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!ديعس ديعو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اودهأو مهبئاقح اوحتف نيذلا سوجملا ىلع ليجنإلا انمّلكي ،عوسي ّبّرلا روهظ ديع يف ،مويلا
نومداقلا ءامكحلا ءالؤه .(11 ،2 ىّتم عجار) محل تيب ىلإ اولصو امدنع ،اًّرمو اًروخبو اًبهذ عوسي
نأ اننكمي ،مهتصق يف انرّكف نإ ،كلذ عم .اهومّدق يتلا ايادهلاب نوروهشم ،قرشملا نم
ةنيمث اياطع ثالث ،اياطع ثالث اوّقلت مه :اياطع ثالث اوّقلت ،ءيش ّلك لبق ،مه ،مهّنإ لوقن
؟اهوّقلت يتلا ثالثلا اياطعلا يه ام نكل ،اًّرمو اًروخبو اًبهذ اودهأ مه .اًضيأ نحن انّمهت

ّنأل وأ سّدقملا باتكلا اوأرق مهّنأل اهل سوجملا هبتني مل .ةوعّدلا ةّيطع يه ىلوألا ةّيطعلا
اًئيش انل لوقي رمألا اذه .موجّنلا نوسردي اوناك امنيب اهب اورعش لب ،مهل اوءارت ةكئالملا
مجّنلا نم سوجملا شهدنا .ةريبكلا انتابغرو انتاعّلطت لالخ نم انوعدي هللا :وهو ،اًّمهم
مل امب اونِتُف ،ءامكُحو نوفّقثم .هنوفرعي ال ام وحن اوقلطناو مهسفنأ اوفّلكف ،ديدجلا
اورعَش .هوفرعي مل امل مهسفنأ اوحتف .لبق نم نوملعي اوناك امب اونِتُف اّمم رثكأ اوملعي
اورعش لب ،مهناكم ءاقبلا يف ةداعّسلاب اورعشي مل ،كلذ نم دعبأ اوبهذي نأ ىلإ نوُّوعدم مهّنأ
اّلأ ىلإ نوّوعدم نحن :انل ةبسّنلاب اًضيأ ّمهم رمألا اذه .دعبأ ىلإ اوبهذي نأ ىلإ نووعدم مهّنأب
،نيرخآلا عم هيلإ َريسنو ،انتحار نم جرخنو هللا نع ثحبن نأ ىلإ لب ،انيدل امب َيفتكن
اّنم دحاو ّلك وعديو ،انوعدي هللا .مويلاو انه ،موي ّلك انيداني هللا ّنأل .عقاولا يف سمغننو
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.انملاع يف مويلا انوعديو انه انوعدي ،موي لك

اوبهذ ،كلم نع نوثحبي اوناك مهّنأ امب .زييمّتلا :يهو ،ةيناث ةّيطع ىلع سوجملا انمّلكيو
نأ دارأو ةطلُّسلا ىلإ اًشّطعتم اًلجر ناك يذلا ،سدوريه كلملا عم اومّلكتيل ميلشروأ ىلإ
فيك اوُفَرَع .مهعدخي سدوريه سوجملا ْعَدي مل .لفّطلا حيسملا لتقي يكل مهمدختسي
،كانه ءاقبلا مهناكمإب ناك .قيرّطلا ىلع اهنودجي يتلا براجّتلاو ةريسملا فده نيب نوزّيمي
،سدوريه رصق اوكرت .مهقيرط اوعبات مهّنكل :ةنينأمطو ءوده يف ،سدوريه طالب يف
ةيآلا عجار) رخآ قيرط نم اوعجر لب ،ىرخأ ةّرم كانه ىلإ اودوعي مل كلذل ،هللا تاراشإل اوهّبنتو
فده !قيرّطلا براجتو ةايحلا فده نيب زّيمن فيك فرعن نأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،ّمهم وه مك .(12
ىلإ اندوقي هّنكل ،انيرغُي اّمع ىّلختن فيك فرعن نأو .رخآ ءيش قيرّطلا براجتو ،ءيش ةايحلا
نم اًدبأ بعتن اّلأ بجيو ،ةريبك ةّيطع زييمّتلا !اهراتخنو هللا قرط مهفن يكل ،ئطاخ قيرط
،ّرّشلا نم ريخلا زييمت ىلع ةردقلا انطعأ ،ّبر اي !ةمعّنلا هذه بلطنل .ةالّصلا يف اهبلط
.لضفأ سيل وه امم لضفألاو

لاجّرلا ءالؤه دجو اذام ،ةليوط ةلحر دعب .ةأجافملا :يهو ،ةثلاث ةّيطع ىلع سوجملا انمّلكي ،اًريخأ
ٌدهشم هّنإ ،ديكأّتلاب :(11 ةيآلا عجار) هّمأ عم اًلفط اودجو ؟عيفّرلا يعامتجالا ىوتسملا وُوَذ
امّبر .رقَفلا يف هللا عم اوقتلا لب ،ةاعّرلا لثم ةكئالملا اوري مل !اًلهذم سيل هّنكل ،فيطل
مهّنأ اورّكفي مل ،كلذ عم .اًلفط اودجو مهّنكل ،اًبيجع اًريدق اًحيسم اوري نأ نوعّقوتي اوناك
هعم مهءاقل اوشاعو هللا ةأجافم اوّقلت .هيلع نوفّرعتي فيك اوفرع لب ،نيئطخم اوناك
ىلإ اًّيرشب ليمن انّلك .ريَغِّصلا لفّطلا يف هللا هجو ىلع اوفّرعت :هل اودجسو ،ةشهدب
ةمظعلا دجن فيك فرعن نأ :ةّيطع وه اًّقح هدجن فيك فرعن نأ نكل ،ريبِكلا ءيّشلا نع ثحبلا
يفو ،عضاوّتلا يف :نوكي اذكه هللا عم ءاقللا ّنأل .اًريثك هللا هّبحي يذلا ريَغِّصلا رمألا يف
.ءارقفلا يفو راَغِّصلا يفو ،دوجّسلا يفو ،تمّصلا

انّلكو ،- انل عوسي ةوعد ،ةوعدلا :ىلوألا ةّيطعلا يه هذهو .نوّوعدم انّلك ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
تآجافم ربتخن نأ اننكمي انّلكو ،زييمّتلا :ةّيناثلا ةّيطعلا يه هذه ،هروضح زّيمن نأ اننكمي
ةوعدلا :اياطعلا هذه مويلا رّكذتن نأ اًليمج نوكيس .ةأجافملا :ةثلاثلا ةّيطعلا يه هذهو ،هللا
ةوعدب انرعش امدنع ديدج نم رّكفن نأ :لبق نم اهانيّقلت يتلا اياطعلا ،ةأجافملاو زييمّتلاو
يف ،اًضيأ وأ .ريبك ٍدهج دعب امّبر ،هتوص زّيمن نأ نِم اّنّكمت امدنع وأ ،انتايح يف انل هللا
رّكذتنل ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل .اهب انشهدأو ،انل هللا اهَعَنَص ىسنُت ال ةأجافم
.اهيلع ظفاحنلو اهانيّقلت يتلا اياطعلا

 

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
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ةّيكيلوثاكلا ،ةّيقرّشلا سئانكلا ىلإ يتاينمت بيطأب يبلق ّلك نم مّدقتأ
لصت نأ ّدوأ ةّصاخ ةقيرطبو .ديجملا داليملا ديعب اًدغ لفتحتس يتلا ،ةّيسكذوثرألاو
انيف ضيفت صّلخملا ةدالو .بّذعملا يناركوألا بعّشلا يف تاوخألاو ةوخإلا ىلإ يتاينمت
ءاهنإ ىلإ ةياهّنلا يف يدؤت نأ نكمي ةّيلمع تاوطخب انمهلُتو ؛ءاجّرلا انيف ضيفتو ةحاّرلا
.مالّسلا لجأ نمو ايناركوأ لجأ نم اًريثك ِّلصنل .مالّسلاو لاتقلا

عيمج يّيحأ .تالاسّرلاو لافطألل ّيملاعلا مويلاب لافتحالا ّمتي عوسي ّبّرلا روهظ ديع يف
،عوسي ءاقدصأ مهّنأل حرفلا نورشني نيذلا ،ملاعلا ءاحنأ يف ،تاباّشلاو نابّشلاو لافطألا
.ليجنإلا ْيِلسرم معدب ،تامدقّتلاو تاّيحضّتلاو ةالّصلاب ،نومزتليو

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