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باتكلاىوتحم

٧ةمّدقم

.راوحلامجعملةيبرعلاةعبطلاةمدقم
١١مالسإلاوّةيحيسملانمّةيساسأميهافم

١٣تاظحالم

١٥لخدم

١٩راوحلامجعم

٤٤٧ةيمالسإلاعجارملاةمئاق

٤٤٩نورشانلا

٤٥١نويحيسملانوفلؤملا

٤٥٤نوملسملانوفلؤملا

٤٥٩رزيب-نغيوأ-ةسسؤم
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ةمّدقم

تالاجمبناجىلإ،ىرخأدئاقعوتانايدعمّيحيسمقلطنمنمراوحلايمتني
يتلارزيب–نغيوأةسّسؤمّماهمبلصىلإ،ةّصاخلاةّيحيسملاةّيتوهاللاثاحبألا
ةسّسؤملاّمتهتتافاقثلاونايدألانيبراوحلانمضف.2002ماعلايفتسّسأت
اهثحبلالخ.ةّيعامتجاةّيمهأنمهلاملمالسإلاوةّيحيسملانيبمهافتلاعوضومب
ةسّسؤمل2005ماعةصرفلاتحنسّيتوهاللا–يملعلاراوحللبسانمكيرشنع
ّيساسألافقوملالوحةرقنأوخنويمنيبةبقاعتمتاودنةماقإبرزيب–نغيوأ
.ةرقنأةعماجيفتّايهلإلاةّيلكعمكارتشالابّيمالسإلاوّيحيسملايعاولا
نوثحابلاوّةيكرتلاةغللانوملسملانوثحابلااهيفمدختسايتلاتارضاحملاءانثأو
ةّيصعةلكشمبةيلاعلاةءافكلاووذنومجرتملامدطصاةّيناملألاةغللانّويحيسملا
لجأنمةعاسلاتناحف،نيفرطلادنعةبسانمّةيساسأعجارمدوجومادعنايهوالأ
يفتدجواهّنأرزيب–نغيوأةسّسؤمّظحنسحنمناك.لصاحلاصقنلااذهّدس
ةّيلكلاةديمعبتيظحاهّنأامك،اًزرابواًئفكاًكيرشةرقنأةعماجيفتاّيهلإلاةّيلك
نَيرشانقريبلآصلاخروسفوربلايلاحلاديمعلابئانبوكوـچـلسّىلعمةقباسلا
يفةزرابلاريدقتلاةمسّتلجتو.مجعماذكهلثملاًّدجنيَسّمحتماهعمنيَكراشم
يفولمعلااذهلشتيبيإناكرأروتكدلاروسفوربلاةرقنأةعماجسيئرةرزاؤم
.ةرقنأةعماجلالخنممجعمللةّيكرتلاةخسنلارشنىلعهعيجشت
عالطضالاوةردابملاّيلوتنمرزيب–نغيوأةسّسؤمتنّكمتساسألااذهىلع
دوهجموٍلاعىوتسماذاًدئارًالمعلّكشييذلابعصلاعورشملااذهةّيلوؤسمب
عمكارتشالابةسّسؤملاتماقدقو.لمعلاةروريسلالخكلذّنيبتامك،ريبك
روسفوربلامهونيّيحيسمنيرشانفيلكتبركذلايَفنآلانيَملسملانيَرشانلا
روتكدلاروسفوربلاونامستنياهدراشيرروتكدلاروسفوربلاوستنأرتيبروتكدلا
دراشيرروتكدلاروسفوربلااهّالوتفةلماكلاةّيملعلاّةيلوؤسملااّمأ،رنروتنترام
عطقنمدوهجمباوماقوةليوطتاونسلمهنيباميفنورشانلانواعت.نامستنياه
.مهسفنأبتالاقماوّفلأامكمجعملادادعإلريظنلا
رادنعةّيناملألاةغللاب2013ماعفيرخيفنيَّدلجمنمنّوكملامجعملارهظ
رّفوتّنإ.ةيناثلاهتعبطيفنآلاوهوةّيكرتلاةغللابيزاوتلابرهظامك،ردره
ةّيكرتلالوصألايوذنيملسمللحيتياًعمةّيناملألاوةّيكرتلانيتغللابتاعبطلا
.مجعمللّةيكرتلاةعبطلاىلإموزللادنعءوجللاايناملأيفنيميقملا
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–ّيحيسمراوحىلإًالبقتسمروبعلالّهسينأيغبنيهذهبيجلاةعبطقيقحتّنإ
نمبيجلاةعبطلةدام373ّمهأرايتخاّمتذإ،هلدّهمينأوءّانبوّيعوضوميمالسإ
لوادجلاعبطنعّيلختلاّمتامك،ةلماكلاهتعبطيفمجعملااهيوتحيةدام667لصأ
.هيفةدوجوملاّةيملعلا
:يلاتلاميمصتلاىلإبيجلاةعبطعضختو
تّمتيتلامالسإلاوةّيحيسمللةّيساسألاتاحلطصملايفبيجلاةعبطرصحنت–

تاذرظنتاهجوراطإيفامكتافاقثلانيبّيرهوجراوحراطإيفاهتغايص
لب،كلذهباشاموأةينيدةّيملعتاقيلعتةّيأتالاقملاّمضتالو.ةّيعامتجاةلص
امهضعبنعّلقتسملكشب،مالسإلاوّةيحيسملا،نيتنايدلاضارعتساّمتي
.ضعبلا
،اًرصحنيملسمنيثحابلَبِقنمةّيمالسإلاعيضاوملالوحتالاقملاةباتكتّمت–

نيتغللابو،نيّيحيسمنيثحابلَبِقنمةّيحيسملاعيضاوملالوحتالاقملاامك
مامأنيمجرتملاىرخأةغلىلإاهتمجرتةلأسمتعضوو.ةّيناملألاوةّيكرتلا
ةّيفاقثلاوةّيتوهاللامهتاعانقلاًقفوةيساسألاريباعتلابّاتكلاغوصيو.ريبكّدحت
.مهتالاقمنعةّيملعلاةّيلوؤسملانولّمحتيمهوّةيملعلامهقئارطىلعادامتعاو
/يبوروألامالسإلا:ةيلاتلاتالاقملاةباتكبيجلاةعبطيفىلوألاةّرمللتّمت–

سئانكلا،)ّيحيسم(ّيلْوَّدلاّقحلاوةّينيدلااياصولا،)ّيمالسإ(مالسإورويلا
/ّيحيسم(ةئيبلاقالخأ،)ّيحيسم(ةّيسكذوثرألاسئانكلا،)ّيحيسم(ّةيقرشلا
.)ّيمالسإ
نمددعةمهاسمالولقّقحتيلنكيمليذلامجعملاعورشمىلعبيجلاةعبطدمتعت
.مجعملانمىلوألاةعبطلايفمهركذّمتنيذلانيكراشملا
تاهجنمّيخسلامعدلاالولاهرامثيتؤتلمجعملاقيقحتلةلوذبملادوهجلانكتمل
،جامدناللّيبوروألاقودنصلاقيمعلاانركشبّصخنو.ةّصاخوّةيمسرةيعار
ناملربلاو،نيئجاللاوةرجهللةيداحتالاةرئادلاو،ةّيداحتالاةّيلخادلاةرازوو
ىلإةفاضإلاب،لوبنطسا–شتوكةسّسؤمو،شوبتربورةسّسؤمو،ّيناملألا
ةرابرباًصوصخ،رزيب–نغيوأةسّسؤملءاقدصأوةّصاخةيعارتاهج
شيرلوأروتكدلاانتسّسؤميفءانمألاسلجموضعوغريبيداش–تشربمال
ةعبطقيقحتيفةفيصحلاوةلاّعفلاةمهاسمللّصاخلاركشلابهّجوتنامك.رلسكيف
ناغودرإّديسلاوماغيتيوربّسناهروتكدلادّيسلاّيملعلااندعاسمىلإبيجلا
.اياكاراك

٨ةمّدقم
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ةعبطلمّيقلاّيعابطلافارشإلاىلعردرهرشنرادىلإاًضيأركشلاهيجوتّدونامك
قّقدملاعمزاتمملانواعتلاىلعو،رتلاففلودورروتكدلاّديسلالالخنمبيجلا
.رفروديوننامرجروتكدلارشنلانعلوؤسملاّيوغللا

٢٠١٦فيص،خنويم
رتسوكرنياهروتكدلا
رزيب–نغيوأةسّسؤمسلجملّيذيفنتلاريدملا

ةمّدقم٩
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.راوحلامجعملةيبرعلاةعبطلاةمدقم
مالسإلاوّةيحيسملانمةّيساسأميهافم

،راوحلامجعملةيبرعلاةمجرتلانأبهّونننأّدونةيناملألاةعبطلاةمدقمىلعاًفطع
نأاهنمضرغلاامنإ،هيفةدراولاةيساسألاةيحيسملاميهافملاةمجرتصاخلكشبو
ةفاقثلاىلعفرعتلاىلعةيبرعدالبنمايناملأىلإنيمداقلانيئجاللادعاست
قلعتتالو.اهيفمهجامدنالّهسينأيغبنيام،ةيحيسملاةنايدلابةعوبطملاةيناملألا
قلعتياميفةيروحمميهافمباًضيألب،طقف،نيِّدلابةيحيسملاةيساسألاميهافملا
يتلاداوملاىلعةيلاربيلحورنميهتو.دحاولاعمتجملايفكرتشملاشيعلاب
نمريثكيف،ةدوعلاهعفنت،رخآنيدبانمدحاولالغشنينيحو.مجعملااهنمضتي
اهدعأيتلاداوملابيرعتاًضيأمت،ببسلااذهل.هنيديفةيساسألاميقلاىلإ،نايحألا
.ةرقنأةعماجنمنوملسمةذتاسأ

يفباتكلالمعتسيو.تابتكملايفعيبللةرفوتمراوحلامجعملةيبرعلابيجلاةعبط
تامظنملاونيعوطتملانيدعاسملاتاعومجموةيريخلاتايعمجلالمعراطإ
.برعلانيرجاهملاولماعتتيتلاةيمالسإلاوةيحيسملا
لامعتسالالخنماًّدجةيباجيإتاربخرزيب–نغيوأ-ةسسؤمىدلتنوكتدقل
اهلمعيفمالسإلاوّةيحيسملانمةّيساسأميهافم.راوحلامجعملةيناملألاةعبطلا
ةيريخلاتايعمجلايفنيلماعللةيبيردتلاتارودلايفامك،يراوحلاويوبرتلا
ةيحيسمةبيبشمضتيتلاتاقلحلايِفو،يعامتجالاجمدلالاجميفنيطشانلاو
ةيبيردتلاتاقلحلاو،سرادملايفنايدألانيبراوحلاعيراشميِفو،ةيمالسإو
تاعماجلابالطلةيمالسإ-ةيحيسمةيساردعيباسأيِفو،تاملعملاونيملعملل
ةعبطلامادختسانيحاهينبتوتاربخلاهذهليدعتيغبني.يعماجلاميلعتلايِفو
.مجعمللةيبرعلا
يخسلايلاملامعدلالجأنمةيداحتالاةيلخادلاةرازولليزجلاركشلابنيدننحنو
.هعيزوتوهتعابطوباتكلاةمجرتليومتلهتمدقيتلا
جروجروتكدلاروسفوربلاةيبرعلاةغللاىلإيناملألاصنلاةمجرتىلعفرشأ
.د،فسويناج.د،يوافرعدمحأديسلانمفلؤملاهقيرفوهركشناننإ.رمات
اننيبزاتمملانواعتلاىلعفولعمةلبعةديسلاويرخفحالص.د،مركنوجرس
.مهنيبو
وصنيرسميدندمحأوقريبلآصلاخةرقنأةعماجيفنيذاتسألاركشنامك
.تاظحالملاءادبإوةيمالسإلاداوملاةعجارملولغوأمشاهةبوتامهتدعاسمو
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ةعابطب،تربارتاقولديسلاصخألابو،غروبيارفيفردرهرشنرادتنتعا
.باتكلا

2018رياربف/طابشرهشيف،خينويم

رتسوكرنياه.د
ةسسؤملاسلجمريدم

رتسيامزْنِستنافِتش
ةسسؤملاسلجموضع

١٢مالسإلاوّةيحيسملانمةّيساسأميهافم.راوحلامجعملةيبرعلاةعبطلاةمدقم
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تاظحالم

مالسإلاوةّيحيسملانمةّيساسأميهافم.راوحلامجعمنمةيبرعلابيجلاةعبط
يف،ردرهرشنراديف2016ةنستردصيتلاةيناملألابيجلاةعبطلبيرعت
ةيناملألاةعبطلانعةيبرعلاةعبطلافلتخت.واغسياربيفغروبيارفةنيدم
:نيتطقنيفةروكذملا
،ةعمتجمةيمالسإلاةيعرشلابهاذملاتركذثيح،ةيناملألاةعبطلافالخب.1
.يدجبألابيترتلابسح،ةدحاوةدحاو،ةيبرعلاةعبطلايف،بهاذملاهذهركذت
موهفمتحت«ةماركلا»و«ةزجعملا»يموهفمةجلاعمةيناملألاةعبطلايفتّمت.2
ىلعٌّلكاركذيلنيموهفملانيبلصفلاّمتدقفةيبرعلاةعبطلايفامأ.«ةزجعملا»
.ةدح
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لخدم

درتملةيادبلايفف،هئوشنةّصقبةفرعملابجوتباتكلااذهةّيصوصخبةطاحإلاّنإ
تمتهايتلا،ةصّصختملاةّيملعلاطاسوأللّيمالسإ–ّيحيسممجعمفيلأتةركف
يلاوحاهيفشيعييتلاايناملأيفّيعامتجالاعضولاديعصىلعةسوملمةمهاسم
تاّرتوتلازربتامكو.ةّيكرتلوصأنممهفصننمرثكأ،ملسمنييالمةعبرأ
اميفراوحللةّيلباقلاولدابتملامهفلانمىندألاّدحلابايغّنإف،ةّيفخلاوةرهاظلا
انعمتجمكيدّدعتعمتجميفكرتشملاّيملسلاشياعتلالعجيىرخألاةنايدلابّقلعتي
.نكممريغ
اهيلعهيلميامب–ةمهاسملارزيب–نغيوأةسّسؤمديرتوتدارأكلذلجأنم
نمكلذونيملسملاونّييحسملانيبمهافتلاءاسرإيف–اهتلاسرواهتاذلاهيعو
نمءالمزىلإةوعدهيجوتّمتدقفهيلعو.ناملأوكارتأءاملععمتاودنلالخ
اولبقدقو،كرتشملالمعلايفءاكرشاونوكينأل،ةرقنأةعماجنمديدحتلابو،ايكرت
.ةوعدلا
اهتاريظننأشتجّوُتيتلاةّيناسنإلاةماركلاناونعتحتىلوالاةّيلاعفلاذنمو
–نغيوأةسّسؤملّيفاقثوّينيدراوحتاودن(ناونعلمحيرادصإبةقحاللا
.مالسإلاوّةيحيسملايفةّيساسألادعاوقلا.ةّيناسنإلاةماركلا:لّوألاّدلجملا،رزيب
)2007رماهلوك:تراغتوتش،نورخآوكوـچـلس.مونامستياه.ر:رشانلا
عيضاومللةبسانملاتاحلطصملاداقتفايهواهيّطختنكميداكلابةبقعترهظ
اًدنتسمرمألانكيملو.ةمئالمةمجرتمامألاجملاةحاتإاهنكمييتلاّةيزكرملا
ًالداعمنيتنايدلاالكيفحجرألاىلعّينعملاثحبملاكالتمامدعةقيقحىلعطقف
كلذنمدقعأودعبأىلعاّمنإو؛ةديدجريباعتعضوبجوأيذلارمألا،اًّيعوضوم
ةءارقلانمهمهفنكميّىتحهلةقبسمةفرعمبلطتيّينعملاثحبملاناكدقف
.ىلوألا
اهلناكّلقألاىلعوأتاحالطصإلايفتاتوافتىلإةّيوغللاتالِداعملاتّدأدقل
ةركفرزيب–نغيواةسّسؤملترطخببسلااذهل.نيفرطلانيبىرخأتالالد
ًّالوأمّوقملاقلخيلاتلابوصّصختممجعمةطساوبتاحلطصملاحيضوت
ذنماًحضاوناككلذءانثأو.رمثمراوحءارجإلولوقعملدابتممهفلوصحل
لَبِقنمَجلاعتنأبجيةّيساسألاّةيمالسإلاميهافملاّنأنيكراشملاعيمجلةيادبلا
ريبعتلاّمتييكلنّييحسمبّاتكلَبِقنمةّيساسألاةّيحيسملاميهافملاونيملسمبّاتك
سيقاماذإةديرفةلاحوهرمألااذهو،ةهيزنةقيرطبنيتنايدلاراكفأةقيقحنع
ةّيمتحلاةجيتنلاوهباتكلااذهّنإفاذكهو.ىرخألاةّيمالسإلا–ّةيحيسملامجاعملاب
نمةقّيضةقلحلصّصختمباتكبهرمأّقلعتيالهيلعءانبو،ةسوملمةلضعمل
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ىلعلوصحلايفةعساولاةّماعلاةحيرشدعاسينيتمّيملعَفّلؤمبلبءاملعلا
.ةّللعموةّيعوضومتامولعم
اذإاملوحوأ،عورشماذكهيفدوهجملذبىودجلوحلاؤسلاحرُطينأنكمي
ءازإف،كرتشملايعامتجالاشياعتلايفهبعليدّدحمرودّيأًالبقتسمنيدللناك
يفًالعفةّيدّدعتلاتاعمتجملالخادتاّرتوتلاولكاشملاودبتّةيناملعللعساوراشتنا
اًقباسومنتناسنإلاةّيوهّنإ.ّةينيدلاتانيابتلايفاهنمرثكأةّينثإلاوّةيفاقثلاتانيابتلا
دجييذلاّيصخشلانيدلالعفب–ٍعاوالوأٍعاولكشب–ةريبكةعرسباًقحالو
هريثأتنيدلااذهدواعيةفاقثلالالخنمو.ةّصاخلاةفاقثلايفهلّكشتوهمدقئطوم
هّنأىلعديعبّدحىلإفّرصتيوهسفنمهفي،اًعمتجمّنأهتجيتنام،ناسنإلاىلع
.ةّيديلقتّةينيدراكفأبًالوقصمنوكي،ّيناملع
امنيدلّةيساسألانيماضملاّنأيفصّخلتتةرهاظبمويلامدطصنكلذءانثأيف
هفيرحتوهبيرغتوهاًبلاغهدّدحيامامّنإو،ّماعلايعولادّدحتيتلايهتسيل
الهّنأامبو.هسفنلامهئاعّداىلإةياهنلايفنيدلابيّدؤيام،اًّيخيراتناضورفملا
نمّهنإف،ةّصاخلاّةيوهلانعّيلختلابّينيدراوحيفرمألاّقلعتينأاًقلطمزوجي
نمف.ّيئاوشعلاّيريبعتلالكشلانيبونيدلايفّيرهوجلانيبقيرفتلااًّدجّمهملا
ريغودبتيتلااهسفنبتابقعلايفتنتعوضومللّيقيقحلابلصلاىلعزيكرتلالالخ
.ةّيبناجلارهاوظلابّقلعتكانهاملاطيّطختللةلباق
باعيتساكلذكّمتةنايدّلكيفيفاولالماشلاىلعةيؤرلاةرئادعيسوتلجأنم
ةبسنلاباهنعّيلختلانكميالهّنأالإنيتنايدلاىدحإيفاهلَريظنالّةيساسأتاملك
.اهتاذلصاخلاةنايدلايعوىلإ
ءانبىلعاندعاستيتلاةدّدعتملاىؤرلاةفاقثلاونيدلانيبطبارتلااذهنمتقثبنادقل
رمأّقلعتيالو.يقالتلاءانثأتابقعيهنوكتنأكلذكنكمييتلاومهفلاروسج
سانأعمكرتشملالمعلاةلأسموأ،شياعتلاةلأسميفتابقعوأاًروسجاهنوك
تاماهتالاوةقبسملاماكحألاّنإذإ،اًبلاغدرفلاناسنإلاب،ىرخأىؤريوذ
ءادبإهيّدؤييذلاهسفنرودلااًضيألاجملااذهيفيّدؤتنأاهنكميةّيميمعتلا
.رعاشملاوّيوفعلافطاعتلا
يفاهلاجمرصحنيالةكرتشمةغلناطرتشيكرتشملالمعلاولدابتملامهفلاّنإ
قافآءالجتساىلعبّوصتيهف،كلذنمدعبأامنإودعاوقلاوتاملكلانمنّكمتلا
ةوطخلّوأوهانهعوضوملاباتكلاو.ةّيساسألاتاحلطصملابةطبترملامهفلا
دقل.مالسإلاوةّيحيسملايفةّيساسألاتاحلطصمللمهفقافآاذكهءالجتسالةّيعون
ةعيرشلاةّيلكنمنيملسملاكارتألانيرشانلانيبتاعامتجالالالخنماًّيلجحبصأ
مغرهّنأرزيب–نغيوأةسّسؤميفناملألانيرشانلاوةرقنأةعماجيفّةيمالسإلا
ةّيكرتلاةغللاّنإفاّيكرتيفنورقةّدعةليطنّييحيسملااياعرلاوسئانكلادوجو
ةغللابريبعتلانعاًمامتمالكلازجعيثيحبريبكلكشبّيمالسإلاعباطلااهيلعبلغي

١٦لخدم
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ةّيناملألاةغللايفلاحلاوهكلذك.ةّيحيسملايفةّنيعمةّيساسأراكفأنعةّيكرتلا
مئالملكشباًبلاغريبعتلانكميالف،ريبكلكشبّيحيسملاعباطلااهيلعبلغييتلا
يفةّيمالسإلاّةينيدلاسوردلاًالثممدطصتاذكهو.ةبوعصبالإةّيمالسإراكفأنع
ةرجاهملوصأيوذذيمالتلّيوغلزجعهلّوأ:جودزمّيريبعتزجعبةّيناملألاةغللا
مجعملااذهبغرياذل.ةصّصختملاةّيمالسإلاةعيرشلاتاحلطصمبايغهيناثو
ظافلألالخنماماًعونةراشإلايفوزجعلااذهيّطختيفّماعلايأرلاىلإمّدقملا
نيّيحيسملاةيؤريفةقباطتمتسيلةريثكتاحلطصموميهافمّنأىلإةثدحتسم
فّرصتلاهنكميةّصاخلاتازّيملاوتانيابتلافرعييذلاهدحوو.اهلنيملسملاو
فدهنمكي،اًذإ.عيمجلاةحلصملجأنمكرتشملمعيفعرشيوةمئالمةقيرطب
يلاتلابروديالرمألاف،مالسإلاوّةيحيسملانيبروسجلاّدمىلإزجنملامجعملااذه
ةلاسرميدقتلوحوأنايدالاملعةيوازنممالسإللوةّيحيسمللضرعلوح
ةّيحيسملاضرعّمتيسلب،ّةيمالسإلاةّيساسألاتاحلطصملايفّةيقارشتسا
اتلكيفنونمؤملانولّثمملاهمهفيامكامهنمةعبانةّيتوهالةقيرطبمالسإلاو
.ةصّصختملامهتاءافكىلعءانبنيتنايدلا
لب،ةصّصختملاةّيتوهاللاتاحلطصملاطقفبيصتالةفلتخملاةّيوغللاديلاقتلاّنإ
Lyun(ريابنيالرهظأدقل.جئاتنلاامكةّيملعلاضرعلابيلاسأاًضيأّسمت

Payer(،ةّيكيرمألاةدحتملاتايالولانيبيّبطلاجذومنلاةنراقمنماًقالطنا
تاصيخشتلايفتافالتخاثودحّةيناكمإىدم،اسنرفوايناملأوايناطيربو
ءّابطأ.ىرخأةاناعم،ىرخأدالب،رياب.ل(دحاولاضرملاضراوعلتاجالعلاو
.انهاندالبيفوةّيكريمألاةدحتملاتايالولا،اسنرف،ارتلكنأيفىضرمو
تافالتخااذكه.)1993سوبماك،]ىرخأنكامأو[نياملاىلع/تروفكنارف
لاقملاف.توهاللاملعيفيلاتلابوةّيناسنإلامولعلايفرثكأحوضوبرهظت
هئاّرقةبغرًالماكعبشينأنكميةّيناملألاةغللابوأةّيكرتلاةغللاببوتكملا
اّمأ،ّيلحملاّيوغللاهطيحميفكلذوّيملعلاىوتسملانمةاجترملاتاعّقوتلاو
لابلاىلعرطخيالةلئسألاقملاّصنريثينأنكميفىرخألاةغللاطيحميف
ىلعةوالع.اهنعباوجراظتنانعكيهان،ّيلصألاّيوغللاقايسلايفاهحرط
ىلعّيوقلكشبزّكرتةّيحطستافيصوتلثمةفلتخمةيضْرعلاكشأيتأتكلذ
كانهىرخأةهجنمو،ّيناملألاتوهاللاراطإيفيخيراتلاةلوقملاقايسطبارت
ّدعيو.ّةيمالسإلاثوحبلايفّينعملاعوضوملاعمّيديقعلاطابترالاوذمامتهالا
.هيلإتافتلالاّمتاّملقاًدجاًريثمًالاجمّةيتوهاللاثاحبألاةنراقمناديم
نوك،ةروظنمةّداماًراركتواًرارمرامضملااذهلمّدقيانهحورطملامجعملاّنإ
عمىنعملابسحلباًّيفرحمجرتُتملّةيكرتلاوةّيناملألانيتغللابةرداصلاهتالاقم
ءازإاًعيمجانتيلوؤسمىلإرظنلابو.ّةيوغللامهتانيابتوءاّرقلاتاجايتحاةاعارم
ّنإف،ملاعلابوعشنيبمهافتللومالسلالجأنماندوهجىلإوّيملسلايطاعتلا

لخدم١٧



HV LD_ar / p. 18 /16.8.2018

ةفرعملاجملّكشيالاًعيمجانتافّرصتدّدحييذلااموانريكفتةّيفيكوّةيهامةفرعم
،رمألااذهبنّوينعمكرتشمنواعتىلإنيعاسلاعيمجف.ءاملعلانمةليلقّةلقلّصاخ
وعضاوكلذكونيدلاةّدامةذتاسأو،ةنهكلاوةّمئألاكةّينيدلافئاوطلاولّثمماًديدحتو
عيمجبالطوةّيوناثلاسرادملاذيمالتوتاذيملتو،ليهأتلاوسيردتلاططخ
،مالعإلاولّثممو،داصتقالاوةسايسلايفرارقلاباحصأو،تاصاصتخالا
نأمجعملااذهُبسح.عوضوملابنيّمتهملاعيمجكلذك،نيدلاءاملعوةفسالفلاو
لاجملايفامكةّيكرتلاةغللابقطانلالاجملايفيّدؤينأوعيمجللةليلجةمدخمّدقي
نيّيحيسملاونيملسملانيبلدابتملامهفلانمّوجءوشنىلإةّيناملألاةغللابقطانلا
ةحلصملجأنمكلذوعمتجملايفةنسحلااياونلايوذنيرخآلاسانلاعيمجو
.سانلانيبّيملسلاكرتشملاشياعتلاوعيمجلا

:نورشانلا
ايناملأ–رنروتنتراموستنأرتيبونامستنياهدراشير
.ايكرت–قريبلآصلاخوكوـچـلسّىلعم

١٨لخدم
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راوحلامجعم
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)ةّيحيسمرظنةهجونم(ميهاربإ
اًقفو،شاعدقو.ليئارسإءابآنماًدحاوبوقعيوقحسابناجىلإميهاربإّدعي
فصنلايف،)25:10–11:10نيوكتلارفس(ةمكارتملانيوكتلارفستاياورل
باتكلاجراخةرصاعملارداصملايفاّمأ.داليملالبقيناثلانرقلانملوألا
يفرهظيولامعتسالايفحورطممسالاّنأالإ،كلذتبثيامسيلف،سّدقملا
يففالتخاّيأنودنم)17نيوكتلارفسرظنا(ميهاربإوماربأ:نيتقيرط
اميفلادجلارهظيو.)«ليلجلا/مّركملابالا»(لامعتسالايتقيرطنيبىنعملا
دلاووةراسنمجّوزتموهميدقلادهعلايف.ّةيخيراتةيصخشميهاربإناكاذإ
رفس(رجاهةيناثلاهتجوزنمليعامساوهرخآدلوهيدلنكلو،قحسا
ىلعءانب.نيرهنلانيبامدالبىلإهلوصأدوعتّنأضرتفملانمو.)16نيوكتلا
ةريبكّةيرذبدعولايأدهعلاعوضومتحتميهاربإصصقعضييذلاهللانمرمأ
هيخأنباوةراسهتجوزعملحترا،هبضرألابوعشكّربتونيطسلفكالتماو
كلمبىقتلاوطولنعقرتفاكانهو)7–12:1نيوكتلارفس(نيطسلفىلإطول
ربعدعولارّركتينألبق)اهيليامو13نيوكتلارفس(قداصيكلمنهاكلاميلشروأ
.)17نيوكتلارفس(ناتخلاةمالعبدهعلاماربإمتو.)15نيوكتلارفس(ّيهلإروهظ
نعهللاينثينأةرومعومودسبارخلبقلواحثيحليلخلاميهاربإنطوتسا
يفتّلثمتيتلااهتايعادتقحسانبالاةدالولتناكو.)18نيوكتلارفس(هئاضق
ةطقنهللالبقنمهناحتماةّيلمعلّكشتو.)21نيوكتلارفس(ليعامساورجاهدرط
رفس(كالملّخدتبكلذنودليحّمثقاحسإبيّحضينأهللاهرمأذإ،ةورذلا
عماهيفنفدُيليلجلايفاًضرأميهاربإىرتشاةراستومدعب.)22نيوكتلا
اًماع175رمعنعتامهّنأضرتفملانمو.)23نيوكتلارفس(هدالوأوهتجوز
بوعشلاءافرشعمتجي47:10رومزملايف.)25نيوكتلارفس(ليلجلايفنفدو
ميهاربإحبصأديدجلادهعلايف.هوهيممألاكلمميظعتلميهاربإهلإبعشمهّنأىلع
نمؤملاناسنإللّيلصألاجذومنللًاليثمت6–15:1نيوكتلارفسنماًقالطنا
ةلاسر؛19–11:8؛10–7:1؛17–6:13نييناربعلا؛3ةيطالغ؛4ةيمور(
نضحيفنيّفوتملافّقلترّوصت31–16:19اقولحرطيو.)24–2:21بوقعي
ةّيدوهيلا:ثالثلاةيديحوتلاتانايدللجامدناجذومنميهاربإربتعي.ميهاربإ
هيلعمّدقتتنكلو،ثالثلاتانايدلاهذهيفاًرودبعليهنوك،مالسإلاوّةيحيسملاو
.دمحموعوسيوىسوميأ،ةنايدّلكعبطتيتلاةيدرفلاّةيصخشلااهنمّلكيف

تينرأنترام
.هوهي؛ناتخ:ةلصتاذعيضاوم

ميهاربإ٢١
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)ةيمالسإرظنةهجونم(ميهاربإ
4ءاسنلاةروس(«هللاليلخب»بقلملاوهف،نآرقلايفةرم69ميهاربإمسإدرو
ميهاربإناكدقل.)78ةيآلا22جحلاةروس(«نينمؤملايبأب»كلذكو،)125ةيآلا
ةيآلا11دوهةروس(هرمألاًداقنمواًعئاط،هقلاخلًاللذتم،بضغلاءيطب،اًميلح
ماعوأ2000ماعاًبيرقتدلودقهنأرثألايفءاجدقلفميهاربإةدالونعامأ.)75

.ةرصبلاوةفوكلايتنيدمنيبةعقاولاروأةنيدميفداليملالبق1900
،اًيتاذاًهجوتناكهللادوجوىلإههجوتنأبميهاربإبةصاخلانآرقلاتايآنمحضتي
ةينالقعلالالخنمكلذكو،ةهجنمةعيبطللهتبقارملالخنمهدحوهيلإىدتهادقف
،ءايبنألامهأنمميهاربإدعُيقلطنملااذهنمو.ىرخأةهجنمرمتسملاريكفتلاو
ىلعو،ةيعيبطلاناسنإلاةرطفقيرطنعهبنمآوهللادوجوىلإىدتهاهنألكلذو
ةيآلا6ماعنألاةروس(هتدابعوهللابناميإللهموقةوعدبميهاربإماقساسألااذه
76–79(.
ةهلآلاددعتيفةقامحلاىدمنّيبينأميهاربإلواحدقفنآرقلايفءاجاملاًقبط
ناكيتلاةهلآلازجعتبثينأدارأامدنعف.دحاولاهلإلادوجوبداقتعإلاةيقطنمو
مطحيواهرسكي،مانصألاىلعيوهيذخأواًسأفهديبكسمأكاذنآهموقاهدبعي
ةجيتنو.هقنعيفسأفلاقلعدقفمانصألاهذهريبكالإاًذاذجاهلعجفاهتراجح
اهنمجرخفهيلعاًمالسواًدربنوكتنأرانلاهللارمأف،قرحلابهيلعَمِكُحكلذل
ةروس(﴾َميِهاَرِبإَٰىلَعاًمٰـَلَسَواًدرَبىِنوُكُراَنٰـَياَنلُق﴿ىذأيأببُصيملىفاعماًملاس
.)69ةيآلا21ءايبنألا
ةيحضتللماتلاهدادعتسإلالخنمهبهطابتراوهلليهانتماللاهبحميهاربإنهربدقل
.ميظعشبكبهادفوحبذلانمهدلوذاقنإبهصالخإوهناميإىلعهللاهازجف،هدلوب
نأباًضيأنونمؤيمهو،جحلاكسانمبماقنملوأنيملسملانمريثكللميهاربإربَتعُي
ةبعكلامضييذلاناكملاكلذيفوهةطيسبلاهجوىلعسانللعضوهللتيبلوأ
26جحلاةروس(تيبلاناكمنآرقلايفءاجامكوميهاربإلهللانيبدقل.مويلا
2ةرقبلاةروس(ليعامسإهدلوعمهئانببموقيوهدعاوقعفرينأهرمأو)22ةيآلا
نأهللاهرمأةبعكلاءانبنمليعامسإهدلووميهاربإغرفنأدعبو،)127ةيآلا
،22،27تايآلا26جحلاةروس(هرهطينأوتيبلااذهىلإجحلابسانلايفيداني

.ةالصلكدنعةيوسدمحممسإعمميهاربإمسإنوملسملاركذي.)28
رتاقدمحم

.ةينيدلاناسنإلاةرطف؛ةيحضألا:ةلصتاذعيضاوم

٢٢ميهاربإ
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)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةالصلاهاجّتا
وحنمالسإلايفةلبقلاهاجتابولكيهلاوحنةّيدوهيلايفةالصلاهاجتانوكيامنيب
علطموهوالأةّينيدلاّةيخيراتلاةيحانلانمدئاسلاهاجتالاعبتتّةيحيسملاّنإف،ةّكم
ةّرمدوعيسيذلالدعلاسمشحيسملاىلإةسينكلارظنتهبوصف.قرشلايأسمشلا
.ىرخأ
ىفتنااّملو.برغ–قرشلاروحمىلع،ّةيناكمإلابسح،ىنُبتسئانكلاتناكو
سئانكيفكلذكو(يكيلوثاكلاسقطلايفيقب،قرشلاوحنةسينكلاهيجوتاًقحال
بيلصوأ،حبذملاوحننهاكللوبعشللكرتشملاهّجوتلاّيلعفلكشب)حالصإلا
ةسينكلاايجروتيلتقلطناكلذكو.قرشلاّهنأىلعاًّيزمرهرّوصتّمتيذلا،حبذملا
نم،)1965–1962(يناثلاّيناكيتافلاعمجملايفاهديدجتّمتيتلا،ّةيكيلوثاكلا
نهاكلاةطاحإاًنكممتأراهّنأالإ،حبذملاوحننّيلصملاعيمجلكرتشملاهّجوتلا
أشنةدعاقىلإًالعفةّيناكمإلاهذهتلّوحتنأدعبو.ةفلتخمبناوجنمهبةّيعرلاو
ةّيعرلافوقووهوالأةدّدجملاايجروتيللاىلإةبسنلاباًّيلصفمّدُعمهفءوسنمعون
لافتحالايرجيلةسكاعمةقيرطبكلذليدبتّمتكلذل.نهاكلامامأهجولاًهجو
.ّبرللهترادإنمًالدببعشللهرهظنهاكلاةرادإربعساّدقلاب
لفتحييناثلاّيناكيتافلاعمجملادعبحبذمىلعاًبيرقتسئانكلاعيمجتلصحنيحو
رشعسداسلاسوتكيدنبابابلاحصن،بعشلاىلإاًهّجوتمساّدقلابنهاكلاهيلع
كرتشملاهّجوتلابنكلوةسينكللةديدجءانبةداعإءارجإمدعب)2013–2005(
عوسيربعبآلاىلإهّجوتتةسينكلايفةالصلاّنأل،حبذملابيلصبوص
وحنهّجوتّلكيفةدوجومرمألااذهيفةّيناحيسملاةطاسولاهذه.حيسملا
.حيسملاعوسيىلإّةيحيسملايفزمريريخألااذهنوك،حبذملا

دنالرنواهديرفنيف
.سّدقملاسقطلا؛ايجروتيللا؛ةالصلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(دوجولابجاولاتابثإ
نأذإ.هللادوجوتبثتيتلاقرطلالكىلإدوجولابجاولاتابثاحلطصمزمري
نمطقفسيلاهكاردإبجيةيرورضةقيقحكيمالسإلانيدلايفرَبَتْعُيىلاعتهللا
تايآلانمريثكلاكانهف.ةينالقعلاةيحانلانماًضيأامنإو،بسحفةيناميإلاةيحانلا
قئالخلاةقيقحبو،نوكلاماظنبركفتلاوربدتلاىلإسانلاوعدتيتلاةينآرقلا
ىلوألاروصعلاذنمنوملسملانوركفملالواحكلذل.نوكلااذهيفةدوجوملا
ثحت.هللادوجوتبثتيتلانيهاربلاولئالدلاداجيإقرطلافلتخمبومالسإلل
،ةيدعبةقيرطبىلاعتهللادوجوبةصاخلاةلدألاضرعىلعةيلاتلاةينآرقلاةيآلا
ُهََّنأمَُهلَنَّيَبَتَيٰىَّتَحمِهِسُفَنأىِفَوِقاَفْالٱىِفاَنِتٰـَياَءمِهيُِرنَس﴿ةيلبقةقيرطبكلذكو

ةالصلاهاّجتا٢٣
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لُكَٰىلَعُهََّنأَكِّبَرِبِفكَيَملََوأُّقَحلٱ
امنيبف.)53ةيآلا41تلِّصُفةروس(﴾ٌديِهَشٍءىَشِّ

قلطنت؛ئشنملاوئدبملاعناصلاهاجتابعونصملانمىلوألاةقيرطلاقلطنت
نملواحنميفلواحدقل.عونصملاىلإئشنملائدبملانمةيناثلاةقيرطلا
/935ماعىفوتملا(يرعشألاكلذكو،ةلزتعملاكةركبملاةبقحلايفنيملكتملا

ثيح،هللادوجواونهربينأ)944/333ماعىفوتملا(يديرتاملاو،)324
قلطنمنمواوماقدقلف.ىلاعتهللابءاهتناونوكلانمءادتبامهريكفتقلطنا
لِعلاكرهاوظلاضعبليلحتب«ببسءيشلكل»نأبةلئاقلاةيضرفلا

ِ
،ةكرحلاو،ةّّي

بجيكلذلو،ةجيتنالإوهامنوكلانأباونهربينأاولواحونوكلالخادرييغتلاو
دقنوكينأبجيقولخملااذهنأبكلذدعباونهربو.ةينمزةيادبنوكللنوكينأ
نيملسملاءاملعلاناهربعقي.هللاِلَبِقنم،ةعيبطللقراخببسلالخنمِقلُخ
دوجوىلعينوكلاليلدلاحلطصمتحتمويلانيدلاةفسلفيفةقيلخلابصاخلا
:ًالثامماًقيرطةلدأللهضرعيف)1198/595ماعىفوتملا(دشرنباكلسي.هللا
ةيمالكةّجُحكلذلالخنمروطيونوكللةدعاقكًالماكتماًّيلاثماًميمصتذخأيوهف
دقفكلذنمسكعلاىلعو.هللادوجوىلعاهبلدتسيماظنلاوقفاوتلاىلعةمئاق
ماعىفوتملا(انيسنباو)950/339ماعىفوتملا(يبارافلاكنورخآةفسالفروط

.يدوجولاناهربلالالخنمهللادوجوىلعًاليلد)1037/420
وهمامتهإلابىظحييذلاامنإو،مامتهإلابيفسلفلاماظنلااذهيفدرفلاىظحيال
ةيلاتلاةوطخلاامأ.اهفيرعتنكميالةحضاوةيلجرظنةهجوتحتوهتاذبنوكلا
وأةيناكمإهرابتعاوأةرورضهنوكقلطنمنمدوجولاةظحالماهلالخنممتيف
نوكينأبجيف،ةقيقحلاوةيناكمإلانماًبكرمدوجوملكناكاذإف.طقفاًعنتمم
.ةيرورضةنونيككلانهنوكتنأبجيقلطنملااذهنمو،ةقيقحللببسكانه
يلِكنيباًمهماًقرفكانهنكلو.ةيناكمإلاحلطصمنمنيناهربلاالِكقلطني
يلبقلاىلعيدعبلاناهربلانويمالكلامدقيامنيبف:هللادوجوىلعنيناهربلا
.يلبقلاقيرطلانوروكذملاةفسالفلاراتخي

مدرأنيگنأ

)ةيمالسإرظنةهجونم(عامجإلا
ماكحألانأامبو.يعرشمكحىلعنيملسملاءاهقفقافتانعهقفلايفعامجإلارّبعي
أدبمنإفكلذل،ةذفانتناكهتايحيفدمحميبنلااهردصيناكيتلاةيعرشلا
نوكتنأبجي)1:يهعامجإلاطورشو.دمحميبنلاةافودعبرهظدقعامجإلا
نيذلاصاخشألايفطرتشي)2.دمحميبنلاةافودعبتعقودقةيهقفلاةلأسملا
ةكلملابو،ةءافكلاباوعتمتينأو،نيملسماونوكينأةيعرشلاماكحألانوطبنتسي
قلعتياممعامجإلاعضومةلأسملانوكتنأبجي)3.ميلسلامهفلاوةيهقفلا

٢٤عامجإلا
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طابنتسايفءاهقفلالككرتشينأبجي)4.ةيعرشلاماكحألانممارحلاولالحلاب
.يعرشلامكحلا
.ةينيدلاتاقيبطتلابىنعي،دامتعالابريدجعجرمكءاهقفلاةيبلغأىدلعامجإلاّدَعُي
زوجيالو،اهعابتابجيةيعرشةجحوهف،فيرعتللاًقبِط،عامجإلادقعنااذإف
ىرحتينأةيهقفةلأسميفريِشُتْسايذلاهيقفلاىلعبجيكلذل.اهنعجورخلا
.عوضوملاكلذصوصخبردصدقعامجإكانهناكاذإاميفًالوأ
عامجإلاف)1:يتوكسلاعامجإلاو،حيرصلاعامجإلا،عامجإلانمناعونكانه
مهنملكءادبإبامٍمكحىلعءاهقفلاهلالخنمقفتييذلاعامجإلاكلذوه:حيرصلا
مهيأرنيدهتجملاضعبيدبينأوهف:يتوكسلاعامجألاامأ)2.ةحارصهيأر
ةلأسملاكلتيفمهئارآءادبإنعمهرصعءاهقفنمنوقابلاتكسيو،ةحارص
ةيناهربلايتوكسلاعامجإلاةميقصخياميفامأ.هتفلاخموأاهيفيدبأامةقفاومب
ّدَعُيوهف،حيرصلاعامجإلانعيتوكسلاعامجإلافلتخيال)1:ءارآةثالثكانهف
لباًيعطقاًعامجإّدَعُيالهنكلو،يتوكسلاعامجإلالوبقنكمي)2.اًعامجإوةجح
بجويهقفلالوصأيفحجاريأركانهو.ةجحيتوكسلاعامجإلاّدَعُيال)3.اًينظ
نعردصقباسيعرشمكحىلإوأ،ثيدحلاوأ،نآرقلاىلإاًمئادعامجإلادانتسا
.ءاهقفلادحأداهتجاقيرط

ناجروتبلاط

consensus/نينمؤملاعامجإ fidelium)ةيحيسمرظنةهجونم(
نمض(ةيحيسملاةسينكلايفنينمؤملاعيمجلماعقفاوتنينمؤملاعامجإبدصُقي
نيتسينكلاديلقتيفاميسالو،قالخألاوةديقعللةيروحماياضقيف)ةدحاولاةفئاطلا
ةفرعمللاًيساسأاًردصمنينمؤملاعامجإربتعيكلذل.ةيسكذوثرألاوةيكيلوثاكلا
يف–)1965–1962(يناثلايناكيتافلاعمجملايفديكأتلامتهنأىتح.ةيتوهاللا
نأىلع–ةسينكلابقلعتملايدئاقعلاروتسدلل«ملاعلارونحيسملا»نم12ةرقفلا
ساسألا.ةيكيلوثاكلاةسينكلايفنينمؤملاةعامجلخادأطخلانمٍلاخعامجإلاهذه
لمعيونينمؤملاةعامجيفرضاحسدقلاحورلانأبناميإلاوهكلذليتوهاللا
ةديقعمهفءاسيالأبجيلاحلاةعيبطبو.ةقيقحلاكاردإنممهنيكمتلالخنممهيف
.ًالوأعامجإلاقيرطنعناميإلاةقيقحىلإلصناننأىنعمبهذهنينمؤملاعامجإ
اذهدجنامكهتاذلهـللانالعإنملصألايفيهلاحلاةعيبطبناميإلاقئاقحنأل
نالعإلاةقيقحتسيلعامجإلاةجيتننإفيلاتلابو.سدقملاباتكلايفاًقثومنالعإلا
ةيمهألانأنممغرلاىلعو.رصاعملااهريسفتوحيحصلااهمهفامنإو،هذه
نكلو،قالطإلاىلعلدجلاًيرظنضرعتتملنينمؤمللماعلاعامجإللةيساسألا
نيبمئادرتوتنآلاىتحاهيفلازيالو)ةيكيلوثاكلا(ةسينكلايضاميفناكاًيلمع

consensus/نينمؤملاعامجإ٢٥ fidelium
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لك
يزيرغلاناميإلاوتوهاللاءاملععامجإوةيبتارتلاةيميلعتلاةطلسلانمٍّ
ةيتوهاللاتاطلسلاوةسينكلاءابآعامجإلرمألاةقيقحيفناكامنيبو.نينمؤملل
ًةدحضقانتلااذهدادزا،نينمؤمللةماعلاءارآلانماًنزورثكأةيضاملانورقلايف
ةمصع»ةرابعفيرعتمتامدنع)1870–1869(لوألايناكيتافلاعمجملاذنم
نم.ةسينكلاعامجإنمحيرصلكشبابابلاىدلميلعتلاةطلسطبنتستمليتلا«ابابلا
نعّربعتاهتافيرعتبةيوبابلاةيميلعتلاةطلسلانأةقيقحدعبتسيالاذهنأدكؤملا
نعةجتانلاةقيقحلاو.اًقبسمهضرتفتالاًضيأاهنكلو،ةسينكلابعشلماعلاناميإلا
اًبلاغ.بسانملكشبرابتعالانيعبذخؤتالنينمؤملاعامجإلةيتوهاللاةيمهألانأ
ناميإلانيبو)ةيكيلوثاكلا(ةسينكلليمسرلاميلعتلانيبنيابتةقيقحلاهذهقفاريام
جاوزلاقالخأ(قالخألالئاسميفةصاخو،ةيلحملانينمؤملاتاعامجليعقاولا
رّسفيةيليجنإلاسئانكلايفيداعلانمؤملانوكلاًرظنو.)ةيسنجلاقالخألاو
يتناتستوربلاتوهاللايفنينمؤملاعامجإىظحيال،هسفنبسدقملاباتكلا
.ةريبكةيمهأب

رنروتنترام

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ضاهجإلا
دلوتاّمليتلاّةيناسنإلاةايحللّيفسعتلاوعورشملاريغءاهنإلاهّنأبضاهجإلامهُفي
نيوكتلارفس(هللاةروصىلعقولخمكناسنإّلكّعتمتيّيحيسملاناميإلاقفو.دعب
ةادأهسفنناسنإلالعجينأمّرحت،ّسمُتالةمرحتاذةّصاخةماركب)1:27
.هللاناكمفّرصتت
الف.ضّوعيالوديرف،هتاذّدحيفةميقيذناسنإّلكنوكيةماركلاهذهىضتقمب
،ىثنأمأناكاًركذ–ناسنإلك.رخآناسنإةايحةميقالوأةميقريرقتهلّقحيدحأ
ةّيّرحلاوةايحلايفهسفنّقحلاّكشالبهدنع–اًضيرممأاًميلس،اًّينغمأاًريقف
ىربكلاةّيحيسملاسئانكلاعيمجناميإقفوو.هتناكمنعرظنلاضغبنامألاو
ىلعىّتحهلاثموهللاةروصىلعهقلخوناسنإلاةماركلوحةلوقملاهذهقبطنت
.ةّيونملاةّيلخلابةضيوبلاداحتااهيفّمتييتلاةظحللانميأ،دعبدلوتاّمليتلاةايحلا
ةّيرشبلاةنونيكللةدودحماللاةسرامملاةعيبطنّمضتترونلاراصبإلبقةايحلاّنأل
لبقنمةايحلاتناكنإف.ةدالولاعمىّتحلمتكتالةّيلمعلالخرّوطتتوةيادبلاذنم
ةّيلمعبموقييذلااّمأ.اهيهنينأناكّيألّقحيالفهللانمةبهوةّيناسنإرونلاراصبإ
ّيحيسملاديلقتلافرعيو.اًميظعاًمثإهسفنلّمحيوهللارماوأفلاخيهّنإفاهئاهنإ
كلتوهو،دعبدلوتّمليتلاةايحللةقلطملاةيامحلابّقلعتياملطقفاًدحاوًءانثتسا
انه،دولوملاةايحلباقميفمألاةايحاهيفنوكتيتلاةّصاخلاةّيئانثتسالاتالاحلا
رمألاّقلعتيالةلاحلاهذهيف.ّةيبطبابسألاًنسحتسمضاهجإلاةّيلمعءارجإنوكي

٢٦ضاهجإلا


