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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ريشبتلا ةالص يف اًمئاد اهيّلصن يتلاو ،اًّدج ةليمج ةرابع مويلا اّيجروتيل ليجنإ انل مّدقي
"انَنيَب َنَكَسف ،اًرَشَب َراص ُةَمِلَكلا" :يهو ،داليملا ديع ىنعم اهدحو انل فشكتو ،يكئالملا
نيتقيقح نيب عمجت اهّنإ .ةقرافم اهيف تاملكلا هذه ّنأ دجن ،اًليلق انرّكف نإ .(14 ،1 اّنحوي)
،ّيلزألا بآلا ةملك وه عوسي ّنأ ىلع “ةملكلا” ةظفل ّلدت .دسجلاو ةملكلا :امهو ،نيتضراعتم
“دسجلا” ةظفل ّلدت امنيب ،تاقولخملا ّلك لبق ،اًمئاد اًدوجوم ناك يذلاو ،هل دح ال يذلا ةملكلا
نالصفنم ناملاع كانه ناك ،عوسي لبق .ينافلاو ،دودحملاو ،فيعّضلاو ،قولخملا انعقاو ىلع
ىرخأ ةضراعم كانهو .ةّداملا سكع حوّرلاو ،دودحملا سكع ةياهناللاو ،ضرألا سكع ءامّسلا :امهو
يذلا هللا رون وه عوسي .(5 ةيآ عجار) تاملّظلاو روّنلا :امه ،نارخآ نامسا ،اّنحوي ليجنإ ةمّدقم يف
دجوي انيف امنيب .ةّيبابضلل دوجو ال هيفو ،رون هللا .تاملظلاو رونلا .ملاعلا تاملظ لخد
.ةئيطخلاو ةمعّنلا ،مثإلاو ةسادقلا ،تاملّظلاو روّنلا يقتلي ،عوسي عم ،نآلا .ريثك مالظ
نيب ءاقللاو ،سانلاو هللا نيب ءاقللا ،ءاقللا ناكم ديدحتلاب وه عوسي دُّسجت ،عوسي
.ةئيطخلاو ةمعنلا

هللا بولسأ :وهو ،اًعئار اًرمأ نلعي نأ دارأ ؟ةضقانتملا عئاقولا هذهب نلعي نأ ليجنإلا دارأ اذام
ةكرابملا هتّيدبأ يف َقبي ملو .عجري ملو انكرتي مل هللا ،انفعض مامأ .انعم هلماعت يف
.هنع ةبيرغ اًضرأ نكسو ،تاملّظلا طسو يف ردحناو ،دّسجتو ،اّنم برتقا لب ،يهانتماللا هرونو
نأ نكمي انّنأ :عقاولا اذهل خضري مل هّنأل اذه لعف دقل ؟انيلإ لزن اذامل ؟هللا اذه لعف اذاملو
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انربتعا نإو .اننيب نكسي نأ :هللا لمع وه اذه .روّنلا نعو ،ةّيدبألا نعو ،هنع دعتبنو ّلضن
نم بعتي نل وهف ،هانضفر نإو .انيلإ يتأي وهف .هفقوي ال اذهف ،نيّقحتسم ريغ انسفنأ
اذإو .لاح ّيأ ىلع ءيجملا لّضفي وهف ،هلبقتسنل نيزهاجو نيّدعتسم نكن مل نإو .اّنع ثحبلا
يعارلا نع ةروص لمجأ هذهو .هسفن حلاصلا يعارلا هّنإ .رظتني هّنإف ههجو يف بابلا انقلغأ
ثحبيل ءاج يذلا حلاصلا يعارلا وه عوسي .انتايح انكراشيل ًادسج راص ةملكلاف .حلاصلا
.ءاج انه .انسؤب يفو ،انلكاشم يف :نحن ثيح كانه انع

بابسأل هّقحتسن ال انّنأ رّكفن انّنأل هللا نع دعتبن ام اًبلاغ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.دّسجتي نأ هللا دارأ .هرظن ةهجو نم رومألا ةيؤر ىلإ داليملا ديع انوعدي نكل .حيحص اذهو .ىرخأ
،كسفن ىلع قلغنت ال ،كلضف نم ،مّظنم ريغ كل ادبو ،ّرّشلاب اًّدج اًثّولم كبلق كل ادب اذإ
،رقفلا كلذ يف ،كانه عوسي دِلُو .محل تيب لبطسإ يف رّكف .كيلإ يتأيس وهف .فخت الو
:ةظفللا يه هذهو .ةمَّدهم ةايح نكسي نأو ،كبلق روزي نأ ىشخي ال ديكأّتلاب هّنإ كل لوقيل
ةكراشم نع رّبعي وهو :ةقيقحلا هذه ينعيل مويلا ليجنإلا همدختسي يذلا لعفلا هّنإ .نكس
نأ ال ،اننيب نكسي نأ ديريو ،انعم نكسي نأ ديري .هللا هديري ام اذهو .ةريبك ةقالعو ،ةلماك
.انع اًديعب ىقبي

بيجنس ،مالكلاب ؟لاجملا هل حسفن نأ نحن ديرن له :اًعيمج متنأ مكلأسأو يسفن لأسأو
اهب ظفتحن انتايح نم بناوج كانه امّبر ؟لمعن اذام اًيلمع نكل .“ال انأ” لوقيس دحأ ال ،معن
عضن نأ ديرن ال ثيحو ،ليجنإلا اهيلإ لخدي نأ فاخن ثيح ةّيلخاد نكامأو ،ةّيرصح ،انسفنأل
ال هللا ّنأ دقتعأ يتلا ةيلخادلا ءايشألا يه ام .ةيعقاولا ىلإ مكوعدأ مويلا .اهطسو يف هللا
نكيل ؟اهيلإ هللا يتأي نأ ديرأ الو طقف يسفنل اهب ظفتحأ يتلا ةحاسملا يه ام ؟اهّبحي
،اذه الو ،اذه سمي نأ ال نكل ،عوسي يتأي نأ ّدوأ ،معن ،معن” .اذه ىلع بجُنلو اًّيلمع انم دحاو ّلك
ءاج دقل :اناياطخ نم فاخي ال وهو - اهمساب اهيمسنو – هتئيطخ هل دحاو ّلكل .“...اذهو
يف انأ ّبر اي” :لقنلو ،ناعجش نكنل .ةئيطخلا ىري نأ ،اهاري هعدنل لقألا ىلع .انيفشيل
ةالص اهّنإ .“اًريثك ينع دعتبت ال ،كلضف نم ،تنأ كنكل .رّيغتأ نأ ديرأ الو ،ةلاحلا هذه
.مويلا نيقداص نكنل .ةليمج

ىلع ؟فيك .ديدحتلاب كانه عوسي ّبّرلا لبقتسن نأ انل دّيجلا نم ،هذه داليملا ديع مايأ يف
انتايح يف نكسيل ءاج يذلا عوسي رهظُت اهّنأل ،داليملا ةراغم مامأ فقن نأ ،لاثملا ليبس
- ةريثك لكاشم كانه لب ،ماري ام ىلع ريست رومألا ّلك تسيل ثيحو ،اهّلك ةّيداعلاو ةّيلمعلا
نولمعي نيذلا ةاعّرلا كانه َرنلو .عوسي يتأيو - نيرخآلا نم إطخب اهضعبو ،انم إطخب اهضعب
طسو يف ،اذه ّلك طسو يف نكلو ...عقدملا رقفلاو ،ءايربألا دّدهي يذلا سدوريهو ،ّدجب
نكسي نأ دارأ يذلا هللا دجوي ،هللا دجوي - انلكاشم طسو يف اًضيأو – ةريثكلا لكاشملا
،داليملا ةراغم مامأ نحنو ،اذهل .اهشيعن يتلا كلت ،انتلاح هل مّدقن نأ اّنم رظتني وهو .انعم
نكامألا ىلإ ةّصاخو ،انتايح ىلإ اًّيمسر هعدنلو .ةيعقاولا انعاضوأ ىلع عوسي مّلكنل
نم نكل ،كانه ىلإ لصت ال ءابرهكلاو ،كانه رون دجوي ال هّنإ ّبر اي رظنا” :لقنلو ،ةملظملا
حوضوب مّلكت .“ةلاحلا هذه كرتأ نأ يف ةبغرب رعشا ال ينّنأل اًئيش سملت ال كلضف
.اذه نم ءيش هيدل انم دحاو ّلك :“يلخاّدلا انلبطسإ”و ،ةملظملا قطانملا .يلمع لكشبو
،انرصع يف ةّيسنكلا لكاشملاو ةّيعامتجالا لكاشملا ىلع ،فوخ البو ،اًضيأ همّلكنلو
.انلبطسا يف نكسي نأ ّبحي هللا :اهِئَوسأ ىتح ،ةّيصخشلا لكاشملاو
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.عوسي ّبّرلا عم ربكأ ةقالع يّمنن نأ اندعاستل ،هللا ةملك دّسجت اهنم يتلا ،هلإلا ةدلاو

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

.عوسي ّبّرلا يف ريخلاو مالّسلاب يتاينمت عيمجلا ىلإ دّدجأ ،ةنسلا نم لّوألا دحألا اذه يف
الو .انؤاجرو انتّوق وه يذلا ،هيلإ انسفنأ لكونل ،ةنيزحلا كلتو ةديعسلا تاظحللا يف
،لبطسإلا لثم ،اًئيس ناك امهم انعقاو ىلإ يتأي نأ ،مكيلإ يتأي نأ عوسي ّبّرلا وعدا :اْوَسنت
.اذه لعفنل .“اًبيرق قباو ،هيلإ رظنا لب ،لخدت نأ كديرأ ال ،ّبر اي” :هل لقنلو

!ءاقللا ىلإ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت الو .اًئينه ًءادغو اًكرابم اًدحأ مكل ىّنمتأو
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