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وبأا ُهللا مِلع دق ُةوخإا اي

ُكَرابا ِحيسسا عوسسي انبر
َناك *ُبِذكأا  يّنأا ِدبأا إا
ِةرـمإا َت ُمـِكاا َقــسشمِدب
َةنيدم ُسسُرحي ِثراا ِكلا
*يلع َسضِبـقـيـل َيـقـسشمدلا

ٍليـبـنِز  ٍةوـُك نـم ُتيـلُدف
نــم ُتْوــَجــَنؤ ِروــسسلا نـــم
نأا يـنـُقـِفاوـُي  هـنإا *ِهـيدـَي
برلا ىؤؤر إا يتآاف َرِخَتفأا

ُفِرــعأا يــّنإا *هــِتاــنـــعإاؤ
َعَبرأا ُذنم ِحيسسا  ًاناسسنإا

ُتسسل ِدسسا أا) ًةنسس َةَرْسشَع
ُتسسل ِدسسا َجِراخ مأا ُملعأا
إا َفِطُتخا (ُملعي ُهللا .ُملعأا
نأا ُفِرعأاؤ *ِةثِلاثلا ِءامسسلا

مأا ِدسسا أا) َناسسنإا اذه
ُهللا .ُملعأا ُتسسل ِدسسا َجراخ
إا َفــِطـــُتـــخا *(ُمـــلـــعـــي
ٍتاـمـلـك َعـِمـسسؤ ِسسؤدرـفــلا
نأا ٍناـسسنإ لـِحـي  ًةــيّرــسس
اذه ِةهج نِمف *اهب َقِطني
يسسفن ِةهج نم امأاؤ .ُرِختفأا

*اـهؤأاـب إا ُرـِخـتــفأا ــف
 َراختفإا ُتدرأا ول يّنإاف
.قا ُلوقأا يّنأً هاج ْنُكأا

<رختفأا نأا ينقفاوُي ل» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انيلع ىلتُي يذلا ةلاسسرلا عطقم يف

لوسسرلا سسلوب سسيدقلا حتـتـفـي موـيـلا
هل تثدح يتلا ايؤؤرلا عئاقول هدرسس
ىلع ديكأاتلاب <ةنسس ةرسشع عبرأا لبق>
ىلإايتآافرختفأا نأا ينقفاوي > هّنأا
ىلع يتأاي نم .<هتانعإاؤ ّبرلاىؤؤر
لءاسستي دق ةيحطسس ةءارقب ةيآا هذه
> لوــسسرــلا لوــقــي نأا ىــنــعــم اــم
نأا يـــنـــقـــفاوـــي
وه امنيب ،<رختفأا
هذـه يـف ،هــسسفــن
،اهريغؤ ةلاسسرـلا

هارـن اـم ًاــبــلاــغ
رــــــــخــــتــــفـــي
هــــتــيــلوــسسرــب
امبؤ هتاداهـجـبؤ
لــجأا نــم هدباــك
بيعلا ام .حيسسملا

رـخـتــفــي نأا يــف
معـنأا اـمـب ناـسسنإا
تاكرب ءازإا اـمـيـسس  ،هـيـلـع هـب هـلـلا

؟هايؤؤر يف لوسسرلا اهلان يتلا كلتك
،سسلوب سسيدقلا ميلعت يف قّمعتي نم
ىدم ىلع دحاؤ يمـيـلـعـت راـسسم وـهؤ
مّلكت يتـلا تاّرـمـلا نأا ىرـي ،هـلـئاـسسر
لجأا نم هباعـتأا ىـلـع لوـسسرـلا اـهـيـف
راختفاب ىتحؤ لب جرَح ب ،حيسسملا
لب يتاذلا يهابتلل نـكـت مـل ،ًاـناـيـحأا
نأاــب حاــسضيإا :نــيــنــثإا نــيـــفدهـــل
يف نمؤوملا اههجاوي يتلا تابوعسصلا
هليجنإاؤ حـيـسسمـلا مازـتـلا ىـلإا هـيـعـسس
 ،ًاـمــسسؤ ًءاــجرؤ ًاــحرــف بلــجــت
 يتلا مـلاـعـلا باـعـتأاؤ تاـبوـعـسصك
امأا .طابحإاؤ قلقلاؤ نزحلا إا بلجت
لوسسرلا زيفحـت  وـهـف يـناـثـلا فدهـلا
.هب ءادتقل هيعماسس سسلوب

ىلع مكلا ىلإا لوسسرلا لقتني مث
دجم ةنياعُم ىلإا فطُتخا فيكؤ ،ايؤؤرلا
قَطنُت  تاملك عمسسؤ سسؤدرفلا يف هللا

ايؤؤرلا نكت مل اـهـّلـعـل .اـهـب مـلـَكـَتـُي ؤ
تثدح اهريغ تاريثك ةمث لب ةديحولا
<تانعإا طرَف> ةرابع ريسشت امك ،هل
هّنكل .دعب ام يف لوسسرلا اهلمعتسسي يتلا
امك يليسصفت درسس نؤد ،حيملتب مّلكتي
هباعتأا نع ثّدحتـي اـمدنـع لـعـفـي ناـك
نـم هـبؤرـه ةـثداـح ًـثـم ،هـتاداـهـجؤ

يـــتـــلا قـــسشمد
يــف اــهـــيؤرـــي
سصن عـــلـــطــــم
اذـه ءازإا .موـيـلا
يـف باـسضتــقا
ىـــلـع مـــكــلا

اذـــهــــب ثدـــــح
دـــق ،مـــجــحـــلا
ئراقلا لءاسستـي
نم ًاذإا ةياغلا ام
ىــــلإا ةراــــسشإا
مــل نإا اـــيؤؤرـــلا

اهنم اومهفي نأا نيعماسسلل ًاحاتم نكي
لوسسرلا مك يف تفلُي ام ةّمث ؟ًائيسش
ناسسنإ لب هل ثدحت مل ايؤؤرلا ّنأاكؤ
ىندأا ب ،نّيبي سصنلا قايسس امنيب .رخآا
سسلوب سسيدقلا وه دوسصقملا نأا ،سسابتلا
لوسسرلا لوق اهرّسسفي هذه ّلعل .هسسفن
نكلؤ ،رختفأا (ايؤؤرلا يأا) اذه ةهج نم>
،<يتافعسضب إا رختفأا  يسسفن ةهج نم
زييمتلل سساسسأا ًاـعـسضاؤ كلذـب نوـكـيـف
امؤ هتاذ نم وه ام نيب عطاقلا حسضاولا

ةلداـعـمـلا هذـه تدب نإاؤ .هـلـلا نـم وـه
حرطت يه امنإا ةموسسحم ىلؤأا ةلهولل
:ةيرسشبلا ةاسسأامـلا بلـسص نـم ةـيـلاـكـسشإا
ءافتكا ؤأا ،فعـسضلاؤ ةوـقـلا ةـيـلاـكـسشإا
نم ءتـمإـل يـعـسسلا نـم ًدب تاذـلاـب
دق سسلوب سسيّدقلا نوكي اذهب .هللا ةمعن
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نم مظعأا ةوق نم لهؤ .توملا بلغن
ناسسنإا يف نّوكتت نأا يعيبط ؟هذه
ؤأا ةوـق سضرأا ىـلـع هـتاــيــح لــخ
ؤأا مــلــعــلا ؤأا ءارــثــلاـــك ،اـــم تاردق
ام هذه .ةيسصخسشلا ةوق ؤأا ةيبذاجلا
ؤأا ،هـتاذ يـف ناـسسنإا اـهـفـسشتـكــي نإا
لاّكتاب أادبي ىتح ،اهريثأات فسشتكي
هّنأا هيعؤ يفؤ رثكأاـف رـثـكأا اـهـيـلـع
تراسص اهّنأاكؤ ،هتايح ّدمتسسي اهنم
نكي  ،كهلإا برلا وه انأا> .ههلإا يه
ثت) هلإا برلا لوقي ،<يرـيـغ هـلإا كـل

كيف هللا ةوق ّلحت يكل ًاذإا .(٧-6 :٥
ًاـناـكـم اــهــل عــسسوــت نأا ًؤأا كيــلــع
كـّنأاـب كمـهوـي اـم لـك نـم رّرـحـتــتؤ
هللا ةوق نيب ةنكاسسم  .كتاذب ٍفتكم
ءافتكا نأا امّيسس  .تاذلاب ءافتكاؤ
امنيب ،لؤزيؤ يمهؤ يرهاظ تاذلاب
هللا نـم اـهـب اـنـيـلـع مـَعـنـمـلا ةوـقـلا

رخآا ىنعمب .لؤزت ؤ ةلعاف ةيقيقح
رمثتسسي  هحلاسص فرعي يذلا لقاعلا
همزع لكب ىعسسي لب يمهولاؤ لئازلاب
 يذلا يقيقحـلا يـف رـمـثـتـسسي يـكـل
سسيدقلا لقي مل اذه لجأ امبر .لؤزي
> لب ،<رختفأا نأا هللا ُبسضغُي> سسلوب
ةطاسسب لكب يأا <رختفأا نأا ينقفاوي
ئل ،رختـفأا نأا يـتـحـلـسصم نـم سسيـل
 .هللا ةوق ّيلع تّوفأاف ًاماهؤأا ئلتمأا

سسدقملا عمجملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسّدقملا يكاطنأا عـمـجـمـلا دقـعـنا

اـنـحوـي كرـيرـطـبـلا ةـطـبـغ ةـسساـئرـب
ةيداعلا هترؤد يف (يجزاي) رسشاعلا
نيرسشت رهسش نم عباسسلا يف ةعبارلا
نم ّلك روسضحؤ٤102 ماعلل لؤأا
ةّيسشربأا) نؤديريبسسا :ةدايسسلا باحسصأا
سسوـيـجرؤاـج ،(اـهــعــباوــتؤ ةــلــحز
،(امهعباوتؤ نؤرتبلاؤ ليبج ةّيسشربأا)
،(اهعباوتؤ ةيقذلا ةّيسشرـبأا) اـنـحوـي
،(اهعباوتؤ تؤرـيـب ةـّيـسشرـبأا) سساـيـلا
سسايلا ،(اهعباوتؤ هامح ةّيسشربأا) اّيليإا
، (امهعباوتؤ روـسصؤ اديـسص ةـّيـسشرـبأا)
،(برعلا لبجؤ ناروح ةّيسشربأا) اباسس

،(اهعـباوـتؤ سصمـح ةـّيـسشرـبأا) جروـج
رئاسسؤ سسريآا سسنيوب ةّيسشربأا) ناولسس
ةيسشرـبأا) سسوـيـلـيـسساـب ،(نـيـتـنـجرأا

نُظَي ئـل ىـسشاأا يـّنـكـل
ِهيلع اري ام َقوف ٌدحأا يب
ـئـلؤ *يـّنـم ُهـُعــمــسسي ؤأا
ِتانعإا ِطرفـب َرـِبـكـتـسسأا
ِدسسا  ًةـكوـسش ُتيـطــعُأا

ينمِطليل ِناـطـيـسشلا َكـم
ُتبلط اذهلؤ *كتسسأا ئل
نأا ٍتارـم َثــث برــلا إا
كيفكت  لاقف *ينقِرافُت
 يـتوـق نأ .يــتــمــعــِن
لـكـبـف *ُلـَمـْكـُت ِفــعــُسضلا
ّيراــب ُرــِخــتــفأا ٍرؤرـــسس
ُةوق  رِقتـسستـل اـهؤأاـب
.حيسسا

ليإلا ــــــــــــــــ
 (61-11 :٧ اقول)

 ناك نامزلا كلذ
ٍةنيدم إا ًاقلـطـنـم ُعوـسسي
نؤثك ناكؤ نيان اهُمسسا

ٌفغ ٌعمجؤ ِهذـيـمـت نـم
َبُرق املف *هعم قلطنم
ٌتيَم اذإا ةنيدا باب نم

ٌديـحؤ ٌنــبا وــهؤ ٌلوــم
مُأناكؤ ًةـلـمرأا تناـكؤ ِهـ
نـم ٌثــك ٌعــمــج اــهــعــم
برلا اهآار امـلـف *ةـنـيدا

ناهل َلاقؤ اهيلع َن 
َسشعنلا سسؤ اندؤ *يكبت
لاقف .(نوـلـماا فـقوـف)
*ْمُق ُلوقأا كل باسشلا اهيأا

ملكتي أادبؤ ُتيا ىوتسساف
ذـخأاـف *هـمأا إا ُهــمــلــسسف
َهللا اؤدؤ ٌفوخ َعيما

يبن انيف ماق دقل َلئاق
.ُهبعسش ُهللا َدَقتفاؤ ٌميظع

نأا لجأا نم طقف ايؤؤرلا ركذ ىلع ىتأا
،راختـفا يـف زـيـيـمـتـلا عـم ،لـكـسشـُت
ىرحأاب ؤأا .ةلماكتم ةيميلعت ةلوثمأا
ةلوثمأا نم ،يديهمتلا ،لؤأا ءزجلا
.ةلماكتملا ةيميلعتلا

لّمكُي يذلا يناثلا ءزجلا ىلإا يتأان
بوـلـسسأاـب ًاــسضيأا يــتآاؤ ،ةــلوــثــمأا
لوسسرلا ثّدحتي .ةيـسصخـسشلا ةداـهـسشلا

ؤأا ءاد اهّلعل ،<دسسجلا يف ةكوسش> نع
ذإا ًـيوـط لوـسسرـلا هـنــم ىــناــع مــلأا
.اهنم هحيرـي نأا ًاـثـث هـلـلا ىـّجرـتـي
ليلـق ذـنـم ناـك يذـلا ىرـن نأا تفـلـم
ةيهلإا تانعاؤ ىؤؤرلا نع ثّدحتي
ىلإا انب لزني ،هل تيطعُأا يتلا ةريثكلا

دسسجلا مآا وه تحب يسضرأا ىوتسسم
ًاــسضيأا هذـــه نأا ًاـــنـــقوـــم ناـــك نإاؤ
ناطـيـسشلا كـم> لوـقـي ذإا هـسصـخـل
سسيل ًاعبط .<ربكتسسأا ّـئـل يـنـمـطـلـيـل
ىنعملاب ًاريرسش ًاحؤر انه دوسصقملا
اـنــسضارــمأاؤ اــنــمآا لــك .يــفرــحــلا

يتلا ةئيطخلا ول تناك ام انتاهاعؤ
لوسسرلاؤ .انيلع ًاباـب رـيرـسشلـل تحـتـف
ًاثبع ةروسصلا هذه لمعتسسي مل سسلوب
ًاسضيأا لب ،يئاسشنإا ىنغلا دّرجمل ؤأا
<انمطل> نم ناطيسشلا ةياغف .ميلعتلل
يـكـل لـب ،رـّبـكـتـن  نأا ًاـعـطـق تسسيـل
.ءاجرلا اندقفتؤ هللا نع مآاانلغسشت
يف ىتح دجي ،هلل هبلق ناك نم نكل
ةكوسش> .هسسفنل ةعفنم ناطيسشلا لامعأا
،سسيدقـلا لوسسرلا تلعجهذه <دسسجـلا
رّكذتي ،هللا دجمنم نياع امنياع يذلا
دوعي ةوق نم يتؤأا ام يف لسضفلا نأا

ْنكلؤ> رخآا عسضوم يفرّبعامك،هللهّلك
َنوكيل ةيفزخ ٍناؤأا يف ُزنكلا اذه انل
.(٧ :٤ روك2) <انم  ِهلل ِةوقلا ُلسضف

يف يتّوق نأ يـتـمـعـن كيـفـكـت>
.هلإا برلا هبيـجـي ،<لـمـكـت فـعـسضلا
ةراـبـع نأا حاــسضيإا نــم ّدب  ةــيادب
ّدح  هذهؤ ،هللا ةوق ينعت  <يتّوق>
نم لمكأا هللا يف ام لك امك يهؤ اهل
ةوقلا رادقـم يـنـعـت يـه لـب .لاـمـكـلا
ىلإا انب دوعي اذه .هللا نم انل ةاطعملا
فعسضلاؤ ةوقلا ميهافم يف لاكسشإا
انديري هللا ناك ول ًاعبط .رسشبلا ىدل
امل (فعسضلا مهـفـن اـمـك) <ءاـفـعـسض>
نأا ةوقلا ،ديحولا هنبا ةحيبذب ،اناطعأا



لمأات ـــــــــــــ
ديحولا هدلؤ ىري نَم نإا

هلامآا لك هيـلـع قـّلـع يذـلا
ًادد  قلا ب كارح،

سسفـن هــل نوــكــت نأا بجــي
لمحـتـي نأا ردقـيـل ةـنـمؤوـم
...هب ةلزانلا ةبيسصا

هينيع إا َترظن اذإا اذكه
قـلـغا هـمـفؤ تـقـبـطا

ـــب دماـــهــــلا هدسسج إاؤ
كنـيـت نا رـكــفــت  ،كارــح

،دعب ناملـكـتـت  تـفـسشلا
نارظنت  نيعلا تاهؤ
 لـجرــلا تاــهؤ ،كأا

اؤ ،ناـــيـــسشهـــلـــك دسس
هذــه مــكا  .دسسفـــيـــسس
مـفـلا نا لـق لــب ،ةرــكــفــلا
،لـسضفأا مـكـب قــطــنــيــسس
،نسسحأا نارسصبيسس نيعلاؤ
ًاـموـي ناسسيـسس مدقــلاؤ
اذـهؤ .باـحـسسلا ىــلــع اــم
ًادسسج سسبليسس افلا دسسا

فوــــــــــــــسسؤ ،توا دع
كدلؤ ىلع لسص  ةلاح

.ةرسضاا نم ىهبأاؤ لسضفأا
نآا هدسسج ةيؤؤر تناك نإاؤ
:كسسفنل لقف ًاأا كل ببسست
دق سساـــبـــل دسسا اذـــه نإا

ىلع لسصحي يكل هنع هعلخ
تيب دسسا اذه ،هنم نمثأا

.رونلا هيلإا لخديل همده
كرتن  ًاتيب انْمَدَه نإا

ملسسيل ءايحأا نم ًادحأا هيف
،ءاـسضوـسضلاؤ راـبـغــلا نــم
ًاتقؤوم هنم جؤرخلاب هرمأان

هلخدنـف هؤؤاـنـب مـتـي ىـتـح
نم هيلع نمأانل ةيناث هيلإا
ذإا هللا لعفي اذكه .رطخلا
،دسسافلا دقارلا لكيه سضقني

يـتـلا قـئاوـعـلا عـيـمـج ةـلازإ داـجـلا
ةوجرملا ةدحولاؤ راوحلا اذه سضرتعت
َملاعلا لـَع ٍةـحـتـفـنـُمؤ ٍةـّبـحـُم ٍحؤرـب
ةسص ققحي نأا عيطـتـسسي يـحـيـسسمـلا
 .<ًادحاؤ اونوكيل> دّيسسلا

ةنجللا لمع ىلع ءابآا علّطا كلذك
يسسكذوثرأا عمـجـمـلـل ةـيرـيـسضحـتـلا
زـكرـمـلا يـف تدقـعـنا يـتـلا رـيـبــكــلا
ارسسيوسس يزيبـماـسش يـف يـسسكذوـثرأا

،٤102 لؤأا نــيرــسشت عــلــطــم يـــف
اهتدعأا يتلا لمعلا ةقروب ًاملع اؤذخأاؤ

عم ةيسسكذوثرأا سسئانكلا ةقع لوح
 .يحيسسملا ملاعلا

نأا ،ددسصلا اذه يف ءابآا ىنمت
ريبكلا عمجملل يريسضحتلا ُلمعلاَلعفُي
يف ةدحاؤ ةيسسكذوثرأا ةداهسش لجأا نم
 .ةايح ةملك ىلإا سشطعتملا مويلا ملاع

ًاـمـلـع سسدقـمـلا عـمـجـمــلا ذــخأا
لبق نم هيلا تعفُر يتلا تايسصوتلاب
لامعأا ةعجارمب اهفّلك يـتـلا ةـنـجـلـلا
يف دقعنملا ماعلا يكاطنأا رمتؤوملا

بحاسص فيلكت ررقؤ .٤102 ناريزح
سصخـتـم ةـنـجـل لـيـكـسشت ةـطـبـغـلا ةسصّ
ةطسسوتم ةيملع ةيجيـتارـتـسسا عـسضوـل
نكمي ام رابتعا نيعب ذخأات ،دمأا
ًاـقـفؤ تاــيــسصوــتــلا نــم هذــيــفــنــت
دراوـمـلاؤ ،ةـيـكاـطـنأا تاــيوــلؤأــل
نأا ىلع ،ةحاتملا ةيـلاـمـلاؤ ةـيرـسشبـلا
نكمي يتلا رطاخملا ةطخلا هذه ظحلت
  .اهيفت لبسسؤ ذيفنتلا سضرتعت نأا

ىلع اهزوهج روف ةطخلا سضرعُت
،اهيلع تاظحملا عسضول تايسشربأا

اـهـتـغـيـسصب اـهـسضرـع مـتـي مــث نــمؤ
ةيعمجـمـلا ةـسسلـجـلا ىـلـع ةـيـئاـهـنـلا
.اهنأاسشب مزلي ام ذاخّت ةمداقلا

راغسصلا عوسسي ِةوخإا مه ْبِغَي ْمَلؤ
اوسضرعتسسا نيذلا ،عـمـجـمـلا ءاـبآا نـع
هــب موــقــت يذــلا يــثاــغإا لــمــعــلا
هذه ةأاطؤ نم فيفختلل ةيكريرطبلا
 .نيجاتحملا ىلع ةئيدرلا ةنمزأا

لَذبُت يتلا دوهجلا ىلع ءابآا ىنثأا
نـيذـلا اوـكراـبؤ لاــجــمــلا اذــه يــف
نوحنمي نيذلا اؤركسشؤ اهب نوموقي
سسـَق نـم ةدعاـسسمـل ءاـخـسسب مهيـلـع تـَ
دسضاعتلا ىلإا مهءانبأا اوعدؤ ،فؤرظلا

مايأا ةأاطؤ نم فيفختلل مهنيب اميف

ةـّيـسشرـبأا) مارـفأا ،(اـهـعـباوـتؤ راــّكــع
،(اـمـهـعــباوــتؤ ةروــكــلاؤ سسلــبارــط
ابؤرؤأاؤ اسسنرف ةيسشربأا) سسوـيـطاـنـغإا
ةيسشربأا) قحسساؤ (ةيبونجلاؤ ةيبرغلا
 .(ىطسسولا ابؤرؤأاؤ ايناملأا

فقسسأا يكريرطبلا ليكولا كراسشؤ
عمجمـلا رـسس نـيـمأا (يـلوـلـعـم) مارـفأا
عــمــجــمــلا بتاـــك عـــم ،سسّدقـــمـــلا
.سساميد جروج سسومونوكيإا

نـم ّلـك روـسضحـلا نـع رذـتــعاؤ
ةيسشربأا) سسوينوطنأا :ةدايسسلا باحسصأا
ىطسسولا اكريمأا ،يؤزنـف ،كيـسسكـمـلا

ةيسشربأا) سسويجرسس ،(يبيراكلا رزجؤ
سسونيكـسسمد ،(يـلـيـسشتؤ وـغاـيـتـناـسس
،(ليزاربلا رئاسسؤ ولؤاب ؤاسس ةيسشربأا)
،(ادنـيزوـيــنؤ اــيــلارــتــسسأا) سسلوــب

رئاسسؤ كروـيوـيـن ةـيـسشرـبأا) فـيزوـج
نارطملا رسضح دقؤ .(ةيلامسشلا اكريمأا
نؤردنكـسساؤ بلـح ةـّيـسشرـبأا) سسلوـب
يف ،رسسأا لعفب بّيغملا ،(امهعباوتؤ

.مهتيعدأاؤ عمجملا ءابآا تاولسص
ىلع َءابآا ةطبغلا ُبحاسص علطأا

يداؤ يتقـطـنـمـل ةـيـئاـعرـلا هـتراـيز
يف اهئاـسضقؤ اـتـيـفاـسصؤ ىراـسصنـلا
نأا هـل ىـّنـسست ثيـح ،راـكـع ةـيــسشرــبأا
مهتاعّلطت ىلع علّطيؤ هئانبأاب يقتلي
رـّبـع دقؤ .مـهـنوـجـسشؤ مــهــموــمــهؤ

ةريبكلا هتداعسس نع ةطبغلا بحاسص
نؤدهـسشي نـيذـلا هـئاـنــبأاــب هرــخــفؤ
هذه يف توملا نم مـئاـقـلا حـيـسسمـلـل
ناميإا نولقنيؤ ،ملاعلا نم ةعقبلا

ثارتلل ٍسصخإاب ليج ىلإا ليج نم
يف ٍرّذجتؤ ،لبقـتـسسمـلا ىـلـع ٍحاتفناؤ
 .ليجنإا ميقب كّسسمتؤ سضرأا

َبحاسص ةطبـغـلا ُبحاـسص رـكـسش
(راكع) سسويليسساب َنارطملا ةدايسسلا

مهتياعر ىلـع َةـنـهـكـلاؤ َةـفـقاـسسأاؤ
ةقطنملا هذه يف مهئانبأ ةسصلخملا

حاجنإ اوبعت نيذلا نينمؤوملا عيمجؤ
بأا ءاقلب تحمسس يتلا ةرايزلا هذه
ةفلإاؤ ةبـحـمـلا نـم وـجـب ءاـنـبأاـب
.ةطاسسبلاؤ

راوحلا جئاتن ءاـبآا سضرـعـتـسسا
يذـلا يـكـيـلوـثاـكـلا ـــ يـسسكذوــثرأا
لوليأا رهسش يف ندرأا نامع يف دقعنا
لمعلا ةرؤرسض ىلع اؤدّدسشؤ .مرسصنملا



اولمحا> ةيسصولل ةباجتـسسا ةـيـسساـقـلا
 .<سضعب لاقثأا مكسضعب

اذه يف ،سسّدقملا عمجملا ءابآا رّرقؤ
ٍيسسنك ٍءاسصحإاؤ ٍحسسم ءارجإا ،ددسصلا

يف يكاطنأا يـسسرـكـلا ديـعـسص ىـلـع
دبؤ نطوـلا يـف تاـيـسشرـبأا ةـفاـك
مـهـئاـنـبأا ةـياــعر فدهــب راــسشتــنا

.لسضفأا لكسشب مهعم لسصاوتلاؤ
تايسشربأا عقاؤ ءابآا سضرعتسسا

تيوـكـلاؤ دادغـب ةـيـسشرـبأا اـمــيــسسؤ
سساطغ فقسسأا اوبـخـتـناؤ ،ةرـغاـسشلا

دادغب ةيسشربأا ىلع ًاتيلوبؤرتم ميزه
اوبختـنا كلذـك .اـهـعـباوـتؤ تيوـكـلاؤ
يروخ سسوـيروـغـيرـغ تيردنـمـسشرأا

ةـطـبـغـل ًادعاـسسم ًاـفــقــسسأا هــلــلادبــع
تاراـمإا فـقـسسأا بقـلـب كرـيرـطــبــلا

ًافـقـسسأا قداـسص سسيـق تيردنـمـسشرأاؤ
فـقـسسأا بقـلـب كرـيرـطــبــلــل ًادعاــسسم
.مؤرسضرأا

فـسسأاؤ ىـسسأاـب ءاـبآا فـّقوـتؤ
لاز ام يذلا سضومغلا نأاسشب نيديدسش
انحوي نـيـنارـطـمـلا ةـيـسضق فـنـتـكـي
،(يـــجزاـــي) سسلوـــبؤ (مـــيـــهارــــبا)
طسسؤ ،فسصنؤ ةنسس ذنم نيفوطخملا

هذـه نـع هـيـماـعـتؤ مـلاــعــلا تمــسص
اذه يفؤ .ِةّقحُملا ةيناسسنإا ةيسضقلا
يملاعلا َعمتجملا ُءابآا اعد ،لاجملا

فسشكـل داـجـلا لـمـعـلا ىـلإا يـبرـعـلاؤ
ةـنراـطـم نـم نـيـِفوـطـخـمـلا رـيـسصم
 .نييندمؤ نييركسسعؤ ةنهكؤ

يـسسآاـمـلا دنـع ءاـبآا فـقوـتؤ
قرسشلا اذهب فسصعت يـتـلا ةرـمـتـسسمـلا

هـجـيـسسن قّزـمـت نأا لؤاــحــت يــتــلاؤ
ةبراسضلاهتاراسضحسسمطتؤيعامتجا

فنعلـل هـناـسسنإا دبـعـتـسستؤ مدقـلا يـف
نأا اؤددسشف .لهجلاؤ سسؤوبلاؤ فوخلاؤ
قرسشملا اذه ُءانـبأا مـه نـيـيـحـيـسسمـلا

ؤأا هيف ًاراّؤز اوسسيلؤ هتراسضح ُةانبؤ
نوّلظيسس مهنأا اؤدّكأاؤ .هيلع نيئراط
،مهحـيـسسمـل ًادوـهـسش هـيـف نـيرـسضاـح
ُنـسضاـح هـلـلا نأاـب نوـنـمؤوـي مــهــنأ
هذه نم مهميـقـي نأا ٌرداـقؤ عـيـمـجـلا
.اهب نؤّرمي يتلا ةيخيراتلا ةروعولا

نأاب مهَءاـنـبأا ُءاـبآا رـّكذ كلذـك
تاوـمأا نـيـب نـم مـئاـقـلا حـيـسسمــلا

هـتـيـب ىـلإا هـلـقـنــي هــنإاــف
هـيـلإا هذـخأاــي لــب يوــبأا

لكيـهـلا سضقـن مـتـي ىـتـح
هيطعي مث ،ةـيـناـث هؤؤاـنـبؤ
لسضفأاؤ ىهبأا ةـلاـحـب هاـيإا

.ىلؤأا نم
كله هنا لقت  ،كلذل

مـك اذـه !دوـجوـم رـيـغؤ
،نينمؤوملا ريغ نـيدحـلـمـلا
.موقـيـسسؤ دقار هـنا ْلـق لـب
،قـيرـطـلا ىـلـع رـئاـسس وـه
.كلمـلا عـم عـجرـي فوـسسؤ
كلذ هلوقي ؟اذه لوقي نَم
.هيف حيسسملا مـّلـكـتـي يذـلا

نأاـب نـمؤوـن اــنــك نإا اــنأ
كلذكف ماق مث تام عوسسي
ًاسضيأا عوسسي عم نؤدقارلا
سست1) هعم هللا مهب يتأاي
نع سشتف تنأا اذكه (٤1 :٤
نوـكـي ثيـح ،كاـنـه كدلؤ
،ةكئمـلا داـنـجأاؤ ،كلـمـلا
ىـلـعؤ رــبــقــلا يــف سسيــل
ولع ىلإا دعسص هنإاف سضرأا

ًاحؤرطم ىقبـي ؤ مـيـظـع
.سضرأا ىلع

،ةميكح انراكفأا تناك نإا
اننكمي ،ةروسصلا هذه ىلع
لك ىلع ةلوهسسب بلغتن نأا

ابأاؤ اياطعلا هلإا نإا .نزح
انبولـق يزـعـي ةـيزـعـت لـك
هذـه لـثـم يــف ًاــعــيــمــج

،ًاـسضيأا اــهاوــسسؤ نازــحأا
طوـنـق لـك نـم اـنذـقــنــيؤ
تارـسسمـلا ىـلـع لـسصحــنــل
تاريخلا ثرنؤ ةيناحؤرلا
نم اهوجرن يتلا ،ةيتآا
.ًاعيمج هللا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

هدحؤ وـه هـتوـمـب توـمــلا بلاــغــلاؤ
مهوعدؤ مهدوجول يقيقحلا نامسضلا
فـسصعـت يـتــلا ةــمزأا اوــبراــقــي أا
نأ ،يوّلقأا ؤأا يفئاط قطنمب مهنادلبب
،ٍنايدأا نيب ةهجاوم تسسيل ةمزأا هذه
سضرأا هذه ِءامظع ِحلاسصم نيب ْلَب
ةـّيـطـم ناـيدأا نوـمدخـتـسسي نــيذــلا

اؤ ،مهئاوهأءارب مهنم نايدأ.
يحيسسملا روسضحلا نأا ءابآا دكأاؤ

ًاروسضح ىقبي قرسشلا اذه يف لعافلا
لاسضن يف نيـمـلـسسمـلا عـم ًاـحـتـفـنـم
مسسلاؤ ةيرحلا لجأا نم مهعم رمتسسم
ناـسسنإا ةـمارـكؤ ّقـحـلا ةـنـطاوـمـلاؤ
فّرـطــتــلا ذــبــنــي ًاروــسضح ،هوــمــنؤ
يتلا سضرأا هذهب ثبسشتيؤ باهرإاؤ

نيـسصلـخـمـلا اـهـئاـنـبأا ءاـمدب تلـبـُج
اوسشاع نيذلا نيسسيّدقلا ُءامد اهتؤرؤ
ةرداسصلا فقاوملاب نوهّونـيؤ .اـهـيـف
نوعديؤ ،نيملسسملا ءقع نع ًارّخؤوم
حسضاؤ ميلعت ةرولب ةرؤرسض ىلإا ءؤوه
 .نايدأا ةيّرحب فرتعي

اـيروـسس لـجأا نـم ءاـبآا ىـّلـسصؤ
يلؤدلا عمتـجـمـلا اؤدسشاـنؤ .ناـنـبـلؤ
يف مسسلا لحإا ىلع داجلا َلمعلا
ًةبيرسض اهـناـسسنإا عـفدي يـتـلا اـيروـسس
لتقلا ةغللؤ حلاسصمـلا ةـغـلـل ةـظـهاـب
باون اؤدسشانؤ .رـيـفـكـتـلاؤ باـهرإاؤ
ًاسسيئر اوبختني نأاب ةينانبللا ةلؤدلا
لمعلا ماظتنا ىلع رهسسي ةيروهمجلل
نأا لجأا نم اوّلسصؤ .اهيف يروتسسدلا
يف مادسصلا ةغل لحم مسسلا ةغل لحت
ّلـك يـفؤ نـيـطـسسلـفؤ رـسصمؤ قارـعـلا
 .قرسشملا اذه نم ةعقب

روسضحـلا ِءاـبآا نـع بـِغـي مـلؤ
يبرغلا ملاـعـلا عوـبر يـف يـكاـطـنأا

ةّيحلا مهتداهسشل مهريدقت نع اؤرّبعؤ
،مهناطؤأا يف ةرّذجتملاؤ ةّرمتسسملاؤ
 يف مهتوخإا عم مـهـِنـماـسضت اـمـيـسس
ٍفؤرظ نم مهب فسصعي اميف قرسشلا

 .ٍةيريسصمؤ ٍةقيقد
دحاولا حؤرلا ىلع ءابآا ىنثأاؤ

ِلـمــعـلا ىـلـــــعؤ لـكـلا عـمـجـي يذـلا
لماكـتـلا ىـّلـجـتـي هـيـف يذـلا ِءاـّنـبـلا
يراــسضحــلاؤ يــناــسسنإاؤ يــحؤرــلا
.مهنيب


