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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

احيرأ ةنيدم يف نيراّشعلا سيئر ،اّكز عم عوسي ءاقل ليجنإلا يوري ،ايجروتيللا يف مويلا
َءاج" اّكز .ُلِواحُي َءاج :هّبنتنل .(ُلِواحُي َءاج) “َثَحَب” لعفلا ةياوّرلا هذه يف زربي .(10-1 ،19 اقول)
َءاج ِناسنِإلا َنْبا َّنإ" :لاق ،هب ىقتلا نأ دعب ،عوسيو (3 ةيآلا) "عوسي َوُه نَم ىرَي نَأ ُلِواحُي
دحاو ّلك امهيلك يف ،نيترظّنلا يف اًليلق لّمأتنل .(10 ةيآلا) "هَصِّلَخُيف ِكِلاهلا نع َثَحبَيِل
.اّكز نع ثحبي يذلا عوسي ةرظنو ،عوسي نع ثحبي يذلا اّكز ةرظن :رخآلا نع ثحبي

باسحل بئارّضلا نوعمجي اوناك نيذلا دوهيلا نم يأ ،راّشع وه ثيدحلا عوضوم .اكز ةرظن
اكز ناك ،ببسلا اذهل .مهتفيظو نوّلغتسي اوناكو – هنطول اًنئاخ ناك – ناموّرلا دايسألا
َريصَق َناك" هّنإ لوقي صّنلا .اًئطاخ هربتعي عيمجلا ناكو ،عيمجلا ههركي ،اًهوركمو ،اًينغ
،ةرتافلا هتايح ىلإ ،ّيلخاّدلا هراغَص ىلإ اًضيأ فصولا اذهب ريشي امبرو ،(3 ةيآلا) "ةماقلا
ىري نأ اكز دارأ ،كلذ عمو .اًريصق ناك هّنأ مهملا نكل .ىندأ وه ام ىلإ اًمئاد رظني ،ةهيزنلا ريغو
هَّنَأل ،هارَيِل ًةَزيَّمُج َدِعَصو اًعِرسُم َمَّدقت" :ليجنإلا لوقي .هاريل هعفدي ناك ام ءيش .عوسي
لعج ،ءيش ّلك ىلع رطيسي ناك يذلا لجرلا ،اكز :ًةَزيَّمُج دعص .(4 ةيآلا) "اهِب َّرُمَي نَأ َكَشوَأ
ول ،اًلثم ،ثدحيس اميف اًليلق رّكفنل .عوسي ىريل ،قيرّطلا هذه ىلع راس ،ةكوحضأ هسفن
اكز .سانلل ةكوحضأ نوكي نأ كشوي :رخآ ءيش ىلإ رظنيل ةرجش ىلع داصتقالا ريزو قّلست
يف ،اكز رعش .ةكوحضأ نوكي نأل هسفن َضَّرع ،عوسي ىريل ةكوحضأ نوكي نأ لبقو رماغ
هّنكل ،دعب هفرعي نكي مل .حيسملا ةرظن نع ،ىرخأ ةرظن نع ثحبي نأ ىلإ ةجاحلاب ،هتعض
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.هيف ناك يذلا عقنتسملا نم هجرخيلو -اًّيقالخأ ةّيندتملا - هتلاح نم هرّرحيل ام اًدحأ رظتني
ال انّنإ ،مكلضف نم .ءيش ّلك اًدبأ رسخن ال انتايح يف انّنأ انُمِّلعي اكز :ّيساسأ ّرمأ اذه
ةرم قلطننو ،ديدج نم أدبن يكل ةبغرلل لاجملا حسفن نأ اًمئاد انّنكمي .اًدبأ ،ءيش ّلك رسخن
.اكز هلعف ام اذهو .بوتنو ،ىرخأ

.نيّلاّضلا نع ثحبيل بآلا هلسرأ .عوسي ةرظن :ىنعملا اذه يف ،ةمساح ةيناّثلا ةرظنلا
عوسي ّنإ ليجنإلا لوقي .اكز ناك ثيح ةرجّشلا بناجب ديدحّتلاب ّرم احيرأ ىلإ لصو امدنعو
.(5 ةيآلا) "َكِتيَب يف َموَيلا َميقُأ نَأ َّيَلَع ُبِجَيف ،لَجَع ىلع ْلِزنا اَّكَز اي :هل َلاقو هَفْرَط َعَفَر"
اّكز ىلإ رظن هّنأ ينعي اذهف ،ىلعأ ىلإ رظني نأ عوسي ىلع ناك نإ هّنأل ،اًّدج ةليمج ةروص اهّنإ
،ال .اننيديو انّلذيل قوف نم انيلإ رظني مل هللا :صالخلا خيرات وه اذه .لفسألا نم
ادب ،اذكهو .انتمارك انيلإ داعأو لفسألا نم انيلإ رظنو ،انمادقأ لسغ ىّتح عضاَوَت ،سكعلاب
ثحبت ةّيرشبلا :هلمكأب صالخلا خيراتل اًصيخلت عوسيو اّكز نيب تارظنلا يقالت
.اهصّلخيل ةقيلخلا نع ةمحرب ثحبي هللا ،اًلّوأ نكل ،ءادفلا نع اهسؤبب

لب ،ءاطخألاب ءيلملا انيضام دنع اًدبأ هللا ةرظن فّقوتت ال :اذه رّكذتنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
وريصق صاخشأ انّنأب اًنايحأ انرعش نإو .ريصن نأ نكمي ام ىلإ اهل دودح ال ةقثب رظنت
انيأرو ،ليجنإلا ىلإ ةبسنلاب كلذ نم لقأو ،ةايحلا تايّدحت ىوتسم ىلع انسلو ،ةّماقلا
عم لعف امك :ةّبحمب اًمئاد انيلإ رظني عوسي ّنإف ،اياطخلاو لكاشملا يف نيقراغ انسفنأ
اننكمي كلذل .انتيب ىلإ يتأي ،هانلبق نإو ،انمساب انيدانيو ،انتاقالمل يتأي هّنإف ،اّكز
كانه مأ ،ملستسنو ءاَفكأ ريغ انّنأب رعشن له ؟انسفنأ ىلإ رظنن فيك :انسفنأ لأسن نأ
نيذلا هاجت انترظن يه ام ،ّمث ؟عوسي عم ءاقللا نع ثحبن ،طابحإلاب رعشن امدنع ،ديدحّتلاب
؟مهنيدن له ،قوف نم مهيلإ رظنن له ؟مهئاطخأ رابغ نم اوضهني نأ لجأ نم نوحفاكيو اوأطخأ
لفسأ ىلإ ىلعأ نم صخّشلا ىلإ رظنن نأ زوجي هّنأ رّكذتنل ؟مهدعبتسن لهو مهرقتحن له
ىلإ ىلعأ نم رظنن نأ زوجي اذه يف طقف .كلذ ريغ ءيش ال :ضوهنلا ىلع هتدعاسمل طقف
يف دِجُو نم قناعي يذلا حيسملا رظني امك رظنن نأ انيلع بجي نيّيحيسملا نحنو .لفسأ
،كلذك اًمئاد نوكت نأ بجيو ،ةسينكلا ةرظن يه هذه .ةفأرب نيّلاّضلا نع ثحبيو ،لفسألا
.نيدي نم ةرظن سيلو ،حيسملا ةرظن لثم

نأ انيطعت نأ اهنم بلطنْلو ،اهعضاوّت ىلإ هللا رظن يتلا ،ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ ّلصنِل
.نيرخآلا ىلإو انسفنأ ىلإ ،ةديدج ةرظن رظنن
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يباهرإلا موجهلا اياحض لجأ نم ّلصنل ،توملاو ّرّشلا ىلع حيسملا راصتناب لفتحن امنيب
رّيغيل .لافطألا نم ديدعلا مهنيب نم ،صخش 100 نم رثكأ ةايحب ىدوأ يذلا ،وشيدقم يف
!فنعلاب ةئيلملا بولقلا هللا

نيذلا - بابّشلا ةّصاخو - كئلوأ لجأ نم تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا ىلإ اًضيأ ّلصنلو
.ريهامجلا عفادتل ةّيواسأملا بقاوعلا ببسب ،لويس يف ةّيضاملا ةليللا اوتام

ةسّسؤم ،Maria Berenice Duque Hencker بيوطت ّمت ،ايبمولوك يف ،نيليديم يف سمألاب
ةّصاخو ،ةوخإلاو هللا ةمدخ يف ةلماك ةليوّطلا اهتايح تضق .تاريغّصلا ةراشبلا تابهار
لمح ىلإ اهتعفد يتلا ،ةّيلوسّرلا اهتريغ ىسع .1993 ةنس تيفوتو .نيدعبتسُملاو راغّصلا
ةالّصلاب ،ةكراشملا يف ةبغّرلا عيمجلا ىدل يّوقت نأ ،اهدلب دودح ءارو ام ىلإ عوسي ةلاسر
!ةديدجلا ةّيوابوطلل قّفصنل .ملاعلا يف ليجنإلا رشن يف ،ةّبحملاو

الو ،مالّسلا لجأ نم ِّلصنل .ةبّذعملا ايناركوأ ،انِملأ يفو انتاولص يف ،مكلضف نم ،َسنن ال
!كلذل ةالّصلا نم بعتن

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