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يف لّمأتنو برتقن نأ ،هللا ةملك نم ناتذوخأملاو ،امهانعمس ناتللا ناتروّصلا اندعاست
اهتقبس يتلاو ،اّنحوي سيّدقلا ايؤّر ِرفِس نم ةذوخأم ،ىلوألا ةروّصلا .نوكلا كلم عوسي
ايؤر) "مامَغلا يف ٍتآ" :ةيلاّتلا تاملكلا يف صَّخلتو ،ىلوألا ةءارقلا يف يبّنلا لايناد ةؤبن
.خيراّتلل ًةياهنو ،اًّبر ديجملا عوسي ءيجم ىلإ ريشتو .(13 ،7 يبّنلا لايناد ؛7 ،1 اّنحوي
يِّنِإ" :هل لوقيو سطاليب مامأ فقاولا حيسملا ةروص :ليجنإلا ةروص يه ةيناّثلا ةروّصلاو
،هذه عوسي روص يف لّمأتنو فّقوتن نأ ،ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ انل ٌنسح .(37 ،18 اّنحوي) "كِلَم
.ةنوبشل يف 2023 ماع يف ةبيبّشلل يملاعلا مويلا وحن انتريسم أدبن نحنو

حيسملا ءيجم نع مّلكتت ةروص اهّنإ .مامَغلا يف ٍتآ عوسي :يهو ىلوألا ةروّصلا دنع فّقوتنل
،عوسيل يه انتايح يف ةريخألا ةملكلا ّنأ مهفن اهبو ،ةنمزألا ةياهن يف ،دجملا يف يناّثلا
رهظأ يذلا (5 ،68 ريمازملا) "مامَغلا ىلع ِبِكاَّرلا" :اًضيأ سّدقملا باتكلا لوقيو .انل تسيلو
نم يتأي يذلا ،عوسي ّبّرلا ّنإ يأ :(35-34 تايآلا ،هسفن عجرملا عجار) تاوامّسلا يف هتردق
.عزعزتت ال يتلا ةّيدبألا انتقث وهو ،لوزي ام ّلك مواقي يذلا وه ،اًدبأ بيغم هل سيلو ىلُعلا
ّنإو ،رضاح هللا ّنإو ،ٍتآ هللا ّنإ انل لوقتو .انيلايل رينت هذه ءاجّرلا ةءوبن .عوسي ّبّرلا وه
هّنأكو ،اننئمطيل “مامّغلا يف” يتأيو .ريخلا وحن ،هوحن خيراّتلا هّجوي هللا ّنإو ،لمعي هللا
مكل اًرون تئج .اًمئاد مكعم انأ .مكتايح ةنكاّدلا مويغلا فّلت امدنع مكدحو مككرتأ نل” :لوقي
.“ءافّصلا مكيلإ ديعألو
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ُتنُك" اميف :كلذ لوقيو ،مامَغلا يف اًيتآ عوسي ّبّرلا ىأر هّنأ همالك يف يبّنلا لايناد دّدحو
،ليللا يف هللا يتأي ّيأ :ةّيليللا ىؤّرلا يف .(13 ،7 يبّنلا لايناد) "ًاليَل َيايؤُر يف ُرُظنَأ
هذه اّنم ٍدحاو ّلك فرعي .انتايح يف همالظ ُّدتشيو ُّمِهَلْدي يذلاو ،اًبلاغ ملظملا مامغلا نيب
يف هللا ىرن ىّتح انرظن عفرنو ،ليللا ءارو ام ىلإ رظننف ،هيلع فّرعتن نأ بجيو .تاظحللا
.مالّظلا طسو

ةئيضم نويع انل نوكت نأ ؟اذه ينعي اذام !ةّيليللا ىؤّرلا يف رظنن نأ ،ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ
يف اًريثك اهلمحن يتلا ةملّظلا طسو يف روّنلا نع ثحبلا نع فّقوتن الو ،مالّظلا يف ىّتح
ىّتح لب ،برهن نأ لجأ نم سيل ،ىلعألا وحن ،ضرألا نع انرظن عفرن نأ .انلوح اهارنو انبولق
اندوقت نأ :رطخلا وه اذه .انفواخم تاّيضرأ ىلع نيِقلتسم ءاقبلا ةبرجت ىلع بّلغتن
يه هذه !ضهناو ،كرظن عفرا .انسفنأ ىلع نيكاب انراكفأ يف نيقلغنم ىقبن ال .انفواخم
اهدّدرأ نأ ُتْدَرأ يتلاو ،انيلإ عوسي ّبّرلا اههّجوي يتلا ةوعّدلا اهّنإ !ضهناو ،كرظن عفرا :ةوعّدلا
،ةّمهم بعصأ اهّنإ .ةنسلا هذه ةريسم قفارت ىّتح ،بابّشلا اهّيأ ،مكيلإ ةهجوملا ةلاسّرلا يف
مكلوح ءيش ّلك ّنأ ودبي امنيب نيفقاو اوقبت نأ :اهب نوفَّلكت يتلا عورألا ةّمهملا اهّنكلو
يف نيئاَّنَب اونوكت نأو ،ةّيليللا ىؤّرلا يف روّنلا اوري نأ نوفرعي اًساّرُح اونوكت نأو ،راهني
.اوملحت نأ نيرداق اونوكت نأو ،- ديدعلا ،مويلا ملاع يف اهنم ديدعلا كانه – ضاقنألا طسو
يف اًمّدقتم حبصأ ،نيكسملا ،ملحي نأ ردقي ال يذلا باّشلا :حاتفملا يل ةبسّنلاب اذهو
هّصتمي نأ حمسي ال :مِلاَحلا هلعفي ام اذه ّنأل ،اوملحت نأ نيرداق اونوكت نأ !هناوأ لبق نّسلا
ىلإ اورظناو ،نينطف اونوكو ،اوملحا .دَغلاب رشبُي ءاجر َرونو ،ًةلعش ُءيضي لب ،ليللا
.ةعاجشب لبقتسملا

،بابّشلا ملحي امدنع ؟اًّقح” .نوملحت امدنع مكل نوركاش ،اًعيمج ،نحن :اذه مكل لوقأ نأ ّدوأ
ال مكّنأ ينعي اذه .مكمالحأ ةرمث وه مكجيجض نأل ،اًجيجض اوثدحأ .“...اًجيجض اًنايحأ نوثدحي
،حرفب هنوقناعتو مكتايح ملح عوسي نولعجت امدنعو ،ليللا يف اوشيعت نأ نوديرت
يف رارمتسالا ىلع نيرداق نونوكت امدنع اًركش ،اًركش !اًعيمج انديفت ةيدعُم ةسامحبو
امدنعو ،ةايحلا يلايل يف ىّتح ،روّنلاب ناميإلا نع نوفّقوتت ال امدنعو ،ةعاجشب مالحألا
ملح نوعرزت امدنع مكل اًركش .ةّيناسنإو اًلامج رثكأ انملاع لعج يف ديدش عافدناب نومزتلت
حور نورشنتو ،نيفعضألا ةمارك لجأ نم نولضانتو ،ةقيلخلا حارجب نوّمتهت امدنعو ،ةّوخألا
ضيضح ،ضيضحلا ىّتح طحنا ،ملاع يف هّنأل ،اًركش ،ءيش ّلك لبقو .ةكراشملاو نماضّتلا
نأ ىلع ةردقلا ملاعلا اذه يف اودقفت مل ،ىربُكلا لُثُملا قنخ ىلإ عزنيو ،رضاحلا بساكم
،نيغلابلا نحن ،اندعاسي اذه .ءايحأ متنأو اوملحا :ال ،نيرّدخم اّمإو نيمئان اّمإ اويحت ال !اوملحت
ىلإ ةجاحب نحنو ،ملحن نأ ىلإ ةسينك اننوكب اًضيأ ةجاحب نحن ،معن .ةسينكلا دعاسيو
!بابشلا مئاد وه يذلا ،هلل اًدوهش اونوكي ىّتح ،مهعافدناو بابّشلا سامح

،نماضّتلاو ،ةّوخألا .ليجنإلا مالحأ عم مكمالحأ نم ديدعلا قفتت :رخآ اًئيش مكل لوقأ نأ ّدوأو
ىلع حاتفنالا نم اوفاخت ال .ةّيرشبلا لجأ نم اهسفن عوسي مالحأ اهّنإ :مالّسلاو ،ةلادعلاو
ّنإ ينيترام لانيدراكلا لاق .اهقيقحت ىلع مكدعاسيو مكمالحأ ّبحي وهف :هعم ءاقللا
"سدقلا حوّرلا تآجافم ىلع نيحتفنم اننوقبي نيملاح" ىلإ ةجاحب عمتجملاو ةسينكلا
نوقبي نيذلا نيملاحلا .(61 ةحفص ،ناميإلا رطخ يف .سدقلا/ميلشروأ يف ةّيليل تاراوح)
ءالؤه نيب نم اونوكت نأ مكل ىّنمتأ !ليمج اذه .سدقلا حوّرلا تآجافم ىلع نيحتفنم
!نيملاحلا

2



انشهدي ."كِلَم يِّنِإ" :سطاليبل لاق يذلا عوسي ىلإ ،ةيناّثلا ةروّصلا ىلإ نآلا يتأنو
نيذلا هبوجتساو ،مكاحلا راد ىلإ هوداتقاو ،هولقتعا .ةقلطملا هتّيّرحو ،هتعاجشو ،هميمصت
هّقح ىلإ أجلي نأ هناكمإب ناك ،فورّظلا هذه لثم يفو .توملاب هيلع اومكحي نأ مهنكمي
نكلو .طسو ٍّلح داجيإو ،“رومألا حالصإ” هتلواحم لالخ نم امّبر ،هسفن نع عافّدلا يف يعيبّطلا
سطاليب اهكرت يتلا ةاجنلا ةحتف ّلغتسي ملو ،هاياون ئّبخُي ملو ،هتّيوه ِفْخُي مل عوسي
لّمحت ."كِلَم يِّنِإ" :لاقو ةقيقحلا ةعاجشب باجأ لب .اهّلغتسي مل ،ال .اًضيأ هل ةحوتفم
:لاقو .بآلا توكلمل دهشأ ىّتح ةياهّنلا ىلإ بهذأسو ةلاسر لجأ نم تئج دقل :هتايح ةّيلوؤسم
،ةّيجاودزا نود نم ىتأ .عوسي وه اذكه .(37 ،18 اّنحوي) "ّقَحلِل َدَهشَأل اّلِإ مَلاعلا ُتيَتَأو ُتدِلُو ام انَأ"
ديزي ىّتح مكحي ال هللا ّنأو ،ملاعلا ةكلمم نع ةفلتخم هتكلمم ّنأ هتايح ةطساوب نلعيل
يِّنِإ” :ةّبحملا توكلم وه هتوكلم لب .ةّوقلابو شويّجلاب مكحي الو ،نيرخآلا قحسيو هتّوق
.نيرخآلا صالخ لجأ نم هتايح لذب نَم توكلمل “كِلَم يِّنِإ” ،ةّبحملا توكلمل كلم نكلو ،“كِلَم

انيف ْهِّبنتلو ،انّضختلو ،انلخاد يف ّزتهتل !ةبذاج ةوق عوسي ةّيّرح يف ،ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ
رظنأو ،عوسي مامأ سطاليب ناكم ،نآلا انه تنك ول :انسفنأ لأسن نأ اننكميو .ّقحلا ةعاجش
ام ،عوسي يه يتلا ةقيقحلا مامأ ،عوسي ةقيقح مامأ ؟هنم لجخأس يذلا امف ،هينيع يف هيلإ
ثحبنل .اهنم اًئيش هيدل اّنم ٍدحاو ّلك ؟اهّبحي ال يتلا يتّيجاودزاو ،دمصت ال يتلا يبيذاكأ يه
دعبُن ىّتح “رومألا حالصإ”و ،تالزانّتلا هذهو ،ةّيجاودزالا هذه انيدل انعيمج .اهنع ثحبنل ،اهنع
ةجاحب نحنو .انيف ّقحلا عنصنل عوسي مامأ انسفنأ عضن نأ ىلإ ةجاحب نحن .بيلّصلا اّنع
،ةظحللا تاعرصب عدخنن الو انتايح ءيضن ىّتحو ،لخاّدلا يف اًرارحأ نوكن ىّتح هل دجسن نأ ىلإ
ال انه نحن ،ءاقدصألا اهّيأ .انتكرح ّلشتو اننويع رَهبَت كالهتسالا ملاع يف ةّيران ٍباعلأبو
رطيسنل” ،انتايح رومأ مامزب انديب ذخأن ىّتح لب ،ملاعلا اذه يف نتفي ام لكب نَتَتفُنل
!لماك لكشب اهشيعنو ،“انتايح ىلع

نأ :ةملكلا هذه ىلع دّكؤأ نأ ّدوأو .راّيّتلا سكع بهذن يك ةعاجّشلا اًضيأ عوسي ةّيّرح يف دجنو
يهو – دحأ ّدض سيلو ،راّيتلا سكع بهذن يك ةعاجّشلا انيدل نوكي نأو ،راّيتلا سكع بهذن
موللا نوقلي نيذلا ،نورمآتملا وأ ةّيحض مهّنأ نوعّدي نيذلا لعفي املثم ،- موي ّلك ةبرجت
،ةقلغملا ،ةّينانألا انتاذ يف يحّصلا ريغ راّيّتلا ّدض بهذن ،ال ،نيرخآلا ىلع اًمئاد
،ةايحلا ديق ىلع ىقبت ىّتح تاقافتا نع نايحألا نم ريثك يف ثحبت يتلاو ،ةبّلصتملاو
ةّوقب ّرّشلا مواقن نأ انمّلعي وه .عوسي ىطُخ ىلع ريسن ىّتح راّيّتلا سكع بهذن .اذه سيل ،ال
.ةّيجاودزا نود نمو ،بيذاكأ نود نمو ،ةيوتلم قرط نود نم .طقف ةعيدولاو ةعضاوتملا ريخلا
فاصنأو ةسبتلملا تامهافتلا نم ديزملا ىلإ جاتحي ال ،ةديدع رورّشِب باصُملا انملاع
ىلإ ًاليلق  - ةّصاخلا مهحلاصم مهلمحت ثيحو ،حيّرلا مهلمحي ثيح -نوبهذي ٍسانُأ ىلإو ،لولحلا
يذلا ّيحيسملا .“نولدتعملا” .بسانملا وه ام نوريو اوسّسحتي راسيلا ىلإ اًليلقو نيميلا
نع اًمئاد نوثحبي نيذلا نولدتعملا .ّيحيسم هنوك نم رثكأ لدتعم هّنأ ودبي ،اذكه نوكي
،مكلضف نم .ةّيّدجب رومألا نوذخأي الو ،مهتايحب اورطاخي الو ،مهيديأ اوخّطلي ال ىّتح قيرط
اونوكو ،نيليصأ اونوكو ،اًرارحأ اونوك .نيلدتعم اًبابش اونوكت نأ نم فوخلا مكدنع نكيل
دقتني .مكتاداقتنا ىلإ ةجاحب نحن !اودقتنت نأ نم اوفاخت ال .عمتجملل اًدقان اًريمض
يف اًرارحأ اونوك !اذه ىلإ ةجاحب نحن .يئيبلا ثّولتلا ،لاثملا ليبس ىلع ،مكنم ريثكلا
ةَدْبَع يتايح تسيل :مكمالحأ عم اولوقت نأ مكنكمي ثيحب ،ّقحلاب نيعلوم اونوك .داقتنالا
بابّشلا اهّيأ !مالّسلاو ،ةّبحملاو ،ةلادعلا لجأ نم عوسي عم ُكِلْمَأ ينّنأل ،ملاعلا اذه قطنمل
يّنإ :كلَم يّنإ .“ٌكِلَم اًضيأ انأ ،عوسي عم” :لوقلا حرفب مكنم دحاو ّلك رعشي نأ ىّنمتأ ،ءاّزعألا
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ىؤر يف ءاجرب رظنأو ،ليجنإلا رون ينرهب ملاح يّنإ .هنانحو هتمحرو ،هللا ةّبحمل ةّيح ةمالع
ناك امهم .ملحأ دوعأل ةعاجّشلاو ،اوجرأو لضانأل ةعاجّشلا عوسي يف ُتدجو ُتعقو اذإو .ليللا
.ةايحلا يف يرمع
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