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!كرابم دحأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

َنوصُلخَي َنيذَّلا ِله" :عوسي لجر لأس ،اقول سيّدقلل دحألا اذه اّيجروتيل ليجنإ ّصن يف
بابلا ةروص .(24 ،13 اقول) "قِّيَّضلا ِبابلا َنِم اولُخدَت نَأ اودِهَتجا" :عوسي ّبّرلا هباجأ ."؟نوليلَق
وأ سانلا نم ةراتخُم ةّلقل اًصّصخم ناك صالخلا ّنأ ول امك ،انفيخت نأ نكمي قّيضلا
،عقاولا يف .ةريثك تابسانم يف عوسي هايإ انمّلع ام عم ضقانتي اذهو .طقف نيلماكلل
ِلامَّشلا َنِمو ،بِراغَملاو ِقِرشَملا َنِم ُساَّنلا يتأَي َفوَس" :اًلئاق عوسي دّكأ ،ليلقب كلذ دعب
هّنكل ،قّيض بابلا اذه ،نذإ .(29 ةيآلا) "هللا ِتوكَلَم يف ِةَدِئاملا ىلع َنوسِلجَيف ،بونَجلاو
.عيمجلل حوتفم بابلا !عيمجلل :اذه سنن ال !عيمجلل حوتفم

بابلا اذه وه ام انسفنأ لأسن نأ انيلع ،لضفأ لكشب قّيضلا بابلا اذه ةرابع مهفنل نكل
ّلحي ناك امدنع هّنأ ىلإ راشأ امّبرو ،نمزلا كلذ ةايح نم ةروّصلا هذه عوسي صلختسا .قّيضلا
،قيضأو رغصأ باب وه ،اًحوتفم طقف دحاو باب ىقبيو ،ةنيدملا باوبأ قلغُت تناك ،ءاسملا
.بابلا كلذ نم طقف رورملا ةّيناكمإ تناك تيبلا ىلإ ةدوعللو

نأ دارأ .(9 ،10 اّنحوي) "صُلخَي يِّنِم َلَخَد نَمف بابلا انَأ" :لاق امدنع عوسي مالك يف نذإ رّكفنل
،رخآب سيل ،هب ّرمن نأ انيلع بجي ،صالخلا يفو ،هللا ةايح يف لخدن نأ لجأ نم هّنإ انل لوقي
سيقن” نأ انيلع ،ةنيدملا ىلإ لخدن نأ ديرن امدنع ،هّنأ امك .هتملكو وه هلبقتسنف ،هب لب
ةايح اهّنإ ،ّيحيسملا ةايح يه كلذك ،اًحوتفم كرُت يذلا ديحولا قّيضلا بابلا عم “انسفنأ
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عوسي وه سايقملا ّنأ ينعي اذه .هلاثمب تلّثمتو تسِّسأو ،“حيسملا سايق ىلع” ةمّمصم
صّصخم هّنأل سيل قّيض بابلا ،نذإ .انل وه هلوقي ام لب ،نحن هيف رّكفن ام سيلو :هليجنإو
يف مزتلنو ،هعبتن نأ ينعي عوسي ىلإ ءامتنالا ّنأل لب ،ال ،صاخشألا نم ليلق ددعل
ّنإ .قّيضلا بيلّصلا باب ربع ّرم يذلا ،وه لعف امك ،تاّذلا لذبو ةمدخلاو ةّبحملا يف انتايح
،ةّينانألا ةحاسم ّدحن نأ اّنم بّلطتي ،انيلع هللا هحرتقا يذلا ةايحلا عورشم يف لوخّدلا
ىلع بّلغتنو ،انتفرجعو انئايربك يلاعت ضفخنو ،يتاّذلا ءافتكالاب انءاعدا صّلقنو
.بيلّصلا نّمضت ولو ،ّبحلا ةفزاجم زواجتن يكل انلسك

رّكفنل :ةبوعصب اهب موقن يتلا ةّيمويلا ةّبحملا لامعأ يف ،رّكفنل ،نيّيلمع نوكن ىتح
نم مهتقوب نوُّحضيو تايحضّتلا نومّدقيو مهئانبأل مهسفنأ نوسّركي نيذلا نيدلاولا يف
طقف سيلو نيرخآلاب نوّمتهي نيذلا يفو ،مهسفنأل هصيصخت نم اًلدب ،مهئانبأ لجأ
مهسفنأ نوعضي نيذلا يف رّكفنلو .مهلثم نيحلاّصلا سانلا نم مك :ةّصاخلا مهحلاصمب
،مازتلاب لمعلا نولصاوي نيذلا يف رّكفنلو ،نيفعضألاو ءارقفلاو ،نيّنسملا ةمدخ يف
مهّنكل ،ناميإلا ببسب نومّلأتي نيذلا يف رّكفنلو ،مهفلا ءوس امّبرو بعاصملا نولّمحتيو
ّرّشلا ىلع نوبيجي ،ةزيرغلا عابتا نم اًلدب ،نيذلا يف رّكفنلو ،ةّبحملاو ةالّصلا نولصاوي
طقف ةليلق ةلثمأ هذه .ديدج نم اوأدبيل ةعاجّشلاو اورفغيل ةّوقلا نودجيو ،ريخلاب
.ةّبحملا يف اهنولذبي ًةايحو ،قّيضلا عوسي باب لب ،حيرملا عساولا بابلا نوراتخي السانأل
نودقتعي نيذلا نم ريثكب رثكأ بآلا مهب فرتعيس ،سانأ مه ءالؤه :مويلا عوسي ّبّرلا لاق
.(27 ،13 اقول) "ِءوُّسلا ولِعاف" ةايحلا يف مه ،عقاولا يفو ،نيصَّلخملا نم مهّنأ

يف رّكفنو لهّسلا قيرّطلا لّضفن له ؟نوكن نأ ديرن بناج ّيأ يف ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
انلعجي هّنكل ،ةمزأ يف انتّينانأ عضي يذلا ،قّيضلا ليجنإلا باب راتخن مأ ،طقف انسفنأ
ّيأ يف ؟ءادعس انلعجتو هللا نم يتأت يتلا ةّيقيقحلا ةايحلا لبقتسن نأ ىلع نيرداق
لعجنل اندعاستل ،بيلّصلا ىّتح عوسي تعبت يتلا ،ءارذعلا ميرم انتدّيس ؟نحن بناج
.ةّيدبألاو ةلماكلا ةايحلا لخدن يكل ،انتايح سايق عوسي

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

صاخشألا لمشي يذلاو ،اوغاراكين يف أشن يذلا عضولا مَلأو قلقب بثك نع عباتأ
نم لازي ال ،قداصو حوتفم راوح لالخ نم هّنأ يلمأو يعانتقا نع رّبعأ نأ ّدوأ .تاسّسؤملاو
ةعافشب ،عوسي ّبّرلا ىلإ بلطنل .رخآلا مرتحيو ٍّيِملِس ،اًعم شيعلل سّسأ داجيإ نكمملا
.ةّيلمعلا ةدارإلا هذه عيمجلا َبولق مهلي نأ ،ةراهّطلا ةّيلك
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.ةلئاه ةوسق نم يناعي يذلا ،زيزعلا يناركوألا بعّشلا لجأ نم ةالّصلاو برقلا يف لصاونل

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