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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يه يتلا عوسي ةلاسر ىدص يودي اّيجروتيللا يفو ،نيسيّدقلا عيمج ديعب مويلا لفتحن
توكلم ىلإ يّدؤملا قيرّطلا انل نيبُت اهّنإ .(أ12-1 ،5 ىّتم عجار) تابيوطتلا يأ “ةايح جمانرب”
نيسيّدق نوكن نأ .مالّسلاو لدعلاو ،ةعادولاو ،ةمحّرلاو ،عضاوّتلا قيرط يه .ةداعّسلا ىلإو هللا
ناهجو امهّنإ .اذه ةايحلا جمانرب يف نيَهجو دنع نآلا فّقوتنل .قيرّطلا اذه ىلع ريسن نأ وه
.ةّوبنلاو حرفلا :امهو ةسادقلا ةايح طمن نازيمي

.ةقوبسم ريغ ةداعس نع يسيئّرلا نالعإلا هّنإ .(3 ،5 ىّتم) "ىبوط" ةملكب عوسي أدب .حرفلا
ءيش ّلك لبق يه لب ،دهز لامعأو دوهج نم طقف نّوكم ةايح جمانرب ةسادقلاو ىبوطلا تسيل
لب ،اًّيرشب اًراصتنا سيل اذه .حرفلاب كألمي اذهو .هللا مهُّبحي ٌءانبأ انّنأ حِرفُملا فاشتكالا
وهو .انتايح نكسيل ءاج ،سوّدق وه يذلا ،هللا ّنأل نوسيّدق نحن .هللا نم اهاّقلتن ةّيطع يه
ةفطاع ةظحل سيل ،ّيحيسملا ناسنإلا حرف ،اًذإ !نوّيوابوط نحن اذهل .ةسادقلا انيطعي يذلا
هللا رظن تحت فقوم ّلك ةهجاوم ىلع هتردق نم نيقيلا وه لب ،طيسب ّيرشب لؤافت وأ
تاقيض طسو ىّتح ،حرفلا اذه نوسيّدقلا شاع .هنم نايتأت نيتللا ةّوقلاو ةعاجّشلاب ،ّبحملا
نمؤملا عقي دقو ،ةقناخو ةمراص ةسرامم ناميإلا حبصي ،حرفلا نود نم .هل اودهشو ،ةريثك
ّنإ ءارحّصلا ءابآ دحأ لاق .نزحلا ضرم يف عوقولا :ةملكلا هذه دنع فقوتنل .نزحلا ضرم يف
.(11 ،ةينامّثلا ّرّشلا حاورأ ،يطنبلا سويرغافإ عجار) ةايحلا دِسفُت يتلا ،“بلقلا ةدود” نزحلا
له ؟ال مأ ديعس يحيسم انأ له ؟ءادعس نوّيحيسم نحن له :لاؤّسلا اذه انسفنأ لأسنل
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نود نم ةسادق ال هّنأ ركذتنل ؟يزئانج ٍهجوب ،نونيزح ،نودماخ صاخشأ انّنإ مأ ،حرفلا رشنن
!حرف

اهّنإ .ّرِبلا ىلإ عايِجلاو نيبوكنملاو ،ءارقفلا ىلإ ةهّجوم تابيوطتلا .ةّوُبنلا :يناثلا هجولا
اذو ،اًّينغ نوكت نأ بجي ،ةداعّسلا لانت ىّتح ،ملاعلا لوقي ،عقاولا يف .راّيتلل ةسكاعم ةلاسر
نلعأو ،ريياعملا هذه عوسي َبَلَق .حاجّنلاو ةرهّشلاب عّتمتتو ،اًّيوقو بابّشلا مئادو ،ةطلس
عابّتاب قّقحتي ةايحلل يقيقحلا لامكلا :وهو - ةسادقلل يوبنلا دعبلا وه اذهو - اًّيوبن اًنالعإ
انسفنأ غرفُن نأو ،لخاّدلا نم ءارقف نوكن نأ يأ رخآ اًرقف ينعي اذهو .هتملك شيعو ،عوسي
ىلع قلغناو هسفن ىلع ءيش ّلك سّسأ ،نمآو حجانو ّينغ هّنأ دقتعا نم .هلل لاجملا حسفنل
ىلعو هللا ىلع اًحتفنم ّلظ ،هسفنب يفتكي الو ريقف هّنأ َمِلَع نم امنيب ،هتوخإ ىلعو هللا
،شيعلا يف ةديدج ةقيرطلو ،ةديدج ةّيناسنإل ةءوبن يه تابيوطّتلا ،نذإ .حرفلا َدَجَوو ،هبيرق
لدب ،ءاعدو نوكن نأ بجيو ،نيرخآلا قوف رهظن نأ لدب ،هللا ىلع لّكوتنو ،اًراغص ريصن نأ يأ
بجيو ،طقف انسفنأ يف رّكفن نأ لدب ،ةمحّرلا لامعأ سرامن نأ بجيو ،انسفنأ ضرف لواحن نأ
نأ يه ةسادقلا .ؤطاوتلاب ولو ةاواسملا مدعو ملّظلا يّذغن نأ لدب ،مالّسلاو ةلادعلا مزتلن نأ
نأ اننكمي اهدنع .ملاعلا يف ةروث ثدحُتس يتلا ةءوبّنلا هذه ،هللا ةنوعمب ،شيعن نأو بّحرن
يف اهتيّقلت يتلا ةّيوبنلا حوّرلا نع رّبعأ له ؟عوسي ةءوبنل دهشأ له :انسفنأ لأسن
ام ىلع ءيش ّلك ّنأ دقتعأو ،يِلَسَك عمو ةايحلا يف ةحاّرلا لئاسو عم ملقأتأ يّنأ مأ ؟ةّيدومعملا
ىوكّشلا مأ ،ةحرفلاو ةديدجلا عوسي ةءوبن ملاعلا ىلإ لمحأ له ؟يِل اًنسح رمألا ناك نإ ماري
.انسفنأ ىلع اهحرطن نأ انل ديفمو ،ةديفم ةلئسأ هذه ؟انيضري ال اّمم ةداتعملا

حرفب تمّظع يتلا ةّيوابوّطلا حوّرلا كلت ،اهحور نم اًئيش ءارذعلا ميرم ةسيدقلا انحنمتل
.(52 ،1 اقول) "ءاعَضُولا َعَفَرو شورُعلا ِنع َءايِوقَألا َّطَح" يذلا عوسي ّبّرلا

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف نيكراشملا ىلإ اههجوأ ةصاخ ةّيحت .جاجحلاو امور ناكس اي متنأ ،اًعيمج يبلق نم مكيّيحأ
مهملا نم .“ملاعلا يف وكسوب نود” ةسسؤم هتمظن يذلا ،نيسيّدقلا عيمج ديع قابس
.ايبمولوك لافطأ حلاصل مكتردابم ىلع اًضيأ مكركشأو .ةضايرلل ةّيوبرتلا ةميقلا زيزعت

نم ةالّصلل ةصرف نوكتس :امور يف ةّيسنرفلا ةّيركسعلا ةربقملا ىلإ دغلا حابص بهذأس
دحتأس ،ةربقملا هذه ةرايز دنع .فنعلاو برحلا اياحض ةصاخو ،ىتوملا عيمج ىلع مّحرتلا لجأ
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مهئابحأ روبق نم برقلاب مايألا هذه يف نوّلصيس نيذلا عم ًايحور
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عم ةّيحور ةكرش يفو ،نيسيّدقلا عيمج ديع ةبسانم يف اًديعس اًديع اًعيمج مكل ىنمتأو
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .نيسيّدقلا عيمج
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