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رمخلا برشي ال يذلا ّجاحلا
The Pilgrim Who Does not Drink Alcohol

ةمجرت
ةداحش بيسح .ب
يكنسله ةعماج

  ي8حابص8لا ة8قد8ص ح8لا8ص ن8ب ني8مألا ن8ب ي8ضار ا8هاور ،ة8يربع8لا8ب ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ا88هّد88عأ ،اهحّق88ن يذ88لا ني88مألا هن88با ىل88ع )١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفص88لا ة88قد88ص حل88ش ن88ب ميمين88ب ن88ب نوس88تر(
 ،٢٠١٧ طاب8ش ١٥ ،١٢٣١-١٢٣٠ ن8يددع8لا ،ةر8ماس8لا راب8خأ - .ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف ا8هر8شنو

 .٧٣-٧١ .ص

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي888نا888ملألاو ةيس888نرف888لا888ك ىر888خأ تاغ888ل ا8ً88ناي888حأ( ة888يزيل888جنإلا ؛ي888برع888لا م888سر888لا888ب ةي888برع888لا ؛ي888لاح888لا يربع888لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي8ف نو8كرت8شم ك8لان8هو ،ير8ما8س ة8ئام8نامث8لا ة8بار8ق ،نو8لو8حو سل8با8ن ي8ف ير8ما8س تي8ب ّل8ك ىل8ع ا8ًناّج8م
 ةّي88ح ت88لاز ا88م ،ة88يرود88لا هذ88ه .م88لاع88لا نادل88ب ّىت88ش ي88ف ،ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا88ب نيّمت88هملاو نيث88حاب88لا ن88م
  ،)ينس8888ُح( تف8يو  )ني8مألا( مي8ماين8ب ،نيقيقش8لا ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت
 نو888نا888ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب888ش ٢٢ ،يرفص888لا ة888قد888ص نوس888تر( ي888حابص888لا ة888قد888ص ي888ضار مو888حر888ملا يل88888ْجن
.)١٩٩٠ يناثلا

نيملسملا ىلع رمخلا ميرحت لصأ”

 .مكيل88ع ّص88َُقأ ي8ّ8نإ .نيمل88سملا ىل88ع ةي88حور88لا تا88بور88شملا بر88ش م88ير88حت بب88س نو88فرع88ي ن88يذ88لا م88ه ل88ئال88ق
 بر8ش مدع8ب هين8مؤ8م ر8مأ يذ8لا و8ه .ةي8مال8سإلا ة8نا8يد8لا س88888ّسؤ8م ،دّم8حم مهّيب8ن ع8م ت8نا8ك ر8مألا اذ8ه ة8ياد8ب
 نا8ك ا8مدن8ع ،هسف8ن دّم8حمل لص8ح ثداح8ل دوع8ي ك8لذ ل8صأ .ا88ّما8ت اًم8ير8حت مَّر8حم اذ8ه ،ركْس8ُملا وأ رم8خلا
.ةيدوعسلا ةيبرعلا يف نيملسملا ىدل ةسّدقملا ةنيدملا ،ةّكم يف

 ،ركس888ملا بر88888888ُش دم888حم ىو888ن ه888باب888ش ي888ف .ةنس888لا لاو8َ8ط اّد888ج ةّرا888ح ةقطن888م ي888ف ،نوملع888ت ام888ك ،ةّك888م عق888ت
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 ني8ح .هؤاع8مأ تب8هتلاو اًّدا8ح ا88ًعاد888888888ُص ه8ل اّبب8س رم8خلاو ةد8يد8شلا ةرار8حلا .ءوس8ب رعش8ف رِك8س ّىت8ح بر8ش
 ل8ك ىل8ع هم8ير8حت لاح8لا ي8ف ر8مأ ،ةّك8م ي8ف عيظف8لا ّراح8لا ّوج8لا ي8ف ركس8ملا ري8ثأ8ت ة8بوع8ص ىد8م ّس8حأ
 ّىت88ح ه8ّ8نأ ى88لإ ه88يونت88لا بج88ي .مل88سم ّل88ك لمش88ي ّيل88ج م88ير88حتك اذ88ه خ88سر ت88قو88لا ك88لذ ذن88مو ،ه88ير88صان88م
 لص88ي د88ق ،اًد88ج اًد88يد88ش ا8ً8ّيد88سج ا8ً8باق88ع ىقل88ي رم88خلا بر88شي و88هو ةّك88م ةقطن88م ي88ف طبض8ُ8ي ن88م ّل88ك ،موي88لا
 .ا8نز8لا م8ير8حتو رامِق8لا ة8لواز8م م8ير8حت يزاو8ي مال8سإلا ي8ف م8ير8حتلا اذ8ه .تو8ملا ى8لإ ناي8حألا ضع8ب ي8ف
.مالسإلا نم اًذوبنم نوكي نأ هُمكح ،َةثالثلا ِتاميرحتلا هذه قُِرخي نم ّلك

 يمل888سم ن888م رث88888ُك فراع888م )مي888ماين888ب( ني888مألا يد888لاو888ل نا888ك .ي888باب888ش ما8ّ88يأ ى888لإ ي888ندوق888ي عو888ضو888ملا اذ888ه
 ةراج888ت لواز888ي نا888ك .سان888لا ن888م ن888يريثك888لا هي888لإ بّر888ق ةراجت888لا ي888ف زاتم888ملا ه888قذ88888ِح .اه888جرا888خ ن888مو سل888با888ن
 ،ت8قو8لا رورم8ب .هت8عاض8ب عيب8ل ىرق8لا ي8ف )حل8ش( ح8لا8ص هي8بأ ةبحُص8ب لوج8ي نا8ك ه8باب8ش ي8فو ،ةشم8قألا
 سف88ن ي88ف ،موي88لا ى88لإ )حول88س( حيم88س يقيق88ش ةّم88ث لمع88ي ثي88ح ،سل88با88ن ي88ف قوس88لا ي88ف ا8ً8نا8888ّكد عات88با
.ةراجتلا

 ،ةدلب8ل ةدل8ب ن8م ،ىر8خأ ى8لإ ةن8يد8م ن8م ر8فا8سأ تن8كو ،ةشم8قألا عي8ب ي8ف ني8مألا يد8لاو اًض8يأ ا8نأ ُتد8عا8س
 ،نسح88لا تيص88لا يذ ر88جاتل88ل ًان88با سان88لا ينت88فر88ع اذك88ه .شامق88لا تابل88ط لاص88يإل ،اهت88خأل ة88ير88ق ن88م
 وأ رم888خلا ءاست888حا ى888لإ ّتُم888ي ا888م ّل888ك ّنأ888ب ،ىر888خأ ةب888سان888م ي888ف مك888ل تر888كذ د888ق تن888ك .ير888ماس888لا ني888مألا
 ا8ندت8عا .داي8عألاو حار8فألا ي8ف ة888888888ًصا8خ ،اًض8يأ ًاب8جاو ل8ب ،ني8ير8ماس8لا ىد8ل اًّق8ح سي8ل اذ8هف ،ةلص8ب قرع8لا
 ،ّصا88خ لكش88ب ّلاظ88ملا ديع88ل ةق88باس88لا ما8ّ8يألا ي88ف .لاظ88ملاو حسف88لا يديع88ل رم88خلاو قرع88لا ريضح88ت ىل88ع
 ن8م ةد8عاصت8ملا ركس8ملا ةر8خبأ ن8م راوُّد8لا8ب روعش8لا نود8ب ،ير8ماس8لا ّيح8لا ي8ف رور8ملا بعص8لا ن8م نا8ك
 .ركُْسملا بورشملاب ًاّرس ّعتمت مهنم اًمسق ّنأل ،نوملسملا انناريج انخّبوي مل .تويبلا

ميلس هللا حتف ّجاحلا

 ن8ب )تف8ي( ينس8ح يّم8ع لزن8م ى8لإ رفس8لا8ب ي8بأ ي8نر8مأ .انتي8ب ن8م رم8خلا دف8ن ،فيص8لا ما8ّيأ د8حأ ي8ف
 م88ل .ينس88ح يّم88ع عن88888888888ُص ن88م ةّديج88لا ةرم88خلا88ب ني88ئولم88م نيم88خض جا88جز ي88ئا88نإ بل88جل ة88قد88ص مي88هار88بإ
 يت8لا ةاتف8لا ت8نا8ك ينس8ح ةن8با ّنأ ذإ ،ا8فا8ي ى8لإ رف8س ةب8سان8م ّل8ك ي8ف ت8حر8ف .ي8بأ بل8ط راركت8ل جت8حأ
 .م88لاع88لا ي88ف ةور88ث ة8ّ8يأ ي88ل تع88فُد و88ل ىت88ح ،اهت88يؤر88ل ة88صر88ف ة8ّ8يأ تو8ّ8فأ م88ل .يسف88ن اهّتب88حأو يبل88ق ا88هاقت88نا
 نأ ن8م ا8ًفو8خ .ي8بأ ي8ل لا8ق ،“مرك8لو8ط ي8ف ة8قد8ص )يا8كز( ي8كز يّم8ع ن8با تي8ب ن8م جا8جز8لا ي8ئا8نإ ذ88ُخ”
 ةّط888حم ى888لإ ت888عر888هو ،يبي888ج ي888ف دوقن888لا ن888م ليلق888لا ت888سسدو ت888عر888سأ ،ةل888حر888لا يغل8ُ88يو ه888يأر ي888بأ ّريغ888ي
.سلبان زكرم يف ةرجألا تاراّيس

 ّدي8ج ق8ئا8س .رود8لا لّوأ ي8ف ت8نا8ك ،ميل8س هللا حت8ف ّجاح8لا ،ني8بّرق8ملا ي8بأ ءا8قد8صأ د8حأ ةراّي8س ّنأ قف8ّتا
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 ىل8ع ةر8جأ ةراّي8س ق8ئا8س لم8عو ،جاح8لا بقل8لا8ب يظ8حو ّجحل8ل ةّك8مل ب8هذ ّنأ ذن8م عيم8جلا ه8مرتح8ي ،م8يد8قو
 ةظفل88لا ي88ف ا88م لك88ب ًان88مؤ88م اًمل88سم نا88ك هللا حت88ف ّجاح88لا ،ك88لذ88ب ترر888888ُس .هتل88ئا88ع ة88لا88عإل ،ا88فا88ي سل88با88ن ّط88خ
 ه8ترب8خأ ،ه8تراّي8س ى8لإ مامض8نال8ل ي8نا8عدو ي8ل ّش8ه ،ي8نآر ني8ح .هن8يد ض8ئار8ف ّل8ك ىل8ع صر8ح .ىنع8م ن8م
 ك88لذ ن88ع حص88ُفأ م88لو ،ا88م ًائي88ش ذ88خآل ،مرك88لو88ط ى88لإ رفس88لا اًلّوأ ّيل88ع نك88لو ،بي88بأ ل88ت ى88لإ ه88888ّجوت88م ي8ّ8نأ88ب
 لا88ق ،“ق88يرط88لا سف88ن ي88ف ر88فاس88م ي8ّ8نإ ،يع88م كذ88خآل َلاع88ت” .لأس88ي م88ل ميل88س هللا حت88ف ّجاح88لاو ،اًوه88س
 جا888جز888لا ن888م نيم888خض ني888ئا888نإ تلم888ح ،ة888قد888ص ي888كز يّم888ع تي888ب دن888ع مرك888لو888ط ي888ف ت888لز888ن .ميل888س ّجاح888لا
 تلّم8888ح .رم8888خ اءا8888عو امه8ّ888نأ ح8888ضاو8888لا ن8888م نا8888كو ،ةب8888سان8888م ةّل8888طر8888ق ي8888ف عو8888ضو8888م امهن8888م ّل8888ك ،رض8888خألا
 ي88ف ي88تد88عاس88مل ميل88س ّجاح88لا ق88ئاس88لاِ جر88خي م88ل ،ا88م بب88سلو ،ةراّيس88لا ر88هظ ىل88ع امهي88ف ا88مو نيتّل88طرق88لا
 ًالدب8ف بلق8نا د8ق ق8ئاس8لا جاز88ِم ّنأ اًح8ضاو اد8ب .ةراّيس8لا ي8ف يدعق8م ذ8خآل تد8عو امهط8بر تمك8حأ .ك8لذ
 ةي888مال888سإ ةراب888ع ،“هللا888ب الإ ةّو888ق الو لو888ح ال” هسف888ن ني888بو هني888ب بضغ888ب متمت888ي ذ888خأ ،حمس888لا ه888جو888لا ن888م
 يأ “הליח אלא םוקיד ליח תיל” ةي888مارآلا ي888ف ا888ندن888ع لوقل888ل ًاب888يرق888ت ل888صألا ْقب88888ِط ةخس888ن ي888هو
 مرك8لو8ط ن8م ق8يرط8لا لاَوط ،هسف8ن ني8بو هني8ب ضاعت8ما8ب رّرك8يو دوع8ي نا8ك اذك8ه ،“ه8تّو8ق اّلإ ةم8ئا8ق ةّو8ق ال”
.اذه هفّرصت ىنعم نع هلأسأل ؤرجأ مل .افاي ىلإ

 ،ّين8ب ا8ي” :ي8ل لا8ق .هقن8حو هبض8غ بب8س ن8ع هت8لأ8س ا8هدن8عو ،ةراّيس8لا ن8م با88ّكر8لا لز8ن ا8فاي8ل ان8لو8صو دن8ع
 ّن8888كأ ي8ّ888نإ” .تب8888جأ ،حيح8888ص مع8888ن ،“؟رم8888خلا ةي8888نآ ت8888سيلأ ،ةراّيس8888لا ر8888هظ ىل8888ع تلّم8888ح اذا8888م ي8888ل ل8888ق
 لا8ق ،“ه8عام8س ّدو8ت ا8م ّل8ك ك8ل يكحي8س و8هو هع8م رواش8ت سل8با8ن ى8لإ ك8عو8جر دن8ع ،كي8بأل اًريب8ك ا88ًمارت8حا
 ام8888ب تم8888ق .سل8888با8888ن ى8888لإ ةد8888ئاع8888لا تاراّيس8888لا ةّط8888حم ى8888لإ هق8888ير8888ط ي8888ف را8888سو ،ًابيج8888م ميل8888س ّجاح8888لا ي8888ل
 تارظن8لا ضع8ب ينت8لدا8ب ،هتن8با هي8تا8ب .ينس8ح يّم8ع بادر8س رم8خب جا8جز8لا يتي8نآ تأل8م ،ي8بأ ي8نا8صو
 ةّط88حم ى88لإ ّيدي88ب امهتلم88ح .)قلت88شي( ك88لذ ظ88حلي نأ نود ني88ئا88عو88لا ألم88ي ا88هد88لاو نا88ك امني88ب ،ةسلتخ88ملا
 .رودلا سأر يف ةفقاولا جاچابلا/ةراّيسلا قودنص ىلإ امهتلخدأ ،تارايسلا

رمخلا برش ميرحت ّقبُطي يذلا ّجاحلا

 ن8م اًرو8ف ما8ق ،ةرايس8لا ي8لو8خد دن8ع ينب8قار .د8يد8ج ن8م ميل8س هللا حت8ف جاح8لا ةراّي8س ت8نا8ك اه8ّنأ8ب ترر88888ُس
 ي8ف ا8م ر8مأ8ب مايق8لا هيل8ع ّنأ8ب ر88ّكذ8ت ه8نأل ،ي8نذ8خأ8ي نأ عيطت8سي ال ه8ّنأل رذت8عا ا8ًنز8ح حضن8ي ه8جو8بو ،هدعق8م
 امهتع8ضوو قودنص8لا ن8م نيتي8نآلا ت8جر8خأ .اًق8حال ل8ب نآلا سل8با8ن ى8لإ ر8فاس8م ري8غ وه8ف هيل8عو ،ةن8يد8ملا
 برغت8سا .ناك8ملا ردا8غو ،رود8لا سأر ن8م ه8ترايس8ب جر8خ ّجاح8لا .رود8لا ي8ف ةي8ناث8لا ةرايس8لا قودن8ص ي8ف
 نّم88خ ي88كذ ب88كار .ىر88خألا ةرايس88لا ى88لإ يع88م اولقت88ناو ،ه88فّرص88ت ن88م اًض88يأ ةرايس88لا با888ّكر ي88قا88ب اد88ج
 امه8ّنأ8ب اًل8ئا8ق ة8يادب8لا ي8ف تصّلم8ت .ني8ئا8عو8لا ي8ف اّم8ع يع8م قّقح8ي عر8شو ،بب8سلا يمظ8عو يم8حلب ين8ّنأ
 ا8فا8ي ن8م نوت8يز8لا ت8يز دروت8سأ في8ك ،ك8لذ ن8م اًّد8ج با888ّكر8لا برغت8سا .ا8فا8ي ن8م نوت8يز8لا ت8يز8ب ناءولم8م
 نأ ن8م تيش8خ .ارم8خ ناءولم8م ناءا8عو8لا ،ةقيقح8لا8ب ُتقط8ن ّىت8ح ّين8ع “اوّل8حي”م8ل ؟ت8يز8لا ةن8يد8م سل8با8نو
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 ي88ل او88حر88ش ،ؤشج88تو ةر88غر88غ ني88بو ،ةهقهق88ب اور88جفنا ك88لذ لد88ب نك88لو ،ميل88س ّجاح88لا ام88ك ّين88م اوبضغ88ي
 د8ير8ي الو ،عرو مل8سم ه8ّنأ ذإ ،ةرايس8لا ي8لو8خد دن8ع ةراّيس8لا ن8م ميل8س ّجاح8لا جور8خ نو8برغت8سي ال مه8ّنأ
 نأ ض8فر8ل ني8مألا كا8بأ مرت8حا ميل8س جاح8لا ّنأ الو8ل ،اّد8ج ظوظ8حم ك8ّنإ” .هن8يد ع8م ضراعت8ي ءي8ش لق8ن
 .يل اولاق “مركلوط يف كذخأي

 تل8888صو ا8888مدن8888ع .نآرق8888لا حورو ضراعت8888ي ر8888مألا اذ8888ه ّنأ ثداح8888لا ك8888لذ ّىت8888ح فر8888عأ م8888ل ين8ّ888نأ ةقيقح8888لا
 ة8نا8صر8ب ي8نرب8خأ م8ث ،ي8بأ مست8با ة8يادب8لا ي8ف .ميل8س ّجاح8لا لع8ف ام8ب ه8ترب8خأو ي8بأ ى8لإ تي8تأ ،سل8با8ن
 م8ل ك8لذ8لو ي8فر8ش ّس8م ون8ي م8ل ه8ّنأل ،ميل8س ّجاح8لا عن8ص ًانس8ح” .نيمل8سملا ىل8ع رم8خلا بر888888ُش م8ير8حت ن8ع
.“اضيأ ةرمخلا نوبرشي ال جاّجُح ةمث” فاضأو يبأ يل لاق ،“هتراّيس نم كلزُني

“


