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!اًديعس اًديع مُكل ىَّنمتأ !ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةلحر اوهجاو .(12-1 ،2 ىّتم عجار) سوجملا ثدح يف لّمأتنل ،عوسي ّبّرلا روهظ ديع يف ،مويلا
،ةبيجعلا مجّنلا ةمالع مهتداق .(2 ،2 ىّتم) "دوهيلا كِلَم" ـل اودجسيو اوبهذيل ةّقاشو ةليوط
مهناكمإب ناك .هّمأ عم ًالفط اوأر ،اًميظع اًئيش اودجي نأ نم ًالدب ،مهفده ىلإ اًريخأ اوغلب امدنعو
لفط مامأ فقن ىّتح ةريثك تايحضت انلذبو اًليوط اًقيرط انعطق دقل” :اولوقيو اوّجتحي نأ
لاق .اودجس ؟اولعف اذام .اورّمذتي مل .مهلمأ بخي ملو ،اوكَّكشتي مل ،كلذ عمو .“؟ريقف
.(11 ةيآلا) "نيدجاس هل اوَثَجف .ميرَم هِّمُأ عم َلفِّطلا اوَأرف َتيَبلا اولَخَد" :ليجنإلا

،اوثج ،نيفورعمو نيفّقثمو ،ءاينغأ اوناك ،ديعب نم اوؤاج نيذلا ءامكحلا ءالؤه يف رّكفنل
يف عضاوتلا اذهو ةكرحلا هذه .ضقانت رمألا يف ودبي !لفّطلل اودجسيل ضرألا ىلإ اونحناو
ناك ،دجملاو ةّوقلا تامالع اهيلع رهظت ةطلُس مامأ وثجن نأ .شهدم رمأ ريهاشملا لاجّرلا ءالؤه
مامأ ًالهس سيل رمألا نكل .اًبيرغ رمألا نوكي نل ،مويلا ىّتحو .تقولا كلذ يف اًعئاش اًرمأ
ودبت الو ةرتتسم هتّيهولأ ىقبت يذلا ،هلإلا اذهل دجسن نأ لهّسلا نم سيل .محل تيب لفط
.ةلاسرلا يه هذه .رَغِّصلا يف ىّلجتت يتلا هللا ةمظع لبقتسن نأ ينعي هّنإ .ةرصتنُم
امك سيل ،عوسي ّبّرلا اولبقو ،لبق نم هب عمسُي مل يذلا هللا قطنم مامأ سوجملا ىنحنا
اوحسفأو اًبناج مهراكفأ اوعضو نيذلل ةمالع وه مهُّوُثج .ريقفو ريغص ،وه امك لب ،هولّيخت
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.كلذب مايقلل اًعضاوت رمألا بلطتي .هلل لاجملا

.اودجسو اوثج مهّنأ ىلإ راشأ لب ،طقف اودجس سوجملا ّنإ لقي مل :يلي ام ىلع ليجنإلا ّحلأ
اولبق مهّنأ سوجملا رهظأ ،ةكرحلا هذهب .ّوثجلا قفاري دوجّسلا :ةمالعلا هذه ىلع زّكرنل
يتلا مهبئاقحو .هلل دوجسلا ىلع اوحتفنا اذكهو .عضاوتب هسفن مّدق يذلا عضاوتب
،حاجّنلاو ةرهّشلاب نّوكتت ال ةّيقيقحلا مهتورثف :هوحتف يذلا مهبلقل ةروص يه اهوحتف
انل همدقي يذلا لاثملا وه اذهو .صالخلا ىلإ ةجاحب مهسفنأ اوأر مهّنأبو ،عضاوّتلاب لب
.مويلا سوجملا

ّنأ انيَعَّداو ،انراكفأب ءيش ّلك يف زكرملا نحن اًمئاد انيقب نإ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نإ .هل دوجسلا ىلإ لَّصوتن نلو ،ةلماك ةروصب اًدبأ هب يقتلن نلف ،هللا مامأ ءيشب رختفن
ٍءيشل وأ ام ٍصخشل دجسنس ،قّوفتلا ىلإ انيعسو ،اندانعو ،انرورغو ،انتارابتعا طقست مل
،يتاّذلا انئافتكاب انتارابتعا نع انيّلخت نإ اّمأ !عوسي ّبّرلا نوكي نل هّنكل ،ةايحلا يف ام
.هل دجسنسو عوسي مامأ شاهدنالا فاشتكا ديعُنسف ،انلخاد يف اًراغص انسفنأ انلعج نإو
ظحالي نأ هنكمي ال ريغلا ىلع قوفّتلا سوه هيدل نمف :بلقلا عضاوت َرْبَع ّرمي دوجّسلا ّنأل
نكلو ،تقولا كلذ يف نيريثك عم ثدح امك ،هاري الف هبناجب عوسي ّرمي .عوسي ّبّرلا روضح
.سوجملا عم سيل

ّنأب عنتقم انأ له ؟عُضاوتلا نم انأ نيأ :مويلا لءاستنلو ،مهيلإ رظننل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةّوق اًمئاد عنمت يتلا ،ةّيفخلا وأ ةرهاظلا ،ءايربكلا هذه ؟يحوّرلا يمّدقت ُقيعت يئايربك
مأ ،نيرخآللو هلل نوكأل اًدعتسم نوكأف ،ةعاطلا نم ديزم بسكل لمعأ لهو .هللا وحن عفدلا
؟ءايربكلا يه يتلا ةيفخلا ةينانألا كلت عم يتارابتعا ىلعو يسفن ىلع اًمئاد زّكرأ ينّنأ
يّلصُأ له :اًريخأو ؟نيرخآلاو هللا رظن ةهجو لبقأ ىّتح ،يرظن ةهجو اًبناج عضأ نأ فرعأ لهو
اًمئاد ةجاحب ينّنأ دقتعأ يّنأل رارمتساب كلذ لعفأ مأ ،ام ٍرمأ ىلإ ةجاحب نوكأ امدنع طقف دجسأو
مويلا .اًريثك اوراس .عوسي اودجوف مجن ىلإ نورظني مهو قيرطلا سوجملا أدب ؟عوسي ىلإ
،ريسلا نع اًدبأ اوفقوتت ال .ريسنو مجنلا ىلإ رظنن نأ :ةحيصنلا هذهب ظفتحن نأ اننكمي
مجنلا ىلإ رظنن نأ :ةغيلب ةحيصن ،مويلا ةحيصن يه هذه .مجنلا ىلإ اورظنت نأ اوَسنت الو
.ريسنو مجنلا ىلإ رظنن نأ ،ريسنو

معطلاو ،عضاوتلا ىلإ ةّيويحلا انتجاح ديدج نم فشتكن نأ ،ّبّرلا ةمأ ،ءارذعلا ميرم انمّلعتل
.ريسنو مجنلا ىلإ رظنن نأ انمّلعتلو .دوجّسلل يحلا
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،سكذوثرألاو كيلوثاكلا ،ةيقرشلا سئانكلا نم تاوخألاو ةوخإلا ىلإ مويلا يركف هجتي
مالّسلاب يتاينمت بيطأ ةدومب مهل هّجوأ .عوسي ّبّرلا داليم ديعب اًدغ نولفتحي نيذلا
،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ !مكتاعامجو مكتالئاع ،ءارذعلا ميرم نم دولوملا ،حيسملا ْرِنُيل :ريخلاو
!ديعس داليم ديع

لافطألا ءالؤهل يأ ،ةيلاسرإلا ةلوفطلا ديع ،ةصاخ ةقيرطب ،وه عوسي ّبّرلا روهظ ديع
ةالّصلاب نومزتلي نيذلا - ملاعلا نم ةفلتخم نادلب يف ،مهنم ريثكلا كانه - بابشلاو
:ركشلاب مهيلإ هّجوتأ نأ ديرأ .هنوفرعي ال نيذلل ليجنإلا نالعإ متي ىتح مهتارخدم ميدقتو
.ةّيمويلا ةايحلا يف ةّيحيسملا ةداهشلاب أدبت ةلاسرلا ّنأ اورّكذتو !مكل اًركش ،لافطألا اهّيأ

ّبّرلا روهظ ديع ديلاقت نم ةاحوتسملا ليجنإلاب ةراشبلا تاردابم عجشأ ،ددصلا اذه يف
صاخ لكشب ركذأ .ةفلتخملا لصاوتلا لئاسو مدختست ،يلاحلا عضولا يف ،يتلاو عوسي
.ادنلوب يف ماقي يذلا “سوجملا بكوم”

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًديعس اًديع اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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