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ايجروتيل يف ديدج نم مويلا ةيح اهارن سلوبو سرطب نيّريبكلا نيَلوسّرلا ةداهش
ىلع ْمُق" :نجسلا يف هئاقلإب سدوريه كلملا رمأ يذلا ،سرطبل ّبّرلا كالم لاق .ةسينكلا
ُتدَهاج" :ةملكلا هذهب ةّيلوسّرلا هتلاسرو اهّلك هتايح ّصخل ،سلوبو ،(7 ،12 لسّرلا لامعأ) "لَجَع
داهِجلا ُتدَهاجو لَجَع ىلع ْمُق - نيَبناجلا نيَذه ىلع ةرظن ِقلنل .(7 ،4 سواتوميط 2) "اًنَسَح اًداهِج
موقت يهو ،مويلا ةّيحيسملا ةعامجلل نالوسّرلا ناذاه لوقي اذام :لءاستنلو – نَسَحلا
.ةّيدونيسلا ةريسملاب

سمل .نجسلا دويق نم سرطب اهيف رّرحت يتلا ةليللا نع لسرلا لامعأ رفس انل ىور ،اًلّوأ
.موقي نأ هنم بلطو هظقيأ .(7 ،12) "لَجَع ىلع ْمُق :هل َلاقو هَظَقيَأف" ،مئان وهو هبنج ّبّرلا كالم
:ةمايقلا ثدح يف نيَمدختسم نيَلعف دجن انه انّنأل ،حصفلا ةركاذلا ىلإ ديعي دهشملا اذه
ةرم موقي نأ يأ ،موقيل هعفدو توملا مون نم سرطب ظقيأ كالملا ّنأ ينعي اذه .ماقو ضهن
ةقلغملا باوبألا عيمج ةبتع زاتجيل هدوقي نأ عوسي ّبّرلل حمسيو ،رونلا ىلإ جرخيو ،ىرخأ
ةعامجو عوسي ّبّرلا ذيمالت اننوكب ،اًضيأ نحن .ةسينكلل ةرّبعم ةروص اهّنإ .(10 ةيآلا عجار)
ّبّرلل حامسللو ةمايقلا ةّيكيمانيد يف لوخدلل اًعيرس موقن نأ ىلإ نوّوعدم ،ةّيحيسم
.اهيلع انَّلُدَي نأ ديري يتلا قرطلا ىلع اندوقي نأب عوسي

،اًنايحأ .ةريثك تاضراعم ،كّرحتلاب انل حمست ال ةّيلخاد ةريثك تاضراعم هجاون انلز ام
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ءايشألا يف رّكفن نحنو نيسلاج ىقبن نأ لضفنو لسكلا انرمغي ،ةسينك اننوكب
رحبلا وحن ،ةديدج قافآ ىلع ةرظن ءاقلإل ضهنن نأ نم اًلدب ،اهكلمن يتلا ةنمآلا ةليلقلا
نم نيفئاخ ،تاداعلا نجس يف سرطب لثم لسالّسلاب دَّيقُن ةريثك اًنايحأو .حيسفلا
،ةّيدرتم ةّيحور ةايح ىلإ قلزنن ةقيرطلا هذهب نكلو .انتاداع ةلسلسب نيدّيقُمو ريّيغتلا
ىشالتيف ،ةّيوعّرلا ةايحلا يف ىتح ،نحن ثيح ءاقبلاو دومجلاب لوبقلاب اًنايحأ كشونو
ىلإ رمألا انب يهتني ،عادبإلاو ةّيويحلا ىلع ةمالع نوكن نأ نم اًلدبو ،انيف ةلاسّرلا سامح
يد بألا بتك امك ،ليجنإلا وه يذلا ةايحلاو ديدجّتلا رايت ،كاذإ .لومخلاو روتفلاب عابطنا ءاطعإ
تالافتحا ةنايد حبصي [...] ،دئاوعلاو تاّيلكشلا يف عقي" اًناميإ انيديأ نيب حبصي ،كابول
،تاّيلكشو ،ّيكيريلكإ طُّلست ةّيحيسم حبصت .[…] "ةلذتبم ةيزعتو ،فراخزو ،تادابعو
،2017وناليم ،هللا مامأ ناسنإلا .دحلملا ّيناسنإلا بهذملا ةاسأم) "تدمجتو تأفطنا ةّيحيسمو
103-104).

ةيوطنم ريغ ،اهلجرأ ىلع فقت ةسينك حبصن نأ ىلإ انوعدي هب لفتحن يذلا سدونيّسلا
بهذت ىتح اهنوجس نم جورخلا ىلع ةرداقو ،دعبأ وه ام ىلإ عّلطتلا ىلع ةرداق ،اهسفن ىلع
ىرخأ ةبرجت كانه تناك ،اهسفن ةليللا كلت يف .ةعاجشب اهباوبأ حتفتو ،ملاعلا ءاقلل
لوقتل تداع ،بابلا حتفت نأ نم اًلدب ،ةفئاخلا ةاتفلا كلت :(17-12 ،12 لسّرلا لامعأ عجار)
ةاتفلا لثم انسل نحن .وعدي يذلا وه عوسي ّبّرلا .باوبألا حتفنل .ةعامجلا ىلإ ماهوألا ضعب
.ءارولا ىلإ دوعت يتلا ةَضْوَر

ةيمنت اهيف ّمتيو ،قَفارُمو هب ٌبَّحرم هّنأب دحاو ّلك اهيف رعشي ،راوسأو لسالس الب ةسينك
،ةعضاوتم ةّرح ةسينك .ةدحاولا سدقلا حوّرلا ةطلس تحت ،ةكراشملاو راوحلاو ءاغصإلا نف
،سّدقملا مرحلا يف ىقبت الو ،مويلا تاّيدحت مامأ نمزلا مكارت الو ،لِّجؤت ال ،“لجع ىلع موقت”
،عيمجلا ىلإ لوصولا يف ةبغّرلابو ليجنإلا نالعإل سامحب عفدنت نأب اهسفنل حمست لب
تاقرطلا قرتفم ىلإ اوبهذا !عيمجلا .عيمجلا :ةملكلا هذه َسنن ال .عيمجلاب بيحرّتلاو
!عيمجلا ،عيمجلا :نيئطاخلاو نيقيّدّصلاو ىضرملاو جرُعلاو ّمصلاو نايمعلا ،عيمجلا اورضحاو
يفف ،عيمجلا :ةملك بلقلاو لقعلا يف يودت نأ ،هذه عوسي ّبّرلا ةملك يّودت نأ بجي
سانلا فرصل نكل ةحوتفم باوبأ تاذ ةسينك حبصن اًنايحأو .عيمجلل ناكم كانه ةسينكلا
بّحرتل لب ،سانلا فرصتل ةسينكلا تقو وه اذه سيل” :مكنم دحاو يل لاق سمألاب .مهتنادإو
!عيمجلا ،عيمجلا اورضحاو تاقرطلا قرتفم ىلإ اوبهذا كلذل – “...ةبدأملا ىلإ اوتأي مل” .“مهب
!عيمجلا اورضحا - “...ةأطخ مهّنكل”

"اًنَسَح اًداهِج ُتدَهاج" :لاقو هتايح ّلك ىلإ رظن يذلا سلوب تاملك انيلع ةّيناثلا ةءارقلا تداعأ
اًنايحأ تزّيمت يتلاو ،ىصحُت الو دعُت ال يتلا فقاوملا ىلإ لوسّرلا راشأ .(7 ،4 سواتوميط 2)
،هتايح ةياهن يف ،نآلاو .عوسي ليجنإ نلعيل اًعسُو اهيف رّخدي مل يتلاو ،مالآلاو داهطضالاب
لوبقل نيّدعتسم ريغ نيريثكلا ّنأل ،خيراتلا يف ةيراج لازت ال ةريبك “ةكرعم” ّنأ ىأر
نآلاو ،هتكرعم سلوب هجاو دقل .نيرخآ نيمّلعمو ةّصاخلا مهحلاصم عابتا نولّضفيو ،عوسي
رهّسلاب لمعلا اذه اولصاوي نأ ةعامجلا يف ةوخإلاو سواتوميط نم بلط ،هداهج ىهنأ نأ دعب
دحاو ّلك مقيل .هيلإ ةلوكوملا ةلاسّرلا مامتإب دحاو ّلك مقيل ،راصتخاب :ميلاعّتلاو ةراشبلاو
.هنم بَلطُي امب

نأ ىلإ ٌوعدم ةسينكلا يف دحاو ّلك ّنأ ملعنل انيعو ظقوت اهّنإ .اًضيأ انل ةايح ةملك اهّنإ
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.نالاؤس ّينهذ ىلإ ردابتي انهو .ةّصاخلا هتمهاسم مّدقي نأ ىلإو ،اًلَسرُمو اًذيملت نوكي
يف مزتلا لب ،ةسينكلا نم وكشت ال ؟ةسينكلل لمعأ نأ عيطتسأ اذام :لّوألا لاؤّسلا
نيّجرفتم ىقبن اّلأ بجي هّنأل ،ديدش عافدناب :عضاوتو ديدش عافدناب كراشو .ةسينكلا
،ةرادّصلا زكرم ّلتحن نأ اًدبأ ينعي اّلأ بجي ةعامجلا يف مازتلالا ّنأل ،عضاوتبو ،نيّيبلس
ةّيدونيسلا ةريسملا يف ةسينكلا .انم بارتقالا نم نيرخآلا عنمنو لضفألا انّنأب رعشنو
دجوي ال .نيرخآلا قوف وأ نيرخآلا ناكم هسفن عضي دحأ الو ،نوكراشي عيمجلا :ينعت
.نوّوعدم عيمجلاف ،ةّيناثلاو ىلوألا ةجردلا نم نوّيحيسم

يف هّنإ .سلوب هيلع مّلكت يذلا “نسحلا داهجلا” يف رارمتسالا اًضيأ ينعت ةكراشملا نكل
لبقي الو ،يه امك رومألا كرتي الو ،اًيدايح اًرمأ سيل ليجنإلا نالعإ ّنأل ،“ةكرعم” ةقيقحلا
دوست ثيح هللا توكلم ران لعشُي ليجنإلا نالعإ ،سكعلا ىلع لب ،ملاعلا قطنم مامأ لزانتلا
عوسي ماق نأ ذنم .شيمهتلاو ملظلاو داسفلاو فنعلاو ّرّشلاو ةّيرشبلا ىوقلا تايلآ
ةايحلا نيب ةريبك ةكرعم تأدب" ،خيراتلا يف ةلصاف ةطقن هّنأل ،تاومألا نيب نم حيسملا
نل ةكرعم ،لضفألا لجأ نم لاضنلاو أوسألل مالستسالا نيبو ،سأيلاو لمألا نيبو ،توملاو
ايرام ولراك" رامدلاو ةيهاركلا ىوق عيمجل ةّيئاهنلا ةميزهلا ىتح ةنده ةرتف اهيف نوكت
.(1999 ليربأ/ناسين 4 ،ةمايقلا ديع ةظع ،ينيترام

شيعن يذلا ملاعلا لعجنل ،ةسينك اننوكب ،اًعم لعفن نأ اننكمي اذام :وه يناثلا لاؤّسلا ّمث
؟سانلا نيب ةّوخألاو هللا ىلع اًحاتفنا رثكأو ،اًنماضت رثكأو ،اًلدع رثكأو ،ةّيناسنإ رثكأ هيف
ضعب يف رّمستنو ةّيسنكلا انرئاود يف انسفنأ ىلع قلغنن اّلأ ديكأتلاب انيلع بجي
رارسأ مداخ .لالض يهف ،يكيريلكإلا طُّلستلا حور يف عوقولا نم اورذحا .ةميقعلا انتاشقانم
دق نوكي يكيريلكإلا طُّلستلا فقومو يكيريلكإلا طُّلستلا حور ةيدل يذلا ةسّدقملا هللا
طُّلستلا حور نوسرامي نيذلا نوّيناملعلا مه كلذ نم أوسألاو .اًئطاخ اًقيرط كلس
اًضعب انضعب دعاسنلو .ةلّلضملا يكيريلكإلا طُّلستلا حور نم هّبنتنل .هذه يكيريلكإلا
مامتهاو ةياعر لامعأب موقن نأ انيلع بجي لب اننكمي اًعم .ملاعلا ةنيجع يف ًةريمخ نوكنل
ّنّسلا رابك فورظو ،تالئاعلا لكاشمو ،لمعلا ةماركو ،ةقيلخلا ةيامحو ،ةّيرشبلا ةايحلاب
ةفاقثل جّورت ةسينك نوكن نأ ،راصتخاب .نيلوذرملاو نيذوبنملا عيمجو ،نيكورتملا
لالحنالا كلذ يف امب ،لالحنالا لاكشأ ّلك دض حفاكتو ءافعضلل ةمحّرلاو ةفطالملاو ةّياعّرلا
يه هذه :دحاو ّلك ةايح يف ليجنإلا حرف عطسَي ىتح ،اهيلع دّدرتن يتلا نكامألاو انندم يف
.يدّحتلا وه اذهو ،“انتكرعم”

ةفقاسألا ءاسؤرل “مويلابلا” تكراب ،ليمج ٍديلقتل اًقفو ،مويلا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،سرطب عم ةكرّشلا ةمالع .اذه انلافتحا يف مهنم ريثكلا كراشي نيذلا ،اًديدج نينّيعملا
عيطقلل نيّظقيتم اًساّرُح اونوكيل ،مونلا ىلإ سيلو “لجع ىلع مايقلا” ىلإ نوّوعدم مهّنإف
.نيمألاو سّدقملا هللا بعش ّلك عم لب ،اًدبأ مهدحو سيل ،“نسحلا داهجلا اودهاجي نأ” ىلإو
اوقبي نأ نكلو ،مهفلخو مهطسو يفو ،بعّشلا مامأ اوقبي نأ بجي ،نيحلاص ةاعر مهنوكبو
ةّيكريرطبلا دفو يّيحأ يبلق ّلك نمو .هنم ءزج مهّنأل ،نيمألاو سّدقملا هللا بعش عم اًمئاد
خألا ةلاسرلو مكروضحل اًركش !اًركش .سواملثرب زيزعلا خألا هلسرأ يذلا ،ةّينوكسملا
ليجنإلا راذب نوكن نأ اننكمي اًعم طقف انّنأل ،اًعم ريّسلا ىلع اًركش ،اًركش !سواملثرب
.ةّوخألل اًدوهشو

3



.نيمآ .عمجأ ملاعللو ةسينكللو ،امور ةنيدملو ،انل سلوبو سرطب عفشيل
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