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 سدونيس حاتتفا يف 

 

 يه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،ةمعن نمز يهف ،هذه ريكفتلاو ءاغصالاو ءاقللا ةبسانم شعنل
 ،“اًعم ريسن نأ” يه ىلوألا .لقألا ىلع صَرُـف ثالث هيف دجن نأ ،ليجنإلا حرفب ،انل حمسي ،ةمعن نمز
 حوتفم ناكم وحن يأ :ةيدونيس ةسينك وحن ،انتايلكيه ّلك يف ةتبY ةروصب نكلو رخآل نيح نم سيل

 ريصنل ةصرفلا سدونيسلا انحنمي مث .هيف كراشي نأ هنكميو هتيب يف هّن` دحاو ّلكو عيمجلا رعشي ثيح
 ةيوعرلا انمومه نع ىتح فقوتنو ،ةداتعملا انتايح تاعاقيإ نم ةحارتسا ذخأنف :"يغصت ةسينك"
 دقفي مل !دوجّسلا ةالص ىلإ مويلا دقتفن مك .ةالّصلاو دوجّسلا يف حوّرلا ىلإ ءاغصإلا .يغصنو فقنل
 نع تاوخألاو ةوخإلا ىلإ ءاغصإلاو .دوجّسلا ىنعم موهفم اًضيأ اودقف لب ،طقف دوجّسلا ةداع نوريثكلا
 نعو ،ةيوعرلا ةايحلا دّدجتل ةّحلملا ةجاحلا نعو ،ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف ناميإلا تامزأو لامآلا
 ىلإ اًمئاد دعنل  .“براقت ةسينك” ريصنل ةصرف انيدل ،اًريخأ .يلحملا عقاولا نم يت� يتلا تاراشإلا
 ةسينك ىلإ لصن مل اذإ .اذكه اًمئاد هللا لمع .نانحلاو ةمحّرلاو برقلا وه هللا بولسأ :هللا بولسأ
 لب ،بسحف تاملكل� سيل اذهو .عوسي ّبّرلا ةسينك نوكن نل ،نانحلاو ةمحّرلا فقاومب هذه براقتلا
 لّمحتت لب ،ةايحلا نع لصفنت ال ةسينك :ملاعلاو عمت�ا عم ربكأ ةقادص طباور ميقنف ،روضحل�
 ال .ةرسكنملا بولقلا ،هللا مسلبب ،يفشتو حورجلا دمضتف ،اننمز يف رقفلاو فعضلا عاونأ ةيلوؤسم
 .نانحلاو ةمحّرلاو برقلا :وهو �دعاسي نأ بجي يذلا هللا بولسأ ىسنن

 
 ،حوّرلا ىلإ ةجاحب انّنأل !حوّرلا هنكسي اًنمز سدونيسلا اذه نكيل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

 ،دويقلا كفيو ،تيم وه ام ّلك يِيُحيو ،قالغنا ّلك نم رّرحي يذلا ،اًمئاد ةديدجلا هللا ةخفن ىلإو
 �راكفأ �دوقت ثيح ىلإ سيلو هللا ءاشي ثيح ىلإ �دشري يذلا وه سدقلا حوّرلا .حرفلا رشنيو
 ةسينك عنصن نأ بجي ،ىرخأ ةسينك عنصن ّالأ بجي" :هللا همحر ،راجنوك بألا �ركذي .ةيصخشلا انقاوذأو
 لجأ نم .يّدحتلا وه اذه .)193 ،1994 وناليم ،ةسينكلا يف فئازلاو يقيقحلا حالصإلا( "ةعونتم



 ةّوقلا نم ديزمب حوّرلا ىلإ لهتبنل ،ه¤إ اهمهلي نأ هللا ديري ديدج ّلك ىلع ةحتفنمو ،“ةعّونتم ةسينك”
 .ةعاجشو ةعاطب يأ ،ةلاسرلاو ةكرشلا قلاخ ،هللا ديري امك ،اًعم رسنلو ،عضاوتب هيلإ غصنلو ،تابثلاو

 
 ،انهافش ىلع ةايحلا تاملك عضتو ةديدج تاغل قلخت يذلا تنأ .سدقلا حوّرلا اهّيأ ،لاعت

 لاعت .ليلق اهلبقتسمو ريثك اهيضام ،ءاّمص اهّنكلو ةليمج ،فحتم ةسينك ريصن ن` حمست ال ،انِمحا
 الو ،تاؤبنلا ةوق نم ْفِّفخن الو ،طابحإلا انبلغي ن¬ ةيسدونيسلا ةربخلا يف انسفنأل حمسن ال ىتح ،اننيب
 انبولق حتفاو ،سودقلا ةّبحملا حور ¤ ،لاعت .ةميقع تاشقانم ىلإ ءيش ّلك ديعن نأ ىلإ رمألا انب ِهتني
 هجو دّدجو ،قلاخلا حوّرلا اهّيأ ،لاعت .نمؤملا سدقملا هللا بعش دّدجو ،ةسادقلا حور ¤ ،لاعت .ءاغصإلل
 .نيمآ .ضرألا


