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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نفّسلا ضعب (35-24 ،6 اّنحوي .ار) مويلا اّيجروتيل يف ،يحاتتفالا ليجنإلا دهشم انل مّدقي
عمو ،اًّدج ٌدّيج ٌرمأ اذه ّنأ دقتعن دق .عوسي نع ثحبلل عومجلا تبهذ :موحانرفك وحن هجّتت يتلا
اذامل اًضيأ انسفنأ لأسن نأ بجي لب ،هللا نع ثحبن نأ يفكي ال هّنأ ليجنإلا انمّلعي ،كلذ
مُكَّنَأل لب ،تايآلا ُمُتيَأَر مكَّنَأل ال ،ينَنوبُلطَت مُتنَأ" :لاقو عوسي دّكأ ،عقاولا يف .هنع ثحبن
مل مهّنكل ،ةفغرألا ريثكت ةزجعم اوُدِهَش دق سانلا ناك .(26 ةيآ) "مُتعِبَشو َزبُخلا ُمُتلَكَأ
.يّداملا زبخلا دنع اوفقوت ،ةّيجراخلا ةزجعملا دنع اوفّقوت دقل :ةيآلا كلت ىنعم اومهفي
.ةيآلا هذه ىنعم ىلإ ،كلذ دعب ام ىلإ اوبهذي نأ نود ،طقف كانه اوفقوت

اذامل ؟هللا بلطن اذامل :اًعيمج انسفنأ ىلع هحرطن نأ اننكمي يذلا لّوألا لاؤسلا نذإ وه اذه
نيب هّنأل ،رمألا اذه يف زّيمن نأ ةجاحب نحن ؟انناميإو يناميإ بابسأ يه ام ؟هللا انأ بلطأ
.ةّينثولا ةبرجت اهيّمسن نأ نكمي ةبرجت دجوت اهنم ديدعلا نيب ،ةايحلا يف ةديدعلا براجّتلا
،انلكاشم ّلحلو ،ّصاخلا انكالهتساو انتامادختسال هللا بلط ىلإ انعفدت يتلا ةبرجتلا اهّنإ
.انتعفنم لجأ نم ،انسفنأب هيلع لوصحلا اننكمي ال ام ىلع ،ىلاعت هلضفب ،لوصحللو
ناميإلا ىقبي - ةملكلاب يسفنل حمسأ - اًضيأو اًّيحطس ناميإلا ىقبي ةقيرطلا هذهب ،نكل
ال جضاّنلا ريغ ناميإلا اذه بلق يف .عبشن امدنع هاسنن ّمث انمعطي يك هللا بلطن :اًزجاع
نأ باوّصلا نم ...ةريثك ءايشأ يفو ،انتامامتها يف ركفن .انتاجايتحا دجوت لب ،هللا دجوي
ّلك لبق بغري ،انتاعقوت قوفي امب لمعي يذلا ،هللا نكلو ،هللا بلق ىلإ انتاجايتحا مّدقن
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ّبِحُت نأ كنكمي ال :ّيناجمو هيزن ّيقيقحلا ّبحلاو .ّبح ةقالع انعم هتقالع نوكت نأ يف ءيش
نحن ةايحلا يف ةريثك تارم .ةيتاذ ةعفنمو ةينانأ هذه !لباقملا يف اًفورعم ىّقلتت يك
.انتاذل متهن

ُلَمعَن اذام" :وهو عوسي ىلع عومجلا هحرط يذلا لاؤسلا وهو ،اندعاسي نأ نكمي يناثلا لاؤسلا
رّهطن فيك" :نولوقي عوسي مهّزفتسا نيذلا سانلا ّنأكو .(28 ةيآ) "؟هللا ِلامعَأِب َموقَنِل
تاجايتحالا يف اّلإ رّكفي ال يذلاو ،رحّسلا هبشي يذلا ناميإلا نم رُبْعَن فيك ؟هلل انبلط
نأ وه هللا لمع ّنأ باجأ :قيرطلا عوسي مهل نّيبو ."؟هللا يضرُي يذلا ناميإلا ىلإ ،ةّصاخلا
تاسرامم ةفاضإ مدع ينعي اذه .هسفن عوسي لبقتسن نأ يأ ،بآلا هلسرأ يذلا كلذ لبقن
ةّصق شيعن نأو ،انتايح يف هلبقن نأو ،عوسي لبقن نأ لب ،ةصاخ ميلاعت عابّتا وأ ةّينيد
،انّبحي نأ ديري هللا .كلذ لعفن نأ نيرداق ريغ اندحو انّنأل ،انناميإ رّهطيس وهو .عوسي عم ّبح
قطنم زواجتت هعم ةقالع دجوي .هّبحن يك وه دجوي ،اهبلطن وأ اهلمعن رومأ لبق :هّبحن نأو
.تاباسحلاو ةحلصملا

:ةّيعامتجالاو ةّيرشبلا انتاقالع ىلع اًضيأ قبطني هنكلو ،هللاب انتقالع ىلع قبطني اذه
صاخشألا مدختسن نأ كشون انّنإف ،انتاجايتحا عابشإ ىلإ ءيش ّلك لبق ىعسن امدنع
."مهاسني مث سانلا مدختسي اذه" :ام صخش نم انعمس ةرم مك .انفادهأل فقاوملا لغتسنو
اًلدب تاجاحلا ىلع زّكري يذلا عمتجملاو .ءيس رمأ وه ةّيصخشلا ةحلصملل سانلا مادختسا ّنإ
زبخلاب طقف ثارتكالا نم ًالدب :هذه يه ليجنإلا ةوعد .ةايحلا دّلوي ال عمتجم وه ،صاخشألا نم
ّنأ مّلعتنل ،هعم انتقادص نم اًقالطناو ،ةايحلا َزبخ عوسي لبقنل ،انعوج عبشي يذلا يداملا
لالغتسا نودبو ،تاباسح نودبو ةّيناجم ةّبحم .تاباسح نود نمو اًناّجم ،اًضعب انضعب ّبحن
.انفقوم يف اًرابك ىقبنو مركبو ةيّناجمب ،سانلا

حتفننل ةمعنلا انبهت يك ،هللا عم ّبح لمجأ تشاع يتلا ،ةسيّدقلا ءارذعلا ىلإ ِّلصنل ،نآلاو
.اهنبا عم يقتلن نأ فرعنو

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

.نادلبلا فلتخم نم جاجحلاو امور يف نينمؤملا متنأ ،يتيحت اًعيمج مكل يبلق نم لسرأ

كراب .ديدج سيئر مكيدل حبصأ نيذلا وريبلا َلهأ ،متنأ مكييحأو ،وريبلل مالعألا ضعب ىرأ
!اًمئاد مكدلب ّبّرلا

نمو !اًئداه نكيل نكل ،اًدج اًراح ارًهش ...اًئداه بآ/سطسغأ رهشو اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىنمتأ
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف
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