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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نكسيل ةطيسبو ةعضاوتم ةلئاع هللا راتخا .ةسدقملا ةرصانلا ةلئاع ديعب مويلا لفتحن
.انتالئاعل نييلمع نيبناج يف اًضيأ رظننلو ،ّرّسلا اذه لامج لمأتنل .اننيب

ةقيرطب دحأ دلوي مل .هتصق هل انم دحاو ّلك .انيتأ اهنم ،انتصق يه ةلئاعلا :لّوألا بناجلا
.اهنم انيتأ يتلا ةصقلا يه ةلئاعلاو ةصق هل انم دحاو ّلك لب ،ةيرحس اصعب ،ةيرحس
ىلإ رفاسي هارن .ةصق اهل ةلئاع نبا وه اًضيأ عوسي ّنأ مويلا ايجروتيل ليجنإ انرّكذي
نأ دعبو ،هادجي مل نيذللا ،هابأو همأ قلقأ مث .حصفلا ديع يف فسويو ميرم عم ميلشروأ
ةّبحملا ةكبش يف اًجمدنم عوسي ىرن نأ ٌنسح .(52-41 ،2 اقول عجار) هتيب ىلإ امهعم داع ،هادجو
نم انيتأ دقل :انل ةبسنلاب اًضيأ مهم اذه .امهمامتهاو هيدلاو ةدومب اًطاحم امنو دِلُو ،ةّيلئاعلا
يتلا ةيداملا تاريخلا نم دلوُي مل مويلا هيلع نحن يذلا ناسنإلاو ،ّبحلا طباور اهتجسن ةصق
ةلئاع يف دلون مل امبر .ةلئاعلا نضح يف ّبحلا نم ،هانلن يذلا ّبحلا نم لب ،انل تمِّدُق
– يتصق هذه :رّكفي نأ بجي دحاو ّلك – انتصق يه هذه نكل ،لكاشملا نم ةيلاخو ةيئانثتسا
ريسنل لب ،نيدرفنم نيرماغم نوكنل هللا انقلخي مل !ةايحلا فجت ،اهانعطق اذإ :انروذج هذه
نيركاش :اًعم نوكن نأ انديريو انيف ركفي هللا .انتالئاع لجأ نم لصنلو هركشنل .اًعم
.انتصق يف ،ركفن نأ بجي اذه يف .روذجلا ىلع ظفاحن نأ نيرداقو نيدحتمو
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يف ىتح هّنأ ليجنإلا يف ىرن .موي ّلك مّلعتن انّنأ ينعي اذه ةلئاع نوكن نأ :يناثلا بناجلا
ةّدشو ةعقوتم ريغ لكاشم كانه ناك :ماري ام ىلع اًمئاد رومألا ّلك رست مل ةسدقملا ةلئاعلا
َدَقَف .ةريغصلا نيسيدقلا روص يف اهليختن وأ اهارن امك ةسدقملا ةلئاعلا نكت مل .مالآو
اًسلاج عوسي ناك امدنعو .هودجو مايأ ةثالث دعبو ،ةعول يف هنع اثحبو عوسي فسويو ميرم
تقو ىلإ ةجاحب اناك .هامهفي مل ،هيبأ رومأب متهي نأ بجي هّنأب باجأو ،لكيهلا ءاملع نيب
نأ مّلعتن نأ بجي ،ةلئاعلا يف ،موي ّلك :انل ةبسنلاب رمألا كلذكو .امهنبا افرعيو امّلعتيل
تاعازنلا هجاون نأو ،اًعم ريسن نأو ،اًضعب انضعب مهفن نأو ،ضعب ىلإ انضعب يغصن
رومألل مامتهالاو ،حيحصلا فقوملاب رصتننو ههجاونو ،يمويلا يدحتلا وه اذه .تابوعصلاو
اندعاسي اًضيأ اذهو .انتاقالع يف رومألا ليصافتب ةيانعلاو ،ةطيسبلا لامعألاو ،ةريغصلا
،ءانبألاو ءابآلا نيب راوحلا ىلعو ،ةدئاملا ىلع مّلكتن نأو ،ةلئاعلا يف مّلكتن نأ ىلع اًريثك
راوحلا .دادجألا نم يتأت يتلا ةّيلئاعلا روذجلا هذه شيعن نأ ىلع اندعاسيو ،ةوخإلا نيب راوحلاو
!دادجألا عم

ُثَحبَن َكوبَأو انَأ" :مويلا ليجنإ يف عوسيل لوقت يتلا ميرم ىلإ رظننل ؟كلذ لعفن فيكو
يف ماجسنالا ىلع ظافحلل !تنألا كانه انألا عم :يدحو انأ سيلو َكوبَأو انَأ .(48 ،2 اقول) "َكنَع
وكشن امدنع ريطخ ٌرمأ هّنإ .انألا خفتنت امدنع .انألا ةيروتاتكد براحن نأ جاتحن ،ةلئاعلا
،نيرخآلا مهي امل تفتلن نأ نم اًلدبو ،ضعب ىلإ انضعب يغصن نأ نم ًالدب ضعبلا انضعب
نأ نم ًالدب ،لومحملا فتاهلاب انسفنأ لزعن امدنعو ،انصخي ام يف انمامتهاب ثبشتن
نومّلكتي الو لومحملا هفتاه عم دحاو ّلكو ،ءادغلا ىلع ةلئاع ىرت نأ نزحم رمأل هّنإ - اًعم رواحتن
رّركن ،ضعبب انضعب مّتهن امدنعو ،- لومحملا هفتاه عم مّلكتي دحاو ّلكف ،ضعب عم مهضعب
نأ دحاو ّلك ديري ثيح لبق نم هانيأر (يديموك) يرهاظت لمعب موقنو ،ةداتعملا تارابعلا اًمئاد
،يلئاع شاقن دعب ،درابلاو داحلا تمصلا كلذ .دراب تمص ثدحي ةياهنلا يفو باوص ىلع نوكي
اًمئاد اوعنصا ،ءيش ّلك دعب ،ءاسملا يف :ةحيصنلا هذه رّركأ !ةياغلل ءيس ،ءيس رمأ اذه
برح” علدنتسف الإو ،مكنيب مالّسلا اوعنصت نأ نود اًدبأ مونلل اوبهذت ال .مكنيب مالّسلا
،ةرم مك .ءايتسا ةصق ،باتع ةصق أدبتس هّنأل ريطخ رمأ اذهو !يلاتلا مويلا يف “ةدراب
ناردج نيب ةجلاعملا ريغ ةينانألاو اًدج ليوطلا تمصلا نيب تافالخلا ومنتو أشنت ،فسألل
ماجسنالا قزمي اذهو .يقالخألاو يدسجلا فنعلا ىلإ ىتح لصن نايحألا ضعب يف !تيبلا
،مكلضف نم ،موي ّلك يفو .تنألا ىلإ انألا نم لقتننلو انسفنأ رّيغنل .ةلئاعلا لتقيو
مزتلنلو .مالّسلا ةمعن هللا نم نيبلاط ،متعطتسا نإ دهجلا ضعب اولذبا ،اًعم اًليلق اوّلص
ىلع ظفاحنو عفادنو معدن نأب – يندملا عمتجملاو ةسينكلاو ءانبألاو نيدلاولا - اًعيمج
.انزنك يه يتلا ةلئاعلا

.انتالئاع ،عوسي مأو فسوي ةجوز ،ءارذعلا ميرم ِمحتل
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.ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف جاوزألا ىلإ نآلا هّجوتأ

نأ ديرت يهو ،مكيف ركفأ انأو اهتبتك ةلاسر رشنُتس ،ةسدقملا ةلئاعلا ديع يف ،مويلا 
،مكنم يبرق ةمالعو ،مكعيجشتل ةيده اهنإ :جاوزألا اهّيأ مكل ةصاخلا داليملا ديع ةيده نوكت
ةّيوبأ ديب دشري يذلا هنانحو هللا حالص ربتخنو لمأتن نأ مهملا نم .اًضيأ لمأتلل ةصرفو
اولصاويل حرفلاو ةّوقلا جاوزألا عيمج عوسي ّبّرلا حنميل .ريخلا قيرط ىلع نيَجوزلا تاوطخ
،تالئاعلل يملاعلا ءاقللا نم برتقن انّنأب مكرّكذأ نأ اًضيأ ديرأ .اهب نوموقي يتلا ةريسملا
عم مكتايشربأ يف هوشيعتلو ةالّصلاب امّيس ال ثدحلا اذهل اوّدعتست نأ ىلإ مكوعدأ
.ىرخألا تالئاعلا

:ايلاطيإ يف انه لقألا ىلع ،يقيقح قلق ،قلق ينهذ ىلإ ردابتي ،ةلئاعلا نع ثيدحلا يفو
لضفيف ءانبأ عم اًمدق يضملا ءاجرو ملح اودقف ديدعلا ّنأ ودبي .يفارغوميدلا ءاتشلا
ذنم .ةاسأم اهّنإ ،رمألا اذه يف اورّكف .طقف دحاو نبا عم وأ ءانبأ نودب ءاقبلا جاوزألا نم ديدعلا
ةلكشملا هذه ىلع مّلكتلا ُّمتي فيك “هتروص ىلع” جمانربلا يف ُتدهاش قئاقد عضب
اذه ىلع بّلغتن يكل ريمضلا ةداعتسال اندهج ىراصق لذبنل .يفارغميدلا ءاتشلا ،ةريطخلا
.انلبقتسم عم ىتحو ،اننطوو انتالئاع عم ضراعتي يذلا يفارغوميدلا ءاتشلا

ال ،فسألل .ملاعلا نم ىرخأ قطانم نمو امور نم ءىناهت لئاسر مايألا هذه لالخ تيقلت
صاخ لكشب مكركشأو مكنم دحاو ّلك لجأ نم يّلصأ ينّنكل ،عيمجلا ىلع بيجأ نأ يننكمي
نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال .يلجأ نم اوّلص !يلجأ نم اهوعفرت نأب ينومتدعو يتلا تاولّصلا ىلع
ًءادغ .ةسدقملا ةلئاعلا ديع ةبسانم يف اًديعس اًديع مكل ىّنمتأو مكل اًليزج اًركش .يلجأ
!ءاقللا ىلإو اًئينه
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