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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

عوسي باطخ ىلع ذيمالّتلاو عومجلا لعف ّدر (69-60 ،6 اّنحوي) مويلا اّيجروتيلليجنإ انل ضرعي
زبخلا وه هب ناميإلا ىلإو ةيآلا هذه ريسفت ىلإ عوسي اعد .زبخلا ريثكت ةزجعم دعب
ودبت .همدو هدسج وه هيطعيس يذلا زبخلا ّنأ فشكو .ةايحلا زبخ ،ءامّسلا نم لزاّنلا يقيقحلا
- ليجنإلا لوقي – ةظحلّلا كلت نم هّنأ ةجردل ،سانلا ناذآل ةموهفم ريغو ةيساق تاملكلا هذه
ينثالا عوسي لأسو .(66 .60 تايآلا) مّلعملا عابّتا نع اوعطقنا يأ ،هذيمالت نم ريثك هنع ّدترا
رارق ،اهّلك ةعومجملا مساب ،سرطب دّكأف ،(٦٧ ةيآ) "؟اًضيَأ مُتنَأ اوبَهذَت نَأ َنوديرُت الفَأ" :رشع
َكَّنَأ انفَرَعو اَّنَمآ ُنحَنو ؟كَدنِع ِةَّيِدَبَألا ِةايَحلا ُمالَكو بَهذَن نَم ىلِإ ،ّبَر اي" :لاق هعم مهئاقب
.ناميإلاب ليمج فارتعا اذه.(69-68 ،6 اّنحوي) "هللا ُسوُّدُق

ناميإلا مدع أشني اَّمِم .عوسي اوعبتي اّلأ اورّرقو اوبحسنا نيذلا كولس دنع اًليلق فّقوتنل
؟ضفّرلا اذه ببس وه ام ؟اذه

صالخلا قّقحي نأو هسفن نع فشكي نأ راتخا هللا ّنإ لاق :اًريبك اًّكش عوسي تاملك تراثأ
ءالؤهل ةبقعلا وهو ّكشلا راثأ ام وه هللا دّسجت .دّسجتلا رس هّنإ .ّيرشبلا دسجلا فعض يف
حنمي يذلاو ،صالخلل ّيقيقحلا زبخلا ّنأ عوسي دّكؤي ،عقاولا يف .اًضيأ انل اًبلاغو ،سانلا
ظفح لبق ،هللا عم داحتاو ةكرش يف لخدن نأ لجأ نمو .هسفن هدسج وه ،ةّيدبألا ةايحلا
ةّيقيقح ةقالع شيعن نأ يغبني ،ةّينيدلا اياصولا ضعب ىلع ةظفاحملا وأ عئارشلا
مالحأ يف هللا نع ثحبن اّلأ بجي هّنأ ينعي اذه .هدّسجت يف ،هنم ءاج صالخلا ّنأل.هعم ةّيلمعو
ةّيناسنإ يف ،يلاّتلابو ،عوسي ةّيناسنإ يف هب فرتعن نأ بجي لب ،ةردقو ةمظع روصو
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يف ،اذه لوقن امدنعو.اًناسنإ هللا راص .ةايحلا قيرط ىلع مهب يقتلن نيذلا تاوخألاو ةوخإلا
دّسجتلا ّرسل دجسنل عكرن ،ةراشبلا ديع مويو ،ديجملا داليملا ديع موي يفو ،ناميإلا نوناق
بلطي وهو ،اناياطخو انمالآ لمحف عضاوتو ،انلثم اًناسنا حبصأف لزانت :اًناسنإ هللا راص.اذه
نأ .ةوخإلا عمو حيسملا عم ةقالعلا يف لب ،خيراّتلاو ةايحلا نع اًجراخ سيل ،هنع ثحبن نأ اّنم
قيرطلا وه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اذهو .ةيمويلا انتايح يفو خيراتلا يفو ةايحلا يف هنع ثحبن
.ةوخإلاو حيسملا عم ةقالعلا :هللا عم ءاقلل

اذه .اًلهس كلذ لوبق سيلو ،اًّكش ريثي نأ نكمي عوسي ةّيناسنإ يف هللا روهظ ،مويلا ىّتح
ةمكحلا نع وأ تازجعملا نع نوثحبي نيذلا هجو يف ليجنإلا "ةقامح" سلوب سيّدقلا هيّمسي ام
ّرس يف حوضوب رهظي "ةرثعلا ُرجحو ُّكشلا" اذهو .(25-18 ،1 ستنروق 1 .ار) ةّيويندلا
نأ بجي اذامل ؟زبخ ةرسِك مامأ عوكرلا ،ملاعلا رظن يف ،نوكي نأ نكمي ىًنعم ّيأ :اّيتسراخفإلا
.ككشتي ملاعلا ؟زبخلا اذه نماًمئادىّذغتن

هل فته ،نيتكمسو ةفغرأ ةسمخب صاخشألا نم فالآلا ماعطإ يف ةَزِجعُملا عوسي ةتفل مامأ
هذه ّنأ هسفن وه حرش امدنع نكلو .اًكلم هوميقي نأ اودارأو ،راصتنالا هيف اوأرو عيمجلا
نأ بجي هعبتي نأ دارأ نم ّنأو ،همدو هدسج ،هتايح لذب ىلإ يأ ،هتيحضت ىلإ ةراشإ يه ةتفلّلا
عوسي اذهبو .ريهامجلا بجعُي دُعَي مل اذه ،نيرخآللو هلل ةلوذبملا هتّيناسنإب ،هب هّبشتي
دق نوكن امّبرل انّنأل ،ةمزأ يف انعضي مل نإ قلقن نأ بحي لب .ةمزأ يف انعضي
ةبوتلا ىلع انَلِمحي نأو ،اناّدحتي نأ لبقن يكل ةمعّنلا بلطنلو !هتلاسر (انلّدبو)"انفَّطل"
نبالا تلمح يتلا ،ةسادقلا ةّيلكلا ميرم اندعاستلو ."ةّيدبألا ةايحلا ىلع همالك" لالخ نم
.ةّيلمع ةايحب انناميإل اًمئاد دهشن نأ ،هتحيبذب تدحتاو ،اهدسج يف عوسي
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

انه لودلا نم ديدعلا ىرأ .نادلبلا فلتخم نم جاجحلاو ،امور يف نينمؤملا متنأ ،اًعيمج مكييحأ
...مالعألا لالخ نم

مهّنإ - ةيلامشلا اكيرمأل ةّيوبابلا ةّيلكلا نم نييكيريلكإلاو ةنهكلا صاخ لكشب يّيحأ
نم ةّيرانلا تاجاردلا يبكارو (Abbiategrasso) وسارغتايبأنم تالئاع يّيحأ كلذكو ،- كانه
.(Polesine) نيسيلوبلا

يد ولوفوكو ادونروك نم :بابشلا نم ةفلتخم تاعومجم يّيحأ نأ اًضيأ دحألا اذه يندعسي
نمو ،نيملاد نمو ،وناليم يف وديرغور نمو ،وزيفيرت ةيشربأ يف يراغون نمو يفايب
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اهّيأ .افوتنام نم ةفاشكلا ةعومجمو ،انوريف نم برقلاب انيتناكسيب نمو ،يرايلاك
نأ اذه مكدعاسيل :اًعم ةليوطلا ةريسملا ةربخ مكنم ديدعلا ىدل ،ءاّزعألا تاباشلاو بابشلا
.ةرهاطلا ميرم ءانبأ اًضيأ يّيحأ امك .ليجنإلا قيرط ىلع ةايحلا يف اوريست

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