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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

،ءيش ّلك اوكرت نيذلا نيلّوألا ذيمالّتلا ةوعد يوري (23-12 ،4 ىّتم) مويلا اّيجروتيللا ليجنإ
عضوو ،نادمعملا اّنحوي لضفب ،هب ىقتلا دق ناك مهضعب .عوسي اوعبتيل ،ليلجلا رحب ىلع
ثيح كانه ،مهنع ثحبيل عوسي َعِجَر نآلاو .(39-35 ،1 اّنحوي عجار) ناميإلا ةرذِب مهيف هللا
ةّرملا هذهو .اًمئاد .اًمئاد انم برتقيو .اًمئاد انع ثحبي حيسملا عوسي ّبّرلا .نولمعيو نوشيعي
"هاعِبَتو ِنيحلا كلذ نِم َكابِّشلا اكَرَتف" .(19 ،4 ىّتم) "!يناعَبْتِا" :ةًرشابم ًةوعد مهيلإ هّجو
هنارّكذتيس يذلا ،عوسي عم مساحلا ءاقِللا ةظحل اهّنإ :دهشملا اذه دنع فّقوتنل .(20 ةيآلا)
.اَكَرَت ،هاَعَبتَي يكلو ،عوسي اَعِبَت ،نيحلا كلذ ذنم .ليجنإلا يف بتكُيسو امهتايح لاوط

،هتيبذاجِب رعشن نأب ام ةقيرطب أدبن نأ اننكمي .اذكه اًمئاد رمألا عوسي عم .اوعَبْتَيِل اوكَرَت
يف اًرون ءيضتو دادزتو ةّيصخش ةفرعملا حبصت نأ نكمي ّمث .نيرخآلا لضفب اًنايحأ
،ليجنإلا نم عطقملا اذه ّيف رَّثأ” :لوقنو ،نيرخآلا عم هكراشن اًليمج اًرمأ حبصتو .بلقلا
عجار) نولّوألا ذيمالّتلا لمع دق نوكي اذكه .بلقلا ّسمي ام ءيش .“ينتكَّرح ةمدخلا هذه ةربخو
عَبتَن يكل كُرتَن نأ انيلع اهيف يتلا ةظحّللا يتأتس ،ًالجآ مأ ًالجاع ،نكل .(42-40 ،1 اّنحوي
ةرماغم يف بهذأو يتاعانق نم اًضعب ُكرتأ له :رّرقن نأ انيلع كانهو .(28-27 ،11 اقول عجار)
،ةايحلا يف ىقبت ام ّلك ىنعم ّنأل ،ّيحيسم ّلكل ٌةمساح ٌةظحل اهّنإ ؟انأ امك ىقبأ مأ ،ةديدج
ىلع نيجّرفتم ىقبن نأب رطاخن ،قلطننل ةعاجّشلا دجن مل نإ .ةظحّللا هذه ىلع فّقوتم
.هَفصِن ،انَناميإ شيعن نأو ،انتايح
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ديكأّتلاب ؟كرتن نأ بجي اذام .قلطننو ،كُرتن نأل ةعاجّشلا بّلطتي عوسي عم ءاقبلا ،كلذل
نأ نم انعنمتو ئطاّشلا ىلع انفقوُت يتلا يسارملا لثم يه يتلا اناياطخو انلئاذر كرتن نأ
ةرفغملا :ةرفغملا بلطب أدبن نأ باوّصلا نم ،كرتنو انكرحت أدبنل .رحبلا ضرُع يف ريسن
ام اًضيأ كرتن نأ انيلع ،نكل .اًمدق يضمأو رومألا كلت ُكُرتَأ :ةدّيج نكت مل يتلا رومألا نع
ىقبن يكل تانامّضلاو ةّينانألا تاباسحلاو فواخملا ،اًلثم ،ةايحلا ءلم شيعن نأ نم انعنمي
ةريثك ٍرومأ يف عيضي يذلا تقولا نع ىّلختن نأ اًضيأ انيلعو .ةلماخ ةايح شيعنو نامأ يف
ةرماغم ،لاثملا ليبس ىلع ،شيعن يكل رومألا هذه ّلك كرتن نأ ٌليمج مك .اهنم ةدئاف ال
يف ومنن ىّتح ،ةالّصلل اًتقو سّركن يكل وأ ،ةنينأمط اهيف نكل بعت اهيف ،ةمدخلا
يكل ةئداهلا ةايحلا تكرت يتلا ،ةّباش ةلئاع يف اًضيأ رّكفأ .عوسي ّبّرلا عم انتقادص
اهّنإ .هعّقوت نكمي ال ام اًضيأ اهيف يتلاو ةليمجلا ةّوبألاو ةمومألا ةرماغم ىلع حِتَفنَت
كرتن نأ باوّصلا نم ناك هّنأ مهفن ىّتح لافطألا ىلع ةرظن يقلن نأ يفكي نكل ،ةيحضت
ةنهم ،اًلثم ،نَهِملا ضعب يف رّكفأ .حرفلا اذه لاننل ،ةحيرملاو ةمظتنملا ةايحلا ضعب
اّدِعُيو اَسُردَيل ةريثكلا امهِغارف تاقوأ نع اَيّلخت نيَذللا ةّحّصلا يف لماع وأ بيبّطلا
تاقاطو ،ليّللاو راهّنلا نم ةليوط تاعاس ناسّركيو اًريثك اًريخ نالمعي نآلاو ،امِهيَسفَن
،مهتحار لئاسو نوكرتي نيذلا لامعلا يف رّكفأ .ىضرملا لجأ نم ةّيلقعو ةّيدسج ةريثك
يكل ،راصتخاب .مهتويب ىلإ موي ّلك زبخب اوتأيل “ةولحلا ةايحلا” لسك نوكرتي نيذلاو
.اّنم ٍدحاو ّلك وعدي عوسي ،اذه ىلإ .كُرتن نأب يدحّتلا َلبقن نأ انيلع ،ةايحلا قّقحن

يتلا “ةّيوقلا تاظحللا” ضعب  رّكذتأ له :اًلّوأ .ةلئسألا ضعب مكل ُكرتأ ،عوضوملا اذه يفو
ةظحل يتايح يف كانه تناك له :هتصق يف انم دحاو ّلك رّكفيل ؟عوسيب ُتيقتلا اهيف
اًرومأ كرتأ ينلعج ،يتايح يف ثدح اًّمهمو اًليمج اًرمأ رّكذتأ لهو ؟عوسيب اهيف تيقتلا ةّيوق
رومألا يه ام ؟هنع ىّلختأ نأ يّنم عوسي ُبلطي ام ءيش كانه له ،مويلاو ؟ةّيمهأ لقأ ىرخأ
؟“مَعَن” ةملك اًّقح ُهل لوقأ يكل اهكرتأ نأ ّيلع بجي يتلا تاداعلاو ،ريكفّتلا قُرُطو ،ةّيداملا
يكل رومألا ضعب كرتن فيك فرعنلو ،هلل ةلماك “مَعَن” ،اهلثم ،لوقنل ميرم انْدِعاستل
لاح يف اًمئاد انسفنأ دجنس ،عوسي متعبتا نإ اوكرتت نأ اوفاخت ال .لضفأ لكشب ُهعبتن
.لضفأ نوكنسو لضفأ

 

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ديدج نم فشتكن نحنف .هللا ةملكل ةّصاخ ةقيرطب سّركم يداعلا نمزلا نم ثلاّثلا دحألا اذه
لّمأتنو ،اهسردنو ،اهأرقنل .ةسدقملا بتكلا لالخ نم ةّصاخ ،انمّلكي هللا ّنأ ةقيقح ةشهدبو
كانه :ليجنإلا نم ًةصاخو ،سدقملا باتكلا نم اًعطقم موي ّلك أرقنل .اهعم ِّلصنو ،اهيف
مكيدل نكيل :ىرخأ تابسانم يف هتلق امب مكرّكذأو .انهّجويو ،انرينيو ،عوسي انمّلكي
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يف غارف ةظحل نودجت امدنعو .انعم اًمئاد ،ةبيقحلا يف هلمحن ،بيج ليجنإ ،ريغص ليجنإ
اًمئاد ْنُكيل ،ريغص بيج ليجنإ .انقفاري يذلا عوسي هّنإ .ليجنإلا نم اًئيش اوأرقا ،راهنلا
.انعم

ةيرمقلا ةنّسلاب نولفتحي نيذلا ّلكل ريخ ّلكو مالّسلاب يتاينمت نع رّبعأ نأ مويلا ّدوأ
ةبسانملا هذه يف ،كلذ عمو .ملاعلا ءاحنأ فلتخم يفو ىصقألا قرّشلا يف ةديدجلا
ةنحملا نم تاظحلب نوّرمي نيذلا ّلك نم ّيحوّرلا يبرق نع رّبعأ نأ اّلإ ينعسي ال ،ةديعّسلا
،اًريخأ .اًبيرق ةيلاحلا تابوعّصلا ىلع بّلغتلا لمأ ىلع ،انوروكلا سوريف ةحئاج نع ةمجانلا
يف مايألا هذه يف سانلا اهشيعي يتلا ،مائولاو نماضّتلاو ساسحإلاو فطللا رعاشم نأ لمآ
،انتاقالع زّيمتو لغلغتت نأ اًمئاد نكمي ،ضعب عم اهضعب ةدحّتملا ةّيديلقتلا تالئاعلا
!ةديعس ةديدج ةنس .ةديعسو ةئداه ةايح شيعن نأ نم نكمتن ىّتح ،ةّيعامتجالاو ةّيلئاعلا

ال ،نيّيحيسملا عيمجل ةلماكلا ةدحَولا لجأ نم صاخ لكشب يّلصن امنيب ،مايألا هذه يف
عوسي ّبّرلا ِّزعيل :ةبّذعملا ايناركوأ يف مالّسلا لجأ نم لهتبن نأ ،مكلضف نم ،َسنن
!اًريثك مّلأتي هّنإ !اًريثك مّلأتي يذلا بعّشلا اذه دنسيلو

اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .ةرهاّطلا ميرم ءانبأ متنأ مكل اًضيأو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ
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