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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
داق ثيح .ءارحّصلا ىلإ ،ينيعبرألا موّصلا نمز نم لّوألا دحألا ،مويلا ايجروتيل ليجنإ انذخأي
هبرج اًضيأ عوسي  4، 1-13).اقول عجار( سيلبإ هبّرجيل ،اًموي نيعبرأ ةدم عوسي سدقلا حوّرلا
تاءارغإ ّدض داهِجلا ىلإ ءارحّصلا زمرت .انبراجت يف انم دحاو ّلك قفاري ،انقفاري وهو ،ناطيشلا
لبق ءارحّصلا ةبرجت عوسي شاع ،عقاولا يف .ةّيقيقحلا ةّيرحلا راتخن نأ مّلعتن ىّتح ّ،رّشلا
مساح لكشب عوسي دّكأ ،ديدحّتلاب يحوّرلا داهجلا اذه لالخ نمو .ليلقب ةّماعلا هتلاسر أدبي نأ
انه دجن اّنإ لوقأ نأ دوأ :اذكه لب ،اذكه اًحيسم سيل .نوكي نأ ديري حيسملا نم عون ّيأ
،حيسملا وه انأ” .ةيناحيسملا عوسي قيرط ،ةيناحيسملا عوسي ةيوه نع اًنالعإ ديدحتلاب
.اهمواق يتلا براجّتلا ىلإ برق نع رظننل ،كلذل “.قيرطلا هذه ىلع نكلو
نأ هيلع حرتقا هّنإ يأ  3. 9).تايآلا( "...هللا َنبا َتنُك ْنِإ" :هل لاقو نيتّرم سيلبإ هيلإ هّجوت
يأ  3)،ةيآلا عجار( اهب رعشي ناك يتلا ةّيداملا هتاجايتحا يّبلُي ىّتح ًالّوأ :هتناكم ّلغتسي
ةَزِجعُم ةمالع ىلع هللا نم لصحي ىّتح اًريخأو  6-7)،تايآلا عجار( هناطلس ديزي ىّتح ّمث  -،عوجلا
هذه لغتسا ،هللا نبا تنك نإ” :لوقي ناك بِّرجملا ّنأكو .براجت ثالث  ٩-١١).تايآلا عجار(
،ةصرفلا تِّوَفت ال !اهلغتساف ،ةناكملا هذه يف كّنأ امب” :اذه انل ثدحي ةرم مك !“.ةَناَكَملا
ذإ :بلقلا ةيدوبع ىلإ كب يّدؤي هّنكل ٍ،رغُم حارتقا هّنإ “.كِتَعَفنَم يف رِّكف” يأ “،ةبسانملاو
.ةرهُّشلاو ،ةطلُّسلاو ،ءايشألا كالتما يف ءيش ّلك رصحيو ،كالتمالا ةبغرب اًسووهم كلعجي
ّنأ دجنسو لخادلا ىلإ رظننل ّ.رّشلا رّذجتي هيف يذلا “ءاَوْهَألا ُّمُس” هّنإ .براجّتلا رهوج وه اذه
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.هذه فّرصتلا ةقيرط اًمئاد اهل ،طمنلا اذه اهل اًمئاد انبراجت
،هللا مالكب براجّتلا ىلع باجأ ؟فيك ّ.رّشلا نتافم ٍرصتنم ٍبولسأب ضراع عوسي ّنأ ريغ
الو ،انسفنأ لجأ نم ،ءايشألاو نيرخآلاو ،هللا ْمِدختسن الو ،نيّيزاهتنا ْنُكن ال :لوقي يذلا
ةّيقيقحلا ةّيرحلاو ةّيقيقحلا ةداعّسلا ّنأل .تازايتما ىلع لوصحلا لجأ نم انتناكم َّلغتسن
الو ،مهل انتّبحم يف لب ،نيرخآلا لالغتسا يف الو ،ةكراشملا يف لب ،كالتمالا يف نمكت ال
.ةمدخلا حرف يف لب ،ةطلّسلا سوه يف
 فاخن ال ،رهسن نأ بجيف .انتايح ةريسم يف اًضيأ براجّتلا هذه انقفارت ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ،عقاولا يف .ريخلا رهاظ يف انيتأت ام اًبلاغ ةبرجتلا ّنأل رهسن نأ بجي – عيمجلل ثدحي اذهف
،ةديفم تناك هتاحارتقا ّنأ نمؤي عوسي لعجي نأ دارأ .اًمئاد عادِخلا ركاملا سيلبإ مدختسي
.هللا نبا اًقح ناك هّنأ رهظيل
.طق ناطيشلا عوسي رواحي مل :ناطيشلا عم رواحتي ال عوسي .دحاو ءيش ىلع دكؤأ نأ ّدوأو
،هبيجي نأ اًرطضم ناك هّنأل ،ةلاحلا هذه يف وأ ،نيسوسمملا ىفش امدنع ،اًديعب هدرط نأ امإف
عم راوح يف اًدبأ اولخدت ال ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .طق همالكب سيلو ،هللا مالكب هرواح دقف
.هللا مالكب اًمئاد بِجُنلو عوسي لثم هللا ةملكب ثبشتنل لب !اًدبأ .انم ركمأ هّنإ :سيلبإ
.ئطخن نل قيرطلا هذهبو
نأ ىّتح فرعيو ّ“،يكئالم هجوبو” “،ةفيطل ٍنويعب” اًبلاغ يتأي :انعم سيلبإ هلعفي ام اذه
رّربنسف ،هتاءارغإل انملستسا نإ !اهرهاظ يف ةّينيدو ،ةسّدقم عفاودب مّلكتيف رّكنتي
تمق دقل” :اذه انعمس ةرم مك ،اًلثم .ةنسحلا اياونلا عانق هيلع عضنو ،انفيز ةياهّنلا يف
وأ مكاحك وأ ،يسايسك  -يبصنم تيّلغتسا دقل” وأ “،ءارقفلا تدعاس ينّنكلو ،بيرغ لمعب
يف ينّنكلو ،يزئارغل تملستسا دقل” وأ “،دّيج ضرغل اًضيأ نكلو  -فقسأك وأ نهاكك
ّرّشلا عم :متحمس ول .ىرخألا ولت ةدحاولا ،كيلاود اذكهو ،تاريربت هذه “،دحأ ىلإ ْئِسُأ مل ةياهّنلا
ةوفغ يف عقن اّلأ بجيو ،رواحتن اّلأ بجي ةبرجتلا عمو !راوح ال ،سيلبإ عمو !تايوست ال
ىلإ رظننل !“اذه لعفي ّلكلا ،اًريطخ سيل اذه ةياهّنلا يف” :لوقن انلعجت يتلا ريمّضلا
مالكب سيلبإ عوسي مواق ّ.رّشلا عم تايقافّتا دقعي ملو ،تايوست نع ثحبي مل يذلا عوسي
.براجّتلا ىلع رصتنا اذكهو ،سيلبإ نم ىوقأ وه يذلا ،هللا
تمّصلا نم تاحاسم انسفنأ حنمنلو .اًضيأ انل “ءارحص نمز” اذه ينيعبرألا موّصلا نمز نكيل
يف كّرحتي ام ىلإ رظننلو فّقوتنل تاحاسملا هذه يفو  -،انديفت فوس ،اًليلق  -ةالّصلاو
،انلخاد يف ام حّضونلو .اهريربت نكمي الو اهفرعن يتلا ،ةيلخادلا انتقيقح ىلإ ،انبولق
يذلا ّرّشلا ّدض اًديفم اًداهج دهاجن ىّتح ،ةالّصلا يف هللا ةملك مامأ انسفنأ عضنو
.ةّيرحلا لجأ نم اًداهج ،اندبعتسي
يف اندعاست نأو ينيعبرألا موّصلا ءارحص يف انقفارت نأ ءارذعلا ميرم ةسيّدقلا لأسنل
.ةبوتلا ةريسم
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يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
رشنت برح لب ،ةّيركسع ةّيلمع درجم تسيل اهّنإ .ايناركوأ يف قفدتت عومدلاو ءامدلا راهنأ
كلذ يف .لافطألاو تاهمألا ةصاخو ،نيرافلا لثم ،اياحضلا ددع ديازتي .سؤبلاو رامدلاو توملا
.ةعاس ّلك يواسأم لكشب ةّيناسنإلا ةدعاسملا ىلإ ةجاحلا ديازتت بّذعملا دلبلا
ليهستو نامضو ،يقيقح لكشب ةّيناسنإلا تارمملا نيمأت لجأ نم قداّصلا يئادن هّجوأ
انتوخإل ةيويحلا تادعاسملا ميدقت لجأ نم ،ةرصاحملا قطانملا ىلإ تادعاسملا لوصو
.فوخلا مهباتنيو لبانقلا مهيلع طقاستت نيذلا انتاوخأو
نأو ةحلسملا تامجهلا فقوتت نأ حاحلإب بلطأو .نيئجاللا نولبقتسي نيذلا ّلك رّكشأ
!يلودلا نوناقلا مارتحا دوعي نأو .اًضيأ ميلسلا سحلا دوسيو  -تاضوافملا دوست
اًركش .رابخألا لقن نامض لجأ نم رطخلل مهتايح نوضرعُي نيذلا نيّيفحصلا رّكشأ نأ ّدوأو
ءالؤه ةاسأم نم نيبيرق نوكن نأ انل حيتت ةمدخ اهّنإ !مكتمدخ ىلع تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ مكل
.تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ مكل اًركش .برحلا ةوسق ميّيقتب انل حمستو ناكسلا
ىلإ ،ةوخإلا لثم ،اًعم ّلصنل .ايناركوأ مالعأ انيدل مامألا يف انه :ايناركوأ لجأ نم اًعم ّلصنل
...ميرم اي كيلع مالّسلا .ايناركوأ ةكلم ءارذعلا ميرم انتديس
هذه يف .مالّسلا اذه ةمدخ يف هسفن عضوو ،ءيش ّلك لعفل دادعتسا ىلع يلوسرلا يسركلا
لانيدراكلا .ةدعاسملا ميدقتو بعشلا ةمدخل ايناركوأ ىلإ ةلداركلا نم نانثا بهذ ،مايألا
 Czerny،لانيدراكلاو ،نيجاتحملل ةدعاسملا ميدقتل “،ناسحإلا” نع لوؤسملا Krajewski،
نيلانيدراكلا نيذه دجاوت .ةلماكتملا ةّيرشبلا ةيمنتلا زيزعت ةرئادل تقؤملا سيئرلا
برتقي نأ ديري يذلا يحيسملا بعشلا ّلك روضح لب ،ابابلا روضح طقف لّثمي ال كانه
!“.ةوسقلا هذه ىلإ اورظنا !مكلضف نم ،اوفقوت !نونج برحلا” :لوقيو
يف لمحنل .ةينامورلا ايروكلا يف نينواعملا عم ةّيحورلا ةضايرلا أدبنس ،مويلا اذه رهظ دعب
نم اوّلص ،مكلضف نم ،اًضيأ متنأو .ةّيرشبلا ةلئاعلاو ةسينكلا تاجايتحا عيمج انتالص
.انلجأ
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .ةرمثم موص ةريسمو اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
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