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ة(و'لا عارص  
ةثاد,+ا دع' ام ملاع يف  

 
 

ملقب  

  مي/اربإ قيفر سقلا
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سر%فلا  

ةمدقملا  

؟ ة9و%لا 78عم و4 ام :لوألا لصفلا  

ةثادCDا دعB ام ملاع ?< ة9و%لا :ى>اثلا لصفلا  

ة9و%لا عارصو ةفلتخم لايجأ :ثلاثلا لصفلا  

؟ة9و%لا عارص مامأ ةسVنكلا دمصت فيك :عBارلا لصفلا  

  !!قدصلا ?< ةايCDا ؟ انأ نم :سماCYا لصفلا

:ةمتاCYا  
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ةمدقملا  

اقح كسفن لأس# نأ *( أدبت انتايح *( تقو ي#أي
ً

 ةGوE ةمزأ نع ثدحتأ ال انأ ؟انأ نم ،

 ةGو^لا [\عم نع ثدحتأ .XYولويسفلا KWغتلا تايلمعو نKقEارمك اPQ رمن MNلا نKقEارملا

 شfعe ،!!نوcن نأ دGرن نمو نحن نم ررقنو نKغلابك انسفنأ aYع ةيعاو ةرظن يقلن امدنع

 لاملا نع ثحبلا Y( ھتGوE دجي نم مoQمف ھتنونيكو ھتGوE نع ثحبي هرمع لi ناسhالا

 حرملا دGري نم مoQمو ةفرعملاو ملعلا نع ثحبلا Y( ھتذل دجي مoQمو KWنويلم نوcيل ھعمجو

 ضرغلاف ضرغلا اذ^ل ا^فظوي ھبEاومو ھتاقاط لiو اذكEو دجوي امنيأ خذبلاو حرفلاو

 ا�QياoQل ا�Qيادب نم ةاي~{ا ،ةلحرو ةيدبالا ددحي KWصملاو KWصملا ددحت ةGو^لاو ةGو^لا ددحي

�Y متم ةلحرKرف ة�Gب فالتخالاف ھباش# دجو اذا ا^عون نم هدKرش�لا ن Eالو ةاي~{ا ھنس و 

 .ةدحاو ةايح ةلحر م^ل ناص�� دجوي

 نا *�ب�ي MNلا ةGو^لا نع �Wع# ال اoQكل ةديفم �Yوألا ةلEولل ةGرش�لا ةيمنتلا بتك ودبت

hعfا^ش iلملل ءانبأcءانب *( دعاس#و تو EوGعفان رش� درجم [\بتو ةينانا ةيتاذ ةKاذ^ل ن 

  .نوcلا

 ؟؟انأ نم_ھسفن لأسe نا فقوت نود توملا �Yإ ةدالولا نم KWسe انم KWثكلا نأ ودبي امك

Eخا اذإ  عقاولا *( .ان�باجإ بلطتي يوي~{ا لاؤسلا اذ�Wاتقؤم فقوتلا مدع ان
ً

 KWكفتلا وأ 

)* Eلا رطخ ھجاون اننإف ، رخآل تقو نم ھحرطو انسفنأ نم لاؤسلا اذ�Wنع عجا � Nام ء 

 ةيلعافو طاشhو ھمW E¡كأب ھلعفن

 نأ نكمGو ةيئاوشع� نكل فقوت نود توملا �Yإ ةدالولا نم KWسe انم KWثكلا نأ ودبي امك

 كلذل ،[\عمو ضرغ لجأ نم شfعلاو فد^لاو قدصلا �Yإ ةلا~{ا هذE *( انتايح رقتفت

 .لسلس�م لcش� راcفألا ةروص ª©تتل ھتياM] ¨Qح باتكلا اذE ةءارق aYع كع¦�ا
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 )ةرط�{ا هايملا �Yإ فارجنالا نم انعنمت ةاسرم لثم( ةاي~ل f¬ Nسأت لاؤس وE "؟انأ نم"

ابلاغ
ً

 انتقEارم تاونس *( ءاش�ي بلاغلا *(  .انتايح Y( ةGرو~°ا لحارملا لالخ أش�ي ام 

 MNلا تاونسلا Y(و غولبلا ةلحرم �Yإ لاقتنالا ةلحرم �Yإ ةلوفطلا ةلحرم نم ومنن ثيح

 . ةاي~{ا ةلحر اQ¨ا ةخوخيشلا �Yا بابشلا نم اoQم لوحتن

 نولوغشم اننأل ام³ر ؟انأ نم لاؤسلا اذ^ل ةباجإ دجي الو ضعبلا لغش�ي ام³ر ةقيق~{او

اليلق فقوتن ال ثيحب ،ثدحت ءايشألا لعج *( دشرلا نس غولب *( ةياغلل
ً

 ناi ان�Kكرت نأل 

 انسفنأ aYع ظاف~ل لاملا بسك ، لافطأ باجنإ ، لمع ، فئاظو ، تاقالع ةماقإ - aYع

اتقو صصخن فيك انر^ظأ وأ ركفن مل ام³ر .انتالئاعو
ً

 روظنملا بس�كنل ،لمأتلل فقوتلل 

 "؟انأ نم" لأسh وأ worldview ى#اي~{ا

 لماعتي نا دGري نمف !!ددحي ديد~{اب ديد~{او كتGوE ددحت تاقالعلا ةرئاد نأ كش الب

   !!قافتالا وأ فالتخالا اoQع جت�ي [Mلاو كاب�شالا تايلمع نم رفم ال ھنا كردي سانلا عم

 لcف ةاسأملا نمكت انEو ھلو^س� É � ىا مÇQضري ال سانلا نم ةرئاد Y( كسفن دجت ام³ر

 ةعام¦{ا هدGري امو ةعام¦{ا ىوE وE ا^لcشe ام كKWكفت ةقGرط [Mحو كلاوقأو كتافرصت

 لوبق لانتل ةابا~°ا Y( أدبتو ! ك�Kمي ىذلا معطلا وأ ةصا�{ا كتGوE دقفت انEو

 ةمومذم تافص نوcت ام³رو هدومحم تافص نوcت ام³ر كراcفألو كل م�Qيعبتو  !!ةعام¦{ا

ايقالخا
ً

اروبجم نوcتس نKتلا~{ا اتلY i(و 
ً

ارح تسلو كعضو aYع 
ً

 )Y نمو رايتخألا Eان 

 ةعوضوملا KWياعملا راطإ نع جرختو ؟ كيبا بابلج Y( شfع# نل كنا aYع درمتلا أش�ي

 تاذلا عم ةفشاcملا ةيادب انEو ھيف شfع# ام aYع هدرمتم ةديدج ةGوE كسفنل نوcتو

 عم [ Íمت [Ìلس نوcت وا كتايح اPQ مدقتت ةديدج تا�Wخب ا^لقصتو كسفن بسكت امËو

اضيا انEو ةاي~ل [\عم الو ضرغ الو طيطخت الو فدE نودب ردقلا ءاشe امثيح ةعام¦{ا
ً
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 ھبذاi ھشE تاعامج جت�ي نأ ھنأش نم اذEو كتاذ عم قس�م KWغو ةGو^لا هوشم نوcت

 .عقاولا ضرأ aYع اEذيفنتل É � ىا لعفت الو ميقو لاوقأب نمؤت

اتقو بلطتي تاذلا فاش�كال ةيموي ةلحر *( ةيقيق~{ا اG�QوE نع سانلا ثحب نإ
ً

 

ادو^جمو
ً

امامتEاو 
ً

 ةفطاعلاو لقعلاو دس¦{ا و ةيص�Ñلا بناوج نم بناج لcل 

 نم انعنمي يذلا وE ةقثلا مدعو فو�{ا ناi دقل ديكأت لcب .*Òورلا ىوتسملاو

 ھلماcتم ةGرش�لا ان�بيكرت .فوا�°ا نم صلختلا انيلع كلذل ةيتاذلا ان�GوE فاشكتسا

اللخ قلخي ءايشألا هذE دحأ كرت نإ .ةيحورو ةيفطاعو ةيلقعو ةيدسج بناوج نم
ً

 دق .

 جاتحي يذلا ءز¦{ا وE ام فرعنس طقف - رخآلا نم W¡كأ وأ دحاو aYع لمعلا �Yإ جاتحن

 .[GMوE نع ثحبلا لالخ نم هدناسملاو زGزعتلا �Yإ

 انأ نم فرعأس لE وأ انأ نم" - لءاس�ت ةمساح تاظ~{ كانE نوcت ام³ر انل ةبس�لاب

 اميف KWكفتلاو ءودPQ عامتسالل - ةمحدزملا انتايح *( تقولاب حمسh ال نحنو "؟يقيق~{ا

ادبأ فقوتن مل اذإ .؟ÖNت�ن نأ دGرن نيأو ؟نوcن نأ دGرن نمو ،؟ نوcن نأ دGرن
ً

 KWكفتلا نع 

)* Eتنا فيك لءاس�ن انلعجي دق *�ا~{ا انفقوم - "؟حبصأس نم" لاؤسلا اذÖ] ×رمألا ي 

Eس ؟انKWثكلا كبتKW ام لوح انم Eامو يقيقح و Eزم وGع .فaY اننأ نم مغرلا hنأ رعش 

Eش كانfن نأ يغبنی رخآ اًئcع قفاون نأ لواحن اننإف ،ھيلع نوaY ع مئاق عقاوaY ھفرع# ام 

 ةيبعشلا ةفاقثلا ددحت لE نكلو ةيقيقح *�اتلا³و ةي~Ûو ةيعيبط رومأ اQ¨أ aYع انتفاقث

اقح انأ نم
ً

 !!ةGو^لا ىدحت اذE ؟

 اند^ج ىراصق لذبن نKقلاع انتايح Ü Nقنو ةليختم وأ ةيقيقح نوcت نأ فواخملل نكمي

 *( ھفGزم ھلوطب كسفنل تعنصو ةيعمت¦°ا ةفاقثلا تعبتا وأ اoQم انصلخت اننأب رEاظتلل
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 aYع ىفخ لcش� رطيس#  ÝYاواللا لقعلا *( هدوجوم فوا�°ا لازت ام نكلو ،ام لاجم

 .كKWصم ددحتو ةاي~{ا *( كتارارق غيصتو كتايح

ائfش كانE نأ رعشh .يقيقح وE ام نأش� نKكبترم انم ضعبلا نوcي ام³ر ىرخأ ةرابع×و
ً

 

 فارجنالا اننكمي .انتالواحم لضفأ نم مغرلا aYع كان�Y Eإ لصن اننأ ودبي ال نكلو W¡كأ

ابلاغ  !! ءN � ىأ �Yإ لوصولا نود توملا �Yإ ةدالولا نم انتايح لحارم لالخ
ً

 اذE ب�سe ام 

 اÇQمسا نGرامتل ةيلقعلا ةسرامملا ةدعاسمب ھعنم نكمي يذلا قلقلاو ةKW~{او كابترالا

 "!رمالا كلذ ;: 89كفتلا 12ع تقؤم فقوت"

)* Eفألا ضع� مدقن باتكلا اذcلا ةيلمعلا راMN #ع كدعاسaY كفتلاKW )* و^لا [\عمGة 

اGوغل ةGو^لا [\عم حرش� انأد³و ھفلت�°ا انتايح بناوجب ا�Qقالعو
ً

ايباتكو 
ً

 نع انملcت مث 

 لبقتسملا *( أش�تسو تأشMN hلا تاعارصلاو ةGو^لا aYع ةKWثأتو ةثاد~{ا دع� ام ملاع

 ايخGرات دع� امو لبق ام �Yا ملاعلا مسقنا دقف ١٩ ديفوi ءا³و دع� اصوصخ بGرقلا

 .تقولا اذE *( ة�Wف لظنسو

 انضرع# مث ليج دع� ليجةGو^لا ةغايص aYع رثؤي لايجألا فالتخا لf¬ ] Eئرلا لاؤسلاو

اKWخأو ؟ةسfنكلا دمصت فيكو ةGو^لا عارصو ةسfنكلا عوضومل
ً

 شfع# فيك نع انملcت 

 راcفأ نوcت نا [Ìلق نم aYصأو ھجودزملا ةاي~{او فGزلا نع ديع� ةليصا ةقداص ةايح

Eنع ثحبلاو ةاي~{ا ةلحر نع سلوب لوسرلا لاق امكو انتايص�� ومنل ب�س باتكلا اذ 

أ *aعل âYسأ " لاق حيسملا *( انل ةديد¦{ا ةGو^لا
ُ

اضيأ N\كردأ ِھلجأل يذلا كِرد
ً

 حيسملا 

e12 : 3 *( ( " عوس( 
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لوألا لصفلا  

ة$و(لا ف$رع!  

  : ةBوIلا GHعمل ىوغللا فBرعتلا

# ."ةBوIلا" ـةملcب ھينعh ام ديدحت م^ملا نم ، ةGو^لا نع ثدحتن امدنع
ُ

 [\عم ةغللا فّرع

ةGَِّو1Eُ ىhاعملا م¦ëم *( ةGو^لا
ُ

إلا 
ْ

ِh
ْ

قيِقَح :ِناَس
َ

ملا ُھُت
ُْ

ط
ْ

ل
َ

ق
َ

ة
ُ

فِصَو 
َ

تا
ُ

{ا ُھ
ْ

ةGَِّرEَْوَ¦
ُ

 فرعe امك ،

 ھبfصGو ،ةاي~{ا *( هراودأب ّصتخي اميف درفلا بfصي يذلا بارطضالا :ةGَِّوُ^لا ةمزأ [\عم

اقبط ةاي~{ا *( ھتبغر وأ ھتردق *( ّكشلا
ً

قوتل 
ّ

 نقيتم KWغ حبصي امك ،ھنع نGرخآلا تاع

قوتي ام قيقحت ھل رّسfتي مل اذإ ھتfص�� لبقتسم نم
َّ

 .ةمزأ *( حبصيف ھنم نورخآلا ھع

eلا سفنلا ءاملع فرعIوBع ةaY ا¨Qالا نايك اhو ناسðاعhلثم ةيدوجو ةلئسأ نم عيم¦{ا ي 

 ةباجإلا نأ كلذ بابسأ دحأ نوcي دق "؟*aبقتسم Y( نوiأ نأ دGرأ اذام" و "؟انأ نم"

 .ةياغلل ةدقعم

 نباو قيدصو لفطك مG�QوE لثم ، سانلا اÇQمني MNلا ةديدعلا تاقالعلا ةGو^لا لمش#

 وأ ص�Ñلا اÇQف مكحتي ال ةيجراخ صئاصخ aYع يوطنت اQ¨إ .دلاوو ھجوزو كGرشو

اليلق اÇQف مكحتي
ً

 لمش# .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةقبطلا وأ قرعلا وأ لوطلا لثم ، 

اضيأ ةGو^لا
ً

 ھجوت ا^لiو ، ةي�يدلا تادقتعملاو ةيقالخألا فقاوملاو ةيسايسلا ءارآلا 

 .ھتGوE [\بي يموي ساسأ aYع ص�Ñلا اEذختي MNلا تاراي�{ا

 
1 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
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 )Y لجنإلا ةغللاKةي� Identityعملا دجن  2؟\] eلمش EوGركذلا ةGتاقالعلاو براجتلاو تا 

 رورم³و وE نمب اتباث اساسحإ جامدنالا اذE قلخي .تاذلاب اساسحإ قلخت MNلا ميقلاو

 ماظن نم ءزج و^ف *�اتلا³وءرملا ةGوE *( ا^جمدو ةديدج بناوج رGوطت عم [Mح ،تقولا

 فا�Wعالا مت ة¦õل *� "ةغللا" نأ م^فن نأ م^ملا نم ، كلذ aYع ةوالع .ةغللا وأ لصاوتلا

PQضعبل م^ضع� ثدحتلا نورخآلا ھب ساقي رايعمك ا. 

اضيأ ةGو^لا لمش#
ً

 .اQ̈وذختي MNلا تاراي�{ا مÇQلع *aمت MNلاو ، سانلا ا^كلتمي MNلا ميقلا 

 [\عم لمحي رود لiو   نطاوملاو ةملعملاو مألا لثم - ةددعتم راودأ aYع ةGو^لا يوتحت

 .درفلا ةايح رادم aYع روطتلا *( ةGو^لا رمتس# .ناسhالا ةGوE *( اPQاعي�سا متي تاعقوتو

 رGوطتو فاش�كا :ةيسfئر ما^م ثالث ةGو^لا نGوcت نمضتي ؟ةGو^لا نGوcت متي فيك : لاثم

 تاناcمإلا كلت ةسراممل صرف داجيËو ، ةاي~{ا *( ھفدE رايتخاو ، ص�Ñلا تاناcمإ

  .ضرغلاو

اضيأ ةGو^لا رثأتت
ً

 جت�تو ةقEارملا ةلحرم *( بGرجتلاو ةلوفطلا ءانثأ نارقألاو ءابآلاب 

 .ىوس KWغ هوشم ص�� وا نزاوتم ø÷ان ص��

 ةغلب ظفلتلل ة�Kمم ةقGرط اQ¨أ aYع ة¦õللا فGرع# نكمي امك ،ةGو^لا [\عم م^فن ىcل لاثم 

 ھتGوE نم ءزج *� ءرملا ة¦õل .ةيعامتجا ةقبط وأ ةقطنمب ةطبترملا ةصاخو ، ام

 بfترت( وحنلاو تادرفملا كلذ *( امب ، ص�Ñلا ةغل رصانع عيمج �Yإ ھتGوE صلختسhو

ابلاغ .قطنلاو )تاملcلا
ً

امئاد نوcت ال MNلاو ،ةغللا نم ةفلتخم عاونأ دجوت ام 
ً

 ةمو^فم 

 aYع( يدنلتكسالا ساسكت ةيالو نم ص�� م^في ال دق .نKثدحتملا نKب لدابتم لcش�

 
2 https://www.psychologytoday.com/us/basics/identity 
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ادامتعا ، )"ةي�Kلجنإلا" ناثدحتي امQ¨أ نم مغرلا
ً

 وحنلاو تادرفملل امEرايتخا aYع  

 ة¦õل لثم ناسhا لi ةGوE نإ لوقن لاثملا اذE نم .ة¦õلل ام^مادختسا يأ ، قطنلاو

 .نورخالا اPQ ثدحتGو ھفورعم ةغل طسو ة�Kمتم

 ؟حيسملا ;: كتBوGO PQعMٌ اذام

 أدبتو هللا نم تسfل كسفنل ةروص يأ نع aYختت كنأ" [\عمب اEرسفي ،نGراو كGر سقلا 

لا" )24 :2 سرطب1( *( دجن "كنع هللا ھلوقي ام قيدصت *(
َّ

ن َوEُ َلَمَح يِذ
َ

خ ُھُسْف
َ

ط
َ

ناَيا
َ

 *ِ( ا

aَع ِهِدَسَج
َ

Y ا}
ْ

�
َ

ش
َ

cِل ،ِةَب
َ

ن ْي
َ

{ا ِنَع َتوُم
ْ

�
َ

ط
َ

ف اَيا
َ

لِل اَيْحَن
ْ

�ِWِّ. لا
َّ

لَجِب يِذ
ْ

ش ِھِتَد
ُ

 اذEو "ْمُتيِف

 .ھعم ايحنس ھعم انتم نأف حيسملا *( انل MNلا ةديد¦{ا ةGو^لا دكؤي

UرعBعم فGH لاIوBة: 

 عم ھتقالعو ھتيدرف نع هKWبع#و ص�Ñلا مو^فم فصول مدختسª eطصم وE ةGو^لا

 ªطصملا مدختسe .)ةي�يدلا ةGو^لا وا ةيفاقثلا ةGو^لا وأ ةينطولا ةGو^لاi( تاعام¦{ا

 سفنلا ملع *( KWبك لcش� راظنألا ھيلإ تفتلتو ،سفنلا ملعو عامتجالا ملع *( اصوصخ

ائfش �Kمت MNلا تامسلا لمجم *� ةGو^لا  .*Ýامتجالا
ً

اص�� وأ هKWغ نع 
ً

 وأ هKWغ نع 

 .اKWEغ نع ةعومجم

 نKقداص انك اذإ اننال ،انسفنأ نع اPQ نمؤن MNلا بيذاiألا ª©ف وE باتكلا اذE فدEو

ابلاغ اننإف ، انسفنأ عم
ً

 ھل ب�س# ھلو^جم روما ھب طيحت ناسhالا .نامألا مدع� رعشh ام 

 امو ھفواخم ففخيل نيدلا �Yا بEذي ابلاغو ضارمأ نم لبقتسم نم ءاوس فوا�°ا

eھب رعش )Y و ھسفنGش� ھيفخcا نكل .لضفأ لhانيدل نمألا مادع Eهللا نم راذنإ سرج و 

  !!وE نم *( يقيق~{ا مالسلا داجيËو نحن نم لوح ةفئازلا تادقتعملا رطخ نم بور^لل
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 ھينعe ام ميمص *( وE ةديدج ةGوaY Eع لوص~{او هللا نم ةمع�Y h ةديد¦{ا ةGو^لا نا

ايحيسم نوcت نأ
ً

 انسفنأ حبصن اننكل ، ةيقيق~{ا انسفنأ دقفن ال نحن عوسe حيسملا *( .

 انحوي لوقيف سدقملا باتكلا هايإ انملعe ام اذEو حيسملا Y( ىا ھيف طقف ، نKيقيق~{ا

أَو١٢:١
َ

i اَّم
ُ

لا ُّل
َّ

ق َنيِذ
َ

لِب
ُ

ف ُهو
َ

أ
َ

طْع
َ

لُس ْمEُا
ْ

ط
َ

أ اًنا
َ

أ اوKWُِصَي ْن
َ

الْو
َ

أ ،ِهللا َد
َ

ملا ِي
ُْ

ؤ
ْ

 .ِھِمْساِب َنوُنِم

 حونمملا ناطلسلا مي�©ت متو حيسملا ;: ةBوIلا نع ةديدش ةيفطاع ةكرح تأشh ام³ر

 ال اذ�Y Eوألا ةلEولل تاز¦ëم عنصي نأ دGرGو سfلبا ر�Qني لcلا راصو نKنمؤمك انل

 aYعو حيسملا نم مظعأ تاز¦ëم مþQدل ناi لعفلاب لسرلا نا دجنف باتكلا عم ضراعتي

 �Yلي ال اذE تقولا سفن Y( نكل ةيحيسملا ةسfنكلا *( رركتي رمالا اذE اندجو خGراتلا رم

 ھفGزم ة³رجت نوشfعe نKيفطاعلا سانلا نم KWثك دجن كلذل ،ىhاسhالا فعضلا ةقيقح

اقبط ومنتل تقو ذخأت ةKWغص ةرذب توcلملاف توcلملا ئدابم عم قفاوتت ال
ً

 لماوعلل 

 لمع� موقت كنأ N\عe حيسملا *( كتGوaY Eع روثعلا نإ !!؟ ["ني ىذلا وE برلاو ةطي~°ا

 يأ ھلوقي امم قدصأ وE كنع هللا ھلوقي ام نا ديدش ناميا نمؤم نوcتو É � لضفأ

 تنأ امم KWثكب لضفأ امإ كنأب داقتعالا �Yإ ليمت امدنع .)كسفن كلذ *( امب( رخآ ص��

اقح ھيلع
ً

اقح ھيلع تنأ امم KWثكب أوسأ وأ ،
ً

 رظنا لب ھللضم لئاسرب كسفن ت�ش# ال ،

 املiو كسفن ةقيقح ىرت [Mلا ةآرملا وE باتكلاف .كنع سدقملا باتكلا ھلوقي ام �Yإ

 فGز لi ھفشاi ةملcلاف ا�Qقيقح aYع تنأ نم تكردأ مالكلا ىhاعم م^ف Y( تقمع#

 .ةيناسhإلا سفنلا قامعأ ق�Wختو
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 تامسلا لالخ نم ا^فص وأ ةدGرفلا.Core Identity "ةيساسألا ةGو^لا" هذE ديدحت نكمي

 ضم~{ا عيقوت لثم( ةدGرفلا صئاص�{ا ضع� سايق نكمي .ھفصتو درفلا �Yإ N"ت�ت MNلا

 .3روطتتو تامسلا ضع� KWغتت تقولا رورمبف .ةدالولا دنع روفلا aYع )ةمصبلاو يوونلا

 :;^ درفلا فصتو ددحت XOلا تامسلا

 N\نوداني *�افطأو ةلئاعلا بقل وأ ةر^شلا مسا وا N"سا .ةKWثك ءامسأب فورعم انأ :ءامسألا

 .ي×أ

 - KWغتت ال MNلا سايقلل ةلباقلا صئاص�{ا ضع� يدل :89غتت ال XOلا تافصلا وأ تا8bمملا

 لوطلا - تقولا رورمب  KWغتي ا^ضع� .*�âاصأ تامصب ،DNA يوونلا ضم~{ا ليلحت

 .نمزلا رورمب رثأتي ام³ر فرعا ال انا ؟ءاiذلا لدعم KWغتي لE .رعشلا نولو نزولاو

 ، ي'اقشأل خأ ، *�افطأل بأ انأ .ءايشألاو تاسسؤملاو سانلا عم تاقالع يدل :تاقالعلا

 .غhوي ما^غðرب ةعماج نم جGرخو زمتسfسوركيام نص ةكرش *( فظوم انأ .MNجوزل جوز

 .ةف�W~°ا ةعراصملا ةدEاشم لمحت N\نكمي ال .N\يصلا ماعطلا بحأ .نوcين اKWماi كلتمأ

 ةGوE ةسرامم ريدم ، جوزلا ، بألا :راودأ *� ةاي~{ا *( اPQ موقأ MNلا فئاظولا :راودألا

 .ل¦)ملا بخانلا ، ةسfنكلا عوطتم ، ةGو^لا نودم ، سمشلا Í ] )Yملا

 رفاسأ تنك امدنعو اBlرماو ايقBرفاو ايسا ملاعلا تاراق ن8ب f2قوم ت89غ :كعقوم

 .تا�Wخو  ةفاضإ عقوملا KWيغتل نا تدجو اذكEو ىمون تاعاسو âYقوم KWغا تنك

 
3 http://www.discoveringidentity.com/2013/03/29/core-identity- 
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 تضرع# دقل .N *رألا يدوجو نم ةنس ٤٩ نم W¡كأ *( ةKWثك ءايشأ ت�Wتخإ دقل :تاmno9ا

  ملاعلا لوح تقلحو ،ةرم نم W¡كا ىدي ترسكو ، KWغص اناو رارشا لافطأ نم برضلل

 ةKWثك تا�Wخ  .اينملا *( ثيدح فش�كم لينلا س'ارع نم ءايمومل توبات تيأرو ةKWثك دالب *(

 لi فيضت مومعلا aYعو تا��W{ا نم KWثك ھيف عضأل باتك جاتحت اQ¨ا دقتعأو رجا^مك

ادرفت ة³رجت
ً

 .ةيساسألا GMNو^ل 

 ، نوKWثكلا عم ھتكراش ا^ضع� ، ةفرعملا نم KWثكلا تعمج ، يدوجو لالخ :ھفرعملا

 .*�افطأ ءامسأ فرع# ال ام³ر .سروغاثيف ةGرظن فرعª h+رألا aYع تنأو انأ .دGرف ا^ضع×و

 .MNنودم رورم ةملi فرع# الأ لمآ

 ىhال ءN , ا^ضع×و ديج ا^ضع� ، N\ع ءايشأ ىرخألا تاسسؤملاو سانلا لوقي :ةعمسلا

اماع نورشع *( س'انك ةدع نKب تلقنت
ً

 نامتئالا بتاcم لوقت !! ملاعلا لوح ةKWثك دالب *( 

 *( فيظن ل¦/ N �Y\نإ )اGcرمأ *( رورملا ةئيDMV) E لوقت .ديج يhامتئا في�صت ّيدل

 .ة~{اص ةدايق ةصخر كلتمأ N\نأ اًضيأ نولوقي مoQكل -  تافلاخم نودب ةرايسلا ةدايق

اقح مþQ ام اذEو( N\بحت ى'انباو MNجوز
ً

( 

 4 :ةBوIلا تاBرظن

اتابث روطتلا تاGرظن W¡كأ ىدحإ نوسكGرإ كGرإ سفنلا ملاع ح�Wقإ
ً

 ةرود نوسكGرإ مسق .

 �Yإ تاعارصلا كلت لح ىدأ ثيح ،عارص aYع اoQم لi توتحإ لحارم يhامث �Yإ ةاي~{ا

 وE ةقEارملا ة�Wف لالخ ثدحي يذلا عارصلا نأ نوسكGرإ دقتعe .ةيص�Ñلا روطت

 ."رودلا لباقم ةGو^لا كابترا"

 
4 https://www.psychologytoday.com/us/basics/identity 
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 �Yإ يفيظولا راسملا رايتخا نم ، ةفلت�°ا ةGو^لا بناوج نم ديدعلا عم نوقEارملا لماعتي

 كابترا قلعتي .اGcرش وأ اقيدص حبصت نأ �Yإ ةيسايسلاو ةيقالخألا تادقتعملا ةعارز

 ما��لالا لبق بGرجت ة�Wفب نوقEارملا رمي مث .دحاو راسمب ما��لالا aYع ةردقلا مدع� رودلا

 .غولبلا ةلحرم �Yإ جور�{او م0QاGوE عطق نKب قيفوتلاو

 تاونس دع� فقوتت ال ةيلمعلا نكل ، ةقEارملا ة�Wف لالخ ةدح W¡كأ ةGو^لا نGوcت نوcي

ادلاو حبصت نأ لثم ، ديدج رودب مايقلا نإ .ةقEارملا
ً

 لعجي نأ نكمي ، ءانبا ثالثل 

 .ةاي~{ا ىدم ةيلمع ي#اذلا فGرعتلا

iك امل�W لاÑص� ، iو^لا قيقحت وحن ماعلا هاجتالا ناGكلا تابارطضالا نكل .ة�Wى )* 

ابلاغ ، زGزع ص�� ةافو وأ ، دعاقتلا وأ ، قالطلا لثم ، ةاي~{ا
ً

 سانلا عفدت ام 

 .تادجتسملل اقبط ا^فGرع# ةداعËو م0QاGوE فاشكتسال

 ؟ةBوIلا دBورف سفنلا ملاع مIف فيك

اقفو
ً

 ةعوفدم ، ةGو^لا نم فلأتي لقعلا ناi ، دGورفل N ¬فنلا ليلحتلا ةGرظن راطإل 

 نKلدتعملا ريدت MNلا انألاو ، ميقلاو قالخألاب ةعوفدم ، ايلعلا انألا ، ةبغرلاو ةزGرغلاب

  ةKWصبلا كلذ *( امب ، انألا لمع *( تا�Kملا نم ديدعلا مEاس# .ص�Ñلا ةGوE قلختو

 .ضرغلاو فطاعتلاو

 ؟ةBوIلا نوسكBرإ كBرإ سفنلا ملاع مIف فيك

 غاص امك .ةاي~{ا نم ةفلتخم لحارم �Yإ دن�س# رGوطت ةGرظن نوسكGرإ كGرإ ح�Wقا

 رمتسمو مئاد ساسحإ اQ¨أ aYع اEروصت MNلا ، ”ego identity“ "انألا ةGوª "Eطصم
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PQوGلا ةÑدعاس# .ص� EوGع انألا ةaY تاذلا( تاذلا نم ةفلت�°ا تارادصإلا عيمج جمد 

 ناi اذإ ثيحب ، كسامتم دحاو لi *( )ةيس�¦{ا تاذلا ، ةيفيظولا تاذلا ، ةيدلاولا

Eكان iي ، ةثراcنو Eتاذلاب رقتسم روعش كان. 

 كتGوE ديدحت بعصلا نم ماحزلا اذE طسوو 5)ملا نمز Y( ةGو^لا [\عم اندقف فسألل

 لود Y( ضعبلا ھب نيدي ىذلا نيدلا عون aYع بقل درجم *6يسملا حبصأ دقل .*6يسمك

ائfش حبصا لب ملاعلا
ً

افلتخم 
ً

اKWثك 
ً

 برلا دصق بسح ، نوcي نأ ض�Wفملا نم ناi امع 

eسأتو عوسfلم سcحورلا نم ةئلتمملا ةاي~{ا³و ليجنالاب ةزاركلل هذيمالت ةوعدو ھتو 

 .ناضيفلاب ةئيلمو ةعتمم ةايح سدقلا

 رفغاو ،كرمذتو كاوcش نع aYختت نا كيلع اضرلا كل بلجي لcش� كتGوE شfع# ىcل

 *( قثتل ةعا¦Ñلاب aYحتت نا كيلعو ، ضفرلا رعاشم ىطختو ، 7Éس لcش� كولماع نمل

 ھبح يذلا و^ف هللا عم ةحي~Û ةقالع� نمآ نضح *( لب مدعلا ةGواE *( طقس# نل كنأ

eيفش iئلمیو كحارج ل iو كيدل جايتحا لðنع كضوع iنامرح ل )Y ةاي~{ا Eنالاو ان 

 ةيدبالا Y( ھعم نوcتسو

 

 ةيقيقح ةيناحورو ةBوPQ ھنزاوتم ةايح دBرأ نزاوتلا ةBوw 2^ اPQ ملحأ XHلا ةBوIلا

 درجمو انم نيدلا اwدBري XHلا ةفBزملا ةروصلاو فBزلا نع ديع~ اQ{ف س|ل ال ة}zاو

ائ�ش GHعU الو ةBروعش وا ةيلlش ءاوس ةيجراخ ةسرامم
ً

 89ثكب وا ليلقب دحا 2: رثؤت الو 

انيدتم GHلعجي تقولا عم اذwو
ً

اث�بخ 
ً

 لالخ نم ةيصm� �nاصم قيقحت �2بي 

 .انلخاد 2: ىذلا حبقلل ءاطغ نيدلا لعجBو ھفBزملا نيدلا ةروص ةسرامم
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 ءاPQو ھتردق ىدم فرع#و ا�Qقيقح aYع كسفن اÇQف فش�كت ةلحر هللا عم ةقالعلاف كلذل

 ةديد¦{ا ان�GوE دمتسh نا �Yو ھتوعد عيطتو حيسملا Y( ھسفن نع ھنالعاو ھتبحمو هدجم

 ھتبحم نالعاو ھتايح بولسا Y( حيسملل نKع�اتلا ذيمالتلا نم ةعومجم نوcن ناو ھنم

 مئادلا كيعس نم KWغتت ناو ھتوcلم ءانب فد^ل اذEو ھتيعمو انل سدقلا حورلا ةدعاسمب

 نبا �Yا كتGوE لوحتتو هللا توcلم ىا ھتوcلم Y( ءانبلل كتعاط �Yا صا�{ا كتوcلم ءانبل

 كتايح ليكش�ل âYس# ناو ،ھتوcلم دادتماو هللا دجم ª{اصل âYس# توcلملا ءانبا نم

 قحب لوقن ضرالا نم لحرت امدنعو ةايح ا^مظعا ام لوقن انE ، توcلملا ناسhا بسحب

 !! هللا توcلم ىا ىقيق~{ا ملاعلا �Yا ان�يبح بEذ دقل
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 ى.اثلا لصفلا

 ةثاد12ا دع. ام ملاع () ة%و#لا

 مولعلا *( ةيساسألا تاساردلا دحأ حبصأ ةثاد~{ا دع� ام ةفاقث عم ةسfنكلا عارص

 ل^ف ةGوE ةمزا �Yو KWبك ىدحت مامأ اننا دقتعاو ةيملاعلا توEاللا تايلi لi *( ةGوعرلا

 خGراتلا *( تاعوضوملا عورأ نم ةدحاو !! فرعe نا ؟دحأل نكمي لE ؟تنأ نم اقح فرع#

 ةثاد~{ا دع� امو ثيد~{ا ملاعلل ةيعامتجالا فورظلا ترمآت فيك *� رصاعملا *(اقثلا

  .تاذلاب انساسحإ ةعزعزل

 ؟لح انيدل نKيحيسمك نحن لEو ةميدق ةركف تحبصا ةثاد~{ا دع� ام رصع Y( ةGو^لاف

Eروظنم انيدل ل worldview ع بيجيaY ركفمل ةعورشملا فوا�°اGيثاد~{ا دع� ام نKن ، 

 MNئارق لالخ نم !!م0Qالؤاس# aYع بيجGو ؟مQ¨اميإ مدع ھسفن تقولا *( ىدحتي امنfب

 aYع ةGو^لا عورشم ناب رظنلا تفل نولواحي رصاعملا 6Yيسملا ركفلا Y( نGركفملا ضعبل

 هذPQ ام³رو عوسfب اQ:ش W¡كا نوcن نا �Yا ةذملت ةلحر Y( ىمويلا ليكش�لا عورشم اQ¨ا

 تسfل �Yو ةرثؤم نوcت نا دبال اQ¨ا ةGو^لل *6يسملا م^فلا دادعاو �K^جت مت ، ةقGرطلا

 ةر¦� KWصتل اPQ ةيانعلاو ا�Qعارز متي ةرذب لثم اoQكل ،ةيطلس# ةدايس تاذ الو ةجذاس

 لKW )Y iيغ# ةيلمع �Y هذملت اÇQمسh امو ÒYوراا ليكش�لا ةيلمع �Wتع# اضياو ةرمثم ةKWبك

 عيطتس# ال هدحاو ھقتوب É )Y � لi بGوذت ةلواحمو ةثاد~{ا دع� ام ةفاقث ام³رو تالا¦°ا

 لقعلا ةيناسhالا نادجو Y( نمزلا �Wع 5/رت ىذلاو ةGو^لل 6Yيسملا جذومنلا بيذت نا

 .âYم¦{ا

 فال�{ا أش�ي ام³رو ھضيقنو Í Éلا دجن ھلخاد É )Y � لcف âYيبط نوناق وE ضقانتلا

الصا
ً

الصا ى#ايح Y( اEوركم Í Éل 
ً

 دجن ،كلذ aYع لاثمو تقولا سفن Y( كل برقالا وEو 
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)Y ثكKW ثأتلا دجن ةثوروملا ةيناملالا ديلاقتلا نمKW لاÇQعا بعش لوا كلذ عمو ىدو�Wض 

 ب�س� أش�ت فالتخالا ةلcشم نا فورعملا نمو مoQم صلختلا Y( أد³و مEدوجو aYع

 تا^جوتلاو ءارالا Y( فالتخالا KW )Yبك رود بعلت ةGو^لا نكلو لماوعلا نم ةKWبك ةعومجم

 دوس# قرف ةفاقث [\ب�ت لب فالتخالا ةفاقث [\ب�ت ال [Mلا تاعمت¦°ا نم KWثك Y( كلذ ىرنو

 حبذتو فالتخالا أش�ي انEو !!انيلع و^ف انعم فلتخي نمو ةGرسقو ةددحم ةGوE [\بت اQ¨ال

 [ *وفلا رش�نتو سانلا نKب ["لسلا شeاعتلا ىفتخGو عمت¦°ا قزمتGو ةيدرفلا تاGر~{ا

 .دسف دق ھلi ماظنلا نال رورشلا W¡كتو

 ب~{ا أدبي انE نمو نGرخالا ةGوPQ فا�Wعالاو ةGو^لا ءان�ب أدبي فالتخالا ةفاقث ءانبف كلذل

 نواع# *� ةاي~{اف ضعبل جاتحن انتافالتخا مغرب اننا كارداو نواعتلاب تاعمت¦°ا ومنتو

 .ةك�Wشملا ª{اصملا نم ةليبق درجم سfلو ك�Wشم

الدب انلمع *( ان�GوE تناi اذإ( رليك ى;وميت 6Yيسملا ركفملا لوقي
ً

 بEذيس حيسملا نم 

 ان�GوE دمتسh امدنعف ىقيقح اذEو ).ان³ولق �Yإ لشفلا بEذيسو ، انسوؤر �Yإ حاجنلا

الدب انتاردقو ةيص�Ñلا انتازاجنإ نم
ً

 نكلو رEاظ حاجن ققحنس حيسملا ةمعh لمع نم 

 اوداق نيذلا EKWاشملا نم KWثك ةايح Y( كلذ ىرنو *aخادلا [\عملا نم ةGواخ انتايح نوcتس

 ةديد¦{ا ةGو^لا نال [\عم الب م0Qايح ت�Qناو مدع É � لi نا اورعشو توملا �Yا م0Qايح

 انل ىطع#و انتايح aYع رطيس# ىرخأ ءايشأ لiو حيسملا �Y )Y ناسhإلل هللا اEاطعأ [Mلا

 اموي ددجتت حيسملا Y( ان�GوE نكلو لوزي فوس ةعمسلا دالوألا لاملا بصنملا لثم [\عم

 اًمدنع بلقلا Y( ىقيق~{ا حاجنلا نا ى;وميت هدصقي ام وEو نطابلا ناسhالا Y( موي دع�

 نحن رونلا ءانبا اننا كردن
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eعfيقرشلا شKن )Y م ھفلتخم جذامنب برغلاoQنم م eعfغملا مو^فمب ش�Wعمب ب\] eعfش 

 دع� É � ىا Y( كراشم KWغ نكلو ناcمإلا ردقب دلبلا نم ديفتسðو لمعðو برشðو لiأيل

 �WجGو [ *املا اياضق Y( شfعðو ى×رع تاونق دEاشðو ى×رع لiا لiأي ھتfب �Yا بEذي لمعلا

 !! برغلا Y( شfعe ى×رع ھتGوE نوcتو ى×رع ملح ملحيس ابلاغو ماني مث تاGركذلا ضع�

 اÇQف كراشðو دلبلا ھغلو دلبلا ةفاقث ملعتي [\عمب رجا^ملا جذومنب شfعe رخالا جذومنلاو

 ھعمتجم ةيمنت aYع لمعðو تاباختنالا Y( كراشe اEاياضقب متþQ نطاوم نوGcو ةيلعافب

 نم روبعلل دو^جم بلطتي اذEو ھيلعافب كراشملا هدجاوت لالخ نمو ھلمع لالخ نم

 ھنا نKي�س دع� فش�كGو شfعe ب�Wغملا جذومنل ھبس�لاب ةي³رغلا ھفاقثلا �Yا ھبعش ةفاقث

 ھلقعو ضرا aYع شfعيف اÇQف ھكراشملا ثيح نم ةفاقثلا هذE ھبكاوم aYع رداق KWغ

 املi اÇQف كراشðو aYصالا ھنطو اياضقب مت^م شfعe رجا^ملا امنfب ىرخأ ضرأ Y( ھنادجوو

 ةنراقملاو ديد¦{ا ھعمتجم Y( لاعفو جتنم ص�� نوcي نا �Y ھتايح ةGولوا نكلو نكما

Eل انfنا را^ظا تس Eلب رخالا نم لضفا جذومن كان iھعفاود ھلو ھفورظ ھل جذومن ل 

 . كلذ *( KWبك ارود ةيلقعلا تايناcمإلا تبعل دقو

 لاثملا لي�س aYع اGcرما Y( ىدوÇQلا عمت¦°ا لثم رجا^ملا جذومن �Yا هاب�نالا تفلن نا دGراو

 KWثك ى�Wكلا تاعمت¦°ا بلغا Y( دجتو ÝYامتجالا لمعلا Y( اوزكرو رجا^ملا جذومن اون�ت

 ÒY لاثم اذEو ةاي~{ا ةيمنت Y( دعاس#و عمت¦°ا مدخت [Mلاو ة~+انلا تاسسؤملا نم

كE( ايمرال برلا مالك قيبطتل
َ

ذ
َ

ق ا
َ

{ا ُّبَر َلا
ْ

cِل َليِئاَرْسِإ ُھلِإ ِدوُنُ¦
ُ

لا ÌْNَِّسلا ِّل
َّ

 ْنِم ُھُتfَْبَس يِذ

أ
ُ

شُرو
َ

�ِإ َميِل
َ

Y كْساَو اًتوُيُب اوُنْبِا:َلِباَب
ُ

غاَو ،اوُن
ْ

iَو ٍتاَّنَج اوُسِر
ُ

ل
ُ

ث او
َ

خ.اEََرَم
ُ

ذ
ُ

 َنKِنَب اوُدِلَو ًءاَسhِ او

خَو ٍتاَن³ََو
ُ

ذ
ُ

كيِ�َبِل او
ُ

أَو ًءاَسhِ ْم
َ

طْع
ُ

كِتاَنَب او
ُ

ف لاَجِرِل ْم
َ

كاَو ،ٍتاَن³ََو َنKِنَب َنْدِلَي
ْ

¡
ُ

Wُاو Eُالَو َكاَن
َ

 

ت
َ

لِق
ُّ

طاَو.او
ْ

ل
ُ

الَس اوُب
َ

ملا َم
َْ

لا ِةَنيِد
َّ

MِN َبَسfْكُت
ُ

لِإ ْم
َ

ÇْQَلَصَو ،ا
ُّ

أل او
َ

�ِإ اَ^ِلْج
َ

Y أل ،ِّبَّرلا
َ

الَسِ� ُھَّن
َ

cَي اَ^ِم
ُ

 ُنو

ل
َ

ك
ُ

الَس ْم
َ

 ) .ٌم
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 كيلع كلذ نم نكمتت ىcل !!كسفن نع ةبذاcلا تادقتعملا KWيغتب ىقيقح يدحت دجوي

 مدع رايتخاب ھنع دعتبا .هللا �Yإ ھملس ، كسفن نع ئطاخ داقتعا ىا aYع فرعتلا درجمب

 مث هللا عم رواحتو كعدخم �Yا لخدا لب كسفن ن³Kو كنfب راوح ميقت ال .ھيلع ةقفاوملا

 ةبذكلا طبترت ، نايحألا ضع� *( .سدقملا باتكلا *( ةدوجوملا ةقيق~{اب ةبذكلا لدب�سا

 ملالا بابسا م^فو ة³رجتلا aYع نز~ل تقولا ضع� ذخ .ةياغلل ةملؤمو ةيقيقح ة³رجتب

 قيدصت aYع كدعاسe يcل ِّلص ، هللا �Yا بذكلا ملس# نأ دع� .رسكلا ناcم �Yإ هللا وعداو

 بذك ضفرا كلذل حيسملا Y( نKسدقم اناري و^ف كسفن نع كل لوقي نم لوح ةقيق~{ا

 .رونلا ةايحو ق~{ا مالكب عتمتو ىcتشملا

 رومألا aYع مك~{ا *( عارسإلاب س�يج ليب تاحGرصت ةيلبقتسملا ىؤرلا با~Ûأ لغتسا

 نق~{ ةعðرذك COVID-19 مدختسe س�يج نأب ءاعدالا نإف راصتخا³و ةرماؤملا ةGرظنو

 MNلا بيلاسألاو ، ا^لوم MNلا ثوحبلل فGرحت aYع دمتعe رش�لا *( ةبقارملا ةز^جأ

  "ةيمقرلا ةGو^لا" ھيلإ âYس# ام نأش� كابترالاو ، عðراشملا كلت ا�Qمدختسا

ارداق نوcي نلف ، COVID-19 ـل حاقلل انلصوت اذإ
ً

 يأ نع غالبإلا وأ كتاiرحت عب�ت aYع 

 هرداق انE س�يج ا^شقان MNلا ايجولونكتلا نم ءN � ال .قالطإلا aYع نايك يأ �Yإ تانايب

 .ةم^ملا هذE لثم aYع [Mح

 

 نطاوم وEو ( س�يج ليب [ Üمأ .ةل^سلا تاباجإلا نم ليلقلا عم ةيملاع ثراوi ةئ³وألا نإ

 W¡كأ )ةيلودلا ةي~Bلا تامظنملا ةرادإ وأ تاسايسلا ضرف aYع ةردقلا ھيدل سfل يداع

 ففخت نأ نكمي MNلا تايجيتا�Wسالا فلتخم *( ثاحبألا لGومت *( نامزلا نم دقع نم

 ديدعلا لبق نم ا^معد نم مغرلا aYع  هراcفأ .ضرالا بكوaY iع مداقلا ءا³ولا KWثأت نم
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الد³و نKناوق تسfل ، ءاملعلا نم
ً

 ةيلاعفلاو ىود¦{ا م^ف aYع ه�Kكرت ناi ، كلذ نم 

 .ةماعلا ة~Bلاو ءا³ولا ةحفاcم تايجيتا�Wسا فلت�° ةلمت~°ا

احاقل نمضتت ةبذاi ةياور *( تاردابملا هذE جمد مت
ً

 عم COVID-19 ـل دع� هرGوطت متي مل 

 نإف ، وحنلا اذaY Eع .Gates ھيف كراش ءN � يأ سكع aYع ةعنطصم ةقاقر زا^ج

 سوKWف دض ميعطتلا �Wع كيلإ ةينو�Wكلإ ةحGرش لاسرإل ططخي Gates نأب ءاعدالا

iلو ئطاخ 19- ديفوfلا نم ةلدا ىا ھل سB~ة. 

 نع اذامو ؟نحن نم ثيح نم ةيحيسملا ةBوIلا دوجول جاتحن ةثاد}mا دع~ ام ملاع ;:

 XOلا ةقالعلاو ان�و انل هللا ھلعفي ام ثيح نم ان�Bوw فBرعU متي نأ دبالو .؟انسفنأ

 ةفرعم نم نكمتن XHح ھيلع نحن ام هللا انلعج .انل هددحي يذلا 89صملاو انعم اIسسؤي

 لوح اPQ نمؤن XOلا بيذا�ألا نكلB�QوPQ فBرعتلا لجأ نم ان�BوIف .وw نم

 2 ا لصنس انسفنأ عم ن8قداص انك اذإ و هللا دجمت ال ةفBزم ةايح 2 ا دوقتس،انسفنأ

 .هللا ةدارإ ققحنو ةقيق}mا ةأرم

ابلاغ 
ً

 نامألا مدع نكل ق}mا مامأ انسوفن فشكل ضرعتلا دنع نامألا مدع~ رعش¡ ام 

 داجي§و نحن نم لوح ةئطاmnا تادقتعملا رطخ نم بورIلل هللا نم ةوعد وw انيدل

 .وw نم ;: يقيق}mا مالسلا
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 ثلاثلا لصفلا

 ة<و>لا عارصو ةفلتخم لايجأ

 فال�{ا أش�ي ام³رو ھضيقنو Í Éلا دجن ھلخاد É )Y � لcف âYيبط نوناق وE ضقانتلا

الصا
ً

الصا ى#ايح Y( اEوركم Í Éل 
ً

 دجن ،كلذ aYع لاثمو ،تقولا سفن Y( كل برقالا وEو 

)Y ثكKW ثأتلا دجن ةثوروملا ةيناملالا ديلاقتلا نمKW لاÇQةيناملألا ديلاقتلاو تاداعلا *( ىدو 

 ةلcشم نا فورعملا نمو مoQم صلختلا Y( أد³و مEدوجو aYع ض�Wعا بعش لوا كلذ عمو

 KW )Yبك رود بعلت ةGو^لا نكلو لماوعلا نم ةKWبك ةعومجم ب�س� أش�ت فالتخالا

 ةفاقث [\ب�ت ال [Mلا تاعمت¦°ا نم KWثك Y( كلذ ىرنو تا^جوتلاو ءارالا Y( فالتخالا

 انعم فلتخي نمو ةGرسقو ةددحم ةGوE [\بت اQ¨ال دوس# قرف ةفاقث [\ب�ت لب فالتخالا

 شeاعتلا ىفتخGو عمت¦°ا قزمتGو ةيدرفلا تاGر~{ا حبذتو فالتخالا أش�ي انEو !!انيلع و^ف

 ءان�ب أدبي فالتخالا ةفاقث ءانبف كلذل رورشلا W¡كتو [ *وفلا رش�نتو سانلا نKب ["لسلا

 كارداو نواعتلاب تاعمت¦°ا ومنتو ب~{ا أدبي انE نمو نGرخالا ةGوPQ فا�Wعالاو ةGو^لا

 ضعبل جاتحن انتافالتخا مغرب اننا

 ھل اندوجو لw ضعبلا لءاس�Bو ةاي}ªل GHعملا مادع¡ا نم ھجوم 2 ا سانلا ضرعتي

اصوصخ ةاي}mا ةيمدع 2 ا ن8ي89ثكلا لصBو ةدئاف
ً

 اPQ رمي ةبعص فورظ 2: نحنو 

 2: صوغ¡ انك9¯ت ال ھناسح§و هللا ةبحم نكلو ، نالا انوروك ةحئاج لثم ھل� ملاعلا

 ملاعلا ھب انلlشM ام 12ع ال ان�BوGH wبي ھنال لبقتسملا 2: ةقثلا مادع¡او مدعلا ةماود

 انئامتناو ان�Bوwو هللا ت�ب ةيعرو ءانبا رونلا ءانبا اننال نكلو ايندلا لاوحأو فورظو
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 نأ انيلع كلذل ،عوسM برلا ةBوw قباطتل ان�Bوw 89غ±و انيف لlشM ام وwو نوكلا برل

  ؟انo9خي نأ هللا لواحي اذام ؟اذw ل� GOعM اذام" :انسفنأ لأس¡

 هذw لثم نودب ؟اذw ل� مضخ ;: ش�علل نووعدم نحن فيك ؟ ثادحألا ءارو نم

 XHحو !!ةمIملاب موقن لمعلا�و أدبن لؤاس�لاب اننال هدئاف الب انتايح حبصت ةلئسألا

 ھلإلا عم ةاي}ªل 9«كا قامعا 2: لوخدلل ةباوب 2^ لب ةيا¹Qلا تس�ل تومن امدنع

 قلاmnا

eمزلتس )Y شملا م^فلا نم ةحاسم ءاطعاو رخالل لوبقلا ركف فالتخالا ةفاقث ءانب�Wك 

 تاحاسملا Y( شeاعتلا عيطتسh فالتخالا مغر³و اoQع فلت�°ا رومالا نع داعتبالاو

 عفدت ليجنالا ميلاع#و ميق ؟ اذE ةسfنكلا عمتجم ققحي فيك لاؤسلاو ان�يب ةك�Wشملا

 لتق نود³و نوعدي هللا ءانبا مQ¨ال مالسلا *hâاصل ى×وطف رودلا اذPQ موقتل ةسfنكلا

اGونعم فلت�°ا
ً

 نKفلاخملل هدراط ةيس�كلا ةسسؤملا تحبصا اذاف!! نكما املi ھمGزقتو 

Eو^لا مييقت ةداعاو سفنلا عم ھفقو جاتحن انGدحتملا رومالا عضوو ديدج نم ةيحيسملا ة 

 ھك�Wشم ھيضرا �Yا لوصولا لواحنو اÇQلع نKفلت�°ا رومالا ةفرعمو اÇQلع لمعلاو اÇQلع

 ةفاقث ءانبل ةيجيتا�Wسا عضول ةيلمع ةوعد وE باتكلا اذE تاعارصلا نع ديع�

 ءاوس رومالل ھنص�� الو حGرجت نودب رخالا ىأرلاو ىأرلا لوبقو فال�{ا ال فالتخالا

 .ةيسايسلا وا ةيفاقثلا وا ةيدئاقعلا

امومع ةرسالا دارفاو ءابآلا نم رشابم KWغ لcش� ةGو^لا باس�كا متي
ً

 ةودقلا جذامن نمو 

 ي#أGو ،ناسhالا ةي³رت Y( لمع# [Mلا تاسسؤملا نم اKWEغو ةسfنكلاو ةسردملا Y( ىرخألا

 مþQدلاو ناi اذإ .مQ¨وري مþQدلاو نأ نودقتعe فيك ثيح نم م^سفنأ فGرعتل لافطألا
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 ركذتي دق .ةميقلا N"يدع مQ¨أب م^سفنأ نوفّرعe فوسف ، ةميقلا N"يدع مQ¨وري

 ةيبلسلا تاحGرصتلا نم ةيباجيإ W¡كأ مEدجت ن³Kوبحم م^سفنأ نوري نيذلا صا��ألا

 ةياغ Y( رما كدالوأل كترظن عوضومف كلذل. مEرسأ نم نEKوركملا با~Ûا ا^لوقي [Mلا

 اميف عي¦�Ñلا نوجاتحGو هللا ةروص aYع نKقولخم ةKWبك ةميق مEارت امدنع ةيمEالا

e0رظن فلتختس نولمعQيسو م^سفنال مcعدبم نونوKن )Y 0ايح مادختساQامدنع نكلو م 

 عمت¦°او [ Ñ�Fلا مEاوتسم aYع ءاوس اoQم هدئاف ال رئاود Y( م0Qايح رد�Qس مEرقتحت

اضيا
ً

 .م^لبقتسم ددحت كترظن 

 نوcت نم فرعتسو كتGو�Y E امو نوcت نم فرع# نا دبال طوغضلا نم KWثك aYع بلغتلل

 تنك ولف هءاضرال âYس#و كتايح ريدGو  كلتمي ىذلا وE امو  !! نوcت نمل فرع# امدنع

 تابلطتم ناi ولو كتاذ لوح رودت شfعتس كسفن ءاضرا لواحتو كسفن ھلا تنا

 كبلق كلم وE عوسe برلا ناi نإ نكلو نGرخالا ةايح رئاود Y( شfعتس ككرحت نGرخالا

 image هللا ةروص aYع قولخمو هللا تfب ةيعر نمو كلملا نبا تنا كنالو G نبا شfعتس

of God ةفرعمف كلذل EوGل كتfافرت تس
ً

اGركف 
ً

 امدنعف كتايح Y( ةلحرم قمعا �Y لب 

 لcش� كتايح Y( كرحتت هللا دي لعجت نا عيطتس# انE كKWثأت رئاود �Y امو تنا نم فرع#

 ا^مواقت ال ءا³وو ضرمو ملاو طوغض نم كتايح aYع ى#أي امو ھل كئامتنا نال رثؤمو ىوق

ادرفنم كتاذب
ً

 âYم aYص ءا³ولا نم كيجنGو كعفري كعم نوcتس ھتردقو ك^لا ةيعمب لب 

Eل ءافشلا كدبع حنما بر اي ( ةالصلا هذfلجا نم س � É )Y كاتف مسا دجم لجال نكل 

 كل شfعأل كتGوE براي [\حنماو ى#ايح Y( كناطلس مظعتGو كمسا دجمتيلو سودقلا

 .نKما ىرصانلا عوسe مساب aYصن براي نGرخالل وا ملاعلل وا [ ¬فنل تسلو
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 ع'ارلا لصفلا

 ؟ةCوAلا عارص مامأ ةس;نكلا دمصت فيك

 سانلا عم لماعتي نا دGري نمف ددحي ديد~{اب ديد~{او كتGوE ددحت تاقالعلا ةرئاد

 دجت ام³رو قافتالا وأ فالتخالا اoQع جت�ي [Mلاو كاب�شالا تايلمع نم رفم ال ھنا كردي

 كتافرصت لcف ةاسأملا نمكت انEو ھلو^س� É � ىا مÇQضري ال سانلا نم ةرئاد Y( كسفن

 دقفت انEو ةعام¦{ا هدGري امو ةعام¦{ا ىوE وE ا^لcشe ام كKWكفت ةقGرط [Mحو كلاوقأو

EوGأدبتو كت )Y ت ام³ر ةعام¦{ا لوبق لانتل ةابا~°اcت ام³رو هدومحم تافص نوcنو 

 رايتخالا Y( ارح تسلو كعضو aYع روبجم نا نKتلا~{ا انلY i(و ايقالخا ةمومذم تافص

 KWياعملا راطإ نع جرختو كيبا بابلج Y( شfع# نل كنا aYع درمتلا أش�ي انE نمو

 ةفشاcملا ةيادب انEو ھيف شfع# ام aYع هدرمتم ةديدج ةGوE كسفنل نوcتو ةعوضوملا

 [Ìلس نوcت وا كتايح اPQ مدقتت ةديدج تا�Wخب ا^لقصتو كسفن بسكت امËو تاذلا عم

اضيا انEو طيطخت الو فدE نودب ردقلا ءاشe امثيح درمتلا ةعامج عم [ Íمت
ً

 نوcت 

 الو ميقو لاوقأب نمؤت ھبذاi ھشE تاعامج جت�يف كتاذ عم قس�م KWغو ةGو^لا هوشم

 .عقاولا ضرا aYع اEذيفنتل É � ىا لعفت

 ؟حيسملا 2: تنا

 تارابع درجم نم W¡كا انل [\ع# ال عقاولا ضرا aYع نكلو ظعولا Y( ا^مدختسh ةرابع 

 تحبصأ لE )؟حيسملا Y( نحن لوقن امدنع [\عh اذ ام( حيسملا Y( تنا *Ýولل ةردخم ةي�يد

 دج نع بأ ةثروملا تافصلاو KW DNAثأت Y( انلز ام ما ان�GوE تKWغ# لE ةديدج ةقيلخ



25 
 

 لE انفواخمو انتافعض اPQ ["حت ةرشقك ةيعافدلا لي~{او بيذاiألا نم ءاطغ Y( شfعhو

ارس عتمتن انلزام ما ةيطخ نودب ةسدقم تحبصأ انتايح
ً

 �Wتعe اذEو تاذللا JWب نم 

 �Yإ م^فئاظو نم( ھنولعفي ام aYع م0QاGوE سانلا N\بي ، نايحألا نم KWثك *(و ىموي ىدحت

 نكلو اPQ نوموقي [Mلا راودالا كلت لالخ نم م^سفنأ ديدحتو ، )تاقالعلا *( مEراودأ

انمؤم ايحيسم تنك اذإ.حيسملا *( مG�QوE سانلا عيمج دجي نأ دGري هللا نأ *� ةقيق~{ا
ً

، 

 باتكلا اذE نم مكل ى#وعد ي'ابحأ .بوب~°ا هللا نبا كنوi تاiرب لi لمش# كتGوE نإف

 Y( انملاع اPQ ["حت [Mلا ةفيعضلاو ةش^لا بيذاiألا نع ديع� ةيقيق~{ا ان�GوE شfعh نا

 فرع# نا دبال س'انكلا

 .سMدق تنأ كعضو

 نم مغرلا aYع .اًسeدق نوcتل كلEؤتل ةيفاi حيسملا عوسe *( كتقث تعضو كنأ ةقيقح

 ةيساسألا كتGوE نإف ، طقاسلا ملاعلا اذE *( شfع# امنfب ةيط�{ا عم حفاcت لظتس كنأ

 عوسe برلا ةدعاسم aYع دامتعالا اًمئاد كنكمGو - ةئطاخ تسfلو ،ھسدقم *� *6يسمك

 ، ئطخت امدنع .ءارغإلا ةمواقم *( ھتدعاسم aYع دمتعا .كتايح *( ةيط�{ا aYع بلغتلل

 .هللا ةمعنل نانتمالاو عضاوتلا فقاوم aYع ظفاح .بوتو ف�Wعا

 ھب موقأ ام ةقالع ام كسفن لأس# نا وE ھب موقت امل [\عم داجيا Y( ة~+انلا قرطلا نم

 ةاي~{ا ةطشhأ لcل ىمويلا زرفلا ةيلمع أدبت انE نمو هللا توcلمب طاشh نم

 رمالا اذE مت اذامل كسفن لأس#و ��0Q كتGوE كش نودب ةوخالا نKب ماصخ ثدحي امدنع

Eانا ل , É ل !! ةجردلا هذ^لcمصاخي ى\N ءاقدصالا دعت�ي اذامل ركفت تقو ىقبتو سانلا 

اموي لاق نم كG�Wو
ً

 لا~{ا بلق فال�{ا لE !! كيلا ب�Wقي ھناب رختفي ناiو ھبfبح كنا 

 ةعام¦{ا نم تظفل انا اذامل كسفنب كتقث ��0Q ام³ر !! ديحولا ل~{ا وE دعابتلا راصو
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 لعج �KW{ا ودع نكل رش�لا نم نKنثا ىا نKب ثدحت نا نكمي ةيداع فقاوم ركذتت أدبتو

 دساف خانملاو ب�Qلم لا~{ا راصف عيم¦{ا ماص�{ا حور كلتماو ةقيقح بيذاiالا نم

 نم لا~{ا ناسل حبصاو ءادعالا لاحب ةGوخالا طباورلا لاح لدبتو تاعاشالا ترش�ناو

 لاح لدبتف تلدبت لE كتGوE نع [ ¬fئرلا لاؤسلا ىقبي نكلو !! ةياoQلا Y( رصت�ي

 نم ءاوعش برح لخدت ا^لi ةسfنكلا لعج ىذلا د~ل تلصو تافال�{ا لE ةعام¦{ا

 ءاقلا مدعو ھعم ةقالعلا نع حيسملا بعش داعتبا نا رمالا ةصالخو ؟ لاقلاو ليقلا

 هذ^ل ىدؤي ام وE ىرش�لا عارذلاب ا^صيلخت ةلواحم لب هدحو ھيلع طوغضلاو تافال�{ا

 عتمتلل [\غ� É � لi اناطعا 6Yلا ان^لا نا [ ¬�نو ةGو^لاو ةقثلا نادقف نم ھملظملا ةلا~{ا

 مكتوق نوcتو نوصلخت نوcسلاو عوجرلا³و ضع� aYع ان�شfع صيغنتو تافال�ل سfلو

 لi لمحتGو ةموص�{ا لقتو مالسلا رصت�Gو بولقلا ان^لا ديعتسe كلذ كردن امدنعو

 لماcلاب لامحالا ءاقلا متGو مالسلا طا³رب حورلا ةينادحول دا^¦{ا Y( ھتيلؤسم ص��

 انناب ان�GوY E( ةقثلاو تاقالعلا ءافش� هللا أدبGو فلتخت ةلداعملا انE!! عوسe برلا aYع

 ان³ويع لبقتن شfعh ب~{اب نكل فلتخن نكمم *âيبطلا نمو انfبا هللا تfب Y( ةيعرو ءانبا

 ماص�{ا نع ديع� ةبحمو مالس مG�QوE هللا نم اودلو نيذلاو ةبحم هللا نGرخالا بويعو

 .مالسلا ةعانصل ھصل�°ا عفاودلا ءاقنو مالسو بح لب ماقتنا سfلف ةيEاركلاو

 ةيعام¦{ا ةGو^لاب روعش ا^ل ىطعتل ا^ل ["ت�ت ةعامج نع ثحبت تلازام ناcم لY i( سانلا

 نا aYع ةردقلا وE ةعام¦{ا ھب فصتت نا دبال É � مEاو ةاي~ل ةGرورضلا رومالا نم �Yو

 �Yا ["تنا انا لاقي امدنع وEزلاب روعشلاو ةعام¦{ا هذ^ل ["ت�ت اQ¨ا رختفت نا عيطتس#

 وا ىز�{اب مEرعش# ةعامج �Yا ["ت�ي نا دحا دGري ال ةقيق~{ا Y( ھنال ؟؟ نالف ةعامج

 اذEو ةيعام¦{ا ةGو^لاب روعشلل بلطم وE ريدقتلاو ةميقلاب روعشلاو وEزلا امناو راعلاب

 نم ددع دجو املi ھنال ا^ل ["ت�ت [Mلا ةGوضعلل دي¦{ا رايتخالا تاعام¦{ا نم بلطتي
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 نا Y( ةعام¦{ا حاجن �Yا ةرورضلاب ىدؤي اذE لوبقلا نم ةيلاع ھجرد م^ل صا��الا

 .عيم¦ل ھبذاج ةكرح نوcت

 اÇQلا بذجت ىcل حي~Û لcش� اG�QوE ددحت نا اÇQلع ةبذاج ةعامج نوcت ىcل ةسfنكلا

اعم نو�Wiشe نيذلا سانلا
ً

 ىقيقح لcش� مE:Qاوم رمث�س# ىcل اذEو ةGو^لا سفن *( 

  .تاومسلا توcلم [\بGو رثؤمو ديجو

 سلوب بيجي ، كلذ عمو o9كتلا انw ةفرعملاب دوصقملاو خفنت ةفرعملا اما GHبت ةب}¾ا

 نم اذw يUأي .صÀnلا خفنت اIسفن ءاقلت نم ةفرعملا .يفكت ال اwدحو ةفرعملا نأب

ايفرح GOعXO Uلاو ، phuisoo ، ةينانوي ةمل�
ً

 لا}mا وw امك ، ام ءÉÊO 89جفت وأ ميÈnت 

 اذw سلوب نراقي .ةينانألاو ةسرطغلا 12ع لدي ھنإف ، ناس¡إلا فصو ;: .نولابلا عم

ت ةينانوي تامل� ةدع نم ةدحاوب
ُ

  apagē قبطي ةلا}mا هذw ;: ."ةبحم" اÍQأ 12ع تمجر

 بتك امك .سانلا GOبي ب}mا نم عونلا اذw .سفنلاب ةي}Èت بح GHعمب ىأ ىÑاجالا

ائ�ش س�ل بح نودب ةفرعم ھيدل يذلا صÀnلا نإ سلوب
ً

اساحن لب 
ً

اجنصو نطي 
ً

 

 مامأ اIفعضو ةيناس¡الا ةاي}mا ةشاشw انفش�كا ةنسلا هذw 2: ةقيق}mاو نري

 ام ل� زجنت نا عيطتسU ال ام�رو ادج ة89صق ةاي}mا نا انفش�كاو ةبضاغلا ةعيبطلا

  مصاخنو عراصتن انلزام اذw ل� دعبف  تاBركذ درجم وw انم ىقب�يس امو ھب تملح

 !!خفنت XHلا انتفرعم لباقم GH :2بت XHلا ةبحملل تاوطخ ذختن انوعد
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 سما@?ا لصفلا

 !!قدصلا DE ةايB?ا ؟ انأ نم

اصوصخ [\عم كسفنل دجتل فقوتلا جاتحت انE ةKW~{اب رعش#و رومالا طلتخت امنيح
ً

 

 تنأ نم وE ةGو^لا فGرع#و ةGوE ھيمسh ام اذEو مالسلا مدعو كشلا ةماود طسو تناو

 MNلا تافصلاو ملاعلا اذ^ل كتGؤر ةقGرطو ، كسفن *( كKWكفت ةقGرطو ،

 نم ةKWغ نع ه�Kمت ھب ةصاخ ةيتاذ ىا ةGوE نودب ناسhإ دجوي ال ةقيق~{او.كددحت

 اÇQف دوجولا عبشو ةاي~{ا [\عم نادقف وE ؟تنأ نم لاؤس aYع ةباجإلا نادقفو نGرخالا

 تاراي�{ا ذاختاو ھلقع اEان�ت [Mلا ميقلا ةياعر وEو ةاي~{ا Y( فدE ھيدل درف لi نال !!

 بعوتسðو ا^لالخ نم نGرخالا ھيلع فرعتي نا دGري [Mلا ةيقيق~{ا تاذلا عم [ �امتت MNلا

 كلذ نأ الا م^سفنأ عم ا^قاس#ا مدع نم مغرلا aYعو ، م�Qفاقث وأ مEرسأ ميق ضعبلا

 مدعو اضرلا مدع �Yإ عارصلا اذE ىدؤGو تاذلل ديدج فاش�كإ �Yا يدؤي نأ نكمي

اعابشإ W¡كأ ةايحو KWيغ# ثادحإ �Yإ ءرملا ميق *( KWكفتلا يدؤي نأ نكمي .نKقيلا
ً

 جورخو 

 ص�� حبصتو ةقيل�{او ناسhالا ةمد�{ aYمع لcش� كتافص بوذت انEو تاذلا جراخ

الدب ىقيقح
ً

 فGزم لcش� كسفن نع فGرع# درجم لب ةيقيقح KWغ لاcشأ عانطصا نم 

 ةBوIلا فاش�كا ةيمسا ام اذEو نGرخالا عمو سفنلا عم قدصلا مدع نم عانقو

 نع قداص نالعا وEو كتGوE عم ضراعتت تارايت ىا مغر اPQ رو^ظلاو كسفنل ةيقيق}mا

ايناث نGرخآللو الوأ كسفنل كسفن
ً

. 

 ةقباطم لالخ نم "تاذلا داجيإ" ةلأسم وE ةGو^لا نGوcت نأ سفنلا ءاملع ض�Wفي

 Y( تاذلا فGرع# نإف *�اتلا³و .ةحاتملا ةيعامتجالا راودألا عم ھتاناcمËو ناسhالا بEاوم

Eملاعلا اذ Eب نم وKلا تاراي�{ا بعصأ نMN ذختيEلا اÑع ص�aY ة^جاوم *( .قالطإلا 
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 ، تارد�°ا يطاع# لثم ،ھ³رطضم تاGوN E\ب�ب مoQم KWثكلاب رمألا ÖNت�ي ، ةGو^لا عارص

 نع داعتبالا وأ ةميقلاب روعشلا ة³رجتل ةيضGوع# ةقGرطك رامقلا وأ ، ير^قلا قوس�لا وأ

 الف ھلجا نم شfعe ىذلا ضرغلل ةيدوجولا ةلcشملا نع لعف دركو [\عملا مدع� روعشلا

eو ةاي~{ا قاقحتساب رعشGو توملا بلطGا رمالا ھب لص�Y ني ناÖ] ھتايح 

 MNلا ةقGرطلا aYع ًءانب ةGو^لا شfعh انك اذإ :هللا كاري امك كسفن ةGؤر أدبت امدنع ةGو^لا

 انفورظ لالخ نم انتميق aYع روثعلا �Yإ ةجا~{اب رعشh دعh مل اننإف ، هللا اPQ اناري

الدب تابثو ةقثب شfعنل انررحي ھنإ.ةيجرا�{ا
ً

 ، نGرخآلا ءارآ aYع ًءانب نحن نم KWيغ# نم 

 انحنمي .ان�يمEأ اPQ ددحن MNلا ىرخألا قرطلا عيمجو ، انسفنأ ىرن فيكو ، LNملا انحاجنو

 عم ةأرجو ةقثب ھّبح ةكراشمب انل حمسðو انل ةطورشملا KWغ هللا ةبحم ة³رجتل ةصرفلا

 نكل .ةصا�{ا هKWياعمب انفGرع# �Yإ âYسe ملاع *( شfعh اننأل ديكأتلاب ةكرعم اQ¨إ.نGرخآلا

 Y( كتGوE ل^ف .انلوح نم ملاعلا KWغتGو KWغتن لتاقن امنfب ھنأل ءانعلا قحتس# ةكرعملا

 ھفلخ دجتس ةيناسhالا ةاي~{ا Y( ىقيقح KWيغ# لi نع ثحبا ؟ملاعلا KWياعم Y( ما حيسملا

EوGغ# دق ةKWؤرب تGا^ل هللا ة!! 

 كتصقل فاش�كا ةلحر �Y ةاي~{ا نا راصتخا³و narrative وا story ةصق ناسhا لcل

 نم ضرغلا وEو كتايح aYع [Mلا ةوعدلا فاش�كا ةلواحم �Y امومع ةاي~{ا ةصقو

 ةصق ةاي~{اف ،كتامم دع� ةاي~{ا Y( ةمصب كG�Wو كدوجول [\عم ىطعe ىذلاو دوجولا

 لمالا ةعانصو ليصافتلا نمكت ةياoQلاو ةيادبلا ن³Kو !! [Öت�ت نا دبالو داليملاب ةيادب ا^ل

 كتGو�Y E كتصقو كتايح ةلحرل لثمالا مادختسالا عارصو دوجولا تايدحتو ءاجرلاو

 معط كتصقل ىطع#و [\عم كتصقل ىطع#و ةصقلا حمالم مسرت ةيتاي~{ا اماردلاو

 Y( مدصت نا رمالا ةروطخو اPQ كوفرعe نا سانلا عيطتسe ةفصو نGرخالا نع فلتخم

 ةلوا~°ا نع فقوتتو تالشفملاب كتلحر
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Eأدبتو ديدج نم كتصق عجارت نا دبال ان )Y ثأتو كدوجو حمالم مسرKWديدج نم ك. 

انس رغصأ تنك امدنع " مEدحا لوقي
ً

 تقولا كلذ *( ادج ةنGزح حورو حورجب بfصأو ، 

 تنك ، ةاي~{ا هذE شfعأس تنك اذإ N\نأ ، تابارطضالا نم KWثكلا لالخ نم تكردأ ،

 ضع� طبختا تنك ام³ر .ھجوتلل ھجاتحأ يذلا هاجتالا وE امو انأ نم ةفرعم �Yإ ةجاحب

 aYع ى#ايح ھلصو³و [Ìلق رقتسe ناi ةقيقحتل âYساو دGرا اذام فرعأ امدنع نكل Í Éلا

 KWسملا نيا �Yا فرعأ لب زاجنإلا متي مل ول [Mح ى#ايح *( حرفلا تاظ~{ نمكت انEو ةGو^لا

Eري اذGادج رومألا ح
ً

. 

 نوcتسف ، اÇQلإ بEذأ تنك MNلا ةي�ئاتكالا ةرودلا *( تGرمتسا اذإ ھنأ فرعأ تنك

 حGرملا لحولا نم جور�{ا نأ تملع# .[Mلاح ةرارملاو سؤبلا ددحيسو ھميخو  بقاوعلا

 .*aجأ نم رخآ ص�� يأ ھلعفي نل كلذ نإف ،�Yالخ نم متfس ي#ايح ھيلع تحبصأ يذلا

iوألا ةوط�{ا تنا�Y ةيلقع ةيلمع� موقأ تنك ،لضفأ لبقتسم وحن سؤبلا نم جور�ل 

 تنكف .لضفألل *aبقتسم ة^جو KّWغ طيس�لا ءارجإلا اذE نكل ءاملا قوف وفطلا اÇQمسا

 يhدعاس ،ةنمآلا ةحاسملا هذE *( "ءاملا قوف اوفطأس نكل سطغأ نل " امئاد [ ¬فنل لوقا

Eع ةاي~{ا رايتخاو نز~{ا ةماود نم جور�ل ھجوتلا اذaY نأ تدرأ امو انأ نم ساسأ 

 !*� ناi رايتخالا .ا^شfعأ نأ *aع ناMN iلا ةاي~{ا هذE *( ھلعفأ

 دبال بس�كم É � ةGو^لا دع# مل ، مويلا ملاع *(ةGو^لا ةلأسمو ةثاد~{ا دع� ام نإ

 ا0QاKWثأتو ةثاد~{ا دع� ام �Yا اذE عجري .حوتفم لاؤس تحبصا لب ، ھيلع ةظفا~°ا

 ةعنقم ةباجإ ءاطعإ aYع نGرداق نوcن نأ �Yإ ةجاحب نحن كلذل É � لi بGوذت ةلواحمو

 .*6يسم روظنم نم ةGو^لا ةلأسمل
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 ؟ليصأ لlش~ ش�عأ فيك

 مQ¨أ نودقتعe فيك *aمت MNلا تاعقوتلاو تايقافتالا يروعش ال لcش� بعوتسe عيم¦{ا

 مغرلا aYع ، تاضا�Wفالا هذE ضا�Wفا وأ صحف رارق نإ .اوفرصتي وأ اوركفي نأ بجي

 كدشرت نأ نكمي .ةيقادصم W¡كأ لcش� شfعلل �Yوألا ةوط�{ا وE ، كلذ ة³وعص نم

Eملا ةعوم¦°ا هذcلالخ ةوطخ 20 نم ةنو E5.ةيلمعلا هذ 

 نحن .ةشاشلاب سوو^ملا انملاع *( نآلا رطا�°اب رعش# نأ نكمي ةيقيق~{ا كتاذ نوcت نأ

 تحبصأ ، كلذل ةجي�نو .نGرخآلا رش�لا لبق نم لوبقلاو فيكتلاو مؤاوتلا طقف لواحن

 درجم  Ý* �Yامتجالا لصاوتلا لئاسو aYع انفGرع# تافلم aYع) ا^مدقن MNلا ةروصلا

اقح ھيلع نحن امل تاساcعhا سfلو نوcن نأ بجي ھنأ دقتعh امل ةيميدقت ضورع
ً

 فيكف .

 نكل ماE عوضوم اذE ؟ةلاصألا ةايح شfع *( أدبنو ھيدترن انك يذلا عانقلا علخن

 .aYمع لcش� كدعاسe ارصتخم اضرع مدقن نأ لواحنس

 :قدصلا ;: ةاي}mاو ةلاصألا رBوطت ةيفيك

اليصأ نوcت نأ
ً

 eع\N ت قرطب فرصتت كنأ
ُ

الدب .رعش# فيكو ةيقيق~{ا كسفن ر^ظ
ً

 نم 

ابناج سانلا ماما را^ظإ
ً

انيعم 
ً

 اذE .قدصب لماcلاب كسفن نع �Wع# تنأف ، كسفن نم 

eع\N نت نأNª )* ت نأcايلصأ نو
ً

الوأ كيلع ، 
ً

 اذEو .ةيقيق~{ا كسفن *� نم فرع# نأ 

 .تاذلا لوبقو ، ةظقيلاو ، ي#اذلا *Ýولا بلطتي

 ؟ةلاصألا مÓQ اذامل

 ةيقيق~{ا انسفنأ نوcن نأ انيلع بعصلا نم ھنأب نآلا عنتقم انأ ةيكذلا فتاو^لا رصع *(

 اذامو نوcن نم ان�Wخت MNلا مالعإلا لئاسوب رارمتساب انفصق متي . ايجولونكتلا رصع *( ،
 

5 https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness 
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 نوcن نأ aYع انتردق نم ئطبت تاKWثأتلا هذE لi .انسفنأ نع KWبعتلا "بجي" فيكو دGرن

 اKWEثأن ىدمو ةيكذلا فتاو^لا عم لماعتلل ةKWثك تابGردت جاتحنس ام³رو ةليصألا انسفنأ

 .نأشلا اذE *( ةKWثك ثاحبأ كانEو ةيناسhإلا ةGو^لا aYع سرشلا

 عضولا اذE ؟؟ انأ نم انأ كسفنل لوقت تنأف ، كلذك تسل اص�� كنوi لالخ نم نكلو

Eخب تسل اًقح تنأ انKW. اقح تنأ نم عمق وأ ءافخإ نإف اذل
ً

 رمألا كب ÖNت�ي نأ نكمي 

 .ةميقلا مدع� روعشلا [Mح وأ نGرخآلا نع لاصفنالا وأ ةدحولاب رعش# كلعجي امم

 ؟انتلاصأ اندقف فيك

 لcش� قفاوتلا لجأ نم انسفنأل ةيجرا�{او ةيلخادلا بناو¦{ا نKب رارمتساب نزاون نحن

احاجن W¡كأ حبصتل وأ ، لضفأ
ً

 وأ ،حاجنلا دGري ال ناسhا دجوي ال عيم¦{ا فدE اذEو 

 نأ دGرنو ، عمت¦°ا *( "انناcم" aYع روثعلل نوعوفدم نحن .ريدقتلاو ب~{ا aYع روثعلل

اقح نحن نم م�Wحن
ً

 ، كلذ نم دع�أ �Yإ انم KWثكلا عفدي .ھب ةمEاسملا انيلع نKعتي امو 

 اضرلاب روعشلاو ،انتايح *( قمعأ [\عم داجيËو ،ھيف شfعلاو انفدE ةفرعم *( نوبغرGو

اص�� حبصن نأ عم ي#أي يذلا
ً

 .ةلاصأ W¡كأ 

 ، لامكلا �Yإ âYسðو ، ةيحطسلا ردقي عمتجم *( شfعh نحن ، ھسفن تقولا *( نكل

 انل فيكف .موي لi انميقل انشfع ىدمب سfلو *(رصملا انباسح *( رالودلاب حاجنلا ددحGو

اص�� نوcن نأب انعانقإ لواحت MNلا لئاسرلا نم مغرلا aYع نKقداص نوcن نأ
ً

 ؟رخآ 

 :ةقدلا مدع aYع بلغتلا بعصلا نم اذامل

 انعمتجمو ، اننارقأو ، انتانايدو ، انيملعمو ، انيدلاو لبق نم لافطأi انليكش# مت دقل

 انلعجت MNلا تايكولسلاو فطاوعلاو راcفألاو تادقتعملا انروط ، كلذل ةجي�نو ."قفاوتلل"
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 انلعجت MNلا قرطلاب سfلو -فقاوملا *( فرصتلا ا^لالخ نم انملع# MNلا قرطلاب فرصتن

hةليصألا انسفنأب رعش. 

 يطع# MNلا سفنلا - "ةيفيكتلا تاذلا" اQ¨أ aYع انسفنأ نم ة�)�لا هذKW )* Eكفتلا نكمي

 ةعام¦{ا كولسو KWكفت �Yا بيجتس�ف نGرخالا عم ما¦)hالاو ، قفاوتلل ةGولوألا

 فد^لاو ةميقلا نم ولخت ال تاذلا هذE .ماع لcش� انل لاقُي ام لعفو ، )âYم¦{ا كولسلا(

 مدع� رعش# تنك اذإ نكلو .عمت¦°ا *( نKلعاف ءاضعأ نوcن نأ aYع اندعاس# ÖNف -

 .كتايح ريدت ةيفيكتلا تاذلا نإف ، قدصلا

 ةGولوألا يطع# MNلا تاذلا - "ةليصألا كتاذ" فاش�كا �Yإ جاتحت ، كتلاصأ ةداعتسال

 ةبس�لاب .كمMN 0Qلا اياضقلا لجأ نم لاتقلاو ، كفدE ةع�اتمو ، كميقل اًقفو شfعلل

 اEديدحت بعصلا نم لازي ال ثيح ، *Ýواللا انقامعأ *( ةليصألا تاذلا نفد متي ، انمظعمل

 .اoQم جور�{او

 :ةلاصألا رBوطت ةيفيك

 .اoQع KWبعتلاو ةليصألا كسفن aYع روثعلا *( كتدعاسمل حئاصنلا ضع� كيلإ

 aYع ةبابذ لثم كسفن بقارت فيك ملع# :ةلاصألا رGوطتل ةيعوضومب كسفن بقار .1

 كسفن" فرصتت فيك ظحالو ، ةيلا~{ا ةظ~لا *( شfع# تنأو كسفن بقار .طئا~{ا

 .تايدحتلل بيجتس# فيكو ، طغضلا تحت لعافتت فيكو ، هدقتع# امو ، "ةيفيكتلا

 نم .ة~Bلا مدع� رعشe اoQم يأو ، ةيقيقح ودبت دودرلا هذE نم يأ ةظحالم aYع بردت

 ةظحالم *( ءدبلا كنكمي ، ةيقادصملا لباقم فيكتلل ةلباقلا تاباجتسالا ديدحت لالخ

 .ا�Qحت ةقيق~{ا صيصب ةGؤر *( ءدبلاو بذكلا
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 نم ام عون *( سانلا مظعم أشh  :ةلاصألا ةيمنتل ةGرسألا تادقتعملا ةمظنأ صحف .2

 ومن aYع ىوقألا و�Y Eوألا م0Qاونس لالخ "ةرسألا " KWثأت نأ كش الو ةGرسالا ةئfبلا

 نع فقوتلا �Yإ كتعفد MNلا تاقل~{ا ، كتلوفط *( تاقل~{ا امارد *( ركف .ةيص�Ñلا

iالد³و ةليصألا كتاذ كنو
ً

 لالخ نم .ملاعلا اذE *( دوجولل ىرخأ ةقGرط N\بت كلذ نم 

 .ةليصألا انسفنأ نع KWثكلا ةفرعم اننكمي ، انتايكولس ردصم صحف

 تاذلا - كسفن ÖNجو ةوعدب مق .ةليصألا تاذلاو ةيفيكتلا تاذلا نKب راوح حتف .3

 مدق .KWكفتلا وأ لمأتلا ةسرامم نم ءزجك ةشقانم ءارجإل - ةليصألا تاذلاو ةيفيكتلا

 ةبعصلا تاقوألا ضع� *( لمعلا *( كتدعاسم aYع ةفيكتملا تاذلا ركشا :ما�Wحاب امEالك

 ةقثلاو ةيعقاولاو لامكلاب روعشلا aYع كتدعاسمل ةليصألا تاذلا ركشو ، ةك³رملاو

 .سفنلاب

الاؤس حرطا .ةكراشملل كسفن نم ءزج لi ةوعدب مق نآلا
ً

ايلقع 
ً

 aYع بناج لi ثح عم ،

 كنكمي ثيحب راو~{ا ع¦� .دودرلا �Yإ �Wصب عامتسالا مث ، لماcلاب ھسفن نع KWبعتلا

 .رظنلا ONجو م^ف

احتفنم نوcت نأ لواح
ً

 .ا^عقوتت ال ءايشأ نع نافشكي دقف ، نKبنا¦{ا الك ھلوقي ام aYع 

 دق وأ .مدقتلا [ Íخت *�اتلا³و ضفرلا نم ةليصألا تاذلا [ Íخت دق ، لاثملا لي�س aYع

 ىذألاب روعشلا نم كتيامح لواحتو ،كتfسفن ةياعر aYع لمع# ةيفيكتلا كسفن نوcت

 ةقGرطلا هذPQ انتايح ريدت انسفنأ نم ءازجألا هذN. E *املا *( اPQ ت�صأ MNلا قرطلاب

 م^ف aYع اذE كدعاسe دق .بابسألا كلت ةيEام ةفرعم لواح ، نGرمتلا اذE *( .ام ب�سل

اقح دGرت تنك اذإ ام ررقت نأ كنكمي كلذل ، اPQ فرصتت MNلا ةقGرطلاب كفرصت ب�س
ً

 

 .فلتخم لcش� فرصتلا
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 كلاعفأ نKب تافالتخالا كردت نأ لواح  :ةلاصألا رGوطتل تاضقانتلا ديدحت .4

 لأسا ، ةيذؤم وأ ة�Kحتم وأ ةGرصنع ةظحالم عنصت كسفن تدجو اذإ .كتادقتعمو

اقح دقتع# تنك اذإ امع كسفن
ً

 نأل طقف ءايشألا هذE لوقت لE .اPQدحتت MNلا تاملcلا 

 .نوبحي امك ةعام¦{ا عم كلس#و ؟كلذ كملع رخآ ص��

 لمع# نأ نايحألا نم KWثك *( اoQكمي اذل .مءالتت نأ طقف دGرت ةفيكتملا تاذلا نأ ركذت

 W¡كأ نوcن نأ اندرأ اذإ نكلو .*âيبط رما اذE .ةيلصألا انتاوذ عم قفاوتت ال قرطب

 .انلاعفأو انتادقتعم نKب تافالتخالا ناونع ظحالن نأ انيلعف ، ةيقادصم

 لضفأ لcش� كتايح شfع# نأ كنكمي ،نآلا كل ةبس�لاب حي~Û وE امب رقت تنك اذإ

اقفو
ً

 ي#اذلا *Ýولا بلطتي ةلاصألا نم عونلا اذE نكل .ةليصألا كسفن تاجايتحال 

 .ي#اذلا قدصلاو

 مدع� رعش# دق ، ةليصألا كسفن فاشكتسا دنع  :ةلاصألا رGوطتل ككوcش صحفا .5

 رعش# ام KWيغ# [Mح نكمملا نم ناi اذإ امع لءاس�ت دق .كلذب مايقلا ةيفيك نم دكأتلا

الصأتم ھب
ً

 .كشلا رعاشم بقرت اذل .كل ي'رم KWغ وأ قمع� 

 كش# تنك اذإ .ةليصألا كتاذ �Yإ كدوقت MNلا ���{ا تاتف لثم كوcشلا نوcت نأ نكمي

)* � Nخ ، ةفطاع ، كولس ، ركف - ء�Wع روثعلل ةظ~ل ركف - ةaY iام ل Eحت وMN. Eل 

 "؟ا^فقوت" نأ ا^ل لوقت نأ ةليصألا كسفن لواحت

احايترا W¡كأ اونوcي نأ �Yإ رش�لا ليمي  :كفواخم ة^جاومل ةعا¦Ñلا ةيمنت .6
ً

 وE امل 

ابلاغ .فولأم
ً

ايدحت فولأملا KWغ نوcي ام 
ً

 صحف نوcي نأ نكمي .ةيادبلا *( لقألا aYع ،

 امدنع كلذل .ھفرع# ال بGرغ د^شم فاشكتسا ةباثمب ةيلخادلا ةGرEو¦{ا كتادقتعم
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 .كيدي باصت دق وأ كبلق قباس�ي دق ،ةليصألاو ةيفيكتلا طامنألا نKب لاصفنالا سملت

افوخ كسفن *( قمع� رظنلا نم فو�{اب لا~{ا ةعيبطب رعش# دق
ً

 .هدجت دق امم 

ابلاغ
ً

 انتاوذ تيذأت دقل - بضغلاو نز~{او فو�{ا نم KWثكلا نم ةليصألا انسفن يhاع# ام 

 MNلا ةبعصلا رارسألا نإف ، كلذ عمو .ةيفيكتلا تاذلا تلوت ب�سلا اذ^لو ةيقيق~{ا

اقح ھيلع نحن ام انلعجي ام *� انسفنأ نع اÇQفخن
ً

 ام ءطب³و ناcمإلا ردق فش�كا .

 ا³�Qرجتو ةنوفدملا رعاشملا هذaY Eع فرعتلا نإ .تنأ كلعجي ام ةقيقح ةعا¦�Ñ ھجاتحت

 .ةليصألا كسفن يذغe ام وE ا^كرتو ا^لوبقو

 W¡كأ لcش� شfعلل ةلاعف ةقGرط *� انميق شfعو قالخألاو ةEا�Tلا :كميق فش�كا .7

اديع� نوcن امدنع ةلcشملا ي#أت .ةيقادصم
ً

 ام [Mح فرعh ال اننأ [Mح ةليصألا انسفنأ نع 

 .اÇQف شfعلا ءدبل قرطلا ضع� فش�كاو كميق فشكتسا اذل .انميق *�

 ي#اذلا ب~{ا بلطتي رمألا نأل :ةلاصألا رGوطتل نGرخآلا عم فطاعتتو كسفن بحت .8

 رمأ كتايحو كسفن *( ةمحرلاو ب~{ا نم دGزملا نKمضت نإف ، ةليصألا انسفنأ رو^ظل

 سافنأ ذخأل تقولا ضع� صيصخت *( كسفنل كبح ةداGز قرط ىدحإ لثمتت .ديفم

 عم تدرأ اذإ ةيلا~{ا لمأتلا ةسرامم �Yإ اذE ةفاضإ كنكمي .موي لi ةديدع ةقيمع

 .ةيمويلا ةيحورلا كتولخ

 ب~{اب لصتا ، ماتلا لابقتسالاو ةحارلاب رعش# امدنعو ءطبب كسفنت قيمعتب مق

 وأ ، ةقاط تارك تناi ءاوس .ةب~°ا ةقاطلاب ءولمم سفن لi ليخت .كتVيب نم كسفنل

 .كسافنأ قGرط نع كمسج لوخدل ب~{ا اوعدا ، بحو ءوض ةعشأ وأ ، ةGران تاقشر

 .ةليصألا كتاذ �Yإ ةرشابم ھلسرأ وأ ، كمسج ءاحنأ عيمج *( ھقرفاو كي�ئر *( ب~{ا مسرا

 .هذE "ب~{ا سافنأ" ةقاط عفرو ق�Wب رعش# [Mح *Ýوب سفنتلا *( رمتسا
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 ليمي نGرخآلل ب~{ا لاسرإ .كئابحأ وأ ءاقدصألا عم ھضع� كراش ، ب~{اب ھئلم درجمب

 !لخادلا *( ب~{ا عيسوت �Yإ

اتقو قرغتسe ةلاصألا رGوطت نأ كردن .9
ً

 ام³ر - ةيلمع وE ةيقيق~{ا تاذلا صحف نإ :

 فاش�كال تقولا ضع� رمألا قرغتسe .رارمتساب روطتن اننأل - ةاي~{ا ىدم رمتس# ةيلمع

 عم نكلو .ةلاصأ W¡كأ لاعفأب ا^لادب�ساو كمدخت دع# مل MNلا تايكولسلاو تادقتعملا

ابGرق دجتس ، د^¦{ا ضع�
ً

 .ةيقيق~{ا كسفن عم يقيق~{ا قفاوتلا نم دGزملا 

 وأ ةركف فداصت امدنع  :كمدخت دع# مل MNلا تادقتعملاو طامنألا نع جارفالا .10

 ةديج ةادأ وE روصتلا .اoQع *aختلا aYع لمعا ، ةليصألا كتاذ لثمي ال ءارجإ وأ ةفطاع

 ا^ل حامسلاو نولاب وأ ةعاقف لخاد لعفلا وأ ةفطاعلا وأ ةركفلا عضو كنكمي .كلذل

اقمع W¡كأ تنك اذإ وأ .يفتخت [Mح عافترالاب
ً

 ، قرولا نم ةعطق aYع ا�Qباتك كنكمي ، 

 .كاياون م^ف aYع *Ýواللا دعاسe يدسج ءارجإ - ةقرولا ديعجتو ، اQ:طشو

اقح ھب نمؤت امع كسفن لأسا .11
ً

 قرولاو ةداسولاب ءدبلا ةطاس�ب وE رخآ *Wاب�سا õøن  :

انGرمت نوcي نأ نكمي وأ(
ً

ايلقع 
ً

 لثم تادقتعم ، كسفن نع كتادقتعم درس *( ءدبلاو ) 

 مث " .5{إ ، حيبق ، نKمس ، ÌNغ انأ" وأ "N\بحي دحأ ال" وأ "ةيافكلا ھيف امب اًديج تسل انأ"

 ، داقتعالا اذE ت�س�كا [Mمو فيك *( ىرخأ ةرم ركفو ، ھيف عسوتو ، دحاو لi صحفا

 هدGرت يذلا "ليصألا تنأ" لثمي ناi اذإ امو ، ھب كسمتلا *( رمتس# اذاملو ، كل هاطعأ نمو

 .مويلا

 "ةيافكلا ھيف امب ديج انأ" لثم ، ةيبلسلا تادقتعملا كلتل ةيباجيإ لئادب ءاشhإب مق نآلا

Gcرش N ¬فنل مسرأ" وأ ،
ً

 .كلذ �Yإ امو ، "انأ امك اًمامت *�اثم انأ" وأ ، "N\م�WحGو N\بحي ا

 .م��لت ا^لع¦{ ةيباجيإ تاديكأتك تادقتعملا
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ائيطب نك .12
ً

 لخاد ھفش�كن امب مدصن اًنايحأ  :كب ةصا�{ا ةلاصألا رGوطتب موقت تناو  

 لطعe نأ نكمي ديد¦{ا XXافملا ما�{ا *Ýولا اذE لثم .هؤافخإ مت يذلا نطابلا لقعلا

 وأ اًداقتعا فش�كت امدنع .رذحب ع�اتو لادتعالا مدختسا اذل .ةعقوتم KWغ قرطب انتايح

 ا^ضرعو ةديد¦{ا كتازاجنإ عم فيكتلل مايأ ةعضبب كل حمسا ، كتلاصأ طبحت ةركاذ

 .سفنلا ةفأرب

 :ةلاصألا 12ع ظاف}mا ةيفيك

ايلصأ نوcت نأ ةيفيك نع لضفأ ةركف كيدل حبصأ نأ دع� نآلا
ً

 كيلإ ، فGزلا نع ديع� 

 .ةلاصألا aYع ظاف~{ا ةيفيك

اقرف ثدحي و^ف كلذ عمو طيس� حا�Wقا اذE  :ةداع ةقيق~{ا لوق لعجإ .13
ً

اKWبك 
ً

 نم ! 

ادج ل^سلا
ً

 ، ةدنجألا ضع� ةلصاومل - ةحارلا لجأ نم بذكلا نم طمن *( عوقولا 

 ال "ةKWغص ءاضيب بيذاiأ" هذE نأ ودبي .ھجولا ذاقنإل وأ ، جارحإلا ضع� aYع ةيطغتلل

 ، ةليصألا انتاذل انلوبق لق ، بيذاiألا نم KWثكلا انلق املi ، كلذ عمو .ءN � يأ يذؤت

 نحن كلذل ، ةلوبقم ان³ويع نأ انيعوال لوقن ، نKقداص نوcن نأ لالخ نم .ةبيعملا تاذلا

 .نولوبقم

 .تقولا لاوط تارارق ذختن ، موم~°ا ملاعلا اذÝ*: )* Eوب تارارقو تانايب لوق كيلع .14

 .عقوت نود *�ا~{ا تقولا *( ل¦aY Yع تارارقلا هذE نم KWثكلا ذاختا متي ، ظ~{ا ءوسل

 ذاختال كعفدي ص�� يأ عدت الو .ةليصألا كتاذ معدت كتارارق لi نأ نم دكأتو أطبأ اذل

 .اًدعتسم نوcت نأ لبق *âبت رارق
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 نكمي ھنأو ، لوؤسم كنأ نGرخآلل ت�ثت تنأف ، قدصب ثدحتت امدنع :ةقيق~{ا لق .15

 اًبلاغ .ةفيعضلا ، ةيقيق~{ا كسفن كل ر^ظتل يفكي امب نGرخآلا *( قثت كنأو ، كب قوثولا

 .ةيقادصملا *( كرارمتسا لي^س# aYع دعاسe امم ، ةيباجيإ نGرخآلا ةباجتسا نوcت ام

 اÇQف تيطعأ MNلا تارملا ددع� ك�Wخأ نأ N\نكمي ال  :ةليصأ قرطب كسفن روط .16

 .ةليصألا ي#اذل ةبسانم KWغ ةحيصن - ةين^ملا ي#KWسم *( مدقتلا ةيفيك لوح ةحيصنلا

 *( اًضيأ كفادEأ لشفت دق ، ةليصألا N ¬فن ةلEاجتم ، ةحيصنلا هذE تعبتا املiو

 اذل .عمت¦°ا ھل جوري يذلا "يفيظولا ملسلا" وأ *Xذومنلا "يدعاصتلا راسملا" ةمءالم

 حي~Bلا فد^لا ع�اتت نأ كسفن نم بلطتل اًتقؤم فقوت ، كفادEأ قيقحتل âYس# امنfب

 دجت نأ لمت~°ا نمف ، كلذك رمألا نكي مل اذإ ؟كلجأ نم ، ةحي~Bلا ةقGرطلاب ،

 .ةجي�نلا وأ ةيلمعلاب عاتمتسالا *( ة³وعص

 لظت سfلاوcلا فلخ ةشاش� ظافتحالا نم انكمت اذإ  :كسفن ةبقارم *( رارمتسالا .17

 "تاظ~لا" كلتب قا~لا نم اننكمي عضو *( نوcن فوسف ، تاقوألا عيمج *( اًيتاذ ةيعاو

 تقولا *( يرجي ام صحفل تقو انيدل نكي مل اذإ [Mح .ةيلصألا انتز^جأ نع دعت�ن امدنع

 .تقولا انيدل نوcي امدنع ، اًقحال ةعجارملل ھنGودت اننكمي ، *�ا~{ا

 كيلإ .ةلاصأ W¡كأ ةايح ءاشhإ aYع لمع# تنأ نالا :*�اتلا ىوتسملا �Yإ ةلاصألاب لقتنا

 .ةلاصأ W¡كألا كسفن زاربإل رف~{ا *( رارمتسالا ةيفيك

 ومنلا ةيلقع رGوطت �Yإ جاتحتسف ، مدقتلا *( بغرت تنك اذإ:كسفن نKسحتل دEاج .18

 مقت مل اذإ .قمعأ ةرظن �Yإ لاقتنالا نم نكمتت نأ لبق كل مدقم سرد لi نم ملعتلاو

 *( رمتس�سف ، ةاي~{ا هايإ كملع# نأ بجي ام �Yإ هاب�نالا لالخ نم يمويلا كبجاو ءادأب
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 ، ةديد¦{ا ةفرعملا aYع حاتفنالا لالخ نم .ا^ملعتت [Mح اًراركتو اًرارم سوردلا سفن يقلت

 .ةمادتسم ةلاصأ قيقحتل قرطلا لضفأ aYع روثعلاو �Wكأ ةعرس� ومنلا كنكمي

 ةKWثك ءايشأ *aخادلا ھيجوتلا aYع سانلا قلطي  :كسدح وأ *aخادلا كÇQجوتل عمتسا .19

 حاتفم وa* Eخادلا ھيجوتلا اذE عابتا .كلذ �Yإ امو ، وات ، سد~{ا ، ھلإلا ، حورلا -

 رثأ دقفن *aخادلا انداشرإ ةفيكتملا تاذلا تكس# امدنع طقف .ةليصألا تاذلا فاش�كا

القعو اًحتفتم لظت نأ لواح اذل .اًقح نحن نم
ً

 .كلخادب ھلمحت يذلا ھيجوتلل 

اطابترا ضرغلاو ةلاصألا طبترت:كتايح فدE دج .20
ً

اقيثو 
ً

 روعشلا كدعاسe نأ نكمي :

ابلاغ ةلاصألا رGوطت كدعاسe امنfب ، كتيقادصم نع KWبعتلا *( ضرغلاب قيمعلا
ً

 aYع 

 فغش� مدقتت نأ دGرتو ، كتاعانق ةعا¦� فش�كت دق !كب صا�{ا ضرغلا فاش�كا

 KWيغتلا نم نKعم عون نع عفادتل ٍفاi قمع� ككرحي يذلا ريد¦{ا فد^لا ضع� قيقحتل

 دGرت ةGؤر وأ ، اEرGوطت دGرت ةكرش وأ ، ھل جGو�Wلا دGرت عا�Wخا كيدل نوcي دق .ي×اجيإلا

 W¡كأ كفدE نوcي نأ ª+رملا نمو ، ليصأ لcش� شfعلل كسفن حتفا اذل .ققحتت اG�Qؤر

احوضو
ً

. 

 2: رIظي ناس¡ألل ليصالا رwوmÕا نال ا�Qقيقح 12ع ان�Bوw ةبعصلا ةنمزالا 2: فش�كن

  ن8تئف 2 ا سانلا عاونا ميسقت انكمي ٢٠٢٠ءا�ولا ةنس 2:و دئادشلا

  نوجرفتملا-١

  نKبعاللاو-٢

 بابسالا تددع#و ديع� نم دEاش# تسلجو تلزعhا دق رش�لا نم نKجرفتملا ةئف اندجو

 ةيلمع ةبحم اور^ظاو ةمزالا طسو Y( اولخدت نم مEو نKبعاللا ةيناثلا ةئفلاو كلذل

 Y( اوفقو نم مE ءالؤEو دعاس#و لمع# دي انيأرو ىhاز~{او ءا³ولا ءانثا م�Qمزا Y( [ *رملل

 قفالا ةقيض ةئف نKنيدتملا ىرن انEو ةاي~{ا ددþQ سرش ءابو ةھجاوم �Y )Yوالا فوفصلا
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 سوKWفلاب ةسfنكلا يددرتمو ءاضعا نم دادعا باصGو [\بمك س'انكلا قلغ ضفرت

 ةباصا Y( ب�س�ت [Mلا �Yو G ةلوبقم نوcت ةدابع يأف كلذ Y( قطنم دجوي ال دقتعاو

 .ةيقيقح ىرخاو ةفGزم ةGوE ىرن انEو م0Qايح ديد0Qو ءابحالا

 

أ َنآلاَو" )32 :20 لامعأ(*( سدقملا ÒYولا تاملcب متخا
َ

كُعِدْوَتْس
ُ

خِإ اَي ْم
ْ

Zِ يِ#َو
َّ

cِلَو ِ
َ

 ِةَمِل

hِلا ِھِتَمْع
ْ

ق
َ

أ ِةَرِدا
َ

ت ْن
َ

كَيِ�ْب
ُ

#َو ْم
ُ

كَيِطْع
ُ

اثاKWَِم ْم
ً

ملا ِعيِمَج َعَم 
ُْ

ق
َ

 نم انب�Wقإ املi ةقيق~{ا ".َنKِسَّد

 ةرماغمك حيسملا *( ان�GوE فش�كنسو لضفألا �Yا انسوفن KWغت�س قحب هللا ةملi م^ف

 .توcلملا بعش اي هللا دنع نم انل MNلا ةميظعلا ةزا¦°اب عتمتسhو [\بنو ددجتن ھيموي
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 ةمتاE+ا

 كيلع ترثا [Mلا ةفاقثلا وا ءابآلا نم ةثراوتملا بيلاسألاب كسفن نع �Wع# نا ل^سلا نم

 [Mلا �Y ةيئادبلا بيلاسألا نا دجن برغلا ةGوEو قرشلا ةGوE نKب نراقن امدنع نكلو

 تظحالو نKتفاقث نKب تشع لاثملا لي�س aYع اناف ظو~م قراف دجوي الو ناسhالا كرحت

اقرش KWغتي ال وE وE ناسhالا نا
ً

ا³رغ وا 
ً

 غيصت [Mلا �Y نKناوقلاو ماظنلاو عداخ لcشلا !! 

EوGش ان�Vبا ما انfس طبار الو طباض نودب ةاي~{ا تداع اذا ام³رو !! انfةباغلا نوناق دوس 

 ناcملا نع رظنلا ضغ×و فنعو قرحو بلسو بQ¨ ٢٠٢٠ اGcرما تارEاظم Y( انيأر اذكEو

 تاKWبعتلاو حايصلا Y( أدبGو ھتايح ةيناوي~{ا عفاودلا شoQتو روثي امدنع ناسhالا KWغتي

 تافص كانE نكلو لcش�ت ةGو^لا نا لوقن انEو فو�{اب روعشلا دنع انيلع ر^ظت [Mلا

 بحو عونلا aYع ظاف~{ا �Yو ا^لi ءايحألا ةايح Y( لوقأ نا فاخا رش�لا ةايح Y( ةيساسأ

 KWغص عيطق Y( اذE ىرنو رطيسملا تابغرل طيحي ام لi عاضخËو ضرالا aYع ةرطيسلا

 عفاودلا نKب قرف ال اذكEو ءاضفلا ءاملع نم ةمظنم ةعامجو Í Nحولا سوما¦{ا نم

 *( [\بي ليصأ ىقيقح ناسhإ شfعh نأ ىدحتلا وE اذEو ناوي~{او ناسhإلل ةيتاي~{ا

 .كانEو انE تاومسلا توcلم

 If I ever become a Saint—I will surely be one of“  ازGرت مالا ا�Qلاق هرابع� متخأو

‘darkness.’ I will continually be absent from Heaven—to light the light of 
6those in darkness on earth.  

 مالظلا ناcم *( ةسeدق نوiاس ھسeدق تحبصأ نإ " ا³�Qوعص مغر ا�Qمج�Wل ةلواحم

 " ضرالا *( نوشfعe نيذلا ءالؤ^ل رون نوiأ ىhا لجال ءامسلا نع ھبئاغ نوiأ فوس

 
6 Mother M. Teresa, M.C., to Father Joseph Neuner, S. J., March 6, 1962. 
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 - ةسeدق تحبصأ اذإ" :ةوعدلاب قيمعلا ا^ساسحإ ت~÷وأ انE ةرصت�°ا ا�Qمالكو

 ھنال(ءامسلا نم رارمتسإب بيغأس ." مالظلا "ناcم *( نوiأ نا راتخاو  ديكأتلاب نوiأس

 ةوعدلا تحبصأ فيك فشكت  ةرابعلا هذE ".ضرألا مالظ *( رون ءN *أل )نKسeدقلا ناcم

 نم اÇQف بوغرم KWغ اQ¨أب صا�{ا ا^ساسحإ نكس# اG�QوE تلcش MNلاو ا0Qايح aYع MNلا

 صا��ألا ة³رجت *( ةكراشملل ةع'ار ةليسوi لب ،هللا بايغ aYع ةمالعك سfل :هللا لبق

 ،جات~°ا ملاعلا اذ^ل هللا رون ھئاضا ةلواحم وE ھتلعف ام لi نال اذEو ،ءارقفلا نGزوعملا

 . دسجتملا ا^لcش� حيسملا ةبحم ر^ظت لعفلاب تناi اQ¨ا

ائfش ھتايح لقنت ص�� يأل نKحرف نوcن نا دبال
ً

اريدج 
ً

 اندوقي – هللا لوح مامتEالاب 

 لئاضفك ةب~°او ءاجرلاو ناميإلا [\عم دسجتو دوجولا *( رثؤت MNلا ةGو^لا *( KWكفتلا �Yا

 .ملظم ملاع *( ا^قيقحت عيطتسh ةيتوEال

اقرف عنصت كتايح لcش# MNلا ةGو^لا
ً

 فوس ةملi لi نا حيسملا لوقي امدنعف ةاي~{ا *( 

hع ىطعoQاباسح ا
ً

 Eاذ eع�W نا نع iارون امإ عنصي انم ردصي فرصت ل
ً

 املiو مالظ وأ 

iتنا EوGن حيسملا *( ان�Ü É iراونأ )* Eاقرف عنصنو ملاعلا اذ
ً

  .تاومسلا توcلم *( 

  ميOاربإ قيفر سقلا

  ٢٠٢٠ )'مس$د١٤


