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:ةاعّرلل حرف ةمالع وه دوذملا .(16 ،2 اقول) "دَوذِملا يف اًعَجضُم َلفِّطلاو َفُسويو َميرم" ةاعّرلا دجو
اًضيأ وهو .صّلخملا هيف اودجو يذلا ناكملا وه ،(١٢ ةيآلا عجار) كالملا هب مهملعأ ام دّكؤي هّنإ
ّلدي وهف ،اًدّيج اهنوفرعي يتلا رومألا نم دوذملاو ،دوذم يف دِلُو :مهنم بيرق هللا ّنأ ىلع ليلد
عوسيف :اًضيأ انل ةبسّنلاب حرف ةمالع وه دوذملاو .مهل فورعمو مهنم بيرق هللا ّنأ ىلع
عوسي ّنأ ئبني دوذملاو .فوخلا لدب ّبحلاب انألمو ،اًريقفو اًريغص هتدالوب انبولق سمل
ال نيذلاو ،نيذوبنملاو ،نيشّمهملل ةّصاخو ،عيمجلل ةّراس ىرشُب هرقفو .ءاذغ انل نوكيس
يف لامجلا وه اذه !اًدهم ىّتح دجَو الو ،صاخ قيرط يف تأي مل :هللا ءاج انه .ملاعلا يف مهل ةميق
.دوذم يف اًعجضم هتيؤر

يه .“دوذملا ةرثعم” لّمحتت نأ اهيلع ناك .كلذك رمألا نكي مل ،ةسيدقلا هلإلا ةدلاو ،ميرمل
:دواد شرع ىلع اهمّلك ،ةمظع ِتاملك اهل لاق يذلا ،كالملا نم ةراشب تّقلت ،ةاعّرلا لبق ،اًضيأ
ُّبَّرلا هيلوُيَو ،ىعدُي ِّيِلَعلا َنباَو اًميظَع ُنوكَيس .عوسَي ِهيِّمَسف اًنبا َنيدِلَتو َنيلِمحَتس"
عمجن فيك .تاناويحلل دوذم يف هعضت نأ اهيلع نآلاو .(32-31 ،1 اقول) "دواد هيبَأ َشرَع ُهلِإلا
رّكفنل ؟لبطسالا سؤبو يلعلا دجم نيب قّفون فيكو ؟ريقفلا دوذملاو كلملا شرع نيب
ّلك لعجي ٌرمأ هّنإ ؟رقفلا نم مّلأتي اهلفط ىرت ٍّمُأ نم ىسقأ ءيش يأ .هلإلا ةدلاو ملأ يف
عّقوتملا ريغ بارخلا اذه ّلك نم تكتشا اذإ ميرم بتاعن نأ اننكمي ال .طابحإلاب رعشي ناسنإ
لب ـاهسفن يف ام رهظُت ملو خرصت ملو .اهسفن ىلع اهترطيس دقفت مل اهّنكل .اهلوح
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ِهذه َعيمَج ُظَفحَت ُميرَم تَناكو" :ليجنإلا لاق ،ىوكّشلا لدب رخآ اًفقوم تراتخاو .ةتماص تّلظ
.(19 ،2 اقول) "اهِبلَق يف اهُلَّمَأَتَتو ،رومُألا

يذلا كالملا :اوأر ام عيمجلل ةاعّرلا ىور .ساّنلاو ةاعّرلا بولسأ نع فلتخم فرصتو بولسأ هّنإ
ةيآلا عجار) اوبّجعت ،رومألا هذه مهعامس دنع ،سانلاو .لفطلا نع هلاق امو ،ليللا مالظ يف رهظ
.اهبلق يف لّمأتتو ظفحت تناك .اهركف يف ةقراغ تدبف ميرم اّمأ .شاهدناو تاملك :(18
انرِّكذي مهشاهدناو ةاعّرلا ثيدح .اًضيأ انسفنأ يف امهدجن نأ اننكميو نافلتخم نافقوم
لخد يذلا هللا نم ديدجلاب انْحِرف :اًحضاو اًلهس ءيش ّلك ناك ،كاَّذإ .انيف ناميإلا ئدابم فورظب
يلّمأتلا ميرم كولس امنيب .شاهدنالا نم اًّوج انتايح بناوج نم بناج ّلك ىلع ىفضأو ،انتايح
اًرداق حبصأ ناميإ لب ،اًثيدح دلوي مل ٍناميإو .اًّيئادب سيلو ٍدشارو ٍجضان ٍناميإ نع اًريبعت ناك
يتلا ةرفاّظلا دوعولاو ةرصاّنلا ءوده لدب .ةدشلاب ّرمت ةيحوّرلا ةبوصخلا ّنأل .دِلي نأ ىلع
محل تيب لبطسإ يف نآلا اهسفن ميرم تدجو – ةيادبلا تناك هذه – كالملا نم اهْتَّقَلَت
،عضولا اذه لثم يف سأيلا مهيلع رطيسي دق اهريغ .ملاعلا ىلإ هللا تبهو كانهو .ملظملا
.لّمأتتو ظفحت تناك لب ،كلذ اهعم ثدحي ملف يه اّمأ ،دوذملا ةرثعم مامأ

نأ ىلإ ّرطضن دق اًضيأ نحن انّنأل .لّمأتنو ظفحن نأ :كولّسلا اذه هلإلا ةدلاو نم مّلعتنل
يف ةقعاص لثم ،ّمث ،ماري ام ىلع ءيش ّلك ريسي نأ ىّنمتن .“دوذملا رثاعم” ضعب لّمحتن
اذهو .عقاولاو تاعّقوتلا نيب ملؤم مادص أشنيو .ةعّقوتم ريغ ةلكشم انيتأت ،ةيفاص ٍءامس
.اهيف انسفنأ دجن ،ةبعص ةنحمب ليجنإلا حرف نَحتمُي امدنع ،اًضيأ ناميإلا يف ثدحي
قيرّطلا هّنأو ،يرورض هّنأ انل حّضوتو .مادصلا اذه نم ديفتسن نأ مويلا هلإلا ةدلاو انمّلعتو
هّنإ .ديدج نم موقن نأ اننكمي ال هنود نم يذلا بيلّصلا هّنأو ،فدهلا ىلإ لوصولل قّيضلا
.اًجضن رثكأ اًناميإ دلت يتلا ةملؤملا ةدالولا لثم

لاثملا نيب مادصلا زواجتن فيكو ،ةوطخلا هذه قّقحن فيك لءاستأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
مل اهّنأ ّيأ ،تظفح ميرم ،اًلّوأ .لّمأتنو ظفحن نأ :يأ ،ميرم لثم طبضلاب لمعن نأب ؟عقاولاو
رومألا .تعمسو تأر ام ّلك ،اهبلق يف ءيش ّلك تظفح لب .ثدح ام ضفرت ملو .تّتشُت
:اهلوبق بعصي يتلا رومألا اًضيأ ،نكلو .ةاعّرلا هب اهربخأ امو اهل كالملا هلاق ام :ةليمجلا
:ميرم هلعفت ام اذه .هيف تدلو يذلا بيئكلا لبطسإلا ةراقح نآلاو ،جاوزلا لبق لمحلا رطخ
ىلع اًعانق عضت وأ يفخت نأ لواحت الو ،وه امك عقاولا لبقتست .ظفحت لب ،راتخت ال اهّنإ
.اهبلق يف ظفحت لب ،ةايحلا

ىنعمب يحوي ليجنإلا همدختسي يذلا لعفلا .لّمأتتو ظفحت :يناثلا فقوملا كانه ،ّمث
طبرت يتلا ةّيفخملا طويخلا تدجوو ،ةفلتخم براجت نيب ميرم تنراق :رومألا نيب كباشتلا
ةليمجلا رومألا نيب تطبر :ةعئارلا ةّيلمعلا هذه تقّقح اهتالص يفو ،اهبلق يف .اهنيب
مأ يه ميرم ّنإف اذهلو .اهنيب تدّحو لب ،اهنيب ام يف ةلصفنم اهكرتت ملو ،ةبعصلاو
مأ ميرم نوك ببس وه اذه ّنإ لوقن نأ ،ةغللا ىلع ديدشتلابو ،اننكمي .ةعماجلا ةسينكلا
تكردأو .هللا ىري امل لماكلا ىنعملا تكردأ اذكهو .قّرفت الو ،دّحوت اهّنأل ،ةعماجلا ةسينكلا
هللا ىلع ناك هّنأ ،صالخلا طّطخم تلبقو ،عضاوّتلاب ّرمي ّيلعلا دجم ّنأ ،ّمألا بلق ،اهبلق يف
بيجعلا يهلإلا كباشتلا تلبقو ،فجتري اًفيعض يهلإلا لفطلا تأر .دوذم يف َعَجْضُي نأ
.لّمأتتو ميرم ظفحت تناك اذكه .ةعضلاو ةمظعلا نيب
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تاهّمألا ةرظن يه ،بلقلا يف لّمأتتو ظفحتو تارّتوتلا زواجتت يتلا ،ةلماشلا ةرظنلا هذه
اهب يتلا ةرظنلا يهو .ةايحلا ومنت اذكهو ،نظفحي لب ،تارتوتلا يف نقرتفي ال يتاوللا
الو ،سأيلا اهيلع رطيسي ال ،ةّيلمع ةرظن اهّنإ .ّنهئانبأ فورظ تاهّمألا نم ريثكلا قناعي
لّمأتت يهو ،ةلجلجلا ىلإ ميرم تراس اذكهو .بحرأ قفأ يف اهعضت لب ،لكاشملا مامأ زجعت
مك .ةبعص ةلاح يف وأ ضيرم نباب نينتعي يتاوللا تاهّمألا هوجو اننهذ ىلإ ردابتي .ظفحتو
ةرظن يه ّنهترظن !نيكبي ّنهو ءاجّرلا بابسأ نسرغي فيك نفرعيو ،ّنهنويع يف ّبحلا نم
ّبحلاو ةياعّرلا ةيؤر ،عسوأ ةيؤر مّدقت ،لكاشملاو ملألا نع اًديعب ،اهّنكلو ،ماهوأ نود نم ،ةيعاو
نفرعيو ،تاعارّصلاو تابقعلا نزواجتي فيك نفرعي :تاهّمألا هلعفت ام اذه .ءاجّرلا دّدجي يذلا
.ومّنلاو ةديدجلا ةدالولل صرف ىلإ دئادّشلا ليوحت نم َّنّكمتي اذكهو .مالّسلا نسرغي فيك
فيك نفرعيو ،نظفحي فيك نفرعي تاهمألا .نظفحي فيك نفرعي ّنهّنأل كلذ نلعفي
،ةدحَولاو ةكرشلا طويخ اوجسني نأ ىلع نيرداق ٍسانُأ ىلإ ةجاحب نحن .اًعم ةايحلا طويخ نعمجي
.تاهمألا هلعفت نأ فرعت ام اذهو .تاماسقنالا كالسأ ،ةريثكلا ةكئاشلا كالسألا ةضراعمل

ليبّسلا يه ةمومألا ةرظن .مألا ةمالعب ،ةسيّدقلا هللا ةدلاو ةمالعب ةديدجلا ةنسلا أدبت
نكلو ،هلالغتسا لجأ نم سيل ملاعلا ىلإ ءاسّنلاو تاهّمألا رظنت .ومّنلاو ديدج نم ةدالولا ىلإ
عئاقولاو مالحألا اًعم ّنعمجي نأ نم َّنّكمتي ،ّنهبولقب نرظني امدنع :ةايحلا هل نوكتل
امنيبو .ةّيديرجتلا تايرظنلا عمو ،ةميقعلا ةيتامجاربلا عم فارجنالا نبّنجتيو ،ةيلمعلا
ةيامحو تاهّمألا زيزعت ىلع اًعيمج لمعنل ،ملاعلا ءاسّنلا ظفحتو ةايحلا تاهّمألا يطعت
ذخأ يذلا هللا ىلإ ةءاسإ يه ةأرما ىلإ ةءاسإلا !ىفك !ةأرملا ّدض سَرامُي فنعلا نم مك .ءاسّنلا
.ةأرما نم ةّيناسنإلا

يهو ةسيدقلا هلإلا ةدلاو ،ةأرملا هذه ةيامح تحت انسفنأ عضنل ،ةديدجلا ةنّسلا ةيادب يف
اننيقي ىلع ينبم انحرف ّنأل ،دئادشلا فاخن الو ،ءيش ّلك لّمأتنو ظفحنل اندعاستل .انّمأ
امك ،اًضيأ مويلا نحن اهُعْدنل .ةمايق ىلإ نابلّصلا لوحي فيك فرعيو نيمأ وه عوسي ّبّرلا ّنأ
لعف امكو ،ءارذعلا ميرم انتديس ىلإ رظننلو اًعيمج فقنل .سسفأ يف هللا بعش لعف
هللا ةدلاو اي” :اًعيمج لقنلو .هلل ًةدلاو اهبقل تاّرم ثالث هعم دّدرنل ،سسفأ يف هللا بعش
.نيمآ .“!ةسيّدقلا هللا ةدلاو اي ، ةسيّدقلا هللا ةدلاو اي ،ةسيّدقلا
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