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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

شهدي يذلا ءيشلاو .ًءاتسم ناك :عوسيل فولأم ريغ لعف ّدر مويلا ايجروتيل ليجنإ يف ىرن
يف ةلئسأب هوجرحي نأ اودارأ نيذلا نييسيرفلا ببسب نكي مل هءايتسا ّنأ وه رثكأ
لافطألا ضعب اوخبو ،سانلا نم هتيامحل ،نيذلا هذيمالت نم ءاتسا لب ،قالطلا ةيعرش
ءاتسا لب ،هلداج نَمِم ْأَتسي مل عوسي ّبّرلا ،ىرخأ تاملكب .عوسي ىلإ ضعبلا مهب ىتأ نيذلا
عوسي ّبّرلا لعف اذامل :ديج لاؤس هنإ ؟اذامل .لافطألا هنع دعبأف بعتلا نم هحيري نأ دارأ نَمِم
؟كلذ

مّلعو :راغّصلاب هسفن ىواسو ،اًلفط نضتحا ،عوسي ّنأ - نيَدحأ لبق ليجنإلا ناك - ركذتنل
،هنوّدري ام مهيدل سيلو نوجاتحملا مهو ،نيرخآلا ىلع نودمتعي نيذلا يأ ،طبضلاب راغصلا ّنأ
،راغصلا يف ،كانه هنودجيس هللا نع نوثحبي نيذلا .(37-35 ،9 سقرم عجار) اًلّوأ اومدخُي نأ بجي
لثم ،ةنينأمطلاو ةياعرلا ىلإ لب ،تاريخلا ىلإ طقف سيل نيجاتحملا :نيجاتحملا يفو
يف .كانه دوجوم وه .نيلقتعملاو ،نيرجاهملاو ،ءانجسلاو ،ةايحلا مهتلذأ نيذلاو ىضرملا
ىلإو ،لفط ىلإو ،ريقف ىلإو ،ريغص ىلإ ةهجوم ةناهإ ّلك :عوسي ءايتسا ببس وه اذه .راغصلا
.هيلإ ةهجوم يه ،لزعأ صخش

َتوكلَم ْلَبقَي مل نَم" :فاضأ عقاولا يف .هلمكيو ميلعّتلا اذه ىلع عوسي ّبّرلا دوعي مويلاو
راغصلا ذيملتلا مدخَي اّلأ بجي :ديدجلا وه اذه .(15 ،10 سقرم) "هْلُخدَي ال ،لفِّطلا َلْثِم ِهللا
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؟هللا مامأ ريغص هّنأب انم ّلك فرتعي لهو .ريغص هسفنب وه هّنأ فرتعي نأ بجي لب ،طقف
ال ٌرمأ وه ،صالخلا ىلإ ةجاحب انّنأ فرعن نأو ،راغص انّنأ فرعن نأ .اندعاسي اذه ،كلذ يف ركفنل
.كلذ ىسنن اًنايحأ انّنكل .هيلع حتفننل ىلوألا ةوطخلا هذه .عوسي ّبّرلا لوبقل هنع ىنغ
ىلإ ةجاحب انسلو ،انسفنأ يفكن انّنأو ،اًّيتاذ نوفتكم انّنأ ُمَّهوتن دق ،ةيهافرلاو ءاخرلا يف
نع ثحبن نأ انيلع .ريغصو جاتحُم نئاك وه انم دحاو ّلك ّنأل ،عادخ اذه ،يتاوخأو يتوخإ .هللا
.عوسي دجن كاّذإ .كلذب فرتعن نأو انرغص

اندجو ،كلذ يف انركف نإ .اًرابك ريصنل قالطنالا ةطقن يه راغص انّنأ ةايحلا يف فرتعن نأ
يف ،ءيش لك لبق ،ومنن لب ،اهكلمن يتلا ءايشألاو انتاحاجن لضفب سيل ومنن انّنأ
ىلعو ،نيرخآللو ،هلل انبلق حتفن كانه .جُضنَن ةجاحلا يف ،كانه .فعضلاو عارصلا تاظحل
ىنعملا ىلع ،اًراغص نوكن امدنع ،اننيعأ حتفنل .نيرخآلا ىلع اننيعأ حتفنل .ةايحلا ىنعم
،بيلصلا مامأ راغص انّنأبو ،ةلكشم مامأ راغص انّنأب رعشن امدنع .ةايحلل يقيقحلا
ذخآ ةيحطسلا عانق ّنأ ينعي اذه .طَبحُن الأ بجي ،ةدحَولاو بعتلا ربتخن امدنعو ،ضرملاو
طاقن ّنأل ،انزنكو ،ةكرتشملا انتدعاق اهّنإ :روهظلاب ذخآ ّيساسألا انفعضو ،طوقسلاب
ىلإ رظنا ،ّبر اي” :ةليمجلا ةالّصلا هذه اوّلصو .صَرُف لب ،اًقئاع تسيل هللا دنع انفعض
.هللا مامأ ديج فقوم اذه .هللا مامأ اهدِّدعو “...يفعض طاقن

ّنإ مويلا ليجنإ لوقي .انب هللا مامتها ىدم فشتكن اًديدحت انفعض ةلاح يف ،عقاولا يف
.(16 ةيآ) "مهَكَرابف مِهيَلع ِهيدَي َعَضَوو هِردص ىلِإ مهَّمَض" :راغصلا عم اًدج اًنونح ناك عوسي
يّلصي نم .هّبح رابتخال ةزيمم تابسانم يه انفعض فشكت يتلا فقاوملاو تاسكاعملا
زاج اذإ - انهاجت هللا نانح دّتشي ،ةدحَولا وأ مالظلا تاظحل يف :هّنأ اًديج فرعي ةرباثمب
نانحلا اذه .هللا نانحب انروعش ىوقي ،اًراغص نوكن امدنع .انيف هروضح دّتشيو – ريبعتلا
برقلا بولسأ وهو ،هبولسأب انم برتقي هللا ّنأل ،ومنن انلعجي نانحلا اذهو ،مالّسلا انحنمي
هللا دادزي ،بابسألا نم ببس يأل ،راغص يأ ،ليلق ءيش انّنأب رعشن امدنعو .نانحلاو ةمحّرلاو
اننضحي ،ةالّصلا يفو .ومنن انلعجيو ،مالسلا انحنمي هللا .هبرقب انروعش دادزيو ،انم اًبرق
اذه- يتاذلا انئافتكاب مهاولا ءاعدالاب سيل :اًرابك ريصن اذكه .هلفط بألا نضحي امك ،هللا
لعفي امك اًمامت .بآلا يف ءاجر ّلك عضو يف انتّوق يف انُرَبِك لب -اًريبك اًدحأ لعجي ال
.نولعفي اذكه .راغصلا

نوقثي اًلافطأ نوكنل :اًراغص نوكنل ةمعنلا ،ةريبك ةمعن ءارذعلا ميرم نم مويلا بلطنل
.انب ءانتعالا نع َّفكي نل هّنأ نوقثيو ،بآلاب
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فنع لامعأ عالدنا ىدأ .روداوكإلاب ليكاياوغ نجس يف ةريخألا مايألا يف ثدح امِل اًريثك تنزح
صخش ةئام نم رثكأ لتقم ىلإ ةرحانتم تاباصع ىلإ نومتني يذلا نيزجتحملا نيب ةعورم
ةميرجلا حارج نم ىفشن نأ هللا اندعاسيل .مهتالئاعلو مهل هللا ىلإ يّلصأ .ديدعلا حرجو
رثكأ نوجسلا يف ةايحلا لعجل موي ّلك نولمعي نيذلا دعاسيلو .ءارقفلا دبعتست يتلا
.ةّيناسنإ

يدايأ رطضت ال ىتح :ةبيبحلا رامنايم ضرأل مالّسلا ةيطع هللا نم سمتلأ نأ ىرخأ ةرم ّدوأ
نأ نم اونكمتي ىتح لب ،توملاو ملألا عومد فيفجت ىلإ نآلا دعب اهيف نوشيعي نيذلا
.مالّسلا مودق لجأ نم اًعم اولمعي نأو تابوعصلا ىلع بلغتلل اًعم اوعمتجي

مدع ىلع اتربجُأ ناتأرما ،ويمولوت اناتياغو امس اينوطنأ ايرام ،ورازناتاك يف ،مويلا بّوطتس
اتلّوحو ،امهفعض بيلص اتنضتحا ،ةيهلإلا ةمعنلا نم معدبو .امهتايح لاوط ةّيدسجلا ةكرحلا
ومنلاو ةالّصلل اًناكمو ةيحور ةيعجرم ةطقن امهريرس حبصأ .هلل ركشو دمح ىلإ ملألا
نيَتيوابوطلل قفصنل .ءاجّرلاو ةحاّرلا كانه اودجو نيذلا سانلا نم ديدعلل يحيسملا
!نيَتديدجلا

نم برقلاب نيعمتجملا نينمؤملا يف ركفأ ،ربوتكأ/لّوألا نيرشت رهش نم لّوألا دحألا اذه يف
ةالصب مازتلالا اًعم دّدجن رهّشلا اذه يف .ءارذعلا ميرم ىلإ تاولّصلا ةوالتل يبموب رازم
.ةّيدرولا ةحبسملا

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