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ةاعرو نيّيحيسم اننوكب اناَّدحتتو انبطاختو مويلا هللا ةملك انل اهمّدقت لاعفأ ةثالث دجوي
.ىأرو ،ءانبلا داعأو ،رّكف :يهو ابوروأ يف

،"مكِريصَم يف اورِّكَف" :ياجح يبنلا ِمف ىلع هب مايقلا ىلإ اًلوأ هللا وعدي ام وه "رّكف" لعفلا
نأ بعشلا ىلع ناك هفرصت هجوأ نم هجو يأ يف .(7 .5 ،1 ياجح) بعّشلل نيترم كلذ لاقو
ُتيَبلا اذهو ،ةَفَّقَسُملا ُمُكِتويب يف اونُكسَت نَأ مكَل َناَحفأ" :هللا هلاق ام ىلإ ِغصنل ؟رّكفي
ىفتكا مث .هنكاسم بيترت ةداعإ ىلع صرح ،ىفنملا نم بعشلا داع نأ دعب .(4 ةيآلا) "؟بِرَخ
دحأ ْدِعُي ملو بارخ ةلاح يف هللا لكيه ناك امنيب ،هتيب يف ةنينأمطلاو ةحارلاب دحاو ّلك
نحن ،ابوروأ يف مويلا ىتح ،عقاولا يف :اًضيأ انيلإ ةهجوم ريكفتلا ىلإ ةوعدلا هذه .هءانب
،انسئانك يفو انتويب يفو ،انتاسسؤم يف نينئمطم ءاقبلا ىلإ ليمن ،نيّيحيسملا
لوح ءيش ّلك امنيب ،عامجإلا ضعبب ءافتكالا يفو ،ديلاقتلا هرفوت يذلا اننمَأ يفو
.عوسيل اًنايسن نودادزي سانلاو ،غراف لكايهلا

ال هّنأل لب ،ال ،نوئيس مهّنأل سيل !هللا ىلإ اًشاطِعو اًعايج اودوعي مل سانلا نم مك :رّكفنل
بلق يف دوجوملاو مهيف شطعلا كلذ ءايحإ ديعيو ناميإلا ىلإ نوقوتي مهلعجي نم دجوي
لواحت يتلاو ،(Paradiso, II,19) يتناد هنع ثدحت يذلا "مئادلاو يلعفلا شطعلا" كلذ :ناسنإلا
رعشي .هدمخت نأ ،ةقناخ اهّنكلو ةفيفخ ةيروتاتكيد ،ةيكالهتسالا ةعزنلاةيروتاتكيد
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نوقلق ديكأتلاب نحنو .هللا ىلإ ةجاح ةّيأب نورعشي الو ،طقف ةيدام تاجايتحاب نوريثكلا
نمو ،نونمؤي ال نيذلا ىلع مكحن نأ لهسلا نم ؟اًقح هب متهن ىدم يأ ىلإ نكلو ،كلذ نأشب
يف اذه نكل ،ىرخألا بهاذملا نم ديدعلاو ةّيبسنلاو ةنملعلا بابسأب حئاوللا ّدِعن نأ لهسلا
ةمحّرلاو ةدوملاب رعشن له :انسفنأ يف ريكفتلا ىلع هللا ةملك انعفدت .ميقع ةياهنلا
انصقني ال هّنأل نونئمطم نحن له ؟هودقف مهّنأل وأ عوسي ءاقل حرفب اوظحي مل نيذلا هاجت
حرف نع نيديعب نيريثك انل تاوخأو ةوخإ ةيؤرل نوقلق نحن مأ ،شيعنل ساسألا يف ءيش
؟عوسي

مَلو مُتلَكأ" :اذكه لاق .رخآ ءيش يف اورّكفي نأ ،ياجح يبنلا ةطساوب ،هبعش نم هللا بلط
ام بعشلا ىدل ناك ،راصتخاب .(6 ةيآلا) "اوأفدَت مَلو مُتيَسَتكا .اوُوَترَت مَلو مُتبِرَش .اوعَبشَت
ددرت اهّنأ ودبي تاملكب ،كلذ ىلإ عوسي راشأ ؟هصقني ناك يذلا ام .اًديعس نكي ملو ،ديري
ًانايرُعو ،[...] ،ينومُتيَقَس امف ُتشِطَعو ،ينومُتمَعطَأ امَف ُتعُج يِّنِأل" :ياجح يبنلا تاملك ىدص
اهدحَو ةّبحملا ّنأل ،ةداعسلا مدع بِّبسُي ةّبحملا بايغ .(43 - 42 ،25 ىتم) "ينومُتوسَك امف
،ةصاخلا مهحلاصم ىلع ميلشروأ ناكس قلغنا .بلقلا عبشت اهدحَو ةّبحملا .بلقلا عبشت
فقاوم يف انسفنأ ىلع زّكرن نأ :اًضيأ نحن انتلكشم هذه نوكت دق .ةّيناجملا معط اودقفف
جمانربلا لهجن نأو ،تايجيتارتسالاو تادنجألاو تاشقانملا يفو ،ةسينكلا يف ةفلتخم
تاقالغنالاو لكاشملا نم جَرخَملا .ةّيناجملا ةرارحو ،ةبحملا عافدنا :ليجنإلا جمانرب ،يقيقحلا
.كلذ يف ركفنل .ىرخأ قيرط دجوت ال .يناجملا ءاطعلا اًمئاد وه انسفنأ ىلع

َءانِب اوديعَأ" :لاق يبنلا ِمف ىلع هللا بلط .ءانبلا ةداعإ يه ةيناثلا ةوطخلا ،ريكفتلا دعبو
نم َلِمَعو يملس رضاحب ءافتكالا نع فّقوت .لكيهلا ءانب بعشلا داعأو .(8 ،1 ياجح) "تيَبلا
اولمع مهّنإ رابخألا رفس انل لوقي ،اذهل نيضراعم صاخشأ دجوي ناك هّنأ امبو .لبقتسملا لجأ
مل .هذه ءانبلا ةداعإ ةّيلمع نع عافّدلل ،فيّسلاب ىرخألا ديلابو ،ءانبلل ةراجحلا ىلع ديب
كرتن نأ :كرتشملا يبوروألا تيبلا ءانب هيلإ جاتحي ام اذه .لكيهلا ءانب ةداعإ لهس نكي
يسفنل حمسأ – ةّيؤر ،نيسسؤملا ءابآلل رظنلا ةديعب ةيؤر ىلإ دوعن نأو ةّيلاحلا حلاصملا
نكلو ،(مهنمز يف) ةظحللا عامجإ ىلع لوصحلل اوعسي مل مهّنأل ،ةلماشو ةّيوبن - لوقأ نأ
نكمي طقف ةقيرطلا هذهبو يبوروألا تيبلا ناردج ءانب مت اذكه .عيمجلا لبقتسمب اوملح
نم ،ةفايضمو ةليمج اهلعجنل .هللا تيب ،ةسينكلا ىلع اًضيأ قبطني اذهو .اهتيوقت
ةداعتسا تحبصأ ،فسألل .يضاملا ةداعتسال ال ،اًعم لبقتسملا ىلإ رظنن نأ يرورضلا
نم ،سسألا نم أدبن نأ بجي ،ديكأتلاب .ةّيرصع ةعرص ،انّلك انلتقت ،انلتقت يتلا يضاملا
يذلا ،ةسينكلل ّيحلا ديلقتلا نم :ءانبلا داعُي كانه نم هّنأل ،- حيحص وهو ،معن اذه – روذجلا
نم ،ءانبلا داعُي كانه نم .ةداهشلاو برقلا ىلعو ،راسلا ربخلا ىلعو ،ساسألا ىلع انميقي
قاوذألا نم سيلو ،بيرقلا ةّبحم نمو هلل دوجسلا نمو ،ةمئادلاو ةّيلصألا ةسينكلا سسأ
،لُقَنل ،نآلا اهب مايقلا اننكمي يتلا تاضوافملاو تاّيقافتالا لالخ نم سيلو ،ةصاخلا
.ةّيحيسملا نع عافّدلل وأ ةسينكلا نع عافّدلل

هب نوموقت يذلا ،ءانبلا ةداعإل لهّسلا ريغ لمعلا اذه ىلع مكركشأ نأ ّدوأ ،ءازعألا ةوخإلا اهّيأ
.ابوروأو ةسينكلا ةمدخ يف ىلوألا نيسمخلا تاونسلا هذه ىلع مكركشأو .هللا ةمعنب
لمع ىلإ انوعدي هللا ،نووعدم نحن :مالستسالاو طابحإلل اًدبأ خضرن نأ نود ،انسفنأ عجشنل
شيعلاو لوخدلا نم دحاو ّلك نكمتي ىتحو ،اًبيحرت رثكأ اًمئاد هتيب نوكي ىتح لمعلل ،عئار
ىلع زيكرتلا ةبرجت يف عقي دحأ الو ،عيمجلل ةحوتفم ةسينكلا باوبأ نوكت ىتحو ،هيف
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رييغّتلا ،ال .ةبرجتلا يف عقن نحنو …انّدشت ةريغّصلا رومألا .لافقألا رّيغيف ،هسفن
.رخآ ناكم نم ثدحت ءانبلا ةداعإ .روذجلا نم يتأي هّنإ ،رخآ ناكم نم ثدحي

ددجلا ةراقلا ناميإ ةانب رابك لعف دقو .مهيديأب ديدج نم لكيهلا ءانب ليئارسإ بعش داعأ
اولكتاو ،ةريسملا يف مهرغصو مهفعض اوعضو دقل .ةاعّرلا يف رّكفنل – هسفن ءيشلا
يذلا سويبو ،كينيمودو ،سيسنرفو ،سنيترام لثم ،نيسيّدقلا يف ركفأ .هللا ىلع
،اديجيربو ،سويدوثيمو سليريكو ،ستكيدنب لثم ءاعفشلا يف ركفأو ،مويلا هركذن
مهتايح رييغتب مهسفنأب اوأدب .بيلصلل اتكيدنب ازيرتو ،ةينايسلا انيرتاكو
يتلا تاماسقنالا ضعبو دئادشلاو ةملظملا تاقوألل اومتهي مل .هللا ةمعن اولبقتساو
نع رظنلا ضغب ،ليجنإلا اوشاع .موللاو داقتنالا يف تقولا اوعيضي مل .اًمئاد ةدوجوم تناك
برقلا يف هبولسأ اودّسج ،ةعداولا هللا ةّبحم ةوقب ،اذكهو .ةسايسلا نعو بسنألاو مهألا وه ام
اوحلصتساو ،ةريدألا اونبو ،- نانحلاو ةمحّرلاو برقلا :هللا بولسأ وهو – نانحلاو ةمحّرلاو
،“نيسوق نيب” يعامتجا جمانرب يأ مهيدل نكي مل :دالبلاو سانلا ىلإ حوّرلا اوداعأو ،يضارألا
.اًمدُق اوراس مُه ليجنإلا عمو .ليجنإلا طقف مهيدل ناك

ىلع ةلالدلل ،اًعم متت ءانب ةداعإ ةيلمع ّلك .عمجلا ةغيص يف لعفلا .تيَبلا َءانِب اوديعَأ
اذإ انّنأل .اًمئاد ةدحَولا ىلع ظافحلا بجي نكل ،ةفلتخم ىؤر كانه نوكت دق .نيرخآلا عم .ةدحَولا
نوكن نأ ةمعن اهّنإ .عيطتسن ال ثيح اًضيأ ينبي هللا ّنإف ،“اًعم نوكن نأ” ةمعن ىلع انظفاح
عمجن نأ :ةاعر انّنأل انتوعد اهّنإ .اننيب اميف اًدحاو اًدسج ،ةسينك نوكن نأ :انتوعد اهّنإ .اًعم
ةداعإ .هلتق ينعي اذه .قلغمو ليمج جايس لخاد هظفحن نأ ىتح الو ،هتتشن نأ ال ،عيطقلا
قيرط نع سيل :تايوتسملا ّلك ىلع ةدحَو جاّسنو ،ةكرش يعناص حبصن نأ ينعت ءانبلا
.ليجنإلاب لب ،ةيجيتارتسالا

لعفلا وه اذهو .“اوري نأل” ةصرفلا انتاوخأو انتوخإ حنمنس ،ةقيرطلا هذهب ءانبلا اندعأ اذإ
،9 اقول عجار) "عوسي ىرَي نَأ" لواحي ناك يذلا سدوريه عم مويلا ليجنإ هب يهتني يذلا ،ثلاثلا
اَّنحوي َّنِإ" :لاقُي ناك مايألا كلت يف .ريثك عوسي نع ثيدحلا ،نيحلا كلذ يف امك مويلا .(9
.(8-7 ،9 اقول) "ماق َنيلَّوَألا ِءايِبنَألا َنِم ًاّيِبَن َّنِإ [...] رَهَظ اَّيِليِإ َّنِإ ،[...] تاومَألا ِنيَب نِم َماق
يف هوعضوو هيطعي نأ دارأ يذلا ديدجلا اومهفي مل مهّنكل ،عوسي نورّدقي اوناك مهّلك
هفينصت نكمي ال عوسي نكل ...ءايبنألاو ،ايليإو ،انحوي :يف لبق نم اهوفرع تاططخم
ام يطعي اًمئاد عوسي .“لبق نم هتيأر” وأ “ليق هّنأ تعمس” ىلع ةينبم تاططخم يف هرصحو
عم كئاقل يف ةشهّدلاب رعشت مل اذإو ،ةشهّدلا عوسي عم ءاقللا كحنمي .اًمئاد ،ديدج وه
.عوسي قتلت مل تنأف ،عوسي

؟اذامل .يضاملا ىلإ دوعي هّنأو ،لبق نم “هانيأر” ءيش ناميإلا ّنأ ابوروأ يف نوريثكلا دقتعي
ٍفاك لكشب مهل هرهظن مل انّنأل كلذ اوري مل اًبلاغو .مهتايح يف لمعي عوسي اوري مل مهّنأل
ناك اذإف .هروضح نوسكعي نيذلا ءاسنلاو لاجرلا لامعأو هوجو يف ىرُي هللا ّنألو .انتايح يف
ةّينيد ططخ حارتقا نوديعي اولاز ام ،ليجنإلل يدعملا حرفلا اوعشي نأ نم اًلدب ،نويحيسملا
اوفّرعتي نلو .حلاصلا يعارلا اوري نل سانلا ّنإف ،ةّيقالخأ وأ ةينالقع تالواحم يف ةيلاب
يذلا كلذ اوري نلو .هفتك ىلع هعضيل هنع ثحبيو همساب هوعديو فورخ ّلك ّبحي يذلا ىلع
وه ريثملاو ،ميحرلاو ،يهلإلا ّبحلا اذه .ناسنإلا وه دحاو ّبح هل وه هّنأل ،ةلهذملا همالآ نع ظعن
،ةئيرجو ةميكح تارايخ ذختن نأ ،ءازعألا ةوخإلا اهّيأ ،انلأسي وهو .ليجنإلل مئادلا ديدجلا
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مدقن نأ اّنم بلطي ال هّنإ .حيسملا هب انصلخ يذلا ينونجلا نانحلا مساب اهعنصن
.ةايحلاب لب ،تاملكلاب سيل :نوسيّدقلا لعف امك ،هللا مدقن نأ اّنم بلطي لب ،نيهاربلا
ةضيرملا ،مويلا ابوروأ دعاسنل .ةّيناجمو اًعادبإ بلطيو ،رقفلاو ةالّصلا انم بلطي اذه
هسورعو باشلا عوسي هجو ديدج نم فشتكت ىتح ،- مويلا ابوروأ ضرم وه اذه – ةبعتملا
.دلاخلا لامجلا اذه ملاعلا ىري ىتح انُسفنأ نحن ءيش ّلك يطعن نأ اّلإ انعسي ال .(ةسينكلا)
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