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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

عوسي ينطاوم ّنأ (6-1 ،6 سقرم عجار) دحألا اذه ايجروتيل يف هأرقن يذلا ليجنإلا انل يوري
ةرصانلا ىلإ داع ،ليلجلا يف ىرخأ ىرق يف عوسي رّشب نأ دعب .هب نونمؤي الو نوُّكُشي اوناك
مهو نوريثك لءاستف .عمجملا يف مّلعي ذخأ ،تبس موي يفو .فسويو ميرم عم أشن ثيح
انناريج نم يأ ميرمو راجنلا نبا وه سيلأ ؟ةمكحلا هذه ّلكب يتأي نيأ نم" :هيلإ نوعمتسي
اًءزج اًضيأ تحبصأ ةملك عوسي لاق ،فقوملا اذه مامأ .(3-1 تايآلا عجار) "؟اًديج مهفرعن نيذلا
اهلوقنو .(4 ةيآلا) "هِتيَبو ِهِبِراقَأو ِهِنَطَو يف َّالِإ ٌّيِبَن ىرَدزُي ال" :يهو ةّيبعشلا ةمكحلا نم
.ةريثك تارم

اوفرعتي مل مهّنكل ،عوسي اوفرع مهّنإ لوقن نأ اننكمي .عوسي ينطاوم فقوم دنع فقوتنل
نأ اننكمي هّنأ مهفن انلعجي فالتخالا اذه ،عقاولا يف :فَّرعتو فرع نيب فالتخا دجوي .هيلع
نورخآلا هلوقي ام ىلع دمتعن نأو ،ةركف هنع َنِّوكن نأو ،ام صخش نع ةفلتخم ءايشأ فرعن
ةّيداع ةفرعم كلت ،لوقأ .يفكي ال اذه ّلك نكل ،ّيحلا يف رخآل نيح نم هيِقتلن امبرو ،هيف
انّنأ نظن :اًعيمج اهجاون ةفزاجم هذه .صخشلا كلذ يف ديرف وه ام ىلع فّرعتت الو ةّيحطسو
.ةقبسملا انماكحأ يف مهيلع قلغنو ،مهفّنصن انّنأ وه أوسألاو ،ام صخش نع ريثكلا فرعن
!هنع ءيش ّلك اوفرع مهّنأ اونظو اًماع نيثالث ذنم هنوفرعي اوناك عوسي ونطاوم كلذك
نيأ نم نكل ؟ميرمو راجنلا نبا وهو ،اننيب ومني هانيأر يذلا يبصلا اذه سيلأ" :اولاقف
اوفقوت مه .اًقح عوسي وه نم طق اوكردي مل ،عقاولا يف .ةقثلا مدع نم ؟ةلئسألا هذه مهيتأت
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.عوسي يف يذلا ديدجلا اوضفرو ةيجراخلا رومألا دنع

ةقبسملا ماكحألا ةيروتاتكيدو ةداعلا ةلوهسل حمسن امدنع :ةلكشملا بل ىلإ لخدن انهو
انسفنأل حمسن نأو ديدج وه ام ىلع حتفنن نأ بعّصلا نم نوكيس ،انيلع رطيست نأب
رمألا يهتنيو .ةقبسملا ماكحألابو ةداعلا بسحب ءيش ّلك بقارن نحنف .همامأ شاهدنالاب
تيبثتل طقف ىعسن انّنأ ،سانلا ىتحو تاربخلاو ،ةايحلا مامأ ،نايحألا نم ريثك يف انب
عم اًضيأ ثدحي نأ نكمي اذهو .رِّيغنو انسفنأ بعتن نأ اًدبأ رطضن ال ىتح ،انططخو انراكفأ
هنع ريثكلا فرعن انّنأو ،عوسي فرعن انّنأ دقتعن نيذلا نحن انل ،نينمؤملا نحن انلو ،هللا
حاتفنالا نودب .يفكي ال ،هللا عم ،اذه .اًمئاد اهسفن ءايشألا رّركن نأ انيفكيو ،لبق نم
،شاهدنالا نودبو ،هللا تآجافم ىلع حاتفنالا– اًديج اوغصأ – صاخ لكشبو ،ديدج وه ام ىلع
تلق .ةّيعامتجا ةداع ،ةداع حبصتو اًئيشف اًئيش ىشالتت ةبِعتم "تابلط" ناميإلا حبصي
امدنع :هللا عم ءاقللا ثدحي امدنع ديدحتلاب وه شاهدنالا ؟شاهدنالا وه امو .شاهدنالا :ةملك
اوفّرعتو عوسي اولباق نيذلا صاخشألا ةديدع تارم :ليجنإلا ْأرقنل ."ّبّرلا تلباق دقل" لوقأ
نأ :يأ قيرطلا اذه يف ريسن نأ بجي ،هللا عم انئاقل يف نحنو .شاهدنالاب اورعش هيلع
.اًينيتور سيلو ،ّيقيقح ءاقللا اذه ّنأ انل دكؤت ةداهش لثم هّنإ .شاهدنالاب رعشن

؟ببسلا وه ام ؟اذامل ؟هب اونمؤي ملو ،هب عوسي ونطاوم فرتعي مل اذامل ،ةياهنلا يف
ّرس ،هنوفرعي ال .دّسجتلا رس يف يذلا ةرثعلا رجح نولبقي ال مهّنإ راصتخاب لوقلا اننكمي
نأ راعلا نم هّنأ نورعشيو لهجلا وه ببسلا نكلو ،هنوفرعي ال .ّرّسلا نولبقي الو ،اذه دّسجتلا
ةيهولألا ّنأو ،راجنلا نبا نوكي نأ نكمي هللا نبا ّنأو ،اندسج ِةراغَص يف هللا ةمظع رهظت
همالك يفو طيسب ناسنإ هجو يف ّلحي نأ نكمي هللا ّنأو ،ةّيرشبلا يف يفتخت نأ نكمي
ةايح ةباتر يف ،اًسوملم راص هنوكو ،هللا دّسجت :ةرثعلا رجحو كشلا وه اذه .هلامعأ يفو
لعجو ،انل ٍبرد َقيفر راصو ،يرصانلا عوسي يف ،ناسنإ يف اًسوملم هسفن لعج هللا .ةيموي
انمهفي وهف اّنم دحاو هّنألو !ةليمج ةالص هذه ،عوسيل اهوُلوق :"انم دحاو تنأ" .اّنم اًدحاو هسفن
،اننوؤش يف لخدتي ال ،ديعبو درجم ٌهلإ ،عقاولا يف .اًريثك انبحيو انل رفغيو انقفاريو
ةحار رثكأو لهسأ اًرمأ نوكي دق ،عمتجملا نعو لكاشملا نعو ةايحلا نع اًديعب اًناميإ لبقيو
اًمئاد ريثيو ةقراخلا لامعألا اّلإ لمعي الو ،"ةصاخ تاريثأت" هل هلإب نمؤن نأ انبجعي وأ .انل
فيطلو عضاوتم هللا :اًناسنإ راص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،هللا نكل .ةديدشلا رعاشملا
ينطاوم عم ثدح ام انل ثدحي نكلو .ةّيمويلا ةّيعيبطلا انتايح شاعو اّنم برتقا دقو ،ٍفتخمو
ةليمجلا ةرابعلا هذه لوقأل دوعأ .هرورم دنع هيلع فرعتن اّلأ اضيأ نحن كشون ،عوسي
فاخأ" ؟فاخت اذامل ،سنيطسغأ اي ،نكل ."رمي امدنع ،ّبّرلا ،هللا فاخأ" :سنيطسغأ سيدقلل
يه ام ركفنل .كشن دق ،هيلع فّرعتن ال دق اًضيأ نحنو .رمي امدنع هللا فاخأ ."هيلع فّرعتأ اّلأ
.عقاولا اذه مامأ انبلق ةلاح

ةايحلا يف هللا ّرس تلبقتسا يتلا ،ءارذعلا ميرم انتدّيّس لأسنل ،ةالّصلا يف ،نآلا
اًنويع انحنمتو ةقبسملا ماكحألا نم ًةّرح اًبولقو اًنويع انحنمت نأ ،ةرصانلا يف ةيمويلا
انيلع يلوتسيس هللا يقتلن امدنعو !"كاقلأ نأ ينطعأ بر اي" :شاهدنالا ىلع ةحتفنم
هروضحو هللا تآجافم ىلع ةحتفنم نويعب نكل :ةيداعلا ةايحلا يف هيقتلنس .شاهدنالا
.ةيمويلا ةايحلا يف يفخلاو عضاوتملا
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

.فنعلا لامعأو تارتوتلا نع ءابنأ يتأت ،ايقيرفإ بونج يف ةبيبحلا ينيتاوسيإ ةلود نم
نأ ،دالبلا لبقتسمل مهتاعلطت نع ريبعتلل نيرهاظتملاو ،ةطلّسلا مهديب نيذلا وعدأ
.فقاوملا فلتخمل ةّيملسلا ةّيوستلاو ةحلاصملاو راوحلل كرتشم دهج ىلإ اولصوتي

،هللا ءاش نإ ،مداقلا لوليأ/ربمتبس 15 ىلإ 12 نيب ةرتفلا يف هنأ نلعأ نأ يندعسيو
لوليأ/ربمتبس 12 موي نم رهظلا دعب بهذأس .ةّيوعار ةرايزب مايقلل ايكافولس ىلإ بهذأس
حابص يف .[نوريثك نويكافولس جاجح دجوي ةحاسلا يف] !كانه ءادعس كافولسلا .مداقلا
يلودلا يتسراخفإلا رمتؤملل يماتخلا سادقلاب لفتحأس لوليأ/ربمتبس 12 دحألا سفن
نم يّلصأو ةلحرلا هذهل تادادعتسالاب نوموقي نيذلا عيمج يبلق نم ركشأ .تسبادوب يف
.اهميظنت ىلع نولمعي نيذلا صاخشألا لجأ نمو ةلحرلا هذه لجأ نم اًعيمج ِّلصنل .مهلجأ

ىلإو اًركش .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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