
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(43-61 :61لسسرلا لامعأا)

 نحن اميف مايألا كلت
ِةسصلا إا نوقلطنم َلسسرلا
ُحور اهب ةيراج انتـلـبـقـتـسسا

اهيلاوَم ُبِسسكُتتناكو.ةَفارع
*اـهـتـفارـِعـب ًـيزـج ًاــبــسسك
َسسلوب رثإا  يسش تقفطف
ءلؤوه ًةلئاق حيسصتو انرثإاو
يلعلا هللا ديبع مه ُلاجرلا سشبــي مــهو قـيرـطـب مـكــنورــ
كلذ تعـــــنـــــسصو *سصا
ُسسلوب رجسضتـف ًةثـك ًاـماـيأا

يّنإا لاقو حورلا إا تفتلاو
نأا حيسسا عوسسي مسساب كرمآا
كلت  جرخف .اهنم َجرخت
اهيلاوم ىأار امـلـف *ةـعاـسسلا
مهبسسكم ُءاجر جرخ دق هنأا

يـسسو َسسـُلوـب ىـلـع اوـسضبـق
دنـع قوـسسلا إا اـمــهورــجو
إا اــمــهوـــمدقو *ماـــكا
نــيذــه نإا َلــئاـــق ةلُوـــلا
انَتنيدم نـبـلـبـي ـَلـجرـلا

نايدانيو *نايدوـهـي اـمـهو
اهلوبَق انل ُزوجي ل ٍتاداعب
نــحــن ذإا اــهــب ُلــمــعــلا لو
امهيـلـع ماـقـف *نوـيـناـمور
ُةلوــلا قزــمو ًاــعــم ُعــما
ابرسضُي نأا اورـمأاو اـمـهـباـيـث
امهونـخـثأا او *يـسصـِعـلاـب
نجسسلا  امهوقلأا حاراب
نأاـــب َناــــجــــسسلا اوــــَسصوأاو
ذإا وهو *ٍطبـسضب اـمـهـسسرـحـي
ةـيـسصوـلا كلـت ِلـث َيــسصوُأا
يلخادلا نجسسلا  امهاقلأا

*ةَرَطقِا  امهلجرأا طبسضو
ناـك لــيــلــلا فــسصن دنـــعو
ناــيــّلــسصي ــيــسسو ُسسلوـــب
نوسسوباو هللا ناحّبسسيو

ةفارعلا ــــــــــــــــــ
مويلا اذه يف ةسسّدقملا ةسسينكلا أارقت

نيسسيّدقلا لسسرلا لامـعأا نـم اـًعـطـقـم
ىلإا هلخ نم ريسشتو ،(61-43 :61)
.تاداهطسضلا عم قفارتت ةراسشبلا ّنأا

تاداهطسضلا هذه ةـّيـفـلـخ نوـكـت دق
طمن رييغت نوديري ل سسانلا ّنأا دّرجم
ىلع ىلتُت يتلا ةثداحلا يف .مهتايح
يف نيقومرم اًسسانأا ّنأا دجن ،انعماسسم
سسسسفأا ةــــنــــيدم
نوديفتسسي اوـناـك
تاـــــمدخ نــــــم
مهيلع ّردـت ةفاّرع
اهّنأا عـمو .لاـمـلا
لخ نم تراسشأا
ىلإا اهتفارع حور
هقافرو سسلوب ّنأا

هـلــلا ديــبــع مــه
مـــهو ّيـــلـــعــــلا
سساـنـلا نودسشرــي
قــــيرـــــط ىـــــلإا
ّلإا ،سصــــخـــــلا
لب ،مهسصخ رمأل اوـّمـتـهـي ّمـل مـهـنأا

حور سسلوــب لوــسسرــلا جرــخأا نــيـــح
عوـسسي مـسساـب ةاـتـفـلا نــم ةــفارــعــلا
اودقـف مـهـّنأل سسلوــب دسض اوــسضفــتــنا

ةيهاو ًةّجح اومدختسساو .مهقزر دروم
يسسو سسلوب نـيـلوـسسرـلا ةـمـكاـحـمـل
زوجي ل دئاوعب نايداني> امهنا يهو
.<اهب لمعلا لو اهلوبق انل

نم يه ةفارعلا ّنأا ظحملا نم
اهرييغت سسانلا ّبحي ل يتلا تاداعلا

لاز امو  ناسسنإلا ناك .مهتايح يف
ىلإا ،لبـقـتـسسمـلا ةـفرـعـم ىـلإا ىـعـسسي
هـّنأل ،هـل ثدحـي فوـسس اــم ةــفرــعــم
تطبترا دقو .<لوهجملا> نم فاخي
نايدألاو تادابعلاـب اـًمـيدق ةـفارـعـلا

ميجنتلا اهّمهأاو ،اـهـلاـكـسشأا تعّوـنـتو

.اذه انموي ىّتح اًدئاسس لاز ام يذلا
نم ددعل ٌركذ سسّدقملا باتكلا يف

بوعسش دنـع ةـفورـعـمـلا ةـفارـعـلا قرـط
سسّدقملا باتكلا ّنكـل .كاذـنآا ةـقـطـنـمـلا

ةسصاخ ،اهـنـم ًاـسضعـب لاـمـعـتـسسا مّرـح
سضرألا َتلخد ىتم> :حاورألا ريسضحت
نأا مّلعـتـت ل كهـلإا ّبرـلا كيـطـعـي يـتـلا
دجوي ل .ممألا كئلوأا سسجر لثم لعفت
لو رانلا يف هتنبا وا هنبا زيجي نم كيف
ٌلئافتم لو ٌفئاع لو ًةفارِع فُرعَي نم

لو ،رـحاــسس لو
ًةيقُر يقرـُي نـم
لأاـــسسي نـــم لو

ًةعباـت وأا اـًناـج
ريسشتسسي نم لو
نم ّنأل ،ىتوملا
كلذ لــــعــــفــــي
ىدل هورــــكـــــم
<كهــــلإا ّبرـــــلا
-9 :81ثت)

21).
يلي ام يف

سضعب ىلإا ريسشن
لوـح سسّدقـمـلا باـتـكـلا يــف رــكُذ اــم
ةلواحمل سسانلا اهدمتعي يتلا لئاسسولا

ىلإا ةفاـسضإلاـبـف .لـبـقـتـسسمـلا ةـفرـعـم
ربتعي يذلا ،هعأا انركذ امك ،ميجنتلا
هل دّدحي ءامسسلا يف ًامجن ناسسنإا ّلكل ّنأا

دبك) دبكلا ةءارق كانه ،هتايح راسسم
ميجنتلاو ،(12 :12زح) (ةداع زعاملا
ىمسسُي ام وأا ،(51 ،5 :44كت) ءاملاب
يأا كلذ هبسشُي ام انماّيأا يفو ،<لؤوافتلا>
مهدحأا ناك اذإا اـم ةـفرـعـمـل <ةوـقرـلا>
ةءارق ًاسضيأا كانه .ةدسساح نيعب بيسصُأا
دقو ،فورخلا دلج نم ةعطق يأا ،ةّزجلا
ناك اذإا ام ةفرعمل نوعدج اهلمعتسسا

،(04-73 :6ةاسضق) ّبرلا كم همّلكم
لأاسسي يبعسش> :اسصعلا ةطسساوب ميجنتلاو

ىنزلا حور ّنأل ،هربخت هاسصعو ةبسشخ

6102 /32ددعلا
ناريزح5 دحألا

ىمعألا دحأا
سسواثورود ةنهكلا  ديهششلا راكذت

روشص فقشسأا
سسماانحللا

نماثلا رَحَشسلا ليإا



،ةّيقادسصم هذه ةفارعلا حورل يطعي
قيرط نع ةفرعملا ىلإا سسانلا لبقُيف
مـيـلـعـت قـيرـط نـع ل ةـفارـعــلا حور
ناك اذإا هّنأا كلذ ىلإا فسضأا .لوسسرلا
:5وي) ناسسنإا نم ًةداهسش لبقي ل ّبرلا

.حاورألا ةداهسش لبقي فيك (43
اوناـك نـيذـلا كئـلوأا فـقوـم اـمأا

دوهيلا فقومك ناكف اهنم نوديفتسسي
مهكلم هّنأا ىلع حيسسملا اوسضفر امدنع
روطاربمإلا ،رسصيق ّنأا ىلع اوّرسصأاو
اوقسصتلا دقف .مهكلـم وـه ،يـناـمورـلا
مــهــل نــّمؤوــي يذــلا وــلوـبأا هــلإلاـــب
.هتمداخ لخ نم مهتسشيعم

لامعأا نم عطقملا اذه انعامسس ىدل
انتّيعجرم ّنأا كردن نأا بجي ،لسسرلا

انيلإا لقتنا يذلا يهلإلا ميلعتلا يه
نأا اندرأا اذإاو .سسّدقملا باتكلا ربع
نأا ّلإا انيلع امف هللا ةئيسشم فرعن
.ةّيهلإلا هتملك لخ نم هيلإا يغسصن
انديلاقتو انتاداع عسضن ّلأا انيلع امك
نأاو ،هذه هتملكل انلوبق مامأا اًقئاع
نيبو اننيب ًئاح فقي ام ّلك حرطن
فرعن نأا ديرن اّنك اذإاو .عوسسي ّبرلا

نأا ّلإا انيلع امف ،انل ثدحيسس اذام
(64-13 :52تم) ةنونيدلا لَثَم أارقن
هاـياـسصو اـنـظـفـح اذإا اـنـّنأا فرـعـنـل
هعم اّنك بيرقلا انببحأاو اهب انلمعو
.ةّيدبألا ةايحلا انلنو

سسدقملا يكاطنألا عمجملا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسدقملا يكاطنألا عمجملا دقعنا

يف انحوي كريرطبلا ةطبغ ةسسائرب
52 نم ةعباسسلا ةيئانثتسسلا هترود

دنملبلا يـف6102 راـيأا72 ىتـح
ةــنراــطــم ةداــسسلا روـــسضحـــب كلذو
  .يكاطنلا يسسركلا ةفقاسسأاو

حورلا ماـهـلـتـسساو ةـسصلا دعـب
عقاولا عمـجـمـلا ءاـبآا سسرادت ،سسدقـلا
يف دجتسسُملا يئاعرلاو يـعـمـتـجـمـلا

جتانلا ةيكاطنألا تايسشرـبألا مـظـعـم
اـهـنـم يـناـعـي يـتـلا عاــسضوألا نــع
لاـمـعأا رارـمـتـسسا لـعـفـب نوـنـمؤوـمـلا
ريجهتلاو ةرجهلاو حوزـنـلاو فـنـعـلا

ةــيداــسصتــقلا عاــسضوألا مــقاــفــتو
اهتأاطو تحت ءوني يتلا ةيعامتجلاو
لـمـعـلا فـيـثـكـت اوررـقو .مـهؤواــنــبأا
يـف نـيـنـمؤوـمـلا ديدسشتــل يــئاــعرــلا

امثيح مهسضرأا يف مهتيبثتو مهتنحم

ًةتغب تثدحف *امهنوعـمـسسي
تعزعزت ىتح ٌةميظع ٌةلزلَز
 تحتفناف .نجسسلا سسسسُأا
تكفناو اهلك ُباوبألا لاا

ظقيتسسا املف *عيما دويق
باوــــبأا ىأارو ناـــــجـــــسسلا
لــتسسا ةحوتفم اهنأا نجسسلا هسسفن لتقي نأا مهو فيسسلا
دق سسوبا نأا هــنــظـــِل

ُسسلوــب هاداــنـــف *اوـــبرـــه
لمعَت ل ًئاق ٍلاع ٍتوسصب
انعيمج انإاف ًاءوسس كسسفنب
ًاـحاـبـسصم بلـطـف *اـنـهــه
رــــــخو لـــــــخاد إا بثوو *ٌدعترم وهو يسسو َسسلوبل
اـي لاـقو اـمـهــب جرــخ مــث
نأا  يغـبـنـي اذاـم يدـيـسس
لاقف *َسصلخأا يـكـل عـنـسصأا
حيسسا عوـسسي برـلاـب نـمآا

*كتيب ُلهأاو تنأا َسصُلـخـتـف
 نَم عيمجو وه هاملكو
امهذخأاف *برلا ةملكب هتيب

 ِليـلـلا نـم ِةـعاـسسلا كلـت
نم دمتعاو امهحارج لسسغو
*نوعمجأا هووذو وه هتقو
مدقو هتيب إا امهدعسصأا مث
عـم جـهـتـباو ًةدئاـم اـمـهــل

دق ناك ذإا هتيب لهأا عيمج
.هللاب نمآا

ليإلا ــــــــــــــــ
(83-1 :9 انحوي)

 اـمـيـف ناـمزـلا كلذ
ًاناسسنإا ىأار ٌزات عوسسي
هلأاسسف *هدلوم ُذنـم ىـمـعأا
نم بر اي لئاق هُذيمت
ىتـح هاوـبأا مأا اذـهأا أاـطـخأا

ل ُعوسسي باجأا *ىمعأا دلُو
نكـل .ُهاوـبأا لو أاـطـخأا اذـه
*هيف هلـلا ُلاـمـعأا َرـهـظـتـل
َلامعأا لمعأا نأا  يغبني
.ٌراهن ماد ام ينلسسرأا يذلا
عيطتسسي ل ح ٌليل يتأاي
 تمد ام *لمعي نأا ٌدحأا
*اـعـلا ُروـن اـنأاـف اـعـلا

سضرألاىلعلفتو اذه لاق
ًانيـط هـتـلـفـت نـم عـنـسصو
ينيع طـــلاـــب ىـــلــــطو
بهذا هـــل لاــــقو *ىمعلا

َماولسس ةـكرـبلسستغاو

:4وه) <مهلإاتحتنماونزف مهّلسضأا دق
ىنعي سسّدقملا باتكلا يف ىنزلا) (21
ةهلآا ةدابعو هللا نع داعتبلا ًةداع
نم نارخآا ناعون كانه .(هريغ ىرخأا

ةجتانلا محألا يه محألا ةءارق
،(3-3:1مسص1)دباعملايف مونلا نع
اـنـماـّيأا ىـتـح اـهـل ًلاـمـعـتـسسا دجـنو
نـع ةـجـتاـنـلا مـحألاو ،ةرـسضاـحــلا
مل ةريخألا هذهو ،روبقلا نيب مونلا
سسّدقملا باـتـكـلا يـف ةـلوـبـقـم نـكـت
.(4 :56عسشإا)

اهمدختسست تناك يتلا ةقيرطلا اّمأا
ىلع يتأاي يتلا ،ةفاّرعلا ةاتفلا كلت
يـف لـسسرـلا لاـمــعأا باــتــك اــهرــكذ
انعماـسسم ىـلـع أارـقـُي يذـلا عـطـقـمـلا
لـخ نـم مـيـجـنـتـلا يــهــف ،موــيــلا
ل ةّيبرعلا ةمجرتلا ّنأا ّلإا ،نيباعثلا
يهف ،ةملكلل ينقتـلا رـيـبـعـتـلا لـقـنـت
حور> لدب <ةـفارـع حور> لـمـعــتــسست
هذهو.<tirips nohtyp نابـعـث
يف ولوبأا هلإلا دبعمب طبترت ةفارِعلا

.ولوبأا ةنهك نابعث سسرحي ثيح يفلد
يتلا ةقيرطلا ىلإا ةيمسستلا دوعت امّبرو
.نوفاّرعلا ءلؤوه اهب مّلكتي ناك

انل نّيبتي هعأا درو ام لخ نم
ءوجللا نم انرّذحي سسدقملا باتكلا نا
ّنأا ولو ،انلبقتسسم ةفرعمل ةفارعلا ىلإا
ّلإا ،لئاسسولا هذه سضعب مدــختسسا هللا
لبقتسسملا فسشكل نكت مل هتياــــغ ّنأا
نأا يه ًاذإا ةياغلا .هتئيسشم لقنل لب
ريسسن نأا انيلع يتلا هللا ةئيسشم فرعن
ليجنإا يـف ّبرـلا اـناـعد دقو .اـهـقـفو
ّلأاو هللا توكلم ًلّوأا بلطن نأا ىّتم
امب ةّسصاخو ،ىرخألا رومألاب ّمتهن
ـف> :لـبـقـتـسسمـلا يـف اـنـل ثدحـيــسس
.هسسفنل امب ّمتهي دغلا ّنأل دغلل اوّمتهت
.(43 :6تم) <هّرسش مويلا يفكي

ةثداحلا هذه يف تفلا ّنأا ريغ
،ةفاّرعلا هذه ّنأا ،اهنم انقلطنا يتلا
،تفرتعا ،ولوبأا هلإلا ةمداخ يه يتلا
يذلا ّيلعلا هللاب لب همدخت نمب سسيل
كلذو .سصخلا قيرطب هُماّدخ رّسشبي
يـتـلا ةـسسجـنـلا حاورألا لاـثــم ىــلــع
هللا نبا هنا ىلع عوسسي برلاب تفرتعا
نكل .(11 :3 ؛52-32 :1رم) ّيلعــــلا

حاورألا كلتب عوـسسي ّبرـلا لـعـف اـمـك
حور جورخب رمأا ذإا سسلوب لعف كلذـــك
اًسضيأا كلذ ناك دقل .ةاتفلا نم ةفارعلا

ل يـكـل ،سسلوـب لوـسسرـلا نـم ةـمـكــح



.(لــَسسرا هُسسفـــت يذـــلا)
داــعو لــسستــغاو ىــسضمـــف
نـيذـلاو نااــف *ًاسصب
هنأا ُلبـق نـم هـنورـي اوـناـك
اذه سسيلأا اولاق ىمعأا ناك
ُسســِلــجــي ناــك يذــلا وـــه
مهسضعب لاقـف .يـطـعـتـسسيو
هنإا اولاق نورخآاو *وه اذه
لوقي ناكف وه امأاو .ههبسشي
فيك هل اولاقف *وه انأا يّنإا
كاذ باجأا *كانيع ْتحتَفنا

ُعوسسي هل ُلاقي ٌناسسنإا لاقو
ينيع ىـلـطو ًاـنـيـط عـنـسص ِةــكرــب إا بهذا  لاــقو
ُتيـسضمـف .لـسستـغاو َماوـلـسس
اولاقف *ُتْرَسصبأاف ُتلسستغاو
*ُملعأا ل لاقف .كاذ نيأا هل
ناـك يذـلاـب يأا هـب اوـتأاــف
*يسسيرفلا إا ىمعأا ًبق
ُعوـسسي عــنــسص ح ناــكو
ُموي هيـنـيـع حـتـفوَطلا
نويسسيرفلا ُهــلأاــسسف *تبــسس
مهل لاقف .رسصبأا فيك ًاسضيأا

مث ًانيط ينيـع ىـلـع لـعـج *ُرِسصبُأا نآلا اـنأاـف ُتلـسستـغا
يسسيرفـلا نـم ٌموـق لاـقـف
هللا نم سسيل ُناسسنإلا اذه
.َتبــسسلا ظــفـــحـــي ل هـــنأل
رِدقـي فـيـك اوـلاـق نورــخآا
َلثم لمعي نأا ٌئطاخ ٌناسسنإا

مهنيـب عـقوـف .تاـيآلا هذـه
ًاــسضيأا اوــلاــقــف *ٌقاـــقـــِسش
هنع تنأا ُلوقت اذام ىمعأل
 .كيـــــنيع حتف هنإا ثيح نم
ِقدسصي و *يبن هنإا لاقف
ىمعأا ناك هنأا هنع دوهيلا

يوـبأا اوـعد ىـتـح رـسصبأاــف
اـمـهوـلأاـسسو *رـسصبأا يذــلا

يذلا امكُنبا وه اذهأا َلئاق
.ىــمــعأا دلُو هــنإا نلوــقـــت
مهباجأا *نآلا َرسصبأا فيكف
نأا ُملعـن نـحـن لاـقو ُهاوـبأا

*ىمعأا دلُو هنأاو انُدَلَو اذه
ف نآلا رسصبأا فيك امأاو
ِهيـنـيـع حـتـف نـم وأا مـلـعـن
ُلماك وه .مـلـعـن ل نـحـنـف
مّلكتي وهف هوـلأاـسساـف ّنـسسلا

اذه ُهاوـبأا لاـق *هـسسفـن نـع
نم نافاخي اـناـك اـمـهـنأل

يـكاـطـنألا عـمـجـمـلا ىـلا اــهــنأاــسشب
تارارق نم مزلي ام ذاختل سسدقملا
.هلجأا نمو عمجملا داقعنا لبق اهنأاسشب
عمجـمـلا لـمـع قاروأا سصخـي اـمـيـفو
ررــــق ،سسدقملاريبكلايسسكذوثرألا
ةحرتقـمـلا تـيدعـتـلا لوـبـق ،ءاـبآلا
ةيراسشتسسلا ةنجـلـلا اـهـتـَظـحـل يـتـلا
داجيإا اهفيلكتو هتطبغ نم ةـفـلـكـمـلا

نابسسحلاـب ذـخأاـت ةـحـسضاو ةـغاـيـسص
يف يكاطنألا عمجملا ءابآا تلوادم
ًاـسضيأا اوررـق اـمـك .سصوــسصخــلا اذــه
ةـيـكاـطـنأا ةـيـمـعإا ةـنـجـل لـيـكــسشت
يسسكذوثرألا عمجملا لمـع ةـبـكاوـمـل
حرـسشو راـهـظإاو سسدقــمــلا رــيــبــكــلا
هاياسضق لك نم يـكاـطـنألا فـقوـمـلا
ٍنيودت ةـنـجـل لـيـكـسشتو ةـحورـطـمـلا
ةرولبو ةغايسص يف مـهـسست ةـيـكاـطـنأا
نعردسصتسس يتلا <ةيعمجملا ةلاسسرلا>
 .ريبكلا يسسكذوثرألاعمجملا

لجأا نم ،ًايلاع توسصلا ءابآلا عفري
يـف مـسسلا لـحإل داـجــلا لــمــعــلا
ةلئاهلا ةيناسسنلا ةمزألا لحو ،ايروسس
ةجيتن يروسسلا بعسشلا اهسشيعي يتلا
يتلا ةـمـثآلا تارـيـجـفـتـلاو باـهرإلا
نوبلاطـيو .هـتاـنوـكـم لـك فدهـتـسست
هدوهج فثكي نأاب يلودلا عمتجملا

تاردابم داجيإا يف مهاسسيل نواعتيو
فـقو ىـلا دوـقـت ةـقـسسنـمو ةـكرـتـسشم
باهرإلاو فنعلل دح عسضوو برحلا
دّرسشيو رسشبلا لتقيو رجحلا رمدي يذلا
نم ىسصحي ل ًاددع كرتيو نييملا
ةلحرملا ىلإا لاقـتـنلا مـث اـياـحـسضلا
  .رامعإلا ةداعإاو ةيملسسلا ةيسسايسسلا

ةمزألا ماـمأا مـلأاـب ءاـبآلا فـقوـت
حوزنلا نع ةجتانلاةميسسجلا ةيناسسنإلا

قرسشلا تاعمتجمو لود نم ريجهتلاو
يتلا دوـهـجـلا اوـسضرـعـتـسساو طـسسوألا
ًةروكسشم راسشتـنلا تاـيـسشرـبأا اـهـلذبت
نـيذــلا ةــياــعرو ءاــسصحإا لــجأا نــم
ىـلا ةـيـسساـقـلا فورـظـلا مـهـترـطـسضا

دّبكتو مهتئاـعو مـهـتوـيـب ةرداـغـم
اونمث .اهـتاـناـعـمو ةـبرـغـلا تاـقـسشم
تايسشربألا اهب موقت يتلا تاردابملا

ةاـناـعـم نـم فـيـفـخـتـلـل اـياـعرــلاو
اودسشانو ءوجللا يبلاطو نيرجاهملا
يف اـم لذـبو نـماـسضتـلا نـيـنـمؤوـمـلا

ءلؤوه تاـجاـيـتحا ةيـبـلـتـل مـهـعـسسو
رّرك .مهتنحم يف مهناسضتحاو ةوخإلا
هذـه لـح نأا ىـلـع مـهديـكأاــت ءاــبآلا

ليعفـت ةرورـسض ىـلـع اوددسشو .نـكـمأا
موقت يذلا يثاغإلاو يئامنلا لمعلا
لاطيل تاينارطملاو ةيكريرـطـبـلا هـب
كلذو نيجاتحملا نم نكمم ددع ربكأا

دسسو حارــجــلا ةــمـــسسلـــب لـــجأا نـــم
اهنم يناعت يتلا ةريبكلا تاجاحلا
مهو .مـهـئاـنـبأا نـم ةرـيـبـك ةـحـيرـسش
يكل لاجملا اذه يف ءادنلا نوقلطي
نينـمؤوـمـلا عـيـمـج دوـهـج رـفاـسضتـت
ةجاحب وه نم لك ةدعاسسمو ةمدخل
 .ةبعسصلا مايألا هذه يف ةدعاسسم ىلا

قئاثوو بناوج لك ءابآلا سسرادت
عمزملا ريبكلا يسسكذوثرألا عـمـجـمـلا
يف مداقلا ناريزح71 يف هداقعنا

لظ يف دقعـنـي يذـلاو تيرـك ةرـيزـج
لك اهجئاتن يف لاطت ىربك تلّوحت
اهتاعمتجموةيسسكذوثرألا سسئانكلا

ةـيـمـهأا ىـلـع اوددسشو .اـهـيــنــمؤوــمو
اذه يف ةلاعفلا ةيكاطنألا ةكراسشملا
ذـنـم هـل دادعإلا أادب يذـلا عـمــجــمــلا
اوـبـحر .يـسضاـمـلا نرـقـلا تاـنـيـتــسس
نأا لجأا نم لذبت يتلا دوهجلا عيمجب
ةداـهـسشلا نـع عـمـجـمـلا اذـه رــّبــعــي
.مويلا ملاع يف ةدحاولا ةيسسكذوثرألا

ٍتيدعت قئاثولا هذه نأاسشب اورقأاو
ةحسضاو ةغايسص ىلع اوقفتاو ،اهيلع
نأاسشب كرتسشملا يكاـطـنألا فـقوـمـلـل
لودج ىـلـع ةـجردمـلا عــيــسضاوــمــلا
نأا بجي يتلا تـسضعـمـلاو لاـمـعألا
يسسكذوثرألا عمجمـلا اذـه اـهـحرـطـي
ملاع ريـمـسض ىـلـع سسدقـمـلا رـيـبـكـلا
عمجملا تاسسلج كرت اوررقو .مويلا
ةرولب لجأا نم ةـحوـتـفـم يـكاـطـنألا
نأاسشب يئاهـنـلا يـكاـطـنألا فـقوـمـلا
ىلع كلذو سسدقملا ريبـكـلا عـمـجـمـلا

نم ةمداقلا مايألا هلمحت دق ام ءوسض
ةيكاطنألا ةردابملا نأاسشب تادجتسسم
اهلّمح يتـلا ةـيـباـجـيإلاو ةـيـمـسسلا

ةيكريرطبلا ِدفولكريرطبلا ُةـطـبـغ
رهسش علطم يف هراز يذلا ةينوكسسملا
لح داجـيإا نأاـسشب مرـسصنـمـلا ناـسسيـن
ةيكريرطب عم فخلل يسسنكو يئاهن
سسدقملا عمجملا لكسش كلذك .ميلسشروأا
ةعباتمل ةيناملعو ةيكيريـلـكإا ةـنـجـل
عمـجـمـلاـب ةـقـلـعـتـمـلا تادجـتـسسمـلا
قابتسسا اهتمهم ريبكلا يسسكذوثرألا

فـقاوــمــلا عــيــمــج ةــسساردو دسصرو
سسئاـنـكـلـل ةـيـجراـخـلاو ةــيــلــخادلا
تايسصوتلا عفر لجأا نم ةيسسكذوثرألا



لمعلاب نوكي امنإا ةيناسسنإلا ةمزألا
يـف بورـحـلا فـقو لـجأا نـم يدجـلا
ديدحتلاب ايروسس يفو طسسوألا قرسشلا

ومنلاو مـــــــــــسسلاو لدعلالحإاو
  .دلبلا اذه عوبر يف يداسصتقلا

ماـعـلا يأارـلا ًاددجـم ءاـبآلا تفـلـي
انحوي نينارطملا ةيسضق ىلا يلودلا
دق نيذلـلا يـجزاـي سسلوـبو مـيـهارـبا

نع ديزي ام امهفاطتخا ىلع ىسضم
يلود تمسص لظ يف تاونسس ثثلا

نم ىسسقأا هعقو راسص ،قبطم يميلقإاو
ىلع ًاميإا دسشأاو نيفطاخلا ةميرج
ءابآلا دسشاني .مهـيـّبـحـمو مـهـسسئاـنـك
تاـمـظـنــمــلاو يــلودلاعمتجملا
دوهجلا ىسصقا لذبت نأاب ةيناسسنلا

ىلعلمعلاوامهريسصمفسشك لجأا نم
عـــيـــمـــج رـــيرــــحــــتو اــــمهريرحت
 .نيفوطخملا

ةيطارقميدلا ةيلمعلاب ءابآلا بحري
ةـيدلـبـلا تاـباـخـتـنلا تقـفار يـتــلا

نانبل اهـسشيـعـي يـتـلا ةـيراـيـتـخلاو
سسلاـجـمـلا ديدجـت ىـلإا دوـقـت يـتـلاو
نم ءابآلا وعدي .ةيدلبلاو ةيرايتخلا
ةيلوؤوسسمب مهتمدخ مامتإا ىلإا اوبخُتنا

نينـطاوـمـلا عـيـمـج ةـمدخـل دّرـجـتو
ءامـنإا لـجأا نـم ةـيدج لـكـب لـمـعـلاو
ةئيبلا ىلـع ةـظـفاـحـمـلاو قـطاـنـمـلا

ةسصاخبو سسانلا لكاسشمب مامتهلاو
دوهجلا ءابآلا نّمثـي .مـهـنـم ءارـقـفـلا
يف ةيمسسرلا ةزـهـجألا اـهـتـلذـب يـتـلا
اهنوعديو ةيباختنلا ةيـلـمـعـلا ةرادإا

نيمأات لجأا نم اهدوهج فّثكت نأل
داسسفلا ةحفاكمو نينطاومـلا ةـمـسس
تاردخملاو ةقرسسلا مئارـج اـمـيـسسلو
 .رسشبلاب راجتإلاب قّلعتت يتلا كلتو

نيلوؤوسسملا مهتوـعد ءاـبآلا رّرـكـي
نيسصحـت ةرورـسض ىـلا نـيـيـناـنـبـلـلا
فسصعت يتلا تامزألا هجو يف نانبل
يف رارمتسسلا تايعادت هبينجتو هب
ىلا مهنوعديو .يتاـسسسسؤوـمـلا غارـفـلا
ىلا ماكتحلاو مهتايـلوؤوـسسم لـمـحـت
مويلا ،قفاوتـلاو روـتـسسدلا تاـبـجوـم
سسيـئر باـخـتــنا ىــلــع ،دغــلا لــبــق
لامآا ىوتسسم ىلع نوكي ةيروهمجلل
ةلود ،ةلودلا نوسص يف نـيـيـناـنـبـلـلا
تاسسسسؤوملا لمع ليعفـتو ،ةـنـطاوـمـلا

لقتسسا ىلع ةظفاحملاو ةيروتسسدلا

دق اوناك دوهيلا نأل دوهيلا
ٌدحأا فعا نإا هنأا اودهاعت
نـم ُجَرـخـُي ُحـيـسسا هـنأاـب
هاوبأا لاق كلذلف *عما

*ُهولأاسساف نسسلا ُلماك وه
يذلا َناسسنإلا ًةيناث اوعدف
ِطعأا هل اولاقو ىمعأا ناك

نإاف .هلل ًادنأا ملعن ا اذه
باجأاف *ٌئـطاـخ ناـسسنإلا

ل وه ٌئطاخأا :لاقو كاذ
ًادحاو ًائيسش ملعأا امنإا .ُملعأا
اـنأا نآلاو ىـمـعأا تنــك أا
ًاـسضيأا هـل اوـلاـقــف *ُرــِسصبُأا

حتف فيك .كب عنسص اذام
دق مــهــباــجأا *كيـــنـــيـــع
.اوـعـمـسست مـلــف مــكــتخأا

اوعمسست نأا نوديرت اذامف
ًاسضيأا متـنأا مـكـلـعـلأا .ًاـسضيأا
هــــل اوـسصت نأا نوديرــــت
هل اولاقو هومتسشف *ذيمت
نحن امأاف .كاذ ذيملت تنأا

نحنو *ىسسوم ُذيمت انإاف
مــلــك دق هــلــلا نأا مــلــعــن
ملعن ف اذه امأاف *ىسسوم
ُلجرلا باجأا *وه نيأا نم
ًابجع اذه  نإا مهل لاقو
نيأا نم نوملـعـت اـم مـكـنأا

نحنو *ينيع حتف دقو وه
ُعـمـسسي ل هـلــلا نأا مــلــعــن
ىقتا ٌدحأا اذإا نكلو .ِةأاطخلل
هلف هـَتـئـيـسشم َلـِمـعو هـلـلا
 رـهدلا ذـنـم *بيـجـتـسسي
ينيع حتف ًادحأا نأا عَمسسُي
نكي  ولف *ىمعأا ٍدولوم
نأا ردقـي  هـلــلا نــم اذــه
اولاقو هوباجأا *ًائيسش لعفي
دق اــياــطا  كـــنإا هـــل
تنأاـفأا .كـِتــلــمــجــب َتدلُو
*ًاجراخ هوجرخأاف .انمّلعت
هوجرخأا مهنأا ُعوسسي عمسسو

هـل لاـقو هدجوـف .ًاـجراـخ
باجأاف هللا ِنبابتنأا ُنمؤوتأا

ُدّيسس اي وـه نمف لاقو كاذ
عوسسي هل لاقف *هب نمؤوأل
كعم ُملكتي يذلاو هتيأار دق

تنمآا دق هل لاقف *وه وه
.هل دجسسو بر اي

هـيـسضارأا ةـمـسسو هـتدحوو ناــنــبــل
 .نيطوتلا رطاخم ىلإا ًةسصاخ هّبنتلاو

مهءانبأا مهتاولسص يف ءابآلا لمحي
نأا مسسلا بر نولأاسسيو قارعلا يف
نأاو دلبلا اذه يف همسس حور نّطوي
عفدت فنعو بارطسضا لك هيف دمخي
 .نييندملا ُحاورأا ةظهابلا هَتروتاف

دـب لاوـحأا ىـلـع ءاـبآلا عـلـطاو
عاـسضوألا سصاـخ لـكـسشبو راـسشتــنلا
ةيداسصتقلاو ةيسسايسسلاو ةيعامتجلا

،نيتنجرألاو ليزاربلاو ـيوزـنـف يـف
اهبعسشو اهـتاـموـكـحـل نوـُجرـي مـهو
امب دوسشنملا رارقتسسلا ىلإا َلاقتنلا
ةـيـتاـيـحـلا تاـبوـعـسصلا نمففخي
رودلا ةداـعـتـسسل لاـجـمــلا حــتــفــيو
ةمهاسسمربعلودلا هذـهـل يداـيرــلا
 .كلذ لك يف انئانبأا

يتلا دوهجلاب عمجملا ءابآا هّوني
نانويلا ةسسينكو نانويلا بعسش اهلذبي
نم اًبره هيلا نيـمداـقـلا ةـياـعر يـف
نـم مـغرـلاـب كلذو ،بورـحـلا تـيو
ةـيداـسصتـقلا تاـبوــعــسصلاو ةــمزألا

بعسشلا اهنم يناعـي يـتـلا ةـيـلاـمـلاو
عمجملا ءابآا بحرـي اـمـك .يـناـنوـيـلا
سسيسسنرف ابابلل كرـتـسشمـلا نـعإلاـب
سسواملوثرب ينوكسسمـلا كرـيرـطـبـلاو
سسومينوريإا نانويلا ةفقاسسأا سسيئرو
يبلاطو نيرجاهملاو نيئجلا نأاسشب

عمتجملا مهعم نوعديو ءوجللا قح
لاـمـعـتـسسل> مـلاـعـلا ةداـقو يــلودلا

دارفألا ءاقب نامسضل ،لئاسسولا عيمج
،نييحيسسملا مهيف امب ،تاـعاـمـجـلاو
قـحـلاـب عـتـمــتــلاو مــهــناــطوأا يــف
.<ناـمأاو مـسسب سشيـعـلاـب يـسساـسسألا

قايسسلا يف عمجملا ءابآا نّمث كلذك
نعإا اهنمسضت يتلا فقاوملا هسسفن
سسيسسنرف ابابلا نيب كرتسشملا انافاه
وكسسوم كريرطب ،ليريك كرـيرـطـبـلاو
سصخي امـيـف اـمـيـسسلو اـيـسسور لـكو
دوجولاو طسسوألا قرسشلا يف مسسلا
 .هيف دهاسشلا يحيسسملا

نأا لجأا نم مهتاولسص ءابآلا عفري
ىلـع هـمـسس حور هـلإلا برـلا غـبـسسي
مهءاـنـبأا كراـبـي نأاو عـمـجأا مـلاـعـلا

راسشتنلا دبو نطولا يف مهظفحيو
هتمحر رفاوب اهرسسأاب ةيرسشبلا دميو
 .ةيهلإلا


