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!ديعس ديعو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نأ اننكمي :لِّلضم عابطنا انيدل نوكي نأ نكميو ،نيسيّدقلا عيمج ديعب مويلا لفتحن
،نيقيقدو ،اًمئاد نيميقتسمو ،نيّيلاثم ةايحلا يف اوناك تاوخأو ةوخإب لفتحن انّنأ رّكفن
روص” عمجت يتلا ةسادقلا هذهو ،ةّيطمنلا ةيؤّرلا هذه دّنفي مويلا ليجنإ .“نيدِّدشتم”و
رهظُتو ،نيسيّدقلا ةّيوه ةقاطب يه ،(12-1 ،5 ىّتم عجار) تابيوطّتلا ،عقاولا يف .“نيسيّدقلا
راّوث مه نوسيّدقلا !ةّيروث ةايح ىلع ،رايّتلا َسكع ةايح ىلع مّلكتت اهّنإ :اًمامت كلذ ضيقن
.نويقيقح

،(٩ ةيآلا) "مالَّسلا ىلِإ َنيعاَّسلِل ىبوط" :اننمزل اًّدج ةّمهم ةبيوطت لاثملا ليبس ىلع ذخأنل
،نكل ،مالّسلا يف بغرن انّلك .هلّيختن اّمع اًّيلك اًفالتخا عوسي مالس فلتخي فيك َرنلو
،مالس يف انوكرتي نأ وأ ،مالس ةلاح يف نوكن نأ وه لب ،مالّسلا سيل نحن هديرن ام ،اًبلاغ
مه نيذلا ،نيّنئمطملل ىبوط لوقي ال عوسي امنيب .ةئداه ةايح لب ،لكاشم انمامأ نوكت اّلأ
يعناصل ،ةانُبلل ،مالّسلا عنصل نوحفاكيو مالّسلا نوعنصي نيذلا لب ،مالس يف
نحن .ربّصلاو نواعّتلاو ،مازتلالا بّلطتي ،ءانب ّلك لثمو ،ىَنبُي مالّسلا ،عقاولا يف .مالّسلا
،8 اّيركز) "مالَّسلا عرَز" ىلع مّلكت سّدقملا باتكلا نكل ،قوف نم انيلع مالّسلا ُرَطمُي ول ّدون
اًموي ،تمص يف ومنيف ،انبولق يف ةعورزملا ةَرذِبلا نمو ،ةايحلا ةبرت نم تبني ىتح ،(12
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مهب لفتحن نيذلا نوئيضملا دوهّشلا كلذ انل رِهظُي امك ،ةمحّرلاو لدعلا لامعأب ،موي دعب
ىلإ ةبسّنلاب .ناطلّسلاو ةّوقلاب يتأي مالّسلا ّنأ داقتعالا ىلإ اًضيأ ليمن نحنو .مويلا
.حيحص وه سكعلا عوسي

ال .اًلّوأ تومت نأ بجي ،رمثتو ومنت يكل ،مالّسلا ةرذب ّنأ انل نِّيبت نيسيّدقلا ةايحو هتايح
.اًدبأ اًحّلسم سيلو اًفنع اًدبأ سيل مالّسلا ،ناك ٍّيأ ةميزهبو تاحوتفلاب مالّسلا ُبسَتكُي
،مالّسلا اوعنصو ،اوحفاك نيريثك تاسيّدقو نيسيّدق “هتروص ىلع” جمانرب يف دهاشأ تنك
.مهتايحب اْوَّحَض ،مهتايح لذبب ،لمعلاب نكلو

انّنأل ،معن .بلقلا نم حالّسلا عزنن نأ بجي ،اًلّوأ ؟مالس يعناص ريصن يكل ،اًذإ لمعن فيك
انسفنأ نع عفادن نأب رّكفنو ،ةّداح تاملكبو ،رخآلا دض دحاولا ،ةّيناودع ٍراكفأب نودّوزم انّلك
يِّكشتلا نيبو .ةّيتنمسإلا ةالابماللا ناردُجبو ،يّكشّتلا كالسأ ،ةكئاّشلا كالسألاب
نأ اّنم بلطت مالّسلا راذب .برح لب ،اًمالس سيل اذه نكل ،انسفنأ نع عفادن ةالابماللاو
عم ،ءايشألا هذه عم وه مأ حالّسلا عوزنم وه له ؟كبلق لاح فيك .بلقلا لاجم نم حالّسلا عزنن
وه يذلا عوسيل هحتفن نأ ؟بلقلا نم حالّسلا عَزنُي فيكو ؟ناودعلاو ةالابماللاو ىوكّشلا
يف ،هنم لبقتسنو ،مالّسلا ّيسرك وه يذلا ،هبيلص مامأ فقنو ،(14 ،2 سسفأ) "انُمالَس"
نوكن يكو ،مالس يعناص نوكن يك هّنأل ،أدبن انه نم .“مالّسلاو ةرفغملا” ،فارتعالا ّرس
.هنم ةمعن وه ،ىَلاعت هنم ةّيطع لب ،انتردقم نم سيل اذه ،نيسيّدق

ثيح كانه ؟مالّسلل ٌةانُب نحن له :انسفنأ لأسنلو انلخاد ىلإ رظننل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
تالادجلاو ،مّمست يتلا ةرثرّثلاو ،ةحراجلا تاملكلاو ،رّتوتلا لمحن له ،لمعنو سردنو ،شيعن
،نيشّمهملاب ّمتهن له ،انيلإ ءاسأ نَمل رفغن له :مالّسلا قيرط حتفن مأ ؟مّسقت يتلا
.مالّسلا ءانب ىعدي اذه ؟هريغ نم لقأ هيدل ناك نم دعاسنف ملّظلا ضعب يوادنو

نأ بسانملا نم له :وهو ،ةبيوطت ّلك ىلع قبطني ،ريخأ لاؤس أشني نأ نكمي ،كلذ عمو
مالَّسلا ىلِإ َنوعاَّسلا :لاق ،باوجلا انيطعي يذلا وه عوسي ؟نيرساخ انسلأ ؟اذكه شيعن
ال مهّنأل ،مهّلحم ريغ يف نودبي ملاعلا يف مهو :(9 ،5 ىّتم) "نوَعدُي ِهللا َءانبَأ مهَّنِإف"
،هللا ىلإ برقألا نونوكيس ءامّسلا يف امنيب ،ةرطيّسلاو ةطلّسلا قطنمل نوعضخي
ّبحي نَم امنيب ،نيدَيلا يلاخ ىقبي فلاخي نَم ،اًضيأ انه ،عقاولا يف نكل .هب اًهبَش رثكألاو
،37 ريمازملا عجار) "ةَيِقاب ًةَّيِّرُذ ِمِلاسُملِل" ،رومزملا لوقي امك :رصتني ،اًدحأ حرجي الو عيمجلا
37).

يف ٍمالس ةانُب موي ّلك نوكنل ،نيسيّدقلا عيمج ةناطلس ،ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل
.ةّيمويلا انتايح
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ّدوأ .دحألا موي ىتح كانه ىقبأس ثيح ،نيرحبلا ةكلمم ىلإ ةيلوسر ةرايز يف رداغأس دغ دعب
ناكس عيمجو ناميإلا يف تاوخألاو ةوخإلاو تاطلُّسلاو كلملا يبلق نم ركشأو يّيحأ نأ نآلا نم
راعش تحت ةرايز نوكتس .ةرايزلا هذهل ريضحّتلا ىلع مايأ ذنم اولمع نيذلا ةّصاخو ،دلبلا
نم ،تاءاقللا نم ديزملل برغلاو قرشلل ةّيساسألا ةجاحلا صخلي ىدتنم يف كراشأس :راوحلا
ةّصاخو ،نيّينيدلا نيلّثمملا عم ثّدحتلل ةصرف يل نوكتسو .اًعم ّيناسنإلا شيعلا لجأ
ةصرف ثدحو ءاقل ّلك نوكي ىتح ،ةالّصلاب ينوقفاري نأ عيمجلا نم بلطأ .نيملسملا
.اهيلإ ةجاحلا سمأب نحنو ،هللا مساب مالّسلاو ةّوخألا ةلأسم معدل ةرمثم

،مالّسلا لجأ نم ّلصنل :ةبذعملا ايناركوأ َسنن ال ،مكلضف نم ،ءازعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.ايناركوأ يف مالّسلا ّلحي نأ لجأ نم ّلصنلو

ةرايزلاب مايقلا ىلإ ةفاضإلاب .نينمؤملا ىتوملا عيمج ىركذ ءايحإل سركم دغ موي
سادقلا لالخ ةّصاخ ،عرضّتلا ةالص يف مهوركذت نأ ىلإ مكوعدأ ،انئابحأ روبق ىلإ ةّيديلقتلا
.ّيهلإلا

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