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(16 ،26 لسّرلا لامعأ) "ايْؤُّرلا ِهذهِل اًدِهاش َكنِم َلَعجَأس !ْضَهنا"

 

،ءاّزعألا بابشلا اهّيأ

ىلإ اندوقت يتلا ّيحورلا انّجح ةلحر يف اًعم انتريسم عباتن ىتح ىرخأ ةّرم مكديب ذخآ نأ ّدوأ
.2023 ةنس يف ةنوبشل يف ةبيبّشلل يملاعلا مويلا

اهعوضوم ناك يتلا ةلاسّرلا ىلع تعّقو ،ليلقب ةحئاجلا راشتنا لبق ،ةيضاملا ةنسلا يف
يّدحتلل انئّيهي نأ ،هتيانع يف ،عوسي ّبّرلا دارأ .(14 ،7 اقول عجار) "!ْمُق :َكَل ُلوقَأ ،ىتَف اي"
.انتايحب َّرمي نأ كشو ىلع ناك يذلا بعصألا

ةلزعلا ببسبو ،نيريثك ءاّبحأ نادقفل ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ملألا ةهجاوم نم ّدب ال ناك
جراخلا وحن نيقلطنملا – بابّشلا اهّيأ اًضيأ متنأ ةّيحصلا ئراوّطلا ةلاح مكتعنم .ةّيعامتجالا
...ضعب عم مكضعب ءاقتلالاو لمعلاو ةعماجلاو ةسردملا ىلإ اوبهذتل اوجرخت نأ -مكتعيبطب
لقأ اوناك نيذلاو .اهتهجاوم ىلع نيداتعم اونوكت مل ،ةبعص فقاوم يف مكسفنأ متدجوو
ىلإ ،تالاحلا نم ريثك يف ةّيلئاع لكاشم ترهظو .كابترالاب اورعش مهل دنس الو اًدادعتسا
راجفناو تارتوّتلاو مكارتملا طغّضلا ركذن الو .نامدإلاو ةلزعلاو بائتكالاو ةلاطبلا بناج
.فنعلا ديازتو بضغلا

دقف ،انفعض طاقن ةنحملا انل ترهظأ اذإ .انعقاول ديحولا هجولا سيل اذه ّنأل هلل دمحلا نكل
اًصاخشأ ملاعلا ءاحنأ ّلك يف انيأر .نماضتلل اندادعتسا اهنم ،انلئاضف اًضيأ ترهظأ
نع نوعفاديو ،ءاجّرلا نوعرزيو ،ةايحلا لجأ نم نولضاني ،نوريثك بابش مهيفو ،نيريثك
.روسج ةانبو مالس يعناص اوحبصأو ،ةلادعلاو ةّيرحلا

ضهني امدنع هّنأ اًضيأ حيحص هنكلو .ام ىًنعمب ،ةّيناسنإلا طقست ،باش طقسي امدنع



!مكيديأ نيب يتلا تاناكمإلا ةريبك يه مك ،بابّشلا يئاّزعأ .ضهني هّلك ملاعلا ّنأكف ،ّباش
!مكبولق يف نولمحت ةّوق ةّيأو

هذه اندعاست نأ يبلق ّلك نم وجرأ ."!ْضَهنا" :مكنم دحاو ّلكل ،ىرخأ ةّرم ،هللا لوقي ،مويلا ،اذهلو
نكمي ال نكل .ةّيرشبلا خيرات يف ةديدج ةحفصلو ،ةديدجلا تاقوألل دادعتسالا يف ةلاسّرلا
،مكتّوق ىلإ ملاعلا جاتحي ،ضهنن ىّتح .ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ ،مكنود نم ديدج نم ءدبلا
يذلا لسّرلا لامعأ رفس نم عطقملا يف مكعم لّمأتأ نأ ّدوأ ،ىنعملا اذهب .مكعافدناو ،مكسامحو
.(16 ،26 لسّرلا لامعأ عجار) "ايْؤُّرلا ِهذهِل اًدِهاش َكنِم َلَعجَأس !ْضَهنا " :سلوبل عوسي لاق هيف

 

كلملا مامأ دهاش سلوب

مامأ سلوب ةداهش نم ةذوخأم 2021 ةنسل ةبيبّشلل يملاعلا مويلا عوضوم تمهلأ يتلا ةيآلا
،نيّيحيسملل اًدهطضمو اًودع اًموي ناك يذلا ،وه .نجّسلا يف هدوجو ءانثأ يف اّبيرغأ كلملا
لوسّرلا ىور ،ةنس نيرشعو سمخ يلاوح دعب .حيسملاب هناميإ ببسب ديدحتلاب نآلا نادُي
.حيسملا عم هؤاقل وه يذلا ّيساسألا ثدحلاو هتّصق

ىلإ هيف اًبهاذ ناك موي ءاج ىتح ،يضاملا يف نيّيحيسملا دهطضي ناك هّنأ سلوب فرتعا
"هِعاعشِإب َسمَّشلا ُقوفَي" هقافرو وه هرمغ ٌرون عطس .مهضعب ىلع ضبقلا ءاقلإل قشمد
.همساب هادانو عوسي همّلك :"اًتوَص" عمس هدحو وهو .(13 ،26 لسّرلا لامعأ عجار)

 

"!لُواش ،لُواش "

ول امك .اًّيصخش هفرعي هّنأ همهفأف ،لواش همساب عوسي هادان .ثدحلا اذه يف اًعم قّمعتنل
."ديدحتلاب تنأ كيلإ هّجوتأ كلذ عمو ،هل طّطخت يذلا ام فرعأو ،تنأ نم فرعأ انأ" :هل لوقي هّنأ
عمو (4 ،3 جورخ عجار) ىسوم عم لعف املثم ،اًّدج ةّمهمو ةّصاخ ةوعد ىلع ةمالع ،نيتّرم هادان
ٍيحوو ،ّيهلإ ٍروهظل ٌدِهاَش هّنأ كردأو ،ضرألا ىلع لواش طقس .(10 ،3 ليئومص 1 عجار) ليئومص
.همساب هادان لب ،هتيصخش ىلع ءاضق ببس نكي مل هّنكلو ،هبارطضا راثأ ،ريدق

هّنأ عوسي رهظأ .ةايحلا رّيغي حيسملا عم ،مسالاب ءاقلو ،ّيصخش ءاقل طقف ،عقاولا يف
هبلق يف ناك ول ىّتحو ،اًدِهَطضُم لواش ناك ول ىّتح ."لخاّدلا نم هفرعي" هّنأو ،اًدّيج لواش فرعي
نوكتس .هيف هتمحر رهظُي نأ دارأو لهجلا ببسب ناك اذه ّنأ عوسي مِلع ،نيّيحيسملل ةيهارك
لواش ةايح رّيغيس يذلا روّنلا ،طورشملا ريغو قَحَتسُملا ريغ ّبحلا اذهو ،ةمعنلا هذه ديدحّتلاب
.ّيرذج لكشب

 

"؟ّبَر اي َتنَأ نَم"
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.(15 ،26 لسّرلا لامعأ) "؟ّبَر اي َتنَأ نَم" :لواش لأس ،همساب هيداني يذلا ّيّرسلا روضحلا اذه مامأ
نع عمسن نأ يفكي ال .اًلجآ مأ اًلجاع ،ةايحلا يف هحرط عيمجلا ىلع بجيو ،اًّدج ّمهم لاؤسلا اذه
اهّنإ .اًرِخآو اًلّوأ ةالّصلا يه هذهو .اًّيصخش همّلكن نأ يرورّضلا نم نكلو ،نيرخآلا نم حيسملا
ىّتح وأ كوكّشلاب اًئيلم انلقعو ،اًبرطضم لاز ام انبلق ناك ول ىّتح ،عوسي عم رشابم ثيدح
اذه حرط ىلإ ،هبلق قامعأ يف ،ّباش ّلك لصي نأ لمآ .نيّيحيسملاو حيسملل ءاردزالاب
."؟ّبَر اي َتنَأ نَم" :لاؤّسلا

يذلا لاؤّسلاو .تنرتنإلا رصع يف ىّتحو ،عوسي نوفرعي عيمجلا ّنأ ضرتفن نأ اننكمي ال
ةوعد ةّصق ّلك يف ."؟تنَأ نَم" :اذه ديدحتلاب وه ةسينكلاو عوسي ىلع نوريثك هحرطي
باجأ ،هلاؤس ىلعو ."؟تنَأ نَم" سلوب اهيف لأس يتلا ةديحولا ةّرملا تناك ،سلوب سيّدقلا
.(هسفن عجرملا) "هُدِهَطضَت َتنَأ يذَّلا ُعوسي انَأ" :روفلا ىلع عوسي ّبّرلا

 

"هُدِهَطضَت َتنَأ يذَّلا ُعوسي انَأ"

،ةسينكلاو وه دحاو ٌءيش هّنإ :اًريبك اًّرس ،باوجلا اذه لالخ نم ،لواشل عوسي ّبّرلا فشك
نينمؤملا ىوس حيسملا نع اًئيش ىأر دق نكي مل لواش ،نيحلا كلذ ىّتح .نوّيحيسملاو
ىأرو .(هسفن عجرملا) مهلتق هسفن وه بلط نيذلاو ،(10 ،26 لسّرلا لامعأ عجار) مهنجس نيذلا
فنعلاو ملّظلا اولبقو ،ّبحلاب ةيهاركلا ىلعو ،ريخلاب ّرّشلا ىلع نوّيحيسملا باجأ فيك
فشتكن ،رظّنلا انمعنأ اذإ ،كلذل .حيسملا مسا لجأ نم هل اوضّرعت يذلا داهطضالاو ءارتفالاو
يف هاقتلا :كلذ فرعي نأ نود نمو ام ةقيرطب حيسملاب ىقتلا دق ناك لواش ّنأ
!نيّيحيسملا

ال .رخآلا نع اًليدب نوكي نأ نكمي امهدحأ ّنأكو ،“ال ةسينكلا ،معن عوسي” :انعمس ةّرم مك
لالخ نم اّلإ عوسي فرعن نأ اننكمي الو .ةسينكلا فرعن ال اّنك اذإ عوسي فرعن نأ اننكمي
دعُبلا شِعَن مل نإ نيلماك نيّيحيسم ىعدُن نأ اننكمي ال .هتعامج يف تاوخألاو ةوخإلا
.ناميإلل يسنَكلا

 

"زامْهِملا َسِفرَت نَأ َكيلَع ُبُعصَي"

ناك هّنأكو .ضرألا ىلع هطوقس دعب لواش ىلإ عوسي ّبّرلا اههّجو يتلا تاملكلا تناك هذه
ّبّرلا هّجوي .همواقي ناك لواشو ،هيلإ هبذجي نأ لواحيو ،ةّيفخ ةقيرطب ةرتف ذنم همِّلكي
؟يّنم برهت ىتم ىلإ" :هل لوقيف هنع دعتبي ّباش ّلك ىلإ فيطللا "خيبوّتلا" سفن عوسي
نل ،"هُرُكذَأ ال" :اًنايحأ لوقن ،ايمرإ يبّنلا لثم ."كتدوع رظتنأ انأ ؟كيدانأ يّننأ عمست ال اذامل
انلواح ول ىّتحو :ةلعتشم ران لثِم دجوي دحاو ّلك بلق يف ،نكلو .(9 ،20 ايمرإ) هيف ركفأ
.اّنم ىوقأ اهّنأل ،كلذ اننكمي ال ،اهَءاوتحا

ال ،هلل ،نكلو .هباحصألو هل اًديدش ًءادع اًيداعم ناك نمو ،هدهطضي ناك نم عوسي ّبّرلا راتخا
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نم ءدبلا اًمئاد نكمملا نم ،هعم يصخّشلا ءاقللا لالخ نم .هتداعتسا نكمي ال ناسنإ دجوي
...اًّدج ديعب هّنإ :لوقي نأ عيطتسي دحأ ال .هتمحرو هللا ةمعن لعف نع ديعب ّباش دجوي ال .ديدج
مهّنكلو ،راّيّتلا سكعب اوريسي نأو اوضراعي نأ مهاوه بابّشلا نم مك ...ناوألا تاف دقل
باحصأ اونوكي نأو ،مهتّوق ّلكب اوّبحي نأو ،اومزتلي نأ ىلإ اًقوش مهبولق يف نوئّبخي
.باّشلا اذه لثم لواش يف ديدحّتلاب عوسي ىأر !ةلاسر

 

نايمع انّنأ فرعن نأ

،"هسفنب اًئلتمم" ام ىًنعمب ناك ،حيسملاب هئاقل لبق ،لواش ّنأ رّوصتن نأ اننكمي
اًعنتقم ناكو .هتفاقثو هلوصألو هتريغو ةّيقالخألا هتماقتسال "اًميظع" هسفن اًربتعمو
هسفن دجوو "طَقَس" ،هل هسفن عوسي ّبّرلا فشك امدنع نكل .ّقح ىلع ناك هّنأ ديكأّتلاب
ىعادتف .اًّيحور اًضيأ لب ،اًّيدسج طقف سيل ،ىري نأ رداق ريغ هّنأ ةأجف فشتكاو .ىمعأ
- نيّيحيسملا ىلع ءاضقلل ةريغلا يأ – ديدش ىًوهب هكّرحي ناك ام ّنأ هحور يف رعَشو .هنيقي
تطقس ،هنيقي عمو .هنع ديعب وه لب ،قلطملا ّقحلا بحاص سيل هّنأ كردأو .اًريبك ًأطخ ناك
."اًريغص" و اًفيعضو اًهئات هسفن دجو ،ةأجفو .اًضيأ "هتمظع"

نعو ،هسفن نع ءيش ّلك فرعي هّنأ دقتعي نم !ّيساسأ رمأ وه – اندودح كاردإ يأ – عضاوتلا اذه
نأ دعب ،لواش َدَقَف .حيسملا ءاقل يف ةبوعص دجيس ،ةّينيدلا قئاقحلا نع ىّتحو ،نيرخآلا
ةديحولا رومألا تناكو ،مالّظلا يف ،اًديحو َيِقَب .اهيلع دمتعي ناك يتلا هتاّيعجرم ،ىمعأ حبصأ
امدنع طقف :ةقرافم نم اهل اي .هعمس يذلا توّصلاو هآر يذلا روّنلا هل ةبسّنلاب ةحضاولا
!ةيؤّرلا يف أدبن ،ناَيمُع انّنأ كردن

."ريغّصلا" يأ ،سلوب ىعدُي نأ لواش لّضف ،قشمد ىلإ قيرطلا ىلع قعاّصلا روهظلا دعب
ساّنلا نيب ىّتح اًريثك مويلا مدختسُي يذلا - ،"لمعلا يف اًمسا" وأ اًراعتسم اًمسا سيل
ناك يذلا رادجلا مَّطحو ،روعّشلا اذهب رعشي حيسملا عم ءاقللا هلعج عقاولا يف .نيّيداعلا
،لُسُّرلا ُرَغصَأ يِّنَأب كلذ" :هسفن نع وه لاق دقو .ةقيقحلا يف هسفن ةفرعم نم هعنمي
.(9 ،15 ستنروق 1) "هللا َةسينَك ُتدَهَطضا يِّنَأل ًالوسَر ىعْدُأ نَأل ًالْهَأ ُتسَلو

وه عضاوّتلا ّنأ رّركت نأ ،نيسيّدقلا نم اهريغ لثم ،عوسي لفّطلا ازيرت ةسيدّقلا تّبحأ
اميس ال ،ةريثك "صصق" لالخ نم انتايحل اًمعط دجن نأ لواحن ،رضاحلا تقولا يف .ةقيقحلا
،ةزهجألا نم ريثكلا عم ،ّنفب اهؤاشنإ ّمتي ام اًبلاغ يتلاو ،ةّيعامتجالا تاكبّشلا ىلع
،ةّقدب هّجوملاو ،ديازتم لكشب حرسملا ءاوضأ نع ثحبن .ةفلتخملا تاّيفلخلاو تاريماكلاو
ءاج .انتقيقح ،اًنايحأ ،سكعت ال يتلاو ،انتاذ نع ةروص نيعباتمللو "ءاقدصألل" رهظُن ىّتح
،ةعنقألا ّلك نم انرّرحيلو ،انتلاصأ ىلإ انديعيو انرينيل ،ةعطاسلا رهظلا سمش ،حيسملا
.نحن امك انّبحي هّنأل ،هيلع نحن ام حوضوب انل رهظُيو

 

رظّنلا ةهجو رييغت
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لصاو ،عقاولا يف .اًمامت ةديدج قافآ ىلع حاتفنا هّنكلو ،ءارولا ىلإ اًعوجر سيل سلوب ءادتها
لسّرلا لامعأ عجار) فلتخم ٌناسنإ وه لب ،لبق نم ناك يذلا دعي مل نكلو ،قشمد وحن هتريسم
اهلعفن يتلا رومألا لعفن نأو ،ةّيداعلا ةايحلا يف اهدّدجُنو انسفنأ رّيغن نأ اننكمي .(10 ،22
نأ سلوب نم ًةحارص عوسي بلط ،ةلاحلا هذه يف .ةفلتخم عفاودو رّيغت بلقب نكلو ،ةداع
لكشب اهانعمو هتلحر فده رّيغت ،نآلا نكلو ،سلوب عاطأ .اًهِجَّتُم ناك ثيح ،قشمد ىلإ بهذي
داّلجلا ْيَنيَع تناك اًقباس .نيتديدج نينيعب عقاولا ىريس ،اًدعاصف نآلا نم .ّيرذج
همّدقو قشمد يف اينانح هدّمع .دهاّشلا ذيملّتلا انيَع يه ،اًدعاصف نآلا نم ،نكلو ،دِهَطضُملا
هتّيوهو ،ةالّصلاو تمّصلا يف ةّصاخلا هتربخ سلوب قّمعيس .ةّيحيسملا ةعامجلا ىلإ
.عوسي ّبّرلا اهايإ هحنم يتلا ةديدجلا

 

بابّشلا عافدناو ةّوق اودّدبت ال

نم مك .انيلع اًّدج اًبيرغ سيل تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي عم ءاقللا لبق سلوب فقوم
يفو مكلوح نم مالّظلا ناك اذإ نكل !ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ ،اًضيأ مكبولق يف عافدنالاو ةّوقلا
ىّتح ،اهل ىنعم ال كراعم يف اوعيضت نأل رطخ كانهف ،حيحص لكشب اورت نأ مكعنمي مكلخاد
برقأ مه نمو ،اياحّضلا لّوأ مكسفنأ متنأ نونوكتس ،فسأللو .نيفينع اوحبصت نأ نكمي
مّيقلا نع لصألا يف عفادت يتلا اياضقلا لجأ نم لاضّنلا رطخ اًضيأ دجوي .مكيلإ ساّنلا
امبر ،مويلا بابّشلا نم مك .ةماّده تاّيجولويديأ ىلإ تلّوحت ،اهيف انغلاب اذإ ،اهّنكلو ،ةلداعلا
تاودأ رمألا رخآ يف نوحبصي مهّنكل ،ةّينيدلا وأ ةّيسايّسلا مهتادقتعمب نيعوفدم نونوكي
ةكرعم ةحاس ،“يمقرلا رصعلا ديلاوم” نِم ضعبلا ُدِجَي !نيريثكلا ةايح يف رامّدلاو فنعلل
ىلإ ،ريمض نود نم ،نوؤجليو ،ةّيعامتجالا تاكبّشلا يفو ةّيضارتفالا ةئيبلا يف ةديدج
.مهموصخ ىلع ءاضقلاو مومّسلا رشنل ،ةبذاكلا رابخألا حالس

لب هعافدناو هسامح فِقوي ملو ،هتّيصخش ِغلُي مل ،سلوب ةايح يف عوسي ّبّرلا لخد اّـمل
.ضرألا يصاقأ ىّتح ريبكلا رّشبملا هنم لعجيل اهسفن تافّصلا هذه مدختسا

 

ممألا لوسر

!ةعيرشلل اًدِّدشتم اًظفاحو اًّيسيّرف ناك يذلا وه :"ممألا لوسر" مساب اًقحال سلوب فَرعُيس
دحاو ّلكل نكمي .هدهطضي ناك نَم يف ديدحّتلاب هتقث عوسي ّبّرلا عضو :ىرخأ ةقرافم هذهو
فرعأو .كب قثأ انأ" :هل لوقي يذلا توّصلا اذه هبلق قامعأ يف عمسي نأ ،سلوب لثم ،اّنم
كترتخا انأف ،نايحألا نم ريثك يف يّدض تنك ول ىّتحو .ّيَدي نيب كاّيإو اهلمحأو كتّصق
.اًريبك اًدهاش ٍدهطضُم أوسأ لعجي نأ ّيهلإلا قطنملل نكمي ."يل اًدهاش كتلعجو

،هآر امب دهشي نأ سلوب ىلع بجي .(14 ،5 ىّتم) "مَلاعلا رون" نوكيل حيسملا ذيملت يعُد
هتربخ لالخ نم ،سلوب نّكمتيس ،نكلو !ةقرافملا يف ديدج نم نحن اه .ىمعأ نآلا هّنكلو
َلِعُج وه ،عقاولا يف .مهيلإ عوسي ّبّرلا هلسرأ نيذلا لخاد يف َذَفني نأ ،ديدحّتلاب ةّيصخشلا
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.(18 ،26 لسّرلا لامعأ) "روُّنلا ىلِإ ِمالَّظلا َنِم اوعِجرَيف مهَنويُع َحَتفَتِل" اًدهاش

 

"دَهشاو ضَهنا"

ةلاسر اًضيأ عوسي ُّبّرلا اناطعأ ،ةّيدومعملا يف انل تيطعُأ يتلا ةديدجلا ةايحلل انلوبق يف
.انتايح رّيغتو ،اهل انسفنأ ُسّركن ٌةلاسر اهّنإ "!اًدهاش يِل نوكتس" :يهو

!ضَهنا :تاباشلاو بابّشلا اهّيأ ّنكنم/مكنم ة/دحاو ّلك ىلإ مويلا ةهّجوم سلوبل حيسملا ةوعد
نأ اًضيأ تنأ كنكمي !كرظتنت ةلاسر كانه ،"كَّظح يكبت" ضرألا ىلع ءاقبلا كنكمي ال
:حيسملا مساب ،كل لوقأ ،كلذل .كيف اهقّقحي عوسي أدب يتلا لامعألا ىلع اًدهاش نوكت

،هسفن يف ،هلامجو هللا حالص ىأرو ،روّنلا ىقتلا ىمعأ لثم كتبرجتل دهشاو ضَهنا         -
.ةلزع ّلك بلغت يتلا ةسينكلا ةكرش يفو ،نيرخآلا يفو

يفو ،ةّيناسنإلا تاقالعلا يف أشني نأ نكمي يذلا مارتحالاو ّبحلل دهشاو ضَهنا         -
.نّسلا رابكو بابّشلا نيبو ،ءانبألاو نيدلاولا نيب راوحلا يفو ،ةّيلئاعلا ةايحلا

،ناسنإلا قوقحو ،ةماقتسالاو ةقيقحلاو ،ةّيعامتجالا ةلادعلا نع عفادو ضَهنا         -
.نيرجاهملاو ،عمتجملا يف مهل توص ال نيذلاو ،ءافعّضلاو ءارقفلاو ،نيدهّطضملاو

كفّرعُتو ،ةشهّدلاب ةئيلم نويعب ةقيلخلا كيرُت يتلا ةديدجلا ةرظّنلل دهشاو ضَهنا         -
.اهلماكب ةئيبلا نع عافدلل ةعاجّشلا كُحنمتو ،كرتشملا انتيب اهَّنأ ضرألا ىلع

يف اوتام نيذلا صاخشألاو ،ديدج نم ىنبُت نأ نكمي تقفخأ ةايح ّلك ّنأ دهشاو ضَهنا         -
نزحلاب ةلقثملا بولقلاو ،اورّرحي نأ نكمي نيِدَبعتسُملاو ،ةايحلا ىلإ اودوعي نأ نكمي حوّرلا
.ءاجرلا اهيلإ دوعي نأ نكمي

ءانبأ نيب ،صالخلاو ّبحلا ةلاسر ،هتلاسر رُشناو !ّيَح حيسملا ّنأ حرفب دهشاو ضَهنا         -
.ناكم ّلك يفو ،يمقّرلا ملاعلا يفو ،لمعلا يفو ،ةعماجلا يفو ،ةسردملا يفو ،كليج

نيرخآلا بابّشلا مامأ اًدوهش مكنوميقيو ،ابابلاو ،ةسينكلاو ،مكب قثي عوسي ّبّرلا
اًّقح مكدحأ ربتخا نإ" :اوَسنت ال .اننمز يف "قشَمِد ِقُرُط" ىلع مهنولباقت نيذلا ،نيريثكلا
هنكمي الو ،هب رّشبيو قلطني مث دعتسيل ريثك ٍتقو ىلإ جاتحي ال وهف ،صّلخملا هللا ّبح
ّبح يقتلي ام رادقمب ٌلسرُم وه ّيحيسم ّلك .ةليوطلا ميلاعّتلاو سورّدلا نم اًديزم رظتني نأ
.(120 ،ليجنإلا حرف ،يلوسّرلا داشرإلا) "حيسملا عوسي يف هللا

 

!ةّصاخلا سئانكلا يف ةبيبّشلل يملاعلا مويلا يف اولفتحاو اوضهنا
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ىلإ اندوقيس يذلا يحوّرلا ّجحلا اذه يف ةكراشملا ىلإ ةوعّدلا ،ملاعلا بابش اي ،اًعيمج مكل دّدجُأ
دعوملا نوكيس ،نكلو .2023 ةنس يف ةنوبشل يف ةبيبّشلل يملاعلا مويلاب لافتحالا
– لافتحالا ّمتيس ثيح ،ملاعلا يف تاّيشربألا فلتخم يفو ،ةّصاخلا مكسئانك يف لبقملا
.كلملا عوسي ديع يف ،2021 ةنسل ةبيبّشلل يملاعلا مويلاب - ّيلحملا ىوتسُملا ىلع

حتفنل !"ناميإلا حاّيس" لثم سيلو ،نيّيقيقح جاّجُح لثم لحارملا هذه انّلك شيعن نأ وجرأ
يغصن ىّتح انبولق حتفنلو .انقيرط يف هرون ءيضي نأ ديري يذلا ،هللا تآجافمل انبولق
هذه يفو ،اًعم ضهننل اًضعب انضعب دعاسن اذكهو .اًضيأ انتاوخأو انتوخإ لالخ نم ،هتوص ىلإ
انل عفشتلو !ءاجّرلاب ءيلم ،ديدج ٍرصعل ءايبنأ حبصنس ،ةبعّصلا ةّيخيراتلا ةظحللا
.ميرم ءارذعلا

 

يف ،2021 ربمتبس/لوليأ 14 موي ،نارتاللا يف اّنحوي سيّدقلا اكيليزاب يف ،امور يف َيطعُأ
.سّدقملا بيلّصلا عافترا ديع
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