ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

أاء ﻣون
ﺎء ﻣﺎﻟن واﻟﻠن
ٌ
اﻟن أﺑٌ 

 14ﻧ09:24 - 2017 
د .ﻣﻰ ﯾﺳ اﻟﻠاو
ﻼم،
إﻧﻬﺎ ٌ  ﺔ ﺿ ،ﻻ ل ﻬﺎ وﻻ إﻧﺎف ،وﻻ ﺣ ﻣﻬﺎ وﻻ ﺎس ،ﺎﻧﻧﻬﺎ اﻟﺎب وﻬﻬﺎ اﻟﺳﺔ واﻻﺳﻼء ،وﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻲ واﻟوان ،وﺣﺎﻣﻬﺎ اﻟة واﻟ ُ
وﺣاﺳﻬﺎ اﻟاﺻﺔ واﻟﻠص ،ن ﺎﻧﻧﻬ اﻟ ﺻﺎﻩ ﻷﺟﻠﻬ ،ون إﻟﻰ اﻟة اﻟﺎﺋﺔ اﻟﻲ ﺣﺎزوا ﻠﻬﺎ دون  ،وﻻ ﺄون ﺄﺻﺎب اﻟ وﻻ ﯾﻬن ﺄن

ٍ
ٍ
أﺣ ﻠﻰ ﻣﺎﺳﻬ ،وﻻ ﯾ أ آﺧ ﻠﻰ ﻣﻬ أو ﻣﻼﺣﻬ ،ﻬ ﺻﺎع اﻟاﻧ وﺣاس اﻟﻠ،
ﻣﻼﺣﺔ وﻻ ن ﻣ
اﻟﻠﻣ ،وﻻ ﺎن ﻣ
ﺗ ﻠﻬ ،وﻻ ٌ 
وﻣ ﱠﻼك اﻹﻼم وﻣﻠﻪ ،ﯾن ﻣﺎ ﯾون ،ون ﻣ اﻟاول ﻣﺎ ﯾﺎرض ﻣﻊ ﺳﺎﺳﻬ أو ﺎﻟ ﻣﻬﻬ ،وون ﻲ ﻣﺎﯾ ﻠﻰ د دول
وﺳﻧﺔ اﻟﺎﺳﺔ ُ
اﻻﺳﺎر اﻟﺎﻟﻲ ﻟﻬ ،وﺗﺄﯾ اﻟ اﻟاﻣﻰ واﻟد ﻟﻬ ،اﻟﯾ ن أﻣﻬ وﻠن ﺳﻼﻣﻬ وﻣﻞ وﺟد.
ت اﻟ اﻹﺳاﺋﻠ اﻟﺎﺻ ،ﺎﺗﻬ اﻟدة ،وأﻟﻬ اﻟﺔ ،وﺟﻬ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻣﻬ اﻷج وﻠﻬ اﻟﺔ ،و اﻟاﻧ اﻟﺎﺋة اﻟﻲ
ة ،واﻟﻠ ﻷرﺿﺎ واﻧﺎً ،واﻟﺎﻛ ﻲ
ﺗﻬ ،واﻷﻧﺔ اﻟﺎﺳة اﻟﻲ ﺗﻠﻬ ،واﻟﺎﺳﺎت اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﺎ ،و اﻟاﯾ إﻟﻰ ﻼدﻧﺎ ًة ،واﻟ ﻟﺎ ً

ﺑﺗﺎ ﺎً ،واﻟﺎﺑ ﻲ دﺎرﻧﺎ ﺧاﺎً ،واﻟﻠ ﻟاﺗﺎ ﻧﻬﺎً ،إذ ﻣ ﺣﻬ و اﻧﻬ اﻟﻞ واﻻﺎب ،واﻟﻬ واﻟاب ،واﻟﺎدرة واﻟ ،واﻟد اﻟﻬ،

واﻻﺳﺎن واﻻﺣﻼل ،وﻟﻬ اﻟ أن ﺎﺣا اﻟود وأن ا اﻟﺻﺎت ،وأن ﯾﻬا اﻟق واﻟﺳﺎت ،وأن ا ﻲ اﻟاﺋﺞ واﻟﻠﺎت ،وأن ﯾوروا اﻟﺎﺋﻊ
واﻟﺛﺎﺋ ،وأن ﯾﻟا اﻟﺎﺋ واﻟات ،ﻠﻬ اﻟ ﻲ ﻞ ﻣﺎ ﯾون ،وﻻ ﺗ ﻠﻬ ﻲ ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗن ،ﻬ ﺻة اﻹﺳاﺋﻠ وﺧة اﻟﻬد ،ورﺳﻞ ﺑﻲ إﺳاﺋﻞ
اﻟﺎﺻ.
أﻣﺎ رواﯾﻬ ﻬﻲ ﻣﺔ ،وﺣﺎﯾﻬ ﻣﺛﺔ ،وﺷﻬﺎدﺗﻬ  ﻣورة ،وأوﻟﻬ ﻣﺎﻧﺔ ،وﺣﻬ ﻣﺔ ،وﻠﻰ اﻟﻊ أن ﻬ إذا ﺎﻟا ،وأن ﻞ ﻬﺎدﺗﻬ إذا أدﻟا ﺑﻬﺎ،
وﻠﻰ اﻟﺎﻟ ﻠﻪ أن  ﻣﻬ وﺎﻧ ،وأن ﯾ وﺎﺻ ،ون  اً ﻣ ﺎﻬ أو ﺎرﺿﻬ ،أو ﺎﻬ و اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻬ ،وﻠﻰ اﻟﻬد أن ﺑا
اﻷدﻟﺔ وﻟ ﺎﻧ ﺿ داﻣﺔ ،وﻠﻰ ﺟﻬ ﺷﺎة ،وﻣﺎ اﻟﻣﺎء اﻟﻲ ﻠﻰ أﯾﯾﻬ ﺟاء ﺟاﺋﻬ وﻣﺎزر إﻻ دﻣﺎؤ اﻟﺔ اﻟﺎة ﺑﻬ ،اﻟﻲ ﺳﻬﺎ اﻟﺎﺎ

اﻟﻠن وﺎﻧا ﺳﺎً ﻬﺎ ،وﻟا ﺈن ﻠﻰ اﻟﺎﻟ أﻻ ق اﻟﻠ إذا ﺷ ،أو ﺟﺎؤوا إﻟﻬٍ 
ﺄدﻟﺔ ﺿ وﺷا ﻠﻬ.

ﺳ أو ﺎب،
اﻟن اﻹﺳاﺋﻠن ﻲ ﻠ اﻟﻠﺔ ﻻ ﯾدﻬ أﺣ ،وﻻ ﺗﻬ ﺳﻠﺔ ،وﻻ  ﻣ ﻠﻬ ﺎﻧن ،وﻻ ﺗﻬ ة ،وﻻ ﻣﻬ ﻣع ،وﻻ ٌ 
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ا ون ﻠﻰ ﺑت اﻟﻠ وﻧﻬﺎ ،و ن ﻣ ﻬﺎ ﻣ اﻟﺎن و أﺣﺎء ،ون أﺷﺎر اﻟن أو ﻠﻧﻬﺎ ﻣ أرﺿﻬﺎ ،أو ﺛن ﺎﺗﻬﺎ ﻼ
ﯾن ﻣﻬﺎ أﺛ ،ون اﻟت ودون ﻣﻬﺎ ﺳﺎﻧﻬﺎ ،وﻠن ﺎﻬ ﻲ اﻟارع واﻟﺎت ،واﻟﺔ ﺗﻬ وﺟد اﻟ ﺗﺳﻬ ،وﻻ أﺣ  ﻣﻊ اﻟﻠﻲ
اﻟود ﻣ ﺑﻪ ،واﻟع ﻣ أرﺿﻪ وﻣﻠﻪ ،ﺑﺎ  اﻟد ﻣﻊ اﻟﯾ ﺳﻧﻬ ،وون ﻬ أ ﻣﺎوﻟﺔ ﻣ اﻟﻠ ﻟﻠﺎع  أﻧﻬ ،أو رد اﻟوان ﻬ.
اﻟن ن اﻟق واﻟارع اﻟﺎﻣﺔ ،ون اﻟﺎرات اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺑة ،ﻧﻬ ون ﺳﺎراﺗﻬ ،أو ﻠن ﻠﻬ اﻟﺎر وﻠن ﻬ ،وﻻ ﯾﺎﻟن ﺑ
اﻷﺎل واﻟﺎء واﻟخ ،وﻣﻬ ﻣ ﯾوﺳﻬ ﻼت ﺳﺎرﺗﻪ ﻣاً ،و اﻟة ﻠﻬ ذﺎﺎً وﺎﺎً ﺣﻰ ﯾﺄﻛ ﻣ ﻣﻠﻬ ،و ﯾﻠن أﻧﺎﺳﻬ اﻷﺧة أﻣﺎﻣﻪ ،ور أن
ﺎﻣات اﻹﻼم ﺗر وﺗﺛ ﻩ اﻟاﺋ ،إﻻ أن اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻻ ﺗﻬﻬ ،وذا اﺗﻬﻬ ﺈن اﻟﺎﻛ ﺗؤ ،وذا أداﻧﻬ وﺣﻬ ﺈن أﺣﺎﻣﻬﺎ ﺗن ﺔ وﻣﺔ،
إذ ﺄﺧ اﻟﺎة ﺎﻷﺳﺎب واﻟواﻊ اﻟﻲ أدت ﺑﻬ إﻟﻰ ارﺗﺎب ﻩ اﻟاﺋ ،ورﺟﻧﻬﺎ ﺿ ﺎب اﻟﻞ اﻟﺄ أو  اﻟ أﺛﺎء اﻟﺎع  اﻟ.
اﻟن ﯾﻠن اﻟﺎﺻﻞ اﻟﻠﺔ ،وون اﻟﺟﺎت اﻟراﺔ ،ون اﻟﺎﻩ اﻟﺔ ،ودﻣن اﻵﺎر واﻟن ،ون اﻟﺎﻩ وﻣن أﻠﻬﺎ ﻣﻬﺎ ،وﻬﺎﺟن

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ﻣﻠﺔ اﻟ واﻟﻠات ،ون
ﺟﯾة ،ﺗﻬاً ﻟﻬﺎ وﺗﺳﻬﺎ واﻟﺎء ﻬﺎ،
اﺳﺎن
ﻣﺎﺣﺎت ﻣ أرﺿﻬﺎ ،ون ﻠﻬﺎ ﺑﺗﺎً ﻣً ﺔ اﻟﻊ ،ﻟن ﺑر
ﺟﺎﺎت
ﻲ
و ﻧن ﻲ ﺣﺎﺔ اﻟ ورﺎﺔ ﻣﺳﺎت اﻟﺎن اﻷﻣﺔ ،اﻟﻲ ﻻ ﺗ ﻲ أﺎل ﻣﻬﺎ ﺟﻣﺎً ،وﻻ ﺗ ااءاﺗﻬ واﻧﺎً ،ﺑﻞ  ﺗﺎرس اﻟ ﺿ اﻟﻠ
اﻟا  ﺣﻬ ،و ﺗﻠ اﻟﺎر ﻠﻬ ﻼً أو ﺗﺎً وﺗوﺎً ﻟﻬ ،ﻲ اﻟ اﻟ ﺗﻞ اﻟات ﻣﻬ وﺗﺎﻛﻬ ﺑﻬﺔ اﻹﺧﻼل ﺎﻷﻣ اﻟﺎم ،وﺗﯾ ﻧس
اﻟ واﻟ ﻠﻬ.

اﻟن وﻣﻬ اﻟﯾن اﻟﻬد وﺎدة اﻷﺣاب اﻟﺔ اﻟﻣﺔ اﻟﺔ ،ون ﻠﻰ اﻟ اﻷﻰ واﻟم اﻹﺑاﻲ اﻟ ،ورن ﻟﻬ ﻬﺎ ﺑ اًر دﯾﺔ ﺔ
ﻷﻣ ﻣٍ 
ﻟﺊ آﺧ وون ٍ
 ،ﻲ اﻟ اﻟ ن اﻟﻠ ﻣ اﻟﺧل إﻟﻰ ﻣﺎﺟ واﻟﻼة ﻬﺎ ،وون
اﻟﻼة وأداء اﻟس اﻟﯾﺔ ،ﺑﺎ  ن ٍ

ﻠﻬ ﺎﻟب واﻹﺎﻧﺔ واﻟﻞ ،وذا رأﺗﻬ اﻟﺔ ﺈﻧﻬﺎ ﺗﻞ اﻟﻠ اﻟﻠ ،وﺗﺄﺧ ﺑ اﻟ آﻣ  ﺑاﺎت اﻟم اﻟﺎدرة ﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺎﺣﺎت اﻟ
اﻷﻰ اﻟ.
وﺢ اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ ووﺢ اﻧﻪ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،وﻣﺎﯾﻩ اﻟدوﺟﺔ وﻣﺎﯾﻠﻪ اﻟﻠﺔ ،أﻻ ﯾ ا اﻟﻠ اﻟﺎدح وا اﻟﻲ اﻟﺎﺿﺢ ،واﻻاء اﻟﺎرخ ،أﻻ ك ﺳﺎﻛﺎً
ا ﻣﻪ ﻠﻰ ﺗم ﻪ ﻣﺎﺗﻪ
وخ ،و وﯾ و ،أﻻ  ﻟﻠ واﻟﺎد واﻟﻞ ،أﻻ ﯾر ﻟﻠ واﻟاﻟﺔ واﻟﺎواة ،أم ﺗاﻩ ﺷٌ 
 ﻣﻊ اﻟو ﻲ ﺟاﺋﻪ ،وﻣٌ 
وﺎﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﻧﺔ.

ﻣب إذ ﻧب اﻟب ،ﻬﻞ ﻞ أن ﻧ ﻣ اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ ﻣﺎً ،وﻧﻊ ﻣﻪ ﻻً ،وﻧﻞ أﻧﻪ ﺳ ﻟﺎ وﺳ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺎ،
وﺳﻬﺎء وﻠﺎ
أم أﻧﺎ ﻧ ﺑﻠﻬﺎء
ٌ
ٌ
وﺳل ﻟﻠ اﻹﺳاﺋﻠ وﺣﻣﻬ ،ﺗا  ، واﻣا  ﻠ ،وا  اﻻاء ﻠﻰ  واﺎب ﺣﻬ.
ﻧﺎءل ﻣﺎ اﻟﻞ ﻣﻊ ا اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ اﻟ ﺑوﻟﻪ و ِ
اﻟب ﻪ ،إذ اﻧﻠ اﻟﺎﯾ وﺗت اﻷﺣال ودﻧﺎ آﺧ اﻟﻣﺎن ،وأﺻﺢ ﻪ اﻟ ﺎﺎً ﻟﻠ ،واﻟﺎر ﻣﺎ اًر
ﻟﻠأ ،واﻟﻞ راﺎً ﻟﻠﻞ ،ﻬﻞ ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻬ أو ﻬ  ذﻟ ﺧ اً أو ﻧﺟ ﻣﻬ ﻧ اً وﺗﺄﯾاً.
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