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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف .هفرعي عيمجلا ،(37-25 ،10 اقول) ميحّرلا يرماّسلا لَثَم يوري مويلا اّيجروتيل ليجنإ
َبِرُض لجر قيرطلا ىلعو ،احيرأ ىلإ ميلشروأ نم ردحني يذلا قيرطلا كانه دهشملا ةّيفلخ
عبات لب ،فّقوتي مل هّنكل ،قيرطلا كلذب َّرم نهاك هآر .قرّطلا عاّطق هبهنو توملا ىّتح
:ليجنإلا لوقي مث .لكيهلا يف ةدابعلا نوؤش ىلع مئاقلا وهو ،ّيوال لعف هلثمو ،هقيرط
َقَفشَأف” :تاملكلا هذه اوسنت ال .(33 ةيآ) "هيَلع َقَفشَأف ُهآَرو رِفاسُم ٌّيِرِماس هيَلِإ َلَصَوو"
:سؤب يفو ،ةئيطخ ةلاح يفو ،ةلكشم يف اناري ةرم ّلك يف هللا هب رعشي ام اذه .“هيَلع
ّنإف ،كلذل .اًرفاسم ناك يرماّسلا ّنأ ىلإ ريشي نأ ىلع ّيليجنإلا َصِرَح .“هيَلع َقَفشَأف”
ال ىتح اًراذعأ دجي مل ،ديعب دصقم ىلإ اًهّجوتم ناك هّنأو هجمانرب نم مغّرلا ىلع ،يرماّسلا
لعفن نأ عوسي ّبّرلا انمّلعي اَلأ :رّكفنل .قيرطلا ىلع ثدح ام ءادن عمسو فّقوت لب ،فقوتي
يتلا تاوطخلا ىلإ كلذ عم هبتنن نأو ،يئاهّنلا فدهلا ىلإ ،اًديعب رظنن نأو ؟ديدحّتلاب اذه
.فدهلا ىلإ لصن يكل ،نآلاو انه ،اهوطخن

لامعأ عجار) “قيرطلا ذيمالت” مهيلع قلطُي ناك لئاوألا نيّيحيسملا ّنأ ىلإ ةراشإلا ّمهملا نم
،هلثم ٍرَفَس يف هّنإ :اًريثك يرماّسلا هبشي نمؤملا ،عقاولا يف .ةريسملا يأ ،(2 ،9 لسّرلا
،موي ّلك مّلعتي نأ ديري لب ،“ديري ام ىلإ لصو” اًصخش سيل هّنأ ملعي هّنإ .رفاسم هّنإ
حيسملا ذيملت ّنإ .(6 ،14 اّنحوي) "ةايَحلاو ُّقَحلاو ُقيرَّطلا انَأ" :لاق يذلا ،عوسي ّبّرلا عبتيو
وه لب ،اًسلاج سيل يذلا ،عوسي ّبّرلا عبتي هّنإ .“قيرطلا ذيملت” حبصيف ،هعبتيو ريسي
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.ندملاو ىرُقلا روزيو ،ىضرملا يفشيو ،قيرطلا يف صاخشألا عم يقتلي :ةريسم يف اًمئاد
.قيرطلا يف اًمئاد عوسي ّبّرلا هلعف ام اذه

رّيغتت هفّرصتو هريكفت ةقيرط ّنأ ىري - نيّيحيسملا نحن يأ – “قيرطلا ذيملت” كلذل
حبصأ ،حيسملا ىطخ ىلع راس نإ .مّلعملا ةقيرط عم رثكأ اًمئاد ةمجسنم حبصتو ،اًّيجيردت
ىلع هينيع حتف :رظني يرماّسلا اًلّوأ .قفشيو رظني نأ - يرماّسلا لثم - مّلعتو ،اًرفاسم
لجرلا ىلإ يوالّلاو نهاكلا رظن امنيب .هراكفأ ةرئاد يف هتّينانأب اًقلغنم نكي ملو ،عقاولا
ليجنإلا .ىرخألا ةيحانلا ىلإ ارظنو ،امهقيرط المكأو ،هوَري مل امهّنأ ول امك نكل ،حيرجلا
اًموي ،بّلغتي نأو ،حيحص لكشب عقاولا مهفي نأ ىلإ اّنم ٍدحاو ّلك دوقي هّنإ :رظنن نأ انمّلعي
نينمؤملا نم ديدعلا .ةقلغنملا ةّيدئاقعلا فقاوملاو ةقبسملا ماكحألا ىلع ،موي دعب
انمّلعي ّمث .عقاولا مامأ مهسفنأ نع عافدلل ةقلغنملا ةّيدئاقعلا فقاوملا ىلإ نوؤجلي
دوجو ىلإ هبتنن نأ انمّلعي :قفشُن نأ انمّلعي عوسي عابتا نأل ،عوسي عبتن نأ ليجنإلا
لثم لّخدتن نأ انمّلعي ليجنإلاو .ةجاحلا ّسمأ يف مه نيذلاو ،نومّلأتي نيذلا ةّصاخو ،نيرخآلا
.فّقوتن نأ لب ،انقيرط عباتن نأ انمّلعي ال :يرماّسلا

هّجون نأ وأ ،انسفنأ مولن نأ وأ موّللا هّجون نأ ثدحي نأ نكمملا نم ،َيليجنإلا لَثَملا اذه مامأ
ال ،امهقيرط ناعباتي كاذ وأ اذه” :لوقنو ،يوالّلاو نهاكلاب مهنراقنو نيرخآ ىلإ ماهّتالا عبصإ
مكيلع حرتقأ نأ ّدوأ يّنكل .بيرقلا وحن انمامتها مدع دّدعنو انسفنأ مولن نأ وأ ،“!نافقوتي
امدنع فرتعن نأ بجي ،ديكأّتلاب ،ال ،انسفنأ ىلع موللا ءاقلإل سيل .بيردتلا نم رخآ اًعون
نكل ،أطخ هّنإ ،كلذب فرتعن نأ انيلع .كانه فقوتن ال نكل ،انسفنأ انرّربو نيلابم ريغ اّنك
نأ هنم بلطنلو .قيرطلا ىلع انعضيو ةّينانألا انتالابمال نم انجرخي نأ عوسي ّبّرلا لأسنل
،رظنأ نأ ينطعأ ّبر اي” :عوسي ّبّرلا نم اهبلطن نأ بجي ةمعن هذه .قفشُنو رظنن انلعجي
ّبر اي” :مويلا مكيلع اهحرتقأ يتلا ةالّصلا يه هذه .“يّلع قفشتو يلإ رظنت تنأ امك ،قفشُأو
يقتلن نيذلا ىلع قفشن نأ .“يّلع قفشتو يلإ رظنت تنأ امك ،قفشأو ،رظنأ نأ ينطعأ
انعسوب ام لعفنو مهنم برتقن ىّتح ،نيجاتحملاو نيمّلأتملا ةّصاخ ،قيرطلا لوط ىلع مهب
.ةدعاسملا دي مهل مّدقنل

حرطأ ،ةّيحورلا رومألا نع ثيدحلل نوتأي نيذلا نيّيحيسملا ضعب عم يسفن دجأ امدنع اًنايحأ
صخشلا دي تسمل له ،هل لوقأف” - “معن” يل لوقيف .ةقدص يطعي له مهدحأ ىلع لاؤسلا
ينيع ىلإ رظنت له” :هلأسأو – “هيدي نيب اهتيقلأ دق ،ال ،ال” :بيجي – “؟دوقنلا هتيطعأ يذلا
سملت نأ نود ةقدّصلا تيطعأ نإ .“ينهذ ىلإ كلذ ردابتي مل ،ال” :بيجيف .“؟صخشلا كلذ
له” :اذه يف رّكف .هل تسيلو كل ةقدّصلا هذهف ،جاتحملا ينيع ىلإ رظنت نأ نودو ،عقاولا
نيذلا صاخشألا نويع ىلإ رظنأ له ؟هدعاسأ يذلا صخّشلا يف سؤبلا سملأ له ،سؤبلا سملأ
.قفشأو رظنأ :ركفلا اذه مكل كرتأ “؟مهدعاسأ نيذلا صاخشألاو ،نومّلأتي

يأ ،“قيرطلا انل نّيبُت” يتلا يه .هذه ومّنلا ةريسم يف ءارذعلا ميرم انتدّيس انقفارتل
.“قيرطلا ذيمالت” رثكأف رثكأ اًمئاد حبصن نأ اًضيأ اندعاستل ،عوسي
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ّيسايسلا رارقتسالا مدع راثآ نم يناعي لازي ال يذلا ،اكناليرس بعش ملأب دحّتأ
اّلأ ةطلّسلا باحصأ دشانأو مالّسلا لجأ نم يئادن دّدجأ ،دالبلا ةفقاسأ عمو .ّيداصتقالاو
.سانلا تاجايتحاو ءارقفلا ةخرص اولهاجتي

ببسب نومّلأتي نيذلا عيمجو بابّشلا امّيس الو ،يبيللا بعشلاب صاخ لكش يف رّكفأ
ةعنقم لولح نع ثحبلا ىلع عيمجلا ّثحأ .ةريطخلا ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا دالبلا لكاشم
.ةّينطولا ةحلاصملاو ءانبلا راوحلاب ،ّيلودلا عمتجملا ةدعاسمب ،ىرخأ ةرم

عفدي يتلا ةّيشحولا تامجهلا نم اًيموي بّذعتي يذلا ،ّيناركوألا بعّشلا نم يبرق دّدجأ امك
ىحرجلاو اياحضلا لجأ نم امّيس الو ،تالئاعلا عيمج لجأ نم يّلصُأ .نويداعلا سانلا اهنمث
هذهل ٍّدح عضو لجأ نم قيرطلا هللا نّيبيل .لافطألاو نيّنسملا لجأ نم يّلصأو ،ىضرملاو
!ةنونجملا برحلا

،نيمثلا مهلمعل نانتمالاو ريدقتلا عم ،ةراحبلا عيمج رّكذتنل .رحبلا دحأب مويلا لفتحُي
لبسلا مهب تعطقت نيذلا ةراحبلا لكوأو .رحبلا ةمجن يف نيعِّوطتملاو نيدشرملا كلذكو
.مهتويب ىلإ ةدوعلا نم اونكمتي يكل ،ميرم ءارذعلا ىلإ مهلكوأ ،برحلا قطانم يف

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