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ريسن نأ ىلإ نوّوعدم نحن :اًضيأ نحن انل ةربع مهّجح ةلحر يفو .محل تيب ىلإ سوجملا راس
حرفلا وحن انتاوطخ هّجوتو انتايح ءامس رينت يتلا ةيبطقلا ةمجنلا وه هّنأل ،عوسي وحن
لاجرلا ءالؤه عفد يذلا امو ؟عوسي ءاقلل سوجملا ّجح ةلحر تأدب نيأ نم ،نكلو .يقيقحلا
؟ةلحّرلا هذهب اوموقي نأل نيّيقرشملا

ةرهش يوذ اوناكو ،كلف ءاملعو ءامكح اوناك .مهتريسم اوأدبي ال ىتح ةريثك ججح مهيدل تناك
امب نوفتكي مهلعجت ،يداصتقالاو يعامتجالاو يفاقثلا رارقتسالا نم ةلاح اوغلبف .لامو
لاؤس مامأ اوبرطضي نأب مهسفنأل اوحمس مهّنكل .نوحيرتسيف ،نوكلمي امبو نوفرعي
رّدختت مل .(2 ،2 ىّتم) "...قِرشَملا يف هَمجَن انيَأر دَقف ؟دِلُو يذَّلا َنيَأ" :مهل ترهظ ةمالعو
اهلعشأ لب ،لسكلا يف أّكلتت ملو .روّنلا ىلإ ىشطع تناك لب ،ةالابماللا أبخم يف مهبولق
ىلع ةحوتفم ذفاون تناك لب ،ضرألا ىلإ ةهجَّتم مهنويع نكت مل .ةديدج قافآ ىلإ قوّشلا
اًسانأ [...] .ةبرطضم مهبولق اًسانأ" اوناك :رشع سداّسلا ستكيدنب ابابلا لاق امك .ءامسلا
هللا نع نوثحبي اوناك .[...] يعامتجالا مهعضوبو نومضملا مهلخدب نوفتكي الو ،نورظتني
.(2013 رياني/يناثلا نوناك 6 ،ةظع)

يف ّرسلا وه اذه .ةبغرلا نم ءاج ؟لاحرتلا ىلإ مهعفد يذلا ميلّسلا قلقلا اذه ءاج نيأ نم
،ةلعتشم انلخاد يف راّنلا يقبُن نأ ينعت ةبغرلا .اذه يف لمأتنل .ةبغر مهيف تناك :مهلخاد
ةايحلا لبقتسن نأ يه ةبغرلا .هارن امم دعبأو ،انيديأ نيب وه امم دعبأ ثحبلا ىلإ انعفدتف
،دعبأ وه ام ىلإ رظنلا ىلإ انوعدت اًمئاد ةحوتفم ةرغث اهّنأ ىلعو ،انمهف قوفي ٌّرس اهّنأ ىلع
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ءاضيب شامق ةعطق لثم اهّنإ .“رخآ ناكم يف” اًضيأ يه لب ،“انه اهّلك"” تسيل ةايحلا ّنأل
هعفدت تناك يتلا يه هللا ىلإ ةجاحلا ّنأ خوخ ناف ريبكلا ماّسّرلا بتك .نَّولُت نأ ىلإ ةجاحب
لثم ،انهّجوو ،ةبغّرلاب نيلوبجم :اذكه انعنص هللا ّنأل ،معن .موجّنلا مسريل اًليل جورخلا ىلإ
تابغّرلا ّنأل .هيلع بغرن ام ىلع نوكن انّنإ ةغلابم نود لوقن نأ اننكمي .موجّنلا وحن ،سوجملا
نم دعبأ ىلإو ،ةداعلا زجاوح نم دعبأ ىلإ :دعبأ وه ام ىلإ ةايحلا عفدتو انرظن عّسوت يتلا يه
نم دعبأ ىلإو ،بَعتُملاو رِّركتملا ناميإلا نم دعبأ ىلإو ،كالهتسالا ىلع ةمئاق ةيندتم ةايح
سيّدقلا لاق .ريخلا لجأ نمو نيرخآلا لجأ نم مزتلنف ،انسفنأ يف رظنلا ديعن نأ نم فوخلا
اّنحوي ةلاسر ىلع سنيطسغأ سيّدقلا تاظع) "ةبغّرلل بيردت يه انتايح" :سنيطسغأ
.(6 ،4 ةظعلا ،ىلوألا

ناميإلا ةريسمو ةايحلا ةلحر ّنإ :اًضيأ انعم ثدحي ،سوجملل ثدح ام ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
شيعن ،“تارايسلا فقوم” حورب شيعن اًنايحأ .ةيلخاد عفد ةّوق ىلإو ،ةبغر ىلإ ناجاتحت
نم نحن نيأ :لءاستن نأ انل ٌنسح .اًمدق انلمحت يتلا ةبغرلا عفد ةّوق نودب ،نيفقوتم
،رهاظم نيد ،ّيديلقت نيد لخاد ةليوط ةرتف ذنم نيفّقوتم انسلأ ؟ناميإلا ةريسم
ريثت له ةّينيدلا انسوقطو انتاملك ؟ةايحلا لدبي الو بلقلا يف اًئفِد ثعبي ال ،تاّيمسرو
اهسفن نع مّلكتت “ةتيم ةغل” يه مأ ،هللا وحن اوهّجوتي نأ يف ةبغّرلا ساّنلا بولق يف
،ةبَعتم اهتاوطخ ُّرُجتو ،ةبغّرلا نينمؤملا ةعامج دقفت امدنع نزحم رمأ هّنإ ؟اهسفن مِّلكتو
ليجنإلا حرفب ئلتمتف ،اهعفدي حيسملا كرتت نأ نم ًالدب ،يه ام ىلع رومألا ىلع ظفاحتو
حور يف عقن نأ نزحم رمأ هّنإ .ةبغرلا باب نهاكلا قلغي امدنع نزحم رمأ هّنإ .لِّدبملاو عفدنملا
.ةياغلل نزحم رمأ هّنإ ،يكيريلكإلا ةفيظولا

اهلو .هللا ىلإ انقوش بايغب اًضيأ ةقالع اهل ،انتاعمتجم يفو انتايح يف ،ناميإلا ةمزأ ّنإ
ديري اذام انسفنأ لأسن نأ نود نم ةيمويلا انتايحب انئافتكا ةداعبو ،انحور ةوفغب ةقالع
،ءامّسلا وحن انرظن عفرن نأ انيسنو ،ضرألا طئارخ ىلع اًريثك انيوطنا دقل .اّنم هللا
.هللا ىلإ نينحلا .انصقني ام ىلإ نينحلا نم انسفنأ انمرح انّنكلو ،ةريثك رومأب انألتما
دعبأ وه ام ىلإ قوشلا انكرتو ،(25 ،6 ىّتم عجار) سبلن اذامو لكأن اذام ،انتاجايتحاب انثّبشت
يفو ،ءيش ّلك كلمت تاعمتجم يف يضَرَملا ِهَرّشلا نم ةلاح يف انسفنأ اندجوو .رّخبتي
تاعامجو ،نيقلغنم سانأ انحبصأ .اهبلق يف ءيش ّيأب رعشت ال تراص نايحألا نم ريثك
ةبغّرلا نادقف ّنأل .نيقلغنم نيسركمو ،نيقلغنم ةنهكو ،نيقلغنم ةفقاسأو ،ةقلغنم
.نينيزح ةفقاسأو ،نينيزح ةنهكو ،ةنيزح تاعامج ىلإ يدؤي .ةالابماللاو نزحلا ىلإ يّدؤي

هحرطن نأ اننكمي لاؤس هّنإ ؟يناميإ ةريسم يه فيك :لءاستنو انسفنأ ىلإ اًلّوأ رظننل
لجأ نم ؟ةريسم يف مأ ةفقوتم يه له ؟يناميإ ةريسم يه فيك .مويلا انسفنأ ىلع
ةّيح ٍةقالع ِةرماغم يف لخديف ،هعفدت ةبغر ىلإ ناميإلا جاتحي ،ديدج نم قالطنالاو قالطنالا
تاداعلا ُتكرت مأ ؟هللا ىلإ ينعفدت ةبغر يبلق يف تلاز ام له ،نكل .هللا عم ةّيويحو
هذه حرطن هيف يذلا مويلا وه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،مويلا ؟ةبغر ّلك َّيف ئفطت تاطابحإلاو
فيكو .انيف ةبغّرلا جيجأت ىلإ دوعن هيف يذلا مويلا وه مويلا .انسفنأ ىلع ةلئسألا
ةسردم يف اننوملعيس مهو .سوجملا ىلإ بهذنل ،“تابغّرلا ةسردم” ىلإ بهذنل ؟كلذ لعفن
.ربِعلا ضعب صلختسنو اولعف اذام رظننلو .تابغرلا

ةايحلا يف ،موي ّلك ديدج نم قلطنن نأ اًمئاد بجي هّنأ انومّلع :مجّنلا روهظ دنع اوقلطنا ،اًلوأ
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ةكرحو ،ةباَّلخ ةريسم وه لب ،ةكرحلا نم انعنميو اندِّمجي اًعرد سيل ناميإلا ّنأل ،ناميإلا يفو
.ةريسملا هذه يف ،زييمتلا عم اًمئادو ،هللا نع اًمئاد ثحبت ،ةبرطضمو ةّرمتسم

نأو ،تالؤاست ىلإ ةجاحب انّنأ انومّلع .لفّطلا نيأ اولأس :ميلشروأ يف سوجملا لأس مث
،ةقيرّطلا هذهب انمّلكي ام اًريثك هللا ّنأل ،انريمضو انبلق ةلئسأ ىلإ ةيانعب عمتسن
انيلإ هّجوتي هللا :اًديج اذه ملعتن نأ بجيو .ةبوجألاب هنم رثكأ ،ةلئسألاب انيلإ هّجوتيو
،لافطألا تالؤاستل اًضيأ متهن نأب انسفنأل جمسنلو .ةبوجألاب هنم رثكأ ،ةلئسألاب
حَرطُت نأب انسفنأل حمسن نأ وه قيرطلا .انرصع يف سانلا تابغرو لامآلاو ،كوكّشللو
.ةلئسألا انيلع

ىّدحتي نأ فاخي ال عاجش ناميإ ىلإ ةجاحب انّنأ انومّلع كلذبو .سدوريه اًضيأ سوجملا ىّدحت
سدوريه لاثمأ ثيح عمتجم يف ةّوخألاو ةلادعلل ةرذب حبصيف ،ملظملا ةطلسلا قطنم
ةيرثكألاو ،ءايربألاو ءارقفلا هاجت رزاجملاب نوموقيو توملا نوعرزي ،مويلا ىّتح ،نوريثك
.ةيلابم ال يهو رظنت

عادبإ .ةديدج اًقرط كلسن ىتح انَنْوَّدَحَتي مهف :(12 ،2 ىّتم) "َرَخآ ٍقيرَط يف" سوجملا عجر ،اًريخأ
ماهم ىدحإ ،تقولا اذه يف ،اًضيأ هذهو .ةديدج اًرومأ اًمئاد عنصي يذلا وه سدقلا حوّرلا
،ةديدج اًقرط سدقلا حوّرلا انمهلي ىّتح ،ءاغصإ يف اًعم ريسن نأ :اهب موقن يتلا سدونيّسلا
مهّنكلو ،ءاجّرلا اودقف وأ ،نوديعب مه وأ ،نولابي ال نيذلا بلق ىلإ ليجنإلا لمحن نأل اًقرط
يضمن نأو ،دعبأ وه ام ىلإ جرخن نأ .(10 ،2 ىّتم) "اًّدِج ميظع حرف" وهو ،سوجملا هدجو اّمع نوثحبي
.اًمدق

عجار) "نيدجاس هل اوَثَج" ،مهفده اوغلب امدنع :يهو ،ةمساح ةظحل دجوت ،سوجملا ةلحر ةورذ يفو
اذإ .هللا روضح يف اّلإ اًلامتكاو اًعفد ناميإلا ةريسم دجت ال :اذه رّكذتنل .اودجس .(11 ةيآلا
دوجسلاو ،دوجسلا ىلإ كدوقت ةبغرلا .ةبغرلا دّدجتت طقف كاذإ ،دوجسلا ىنعم انْدَعتسا
هدحو عوسي ّنألو .هللا مامأ انفوقوب اّلإ ومنت ال هللا ىلإ ةبغّرلا ّنأل .ةبغرلا دّدجت كلعجي
انبلق ضرمي ،عقاولا يف .تاجايتحالا ةّيروتاتكد نم اهيفشي ؟اذام نم .تابغّرلا يفشي
،اهيواديو ،اهرّهطيو ،انتابغر هللا عفري امنيب .انتاجايتحا عم طقف انتابغر قفاوتت امدنع
ةالصو ،دوجّسلا َسنن ال ،اذهل .انتوخإ ةّبحمو هتّبحم ىلع انحتفيو ةّينانألا نم اهيفشيو
َسنن ال ،مكلضف نم ،اذهل .تمص يف دجسن نأ :اننيب ةداتعم تسيل يتلا ،دوجسلا
.دوجسلا

اًمالظ يلايللا ّدشأ يف ىّتح هّنأ ،سوجملا لثم ،نيدّكأتم نوكنس ،موي ّلك ،كلذك انرس اذإو
الو .هوحن ْرِسَنِل .ةفيعّضلا انتّيناسنإب ّمتهيل ءاج يذلا ّبّرلا مجن هّنإ .ءيضي مجن كانه
نم ملاعلا رظتني .ةلهسلا ةايحلاو نزحلا يف انازجتحي نأ مالستسالاو ةالابمالل ْحَمسن
ةبغر ىلإ عمتسنلو ،سوجملا لثم ،انسوؤر عفرنل .ءامّسلا وحن ةدّدجتم ةعافدنا نينمؤملا
َقبنل ،نيقلق نيثحاب لثمو .انقوف ءيضي هللا هلعجي يذلا مجّنلا عبتنو ،انبلق
.دجسنلو ثحبنلو ملحنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .هللا تآجافم ىلع نيحتفنم
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