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،فيرّشلا رهزألا خيش ،بّيطلا دمحأ روتكّدلا ،ربكألا مامإلا ةليضف زيزعلا خألا اهّيأ

،نيملسملا ءامكح سلجم ءاضعأ ءاّزعألا اهّيأ

،ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ

!مكيلع مالَّسلا

نوديرت نيذلا متنأ :ّلجو َّزع همالسب مكنم دحاو ّلك ألمي نأ ىَلاعت هلأسأو ،ةَّراح ةيحت مكيّيحأ
.ةّيمالسإلا تاعامجلا يف تاعارّصلاو تاماسقنالا بّنجتل ةحلاصملا زيزعت ىلع اولمعت نأ
ةلازإل نومّتهت نيذلا متنأ .ّيقيقحلا نيّدلا دسفُي اًرطخ فرطّتلا يف نورت نيذلا متنأ
قحلتو هلغتستو ّينيدلا دقتعملا مهَف ،فنعلا لالخ نم ،ءيست يتلا ةئطاخلا تاريسفّتلا
نوسرغتف ،مالّسلا رشن نوديرت نيذلا متنأ ،مكعم َقْبيلو مالّسلا مكيلع َّلِحيل .ررّضلا هب
نومزتعت نيذلا متنأ ،مكيلع مالّسلا لزنيل .لادتعالاو حماسّتلاو مارتحالا مَيق بولقلا يف
،يلثم ،نيذلا ّلك عم ةلدابتملا ةقّثلاو لدابتملا مارتحالاو ةيدولا تاقالعلا عيجشت
ةيبرّتلا زيزعت نوديرت نيذلا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ متنأ .ةفلتخم ةّينيد ةديقع نودقتعي
.حماسّتلا مدعو ةيهاركلا لاكشأ عيمج عم ضقانتت يتلا بابّشلا ىدل ةّينهذلاو ةّيقالخألا
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!مالَّسلا اًعيمج مكيلع

هلإ ّنأ رّركأ نأ مكمامأ ّدوأ !ناكم ّلك يف همالس تاونق نوكن نأ انحنميلف .مالَّسلا عوبني هللا
،نحنو .اًدبأ فنعلا دّيؤي الو ،ةيهاركلا ىلع اًدبأ ضّرحي الو ،برحلا ىلإ اًدبأ دوقي ال مالّسلا
تاضوافملاو ءاقللا لثم ،مالّسلا قرطب مالّسلا زيزعت ىلإ نوّوعدم انّنإ ،هب نمؤن نيذلا
،اهنوحرتقت يتلا فادهألا نيب نمو .اًعم كرتشملا شيعلا نيجسكأ وه يذلا ،راوحلاو ةرباّصلا
قيرّطلا وه لب ،قيرّطلا وه اذه ّنإ مكل لوقأ نأ ّدوأ .لدعلا ىلع سّسؤملا مالّسلا ةفاقث رشن
حرف ،مويلا ملاع يف ةسينكلا يف يئاعر روتسد) "لدعلا لمع" وه مالّسلا ّنأ امب ،ديحولا
رفاضتلاب ىنبُيو ،ةاواسملا مدعو ملظلا ةمواقمب ومنيو ،ةّوخألا نم نذإ عبني وهف .(78 ،ءاجرو
،ةّيديلقّتلاو ةّيملاعلا تانايدلا ةداقل عباّسلا رمتؤملا ماتتخا يف ةملك) "يديألا كباشتو
ةلازإب نكمم اذهو .هخيسرت بجي لب ،طقف مالَّسلا نالعإ نكمي ال .(2022 ربمتبس/لوليأ 15
.ءادعلاو رارقتسالا مدع نادّلوي نيذللا زييمّتلاو ةاواسملا مدع

يتلا تاملكلا ىلعو ،يب مكبيحرت ىلع كلذكو ،هاجتالا اذه يف مكمازتلا ىلع مكركشأ
سيسنرف حورب ،اًعم ريسنل مكيلإ تئج .مالس َجاحو اًخأو هللاب اًنمؤم مكيلإ تئج .اهومتلق
"مكبولق يف اًرفاو نكيل ،مكمفب هب نودانت يذلا مالّسلا" :لوقي نأ داتعا يذلا ،يزيسألا
يه ،دالبلا هذه يف ةداعلا ّنأ ىرأ نأب ترّثأت دقل .(FF 1469 :5 ،14 ،ةثالثلا ءاقفرلا ةصق)
ًةمالع ،بلقلا ىلع ديلا عضوب اًضيأ لب ،نيديلا ةحفاصمب طقف سيل ،فيّضلاب بيحرّتلا
عضأ ،اًضيأ انأ .يتايحو يبلق يف تنأ لب ،ينع اًديعب تسل كّنإ :لوقت كّنأك .ةّدوملا ىلع
ةحاتإل ّيلعلا هللا كرابأو ،مكنم دحاو ّلك ىلإ رظنأ اميف ،ّبحو مارتحاب يبلق ىلع يدي
.اًعم يقتلنل ةصرفلا

َّدَوَنلو ،ضعبلا ىلع انضعب فّرعتنلو ،تاءاقللا نم ديزملا ىلإ اًمئاد ةجاحب انّنأ دقتعأ
لبق ءامّسلا ىلع حاتفنالاو ،ءارآلا ىلع سانلاو راكفألا ىلع عقاولا مِّدقنلو ،اًضعب انُضعب
ماكحألا ىلع بّلغتنلو ،ءادعلا نم ٍضام ىلع ةّوُخألا لبقتسم مِّدقنل :ضرألا ىلع تافاسملا
فيك ،ىرخأ ةيحان نم .مالّسلا عوبني وه نَم مساب ،خيراتلا يف مهفلا ءوسو ةقبسملا
مهضعب مارتحاو بيحرّتلاو ،اًعم شيعلا نم تافاقّثلاو تانايدلا فلتخم نم نونمؤملا نّكمتي
اّمإ ،نافْنِص ُساّنلا" :يلع مامإلا لوقب دشرتسنل ؟ضعب نع انضعب ءابرغ انيقب نإ اًضعب
مهعضو نم ّلك ةياعرل نوّوعدم انّنأب رعشنلو ،"قْلَخلا يف َكَل ٌريِظَن وأ ،نْيِّدلا يف َكَل ٌخَأ
بِّرَدنو ّيضاملا ىسنن نأ" ىلع انسفنأ ثحنل .ملاعلا يف اّنم برقلاب ّيهلإلا طّطخملا
ةّيعامتجالا ةلادعلا اًعم زّزعنلو رشننلو ،اًضعب انضعب مهفن نأ ىلع قدصب انسفنأ
تانايدلاب ةسينكلا ةقالع لوح نايب) "سانلا عيمجل ةّيرحلاو مالّسلاو ةّيقالخألا مَيقلاو
مامأ :نيّينيدلا ةداقلا نحن ،انقتاع ىلع عقت تابجاو هذه .(3 ،انرصع يف ،ةّيحيسملا ريغ
،ةملوعلا راتس تحت ،فوخو قيضب سفنتت يتلاو ،ديازتم لكشب ةقزممو ةحيرج ةّيناسنإ
حنمت يتلا سفنلاو ،دسجلا ءاضعأ دّحوي يذلا بلقلا يه ىربكلا تادقتعملا نوكت نأ بجي
.ىَلُعلا وحن انتاعلطتل ةايحلاو لّمألا

نم يقتستو ،اًفافج يراحّصلا رثكأ يف مواقُت يتلا ةايحلا ةّوق ىلع ماّيألا هذه يف تمّلكت
ةلهذُملا “ةايحلا ةرجش” اًمهلَتسُم ،سمألا يف كلذ تلق .مالس يف اًعم شيعلاو ءاقللا ءام
يف ةايحلا ةرجش عضت ،اهانعمس يتلا ،سّدقملا باتكلا ةياور .نيرحبلا يف انه ةدوجوملا
نأ ردقي مغانتم ميمصت وهو ،ناسنإلل عئاّرلا هللا طّطخم بلق يفو ،تايادبلا ةقيدح طسو
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تأشن انه نم .هعضو يذلا ماظّنلا نعو قلاخلا نع دعتبا ناسنإلا نكل .اهّلك ةقيلخلا قناعي
لتقو ةوخإلا نيب تامصاخم :سّدقملا باتكلا ةياور يف قَحالتت يتلا ،تالالتخالاو لكاشملا
عمتجم يف تاعارصو ءايربكو ،(9-6 نيوكت عجار) رامدو ةّيئيب تابارطضاو ،(4 نيوكت عجار)
ةرارش نمو ،ناسنإلا بلق نم قَّفدت تومو ّرش نافوط ،راصتخاب  ...(11 نيوكت عجار) رشبلا
يف راّنلا مرضُي يكل (7 ،4 نيوكت عجار) بلقلا باب دنع مثاجلا ّرّشلا كلذ اهقلطأ يتلا ثبخلا
نع انرظن لافغإ يف :خأللو هلل انضفر يف رّذجتم ّرّشلا اذه ّلك .ةمغانتملا ملاعلا ةقيدح
ناذللا نالاؤّسلا ىقبي ،كلذل .ةوخإلل اًساّرح دعن مل انّنأب انفارتعا مدعو ةايحلا قلاخ
ّلكو دوجو ّلك نالأسي ،هب فرتعن يذلا ناميإلا نع رظّنلا ّضغبو ،اًمئاد نيَحيحص امهانعمس
.(9 ،4 نيوكت) "؟كوخَأ َنيَأ" ،(9 ،3 نيوكت) "؟َتنَأ َنْيَأ" :رصع

ةّيعامتجالا رورّشلا ّنإ ،دحاولا هللاب نونمؤملاو ،ميهاربإ يف يتوخإو ،ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ
هذه زّيمت يتلا ةّيواسأملا ةّيئيبلا ةمزألا كلذكو ،ةّيصخّشلاو ةّيداصتقالاو ،ةّيلودلاو
.رخآلا نعو هللا نع انداعتبا نم ةياهّنلا يف يتأت ،مويلا انه انلّمأت اهيف يتلاو ،تاقوألا
ةايحلا رداصم فاشتكا ةداعإ يف دعاسن نأ يهو ،ةّيساسأو ةديحو ةّمهم انيدل نحن ،كلذل
نينمؤملا بّرقن نأو ،ةميدقلا ةمكحلا نم يقَتسَت نأ ىلإ ةّيرشبلا ديعُن نأو ،هذه ةّيسنملا
.ضرالا هللا قَلخ مهلجأ نم نيذلا ساّنلاو ءامّسلا هلإ ةدابع نم ديدج نم

يه هذه .ةّوخألاو ةالّصلا :ناتنثا يه ةّيساسألا انلئاسو ؟كلذ لعفل ةقيرّطلا يه امو
ال ةرصتخم قرطو ،ىرخأ لئاسو انبّرجت نأب حمسن اّلأ بجي .ةلاّعفلاو ةعضاوتملا انتحلسأ
نومعديو ،ةّوقلا بيلاسأب نونمؤي نيذلا هيلإ ءيسُيو مالَّسلا همسا .ّيلعلا هللاب قيلت
ةناسرت ىلإ كرتشملا انتيب لّوحت يتلا “توملا ةراجت”و ،حالّسلا ةراجتو برحلاو ،فنعلا
تاضقانّتلا نم مكو ،ةضماغلا تارماؤملا نم مك .ةلئاط ةّيلام غلابم مهيديأ يفو ،ةريبك
ىلع اوربجُأ نيذلا نيريثكلا صاخشألا يف ،لاثملا ليبس ىلع ،رّكفنل !اذه ّلك ءارو ةملؤملا
،ةضّفخم راعسأب ةميدق ةحلسأ ءارشب اهنولّومي يتلا ،تاعازّنلا ببسب مهيضارأ نم ةرجهلا
اذكه .اًرّوطت رثكأ ةّيركسع تاّدعم لالخ نم ،ىرخأ دودح ىلع مهضفرو مهيلع فّرعتلا ّمتي ّمث
ماهوأ قحالي ملاعلا امنيبو ،ةّيواسأملا تاهويرانيسلا هذه مامأ ،اًنَسَح !نيَتّرم لمألا لَتقُي
هللا ّنأ ،ءابآلاو ّنّسلا رابك ةمكحب ،رّكذتن نأ ىلإ نوّوعدم نحن ،لاملاو ةطلّسلاو ةّوقلا
نأ امهنكمي طقف ةّوخألاو ّيضرأ وه ام قوف يلاعّتلا ّنأو ،رخآ ءيش ّلك لبق نايتأي بيرقلاو
ىقبتس ةّيرشبلا ءارحص ّنإف اّلإو ،هذه ةايحلا عيباني جرختسن نأ نحن انيلع .اناذقني
انّنأ ،لاوقألا نم رثكأ لامعألاب ،دهشن نأ نحن انيلع ،ءيش ّلك قوفو .ةتيمُمو ةلحاق اًمئاد
ةودق نوكن نأ انيلعو ،سانلاو هللا مامأ ةريبك ةّيلوؤسم انل .نيَتقيقحلا هذهب ،اذهب نمؤن
ملاعلا يف لب – اًيفاك ْدُعَي مل كلذ – انتويب يفو انتاعامج يف طقف سيلو ،هب ظعن اَمِل
ّمتهن نأ اننكمي ال ،ناميإلا يف بوعّشلا يبَأ ،ميهاربإ نم رّدحتن نيذلا نحن .مَلوَعملاو دّحوملا
يتلا اهّلك ةّيرشبلا ةعامجلا ىلإ هّجوتن نأ انيلع ،اًداحتا دادزنل لب ،“انعابتأ” ــب طقف
.ضرألا نكست

اذاملو ،ناسنإلا وه نم :اهسفن ىربكلا ةلئسألا ،ّلقألا ىلع مهبولق يف ،نولأسي عيمجلا
ةّيّداملا مهترّدخ نيذلا ،نيريثك يف ؟ةايحلا هذه دعب دجوي اذامو ،ملّظلاو ،توملاو ،ّرّشلاو ،ملألا
يف اهسفن ةلئسألا كلت ىقبت ،للّشلاب بيصت يتلا ةّيكالهتسالا ةعزنلاو ةّيلمعلا
.رقفلاو عوجلا يف ةلّثمتملا ةيناسنإاللا حارجلا ببسب ،نورخآ اهُتِكسُي امنيب ،تابس
،انلامهإ ُبسحُي ال ،كلذ عم ،ّمهألا وه اَمِل اننايسن بابسأ نم .مويلا رقفلاو عوجلا ىلإ رظننل

3



،ةايحلل مالّسلا يطعي يذلا هللا مساب ةادانملا لدب ،ىرخأ رومأب انمازتلا نع مجانلا كّشلاو
،اذه يف اًضعب انضعب دنسنِل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .رشبلل ةايحلا يطعي يذلا مالّسلاو
راغّصلا انكرابيسو ،ّيلعلا انكرابيس !اًعم رِسَنلو ،مويلا انئاقلل ةّيرارمتسالا نمضنْلو
روّنلا رجف قورش نورظتني نيذلا ،بابّشلاو لافطألاو ءارقفلا :هللا مهّبحي نيذلا فاعّضلاو
.اًركش .ةريثك ٍةملظم ٍلايل دعب ،مالّسلاو
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