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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ذيمالت ناك ،ميلشروأ ىلإ قيرطلا يف هّنأ (37-30 ،9 سقرم) مويلا ايجروتيل ليجنإ يوري
،ةديدش ةملك عوسي مهيلإ هَّجوف .(34 ةيآلا) "رَبكَألا وُه نَميف" مهنيب نولداجتي عوسي
.(35 ةيآلا) "مُهَمِداخو ًاعيمَج مهَرِخآ ْنُكَيْلَف ،موَقلا َلَّوَأ َنوكَي نَأ َدارَأ نَم" :اًضيأ مويلا انل حلصت
هذهب .عيمجلا مدختو ،ريخألا نوكتو ،فصلا رخآ ىلإ بهذت نأ بجي ،لّوألا نوكت نأ ديرت تنك اذإ
مل .اًقح مهألا وه ام دّدحت يتلا ريياعملا َبَلَق :اًبالقنا عوسي ّبّرلا أدب ،ةبضتقملا ةلمجلا
،هب موقي يذلا لمعلا ىلعو ،هحاجن ىلعو ،هبعلي يذلا رودلا ىلع دمتعت ناسنإلا ةميق دعت
ةمظعلا .رومألا هذه ىلع دمتعت ال ناسنإلا ةميق ،ال ،ال .كنبلا يف اهكلمي يتلا لاومألا ىلعو
ساسأ ىلع سيل .ةمدخلا ساسأ ىلع وه امهسايق :فلتخم سايق امهل ،هللا رظن يف ،حاجنلاو
.قيرطلا وه اذه .مِدخا ؟نيرخآلا نيب لّوألا نوكت نأ ديرت له .همدقت ام ىلع لب ،كيدل ام

يف نكل .مادختسالا ةرثكل اهانعم باغ ،ءيشلا ضعب ةتهاب “ةمدخ” ةظفل مويلا ودبت
،عوسي لثم لعفت نأ اهّنإ :ةلماجم نع ةرابع تسيل ةمدخلا .يلمعو قيقد ىنعم اهل ليجنإلا
اذكه .(45 ،10 سقرم) "َمُدخَيِل لب ،مَدخُيِل ِتأَي مل" هّنإ لاق ذإ ،تاملك عضب يف هتايح صّخل يذلا
،هسفن وه هكلس يذلا قيرطلا عبتن نأ بجي ،عوسي عبتن نأ اندرأ اذإ ،كلذل .عوسي ّبّرلا لاق
ٌفِلكُم ملعن امك اذهو .مدخن نأل اندادعتسا ىلع دمتعت عوسي ّبّرلل انتنامأ .ةمدخلا قيرط وهو
دادزت ،نيرخآلا ةمدخل اندادعتساو انتيانع دايدزا عم ،نكلو ."بيلّصلا معط" اهل ةمدخلا ّنأل
.هللا روضحب انروعش داز ،انتمدخ تداز امّلكو .عوسيب اًهبش رثكأ حبصنو ،انلخاد يف انتيرح
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مهبعاصم مهعم لمحنف ،ءارقفلا لثم ،هب اننوضِّوعي ام مهيدل سيل نيذلا مدخن امدنع ةصاخ
.انقناعيو اًضيأ نحن انّبحي هللا ّنأ فشتكن كاّذإ :نانح ةمحرب مهتاجايتحاو

.ةردابب عوسي ماق ،ةمدخلا ةّيولوأ ىلع مّلكت نأ دعبو ،ديدحتلا هجو ىلع رمألا اذه حيضوتل
اًلفط ذخأ ؟ةردابملا هذه يه امو .اهمدختسي يتلا تاملكلا نم ىوقأ عوسي تاردابم نأ انيأر
يف لفطلا زمري ال .(36 ةيآلا عجار) مّهألا ناكملا يف ،زكرملا يف ،ذيمالتلا نيب هماقأف
ىلع نودمتعي ،لافطألا لثم ،راغّصلا ّنأل .رغّصلا ىلإ زمري ام ردقب ةءاربلا ىلإ ليجنإلا
نَم لاقو لفطلا كلذ هردص ىلإ عوسي ّمض .اوذخأي نأ ىلإ ةجاحب مهو ،نيغلابلا ىلعو ،نيرخآلا
نوجاتحي نيذلا مه :مدخي نم اًلّوأ وه اذه .(37 ةيآلا عجار) وه ُهَلِبَق دقف ،اًلفط ،اًريغص اًدحاو َلِبَق
ام اودري نأ نوردقيالو اوذخأي نأ ىلإ نوجاتحي نيذلا مدخن نأ .هنودري ام مهيدل سيلو اوذخأي نأ
ّلك يفو .مهيف كانه وه هّنأل عوسي لبقن نحن ،نيلمهملاو نيشمهملا ءالؤه لوبقب .اوذخأ
.نونحلا هللا قانع ىَقلَن اًضيأ نحن ،همدخن ريقفو ريغص

:ةلئسألا ضعب انسفنأ لأسنل ،اناَّدحتو ليجنإلا انبطاخ نأ دعب ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
كلذ يف ذيمالتلا لثم ،انأ مأ ؟ًالامهإ سانلا رثكأ وه نمب متهم انأ له ،عوسي عبتأ يذلا انأ
باسح ىلع اهيف اًناكم يل ذختأل ةسفانم ةايحلا ىرأ له ؟ةّيصخش عفانم نع ثحبأ ،مويلا
ضعبل تقولا ضعب صصخأ له :يلمع لكشبو ؟مدخي نم وه لّوألا ّنأ دقتعأ مأ نيرخآلا
نأ عيطتسي ال صخشب متهأ له ؟ ينَضِّوعي نأ ردقي الو ائيش كلمي ال ناسنإل ،“راغّصلا”
ىلع اهحرطن نأ نكمي ةلئسأ هذه ؟يئاقدصأو يبراقأب طقف ينتعأ مأ ،ذخأ ام لثم يل دري
.انسفنأ

،انتميق نم لّلقت ال ةمدخلا ّنأ مهفن يكل اندعاستل ،ةعضاوتملا هللا ةمداخ ،ميرم ءارذعلا
.(35 ،20 لسرلا لامعأ عجار) ذخألا يف اهنم ءاطعلا يف رثكأ ةداعس دجوي هّنأو ،رُبكَن انلعجت لب

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اميسالو ،كيسكملا يف وغلاديه ةيالو يف تثدح يتلا تاناضيفلا اياحض نم بيرق انأ
.مهتالئاعو الوت يف ىفشتسملا يف اوتام نيذلا ىضرملا

تالاح كانه فسألل :ةيبنجأ لود يف ًاملظ نيزجتحملا صاخشألل يتالص دِّكؤأ نأ يف بغرأ
ةلادعلا مامتإب ،صاخشألا ءالؤه نكمتي نأ ىنمتأ .ةدقعم اًنايحأو ةفلتخم بابسأل ،ةفلتخم
.نكمم تقو عرسأ يف مهنطو ىلإ اودوعي نأ ،ةبجاولا
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نيعبسلاو ةسماخلا ىركذلا يف اسنرف يف تيلاسال رازم يف نيعمتجملا ىلإ يركف هّجوتي
انلعجت ءارذعلا ميرم عومد ّنإ .نيَيبصل ةيكاب ترهظ يتلا ميرم ءارذعلا روهظل ةئاملا دعب
حيسملا مالآل ساكعنا يه .ةينامسجلا يف هباذع يفو ميلشروأ ىلع عوسي عومد يف ركفن
.هللا ةمحر ىلإ انسفنأ مّلسن يكل ،اًضيأ مويلا انعاضوأ يف انل ءادن يهو اناياطخ ببسب

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