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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ّنأ مامتهالل ريثملا نم .(23-20 ،6 اقول عجار) مويلا ايجروتيل ليجنإ روحم يه تابيوطتلا
ىلإ همالك اًهّجوم تابيوطتلا نلعأ ،ريبك عمجب اًطاحم هنوك نم مغّرلا ىلع ،عوسي ّنأ ظحالن
،عوسي ذيملت ةيوه دّدحت تابيوطتلا ،عقاولا يف .هذيمالت ىلإ مّلكت .(20 ةيآلا) "هِذيمالَت"
انسفنأ انلأس نإو .عوسي ذيمالت نونوكي ال نيذلل اًبيرقت ةموهفم ريغو ةبيرغ ودبت دقو
يه يتلا ،ىلوألا ةبيوطتلا َرنل .تابيوطتلا طبضلاب وه باوجلا ،عوسي ذيملت نوكي فيك
.(20 ةيآ) "هللا َتوكَلَم مُكَل َّنِإف ،ءارَقُفلا اهُّيَأ مُكَل ىبوط" :ىرخألا تابيوطتلا ّلك ساسأ
مهّنأو ،ءادعس ،نويوابوط مهّنأ :هعابتأ نع نيئيش عوسي لاق .ءارَقُفلا اهُّيَأ مُكَل ىبوط
.ءارقف مهّنأل نويوابوط مه لب ،ءارقف

ةّيداملا تاريخلا يف وأ ةردقلا يفو لاملا يف هحرف دجي ال عوسي ذيملت ّنأ ىنعمب ؟ىنعم ّيأب
،تاوخألاو ةوخإلاو ،ةقيلخلاو ،ةايحلا :يهو ،هللا نم موي ّلك اهلاني يتلا اياطعلا يف لب ،ىرخألا
عم اهكراشتب اًديعس نوكي ،اهكلمي يتلا تاريخلا ىتح .ةايحلا اياطع اهّنإ .كلذ ىلإ امو
نأ ذيملتلا مّلعتي .ةيناجملا هّنإ ؟هللا قطنم وه امو .هللا قطنم يف شيعي هّنأل ،نيرخآلا
دقتعي ال عوسي ذيملت نأل ،ةايحلا ىنعم نم فقوم اًضيأ وه رقفلا اذه .ةيناجملا يف شيعي
ّلك مّلعتي نأ بجي هّنأ فرعي لب ،لبق نم ءيش ّلك فرعي هّنأو ،ةايحلا ىنعم وه ام فرعي هّنأ
وه ،كولسلا اذه ببسب ،عوسي ذيملت .موي ّلك مّلعتن نأ ةرورضب يعولا :رقفلا وه اذهو .موي
.دّدشتلاو ةقبسملا ماكحألا نع ديعبو حتفنمو عضاوتم ٌناسنإ
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عوسي ةوعد َلِبَق ،ريبخلا دايصلا ،سرطب ناعمس :يضاملا دحألا ليجنإ يف ليمج لاثم كانه
كرت ،بيجعلا ديصلا نم شهدنم وهو ،كلذ دعبو ،ةيدايتعا ريغ ةعاس يف كابشلا ءاقلإل
اذكهو ،ءيش ّلك كرتب اًعيطم سرطب رهظ .عوسي ّبّرلا عابتال هتاكلتمم عيمجو ةنيفسلا
هعبتي .عوسي عبتي ةبوعصبف ةصاخلا هتانامضو هراكفأب كسمتي نم اّمأ .اًذيملت حبصأ
ادع امو ،“يعم وه اًقفتم نوكي عوسيو ،عوسي عم اهيف قفتأ” يتلا رومألا يف طقف ،ًاليلق
هتاباسح نأل اًنيزح حبصي .نزحلا يف عقي اذكهو .ًاذيملت سيل اذه .ريست ال رومألاف ،كلذ
ذيملتلا نكل .ٍضار ريغ هسفن دجيف ةّيلقعلا هتاططخم عم قفتي ال عقاولا ّنألو .هدفت مل
نأب هل حمسي اذهو ،موي ّلك عضاوتب هللا نع ثحبي فيك فرعيو ،هسفن عجاري فيك فرعي
.هتاديقعتو هانغ كردي نأو ،عقاولا ميمص يف لخدي

وه ،ديعسلاو ،ّيوابوطلا نأ نلعت يهف :تابيوطّتلا يف ضقانّتلا ذيملّتلا ُلَبَقي ،رخآ ىنعمب
رّكفن نأ ىلإ ،اًّيناسنإ ،نوعفدنم نحن .كلذب فرتعيو ةريثك ٍرومأ ىلإ رقتفي يذلا ،ريقفلا
هدسحيو قيفصّتلا ىّقلتيو ،تاريخلا كلمي يذلاو ،ينغلا وه ديعسلا :يهو ىرخأ ةقيرطب
.تابيوطتلا ريكفت سيلو ،يضرأ ريكفت اذه نكلو .تانامضلا عيمج هل يذلاو ،نوريثكلا
خفتنت يتلا ةّينانألا ىلع موقي هّنأل ،لشف وه يوينّدلا حاجّنلا ّنأ عوسي نلعأ ،سكعلا ىلع
،ةمزأ يف لخدي نأ ذيملتلا لبقي ،تابيوطّتلا ضقانت مامأ .بلقلا يف اًغارف كرتت مث
اذهو .هقطنم يف لخدن نأ بجي نحن لب ،انقطنم يف لخدي نأ بجي يذلا هللا سيل هّنأ كرديو
حرفلاب ٌحِرف وه عوسي ذيملت ّنأل .حرفلا اًمئاد اهقفاري نكلو ،اًنايحأ ةبعتم ،ةريسم بّلطتي
ءاج انه نمو ،ىبوط :يهو عوسي اهلاق يتلا ىلوألا ةملكلا رّكذتن ،هّنأل .عوسي نم هيتأي يذلا
انرّرح يذلا ،عوسي ّبّرلا .عوسيل ذيمالت نوكن نأل ةفدارملا ةملكلا يه هذه .تابيوطتلا مسا
،ةّيقيقحلا ةداعّسلا نع انل فشكو ،انتواسقو ،انقالغنا َّلَح ،انتاذ لوح انزكرمت ةّيدوبع نم
انراكفأب ،نحن سيلو ،انتايح هّجوي يذلا وه هّنإ .اهدجن نأ رّكفن ال ثيح نوكت ام اًبلاغ يتلا
حتفي يذلاو ،عوسي اهدوقي هسفن كرتي يذلا وه ذيملتلا ،اًريخأ .انتاجايتحاب وأ ةقبسملا
.هقيرط عبتيو هيلإ يغصيو ،عوسيل هبلق

فّرصتأ له مأ ؟اًذيملت نوكأ نأل دادعتسالا يدنع له - انم دحاو ّلكو انأ :لءاستن نأ اًذإ اننكمي
يسفنل حمسأ له ؟لصو هّنأو ،ريخب وهو ،هناكم يف هّنأ َّنظ نم هب رعشي يذلا دّدشتلا لثمب
طيحم نمض ىقبأ له مأ ،تابيوطّتلا يف يذلا ضقانتلا ءوض يف يسفن لخاد كِّكفأ نأب
حرفب رعشأ له ،تابوعّصلاو بعّتلا نع رظّنلا ّضغب ،تابيوطتلا قطنم عم ،ّمث نمو ؟يراكفأ
وه اذه .بلقلا حرف :َسنن ال .بلقلا حرف :ذيملّتلل ةزرابلا ةمّسلا يه هذه ؟عوسي عابتا
.ةمالعلا يه هذه ؟حرف يبلق يف له ؟حرف هبلق يف له :ذيملت صخشلا له ةفرعمل رايعملا

ذيمالتلا لثم شيعن نأ ،ىلوألا عوسي ّبّرلا ةذيملت ،ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل
.حرفو حاتفناب

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

2



 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ميرم ءارذعلا ةعافش ىلإ مالّسلا لجأ نم دهج ّلك لكوأ .اًدج ةقلقم ايناركوأ نم ةمداقلا رابخألا
.تمصب ّلصنل .نيّيسايسلا ةداقلا ريمض ىلإو

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