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8: 1-2)
انمئُي اـنإا ُةوـخإا اـي

راب اذه ُلـثـم ٍةـنـهـك ُشسيـئر
ِنع ٌهزَنتُم ٍشسَنَد و رشش ب
نـم ىـلـعأا َراـشص دق ِةأاـطا
نأا ُهل َةجاح  *تاومشسلا
ِءاشسؤور َلثم ٍموي لك َبرقُي
ُهاياطخ نع َحئابذ ِةنهكلا
.بعششلا اياطخ نع مث ًوأا

نأرم اذه ىشضق هًةدحاو ًة
شسفـــن َبرـــق ح نإاــف *ُهـــَ

مهب ًاشسانُأا ُميـقـُي َشسوـماـنـلا
امأا .ٍةنهـك َءاـشسؤور ُفـعـشضلا

شسقــلا ُةــمــِلــك َدعـب يـتـلاِ مــَ
َنـبإا ُمـيـقـُتــف ِشسوــماــنــلا

ُشسأارو *دبأا إا ًــمـــكـــم
َشسيـئر اـنـل نأا وـه مــكــلا

نع َشسلج دق اذه َلثم ٍةنهك
ِ ا ِششرــــــــــعِل 

ُمِداـــخ وـــهو *تاوـــمـــشسلا
يقيقا ِنِكشساو ِشسادقأا
.ٌناشسنإا  برلا ُهبَشصن يذلا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(01-1 :91 اقول)

 اميف نامزلا كلذ
اذإا احيرأا  ٌزات ُعوشسي

ةأاطخلا سصخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةرتف قبشسي يذلا دحأا وه مويلا

راششعلا اكز دحأا ىمشسُيو ،يدويرتلا
ىلتُي نأا تبتر ةشسدقملا ةشسينكلا نأ
يذلا لـيـجـنإا يـهـلإا شسادقـلا يـف
 .اكز شصخ ةثداح يوري

داحآا يوحت يدويرتـلا ةرـتـف
عيباشسأا ىلإا ًةفاشضإا موشصلل ةئّيهملا
عوبشسأاو ةشسمـخـلا رـيـبـكـلا موـشصلا
هذه لك .ميظعلا
انلشصوت ةريشسملا
ىلا ةأاطخلا نحن
يـف ةـكراــششمــلا

برــلا ةــماـــيـــق
يذـــــلا عوـــــشسي
شصخلا انحنـم
هراـشصتــنا رــبــع
 .توملا ىلع

اكز دحأا عقي
لـبــق ًةرــششاــبــم
ةـئـيـهـتـلا داــحآا
هذه لكل رّشضحي هنأا امبو ،موشصلل
ةمدقمك ربتعُي وهف ةكرابملا ةرتفلا
ىوتحم فرعنل انئّيهت يتلا شصنلا
.اهلوانتيشس يتلا عيشضاوملاو شصنلا

مظعم دجن اكز شصخ ةشصق يف
،ريبكلا موشصلل ةئيهتلا ةرتف يناعم
مشسوـم لـك نـم فدهـلا ىـلا ةـفاـشضإا
ةـئـيـهـتـلا نـم لوأا دحأا .ةـبوـتــلا
يـشسيرـفــلا دحأاــب فرــعــُي موــشصلــل
ةـيـمـهأا هـنــم مــّلــعــتــنو راــششعــلاو
دنع هدجن عشضاوـتـلا اذـه ،عـشضاوـتـلا
هزكرم هعنمي مل يذلا راششعلا اكز
نـم هـتـماـق رـشصق و يـعاـمـتــجإا
.عوشسي برلا نياعيـل ةزـيـّمـج قـّلـشست
دحأا وه ةئيـهـتـلا نـم يـناـثـلا دحأا

ةـيـمـهأا رـهـظـي يذــلا رــطاــششلا نــبا
ًامامت اذهو ،ةبوتلاب هللا ىلا عوجرلا

رثإا بات يذلا راششعلا اكز عم لشصح ام
يتلا هاياطـخـب فرـتـعاـف ،برـلا ءاـقـل
ىلا دوعـيـل اـهـكرـتو هـلـلا نـع هـتدعـبأا
ثلاثلا دحأا .انبر انيشصوي امك ششيعلا

هـلـلا نأا ىرـن هـيـف ،ةـنوـنـيدلا دحأا وـه
،انتوخإ انتبحم ىلع ًءانـب اـنـنـيديـشس
نيكاشسملا ىطعأا هنأا وه اكز هلعف امو
برـلا لوـقـيـشس كلذـلو ،هـلاوــمأا َفــشصن

هــــــل عوـــــــشسي
يـف هـلاــثــمأو
:رـيـخأا موـيــلا
هوـمـتـلـعـف اـم>
يـتوــخإا دحأاــب
،رغاشصأاءؤوه
<هوــمتلعف يبف
امأا.(04 :52تم)
عـــبارــــلا دحأا
قـــبـــشسي يذـــلا
موشصلاةيادب
دحأاـب فرـعـُيـف

نم انـشضعـب رـفـغـتـشسن هـيـفو نارـفـغـلا
بلـط هـنأا وـه اـكز هـلـعـف اـمو ،شضعــب
شضّوعو مهيلإا ءاشسأا نم لك نم ةرفغملا

تنك نإاو> :ًئاق ةقباشسلا هئاطخأا نع
ةـعـبرأا درأا ءيـشش يــف ًادحأا تنــبــغ دق

يف هنأا ىقبي .(8 :91 ول) <فاعشضأا
مدآا يفن راكذت ًاشضيأا ميقن عبارلا دحأا

ةيشصعملاب مدآا رشسخ دقل .شسودرفلا نم
برـلا اـمأا ،هـلـلا عـم ةاـيـحـلا شسودرــف
شسجـتـف حـيـشسمـلا عوـشسي حتـف ديـعـيـل دـّ
نولبقي نم ّلكل شسودرفلا ىلا قيرطلا

عم لشصح ام اذهو ،يـشصـخـلا هـلـمـع
.راششعلا اكز

َنبا نإا> :راششعلا اكزل برلا لاق
دق ام شصّلخيو بلطيل ىتأا امنإا رششبلا

4/5102 ددعلا

اثلا نوناك52 دحألا

سسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت

يتوهلا سسويروغيرغ

نماثلا نحللا
رسشع يداا رَحَسسلا ليإا



ةــحادف هــل رــهــظأا نــيــح دواد عــم
ولو هللا نع َفخت مل يتلا هتئيطخ
شسيل .رخآا ناشسنإا ّيأا اهب فرعي مل
ًاــشصخــشش َهــجاوــت نأا لــهـــشسلا نـــم
نأا لواحت ام لك فششكي نأا عيطتشسي
بابشسأا َدحأا نوكي دق اذه .هيفخت
نوري شسانلا نم ريثكلا لعجت يتلا

.هبّنجت انيلع ّودع نم ًاعون هللا يف
هيداعن نحـن لـب ،اـنّودع شسيـل هـلـلا
 ،كلذ نم مـغّرـلاـبو .ةـيـشصعـمـلاـب
هدوأاك لب ،ءادعأاك هـلـلا اـنـلـماـعـي
 .ءاّبحأا

 لشصاوتلا نم عوشسي برلا ىششخي
شسلجي شسكعلا ىلع لب ،ةأاطخلا عم
مهعم ماعطلا لوانتيو مهتويب يف
وه .اّكز عم ءاقـلـلا يـف رـهـظـي اـمـك
انيلع امف ،انعم هشسفن رمأا لعفيشس
ششطـعـلاو عوـجـلا كلـتـمـن نأا ىوــشس
،اّكز لعف امك عوشسي ةيؤورل امهتاذ
انيلإا هبتنيشس :يقابلاب لّفكتي برلاو
لخديشس ،ءابتخا مدع ىلإا انوعديو
ماعطلا انكراششيشس ،انتيب ىلإا انعم
ًاشضيأا نيجاتحمـلا نـيرـخآا ةـقـفرـب
،هتايـح اـّكز رـّيـغ دقـل .ءاـفـششلا ىـلإا
كراششو ،هب ماق يذلا أاطخلا حلشصأا

نشسحأا اذكه .ءارقفلا عم هـتاـيـنـتـقـم
،كهلل ًاببشس ناك ام مادختشسا اكز
.شصخلل ًاببشس هلعجو

فَخت  ،انم لكل برلا لوقي مويلا
ّلك فرعأا انأا .ينم ئبتخت  ،يَنُب اي
 ،كراكفأا ّلكو كلاوقأا لك ،كِلاعفأا
.كشسفن فرعت اـمـم رـثـكأا َكفرـعأا لـب

َتأاجتلا نإا اهركذأا نل اهّلك كاياطخ
ًادعتشسمو يتمحرب ًاقثاو ناميإاب ّيلإا
،ةقداشص ةبوتب هيلإا هجوتنلف .ةبوتلل

دواد ريمازـمـلا بتاـك عـم نـيـفـتاـه
و برلا يشسفن اي يكراب> :يبنلا
عيمج رفغي يذلا ،هتانشسح ّلك يشسنت
<كشضارـمأا ّلـك يـفـششي يذـلا ،كبوـنذ
.(3-2 :301 زم)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رحسسلا ةسص
:ءابآا لاوقأا لخ نم +

شسوـناـيرـبـك شسيدقـلا لوــقــي

ناـك اــكز ُهــُمــشسا ٍلــُجرــب
ششعـلا ىـلــع ًاــشسيــئر نـيراـ
ُشسِمتلي ناكو *اينغ ناكو
ملف وه نَم َعوشسي ىري نأا
عما نم ُعيـطـتـشسي نـكـي
نأشصق ناـك هـَ ةماـقـلا*
شصو ًاعِرـشسم مدقـتـف إا َدِعَ

ناك هنأ ُهَرُظنَيـل ٍةزـيـمـج
املف *اهب َزاتجي نأا ًاعِمزُم
عشضوا إا ُعوشسي ىهتنا
اي ُهل لاقف ُهآارف ُهَفْرَط عفر
َموـيـلاـف ْلِزـنا ِعِرـشسأا اــكز
 َثـُكـمأا نأا  يـغـبــنــي
ُهلِبقو َلَزَنو َعرشسأاف *كتيب
ُعيما ىأار امـلـف *ًاـحِرـف
هـنإا لـئاـق اورــمذــت كلذ
ٍلـجر دنــع لــُحــيــل لــخد

لاقو اكز فقوف *ئطاخ
يطعُأا بر اي اذنأاه َعوشسيل
.اوـمأا َفـْشصـِن َكاـشسا

 ًادحأا ُتْنَبَغ دق ُتنك نإاو
*ٍفاعشضأا َةعبرأا دُرَأا ٍءيشش
دق َموـيـلا ُعوـشسي ُهـل لاـقـف

ِتيبلا اذهل ُشصا َلشصح
نأميهربإا ُنبا ًاشضيأا وه ُه*
نأ نإا ِرـششبـلا َنــباىـتأا اـمـ
دق اـم َشصـلـخـُيو َبـُلـطـَيــل

     .كله

لمأات
ـــــــــــــــــــ

 ٌزات ُعوشسي اميف>
اكز هُمشسا ٍلجرب اذإا احيرأا

نيراششعلا ىلع ًاشسيئر ناك
شسمتلي ناكو .اينغ ناكو
<وـه نــَم َعوــشسي ىرــي نأا
.(3-1 :91 اقول)

بيبا خأا اهيأا هبتنا
عطتشسي  .هشسفن قوشش إا
هنأ عما ببشسب هاري نأا

تاملكلا هذهب .(01 :91 ول) <كله
أا ،هدّشسجت ةياغ عوشسي برلا رشصتخا

انلـك نـحـن .ةأاـطـخـلا شصـخ يـهو
:لوـشسرـلا شسلوـب لوـقـي اـمـك ةأاـطـخ
<هللا دجم مهزوعأاو اوأاطخأا عيمجلا>
يف انأاطخأا دق انك نإا .(32 :3ور)
َيـشصاـعـم اـنـبـكـتراو ةرـيـثــك روــمأا

نم ءاج دق هللا نأا ملعنلف ،ةعّونتم
مغرلا ىلع هشسمتلـنـلو ةأاـطـخـلا لـجأا

نَم .اكز لعف امك انِتماق رشصق نم
تاظحل ربتخا نأا هل قبشسي مل اّنم
هّنأا كردأا اـمدنـع لـجـخـلاو جارـحإا
ةّدر نوكت كاذإا ؟ام ًةيشصعم بكترا

لثم ءابتخا لواحي نأا ىلوأا هلعف
ةرـجـشش نـم ـكأا اـمدعـب ءاوـحو مدآا

هللا نم ئبتخن .رششلاو ريخلا ةفرعم
اناري نأا ّبحن  اننأ نيرخآا نمو
نأا نم فاخن .انـتـقـيـقـح ىـلـع ٌدحأا
اذهل ،نيلماـك اـنـشسل اـنـنأاـب فرـتـعـن
انتيلوؤوشسم ناركن ىلإا ليمن ببشسلا

:نيرخآا فاتكأا ىلـع موـلـلا ءاـقـلإاو
تم ءاوــحو ،هــلــلاو ءاوــح م مدآا
.ةّيحلا

نيأا> :انم ك لأاـشسيشس هللا نإا
نكن مل نإاف ،(9 :3 نيوكت) <؟تنأا

وهف ،هارنل ىعشسن اـنـكو نـيـئـبـتـخـم
يذلا اكز ىلإا رظن امك انيلإا رظنيشس
.عوشسي ةيؤور ًابلاط ةرجششلا قوف ناك
انيلع بّجوتي يتلا ىلوأا ةوطخلاو
نـم فوـخـلا مدع يـه اـهـب ماـيـقــلا
نـمو مـيـحرــلا هــلإا ىــلإا ءوــجــلــلا
نورـيـثـك .ةأاـطـخ اـنـنأاـب فارـتـعا
ءاقل ىششخي نمك هللا عم نوطاعتي
ًاشضرم هيدل نأا فششتكي ئل بيبطلا

 نإا .دوــجوــم هـــنأا دعـــب فرـــعـــي
ىلوأا ةوطخلا وه شضرملا شصيخششت
ةيناثلا ةوطخلاو ،ءافششلل ةيرورشضلا

ًانايحأا .بشسانملا جعلا لابتقا يه
 ا بيبطلاب يقتلن نأا بحنيهلإ
انتاروع فششكي نأا نم فاخن اننأ
شضفرن اننأ وأا ،ةيحورلا انشضارمأاو
هذهل بشسانـمـلا جـعـلـل عـشضخـن نأا
.شضارمأا

شصخشش ىلإا جاتحن تاقوأا مظعم
يبنلا ناثان لعف املثم اننيعأا حتفي



شضكري .ةماقلا شصق ناك
ىــلــع دعــشصيو ماــمأا إا

عوـشسي ىرـي يـكـل ةزـيـّمــج
نــم ًازاـــت ناـــك يذـــلا

شصقــلا اــّكز نإا .كاـــنـــه
ةـفرـعا ثـكـلاو ةـماـقــلا

ىرــي نأا شسمـــتـــلـــي ناـــك
نأا يـهـتـششي ناـك .حـيــشسا
.رششبلا ب اميف هللا ىري
بهو يذــــلا كاذ ىرــــي نأا
عدبأا يذــــلا ،تاوـــــمـــــشسلا
َبهاو ىرــي نأا ،ةــكـــئا
شسي يوامشسلا قئافلا رونلا
.رششبلا ىطخب

ىري نأا شسمتلي ناك
لدعـــلا َشسمـــشش نأا فـــيـــك
دق باـحـشسلا ىـلــع شسلاا
.نـمؤوا بلــق عأا راــنأا
،هلإا عوشسي ىري نأا شسمتلي
،وـلا ،ىـهـتـششا لـيــما
إا همشسا دّر ششي يذلا
فورا ىرــي نأا .لــعــفــلا
فلاـب هـفوــشص حــششوا
هــــمدب يذــــلا اوــــجرأا
هفوشصبو ةنوـكـشسا ىدتـفا
مدآا ليج نـم ةارـعـلا شسبـلأا

يهتششي ناك .ةياهنلا ىتح
يهتششي امك عوشسي ىري نأا
ىرـــي نأا شسيـــبا يدنا

ُفورا ىرــي نأاو هــكــلــم
،هقـيرـط ُعـئاـشضلاو ،هـيـعار
قذي  يذلا .رونلا ُملظاو
ةيهلإا ةفرعا ةوح ُدعب
ىرـي نأا يـهـتـششي (اـكز يأا)

يهتششي امك ىوقتلا َزوراك
،هـَتـحـشص ُشضيرا ىرـي نأا

،يواـمـشسلا هءاذـغ ُعـئااو
لماا َعـبـنـلا ُناـششطـعـلاو
ىرـي نأا يـهــتــششي .ةاــيا

ةـنـهـكـلـل ةاـيا يــطــعــم
.رزاعل ميقمو

اي !يهلإا قششع نم هل اي

ـ1 :36 زم) جهتبأا كيحانج لظبو
نأا انيلع ،لمع يأاب أادبن نأا لبق .(7
:ريمازملا بتاك هب ىشصوأا امب موقن
عمتشست ةادغلا يف بر اي يّلشصأا كيلإا

كوحن يتشص هّجوأا ةادغلاب .يتوشص
72 نوناقلا) <(3 ـ2 :5 زم) رظتنأاو
.(نيناوقلا باتك نم

شسيدقـلا عـم مـغاـنــت يــفو
شسيدقلا بتكي ريـبـكـلا شسوـيـلـيـشساـب
يـف ششاـع يذـلا) يـمـّلـشسلا اـنــحوــي
083 يماع نيب ةيرشصملا ءارحشصلا

يـشضارأا ىـلإا اـهدعـب ىـتأاو993و
ةشصلا نع (نيطشسلف يـف ةـشسدقـمـلا
نمم نوريثكلا شصرحي> :ةيحابشصلا
ةشسرامم ىلع ملاعلا اذه يف نوششيعي
نوشضهني مهنإا ذإا ،ةيحابشصلا ةشصلا

و ،ًادج ًارـكاـب ،روـنـلا غوزــب لــبــق
مهتايحب قلعتم لمع يأاب نوموقي
ىلإا مهباهذ لبق ملاعلا يف ةيمويلا
،هللا رظن مامأا ،مهشسيركتو ةشسينكلا
.<مهلاعفأاو مهلامعأا رامث ىلوأا

يبهذلا انحوي شسيدقلا ددششيو اذه
ركششي نمؤوملا نأا ىلع (4 نرقلا) مفلا
تاريخلا ىلع رحشسلا ةشص يف هللا
يتلاو ًاـقـباـشس اـهـيـلـع لـشصح يـتـلا
،لبقتشسملا يف اهيلع لشصحي فوشس
ةيامح ًابـلاـط ،ةرـخآاو اـيـندلا يـف
دنع نارفغلاو لبقملا راهنلا يف هللا
ثحـي هارـن اذـل .يـناـثــلا ءيــجــمــلا
يـف> اوـمـتـهـي نأا ىـلـع نـيـنـمؤوـمـلا
(رَحَشسلا) حابشصلا يف ًاركاب ءيجملا
،لكلا هلإ حـبـشسلاو ةـشصلا مـيدقـتـل
نيلشصاحلا تاريخلا لك ىلع هركششلو
انبرقب نوكي نأا هيلإا بلطلاو ،اهيلع
تاظع) <لبقتشسملا يـف اـنـتـياـمـحـل
يفو .(IIV:71-81 ،ةيدومعملا
ىـتـم لــيــجــنإا نــع83 ةـظــعــلا
حابشصلا ةشص فشصي (3 حاحشصإا)
وأا ،شسمششلا قرششت اـمـلاـح> :لوـقـيـف
مهشضوهن دعبو ،اهقورشش لبق امبر
دحاو توشصب نومّنرـي مـهـششارـف نـم
لــكــلا هــلإ مــيــنارــتــلا دحاو مــفو
ىـلـع هاـيإا نـيرـكاـششو هـنــيــمّرــكــم
قرفلا ام .ةشصاخلاو ةماعلا تاريخلا
ىلع عمجلا اذه نيبو ةكئملا نيب

هفـّنـشصم يـف (852 +) يجاـطرـقـلا
ـ43 لشصف) <ةينابرلا ةشصلا يف>
دقف ،ةبحأا اـي ،اـنـل ةـبـشسنـلاـب> :(63
رارشسأاو تاولشصلـل تاـقوأا تفـيـشضأا
تاوــلــشصلا تاــعاـــشس بناـــج ىـــلإا
ىلع ... ميدقلا ذنم انيدل ةظوفحملا
ًافتحا حابشصلا يف يّلشصي نأا ءرملا
حورلا هدشصق ام اذه .برلا ةمايقب
:ريمازملا بحاشص ناشسل ىلع شسدقلا
ةادغلاب بر اي .يّلشصأا كيلإا يهلإا>
يتوشص عـمـتـشست (رـكاـبـلا حاـبـشصلا)
كوــحــن يــتــشص هــجوأا ةادغــلاـــب
برلا نأا امك .(3 ـ2 :5 زم) <رظتنأاو
:عـششوـه هـّيـبـن ناـشسل ىـلــع لوــقــي
ىلإا عجرن مله :نيلئاق ّيلإا نورّكبُي
.<(1 :6 ـ51 :5 وه) برلا

(3 ق) يمورلا شستيلوبيه شسيدقلا
ديـلــقــتــلا> هــباــتــك يــف ثدحــتــي
نع (512 ماعلا ىلاوح) <يلوشسرلا

لوقيف (53 لشصفلا) تاولشصلا ىنعم
ظقيتشسي املاح> :رحشسلا ةشص نع
لبق مهيلع ،ًءاشسنو ًاجر ،نونمؤوملا
مهيديأا اولشسغي نأا لمع يأاب مايقلا

ىلإا نوهجوتي مث ،هللا ىلإا اوّلشصيو
ميلعت كانه ناك اذإا نكلو .مهلامعأا

شضفـيـلـف ةـشسيـنـكـلا يـف نونمؤوملا هلّ
يـف نـيرّدقـم رــخآا ءيــشش يأا ىــلــع
هللا ىلإا نوعمتشسي مهنأا مهرئامشض
يقلي ْنَم ناشسل ىلع مهيلإا ثدحتي
يف مهكارتششاب مهنأ ،ميلعتلا مهيلع
نم ةاجنلل مهشسفنأا نوئيهي ةشصلا
.<(راهنلا رورشش) ريرششلا

شسويليشساب شسيدقلا ىلإا ةبشسنلاب
رحشسلا ةشص> نإاف (4 نرقلا) ريبكلا
دشسجلاو شسفنلا تاكرح ىلوأا شسّركت
،ةايحلا رومأاب كمهنن نأا لبق .برلل
لوـق بشسح برـلاــب ًاــحرــف حرــفــن
تنأا يهلإا هـلـلا اـي :يـهـلإا باـتـكـلا
.يـشسفـن كيــلإا تششطــع .رــّكــبأا كيــلإا
ةفششان شضرأا يف يدشسج كيلإا قاتششي
.يدي عفرأا كمشساب ...ءام ب ةشسبايو
يشسفن عبششت مـشسدو مـحـشش نـم اـمـك
اذإا .يمف كحّبشسي جاهتبا يتفششبو
دهـشسلا يـف يــششارــف ىــلــع كترــكذ
ًانوع يل تنك كنأ كب جهلأا (رَحَشسلا)



يف هلل دجملا :نومّنري مهو شضرأا
هذه مهمـيـنرـت دعـبو ،مـث ؟...ىـلـعـلا
مـهـبـكر ىـلـع نودجـشسي حـيـباـشستـلا

،مهميـنارـت روـحـم ،هـلـلا نورـكـششيو
اـهـشضعـب لـيـن نوـكـي دق روـمأا ىـلـع
،ةينآا ًارومأا نولأاشسي  مهنأ .ًابعشص
نولأاشسي لب ،اهب نومتهي  مهنوك
موي) بوهرملا هربنم مامأا اوفقي نأا
نبا يتأاـي اـمدنـع ،ةـلادب (ةـنوـنـيدلا
ءاــيــحأا نــيديــل ديــحوـــلا هـــلـــلا

:هلوق دحأا عمشسي  يكلو ،تاومأاو
يقن ريمشضب يكلو ،مكفرعأا  ينإا

كرتعم اوزوجي ةـحـلاـشص لاـمـعأاـبو
رـحـب يـف اورـحـبـي يـكـلو ،ةاـيـحــلا
بآاو .ةيتاؤوم حايرب جئاهلا ةايحلا
.مهتشص يف مهدوقي مهكلمو مهوبأا

نــم ءاــهــتــناو فوـــقوـــلا دعـــبو
تقرـششأا دقو ،ةـشسدقــمــلا تاوــلــشصلا
مـلاـعــلا ىــلإا نوــجرــخــي ،شسمــششلا

ةدعاــشسمــل ةــنوؤوــم نوــعــمـــجـــيو
.<نيجاتحملا

ناعمشس شسيدقلا بتـكـي ،ًارـيـخأا
ةشص نع (51 نرقلا) يكينولاشستلا
ءابآا هلاق ام شصخلي هنأاكو رحشسلا

حابشصلا يف يّلشصن اننإا لوقيف ،هلبق
عـلاـطـلا موـيـلا يـف روـنـلا حـّبـشسنـل>
بهاولاو ةئيطخلا ةمـلـظ يـحاـمـلاو
حيـبـشست عـمـجـن اذـهـل .ىوـقـتـلا روـن
ىلوأاـك رـحـشسلا عـم ىـلوأا ةـعاـشسلا
ةحيبذو ةبه اهنيمّدقم ،مويلا رامث
ربع هشسفن رهظُي يذلا هللا ىلإا حيبشست
عم كلذل .هتقيلخ لـك رـيـنـيـف روـنـلا
يف) <حيباشستلاب هلل وعدن ةكئملا
.(7 لشصف ،ةشصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسويسسيياب سسيدقلا
يسسوثآلا ــــــــــــــــــــ

ةيكريرطبلل شسدقملا عمجملا نلعأا
يـف ةـيــشسكذوــثرأا ةــيــنوــكــشسمــلا
نوناك31 خيراتب ةينيطـنـطـشسقـلا
خـيــششلا ةــشسادق5102 يـناــثــلا

ناـك يذـلا يـشسوـثآا شسوـيـشسيـياــب

اي !ةكرابم ةوهشش نم اهل
بهذلاب حّن قششع نم هل
يذلا حيشساب ىرحأاب وأا
شسفن لك ءامشسلا إا دعشصُي
يهلإا قششعلا نإا .هيهتششت
شضرأا نــع هــعــفر يذــلا

.ةرجششلا ىلع دعشصيل هعفد
 إا كلذ دعب عّلطتي هعدي

طلاخي نأا و شضرأا رومأا
ةيـهـلإا ةـبا نإا .رـششبـلا

إا هراظنأا ترادأا يتلا يه
وـهـف .ةـيواـمــشسلا تاا
إا تايشضرأا نم شضكري
ىلع عفـتف .تاـيواـمـشسلا
حـيـشسا دهاـششيو ةرـجـششلا

نـهذـلاـب وـهو كاـنـه نــم
.بحشسلا ىلع شسلاج

قيلي فّرشصت نم هل اي
اهل اي ...!حلاشصلا ذيملتلاب
ةـيؤور نإا :ةـيـهـلإا ةّوـق نــم
إا هـتداـق اـهدحو عوــشسي
يطـعأا ا> :لاـق ...لـعـفـلا
اوــمأا فــشصن كاــشسا

ىلع فاـعـشضأا ةـعـبرأا ّدرأاو
:91 ول) <مهب تيششو نيذلا

يقن فاعا نم هل اي (8
اي !يقــــن بلق نم جرخي
هيف بيع  فاعا نم هل
نع هّزـــنا هللا د مامأا
ناإاـب حـشضنـي ،بيـعــلا

!لدعــلاو ّرــِبــلاــب رــهزــيو
إا لـــكـلا هــلإا اـنـلـهؤوــيــل
لدــعـلاو ّرـِبــلا اذــه لــثــم
عوــشسي اــنــبر ةــمـــعـــنـــب
رـششبـلـل هـتـبو حــيــشسا
دا هـــل قـــيـــلـــي يذـــلا

نيرهادلا رهد إا ةردقلاو
  .مآا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

شسويريفروب رابلا انـيـبأ ًارـشصاـعـم
 .يئارلا

يف شسويـشسيـياـب شسيدقـلا دلُو
دقو ،4291 ماع ،ايكودابك ،اشسراف
هـمـشسا شسوـيـناـشسرأا شسيدقـلا هاـطـعأا
ةاـيـحـب هـل أاــبــنــتو هديــمــعــت ىدل
ماعلا يف هتلئاع تلقتنا .ةـيـناـبـهر
اشستينوـك ىـلإا ،ناـنوـيـلا ىـلإا هـشسفـن

أاششن .ةراجتلا مـّلـعـتو عرـعرـت ثيـح
داهجلاو موشصلاو ةشصلا ةايح ىلع
باتـكـلا ةءارـق بناـج ىـلإا يـحورـلا
ةاــيــحـــلا ىـــلإا قاـــتو ،شسدقـــمـــلا
نـيـمأاـت فورـظ نـكـل .ةـيـناـبـهرــلا

ةمدخلل هـئاـعدتـشساو هـلـهأا ةـششيـعـم
ةـياـغـل كلذ نود تلاـح ةـيرـكـشسعـلا
لبجلا ىلإا لقتنا نيح3591 ماعلا
مــيــكــشسإا لاــن .شسوــثآا شسدقــمـــلا
شسويشسيياب يّمشسو ريغشصلا ينابهرلا

مـث .4591 ماع ويثولـيـفـلا رـيد يـف
ءانيشس ءارحشص ىلإا2691 ماع لقتنا

امم ًاديدشش ًاكشسن كانه كشسن ثيح
ىلإا اهدعب داعـف ،هـتـحـشص ىـلـع رـّثأا

بأا ىدل دششرـتــشسيــل شسوــثآا لــبــج
لانو <نوريفيا> طيقشسا يف نخيت
اهدعب .6691 ةنشس ريبكلا ميكشسإا

،هيتئر يف ةيحارج ةـيـلـمـعـل عـشضخ
ًارـيد شسشسأا ةـهاــقــنــلا ةرــتــف يــفو
برق يتوروشس ةقطنم يف تابهارلل
عباتو لبـجـلا ىـلإا داـع .كيـنوـلاـشست

شضعب ءايحإا ةداعإ يحورلا هداهج
هابأا مدخ .اهميظنتو ًايحور رايدأا
نـيـح ىـلإا ٍناـفـتـب نـخـيـت يـحورـلا

.8691 ماع هتافو
لبجلا يف يحورلا هداهج عبات

نورـيـثـكـلا هدشصقـي ناـكو شسدقـمـلا
3991 ماـع .يـحورـلا داـششرـتـشسإـل

روشضحل يـتوروـشسلا رـيد ىـلإا رـشضح
شسويناشسرأا شسيدقـلا ديـع ةـيـنارـهـشس
،هتحشص تكعوت كانهو يكودابكلا
نييحورلا هئانبأاب متهي يـقـب هـنـكـل
يف برلاب دقر نأا ىلإا ،هعاجوأا مغر
مهلّلأا هتعافـششبـف .4991 زومـت21
 .نيمآا انشصّلخو انمحرا


