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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

.ةفغرألاريثكت ةزجعم اوأر نيذلا سانلا ظعو ،مويلا اّيجروتيللا ليجنإ يف ،عوسي رمتسا
ةريسملا يف ءابآلا هللا هب معطأ يذلا ،ّنملا ركذتسا نأ دعب :ةّيعون ةزفقب اوموقي نأ مهاعدو
ُزبُخ انَأ" :حوضو ّلكب لاقو .هسفن ىلع زبخلا زمر نآلا قّبطي هّنإف ،ءارحصلا ربع ةليوطلا
.(48 ،6 اّنحوي) "ةايَحلا

اًماعط بلطي ال عوجلاب رعشي نم .زبخلا ىلإ ةجاحب تنأ شيعت يكل ؟ةايحلا زبخ ينعي اذام
"اًزبخ" لب ،اًيلاع اًبّترم بلطي ال لمعلا نع لطاع وه نم .اًزبخ بلطي لب ،نمّثلا ظهابو اًيقار
ةايحلل يرورضلاو يساسألا ءيشلا يأ ،زبخلا هّنأ ىلع هسفن عوسي رهظأ .هلمع لباقم
نم ،ىرخأ ةرابعب .ةايحلا زبخ وه لب ،زبخ ّلك لثم اًزبخ سيل .ريسي ءيش ال هنودب.ةّيمويلا
ال يذلا ّرّشلا كاذ انل رفغي يذلا هدحو وهو ،انحور يّذغي هدحو وه هّنأل :ةبوعصب ايحن نحن ،هنود
انلمأ بّيخ ول ىّتح نوبوبحم انّنأب رعشن انلعجي هدحو وهو ،اندرفمب هيلع بّلغتلا اننكمي
،بعاصملا يف رفغن نأل ةّوقلا انيطعي طقف وهو ّبحن نأل ةّوقلا انيطعي هدحو وهو ،عيمجلا
امدنع ةّيدبألا ةايحلا يطعي يذلا هدحو وهو ،هدشني يذلا مالّسلا كلذ بلقلا يطعي هدحو وهو
.ةايحلل يساسألا زبخلا هّنإ .ضرألا ىلع انه ةايحلا يهتنت

،ججُح ميدقت هناكمإب ناك .عوسيل ةليمجلا ةروّصلا هذه ىلع َقبنل ."ةايَحلا ُزبُخ انَأ" :لاق
صّخل ،"ةايَحلا ُزبُخ انَأ" :ةرابعلا هذه يفو ،لاثمألاب ملكتي عوسي ّنأ ملعن انّنكل ،نيهاربو
ناك .ريخألا ءاشعلا يف ،ةياهنلا يف ةلماكلا ةروصلاب رهظيسو .هتلاسرو هنايك ّلك اًقح
نأ ،هسفن لذبي نأ لب ،بسحف سانلل ماعطلا مّدقي نأ هنم بلطي مل بآلا ّنأ ملعي عوسي



تاملك انيف ريثت .ةايحلا ىلع نحن لصحن ىّتح هبلقو ،هدسجو ،وه هتايح ،هسفن رسكي
صخّشلل هّبح ىدم ناك امهم ،ملاعلا اذه يف دحأ ال .اّيتسراخفإلا ةبه مامأ ،َةشهدلا ،هذه عوسي
.ةشهدلا هذه دّدجنل .انلجأ نم كلذ لعف دقف هللا امأ .هل اًماعط هسفن مّدقي نأ هنكمي ،رخآلا
.ةشهّدلاب ةايحلا ألمي دوجسلا نأل ،ةايحلا زبخل نيدجاس كلذ لعفنل

:اولاقو اونظ .مهبايث اوقزمو اوكّكشت دقف ،سانلا شهدني نأ نم ًالدب ،ليجنإلا يف نكل
َنِم ُتلَزَن يِّنِإ :نآلا ُلوقَي َفيَكف ؟هَّمُأو ُهابَأ ُفِرعَن ُنحَنو ،فُسوُي َنبا َعوسي اذه َسيَلَأ"
يف هللا نوكي نأ انل بسنألا نم هّنإ :اًضيأ نحن كّكشتن دق .(42-41 تايآلا .ار) "؟ءامَّسلا
هللا راص ،نكل .ضرألا ىلع انه اننوؤش ةرادإ نحن اننكميو ،انتايح يف لّخدتي الو ءامّسلا
نم ،كلجأ نم ،يلجأ نم اًناسنإ هللا راص .انعقاو يف لخديل ،ملاعلا عقاو يف لخديل اًناسنإ
،انرعاشم نع همّلكن نأ اننكمي .هّمهي انتايح يف ءيش ّلكو .انتايح يف لخديل ،اًعيمج انلجأ
ديري عوسي ّنأل ءيش ّلك هل لوقن نأ اننكمي.ءيش ّلك نعو اندئادشو انمالآو انمويو ،انلمعو
نأ وأ ،- زبخلا وه - ةيواز يف عضوُي نأ  ؟ديري ال اذام نكل .انعم ةميمح ةقالع يف شيعي نأ
.هيلإ جاتحن امدنع طقف هيعدتسن نأ وأ ،اًبناج كرتُيو لمهُي

عم ،ءاسملا يف كلذو ؛اًعم لكأن يك مويلا يف لقألا ىلع ةدحاو ةّرم ِقتلنل ."ةايَحلا ُزبُخ انَأ"
نأو ،ةايحلا زبخ ،عوسي وعدن نأ ،زبخلا رسك لبق ،ليمجلا نم .ةسارد وأ لمع موي دعب ،ةلئاعلا
،انتيب ىلإ هُعدَنل .هلعفن نأ عطتسن مل امو هانلعف ام كرابي نأ ةطاسبب هنم بلطن
.ريثكب ربكأ ٍّبح نم عبشنسو انعم ةدئاملا ىلع عوسي نوكيس ."ّيتيب" بولسأب ِّلصنلو

ةقادص يف موي دعب اًموي ومنن نأ ،اًدسج ةملكلا راص اهيف يتلاو ،ميرم ءارذعلا اندعاستل
.ةايحلا زبخ ،عوسي

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اياعرلا نم تاعومجملاو تالئاعلا :نادلبلا فلتخم نم جاجحلاو امور ناكس متنأ ،اًعيمج مكيّيحأ
،انوريف نم ةيوعرلا ةبيبشلا ةعومجم اميس ال يّيحأ .نينمؤملا دارفألاو تايعمجلاو
ةريدأ نمو Scandiano ونايدناكس نم بابشلا كلذكو ،Crevalcore يروكلافيرك نم بابشلاو
،متنسحأ .تاجاردلا ىلع امور ىلإ اوؤاج نيذلا Triveneto وتينيفيرت يف ةيسيلاسلا ةنبهرلا
!انيناهت

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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