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، رمعلا فیرخ يف بابحألا ىلا ىدُھی ام ریخ باتكلا
: ىلا تاركذملا هذھ يدُھأ كلذلو

. ةزیزعلا يتجوز-
دمحأو ، رونو ، ءارھز : ةزعألا يدالوأو-
، ناوَرو ، نایَلو ، ةمیِدو ، نَدَش : ةبحألا يئادفحو-

يلعو ، دیمحلا دبعو ، رثوكو
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 وذو ءالعلاو ءالاو ةداقلاو ءاعلا نوش م نأش اهوتو تالا

م يف هوأتراو هوأر ام اهف نوی . لولاو تاملا يف العلا تالا

حقلاو جضالاو ّجِفلا اهف لو ،اهمو ةماعلاو ةصالاهتاح

انإ يف ًام هل لذ ، الغألاو ءاخألاو لیلاو لصألاو جَسَْعلاو

تاُّلاو باسألا م اهف ام اهفو .بلاو قلا ل لا )لا(

ع ًاقفتت فام يلا انلل ًاعت فلاو فلاو َِعلاو برالاو

هؤاهأو هتقع نا اهم اهب ىللا يمدآلا لجأ  نأ ىلا َْف

ه هللا هق لا تلا الإ مأ ل يف فلخا ةلا نإ ذإ ،هضاغأو

ةقلا ه تلاف ؛ امی ل وأ لب للا مآ ،فنألل ًاغر هدا

. ناِلا ةهالا ةقللا

رغلاو ةماعلا م ًاحأ نأ تالا م هلع علا ا علأ لو

عبا نأ لا يلغف ، عضلا اه يف ًاا وأ ةلاسر وأ ةفص نّود

ااقلا م هجت وأ هفتو هعسو هیأر ام كأف خ ةعب

نقلا يف تالا قع م أ ، ىم نق فن لا ثدالاو

ًاأ تذو . لقلل ًالاص هارأ ال ًالاسا نقلا اه لئاوأ ىلا ملا

غ عامو يتاهامو ةصالا ينوش م يل َّع ام تذ ا

فاعلا نت نأ جهلا اه يف لاغلاف ؛ عضلا ةهأ ع لا
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فصو يف للا يه ةكالا نومو هلا فاناو تالاعفنالاو

ع هو هنال غم ال ًاباع ًاثح غ های ام نّود للو ، ةهألا

...زو وأ مأ وأ لم تم قف ق

ع يف ن ق هارأ ام نأل ، خألل ًالس حفت هه يعب لعلو

.ماقلاو هالاو ةللا لهأ های ام ًاقص كأ–ةماعلا م انأو–لاحألا

زاإ اهف ، لخالل تارام تاناع ىلع اهُّلا عضم ترو

هو ، ةاعلا حو لعلاو لقلا يف دالا ىلاعت هللا لأسأو . عضلل

. هع يفا الو هغ ع ٍفاك
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حأ هو ، يضالا نقلا م تالا يف رلا م لا يفت

ةق جئاشو يللا داللا هت ناو ، يللا هعلا يف ءارزلا ءاسؤر

مالا )يباّع ( حأ هنأ ةسالا اسوألا يف فع هنأل ، ةلصام

ج يصا ذإ ًاغص ًاص لا لذ يف و ، قاعلا يف يللا

بالا ىلا دلا يبالا عرالا ىلا ب ًاخآ ) وز لآ ح لا (

هات كاح عرالا ناو .يالا ملا يف )دالا با( ـب ىلا

ةعا اهف  قس هلاش عو ، )باقلا قس ( ه عو بالا

و لاو لا للا للا م ل ام ةعاو ، نلاّلاو للا

يف فاقلا فلتو ، )لا( ـب ةداغلا ةهللا ىت يلا )ةقلا (

.)بع  ( لاق ةللا ت ام ًالاغو ، ةهاق ًاج ةللا

ًافغ ًاعج یأف ؛ يهانا ل ام الإ يتكاب لعت ال ًاغص ك

فقاو هخآ ىلا هلوأ م هب كا قو ، عرالا يناج ىلع سالا م

لل اهلا ي هو ، ع م يتآلا لا ىلا نوی جاو

دالا ةلّلم ةزاج یأرو ، ج عم فقأ ح لا لصف ، هلإ

نذم همامأ يفو ، خآلا لت حالا اهداعی لاجلا عرذأ ىلع ةعفم

ال ( : علا يف هفلألا تارالا تلا ةم يف ددو ّو لّلهی

غل نفوعم لاجر ةزالا ءا رو مو ، )خلا ... لا للا هللا الإ هلإ
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ه ام هسأر ىلع ،ةماقلا ل ، ةلا ن لجر هسی ، ها

ىلعو ، ءالا ة شألا م ةلم لئاف اهسأر يف ةل ءاب )ةعُّلا(

ع اهف لعو ، یعلا ةقر للا ةئاد ةِْعُم ءادس ةراّن هع

راثألا لجلا اه نأ اهتامو ءاسألا عفعو ردأ اح

)ئالا ( باصأ م هغ نود هم ًاعمو ه ًاعم يهاناو يلف

.قاعلا شع ىلع يصلا هلإلا ع مألا ه )تالا( و )ئاعلا(و
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ام ءانإ لق ةعألا ةی ةالا ةیم ی يخ ج ناك

علا )فللا ئاع( م يلا لا اهو . )ةئألا ج (ـب يس

، هلا يف ) ةداغلا ةماعلا ةوُد عج(:بَوُّلا تُِق ذإ ، لاعلا يف

ّصُرو ، لسال ةم خألا لت ةحالا ،یح م قراوز يهو

ةَّث ناملالذ يف ةلجدو ،ةلجد هام جت عم ةجلا حالألا اهلع

اهف ك يلا ةلا لقلا تاراس ىلع ناو .ءالا ةخاص ةّثو

لا اه عت نأ خآ ىلا نام م لاقنالا يف نالا عم نانإلا

عقنا نأ ةیع تام يف لح قو ؛ىلاعت هللا ىلا اهكار مأ ةضفم

ىلا )ّلعُلا ال ّلُ لا ( لا لفناو )بولا( ت يلا لساللا

، هلا ناج عم ًاج هی خآلاو ، هنام يف باث اهحأ : فن

ةرالا قس ع ًاقغ اتام ذإ ،باعلا عل عقو ثداح ع عسو

. ءالا يف )ةُّلا (

هه ًاكار ًامی تع قو ، ًامالغ نكأ م بقأ ًاص-اهح–و

نو ةلا عاقلا هب كا سالا م ح يعمو ةعلا ة رالا

ةعو ةلج لسالس انع انأو ،هانع ىح لا انرع يف حنن

ةرالا تم .لا ةاهن هو )علا با ( ىلا اهتاو ،لالا

با ىلا هلا  ىلع عق نا لا )يللا اللا (ـب ًاللق ةفقم
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م للق عج ىلا غلا يلا كالا لالخ م فلاو ، علا

لا ىلع ةللا )هتاع(ـبحألا يسلا هب يللا سلا

با افو ناّذح عسأف ، ةُّم ءاب ةع مامأ نفق هو ينالا

لج للا ىلا هم َِقلا ىلا بقأ سو باش اهم لنو ،ةعلا

يسلا لا ل قو ،ةق اََع هی يفو ،راسألا جهم ،اُّلا

ةماقلا ل ن لجر هالت ث ، ءاب ةل ةع هسأر ىلعو ،بألا

هحامر عم ناسفلاو سلا ّهف ،اع  ال هنأ غ هلم لی

هب اعلا عف ر نأ ةلا سلا بالا هلع دف ،ةلا اوّدأو ةللا

.ههجو ةذام ىلا

فوعلا داغلا لا ماأ م می ع يف تج ق ةهالا ناك

لأس لا بوغ عم ةالا ةیم ىلا يتدع عو .یلا ّلا

:يباجأف ةللا ةعلا م الجت یللا لجلا عو هیأر اع يع

هصوو هلاخ ه اهم للاو ، )ينالا ل( للا ه اهم قلا

اع ( يهف اهل نا يلا ةقلا اعلا امأو. هلإلا ع مألا

.)ْلُلا
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نفلاو لنالا مهو )1956( ةس لا بح ثداح يف

ناوعلا(ـب ةسالا تابدألا يف فع امو ،م ىلع لئاسإلاو

ًایتو ل ًارانا نلا عو داغ تاهالا ّع )يثاللا

.یعلل ًاقتو

قاقز يف ئالا ج ب يف و-لللا فم لق ةلل ذأو

لفقأو ةهه جو يع نأ–ةالا يف )ةناّقلا ةلم( ةقزأ م ق

ةعاذإلا نارداغت ال هتراشو هجم نا لا )يقولا ( عالا

حس ىلا َعُِه ث ،بلا راخأ لصافت يف ةلسم ةعاذألاو ،ةنالا

)ءاهلل( ثأ الو ، دالا ةاص ءادس ءالا یأرو ، ه قلف ،رالا

ًانح دالا تا ةیلا نأو ، كاهو اه م رن  الإ

.ًاصو

:باجأف ؟رالا حس ىلا ًاعم دعلا اذالو؟ج لا ام يع لأس

اهب دقلا ع ُتفسا الو ، رانإلا ةفا ًاهش ًاتص عس

ردأ اح لعو ،للج ثح عقو بق سالا رت ةفاص اهنإ :لاق

ة لا ةنالا ةلا عاقلل ع لخت ىلع للا يف عاش ًامال نأ

.قاعلا يف
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الإ عالا عاس هغو هفن ىلع مُّ نا ج نأ هذ لا مو

ةلاو ةنالا عاذإلا راخأ نأ م ناو ،ءانألاو راخألا

ىلا ع نا ام ًالاغو ،اهغ م ًءانأ قصأ اه ةعلا قالا

ًءام ةشاعلا ةعالا يف ةلفلا راخألا قو ةلعم قت يهو )غب(

ًالئاق ةولا ةعالا تاقد ع علا لع الو ،داغ قت 

ة رالا ج هع )ةنالا ةعاذإلا راد ، نل اه ( :رْهَج ت

: دقلاو ، )ههی هللا ( : لا لهأ ًاعج ال ةفلأم صأ يلا

.نل
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ع تاهالا ع ًاأ م ىلع يثاللا ناوعلا ثداحيف و

فلم ح جخ ذإ ، ةالا ةیم يف اهاحإ ناو ،داغ عراش

، ناوعلا ةمو صالا ع لال ةم تاراعش یدّدُم سالا م

هعلا يف قاعلا سالا زبأ حأ هو ،)علا رب ( هدمو

يسالا هفام م ناو ،ءارزلا ةسائر ةیع تام ت قو ، يللا

. )ج حلاص ( لصألا يقاعلا

ذإ ، ةلل م راع تدان تاهالا لت حإ نأ لا مو

علا رن ( : ةتآلا تارالا ءاغغلاو ءاهلا م لخ هو مقلا دّدر

،)ةورَ ُْقلا( ثالا ب ةسالا ةللا العف )هنا ج حلاصو ةرقلا

ةهللا ءالا ةار أ )نالا(و ،ةداغلا ةهللاءالا يهو

ةنلا هالا ةفاقث : اهم ، ًارمأ فت ةلص ههو . ًاأ ةداغلا

ةصلا تاسارلا نأل ،اهلاهدو ةسالل لا هالا ههفو ًاج

ًافام نا )ًالاص ( نأ ىلع لد قاعلل صاعلا يسالا خرألا يف

.هل ًاِّن هفن م لعجو ، علا رل

ىض جخ سرالا ةل اهداع ة ةهام تاهالا ةلج مو

لذ يف و ، ةالا يف )ةزاورلا با ( عراش بت ماألا م می
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رلا ىعت ةلهأ ةسرم يهو ،ةئابالا ةیلاةسرلا يف ًالا لا

ناو . ةاعلا )ةلا ( فراعلا ةرازو هترق ام هلإ ًافام يیلا

اهیو ،ةزاورلا با لخم ع ةئا ةجم ةش راد ع ةرا ةسرلا

ة  ةلع ةلم ع ا أّت لا )علا ىتم (لا محلا

.ةمامإلا ةعلا ع ققلاو یدلا ءالعلا م ُّعو

،ءيش ىلع لأ ال هالا عم و ةغلا ةهالا هه جخ

ةقفب و ؟صالا ع  َمو ، ؟لنإلا  َمو ؟تاهالا ام ردأ الو

،ةالا يف ةرهم ةید ةلع ةسأ م هو ، ةسرلا يف باللا حأ

،هق ت اهافخأ صالا عل ةغص ةرص قی  فئاخ هو جخأف

، ةرلا لالخ م هاس يف تف ؛صالا ع ه اه : يل لاقو

هترصو هاس نأ ب ، هفن م ًاقثاو ًامزاح ًاج ًام هتداع اهف او

ل ةالاو فلا م وأ لقلاو ةلا م ًاش يفن يف كت ل

لئاسو لا ةاقو ناوعلاو ةسالا ىعم كردأ ل ينأ ه حضاو

م تالاو تاعرألا ةساس تادفم م اهغو ،انفو اناو

؟ی اذامو ؟ةرلا هه حاص عی اذام :يحال لق .علا نقلا

ةحلا ىلا عو ،راعسالاو لنإلا م رلا ی هنإ : يباجأف

ةنألا للحو ،ةللا ةنألا اقسإ ةرو داو ، ةعلا

ينأ غ ی ًاش هه هتالو هترا م هفأ ل .اهلم ةرهلا
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وأ )ةرهج( يهأ : الئاق يحاص ضعاف ،)ةرهلا( ةرا قلع

؟ )ةرج (

اهنإ .. ال : ًالئاق هلع رساف ، غ ال ةرهلا يه :باجأف

باف ، هلإ تءاسأ هل تب نإ ءاشأ ىلع سالا ت اهنأل ةرلا

كأ نا هنأل يم  هنأو یلا يف لس لو ،ًاخاس يحاص

.كاردإلاو لقعلا ة-هت ا-هع ح كأ وأ ةس يم

علا نقلا تاخ يف ج لا) يقاقشالا غللا ( رالا اه

ب ةقالعلا يهو ، ةغللا لع يف ةهم ةلأم يف َِلا ع نأ يلعج

، غلا علا قاقشالا ًافغش يفن يف ردأو ،اهتاُّمو ءاسألا

ةمالا غلب قو–ملاو ، )َْلا( م ةقم )ةرلا ( لعج ذإ

يف ةسار ةقح هل قاقشالا ف نأ م قت–ع م لاو

لقأ ل تارهلاف ؛ ةعلا ةنألا اسالو ،سوألا قلا ةنأ

.اهلع دت ل نإ تاللا م ًاءس
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ةجأ ةقف ن تالا يف داغ ص يلال م ةلل يف

ىلع ُأ ق ضعلا ناو ، داغ ضعم يف لل ًافال ًاضاعسا

) ةناحلا ( ی لا عرالا ةاب يف خلا ناج م ةلجد ةفض

. )ةالا(ـب

هو سالا م  لخ هداترا ، ةحفم ضرأ يف ًا ًاضعم ناك

، ةرلا ناللا ضراع نرق ل ا ه ةلق ىلع ه ا نعم

. لق م یلا اه افلأ ل قاعلا نأ غ

ةقم ةلل ناو ، یلا ناعلا اه ةرال يتاعو يع ة هذ

، اهف ةَِش ال دالا ةعصان ءادس يهو ءالا ة ىلا اهلالخ م ت

هفال م ت تان خآلاو لا ب هتو ، ع ل ال قلاو

عرالا  دا اهفاح ىلع ءالا یأل ةلجد ىلاتن لو ، ءاهلا

اذو ، هم روم ضعلا الخد .ًاللق الإ اهتاذا لا يبالا

ةلا ض لجر جلا ىلعو ، ءالا ةءلم ة ةفح هت ٍلاع جُْب

سألا لح لجلا نا .َِم غ ًاشاق هج ىلع فلو ، ًارازإ رتأ

كاله دال نت ام هشأ هاسو ،هه ىلع ةلم ةساُن م الإ

،ه رالا لعشأو ًادقو هج ىلع لجلا س ام ناعسو .ناخ جو
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م ق ءالاو اهم جخو ، ةفلا يف قسو ، جلا ىلعأ م فقو

هی عفرو ،نالل ةخاش هلی ام ىلع قلا راثآ تو ،هج

يهو تأر ام له م قعُص يلا هالا ي هلفلا هتالع

لا لجلا لو، سالا فناو ، هلا ىهناو .ه ةعم فت

.سالا م خآ ًارهج )رالا ( هف ل جلا ىلع دعلا دواع

يع ةراس كار لللا فم ع لا ىلا انع . ةعم ةلل ناك

يلغلا لا لجلا ًامود ينت تا يلا ةلا )ءادلا كلا(

.ءالعلا م ةرالا هتفقو ةََّْلا
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،داغ ع اروأ ىلا هالا راف ع نایإ ىلا يخأو يتلاو ة تفاس

،فلا تاشهمأتو هلما ةللا ىلع ءارزلا ئر قُّم ءالساو

لثات ىلا رالا عج عفنا ذإ ، )م1953( ةس يف عرالا ةرث عالناو

نلا عو ناه ةصاعلل ةئلا تاحالا يف ةلا هالا

،هالا ق فاهلا نا . ًاذاُج اهلعجو اهحو اهب حاأو خألا

همقی ، ءاله عرالا راث ب ًاجاور تافاهلا كأ م قم ةاحو

يعلا بلل ةسراف ةت يهو ، )هدُت ( بح م لا تاالا ووذ

فلا عو ةعاذإلا يف جّوُرو ، )علا ( : ةللا يعتو ،ينایإلا

لا اه داف ؛ )اُّث( ةللا ه داللا كت هالا نأ رالل ةلالا

ناه يف ةللا رقلا هات اعفناوهساحو هالا نالغ

لغی نأ ةخ اهلإ لصلا م هعم لا نأ ب ،نلا م اهغو

.هییأ ىلع بُّتو رقلا هتو ءاهلاو ءاغغلا

هخأ ةماعب هالل لالا ب ةلا تالاتالا تفات هشأ عو

،ناه يف يمألا فلا و )هاز ( لالاو )فشأ ( ةمألا

ع ةداق عم لالا اهبد ةخ بالقنا ةرب ع تالاتالا هه تثأو

داعو ةللا ىلع لا ىلساو بالقنالا لحو ، ةعلا تاحلا

ءارزلا ئر ىلع لا يقلأو ، هصاعو هشع ىلا هلمو هالا
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هجراخ زوو ، )يحار ( لا لا همو ،هناعأو هئارزوو )قم(

. )ياف(

ةنایإلا نلا حإ يف يتلاو عم و، لا يلال م ةلل ف يفو

ًافئاخ قساف ،ةارلا )تاّالقلا( ةح ه ًاتص عس )دجوُب(

ل ناو ،فألا ىلا تنو ، ه ا لا نالا م جخو ًالِجَو

.دسألا لا م بألا لا ه ی ح حافنالا ىلا ًاف ًاش

غص هن ن ةرم ةغص ةاغ م ًاق ه الن لا للا ناك

ىلع م ج ةاغلا هه  ىلعو ،اهیاهن ىلا ةللا لوأ م اهعق

ةمفام هلفسأ م هللت ًاسقم قلا ينامولا زالا ىلع يُب هلا

عراس . )ُّجآلا( رفلا ّللا يم ه ىلعو لا ىلعأو ،لا

ةقم ىلا الصو ىح ،هعم ُتف لا ىلا هم سالا ع

فقن او ، ةیلا يف ًالخاد لا ع تاالا م ًالتر تهاف ،هم

لولا دواعتو لا ىلع قت نأ لق اهلفسأو هالا ةمقم ن ح

،لغلا ةم نا تاالاف ؛علا ةؤر ًاج َرأ ل ينأ غلاو .هم

ىلا مر هنأ لذ ع لع ،غص حأ لع ةاد ل )ةئاه ( ىلعو

عم فلا ه جما ًام نا .بح ةلاح يف ةعلا ةلا نأ

نأ غ ،الَلَج ن ق ثحم ةمآلا ةللا لت يف ثس ال ةلا
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اهلخامو ةللا سو يف تاالا تقسا ذإ ل ل لذ م ًاش

. ءيش ل ىهناو ،اهف ةملا ةبألاو اهجرامو

ةعرأ وأ ةثالث یأرو فلا حإ يف تن ثلا اه م ماأ ع

ءاهلا ةعأ ىلا فللا م یألا دوم عألا يعم لاجر

م ءاله : لقف هع لأسو ، هروص ىلع هسوؤر لت قو ةلا

.صاصلا ًامر ماعإلا ح هف َّفُن )هدت ( بح
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يف ًاِّس يم غصألا يخأو يتلاو صا تالا فم يف

موی ل لالا لا ناو ، ةسقلا تاعلا ةرال نایإ ىلا ةفس

، )قناخ ( ةیم ىلا دلا لا ه داغ م داللا هه ىلا فلا

نأ هالاو . )ةّرُْلا ( ـب ىلا ةاعلا دولا م ىلا اهمو

ًارف تهشو تعت ق ناملا لذ يف یللا ب ةسالا جئاشلا

ةاعلا وأ ةنایإلا تالفالا نأ ىع ،شالا لا فلا عق ىعسا

ةعقلا هه قاو . راّولاو فالا لقنو دولا زاجا اه ال

ىلا ةاعلا ةهلا م ةلفالا لت نأ ئالا قاللا ع غلت ل يلا

ةهلا م خأ ةلفاح يتأت ث ، هضاغأ عم فالا لتو ، ةرلا

ةیم ىلا هلصتو ةنایإلا يضارألا لخاد ىلافالا لقتو ةنایإلا

ةنا یإلا تالفالل لِلا ةلماعلاو ،ناه ةصاعلا ىلا وأ )هانامِْ (

كلا يف اهفام لُْت ذإ ،ةالا ىلا ةسقلا تاعلا راوز لقت يلا

ةفام )لا( ب امو ، )وُْخ ( ـب فوعلا ينایإلا دولا

م دولا لا ًاأ اهو ، ةعو ءاصو باه اهلفت ةق

.هِدا م ءا م اهثری  ل ضرألا نأو ، ةئالا كالسألا

ةع ةعالا ةلللا اهنأ تب هقم ةلل فم ع ةرلا ىلا الصو

لانإ هوعامو هلفالا ئاس هعمو نوفالا لغناف ؛رلا ماتإل
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لعو .خألا ةهلا م ةلقلا ةلفالا رانا فالا ةعمأو ئاقلا

م كأ ةحالا ةلفالا عت ذإ ، راولا ةل تاعاس قغ اهك

.ًائاز خ

توعف ، اهع ىلع لاج يخأو ،باقلا لقب ةلغم يتلاو ناك

باه اهللت ءاص :ًابأ هانأ ال  ًاهم يمامأ ءالا ىلا

ةاص ءالا تهو ، اهلع قلا ءض ساعنال يفلا نللا تا

اهلإ لل ههتو الل غت اهنأو ملا فالآ اهف علت دالا

ع لت ىلا نا فقو ث ،ئالا ص ع ًاعم عفنا .اهتاجامو

عمأ فقف ، ّللا ىلعأ م ًالزان يئاقلت ةع كی ًالاخ یأر ذإ

ي ًاسراف هیأر كأ بقا الو ، حش هنأو لالا اه يف لا

يباناف ،باهلا يلاعأ م ءالا لس ءالا ب ل داج ةهص

خأ ل فلا لو ،علاو قلاو رلا جولا لفلا رعش

ًاعم سرافلا رنا .ةق ةفام لت بقأ و يب امو ،ًاخأم يم

قو يلاح هداج هجوو ههجوو ،يم ًاق للا اه لفسأ ىلا لصو ىح

لا عمأف ،باعرو ت غ م ةهب ّيلإ یخأ .هناع ّش

،ةماقلا ل ًاسراف هیأرو ،َلَجو وأ فخ غ م ًاأ ًاهم ه

ىلعو ،بأ ًءادر لی ،ةماهلا عفم ، رلا م ، لا ن

عوم س قخا قو ،ءاخ ةماع عو ،نللا ةكاد ةءا هك
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جخ هلَْن كأو ،ةماعلا فلخ يف ه ، ًال هماع هْْغ م

.اهب ًام هماع لیذ لسأ قو ،ةماعلا مامأ م ىلعألا ىلا هسأب

ىلا ناعفتلا هاجاحو ، للا لا ههجو ه ذإ ،هاس يهدأ

ءض اهلع عنا قو ناعسالا هاعو ،هُْص ناج م ىلعألا

لو ئاقد ّيلإ ن .هسأر ىلع لا ناعل ناعلت اهنأ تو ، قلا

يع ًاعم ًاعم ناِعلا هل لأو هداج ةهص رادأ ث ،ةل َِْی

هل يعو ال  يلعج يلا يهد م فأ ل .لاللا ب باغ ىح

هت ينأ اهل ةرعم ةفئاخ ن ت يهو يتلاو خاص ىلع الإ

اهف ت ةأَْم هنأ نالا لذ ع رهلاو ،ئلا يلكأو ءالا يف

عی الو ،سالا ع هلوای یح قلا لاكا ئلا ةلصو ،بائلا

قنو يتكاذ يف خسر ثلا اه نإ .ةقلا م ءيش ه ن نأ

نا َْم-لا ىلع فّن قو–ردأ لو ،لا ىلع قلا اهف

.لاخ م ال ًاقح نا هیأر ام نأ يق لو  ؟سرافلا لذ
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سراف دالب ىلا هرافسأ حأ يف هنأ ح لا-هللا هحر–ج يثح

رات هام م نا ذإ ،ه ةرالل خافلا داّلا ءاشو تاعلا ةرال

عق رالا م ناخ هو ،داغب يلا ناخ يف ةفغ هلو دالا

–هل یلاو–تا ق )فافلا قس ( ـب ةفوعلا قلا م ًاق

 ًاقش قاعلا دوح لفت يلا )يلم ( ةیم ع داغ م لفاقلا 

رت ، )يلالا لاج (ـب ىت لاجو تاعفتم اهعو ،نایإ دوح ع

. )ْهُ ُْ (ـب يحالا لت داكأ اه لاج اهفت لهس ىلا

ىح داكألا ق م ةق يف لل ةلفاقلا فقت يلاللا حإ يفو :لاق

م اهغو بائلا ةل لللا يف لا تو ةحاسالل لا عل

هل لذ ىلا فا ،ءانألا لت يف ةحرالاو ةسفلا بانألا وذ

اهجرامو تاعفتلا لخام يف نفق یلا لالا صل ت

ءالهلغأو ،تاعاجو دافأ م ةقلل ًاسام هنوی ام نوی

.)ةنواكالا( ـب فوعلا للا داكأ م انا صللا

؛فلا عل نأ ىلا ءالا اهف امأو ةقلا لت يف اب :ًالئاق فدرأو

،دسألا لا م بألا لا ت قو ، حلا ةالص ءادأل قف

له أ نا ب ىلا هجتو ،ةع ل ةفام م صاشألا ةؤر مأو
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ىلدأو لا ةفاح ىلع لج ق ًالجر ُلف ،ءضلل اهم نق ةقلا

اهف ةتاف يهو لجلا هت ة ةح اذإف ءالا جل اهف للا

ًاش هعلت تأو ،اهّف ب هسأر م لجلا فقلف ؛ لا م ةجراخ

فج يف هتصباغ ىح ،ِغُم م الو غو خ هو ًاف

فج يف افخا نأ الت ل اهلو ،هق ناهت هالجر قو ، ةلا

.ًاأ ةلا

لالاو نالاو ناملا نو ،ًاجاو فقو هیأر ام یأر ال :ج لاق

ةلفاقلا م لاجر تص ىلع قفأ ىح ًاعم ًاموم اهف  يلا

.فلا فاساو لحلل ينودای
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علا خاوآ يف يمالإلا لا م هراف ع ًاأ ج يثح

انالل لاجلا م ة ًاداعأ ةرامإلا هه تجأ قف ،يناعلا

سولا ةلا انالأ عم برات نا يلا ةناعلا شلا يف

)ْ َبَْفَس( : ةرایلا ءاله ىلع لت ناو ،نفلاو لنإلاو

.)ُّلا ( يعتو، ةناعلا ةلا

زاققلا يف ةئالا لاقلا تاهج ىلا نلسی نولا ءاله نا ام ًالاغو

اهنإ اهع لاق ام لقأ ةلماعم نلماعو ، ةلا اروأ فاأو مقلاو

اناو ،كاتألا ع هنأ ىلع هلإ ی نا ذإ ، ةساق ةحو ةلماعم

ٍتافاَرُز نلسی وأ ،حاللاو ئاخلاو نلا لقل ةُْس هنم

ّماع ب عئالا نا اه .هداجأ اهفل ماغلألا لقح ىلا ًاناْحِوو

رانإلا ىع )فس ( ةرا تراف ،هّصاخ ع الف قاعلا لهأ

ىلا عجلا لمأ غ م تلا ض رأ ىلا فا لا وأ ،ُّلا غ

.رافلا ذلف سألا م وأ تلا م لف لا نا ام ًاردانو .هلب

َّف قف ؛ )داه( هساو ج لاخ لا رافلا ةلج م ناو
ىح ،اسآ ساوآو ةلا اسور  ع هلا ىلا ًاهم زاققلا م

هب شاعو .شاحألاو تااغلا يف ن وق لخاو هلا لصو

او هعجر م هب لهأ ی ىح ًالا س كاه يقو .ًامُّم ًازّعُم
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هل ف الو ،هب با ق ماألا م می يف ه اذإف ،لا م هنأ

)داه( نا قف ،هوأر ام ًاناِنق ال نودا لا لهأ جو بالا

ىح هل لاو ،هم غلب ىح هسأر عش لا ، دهلا ز يف

.هفع هلو هسأر عش لحو هفن هفّع الو ،ه ىلا هرص تزوات

)يلم ( ىلا اهمو ، داغ ًاصاق فلا ةیم م هجت : ج لاق

لاق نإ ذأ ال ( داج ىلع للا م تو ،ةنایإلا دولا ىلع

ام لالاو لهلا ي يف ه عساو ،) ؟ة وأ ًءاش دالا ناكأ يل

يفو، ناعلا صر م ًافخ ًالل )هُ ُْ( ـب فع امو يلم ب

لقأو ،للا داكأ هنأ لع لاجلا م فن يفقسا يلاللا حإ

،هناع خآ لجر خأو ،دالا ةهص م فب يلنأو يهات هك

ًاقح يهدأ امو ،ةفغلا هل عدأل ّيلإ نعو نی مقلا یأرو

ةدالا م اهحاص نأ ىلع ةرامأ يهو ،ءادس ةماِع اْعُم  ينأ

م ح ىلع اهعضوو اهلَّقو يماع عفرو لاجلا حأ ءاج ذإ ،لعلا

هقس ام ال فغا ، ةرعلا م جن س ا : يل لاقو ،لا راحأ

ةعئالا ةدلا تاهللا حإ نلی اناو ، ةّلا ال عداو ،م

.ةعلا لت ياخ لا لجلا نأ ب ءانألا لت يف
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نا ةللق ًادقنو ، )نلاو ةالا ( و ، دالا : لمأ ام ءاله قسو

الإ ًادم ينتو ،اهللس عم ةق ةج ةعاسو ،يق ج يف

.ل لاوسو ين ق م

خأ ةم اهلّقو ءادلا يماع الح نأ ةعلا سالا هه هناو

ة فغلا لا ينعّدوو ، ی الّقو ، يسأر ىلع اهعضوو اهب اكّتو

.ناضلاو

للا لسو ، هفم لللا زوات قو لاج م ّيلاح ام ىلا تن

بص ةعس تا هجتو ،ةقم ةلل ناو ،ءاله هلع يلد لا

، يسا يیدای ًاتص خآلاو لا ب عسأ و ،لا دالا

ام ةءاق هلع لغت ينأ غ ،یش فخ يناعاف ،ًاأ هاص عسأو

، فلا جلنا ىح لالا هه ىلع قو ، لا لا آ م فحأ

تأب نأ ىلا حساف ، ًاخآم يم خأ علا أو ، ىلا عراسو

للا ىلع ةم ةلا ةلا حالف ، اهقم م قت لا

.فلا مه لی ًاّنارن ءاهب دالاو

ىلع هللا تف رم لهس يف ةم )يلالا ( ق ع م ل

اهلهأ عف ، ةق لوأ ردأ نأ ىلا يلا يف عسأو ، يتان

ىلا ينوخا نأ ال ام هلو ، مألا لوأ يف ةلا ع ّيلإ نوی
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ام هعم لاللو هل حو ،لاح حأ ىلع يلقسا لا ةقلا خش

لاقو ،هیاعو هیاعر ىلع ًاعج ىلاعت هللا اوف ،قلا يف يل لح

)ص( م ةرذ م س انراز ذإ ةلا اب ّلح قل: للا خش يل

ةیم ىلا فلاو ءاشأ ام م هعم ةماقإلا ب ينّخو ، )ع( يلعو

.قم نا اهنأل ، ةنالا تخا يلو ، )هانامك(

فلل تأهت ةلل ءاملا داجألا فلا ءاله عم مأ نأ عو

مو للا خش ناو ،اهصق تأو لاقشأ نأ ع حالا يف

دازو ،هلع ام عم لصأ سف يمكأو ،يعدت يف ةقلا هجو م هعم

ينالصوأف ،يیال ءاشألا هناسف م سراف يعم لسرأو ،فالا

يناعّدو ث ،هانام ةیم ىلا لصی لا يبالا لا ةاب ىلا

اهالل يلا يماع اتو ی الق نأ ع اهل ءاعلا يم لم

. )لاهلا م ًاضََح ( ل



30



ساوآ يف ةللا ةفلا يف ًافع نا هنأ-هللا هحر–لاو يثح

،للا داكأ ع ناعلا رداب ته ذإ علا نقلا م تاعرألا

لاج يف سوض بح فلا ب ف ، ةملل ِّلا ه القو

ئا ح م ةفام غ ًاح ناو ،زونوارو لرأو ةناللا

تااع يمان ج نق نأ ناحألا لغأ يف لمألا م لو .لاقلا

ذإ ، )لقلا( علا لا ىلع فلا ب لاقلا لو لالا

ًالتر اعو اهلامو لالا يف ای نأ كأ وألاجر ةعل 

وأ ام عم م رعلا م ةفللا هلسأ ة دلا تام م

.هفاهأ هات مقلا

روص ح ىلا ءاللج يف اّقم تقسا ق لال ةسهلا ةلا ناك

ةم (و ةلا قم ب ناو ،زونوار تاعفتم ن اهب ماوألا

هو خآلاو ، ةیلا زا ةفام لألا هو اهحأ ،ناق )راقلا

.اهغو لاقتلا راشأو للا ًاّم ًانا زا ةفام قألا

ل ال مأ هو ،عسأ ةم هج هج ع )ةزاجإ ( ىلع لاو لح

بغلا لق ةلا رداغو، ةصفلا غاف ، )تالا ( ماأ يف ًاردان الإ

يهو هتزاجإ ماأ ىلا ةفام ةحاو ةلل فو داغ ىلا راقلا ل
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للو ،قو عسأ يف ةلا غلی نأ ىلع ًاح ناو ،فلا ةلل

،بوغلا لا نذآ قو لا نالا قاو ،للا قأ راخا

لعلا ه ضاتراو ،ّيسانألا م الخ لا نالا ىلا ماللا فحزو

،ًارب لكا قو قلا يجای ئلا تص عتو ،وآ باو ئلاو

،ملا ناعل اهللی ءادس تو لا مغ ع ءالا تناو

ب لا لاو حساو ،ةغلا ةاغلا ةحو يف هل لذ دازو

م رْهّج تص اذو،ع م اهع ةراقلا للاو راشألا

ًاقالع أر ذإ لاخ م كأ هو يل هفصو ام أف ًارعم فلاف ،هفلخ

نللا بأ رم م الإ ِراع هو رامأ ةع هل غلی يمدآ ةه ىلع

غلو ،خآ ًاح ََلا وعو ًاح ي ، هرو ه ىلع ه رتأ

ةع ةعس هع يفو ،هب حّلُی ،ه رص فألا علا لا هسأر عش

.راح هلا عأ و

جأ تص نأ ىلا ّيمق ب ام تعت تا وعأ تأب : لاو لاق

يئارو ىلا خآو ح ب فلأو ،ىغلا حس يف سفلا ك

خفی هو م اذإ يو ، ر اذإ ی علا )قللا(رأل

ناملا ينانأ عله يباناف ،يم بقأ ال ًال دادو فو ه

م ةزفم ع نالا ةاهن غلب ىح هلع انأ ام كردأ لو ،نالاو

،هل ًاقم ّعُت ةخ نالا لذ يف هلو ،ينفع علا انالا
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، ءام ة ئاقد ع ينقافأ .ةلا لأ هحأ ح يف تراف

( :هحأ لاقف ، ل لقع هق ال ام يب ّلح امو هیأر ام هل ف

ا يعت لا قللا اه ام هلأف ، )تن قل ، س ا ر حا

.)للا( هنإ : يباجأف هف ئلا عی

قلا م ی لو ،راقلا ةرداغم قو ىلا فلا ناملا م ةعاس عو

ىلا هجتو ،هعص ح ىلع هتف، لقأ وأ ةعاس فن الإ

ام نالا ينانأ ىح ةلللا لت هیأر ام يلهذأ قو هردأل راقلا

ةمالا ىلا ةعالا تراشأو ، راقلا ف ،فام دازو عام م ك

ع عف يباناف ، راقلا فص عس ئاقد عو ، ًءام فلاو

ال )للا( فص ه ينأل ،ِتلا َرَ َح ّينُذُأ يف ّيعصإ لعجو

. )راِقلا فص(
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ءاغغلا م فغ عج اهل حا تاهام تالا يف داغ ع

علا ن ال یلا مألا م هّلُجو ، هب ءيج اذال نفع ال

هتاهام مقت عل علا يسالا ِّلاو سای ا هرافأ ع

ام ًاش فع ال ًاّص ناملا لذ يف و .ّيِعلاو )لاِلا ةلََح(

:هلق لامأ ،ةِّف )تاراعش(و تارا عسأ  ينأ ب ،ةسالا ىعی

قاعلا ءارزو ئر ىلا ةراشإ ، )هنا ج حلاصو ةرقلا علا رن (

زبأ حأ ج حلاصو ، )داغ فلح ( باّع علا اشارن ُّلا

، ةقعلاو هلا يف فالخ لجلا ب امو . هل فالا سالا

نأ قاعلل اهحو ، لعلا ) يناْلَعلا جهلا ( اهع نا ام نأ الإ

ىلع ةئاق ةرم ةلول ًالامو ، سوألا قلا يف فلح هأل ًائار ن

اهسأو ،ةللل يللا لوالاو نناقلا اهد ، ةرسلا تاسلا

يف ةللا راغ ىلع  الو ل ، لوم غ ، نم )لم(

. )ىعلا اناب ( لا لذ يف ىت نا يلا اناب

ه راع اودات نأ هالا م علا رن عاتأل سالا ّدلا ناو

نا .ةلاو نازلا ىلع هترا لت راعش هلو ،خألا ةفلل ت

لا نعو )ةنمأم لا راد ( ةرا اهللت تافاهب نخ ءاله

يِّعلا ةعم يف نالت نافلا نا ام الاغو . ءارزلا ئر
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مألا فل علارن اهأنأ يلا )ةراّلا ةلا ( اهّفت ةرالاو

.يلخالا

ناو ، ةلا ىلع اهو نئوالا ّت تاهالا لت حإ يفو

ماع یم ناكأ لعأ الو ، )ةلُْ يبأ (ـب ّيِْلا اهیم ةلا ةعل يف

اذال قلا هجو ىلع فعأ الو ؟ ةالا ةش یم مأ داغ ةش

.ل نا هنإلق ذإ ، ةرالا ههب يُك

عَْ لا َّفو ، صالا ىلع ئوالل ةَلَغلا نا ناعلا ىقلا الو

يّقلَ ب لا لا ًالعم خالا العو ، ةلا هعمو ، َُبُّلا ىّلوو

لم حس م وام هام اهامر هسأر ىلع )ةقبا ( ةل يبأ

لقنو ،هو قف روغلا ةلایم نإ لقو ،ماعلا لا ىلع فم

.ىفَْلا ىلا لذ ْثإ ىلع
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ـب  ًاق فع نا لا )نارَْنِزام ( لقإ ىلا نایإ لاش م لا يف

 ًافص هق جللا ىّغ قو ع م ُی عفتم خماش لج )ناْسََِ (

.هلث ءالا ىغ نأ لق

كأ وأ رامأ ةع زوای ال  ُهضع هن ًاأ لا اه يفو

ىلع ة عفی هن هو ، )زاَه( ـب ىعی لاحألا حأ يف للق

درا ًااص هات للو ، نعلاو للا عام م رو ، رص

اهللی ةف تااغ اهغت ةلج لسالس ب ًام ًاداو سی ،ةَّلا

ذاذب ًالم ءاهلا ّح نالا اه يف ءلا فو ،اهلاعأ م بالا

ع عم و .لا يف ءالا  بالا عق فنا اذإ لا

.هلا م ةق ةماقإلل ًاخ انجأساو ،دالا اه يف فان سالا

ل يف و .ةاغلا راشأ اهغت عافترالا ةتوافم لالت هلا ع امو

نام ىلا لصأل لاللاو تاعفتلا ع زاجأو ًاحاص هلا عأ می

لعو ،هلا ن رم لت ىلع ًاعقم تصرو ،لا عم م ع

ه ءالا عفتل هفو هلا سو يف رلا م ًاغص ًاّس يفل

اه نا .لا ز وای ال هلا ع نأل لا فنو م ن ىلا

م يمامأو راشألا ب لجأ ،هلا ىح حالا يف ينیدو ينأش

لاجأ يكا هنأو ،هئاو هخ ينهب لا )ْنَواَمَد( لج ع
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َّعُأل ءالا ناع يف ءالا هق ىلا نأف ،خرألا رهدو سالا
ءالا فم يف لاولاىلا لت ح لا ناو .لخ ا لالا

ًالاج دادف يهلا بألا ل للا ةق ىلا ههلا اهعشأ لست

ىلع جهلا ة عتو ،هحفس يغل هق م رانألا عت ،ًءاهو

عم هراغص وأ )نوامد( دالوأ اهنأو تب يلا خألا لالا ق

. ًاعم فلاو لا قلا لا خلا هبأ لح

علا ّس ىلا لنأ ، ًالم يفل هلعج لا نالا رداغأ نأ لقو

يجاردأ دعأ ث ،بالاو درالا لَْغُلا عن هو ،ه لغاو هلا يف

يق ضعت يلا تاتالا ىلع اهب ّهأو اهلع أتأ اع و

.لت ححالا اهب لت ،غلا م عق اهنأو

مغلا عقو ،غلا رت ءالا ناو ،ماألا م می ىض يف ذأو

، خآ ًاح يفتو ًاح وت لاو ، ام نام يف عل اهف ت

نالا غلب نأ ىلا ،يئالا ّسو يعم ىلا اع سأ جخ

بجو هلإيبج قو ،نوامد لج ىلا لا سا ةش ت لجو

ىلع قفأو ، ُعلا م ةف يف ينأو نالاو ناملا ساحإلا يم

راشأ ةئاب جوم للع ب يفالتو يهجو ىلع لت لا تاق

ىلا دعأل قف ،ًافخ ًاْعَر ةثُْم عت مغلا تأب ث ، ةلا ةاغلا

لی ، لا ن ةماقلاسم لجر اذإف ،یلا لا ةخ لا
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خأ شاق م ع ما هسو ّش قو ، نللا دامر ًال ًاث

لت هح ت اهلیذ لسأ ، ةغص ءاب ةماع هسأر ىلعو ، نللا

اهف ه ، ةق ءادس ةل اذ هجلا ن نا ذإ ،هاه ىلع هاس

علا داس داز ،ناعساو ناوادس هاعو ، ًاراقو هی ّْلا م ءيش

ال تافص يهو .ةحلاو نامألاو ءوهلا هتان يف تو .اهضاب ىلع

هللا هاه م وأ ، كللاو نافِْعلاو فلا باصأ يف الإ عت

ىلع هتِْف ْلُِج م وأ ، لالا هدا م داشّلا لس ىلاعت

.ةماع سالا م هلق ىلا ًاق ّلل  نفع الو لا

م ءيش يلخدو ، هلع ماللا تددف ،ماللا )فراعلا ( ينربا

سللا مدأ يلا ةلا ت هج ىلا لجأ نأ ّيلإ راشأف ،فلا

حاص هلإ جا ام أ ه ل لا )هجُْخ( م جخأو ،اهت

ًاا ،ماعو سال م ةناْ ُلاو هناحوُّلا هحاس يف كللاو لا

ه اذإف ، بالا ىلا تف ،همِق ىلع لی ع ل ًاّلُم ًاق

ءاعلا م ّعُو ،سراف دالب ءاعش هشأ ، )زالا فاح ( ناید

.ةعمالا ةنانإلا ةرالا يف رالا

ناو ،اهلعتأو اهفحأ نأ ّيلع ضعو ، فال ًاتابأ ی فراعلا أب

-یلا فسألل او–ينأ غ ، ًالع ه هللا ُهاحأ ا يلع نأ ی

،ًاعم وعأ ناسا غ م هتو ، لا أو ، قف يفخ داز
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ث ،فراعلا جأ لف ه  لا نالا ىلاّ فلاو ةهه فقو ث

مو ؟ ةأف فراعلا اه يل ه  هو ، ةهأ كأ مأ ىلا هت

اه يت ىلع يفسأ ءيش ىلع فسآ ل نآلا ع ىلا لا لذ

.هم رلا غ يفخو فراعلا

.نالا يف  ل ًاق ل هلع هتاح يف ءلل ل ق ًامأ نإ

ىلا يلقعو يحوب هتا ذإ فراعلا اه عم يل لح ق مألا اهو

میيف ًافاح تت امو ، ةنافعلا يناعلا رَرُد هم قلأ )فاح ْعِش(

،نوامد لج ، خلا لج ىلع ةّلاد هلعج الإ هعش م ًاش تأق وأ ام

ىلع ًاللمو ًالّاد اهال اغف ، فاح ىلع ةّلاد ًاأ نوامد لعجو

.ًاع اهع
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يف لَلَج ثح می )1958( ةس يف زتم ع عالا می حاص ناك

هعی ًاناب اعل عالا ىلا نعَْهُی رعم سالا ماق قف ؛قاعلا

،ةِّف ةع ْفَن عم ءاجلاو فلا تامالع هتص م هلع وت لجر

غلا ىلع ةغللا الغألا ت يف عّتو ،يبالا ءادألا يف ةكارو

ةارد ىلع الو ماللا ةعص ةراهم ىلع لی ال ًاتص نا .اهف عقلا م

رْهَج )يباعأ ( تص هنأ ه هفن نأ  ام ةصالخو ،ةسالا

.فلب

، )ةرهلا ( ـب هاعد ام ماو ، )ةللا قس ( ثلا اه لعأ

،)با ْحّلا ق( هات هعو هلا ءاَْهَّلاو ءاغغلا هاج فحف

؟ةعقا لا ام كاردأ امو ، ةعقالا كاه عقف ، ههع يلوو للا ق هو

ىلع الا ع همقی ةالا دج م جف ه ذإ ،عقت ل اهل ا

باقلاو تاشاشلاو قدالا ًاض هكاس ىلعو هلع الاهناو قلا

جِْخُأو ، قلام قلا )شاّشلا( عم بابأ فو ،تافذاقلاو

راعسالا ن م قاعلا رمو )ةرلا لاأل( ًاراناو ًایأت دلا

.ينالا
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ةمواقم م تاعاس عو ،نّالِع قسو نالف ةا فاهلاو خالا العو

ةلقلا ًالهجو ةاو ًاقح ةعفلا ةلا لغ ةیلا يللا سلا

قلا م بالا للا جخو ، سلا م يق ام لساف ،ةَصاُلا

م هلع ًافخ ةلالا ةلئاعلا م ءالا ه ت-نامألا عو ع–

مو للا لق مأ سالا وب ةَّْلا يباعأ ًااض نأ ب ،رغلا

نامألا هعأ لا للا جخو ،لُق م لُقو ،صُأ م صُأف ،هعم

،نامألل ًات لا فلا ةعفار هلاخ اهلعل هتاقحإ همامأو

ًالم اهیی م عق فلا اذو ،جاهلا باعألا ل ًاعفدو

.ًالقم ًاروغم بالا للا قسو ،ءاملا

،هلالا ع مألا للا لاخ هلا ملا لذ يف لق م ةلج م ناو

ئلا هی ا اههنو ، ةلل ةّْلا فقالت هج رهلا فقالف

فالِخ م ال فالِخ م لجلاو یلا : ًالاصوأ اهعّقو ،هف

، ًااحأو ًاعِش اقفاو ،بلا راد ئاغ ساقت )راّلا ( اهساقتو ،حاو

اهنو لالا لاصوألا تُّشو ، نحف ن م هیل ا بح لو

ةلا (و كألا لا مب هم علا قالتو ،داغ عراش يف

ْتّ ُعو ، ءابألا مب ِلُص افلأ م اهغو )!!!ماللاو ةاقلاو

بع ةن م ىح لخ يلا ةباعألا ةلاو ةهلاو ْفإلا اا

.نامألا يف ةلهالا
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ًاّ ح ُرو ، ةأما ب ًاّم علا رن ىلع لا يقلأ می عو

رات ث ،تلا ىح اهقزأو داغ عراش يف لسو ، )ةران ةجاّرب(

لسرأ ذإ ، هلجرو هی عق يف )!!!! راحألا نلا نولا(

ةلا ( ًاأ اهف سالا سرال تافالا ىلا )ةّس ( ةه

لخم ىلع علا رنو هلإلا ع يج م يق ام ّلُعو ، )ةاقلاو

قو ،شلا عراش ىلا ) علا با ( ةاب يف ةئالا عافلا ةرازو

م حف لق م هوی ل ام اول دفلا اهلإ فات ًاماأ قلعم

عو ترص ام ناعس يلا لاألا رالا رص هییأ ىلع عفار

ةلقعلاو ةفلا هب ةقح ع اف مق ب اهم خلا فالآ تُِنو

ًىعمنفع الو ةعلا ةباب هنأ الإ افصی نأ  ال مق ، ةاقلاو

داغ قا يلا كاله شج نأو ،ةنانإلاو ةرالاو ةحلل

ضرألا ههت ل حافّلا دالوأ م ًالاجأ ت سالا يب ةلود قسأو

. نوقلاو ةقعلاو
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اذو .قاعلا ءاغغ قافلا ىلع هتف لج هب عسأ وأ ًامق َرأ ل

م بض هو ،هعانأ ءسأ مقلا ءالهل أّهت قف ًاعانأو ًانف قافلا ناك

لع يف هلع حل ا )ةلا ةجاودزا (و ءالا جولا قافلا

هجلا لی ءالاو )زاغ ( للل عم اجخ یلا  مقلاف ؛فلا

، ًارغ هلو الق هفنأ ه )هتزاج لت نا يلا عفلا ةع ءارو (

القنا ام ناعسو ، )راّلاو ةرلا ( ىلع قناح هماأ نو اوداع ث

ملا ناع ىلا لااهب اوخأف ،خآ نفو ًاز نو

ب اعاشأو .هرب ىلع هترص قلا عف ، قلا هق يف ناعل

ة رص اول همات ةلل رلا ىلا اونا : لئاق ، هكأ امو ، جّلا

ىح اهل ال تام ىلا هعفرو ، ةلاهلا ه ت هسو يف )لا(

.ءالوألاو ءانألا

لا يلال م ةقم ةلل علا نقلا م تالا علم يف ذأو

تافاَرُز یم سالا یأف ، سان يبأ عراش يف ةلئاعلا عم هتأ و

هنأو هلإ نو ، رلا اهفنا قو ، ءالا ىلا نوی ًاناْحُوو

لاجر لت ةئاف ةم ىلا وأ ،تاعلا م ةعم ىلا نو

يباجأف !!!؟لا ام لأف ،ضرألا  ىلا هق يف هو ،خِّ لا

درف ، رالا هش يُّ هنإ ،قلا يف لا ةرص نا : هع
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قا ( : ىلاعت هلق ،تالا هه كأ انأو ، نآلا اخ ىلع

عاعر م لفاغلا ةفام اهكاحأ يفل لق . )ََُقلا ّناو ةعالا

ةاع هلغو علااه ُّجقل ؟ ةعالا قا ق نأ :سالا

.هتو ه ىعأو ، هفن يف نالاحفو ، لهلا

ةس اش هش يف عقو ام  نأ ماألا لت كردأ لا ل او

؟ قلا ىلا هلصوأ لا لا اه ئف و )1963(
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، ةداللا ةمأ تارالا يف ةن علا نقلا خاوآيف غ

، )تارالا عاص( ـب اهلع حلصا ن داعألا ةدهی ، علا ةروأ

ف ت تاراو افلأ م ش ام وأ ، اهح وأ ، اهماص وأ

بعش ب بح ىلا فالا ةاهن يف لوی امو ،مدالاو ماصالا

.اهتامحواهلودو ضرألا

يف )ةَلَْعلا ( تاعضام ع ةلا هه عت نأ غلا م لو

،ناملا م قع ع اهنان ّعُتو ،ملا نقلا م تانالا ساوآ

ةفَعُْلا بعلل ّبُی ال ةهتو تارالا عال ةمقم اهنأو

.اهمأ ىلعةلغلا

لو ، نقلا خاوآ يف يروألاو يمألا لاعلايف لح ام نأش اه

ًامات فل خآ مأ اهالت امو )م1959( ةس يف قاعلا يف ثح ام

ةن هل نت نأ يف اغر داغ لهأ نأو ،هتاعضامو همهفم يف

يف ةسألا هل نل كللا ةماص علالا ةح ،جالا ةع

:نالا لو !!رالا خرألا نام

ةس بالقنا ع ًااحأ هفنأ نعی ام ب ةللا ىلع عالا محا

قناو , )1960( و )1959( يس ب هّشأ عالا غلو ،)1958(
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نقاعلا ف ّلأ قو .هب ا نلق تااعو تافو ًااحأو ًاعش سالا

غلف ؛اهتاغمو اهعاودةهأ ع لا غ تاهامو تاعت

ةلمألا ةلج مو .رمألا يلاعم يفت تداو ،ةورلا رمألا فاَْفَس

رهلا هعلا لوأ يف قاعلا ءارزو ئر ساق لا ع لا نأ لل

لحالا يف باللل لسر مع ةس ) ةرلا ( ةس لع ًاناب ًارصأ

.الا م ة )ةش ( هل ًالجو ةلا ههل ًات ،ةفا ةسارلا

اجت وأ ىلعأ ةلحم ىلا القنا یلا ىلع قلُأو ،ماعلا ىقناو

قو .ق راف م )ءاقللا ( هنأو ، )فحالا ( ةرا تاللا

،التراو اّلح اح ةالا س هكات ءالهل ةمزالم ةمملا ةفلا هه

.ةعلاو )ةَُْعلا ( ةس ّلحو ،ةرلا ةس رهش م يق ام ناو

ةرازلاو ةسرلا تانامالا جئان نالعو يسارلا ماعلا ءاهنا عو

يف ةللا عج جخو ،داغ ءاس يف تلتو علا مغ عت

تافاهلا كأ فهتو علاو ةفالا ةاغ يف مأ لات لباقلا ماعلا

مامألل لا ع( :لئاق نخو نفهی ةللا نا ،ةلل ًارام

لعلا راج م قت ةَِل لوأ فاهلا اه نا . )ماعلا لم فحز ن

قعلا يف ةفعلاو لعلا ئار مهت نأ نالا ةغل ف ذإ ،قاعلا يف

ُِْأف نالل ةخاش لاعلا م ةلق قو ،علا نقلا م خألا

.)م2003( ةس يمألا لالحالا ع ًاأ اهلع
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ءيش ی ل ذإ ، )نالألا عاص ( یح م ه ا ام ءب ىلع دعو

هنأ ةرلل نولا ِعُف ،ًافنآ رلا ةللا فاه ع علل

، ) ن صانو نمق( هنأ نفلالا عنو ،)نساقو نعش(

لهأ ئاع ب لالاو يعلا تاهلاو ةماللا تاللا لصاتو

ةیم يف اهاخُأ تحاو ،ةالا ةیم يف اهدالوُأ عف ،لالا

، )ةئألا ج( ـب يس ج اهلف ناید نایم اهو ،ةعألا

يف تقساو ةرالا افلأ یلا یداغلا م یلا ناس لغأو

عقف ؛ًادجو ًالِحو ئامو لئاح نالل نأ غ ،ةنألا هسفن

اهلاهأ ع عری لو ، ةلجد يفض ب لباقلا یلا ب لا

كاِع ىلا ناحألا ع يف مألا غلو ،ئالاو بالا ع عاعَّلا م

لقلا ئاسو ع الإ یلا بللا عقنا ىح ةرالاو یألا

هفن ىفخأ م الإاهف لالاو اهتراز م سالا فتو ،ةباعلا

.هلو هو هساو ههل ع فناو

م ئر صالا ع لال صالا مقلل ًاراعش خألا ناك

ةعلا ةرهلا ( ماو یللا ب ةحلا فع ا كاح ةرسو

هل ًاراعش حألا نللا اوتاف نساقلاو نعلا امأو ، ) ةلا

عاقت )ةقلا( هالعأ م هف يف هی يفلا داتالل ًالع نا هنأل

ىلع عضالا اه نإ .حالفلاو لماعلا ىلا نامر اهو ، )ِلِْلا( عم
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ب عاف ناقفلا اهلع عضاتانو )ًامح اسر (  ل نللا

. سالا م ةماعلا

اعاق ةعألا لهأ نأ ناعلا اه يف تاهالا  مو

ةملا بالا لقن تالفاح نقشی اوخأو ، حألا اهنلل )الا(

حأ ت ام ةداعو ، ًاأ حألا اهنلل ةرالا قالاو بالا تاذ

سألا بعم ةفالا يف كالا عی م هو ، )ٍباج عج ( ةاَُلا

ن فلالا نا ارو .ةلفالا فان حإ اه ع هسأر ّش ةراح نأل

 ًالم )رالا( اعای نأ هفنأل اس ذإ ًالقعت كأ خألا ةفلا يف

عم لعلا  عش لو ،خألا هق نل م غلا ىلع هلكأو

، نللا خأ هقف !!!؟ )يّقلا( ـب ةاعلا ةهللا يف ىلا خلا

،ْ ِقلا ه ينالا لكألاو ، ُّللا ه ينانإلا لكألاو ،حأ هُّلو

باصأ امأو !!؟هُّل نو ةِْق لا تاالا باصأ لكأ لهف

ًاقفام ءاج ذإ همه م يفالا قاّْلا ه هع يّقلاف لا تاالا

خألا ِْقلا نو حألا ّللا نلكأ هف ؛هلقمو هجال

.ماعنألاو ّباولا م اهغو جاعلاو فالاو لاغلاو لل
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ًاراف داكألا ق حإ يف لا رهش م ًاهش يلئاع عم مأ

)باص يبأ ( ًاص تانالا كأ ىح هلت ال لا داغ  م

ةِْخ ، ةعلا ةلج ةقلا ناو . یداغلا ةهل يف رالا ةك

نا يلا لالا تاعفتم م ر هن اهف .هالا ةفاو ، ضرألا

،داكألا هاشأو داكألا م لف اهكاس امأو .ناج ل م اهب ت

ىلا نوی نام غ يف هئان نید ىلع ةقلا هه يف داكألا ناو

راّلا د هع ءيش لف ؛ةد ةمورأ م اهنأ ىلع اهل ءاشألا

یلا ءالهب ةقلا داكأ ت .بارألا بر تاقلم م دالا ىح

أت قو .هم الو ، هم هنأ ىلع نو داكألا هاشأ هفصو

ـب ن خآ مق م هنأ اعداو ، َّلاو ةلا هه م هاشألا

. )ُّللا(

يف هلو ، )لالا جْلَث ( هاعت اهلهأ لا ةقلا هه يف ن فلو

جللا نتأ ، )بادلا ( ىلا ن ام بقأ  نم ةقلا فرام

هنغو ،نلا اه يفهننو ،لاغلا ىلع ًالم لالا يلاعأ م

یأر قو .لا ةراح عفترا اذإ له ال يل لاو هترانو لا

هحام غلت ق حل ل ، جللا م حالأ ةع لُّح لاغلا لت م ًالغ
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ىلا هنل لامو ، رلا تاجعت هلع عنا ،كأ وأ م يف ًام

.يحالا لت يفلالا رل ًان حللا نل

ًاأ لا سم يف ًاماص ىقی ةعفتلا قلا ىلع جللا نأ هالاو

لا ءيلا الإ هم بوی الو ،لالا يلاعأ يف ةرالا تاجرد ضافنال

.مغلا ثأ م ةاص ءالا نتو ءالا  لا ست اح

م علق هنألف ؟لُ ةه ىلعال حئافص ةه ىلع جللا ن اذال امأو

م علقا اذإ ًالُ ن قو ،لغألا عألا يف ةلا رلا حئافص

. )ةلم ( رص

ىلا ه جو ، هم ًا ًاش شاو ، جللا نم ىلا ًامی هذ

،يقلا ئالا للا ءلم ءانإ يف هقلأو ، ءالا هلغو ،يماقإ نام

.ةصاخ ماعلا عم ًاِّرو ًاشاعنإ ن ام لأ هش ناف

، ًالصأ ًاّد ناو ،ةقلا لهأ م ًالجر لأسأ نأ ىلا لفلا ينّجو

،عن :ًارف باجأف ، نلا يف هفحو جللا لل ةعلا هه عبا ّع

لالا داكألا هاشأ م خآ ًالجر لأس الو . لذ اعبا داكألا ن

باج م ف ؛ لذ اعبا یلا ن :رفلا ىلع باجأ هفن

ش م ًالا وأ ًاقح ءاعدالاو ةلتالاو ةغوالا نأ لعو ، لجلا

....اهو اهجاسو اهتءاب ىلع نا نو بعلا
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ةیم يف ًاهش يتسأ عم مأ تالا ةاب يس حإ يف

ةیم يهو . ةیلا لت يف فراعلا ع ىلع ًافض او ،هانامك

ةیم اهنأ اهع رهلاو ،قناخ ةهج م ةلا قاعلا دوح ع عت

اهب ت تاعفتم ىلع عقتو ،سفلاو داكألا م لخ اه ةق

.لا ه يف ًالعم ًاعم ءاه اهلع ىفضأ ام اهناج م لالا

ةضلا ةعلا ةرال یفالا قاعلا م ل ًاذالم ةیلا ناك

ةرلا دوح م ًاّب فلا دارأ م  ىلع عقت اهنأل ،ةسقلا

اع هم حاو ل ثی ًاناُّشو ًاش ةیلا هه يف قلا .ةاعلا

ارو ةغلالاو ةفالا م لت ال یداحألا ناو ،یلل ًاسام های

هأ الو ،راقلا تامالع هلع وت خل یح يهانا فل امو .ءاعدالا

فصلا لوای یلا اه لم ناو .همال يف ًاغلام وأ ًام

لا م يم ّلُ هلإ لت ، ةیلا تاماّح م ًارهم )ًاماّح(

ناو . )ةجرد عرألا ( سا يس للو ،نعرأهتاجرد دع

،لاجلا اهع خا ،ءالاو لاجلل ةمع ناملا لذ يف تامالا

،حالا مالا يف ُقلا فَصاُی ارو ،ءالا خآلا اهعو

م يق امو ،لاجلل لاولا ع ام ىلا حالا م- ًالم–ُّ

،ءالل ناخ وأ ضح أ )ةَِخ ( ماّح ل يفو .ءالل ةِّح راهلا
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ل اهلإ لَُْو ،م ىلا اهقع ل قو ،لا ح م توافت

.هراعأو هلاأ رق ىلع مقلا اهم فل لا م جرم باث

هلَْغ نأ َْم ه ّهی ، ةرالا لعم ئالا هه لم يف ءالاو

.ةحاسالا نام يف هحاساو لَْغُلا جراخ ىلا هجوخ لقهتأو

مالا ه ىلع عق لا ءالا بالود ّل مت لاغلا نا ام ةداعو

ءالا لاو ،ةلا ءلم ىلع بالولا لعو . ءالا م ع لو

.مالا داّور اهلع تاحو صاصلا م بانأ هل لغلا ىلا

، ةرُّلاو ّلا جرالا م ىلت ناملا لذ يف تامالا ناو

.مالا لخاد راهلا رن لخی يل جاجز اه ةئاد فام اهللو

اح :اهمو اهئاغو ثاحألا فئا م ه ينخأ ا خلا ينخأ

رلا مالاضعت ىلوألا ةلاعلا بلا يف ةیلا هه سولا لحا

ب ةفصام نا قو يف ثلا لحو ، ٍُْم ٍُْم ثل ًافنآ

یلاو( همش م ل مالا لخل ءالا قو لح ذإ ءالاو لاجلا

تامالا داترا يف ىح لاجلا م ًاح لقأ هنإ : لاق . )خلل

قلنا مالا دق ل ًاح ل نا ًاراح نأ لا لمو .ةمعلا

ىلا دأ ام فالاو تّاُلا حإ يف مالا فقس ىلع هلجر حإ

ةلا عفف ،ة ةض ًاثم ةلا يف عقف ،هل امو هلقل اهباخ
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،هلع ءاعالل مالا ىلع اه )سولا ( هنأ ّو ، ًایش ًاعف

.ثح ام ثف ، لغ هوءالا م هعأ ِلا م ٌفن وأ

م ًاراف ی ، اَس یأ تالهم قفتو ، خالا ءالا ّض

ووذ هو ، لاجلا عراف ؛ هر هقلخ ا تاراع هجراخ ىلا مالا

قف لا رالا امأو .سالو ءاغ م ّه ام ىلا ةحو ةََْغ

مداخ هو، بدان هی وأ ، ٍكا هینأ نود م ةلا يف ًاقغ تام

.. نا نأ م نانإلا
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رهلا ملا بالقنالا ثح )م1963( ةس م اش ثداح يف

)كاله ( لخد سالا ساو ، داغ ىلع )باعألا ( راغأو ، هتق

الو ًىف الو لجر لل ذإ ، اهلاهأ يف لا لاعو ، اهف هدّالجو

لح .داللا باخو لامألا ةحاو ضاعألا هو لقلا م ةأما الو ةاف

. )ـه656( ه خرألا ىلع عللا ّذ ام اش يف

م يح ها اهل الت الإ ةند ةفص ای ال نأ باعألا راعش ناك

ةفع ةمواقم ع ًارغ ةعاذإلا راد يف لا ع لا لق .حقلا لعفلا

قو ، ثالث وأ ناتئا اهف قسُأ ، لام می عافلا ةرازو يف

تا يف قت علا ةنالا )ه ( زا م يهو هاحإ یأر

اهلع ، ةغوالاو عالا لاسأ بلا هه يف لعساو . ةالا

عال ةجاهلا تاالا ىلع لا رص قالا ، باعألا شاوأ

قات نأ ىبأ لا نأ غ ، هع حفات لا لح فلا يلا هالا

یدجلا ّخو ،عافلا ةرازو ىم يف هتدا قم ىلا عجلا ثآو ،ءاملا

ىلا فانالا وأ ، لاقلاو ءاقلا : مأ ب دلاو الا م ه

مأ اهو .ًاّقح هن انا هنال فانالا هم لا ىبأف ، هتب

قاّقِلا هرأت لا فوعلا قاعلا لهأ م غ نأشو ع

، بالقنالا ىلع ةّع ةالا ةیم قو .ةنالاو رَْغلاو قافلاو
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ىلا لا قاعلا عی هنم ُتأق ًاناب يعلا بلا نو

، ةمألا تابالا بت م هنأ عب علا بالقنالا ةفام

ىلا ألا يع ،هلا ع بح لاو ،للا مت هم دالاو

.لا ةُّس

م هلغأ ، لا يم م ،سالا م ح علا لح فلاو

ىلا لا هتا ، )ءاقفلا ز ( هنأ فصی لا نا ذإ ، ءاقفلا

م ًادع یأر .ع م  ع هقارأ و ، ةالا ةش ةیم

هییأ يفو ضرألا ىلع نم هو، لاجر ةع ىلا ل ق ةلا

ىم ىلا دلا عرالا لخم ىلا ةًّم ، لالل ةأهم قدالا

يِعلا ًالم كالا ءاله هات فحالا علا تهاشو .هیم

ةقلا تاسلا م للق دعو )جالا ( و )تاماقلا ( و لالاو

بغ أو .ةمألا )والا ( مالفأ تاسم يهو ، )ةلا مأ ( ـب ةالا

لا م ًادم )ًاقِْع ( هف ىلع ل ًایب ًالجر يع مأ هیأر ام

.ةلا ه لزال

جاهلا م دع لقف ، هقداب م يملا ةلا أب علا بقا الو

ةحاو ةه اهو ، رعلا سألا ةضافنا افناف ؛نوخآ حجو

ءاب هب ا اودات ث ، ًاعج هلقو ًاضرأ لا ةلا ىلع

ىلع لا يقلأو ،هناعأ عو یلا ّفو، لا احاجاو ،لا
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ةرص ةكام هل تجو ،ىلا لخاد يف فلا ةلا ع

، صاصلا ًامر هماعإ لا رصو ، ةعاس فن ّعت ل ةعس

م هییأ اوّش نأ ع ىلل لباقلا عرالا سو يف ًارف لا ّفُنو

،ةخذو حالس م لا )َْم( يف ام هنو ،ءاهلا ةعأ ىلا فلخ

ةهج م ةالا فاأ ىلع اعزتو ، لا سا فهی علا داعو

فحلا موی باعألا م ًاعرم ًءال نأ تدافأ راخألا نأل ، ةئألا ج

.ةعألا ةهج م ةئألا ج ًاباع ةالا ن

تاب نعفالا ّت ، ل ق ام هاشأل ةحالا لت ىلا هتا

ه و، ةلجد هنو تالا ةاذا لا ئلا عالل ةذالا ةالا

عت يهو ، تاالا ىلوأ تهو ، )لا عراش ( ـب ىلا عرالا

فم تزوات ىح ةالا ةیم ن ةهم ةئألا ج ىلع

ىلا لص لا م ناباد تو، فلا م رالا قالإ أف ،لا

تاجاجز اوأّ ق جاهلا نأل ، اهف علت رالا اذو ، لا ةاهن

حاللااهو . بالا اهب نمو اهلئاف اهنلع اوخأو ،لا ةك

حإ ناو ، )فتللا ( لباق )تاللا ( فع يف فع لا

يف ةنالألا تاقلا فحز هات سو لل ةعلا ةمواقلا ع عافلا لئاسو

. ةنالا ةلاعلا بلا
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اهف دلا اهم عالا ناخلا جأ بالا يلاعأ قاحا عو

اه ناو .ىلق هودراو ، عفالا صاصر هلواف ، جولا ىلع

،ءالا للح ىح لا ع تاعرلا ة فحز خأل ًاس ثلا

، عفالا لغأ لقو ، ةیلا لخدو ةلا فحز لللا ّلح احو

هترص هتهامو ، لا لقم خ هعاس ع هم للق دع ّفو

يس ىلع ًىقلم لا ناو ، نفللا يف هاصأ ع عم ًالقم

م ًاقاح ًاّج نأ غ ،هشأج ةار ىلع لت ههجو ىلع ةماباو

هاصأ امأو ،لا هجو يف  ةهافلا تامالع هلع وت باعألا

هب م فع قو ، ضرألا ىلع ةاقلم ةماه ًاج انا قف نوخآلا

اهب لّم قو،  ) مأ م جام ( و ، ةرلا ةم ئر )واهلا(

.رُقَعلا للا لُّ ام كأ

تراخا هالا نأ ثاحألا لت يف ةالا يف لح ام  مو

يفن يف لخف ، )رعأ( نا رالا كالا نأ غلاو ، ةیلل ًاكاح

فئالا مو .كالهلا هم مقلا نإ : لقف ، راخالا اه م ملا

ةخ وأ ةعرأ عجاف ،هئاقصأ حأ لقم هغلب بحأ )ًاس ( نأ ًاأ

نواهلا فئاقو صاصلا تص ناو ،هفدو هحاصعل هاصأ م

تاقلا ىح لخو ،ةیلا لهأ ناذآ ّصأ ق تاالاو ةفلاو

لا اعضوو )لا ( باصأ عجا .لقلا م ًافخ ةرالا م ةقلا
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همامأ بحألا لاو ، لّلهُم ّم هفاكأ ىلع هعفرو تبالا يف

م لا يالا ملل هجالا ) دالا با ( عراش ةاهناغلب ىح

قالإ لتلا أب ذإ تاالا م لتر مامأ ه اذإف ، )دالا با ( ةهج

راه اّلوو عرالا سو هتباتو لا اف ، هلع )اشولا( ران

. رعم

،نامر هش فم يف عقو ق ثاحألا ناو ، يلاللا حإ يفو

: رلا قو يف ج يل لاق ، ًاعجو ًافخ مالا كت سالا لغأو

هماص العل فلا ناذأ رالا حس قف م سالا نّذأو هنا

تخأو حلا ىلا تعصو ، ّج ه ينمأ ال لماف ، هتالصو

تصو ، رلا ئاح قتراو ،قب ةه ىلع اهو ةق ةلم يعم

، علا لللا مال عم ًاعج سالا احأ فئاقلا قالو صاصلا

ةاب هلكأو هتأ ىلع ًاناذأ علا قلا يف يتص ىلعأ نذأف

يلح م صاصلا ح نا ذإ ، يتاح يف ًالم اهل َرأ ل شأج

ل ينأل ،ٍعُّم غ لذ لقأ ،يلق ىلا َْ ل فلا لو ،ًافم

ةنألا لخدأ ًاّناّر ًاش نأ غ ،بلا يف ةعالاو سألا وذ م

ال ش يف و .بلقلا ت هللا و ،يعْوَر م أَّهو ،يعوُر يف

ثداح م هش ع لو ، نالا عمام غلی ل هنأ ناذألا اه تت

. لا لخاديف هو ناذألا عس هنأ نالا عأ ينخأ اش
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ةعماج يف بادآلا ةل يئالمز عم جت )م1970( ةس ص يف

ًالا ع ةعرألا زوای ال اندع ناو .ةعلا ةغللا ق / داغ

م بال )اترود ( يف سرد ذإ ،ناجألاو هم بعلا الخ ام ةلاو

نعو لا مو ،يفلا داتإلل ةعالاةمالسالا تارهلا

الع ًامال ناو .ةلب م خآو ، ةغلا انالأ م لاو ،ئالاو

يف لا ةلع ين نأ ةلا ةرازو كالم ىلع سرم لقن يل

ض غلا نأ وو . )يعلا لعلا ( هلع لأ ، )ةُّْلا ( لق م لع

و ، )ولا ( ةساس م نا لب ، ًاهم ًالعت  ل هم

. )علا ةع ( ـب للا ةللا حور ضفو ، ةنانإلا عالا

ين م ناو، ةتوافم لاعأ ىلع هماقأ فل نلا قفت

)ةفْلَلل ( یعام لعن ث ، ةئابا ةسرل ًاساسأ فن نأ يئالمز عم

ث مو ، یلا )ش ( و )قبالا ( فصر ىلع هلاعو لعلا ئر

.هلع ءالل ًاهاج نو ساسألا ل  )ةناسََلا( ةللا هغت

ماأ امأو ، هلا ع ةنالا ىلا ًاحاص ةمالا م ًادم قلا ناو

.ةعلا می س تاقفم عسألا يف ماأ ةثالث نا قف لعلا
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تاع ىلاو قبالا لقب نلغم نو ، ماألا م می ىض يفو

م ع اجفف ،الع ةلقم تاراس تاصأو, ًاض اعس یح م

ـب هل نحلو علا نقف ةنلا )تاللا ( وذ )تاالا (

اذإف،لملا م عفتم ىلع ًافقاو و ينام م فنأ . )تاواهلا(

ًاال ضالا فاه العف ، )ةالا ( ْسَو م ناج ةأماو لجر

ئل ًائان نالف نا : هنالفو نالف ا : سالا مع م ةرامو ًالاعو

،لعلاةرازو ت ةأما لوأ يهو ، يلاعلا لعلل ةزو ةنالفو ، ةرهلا

قس لق ةاعلا تارازلا خرأت يف ةرازو ت ةأما ةناث نا ارو

.يمألا وغلا ثإ )م2003( ةس يف اهلالناو ةاعلا ةلولا

سأ ، ض هجوو ةلعم ةماق اذ لا ع ًال لجلا ناك

نل اهف ت قاب ع اذ ةلا لغ ، جادوألا خفم ، ةلا

ىلع وت ، ماقلا ةلن ، ةماقلا ةق :هفالخ ىلع ةألا ناو .ملا

نا ةجاجلا هنا فقو قو ، ةرألاو ةحالا اهام

)ماللا لاق( ـب ةعمو اب ةحم تال الإ لت ل ، )!!الرغلا(

هافلأ بلسألا م جهن هو ، ةئار الو ع الو ه ةِش ال لا جهلا

.هام ىح بعلا بالقنالا م

ءاَغُر هنأ ّجأ ت هف م جخ تال لا لجلا انربا

ضرأ يف ام حاو أ فب ًاعم ًادهم هی ًاعفار ، رث راَُخ وأ ، ع
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.سلا عم افناو ةألا عم أفنا ث ، می ا لع ل نإ ءالا

لا ام ردأ لو ، فلا و فاهلا هعّدو علا نأ لل فاللاو

، اهحو بعلا خ )ةعاس ب ُّق ( يهذ يف سا يلعج

نا لهف ، ةس فلأ م كأ لجلا ب امو ، ةغالو ةغل هّفُلا

ءاس يف عاس ن : اهام َناَّشو !!؟ ةالاو ةنراقلل لا

. ةهاللا رق يف عاق رثو ،ةغاللا
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نم عم فلا ةیم بض )اللا ( ءاو نأ ج محلا يل ىح

ار وأ تا ءالا فف ؛يضالا نقلا لئاوأ يف ، قاعلا يف خأ

لعلاو ءالا عو ، تاقلا يف ةسم لا ناو ، سالا فآلا

فلا يف لا ةقلا اسالو باقلا لقساو ،بصو بح ل يف

.للق الإ هم ی ل یلا علا دحو بالا )ماللا داو (

م شأ ال ًاعفا ًاّاش لا لذ يف و ، يبأ ب ىلا تع : لاق

تال نماهی نفئاخ يتخأو يمأ اذو رالا لخف ؛ هو وأ ضم

بالو ، ند ق ةلا نأو ، ج ق ام ًاثح نأ ردأف ، هب ا

،ءالا اهباصأ يتاخأ م غلا نأ يمأ يتخأ . لح ام ةفعم م

ماألا لت يف سالا  لو .يفاعلا يفالا هللا ىلا اهمأ لف

باعألا لا س جالعلا ىعم هل ت الو ، لا ام نفع

نا . اه امی يف لا فدات ةل يهو ، لا ه حی ا

ماجألا يف لا ّح لغوأو ، راهلا فنا قو ، ءاغ قو قلا

يلو ، جهلا يلملا يفلا هللا ةراح اهفعاض ءالا ىُّح نأو

غص ناِخ س جأ لو ماعلا لاف ، علا تعش هل لذ عم

الإ هلع ال ا نلا سألا لا م ر فنو ءام ز هلع

عقناو ، هسأ لاعلا ىعلا بلا يس يف ةعالا بض . هللا
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تّالَغ لغأ ةناعلا شلا ترداصو ،للقلا رلا الإ ماعلا لس

ث عج م يغ ال جم ءام عم اه ًاخ نإ .حالفلا م ضرألا

،ءاََح ااق ه ًاغص ًاص ه یأرو )خلا ( ىلا ًاهجم ق

زو خ ةو يناخ ىلا تعو ءالا ص رف م تخأو

م زلا يف ام شو ، هل ههلاو ، ءالا لا تدثو ،يئام

حف ، هجل ًاهجو يمأ اذو ، ءاعلا فت ث ، ةحاو ةعج ءام

ل لعت له يلو ا ؟ لا اهب ج یأ مو ؟ لعف اذام :ةلئاق

نأو ، ّيَُب ا : لاقف ، حی ال علاو ، لعأ ال : لق ؟ ءالا اه

ا بات نأ لع ىخأ ، ةلا خا ءاح هنإ ، دالوأ كأ

م يساح قفأ تو ، ی يف ِقْسُأ ماللا اه عس الو .اهباصأ

ىلا مأ ضفو ، لا فغ م ةفغ يف وناف ؛ عس ام له

نو ، لا ةراح لل ءالا ششم ح ىلع تراو ، هللا

.هلع ّيغلاك

تص ىلع ةأف قسا نأ ىلا ،ئان انأو ، راهلا م تاعاس تمو

يمأ یأف، لا لعسا ًاعوفم ةفغلا م جف ، خالاو ءالا

لو ، ةخألا اهسافنأ دت يهو ، ةلا ااحأ ق يتاخأو يتخأو

. اهئرا ىلا يهلإلا اهّس لسو ًاللق الإلت



63

یأىلا ردأ ال ، لا ًارات ًابُْم لف ، م–ةلام ال ينأ قأ

نذینذلا عس ىح تلا ًام لالا هه ىلع قو ، سأ

ىلاعت هللا ًااد ةرلا ةضولا )ص ( يف لف ،بغلا ةالل

. ءاللا ءس يع أری نأ

تص ىلع الإ فأ لو ، تلا تا للا خأم ساعلا ينخأ

؟ تامألا م ينأأ لعأل ج ت . فلا ةالل نذی نذلا

ی اذو ، لالا هه ىلع و؟ َب َب یلا م وأ ؟ ءاحألا م وأ

ّلَص ح ا ق : لق هو ، يبأ تص عسو ، يف ىلع بت

... بالا يف ةمحلا خأ رال ماللا داو ىلا هل ث فلا

. قم تم م تن اهو

م خ ةاقلا ( : ةرهلا ةلقلا ًابأ می ال هتاح لا ج يق

.)جالعلا
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ًام اهل ت نأ ) قلا ( بعش اس الو بعلا ةجاس تامالع م

ر ماهوألا تو ،جارألا يف ةالاغلاو ، رافعلاو لا عم

نقلا م تالا فم يف نأ لذ ةلج مو .ئاقلاو عئاقلا

، هشأ خألاو ةحالا ب ، )ةع تاالقنا( قاعلا هش علا

هو نالا ّي يف ل ام اهمو ، للقلا هو ، هع لع ام اهم

.لا

ةأفو ، فئاص می ع يف ةالا يهاقم م ًىهقم يف ًالاج ك

خ عل همانب عق لا )نفللا ( ىلا نعَْهُی لالا یأر

)ءافلا( لف ِْحُأ مالا فهسا ةمام نأو ،ةلا ةقلا ئاق راف

جمالا لاسا ىلا نالا ةءاق ع علا داع ث ، ةللا اتاق م

أقأ ًالاج قو ، نماهی هكامأ ىلا ىهقلا داور داعو ، ةداعلا

وأ عاس روم ع و . سالا ع ًاوم ) ةعلا ةلا ( ع ًااك

)ةالا ( لی ، لا خ ، ةماقلا ل لجر ىهقلا لخد كأ

بألا )غالا ( ـب داغ لهأ ةق ىلع عت قو ، )ةءا ( غ م

، )ةرفعلا(ـب هلع حل ا هسأر ىلع هّفل قو ، دسألا قلا

بقا . نألا ىلا اهب لعأ ال ةصم ةلالد اهل ّفللا يف ةه يهو

: اهتص العو ، )يلوالا ( دّْلا نالع لاج لجر م لجلا
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فخ م ًاعتم ًام اهلع ّلف ) خلا ... شود–ود–ش(

هل الاقف ،لف سللا هم الو ، ماللا هلع اّدر . لعأ ال ، هغ وأ

ًافهلم اهل اهلع ّدف ، )لا هللا (: ةفلألا ةداغلا باحلا ةت

، عن : ااجأف ؟ نالا عس له : لجلا لاق . علا لا اهل

هنأو–لاق . اعس ام كأ لعن ال الاقف ؟ثح لا ام نالعتأ : لاق

: لا ىلا ًالم اهی )هواّج( ىلا هی م قو ، رمألا يفا لع

، رهلا قلا تاالا م ة تصاحو ، لح ق ًاالقنا نإ

ًائاص )هسم ( ًاهاش هرف م جخ ةرهلا ئر سلا خأ الو

ةئلا ةالا احأ ق تاالا م ًالتر أرو ؟ ةنلا اهیأ نأ یأ

تاالا دج ًاعم )ةران تارا( ةع لأو لتلا ىلع هف ، قلل

م ًافخ رافلا ءاله ذالف ؛ رمألا ئاعو ، رُّلاو للا هئاقو

. نلقلا باخو ، بالقنالا لفو ،باقعلا
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م ًىهقم يف )م1967( ةس ناح هش م می ةص ك

ةصاعلا يعماج اسالو ةاعلا تاعمالا ةل م هلغأ ، ةللل

ـب ةكالاو ةسرالل ه نل ل ًاعت ىهقلا اه يسو ، داغ

ىلع ةالا ةیم يف ىهقلا نا . )ةعمالا زا = ةعمالا ىهقم(

لات ام يلا لل ةالا ةسم اهلع لت يلا ةحالا م ةف م

.يب راد يف ةخ اهنأو ، لا قلا اهئاب اه امی ىلا ةئاق

ًاعج اجف ، ًاحاص ةشاعلا م ةق ذأ ام ىلع ةعالا ناك

مهو ، بلاعالنا خ عل علا ی ذإ ةعاذإلا جماب عاقنا

ةهج ىلع ةعزم ةع تاهج ثالث هحاكاو )يلئاسإلا عافلا( ج

ةه ةهجو ،يندرألا لل ندرألا قش ةهجو لا لل ءاس

ةساح شانأ داعلا لانالعإ قعأو . رلا لل نالُلا

قسو ،دهلا ىلع بعلل لا لا ت )ةراخأ تاعقفم(و

فلألا لقو ، لا تااعو تاالا تام متو ، تائالا تاع

، ماقرألا عات لاود اهو ... هم تالا سأو ، لئاسإلا م

. ىغلا حس يف لو ةعاذإلا يف ةعلا ّنأو ، جالا حتو

م تع . لااعل )یدالا ( لح اقّلتو ه باللا كت

هلإ تردا ، رالا سو يف ُالاج هیأرو ، ج ب ىلا ًاعم ىهقلا
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تاثاللا ةلالس م قلا عالا فو ، عس ا هتخأو ،ماللا

هلغب ح ال–هللا ةحر–ج ناو ،)ةلا ( ءالا علا اذ

)ْغ( ةعاس قد ام اذو ، ةعلا نل ةعاذإ ىلا علو ، ًالل الإ

قب ًءام ةشاعلا ةعالل ةقفالا ةلفلا راخألا ةعاذإ ةعاس ةلعم

ىلع عسأو ، )نل اه ( : لقل نلا يلاعلا هت علا ّلأ داغ

. )ههی هللا ( : ل ةداعلا ةرالا رف

، ةهاقلا م )بعلا تص ( ةعاذإ قلاو ، تاعاذإلا شم تردأ

ةعاذإلا م أ ، اهبابأ عسوأ م ةعلا لخد ينأ  اهع

ملا م ههب الإ عقت ال ةسالا شانأو ، للا ةنر : ) ةلساللا(

) جالا( تائا م لا اقسإ ّرَْهَلا( هت علا لعل

... نعرأ ... نثالث ... ةئا ن وع .. تائا ع: ةلئاسإلا

م ّحً ىح هتص الع دعلا داز الو ، اهم ءا ام ق ) اهو

نالفو ،ْحذا ْحذا : ی )للاع(و ، خاَُص ىلا لت لا ماللا

نولاو ، تالاو نلا عتو ، ةوعلا لع ا ل : ی

غرأ ام وأ ، عسأ ام قّصُأ  . لتاقلا ) هقلف ( ل تالاو

حس لا ج ىلا فلإ . ام ةقح ع لا غ هعاس يف

أب له ( : ةحاو ةرا ث ام ىلع اقلعم لاقف ، عالا عا يل

:هجأف ، ) بلا راد ( ئاغ م هلاو للا ه يعو ، )؟ دهفلا
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نأ أ الو ، لذ لعت ل ةعلا تاعاذإلا شج نارأ ةسائر نأل ،ال

. لح ق ًاهنو ًالس

، تاعلا تائالا قُْت ، ةتلا هه ىلع بعلا تص ةعاذإ قو

م لاقو ، لقو ، تالا هم سأتو ، ةفلم ًافالأ دهلا م لقتو

تأو . ه انیأو ، هب انن لا  لا : هل لذ اعس

لی هلا أو ، شانألا ّفخ ذإ ، لالا ملا م ةعّوُلا ةملا

قسأ لا بعلا تص عم ًاعج انقفاو ، ه ىلا ًاف ًاش

، عای ام ىلع رلا ّخو ، علا ةنفلا جالا تائا م تالا

ىلا بعلا تخأ يلا ةلاةقلا ع فلل )سواشألا ( عساو

عت م فم ت لعأو ، یج عم ناف ، نعی می

تاقلا رانا ةداعإ ( لعأو ، راَغَّلاو ّللا جولا نلا هتان يف

بانالاو ةهلا علا لللا يع اهو ، ) ةندرألاو ةلا

، هنا بلا نأ اهح قأ . عافلا خ ىلا مهلا خ م

نا هاعس ام نأو ، اهبأ ةَْ ىلع اهل قس ةعلا شلا نأو

.ًاعج اییأ يف ِقْسُأف ، ًالا ًاغلو ًاناه

تاعاذإلا يف راخألا تتات ةعلا م مالا ملا ش با عو

ندرألا هل ةغلا ةفلا ىلع يلئاسإلا لا ةس ع ةجألا

، ءاس ةج هشو ، ىقألا لاو ةلا سقلا اهو اهلك
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: ةع صاع ثالث م ةقم ىلع وعلا حصأو ، ناللا ةهو

اذ بعلا تص عم نأ ًاأ اعسو ،)مد–ناَّع–ةهاقلا(

هنأ ذأو ، ًاراهىّلو ق ًاخاص سالا ناذآ ألم لا رهلا تلا

غ ىلع سا :-ةكالا يت ل نإ–) عس حا ( ـب ى ناك

. ّيقلا مملا ه لب ، عس ه الو ، حأ ه الف ، هام

تابالا ءالع م نا هنأ رلا فنا امع س ع خ عاشو

. )داسلا ( ةلئاسإلا

ًاقع ( ذأ ام ىلع )1977( ةس ةهاقلا يف قلا ذإ ، ةلص یللو
ألما ذإ ، هم عسأ ل يل او ، هآر ام يل ورو ، )لا لا يف
،ًالأ يفج م علقی يلق دا ىح داف ّغلاو ّهلا عو ، ًا يلق
، لوألا يمهلا لا يف ، ءاس ةهج يف  : قعلا اه يل لاق
ةلا بلا ةع م اهغو لا تالقانو تاعرلاو تاالا ناو
وعلل اهّعأ لب مأ لا نأو ، ءالا يف ًاراهن ًاراهج ةفم
دلا فالآ عم انحا ق عباسأ ةعلا لق او ، ًاّمُم ًاقح اهقل
يفلللا لا عن ، ةافد ةج ةغت غ م ةفم ضرأ يف
شانألا هل ت لا تاعق ىلع تالا ةعزلا )تانفولا(
يهو ، ) مل مأ ( يناغأ هل اعاذأ لللا فنا ام اذو ، ةسالا
لا ياعب ةْغُم اهنإ )شاّلا ( ةاع حأ اهع لاق يلا يناغألا
سالا ب هعاشإىلع لنالا عش ع ءالب لاو ، ه ةُّمو
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،واسألا هعقاو ع سالا ّساح یل هل ةعم م نا امع
.لاو ئلا اهااعی م يف ةلا نأ ةارلا هل م لعو

، ًاهئات ، ءالا بجأ قو ، ةع تن قل : ًالئاق قعلا فدرأ
ةلئاسإ لل ةلقان ّيلع تع نأ ىلا ، علا م تمأ تو
م ةعاج عم يع جِْفُأ نأ ىلا ًارهش سألا يف مو ،يتسأف
،لا م ًاعج انا هنأل ، )سألا لدالا ( لقأ الو ،سألا
دلا ج نا : هلق هیح ىهنأو .حاو سأ لئاسإلل لو
اهشوات ، ءاََْس ءاص يف ،ءاعلا يف ةاقلم فالآلا نلا الاو
. لاملا نا اهراثآ ىلع َْفَعو ، عالاو حرالا
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تاغل يف جلا م دع راخا ةرو ةرهلا ةسائر ناید اغّل َب

، ناجألا سلا یفلا مال ةجت ةهم هلإ ات ةشو ةروأ

ىلعأ م قاع لوم و هب شام راح م روی ام اسالو

.اهاندأ ىلا تالا

ةللا ةداع لسرأف ،تاغللا ةل يف ق ةسائر لغشأ اهح يف و

ةهلا ههب مالل هراخا ت یلا شلا ءاسأ ةسائلا ناید ىلا

.هم ًاحاو كأ لو ، للا ح

م ًاعلم ن نأ جلل يغی يلاعلا )يساملبلا( فعلا يف نإ

مألا هغل عاق ةفعم م ضغلا يف رق ىلعو ، اهم جی يلا ةغللا

ا نرق ام اذإ لا نألا ل مألا اه نأ غ ، اهلإ جی يلا

، ةجلا يف هعسو ، هجت ةقدو ، جلا ةفاح هو ، هأ ه

ماهیإلاو ُّْللا لقت ال يلا ةضالا اهتالالدو اهما تاللا لا و

الو ،هباث عاق م ماعلا ةلاللا لع هلإ ل ل نأش اهو . لوألاو

اهاترال قعلا صالا اهلاع اهل ةلاللاف ؛ لذ ىلا ل نأ 

غ خأ ااقةللا تاذ لئالا م  انو قف ةغللا ل

. ه ن ا اهذ فلا م رأ ال ةغللا
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يلوم را م ةش نأ جلاو ةجلا راخأ  مو

م ةسائلا ناید راخاو ، داللا ئر قلاو قاعلا تراز لولا حإ

)ةلفلا( ةلا هه هجت . اهع فم يف ةسّرُم ءاسألا ب

ع اهف لع ا یلا رادو ، )علا ( اهفح ىلا ةصاخ ةرا

ب ) هافت تام ( عت ىلا دس نا ار ن تاهجو ع

باصأ لق ذإ ، ةلا م وی ا اهم مألا ناو ، فلا

.علا علاو ، ةص ةن ىلا دت ةلا ةمقلا نإ لا

م جل تأب ةجلا نأ–هلع ةهعلاو–والا اهذ ا هقلا

)يقللا( هجو ىلا فلا الو ، هلاو هغلت دای ام يعلا ىلا يجألا

ضرألا ىلع قسو ، اهسا ىح نو ، اهنال قعناو ، عُّلا اهألم

م سأىلا عم اردا لجلا نأ لذ م فألاو . اهلع ًاغم

ءاجإ ة يف ًءاقل ناو ، لا اه ىلع ءاقللا ىهناو . اهنافع ءالا

لئام يف ًاروات ًءاقل لو ، ةجلا تاقوألا يف )ةلوألا تافاعسالا (

. ةهألا ةغلا ةداقاو ةساس
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هاإ ًافصاوو ،هدالب ج ًاقم لجألاهافاو يقش ز م ةلقم عس

هه يتذ . )لانو بح ج لو ،لافحاو ضَْع ج ( هنأ

بح خاوآ يف ةعلا ةملا ًةُْع قلا امع ثح ا ةلقلا

.هتراجو قاعلا ب راملاو علا

ةعلاةملا ءادأ ع اوعسا یلا )م1948( لام م ةعم اك

كالا الا حأ نأ غ ، )قلا لََلا ( ـب ى ام هعفل

، قلا للا يعفاد ت ةرو لا نارأ ةسائر عاقإ م ت

ىلع لت نا يلا ةلا يهو ، )لاجلا عنام ( ىلا هلاسرو

. علا رلا كام

علا وأ–لسُْن نأ )م1948( لام م يص عم ين م ناو

اهفو ، )للا ةرم ( ىلا–ق وأ غ انأو )قاَُن نأ ( علا

تاّس هناج ع م ه ت  ٍداو هش يف عق ق رت م

، ًامی عرأ لا اه يف مأ . رافلا م دلا عل ةبات

ةعالا ةعالا يف تاضعلا ةحاس يف ن ، ًافاع ةس نعرأ اهنأو

اض ( اهدق لئاف ىلع عزم )ةفالا ( و ةهلا لما ًاحاص

، ءافعلا ئرو ، علاو ، علا ئا مزاللا نود هو ، ) فص
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م ةقج أت ، هدجلف ل مآ فی نأ عو . الا ئانو

اهعتو ،ةعلا ىقسلا فع قابألاو للا وذ دلا راغص

اول الاو علا مآ فق ذإ ، ةدالا ىم مامأ ةرام لئافلا

م انند امعو ، مقلا ساوآ يف يلف ناو ؟لا ضع ك

،فئاخ افقف ، فقلا انمأ نفلا ًاتص اعس )تاضعلا ةفش(

وأ ، لا ىلع فحلا يع باقعلاو ، باقعلا يعت ناةفلالا نأل

ىندأ م ةلوهلا وأ ، كأ وأ ةعاس فن ةحاو لجر ىلع فقلا

ت ىلا ناحألا ع يف دی ارو ،ةیع تام هاقأ ىلا نالا

اض حأ علا راز ق  ل اذإ اه . )حالا ( و )لبالا (

خآلاو لا ب يف علا نغای انا یلا تالعلا نارأ

لاو ، ةلا لاعأل سام هنوی ام دلا م نوراو

داَعلا یداص لح وأ ، ةمامألا ةهلا خ ىلا ماعلا أ )ةعقلا(

.ةمامألا تاقلا ىلا اهلاو ةلقلا

نورمألا مو ؟ همآ یأو ؟ لفلا اه ام : ًافنآ رلا الا خص

ا نضع الو ، نقی هللا ، نقی هنإ ... ؟دلا م

لوأ م علا لا باقعلا ناو ، باقعلا مأف ، لا ضع

اهسر ةرص هلع ُْن اهاقأ يف عضو قو ، اهخآ ىلا ةحالا

ل نأ ةلوهلا وأ لا قاعُلا لل يغو ، نالا ة رك
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لب لذ لعفأل  ام هللاو . اهلع ی وأ ، هب اهو ، اهلإ

،ىقلا ءاله م  ىسأ هماقم نأل ةرلا حاص ىلع حتأ ك

...زت ال اهتاذ ّ ةنراقلا نا نو
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اهااعر ةهلل ةعم لاسأ اهعّرت ةلا غ ةنألا تافآ م

حلام م ا راقلا )ةم ( ىلا هجلا م ةفلم بو اهعشو

،للا ةقلا الا سالا ماهیإل ةعرذ ت هه ةلا نإ .مالا

. عقو اذإ اهص وأ اهخت لسو

يلا ةنألا ىلع ًاقم يسالا )باقسالا ( لعج ألا م و

، )ةرتالا ( وأ ) ةللا ( ةنألا يسالا حللا يف فصت

ًااعا فصت يلا لا ةنأ م لا ىلا اه ی ذإ

 )ةعئالا ( افلألا م ًاصخ ةاقلا ةلو . )ةاقلا(ـب

؛یّلاو لا لت يلا افلألا م : ْلُق وأ ، ينفلا علا

م اهنأ عئاقلا ثأو . ةعلا اهلال يف )ةجم ( تالالد تاذ يهف

راتو ،بغلا ماح قلا ىلا اهر يلا ةسالا قاسألا تاعا

ةناَّ)ةقاّب ( فاصوأو ءاسأ علاو غلا بارأو ، )تاراعلا(

یلا دافألا م ةفلا )تاهاعلا ( وذ وأ ، سالا م جُّّلا لت

لاقالاو ، فلاو بولا نان لاعشو دافإلاو دافلا الإ هل قوی ال

.لولا تاساس ىلع ةهلا لا قلا ئاج ع ان ، لا ب
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غم غ م ) علا ةع ( ةسا خألا ةماعلا عاخ لاسأ مو

هج دع زوات تانالا يف قاعلا لف ؛ لذ يع يعقاو

تاعم يف- ًالم–ءالا ّجز ىلا جا اذالف ،لاجلا م نللا

؟رلا

ع قسو ، لا لت يف ةعلا بلا ةعرب لح ام لحو

.ةهجلا ) ةاعلا ( ل وأ ًاََ وا ةع تاعلا لت ىلا ةلا

قات ا س ةلولا تافم م لف ع ةخألا ع ينخأو

لف ، يلاجلا علا لا هل ءيُّهو ، تاعلا حأ ىلا جاعلا

)ع ( ىلا لف لل داعلا رلا مأ ضفو ، دلا لی ام

ا مالاو ، ًاحاص رلا جاهلاناو . ةهلا مق لا يف

بض عم يضاعسالا لاو ، ةعلا ) ةلا ( ءادأ م هلإ عَُی

.قابألا خفنو للا

يس م عرألا يف لجر ، ءافعلا ءاله م ًاحاو )ناح بأ( ناك

اهنأ ة  وذ ، رالا لفم ، هجلا سأ ، ةماقلا عم ،هع

هنأواب ، ًاَُْم ًاّش )قاّلا( هسو ىلع ّش قو ، مامألا ىلا ةفم

لكأ ة م هفج يف ل ق ام عفد هفل ل ال سلا غم

. )ُّلا ( هلا يلقلا لا عم ءالقالا ث
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، تاضعلا ةحاس ىلا رلا ماأ م می ةص يف ناح بأ هجت
: ناح بأ حاص ، ماوألا نی تالعم تافم هلاتحو
م ن ىلع اهئادأ ىلا ةلا تردا ؟ ةعلا ةلا ّدت ك
، ةلا دت اه ل : ّهب حاصو ، ناح بأ غف ،لل
:داعسالا ةلاح يف فقو ث ، ةلا ءادأ ة لعتو ناعمإ ّيلإ ننا
ىلا هی عفر ث ، هنا هّ ًاقلم هارذ و ،همقّفصو
ىلا ىلا هلجر عفر عم ةق )ةلل ( ةذام ىلعألا ىلا فلا ةم
نأ وو ، ةعقالا عقو اهو . ةق ةض ضرألا اهب بضو ، ىلعألا
ال ) ةلخ ( ةفم م ىلا ه لتو ، اهلعف لعف ءالقالا
زوات ارو ، هل ءالا لف اهعس ةوم ةملا ناو ، )ةمامأ(
لا تص الع ث ، ةهه ءالا جو . خآ لف ىلا تلا

بغألاو ، لعف ام ًالخ ةَْو ةََْ فلی ناح بأو ، عاسألا أل
ىلا فلا ئاقد عو ، تلا همأ هب حاص هنأ هل لذ م
لفلا راف ، )ِْس ًةداع ... ْرُد لا ىلا لف ( : حاصو ، لفلا
ىلعو ةعلا نام م عجار هنأو هراش لف هو ، ناح بأ همقی
لاو ، لا لت يف ءالا بح يه اه ، لا للكإ هسأر
. )ُّلا ( هلا ءالقالا حاص ناح يبأل رّزُلا
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يعفاد ءاعسا علا ةداقلا ع تاهم قا م1986ةس يف

ب م و ، ةعلا ةملل )1947/1948( لام م قلا للا

ال نأ قلا لع لعأ  ينأل ، هم ةملا ىلا اقس یلا ءاله

الإ علا لحام انزوات قو ،لّ ُع نو ،لاقلا يف الامأ ىلا ةجاح

، لصافلا ضامأ م  الغأ نا . ةداقلا ءاله فن يف ةجاح

هللا ىلا مأ لس . خلا ... ملا يف نهلا ةن عافتراو ، لاو

نارأ ةسائر ىلا ةملا ماتإل بناو ، رلا ةم قو ، ىلاعت

، ةسلا لا حت يف رادإلا لعلا اهف تشاو ، لا

نا . خلا ... هلاقناو ) تالا ( لقن ماوأو ، ةعلا تاغاللاو

ةرازو سی ، با ةثالث م ًافلم ًىم لغت لا نارأ ةسائر

ينالا م ًاعم ت ةرازلا ناو . علا با ةقم يف عافلا

، ةقلا ينالا م يهو ، ةلجد هنةفض ىلا ت ةعساو ضرأ ىلع

علا اه لو ، ةلنالا ينالا راغ ىلع ئلا اهلخم ص

تال ةم ةعساو فغو ، ةق ةقورأو نزام ىلع لا

ةاب يف لا سأت م هتر فلم ىلع مالا علا

. يضالا نقلا م تاعلا
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فغ م ه امو احاج ناو ،اض ئان الع ىلع فلا ناك

، ) نارأ قع ( هتر ا تلا للت ح م نتی تامو

متا لا ، ةرادالا نولل نارألا ئر عا اهل ةئالا تتو

ل ةعر ، ةماقلا لعم ، )ف( ةتب لجر هو . هل أقم ينالا بالا

الو ، ًاحأ  ال ، للا ءيس ، لا ن ، قلا الو للا

نا ام كأو . غللا  ، ناللا ءب ، جالا يع ،حأ هق

تلا وذ ىلع ىح بلا هئاعاو ، هئاشو هاس ه ه ي

؟ الامأ كالا دلا ف ، ةلاعلا

ع عری لو، افلألا عقأ هاسو هشو هخاص عنا ام ًاو

 ّللا هلع ىلاعت هللا عدأ و ، ةسقلا ةهلإلا تالا  م فل

:) هللا ءادر ( نعزای یلا لا لا م نا ذإ ، ناَهلاو

ةهلاع هللا هقاذأف ، اهترود ماألا هلع ترادو . تولاو ءالا

.لا بح يف نالِْلاو

نأل ،هاهی : لقأ الو ، هقو هفا نأ الإ حأل  ال اه لجر

اقُلُخو ةِْف لاجلا م ّيعلألا الإ اهب فی ال ، راقلا ةق ةهلا

، ) نانع ( الا ئان لا ماأ م می ةص يف ءاج.ةحو

ئاقلا ينمأ : ًافتم يل لاق . فلاو رلا ب لا نلا هغ قو

؛ ذألا م لع ىخأل ينو ، هفغ يف رلا ًارف غلبأ نأ
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، ردأ ل : لاق ؟ يم ی اذام .ًاعم فلاو ةلا ی مأ :لقف

ردأف ؛  نكأ نأ ًاأ ينمأو ، كراحإ عاسإلا كأ هلو

هللا هل : هل لق . هفن ىلع الإ ًافخ  ل ) نانع ( فخ نأ

لس ال ةفم ةلخأ اسوؤر يف جت لقام هاو تعف ،ناعلا

هایأر ىح هفغ ىلا لن ان امو . سافلا رالا اه ی ىلع اب

مهل اهادأ ق ًاحأ أ ال ةت هل ایدأو ، علا الت .ةأف امامأ

، هاغسا تراثأ ةلا م ضرألا ىلع ائاح ةض نا ذإ ، لق

حاسا ق لا هعلا ناو ، اهخآو ةمابا لوأ نا ارو ، باف

هلع لخد قو )له ( زالا لا هفن لتو ، ةلا هه لم ىلا

.اهعقو ةشو ،اهعاقإ ةفوعلا ةلهلا ةلا هل اودأو ، هتداق راك

با م ـأ )یاش ا( : لاقو يهات ههجو رادأو لجلا با

يهو ، اهبا عاضأ يبا نأل ، ةسدالا ةداعإلا ةلل )ءاحألا(

.هفغ ىلا داعو ات ث ، )ارلالا ( ماعلا رازلا نامالل عت

له يع ففخ ٌدرا ٌقََعهلو يج ىلع ی قعلا حأ

، هشر ىلا داع ث ، ملا م ةهب هاف غف قف )نانع ( امأو .ثلا

هجت هنأ لذ ع لع يلو ؟ یأ ىلا لعأ ال ، ًاعم لوهی يتو

.. هفن ىلع لی نأ ةخ )فالا (ىلا
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ّ ُت ًاح ن القو ، ةنانإلاو نانإلاىلع ثرالا أسأ م بلا

، رعلا اهب مقت اهم ةلاف ؛ ةالخأ تاغل اهلإ َُّْ وأ

لاجأ م ثرالا اهنید ىلع ق ًاع ًاوْأَش تارالا اهف غلو

.ح غ م ْلَلا يف هن لق ةحو لب يعأو ، خرالا لق ام

ذإ )لباق ( ةج يه ةسقلا لا يف تذ ا ثح ةج لوأو

،اهحأ م لّقُف هللا ىلا ًاناُْق اَّق اهنأ س ءيل ال لباه هاخأ لق

يهو الأ تافلا لذرأ ههج خم ذإ ،هّ ءل خآلا م لّقُی لو

فلی ل هاه ىلع هُّ نانإلا ام )انألا ( ماد اف ، )ةنانألا(

انجل خرألا سأ انأق لو . حلا ينالا هئج ىلا نانإلا

ًءاضرإ سالا یالم ءامد افس ةداقلاو ءامألاو كللا م لغألا ّعألا

.هه )انألا ( تاهل

أتو ، ناللا هفصو ع ع ام ىلوألا جللا بح يف عسو یأرو

،ضرألا يفو ، ءالا م رامدو تو لق : ّلا نانإلا ةّمِذ هم

رالا هلت ا هج ءالا هلتو ، نوداو نلق فلألا تاع

ضرألا يف لع نأ دارأ ، هعم كاح هل عاشإ س ءيل ال ، هلا

،)راّفُلا ( َْو ، )رالا ( عج هقفأ یلا كالا ءابألا ءامب

شأو ، نامألاو ، ةلاو ، للاو ، ماعلا يف ، ءيش ل يف هقفأ
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، ةاجالا هتالِصو هیدو هفُْعو هِقُلُخو هفنأ يف هقفأ لذ م

. ماللا م هعضام يف ًاسام هات َش ام دّعو

ةم ال نأ ( هدافم ةلا لامألا م لم ماقلا اه يف ينو

،بلا حو لا ةالا امإف ، ) للا س سفلا علا هات ل

هلإ تأ ل  ف ، ههجال ًام  نإ اه ، تلا امو

؟ ًاهَْ ال ًاعَْ

لغأو داغ ءاس يف لا تّعُس للق اهع وأ لللا فم يف

؛ تائالاو خرالا فقةش م ًاراهن لللا لتو ،تافالا

نزامو ، ةئلا تاقلاو رلاو ، ةملا ينالا لغأ تمف

،هالا خضو ةئاهلا ةقالا لت تامو ، دقلا تامو ، بلا

،هجافأو هلأو هقف فلاو ، هنزامو لا تاعم قاحإ ع ان

يف سالا داس م ةرالاو دلا جتناو ، خألا لت ةحالا

تاصأ غ ءالا ج يف عت الو ، باعلاو تاقلاو عرالا

ه امو ، راس سالا تو ، نام ل يف رالا غ ت الو ،فقلا

ناخلا ةئارو فقلا تص نأو ، یل بلا باع لو ، را

ىلع بت ةكاف ةلسأ م نملا ةلقلاو هللا الإ هلع ال امو دورالاو

) تام ( يف اهغو ةئالا دالا بت ا قلا ءابأ سوؤر
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علاو نذألل مدالا یلا يتلا عقلا عم هل لذ نأ ، برالا

. ) دورالا لج ىلع تلا ةقر (
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با م اهع ، تاعئاش بولاو ئالاو لا ماأ يف عت

–ماقلا اه يف–اع لا لو ، لهلا با م خأو ،لا

، اهجوم ةجاس م باغسالا عم لا ت تاعئاش رانا

. قللا یتو

نأ ، معلا لل جوت راخأ ةنالاو ىلوألا جللا يح يف تنا

ج اقسإ ع ّلُش ق ءافللل ةرالا ةلا ةقلا نإ–ًالم–لاق

دقلا تالتاقلا دوت يلا تائالا لب دقلاو ، )تائالا مأ ( للا

اهلافأ عضت )مألا ةئالا ( نأو ةلا تخاو ، ءالا ج يف

. راغلا

ل خآ ىلا ب م لقت ًازع یأر بلا ماأ م می ةه يفو

، ةعاضر غ م اهلافأ قو ، اهلقو )مألا( قسأ لا نأ ع

قلا نأ او ، اعئاج ىقی لفلا نأ ةعاضلا ةُّس يف فلألا و

هفنأ فحو ، راضألا دافت الإ سالل هجت الو ، رامدو بح قو

قس اهو ، لافألا كاله اح نس ةلا نإف ، كالهلا م

لق ام ةلج مو . ماللا الإ ةقلا م ًاش نل ال ل لا لا

لانإ تاق ىلع هو ، ةصالا تاقلا م ًءال داق ًاع ًائاق نإ
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تدافأ ا–ئاقلا اه نأ غلاو ، )حألا ( ءام يف ةمأ

لو ، مقلا يفاح هو هحالس ًاهاش ةجاهلا ةقلارت–ةعئالا

ةرالاو لملا اهف جهی ءاص يف مقلا يفاح ن  ردأ

!!!؟ هج ََُح اهنأك

تالا يف ًاحالف نأ اهدافم ةعئال جّوُر نأ سالا لغأ ض راثأ امو

ةثألا هقب )يتاآ ( زا م )له ( ةئا قسأ هع م

دل نفللا ةشاش ىلا معلا حالفلا اهب ءيجو ، )نب ( عن م

هفن حالفلا نأ لذ م ةس كألاو ؟ ةئالا قسأ و لح ام

ه اه ؟ ىم لو ، ةع ه ءيج هنأ عزو، مألا اه ثوح نأ ق

لق ام قّص نإ .داغ قس ع لذ لح ؟ ىم عن ، لالا

..قُّ ال ل رلاو للاف
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ةهجلا خرالاو تائالا فقلا نان نا ةنالا جللا بح يف

م بهلا ىلا سالا م  ضاف ، ىلوألا م ًالهو ًافع كأ

لالحاو ، هل قاعلا حاجا لا ءافلح ل هم نا ةلا نأل ،داغ

. داغ

هعفم ةحو نأ ، ًاعم لا يف كراش ق ناو ، غصألا يخأ يثح

لا ب ةلصافلا دولا ىلع ةم نا )لقلا نواهلا (

ءاثأ نعلا ةداقلا ئجف ءافللل لا مهلا أب الو ،ةدعلاو

ىلا بانالاو لاقلا كب العلا ةعلا ةدالا م مأ رو مهلا

. ةاعلا يضارألا لخاد

الو ، دولا بص هجم رافلا انلو اعقام ات : يخأ لاق

ةقلا تأو ، ةلتاقمو ةفصاق ةح تائا ءالا تألما اهانجأ

تالاو الاودلا ءالشأ يع مأ رأ  : لاق .لل ةلا

؟ لعفأ اذام ِردأ لو . علا ث ، لهلا يباصأف ، ءاهلا يف ثات

دوح يف )ةمّلا ( بص هجل : ًاخراص لاقو دلا حأ يفقالف

هات لا انّغو ، ةق يسو ، ًانامأ كأ اهنإف نایإ عم ةلا

. ج م ًا ًاش يقی ال قم لق م تن لو ،ةملا
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ماحو ةلقلا اهلهات ، یلا خرألا يف ) لا ةقلا ( يه هه

زالا یأ ىلع )سلهلا ( دهلا ةقم يلا ىلع تف ،ءلا

الللاو يعلا مد : ًاراهج ُلقو ، اهفصو يف هعاشأو دهلا ةغلامو

هماح ع الو ، جللا باعأ م علاو علا ع هل ة

أللا ىلع ةقلا هه ئاقح فل نامز يتأ لهف ، ءالذألا عنالا

يتاعلا ملا ةاعم ةق لا م يتأ لهو ؟ بعلاو مألا م

)ةلالا تاعلا ( لا لود لاو ، باقعلا م هق ا لالا

، ناملا اه لم يتأ نأ تاهه تاهه ؟ دهلالعف ا ، لا

نأ ع ًالف لذ يف ف م مالا م يتأ نأ تاهه ث تاههو

. لذ لعف
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ةلل ، اهعقو ةش م ةلل خآو ، ةنالا جللا بح م ةلل خآ ناك

جراخ ه َْمو ، رقلا يف َْم ْعُو ،داغ تّمُدو ، اهف لقلا ّسا

فصو ا ضرألا يف فعلا ن اعج ال لت ةلل ، رقلا

ىلع اهقسو ، )كاله ( ی ىلع داغ ق يتذ ةلل ، هج ال

)دم ( لالا اهلخد قو ، لنإلا ی ىلع اهقسو ، ناعلا ی

،)تاف ال رم اج( : لا هب لاقو ، لا لا ًاهم

م ينالا قعلا يف أ ، ىلوألا ةلاعلا بلا ءاهنا لق ثح اه

لا م دقع يم ع أ ، )م2003( ةس يفو . علا نقلا

اج ( : هفن راعلا عفار داغ هفل ّفل مو لنإلاو نامألا لخد

ىح ماأ ةع س ةللا هه ىلع ت لو . )تاف الرم

ةداقالا هاب متو هئتو هلب باخ ىلع سالا قافسا

غ م قاعلا ىهناو .. لاعلا ةخ م همو ، ةاقلاو ةاجالاو

َِلْهُن ْن َأ ا َنْدَرَأ اَذَِو(( : ىلاعت هلق لتو ، ىلاعت هللا ءاش اذإ الإ ةعجر
–)) ًاِمَْت اَهاَنَّْمََف ُلَْقْلااَهَْلَع َََّف اَهِف اُقََفَف اَهِفَُْم اَنَْمَأ ًةََْق

،للا الإ ابأف لعلا مالا هسأر ىلعو اهفم هللا مأ ،16:ءاسإلا

.. كالهلاو راملا اهب ّلف
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5..............................................................: ةمقم

7..............................) خألا هام ىلا ( رلا م لا

9........................................................ةللا ةعلا

11...................................لللا فم لق رانإلا ةفاص

13........................................؟ )ةرج ( مأ ) ةرهج(

16...............................................جلا ىلعأ م فقلا

18.......................................)ًانامور ( ًاج عت تااد

21.........................................................لللاسراف

24..................................................... ًالُجَر علت ةّح

26.....................................................للا صل

30.................................................ناُْلا يف ِْفِع

33....................................ةعلا نام يف ةلا یم

35...........................................)ْنَواَمَد( لجو )فراعلا(

39..................................................... ًارَْغ لْقُ  لم

42.........................................قلا يف ) لا ( ةرص

44......................................................نالألا عاص
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48............................................لاغِلا هلت لالا جْلَث

50.....................................ماّلا ) ةخ ( يف عق راح

53.................................................ةعلا َْسَو ناذأ

58...............................)ةعاس ب ُّق ( و)يعلا لعلا(

61...............)هلع ساق الو ب لم ( جالعلا م خ ةاقلا

64.........................)ةرهلا ( ئر س تااّلا ةه

66...............................................بعلا بحو بَّلا

71..............................................اهلع ىغ ةجلا

73..............................)لََلا ةقر ( و ) لََلا ةرم(

76.............................ناَّح يبأ )ةّفِْم ( و ناّْلا رت

79..................................لا نارأ ةسائر يف )یالا(

82....................................)دورالا ىلع قلا ( و تلا

85...............................................)ةئا ( ق ح ّالف

87.............................)ناِ هاش ( : يقاعلا لا ةقم

89....................................) داغ قس ةلل ( َِهلا ةلل

91...........................................................سهفلا
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