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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

رظنلا .انمالك يفو انرظن يف رّكفن نأ ىلإ عوسي انوعدي ،مويلا اّيجروتيل ليجنإ يف
.مالكلاو

نيع يف يذلا ىذقلا ىلع انرظن زّكرن نأ وه انُدِّدهي يذلا رطخلا ّنإ عوسي ّبّرلا لاق .رظنلا اًلّوأ
نوكن نأ ،ىرخأ ةرابعب .(41 ،6 اقول عجار) انينيع يف يتلا ةبشخلا ىلإ هبأن نأ نود نم انيخأ
،ةّيحيرأ ّلكب انبويع لمهنو ،ىذقلا لثم ،اهنم ةريغّصلا ىّتح ،نيرخآلا بويعل اًّدج نيهّبنتم
نيرخآلا ىلع موللا يقلنل اًبابسأ اًمئاد دجن نحن :حيحص عوسي هلاق ام .اًنزو اهل ميقن الو
يفو ،عمتجملا يف ماري ام ىلع ريست ال يتلا رومألا نم اًريثك يكتشنو .انسفنأ رّربنو
ءيش ّلك لبق مزتلن نأ نود نمو انسفنأ يف ًالّوأ كّكشن نأ نود نم ،ملاعلا يفو ،ةسينكلا
.رييغت نوكي نلف اّلإو .انسفنأب رمثم يباجيإ رييغت ّلك أدبي نأ بجي .انسفنأ رييغتب
نأ اننكمي ال اًنايمُع اّنك نإو .ءايمع انترظن نوكتس ،اذه انلعف نإ :لاقف كلذ عوسي حرشو
،6 اقول عجار) رخآ ىمعأ دوقي نأ هنكمي ال ىمعألاف :نيرخآلل نيمّلعمو نيدشرم نوكن نأب معزن
39).

ىلإ رظنن نأ ًالّوأ اّنم بلط .انترظن رّهطن نأ ىلإ عوسي ّبّرلا انوعدي ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىلإ اًمئاد رطضنس ،انبويع ةيؤر ىلع نيرداق نكن مل نإ هّنأل .انسؤبب فرتعن ىّتح انلخاد
باب انيف حتفنَي فوس ،انسؤبو انئاطخأب انفرتعا نإ امنيب .نيرخآلا َبويع مّخضن نأ
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وه اذه - وه رظني امك نيرخآلا ىلإ رظنلا ىلإ عوسي انوعدي ،انسفنأ ىلإ رظنلا دعبو .ةمحّرلا
رظني اذكه .ريخلا لب ،ًالّوأ ّرّشلا مهيف ىري ال وهو ،- وه رظني امك نيرخآلا ىلإ رظنن نأ :رسلا
ةرظنلا .نوئطخي ًءانبأ انيف ىري لب ،اهحالصإ نكمي ال ًءاطخأ انيف ىري ال هّنإ :انيلإ هللا
اًمئاد زّيمي هللا .نوئطخي نيذلا (هللا ءانبأ) ءانبألا ىلع لب ،ءاطخألا ىلع زّكري ال :رّيغتت
نأ اًمئاد ّدعتسم وهو ،ناسنإلاب اًمئاد نمؤيو .ناسنإلا اًمئاد صّلخيو .هئاطخأو ناسنإلا نيب
ثحبن اّلأ :وهو ،هسفن رمألا لعفن نأ ىلإ انوعديو .اًمئاد رفغي هللا ّنأ فرعن .هاياطخ هل رفغي
.ريخلا نع لب ،نيرخآلا يف ّرّشلا نع

نِم" ناسنإلا ّنأ عوسي ّبّرلا حرش .انمالك يف رّكفن نأ ىلإ مويلا عوسي اناعد ،رظنلا دعب
كردُت ام دحأ اهب ثّدحتي يتلا ةقيرطلا نم ،حيحص اذه .(٤٥ ةيآ) "هُناسِل ُمَّلَكَتَي هِبلَق ِضيَف
ّمتهن ال اًنايحأ ،كلذ عمو .انتّيصخش اهمدختسن يتلا تاملكلا رهظُت .هبلق يف ام اًروف
نأب انل حمست اهّنإ :نزو اهل تاملكلا ،نكل .ّيحطس لكشب اهمدختسنو انتاملكل اًريثك
نأو ،اهقيقحت يونن يتلا عيراشملا نعو انفواخم نع حصفُن نأو ،انرعاشمو انراكفأ نع رّبعن
،ةقبسملا ماكحألا َيِّذغُن نأ اًضيأ انناسلب اننكمي ،فسألل ،نكل .نيرخآلاو هللا كرابن
يذؤت ةميمّنلا ّنإ :انتوخإ رّمدن نأ اننكمي ناسللاب ،رّمدن نأ ىّتحو ،مّجهتنو ،زجاوحلا ميقنو
ملاعلا يف ةّصاخو ،رضاحلا تقولا يف !نيّكّسلا نم ةّدح رثكأ ءارتفالا نوكي نأ نكميو
اًرابخأ عيشيو ،ةّيناودعلاو بضغلا اهنم ريثكلا لمحيو ،ةعرسب تاملكلا يرجت ،يمقّرلا
ناك يذلا ،نيّيسامولبدلا دحأ .ةهّوشملا راكفألا رشنل ةّيعامجلا فواخملا ّلَغتسُتو ،ةبذاك
لداعي ةملكلا مادختسا ءوس" ّنإ لاق ،مالّسلل لبون ةزئاجب زافو ةدحّتملا ممألل ماعلا نيمألا
.(D. Hammarskjöld, Tracce di cammino, Magnano BI 1992, 131) "ناسنإلل انءاردزا

انمامتها نع رّبعت تاملك يه له :اهمدختسن يتلا تاملكلا عون ام ،انسفنأ لأسنل ،كلذل
لكشب فدهت تاملك اهّنإ مأ ،هيلع انفطعو ،هنم انبرقو ،هل انمّهفتو ،هل انمارتحاو ،رخآلاب
رشننو ملاعلا ثّولن مأ لادتعاب مّلكتن له ،ّمث ؟نيرخآلا مامأ انتروص لّمجت نأ ىلإ ّيساسأ
؟ةرشتنملا ةّيناودعلا جيجأتو ،يكّشتلاو ،داقتنالاب ،مومّسلا

،تمصلا ةدّيس يهو ،اهعضاوت ىلإ هللا رظن يتلا ،ءارذعلا ميرم انتديس ىلإ نآلا ِّلصنل
.انمالكو انرظن يّقنن نأ اندعاستل

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ّمتي ال يك ةريثك تارم انيّلص دقل .برحلا وهو يواسأم ءيشب ةريخألا مايألا يف انمدُص دقل
.ةفثكم ةروصب هللا ىلإ لاهتبالا عفر نعو لب ةالّصلا نع فقوتن نلو .قيرطلا اذه كولس
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موي ،لبقملا سرام/راذآ نم يناثلا مويلا نوكيل عيمجلا ىلإ يتوعد دّدجأ نأ ّدوأ ببسلا اذهلو
نم بارتقالاب انل حمسي موي هّنإ .ايناركوأ يف مالّسلا لجأ نم موصو ةالص موي ،دامرلا ءاعبرأ
.برحلا ةياهن هللا نم بلطن يكو ةوخإ اًعيمج انّنأ رعشن يك ،يناركوألا بعشلا ملأ

لب ،ةّيلمعلا سانلا ةايح ىلإ رظني الو ،سانلا بطاخي ال .ةّيناسنإلا ىسني برحلا ضوخي نم
ريرّشلا قطنمب قثي هّنإ .رخآ رابتعا ّلك لبق ةطلسلاو ةصاخلا هحلاصم عيمج عضي
نوديري نيذلا ،نيّيداعلا سانلا نع دعتبيو .هللا ةدارإ نع دعبلا ّلك ديعب وه يذلا ،دسافلاو
نمو ،نسلا رابك يف رّكفأ .برحلا نونج نمث نوعفديو ،عارص ّلك يف اياحضلا مهو ،مالّسلا
مهل حتفن نأ نم دب ال ،تاوخأو ةوخإ مهّنإ .نهئانبأ عم تابراهلا تاهمألابو ،ٍإجلم نع نآلا نوثحبي
.مهفيضتسن نأو ةّيناسنإ تارمم

نميلا لثم ، ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ يف بورحلا ىسنن ال - ايناركوأ يف ثدحي امل روسكم بلقب
نيذلا عم سيلو مالّسلا يعناص عم فقي هللا !ةحلسألا اوتِكسأ :رّركأ - ...ايبويثإو ايروسو
ةادأك برحلا ضفري" ،يلاطيإلا روتسدلا صني امك ،مالّسلا ّبحي نم ّنأل .فنعلا نومدختسي
.(11 ةداملا) "ةيلودلا تاعازنلا لحل ةليسوو ىرخألا بوعشلا ةيرح ىلإ ةءاسإلل

ءادهشلا هقافرو ،Gaetano Giménez Martín نهاكلا ،اينابسإب ادانارغ يف سمأ موي بيوطت ّمت
اهتدهش يتلا ةّينيدلا تاداهطضالا قايس يف ،ناميإلا لجأ نم اولتُق نيذلا ،رشع ةسمخلا
ذيمالت لاطبألا ءالؤه ةداهش انيف ثعبت نأ ىسع .يضاملا نرقلا تاينيثالث يف اينابسإ
.ددجلا نيّيوابوطلل قّفصنل .ةعاجشو ةنامأب ليجنإلا ةمدخ يف ةبغرلا حيسملا

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