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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ناك يذلا ،اّنحوي لوسّرلاو عوسي نيب راد ريصق راوح ىلع مويلا اّيجروتيل ليجنإ انمّلكي
،عوسي ّبّرلا مساب نيطايّشلا جرخُي اًلجر اوَأر دق اوناك .اهّلك ذيمالّتلا ةعامج مساب مّلكتي
مامأ ليقارعلا عضو مدع ىلإ عوسي مهاعدف .مهتعامج نم اًدحاو نكي مل هّنأل هوعنم مهّنكل
ّمث .(41-38 ،9 سقرم عجار) هللا عورشم قيقحت يف نومهاسي مهّنأل ،ريخلا نولمعي نيذلا
ىلإ هبتنن نأ ىلإ اًعيمج نوّوعدم نحن ،رارشأو راربأ ىلإ سانلا ميسقت نم اًلدب :لاقو مههبن
.(48-47 .45-42 تايآلا عجار) نيرخآلل ةرثع رجحو اًّكش َريصنف ّرّشلا يف عقن ال ىّتح ،انبولق

دارأ .سفّنلا ىلع قالغنالا يه ةبرجّتلا .ةحيصن مّدقو ةبرجت نع فشك هتاملك يف عوسي
مهل ّنأ اودقتعا .مهتعامج ىلإ يمتني ال هب موقي ناك يذلا ّنأل طقف حلاص ٍلمع َعْنم ذيمالّتلا
،اذهب نكلو .هللا توكلمل اولمعي نأب نولّوخملا نوديحولا مهّنأو “عوسي ىلع اًّيرصح اًّقح”
مهنأ ةجرد ىلإ ،ءابرغ نيرخآلا رابتعابو نولضفم مهّنأب روعّشلا ىلإ رمألا مهب يهتني
نيذلا يقبُي سفّنلا ىلع قالغنا ّلك ،عقاولا يف ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .مهل نيداعم نوحبصي
يف رورّشلا نم ريثكلا لصأ وه - كلذ ملعن نحن – اذهو ،انع نيديعب انلثم نورّكفي ال
.فلتخم وه نم ّدض فنعلا نم ريثكلاو تاّيروتاتكيدلا دّلو ام اًبلاغ يذلا دادبتسالا :خيراّتلا

وه يذلا ،ناطيّشلا ّنأل .ةسينكلا يف قالغنالا اذه لثم رذحن نأ اًضيأ يرورّضلا نم نكل
نيب ميسقتلل كوكّشلا اًمئاد ريثي –مِسقَي يذلا “ناطيش” ةملك ىنعم اذه - مّسقملا
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اودعبتسا نيذلا ذيمالّتلا عم ثدح ام انعم ثدحي نأ نكميو ،ثبُخب بّرجي وه .مهداعبإو سانلا
نيعضاوتم ،ةعامج نوكن نأ لدب ،اًضيأ نحن ،اًنايحأ !هسفن ناطيّشلا درط يذلا ىّتح
نيرخآلا يقبُنو ،“فّصلا يف لئاوألا” ةينهذب فرصتن انّنأب عابطنالا يطعُن ،نيحتفنمو
انأ”  :“نونمؤم انّنأ تبثُت ةداهش” زربن ،عيمجلا عم ريّسلا لواحن نأ لدبو ،اّنم ةفاسم ىلع
نورخآلاو ،“... ىرخأ ىلإو ،ةيعمجلا هذه ىلإ يمتنأ انأ” ،“ةّيكيلوثاك انأ” ،“يكيلوثاك انأ” ،“نمؤم
مكحن ىّتح ،“نونمؤم انّنأ تبثُت ةداهش” زربن نأ ،ةئيطخ هذه .نومتني ال ،نيكاسم
نأو ،مهفينصتو نيرخآلا ىلع مكحلا ةبرجت ىلع بّلغتلل ةمعّنلا بلطنل .دعبتسنو
نَّمِم ةريغص ةعومجم يف ةريغب انسفنأ يمحن نأ ّيأ ،“شعلا” ةّيلقع نم هللا انظفحي
لمعلا يف نولماعلاو ،هيلإ نيبرقألا نينمؤملا عم نهاكلا :نيحلاص مهسفنأ نوربتعَي
يف تاّيعمجلاو تاكرحلاو ،مهنيب دحأ لّلستي ال ىّتح مهنيب ام يف نوقلغنملا يوعرلا
نأ كشويو ةّيحيسملا تاعامجلا دّدهي اذه ّلك .نوقلغنم مهّنإ .كلذ ىلإ امو ،ةّصاخلا اهبهاوم
حاتفنالا ديري لب ،قالغنالا ديري ال سدقلا حوّرلا .ةكرش نكامأ ال لصف نكامأ اهرِّيصي
.عيمجلل ناكم اهيفو لبقتست تاعامجو

يف !انسفنأ ىلإ هبتننل ،عيمجلا ىلعو ءيش ّلك ىلع مكحلا نم ًالدب :عوسي ةحيصن ّمث
اّلأ عوسي انحصنو .انسفنأ عم نيلهاستمو نيرخآلا عم نيدّدشتم نوكن نأ رطخ دجوي ،عقاولا
عجار) “اهْعَطقاف َكَل ٍةَرثَع َرَجَح تَناك ٌرومأ َكيف اذِإ” :لاق ،ةلهذم روص لالخ نم ،ّرّشلا عم قفّتن
،َكَل ٍةَرثَع ُرَجَح يه ٌرومأ كانه ناك اذإ” :لُقي مل !اهعطقاف ،كملؤت رومأ كانه تناك اذإ .(48-43 تايآلا
يف دّدشتم عوسي .“اًروف اهْعَطقا” :لاق ،الك .“...اًليلق كسفن ْنِّسحو ،رمألا يف رّكفو ،فَّقوت
لجأ نم وه ميلقت ّلكو عطق ّلك .دّيج بيبط لثم وهف ،انتحلصم لجأ نم نكلو ،بّلطتمو ،اذه
ضراعتي يلخاد يف دجوي اذام :انسفنأ لأسنل .ةّبحملا يف اًرمث يتؤن نأ لجأ نمو لضفأ ٍّوُمُن
؟يتايح يف هعطقأ نأ اًّيلمع عوسي ينديري يذلا ام ؟ليجنإلا عم

.انسفنأ ىلع نيرهاسو نيبِّحرم نوكنل اندعاست ىّتح ،ةرهاّطلا ءارذعلا ىلإ ِّلصنل

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نم ربكأ "نحن" وحن” ماعلا اذه هعوضومو ،نيئجاللاو نيرجاهملل يملاعلا مويلاب مويلا لفتحن
انسفنأ عضنو ،فوخ نودو ةقبسم ماكحأ نود ،اًعم ريسن نأ يرورضلا نم .“ىضم تقو يأ
.نيكورتملاو راجتالا اياحضو نيدرشملاو نيئجاللاو نيرَّجهملا :اًفعض سانلا رثكأ بناجب
.اًدحأ دعبتسي ال اًباعيتسا رثكأ اًملاع ينبن نأ ىلإ نووعدم نحن

دجوي ثيح - كانه يراكذتلا بصنلا نم اوبرتقت نأ ىلإ مكوعدأ ،ةحاسلا ةرداغم لبقو
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مهترظن يف اوكردأو سانلا ءالؤه اورظناو اوفَّقوت .نيرَّجهملا عم براقلا :-ينريشت لانيدراكلا
اذه اودهاشو ،كانه ىلإ اوبهذا .ديدج نم شيعلا ءدبل مويلا رجاهم ّلك هلمحي يذلا ءاجرلا ،كلت
.مهئاجر مامأ باوبألا ْقِلغُن ال .بصنلا

رزج يف املابال ةريزج يف ناكربلا ناروث نم نيررضتملا عم ينماضتو يبرق نع برعأ
نيذلا صاخشألا ءالؤه لجأ نم .مهوتيب كرت ىلع اوربجأ نيذلا يف صاخ لكشب ركفأ .يرانكلا
مساب ةريزجلا كلت يف ةَمَّرَكُملا ،ءارذعلا ةديسلل يلصن ،نيذقنملا لجأ نمو ةنحملا يف
.سيفين سال ةديس انتديس

.ديهشلاو نهاكلا ،ينيسانروف ينافويج بألا بيوطتب لفَتحُي اينولوب ةنيدم يف مويلا
ةيملاعلا برحلل ةيواسأملا ةرتفلا يف عيطقلا نع ّلختي مل ،هتّبحم يف رويغ ةيعر نهاك
نحم ةهجاوم ىلع ةيلوطبلا هتداهش اندعاست نأ وجرن .همد كِفُس ىتح هنع عفاد لب ،ةيناثلا
!ديدجلا يوابوطلل قفصنل .ةوقب ةايحلا

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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