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هجو ىلعو ،نيريثك مويلا يقتلن نأ اّنم عوسي ّبّرلا دارأ دقو ،عوسي دادجأ ديع وه مويلا
،ةّنحو ميكاوي تيب يف .يل ةبسنلاب يه امك ،مكيلع ةزيزعلا ةبسانملا هذه يف ،ديدحّتلا
رّكفنل .مهتمكحو مهنانحو مهبرق ربتخاو ّنّسلاب نيمّدقتملا هدادجأب ريغّصلا عوسي ىقتلا
.نيَمهم نيَبناج يف لّمأتنلو اندادجأ يف اًضيأ نحن

،اًرزج انسلو ،نيلزعنم اًدارفأ انسل نحن .هيلع ظفاحن نأ بجي خيرات ءانبأ نحن :لّوألا بناجلا
انئج امدنع هاندجو يذلاو انرظتنا يذلا ّبحلا ،انروذج .نيرخآلا نع لزعمب ملاعلا ىلإ يتأي دحأ الو
هيفو انقبس ديرف خيرات نم ءزج يه ،اهيف انأشن يتلا ةّيلئاعلا تائيبلاو ،ملاعلا ىلإ
امك ،انّنأل .اهيلع ظفاحن نأ ىلإ نوّوعدم نحن ةبه يهو ،ًةبه هانلبق لب ،نحن هْرَتخن مل .اندِلُو
نب عوشي) "حِلاَّصلا ثاريملا" نحن ،انوقبس نم “ةيرذ” نحن ،خاريس نب عوشي رفس انرّكذي
يف مهعادبإو رخآلا ضعبلا ءاكذو ،مهذوفن وأ ضعبلا ةلاسب ىدعتي ثاريم .(11 ،44 خاريس
.انيلإ هولقن ام اذه .هتئيشملو ،هلل صالخإلاو ،ّرِبلا هزكرم ثاريم هّنإ ،رعّشلا وأ ةّينغألا
كئلوأ ،مهنم انردحنا نيذلا ءالؤه لّمحتن نأ بجي ،نوزيزع نحن مكو ،نحن ام اًقح لبقن ىتحو
لضفب انه نحن .ةايحلا زنك انيلإ اولقن لب ،بسحف مهسفنأ يف اورّكفي مل نيذلا
اوناك .ملاعلا يف انب ٌبَّحرم هّنأب ربتخن انولعج نيذلا دادجألا لضفب اًضيأ نكلو ،نيدلاولا
انك امدنع انديب اوذخأ دقل :انم اًئيش اوعقوتي نأ نودو ظفحت نود انوّبحأ نم اًبلاغ مه
راهنلا حضو يف انيلع ناك امدنع انوعّجشو ،ليللا مالظ يف نانئمطالا انوحنمو ،نيفئاخ
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ريخلا ّنأ انمّلعت :انقبس يذلا خيراتلا فطل انيقلت ،اندادجأ لضفب .ةايحلا تارايخ ةهجاوم
،ليجنإلا قبع اّنم ريثكلا سّفنت ،دادجألا تيب يف .ةخسار ةّيناسنإ روذج يه ةمكحلاو نانحلاو
؛اًفولأم اًيلئاع اًناميإ انفشتكا مهلضفب .تيبلا قاذم لثم هقاذم راص يذلا ناميإلا ةّوقو
هليصوت ّمتي ،ةقيرطلا هذهب ّيساسأ لكشب هليصوت ّمتي ناميإلا ّنأل ،حيحص اذه ،معن
.برقلاو ةّياعرلاو عيجشّتلاو ةدّوملا لالخ نم هليصوت ّمتيو ،“ةّيلحملا ةجهللاو ةغللاب”

.دافحأ انّنأل ءانبأ نحن :هل ةثرو نحن يذلا خيراتلا ،هيلع ظفاحن نأ بجي يذلا انخيرات وه اذه
ةقثلاو ةماركلا انوحنمو ،ةايحلا يف مهبولسأل يلصألا عباطلا انيف دادجألا عبط دقل
،هسفن تقولا يفو ،انلخاد يف هوحم نكمي ال اًئيش انيلإ اولقنو .نيرخآلابو انسفنأب
نم ديدحّتلاب انمّلعت دقف اذكهو .اًرارحأو نيّيلصأو نيديرف اًصاخشأ نوكن نأب انل اوحمس
ةّنحو ميكاوي ّبحأ .ةّيلخادلا هتيرح نم رخآلل اًنامرح الو ،اًهاركإ نوكي نأ نكمي ال ّبحلا ّنأ اندادجأ
مل ّبحب هتّبحأ ،اًضيأ ةقيرطلا هذهب عوسي ميرم تّبحأ دقو ؛عوسي ابحأو ةقيرطلا هذهب ميرم
اهلجأ نم ءاج يتلا ةلاسّرلا لبقيل هتقفار لب ،(تيبلا يف اهدنع) هدِّيقي ملو طق هقنخي
دّيقن الو ،رخآلا ريمض اًدبأ دهطضن ال :ةسينككو دارفأك اذه مّلعتن نأ لواحنل .ملاعلا ىلإ
نيذلا صاخشألل مارتحالاو ّبحلا اًدبأ دقفن ال ،ءيش ّلك لبقو ،انمامأ مه نم ةيرح اًدبأ
.مهنم ربكأ خيرات ىلع نوظفاحي ةنيمث زونك مهف ،انيلإ نيلوكوملاو انوقبس

مدع ينعي - انل لوقي خاريس نب عوشي رفس لازي ال - انَدَلَو يذلا خيراتلا ىلع ظفاحن نأ
نأو ،ةايحلا انحنم يذلا خيراتلا ىسنن اّلأو ،مهاركذ عّيضن اّلأ :فالسألا “دجم” ىلع ميتعتلا
عوبنيلا اذه دنع انّنأل ،اهيعارذ نيب انب تكسمأو انتفطال يتلا يديألا كلت اًمئاد رّكذتن
تاّيدحت ةهجاومل ةعاجّشلاو ،رومألا نيب زييمتلل رونلاو ، طابحإلا تاظحل يف ءازعلا دجن
ثيح ،ةسردملا كلت ىلإ اًمئاد دوعن نأ اًضيأ ينعي انَدَلَو يذلا خيراتلا ىلع ظفاحن نأو .ةايحلا
لأسن نأ ،اًيموي اهذاختا انيلع نّيعتي يتلا تارايخلا مامأ ،ينعي اذهو .ّبحلا انشعو انمّلعت
اذامبو ،انحصني اذامبو ،انّلحم اوناك ول ،مهتمكحب مهانفرع نيذلا انرابك لعفي اذام :انسفنأ
؟اندادجأ دادجأو اندادجأ انحصني ناك

ىلع ظفاحن فيك فرعن دافحأو ءانبأ نحن له :نذإ انسفنأ لأسنل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،ّنّسلا رابك عم ثّدحتن له ؟اهانثرو يتلا ةحلاّصلا ميلاعّتلا رّكذتن له ؟هانلن يذلا ىنغلا
،مزلي ام ّلكب ةزّهجم تراص يتلا ،انتويب يف ،اًضيأو ؟مهيلإ ءاغصإلل اًتقو صّصخن لهو
ىلع ظافحلل ةبسانم ةحاسم صّصخن نأ فرعن له ،ةّيلمعلاو ةّيرصعلا لئاسولابو
ءايشألاو روّصلا لالخ نم ،اًضيأ انل حيتي اًريغص اًّيلئاع اًسِدْقَم ،اًّصاخ اًناكم ،مهتايركذ
سّدقملا باتكلا ىلع انظفاح له ؟انوقبس نَم لجأ نِم انتاولصو انراكفأ عفرن نأ ،ةزيزعلا
،تايركذلل تقو صيّصختو ،مهعم داحتالاو مهلجأ نم ةالّصلا ؟ةّيدرولا مهتحبسمو انفالسأل
اهّيأ ،ةفصاعلا انتاقوأ ىلع رطيسي يذلا نايسنلا بابض يف .ثاريملا ىلع ةظفاحملاو
.لبقتسملا ىنبُي اذكهو ،ةرجشلا ومنت اذكه .روذجلاب مامتهالا ّيرورّضلا نم ،تاوخألاو ةوخإلا

،هيلع ظفاحن نأ بجي خيرات ءانبأ اننوك بناج ىلإ :ناث بناج يف ريكفتلا ىلإ لصن اذكهو
ءاوضأ نم هيف امب ،وه ام ،هسفن فرعي نأ دحاو ّلكل نكمي .هؤانب بجي خيرات ُعاّنص نحن
اًعيمج نحن :اذه يف نمكي ةّيرشبلا ةايحلا ّرس .هدقتفا وأ هدجو يذلا ّبحلا بسحبو ،لالظو
نوكن نأ ىلإ نوّوعدم اًضيأ نحن ،نيغلاب ريصن امدنعو ،انونّوكو انودلَو ،نيدلاول ءانبأ
،مويلا نحن وه يذلا صخّشلا ىلإ رظنلاب ،اذل .رخآ نئاكل اًدادجأو تاهمأو ءابآو ،ةايحلل نيدّلوم
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اومِلح نيذلا ّنّسلا يف رابكلاو ،مهنم انردحنا نيذلا دادجألا ؟انسفنأ عم لعفن نأ ديرن اذام
؟ينبن نأ ديرن عمتجم ّيأ :اًّيرهوج اًلاؤس انيلإ نوهّجوي ،انلجأ نم مهسفنأب اوّحضو اولمأو
؟ةمداقلا انلايجأ ثرون نأ نحن ديرن اذام نآلاو :انوقبس نيذلا نم ريثكلا ءيّشلا نحن انلِبق
اًملاعو ،ةّوخألا ىلع مأ دارفألا ةعفنم ىلع اًسّسؤم اًعمتجمو ،“درولا ءامب” اًناميإ مأ اًّيح اًناميإ
؟لبقتسي لازي ال اًتيب مأ ةمّطحم ةقيلخو ،برحلا مأ مالّسلا هدوسي

رامث ىلإو ،راهزألا ىلإو ،قاروألا ىلإو ،ناصغألا ىلإ روذجلا نم ريست ةايحلا ةكرح ّنأ َسنن الو
نكنل .ىلعألا ىلإ لفسألا نم :ّيدومعلا هاجتالا يف ريسي ّيقيقحلا ديّلقتلا .ةرجّشلا
نم - يدومعلا طخلا يف ريسي ال يذلا ،ديّلقتلا ريتاكيراك يف عوقولا مدعل نيهّبنتم
ةفاقث ىلإ اندوقي امم - فلخلل/مامألا نم – يقفأ طخ يف كّرحتي لب – رامثلا ىلإ روذجلا
اوناك اذكه” :قطنم يف ىقبنو ،رضاحلا ديمجت وه هلعفي ام ّلكو .ةّينانألل ذالمك “فّلختلا”
.“نولمعي اًمئاد

نأ نوعيطتسي مهّنأل نويوابوط مهّنإ ذيمالتلل عوسي لاق ،هيلإ انيغصأ يذلا ليجنإلا يف
،13 ىتم عجار) اوَّنَمَتي نأ نيقيِّدِصلاو ءايبنألا نم ريثكلا عطتسي مل ام اوعمسيو اورصبُي
.همودقب اورّشبو هل قيرّطلا اوّدعأو ،حيسملا ءيجمب هللا دعوب ءالؤه نمآ ،عقاولا يف .(16-17
نوّوعدم هوعمسيو هورصبي نأ نوعيطتسي نيذلا كئلوأ ،لاح ةيأ ىلع ،حيسملا ءاج دقو نآلا
.هب ريشبتلاو هلوبق ىلإ

اًقوتو ةّوقو اًّبح انيلإ اولقن انوقبس نيذلا .اًضيأ انيلع قبطني اذه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.اهولعشأ يتلا رانلا ءايحإ انيلع لب ،دامّرلا ىلع ةظفاحملا انتمهم تسيل .اهؤايحإ انيلع اًرانو
نم اوحفاك دقو ،اًنماضت رثكأو ةّوخأ رثكأو اًلدع رثكأ ملاع ةيؤر يف نوبغري انرابكو اندادجأ ناك
اذه ةّيلوؤسم ىلوتن نأ انيلعو .مهلامآ بِّيخن اّلأ انيلع ،نآلا .اًلبقتسم انوطعي نأ لجأ
ىلإ هولوَحت ال ،مكلضف نم .ّيحلا انتاومأ ناميإ وه ديلقتلا ّنأل ،مهنم هانلبق يذلا ديلقتلا
،اندنسو انروذج مه انؤابآ .نيرّكفملا دحأ لاق امك ،تّيملا ءايحألا ناميإ ىلإ يأ ،فاج ديلقت
.خيراتلا يف ةديدج اًروذب عضت نأو رهزُت نأ بجي يتلا عورفلا نحن .اًرمث يتؤن نأ نآلا انيلعو
نيذلا كئلوأ مامأو ،هيلإ يمتنأ يذلا صالخلا خيرات مامأ :اًّيلمع اًلاؤس انسفنأ لأسنل ،اذل
كرتأ رثأ يأ :يلحم هب موقي دحأ الو خيراتلا يف ديرف رود يدل ؟لعفأ اذام ،ينوّبحأو ينوقبس
ريثك يف ؟يسفن نم يطعأ اذامو ،ينعبتي نمل كرتأ اذامو ،لعفأ اذامو ،قيرطلا ىلع يفلخ
حاجنلاو ،اهيلإ لصن يتلا ةفيظولا وأ ،هبسكن يذلا لاملاب ةايحلا ساقت نايحألا نم
انأ له :وه لاؤّسلا .ةايحلل ةدِّلوم ريياعم تسيل هذه نكل .نيرخآلا نم هاقلن يذلا ريّدقتلاو
مُدخَأ لهو ،شيعَأ ثيح ليجنإلا نلعُأ له ؟خيراتلا يف اًدّدجتمو اًديدج اًّبح لخدُأ له ؟ةايحلل عناص
؟ّيعمتجمو ّيتنيدمو ّيتسينك لجأ نم لعفأ اذام ؟ينوقبس نم يعم لعف امك ،ةّيناجمب ام اًدحأ
نيدقتنم نوكن نأ طقف انديري ال عوسي ّبّرلا نكل ،داقتنالا لهّسلا نم ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نيذلا ءالؤه لثم ،“نيرخأتم” نوكن نأ انديري الو ،نيقلغنم نوكن نأ انديري الو ،ماظنلل
نوكن نأ انديري لب ،(39 ،10 عجار) نيّيناربعلا ىلإ ةلاسّرلا فّلؤم لوقي امك ،نوبحسني
.مالس يعناصو ،لبقتسم ةانبو ،لمأ يجاّسنو ،ديدج خيرات عاّنص

انْدِلُو يذلا خيراتلا ىلع ظفاحنل انادعاسيل :انلجأ نم ةّنحو ميكاوي ناسيّدقلا ْعَفشيل
،انرابكو اندادجأ ميركتل ةّيحورلا ةّيمهألاب انارّكذيل .ةايحلا دِّلوُي اًخيرات ينبنلو ،هيف
نم هّنأل ّنّسلا رابك هيف لَمهُي ال لبقتسم .لضفأ لبقتسم ءانبل مهروضح ريّدقتلو
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امب طقف سانلا ةميق ىلع مكحي ال لبقتسم ؛“مهيلإ ةجاح انل دعي مل” ةّيلمعلا ةّيحانلا
نم ديزم ىلإ نوجاتحيو رمعلا يف اومّدقت نيذلا كئلوأل ثرتكم ريغ سيل لبقتسم ؛نوجتنُي
شيمهتلاو فنعلا خيرات ٌدحأ هيف رّركي نل لبقتسم ؛مهب مامتهالاو مهيلإ ءاغصإلاو تقولا
،عطقن مل نإ ٌنكمم ٌلبقتسم هّنإ .نيّيلصألا ناكّسلا نم انتاوخأو انتوخإ هنم ىناع يذلا
نوتأيس نيذلا كئلوأ عم راوحلا انزّزع نإو ،انوقبس نيذلا كئلوأ عم طباورلا ،هللا نوعب
الو اًعم ملحنلو ،اًعم اًمُدُق ِضمنل .اًعم ،دافحألاو دادجألا ،ّنّسلا يف رابكلاو بابّشلا :اندعب
.(5 ،1 سواتوميط 2 عجار) “كتدجو كّمأ رّكذت” :سواتوميط هذيملتل سلوب ةحيصن َسنن
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