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!كرابم دحأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

"مكُّبر يتأَي" :وهو ،ءيجملا نمز يف انلخدُي اًليمج اًدعو انعمس مويلا اّيجروتيل ليجنإ يف
يف اًملأ اهرثكأو تاظحّللا بعصأ يف ىّتح اندنسي امو ،انئاجر ساسأ وه اذه .(42 ،24 ىّتم)
،اًمئاد يتأي عوسي ّبّرلا !اًدبأ كلذ َسنن ال .يتأيس ،بيرق هللا .يتأيس هللا :ّنأ وهو ،انتايح
:انسفنأ لأسن دق ،مالكلا اذه مامأ .انقناعيل ماّيألا ةياهن يف دوعيسو ،اّنم برتقيو ،انروزيو
.نيَلاؤّسلا نيذه دنع اًليلق فّقوتنل ؟هلبقتسنو هفرعن فيكو ؟عوسي ّبّرلا يتأي فيك

يف رضاح عوسي ّبّرلا ّنإ ليِق هّنأ اًريثك انعمس ؟عوسي ّبّرلا يتأي فيك :لّوألا لاؤّسلا
انيّهلتو انماّيأ ةماّود يف انلاغشنا ببسب ،امّبر نكل .انمّلكيو انقفاري هّنأو ،انتريسم
يتأيس عوسي ّبّرلا ّنأ مَلعن نحن ،معن ؛طقف ةّيرظن ةقيقحلا هذه تَيقب ،ةريثك ٍرومأب
تامالع هقفارت ،ةقراخ ةقيرطب يتأي عوسي ّبّرلا ّنأ لّيختن وأ ةقيقحلا هذه شيعن ال اننكلو
نولعفي اوناك اذامو .(37 ةيآلا عجار) "حون ِماَّيَأ يف امك" ثدحيس اذه ّنإ لاق عوسي نكل .ةبيجع
َنولُكأَي" اوناك :داتعملاك ةّيمويلاو ةّيداعلا ةايحلا رومأ ةطاسبب نولعفي اوناك ؟حون ماَّيأ يف
،انتايح يف ٍفتخم هللا :رمألا اذه ربتعنل .(38 ةيآلا) "مِهِتانَب َنوجِّوَزُيو َنوجَّوزَتَيو َنوبَرشَيو
،ةقراخ ثادحأ يف يتأي ال .انتايح يف ،ةّيداعلا فورّظلا طسبأ يف ٍفتخم هّنإ ،دوجوم اًمئاد هّنإ
،ّيمويلا انلمع يف ،اهيف دوجوم هّنإ .ةّيمويلا رومألا يف رهظي هّنإ .ةّيمويلا رومألا يف لب
رّكذتنل ،ةّلممو ةّيدامر ودبت اًماّيأ هجاون امدنع ىّتحو ،جاتحم صخش هجو يفو ،ةفدص ءاقل يفو
.انلاعفأ مِهلُيو انمّلكيو ،انيدانيو ،ديدحّتلاب انه دوجوم عوسي ّبّرلا :ّنأ
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نيظقيتسم نوكن نأ انيلع ؟هلبقتسنو عوسي ّبّرلا فرعن فيك :ٍناث ٌلاؤس كانه ،كلذ عم
نيّدعتسم نوكن اّلأو هئيجم ظحالن اّلأ رطخ كانه :اًلئاق عوسي انرّذح .نيرهاسو نيهّبنتمو
.14 ،88 ةظع) "ّرمي يذلا عوسي ّبّرلا فاخأ" :سنيطسغأ سيّدقلا هلاق ام اًرارم ُتْرَّرك .انل هترايزل
مهّنإ حون نمز يف صاخشألا ءالؤه نع عوسي لاق ،عقاولا يف !هفرعأ الو ّرمي ّنأ فاخأ ّيأ ،(13
ةيآ) "نيعَمجَأ مهفَرَجف ُناَفَوَّطلا َءاج ىَّتح ،اًئيَش َنوعَّقَوَتَي اوناك امو" نوبرشيو نولكأي اوناك
ناك نافَوَّطلا ّنأ اوكردي ملو مهرومأب نيلغشنم اوناك !اًئيش اوعّقوتي مل :اذهل هّبنتنل .(39
،لْقَحلا يف ِنالُجَر ُنوكَيس" ،وه ئيجيس امدنع هّنإ عوسي لاق ،عقاولا يف .عوقولا كشو ىلع
ناك اًدحاو ّنأ ةطاسبب ؟قرفلا وه امو ؟ىنعم ّيأب .(40 ةيآلا) "رَخآلا ُكَرتُيو امهُدَحَأ ُضَبقُيف
ناك ،رخآلا امنيب ،ةّيمويلا ةايحلا يف هللا روضح كردي نأ ىلع اًرداقو ،رظتني ناكو ،اًظّقيتم
.اًئيش ظحالي ملو ،“ةايحلا نوؤش يف اًقراغ” ،اًدراش

!انمون نم ظقيتسنلو انتابس نم ضفتننل ،اذه ءيجملا نمز يف ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
لواحأ له ؟ظقيتسُم انأ لهو ،هّبنتم انأ لهو ،هشيعأ امل كردُم انأ له :انسفنأ لأسن نأ لواحنل
نإ ؟ىرخألا رومألاب ءيّشلا َضعب قهرمو ٌدراش انأ مأ ،ةّيمويلا يفورظ يف هللا روضح فرعأ نأ
،كلذل .ماّيألا ةياهن يف يتأي امدنع اًضيأ نيّدعتسم ريغ نوكنسف ،مويلا هئيجم ظحالن مل
ّبّرلا بارتقا رظتننل ،عوسي ّبّرلا ءيجم رظتننل !نيظّقيتم َقبنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،ةسيّدقلا ءارذعلا ميرم انتدّيسو .نوظّقيتم نحنو هرظتننل نكل ،دوجوم هّنأل ،انيلإ عوسي
يتلاو ةرصانلا يف ةّيفخلاو ةعضاوتملا اهتايح يف هللا رورم تكردأ يتلا ،راظتنالا ةدّيس
وه يذلا عوسي ّبّرلا راظتنال هذه ةظقيلا ةريسم يف اندعاستل ،اهمحر يف هتلبقتسا
.اننيب ّرميو اننيب

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نيطسلف ةلود يف روهش ذنم ثدحت يتلا تاكابتشالاو فنعلا ةدايز قلقب عباتأ ينّنإ
نم ديدعلا ةباصإ ىلإ سدقلا يف ناموجه ىدأ ،يضاملا ءاعبرألا موي .ليئارسإ ةلود يفو
ةحّلسملا تاكابتشالا لالخ دهشتسا هسفن مويلا يفو .يليئارسإ يبص لتقو صاخشألا
لامآ فعضيو راغّصلا ةايح مطحيو ،لبقتسملا لتقي فنعلا .ينيطسلف ىتف سلبان يف
نوكي نأ لمآ .مهتاهمأ امّيس الو ،مهتالئاعو ىلتقلا نابّشلا ءالؤه لجأ نم ّلصنل .مالّسلا
ةقّثلا ءانبو راوحلا نع ثحبلا يف ربكأ ةحلصم ةّينيطسلفلاو ةّيليئارسإلا تاطلّسلل
.ةسّدقملا ضرألا يف ّيملس ّلح كانه نوكي نل اهنودب يتلاو ،ةلدابتملا

لجأ نمو اياحّضلا لجأ نم يّلصأ .ناضيف اهبرض يتلا ،ايكسيإ ةريزج ناكس نم بيرق انأ
.مهذاقنإل اوؤاج نيذلا ّلك لجأ نمو نومّلأتي نيذلا
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قاور تحت انه مايأ ةثالث لبق يفوت يذلا ،(Burkhard Scheffler) رلفيش دراكروب اًضيأ رّكذتأو
.دربلا نم تام دقل :سرطب سيّدقلا ةحاس

،ةأرملا دض يسنجلا فنعلاب ديدنتلل حابّصلا اذه ترج يتلا ةريسملا يف نيكراشملا يّيحأ
نم ّلَمن ال .برح َحالس اًضيأ مدختسُيو ناكم ّلك يف راشتنالا عساوو ماع عقاو فسألل وهو
.بّذعملا يناركوألا بعّشلل ةصاخ ؛مالّسلل معنو ،راوحلل معنو ،فنعلل ال ،برحلل ال :لوقلا
.ىربكلا ةعاجملا ةاسأم سمألاب انرّكذَت

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