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.ءارذعلا َميرم َبطاخو ٍتاّرم َثالث ليئاربج ُكالملا مّلكت ،مويلا ِديع ِليجنإ يف

.(28 ،1 اقول) "ِكَعَم ُّبَّرلا ،ًةَمْعِن ُةَئِلَتمُملا اهُتَّيَأ ،يحَرفا" :لاق ،اهتيحت يف ،ىلوألا ةّرملا يف
،تخألا اهتّيأو ،خألا اهّيأ .ِكعم ُّبّرلا :يهو ةليلق تاملك يف ىّلجت رورّسلا ببسو حرفلا ببس
ةهجوم اهربتعت نأ كنكميو ،انم ٍدحاو ّلكلو ،كيلإ ةهّجوم تاملكلا هذه مويلا عمست نأ كنكمي
.“كعم انأ” :كانه كل لوقي عوسي ّبّرلا ّنأل ،هللا ةرفغم نم اهيف برتقت ةّرم ّلك يف كيلإ
،ءيش ّلك لبق نكل .ةينحنم انسوؤرو هللا ىلإ انباهذ وه فارتعالا ّرس ّنأ رّكفن ام اًريثك
انحّرفيو هتمعنب انألميو ،انترايزل يتأي يذلا وه لب ،عوسي ّبّرلا ىلإ عجرن نم نحن انسل
يه اناياطخ تسيل .ديدج نم انضهني نأ يف حرفلا بآلا حنمن نأ ينعي اذه ،فرتعن نأ .هحرفب
يه انل هللا ةرفغم لب ،روحملا تسيل اهّنكل ،كانه ةدوجوم يه ،هشيعن ام طسو يف روحملا
ءيش ّلك ناكل :فارتعالا ّرس يف روحملا يه اناياطخ تناك ول لّيختن نأ لواحنل .روحملا
سيل رمألا امنيب .انتامازتلا ىلعو ،اندوهج ىلعو ،انتبوت ىلعو ،انيلع دمتعي اًبيرقت
.انمادقأ ىلع انفقويو انرّرحي يذلا هللا وه روحملا ،كلذك

ىلإ انم ةوطخ اًلّوأ تسيل ةحلاصُملا ّنأ مهفنل ةمعنلا بلطنلو ةمعّنلا ىلإ ةّيولوألا عِجرُنل
انتيب لخدي يذلا هللا وه .انيف رّثؤيو انشهديو انرمغي يذلا انل هللا قانع يه لب ،هللا
يف ميرم تيب لخد امك ،لبق نم امهفرعن مل ،ةرفغملا حرف ،اًحرفو ًةشهد انيلإ لمحيو
ّلك ّنأل ،اذه ىلإ ةجاحب نحن .فارتعالا ّبحن دوعنسو :ةمّدقملا يف هللا روظنم عضنل .ةرصانلا
لهاجتن ال .هللا ةرفغم نم ،انه نم أدبت ةّيحور لّوحت ةطقن ّلكو ،ةديدج ةّيلخاد ةدالو



لجخن يذلا ّرّشلا ثيح ،حرفلا ُّرس ،معن .حرفلا ُّرس اهّنأ ىلع اهفاشتكا دِعُنِل لب ،ةحلاصملا
يتلا ةفيطللا عوسي ةّوقو ،ةدوملاب ءيلملا بألا قانع ربتخن نأل ةصرف حبصي هنم
.فارتعالا ّرس بلق وه اذه .سدقلا حوّرلا يف “مألا نانح” و ،انيفشت

نوحنمت نيذلا ،ةوخإلا اهّيأ ،متنأ .ةرفغملا لاننل اًمُدُق ضمنل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اذهل
.كعم ّبّرلا ،حرفا :مكنم برتقي نمل نالعإلا اذه ةحرف نومّدقي نيذلا كئلوأ اونوك ،هللا ةرفغم
ّرس يف !ةمحّرلا ىلع ةحوتفم باوبأ لب ،تاجاعزإ الو ،تابقع اوعضت الو ،مكلضف نم ،دُّدشَت ال
هيعارذ نيب هفارخ لمحي يذلا حلاّصلا يعاّرلا دّسجن نأل نوّوعدم نحن ،اًصوصخ فارتعالا
نكي مل اذإ .ّيحلا بآلا ةمحر ءام ةّفاجلا بولقلا يف بكست ةمعن تاونق نوكن نألو ،اهفطاليو
بهذي اّلأ لضفألا نمف ،هبلق يف رعاشملا هذه هيدل نكي مل اذإو ،كولسلا اذه نهاكلا ىدل
.سانلا فّرعيل

.(30 ةيآلا) "يفاخَت ال" :اهل لاقف ،همالس نم تبرطضا امل ،ةيناث ةّرم ميرم عم كالملا مّلكت
هللا مّدقي امدنع ،سّدقملا باتكلا يف .“يفاخَت ال” :ةيناثلاو ،“ِكَعَم ُّبَّرلا” :ىلوألا ةملكلا
نيوكت عجار) ماربأل اهلاق .فخت ال :نيتملكلا نيتاه لوقي نأ ّبحي ،هلبقتسي نمل هسفن
اًريخأو ،كيلاود اذكهو (3 ،46 نيوكت عجار) بوقعيو ،(24 ،26 نيوكت عجار) قاحسإل اهرّركو ،(1 ،15
ةحضاو ةلاسر انل لسرأ ةقيرّطلا هذهب .فخت ال :ميرمو (20 ،1 ىتم عجار) فسويل اهلاق
.نآلا دعب فوخلل نئاهر ىقبن نأ نكمي ال ،هللا ىلع ةايحلا حتفنت ةّرم ّلك يف :يهو ،ةيّزعمو
ناك نإو ،كفيخت كاياطخ تناك نإ ،تخألا اهتّيأو ،خألا اهّيأ .هل نئاهر ىقبن نأ انديري فوخلا ّنأل
كّنأ كل ودبيو كطبحي رمتسملا كطوقس ناك نإو ،كحارج مئتلت مل نإو ،كقلقي كيضام
نم ربكأ وه هللا .كئاطخأ نم ربكأ وهو كفعض فرعي هللا .فخت ال ،كلضف نم ،لمألا تدقف
امهلمحا لب ،كلخاد يف كسؤبو كفعضب ظفتحت اّلأ :وهو اًدحاو اًئيش كنم بلطي .اناياطخ
هللا !فخت ال .ةمايقلل اًصرف حبصتس ،كيف رامد بابسأ تناك نإو .همامأ امهعضو ،هيلإ
موّصلا ةايح شاعو ،ءيش ّلك هللا ىطعأ يذلا ءارحصلا بهار ةصق رّكذتأ .اناياطخ انم بلطي
اذام” ،“ءيش ّلك كتيطعأ ،ّبر اي” :بهارلا لاقف .كلذ نم رثكأ هللا هلأسف .ةالّصلاو ةبوّتلاو
.فخت ال .هللا انم بلطي اذكه .“كاياطخ ينطعأ” :هللا هل لاقف .“؟دعب صقني

اّيدج اًببس ناك كالملا نالعإ .هللا ىلع اهقلق اهسفن يه تقلأ :انقفارت ءارذعلا ميرم
موقت نأ عيطتست ال اهدرفمبو ،اهتّوق قوفي ،هرّوصت نكمي ال اًرمأ اهيلع حرتقا ذإ .فوخلل
صاخشألا عمو ،فسوي عمو ،ةّيوسوملا ةعيرّشلا عم تابوعص ،ةريثك تابوعص اهمامأ تناك :هب
.فخت ال :تابوعص هذه ّلك .اهبعشو اهتدلب يف

تثّبشت .اهل هللا ةنأمطب تفتكاو ،"يفاخت ال" ةملكب تفتكا .ضرتعت مل ميرم ،كلذ عمو
ىلع لاكتالاب أدبن :سكعلا لعفن اًبلاغ انّنأل .ءاسملا اذه يف نحن لعفن نأ ديرن املثم ،هب
أدبن نأ انمِّلعت ءارذعلا ميرم .هللا ىلإ بهذن طقف كاّذإ ،عايضلاب رعشن امدنع مث ،انسفنأ
ىلإ انوعدت اهّنإ .(33 ،6 ىّتم عجار) انل ُداَزُيس كلذ دعب ءيش ّلك ّنأ نيقثاو ،هللا ىلع لاكتالاب
ريشُت .ةايحلا رورشلو فوخ ّلكل يرذجلا جالعلا وه يذلا ،عوسي ّبّرلا ىلإ ،عوبنيلا ىلإ باهّذلا
هذهب هلل ىلإ هّجوتتو ،ناكيتافلا يف انه فارتعا يسرك قوف تبتُك ،ةليمج ةرابع كلذ ىلإ
سيّدقلا عجار) ."ةايح كيف ءاقبلاو ،ةمايق كيلإ ةدوعلاو ،طوقس وه كنع داعتبالا" :تاملكلا
.(Soliloquium ، 1، 3،سنيطسغأ
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لبانقلا رّمدت امنيب ،انتويب ىلإ لوخدلا يف توملا رَوصو رابخأ ّرمتست ،مايألا هذه يف
تحاطأ يتلا ةّيشحولا برحلا .لَّزُعلا نيّيناركوألا انتاوخأو انتوخإ نم ريثكلا تويب
انلخاد يف رعشن .عزفلاو فوخلا ٍدحاو ّلك يف تراثأ ،عيمجلا ةاناعم يف تّببستو نيريثكلاب
يفكت ال .“اوفاخت ال” انل لوقي نم عمسن نأ ىلإ ةجاحب نحن .ةردقملا مدعو ِزجعلا ِساسحإب
يتلا ةديحولا ،ةّيهلإلا ةرفغملا ديكأت ىلإو ،هللا روضح ىلإ ةجاحب نحن ،سانلا نم ةنينأمطلا
.هترفغم ىلإ ْدُعَنْلو ،هللا ىلإ ْدُعَنِل .بلقلا ىلإ مالّسلا ديعُتو ،دقحلا ئّدهُتو ،ّرّشلا وحمَت

.(35 ،1 اقول) "ِكيَلع ُلِزنَيس َسُدُقلا َحوُّرلا َّنِإ" :اهل لاق ،ةثلاث ةّرم ءارذعلا ميرم كالملا مَّلك
.“ِكيَلع ُلِزنَيس َسُدُقلا َحوُّرلا َّنِإ” :ةثلاثلاو ،“يفاخَت ال” :ةيناثلاو ،“ِكَعَم ُّبَّرلا” :ىلوألا ةملكلا
نحن .ةماهلا رومألا يف يفكت ال انتّوق ّنأل .هسفن هحور ُبَهَي :خيراّتلا يف هللا لّخدتي اذكه
ةّوق ىلإ ةجاحب نحن .انبولق تاضقانت ىّتح الو خيراّتلا تاضقانت ّلحن نأ عيطتسن ال اندحو
بّوذي يذلا ،ةّبحملا حور ىلإ ةجاحب نحن .سدقلا حوّرلا يه يتلا ،ةعيدولاو ةميكحلا هللا
حوّرلا كلذ ىلإ ةجاحب نحن .ةالابماللا نم انظقويو ،عشجلا دمخيو ،دقحلا ئفطيو ،ةيهاركلا
ةّرقتسم ريغ انتّبحم ّنأل ،هللا ةّبحم ىلإ ةجاحب نحن .ماجسنا هّنأل ،ماجسنالا انيطعي يذلا
،ّمهأ وه ام هنم بلطن نأ اًبلاغ ىسنن انّنكل ،ةريثك اًرومأ عوسي ّبّرلا نم بلطن .ةيفاك ريغو
نود نم ،عقاولا يف .ّبحن نأ لجأ نم ةّوقلا يأ ،سدقلا حوّرلا :هاّيإ انيطعي نأ يف وه بغري امو
يه لب :طِّيخُت ال ةربإ لثم ةّبحم نود نم ّيحيسملا ّنإ مهُدحأ لاق ؟ملاعلل مّدقن اذام ،ةّبحم
ىلع ؤرجأ .اهنم ةدئاف الف ،طويخلا دِّحوُت مل نإو ،جسنت مل نإو ،طِّيخت مل نإ نكل ،حرجتو ،زخنَت
حوّرلا يأ ،ةّبحملا ةّوق هللا ةرفغم نم دمتسن نأل ةجاحب نحن اذهل .اًّيحيسم سيل هّنإ :لوقلا
.ميرم ىلع لزن يذلا هسفن سدقلا

انتدّيس عدنل ،كلذ لعفن يكلو .ًالّوأ انبلق رّيغتي نأ بجي ،ملاعلا رّيغتي نأ اندرأ اذإ ،هّنأل
بلقلا ،هسفن هللا عضو ثيح ،رهاّطلا اهبلق ىلإ رظننل .انديب انذخأت مويلا ءارذعلا ميرم
نم ةيلاخ يه يلاّتلابو ،(28 ةيآ) "ًةَمْعِن ُةَئِلَتمُملا" يه ميرم .ّكش نود نم ديحولا يرشبلا
صالخ خيرات ،اًديدج اًخيرات اهعم أدبي نأ هللا عاطتسا اذهل ،ّرّشلل رثأ اهيف دجوي ال :ةئيطخلا
.ميرم بلق ىلع َعَرَق امدنع خيراّتلا هللا رّيغ .رخآ اًفطعنم خيراّتلا ذخأ ،كانه .مالسو

ةفقاسألا عم داحّتالاب .بلقلا اذه ىلع عرقنل ،ةرفغملاب نيدّدجتملا ،اًضيأ نحن مويلاو
اهل دّدجأ ّنأ :هشيعن ام ّلك رهاّطلا ميرم بلق ىلإ راقوب لمحأ نأ بغرأ ،ملاعلا يف نينمؤملاو
بعّشلاو يناركوألا بعّشلا ،ّصاخ ٍلكشب ،اهل سّركن نأو ءاعمج ةّيرشبلاو ةسينكلا سيركت
،اذه سيل ،ال ،ةّيرحس ةفصو رمألا سيل .مهل اًّمُأ ةّيونب رعاشمب اهنامّركي نيذللا ،يسوّرلا
ال يتلا ةيساقلا برحلا هذه ةقيض يف ،ةقث اهّلك ءانبألا نم ةتفل هذه .ةّيحور ةرداب لب
،ملألاو فوخلا اهبلق يف نوقليو ،ّمألا ىلإ نوأجلي ءانبألا ،ملاعلا دّدهت يتلاو ،اهل ىنعم
يذلاو ،هيف ةمصو ال يذلا ،يفاّصلا بلقلا اذه يف نوعضي مهّنإ .اهل مهسفنأ نومّلسيو
انسرحتو انيمحت ىّتح ،نحن امو انل ام ّلكو ،ةنيمّثلا مالّسلاو ةّوخألا تاريخ ،هللا هجو سكعي
.عوسي ّبّرلا اهاّيإ اناطعأ يتلا مألا ،يه

يل ْنُكَيلَف" :يهو ،هللا ىلإ اهلقني نأ كالملل نكمي ةرابع لمجأ ميرم يتفش نم تقفدت
ةّيح ةبغر لب ،اًملستسم وأ اًّيبلس اًلوبق ءارذعلا ميرم لوبق سيل .(38 ةيآ) "َكِلْوَق ِبَسَحِب
ةنيمأ ةكراشم اهلوبق .(11 ،29 ايمرإ) "ىوْلَب ال ٍمالَس ُراكْفَأ" هيدل يذلا ،هللاب كسمتلا يف
،ططخملا اذه يف لخدن نأ لجأ نم ميرمل انسفنأ سّركنل .ملاعلا مالسل هللا عورشم يف
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تماق ،معن هلإلا ةدلاو تلاق نأ دعب .هللا عيراشمل لماكلا فّرصتلا تحت انسفنأ عضنلو
يف تبهذ .(39 ،1 عجار) لماحلا اهتبيسن روزت ىّتح لابجلا يف ةدِّعَصم ةّقاش ةليوط ةلحرب
،اًمئاد يه اذكه ،اهرمأ نم ةلجع يف يهو ءارذعلا ميرم يف لّمأتأ نأ يل قوري .اهرمأ نم ةلجع
يف انديب مويلا ذخأتل .انتيامحلو ،انتدعاسمل عرست يتلا ءارذعلا ميرم انتدّيس
.مالّسلا قيرط ىلع ،ةبعّصلاو ةرعولا ،راوحلاو ةّوخألا قرط ربع انْدُقَتلو :انتريسم
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