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ةئطوت

،همعازم مھل دنفيو ،لطابلا فيز مھل فشكيو ،هلبس مھل رينيو ،قيرطلا ةداج ىلإ مھيديأب ذخأيو ،هملاعم مھل ولجيو ،قحلا ىلإ سانلا وعدي ةجحب  مئاق نم روصعلا نم رصع ولخي ال
ال اًبلص ةيتاعلا ريصاعألا مامأ فقي ،ةئف ىلإ اًزيحتم وأ لاتقل اًفرحتم الإ اھكرتي الف مالسإلا روغث نم ةرغث ىلع هنأو ،هيلوئسملا ةنامأ رعشتسي ،لجو الو بايھ ريغ فوفصلا مدقتي
ةليلق جذامن ءالؤھ لثم .هتعاط يف ةزعلاو هيلإ ءوجللا يف سنألا دجي ،اب ةلصلا لوصوم وھو ةايحلا هب يضمت ،لام وأ بصنم هيرغي الو ،ناطلس ةوطس هبھرت ال ،زتھي ال اًتباث ،نيلي
صيصاقأ ال ةتباث قئاقح يھ امنإ ،مھلاعفأو مھقالخأ نم خيراتلا بتك انيلع هصقت ام نأ امك ،نيقيلاو تابثلا نم حلاصلا فلسلا هيلع ناك امب مھرّكُذت ،ليمجلا فيطلاك سانلاب رمت
.انخيرات اھب لفح يتلا ةعيفرلا ةيرشبلا جذامنلا نع هأرقن امل ةيح ةمجرتو ،حلاصلا فلسلا نم ةيقب ،ءالؤھ نم اًدحاو يرينانسلا ناكو ...ةعرتخم تاياكح وأ ةمھوتم

روطس يف ةيصخشلا

اًّيداليم 1918 = اًّيرجھ 1336 ةنس ةرھاقلا يف دلو -

.ةيندملا سرادملا يف هميلعت ىقلت ،لاحلا ةروسيم ةرسأ يف أشن -

.يلاعلا هميلعت لمكي ملو ،ةماعلا ةيوناثلا ىلع لصح -

.اھلاجر رابك نم راصو ،نيملسملا ناوخإلا ةعامجب قحتلا -

.م1954ةنس ةيشنملا ثداح دعب لاقتعالل ضرعت -

.م1974ةنس يف هنع جرفأ ىتح اًماع نيرشع لقتعملا يف لظ -

.بطق ديس ديھشلا تخأ بطق ةنيمأ نم هنجس ءانثأ يف جوزت -

ناتسناغفأب داھجلا ناديم يف زراب رود هل ناكو ،لقتعملا نم هجورخ دعب يوعدلا هطاشن فنأتسا -

.م1981ةنس تاداسلا سيئرلا اھردصأ يتلا ةريھشلا ربمتبس تارارق دعب لاقتعالل ضرعت -

.م1981ةنس يف بيذعتلا نم يقل ام لوھ نم يفُوت ىتح ،اًديدش بّذُع نجسلا يف -

ةأشنلاو دلوملا

يف هميلعت ىقلتو ،لاحلا ةروسيم ةرسأ يف أشنو ،)اًّيداليم 1918 سرام نم 11 = اًّيرجھ 1336ىلوألا دامج نم 28( يف ةرھاقلا يف يرينانسلا يلع دمحم نب نيدلا لامك دمحم دلو
ىلع هلوصح بقع ،ةحصلا ةرازوب قحتلاف ،ةموكحلا يف لمعلا لضفو ،ةعماجلا يف يلاعلا هميلعت لمكتسي ملو ،ةيوناثلاو ةيئادتبالا نيتداھشلا ىلع اھنم لصحو ،ةيندملا سرادملا
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ىدحإ يف ةلديصلا ةساردل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ رفسلل هسفن دعأو ،هتفيظو نم هتلاقتسا مدق يموكحلا لمعلا نم تاونس عبرأ دعبو .)م1934=ه1353( ةنس ةيوناثلا ةداھشلا
دعب رفسلا نع لدعو ،"يرينانسلا" هل باجتساف ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ رفسلا مدعب هعنقأ نيدلا ءاملع دحأ نأ ريغ ،هوبأ اھكلمي يتلا ةيلديصلا يف هعوجر دعب لمعلل اھتاعماج
.دالبلا ةرداغمل هسفن أَّيھو ،هتدع دعأ نأ

نيملسملا ناوخإلا ةعامجب هقاحتلا

اھكسمتو ةوعدلا يف اھتقيرطل ناكو ،دالبلا يف ةريثك نكامأ ىلإ اھطاشن دتماو ،مھنم ريثك اھيلع لبقيو ،سانلا نيب اًحاجن ىقلت نيملسملا ناوخإلاةعامج ةوعد تناك ةرتفلا هذھ يف
يف هتلاض "يرينانسلا" دجي نأ اًبيرغ نكي مل كلذكو ،اھفوفص ىلإ نيريثك مامضناو ،اھعم سانلا فطاعت يف رثألا غلبأ ،اًطاشنو ةكرح ،ًالمعو اًملع ،اًكولسو اًقلخ ،ايْنُدو اًنيد مالسإلاب
هلامعأ هلغشت ملو .ةيميظنتلاو ةيوعدلا ماھملا نم ددعب مايقلا هيلإ لكُوأو ،فوفصلا مدقت كلذلو ؛هتقاط لكب اھعم لِمَعو ،)م1941=ـھ 1360( ةنس اھيلإ َّمضناف ،نيملسملا ناوخإلا ةعامج
سرغيو ،اھنيدايمو ةوعدلا لوقح يف ثرحيو ،اھل ىعسي ،مايق ريخ هترسأ ىلع ماقف ،تاقيقشلا نم اًثالثو ءاقشألا نم ًةثالث اًكرات هوبأ يفوت دقف ،هترسأ ةعباتم نع هتايلوئسمو ةيوعدلا
.كلذ دعب اھلكأ يتؤتس يتلا سارغلا

م1954ةنس ةاسأم

وأ عرشب رابتعا نود اًدرفنم اًمكح دالبلا مكح يف اھتبغرو اھقارتخا وأ اھئاوتحا يف -شيجلا ةكرح يأ -تلشف نأ دعب )م1954=ه 1374( ةنس ناوخإلا ةعامجب شيجلا ةكرح تمدطصا
،شيجلا ةكرح لاجر ىلع يبعشلا طخسلا نم ةمراع ةجوم ىلإ ىدأ ثدح ام نأ ريغ ،اھئانبأ نم ريثك لاقتعاو ،ناوخإلا ةعامج لحب تماق كلذل ،روتسد وأ نوناقل مارتحا وأ نيد
ىلع نوفرشي نمم اًدحاو يرينانسلا ناكو ،"ةدوع رداقلا دبع" ةرھاظملا هذھ دوقي ناكو ،نيدباع رصق ىلإ تھجتاو ،نيملسملا ناوخإلا ةعامج اھيلع تفرشأ ٌةمراع ٌةرھاظم تماقو
ةيشنملا ثداح اورَّبدو ،ناوخإلا ةعامجب ةحاطإلل ةركلا نوديعي شيجلا لاجر لعج ثدح ام نأ ريغ .نيلقتعملا نع جارفإلا ىلع ةموكحلا تربجأ يتلا ،ةمراعلا ةرھاظملا ميظنت
نيرشع نجسلا يف ىضمأف ،نجسلاب هيلع تمَكح ةيروص ةمكاحمل مُِّدقو ،)م1954 = ه1374( ةنس يف لقتعا نم عم يرينانسلا ِلُقتعاو ،اھلاجرو ناوخإلا ةعامجب ليكنتلل ؛فورعملا
.) م1974 = ه 1394( ةنس جرخ ىتح ،اًماع

نجسلا يف هتايح

نم هيلع عقو ام ةدشل ؛ةمكاحملل ىلوألا ةسلجلا اھروضح ءانثأ يف هيلع فرعتت مل هتدلاو نإ ىتح ،لايخ لك قاف ٍّيشحو بيذعت ىلإ -ناوخإلا نم هريغ لثم -ضرعت هتمكاحم ءانثأ يفو
ىلع تلزن يتلا يسآملا لوھ نم لوھذلاب بيصأ -هعم ًالقتعم ناكو -ىلوألا هتجوز قيقش نأ هبيذعت ةدش نم غلبو ،همالك ةقيرط تريغت ىتح ؛هكف رسكو ،همسج لحن دقف ،باذع
،هنشخلا بايثلا الإ سبلي ال نجسلا يف لظو .ةَّيبصعلا ضرمألا ىفشتسم ىلإ لقنو ،هلقع دقفف ،نھاولا دسجلا ىلع ةيدابلا ةيشحولا باذعلاراثآ ةفھرملا هباصعأ لمحتت ملو ،يرينانسلا
اھنم مرحي وأ اًبيغرت نيجسلل بھوت ةحنم نجسلا طباض هربتعي ام لك نم اًدرجتم هنجس شاعو ،نجسلا فصقم نم اھئارش قح نيجس لكل ناك يتلا ةيلخادلا بايثلا ءادترا ضفرو
نم هبلق ىلخأو ،هنانب عوط اھلعجو ،اھكلم يتلا "يرينانسلا" سفن يلجي كولسلا اذھو .هنم هكلمي نأ رخآلا زجعي ام هسفن نم كلميل ؛هنم مرحي نأ نكمي ام لك نم درجتي نأ رثآ ،اًبيھرت
اًبلط رصانلا دبع ماظن دييأت نم نجسلا طابض هنم هبلطي ام ضفري نأ اًبيرغ نكي مل كلذلو ؛ةدشلاب هسفن ذخأيو ،ليللا موقيو ،راھنلا موصي ،اًحالصو اًدھز هألم نأ دعب ايندلا ىلإ علطتلا
وأ هل ةجوز ءاقبلا نيب لبق نم اھرَّيخ دق ناكو ،قالطلا بلطتل اھلھأ ىلع ثحابملا لاجر طغض نأ دعب ىلوألا هتجوز قلط هنجس ةرتف يفو .نجسلا ميحج نم جورخلل اًقيرطو ،ةمالسلل
دعب اھب ىنبو ،"بطق ديس" ديھشلا تخأ "بطق ةنيمأ" ىلع هنارق دقع نأب نجسلا يف وھو هيلع َّنُم مث .. هنم قالطلا ىلع اھورَبجأ اھلھأ نكل ،هل ةجوز لظت نأ ترثآ اھنكلو ،قالطلا
.لافطأب اھنم قزري ملو ،نجسلا نم هجورخ

هنع جارفإلا دعب هطاشن

اوناع امھم مھتلاسر نع نولختي ال نوحلصملاو ةاعدلاف ،تابثو ربص يف اھلمحت يتلا هليوطلا ةاناعملا دعب هحارلاو ةعدلا ىلإ نكري ملو ،يوعدلا هطاشن دواع نجسلا نم هجورخ دعبو
نيدھاجملا معد يف هدھجو هتقو يرينانسلا لذب دقو ،هتضبق يف تعقوو ،يسورلاوزغلل تضرعت يتلا ،ناتسناغفأ يف داھجلا ناديم يف هرود هتاطاشن زربأ نم ناكو .اھتاعبت نم
اًرمأ هل نوفلاخي نوداكي الف ،مارتحالاو ةعاطلاب هل اونادو ،مھتدحو ىلع هصرحو هصالخإ ردق اوفرعو ،اًعيمج هوبحأ نيذلا هتداق نيب نيبلا تاذ حالصإو ،مھنيب عدصلا بأرو ،ناغفألا
.مھعم هدوجو ءانثأ يف

لقتعملا يف هلايتغاو هلاقتعا

= ـھ1401 ةدعقلا يذ( يف -ردصأ دق تاداسلا سيئرلا ناكو ،رصم يف ىنطولا لمعلا ةداقو ةيمالسإلا ةكرحلا ءانبأ نم هريغ عم لاقتعالل ضرعت ناتسناغفأ نم هتدوع دعبو
يف يرينانسلا ضّرعتو ،يليئارسإلا ودعلا عم حلصلا تايقافتال ةضراعملا تدتشا نأ دعب تالقتعملا يف مھب ىقلأو ،هتسايس يضراعم ىلع ةريھشلا ظفحتلا تارارق -)م1981ربمتبس
هذھ هدسج لمحتي ملو ،هرمع نم نيتسلا زواجت نأ دعب باذعلا نم لاوھأ هيلع عقوو ،نيملسملا ناوخإلل يلودلا ميظنتلا نع تامولعم ةفرعم يف ًالمأ ؛بيھر بيذعتل هلاقتعا ءانثأ
فتكي ملو .)م1981ربمفون نم 8 = 1402مرحملا نم 10( يف ةرھاطلا هحور تضافف لاوھألا هذھ لمحتي نأ هنس يف نمل نكي ملو ..هب اھقاحلإ يف بيذعتلا ةينابز قتفت يتلا لاوھألا
حابصلا ىفو ،تام ىتح هسفن بذجي راصو ،ةنازنزلاب دوجوملا ضوحلا عوكب اھطبر مث ،ةطوفب هقنع طبر نأب رحتنا دق هنأ اوعاشأف ،اًيونعم هلايتغا اولواح لب ،هلتقب نودالجلا ءالؤھ
يف ةيرصملا نوجسلا خيراتف …ريغص لفط لقع اھلبقي نأ نكميال يتلا ،ةقفلملا ةصقلا هذھ دحأ قدصي ملو .ةافولا ببس تبثأو اھنياعو ،يعرشلا بيبطلا ءاجو ،ةثجلا ناَّجسلا فشتكا
الو ..ةفاكلا نيب فورعم مھلتقب مايقلا دعب مھبورھ ءاعدا نع ةبذاكلا مھتلا قيفلتو ،اًعيمج سانلا هفرعي رمأ لَّزعلا نيلقتعملا لايتغا يف اھلاجر ةربخو ،يسآملا هذھ لثمب ءيلم ةروثلا دھع
.لمعلا اذھ لثم ىلع مدقيف ،نمزلا نم ةليلق ةرتف هلاقتعال عزجي نأ ناميإلا خسار ،سفنلا تباث اًماع نيرشع دمص نمل نكمي
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هتجوز يثارم

نمحرلا دبع"و "هظابأ زيزع" لثم ،مھتاجوز ءاثرل ًالماك اًناويد صصخ نم ءارعشلا نمو ،مھتبحأ قارف ىلع اًنزحو اًملأ ضيفت يھو ،مھتاجوزل جاوزألا يثارم يبرعلا بدألا فرع
ىركذ يف اھل ناكو ،ةديصق نم رثكأ يف "بطق ةنيمأ" هتجوز يرينانسلا تثر دقو ،يبرعلا رعشلا يف ردان نھجاوزأل تاجوزلا ءاثر نأ ريغ .."يمويبلا بجر دمحم"و "يقدص
.رصاعملا يبرعلا رعشلا ايند يف اًريبك اًثدح ناكل ناويد يف دئاصقلا هذھ تعمج ولو ،ةرثؤم ةنيزح ةديصق ماع لك نم هداھشتسا

:اھلوق ديھشلا اھجوز اھب تثر ام لوأ يھو ،دئاصقلا كلت نمو

ءاسملا ديعاوم الو عوجرلا رظتنا تدع ام

ءاجرلا روفوم دوعي راطقلاب لفحأ تدعام

ءاوع وأ توصب ينجعزي يحلا بلك داع ام

ءابغ يف رجمزي اًجاتھم كاقلي نأ فاخأو

ءاقللا الو ثيدحلا وأ ءيجملا رظتنا تدعام

ءاھتنا دعب ًالبقم كوطخ عقو بقرأ تدعام

ءاقتراب دعسي قاتشملا ملسلا رون ءيضأو

ءانعلا مغر اًمساب لبقت نيح عرھأ تدعام

ةيصخشلا رداصم

.م1992 – ةرھاقلا -ةليضفلا راد -نيرشعلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةوعدلا ءادھش -مياصلا دمحم -

.م2001 = ه1422-تيوكلا -ةيمالسإلا رانملا ةبتكم - ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوعدلاو ةكرحلا مالعأ نم -ليقعلا هللا دبع -

م1998 = ـھ 1418 -توريب -مزح نبا راد -يلكرزلل مالعألا ةمتت – ناضمر يريخ دمحم -

.م1990 = ـھ1410 –ةرھاقلا -يبرعلا مالعإلل ءارھزلا -نيملسملا ناوخإلا خيرات نم تاحفص ،ناطيشلا بيدارس -فئار دمحأ -

http://www.ikhwan.net/wiki/index.php/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86" نم عاجرتسالا ّمت
%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%8A"

تايصخش :ةحفصلا فينصت

.٢٠٠٨ ليربأ ١٨ ,٠٧:٤٢ يف ناك ةحفصلا هذھل ليدعت رخآ
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