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هابتنالا عوسي هِّجوي ،هتراجحب نيبَجعُم يجراخلا لكيهلا لامج ىلع مّلكتي ضعبلا ناك امنيب
لكيهلا لوزيس ،عقاولا يف .ةّيرشبلا خيرات زّيمت يتلا ةّيواسأملاو ةملؤملا ثادحألا ىلإ
زّيمن نأ فرعن نأ ّمهملا نمف .ملاعلا اذه يف ءيش ّلك لوزي امك ،ناسنإلا يديأب ينبملا
.خيراتلا تابّلقت طسو يف ىّتح ،ليجنإلل ذيمالت ىقبن يكل ،هيف شيعن يذلا تقولا

،دحأ مكَّلِضُي ال :امه ،نيَنثا نيَداشرإ عوسي ّبّرلا انل مّدق ،زييمّتلا ةقيرط ىلع انّلدي يكلو
.ةداهّشلا اوُّدأو

يتلا ةفيخُملا ثادحألا عقتس “فيك” و “ىتم” نيقلقلا ىلإو ،هيعمتسمل عوسي هلاق ٍرمأ لّوأ
يمسا َنيلِحَتنُم ِساَّنلا َنِم ٌريثَك يتأي َفوَسف !دَحَأ مُكَّلِضُي نَأ مُكاَّيِإ" :اذه وه ،اهيلع مّلكت
ِبورُحلاِب مُتعِمَس اذِإو" :فاضأو .(8 ،21 اقول) "مهوعَبتَت الف !تْقَولا َناح دق !وُه انَأ :نولوقَيف
عوسي دارأ ،اًذإ ،لالض ّيأ نم .انل ديفم رضاحلا تقولا يف اذهو .(9 ةيآلا) "اوعَزفَت الف نَتِفلاو
اّنك ول امك ،ةّيثراك وأ ةّيفارخ ةقيرطب اًّدج ةعجفُملا عئاقولل انتءارق ةبرجت نم ؟انرِّذحي نأ
هذهب انرّكف نإ .ريخ لمع ّيأب مزتلن نأ ُدْعَب اًيدجُم دُعَي ملو ،ملاعلا ةياهن نم اًّقح نيبيرق
ةلتعَم ةّيلوضفب تاباجإلا نع ،كلذ دعب ثحبن امّبرو ،اندوقي نأب فوخلل حمسنس ،ةقيرّطلا
ةرايزل نوبهذي نيّيحيسملا نم ديدعلا مويلاو - نوريثك مهو ،ظحلا ءاَّرُق وأ ةرَحَّسلا بيذاكأ يف
تاّيرظّنلا ىلع لكّتن ،ىرخأ ةّرم ،وأ ؛- هللا توص ناك ول امك مهجرب نع اوثحبيل ،ةرَحَّسلا
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نوّيمازهنا اًمئاد اًمومع مهو ،ةريخألا تاعاّسلا يف اورهظ نيذلا نم ،ام “حيسمل” ةّيلايخلا
ال” :اًلئاق عوسي انرّذح .عوسي ّبّرلا حور دجوي ال ،انه .ةيفخ تارماؤم ىلإ ءيش ّلك نوبسنيو
اومّلعت لب ،فوخلا نم حورب ثادحألا اوهجاوت الو ،جذاّسلا لوضفلاب اورهبنت الو ،“دحأ مكَّلضُي
نِم ٌةَرْعَش َدَقفُت نَل"و هللا نم نوبيرق مكّنأ نيقثاوو ،ناميإلا نويعب ثادحألا اوؤرقت نأ
.(18 ةيآلا) "مكِسوُؤُر

،ثراوكلاو تاروّثلاو ،بورحلاو ،ملألا تالاحو ،ةّيواسأملا ٍثادحألاب اًعَّصَرُم ةّيرشبلا خيرات ناك نإ
تسيلو ،(9 ةيآلا عجار) ةياهّنلا تسيل رومألا هذه ّلك ّنأ - عوسي لاق امك - اًضيأ ٌحيحص وهف
انّنأ نورّكفي نيذلا ةّيمازهنال ملستسن انلعجي وأ انُّلشي فوخلا عدن نأل اًهيجو اًبّبس
حمسي ال عوسي ّبّرلا ذيملت .لمع وأ مازتلا يأ نم ةدئاف ال هّنأو ،ءيش ّلك انرسخ
هلإ وه ههلإ ّنأل ،فقاوملا بعصأ يف ىّتح ،طابحإلل ملستسي الو ،هّلشي نأب مالستسالل
،ديدج نم انرظن عفرن نأ اًمئاد اننكمي هعم :تارثعلا نم اًمئاد هضهني يذلا ،ءاجّرلاو ةمايقلا
وأ ةّيخيرات وأ ةّيفاقث ،ةنحم ةّيأ – ةنحملا مامأ ّيحيسملا ،كلذل .ديدج نم قلطننو أدبن نأو
اًضيأ انأو .“؟هذه ةمزألا ةظحل لالخ نم عوسي ّبّرلا انل لوقي اذام” :هسفن لأسي - ةّيصخش
لوقي اذام ؟هذه ةثلاثلا ةّيملاعلا برحلا مامأ عوسي ّبّرلا انل لوقي اذام :مويلا لاؤّسلا اذه حرطأ
ام ،اًّيلمع” :لءاستي يحيسملا ،ةاناعملاو رقفلا دّلوت ةبعص ثادحأ تعقو اذإو ؟عوسي ّبّرلا انل
عوسي ّبّرلا يل لوقي اذام :لاؤّسلا كسفن لأسا ،برهت ال .“؟هلعفأ نأ يننكمي يذلا ريخلا وه
؟ريخ نم عنصأ نأ عيطتسأ اذامو

.اًّيباجيإ يناّثلا داشرإلا نوكي نأ ةفدص سيل ،“دحأ مكَّلِضُي ال” :اًلئاق عوسي اناصوأ نأ دعب
هذه ىلع دّكؤأ نأ ّدوأ .ةَداهَّشلا اوُّدَؤُت يكل ةبسانم دئادّشلا .(13 ةيآلا) "ةَداهَّشلا اوُّدَأ" :عوسي لاق
ىّتح ،ةايحلا فورظ نم اًءدب ،دّيج ءيش لمعل ةصرف دوجو ينعت اهّنإ .ةبسانُم :ةليمجلا ةملكلا
ّيحيسملا - ثدحي امل اياحض ىقبن اّلأ :ليمج ّيجذومن ّيحيسم ٌّنف هّنإ .ةّيلاثم نوكت ال امدنع
ةّيفخملا ةصرفلا منتغن لب ،- انل ءيست اهّنإ ،ةئيس ءاذيإلا ةيجولوكيسو ةيحض سيل
ةمزأ ّلك .هينبن نأ نكمي ريخل ةصرف كانه ،ةّيبلسلا فقاوملا ّلك يف .انل ثدحي ام ّلك يف
انتّصق ةءارق اندعأ نإ كلذ كردن نأ اننكمي .ومّنلا لجأ نم تابسانم مِّدَقُتو ةّيناكمإ يه
لخاد ديدحّتلاب أدبت اهّنإف ،مامألا وحن اهذخّتن يتلا تاوطخلا ّمهأ ،اًبلاغ ،ةايحلا يف :ةّيصخّشلا
يتلا ةوعّدلا مهفن كلذب .نامألا مادعناو ،ةرطيّسلا نادقفو ،نحملا فقاومو ،تامزألا ضعب
،ةعّورم اًثادحأ كلوح نم ىرت امنيب :اّنم ٍدحاو ّلك ىلإو ،كيلإو ،ًةرشابم َّيلإ مويلا عوسي اههّجوي
له ؟لعفت اذام تنأ ،ةئبوألاو تاعاجملاو لزالّزلا ثدحت امنيبو ،تاعارّصلاو بورحلا دادزت امنيبو
؟دجلا ىرت ال ىّتح هب وهلت ام دجت له ؟ةنهارلا ةدّشلا يف رّكفت ال ىّتح ىرخأ ٍرومأ يف رّكفت
فقاوملا هذه حبصت مأ ؟ثدحي امل ملستستو عضختو فَّيكتت له ؟ىرت ال ىّتح كهجو رِدُت له
بئاصملا مامأ :هسفن لأسي نأ اّنم دحاو ّلك ىلع بجي مويلا ؟ليجنإلل دهشت يكل تابسانم
سانلاو نيريثكلا لافطألا عوج مامأو ،اًّدج ةّيساقلا ةثلاثلا ةيملاعلا برحلا هذه مامأو ،ةديدعلا
ىّلحتأ نأ نود ،يتايح ىنعم عيضأو ،يتايح عّيضأو ،لاملا ردهأو رذبأ نأ يننكمي له ،نيريثكلا
؟اًمدق ّيضملاو ةعاجشلاب

انل ديدش ريذحت ةباثمب عوسي ةملك ُّدَعُت ،اذه يملاعلا ريقفلا موي يف ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،ةقونخملا ةخرّصلا عامس نم انعنمي يذلاو هنم اًئيش انيدل يذلا يلخاّدلا مَمَّصلا كلذ ِرْسَكِل
انل لاق املثم ،دهشنو ،ةحورجم تاعمتجم يف اًضيأ مويلا شيعن انّنإ .نيفعضألا ِمَلَأ ةخرص
اهنم مّلأتي يتلا ةوسقلا يف رّكفن نأ طقف يفكي – فنع دهاشم ،ديدحّتلاب ليجنإلا
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رّيغت نع ةجتاّنلا ةمزألا هجاون نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،داهطضاو ملظو ،- يناركوألا بعّشلا
لب ،ةّيدسج طقف سيل ،تابارطضالا نم ةريثك اًراثآ اهءارو تفّلخ يتلا ،ةحئاجلا نعو خانملا
نزحب دهشنو ،ٍبعش ىلع موقي اًبعش اًضيأ ىرنو .ةّيعامتجاو ةّيداصتقاو ةّيسفن اًضيأ
فعاضتو نيريثكلا ءايربألا توم بّبست يتلا ،برحلا ةثراكو ،ديدّشلا تاعارّصلل عاسّتا
يف مُهو ،نوريثكلا تاوخألاو ةوخإلا رجاهي ،سمألا نم ريثكب رثكأو ،اًضيأ مويلا .ةيهاركلا ّمس
،رارقتسالا مدع يف نوريثك صاخشأ شيعيو .لمألا نع ثحبلل ،ةميزعلا اودقف دقو ،ةنحِم
،اًضيأ مويلاو .ةقئاللا ريغو ةلداعلا ريغ لمعلا فورظ ببسب وأ لمعلا صرف صقن ببسب
ةفّلغم انبولق تناك نإو .ةمزأ ّلك نم اًرّرضت رثكألا اياحّضلا مه ءارقفلا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىرن نلو ،مهلجأ نمو مهعم يكبن نلو ،تماّصلا مهملأ خارص عامس نم نّكمتن نل ،ةيلابم ريغو
،ندملا اياوز ىلإ بهذن نأ انيلع .انِنُدُم يف ةّيسنملا اياوّزلا يف ئبتخي نزحلاو ةدحَولا نم مك
رقفلاو ريثكلا ملألاو ريثكلا سؤبلا ىرنس كانه :ةملظملاو ةّيسنملا اياوّزلا هذه ىلإ
.ريثكلا

،مؤشلا ءايبنأ ىلإ عمتسن ال .دحأ انّلضي ال يكل ةحضاولاو ةّيوقلا ليجنإلا ةوعد عمسنل
حرتقتو بعّشلا تاجايتحا ّلغتست يتلا ،ةّيوبعّشلا تاءادنب اننتفي نم ىلإ بذجنن الو
طقف ةديفم تافصو انيلع نوضرعي نيذلا “ةبذكلا ءاحسملا” عبتن ال .ةعداخو ةلهس اًلولح
ِّدَؤُنل ،كلذ سكع .حبّرلا مساب ،شيمهّتلاب ءارقفلا ىلع مكحتو ،نيليلقلا ةورث ةدايزل
فقاوملا يف ،تابسانملا زهتننلو ،ةملّظلا طسو يف ءاجّرلا راونأ لعشنل :انتداهش
مزتلنلو ،ةّوخأ رثكأ لقألا ىلع ،اًيّوخأ اًملاع ينبنو حرفلا ليجنإل دهشن يكل ،ةّيواسأملا
يكل برهن ال .نيفعضألا بناجب اًمئاد فقنلو ،مالّسلاو ةّيعرّشلاو ةلادعلا لجأ نم ةعاجشب
اًهجو هشيعن يذلا خيراّتلا اذه يطعن ىّتح حفاكنل لب ،خيراّتلا نم انسفنأ نع عفادن
.اًفلتخم

نإ .انيلع رهسيو بأ وه يذلا ،هللاب انتقث يف .عوسي ّبّرلا يف ؟هّلك اذهل ةّوقلا دجن نيأو
،عوسي .ّبحلا يف ومنن نأ :قيرطلا وه اذه .ّبحلا ىلع انتردق انيف ديزيس ،انبولق هل انحتف
نِم ٌةَرْعَش َدَقفُت نَل" :هلوقب متتخا ،باهرإلاو فنعلا دهاشم ىلع مّلكت نأ دعب ،عقاولا يف
له .انعم ريسيو انسراح وهو انعم عوسي ّنأ ينعي ؟كلذ ينعي اذام نكلو .(18 ةيآلا) "مكِسوُؤُر
ةلمجلا هذه دّدرن نأ بجي ؟كعم ريسي عوسي ّبّرلا ّنأب ناميإلا اذه كيدل له ؟ناميإلا اذه يدل
،ّيلع رهسيو ،ينّبحيو ينفرعيو ،يبناجب وهو بأ هللا :اًملأ رثكألا تاظحّللا يف ةّصاخو ،اًمئاد
ىلإ رظنأ امدنع ؟اذه ىلع بيجأ فيكو .يسأر نم ةرعش َدِقفأ نَل هعمو ،يِب ينتعيو ،ماني الو
،ءارقفلا لهاجتت يتلا هذه ءاصقإلا ةفاقث ىلإ رظنأ امدنعو ،نيجاتحملا تاوخألاو ةوخإلا
مل نيذلا لافطألا لهاجتتو ،نّسلا رابك لهاجتتو ،لقألا تاناكمإلا يوذ صاخشألا لهاجتتو
كلت يف ّيحيسم ينوكب هلمعأل هب رعشأ يذلا ام ،اذه ّلك ىلإ رظنأ امدنع ...دعب اودلوي
؟ةظحللا

،ميدق ديلقت كانه .كانه دوجوم عوسي ّبّرلا .اًلامهإ مهَّدشأو ،هءانبأ ّبحن نأ رّرقنلف ،انّبحي وه
كرت ّمتي ،داليملا ديع ءاشع يف :هيلع ظفاحي نم كانه لازي ال ،ايلاطيإ ىرق يف انه ىّتح
يف لهو .جاتحم ريقف صخش لالخ نم ديكأتلاب بابلا عرقيس يذلا عوسي ّبّرلل اًغراف اًناكم
؟سانلا ءالؤهل اًيلاخ اًناكم دجوي يبلق يف له ؟سانلا ءالؤهل اًيلاخ اًناكم اًمئاد دجوي كبلق
،ءارقفلاب ِنتعنل ؟تامازتلالاو ةّيعامتجالا تابسانملاو ءاقدصألا عم اًدج نولوغشم انّنأ مأ
وهف .(9 ،8 ستنروق 2 عجار) اًريقف راص انلجأ نم يذلا ،هسفن حيسملا مهصخش يفف
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اننكمي ال .مهسوؤر نم ةرعش دَقفُت ال ىّتح ،نولوؤسم انّنأب رعشنل .ءارقفلا عم فطاعتي
نأ نود نم ،ةليمجلا لكيهلا ةراجحب نينوتفم ،ليجنإلا مهنع مّلكت نيذلا لثم ىقبن نأ
يفو ،ههجو يف يذلا ،ريقفلا امّيس الو ،ناسنإلا وهو ،يقيقحلا هللا لكيه ىلع فّرعتن
.اًدبأ كلذ َسنن ال .وه كلذ لاق دقل .عوسي دجوي ،هحارج يفو ،هتصق
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