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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةظع لّوأ اهّنإ .(21-14 ،4 اقول عجار) هتزارك أدبي عوسي ىرن ،مويلا اّيجروتيل ليجنإ يف
رفس يفو ،أرقيل ماقو .عمجملا يف ةالّصلا يف كراشو ،أشن ثيح ةرصاّنلا ىلإ بهذ .عوسيل
ءارقفلل ريرحتو ةيزعت ةلاسر نلعي يذلا ،حيسملاب قّلعتملا عطقملا دجو ،ايعشأ يبّنلا
ًةَصِخاش مِهِّلُك ِعَمجَملا ِلهَأ ُنويُع تَناك" ةءارقلا ىهنأ نأ دعب .(2-1 ،61 ايعشأ عجار) نيمولظملاو
فّقوتنل .(٢١ ةيآلا) "ةَيآلا هذه تَّمَت َموَيلا" :هلوقب همالك عوسي ّلهتساف .(20 ةيآلا) "هيَلِإ
ّبّرلا نوك .اقول ليجنإ اهدروي يتلا عوسي ةزارك يف ىلوألا ةملكلا اهّنإ .“مويلا” ةملك دنع
ةملك .اًمئادو رصع ّلك يف “مويلا” وهف ،روصعلا رُبعي هلوق ّنإف ،“مويلا” لاق يذلا وه عوسي
نإ ،كسفن يف “مويلا” أدبي ،هللا ةملك أرقت امدنع :“مويلا” أدبي .“مويلا” اًمئاد يه هللا
"حوُّرلا ِةَّوُقِب" عوسي نكلو ،تَضَم نورق ىلإ ايعشأ ةءوبن خيرات عجري .حيحص لكشب اهتمهف
:اهلابقتسال بولسألا ىلإ راشأو اهقَّقح ،ءيش ّلك لبقو ،ةرضاح هللا ةملك لعج ،(١٤ ةيآ)
.كبلق ىلإ مويلا مّلكتت اهّنإ .مويلا يه لب :الك ،ةميدق ةصق تسيل .نآلا ،مويلا يهف

تلبلب ةقبسم ماكحأ ببسب ،هب اونمؤي مل ول ىّتح .هتملك نم عوسي ونِطاوُم شِهَد
.(٢٢ ةيآلا عجار) نيرخآلا نيمّلعملا ميلعت نع فلتخم هميلعت ّنأ اوكردأ مهّنأ اّلإ ،مهراكفأ
انتاظع ّنأ اًنايحأ ثدحي .سدقلا حوّرلا ةحسم هيف ؟وه ام .رثكأ اًئيش عوسي يف ّنأ اورعش
ىلإ رّقتفت اهّنأل ؟اذامل  .ساّنلا ةايح الو سفنلا سملت الو ،ةدّرجمو ،ةّماع ىقبت انميلاعتو
.حوّرلا ةّوقب “ىنعملاب عوسي هألمي” يذلا وه “مويلا” فرظلا اذه :نآلا “مويلا” ىَقلُي مالك ةّوق
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،ءانبلا ةديج تاباطخو ،ةبئاش اهبوشت ال تارضاحم ىلإ عمتسن اًنايحأ ،معن .مويلا كمّلكي وه
اًضيأ ةريثك ظعاوم نوكت دقو .هلاح ىلع ءيش ّلك ىقبي اذكهو ،بلقلا كّرحت ال كلذ عم اهّنكل
امدنع .مونلا ىلع ثعبت اهّنإف حوّرلا ظقوت نأ نم ًالدبو ،ةدّرجم – مّلأب نكلو مارتحاب اذه لوقأ -
.مونلاب أدبت مهحور ّنإف – “؟يهتني ىتم” -نولءاستيو ةعاسلا ىلإ رظنلا نونمؤملا أدبي
تاداشرإ حبصتو ،ةريقف هللا ةملك حبصت حوّرلا ةحسم نود نم :رطخلا اذه ظعولا هجاوي
نع ديعبو ،نمّزلا جراخ هّنأك ،دّرجم لكشب ليجنإلا مّدقتو ،ةدّرجم ميهافم وأ ةلذتبم ةيقالخأ
نوكت نأ ّقحتست ال ،“مويلا” ةّوق اهيف ضبنت ال يتلا ةملكلا .قيرطلا سيل اذهو .عقاولا
شيعي نأ بجي نم لّوأ وه ،متحمس ول ،ظعي يذلا ،كلذل .ساّنلا ةايح دعاست الو عوسي ةملك
شيعي يتلا ةظحللاو “مويلا” ىلإ ةملكلا لصوي نأ عيطتسي ىّتح ،عوسي بسحب “مويلا”
سيلو ،رخآ ناكم يف نكلو ،كلذ لعفا ،تارضاحمو اًسورد يطعت نأ ديرت تنك نإو .نورخآلا اهيف
.بولقلا كّرحت يتلا ةملكلا يطعت نأ بجي ثيح ،ةظعلا تقو يف

ليجنإلا ىرشُب يلماحو ظاعولا ركشأ نأ ّدوأ ،اذه هللا ةملك دحأ يف ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نم ِّلصنل .“مويلـل” ءانمأ نوّلظي نيذلاو ،بلقلا كّرحت يتلا ةملكلل ءانمأ نوّلظي نيذلا
سّدقملا باتكلا لعجت يتلا ةبذعلا هحور ةّوقو ،عوسي بسحب “مويلا” اوشيعي ىّتح ،مهلجأ
،انفورظ يف لخدتو ،انرّيغتو ،(12 ،4 نيّيناربع عجار) ةَعِجانو ةّيح هللا ةملك ّنإ ،عقاولا يف .اًّيح
ىلإ اًّيداع اًموي هللا ةملك لّوحُت :رّكذتنل .انتايح مّظنتو انيّزعتو ،ةّيمويلا انتايح رينُتو
هأرقنو ،اًريغص اًعطقم ٍموي ّلك أرقنو ،ليجنإلا ذخأنل ،كلذل .هللا انمّلكي هيف يذلا “مويلا”
،تقو يأ يفو ،ةلحرلا ءانثأ هتءارقل ةبيقحلا يف وأ بْيَجلا يف ليجنإلا اولمحا .ديدج نم
.انتايحلو ،انل اًصيّصخ تبتُك تاملكلا كلت ّنأ فشتكنس ،تقولا عمو .ءودهب هؤارقاو
لخدي امدنع هّنأل ،اًءوده رثكأو ،لضفأ ةرظنب موي ّلك اهلبقتسن نأ ىلع اندعاستسو
هذه نم داحآلا ماّيأ يف .اًرمأ مكيلع حرتقأ نأ ّدوأ .هللا روضحب هألمي هّنإف ،“مويلا” يف ليجنإلا
ةّيصخش ةءارق هأرقن ال اذامل .ةمحّرلا ليجنإ ،اقول ليجنإ نالعإ متيس ،ةّيجروتيللا ةنّسلا
،ليجنإلا ىلع فّرعتنل .اًريغص اًعطقم ؟موي ّلك اًريغص اًعطقم أرقنو ،هلمكأبو ،اًضيأ
!هحرفو ةدِّدجملا هللا ةّوق انل لمحيس

ّلك يف تقلطنا يتلا ةيدونيسلا ةريسملا يدهت يتلا ةرانملا اًضيأ يه هللا ةملك ّنإ
ّنأل -زييمتلا ىلع ةردقلابو هابتناب ،ضعب ىلإ انضعب َءاغصإلا مزتلن امنيب .ةسينكلا
ةملك ىلإ اًعم ِغصنل ،- هللا ةملك ةملكلا كاردإ لب ،ال ،ءارآلل ءاتفتسا سيل سدونيسلا
ليجنإلاب انسفنأ يذغن ىتح َتابثلا ءارذعلا ميرم انتديس انحنمتلو .سدقلا حوّرلاو هللا
.موي ّلك
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نينثاو ايسراغ يدنارغ ويليتور يعوسيلا نهاكلا رودافلس ناس يف سمأ موي بيوطت ّمت
دقل .ناميإلا ءادهش ،وتوسيبس يمزوك يناكسيسنرفلا نهاكلاو ،نييناملعلا هقافر نم
دِّلويل .مهئامد كفس ىلإ ًالوصو ةلادعلاو قحلاو ليجنإلل اودهشو ،ءارقفلا بناج ىلإ اوفقو
.مالّسلاو ةّوخألل اًناعجش نيعناص اونوكي يكل عيمجلا يف ةبغرلا يلوطبلا مهلاثم

لعجتو ايناركوأ يف مالّسلل ةديدج ةبرض هيجوتب دّدهت يتلا تارتوتلا دايدزا قلقب عباتأ
عيمج بلقلا ميمص نم دشانأ .ةريطخ تايعادت هلو ،شاقن عضوم ةيبوروألا ةراقلا يف نمألا
لمع ّلك نوكي ىتح ريدقلا هللا ىلإ ةالّصلا اوعفري يكل ةحلاصلا ةدارإلا يوذ صاخشألا
ىعسي نم .ةصاخلا حلاصملا ةمدخ يف سيلو ةّيناسنإلا ةَّوخألا ةمدخ يف ةيسايس ةردابمو
اذهل .ةوخإ اًعيمج انقلُخ انّنأل ،ناسنإك هتوعد رقتحي نيرخآلا باسح ىلع هفادهأ قيقحتل
،مداقلا ءاعبرألا موي نوكي نأ حرتقأ ،ةيلاحلا تارتوتلا ىلإ رظنلابو ،قلقبو ببسلا
.مالّسلا لجأ نم ةالص موي ،رياني /يناثلا نوناك رهش نم نيرشعلاو سداسلا

تاهج نم ينغلب يذلا حارتقالا تلبق ،نييحيسملا ةدحو لجأ نم ةالّصلا عوبسأ قايس يف
َّنإ .ةعماجلا ةسينكلل اًمّلعم (اسنرف يف) نويل فقسأ سوانيريإ سيدقلا تنلعأو ةفلتخم
اًمِّلعم هنلعن اذهلو :برغلاو قرشلا نيب رسج ةباثمب وه مّلعملاو يعارلا سيدقلا اذه ميلعت
.ةلماكلا نيّيحيسملا ةدحَو لجأ نم اًعم لمعن نأ هتعافشب عوسي ّبّرلا انبهيل .ةدحَولل

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