. نشووألإالأل وفمألاشهإلا أل ألفوفمألاشهإلا 

ى حإلثألالات بألااإلألالبألنفسيألىهيألف ألاو قيألإل ألأ و ن أل بعيا ألأل بألىعا األ

 ألفال ا ألالات بألأل-أات بو-المع  فألالمصو  ألالت أل ست مألىعا ز  ألايأل سابأل

نفوأل بألااإلألل اوعألال  ألالمن هجألال و نا أل أل قيفألالات بألااإلاأل ألهن ألات أل

المنتسةبابألإلة ألاشاةةو ألال ة ألظ ةةوألاةفان أل صةةو  ألزمخةوأل نةة ألالبة بألالمحةةا أل

ف ألظوفألالقوآنألالنإلألزفساوألآ  أل ى  أله نأله األأل-1(أل1الا س ألإل ألناي ي ك 
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(أل ألأنثةةةوألابعةةة ألالشةةةوىقأل أل73القةةةوآنألأنأل فتةةةوىأل ةةةبألمىنألا(أل  ةةةينتاأل

أل(.ألألف يأل عتبوألنفسيألآن اكأل نتسب ألألإل ألاشاو (.أل11/1786

شةة  ألاألالةة ألىهةة ألأنأل  إل ةةيألاةةيا ألالسةةبا ألىأنأل و ةةيألآ  زةةيأللاجع ةةيألهنةةإل  ألألى 

 خ صةة ألألفةة ألصةةاألالةةإلالياألاشاةةو ا أل ألىزحةةإلثأل عةةيأل  ماتةة نألزضةةطوانيأل

ألل إلليفألزحتألهن حألالإلاليا.

 أل قةيفألفا ة ألأنةيألهة نأل1949(ألزب األ31أ  ألالح ما ألالىل األفقإلأل ص تألف أل 

 ألفاةةوىأل عةة لمألال  نةة أل سةةت قا ألفةةيقألاةةو ووألفةة ألإ ةةإلىأل ستشةةفا تألأ و نةة أل

ىأنيا ألالن و   ألالم ين ألىأليانألالميااق ألال و ا ألىالوقص تأل أل  أله األالعاإلأل

ال  ألأنتمألفاي?ألفق ليااألالاي ألقت ألالإلىألالنصوانا ألف ألالشوقأل ألالاي ألقت أل سبأل

البن أل ألىقإلأله نتأله وألالح ما ألهفا  ألأنألز  وأل بألأالم قيأل أل سبألالبن !!أل حتفة أل

نةة أل ألإبنألالأل ةةإلألأنأل نةةينألالوهةة أل خ صةة ألىأنألزنةةينأل مقت ةةيألفةة ألمالةة ألأ و 

ألماليزيأللطاواأل ق أل ألزوهاأللسم ال  ألأىص فألال وبأله ع ألىاتطوا  أل.

ىأ  ألالح ماة ألالث ناة األفقةإلأل صة تألفة أل اةتأل ةإل وألالمخة  واتألالبو طة ن ألفة أل

أ و نةة أل ألإبأله نةةتألالسةةف  اتألال و اةة ألزتسةة  األفةة أل  ةة ألزةةب ه  ألالصةةطا مأل

 حب    ةةة أللانواةةةياألفةةة أل ح ف  ةةة ألالمخت فةةة أل ألألالطةةةوبألالشةةةوقاابألىإ قةةة ال م

ى قسمياألالع إلألال  أللإل ت  ألىإن ا ألالحا األل لص أللخإل ت  أل ألىأ ألصاإلألأامةبأل

 ةبألالن زةةبألالمعةةوىفألاةةاإل?ألفةةإلال وأل ةإل وألالمخةة  واتألالبو طةة ن ألإلةة أل اتةةيأل أل
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 قةةيفألالاةةت بألاةةاإلاأل ألىااةةتإلال ألانتبةة ه ألأ ةةواناألالىفاألإنألهةة األالبو طةة ن أل

  ألالمس مابأل أل حمإلألىال  ألىأ مإل...أل ألىالث ن ألىهإلتأللإل يأل سم ألأ ن  وأل الام

هت بألالعإلال ألاالهتم الا أل ألىهيأل عم ألف ألزوهمتيأل ألىه ألالنسةخ ألالث ناة ألفة أل

ألأ و ن ألإبألالىل أللإل ألىص تن أل بألأل أل حمإلألقطبأل(.

ى إلأألالحإل األالبألأ يافألالشوقألى  أل نتثةووأل ةبأل سةتقب ألىأ ةإلاثأل ألى عةوجأل

األالن ةة ألىزاللةة ألهم الةة ألاشلةةيانألالمسةة مابألال ةة أل صةةوأللاسةةتفاضألفةة ألالحةةإل 

القس ألاليافوأل بألالحإل األ ألى عولألال  ألزق   وأل فص  ألالبألنش األالجم ال أل

ىالبألزحوه تألالبن ألىلطبيأل ن ألأنأله نتألالجم ال ألات ألف ألاشاةم الا ا أل تة أل

 أل ألزفصةةاوتألزؤهةةإلألأن ةمألقةةإلألاةةخوىاألأه ة األىأ ةةيافألزتبةةمألنشةة األ1949اةن أل

صإلىاألل ل ألأ ياالألألى ه الألألليف ألأل بألهة األاشليانألى وه ز مألىانن ز مألى 

ىالقةةبألالبو طةة ن ألقةة  وألاأل إباألقةةإل ألىنجحةةتأل وهةة ألأل-اشاةةو -ال ةةيفألالبشةةمأل

اشليانألف ألااتو أل نمأل صةوألف ةبألزتقةإل أل صةوألأ ةإلاأل ألىاةاحيلينأل عق اةت مأل

المتخ فةة أل ةةابألالحضةة  األال و اةة أل ألىاةةتقاألالق اةة ز مألالمتحجةةواألمىنألزطةةي أل

ىنحةةبألنال ةة أل ةةبألالشةةب بألالمتع مةةابألأ ث لةة ألأالألألالشةةعبألىال لأل ألاةةمألقةة فاأل

 مننةةياألهةةؤال أل ةةبألاليصةةيفألإلةة ألاةةإلاألالحنةةمأل(.أل قةةيفألاةةاإلاألق ةةتألفةة ألنفسةة أل

 اننأل صح ألالحا(أل ألىأ قنتألأنألهة وألالجم الة ألال ة ألالحةاألالمبةابأل ألىلةمأل

 باألل ألال  ألالنإلألاألإنأللةمألأزبع ة أل ألف ة وألأ و نة ألزةوق ألال ة ألهمجمة ألالبنة أل
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أل- تةة ألمالةة ألأ و نةة أل-  ز ةة ألىأقةةو أل خ  واز ةة ألىهةة وأل و ط ناةة ألزسةةخوألأه

لمح    ألاشليان.أل قيفألاةاإلاألفصةممتألفة ألقةوا األنفسة ألأنألأملة ألاشلةيانأل

ألىأن أللمألألوجأل عإلأل بأل اتأل إل وألالمخ  واتألالبو ط ن .

ىه نةةتأل ةةإلألاألزعةةإلأللت ائةة ألالهةةيا أل تةة أل ةةإلل ألاةةاإلألقطةةبألمالةةياألاشلةةيانأل أل

 الاةة ألىاشلةةيانأل يمالةةينأللةةإلىألف نةة كألفةة أل صةةوألىععألهتةة بألالعإلالةة ألاالهتم

 عتقوتألالطي ألى اوه ألزح    مألع  نا ألف  ىقأل ألىإهإلا ألالنت بأل ةي  ألأنةيأل

  إلىألإل ألاشليانأل ألفثنيألاشليانأل ن مألىأنألاشهةإلا أل يهةيألإلةا مأل ألفةالقب ياأل

ألال  ألالعإلال أل تإلاىلين  ألى قوؤىن  .

.ى توا ة ألىهن ألف ألأ و ن ألالح ماة ألز ةيألالح ماة ألزقنةمألاةاإلاألأل صةإلقألمالةياألاأل

إل أل سة  مألاشلةيانألزة   قأل قةإل ألاةاإلألإلة أل صةوأل ألفتعةإلألالةإلالياألهيهبة أل ةبأل

زب بألهم ال ألالق هواألالاتقب ليألف أل ان  ألاشاننإل   أل ث ألالبإلألالع   ألااس أل

أل  ميألا.أل

فاعجبألالات بألااإلأل تو اة ألاشلةيانألىأم  ةمألألجةمألىل ق ةمألالوفاةمأل ألى مجةومأل

 بألال ضةةاب ألالموزةةإلألىالةةولألأنألىاةةالتألقةةإل  وألأ لأل صةةوألازصةة أل  لاةةت

ال ايألأنأل قب يألهنإل  ألألف ألصاألمالياألاشاو أل ألفاو ةبأل ةيألالاةت بألال ضةاب أل

 ألى بإلأألالات بألااإلأل ن ألز  ألال حث أله  موألالمنثمألالموه أل ألىقإلألهة نألصة مق ألأل
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 نةة ألال حثةة ألالىلةة أل ألىزعباةةواألالةةبألهةةإلوألفةة ألال ةةوألقةةإل ألااةةتق لتيألإلةة ألىعا األ

ألساب.المع  فألىأال بأل ف ص تيأللطيأل 

ىقةةةإلألاةةة ميألالاةةةت بألال ضةةةاب أل عةةةإلألفتةةةواأل   اةةة ألزحو ةةةوألهو ةةةإلاألألاشلةةةيانأل

م ااة تألأل-المس مينأل ألىهتبأل   أل ق التألصإل تألفام أل عإلألفة ألهتة بألأاةم وأل

 أل ألىهةة نألل لةةيانألالاةةإلألالطةةيل ألفةة أل1952اةةمألق  ةةتألالثةةي األاةةن ألأل-إاةةو ا 

يقاةمألإنج حألالصي األىز إل  ألالىت عأل ألإنألال  ألأهبوألالم  ألف  ىقألال ة ألالت

ال  ألىااق ألالتن عفألهيألالض   ألالبةإلألالمةنعمألالبةإلألالةوؤىفألأ ةإلألأفةوامألالةإلالياأل

المخ صابألف ألقصوألالمنت وألفة ألاشاةننإل   أل ألىىععألاشلةيانألالشةواألآالفأل

 س هألف ألالق هواألى إله أللحم   ألالثي األ ألىلقإلألهتبألف  ىقألف أل  هوازياأل إنأل

الثةةي األإالألألاشلةةيانألالمسةة مابألهةةمألالةة  بألق بةةياألالوزةة (أل ى ةة ألهةة نألتةةب األ

العي  أل ال إل  مأل ألىلقإلألأ امألاشليانألالمس مينألتو  ألف ألالولألالبحوأللةيالأل

أنثةةوألفةة  ىقأل ةةابألالقمةة ألأل-1(.أل1أنةة ألأ ةةوتأل  ةة نألالسةةفان ألز اةةوألازج ه ةة ( 

ألىالحضاض.

أقيفأل عإلألالثي األا ةبأل ج ةتألالثةي األ ةبألالاةت بألاةاإلألأنأل نةينأل ستشة  همأل

م أل ع مألاهثوأل ةبألاواة ألأزة وأل ألل شؤىنألالإلال ا ألفقب أل ألىلنبأللمأل ستطمألالع

ىاواةة ألأزةة وألألةةوىألال ةة أل ضةةضألى فتةةي ألاةةمألزةةوه مأللنألاباعتةةيألالألزقبةة أل

ألااللتيا ألىالتثن .
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أل

أل

 سجنه الطويل:

لقإلأل إلأتألا س  ألالمحبألزتيال ألال  ألالإلالياألىال  ألهب  أل ه الز  أل ألىالحاألأنأل

همألاةةاإلاألأل ةةبأل ةةابألالنفةةوألالق اةة ألالةة  بألأالطةةياألالةةإلالياألأىقةة ز مألى ا زةةيألىم ةة  

ىأ ةةيال مأل ألىلةةمأل ةةوىاأل ةةبألإقبةة فألالةةإلنا ألال ةة ألالةةإلالياألزةةائ ألأل ألفقةةإلألأقبةة ألال ا ةة أل

ىمنا ه ألف ألإم   أل ألى  مألاأللب بأل بألاال تألإبأل قيفاأل ه هون أل ةمأل اةيفأل

األص  ألاألال اةيألىاة مألفة ألاةبا ألاألنبت ة ألىهةيألاأل ألفيهةبألأهونة ألال ة أل

زةائ ألأل ةن مأل صةعبأل ةبألألا..ألفمن أل بأل ض أل ألىلمأل اله أل ةبألأهةووألفة ألمناة و

 هةة فأل ةةيفألأل-1(.أل1الماةةوأل ألقتةة أل ةةي ألأ ةةإلألف ةةمأل يهةةإلأللةةيألزةة  أل نفةةبألفاةةي( 

أل(.47الوايفألص  ألاألال ايألىا مأل 

 ألى عإلألزمثا ألفصيفأل سو ا ألالوص ص تألال ة ألالطة  يتأل1954ىف ألان أل

البإلألالن صوألف أل نشةا ألالبنةو ألفة ألاشاةننإل   أل ألأل ةإلأتألاالتقة التألاشلةيانأل

 ألى ا ألهإل ان  ألآالفألالشب بأل ألىلمأل نةبألاةاإلأللانجةيألألى ابتألالسجينألالمث م

إبأله نأل  اس ألأللقسمألنشوألالإلالياألآن اكأل ألىه نأل بألالمفوىلألأنأل نينألاة  مأل

السةةبع ألالةة  بألال قةةياألال ةة ألالالةةيامألزةةنق أل ألىهةةمألالشةة إلا االبإلألالقةة م ألالةةيماأل أل
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 حمإلألفو  ة أل أل ياةاألا عةتأل ألإ ةواهامألالطاةبأل ألهنةإلاى ألمى ةوأل أل حمةيمأل

ألألالبإلألال طاا(.

إالألأنألإ اماألاألألةةةةوتألزةةةة  مزيأللانتةةةةبألالثةةةةوفألىالمعةةةة لمأل ألىلصةةةة   ألأل

التصي ألاشاو  أل ألف قإلألأصابألااإلألقطبأل بألهوا ألالتع  بألالشإل إلأل ن  األ

فةة ألالو ةة أل مةة ألاتةةطوهمألإلةة ألنق ةةيألإلةة ألالمستشةةف ألىنفةة ألاشالةةإلا ألىهةةيألفةة أل

المستشف أل ألىا  تألا  واألالشعيبألالمس م ألىالبوتألالبألاخط  أل تثة هواتأل

شةةإلتألأ ةة  ألالسةةف  اتألفةة ألالةةإلىفألالعو اةة ألىاشاةةو ا أل ألىأ وقةةتأل عةةضألا ت

ال  هبألىان  فألاا ألالبوقا تألالس لط أل بألالمسة مابألفة ألهة أل نة نأل ألزناة أل

ألال عن تألىزن  أل  لثبي ألىالي  ألل قت  ألى ص ص ألالإل   .

ىصةةإل ألىالةةإلأل ةةبألالقصةةوألالجم ةةي  ألأالأل حةةإلثألإالةةإلا ألفامةة أل عةةإلأل ألىهةة  تأل

 قةة ألالث ناةة أل ألىه نةةتألالمح همةة أل فتي ةة ألى ةةوأمأل ح همةة ألاةةاإلألقطةةبألفةة ألالح

 حنمةة ألالشةةعبألفا ةة ألهمةة فألاةة لمألى يلةةيألالضةةيانأل سةةابألالشةة فع ألىأنةةي أل

الس ماتأل ألىلقإلألأ إلىألااإلألقطبألهةوأاألنة م األأ ة  أل ة أل سةمينأل  لقضة األ ألف قةإلأل

ل مألقماصيألأ   ألالمحنم ألىق فأل سخو  األانثوىاأل ة ألقضة األالعإلالة !!ألاةمألقة فأل

 نةة ألأ ةةاأل  لمح همةة ألىالسةةجبألنحةةبألأ ألانةةتم?ألإنأللةةإل ن ألنحةةبألنو ةةإلألأنألنسةةالفأل ألآ

ىا  األأننمألالمو ألل مخ  واتألال و نا أل ألى إلأأل سةومألاليقة  مألىالياة  األالتة أل
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السةفاوألال و نةة ألأل-زصةم مأل ةة لخ  ألىزسةم مأل  لصةةوتألالمشةبيه أل نةة فو أل

أل م ألاتطوألهم فألا لمألأنأل وفمألالج س ألى   األالمح هم .أل-آن اك

ز  فألالش ق ألالمؤ إلاأل أل ألى عةإلألفتةواألىلاةب بألصةحا ألىصإل ألالحنمألال ايأل  ل

أللفاألالحنمألإل أللمس ألالشوألال   أل.

ىأىمعألااإلألقطبأللام نألاووأل السجبألال  أل ضمألالمئ تأل بألزب بألاشليان(أل

 ألىلقإلألز إلأل ال ألالانايأل   ح ألاشليانألف أللام نألاةووألالنةإل  ألفتحةتألالحني ة أل

ىالشةةوىنأل ةةبألالوز زةة تألال ةة ألاشلةةيانأل اةةاألقتةة أل ةةبألالنبةةوألىا ةةإلألىا ةةإلأل

زةةب بألاشلةةيانألىالتصةةقتأللحةةي  مأل  لحةة   أل ألى ةةبألزةة  ألاشاةةت اماألف اقةةوأألأل

ألهت بأل أقسمتألأنألأ ى أللوىهتأل عنوىن(.

هة نألاةةاإلألقطةةبأل صةة   ألأل  لت ةة بألفة ألالشةةعبألال يا اةة أل ألفيتةةمألفةة أل صةةح أل

السجبأل  ستشف ألص اوألل سجبأل(أل مألالمص  ابأل  ل والألالصإل   أل]ألهالنيأل

 ألىااةتالبنأل ةبألإما األالسةجبألأنأل ضةمأل ةياه ألأل[أل بألالمجو ابألالمسجينااب

 بألالقم بأل انيألى ابألالموت ألفالبنألليأل ألفيتمأل ياه أل بألالقم بألالمقيىأل

فالصبهألهالنيألفة أل وفة أل سةتق  أل ألىألحةاأل ةيألمالة ألالحةياه ألالقم زةا أل حمةإلأل

 ياةةاألهةةيابأل ألىه نةةتألهةة وألهو مةة ألل ةةيابألااةةتحاألال ا ةة ألاشالةةإلا ألاةةن أل

أل أل.1966
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 حتسب ألف ألاجنيأل و  ألإليانيأل ةبأل يلةيأل  لصةإلقألألى ق ألالات بألااإلألص  وا

ى فاضألال ا مأل بأل ى يألالمشوق أل ألى ضةم مألفة أل ن  ة ألق بةيألالنباةوأل ألىهة نأل

 ةةةومألال ةةة ألالةةة  بأل ح ىلينةةةيألالم  منةةة ألىاشاتسةةةو األ ألإنألفةةة ألصةةةبون ألصةةةبوأل

ألل نثاو بأل(ألىه ألنفتأله م ألاش   ألأ مإلأل بأل نب .

الصةةإل   أل ألىأصةةبهألألىاةة  تأل  لتةةيألالصةةحا ألفةة ألالسةةجبألىأصةةابأل  ل  حةة 

هسإلوألالن   أل حم ألف ألاا زيألق  م أل بألال والأل ألىهيأل صوألألال ة ألالبقة  أل

ألف ألالسجبألىه نتألال  ح ألزصابيأل وزابألف ألالابيعأل ال  ح ألزشبيألالج ط (.

ىقإل ألالاب  ألالمشوفينألال  ألصحتيألزقة   وأللعبةإلألالن صةوألىنصةحيوألقة   اباأل

اللوهيأللنيأل عولألل ميتألإنأله نأل  م ألأالألأل ميتأله األالوه ألف ألالسجبألف

أل-فة ألهةة أللحثة أل ألى  اةة ألالبةإلألالن صةةوأل ألىلقةإلألزةةإلل ألالمو ةي ألأ مةةإلألأى  ةةيأل

أل-الشةةم لا ألالةة  ألأاةة مألال ةة أل إل ةةيألاةةتم   ألألةةاأل سةة مأل-  ةةاتألىع ا ألناجاو ةة 

شلواهيأل بألالسجبألأان  أل وى وأل  لق هواألقب ألقت يأل فتواألىها األفن  ياألال  أل

لة أل ستشةف ألالقطةوألالعان  ه  عة ألأ مإلألأى  ةيأل تثة هو بأل إلواهةيألفنق ةيوألإ

الق هوا(أل ألىه نتأل  لتيألالصحا ألزستإلال أله األالنق أل أللنأل صح ألالسجبأللةمأل

ألزعإلأل عوه ز  ألىأمىاز  ألالبساط أللمألزعإلألزنف أللعوجألأ واتي.

ى ناألف ألالقصوألالعان ألاةت ألأزة وألىأالاةإلألإلة أل صةح أللامة نألاةواأل ألىفة أل

شنت ة  أل ةبألالمو  ة ألالىلة أل ألأقامتألاش تف التأل من اب ألا1964ناس نألان أل
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ل سإلألالع ل أل ألىااتض فتأل صوأللو تشةيفأللمشة هإلاألاش تفة التأل ألىألةوجأل

الشايالاينأل ةبألالسةجينألزحاة أللخو تشةيفأل ألىهة نألالبةإلألالسةو ألالة  فأل ةبأل

 ابألال  بألمالياألل مش  ه ألف ألاش تف فأل ألىز ق ألالبإلألالسو ألال  فأل وقا أل ةبأل

 األ أل بأل شفمألزف ال أل سن أل نةبأل فت ألالعواقألالشاقألأ جإلألال ه ى أل قيفألفا 

ليألنصابأل ن  أل ألف زفمأل ساإلأل(ألفتيا ألالبإلألالسو ألشلواهةيألفةاللوجألالاةت بأل

أل 1964ااإلأل بألالسجبألف ألان أل

 ألىلقإلألالولألال ايألالبةإلألالسةو ألأنأل صةحبيألإلة ألالعةواقألى نةينأل ستشة  وأل أل

ىلنةةبألالاةةت بألاةةاإلألااةةتم  يألالةة  األأل أل ةةتع وألأل صةةحتيألالتةة ألزشةةوفألال ةة أل

نأل ةة ليماعأل ألىلنةةبألالسةةببألالحقاقةة ألى ا ألاالتةة ا وألهةةيألالةة  ألالو اةة ألىزةةؤب

ىتحيألق  وألا ألإنن أل إان من ألىليأل  ن ا ألليتمأله ه  أل ألفإنن ألنحنمأل  شالةإلا أل

ألال  أله ألهت   زن ألتإلألالطيا اتأل ألىزصبهأله م زن أل بواألال  ألأى اق(.

ىالحقاق ألأنألالبإلألالن صوأل  ألىافاألال  ألإلواهةيألإالألأل عةإلألزاقنةيألأنألاةاإلألقطةبأل

ألاات   ألىأتح أل ط  ألإنس نأللاتأللإل يألا ق ألال  أل وه ألأىألزجمام.ألقإل

ىلنبألالوىحأله ألالت ألزعم أل ألف قإلأله نألالات بألااإلألقإلألأالةإلأل سةيماتألالمعة لمأل

ى ةةإلأأل مواهعت ةة أل ألاةةمألمفةةمأل  ةة ألإلةة ألالمطبعةة أل ألىلةةوجألالمعةة لمأللتنفةة ألالطبعةة أل

الىلةةة ألالتةةة ألأصةةةإل ز  أل نتبةةةيألىهبةةة ألفةةة ألىقةةةتألهةةةإلألقصةةةاوأل أل مةةة ألأمهةةةشأل

  واتألالمصو  أل ألىزحوكألالشايالاينألال  بألقوأىاأله م تألالمعة لمأله مة ألالمخ
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ه م أل ألىأ قنياألأنأله األااعصاأل تنثام مألال  ألزقيىألف ألفتواأل ا بألالشب بأل

المس مألف أل ا هبألالسجينأل ألىاهجألالشايالاينألن  ألالحقإلألىالب ض  ألالت أل ة أل

ألهإلأألأىا ه أللحث ألف ألق بألالبإلألالن صو.

بأل حمإلألقطةبألىألبةووأل ةالنألالشةايالاابألهة مىنألفة أله  ألأ إلألالن مألإل ألالات 

أل ح ىل ألقت  ألىقت ألألا ألااإلألقطب.

ى ةةوىألالاةةت بألاةةاإلألفةة أل ن  ةةيألأفعةة أل مةةوا ألز تةةاأل ةةيفألالنقةةيألفحةةإلثأل  ةة أل

ه س  وألفق لياألأت  ثألأ و أل ألفقة فاألىلننة ألأظن ة ألالمشةنق ألالتة أل مسة أل  ة أل

ألالشايالاين.

الةةإلال األ   تاةة التألى  ىلةةتألالحني ةة ألأىالألألأنألزقضةة ألال ةة ألالثةة هو بأل ةةبأل

فوم ةة أل ألىا تةةإلأتألالمح ىلةة أل  لح هةة ألالمج هةةإلاأل ع نةةبألال  الةة (ألإبألماهمةةتأل

اا  األهباواألل مخ  واتألأىأل إ عة عأل ن ة ألاةا  ز  ألىهسةوتأل ه  ة أل ألى نثةتأل

ال  ألإاوه ألال   ألأله  وألألف ألالمستشف أل ألىانتشوألالخبوأل النألالمخ  واتألهة موأل

قطبأل ألى حمإلألهةيابألفنن ةتألف ألقت ألااإلألقطبأل ألىع نبألال  ال أل ألى حمإلأل

 ألالة  أل حمة أل ةابألهيانحةيأل ة أل1965المخ  واتألالبأللطت  أل ألىأقب ألصةااأل

زخبةةةؤوألالقةةةإلا ألل ةةةإلالياألاشاةةةو ا أل أل ةةةبألاالتقةةة فألىزشةةةو إلألىإالةةةإلا أل تنفاةةة أل

المخطط تألالتة ألزواةمأل وىزيهيالز ة ألفة ألالنةو  ابألىالقصةوألال ةاضأللتنفة أل

أل بأللوفألالمخ لبألف ألالمشوق.
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 ألىأىمعألالسجبألالحو  أل عةإلألأنألانتقة ألأل1965آب/أل26ألىاالتق ألااإلألقطبألف 

 بألاجبألإل ألاجبألىانت  أل يألالمق  ألف ألالحو ة أل ألىفة ألأىا ة ألاالتق لةيألألقة أل

فةة ألعن انةة أل ث مةة أل ةةابألأ  عةة ألهةةوبأل يلاسةةا ألىظافت ةة ألإ هةة بألالسةةجن  أل

  شت ف ألإل ألانت  بأللحي  مأل ألىزقطاع  ألفي ألز قا  ألأ ة ألإزة  األ ةبألالنةوبأل

ألالبشو  .

إلتألز م ألالخا ن ألالعثم ألليأل توأمألزنثامألإ ه   أل إلاليألإلة ألق ةبألنثة  ألىأان

الحنمأل  لقياأل ألىه وأل قاق ألىه م أل األأ  إلأل   أل  ا أل ألفص  بألالحاألأل إلاليألأل

النتص  ألم نيألىزطبااألاشاو ألف أله أل ج التألالحا األ ألىالأل   منألىالأل إلاهبأل

ألىال تن عفألالبأله األالحاألال  أل ط لبأل ي.

 ألىأاة عألال ةوألإبأل1962فضةا  ألالموزةإلأل قاة ماألزنثةامألاةن ألنعمأللقإلألال إلألإلايأل

أنيأل عوفأل عن ألالط ال ألف ألاشاو أل ألىأنألا ال ألال اوألفو ض ألف ألالالن قأل

 ألى عصاتيألإاةمأل سةتحاألصة  بيألالعقة بأل ألفقبة ألىأزةوفألال ة ألزو اة ألأفةواموأل

 نت   زةةيألىهةةيألفةة ألمالةة ألالسةةجبأل ألاةةمألأزةةوفأل نفسةةيألىىهةةبألالتنثةةامأل ا زةةيأل أل

تيأل ألىفنووأل أله األالتنثامألال  أل شاوألإلايألف أل قإل  ألالمع لمأل النيألى ى يأل ألىىق

ا اعةة ألالبعةةاألاشاةةو  أل ألىهةةيأل عتقةةإلألزم  ةة ألألأنألصةةوحألالبشةةو  ألىاةةع مز  أل

ى ا ت  أل تيقف ألال  ألنج حألالحوه ألاشاةو ا ألهمة أل قةيفألفة أل قإل ة ألالثةوفأل

ألاأل ىانت اةةتأل ةةبألفتةةواألالحاةة األفةة ألظةةوفألالقةةوآنأل-ما ألالشةةوىقألأل-(ألأل15ص أل
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إل أل قابأله ع أل  ع ...ألأنيألالألصوحألل  وألال لأل ألىالأل ا  ألل  وألالبشةو  أل

 ألىالألامالنان ألل  األاشنس نألىالأل فعة أل ألىالأل وهة أل ألىالألا ة  األ ألىالألزن اةاأل

هم ألأل- مألانبألالنينألىفطواألالحا األإالألأل  لوهيعألإل ألاأل ألىالوهيعألإل ألاأل

األىا ةةإل...ألىا ةةإلألالأللةةيألصةةي األىا ةةإلاأل ألىاو ةةأل- تج ةة ألفةة ألظةةوفألالقةةوآن

ألاياو...ألإنيألالعيماأل  لحا األه   ألإل أله األالنت ب(.

لقةإلألهة نألىهةيأل سةتجابألل ةوألالموزةةإلأل  شزةوافألال ة ألالتنثةامأل مةبألقةة فألاأل

ألفا ما

 ال  بألااتج  ياألهللألىل وايفأل بأل عإلأل  ألأص   مألالقوحأل ألل   بألأ سنياأل ةن مأل

ألىازقياألأهوألالثام(

أل(أل172 آفألالمواناأل

 أل تة ألآبأل1965ىالتع  بأل ستمواألال   ألأله  وألأل بألآبألان ألى ق ألالتحقااأل

 أل ألىإنأله نألالقض األا ف ألألقإلألا زشةفياألم ةيأل ألىقةإلألهة نألالجةومىنأل1966ان أل

 و صةةابألأالألأل مةةيتألاةةاإلألقطةةبأللابقةة أل عةة   ألألألفنةة نياأل و طينةةيأل  لنواةة أل

ى قيلةةيناأل نحةةبألنع ةةمألأنةة ألإباألالةة  تألاةةتميتأل ألىنحةةبألالألنو ةةإلألأنألزمةةيتأل

ألفتستو ه(.

 ةةإلأألالاةةت بألاةةاإلألالموقةة ألإ ةة نألالتحقاةةاألىالمح همةة تأل ألفنثاةةواأل ةة ألهةة نألألىلقةةإل

 سخوأل بألالضب األالخ  نابألال  بألانق بياأل ابألالشا ألىتح ه ألقض األ حنمةينأل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 30 

ف ألالإل   ألىالالوال..أله لإلهي ألال  ألزوأمألالمحنم أل ألىقإلأله نأل مبألىقةمأل

 أل أل ألىقإلأله نأل   همأل صةوأل ةبأللةوفألإباالة ألإاةوا ا أل1965ف ألالاوألان أل

ىقإلأله نألااإلأل الا ي يألالوبعألالس لوأل ق   ألال   بألالبشو  ألالت ألزمس أل خن قأل

المس مابأل ألىزتو مألال  ألالوبأل صوأل ألىزحنمأل  لحإل إلألىالنة  أل ألىزجتةاأل مة أل

فةة ألأ ةةإل   أل ةةبألىاةة   أل ق  ةة ألالخ ةةاألىالقةةامأل ةةبألالمجتمةةمأل ألىزحةة  بأل القو  ةة أل

ىااةةتط عألاةةاإلألألىأه  ز ةة ألهةة ألفضةةا  ألآم اةة أل ألأىأل بةةإلأأل  ةة ن أل ألأىألأ تةة أل 

 صبووألىزوفعيألى صاوزيألأنأل بابألاخ ف ألهؤال ألال س خألىالتةاأل يلةيألالفئة أل

المؤ ن ألالت ألااتط التأل ط الت  ألىا توا   ألليألأنألزقت ألالجوم بأل م ألى قةإلاأل

األ ألإنألاةاإلأل- فث ة ألاأل-ى اث أل ألق فألأ إلألالمحققابألل ح هة ألع نةبألال  الة أل

ألألأنأل ن بألااإل.قطبأله بألال ا ألىق فألالن ..(ألفق لتاأل  ز ألهلل

ىق لياأللش بأل ؤ باأله ألازص تأل ساإلألقطب?ألفالننوألىأصوألال  ألإنن  وأل  مأل

التع  بأل ألفق لياأللياألىلنبألااإلألقطبأل قيفاألان ألقإلألازص تأل يأل ألفق فألالشة باأل

إنألهةة نألق ل ةة ألفقةةإلألصةةإلق!!ألىهةة ألنفةةتألالن مةة ألالتةة ألق ل ةة ألالصةةإل األأ ةةيألأل نةةوأل

أل صإلمألاشاوا ألىالمعواج.أل

 يتألالنإلأل ؤ  أله وألالفئ تأل ألىصةعقياألإبألأن ةمألظنةياألأنألىلقإلألاهت ألها نألالط 

قإلألقض ألال  ألاشاو ألىالجم ال ألالمس م أل ألىإباأل  مأل فة هئينأل نمة بجألأنقة أل أل

ى فئ تألأص بألاليماألىأزإلألف ألم بألاأل م أل أىاأل ةبألب ألقبة أل ألىهةمألفة ألهة وأل
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المواأل بألالشب بألالمتع مألالمثقاأل  أل عثم مأل بألالن ا تألالع ما أل ألىالعم اة أل

 لطبألىال نإلا ألىالع ي ألىال  األىل ةيفألالصةإل  أله نةتألتةو  ز مألهنيناة أل أله

ىلقةإلألااتشةة إلألزحةةتألالتعةة  بأل   تةة نألىامة نينألزةة   أل ةةبألهةة وألالنمةة بجألىه نةةتأل

الط  يتأل ألىه مأل جبأل ق أل ألى إلأأل صوخألف ألىهيوألالن عل ألزإل إلاألاليقمألال  أل

المخةة  واتألصةةول تأل حمي ةةيألهنيناةة أل إعا أل سةةوقياأل نةة ألهاةة ألالثةةي األ أل

قب ن أل    مألقطبألىهةيألالشة اإلألالبةإلألالفتة حألإاةم الا (أل ألىا ةوأاأل عنة أل ع نةبأل

ال  الةةة (أل ألىأتةةةطوبألها نةةةيألىاةةةة  تألصةةةحتيأل ألىلةةة  تألقةةةياوألالعق اةةةة أل

 ىاةةةا أل اةةاألالحم  ةةة تألالسةةة لن ألألىالعصةةبا أل مةةة ألاتةةطووألأنأل ةةة هبألإلةة 

ىالج س تألالن و   ا أل ألى عإلألأنألأ س أل النف ايألف أل ىاا ألأال بأل بألفيقألقبةوأل

لاناباأل أللقإلألاهتشفن أل ؤا واألل ليانألالمس مابأل ألىلئبألالفين ألالمةواألالىلة أل أل

ف ةةبألنعفةةيألالمةةواألالث ناةة أل(ألىأالطاةةتألالىا والشةةإل إلاألفنةة نألالتعةة  بألالوهاةةبأل

أانةةةة  ألالتحقاةةةةاأل ألىهن لةةةة ألالةةةةوىاتألاشهةةةةوا أل ألألالةةة  ألااةةةةتموألقوا ةةةة ألالةةةة  

ى حضون ألقص ألهتب  ألأ مةإلأل ا ةاألفة ألالبيا ة ألالسةيما أل قةيفألفا ة األ أل ة تأل

أ إلن أللشإلاألالتع  بألف ألال ن ان ألىالنةإل  ألفةتهألالسةج نأل ة بألال ن انة ألصةب   أل

ق ن األ  ألأفنإل أل ة تألىا ةإلأل ألفقة فألالسةج ناأل  ة ألأىالمألالن ةبأل ةتألىا ةإلأل ة تأل أل

ألبأل بألالمسئيف(.  نيم ألىزن ألفا
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زقةةيفألالح هةة ألع نةةبألال  الةة األلقةةإلألتةةو ين ألاةةت ألآالفألىلمسةةم   ألاةةياأل

ىه نتأل وفألالتعة  بألاواةابأل وفة ألزخت ةاألأمىاتألالتعة  بألفة ألهة ألىا ةإلاأل

البألاللوىأل ألىه نألالأل إلألأنأل صإل أل نمألاشالإلا ألال  ألالاةت بألاةاإلأل ألىال ة أل

 فألاةاإلألالنةإلألز ما وأل حمإلأل يااألهيابألىال  ألالشاقألالبإلالفت حألإاةم الا أل ألقة

صإلى ألالحنماأل الحمإلألهللأللقإلأله هإلتأل ةإلاأللمسة ألالشةوألال  ة أل تة ألن ةتألهة وأل

ألالش  ما(أل ألىق فألالشاقألالبإلألالفت حاأل ف تألى بألالنعب (.

ىلقإلأل   أله ألىا إلأل ن م أل صبووألالعجابألالق يبأل أل ت ألق يبألهوم يأل ألف قإلأل

ألزسةتحق أله نألتب األالحو  أل قيلينألل شاقألالبإلألالفت حاألألىاألانأله وألالب ةإلألال

أل ألفالنتألم األت  ع ألف أل صو.

ه  تألال    أل بألآفألقطبألل    األااإلأل عإلألصإلى أل نةمألاشالةإلا أل ألفطةيق مأل

   االاةةيألىقةة فاأل لقةةإلألمالةةيتألاألالةة ألىهةة ألأنأل نفةة ألالحنةةمأللتنةةينألالشةة  ماأل أل

ماليتألاألأنأل جع أله وألالع    أله   ألزة إلا أل ألهة ألقب ةتم?ألقة ليااألقب نة أل ألىنفة أل

 أل ألىف تةتألهة وألالةوىحأل1966آبألألأل29لا ة ألاشانةابأل نمألاشالإلا ألف ألاةحوأل

النباةواألإلة أل     ةة أل عةإلألأنألأمتألمى هة أل ألىقةةإلألزبةإلىألهة وألالنتاجةة ألفة أل سةة بأل

ال لألأااف ألألام أل ألىقإلأل عإله ألالبشوأله  م أل و واأل أللنبألهم أل قيفألهيألف أل

(ألأل235فص أل ه األهةيألالطو ةا(األىهةيألأل تحةإلثألالةبألأصةح بألاللةإلىمألص 

 إنألالنصوألف ألأ فمألصي وألهيألانتص  ألالةوىحألال ة ألأل بأل ع لمألف ألالطو اا
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الم ماأل ألىانتص  ألالعقاةإلاألال ة ألاللةمأل ألىانتصة  ألاش مة نألال ة ألالفتنة ...ألىفة أل

ه األالح مثألانتصوتألالفئ ألالمؤ ن ألانتص  األأل شةوفألالجةنتألالبشةو أله ةي..أل

إنألالنةةة مألهماعةةة ألأل ميزةةةينأل ألىزخت ةةةاألالاةةةب بأل ألىلنةةةبألالنةةة مألهماعةةة ألألالأل

شنتصةة  ألىالأل وزفعةةينألهةة األاش زفةة عأل ألىالأل تحةةو ىنألهةة وأل نتصةةوىنألهةة األا

التحو أل ألىالأل نط قةينألهة األاشنطةوقألإلة ألهة وألانفة قأل ألإنمة ألهةيألالتاة  ألاأل

ىزنو ميأللفئة ألهو مة أل ةبألالبة موأل أللتشة  كألالنة مألفة ألالمةيتأل ألىزنفةومألمىنأل

ألالن مألف ألالمجإلألف ألالمسألالال  أل ألىف ألمنا ألالن مألأ ض ألأل ألإباألنحةبألىتةعن 

ف ألالحس بألنثواألالها فأل عإلألالها فأل أللقإلأله نألفة ألااةتط ال ألالمةؤ نابألأنأل

 نجةةياأل حاةة ز مألفةة أل ق  ةة ألال   مةة ألش مةة ن مأل ألىلنةةبألهةةمألهةة نياأل خسةةوىنألهةةمأل

أنفس مأل ألىهمأله نتألالبشو  أله   ألزخسو?ألهمأله نياأل خسوىنألىهمأل قت ينأله األ

 ةةوأل و ةةة أل ألألالمعنةة ألالنباةةو?أل عنةةة ألعهةة ماألالحاةةة األ ةةوألالقاةةإلاأل ألى شةةة الت  

ألىانحط ا  أل ابأل ساطوألالط  األال  ألال ىاحأل عإلألااطوز مألال  ألالهس م(.

فوعقةيألأل-ىاألأال ةمأل-ىلقإلألصإلقألاألفصإلقيأل ألإبألهة نأل تمنة ألالشة  ماألصة مق ألأل

 ألفة ألهت  ةيألم ااة تألإاةو ا ألصأل1952األإ  ه األزقوأأللةيأل قة الألألهتبةيألاةن أل

  أل بألاألن   تيألإبأل قيفاأل ألإنيأل(أل ألفنالن ألز مهأل بأللوليألأنيأل خ أل إل أل138 

لاستأله أله م ألزب غألإل ألق يبألانلو بألفتحوه  أل ألىزجمع  أل ألىزإلفع  أل ألإن  أل

الن م تألالت ألزقطوألم   أللن ة ألزقتة تألق ةبألإنسة نأل ة .ألهة أله مة ألال زةتألقةإلأل
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اقت زتألق بألانس نأل ألأ  ألالن م تألالت ألىلإلتألف ألالفياوأل ألىق فتأل  ة ألاللسةن أل

النبمألاشل  ألالحة أل ألفقةإلألىلةإلتأل اتةيأل ألىلةمألزةإلفمأل  لبشةو  أل ألىلمألزتص أل  ل أل

زبواألىا إلاألألإل ألاش   أل ألإنألأ إلاألأللةبأل تبن هة أللن ة ألىلةإلتأل اتةيأل ألىالنة مألالأل

أل تبنينألال ياتأل ألى نتبألالنإلألآ  ا

 ألإنألاألازتوىأل بألالمؤ نابألأنفس مألىأ ةيال مأل ةالنألل ةمألالجنة أل أل قة ز ينألفة أل

ىالإلاألألال اةيأل قة ألألفة ألالتةي ااألىاشنجاة ألىالقةوآنأل ألابا ألاألفاقت ينألى قت ينأل

ى بألأىف أل ع إلوأل بألاأل ألف اتبشوىاأل باعنمألال  أل   عتمأل يألىبلة ألهةيألالفةيعأل

أل(111العثامأل(أل التي  األ

 ألإنألالةةإلليفألفةة ألاشاةةو ألصةةفق أل ةةابأل تةة  اعاب..ألاألاةةبح نيألهةةيألالمشةةتو أل

 عةإله ألل مةؤ بأل ةبألزة  ألىالمؤ بألفا  ألهيألالب  مأل ألف  أل اع أل مألاألالأل بقة أل

ىمىنألالج  مألفة ألاةبا يأل ألأل-ابح ني-ف ألنفسيأل ألىالألف أل  ليأل حتج وألمىنألاأل

أللتنينأله م ألاأله ألالع ا أل ألىلانينألالإل بأله يألهلل...

إنألالج ةة مألفةة ألاةةبا ألاأل اعةة أل عقةةيماأل عنةةاألهةة أل ةةؤ ب...ألهةة أل ةةؤ بألال ةة أل

لسةن ألالج   ة ألالتة ألالألاشاوقأل ن أله نتألالوا أل ألى ن أله نألم ةبألا..ألإن ة ألا

زسةةتقامألالحاةة األ ةةإلىن  ألىالألزصةة هألالحاةة األ توه ةة أل أل عينةة ألال  ةةمألفةةإنألالعقةةإلأل

 هاةةب..ألىهةةؤال ألالةة  بأل  المةةينألأنفسةة مأل  سةة ماب(ألفةة أل شةة  قألال لأل

ى      ةة أل ألق الةةإلىنأل ألالأل ج هةةإلىنأللتقو ةةوألأليهاةة ألاألفةة ألال لأل ألىاةةومأل
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 اةة األالعبةة مأل ألىالألألالطيا اةةتألال  صةةب أللحقةةيقألالو ي اةة ألىلص  صةة  ألفةة 

ألأل-1(.أل1 قت ينألىالأل ألقت ةينأل ألىالأل ج هةإلىنأله ة ماألأل ة ألمىنألالقتة ألىالقتة ف( 

ألا/الشوىقأل.أل-(ألأل11/1716ف ألظوفألالقوآنأل أل

أل

أل   ن ألا فوأللن ألىشليانن ألال  بألابقين أل  ش م نألأل

ألىالألزجع ألف ألق ي ن أل وألألل   بألآ نياأل

أل(أل10  ن ألإن أل ؤىفأل  ام(أل الحشواأل

ألأل

أل ن ألال  مألى حمإلكألأز إلألأنألالألاليألإالألأنتألأات فوكألىأزيبألإلا .ألىابحأل

ألىآلوألماليان ألأنألالحمإلألهللأل بألالع لماب

أل

ألالب)))إلألال ))))))يألال))))))) ا 

أله)أل4/6/140

أل 7/4/1981

أل

أل

أل
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أل

 عشرون عاما على الشهادة للشيخ عبد هللا عزام

 

ألالحمإلألهللألى إلوألىالصواألىالسو ألال  أل بألالألنب أل عإلوأل ألى عإلا

فف أللا  ألالخ  تأل بألب ألالحجة ألىفة ألز ة ألالخامة ألالمتياتةع ألال ة ألتةف فأل

ن وألاول بأل بألىال  ألليهوأل أل ااألالم  أله ل جابأل ألىال  ألزة ا  ألالةيام أل

 س زابألالتيتألىالمشمشألزحا ألالمن نألإل ألقطعة ألاة  واأل ةبألالجمة فألاللة بأل

ألىالوىال ألالب هواألالت ألزالل أل  للب ب.

قصاألالطة  واتألالة  ألااةتموأل ةبأل عةإلألصةواألف أله وألال ا  ألى عإلأل ي أل  ف أل 

فتنب ةتألأل-  ميألاألزعة ل أل-الفجوأل ت ألالمس  ألهوىألبهوألالات بألااإلألقطبأل

أنن ألف ألزة وألأ سةطتأل ألالشة وألالة  ألااتشة إلألفاةيألىأنةيألقةإلأل ضة ألالشةوىنأل

ال   ألال  ألز  مزيأل ألفن نألالأل إلأل بألالنت  ة ألالنةيألىلةيألزة  اتألىأاةطواألىبلة أل

ألىاشل  .   األل يف  ألىالنيان ألل ميماأل

لقإلأل إلأتألأق  نأل ابألز  ألال   ألالتة ألهة نأل نتةبألفا ة ألاةاإلأل ةبألى ا ألالقضةب نأل

ل جا أل أل ااألهتبألاألل ألأنألأالاشألز  ألال   ألالت ألأ ل ألال اة ألفا ة ألاةإلىليأل

ال ة ألالمنطقة ألىامل ةمألظو  ة أل ألىتةة قتألال لأل مة أل  بةتألال ة ألالةةإلال األ أل

أل.ألىلوألالجيألل شاط نألالوهامأل   عألال لألزوق ألى و  
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ىالألأبهوألأن أل أ تألفا  ألفت األىا إلاأل بألأل-الألأال مه ألاألال ان -أبهوألز  ألال   أل

المتع م تأل حجب ألف أل  إل أل ألىالنإل  ألهن ألنوىألفت األز بتألهيا بألزحتأللب مأل

ألالمإل ا ألال  أل ن مأل ص أل هبت  ألنعجبأل اللوق  ألىنتحإلثأل آما   .

ابألألف أل ألفت األىا إلاأله نألف أله  ع ألالق هواألالت ألزعإلألفا  ألالفتا تأل يال أللمس

أل  ميألاألزع ل أل).أل-  ت   ألال ب مألالشوال ألىه ألا ن ألزقاق ألااإلألقطبأل

 ألقبةة ألاش ةةتوفألالا ةةيم أل ثواةة أل1967أبهةةوألأنأل ثةة هواأللوهةةتألفةة ألالةة  أل

زعبةوألالةبألاةخط  ألال ة ألأل-هنةابأل ف سةطابأل–أز وألفة ألالمإل نة ألالتة ألأنة أل ن ة أل

ف ةمألزجةإلألزعباةواألألصة مق ألألألالا يمألىزنإلمأل  لث لمابألىز تاأل حةبألالبةإلألالن صةوأل 

الةبألاةخط  ألأىتةهألىالألأقةيىأل ةبألأنألزةإلل ألما ألالةإلالياألاشاةو ا ألىزمةة قأل

المصةة  األىالتف اةةاوألىز قا ةة ألفةة ألزةةيا عألالمإل نةة !!ألىالألعافأل نثةةوألأى اقأل

المص  األ   ألالىص فأل ت هوه أل ألىلةمأل فسةهألالهة أللساةت بألاةاإلألأنأل ةوىأل

 ةوامألق مةيألالمبة  كألمأللةمأل ةوألالثم  ألالمب  ه ألالت ألأاموه ألاألال ألىه أل ةبأل

الصةحياألاشاةةو ا ألىالأل هةةيعألالجاة ألإلةة ألاألىلنن ةة ألالن مة ألالطابةة ألأصةة   أل

ألا  تألىفوال  ألف ألالسم  .

ىممتأل ي ألامعتألالحنمألال ايأل  شالإلا ألأنألأفتإل يأل نفس ألىأ  ألىأ  أل ألىأبهةوأل

أن ألهتبتأل وقا أللعبإلألالن صوألأقيفألفا  األ الإلالياأللبألزميتألىالش إلا ألل لإلىنأل

ألالت   قألالأل و م(.ى
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هنتألأظبألأنألز  مزيألاتحإلثألفوا ة ألفة ألالمنطقة ألىلنةبأل ألىاأل ع ةمألىأنةتمألالأل

زع مينأل أل  ألهنتألأظبألأنيألااحص أله األالإلى ألال    أل ش  مزيأل ألىأنألأفنة  وأل

ألاتعمألالمنطق أل أل  ألالع لمألاشاو  أله يألفتحا أل   ألالها ف..أل

أل

 ميزات سيد قطب :

مماةة اتألهثاةةواألأفومز ةة أل ةةبأل ةةابألالنت  ةة تأللقةةإلألزماةة تألهت  ةة تألاةةاإلألقطةةبأل 

المع صةةواألىهع ت ةة ألفةة األ شةةوق أل ألىال ةة أل أمألهةة وألالمماةة اتألالتةة األ ا زةةيأل

ألى ا تألهت   زيا

أل

 نفاذ البصيرة وعمق النظر: -1

ىبلةة أل اهةةمألأىالألألىقبةة ألهةة ألزةةصألإلةة ألاشلةةوصألالةة  ألز محةةيأل ةةبأللةةوفألأل

 ألىاشلةةوصألأل-ألهمةة ألنحسةةبيألىاأل سةةابيألىالألن هةة ألال ةة ألاألأ ةةإلا-الب  ازةةيأل

أل ي ثألالفواا أل]ألهم أله  ألف ألالاوأل[ألا

أل(1ازقياألفواا ألالمؤ بألفإنيأل نثوأل ني ألاأل. 

ألوهيألالبخ   ألف ألالتة   قألىألالتو ة  ألالةبألأ ة ألاةعاإلألالخةإل  ألىهةيألأل-1أل-

أل(.721ف ألتعااألالج  مألالص اوأل وقمأل 
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 ألىأ  ألالماألالنثوألف  األ إل هيأله أل بألقوأأل المسةتقب ألل ة األالةإل ب(ألالة  ألصةإل

ف ألاليقتألال  أللامألفايألالثةو ألال ة ألالمنطقة أل ألىلةمألزعةإلألزةوىألفا ة أل صاصة ألأل

 بألني ألف أله األال ا ألالب ةامأل ألىهثاةواألأل ة ألهة نأل ةومماأل ألاةت بألفة ألالمو  ة أل

ألالق م  ألال  ألالمنطق أل   حأل بألاشاو ألال و ن !?أل(ألىقإلأله ن!.

 ألأل-األ فثةيأل-ىلقإلأل أ تأله وألالمو هألال  ألزفناوألألايألالات بأل حمإلألقطةبأل

فنثاواألأل  أله نأل حإلثأل ال ي أل تيقع  ألهنتألأ سةب  ألأ    ة ألتةو  أل ةبألالخاة فأل

ألأىألإ واق ألف ألالىه  أل ألامأل أ ت  ألىاتح أله ا ألف ألىاقمألال ل..

أل

 سعة األفق: -2

ألىه األ اهمألإل ألال   اباأل

ألأىل م األاشاوعألال  ألالمخط ألالع لم أللضوبألاشاو .

أللثق ف ألاشنس نا .ا نا م األاع ألاق فتيألىااواليألال  ألا

أ ةةة ألااوالةةةيألال ةةة ألالمخطةةة ألالعةةة لم أللضةةةوبألاشاةةةو أل مةةةثوألأل  لحوهةةة أل

اشاةةو ا أل ألف قةةإلألهةة نأل بعياةة ألأللةةيعا األالمعةة  فألالمصةةو  ألإلةة ألأ و نةة ألفةة أل

اليقتألال  أللمأل نبأل عوفألفايأل قاق ألاشاو أل عإلأل ألىلمأل  تة  أل عةإلأل تع لامةيأل أل

تألأ ةةإلألاةةت ألنفةةوأل ةةبألفاقةةيفألالةةبألنفسةةيألىهةةيألفةة ألاو قةةيألإلةة ألأ و نةة األ هنةة

المنتسبابألل او ألف أل  لواألزشاألالب بألالا س أل امم ألزطوألأ و ن (ألىف أل
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أ و نةة ألهةةوتأللةةيأل  ماتةة نأله نتةة ألاةةبب ألأللإلليلةةيألفةة ألالحوهةة ألاشاةةو ا أل همةة أل

أل إلان أل  ل ألأ إلألأ    ي(ا

 أل سةةت قا ألألال ةة ألأ ةةإلأل1949زةةب األأل13هنةةتألفةة ألأل-همةة أل حةةإلثألهةةيأل-أىل مةة األ

فوأ تأل قص ألألص لب ألألى يااق ألىأنيا األألى أ تألأاواأل ستشف ألف ألأ و ن أل

اش تس   تألزع يألاليهيوأل ألىالفوحأل  موألالمستشف ألفق تاألأ ألالاةإلألهة األالة  أل

زحتف ينأل يألقة ليااألالاةي ألقتة ألالةإلىألالنصةوانا ألفة ألالشةوقأل ألالاةي ألقتة أل سةبأل

ألالبن .ألق فاألف  زن أله وألالن م أل بألأالم ق .

  األال ة ألاصةطا مألالشةب بألالمسة مأل ألا نا م األإنألالسف  اتألالع لما أله نتألزتس

ىااإلألهصحف أل عوىفألهة نألأ ةإلألهةؤال ألالة  بألزةإلى أل ةيل مألالعاةينأللانةينأل

صةةاإلاألألاةة وألألىفو سةة أل ستسةة   أللصةة  إلوأل ألفةةإلال وأل ةةإل وألاشاةةتخب  اتألفةة أل

السف  األالبو ط ناة ألفة ألىازةنطبألإلة أل اتةي.ألقة فألاةاإلاألفعنةإل  ألمل ةتأل اتةيألهةمأل

العإلالةة ألاالهتم الاةة (أل ألىلةةمأل نةةبألقةةإلألأبه نةة أل ف هةةالاألأنةة أل أ ةةتألالنةةإلوألهتةة بأل 

ىص ألأ و ن ألإالألنسخ ألىا إلاألأ ا   ألل ألأل أل حمإلأل ألإبألأنيألقإلألأزوفألال  أل

اب الةة ألالنتةة بألفةة أل اةة   أل ألى ةةإلأألالحةةإل األالةةبألالشةةوقألى صةةوألىزيقعةة تأل

المةواقبابأل ةالنألالي  ةاألل حنةةمألالم نة ألالقة  مألهةيألأ ةةإلألاانةاباألإ ة ألالشةةايالاينأل

هألأن ةةمألاشلةةيانأل ألاةةمأل ةةإلأأل فةةتهأللةة أل  فةة ألألىإ ةة ألاشلةةيانألالمسةة مينأل ألىالمةةوه

ل ص ألأل  شليانألفايأل بألالتفصاوتألىالج  اة تأل مة أل ةإلقألال ة ألأ نة  أل صةوأل
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أنفسةة مأل تةة ألالمختصةةابأل ألاةةمألقةة فاألإباألىصةة تألهم الةة ألاشلةةيانألإلةة ألالحنةةمأل

فإن  ألاتحو أل صوأل بألام  ألالحض  األال و ا أل ألامألقة فألألاةواألاألنحةبألن اةبأل

يلياأل ابألاشليانألى ابألاليصيفألإل ألالحنةمأل أللنأل ال ث ل أل بألالمثقفابألأنأل ح

ىصةةيل مألهةةيألن   ةة أل صةةوألالمؤاةةف ألاللامةة !?ألقةة فألاةةاإلاألىفةة أل اةةتأل ةةإل وأل

اشاتخب  اتألالبو ط ن ألف ألىازنطبألقو تألأنألأمل ألهم الة ألاشلةيانألفةي أل

اليمز أل أللنيألالأل منبأللجم ال ألزناإلألل  ألالإلىا وألالع لما أله األالناةإلألأىألزخطة أل

أل.إالألأنألزنينألالجم ال ألال  ألالحاألتإله أله األالتخطا 

لقإلألمل ألااإلألهم ال ألاشليانأل ألىقإلألالةوفأل نفسةيألالناةإلألال   ة ألتةإلألاشاةو أل

ألىالنواها ألالعماق ألالت ألال منبألل  وبألأنأل خفا  .

 عة لمألفة ألالطو ةاألل شة اإلألص ألأل-1(األ1ىأ  ألاع ألاق فتةياألفاقةيفألالةبألنفسةيأل 

أ  عةابألاةن أله   ة أل ألأل(.أل إنألال  أل نتبأله األألالنةو ألإنسة نألالة بأل قةوأأل143

هةة نألالم ةةةيألالىفألفا ةةة ألهةةيألالقةةةوا األىاشاةةةوعألفةة أل عثةةةمأل قةةةيفألالمعوفةةة أل

اشنس نا ...أل  ألهيأل بألزخصصيألى  ألهةيأل ةبألهيا  زةي..ألاةمألالة مألإلة أل صة م أل

القاإلزيألىزصي واألفإباألهيأل جإلألهة أل ة ألقةوأوألتةئاوألألتةئاوألألإلة أله نةبألبلة أل

ى ة ألهةيأل نة م ألال ة أل ة ألأل-ى  أله نأل منةبألأنأل نةينألإالألهة ل -الوصاإلألالضخمأل

قضةة ألفاةةيألأ  عةةابألاةةن أل ةةبألالمةةووأل ألفإنمةة ألالةةوفألالج ه اةة ألال ةة أل قاقت ةة ..أل

ىال  ألانحواف  ألىتآلت  ألىق ا ت  ألىال  ألهعجعت  ألىانتف ز  ألىال مأل وى ه أل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 42 

ىامال  هةةة ألىال ةةةمألال ةةةمألالاقةةةابألأنةةةيألالأل منةةةبألأنأل جمةةةمألالمسةةة مأل ةةةابألهةةة  بأل

ألالمصإل  بألف ألالت ق (.

أل

 الجــديـــة: -3

ااإلأله ماألألف أله ه اتيألىإاو يألف مأل نبأل   منألىالأل إلاهبأل أللقةإلألهة نأللقإلأله نألأل

ىاتح ألأله لشمتألف أل ا ع ألالن   أل ستقام ألألهحةإلألالسةااأل ألى ةبألهنة ألألةوجأل

 ج ة ألهةة نألصةة  بألاش تاةة عألفا ةة ألالمانةة ى أل ألفخةةوجأل ن ةة ألاواةة ألأالةةإلامأله  ةة أل

اةإلألصيم تألاةمألأ  قةتأل ألىلقةإلألأ اة ألالم ة أل ةبأل  ت لةيألىلنةبألاألنجة وأل ةبألال

ألالاام ..

لقإلأله نألما م أل ومماأل أن ألالألأاتطامألأنألأالاشأل نصةاألق ةبألنصةفيألهللألىنصةفيأل

ألنقوألألالبألالثق ت.ألأل-1(.أل1ل إلنا (أل 

ىه نأل قيفاألإنألإصبمألالسب   ألالتة ألزشة إلألهللأل  لي إلاناة ألفة ألالصةواأللتةوفضأل

أنألزنتةةبأل وفةة ألىا ةةإلاألألزقةةوأل ةةيأل نةةمألا  اةة أل أل ةةإلاتألزةةقاقتيأل ماةةإلاألإاةةوأل

ق لتاأله  ن أل إل وألالسجبألالحو  أل مة األأل-ىأن ألأاممأل-جبأللوىه  أل بألالس

 ألىأا عن ألال  ألقوا ألاشالإلا ألالميقةمأل ةبأل1966أ سطتألأل28البساين أل ي أل

البإلألالن صوأل إالإلا ألاةاإلألقطةبألاةمألقة فاألإنألإالةإلا ألالاةت بألاةاإلأللسة  األل عة لمأل

اشاو  ألىالع لمألأهممألىأ   ن ألفوص ألألاواألشنق بألالات بأل بأل ب ألالمشنق أل
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ه ألأنأل عت  ألال  ألالت فة عألفاخفةاألالنةيأل نةمألاشالةإلا ألاةمأل خةوجأل عةإلألاةت أل ألى

ألأز وأل بألالسجبأل عفيألصح أل ألها ألف بهب ألإلايأللع ن ألننق و.

ق لتأل ماإلااألفتيه تألإلايألل   يألالخبةوألفق ةتأللةياألإن ةمأل قيلةينألإنألاالتة  تأل

ألفساعفينألالن .

 أل ةمألفو تألااإلألال  ألهتف ألق  وألاألالبألأ ألزةصألأالتة  أل ة أل ماةإلا!!ألالةبألالعمة

ا?!ألىاألليألالم تأل مألأ أله  أل اوألاألالالت  تأل ألىلننة أللةبألأالتة  ألالةبأل

ألالعم أل مألا.

امألق فاألإامئن أل  أل ماإلاألإنأله نألالعموألقإلألانت  ألفسةانف أل نةمألاشالةإلا أل ألىإنأل

لمأل نبألالعموألقإلألانت ة ألف ةبأل نفة أل نةمألاشالةإلا ألىلةبأل  نة ألاشالتة ا ألزةائ ألفة أل

ألزقإل مألاله ألأىألزاللاوو.

مالنان أل ألىأ  ألاق أله وألالت أل تمتمأل   أله األالق بألالنباةو..ألأ ة أل ا ة ألىأ ة ألأ  ألا

انان أله وألالت أل سنب  ألاألال  ألالفؤامألىال  ألالةنفتألالمؤ نة .أل ألى ةبألالو ة أل

هإل تةةياألأنةةيألااةةتق فأل ةةبألىعا األالمعةة  فألفةة ألال حثةة ألالتةة ألقةةو ألفا ةة ألملةةيفأل

ألالحوه ألاشاو ا .

أل

 لنصوص القرآنية:اإلحتياط والورع والهيبة أمام ا -4

ألالنإلألآ  األ-ف ألظوفألالقوآن-ى بإلىأله األ بأللوفألزفساووأللنت بألاألفاقيفألأل
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أل   فثياألال  ألالص ياتألىالصواألالياط ألىقي ياألهللألق نتاب(أل

أل(أل238 البقوااأل

 ألأز إلألأن ألىقفتألأ ة  ألهة وألان ة ألاةت ألأزة وألالألأنتقة ألإلة أل ة أل عةإله أل ألهاةاأل

ىهنتألآ  ألأنأل فةتهألاألال ة ألألفة ألهة وألأله  تألآ  ألالصواأل ابألآ  تألالطوقأل 

الفتواألىلنبأللمأل فتهألاألال  أل ألفإنألفتهألاألال  ألأ إلأل بألالقوا ألف اتفض ألإلة ألألأل

أل شني األ(.

(.أل هثاةواألألأل4/2038زفساوألالثوفأل ألأل-1(األ1ى قيفألف أل قإل  ألاي األالوالإلأل 

  ألأقةاألأ ة  ألالنصةيصألالقوآناة ألىقفة ألالمت اةبألأنألأ سة  أل الاة ي  ألالبشةو أل

 صةةوألالمتحةةوجألأنألأزةةي   أل الاةة ي  ألالبشةةو ألالفةة ن أل ألىلنةةبأل ةة باألأصةةنمألالق

ألىنحبألف ألها ألالأل إلألأنأل قإل ألليألالقوآنأل مألالنثاوأل بألاش ض ح.

ى مأله األه يأل صابن أل هب ألى الش أله م ألزصةإل تألل توهمة ألالةبألهة األالقةوآنأل

أل(.

أل

أل

 التركيز على العقيدة وشرح ال إله إال هللا : -5

بألىقيفألالجميعألال     أل بألالمس مابألىاهمة ألاعا أللقإلأله فألالات بألااإلألقطأل

 أل ألف قإلأله نتأله وألالجميعألزسإلأل1954زصفا ألالحوه ألاشاو ا ألهسإل  ألألان أل
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الطوق تألال  ألأ يابألما ألاشليانألف أل الح ما (ألزنتثوأللطة بألالاةت بألالبنة أل

 س  أله ألاوا  ألىزنتثةووأل تة ألالث ناة ألالشةواأللةاوألألىهة ألزنبةوألىز تةاأل أل ة أل

 نم  ألالما  ألصةم  ?أل ة ألإنألقسةم ألأللةاتأل  لق اة أل ةبألهةؤال ألزبةوعألأل  ل  ألانن

أل إ  ا ألاشليانألف ألمال ألالسجينأل  لتجستألال ا مألىنق ألألب  هم.

لقإلألىقاألاي وألألأ   أله وألالث هواألىألاواألىتةمألإصةبعيألال ة أل ةيابألالةإلا أل

ألىهيألأنأله وألالجميعأللمألزف مأل الألإليألإالألا(.

شالةةإلا ألزقضةة ألأنأل نةةينألأ ةةإلألالع مةة  أل ةةإلان ألأ ةةإلألاشلةةياألقةة فاألإنأل وااةةمألا

  تواألزنفا ألاشالإلا أللا قبألالمحني ألال ايألالش  مزاب!ألفعنإل  أله نألاةاإلأل مشة أل

لط وألاللاواألنحيأل ب ألالمشنق ألاقتوبأل نيألالشاقألق  وألاأل قة ألالألإلةيألإالألا(أل

فق فألااإلاأل ت ألأنتألهئتألزنم ألالمسو ا ألنحبأل  ألأل ألنعإل أل سببألالألإليألإالأل

ألزاله ألالخب أل وألإليألإالألا.األ ألىأنتأل

ى عإلألهة األه ةيأل  نةيألأاةإلألزع  نة ألال ة ألاشاةو (أله مة ألاةعإلأل ةبألأ ة ألىقة صأل

 ت ألاألالنيألق ل  ألالنةإل  ألهة  ألىفةإلألإلة ألالمةوأل ةبألالخطة بأل تة ألاألالنةيأل

 شنينألاةعإلاأل تة ألقة ليااألإنةيألالأل حسةبألالصةوا!أل ةوى ألالبخة   ألالةبألقةاتأل

لىفألالعةوبأل  ة أل سة مألفة ألق فاألاةمعتألاةعإلاأل تة ألاألالنةيأل قةيفاألإنة أل

ابا ألاأل ألىهن ألن  ىأل ةمألالنبة ألصة  ألاألال اةيألىاة مألى  لنة ألاعة  ألإالألى قأل
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الشةةجوأل أل تةة ألأنألأ ةةإلن أللاضةةمألهمةة أل ضةةمألالبعاةةوألأىألالشةة األ  لةةيألل ةة أل ألاةةمأل

ألأصبحتأل نيألأاإلأل زع  ن ألال  ألاشاو (أللقإلأللبتألإباألىت ألالم  (.أل

إلأىاأل شةةننينألفةة ألالقاةةإلاألاةةاإلألى ةة ألأزةةبيألالاةةي أل  لب   ةة أل ألإنأل عةةضألالنةة مأل ةة

قطةةبأل أل تةة ألإنةةيألزوا ةة ألإلةة أل سةة  ع ألأنأل   ثةة أل ؤلةةاألهت  ةة ألألاةةم وأل زنقاةة أل

الثةةوفأل ةةبألالضةةوف!(ألىلقةةإلأل ةة لغأل عةةضألالقةةي أل تةة ألقةة لياألأنألاةةاإلاألأل قةةيفأل

  ي ةإلاألاليهةةيم(ألىهةالن مأللةةمأل قةةوأىاأل ئة تألالمةةواتألفةة ألالثةوفألالتفو ةةاأل ةةابأل

ألالخ لاألىالمخ يقأل.

المجتمع تألىاباع ألالتفناوأللإلىألالجا ألالمسة مأل ةإل هينألىال  بأل ت  عينألز اوأل

أهثةةوأل ةةبأل اةةوهمألالبصةةم تألالياتةةح ألالتةة ألزوهت ةة ألهت  ةة ألاةةاإلألقطةةبألىق مةةيأل

ألالمب  كألف ألزفناوهم.

ىالحاألأنن أل  ألزالاوتأل ن زبألهتبألف ألالفنوألاشاو  ألأهثوأل م ألزالاوتأل ساإلأل

بةة ألقطةةبأل ألىإنةة أللزةةعوأل فضةة ألاألالعثةةامألال ةة ألإبألزةةوحألصةةإل  ألىفةةتهألق 

لإل اا ألهتبألااإلألقطبأل ألفقإلألىه ن ألااإلألقطبألفنو  ألىا بألزاما ألالقإل  ألىا بأل

القامأل ى ا ألىالنيى ألفق ا أل ألف ؤال ألأهثوألأ  ع ألأاوىاألف أل ا ز ألأاواألألالماق أل

أل.

ىلقإلأله نألالاتش  مألااإلألقطبألأاوألف ألإ ق ظألالع لمألاشاو  ألأهثةوأل ةبأل ا زةيأل

مألابع تأل انمة أللةمألزةتمألالطبعة أل ألفف ألالسن ألالت ألااتش إلألفا  ألابمألالثوفألاب
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الث نا ألأان  أل ا زيأل ألىلقإلألصةإلقألالنةإل  ألقة فاأل إنأله م زنة ألاةتبق ألالةوا تأل ةبأل

ألالشميعأل ت ألإباأل تن أل بألأه   ألانتفضتأل ا ألىال زتأل ابألال ا  (.

ىلقإلأل ضة ألاةاإلألقطةبألإلة أل  ةيأل افةمألالةوأمألن صةمألالجبةابألالة ل ألال   ة أل أل

لة  ألزحاة أل ةيألالهاة فأل أل عةإلألأنألىزوكألالتواثألالضةخمأل ةبألالفنةوألاشاةو  ألا

ىتةةةهأل عةةة نأل   ةةةتألالةةةبألالبهةةة نألاةةةي وألأل ألىتةةةهأل عةةة ن ألى صةةةط ح تأل

الطةةة  يتأل ألالج ه اةةة أل ألالح هماةةة أل ألالعبيم ةةة أل ألالليهاةةة أل ألىىتةةةهأل يقفتةةةيأل

المشةوف أل عة ن ألالبةةوا ألىالةيال أل ألىالتي اةةإلألىالتيهة ألال ةة ألاألىالخشةا أل نةةيأل

ألىاشلتج  ألإلاي.

 ةةةإل هينألالاةةةوألالعماةةاأللفنةةة  ألاةةاإلألفةةة ألالج ةةة مألىالةة  بألمل ةةةياألأف  نسةةت نأل

اشاةةو  ألىفةة ألالجاةة أله ةةيألفةةيقألال لأله  ةة أل ألإنأل عضةة مألالأل ط ةةبأل نةة أل

لب ا ألىإنأله نألال    ألىالألاع   ألىإنألهة نأله  عة ألىالألاةو  ألىإنألهة نألأالة الأل

ألىلننيأل ط بأل ن ألهتبألااإلألقطب.

تأل و اة ألىهمأله ن ألأنألأاممألأنألهن ل ألقياالإلأله  م  ألف ألأف  نست نألىالم اة 

أل ط األال ا  ألاامألااإلألقطب.

ى ةةبألهماةة ألالميافقةة تألالعجابةة ألأنألأاةةت بن ألالنباةةوألفةة ألالج ةة مألفةة ألف سةةطابأل

 صةةوحأل سةةب(ألهةة نأل عةةإلأللعم اةة ألفةة ألف سةةطابأل سةةما  ألالم اةة أل اةةاإلألقطةةب(أل
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أ سةطتألأل29ىلشإلاأل  أله نةتألالإلهشة ألأنألصةوحأل سةبألقةإلألااتشة إلألفة أللا ة أل

ألنفتألال ا  ألالت ألأالإل ألفا  ألااإلألقطب.

ألألااإلألقطب..ألىنوهيألاألأنأل جمعن أل يألف ألالفومىمألالال  .  مألا

ألىابح ن ألال  مألى حمإلكألأز إلألأنألالألإليألإالألأنتألأات فوكألىأزيبألإلا .

أل

أل

أل

أل

أل

أل

أل

أل

أل

أل

أل

أل

أل
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أل

أل جإلمىنأل ع صوىن

ألااإلألقطب

ألنب األالبأل ا زيا

ف ألقو  ألص اواأل بألقوىألالصعاإلألىلإلألالات بألااإلألقطبأل  مةيألاألفة ألالة  أل

أل.1906

 بألالش اإلألالبألنشالزيألف) ألق)و )) أل" )يز))) "ألف ألهت  يأل افة أل ةبألى إلان ألالات

القو  ( ألىالبألم ااتيألفا   ألىهااألهّينأل نتبة ألالأل ثاة ألل ة ألفة ألهة وألالقو ة  أل

فألالةبألالعق اة ألالتة أل فألفة ألالمو  ة ألاال تإلا اة ..ألى ةإلان ألأ ضة  ىهيألالأل ة افألا لبة 

ل م ألىالبةؤمأل فنوأل   ألأه))) أله)) وألالقو   ألىالخواف تألالت ألزعشةشألفة ألالقةي

ال  أل  األه وألالطبق أل بألال)نة) مأل...ألىهة نألهة األالة  ألبهةووألفة ألهت  ةيألالم ةمأل

زالنألالقوىأله   ألالألنقيفألف ألصعاإلأل صوألى إلو ألىإن)م ألف ألالعة لمألاشاةو  أل

أله ي.

 أل  م ألالات بألقو تيأل" يز "أللانم ألم ااتيألف ألال)قة) هوا ألأل1921ىف ألال  أل

 ألأل1919) ألهةة األاليقةةتأللنةةبأل ةةوبألىهة نأل ةةبألالمفتةةولألأنأل ) )) م ه)ةة) ألق)بة

ه نةةتألاةةببألزةةاللووألىىقةةاألال)ت)إل  ةة)تألىانصةةوافألالنةة مأللمةة ألهةةيألأهةةمأل ةةبأل

ألالإل اا .
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ىف ألالق هواألالتحاألالط لبألالنجابأل مإل ا ألالبإلألالع   ألالىلا  ألى عإلألأنألأزمأل

م ااتيألفا  ألانتق ألإل ألما ألالع ي ألىه نتألف أل ستيىألالمع هإلألالمتياط ألىأزمأل

أل .أل1933م ااتيألفا  ألال  أل

فألفةة ألم اةة األاةةمألفةة أل نةة أل ى عةةإلألزخوهةةيأل ةةبألما ألالع ةةي ألهةةوىألزعاانةةيأل إل اةة 

فألفةة أل إل اةةت  ألاال تإلا اةة  ألأل-الق هةة)واألأل-اةةي ا ألاةةمألانتقةة ألإلةة أل  ةةيانأل  إل اةة 

ىانتق ألأه يألإل ألالق هواأل عةإلألأنألازةتوىأل نة الفألفة أل  ةيان ألىه)ة) نألبلة أل عةإلأل

أل هواأل ق ا .ىف)) األىال))إلو ألامألزيفاتألىالإلزيأل عإلألانتق ل مألإل ألالق

فألف ألالمجوتأل ى وعألاامألااإلألهالم بأل يهيبألف أل صو ىأصبهألااميأل عوىف 

الم ا ألالمش ي ااأله لوا ل  ألىالثق ف  ألىالمقتطا..ألىأصإل ألف ألال  عاناة تأل

فأل  م أل ن  ا ألهتب 

ألالتصي وألالفن ألف ألالقوان.أل-

ألاف أل بألالقو  .أل-

ألهتبألىزخصا ت.أل-

ألالنقإلألالم  ألأصيلي أل ن هجي.أل-

ألال ألاالهتم الا ألف ألاشاو .العإلأل-
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أصةبهألأل1944ىف) أل )ج)) فألال)ت)ع) )امألزإل جألف ألىظ  األاليعا ا..ألففة ألالة  أل

فألف ألالتع ةامألاال تةإلا  ..ألاةمألفة ألاشما األالع  ة ألل ثق فة ألالتة ألهة نأل وأاة  أل  فتش 

ألأ مإلألأ )اب.

ا فوألإل ألاليال  تألالمتحةإلاألال اوهاة ألفة أل عثة ألزإل  )ب)اة)  ألأل1948ىف ألال  أل

فأل إل ااة أل عانة ألأىأل ة  بألزمألالت ا  وأل  ل اتألل ة  ألىلةمأل نةبألفة أل   تةيأل  ت  ة 

 عابأل قضايألهن ك ألىقإلألأهسةبتيألهة وألالبعثة أللبةواألىااةع أل طبة  مألال اوهة نأل

ىأا لاب م ألىليألهت   تأل  م أل )ع))نيانأل أ اوه ألالت أل أ ت(ألنشوتألف أل ج ة أل

 ألىقةإلألهمع ة ألالوا ل  ألىأل إاو ألأ اوه ن (ألف ألهت  يأل م ااة تألإا)))ة)و ا (

أ إلألالم تمابأل نت   تألااإلألف ألهت بألام وأل أ اوه أل ةبألالةإلال أل منثة  ألاة)اإلأل

ألقطب(.

إلة أل صةوأللاخةيلأل عة  كألاا اةا ألأل1950ىال مأل بألاليال  تألالمتحإلاألال  أل

تةةةإلألاةةة) ا نألفةةة  ىق ألىفسةةة مألال ةةة اب ألىهامنةةة ألالمسةةةتعموألاشنن اةةة  ..أل

 يلاي" ألأل23)ق)))وبأل"ىااتقطبتأله وألالنت   تألفامبألاات)ق)ط)بتألت)))ب) األان

فةةالالجبياأل  ةة  ألىزعوفةةياألال ةة أله زب ةة  ألىق  ةةتأل اةةن مألى انةةيألال)وق)ةة) ت ألىزةةمأل

فأل فألال  ةة  التاةة  وأل عةةإلألنجةة حألاالنقةةوبأل ستشةة  افأللمج ةةتألقاةة ماألالثةةي ا ألاةةمألأ انةة 

فأللانةينألىع ةوافألل معة  فألأىألل الةو أل  )س الإلافألل ائة ألالتحو ةو ألىهة نأل وزةح 

إل  أللمتألاي ألنيا ة ألقة ماألاالنقةوب ألىأم كأللننيأل فضألاليعا األىال)ج))) وألالن
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 ةالن مأللاسةةياألهة م بألفةة ألزحنةةامألزةوعألا ألىا زةة بأل  مةيألاألفةة ألازصةة الز مأل

ألالمشبيه .

ىلمأل )ج )تألالات بألااإلألفة أل ن لة ألالنةإل  أل فةضألالةيعا األىالم و ة ت ألى ة أل

ه نأللإلاالا أل ج هإلألأنأل فع ألبل  ألىإنم ألانضمألإل ألهم ال ألاشلةيانألالمسة مابأل

ظوىف  ألىأزإله ألقس ىا...ألانضمألإلا ة ألىهةيأل ع ةمأل ةالن مألال ة ألأ ةيابألألف ألأ   

أل حني.

ىالتةةة  ألاشلةةةيانألالاةةةت بألاةةةاإلألقطةةةبأللانةةةينأل  ةةةاتألزحو ةةةوأللصةةةحافت مأل

"اشليانألالمس مين" ألف مأل )ت)ة)ومم ألىلةمأل )ع)تة)  ألالاةام ألىهةيأل عةوفأللبةاأل

ألى ةةإل ألق  ةةإلألاالنقةةوب...ألىلةة لألأاةةت بن أل )ع)وه)))ةة) ألتةةإلألاالنقو اةةابألهت ةة 

المعوهةةة ألالتةةة ألل تةةة  ألتةةةإلألفةةة  ىقألىع  ناتةةةي ألىهشةةةاألصةةةوتألهةةةؤال أل

االنقو اةةةةابألالضةةةةب األ  ليال ةةةة تألالمتحةةةةإلاألال اوهاةةةة  ألىأصةةةةبحتألصةةةةحاف أل

ألاشليانألالمس مابأل بألأزإلألالصحاألالت أله نأل خش ه ألالبإلألالن صوألىع وؤو.

 أل ةةمألالةةإلمأل ةةبألقةة ماألاشلةةيانألالمسةة ماب امألأل1954ىملةة ألا)اةة)إلألالسةةجبألالةة  أل

 عةإلألأل1954ن مأل عإلألق ا  ألا)مألال)) مألإل ألالسةجبألفة ألالعة  ألنفسةيألأفوجألالنيألىال

  مثألالمنشا أل ااألهة نألنصةابيأل مة ألاةم أل" حنمة ألالشةعب"أللمسة ألالشةوأل

فأل ةةبألالزةة  فألالشةة ق  ألىأفةةوجألالنةةيألفةة أل" ةة  ي"أل ةةبألالةة  أل  عةةإلألأل1964ال  ةة 

زيا)) ألالو اتألالعواق ألالبإلألالسو ألال  ف ألامألأالاإلألاالتق ليألف أل"أ سطت"أل
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"أ سطت"أل بألأل26لم ألأاميوأل" ح هم " ألىزمألإالإلا يألف ألأل ألىقإل 1965ال  أل

أل أل  ميألاألىأاننيألالفومىمألالال  .أل1966ال  أل

ألى بألأهمأل ؤلف زيألال  ألاشاوقألز  ألالمؤلف تألالت ألأصإل ه ألىهيألف ألالسجبا

ألف ألظوفألالقوان.أل-

أله األالإل ب.أل-

ألالمستقب ألل  األالإل ب.أل-

أللص   ألالتصي ألاشاو  .أل-

أل ع لمألف ألالطو ا.-

ألاشاو ألى شنوتألالحض  ا.أل-

 قي ةة تألالتصةةي ألاشاةةو   ألىقةةإلألصةةإل ألهةة األالنتةة بأل عةةإلألإالإلا ةةيأل يقةةتألأل-

أل تاللو.

ألأهمألالجيانبألالتجإل إل  ألف ألمالياألااإلا

ألأىالفاألهااألنقإل ألالا يبألإل ألالن ما

 )ح) ))يألل)ب)ع)ضألالن مألالقيفاألإنألااإلافأل  ميألاألهة نألز ماة افأللمةبألاةبقيأل ةبأل

اةإلان...ألى ةبأل )إلق)ة)األال)ن)ث)ة)وأل )م)ؤل)فة) تألأاةت بن ألىاةاواألالإلال األف أله األالم

أل ا زيأل تبابألليأللطالأله األالقيفألى ج نبتيألل صياب.
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ى ةةبألال ث ةة ألال ةة ألبلةة ألأنأل عثةةمألهبةة  ألالةةإلال األالنتةة بألهةة نياأل ةةإلافعينألالةةبأل

اشاو أل الا يبألفايألهثاوأل بألالضعاأل ألفإباأل اهتأل ض ال ألال)إل )م)ق)واا)ا) أل

تحةةةإلاينألالةةبألم )م)ق)واا)ا)ةة) ألاشاةةو ...ألىإباألفتنةةةتأل )اةة)بألال)نةة) مأل ا ةةياأل 

زةعي ن أل  الزةتواها  ألصةنعياألل اةةو ألازةتواها  ألىإباألأانةبألالمفنةوىنألفةة أل

الحإل األالبألالحض  األهتبياألالمق التأل ة ألىالمؤلفة تألفة ألالتعو ةاأل حضة  األ

ف...أل ف..ألقي اةةةة  اشاةةةةو ...أللقةةةةإلألهةةةة نألاشاةةةةو ألالنةةةةإلألهةةةةؤال ألالنتةةةة بألازةةةةتواها 

ف..أل ف.م مقوااا  ألزقإل ا 

ألأ  ألالات بألااإلألفقإلأل فضأله وألالا لاب ألى   أل ن  .ألانثوألإل ألقيليا

"ى ةةابألنةةإل كأل قاقةة ألاشاةةو ألال ةة ألهةة األالنحةةي ألفةةإنألهةة األاشم اكأل طباعتةةيأل

ااجع ن ألنخ ابألالن مألىنحبألنقإل ألل ةمألاشاةو  ألفة ألاقة ألىقةيا ألىفة ألالطةاأل

 ايألالن مألهةيأله ل ألى  م ..ألاق ألال  أل ستاقبألأنأل  أل عيألهيألالحاألىأنأل  ألال

الب ا  ألىالطاألال  أل وىألزقياألالبشو ألىهيأل عوفألهااأل سعإلهم ألى  م أل

ألال  أل وىألتوفألالن مألىهيأل عوفألأ بألال إلىألال  أللاتأل عإلوألهإلىأل!

ف ألىلةةبألنو ةةتألال ةة ألزةة ياز مألىزصةةي از مأل لةةبألنتإلاةةتألإلةةا مأل  شاةةو ألزإلاسةة 

الت ألأنتمألالمنحوف ...ألاننينألص))و )  أل ع مأل    ألالصوا  ..أله وألالج ه ا أل

فا  ألنجةتألىاأل و ةإلألأنأل ط ةوهم...أله)))ة) وألالىتة عألالتة ألأنةتمألفا ة أللبةا أل

ىاأل و ةةةةإلألأنأل طاّةةةةبنم..ألهةةةة وألالحاةةةة األالتةةةة ألزحاين ةةةة ألمىن ألىاأل )و ةةةة)إلألأنأل
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 ةةوفعنم...ألهةة األالةة  ألأنةةتمألفاةةيألزةةقياألى ةةؤمألىننةةإل ألىاأل و ةةإلألأنأل )خ)ف)ةة)األ

وألزصةةةي ازنمألىأىتةةة النمألال)ن)نةةة)مألى و )مةةة)نمألى سةةةعإلهم..ألىاشاةةةو ألاةةةا ا

ىقةةةامنم ألىاةةةاوفعنمألإلةةة أل اةةة األألةةةوىألزننةةةوىنأل ع ةةة ألهةةة وألالحاةةة األالتةةة أل

ألزعاشين  ...".

فا ألىق فألأ ض 

"هنةة األ نب ةةة ألأنألنخ اةةةبألالنةةة مألىنحةةةبألنقةةةإل ألل ةةةمألاشاةةةو .أللنألهةةة وألهةةة أل

الحقاق  ألىلنأله وألهة ألالصةي األالتة ألل اةبألاشاةو ألالنة مأل  ة ألأىفأل ةوا.أل

 ألف ألف  مألأ ألف ألالوى ألأ ألف ألأ أل نة نألل اةبألايا ألف ألالج  واألالعو ا ألأ

ألالن مألفاي.

نثوألإلا مأل بألالٍ  أللنأله وأله) ألالحق)ا)ق)  ألىل اب مأل    ألالحةبألىالعطةاألأل

لن  أل قاق أله ل ألف ألاباعتي.ألىف ص  مأل ف ص  أله    ألفة أل مةيلألفا ة ألىالأل

زةةوممأللنألهةة وألهةة ألا)و )ق)تةة)ي ألىلةةمأل قةة ألل ةةمألأ ةةإلافاألأنةةيأللةةبأل مةةتأل اةة ز مأل

ال مألىزصةةي از مألىقةةام مألإالأل تعةةإل وتألافافةة أل!ألأىألإنةةيأل شةةبيألنثم ةةمألىأىتةة 

ىأىت ال مألالت ألألفيه ..ألهمة أل قةيفأل عضةن ألالاةي ألل نة مألىهةيأل ))ق))ة)إل ألإلةا مأل

اشاةةو ..أل ةةواألزحةةتألالنةةياناأل م مقواااةة ألاشاةةو (أل!ألى ةةواألزحةةتألالنةةياناأل

 نيناة أل ازتواها ألاشاو (أل!ألى واأل النألالىتة عألاالقتصة م  ألىالسا اةا ألىالق
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الق  م ألف ألال لم مألالألزحت جأل بألاشا)))و ألإالألل)تعإل )وتألا)ف)ا)ف))ة) أل!!!ألإلة أل

ألآلوأله األالتإلاتألالن المألىالتو اتألال  ألالش يات".

ىزةةالاوألزةةةب بألهةة األالجاةةة أل الاةةة يبألاةةاإلألفالالوتةةةياألالةةبألالاةةة لابألالسةةة  ق أل

فألفةةة أل الضةةعاف  ألالاةةام ألىأنألاةةةاإلافأل  مةةيألاألأزةةبمألهةةة األالميتةةيعأل )ح)ث)ةة) 

ؤل)ف) ز)ة)يأل تفسةاووألالقةامأل فة ألظةوفألالقةوان( ألىالة  بألال زةياألز ة ألالمو  ة أل )

 إل هينأل  ألهةيألالجإل ةإلألالة  أله)ة)  أل )ة)يألصة  بألالثةوف...ألىهة نألالحةاأل ةمأل

ألالإلال األالشب بألال  بألزالاوىاأل طو ق ألااإلألف ألالولألاشاو .

فاألزوحأل ع ن ألالألإليألإالألاألى  ط  أل  لح هما ا ألا نا 

ال  ألالاةت بألاةاإلأل  مةيألاألفة أل إلا ة ألالسةجبألى تة ألألىأهمأل سالل ألااتحيبت

أللق ألىهيأل  يألزفساوأل ع ن ألى إلليالتألالألإليألإالألا أل حمإلأل ايفألا.

لقةإلألهة نأل ةةوىألأنأله ة ألالمسة مابأل معةة ن ألالشة  مزابألهةيألاةةببألهة األالضةةا عأل

ىالفسةة مألالةة  أل  ةةاألال)ع) ل))ةة)مألاشاةةو   ألهمةة ألهةة نأل ةةوىألأنأل  مةة ألأنباةة  ألاأل

  همألاألىأ ا  مألل عب مألز)وحأل ))ع)))) ن ألالألإليألإالألا ألىبهةوألفة ألال  بألالت

ألالثوفألأمل ألهثاواألال  ألبل أل بألهت بألاألىان أل ايلي.

ىه)) نأل ))وىألأنأل"المجتممأل قي ألال  ألق الإلاألالعبيم  ألهللألى إلوألف ألأ ووأله ي..أل

افأل اةيفأله وألالعبيم  ألالت ألزمث   ألىزناف  ألز  ماألأنألالألإليألإالألالي ألىأنأل حمةإل

ألا.
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ىزتمث أله وألالعبيم  ألف ألالتصي ألاالالتق م  ألهم ألزتمث ألف ألالشع  وألالتعبإل   أل

ألهم ألزتمث ألف ألالشوا مألالق نينا ألايا ".

ى بألالمل)) ألال)) ) ألز))إلاألاهتم  يأل  لوهبألالىفأل بألأ ه نألاشاو ألقيليألف أل

أل المع لم(أل"اباع ألالمن جألالقوآن " ألىف أل قإل  ألاي األالنع  ا

أل-صة  ألاألال اةيألىاة م- ألالقوآنألالمن أل )نة) فألال)) )ة) أل ا)))))))ة)يفألاأل"ظ

فأله      حإلايألفا  ألالبألقضا ألىا إلا ألقضا ألىا ةإلاألالألزت اةو أل اوا ألالشوألال   

ىلنبألاو ق ألالوت  ألالألزن مألزتنو .ألبل ألالاة يبألالقوآنة أل ))إلال)) ))ة) ألفة أل

أله ألال)ولألهإل إلا أل ت أللنالنم أل طوق  ألل مواألالىل .

)إلألهةةةة) نأل )ع) لةةةة)جألال)ق)ض))ا)ةةةة) ألالىلةةةة  ألىالقضةةةةا ألالنبةةةةوى ألىالقضةةةةا ألل)قةةةة

الا اةةةا  ف ألهةةة األالةةةإل بألالجإل ةةةإل...ألقضةةةا ألالعقاةةةإلا...أل م)ث) ةةة) ألفةةة ألق الةةةإلز  أل

ألالو اسا ..ألالليها ألىالعبيم   ألى  أل ان م أل بألالوق ".

ىق)ة) فأل )ع)ة)إلألاا)))ت)طةة)وامأل  ةماأل"ى تة ألااةةتقوتألالقاةإلاأل]الألإلةيألإالألا[ألفةة أل

الم ق  ألال   واألالبعاإلا ألااتقوأل ع  ألف ألنفتألاليقتألالنث  ألال  ألزتمث ألفاةيأل]ألأ

ألالألإليألإالألاأل[أل".

فأل هةة نأل  مةةيألاأل ع ةةمألأنألهةة وألالمسةةالل ألاةةيفألزفجةةوألق ةةيبألاالنقو اةةابأل اثةة 

ى قإلافألال اي..ألىلننيأل جةإلمأل ج هةإلأل ياهةيألالنة مأل مشةنوز م ألى ضةمألالح ةيفأل

زعةة ل .ألى اهةةمألن   ةة ألهت  ةةياأل  عةة لمألفةة ألل ةة  ألىالأل خشةة ألإالألاألاةةبح نيألى
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الطو ا( ألفص أل"ه األهيألالطو ا"أللتواوألهالنيأل تحإلثألالبألإالإلا يألال  ألأ إل أل

ألالعسنو ابأل بأللوفأل إل ثيألالبألأصح بألاللإلىم.

فاألاليال ألالسا ا ألىنضيجألالخبواا ألا لث 

فألفةةة ألالمو  ةةة أل هةةة نأللساةةةت بألاةةةاإلألاهتم  ةةة تألاا اةةةا ألىهةةةيألالأل ةةة افألا لبةةة 

ان ألف ألهت  يأل اف أل بألالقو  (ألالبألالقص  إلألالتة ألهة نأل نثم ة ألاال تإلا ا  ألى إل

فألفا ةة ألإلةة ألزال اةةإلألاةةي األ   ألىاعمامتألأل1919ىالخطةةبألالتةة ألهةة نأل نتب ةة ألماالاةة 

اهتم   زيألالسا اا أل عإلألانتق ليألل ق هواألالاام ألالنإل  أله نألز ماة افألل عقة م ألالة  أل

ألا زب ألأم ةيأل  لسا اة ألىلة لأل عة  كألتة    ألتةإلأل عةضألال ة اب ألىهة ن

ألااإلألا الإلوألال مبألف أله وألالمع  كأل ألالم ا أل ن  ألىالسا اا .

ى ةةبألزج   ةةيألال ناةة ألفةة ألهةة األالماةةإلانأل   ةة ألأ اوهةة ألى ةة ألزةة هإلوألفا ةة أل ةةبأل

زن قضةة تألى ةةبأل ياقةةاأل  قةةإلاألتةةإلألاشاةةو ألىالمسةة ماب...ألىالمو  ةة ألالتةة أل

ىهةةيألزةة   قألاليمزةةيأل ةةبألاليال ةة تألأل1950اةبقتألمليلةةيألالسةةجبألأ أل ةةبألالةة  أل

 ألىه وألالفتواألى ةإله أله فاة أللتنةي بألنضةيجألاا اة أل1954ال  ألالمتحإلاأل ت أل

ألالنإلو ألى بألالنتبألاشاو ا ألالسا اا ألالت ألأصإل ه ألف أله وألالمو   ا

أل عوه ألاشاو ألىالوأام لا .أل-

ألالسو ألالع لم ألىاشاو .أل-

ألم اا تألإاو ا .أل-
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 قةةةيفألالاةةةت بألاةةةاإلألفةةة أل  عةةة لمألفةةة ألالطو ةةةا(ألفصةةة أل"التصةةةي ألاشاةةةو  أل

أل"اىالثق ف 

"إنألال  أل نتبأله األالنو ألإنس نألال بأل قةوأألأ  عةابألاةن أله   ة .ألهة نألالم ةيأل

الىفألفا  ألهيألالقوا األىاالاوعألف أل عثمأل قيفألالمعوف ألاشنس نا ..أل ة ألهةيأل

 بألزخصصي ألى  ألهيأل بألهيا  زي..ألاةمألالة مألإلة أل صة م ألالقاإلزةيألىزصةي و.أل

ى ة ألأل-اإلألالضخمألفإباألهيأل جإلأله أل  ألقوأوألتئاوفألتئاوفألإل أله نبألبل ألالوص

ى  ألهيأل ن م ألال  أل  ألقضة ألفاةيألأ  عةابألاةن ألأل-ه نأل منبألأنأل نينألإالأله ل أل

 ةةبألالمةةوو.ألفإنمةة ألالةةوفألالج ه اةة ألال ةة أل قاقت ةة  ألىال ةة ألانحواف ةة  ألىال ةة أل

تةةةآلت   ألىال ةةة ألق ا ت ةةة ..ألىال ةةة ألهعجعت ةةة ألىانتف زةةة   ألىال ةةة أل وى هةةة أل

لمسة مأل ةابألهة  بألىامال    أله ل أل!!ألىال مألال ةمألالاقةابألأنةيألالأل منةبألأنأل جمةمألا

ألالمصإل  بألف ألالت ق !!".

إبنألال بألأات بن ألأ  عابألان أل قوأأل  ألهيأل بألزخصصيألى  ألهيأل بألهيا  زي أل

ىلةةمألزنةةبأل ا زةةيألق صةةواألال ةة ألالقةةوا ا أل ةة أله نةةتألالخبةةواألالألزقةة ألأهماةة ألالةةبأل

القةوا ا...ألىل ةة األفقةةإلألهتةةبأللنةة أل  مةيألاألهت  ةة تألن تةةج ألالةةبألالميتةةيال تأل

ألالت لا ا

ألالص اينا .أل-

ألالص ابا .أل-
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ألالشايالا .أل-

ألالوأام لا .أل-

ألاالاتبإلام ألىالعبيم   ألىال ف.أل-

ألاالاتعم  ألىأا لابي.أل-

ألفض  هألالحض  األال و ا .أل-

ىه وألفامة ألنع ةمألأ ةي ألانفةومألفا ة ألأاةت بألهة األالجاة ألالةبأل اةووأل ةبألالمجةإلم بأل

و  ةةياألهةة وألالخبةةواألىهةة األالنضةةيجألالسا اةة ...ألىه نةةتأل المع صةةو بألالةة  بأل و

ألا اا ألالألزنفص ألالبألالقاإلزيألى سبألف ميألل او . ياقفيألالس

ألى عإلا

ه وألأهمألالجيانبألالتجإل إل  ألالنإلألالات بألااإلألقطبأل  ميألا..ألىالنةإل  ألا ةتووأل

األ  لسجبألىالتع  بألىالت إل إلأل  لقت ألصةبوألال ة ألبلة ألصةبوافألزةإل إلافأل  ةمأل ة أل

هةة نأل ع ناةةةيأل ةةبألأ ةةةوالألىتةةةعاألفةة ألهسةةةمي ألىلةةةمأل تواهةةمألالةةةبأل ياقفةةةيأل

  ب ألأىأل هبةة  ألىل ةة األفقةةإلألزضةة الاأل ىاجألهتبةةيأل عةةإلألزنفاةة أل نةةمألاشاةةو ا  

اشالإلا أل ي ألى م ألا الإلألال  ألانتش  ه األال ى  ألالا يب ألىإزةواق ألالإل ب هة  أل

ألأنألزجإلألماالا ألىلاتألفة أل ى ت ن ألالعب  األىقياألالحج  ألى ضي ألالبإل   ..ألىق َّ

 نتبتيألهت بأل بألهتبألااإلألقطب ألىفضوفألالةبألبلة ألفقةإلألزوهمةتألهة وألالنتةبأل

ألل أل عثمألل  تألالع لم.ألإ
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  مألاألالات بألااإلألقطبأل  م ألىااع  ألىه اوألالبألاشاو ألىالمس مابأله أل

أللاو.

أل

أل ج  ألالبا ن

أل

أل

أل
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