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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

هلبقتسن نأ ىلع اندعاست يكل ،اّيجروتيللاو ،عوسي ّبّرلا داليم ديعب ِسمأ انلفتحا
ةينامث ةّدمل ،رياني/يناّثلا نوناك نم لّوألا ىّتح ديعلا ةرتف تدّدم ،لضفأ لكشب هشيعنو
نيسيّدقلا تاّيصخش ضعب رّكذتن ،اهسفن ماّيألا هذه يف هَّنأ شهدُملا نم ،نكل .ماّيأ
ٍدَغ دعبو ،ّيحيسم ديهش لّوأ ،سُنافِطْسِإ سيّدقلا راكذت ،اًلثم ،مويلا .ةّيواسأملا ءادهّشلا
هشرع عوسي ذخأي نأ فاخ يذلا سدوريه كلملا مهلتقب رمأ نيذلا لافطألا ،راربألا نيسيّدقلا
ءاوضألا ملاع نع اندعبُت نأ ديرت اّيجروتيللا ّنأ ودبي ،راصتخاب .(18-1 ،2 ىّتم عجار) هنم
؟اذامل .مايألا هذه يف انهابتنا قرغتست نأ اهنكمي يتلا ايادهلاو مئالولاو

ىلع ذخأو ،ّرّشلا نم انرّرح يذلا ،صّلخملا ءيجم وه لب ،ٍكلم ِةدالو ةّصق سيل داليملا ديع ّنأل
اهلمحن يتلا ةينانألا :انرورش يه هذه .توملاو ةئيطخلاو ةّينانألا :انيف يذلا ّرّشلا هقتاع
يف .عوسي هبشي نم رثكأ مه ءادهّشلاو .توملاو ،ةأطخ اًعيمج انّنأل ،ةئيطخلاو ،انلخاد يف
انل نورِهظُي نيذلا تاوخألاو ةوخإلا مه ْيأ ،دوهش مه ءادهّشلا :“دهاش” ينعت “ديهش” ةملك ،عقاولا
رثكأ ،هذه انماّيأ يف ىّتح نوريثك ءادهّشلاو .ةمحّرلاب ّرّشلا ىلع رصتنا يذلا ،عوسي مهتايحب
،نيدهطضملا ءادهّشلا تاوخألاو ةوخإلا ءالؤه لجأ نم مويلا ِّلصنل .ىلوألا تاقوألا يف مهنم
اننكمي فيكو ؟حيسملل انأ دهشأ له :انسفنأ لأسن نأ انديفيو .حيسملل نودهشي نيذلا
اذه يف اندعاست نأ نكمي ؟حيسملل لضفأ اًدوهش نوكن نأو ،لاجملا اذه يف مّدقتن نأ
.سُنافِطْسِإ سيّدقلا ةّيصخش
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مهتسّرك نيذلا ةعبّسلا ةسمامّشلا دحأ ناك هّنإ لسّرلا لامعأ رفس انل لوقي ،ةيادبلا يف
ّنأ ينعي اذه .(6-1 ،6 عجار) ةّبحملا لامعأب مايقلا يأ ،دئاوملا ةمدخ لجأ نم ميلشروأ ةعامج
ِفتكي ملو .ةجاح ةوخإلا رثكأ َمَدَخ اهب يتلا ةّبحملاب لب ،مالكلاب اهمّدقي مل ىلوألا هتداهش
مهكراشي ناك :عوسي ىلع مهب يقتلي نيذلا مّلكُي ناك لب ،اذه ةدعاسملا لمعب سُنافِطْسإ
دعُبلا وه اذه .(56 .53-1 ،7 لسّرلا لامعأ عجار) لسّرلا ميِلعتو هللا ةملك ءوض ىلع ناميإلا
عوسي عم ءاقّللا ّنأ فيك ديكأتلاو ،نيرخآلل اهلامج لاصيإو ةملكلا لوبق :هتداهشل يناّثلا
نم ىّتح ْبَهَي مل هّنأ ةجردل ،اًّدج اًّمهم رمألا اذه ناك سُنافِطْسإل ةبسّنلاب .ةايحلا رّيغي
ةّبحم” .(54 ةيآلا عجار) هعم ءوست تذخأ رومألا ّنأ ىأر امدنع ىّتح الو ،هيدهطضم تاديدهت
فيك فرع هّنأ :يهو اًضيأ رخآ اًرمأ تناك ىربُكلا هتداهش ،نكل .سُنافِطْسإ وه اذه ،“ةراشبو
لاثمب ىدتقا امدنع ،هتوم ةظحل يف ةداهّشلا هذه انل كرت .ةراشبلاو ةّبحملا نيب عمجي
.(34 ،23 اقول ؛60 ةيآلا عجار) هيلتاقل رفغو عوسي

هللا ةملكل ةنامألابو ،انتوخإل انتّبحمب انتداهش نوكت نأ نكمي :لاؤّسلا ىلع انباوج وه اذه
،نيرخآلا اًّقح ّبحن له انل لوقت يتلا يه ةرفغملا .ةرفغملاو ،هللا ةملكو ،ةّبحملا .ةرفغملابو
لصألا يف اهسفن ةملكلا ريشت امك) “ةرفغملا” ،عقاولا يف .عوسي ةملك شيعن لهو
نيرخآلل همّدقن ،ءاطع ربكأ يه ،(per-dono ءاطعلا لجأ نم وأ ،ءاطعلا ينعت اهنإف ،ينيتاللا
،رّكفنل ...اذه َسنن ال :يل َرِفُغ هّنأل رفغأ انأ .اناياطخ انل رفغ يذلا ،عوسي ذيمالت انّنأل
دق يتلا ماّيألا هذه يف ةرفغملا ىلع يتردق يه ام :رفغي نأ ىلع هتردق يف دحاو ّلك رّكفيل
نيذلاو ،انوحرج نيذلاو ،مهعم انفلتخا نيذلا صاخشألا ضعبب ،يقتلن نم يف ،اهيف يقتلن
نوكي نأ ديدجلا رمألا اذه ،ديدجلا دولوملا ،عوسي ىلإ بلطنل .طق مهعم انتقالع حِلصُن مل
هذه عوسي ّبّرلا ىلإ بلطنل !رفغي بلق ىلإ ةجاحب اًعيمج نحن .ةرفغملا ىلع رداق بلق انل
لجأ نمو ،انيلإ اوءاسأ نيذلا لجأ نم يّلصنل ةّوقلا بلطنل .رفغأ نأ مّلعتأ نأ ،ّبر اي :ةمعنلا
عوسي ّبّرلا انِطعيل .ةحلاصملاو حاتفنالا وحن تاوطخ وطخن نأو ،انوحرج نيذلا صاخشألا
.ةمعنلا هذه مويلا

يفو ،ةملكلا ّبح يفو ،ةّبحملا لامعأ يف وُمننل ،ءادهّشلا ةناطلُس ،ميرم اندعاستلو
.ةرفغملا

 

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

انه نيرضاحلا متنأ ةّدومب مكيّيحأ ،ديجملا داليملا ديع يف يحوّرلا ةنينأمّطلاو حرفلا وج يف
.ّيعامتجالا لصاوّتلا لئاسو لالخ نم انوعباتي نم عيمجو
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،ةّينابهّرلا تاعامجلا يفو اياعّرلا يف مالّسلاو ،تالئاعلا يف مالّسلا :مالّسلل يتينمأ دّدجأ
ايناركوأل مالّسلاو ،بورحلا يف ةبذعملا بوعّشلل مالّسلاو ،تاّيعمجلاو تاكرحلا يف مالّسلاو
!بّذعملا بعّشلا اذه لجأ نم مالّسلا بلطنل !انه ةريثك ايناركوأ مالعأ كانه .ةبّذعملاو ةزيزعلا

،عيمجلا ىلع درلا نم ينكمت مدعل .ةريثك ئناهت لئاسر ةريخألا عيباسألا يف تيقلت
.ةالّصلا ةمعن ىلع ةّصاخو ،عيمجلل يركش نع رّبعأ يّنإف

نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .سُنافِطْسِإ سيّدقلا ديع يف اًكرابم اًديع اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت
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