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ىلع هّنأل .حيسملا بيلص عافتراب لفتحن ديعلا اذه يف نكلو ،توملا ةقنشم وه بيلّصلا
لفتحن اذهل .هتّبحمب امهمزهو ،ملاعلا ّرشو انتئيطخ هقتاع ىلع عوسي لمح ةبشخلا كلت
نمو ،غدلت يتلا تاّيحلا ،ةيحان نم كانه :اهيلإ انيغصأ يتلا هللا ةملك كلذ انل نِّيبت .مويلا
.نيَتروّصلا نيَتاه دنع فّقوتنل .صّلخت يتلا ةّيحلا ىرخأ ةيحان

.رّمذتلا ةئيطخ يف فلألا ةّرملل طقس يذلا بعّشلا غدلت اهّنإ .غدلت يتلا تاّيحلا ،اًلّوأ
بايغ ،قمعأ ىنعمب ،وه لب ؛ىلاعت هيلع رّمذتلاو ءوّسلا مالك طقف ينعي ال هللا ىلع رّمذتلا
يف ريسي ،عقاولا يف ،هللا بعش ناك .ليئارْسِإ ينَب بولق نم ،هدعوبو ،هللاب ةقثلا
.(4 ،21 ددع عجار) رفّسلا لّمحت عِطتسي ملو ،بعتلا هكهنأ دقو داعيملا ضرأ وحن ءارحّصلا
دعي مل :هللا دعو يسن هّنأ ول امك رمألا ادب ةنيعم ةظحل يفو ،ءاجّرلا دقفو ،هتميزع تطبحأف
.ةرمثمو ةّينغ ضرأ وحن مهتريسم دوقي يذلا وه هّنأب اونمؤيل ةّوقلا سانلا ءالؤه ىدل

.بعّشلا غدلت ةلتاقلا تاّيحلا تأدب ،هللاب ةقثلا تَدَفَن امدنع هّنأ ةفدّصلا ليبق نم سيل
اهّنإ ،نيوكتلا رفِس يف سدقملا باتكلا اهيلع مّلكت يتلا ىلوألا ةّيحلاب انرّكذت اهّنإ
ديدحّتلاب ،ناطيّشلا ّنأ وه عقاولا يف .هللا يف كشي هلعجو ناسنإلا بلق مّمس يذلا بّرجملا
لب ،اًحلاص سيل هللا ّنأ امهعنقأو ةقثلا مدع امهيف دّلوو ،ءاوحو مدآ َنَتَف دق ،ةّيح لكش يف
ددع) "ةعذَّاللا ِتاَّيَحلا" ،تاّيحلا تداع ،ءارحّصلا يف ،نآلاو .امهتداعسو امهتيرح ببسب ٌدوسح وه
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،هب نوقثي الو ،هللا يف نوُّكشي ليئارْسإ ونَب :ةّيلصألا ةئيطخلا تداع ّيأ ؛(6 ،21
ام اذه .توملل مهسفنأ نوضِّرعي يلاتلابو ،ةايحلا مهاطعأ نم ىلع نودرمتيو ،نوّرمذتيو
!بلقلا يف ةقثلا مدع هُثِدحُي

ىلإ بثك نع رظنن نأ اّنم بلطي ةصقلا نم لّوألا ءزجلا اذه ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهيأ
انضعب انتقثو ،هللاب ةقثلا اهيف تباغ يتلا ّيعامجلاو ّيصخّشلا انخيرات يف تاظحللا
فده انرصب نع باغو ،انتايح يراحص يف انْوَسَقو ،ربّصلاو ةقثلا اندقف ةّرم مك .ضعبب
انرّكذتو ،ةعئار دهاشم انل مّدقت يتلا ءارحّصلا دجوت ريبكلا دلبلا اذه يف ىتح !ةريسملا
بعتلا تاظحل اهّنإ .انبولق يف هلمحن يذلا فافجلاو ،دهجلاو بعتلاب هسفن تقولا يف
ةايحلا يف فقاوم اهّنإ ؛هللا ىلإ ،ىَلُعلا ىلإ رظننل ةّوقلا اهيف انيدل ْدُعَت مل يتلا ،ةنحملاو
مومس انيف ثفنتو ،ةقثلا مدع ةّيح اهيف انغدلت يتلا ،ةّيعامتجالاو ةّيسنكلاو ةّيصخّشلا
انيف ئفطُتو ،“انألا” يف قلغننف ،مالستسالاو مؤاشتلاو شيعلا ةبوعصو لمألا ةبيخ
.سامحلا

داهطضالاو ،ةعذَّاللا فنعلا تاّيح يف رّكفأ :ةملؤم ىرخأ تاغدل كانه تناك ،ضرألا هذه خيرات يف
ظفتحن نأ انل ٌنَسَح .هتمارك تحرجو بعّشلا ةيرح تَدَّده ،اًنايحأ ةَيِنضُم ةريسمو ،ّيداحلإلا
،ةرباع هايم اهّنأ نظن نأ نكمي الإو ،انتركاذ يف تاملظلا ضعب ليزن اّلأ بجي :انمالآ ىركذب
،دبألا ىلإو ةدحاو ةّرم اًدبأ مالّسلا بسك ّمتي ال ،ال .يئاهن لكشب اًدّدحم راص ريخلا قيرط نأو
ةّينيدلا ديلاقّتلاو ةّيقرعلا تاعامجلا نيب اًعم شيعلا كلذكو ،موي ّلك هب زوفلا بجي لب
يف ومنلاو مّدقتلا نم ديزم ّمتي ىتح .ةّيعامتجالا ةلادعلاو ،ةلماكتملا ةيمنتلاو ،ةفلتخملا
مّمألاو بوعّشلا عم نماضتو نواعت روسج ءانبلو ،[...] مهافتلاو راوحلاو ةّوخألا يف" ناتسخازاك
22 ،بيحرتلا لفح ءانثأ باطخ ،يناثلا سلوب انحوي سيّدقلا) "ىرخألا تافاقثلاو
لعف ىلإ ةجاح كانه ،كلذ لبق ىتح .عيمجلا مازتلا ىلإ دلبلا جاتحي ،(2001 ربمتبس/لوليأ
هتّبحم نم مّلعتن نأو ،ىَلاعت هيلإ رظنن نأو ،ىَلُعلا ىلإ رظنن نأ :هللاب دّدجتم ناميإ
.بيلّصلا ىلع ةلماّشلا

ببسب تومي بعّشلا ناك امنيب .صّلخُت يتلا ةّيحلا :يهو ةيناّثلا ةروّصلا ىلإ يتأن اذكهو
ًةَّيَح َكَل ْعَنصا" :هل لاقو ،بعّشلاب عّفشتي ىسوم ةالصل هللا باجتسا ،ةعذاّللا تاّيحلا
ٍناسْنِإ ُّيَأ َناك" ،عقاولا يف .(8 ،21 ددع) "ايْحَي اهيَلِإ ُرُظنَي ٍغيدَل ُّلُكف ،ةَيِراس ىلع اهْلَعجاو ًةَعِذال
مل اذامل :لءاستن نأ نكمي ،كلذ عمو .(9 ةيآ) "ايْحَي ِةَّيِساحُنلا ِةَّيَحلا ىلِإ َرَظَنو ٌةَّيَح هتَغَدَل
؟ىسومل ةدّقعملا تاميلعّتلا هذه يطعي نأ لدب ،ةّماّسلا تاّيحلا ىلع ةطاسبب هللا ِضقي
يف ةقّثلا مادعناو ةئيطخلاو ،ّرّشلا مامأ ،سانلا عم لماعتلا يف هللا ةقيرط اذه انل نِّيَبي
نكست يتلا ىربكلا ةّيحورلا ةكرعملا يف ،اًضيأ نآلا كلذك ،يضاملا يف امكو .ةّيرشبلا
ةّماّسلا تاّيحلا :هتّيرحب ناسنإلا هيلإ ىعسي يذلا ّرّشلا هللا ديبي ال ،ةياهّنلا ىتح خيراتلا
اذامو ،نذإ رّيغت يذلا ام .غدلت نأ اًمئاد اهنكميو ،انب صّبرتتو ،ةدوجوم اًمئاد اهّنإ ،يفتخت ال
؟هللا عنص

َعَفرُي نَأ ُبِجَي َكِلذكف ،ةَّيِّرَبلا يف َةَّيَحلا ىسوُم َعَفَر امك" :لاق ،ليجنإلا يف كلذ عوسي حرش
تلصو :لّوحتلا وه اذه .(15-14 ،3 اّنحوي) "نِمؤُي نَم ِّلُكِل ُةَّيدبَألا ُةايَحلا ِهِب َنوكَتِل ،ناسنِإلا ُنبا
حمسي الو ،بيلّصلا ةبشخ ىلع عفُر يذلا عوسي وهو :صّلخت يتلا ةّيحلا اننيب ام ىلإ
اًديدج اًّوُمُس هللا انبَهَو ،انتَعاَضَو مامأ .توملا ىلإ اندوقت نأ ،انمجاهت يتلا ةّماّسلا تاّيحلل
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ّنأل ،انيلع رطيست نأ ّرّشلا تاغدل دعب عطتست نل ،عوسي ىلإ اًهّجوم انرظن انيقبأ نإ :وهو
هلعف ام اذه .ةرّمدملا اهتّوق مزهو ،توملاو ةئيطخلا ّمُس هقتاع ىلع ذخأ ،بيلّصلا ىلع ،عوسي
نأ انناكمإب نكي مل امك اّنم بّرقت يذلا ،عوسي اناطعأ دقل ،ملاعلا يف ّرّشلا راشتنا مامأ بآلا
هذه .(21 ،5 ستنروق 2) "انِلْجَأ نِم ًةَئيطَخ ُهللا هَلَعَج ةَئيطَخلا ِفِرعَي مل يذَّلا َكاذ" :اًدبأ لّيختن
يذلا عوسيو ،انلجأ نم “ةئيطخ راص” يذلا عوسي :اهل ةياهن ال يتلا ةّيهلإلا ةمحّرلا ةَمَظَع يه
تاغدل مواقن نأ اننكمأ هيلإ انرظن ام اذإ ىّتح ،- لوقن نأ اننكمي - “ةّيح راص” بيلّصلا ىلع
.انمجاهت يتلا ةثيبخلاو ةّماّسلا تاّيحلا

رظنن نأ :وهو ،انتمايقو ديدج نم انتدالوو ،انصالخ قيرط ،قيرّطلا وه اذه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةقيرطب انبوعش خيراتو انتايح ىرن نأ اننكمي عافترالا اذه نم .بولصملا عوسي ىلإ
،ةالابماّللا ال ،ةفأّرلا مّلعتنو ،ةيهاركلا ال ،ةّبحملا مّلعتن حيسملا بيلص نم انّنأل .ةديدج
ديري هب يذلا نانحلا قانع امه ،نيَتحوتفملا عوسي يَعارذ ّنإ .ماقتنالا ال ،ةرفغملا مّلعتنو
عمو اننيب اميف اهشيعن نأ ىلإ نوّوعدم نحن يتلا ةّوخألا انل نانّيبيو ،انلبقتسي نأ هللا
يوقلا قيرط الو ،هاركإ رابجإ قيرط ال :ّيحيسملا قيرّطلا ،قيرّطلا ىلع انناّلدي امهّنإ .عيمجلا
لذب مهلجأ نم نيذلا تاوخألاو ةوخإلا حيسملا بيلص عراصي هب يذلا قيرطلا الو ،ّمهألا وه نَمو
،ةعضاوتملا ةّبحملا قيرط هّنإ :صالخلا قيرط وه ،رخآ قيرط وه عوسي قيرط .هتايح حيسملا
.“نكل” نود نمو “اذإ” نود نمو ،ةلماّشلاو ةّيناّجملاو

ينعي اذه ،نيّيحيسم نوكن نأو .ّرّشلا ةّيح ّمُس لازأ ،بيلّصلا ةبشخ ىلع وهو عوسي ّنأل ،معن
الو ،رثرثن الو ،مهّتن الو ،رّمذتن الو ،اًضعب انضعب غدلن اّلأ يأ :مومُس نود نم شيعن نأ
اهّيأ .ريّرّشلا نم نايتأي نيذللا ةقّثلا مدعو ةئيطخلاب ملاعلا ثّولن الو ،ّرّشلا لمع رشنن
انيف نكي الف :بيلّصلا ىلع حوتفملا عوسي ِبْنَج نم ديدج نم اندلُو دقل ،تاوخألاو ةوخإلا
هللا ةمعنب نيّيحيسم ريصن نأ اننكمي ىّتح ،ِّلصنل ،لب .(14 ،1 ةمكحلا عجار) كِلهُم ٌّمُس
.مالّسللو ،ةّبحمللو ،ةديدج ةايحل نيحرف اًدوهش حبصن نأو :رثكأف رثكأ
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يف اهتلذب يتلا دوهجلا ّلك ىلع اًركشو ،كتاملك ىلع ،اتيب روينسنوملا ،كل اًركش
يركش صلاخ دّدجأ نأ ّدوأ ،ددّصلا اذه يف .يترايز ريضحت يفو لافتحالا اذهل ريضحتلا
ةّصاخو ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اًعيمج مكيّيحأ .ةّينيدلاو ةّيندملا دالبلا تاطلُّسل يريدقتو
ضرألا هذه نم ةديعب ءاحنأ نمو ىطسولا ايسآ يف ىرخأ نادلب نم متمِدق نيذلا متنأ
.بابّشلاو لافطألاو ىضرملاو نّسلا رابك يبلق ّلك نم كرابأ .ةعساشلا

يف ّينطولا مالّسلا ةكلم رازم عم ،سّدقملا بيلّصلا عافترا ديع يف ،مويلا اًّيحور دّحتنل
،هيلع َبِتُك اًريبك اًبيلص رازملا يف كانه ّنأ شاموت روينسنوملا َرَكَذ .(Oziornoje) يونرويزوأ
لجأ نم عوسي ّبّرلل اًركُش .“مالّسلا سانلل” و “ناتسخازاك بعشل اًركُش” :بِتُك ام نيب نم
اذه مازتلا لجأ نم لوصوملا ركُشلاو ،ريبكلا دلبلا اذه يف شيعي يذلا سّدقملا هللا بعش
.انملاع هيلإ شّطعتي يذلا مالّسلا ،مالّسلل ءاعد ىلإ ركُشلا لّوحتيو ،راوحلا زيزعتب دلبلا

ىلع دّوعتن ال .ةزيزعلا ايناركوأ امّيس الو ،برحلا اهتقزم يتلا ةديدعلا نكامألا يف رّكفأ
اًقح ةلواحملا ّمتت ىّتح ّحِلنلو نومّلأتي نيذلا دعاسنل .اهتيمتحل ملستسن الو ،برحلا
نأ لبق هرظتنن نأ بجي يذلا ىلتقلا ددع مكو ،دعب ثدحي نأ بجي يذلا ام .مالّسلا قيقحتل
ديحولا قيرّطلا ؟ةّيناسنإلاو بوعّشلاو سانلا ريخ لجأ نم راوحلل لاجملا تامصاخُملا حسفت
هّنأ قلقب ُتملع .راوحلا وه هيلإ لوصولل ديحولا قيرّطلاو ،مالّسلا وه عضولا اذه نم جورخلل
،دوسي ىّتح ةالّصلا لصاونل .ةديدج تارّتوت زاقوقلا ةقطنم يف تلعتشا تاعاّسلا هذه يف
ءانب ملاعلا مّلعتيل .تافالخلا ىلع ماجسنالاو يملّسلا ءاقللا ،اًضيأ يضارألا هذه يف
ّيلمع معد ىلإ ةلئاهلا برحلا تاقفن ليوحتبو حّلستلا قابس نم ّدحلاب اًضيأ كلذو ،مالّسلا
!ةدحَولاو مالّسلا لسر مه نم ّلكلو مكل اًركشو ،اذهب نمؤي نم ّلكل اًركش .ناكسلل
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