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سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص يف

مالّسلل نوسمخلاو سداّسلا يملاعلا مويلاو - هللا ةدلاو ميرم ةسيّدقلا ديع
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!ةبّيط ةنسو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اهتفصب مويلا اهب لفتحن يتلا ،ةسادقلا ةّيلكلا ميرم ىلإ هلكون ديدجلا ماعلا ةيادب
قباّسلا ابابلا لجأ نم صوصخلا هجو ىلع اهتعافش سمتلن تاعاّسلا هذه يفو .هللا ةدلاو
سفنو دحاو بلقب ،اًعيمج دحتنل .سمأ حابص ملاعلا اذه رداغ يذلا ،رشع سداّسلا ستكيدنب
ىلع ليلق لبق انيأر .ةسينكلاو ليجنإلل نيمألا مداخلا اذه اناطعأ هّنأل هللا ركشنلو ،ةدحاو
.هتايحو ستكيدنب ابابلا تاطاشن ّلك ،“هتروص ىلع” جمانرب يف ،نويزفلّتلا ةشاش

ةغل ّيأب :انسفنأ لأسن نأ اننكميو ،عوسي َدِلُو ثيح ةراغملا يف ميرم يف لّمأتن انلز ام
لجأ نم اهنم مّلعتن نأ اننكمي اذامو ؟ميرم مّلكتت فيكو ؟ءارذعلا ميرم ةسيّدقلا انمّلكت
هذه يف لمعن نأ بجي اذام انيمّلع ،لوتبلا ميرم اي” :لوقن نأ اننكمي ؟تأدب يتلا ةنّسلا هذه
.“ةنّسلا

تلبق .مّلكتت ال ميرم ّنأ ظحالن ،مويلا اّيجروتيل انل همّدقت يذلا دهشملا ىلإ انرظن نإ
تّمتها ،ءيش ّلك لبقو ،اهبلق يف ءيش ّلك ظفحت تناكو ،هشيعت يذلا ّرّسلا شاهدناب
“عجضأ” لعفلا اذه .ليجنإلا لاق امك ،(16 ،2 اقول) "دَوذِملا يف اًعَجضُم" ناك يذلا لفّطلاب
مامتهالا :ةمومألا ةغل يه ديدحّتلاب ميرم ةغل ّنإ انل لوقيو ،ةيانعو مامتهاب َعَضَو :ينعي
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ءاج امنيبو ،لفتحت ةكئالملا تناك امنيب :ميرم ُةَمَظَع يه هذه .نانحب لفّطلاب ةيانعلاو
ملو ،مّلكتت مل ميرم ،ثدح ام ببسب ،ةعفترم تاوصأب هللا اوحّبس عيمجلاو نيعرسُم ةاعّرلا
تفلن نأ ّبحن نحن .اهيلإ راظنألا تِفلَت ملو ،اهل ثدح ام مهل حرشتل فويّضلا فِقوتست
ّنأ ةرعاش تَبَتَك .ةّبحمب هب تّمتهاو ،زكرملا يف لفّطلا تعضو ،كلذ سكع لب ،انيلإ راظنألا
نأ ديرت نكت مل اهّنأل [...] ،اًلافتحا اهُتمص ُنوكيو ةتماص نوكت فيك اًضيأ تفرع" ميرم
.(114 ،2001 وناليم ،عوسي عم ءاقل .ّبحلا نم دسج ،ينيريم ادليإ) "هللا ةّيؤر دقفت

يف تاهّمألا لِمحت نأ دعب ،عقاولا يف .ةياعّرلاو مامتهالا نانح :ةّيجذومّنلا ةمومألا ةغل يه هذه
زكرم يف ّنهلافطأ عضو يف َنرِرمَتْسَي نهّنإف ،رهشأ ةعست ةّدم ،اًّرسو ٍةزجعم ةّيطع ّنهنوطب
مامتهالا .دهملا يف فطلب مهنوعضيو ،ّنهعرذأ نيب مهنولمحيو ،مهنومعطي :ةياعرلاو مامتهالا
.ينتعتو ّمتهت يتلا ةدلاولا ةغل اهّنإ ،هللا ةدلاو ةغل اًضيأ يه هذه :ةياعّرلاو

ىلع انتمّلك اذكهو ،اهنطب يف ةايحلا ميرم تلمح ،تاهّمألا ّلك لثم ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،ةدّيج ةديدجلا ةنّسلا نوكت نأ اًّقح ديرن اّنك نإ هّنأ انرّكذت ،هسفن تقولا يفو .انلبقتسم
تارايخلاو تاراشإلاو تاغّللا نع ىّلختن نأل ةجاحب نحنف ،لمألا ءانب َديعُن نأ ديرن اّنك نإو
ةياعّرلاو مامتهالا .ةياعّرلاو مامتهالا ةغل يه يتلا ،ّبحلا ةغل مّلعتنو ،ةّينانألا نم ةاحوتسملا
ّلك – انتايحب ينتعنو ّمتهن نأ :مازتلالا وه اذه .ةّينانألا تاغل سكع ريست ،ةديدج ةغل امه
ةئيبلاو ةقيلخلاب ّمتهنو ،انحاورأبو ،انتقوب متهن نأو ،- هتايحب ّمتهي نأ بجي اّنم دحاو
،انبناج ىلإ عوسي ّبّرلا مهعضو نيذلاو ،انبيرقب ّمتهن ،كلذ نم رثكأو ،اهيف شيعن يتلا
انتدّيس ىلإ رظنن نحنو .انتفأرو انهابتنا نوبطاخي نيذلا نيجاتحملا تاوخألاو ةوخإلا اًضيأو
،نيرخآلاب ّمتهن نأ نحن مّلعتن ،لفطلاب ينتعتو ّمتهت يه امنيب ،لفطلا عم ءارذعلا ميرم
.نيرخآلل انتّبحمو ةّيحوّرلا انتايحو ةّيلخادلا انتحصب ّمتهنو ،انسفنأب كلذكو

انيلإ ةلكوُملا ةّيلوؤسملا ىرخأ ةّرم كردن ،مالّسلل يملاعلا مويلاب مويلا انلافتحا يف
،برحلا ةاسأم مامأو ،اهشيعن يتلا ةّيعامتجالاو ةّيصخّشلا تامزألا مامأ :لبقتسملا ءانبل
ابابلا ةسادق ةلاسر) "ةقفشو ةّيلوؤسمب انملاع تايّدحت ةهجاوم ىلإ نوّوعدم نحن"
لعفن نأ اننكميو .(5 ،مالّسلل نيسمخلاو سداّسلا يملاعلا مويلا ةبسانم يف سيسنرف
.كرتشملا انتيبب اًعم انّلك انممتها نإو ضعبب انضعب انممتها نإ كلذ

ىّتح ،ةالابماللاو ةقّثلا مدعب ثّولملا رصعلا اذه يف ،هللا ةدلاو ميرم ةسيّدقلا ىلإ لهتبنل
"كلذ َمِزَل امّلك ،رخآلا مامأ فِقَنو رّثأتن" نأ ىلعو ،نيرخآلاب ّمتهنو فأرن نأ ىلع نيرداق انلعجت
.(169 ،ليجنإلا حرف ،ّيلوسّرلا داشرإلا)
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

مالّسلا لجأ نم لمأّتلاو ةالصلل هسركي نأ سداّسلا سلوب سيّدقلا دارأ يذلا ،مويلا اذه يف
يف رامدلاو توملا عرزت يتلا ،برحلا ضقانت قاطي ال لكشبو ربكأ ةّوقب رعشن ،ملاعلا يف
،مالّسلا قيرط انل حتف يذلا هللاب نمؤن انّنأل ،لمألا دقفن ال نكلو .ىرخأ قطانمو ايناركوأ
اًعم لب ،هدحو هسفن صّلخي نأ دحأل نكمي ال هّنأ انمّلعت ةحئاجلا ةربخ .حيسملا عوسيب
.ةيمنّتلاو مالّسلا تاراسم يف ريسن نأ اننكمي

ىلإ بهذت دراوملا !حّلستلا ةداعإل ال !برحلل ال :بوعّشلا ّلك يف ملاعلا خارص عفتري
اهل رصح ال يتلا تاردابملا نيب نم .لمعلاو ،ةيبرّتلاو ،ةيذغتلاو ،ةّحّصلا ىلإ :ةيمنّتلا
اروماتلأ يف سمأ تدقع يتلا ةّينطولا ةريسملا رّكذتأ ،ةّيحيسملا تاعامجلا اهل تجور يتلاو
(Altamura)، نم ديدعلا ركشأو يّيحأ .ايناركوأ عم نماضّتلا تلمح يتلا عبرألا لفاوقلا دعب
لجأ نم مهمازتلال اودهشيل ةنّسلا هذه ىرخأ ةّرم اوؤاج نيذلا ويديجأ سيّدقلا ةعامج ءاقدصأ
،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ مكركشأ .ةديدعلا ملاعلا ندم يفو انه ،“ضرألا ّلك يف مالّسلا”
!ويديجأ سيّدقلا ةعامج

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال .ًةبّيط ًةنسو اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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