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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نَأِب يخَأ ْرُم ،مِّلَعُم اي" :هل لاق .عوسي ىلإ بلطب لجر مّدقت مويلا ايجروتيل ليجنإ يف
ىلع ةلثامم تالكشُم كانه لازت الو ،اًّدج عئاش عضو هّنإ  12، 13).اقول( "ثاريملا ينَمِساقُي
،فسألل نورجاشتي اهسفن ةلئاعلا دارفأ نم مكو ،تاوخألاو ةوخإلا نم مك ّ:يمويلا ةايحلا لودج
!ثاريملا ببسب ضعب عم مهضعب نومّلكتي اودوعي مل امبرو
يتلا تاماسقنالا لصأ ىلإ بهذ لب ،ليصافتلا يف لخدي مل ،لجرلا كلذ عوسي باجأ امدنع
هّنإ ؟عمّطلا وه ام  15).ةيآلا( "عَمَط َّلُك اورَذحاو اورَّصبَت" :حوضوب لاقو ،ءايشألا كالتما اهببس
عوّجلا ّنأل ،سانلا كلهُي ٌضرم هّنإ .ىنغلا يف ةمئادلا ةبغّرلاو ،ايندلا تاريخ يف حماجلا عمّطلا
،ديزملا اًمئاد ديري :اًدبأ عبشي ال ريثكلا هيدل نم ،امّيس ال .نامدإلا قلخي كّلمتلا ىلإ
اًّرح شيعيل ،هيلإ جاتحي ناك املاًدبعو اًطبترم راص لب ،اًّرح ْدُعَي مل وهف اذلو .طقف هسفنل
ريطخ ضرم عمّطلاو .لاملل اًمداخ وه راص ،لاملا همدخي نأ نم اًلدب .ضقانتلا انهو ،اًّنئمطم
هل قبسي مل ملظ ىلإ انلصو ،ىرخأ تاضقانت ىلإ مويلا انلصو هببسب :اًضيأ عمتجملل
.ءيش ال وأ ليلقلا نوكلمي نوريثكلاو ،ريثكلا كلمي ليلق ددع ثيح ،خيراتلا يف ليثم
حلاصملا نم مك .ىنغلاو دراوملا يف عمّطلا اًمئاد اهيف :تاعارّصلاو بورحلا يف اًضيأ رّكفنل
بجي كشو ةرثعم ةراجتلا هذه.ةحلسألا ةراجت يه حلاصملا كلت ىدحإ ّنأ دّكؤملا نم !برحلا ءارو
.اهل مالستسالا اننكمي الو اهل ملستسن اّلأ

2
ةمظنألا ضعب وأ ،نيردتقملا ضعب طقف دجوي ال ،ساسألا يف هّنأ مويلا انمّلعي عوسي
نأ لواحنل ،عقاولا اذه مامأ .اّنم دحاو ّلك بلق يف عمّطلا ساسألا يف دجوي لب .ةّيداصتقالا
ينصقني ام ببسب يكتشأ له ؟تاورثلاو ةيداملا تاريخلا نع يعفرت لاح ام :انسفنأ لأسن
،نيرخآلا عم تاقالعلاب يّحضأف صرفلاو لاملا ينيرغي له ؟ّيدل امب اًيضار نوكأ نأ فرعأ مأ
حبذم ىلع قدّصلاو ةّيعرشلاب ّيحضأ نأ ثدحي له اًضيأو ؟مهل هصِّصخأ نأ بجي يذلا تقولابو
ةّيداملا تاريخلا ّنأل ؟حبذم ةملك تلق اذامل نكل ،عمّطلا حبذم “،حبذم” ةملك تلق ؟عمّطلا
تاملكب انهّبني عوسي كلذل .ةّيقيقح مانصأ ةدابع ،ةدابع ريصت نأ نكمي تاورثلاو لاملاو
نأ نكمي ال هّنإلقي مل وهف  -نيهّبنتم نكنلو  -نيَديس مدخن نأ نكمي ال هّنإ لاق .ةّيوق
عقوتن انك  16، 13).اقول عجار( ىنغلاو هللا لاق لب ّ،رّشلاو ريخلا وأ ،ال ،ناطيشلاو هللا مدخن
نأ .ىنغلاو هللا :لاق هنكل .ناطيشلاو هللا ،نيَديس مدخن نأ نكمي ال :لوقي نأ هنم
.هلل ةناهإ اهّنإ ،مانصأ ةدابع اهّنإ :ال ،ىنغلا مُدخَن نأ ،نكل ،معن ،ىنغلا مدختسَن
ٌقح هّنإ لب ،عيطتسن ديكأتلاب ؟ءاينغأ ريصن نأ يف بغرن نأ اننكمي ال هّنأ ،دقتعن دق ،اًذإ
ّينغلا وه هللاف !هللا بسحب ءاينغأ نكل ،ءاينغأ ريصن نأ ٌنَسحو ،كلذ يف بغرن نأ ٌلدعو
ٌّينغ .تاماسقناو تافالخ قلخي الو ،اًدحأ رِقفُي ال هانغ .ةمحّرلاو ةفأّرلاب ّينغ هّنإ :قالطإلا ىلع
انتاريخ مكارن نأ يفكي ال ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .كراشي نأو عزوي نأو يطعُي نأ بحي يذلا وه
اقول عجار( هكلمن ام ىلع دمتعت ال ةايحلا :اًضيأ لاق عوسي ّنأل ،دّيج لكشب شيعنل ةّيداملا
مهيدل نيذلا عم ىتحو نيرخآلا عمو ،هللا عم :ةدّيجلا تاقالعلا ىلع دمتعت لب 12، 15).
مأ هللا قرط بسح اًّينغ ريصأ نأ ديرأ ؟اًّينغ ريصأ نأ ديرأ فيك :انسفنأ لأسنل اًذإ .ليلقلا
،كنبلا يف لاومأ ثاريم ؟هكرتأ نأ ديرأ ثاريم ّيأ ،ثاريملا عوضوم ىلإ ةدوعلابو ؟يعمط بسح
مهتدعاس صاخشأو ،ىَسنُت ال ريخ لامعأو ،يلوح نم نوحرف سانأ وه ثاريم مأ ،ةّيدام ءايشأو
؟اوجضنيو اومنيل
ىقبت يتلا كلت ،ةّيقيقحلا ةايحلا تاريخ يه ام مهفنل ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل
.دبألا ىلإ

يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىلع مّلكتلا مزتعأ .مايأ ةتس ترّمتسا ادنك ىلإ ةّيلوسر ةرايز دعب امور ىلإ سمأ حابص تدُع
اذه ةبوتلا ّجح اولعج نم ّلك ركشأ نأ نآلا ّدوأ ينّنكل ،لبقملا ءاعبرألا ماعلا ءاقللا يف كلذ
نم ركشأ .نيّيدنكلا ةفقاسألاو ةّيلصألا بوعّشلا ةداقو ةّيندملا تاطلُسلاب اًءدب ،اًنكمم
!اًعيمج مكل اًركش .هتاولصب ينقفار نم عيمج يبلق
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موجهلل ضّرعت يذلا يناركوألا بعّشلا لجأ نم ةالّصلا نع فّقوتأ مل ةرايّزلا ءانثأ ىتح
،ةّيعوضومب عقاولا ىلإ انرظن نإ .برحلا تاليو نم مهرّرحي نأ هللا لأسأو ،ديدّشلا بيذعتلاو
ملاعلا ىلإ اًضيأو ناكّسلا ءالؤه ىلإ برحلا موي ّلك هبلجت يذلا ررّضلا رابتعالا يف ذخألا عم
ءدبلاو ،برحلا نع فّقوتلا وه هلعف بجي يذلا ديحولا لوقعملا ءيّشلا ّنإف ،هرسأب
.مالّسلل ةّيلمع تاوطخ ةمكحلا مهلتل .ضوافتلاب
ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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