
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(03-11:91 لشسرلالامعأا)

 مايألا كلت دبت اد
يذلا ِقيشضلا ِلجأا نم ُلشسرلا

َضســُناــفــِتــشسا ِببــشسب َلــشصح
َضسُقو َةيقينيف إا اوزاتجا

َنوملـكـي ل مـهو َةـيـكاـطـنأاو
َدوـهـيـلا لإا ِةـمـلــكــلاــب ًادحأا

مهــنم ًاموـــق نــــكلو *طقف
.يناورْيَقو يشسُُق اوناك
َةيكاطـنأا اوـلـخد ا ءلؤوـهـف
َينانويـلا َنوـمـلـكـُي اوذـخأا

ششبــُم برــلاــب َنــيرــ عوـشسي*
َنمآاف .مهعم برلا ُدي تناكو
*برلا إا اوعجَرو ٌثك ٌددع
ِناذآا إا كلذ ُخ َغـــلــــبــــف
َمـيـلـششروأاـب يـتـلا ِةـشسيـنـكـلا

زاتجي يكل ابانرـب اوـلـشسرأاـف
َلـبـقأا اـمـلـف *ةـيـكاـطــنأا إا

َحرــف هــلـــلا َةـــمـــعـــن ىأارو
 اوتُبثي نأاب مهلك مهظعوو
هـنأل *بلـقـلا ِةزـعـب برــلا

نم ًائِلت ًااشص ًجرناك
.ناإلاو ِضسدقـــــلا ِحورـــــلا

*ٌثك ٌعمج برلا إا مشضناو
َضسوشسرط إا ابانرب جرخ مث

 و .لواشش ِبلطهدجو ا
اددرتو *ةيكاطنأا إا هب ىتأا

هذـه  ًةـلـِماـك ًةـنـشس ًاــعــم
ًاثك ًاعمج املعو ةشسيـنـكـلا

 يحيشسم ُذيمتلا َيعُدو
كلــت و *ًلوأا ةــيــكاــطـــنأا
مـيـلـششروأا نـم ردحـنا ماـيألا
َماقف *ةيـكاـطـنأا إا ُءاـيـبـنأا

ُضسوُباـغأا هـمـشسا مـهـنـم ٌدحاو

حيسسملل ةداهسشلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليجنإا يف ةّيشساشسألا زئاكرلا ىدحإا

ةليشسولا يه يتلا ،<ةداهششلا> انحوي
ضصّلخم حيشسملاب ةراششبلا لقنت يتلا
رشصحُت ل يه .لايجألا ّلك ىلإا ملاعلا
ىّطختت لب نينّيعم ٍناكم وأا نامزب

عماشسلا ىلإا لـشصتـل زـجاوـحـلا عـيـمـج
 .<؟نمؤوت له> :لأاشسُي يذلا ،مويلا

ّيلإا لشصو ام لقنأا نأا يه ةداهششلا
نع وأا ام رـمأا نع
يهو .ام ضصخشش
دح ىـــلإا هـــبـــششت
اــــم ديـــــــــعــــــب
يـــف هـــيـــّمـــــشسن
اــــــــــــــــنــــماــّيأا
يـتـلا ،<ةداــفإلا>
اًدنـتـشسم رـبـتــعــُت
ةداهششلا .اـيـمـشسر
يــلدــُي نأا اـــًشضيأا
امبناشسنإلا
.دِهاششوهف،َدَهاشش
متخي يذلا دِهاششلا هشسفن وه ديهششلاو
ّنأاريغ.ضصاخلاهمدبهتداهشش ىلـع
اًقفوضشيعلاوهو،ًاثلاث ًاهجو ةداهششلل
ةداهششلل ةثثلا هجوألا هذه .اهاوحفل
ّبشصت يهو ،ةشسّدقملا ةشسينكلا اهتّنبت
وه عوشسي ّبرلا :اـهـشسفـن ةـناـخـلا يـف
 .ملاعلا ضصّلخم ،هللا نبا حيشسملا

ىلعموقتلشصألايفةداهششلا
يذلا> :ّيباتكلا وأا ّيمكلا نـعإلا

يذلا ،هانعـمـشس يذـلا ،ءدبـلا يـف ناـك
،هاـندهاـشش يذـلا ،اـنـنوـيـعـب هاــنــيأار
.ةايحلا ةملك ةهج نم ،انيديأاهتشسملو
دهششنو انيأار دقو ،ترهظُأا ةايحلا ّنإاف
تناك يتلا ةّيدبألا ةايحلاب مكربخنو

.(2-1 :1وي1) <انل ترهظُأاو بآلا دنع
ضضّرعت ىلإا دعب اميف تدأا ةداهششلاهذه
توملا ىلإا ًلوشصو ،ديدهتلل اهنلعي نم
ىركشس ةأارملا تيأارو> :حيشسملا لجأا نم
<عوشسي ءادهشش مد نمو نيشسيّدقلا مد نم
نأا دحاو ّلكل َطعُي مل هّنأا ّلإا .(6 :71ؤور)
توـمـي نأا وأا ًةـهاـفـشش هـتداـهـشش نـلـعــي
نأا دحاو ّلـكـل يـطـعأا نـكـلو ،اـهـبـبــشسب
قفو كلشسي نم ّلكف .اهيلع ءانب ضشيعي
اذهو> :اهتقيقح ىلع دكؤوي ةراششبلا هذه

يذلا ربـخـلا وـه
هـنـم هاـنـعـمــشس
ّنإا :هب مكربخنو
ضسيلو ٌروـن هـلـلا

.ةّتبلا ةملظ هيف
انل ّنإا :انلق نإا
هــعـــم ًةـــكرـــشش
يـف اــنــكــلــشسو
بذكـن ،ةـمـلـظـلا

لـمـعــن اــنــشسلو
نإا نكلو .قـحـلا
رونلا يف انكلشس

عم انشضعب ٌةكرشش انلف ،رونلا يف وه امك
انرّهطي هنبا حيشسملا عوشسي مدو ،ضضعب
.(7-5 :1وي1) <ةئيطخ ّلك نم

برلل يه انحوي ليجنإا يف ةداهششلا
يأا ،اهلبقي نم ّلك ّنأا اهفدهو ،عوشسي
،هللا نبا حيشسملا وه عوشسي ّنأاب نمؤوي
:12 ؛13 :02وي) ةّيدبألا ةايحلا لاني
.عوشسي حيشسملل دهششي ّلكلاو ،(42-52
وـه يـل دهـششي يذـلا> :هـل دهـششي بآلاــف
اهدهششي يتلا هتداهشش ّنأا ملعأا انأاو ،رخآا
ينلشسرأا يذلا هشسفن بآلاو ... قح يه يل
حورـلا .(73و23  :5وـي) <يـل دهـششي
شضيأا هــل دهــششي ضسدقــلا ءاـج ىـتـمو> :اـً
،بآلا نم مكيلإا انأا هلشسرأا يذلا يّزعملا
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انربـخـي ىـمـعألا ةـثداـح يـفـف .هـلـلا
،ىمعألا لأاشس عوشسي ّبرلا ّنأا ّيليجنإلا
؟هـلـلا نـباـب ُنـمؤوـتأا> :هاـفــشش نأا دعــب
دـّيـشس اـي وــه نــم :لاــقو كاذ باــجأا

،هتيأار دق :عوشسي هل لاقف ؟هب نمؤوأل
نمؤوأا :لاقف .وه وه كعم مّلكتي يذلاو
.(83-53 :9) <هـل دجـشسو .دـّيــشس اــي
ذنم عّلخملا ءافشش ةثداح يف ً كلذك
هافشش نأا دعبف .ةـنـشس نـيـثـثو ٍناـمـث
هفرعف لكيهلا يف هدجوو داع ّبرلا
هدجو كلذ دعب> :اًشضيرم ناك يذلا
دق َتنأا اه :هل لاقو لكيهلا يف عوشسي
كل نوكي ّئل ،اًشضيأا ئطخُت ف ،َتئرب
دوهيلا ربـــخأاو ناشسنإلا ىشضمف .ّرششأا
-41 :5) <هأاربأا يذلا وه عوشسي ّنأا

51).
ّلك اهلبقي ل ةداهششلا هذه ّنأا ريغ

عم ثدح امكف .اهأارقي وأا اهعمشسي نم
عوشسي ّبرلاب اونمؤوي مل نيذلا دوهيلا
اورمآات لب ل ،رظتنملا حيشسملا وه هّنأا

،هبلشص ىلإا رـمألا مـهـب لـشصوو هـيـلـع
نولبقي ل نيذلا عم مويلا رمألا اذكه
مهنم نـيرـيـثـكــلا ىرــنــف ،ةداــهــششلا
ولو ،هب نورّهششيو حيشسملانوبراحي
.ةيناث ةّرم هوبلشصل اوعاطتشسا

ةأارملا لثم ،ةشسينكلا انوعدت انه نم
ةداهـششلا هذـه لوـبـق ىـلإا ،ةـّيرـماـشسلا

ّبرلاب نينمؤوم ،نيرخآلا ىلإا اهلقنو
هللا نبا وه هّنأا ىلع حيشسملا عوشسي
:ةّيدبألا ةايحلا لاننف ،ملاعلا ضصّلخم
ماّدق عوشسي عــــنشص ًةريثك َرخأا ٍتايآاو>
اّمأاو .باتكلا اذه يف بتكُت مل هذيمت
عوشسي ّنأا اوـــــنمؤوتل تبتُك دقف هذه
مكل نوكت يكلو ،هللا نبا حيشسملا وه
-03 :02) <همشساب ٌةاـيـح مـتـنـمآا اذإا

13).

نولّوَألا نويحيسسملا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةّيشسكذوـثرألا ةـشسيـنـكـلا تبـّتر

يذلا ةلاشسرلا لشصف نوكي نأا ةشسّدقملا
لشسرلا لامعأا رفشس نم ضسادقلا يف أارقُي
.حـشصفـلا ديـع يـلـت يـتـلا ةرـتـفـلا يـف
ةماـيـق عـم هـّنأا رـفـشسلا اذـه اـنرـبـخـي
ىرششبلا  نولقني ذيمتلا ذخأا حيشسملا

نوكتـشس نأا ِحورـلاـب أاـبـنأاـف
ِعيمج ىلع ٌةميظع ٌةعا

 كلذ عقو دقو .ةنوكشسا
َمَتَحف *رشصيق ضسويدولكمايأا
شسحب ُذـيـمـتـلا شسيتي ام ِبَ ُر
اولِشسرُي نأا مهنم ٍدحاو لكل

نِكاشسلا ِةوخإلا إا ًةمدِخ
 كلذ اولعـفـف *مـيـلـششروأا

ىـلـع خوـيـششلا إا اوـثـعــبو
 .لواششو ابانرب يديأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(24-5 :4 انحوي)
 ُعوشسي ىتأا نامزلا كلذ

ُلاقُي ِةرِماشسلا نم ٍةنيدم إا
شضلا ِبرقـب ُراـخوـشس اـهـل ِةَعْيَ
َفُشسويل ُبوقعي اهاطعا يتلا
ُع كاــنــه ناــكو *هــِنـــبا
َبِعت دق ُعوشسي ناكو .بوقعي
علا ىلع ضسلجف.شسا نم
*ةشسداشسلا ِةعاشسلاُوحنناكو
ِةَرِماـشسلا نـم ٌةأارـما ِتَءاـجـف
ُعوشسي اهل لاقف .ًءام َيقتشستِل
نإاــف *َبَرــششأل يــنــيـــطـــعأا
إا اوشضم دق اوناك ُهَذيمت
*ًاماعط اوـعاـتـبـيـل ةـنـيدا

ُةيرـِماـشسلا ُةأارا ُهـل ْتـَلاـقـف
يّنم َبَرـششت نأا ُبلـطـت فـيـك
ٌةأارــما اــنأاو يدوـــهـــي َتنأاو
َنوطِلاخي ل ُدوهيلاو ٌةيرماشس
ُعوـشسي باـجأا *ـّيرــماــشسلا

ِهللا َةيطع ِتْفَرع ول اهل لاقو
ينيطْعأا ِكل لاق يذلا نمو
هـنـم ِتنأا ِتـْبــَلــَطــَل بَرــششأل
ُهل تلاق *ايح ًءام ِكاطعأاف
كعم ضسيل هنإا ُدّيشس اي ُةأارا

.ةقيمع ُرئبلاو هب يقتشست ام
*يا ُءاا كل نــيأا نـــِمـــف
انيـبأا نـم ُمـَظـعأا تنأا َكـلـعـلأا
َرئبلا اناـطـعأا يذـلا َبوـقـعـي
ُهوـنـبو وــه َبرــشش اــهــنــمو
ُعوـشسي باـجأا *ُهــُتــيــششاــمو
نم ُبرششي نَم لك اهل لاقو
امأاو .ًاشضيأا ضشَطعي ِءاا اذه
انأا يذلا ِءاا نم ُبرششي نَم

،قثبني بآلا دنع نم يذلا ،قحلا حور
دهششي وهو .(62 :51) <يل دهششي وهف
دهششيو ،يشسفنل دهاششلا وه انأا> :هشسفنل
.(81 :8) <يـنــلــشسرأا يذــلا بآلا يــل
نودهششي ذيمتلاو نادمعمـلا اـنـحوـي
هلـلا نـم ٌلـَشسرـم ناـشسنإا ناـك> :اـًشضيأا
دهششيل ةداهششلل ءاج اذه .اّنحوي همشسا
مل .هتطشساوب ّلكلا نمؤوي يكل ،رونلل
... رونـلـل دهـششيـل لـب ،روـنـلا وـه نـكـي
انأاو ... :ًئاق ىدانو هل دهشش انحويو
نــبا وــه اذـــــه ّنأا ُتدهـــششو ُتيأار دق
اذه> ؛(43 ،51 ،7-6 :1وــــي) <هللا

بتكو اذـــهب دهششي يذلا ذيملتلا وه
:12) <ّقـح هـتداـهـشش ّنأا مـلـعـنو .اذـه
42).

،ةّيرماشسلا ةأارملا ةثداح ىلإا ةدوعلاب
ثدحلالخ نم انلشصت ةداهششلا ّنإا
عـم ىرـج اـم عـمـشسنثيح،ّيليجنإلا
ىـلـع فّرـعـتـنو ،ةـّيرــماــشسلا ةأارــمــلا
ةّرملا نم هب نمؤون ل دق انّنكل .حيشسملا
نع ّيليجنإلا انل هلقني ام ّنأل ،ىلوألا
ءاملا> :قـيدشصتلا بعـشص عوـشسي ّبرـلا
هّنأا هشسفن انل نلعُي امدنع هّنكل !!<ّيحلا
فقن نأا اننكمي ل ،هللا نبا حيشسملا

نأا ،اّنمآا اذإا ،انيلع لب ،يديألا يفوتكم
نـيرـخآلا ىـلإا ةداـهـششلا هذـه لــقــنــن
حيشسملا مهـل اـنـلـقـن دق كلذب نوـكـنـف
َلِبـَق اذإاو .ةداـهششلا لـخ نـم ،هـشسفـن
نونمؤوي ٍذـئدنـع ،اـنـتداـهـشش نورـخآلا
حيشسملا وه عوشسي ّبرلا ّنأاب مهرودب
ِةنيدملا كلت نم هب َنمآاف> :هللا نبا

شسلا نـم َنورـيـثـك يرماـك ببشسبِ نيِم
لُك يل لاق هّنأا ُدهششت تناك يتلا ِةأارملا َنويِرماشسلا ِهيلإا َءاج املف .ُتلعف ام
َكانه َثكمف ،مهدنع َثُكمي ْنَأا ُهولَأاشس
ِببـشسب ادج ُرـثـكأا هـب نـمآاـف .ِنـيــموــي
ُدعب انشسل اننِإا :ِةَأارملل اولاقو .هِمَك
دق ُنحـن اـَنـنَأل ،نـمؤوـن كمـك ِببـشسب
ِةقيقحلاب وه اذه نَأا مـلـعـنو اـنـعـمـشس
-93 :4وي) <ملاعلا ُضصلخم ُحيشسملا

24).
يف ثدح ّلك عم رّركتي رمألا اذه

انوعدي ةّرم ّلـك يـف .اـّنـحوـي لـيـجـنإا
ىلإا ،عوشسي ّبرلا ناشسل ىلع ،ّيليجنإلا
نبا حيشسملا وه هّنأا ىلع هب ناميإلا



إا َضشـَطـعـي نـلـف هـل ِهـيـطـعُأا
 ُهل ِهيطعُأا يذلا ُءاا ِلب *دبألا
ُعُبني ٍءام َعوـبـنـي ِهـيـف ُشصي
ُهـل تلاـقـف *ةـيدبأا ٍةاـيـح إا
اذـه يـنـِطـعأا ُدـّيــشس اــي ُةأارا
َءيجأا لو َضشَطعأا ل يكل َءاا
اهل لاقف *يقتشسأل انهه إا
ِكَلـُجَر يـعْداو يـبـهذا ُعوـشسي
ِتباـجأا *اـنـهـه إا يـّمـلــهو
. َلجر ل ُهنإا ْتلاقو ُةأارا

شسحأا دق ُعوـشسي اـهـل َلاـقـف ِتْنَ
ُهنإاف * َلُجَر ل ُهنإا ِكِلوقب
يذلاو لاجِر ُةشسمخ كل ناك
اذـه .ِكـَلـُجر ضسيــل َنآلا ِكعــم
شصلاــب ِهــِتــلــق هـل تلاـق *قدـ
*يبن كنأا ىرأا ُدّيشس اي ُةأارا
.ِلبا اذه  اودجشس انؤوابآا

يذلا َناكا نإا نولوقت متنأاو
 وه ِهيف َدَجشسُي نأا يغبني
اــي ُعوشسي اهل لاق *ميلششروأا
يـتأاـت اـهـنإا يـنـيـقدشص ُةأارـما
 لو ِلبا اذه  ل ٌةعاشس
اـهـيــف نودجــشست َمــيــلــششروأا
ل ا نودـُجـشست مـتـنأا *بآـل
ا ُدـُجـشسن نـحـنو نوـمـَلـعــت
َنـِم وـه َضصا نأل .مـَلـعــن
يهو ٌةعاشسيتأاتنكلو*دوهيلا
نودجاـشسلا ذإا ٌةَرــِشضاــح َنآلا
بآـل نودـُجـشسي نوـيـقـيـقا
امنإا َبآلا نأل  .قاو ِحورلاب
َلـثـم هـل نـيدجاـشسلا ُبـُلــطــي
نـيذــلاو .ٌحور ُهــلــلا *ِءلؤوــه
قاو ِحورلابف هل نودُجشسي
هل تلاق *اودُجشسي نأا يغبني
يذلا ايِشسَم نأا ُتمِلع دق ُةأارا
ىتمف .يتاي ُحيشسا هل ُلاقُي

لكب انُرِبْخُي وـــــهف كاذ ءاــج
اـنأا ُعوـشسي اـهـل لاـقـف *ٍءيـشش
كلذ دنعو *وه   كَعم ُمّلكتا

ُهنأا اوبجعـتـف ُهُذـيـمـت َءاـج
ْلقي  ْنكلو .ٍةأارما عم ُملكتي
اذا وأا ُبلـــطـــت اذاــــم ٌدحأا
ُةأارا ِتكَف *اهعم ُملكتت

ِةـنــيدا إا ْتشضمو اهَترـج

.م.ق46 ماـع دعـب .كاـنــه ةزارــكــلاو
قرششلا ندم مهأا نم ةيكاطنا تراشص
تطبترا يتلا ىربكلا ةنيدملا تناكف
نـم ةرواـجـمـلا قـطاـنـمـلا ّلــك اــهــب
ةـّيداـشصتـقإلاو ةـّيـشساـيـشسلا ةـيـحاـنـلا

دبو ميلششروأا اهيف امب ةّيركشسعلاو
تظفاح ةناكملا هذه .اهرشسأاب ماششلا

.يشسنكلا ديعشصلا ىلع ةيكاطنأا اهيلع
ةّيحيشسملا ةناـيدلا تحـبـشصأا نأا دعـبـف
ميظنت عمو ةّيروطاربمإلا يف ةلوبقم
دهعىــلــع يــشسنــكــلا عـــشضوـــلا
ةعبارلا ةيكاطنأا تناك ضسوناينيتشسوي
يتلا ةميدقلا ضسمخـلا ضسئاـنـكـلا نـيـب
عم اهاعري كريرطب اهشسأار ىلع ناك
.اهل ةعباتلا قطانملا

يـف تلـشصح يـتـلا ةراـششبـلا دعـب
لشسرلا اتـماـه اـهـيـلإا ىـتأا ،ةـيـكاـطـنأا
ةشسينكلا هذه ْيَشسّشسؤوم ضسلوبو ضسرطب
ينوكشسملا عمـجـمـلا يـف تفرـُع يـتـلا
رئاشسو ةيكاطنأا ةـيـكرـيرـطـبـب عـبارـلا
ةيكاطنأا ىتأا لوشسرلا ضسلوب .قرششملا
نم قششمد برق هتياده تراشص نأا دعب
اّيشسملا نأاب ةرهاجملاو ةراششبلا لجأا
شصو ىتأا اـمـّنإا رـظـتـنـمـلا نم ماقو بلُ
دقف ةماهلا ضسرطب اّمأا .تاومألا نيب
لبق ةيـكاـطـنأا ىـلـع ٍفـقـشسأا لّوأا ناـك
ىرخأا ٍةيحان نم .ةيمور ىلإا هلاقتنا
ميدقلا ذنم ةيـــــكاطنأا ةشسينك تداتعا
اودهــشش نـــــــيذــلا ءادهــششلا مّدقـــت نأا
ىلع نيتباث ،مئاـقـلا حـيـشسمـلـل مدلاـب
دي ىلـع تاداـهـطـشضإلا مـغر ناـمـيإلا
ناـك ءادهـششلا لـئاوأا نـمو ،ناــمورــلا
ةكراطبلا ثلاث ضسوـيـطاـنـغإا ضسيّدقـلا

هذـــه تّدـتـششا دقو .ةـيـكاـطـنأا ىــلــع
يف ةّيحيشسملا تمّرُحو تاداهطشضإلا
هذـه تـــــمّدق نأا ناـكو ،ةــيــكاــطــنأا
ل نيذلا ءادهششلا نم ديدعلا ةنيدملا
ىـلإا مـهــــب دّدششتـت ةـشسـيــنــكــلا لازــت
.مويلا

يف حيشسملا ضسبلي ناشسنإلا ناك نإاو
،ًاـّيـحـيـشسم حـبــشصيــل ةــّيدوــمــعــمــلا

ةيمشستلا هذه اولبرشست نوّيـحـيـشسمـلاـف
يعُد ةنيدملا هذه يف .ةيكاطنأا يف
ىلوألا ةرملل نيّيحيشسم عوشسي عابتأا
 .(62 :11 عأا)

تاءارقلا هذه يتأات .ةنوكشسملا ّلك ىلإا
مدعوميوقلا ناميإلا ىـلـع اـنـّثـحـتـل
،ةهج نم تاداـهـطـشضإلا نمفوخلا

نأا ىـلـع اـنـّثـحـتـل ىرـخأا ةـهـج نـمو
هذه انرودب لقنن نأاو لشسرلاب لّثمتن
عوشسيبرلاب نمؤوـي ل نـمـل ىرـششبـلا
.تاومألا نــيب نم مئاقلا

عبارلا دحألا وه يذلا دحألا اذه يف
،ةّيرماشسلا دحأاب فورعملا حشصفلا دعب
أارــقــُي نأا نوــشسيّدقــلا اــنؤواـــبآا بـــّتر
لامعأا نـم رـششع يداـحـلا حاـحـشصإلا
نع انربخي يذلا عطقملا اذه .لشسرلا
شصاخلا هتناكم هل ،ةـمـلـكـلا راـششتـنا ةّ

.ضسّدقملا يكاطنألا يشسركلا ءانبأا دنع
بتاـك اـنرـبــخــي ةءارــقــلا هذــه يــف
يذلا داهطـشضإلا ببـشسب هـّنأا لاـمـعألا

مـيـلـششروأا يـف ةـشسيـنــكــلا هــتــهــجاو
لوـشسرـلا داــهــششتــشسا دعــب ًةــّشصاــخو
لشسرلا لقتنإا ،ءادهششلا لّوأا ضسونافتشسا
ميـلـششروأا جراـخ ىرـخأا قـطاـنـم ىـلإا
نيلقان ةيكاطنأا ىلإا اولشصوو ريششبتلل
لشسرلا ّنأا ملعن .اهينطاق ىلإا ةراششبلا
دوهيلاب ةراـششبـلا رـشصح اودارأا ًةـيادب
نيذلا نيّيناـنوـيـلا نـيـبـّنـجـتـم طـقـف
ةيـكاـطـنأا يـف .<مـمألا نـم> اورـبـُتـعا

لب طقف دوهيلا ىلإا ل ةزاركلا تلشصو
.ءانثتشسا نود عيمجلا ىلإا

ًةنيدم ةيكاطنأا ةنيدم تناك نإاو
اهّنأا ّلإا تقولا كلذ يف دهعلا ةثيدح
تشسمأاو ًاّمهم ًارود تبشستكا دق تناك
يف ةّينامورلا ةّيروطاربمإلا ةمشصاع
ضشيـج ةداـق نــم ٌدحاو ناــك .قرــششلا
مشسا ىلع ةنـيدمـلا ىـنـب دق ردنـكـشسإلا

ىلع اهانب دقو <ضسوخويتنأا> هدلاو
يتُأا .يشصاعلا رهن نم ةّيبونجلا ةهجلا
اهريغو تيرـك قـطاـنـم نـم بوـعـششب
لقتنا ّمث ةديدجلا ةـنـيدمـلا اوـنـكـشسيـل
اونكشسيل راوجلا نم ٌضسانأا ًاقحل اهيلإا

قارعأاو ٍتافاقث زكرـم تناـكـف اـهـيـف
ىـلإا دوــهــيــلا لوــخد عــم .ةدّدعــتــم
تدادزإا .م.ق751 ماـع ةـيــكاــطــنأا
اذـهو ةـنـيدمـلا هذـه يــف تاــّيــنــثإلا
ىلإا ًةفاشضإا دوهيلا دوجو يأا لماعلا

ةّينامورلا ةّيروطاربمإلا يف اهتناكم
اهيلإا لاقتنإل ذيمتلا اعد ام وه



سسيدقلا ىفسشتسسم
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حتتفا7102 رايأا3 ءاعبرألا رهظ
ضسوـيــجرواــج ضسيدقــلا ىــفــششتــشسم
ثلاـثـلا قـباـطـلا (مورـلا) يـعـماـجــلا
يـعار ةداـيـشس ةـكراـبـمـب يــلاــمــششلا
ضساـيـلا تيـلوـبورــتــمــلا ةــيــششرــبألا

ضسكذوـثرألا ءارزوــلا ىــلإا هروــشضحو
يف نيـلوؤوـشسمـلاو ءاـبـطألاو ةـعـبرألا
.نيمتهملا نم ددعو ىفششتشسملا

هـتداـيـشس بطاـخ ةــشصلا دعــب
هذه ّنأا كردن املق :ًئاق نيرشضاحلا
يه يأا ةيشسنك ةشسشسؤوم يه ةشسشسؤوملا
لإا رمتشست نأا نكمي لو حيشسملل يمتنت
ًاقفارمو اـهـل ًاـيـعار اـهديـشس ناـك اذإا
نأا يــهــتــششأا .ضضيرــمــلاو بيــبــطــلا
نيحرف نوكنو ريقفلا اهيف يفششتشسي
هللا نأل ةلداعم ةيأا ىلإا تافتلإلا نود
نأا بجي كلذل .هنوّبحي نيذلا لمهي ل
نأا ىـفـششتـشسمـلا اذـه ةـلاـشسر نا كردن
ءاجرو ةيزعتو عيـمـجـلـل ًاروـن نوـكـي
يه هذه ،ًامك ضسيل اذه .ضضيرم لكل

اذه يف نَم عفري نأا برلا ىلإا يتشص
يّنأل قوف ىلإا مههوـجو ىـفـششتـشسمـلا
اذه نم نورظني ل عيمجلا ّنأا ملعأا
برلا لقح يف لاّمع نحن .راظنملا

هلقح يف لمعـنـل اـنـه هـلـلا اـنـعـشضو
هئاـنـبأاـب مـتـهـنـل هراـيد يـف نوـكـنو
ضسأايلاو ضضرملا يف مه نَم دعاشسنو
.مهب متهنو ىفششتشسملا ىلإا مهلمحنو
ل ًةقيقح لوقأا لب ًارعشش مّلكتأا ل انأا
يف مّدقتي نيح ّلإا ناشسنإلا اهفرعي
ّنأا ناشسنإلا نظي دق .نشسلاو ضضرملا

هـل ةذـقـنـمـلا يـه هـلاوـمأاو هـتــشضع
ًاديحو هشسفن دجيو لوزت اهّلك اهنكل
نوكي نأا ىنمتأا .هعم هللا نكي مل اذإا

هذـه يـف ٍلوؤوــشسم لــكو ٍلــماــع لــك
مدخي ًامداخ يأا ،ًاشساـمـشش ةـشسشسؤوـمـلا
جاتحي ل ضضيرملا .حرف لكب ضضيرملا
ىلوألا ةبترملا يف بيبط وأا ٍءاود ىلإا
ةوـقـلا هـحـنـمـي بحـم ٍهـجو ىــلإا لــب
جاتحي ل ضضيرملا .ءاجرلاو ةيزعتلاو

اورُظنا اوَلاعت*ِضسانلل ْتلاقو
.ُتلعف ام لك  لاق ًاناشسنإا
*حيــشسا وــــهاذهلعلأا

اولبقأاو ِةنيدا نم اوجرخف
ُهلأاشس كـلذ ِءانثأا و *هوحن
*ْلُك ُمّلعم اي َلئاق هُذيمت
ًاـماـــعـط  نإا مـهـل لاــقــف
*متناهنوفرعت مـتــشسل َلــُكآل
مهَنيب اميف ُذـيـمـتـلا لاـقـف
*ُلُكأاي ا ُهَءاج ًادحأا لَعلأا

يماعط نإا ُعوشسي مهل لاقف
يذــلا َةـــئـــيـششم َلـــَمـــعأا نأا
مُتشسلأا *ُهَلمع َمُأاو يـنـلـشسرأا
ُةـعبرأا ُنوكي هنإا متنأا نولوقت
اهو .ُداشصا يتأاي مث ٍرهششأا
مكَنويع اوعفرا مكل ُلوقأا انأا

دق اهنإا عرازا إا اورظناو
يذلاو*داشصَحلـل ْتـشضيــبا
ُعَمْجـَيو ًةرـْجُأا ُذـُخأاـي ُدشصحـي
حرفي يكل ةيدبأا ٍةاي ًارمث
يفف *ًاعم ُدِشصااو ُعرازلا

ًادحاو نإا ُلوقلا ُقُدْشصَي اذه
يـّنإا *ُدــِشصحــي َرــخآاو ُعَرزــي
 اـم اودـِشصحـتـل مـكـتـلــشسرأا
نإاـف .هـيـــف مـتــنأا اوــبــَعــتــت
متلخد متـنأاو اوـبـعـت نـيرـخآا

نم ِهب َنَمآاف *مـهـِبـعـت ىـلـع
نـم نوثــك ِةــنــيدا َكلــت
ِمـك ِلـجأا نـم يرــماــشسلا
ْنأا ُدَهششت تناـك يتلا ِةأارا

*ُتلـعــف اــم لــك  لاــق دق
نوـيرـماـشسلا ِهـيـلإا ىــتأا او
.مــهدنـع مـيـقُيناُهولأاشس
َنمآاف *ِنْيَمْوَي كانه َثكمــف

ادج َكـِئـلوأا نـم َكأا ٌعــمـــج
اوـناـــكو  *ِهـمـك ِلـجأا نــم
ِلجأا نم انشسل ِةأارملل نولوقي
ُنحن انأل .َنآلا ُنمؤون ِكِمك
وه اذه نأا ُمَلعنو انعِمشس دق

ُضصّل ُحيـشسا ةـقـيـقاـب
 .اعلا

تقوـلا يـفو ًاـتـمـشص ديرـي .مـك ىـلإا
 .بحلا ةغل مّلكتي ًاهجو هشسفن

ةشسشسؤوم ةيأا يفو ةشسشسؤوملا هذه يف
نأا ٍحوـمـشسم ُرـيـغ ةـشسيـنــكــلا ضصخــت
.يشضاملا داجمأا ىلع ماننو ضسعاقتن
،ةظحللا هذهب ،مويلا اذهب ركفن نحن
رـخـتـفـن نــحــن .ىــّلو دق يــشضاــمــلا
.ةعاشسلا هذه يف انل برلا ةدعاشسمب
يف هعم ايحن اننأل برلا مهفن اذكه
يف مكعم انأا انل لاق وه .ةظحل لك
هكرتأا له يعم هللا ناك اذإاف نيح لك
يـّنــغــتــلا ٍحوــمــشسم ُرــيــغ ؟يــششمأاو
يف هل لـحـم ل لوـشسكـلا .يـشضاـمـلاـب
لمعي يبأا> عوشسي برلا لوقي .ةمدخلا

دقو .(71 :5 وي) <لمعأا انأاو نآلا ىتح
شسجـت ًءانبأا اـنـلـعـجـيـل عوـشسي برـلا دـ
ةـبـحـمـلاو رـيـخـلا لـمـعـن يـنـبـتـلاــب
ىرنو ةمدخلاو عشضاوتلاـب ىـلـحـتـنو
مكل لوقأا كلذل .بوبحم ٍخأاك ناشسنإلا
 .مكبلق لك نم هللا اوبحأا

ءاشش نإا ًادغ .ناكملا اذه حاتتفا مويلا
ٌزاجنإا دغ دعبو رخآا ٌزاجنإا نوكيشس هللا
ًامئاد وه هللا نأل ،لمعن انك اذإا رخآا
.اـنددششي برـلا .نـيـلـماـعــلا بناــجــب
لو ددرتت لو فاخت ل لمعت امدنع
ثارحملا ىلع هدي عشضو نَمو ،ضسأايت
لعفن نحن اذكه .ءارولا ىلإا تفتلي ل
نا نيقي ىلع اننأل رومألا ىرن اذكهو
 .انبناج ىلإا عوشسي برلا

ريغ .ءافولاب قلعتت ةريخألا ةطقنلا
.ناك امثيح ٍذؤومو ٌملاظ ٌناشسنإا يفولا
.ناشسنإلاوه ُملاظلا،ملظلابرعششتتنكاذإا
هبرعششت يذلا ملظلاب هنكل ملظي ل ُهللا
.نيمولظملاعمفطاعتتنأاكملعي

ءايفوأا ،ءانمأا ىقبـن نأا اـنـتـلاـشسر
نحن .هدجملو هلامعأل ًادوهششو انبرل
انعم هللا نأا مكملعنل ناكملا اذه يف
.انيلع ٍدحأا نم ضسيلف انعم ناك اذإاو
انعمشسي نأا لجأا نم ًامئاد يّلشصن نحن
.هب موقن ٍلمع لك يف انرزاؤويو برلا

نوـّبـــحـت هـئاـنـبأا نـــــم مــكــلــعــج
ششبـتو اهبكشسي يتلا ةـبـحـمـلاـب نورـ
 .مكيلع


