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ةديجملا داليملا دايعأ دعبو ،عوسي داليم نم ةنس يفلأ دعب ؟انتايحل ةليللا هذه لوقت اذام
تفخأ يتلا ةريثكلا ةّيكالهتسالا ةعزّنلا دعبو ،ايادهلاو ةنيزلاب اهب انلفتحا يتلا ةديدعلا
انّنكل ،داليملا ديع نع ةريثك اًرومأ فرعن نحن :اندِّدهي رطخ كانه ،هب لفتحن يذلا رّسلا
بهذن نيأ ىلإ ،ءيش ّلك لبقو ؟داليملا ديع ىنعم ديدج نم فشتكن فيك ،نذإ .اهانعم ىسنن
انديب انذخأي ىّتح :بّبسلا اذهل ديدحّتلاب َبِتُك هّنأ ودبي عوسي داليم ليجنإ ؟هنع ثحبلل
.ليجنإلا عبتنل .هللا ديري ثيح كانه انديعُيو

ثدح يف كمهنمو لغشنم عيمجلا :انتلاح هبشت ةلاحب أدبي عوسي داليم ليجنإ ،عقاولا يف
اذهب .ةريثكلا تادادعتسالا بّلطتي ناك يذلا ،ريبكلا يناكّسلا ءاصحإلا وهو ،ثدحيس ّمهم
نكل .داليملا ديع يف مويلا انب طيحي يذلا وجلل اًهباشم تقولا كلذ يف وجلا ناك ،ىنعملا
عقاو تيبثتل باهذلا ةروص ةعرسب زربتو :يويندلا دهشملا اذه نع انب ىأنت ليجنإلا ةصق
يقتلتو ،تارم ثالث هركذتو ،هل ةّيمهأ ال ودبي ،ريغص عوضوم دنع فّقوتت .هيلع زِّكرت رخآ
ّمث ؛(7 ،2 اقول) "ٍدَوذِم يف" عوسي تَعَجضأ يتلا ،ميرم اًلّوأ :ةّيسيئّرلا ةصقلا تاّيصخش هيف
ّمث ؛(12 ةيآلا) "دَوذِم يف اًعَجضُم اًطَّمَقُم اًلفِط َنودِجَيَس" مهّنأب ةاعرلا اورَّشب نيذلا ،ةكئالملا
ديع ىنعم ديدج نم دجنل ،دَوذِملا .(16 ةيآلا) "دَوذِملا يف اًعَجضُم َلفِّطلا" اودجو نيذلا ةاعّرلا
تسيل هذهو ،ةمالعلا هّنأل ؟دَوذِملل ةّيمهألا هذه اذامل نكل .هيلإ رظنن نأ انيلع داليملا
ةقيرّطلا يه هذهو ،هب ىتأ يذلا نايبلا وه اذه .ملاعلا حرسم ىلإ حيسملا اهب لخد يتلا ،ةفدص
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؟دَوذِملا انل لوقي نأ ديري اذام نذإ .ديدج نم خيراتلا دَلوُي ىتح خيراتلا يف هللا اهب َدِلُو يتلا
.ةّيعقاولاو رقفلاو برقلا :يهو ،لقألا ىلع رومأ ةثالث انل لوقي نأ ديري

.عرسأ لكشب هلكأو هكالهتسالو مفلا نم ماعّطلا بيرقتل دَوذِملا مدختسُي .برقلا .1
يف تاناويحلا .كالهتسالا يف ةهارّشلا :ةّيناسنإلا هجوأ نم هجو ىلإ زمري نأ نكميف
مهبيرق نوسرتفي ،ملاعلا يف لاملاو ةطلُّسلا ىلإ نوعئاجلاو ،اهماعط لكأت لبطسإلا
ُّمهأو !ةّيرحلاو ةماّركلا مويلا ىّتح اهيف سادُت يتلا ةريثك نكامألاو !ةريثك بورحلا .مهتوخإو
لاحلا ناك امك ،اذه داليملا ديع يف ىّتح .راغّصلاو ءافعّضلا اًمئاد مه ةّيرشبلا ةهارّشلا اياحض
ال تاذلملاو ةطلُّسلاو لاملاب عبشت ال يتلا ةّيناسنإلا ،(7 ةيآلا عجار) عوسيل ةبسنلاب
.نيّيسنملاو ،ءارقفلاو ،دعب اودلوُي مل نيذلا نيريثكلا لافطألاو ،راغّصلل اًلاجم حسفت
ىلإ ديدحّتلاب عوسي ءاجو .ملظلاو رقفلاو بورحلا مهتمهتلا نيذلا لافطألا يف اًلّوأ رّكفأ
هيفو .لفط ّلك ةروص ،محل تيب لفط يف ،هيف .ضفّرلاو ءاصقإلا دَوذِم يف اًلفط ءاج ،كانه
.لافطألا نويعب خيراّتلاو ةّسايّسلاو ةايحلا ىلإ رظنن نأ ىلإ ةوعد

،ةّيناسنإلا ةلكشم دجوت كانه ّنأل ،كانه ىلإ ءاج :هَّرقم دجي هللا ،جاعزإلاو ضفّرلا دَوذِم يف
هدجن دَوذِملا كلذ يفو ،كانه حيسملا دِلُو .كالهتسالاو كالتمالا ُمَهَن اهُدِّلوُي يتلا ةالابماللا
،هءانبأ مهتلي اًبأ سيل هللا .انل ءاذغ هسفن نم لعجي ىتح ،ءاذغلا ُمَهَتلُي ثيح ءاج .اًبيرق
لوقيلو انبولق ّسَمَيل ءاج .هنانحب انيّذغُيو ،هءانبأ حيسملا يف انلعجي يذلا بآلا وه لب
،ناطلس بحاصو اًديعب َقبي مل .ةّبحملا يه خيراّتلا ىرجم رّيغت يتلا ةديحولا ةّوقلا ّنإ انل
.دَوذِم يف َعَجضُي نأب هسفنل حمس ،ءامّسلا يف سلاجلا وه .اًعضاوتمو اًبيرق راص لب

،كتايحل ءاذغ دَوذِملا يف هّنإ .كب ٌّمتهم هّنأل ةليللا هذه يف كنم برتقي هللا ،يتخأ ،يخأ
نإو ،ىضرلا مدعو ةئيطخلاب كروعش كسرتفا نإو ،كسرتفت ثادحألاب ترعش نإ” :كل لوقيو
فرعأو .دَوذِملا كلذ يف هتبرج دقل ،تنأ هشيعت ام فرعأ .كعم هللا انأف ،لدعلل اًعئاج تنك
ديع دَوذِم .“اًمئاد كنم اًبيرق ىقبأسو كنم ٌبيرق يّنإ كل لوقأل ُتدِلو .كخيراتو كيسآم
ال ،ْعَّجشت .انع ثحبيو ،انّبحيو ،انعم هللا ّنإ انل لوقي ،هلإلا لفطلل ةلاسر لّوأ وه ،داليملا
ديدج نم دَلوُت كلعجيل دَوذِم يف هللا َدِلُو .طابحإلاو مالستسالاو فوخلا كبلغي نأب حمست
ال ،ةئيطخ دجوت الو ،ّرش دجوي ال .ضيضحلا ىلإ تلصو كّنأ دقتعت تنك ثيح ،كانه ديدحّتلاب
دَلوُتلف :بيرق هللا ّنأ ينعي داليملا ديع .اهنم كصّلخي نأ عيطتسي ال وأ عوسي ديري
!ديدج نم ةقّثلا

كانه نكي مل ،عقاولا يف .رقفلا ىلع اًضيأ انمّلكيو ،برقلا ىلع محَل َتيب ُدَوذِم انمّلكي .2
ساَّنلا ناك .ةليلق ىرخأ ٌءايشأو تاناويحلا ضعبو ،باشعأ كانه ناك :دَوذِملا لوح ةريثك ٌءايشأ
،كانه دِلُو عوسي نكل .لزنملا جراخ دراب لبطسإ يف سيلو ،قدانفلا يف ءفّدلا يف نيسلاج
اًسانُأ اوناك مهّلكو ،ةاعُّرلاو فسويو ميرم :هوُّبحأ نيذلا اّلإ هلوح نكي مل هّنأ دَوذِملا انرّكذيو
ىَنِغ رِهظُي ريقفلا دَوذِملا .ةريبكلا تاّيناكمإلاو ىنِغلا ال ،ةشهّدلاو ةّدوملا مهعمجت ،ءارقُف
.صاخشألاو تاقالعلا لب ،ةطلُّسلا الو لاملا ال :ةّيقيقحلا ةايحلا

لهو ؟هبناج ىلإ نوكن نأ ديرن له ،نحنو .ديدحّتلاب عوسي وه لّوألا ىَنِغلاو ،لّوألا صخّشلاو
،ءيش ّلك لبقو ؟انحلاصم يفو انتيهافر يف ىقبن نأ لّضفن مأ ؟هرقف ُّبحنو ،هنم برتقن
ىلإ نوّوعدم نحنو .كانه ٌدوجوم وه ؟انملاع يف ةريقفلا دِواَذَملا يف ّيأ ،دوجوم وه ثيح هروزن له
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ةفقاسألا دحأ لاق امك .ءارقفلا يف عوسي مدختو ريقفلا عوسيل دجست ةسينك نوكن نأ
اًطرش عضتو ،ملُّظلا تاّيلكيه رييغت لجأ نم دوهجلا كرابتو معدت ةسينكلا" :نيسيّدقلا
ةّيقيقحلا ةعفنملاب دوعت ةّيسايّسلاو ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا تارييغّتلا ّنأ :طقف اًدحاو
.(1980 رياني/يناّثلا نوناك 1 ،ةديدجلا ةنّسلل ةّيوعر ةلاسر ،وريمور راكسوأ) "ءارقفلا ىلع
محل تيب ةراغم لامج قناعن يكل ةّيويندلا ةايحلا ءفد كرتن نأ اًلهس سيل ،ديكأّتلاب
نحن مهنود نم .داليم ديع اًّقح نوكي ال ءارقفلا نود نم داليملا ديع ّنأ رّكذتنل نكلو .ةيراعلا
،داليملا ديع يف ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .عوسي داليم ديعب سيل نكلو ،داليملا ديعب لفتحن
!ديدج نم ةّبحملا دَلوُتلف :ريقف هللا

يف .(ةّيلمعلا رومألا) ةّيعقاولا ىلع دَوذِملا انمّلكي :ةريخألا ةطقّنلا ىلإ اذكه انْلَصَو .3
،كلذل .اًقح دّسجت هللا ّنأ انرّكذي .اًيساق لب ،اًشهدُم اًدهشم دَوذِملا يف لفّطلا لّثمي ،عقاولا
يذلا ،عوسي .ةّيقّتلا رعاشملاو ةليمجلا راكفألا الو ،هيلع مالكلل تاّيرظّنلا يفكت ْدُعَت مل
ُهَشاع لب ،رْقَفلا ىلع اًريثك مّلكتي مل وهو ،اًريقف توميسو اًريقف شيعيس ،اًريقف َدِلُو
نِم :ةّيلمعو ةسوملم انل ُهُتّبحم تناك ،بيلَّصلا ىّتح دَوذِملا نم .انلجأ نم ةياهّنلا ىّتح
انل هّبح نكي مل .انتايح ةوسقو ،بشخلا ةنوشخ راجّنلا نبا قناع ،توملا ىّتح ةدالِولا
.حازملا نم اًئيش الو ،مالكلاب

دِلُو يذلا وه .اًدسج راص يذلا وه ،طقف ةنسح دصاقم ديِرُي ال .رهاظملاب يِفتكي ال هّنإ ،اذهلو
ناك يذلا وه .ةّيجراخ رهاظمو ةرثرث ال ،ةّبحمو دوجس هيف ،ّيلمع ناميإ نع ثحبي هّنإ ،دَوذِم يف
ىلإ بهذن نأو ،ةقيقحلا اّنم بلطي ،بيلّصلا ىلع اًنايرع نوكيسو دَوذِملا يف اًنايرع
يذلا ،وه .دَوذِملا مامأ انقافنو انتاريربتو انراذعأ كرتن نأو ،رومألا يف ةيراعلا ةقيقحلا
عدن ال .ةّيعقاولا لب رهاظملا ديري ال هللا .ةّبحملا بوث يدترن نأ انديري ،نانحِب ميرم ُهْتَطَّمق
اياده هل مّدقنل ،هداليم ديع ،هديع هّنأ امب .اًدّيج اًئيش لمعن نأ نود نم ّرمي اذه داليملا ديع
يف ءاجّرلاو لمألا َضعب همساب ِيحُنلف :انيديأب هانسمل هللا ،داليملا ديع يف !هيضرت
!هودقف نيذلا

ّبّرلا اهّيأ ،اًركش :دبألا ىلإ اّنم اًبيرق ،اًّدج اًبيرق كارن .دَوذِم يف اًعَجضُم ،كيلإ رظنن اّنإ ،عوسي
،صاخشألا يف لب ،ءايشألا يف سيل ّيقيقحلا ىنِغلا ّنأ انمّلعتل ،اًريقف كارن .عوسي
ّنأل ،اًّيعقاو كارن .مهيف كمدخنو كيلع فّرعتن نأ عطتسن مل نإ ،انحماس :ءارقفلا يف ةّصاخو
.نيمآ .ةايحو اًسوسحم اًعقاو انناميإ لعجنل اندعاس :ةّيعقاو انل كتّبحم
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