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نّيبو ،هتمحر ،هوكرت نيذلا مه ،مهل مّدقو ذيمالتلل تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا مويلا رهظ
:يهو ،مويلا ليجنإ يف تارم ثالث تدرو ةّيحت هتلّلخت مهيلإ ههّجو يذلا مالكلا .هحورج مهل
نيب نم مئاقلا ّبّرلا ةّيحت اهّنإ !مكيَلع ُمالَّسلا .(26 .21 .19 ،20 انحوي) "!مكيَلع ُمالَّسلا"
“!مكيَلع ُمالَّسلا” عوسي ةّيحت نذإ عباتنل .ّيرشب أطخو فعض ّلك ءاقلل ءاج يذلا تاومألا
يطعت اهّنإ اًلّوأ .ةّيهلإلا ةمحّرلا لامعأ نم لامعأ ةثالث اهيف فشتكنس :تارم ثالث تدرو يتلا
.بعتلا يف انيزعت اًريخأو ،ةرفغملا ىلع انثحت ّمث ،حرفلا

ىأر امدنع .اًناّجم انل رفُغ دق هّنأب روعشلا حرف ،اًّصاخ اًحرف ،حرفلا حنمت هللا ةمحر ،اًلّوأ .1
اوحرف ،“!مكيَلع ُمالَّسلا” ىلوألا ةّرملل مهل لوقي هوعمسو حصفلا ءاسم يف عوسي ذيمالتلا
،مهسفنأ ىلع نيقلغنم اًضيأ اوناكو ،فوخلا ببسب مهيلع باوبألا اوقلغأ .(20 ةيآلا عجار)
،هيلع ضبقلا ةظحل يف :مّلعملا اوكرت نيذلا ذيمالتلا اوناك .لشفلاب روعشلا مهرمغ دقو
ناك - !ديدحّتلاب ،مهنم دحاو - مهتعومجم نم دحاوو ،تارم ثالث هركنأ سرطب ّنأ ىتح .اوبره
مُهَف ،اًضيأ لشفلاب لب ،فوخلاب نورعشي طقف سيل مهتلعج بابسأ كانه تناك .نئاخلا
سامحب مّلعملا اوعبتو ،ةعاجش فقاوم اوذختا ،ديكأتلاب ،يضاملا يف .مهل ةميق ال سانأ
:ىربكلا ةئيطخلا اوبكتراو فوخلا داس دقل ،ءيش ّلك راهنا ةياهنلا يف نكل ،ءاخسو مازتلاو
رومأ ىلإ نوُّوعدم مهّنأ نودقتعي اوناك حصفلا لبق .فورظلا ّدشأ يف هدحو عوسي اوكرت
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ىلع مهسفنأ اودجو نآلاو ...كلذ ىلإ امومهنيب ربكألا نوكي نم يف اولداجتف ةميظع
.ضيضحلا

،لجخلاب ذيمالتلا رعشي نأ بجي ناك .“!مكيَلع ُمالَّسلا” ىلوألا ةّيحتلا تءاج عضولا اذه يف
مهسفنأ نع مههابتنا لّوح مالكلا كلذو ،ةّيحتلا كلتو ،هجولا كلذ ّنأل ؟اذامل .اوحرف مهّنكلو
.(20 ةيآلا) "ّبَّرلا ِمهِتَدَهاشُمِل ُذيمالَّتلا َحِرَفف" :ليجنإلا لوقي ،عقاولا يف .عوسي ىلإ
يكتشي مل .ةمحر لب ،اهيف ةوسق ال ،هانيع مهتبذجو مهتاقافخإ نعو مهسفنأ نع اوفرصنا
مهبولق يف ضافأو ،مهايحأ ام اذهو .لبق نم لعف امك فطلب مهلماع لب ،يضاملا نم حيسملا
تاباسح نودب مهل تيطعُأ يتلا ةرفغملا مهترهط ،اًددج اًسانأ مهلعجو ،هورسخ يذلا مالّسلا
.قاقحتسا نودبو

هبشن نأ فدصي دق .هترفغم انربتخا امدنع اًضيأ نحن هب انرَعَش حرف ،عوسي حرف وه اذه
نأ انعسوب دعي مل هّنأ ودبي تاظحللا كلت يف .لشفو ،ةئيطخو ،ةرثع دعب :حصفلا ذيمالت
وأ ،فارتعالاب :همالس انحنميل ءيش ّلك عنصي عوسي ّبّرلا ديدحّتلاب كاذإ نكل .اًئيش لمعن
ريغ ثدحي ام رمأب وأ ،انلخاد يف حوّرلا اهايإ انبهي ةيزعتب وأ ،انم برتقي صخش نم ةملكب
يذلا حرفلاب ،هتمحر قانعب رعشن انلعجيل مّتهي هللا ،ةفلتخم قرطب ...ئجافمو عقوتم
ةرفغملا نم عبني ٌحرف وه هللا َحرف ّنإ ،معن .“مالّسلاو ةرفغملا” ىلع لوصحلا نم عبني
ٌحرف وهو .مالّسلا انيف كرتيو ةرفغملا نم عبني:وحنلا اذه ىلع هّنإ .مالّسلا انيف كرتيو
نم امهانلن نيَذللا مالّسلاو ةرفغملا ركذتنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .انعضي الو انعفري
اذهو ،اًليلق ركذتنل .كلذ يف ةربخ هيدل انم دحاو ّلكو .امهلان دق انم دحاو ّلك.عوسي
ّيذغن اذكه .انتارثعو انئاطخأ ىركذ مامأ انل هتفطالمو هللا قانع ىركذ عضنلو !انديفيس
اذه!هللا حرف نوربتخي نيذلل لبق نم ناك امك نوكي نأ نكمي ءيش ال هّنأل .انيف حرفلا
.انريغيس حرفلا

انَأ مكُلِسرُأ بآلا ينَلَسرَأ امك" :فاضأو ،ةيناث ًةرم عوسي ّبّرلا اهلاق “!مكيَلع ُمالَّسلا” .2
نَم" :مهل لاق .ةحلاصم يعناص مهلعجيل سدقلا حوّرلا ذيمالتلا ىطعأو .(21 ةيآلا) "اًضيَأ
نيعزوم اوحبصأ لب ،طقف ةمحّرلا اولاني مل .(23 ةيآلا) "مهَل ُرَفغُت مهاياطَخ مهَل مُترَفَغ
،مهتاساردو مهقاقحتسا ساسأ ىلع سيل نكلو ،ناطلّسلا اذه اولان دقل .اهولان يتلا ةمحّرلل
هّجوتأو.مهل َرِفُغ اًسانأ مهنوكل مهتربخب ةطبترم يهف كلذ عمو ،ةمعنو ءاطع ضحم وه لب ،ال
اونوكت الو اوفّقوت ،هل َرِفُغ دق هّنأب مكنم دحاو ّلك رعشي مل اذإ :ةمحّرلا يلسرم متنأ ،مكيلإ
،اهومتلن يتلا ةمحّرلا هذه نمو .مكل َرِفُغ دق هّنأب روعّشلا ةظحل ىتح ،ةمحّرلل نيلسرم
يف اًمئادو مويلاو .ةريثكلا ةرفغملا حنمو ،ةريثكلا ةمحّرلا ميدقت ىلع نيرداق نونوكتس
ٍفِّرعمل عضاوتم ٍبلق ةبيط لالخ نم ،ةقيرطلا هذهب ةرفغملا انيلإ لصت نأ بجي ،ةسينكلا
نأ دعب ،نيرخآلا ىلع ةرفغملا ضيفي ،ةمحر ةانق وه لب ،ناطلس بحاص سيل هّنأ فرعي ،ميحر
نحن .اًمئادو ءيش ّلك ،ءيش ّلك رفغي هللا ّنأل ،ءيش ّلك ةرفغم يتأت انه نمو .اًلّوأهلَرِفُغ
هذهل تاونق اونوكت نأ متنأ مكيلعو .اًمئاد رفغي وه هّنكل ،ةرفغملا بلط نم بعتن نيذلا
نوتأي نيذلا نينمؤملا بذعن اّلأ بجي .مهل َرِفُغ اًسانأ مكنوكل مكتربخ لالخ نم ،ةرفغملا
،ةنسحلا ةحيصنلا يطعنو رفغنو يغصن نأو ،دجوي اذام مهفن نأ بجي لب ،مهاياطخب انيلإ
...بابلا اذه قلغن اّلأ بجي :ءيش ّلك رفغي هللا .اًمُّدُق يضملا يف مهدعاسنو

.اهدحو تسيل نكل ،ةحلاصملا ّرس لصأ يه تاملكلا هذه ."مهَل ُرَفغُت مهاياطَخ مهَل مُترَفَغ نَم"
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ةوخإلا اهّيأ .ةّيرشبلل ةحلاصم ةادأو ةمالعو ،ةمحّرلا حنمت ةعامج اهّلك ةسينكلا عوسي لعج
امدنع .ةحلاصملل ةأرماو اًلجر نوكي يكل ةّيدومعملا يف سدقلا حوّرلا اّنم ٍدحاو ّلك لان ،تاوخألاو
دلون نأ ينعي اذام انصخش يف فرعن امدنعو ،انتاقافخإو اناياطخ لقث نم رّرحتلا حرف ربتخن
عم ةمحّرلا زبخ مساقتن نأ بجي كاذإ ،اهل جرخم ال نأ انبسح ةلاحب انرورم دعب ،ديدج نم
،شيعأ ثيح انه ،انأ له :انسفنأ لأسنلو .اذه ىلإ نوّوعدم انّنأب رعشنل .انبرقب نيفقاولا
جسان انأ لهو ،ةدحَولاو ةكرّشلا ىلع عّجشأ ،يتعامج يفو ،لمعلا يفو ،يتلئاع يفو
ثيح مالّسلاو ،ةيهاركلا دجوت ثيح ةرفغملا لمحأو ،تاعازّنلا فاقيإ يف مزتلأ له ؟ةحلاصملل
دوهش نع انيف ثحبي عوسي ؟اًمئاد لتقي يذلا ةرثرثلا ملاع يف عقأ انأ له مأ ؟دقحلا دجوي
!مكيَلع ُمالَّسلا :هذه هتاملكل ملاعلا مامأ

ذيمالتلل ىرخأ ةّرم رهظ امدنع ةثلاّثلا ةّرملل تاملكلا هذه عوسي ّبّرلا رّرك !مكيَلع ُمالَّسلا .3
مل عوسي ّبّرلاو .سمليو ىري نأ اموت دارأ .بعّصلا اموت ناميإ تّبثيل ،مايأ ةينامث دعب
اهّنإ .(27 ةيآ) "َّيَدَي ْرُظناَف انُه ىلِإ َكَعَبصِإ ِتاه" :هل لاقو هاقال لب ،هناميإ مدع نم كّكشتي
ملو :اموت ناميإ ةبوعص عوسي مَّهفت .ةمحّرلا ىلع لب ،يدحّتلا ىلع ّلدت تاملك تسيل
نمؤم ريغ نم لّوحت اذكهو .ريثكلا فطللا اذه ّلك مامأ هلخاد يف ّزتها لوسّرلاو ،ةوسقب هلماعي
،ليمج ءاعد هّنإ .(28 ةيآلا) "!يهلِإو يِّبَر" :اًلئاق ،طسبألاو لمجألا ناميإلاب فرتعاو ،نمؤم ىلإ
.اموت لثم ،مالظلاو ّكّشلاب رعشن امدنع اًصوصخ ،مويلا لالخ هرّركنو انءاعد هلعجن نأ اننكمي

ركنت ةايحلا ّنأ ودبي اهيف ،ةبعص تاظحل كانهف :نمؤم ناسنإ ّلك ةّصق اموت يف ىرن انّنأل
نم فشتكن ديدحّتلاب انه ،اموت لثم ،نكل .ىرنو سملن نأ جاتحنو ةمزأ يف نحنو ،ناميإلا
عمو رّصتنملا ةئيهب انوحن عوسي يتأي ال ،فورّظلا هذه يف .هتمحرو عوسي ّبّرلا بلق ديدج
بولسألاب انيّزعي هّنإ .ةئفاد ةمحر تامالع مّدقي لب ،ةرهاب تازجعم عنصي الو ،ةعنقم ةّلدأ
،ةئيطخ أوسأ مامأو ،اناياطخ مامأ :اذه سنن ال.هحارج انل مّدقي هّنإ ،مويلا ليجنإ يف امك هسفن
اوَسنت ال .هحارج مّدقي يذلا عوسي ّبّرلا روضح اًمئاد كانه ،نيرخآلا اهبكتري وأ نحن اهبكترن
نم ىوقأ مهاياطخ مامأ عوسي ّبّرلا حورج ّنأ سانلل رهظن نأ بجي ،نيفّرعمك انتمدخ يفو .كلذ
.ةئيطخلا

انعضت انبعتو انتامزأ يف هللا ةمحر نإ ،معن .تاوخألاو ةوخإلا حارج اًضيأ فشتكن انلعجيو
مث ،باعّصلا ّدشأ يفو ،مَلألا ةورذ يف نحن انّنأ رّكفن اّنك .نيرخآلا مالآ عم لصاوت يف اًرارم
نيرخآلا حارجب انينتعا اذإف .اّنم أوسأ تاقوأب ُّرمي ام اًدحأ كانه ّنأ ،انتمص يف ،انه فشتكن
له ،اًذإ انسفنأ لأسنل .انبعت يف انيّزعي ديدج ءاجر انيف دلويس ،انتمحر مهيلع انبكسو
دسجل مالّسلا انلمح لهو ،حوّرلا وأ دّسجلا يف نيمّلأتملا ضعب حارج ةريخألا ةنوآلا يف انسمل
امدنع .نيرخآلا يّزعنو قفارنو يغصنل تقولا ضعب انصّصخ لهو ،ةرسكنم حور وأ حورجم
لوقيو ةمحرب انيلإ رظني ،ةايحلا مهتبّرج نيذلا نويع نمو ،عوسيب يقتلن نحن ،اذه لعفن
،كانه لسّرلا نيب ءارذعلا ميرم انتدّيس روضح يف لّمأتأ نأ يل قوريو!مكيَلع ُمالَّسلا :انل
موي اهيف لّمأتأ نأ اًريثك يل قوري:ةسينكلل ّمأ اهّنأ ةرصنعلا دعب اهيف انركف فيكو
.ةليمجلا انتمدخ يف اًمُّدُق يضمن نأ اندعاستل :ةمحّرلا ّمأ اهنوكب ،ةمحّرلا دحأ دعب ،نينثالا
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