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.(29 ،8 سقرم) "؟مُتنَأ مكِلوق يف ،انَأ نَمو" :سُّبليف ةّيرصيق يف مهو ذيمالّتلا عوسي لأس
دقل .مّلعملا فلخ مهتريسم يف لّوحت ةطقن لّكشو قزأم يف ذيمالّتلا لاؤّسلا اذه عضو
نم ديدعلل اًدوهش اوناكو ،ةفلُأ هب مهطبرت تناك :نيئدتبم دعب اوسيلو ،اًدّيج عوسي اوفرع
لثم نورّكفي ال اولاز ام مهّنإف ،كلذ عمو .بهذ امنيأ هوعبتو ،هميلعتب اورّثأت دقو ،تازجعملا
،مويلا ىّتحو .عوسيب ءادتقالا ىلإ عوسيب باجعإلا نم ،مساحلا لّوحتلا مهصقني ناك .هركف
نم ."؟كل ةبسّنلاب اًّقح انأ نمو" :اًّيصخش انلأسيو ،اّنم ٍدحاو ّلك ىلع هرظن زّكري عوسي ّبّرلا
ميلعّتلا نم ،ةقيقد ةباجإ طقف بلطي الو ،اّنم ٍدحاو ّلك ىلإ هّجوم لاؤس هّنإ ؟كل ةبسّنلاب انأ
.ةّيتايح ةباجإو ةّيصخش ةباجإ لب ،ّيحيسملا

نحن اننكميو ذيمالّتلا اهب َّرم لحارم ثالث يف ّمتيو .ةذملّتلا ديدجت يتأي ةباجإلا هذه نم
ةلحرملاو ،عوسي عم زييمّتلا ةيناثلا ةلحرملاو ،عوسي نالعإ ىلوألا ةلحرملا :اهب رورملا اًضيأ
.عوسي فلخ ريّسلا ةثلاثلا

ةعومجملا نع اًلّثمم سرطب باجأ "؟مُتنَأ مكِلوق يف ،انَأ نَمو" عوسي لاؤس ىلع .عوسي نالعإ .1
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نم نكلو ،اًحيحص هباوج ناكو ،تاملك عضب يف ءيش ّلك سرطب لاق ."حيسملا َتنَأ" :اهّلك
:انسفنأ لأسنل .(30 ةيآلا) "هِرمَأِب اًدَحَأ اورِبخُي نُأ مُهاهَن" عوسي ،فارتعالا اذه دعب هّنأ ،شهدملا
حيحص لوق وه ،اّيسملا ،حيسملا وه عوسي ّنإ لوقلا :دّدحم ببسل  ؟دَّدشملا عنملا اذه اذامل
.هللا بسحب سيلو ،رشبلا بسحب ،ةبذاك ةّيناحيسم نالعإ رطخ اًمئاد كانه .لماك ريغ هّنكلو
يف اهدجن يتلاو ،ةّيحصفلا ،هتّيوه نع فشكلا يف ،ةظحللا كلت نم اًءدب ،عوسي أدب ،كلذل
ربع رورملاب نكلو ،ةمايقلا دجم يف اهتورذ غلبتس ،معن ،هتلاسر ّنأ حضوأو .اّيتسراخفإلا
تَسيَل - سلوب سيّدقلا لاق امك - يتلا" هللا ةمكح بسحب ّمتتس اهّنإ يأ .بيلّصلا ةلذم
ىلع تمّصلا عوسي ضرف .(6 ،2 ستنروق 1) "ايْنُّدلا ِهِذه ِءاسَؤُر ِةَمكِحِب الو ايْنُّدلا هِذه ِةَمكِحِب
لوق بسحب ،سكعلاب .هرظتني يذلا بيلّصلا ىلع سيل نكلو ،ةّيناحيسملا هتّيوه
اًمالآ َيناعُي نَأ هيَلع ُبِجَي ِناسنِإلا َنبا" ّنأ (32 ،8 سقرم) "ًةحارَص" مّلعي عوسي أدب ،ّيليجنإلا
"ماَّيَأ ِةَثالَث َدعَب َموقي نَأو ،لَتقُي نَأو ،ةَبَتَكلاو ِةَنَهَكلا ُءامظُعو ُخويُّشلا هَلُذْري نَأو ،ةديدش
.(31 ةيآ)

اًحيسم ديرن اًضيأ نحن .نيلهذنم ّلظن نأ اًضيأ نحن اننكمي ،لهذملا ،اذه عوسي نالعإ مامأ
مالكلاب لعفي ال وهف .هللا وه نم انرّكذت يكل انمامأ اّيتسراخفإلا ّنإ .اًبولصم اًدبع ال اًّيوق
نأ اننكمي .انل ىًطعُمو اًبولصم اًّبحو ،روسكم زبخ ةروص يف هللا انل اًرهظُم ،لمعلاب لب
عَّزوُيو رَسكُي يذلا ،زبخلا ةطاسب يف ،كانه ىقبي عوسي ّبّرلا ّنكل ،ةريثك اًسوقط فيضن
نالعإ نم لهذنن نأ انل ٌنَسَح .ةايحلا انحنمي يكل ،تامو ،اًمداخ راص ،انصّلخيل :كانه وه .لَكؤيُو
.ةيناّثلا ةلحرملا ىلع حتفني اذه عوسي نالعإ ىلع هبلق حتفي نم ّلكو .عوسي

امدنع ذإ :زايتماب اًّيرشب سرطب لعف ّدر ناك ،عوسي ّبّرلا نالعإ مامأ .عوسي عم زييمّتلا .2
سرطب فرتعا نأ دعب .دّرمتي ناسنإلا ،ملألا ةّيناكمإو ،قفألا ىلع بيلّصلا حولي
سيل .هقيرط يف يضملا نع هَيْنَث لواحو مّلعملا تاملك نم كّكشت ،حيسملا ةّيناحيسمب
مويلا .اًدبأ اًلوبقم اًرمأ بيلّصلا سيل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .اًدبأ اًلوبقم اًرمأ بيلّصلا
عازّنلاو ،اًديفم اًّيلخاد اًداهج ربتخن بولصملا مامأ .لخادلا نم يفشي هّنكل .يضاملا يف امك
،هللا قطنم دجوي ،ةهج نم .“رشبلا بسحب ريكفّتلا” و “هللا بسحب ريكفّتلا” نيب ريرملا
رخافت ّلك نعو ،اًضرف ُضَرفُي رمأ ّلك نع هللا قيرط ضِرعُي .عضاوتملا ّبحلا قطنم وهو
دجوي ،ىرخأ ةهج نم .سفنلاب ةيحضّتلا ّدح ىلإ ،نيرخآلا ةحلصم ىلإ اًمئاد فدهي وهف ،راصتناو
فرّشلاب طبترملا ،ةيضرألا رومألا قطنم ،ملاعلا قطنم هّنإ :“رشبلا بسحب ريكفّتلا”
تفلي امل :ةّوقلاو ةّيمهألل وه مامتهالا انه .حاجّنلاو رابتعالا ىلإ فدهي يذلاو ،تازايتمالاو
.نيرخآلا مامأ هسفن تبثي نأ فرعي نملو ،نيريثكلا هابتنا

ةيادبلا يف .(32 ةيآلا عجار) هبتاعي لعجو نالعإلا اذه هلهذأ نأ دعب عوسيب سرطب درفنا
يف هعضن نأو ،"اًبناج" عوسي ّبّرلا عضن نأ اًضيأ انل ثدحي نأ نكمي .هبتاع نآلاو ،هب فرتعا
يف ريسن نأو ،نيحلاصو نينّيدتم انسفنأ رابتعا يف ّرمتسنو ،انبلق اياوز نم ةيواز
وه اّمأ :يهو ةقيقح دجوي نكل .انيلع يلوتسي نأ عوسي قطنمل حمسن نأ نود نم انقيرط
لثم ،اًضيأ نحن راتخن نأ يف ،بغري هّنأل ،يلخادلا داهجلا اذه يف انقفاري ،انقفاري هّنإف
وه نم نيب قرفلا سيل .ملاعلا بناج دجويو هللا بناج دجوي .هبناج نم نوكن نأ ،لسّرلا
هعنصن يذلا هلإلإو يقيقحلا هلإلا نيب وه يساسألا قرفلا .اًنِّيدتم سيل نمو نّيدتم
كلمي نأ ّدون يذلا بذاكلا هلإلا نع بيلصلا ىلع تمصب كلمي يذلا كاذ دعبي مك .انسفنأل
نع ،ةّبحملاب طقف هسفن مّدقي يذلا ،حيسملا فلتخم وه مك !انئادعأ تكسيو ةّوقلاب
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تانالعإب يفتكي الو ،انّزهي عوسي !ملاعلا مهقّلمتي نيذلا نورصتنملاو ءايوقألا ءاحسملا
دجسن نأ دّيجلا نم .اّيتسراخفإلا مامأو ،هبيلص مامأ اننّيدت ريهطت اّنم بلطي لب ،ناميإلا
يه .دوجسلل اًتقو صّصخنل .هللا هيف رهظي يذلا فعضلا يف لّمأتن يكل اّيتسراخفإلا مامأ
يفشي ،ّيحلا زبخلا ،عوسي عدنل .دوجسلل اًتقو صّصخنل .ًاريثك ىسنُت ةالص ةقيرط
؛انسفنأ ىلع ءاوطنالا نمو اندومج نم انيفشيو ،ةكراشملا ىلع انحتفيو انتاقالغنا
نأ انمهلي هكرتنلو ،لّلشلا انل ببست يتلا انتروص نع عافدلل ةيدوبعلا نم انرّرحيو
.ةثلاّثلا ةلحرملا ىلإ انلصو نآلاو .انأ ديرأ ثيح ال .وه اندوقي نأ ديري ثيح هعبتن

اذكهو .(33 ةيآ) "ناطيَش اي !يئارَو !ْبِحَسنِا" .عوسي عم ريّسلا اًضيأو ،عوسي فلخ ريّسلا .3
هّنإ ،ام ءيشب عوسي ّبّرلا رمأي امدنع ،نكلو .يوقو ٍحيرص ٍرمأب هسفن ىلإ سرطب عوسي داعأ
ةريسملا تسيل ."ءارولا ىلإ ةوطخ" عجريل ةمعّنلا سرطب َلِبقو .هيطعيل ّدعتسم كانه
ةّيحيسملا ةريسملا :اذه اوركذت - ءارولا ىلإ ةوطخب أدبت اهّنكلو ،حاجّنلل اًيعس ةّيحيسملا
اهنيح .ةايحلا زكرم نع انسفنأ داعبإب ،ةّيزكرملا نع رّرحم داعتبابو -ءارولا ىلإ ةوطخب أدبت
طقسي فوس .يقيقحلا عوسي لب ،وه هيف ركفي يذلا عوسي سيل زكرملا ّنأ سرطب كردأ
فوسو .اًمئاد لضفأ لكشب هللا هجو ىلع فّرعتي فوس نارفغ ىلإ نارفغ نم نكلو ،ىرخأ ةّرم
.حيسملاب يلمعلا ءادتقالا ىلإ حيسملاب ميقعلا باجعإلا نم لقتني

انّنأب ةقّثلا ،اهسفن عوسي ةقثب ةايحلا يف ريسن نأ وه ؟عوسي فلخ ريّسلا ينعي اذام
مَدخُيل سيلو مُدخّيل ءاج يذلا ،اهسفن مّلعملا قيرط ىلع ريسن نأو .هيلإ ءابحألا هللا ءانبأ
اذه ىلإ .اناخأ لباقنل موي ّلك انتاوطخ هّجون نأ وه عوسي فلخ ريّسلا .(45 ،10 سقرم عجار)
لجأ نم انسفنأ َرِسكن نأو ،اًدحاو اًدسج انسفنأب رعشن نأ ىلإ :اّيتسراخفإلا انعفدت
املثم ،انرّيغي اّيتسراخفإلا يف عوسي عم ءاقللا عَدَنل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .نيرخآلا
ةسيّدقلاو سُنافِطْسِإ سيّدقلا يف رّكفأ ،مهومّركت نيذلا ناعجّشلاو رابكلا نيسيّدقلا رّيغ
سوقّطلا ىلع شيعي ٍناميإل ملستسن الو ،ليلقلاب ىضرن ال ،مهلثم .تابصيلأ
،تاومألا نيب نم مئاقلاو بولصملا هلإلل كّكشملا ديدجلا ىلع انسفنأ حتفنلو ،راركتلاو
.حرفلا لمحنسو .حرفلا يف كاّذإ نوكنس .ملاعلل ةايحلا حنميل روسكملا زبخلا ىلعو

ةطقن ءيش ّلك لبق هّنكلو ،ةريسمل لوصولا ةطقن وه يلودلا ّيتسراخفإلا رمتؤملا اذه
يتلا رُّيغتلا لبقتسن نأو ،مامألا ىلإ رظنن نأ ىلإ انوعدي عوسي فلخ ريّسلا ّنأل .قالطنا
ههّجوي يذلا ؟مُتنَأ مكِلوق يف ،انَأ نَمو :لاؤسلا اذه انيف موي ّلك ديعن نأو ،ةمعّنلا هب يتأت
.سّبيليف ةّيرصيق يف لعف امك هذيمالت نحن اّنم دحاو ّلك ىلإ عوسي ّبّرلا
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