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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نم رمخ ىلإ ءاملا عوسي لّوح امدنع ،ليلجلا اناق سرع ةّصق مويلا اّيجروتيل ليجنإ انل يوري
،ليلَجلا اناق يف اهب ىتَأ عوسي ِتايآ ىلوُأ هِذه" :يلي امك ةثداحلا تهتناو .نيَسورعلا حرف لجأ
،ةزجعم نع مّلكتي مل يليجنإلا اّنحوي ّنأ ظحالُن .(11 ،2 اّنحوي) "هُذيمالَت هِب َنَمآف هَدجَم َرَهظَأف
اناق يف تثدح يتلا تايآلا ىلوُأ اهّنأ بتك لب .ةشهّدلا دِّلَوي ّيدايتعا ريغو قراخ رمأ نع ّيأ
بسحب “ةيآ” ىنعم ام :لءاستن نأ اننكمي كلذل .ناميإلا ىلع ذيمالّتلا تلمحف ،ليلجلا
؟ليجنإلا

ّبحلا ىلإ لب ،ثدحلا ةبارغ ىلإ هابتنالا تفلُت ال يتلا هللا ةّبحم نع فشكت ةمالع يه ةيآلا
تثدح .ميحرلاو نونحلاو اًمئاد اّنم بيرقلا ،هللا ةّبحم نع اًئيش انمّلعُت اهّنإ .ببسلا ناك يذلا
،لافتحالا طسو يف .امِهِتايح يف موي ّمهأ يف ،قزأم يف ناسورعلا ناك امدنع ىلوألا ةيآلا
تاداقتنا طسو ،حرفلا يف بارطضا ثدحي نأ رطخ كانه ناكو ،رمخلا وهو ،يساسأ رصنع صقن
ريغ رمأ اذه !طقف ءاملاب فافزلا لفح رمتسي نأ نكمي فيك رّوصتنل .نيّوعدملا ءايتساو
!ءيس رهظمب ناسورعلا رهظيسو ،لوبقم

عوسي لّخدتو .رظنلا تفلت ال ةقيرطب عوسي تربخأو ،ةلكشملل ءارذعلا ميرم تهّبنت
عوسي لاق :“سيلاوكلا ءارو” ،مّتكتب ّمت ءيش ّلك .نلعلل اهرهظُي نأ نود نم اًبيرقت ،ءودهب
لمعيو بيرق وهف ،هللا لمعي اذكه .اًرمخ دعب اميف ءاملا راصو ،ءام نارجألا اوألمي نأ مَدَخلِل
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ةقيرط اًضيأ اوأرو .سرُعلا حرف داز عوسي لضفب هّنأ اوأر :يلي ام اوكردأ عوسي ذيمالتو .ءودهب
كلت يفو ،ءافخلا يف انمدخيو ،اندعاسي هّنإ :عوسي وه اذه - ءافخلا يف هتمدخو ،عوسي لمع
مهدحو مدخلا ،ثدح ام دحأ ظحالي مل .سيرعلا ىلإ تَهِّجُو ةديجلا ةرمخلل ئناهّتلا ّنأ ةجردل - ةظحللا
ةّبحم وهو ،عوسي يف رضاح هللا ّنأ اونمآ مهّنإ يأ ،مهيف ومنت ناميإلا ةرذب تأدب اذكهو .اوفرع
.هللا

ةزجعم وأ ةقراخ ٍءافش ةلاح نكت مل عوسي اهب ماق يتلا ىلوألا ةيآلا ّنأ رّكفن نأ ليمجلا نم
اهّنإ ،نيّيداعلا سانلل ةيلمعو ةطيسب ةجاح ةيبلتل ةتفل تناك لب ،ميلشروأ لكيه يف
وه .ةئداه ةقيرطبو ءافخلا يف تناك ، “عباصألا فارطأ ىلع” ،ةزجعم لقنل ،ةيتيب ةتفل
هتّبحم يلوتستس ،“تايآلا” هذهل نيهّبنتم اّنك نإ ،اذهل .انعفرلو ،انتدعاسمل ٌّدعتسم
.هذيمالت حبصنسو انيلع

يف مَّدقت يتلا ةرمخلا تناك ،ماع لكشب .ليلجلا اناق ةيآل ىرخأ ةزِّيَمُم ةفص كانه نكل
زّيمي ال ةلحرملا كلت يف ،مويلا اًضيأ لاحلا وه اذه ،ةدوج لقألا ةرمخلا يه لافتحالا ةياهن
عم لافتحالا يهتني نأ دارأ دقف ،عوسي امأ .ءاملاب ةجوزمم يه مأ ةديج ةرمخلا له اًديج سانلا
.ءادعُس نوكن ّنأ انديريو ،لضفألا انل ديري هللا ّنإ ،اًّيزمر ،انل لوقي اذهو .رمخلا عاونأ لضفأ
تاءاعّداو ةّيفخ عفاودل ناكم عوسي ةيآ يف دجوي ال .اهب انبلاطي هل حلاصم الو اًدودح عضي ال
سيل .هيزنو لماك حرف وه بلقلا يف عوسي هكرتي يذلا حرفلا ،ال .نيَسورعلا اهب بلاطي
!ءامب اًجوزمم اًحرف

يف ثحبن نأ مويلا لواحنل .اًريثك انعفني نأ نكمي دهجب اوموقت نأ مكيلع حرتقأ ،كلذل
يتلا تايآلا يه ام ،يتايح يف :دحاو ّلك لقيل .انتايح يف عوسي ّبّرلا اهلمع تايآ نع انتايركذ
انل َنِّيَبُيل انعم اهعنص يتلا تايآلا ؟هروضح ىلع تاراشإلا يه امو ؟عوسي ّبّرلا يعم اهعّنص
...هتّبحم ربتخأ هللا ينلعج اهيف يتلا ةبعّصلا ةظحللا كلت يف ركفنل .انّبحي هّنأ
ّبّرلا ّنأب ترعش ىتمو ؟هنانحب رعشأ ينلعج ،ةّبِحُمو ةمتكتم ،ٍةيآ ّيأب :انسفنأ لأسنلو
.تاظحللا هذه ربتخا هتايح يف انم دحاو ّلك ؟هتفأرو هنانحب ترعش ىتمو ،ينم ٌبيرق عوسي
فيكو ؟يّنم هبرق تفشتكا فيك .اهركذتنلو ،تامالعلا وأ ،تايآلا كلت نع ثحبنو بهذنل
.ميرم ةعافشو هروضح انربتخا اهيف يتلا تاظحللا عجرتسنل ؟ميظع ٌحرف يبلق يف يقب
هللا تايآ اًمئاد ظفحن نأ ،ةهّبنتم اًمئاد ليلجلا اناق يف تناك يتلا ،ّمألا ميرم ،اندعاستلو
.انتايح يف
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قطانم يف تاناضيفلاو ةريزغلا راطمألا نم اوررضت نيذلا صاخشألا نم يبرق نع رّبعُأ
اياحضلا لجأ نم صاخ لكشب هللا ىلإ يّلصأ .ةريخألا عيباسألا يف ليزاربلا نم ةفلتخم
مهيلإ نولمحي نيذلل اًنوعو اًدنس هللا نكيل .مهتويب اودقف نيذلا لجأ نمو ،مهتالئاعو
.ةدعاسملاو نوعلا

نم ةالّصلا عوبسأ ماقيس رياني /يناثلا نوناك نم نيرشعلاو سماخلا ىتحو رشع نماثلا نم
نم اوتأ نيذلا ،سوجملا ةربخ يف لّمأتن نأ ماعلا اذه حرتقي يذلا ،نييحيسملا ةدحَو لجأ
عونت يف ،اًضيأ نويحيسملا نحن .كلملا حيسملا اومِّركُي يكل محل تيب ىلإ قرشلا
املك انفده نم رثكأ برتقنو ،ةلماكلا ةدحَولا ىلإ انقيرط يف جاجح ،انديلاقتو انفئاوط
نم انمالآو اندوهج ،ةالّصلا عوبسأ لالخ اًضيأ مّدقنل .ديحولا انّبر ،عوسي يف انرظن انْتَّبث
.نييحيسملا ةدحَو لجأ

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