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!ديعس ديعو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

لخد اّمل .(38-26 ،1 اقول عجار) ةراشبلا انل يوريل ميرم تيب ىلإ انلخدي مويلا ديع ليجنإ
"ِكَعَم ُّبَّرلا ،ًةَمْعِن ُةَئِلَتمُملا اهُتَّيَأ ،يحَرفِا" :ءارذعلا ميرم انتدّيسل اًلّوأ لاق ،ليئاربج كالملا
هفرعت نكت مل ديدج مساب لب ،ميرم ،اهمساب اهِداني مل كالملا ّنأ :وهو اًرمأ ظحالن .(28 ةيآلا)
اهاطعأ يذلا مسالا وه ،ةئيطخلا نم ةيلاخلا يلاّتلابو ،ًةَمْعِن ُةَئِلَتمُملا .ًةَمْعِن ُةَئِلَتمُملا :وهو
.مويلا هب لفتحن نحنو ،هايإ هللا

فرعت تناك ،عبّطلاب .ةّيقيقحلا اهتّيوه طقف كاّذإ تفشتكا :ميرم ةشهد يف رّكفنل
تناك يذلا ،ربكألا ّرّسلا نآلا اهل فشك هللا نكل ،اهبيطخو ،اهيَدلاو فرعتو ،اًريثك اهسفن
اًضيأ ةأطخلا نحن انّنأ ىنعمب ؟ىنعم ّيأب .اًهباشم اًئيش اًضيأ انل ثدحي نأ نكمي .هلهجت يه
مّلكتن .ةّيلصأ ةمعن انلِنو ،ريخ ّلك نم ربكأ اًريخو ،انتايح تألم ةّيطع ةيادبلا يف انلِن
.اهل نيعاو نوكن ال اًبلاغو ،ةّيلصأ ةمعن اًضيأ انلِن اننكل ،ةّيلصألا ةئيطخلا ىلع اًريثك

انل ٌنسح كلذل ،انتّيدومعم موي اهانلن يتلا يه ؟ةّيلصألا ةمعنلا هذه يه ام ؟مّلكتن اذام نع
،ةّمهم ةيدومعملا موي اهانلن يتلا ةمعنلا هذه .اًلاؤس حرطأس !اًضيأ اهب لفتحنو اهرّكذتن نأ
يف ،كلذ نوركذتت ال متنك نإو .رمألا يف اورّكف ؟هتيدومعم خيرات رّكذتي مكنم مك نكل
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موي وه مويلا كلذ نأل “؟تدّمعت ىتم” :مكيدلاو وأ نيباشألا اولأسا ،تيبلا ىلإ مكتدوع قيرط
،مويلا كلذ يف انتايح يف هللا لخد .انل ةّيلصأ ةمعنو ،ةديدج ةايح ةيادبو ،ةريبك ةمعن
ميرم ،مويلا !هب حرفن يذلا ،ّيلصألا انلامج وه اذه .دبألا ىلإ نيبوبحملا هءانبأ انحبصأو
نأ ىلع انلمحت ،اهتايح يف ىلوألا ةظحّللا ذنم ةليمج اهتلعج يتلا ةمعّنلا نم ةئجافتملا
هّنإ .ضيبألا ةّيدومعملا بوث ةروص يه :ةروص لالخ نم كلذ كردن نأ اننكمي .انلامجب شهدنن
ّلك نم ربكأ ريخ انيف دجوي ،نينّسلا ّرم ىلع هب انخّطلت يذلا ّرّشلا نم مغّرلاب هّنأ انرّكذي
اي ،ّيَنُب اي” :انل لوقي يذلا هللا ىلإ ِغصُنِل ،هتوص ىدص ىلإ ِغصُنِل .انب تّلح يتلا رورّشلا
باصُنو رومألا ُءوسَت امدنع .“ةنيمث كتايحو ،َّيلع زيزع تنأ ،اًمئاد كعم انأو كّبحأ انأ ،يتَيَّنُب
انّنأ وأ ،انل ةدئاف ال انّنأب روعّشلا كشو ىلع نوكنو سأيلاب رعشن امدنعو ،طابحإلاب
كلذ ذنم يعم هللاو انعم هللا .ةّيلصألا ةمعّنلا يف رّكفنل ،رمألا اذه يف رّكفنل ،نوئطخم
.كلذ يف ىرخأ ةّرم رّكفنل .مويلا

،عقاولا يف .اًحافكو اًنمث ُبّلطتي انلامج ىلع ُظافِحلا :اًّمهُم َرَخآ اًرمأ مويلا انمّلعُت هللا ةملك
.هللا عم رماغت نأ تراتخا يتلاو ،هلل “معن” تلاق يتلا ميرم ةعاجش ليجنإلا انل رهظأ
بّرجملا عم ٍعارص ىلع نيوكّتلا رفس يف عطقملا انمّلكي ،ةّيلصألا ةئيطخلا نع ثيدحلابو
انرايتخا :انعيمج ،انتربخ لالخ نم اًضيأ كلذ فرعن نحن .(15 ،3 نيوكّتلا رفس عجار) هتاءارغإو
انردهأ ةّرم مك رّكفنل .اًدهج بّلطتي انيف يذلا ريخلا ىلع انظافح كلذكو ،اًدهج بّلطتي ريخلل
اًرمأ انلعف وأ انحلاصم لجأ نم نيقذاح انسفنأ انبِسَحو ،ّرّشلا ءارغإل انملستسا امدنع ريخلا
ال” انلُقو انتالص انلّجأو ،ةّراضو ةديفم ريغ ٍرومأ يف انتقو انعضأ ىّتح وأ ،انبولق ثّولي
.ةدعاسملا مّدقن نأ انتعاطتساب ناك امنيب ،انيلإ ةجاحب ناك نمل “عيطتسأ

يتلا خيراّتلا يف ةديحولا ةّيرشبلا ةقيلخلا ،ميرم :ةّراس ىرشب مويلا انيدل ،اذه ّلك مامأ
دجن نيذلا ،نحنو .ّمُأ يه ءيش ّلك لبقو ،انل ٌتخأ يهف ،حافكلا يف انعم يه ،ةئيطخ الب
سّركنْلو انسفنأ لكونِل .اهيلإ انسفنأ لكون نأ اننكمي ،ريخلا رايتخا يف ةبوعص
ِكعم :ِتنأ ينيدشرأو ،يّمُأ اي ،يِدَيِب يِكِسْمأ” :اهل لقنْلو ،ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ انسفنأ
انسفنأ لكونِل .“ديدج نم ّيلصألا يلامج فشتكأس ِكعمو ،ّرّشلا عم يعارص يف يتّوق دادزت
لكوأو ،يلمعو ،يتلئاعو ،يتايح ِكيلإ لكوأ انأ ،ميرم اي” :اهل دّدرنْلو ،موي ّلكو ،ميرم ىلإ مويلا
نم انلامج ىلع ظفاحنل ةرهاّطلا ميرم اندعاستل .“ِكل يسفن سّركأو .يداهجو ،يبلق ِكيلإ
.ّرّشلا

 

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

لجأ نم يّلصأل ،ىربكلا ميرم ةسيّدقلا ةسينك اكيليزاب ىلإ بهذأس ،مويلا اذه رهظ دعب
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يديلقّتلا ميركّتلا ءادأل ،اينابسإ ةحاس ىلإ هّجوتأس ةرشابم كلذ دعبو ،امور بعش صالخ
يف اًّيحور ّيلإ اومّضنت نأ مكنم بلطأ .ةراهّطلا ةّيلكلا ميرمل يراكذّتلا بصّنلا دنع ةالّصلاو
ملاعلا بلط اهتعافش ىلإ لكون .انِّمأ هاجت ةيونبلا ىوقّتلا نع رّبعت يتلا ةردابملا هذه
:ءارذعلل كالملا مالك يف رّكفأ .اًريثك مّلأتت يتلا ةبّذعملا ايناركوأ لجأ نم ةّصاخو ،مالّسلل
هللا نكل .نكمم حالّسلا عزنو .نكمم مالّسلا هللا نوعب .(37 ،1 اقول) "هللا ُزِجعُي ٍءيش نِم ام"
.هللا تاطّطخم ىلإ دوعنل ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل .انتين نسح ديري

،انه نيدوجوملا اًعيمج متنأ مكلو .ةدّيج ءيجم نمز ةريسمو اًديعس اًديع اًعيمج مكل ىنمتأ
نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .مويلا مهديع يف ،ةرهاّطلا ميرم ءانبأ بابّشلا ةّصاخو
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ
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