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ءيجم :وهو هبعشل هللا هعطق يذلا دعولا قيقحت لكيهلا يف ،ةنحو ناعمس ،ناخيشلا رظتنا
،اًلّوأ :ناعمس تاكرح اًذإ عبتنل .ةكرحلاب اًئيلم ناك لب ،ةكرح الب امهراظتنا نكي مل .حيسملا
 2، 26-28).اقول عجار( هيَعارذ نيب هلبقتسا اًريخأو لفطلا يف صالخلا ىأر ّمث ،حوّرلاب عفدنا
ةّمهملا ةلئسألا ضعب انسفنأ ىلع حرطنلو ،ثالثلا تاكرحلا هذه دنع ةطاسبب فّقوتنل
.ةسّركملا ةايحلل اميّس الو ،انل ةبسنلاب
حوّرلا  27).ةيآ( "حوُّرلا َنِم ٍعِفادِب" لكيهلا ىلإ ناعمس ىتأ ؟انكّرحي يذلا ام :لّوألا لاؤسلا
وهو ،هللا ىلإ هقوش ناعمس بلق يف لعشأ يذلا وه :دهشملا يف يسيئرلا لماعلا وه سدقلا
نيترداق هينيع لعجو لكيهلا وحن هتاوطخ عفد يذلا وهو ،هسفن يف راظتنالا شعنأ يذلا
:سدقلا حوّرلا هلعفي ام اذه .اًريقفو اًريغص اًلفط همامأ رهظ ولو ،حيسملا ىلع فّرعتلا ىلع
يفو ،رهاظلا جراخلا يف ،ةميظعلا رومألا يف سيل هلمعو هللا روضح ىرن نأ نم اننّكمي هّنإ
رغصلا اًضيأ كانه :بيلصلا يف رّكفنل .ةّشهلاو ةريغصلا رومألا يف لب ،ةّوقلا رهاظم
يف ىّمسي امب رّكذت “حوُّرلا َنِم ٍعِفادِب” ةرابعلا .هللا ةّوق كانه نكل .ةاسأملا لب ،ةشاشهلاو
نووعدم نحنو ،انلخاد يف اهب رعشن سفنلا يف تاكرح اهّنإ “:ةيحوّرلا عفاودلا” ةيناحوّرلا
عفاود ىلإ اوهبتنا .رخآ ءيش نم مأ سدقلا حوّرلا نم يه له فرعنو زّيمن يكل ،اهيلإ عامتسالل
.ةّيلخادلا حوّرلا
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انيلع بجي لاؤس وه ؟ملاعلا حور مأ سدقلا حوّرلا :انكّرحي يذلا ام :انسفنأ لأسنل كلذل
ىلع فّرعتن نأ ىلإ حوّرلا اندوقي .نيسّركملا نحن ةصاخ ،انسفنأ فرعنل هحرطن نأ اًعيمج
فادهألاو جئاتنلا راكفأب هلل انسيركت يف رّكفن دق نحنو ،ليزه ريغص لفط يف هللا
.اذه بلطي ال حوّرلا نكل .ةبرجت اهّنإ .ماقرألاو روهظلاو عقاوملا نع ثحبلل كّرحتنف :حاجنلاو
يتلا ةريغصلا ءايشألا يف ءانمأ نوكن نأو ،ةيمويلا ةنامألا انيف يّمنن نأ انديري وهف
،موي ّلك ايّلصو ارظتناو ،لكيهلا ىلإ موي ّلك ايتأ !ةّنحو ناعمس ةنامأ لمجأ ام .اهيلع اننمتئا
،ايّكشتي نأ نودو ،اطَبحُي نأ نود ،امهتايح ّلك ارظتنا .ثدحي ءيش ال ّنأ ادبو تقولا ّرم ول ىتح
.امهيبلق يف حوّرلا اهلعشأ يتلا ءاجّرلا ةلعش ايذغو ،موي ّلك نيَنيمأ ايقبو
انعفدت ةّبحم يأ ؟انمايأ كّرحي يذلا ام :انسفنأ لأسن نأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اننكمي
كّرحتن فيك ؟ناك اًّيأ وأ ةظحل ّلك يف انيف دلوي ىوه مأ سدقلا حوّرلا ةّبحم ؟اًمدق يضملل
نأ نكمي ،ةحلاصلا لامعألا رهظم ءارو ىتح ،نايحألا ضعب يف ؟عمتجملا يفو ةسينكلا يف
،ةريثك لامعأب موقت اميف ،ىرخأ تالاح يفو .ةلوطبلا يف ةبغرلا وأ ةيسجرنلا ةدودلا يفخن
عفادب رومأب مايقلا  -يكيناكيملا راركتلا ةّوقب يرحلاب كّرحتت ةينابهرلا انتاعامج ّنأ ودبي
نأ اًعيمج انديفُيس .سدقلا حوّرلاب داحتالل سامحلاب سيلو – اهب مايقلا درجمل ،ةداعلا
رمي ةسّركملا ةايحلا ديدجت نأل ،ةيحوّرلا تاكرحلا زّيمنلو ،ةيلخادلا انعفاود نم مويلا قّقحتن
.انه نم اًلّوأ
ىّلصو .هب فرتعاو حيسملا ىأر ،حوُّرلا َنِم ٍعفادب ،ناعمس ؟اننيعأ ىرت اذام :يناثلا لاؤسلا
،نيَنيعلا حتفت :ىربكلا ناميإلا ةزجعم يه هذه  30).ةيآلا( "َكَصالخ َيانيَع تَأَر دَقف" :لاقو
ّنإف ،ليجانألا يف عوسي عم ةديدع تاءاقل نم مَلعَن امك .ةّيؤرلا رّيغتو ،ةرظنلا لّدبتو
يفشيو ،انبولق ةواسق لّدبيف ،انيلإ هللا اهب رظني يتلا ةمحّرلا ةرظن نم دَلوُي ناميإلا
،نيرخآلاو ،انسفنأ ىرنل ةديدج نويع .ملاعلاو انسفنأ ىرنل ةديدج اًنويع انيطعيو ،انحارج
ةلأسم لب ،ال ،ةيوفع ةرظن ةلأسم تسيل .اًماليإ اهرثكأ ىتح ،اهشيعن يتلا فقاوملا عيمجو
،كلذ نم اًلدب ،لكاشملا ةيؤر مدعب رهاظتت وأ عقاولا نم برهت ةيوفعلا ةرظنلا ،ةميكح ةرظن
دنع فقت ال نويع “.دعبأ وه ام ىرت” فيك فرعت و “لخادلا ىرت” فيك فرعت نويع ةرظن
.هللا روضح اهيف ىرتل لشفلاو ةشاشهلا تارغث لخدت فيك اًضيأ فرعت لب ،رهاظملا
نأ نكمي دحاو ّلك ؟نحنو .صالخلا تأر ،عوسي ّبّرلا تأر ،نينسلا بعت مغر ،خيشلا ناعمس انيع
ىلع ملاعلا اهاري ام اًبلاغ ؟ةسّركملا ةايحلل انتيؤر يه ام ؟اننويع ىرت اذام :هسفن لأسي
تابهارلا ،ةّيحيسملا ةعامجلا ،نحن نكلو ،ةدئافلا ميدع ءيش وأ ،يضاملا نم عقاو وأ “،رادهإ” اهّنأ
ةرظن ىلع نورداق انّنأ مأ اًدوجوم دعي مل ام ىلإ ّنِحنو ،ءارولا ىلإ رظنن له ؟ىرن اذام ،نابهرلاو
حوّرلا اهحنمي يتلا  -رظنلا ةمكح ىلع اوظفاح ؟جراخلاو لخادلا يف رظتنت ،ةديعب ناميإ
ىرأ نأ اًريثك يندعسي .قئاقحلا اومهفاو ،اًديج تافاسملا اوسيقو ،اًديج اورظنا  -:سدقلا
لمألا نوطعيو ،ةعشم نويعب ماستبالا نولصاوي ،نّسلا يف نيمدقتم تاسَّركمو نيسَّركُم
،لمأ تارظن اهّنإ .كلذ لجأ نم هللا كرابنلو ةلثامم تارظنب انيقتلا امدنع رّكفنل .بابشلل
انتوخإ روزن نأو ،يقتلن نأ ،مايألا هذه يف ،انديفيس امبرو .لبقتسملا ىلع ةحتفنم
امب عمسنلو ،مهلأسنلو ،مهمّلكنلو ،مهيلإ رظننل ،نينسملا تابهارلاو نابهرلا انتاوخأو
.اًديج ًءاود نوكيس اذه ّنأ دقتعأ .هب نوركفي
ةدّدجتم ةيؤر ةيمنت ىلإ انوعدت تاراشإ انيطعي نأ نع فكي ال هللا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
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،ثدحي مل اًئيش ّنأ ول امك رمتسنو اهتيؤر مدعب رهاظتن نأ اننكمي ال .ةسّركملا ةايحلل
فوخب نيلولشم ،يضاملا قرط يفو لومخلا يف انسفنأ رجنو ،ةداتعملا ءايشألا رّركنف
،فوخلا نمو ،نامألا عفادب ،ءارولا ىلإ دوعن نأ ةبرجت ،مويلا :تارم ةدع كلذ تلق دقل .رييغتلا
ءارولا ىلإ دوعن نأ ةبرجتلا .ةبرجت يه ...سسؤملا ةبهوم ىلع ظافحللو ،ناميإلا ىلع ظافحلل
،لالض ةبالصلاو ةّدشلا :انلقع يف كلذ عضنل .ةبالصو ةّدشب ديلاقتلا ىلع ظفاحن نأو
اشاع لب ،ال ،نيّديدش ةنح الو ناعمس نكي مل .ةريطخ لكاشم دجوي ةبالصو ةّدش ّلك تحتو
ةأرملا ،ةنحو ،عوسي مأل ةعاجشب أبنتو هللا ناعمس حبس :لافتحالا حرفب اعتمتو ةيرحلا
انلعأ دقل !“.اذه ىلإ اورظنا ،ءالؤه ىلإ اورظنا” :تلاقو رخآ ىلإ بناج نم تبهذ ،ةديجلا ةنسملا
ةّدش الو ،يضاملا لومخ امهل نكي مل .ءاجرلاب ةئيلم امهنويع تناكو ،حرفب ىرشبلا
ةذخآلا نيسّركملا دادعأو  -،تامزأ كانه ،حيحص اذه ،معن  -تامزألا مامأ :اننويع حتفنل .ةبالصو
انناكمإب ناك اذإ ام ىرنل ضرألا يصاقأ ىلإ نآلا بهذنس ،تاوعد دجوت ال ِ،تبأ اي”  -ناصقنلاب
لعفن فيكو .انتاعامجو انتايح دّدجن نأ ىلإ انوعدي حوّرلا ،تّلق يتلا ةميزعلاو “ -،ام اًدحأ دجن نأ
ناعمس ىلإ رظننلو .فوخ نودبو ةعاجشب انبولق حتفنل .قيرطلا ىلإ انل ريشيس وه ؟كلذ
،اًدبأ دوعي ال يذلا يضاملا ىلع مدنلا يف اًمايأ ايضقي مل ،نينسلا يف امّدقت ول ىتح :ةّنحو
عّيضن ال ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .امهئاقلل ىتأ يذلا لبقتسملا ىلع امهيعارذ احتف لب
يف ،هللا مامأ انسفنأ عضنل لب ،اًدبأ يتأي نل دغب ملحن وأ ،سمألا ىلإ رظننف “،مويلا”
نإ اًنويع انيطعيس هللاو .هللا قرط رصبُتو ريخلا ىرت نأ فرعت اًنويع بلطنلو ،دوجسلا
.فوخ نودبو تابثو حرفب .كلذ انبلط
عجار( هيعارذ نيب عوسي ناعمس لبقتسا ؟انيعارذ نيب لمحن اذام :ثلاثلا لاؤسلا اًريخأو
انيعارذ نيب هنبا هللا عضو .ليجانألا يف هعون نم ديرفو فداهو فيطل ٌدهشم هّنإ  28).ةيآلا
فلأ يف تّتشتنو َعيِضَن نأ كشون اًنايحأ .ناميإلا روحم وه ،رهوجلا وه عوسي لابقتسا ّنأل
روحم نكل ،اهب مايقلا بجي رومأ يف انسفنأ قِرغُن وأ ،ةيوناث بناوج ىلع زّكرن وأ ،ءيشو ءيش
.انتايحل اًّبر هلبقتسن نأ انيلع يذلا ،حيسملا وه ءيش ّلك
دعبو .ةشهدلاو دمحلاو ةكربلا تاملكب هاتفش تقطن ،هيعارذ نيب عوسي ناعمس ذخأ امدنع
هذه انيدل لاز ام مأ ؟شاهدنالا ىلع ةردقلا اندقف له ،ةسّركملا ةايحلا نم ةديدع تاونس
يتلا بئاجعلا مامأ ةشهدلا ،ةشهدلا ةمعن بلطيل ،دحأ اهدجي مل نإو ،اذه صحفنل ؟ةردقلا
نإ .عوسيب ةنحو ناعمس ىقتلا امدنع ،لكيهلا يف لثم ةيفخملا كلت ،انيف هللا اهعنصي
ّلقو ،حرفلا مهنع باغو ،نيرخآلاو هللا كرابت يتلا تاملكلا ىلإ نورقتفي نوسّركملا ناك
ام ٍدحأل اياحض انّنأل اذه سيل ،ةشهدلا تصقن نإو ،طقف اًبعت ةّيوخألا ةايحلا تراصو ،مهسامح
يَعارذ لمحت ال امدنعو .عوسي لمحت دعت مل انيعارذ ّنأل وه يقيقحلا ببسلا ،ام ٍءيشل وأ
نكل ،ىرخأ ءايشأب امهؤلمت نأ نالواحتو غارفلا نالمحت امهّنإف ،عوسي ةسّركملاو سّركملا
ةفصولا” يه هذهو ،قيرطلا وه اذهو ،ةمالعلا يه هذه :عرذألاب عوسي اولمحا .غارفلا ىقبي
ىرن نأ نزحملا نم .ةرارملاب بلقلا قلغني ،عوسي قناعن ال امدنع ،اهنيح .ديدجتلل “ةيبطلا
امك ةقدب ريست ال رومأ نم يّكشتلاب نوقلغنيو .ةرارمب نوشيعي تاسّركمو نيسّركم
مهّنإ .نوقّوفتم انّنأب رهاظتن هيف ٍكولسبو ،نيبّلصتم انلعجت ٍةوسقبو ،اهديرن
مل نإ ...خبطملا وأ ةعامجلا وأ ةوخإلا وأ ةسيئرلا وأ سيئرلا نم :ام ءيش نم اًمئاد نوّكشتي
اًنويع بلطن نأو دوجسلا يف عوسي لمحن نأ انيلع نكل .اوشيعي نلف ،ىواكش مهيدل نكت
،ةحوتفم عرذأب حيسملا انلبقتسا نإ .هللا قرط رصبتو ريخلا ىرت فيك فرعت
انقّرفت نلو ،تافالخلا مقافتت نل كلذ دنع .عضاوتو ةقثب نيرخآلا اًضيأ لبقتسنسف
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حيسملل انيعارذ حتفنل .خأ وأ تخأ ةمارك ىلإ ةءاسإلاو ةغوارملا ةبرجت لوزتو ،تافاسملا
.عوسي دجوي كانه !ةوخإللو
يه ام انسفنأ لأسنل !سامحب هلل انسيركت مويلا دّدجنل ،تازيزعلا اهتّيأو ءازعألا اهّيأ
ىلإ نووعدم نحن يتلا ةدّدجتملا ةيؤرلا يه امو ،انلاعفأو انبولق كّرحت يتلا عفاودلا
:ثدحي اذه – قاهرإلاو بعتلا انربتخا ولو .انيعارذ نيب عوسي ذخأنل ،ءيش ّلك لبقو ،اهتيمنت
ملو هللا ةنامأ ربصب ارظتنا نيذّللا ،ةّنحو ناعمس لثم لمعنل  -،ثدحت لمألا تابيخ ىتح
عوسي عضنل !اًدج ليمج اذه :ءاقللا حرف وحن بهذنل .هعم ءاقللا حرف امهنم قرسُي نأب احمسي
نيمآ .حرفب اًمدق ِضمنلو ،انتايح زكرم يف ديدج نم
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