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"!مِّلَعُملا اهُّيَأ عوسي اي َكامْحُر" :نوخرصي مهو هئاقلل صرب ةرشع ءاج ،اًرِئاس عوسي ناك امنيب
ناك :عوسي ركشيل داع طقف مهنم ٌدحاو نكل ،اًعيمج ةرشعلا ،ءافّشلا اولانو .(13 ،17 اقول)
دعب نكلو ،اًعم نوريسي اوناك ةيادبلا يف .دوهيلل ةبسنلاب يقوطرهلا نم اًعون ،اًيرماس
"هِتوَص ىَلعَأِب َهللا ُدِّجَمُي" وهو عجرف ،ةرشعلا نع فلتخا يذلا يرماّسلا وهو ،فالتخا ثدح ،كلذ
:مويلا ليجنإ نم امهصالختسا اننكمي نيذللا نيَبناجلا نيذه دنع فّقوتنل .(15 ةيآلا)
.ركّشلاو اًعم ريّسلا

ناك .نيرخآلا ةعستلاو يرماّسلا نيب قرف ّيأ نكي مل ةصقلا ةيادب يف .اًعم ريّسلا ،اًلّوأ
.عوسي ءاقلل اوبهذ ،ماسقنا نودبو ،مهنيب اميف ةدحاو ةعامج ،صرُب ةرشع نع طقف مالكلا
هلاصئتسال متهن نأ بجي مويلا ىتحو – طقف دسجلا يف اًضرم ،مَلعن امك ،صرَبلا نكي مل
نع اًديعب اوقبي نأ صرُبلا ىلع ناك تقولا كلذ يفف .“اًّيعامتجا اًضرم” اًضيأ ناك لب -
اولخدي نأ اوعيطتسي مل كلذل .(46 ،13 رابحألا عجار) نيرخآلا اوسِجَني نأ نم اًفوخ ةعامجلا
ةّينيدلاو ةّيعامتجالا ةايحلا شماه ىلع نيدَعبُم ،ةفاسم ىلع نوفَقوُي ناك ،ةلوهأملا زكارملا
،يرماّسلا ّنأ :اًدّيج ظحالنو .مهدعبتسي عمتجم هجو يف اًعم اوخرصو ،اًعم نوريسي اوناك .اًضيأ
فعّضلاو ضرملا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .ةعامجلا نم اًءزج ناك ،“اًبيرغو” ،اًيقوطره ربتعا ول ىتح
.ءاصقإ ّلك ىلع بّلغتلاو زجاوحلا طوقس ىلإ يدؤي كرتشملا
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يف ىضرم اًعيمج انّنأ رّكذتن ،انسفنأ عم نيقداص نوكن امدنع :اًضيأ انل ةليمج ةروص اهّنإ
ىلع انسفنأ ميسقت نع فّقوتنف .بآلا ةمحر ىلإ ةجاحب انعيمجو ،ةأطخ اًعيمج انّنأو ،بلقلا
،ىرخألا ةّيجراخلا ةايحلا بناوج ضعب وأ اهب موقن يتلا راودألاو ،ةرادجلاو قاقحتسالا ساسأ
فاشتكا ديعُنس ،ةياهنلا يف ،اذكهو .ةقبسملا ماكحألاو ،اًضيأ ةّيلخادلا ناردجلا طقستو
هنوك نم مغّرلا ىلع ،- ىلوألا ةءارقلا انترّكذ امك – يروّسلا نامعن ىتح .ةوخإ انّنأ انسفنأ
رهنلا يف لستغي نأ :اًطيسب اًئيش لمعي نأ هيلع ناك ،أربي يكل ،ناطلس بحاصو اًينغ
:(5 كولم 2 عجار) هسبالمو هعرد علخي نأ اًلّوأ هيلع ناكو .نيرخآلا عيمج هيف لستغي ناك يذلا
،عضاوتلا لاستغا لبقنو ةّيعافدلا انزجاوحو ةّيجراخلا انعورد ليزن نأ انل ٌنَسَح وه مك
:اذه رّكذتنل .ةوخإ انّلكو ،ءافّشلا ىلا ةجاحبو لخادلا يف ءافعض اًعيمج انّنأب نيرّكذتم
؛نيدرفنم ةاشم اًدبأ نوكن اّلأو ،نيرخآلا عم ريسن نأ اًمئاد انم بلطي ّيحيسملا ناميإلا
ىلع اًدبأ قلغنن اّلأو ،انتوخإو هللا وحن ريسنل انسفنأ نم جرخن نأ ىلإ اًمئاد انوعديو
يف كراشن نأو ،ةرفغملاو ءافّشلا ىلإ ةجاحب انّنأ فرتعن نأ اًمئاد انم بلطيو ؛انسفنأ
.مهنم لضفأ انّنأ رعشن نأ نود ،انبرق يف مه نيذلا فعض

يفو ،انتايح يف ،نيرخآلا عم اًعم ريّسلا ىلع نورداق نحن له قّقحتنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهيأ
نأ عيطتسن لهو ،موي ّلك اهيلع دّدرتن يتلاو اهيف لمعن يتلا نكامألا يفو ،انتالئاع
يف طقف رّكفنف ،ةّيتاذلا انتيعجرم يف انسفنأ رصح ةبرجت ىلع بّلغتنو ،مهيلإ يغصن
لأسنل .ةسينكلا ةوعد اًضيأ وه - “اًسدونيس” نوكن نأ يأ - اًعم ريسن نأ نكل .انتاجايتحا
،نيّيناملعو ةنهك ،اًعم لمعن نأ ردقن له ؛عيمجلا لمشتو ةحتفنم ةعامج اًقح نحن مك انسفنأ
كئلوأ - ةسوملم لامعأب لب مالكلاب طقف سيل ريغلاب بّحرن له ؛ليجنإلا ةمدخ يف
مهتاراسم ببسب انع نوفلتخم مهّنأ نورعشيو ،انم نوبرتقي نيذلا ّلكو نيديعبلا
ىرأ امدنع فاخأ ينّنإ ؟مهدعبتسن مأ ةعامجلا نم ءزج مهّنأب مهرِعشُن له .ةايحلا يف ةبذعملا
رمألا انب يهتني اذكه :ةأطخو نيسيدقو ،رارشأو نيحلاص ىلإ ملاعلا مّسقت ةّيحيسم تاعامج
نم .مهب بّحري نأ هللا ديري نيذلا نيريثكلا دعبنو ،نيرخآلا نم لضفأ انّنأب رعشن نأ ىلإ
مّستي لاز ام يذلا ،عمتجملا يف امك ةسينكلا يف :اًمئاد عيمجلا لمشنل ،مكلضف
هيف حبصأ يذلا ،مويلاو .عيمجلا لمشنل .شيمهتلاو ةاواسملا مدع نم ريثكلاب
ءاصقإ لب !ةرثع رجحو ّكش نيرجاهملا ءاصقإ .نيرجاهملا يف رّكفأ نأ ّدوأ ،اًسيدق ينيربالاكس
ضيبألا رحبلا مويلا انيدل ،اذكهو .اننيعأ مامأ نوتومي كلذ مهلعجي يمارجإ لمع نيرجاهملا
هّنإو ،مثإ هّنإ ،زازئمشالل ريثم رمأ نيرجاهملا ءاصقإ .ملاعلا يف ةربقم ربكأ وهو طسوتملا
لب ،مهدعبتسن ال نحن ،ال” :ٌلئاق لوقي دق .نيجاتحملل باوبألا حتفن اّلأ ،يمارجإ لمع
ةوخإلا اهّيأ .ديبعلا لثم مهعيبو مهلالغتسا ّمتي ثيح ،لاقتعالا تاركسعم ىلإ :“مهدرطن
لهف ،لوخدلا نوعيطتسي نيذلاو .نوتومي نيذلا ،انيرجاهم يف مويلا رّكفنل ،تاوخألاو
.طقف اًلاؤس حرطأ ؟مهلغتسن مأ ًةوخإ مهلبقن

عجر ،ئرب دق هسفن ىأر امدنع ،طقف ٌدحاو ،ةرشعلا صرُبلا ةعامج يف .ركّشلا وه يناّثلا بناجلا
يف اوبهذ مّهنكل ،اًضيأ اوئرب نورخآلا ةعسّتلا .عوسيل هركش نع رّبعيو هللا حّبسيل
ةريسم ةيادب اهاّقلت يتلا ةّيطعلا نم لعج ،يرماّسلا امنيب .مهافش يذلا اوَسَنو ،مهقيرط
نكي مل ،اًذإ .هعم ةقالع أدبو ،برُق نع عوسي ىلع فّرعتيل بهذو ،هافش يذلا ىلإ عجر :ةديدج
يمدق دنع عكر :ليمج نافرعو ركش قيرط ةيادب لب ،ةطيسب ةلماجم ةراشإ هركش نع هريبعت
نم ريثكب ُّمهأ هّنأو ،ّبّرلا وه عوسي ّنأ فرع :دوجس لعفب ماق هّنإ يأ ،(16 ،17 اقول عجار) حيسملا
.هلان يذلا ءافّشلا
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اّنكل ،هللا بهاومب موي ّلك ُمَعنَن نيذلا ،اًضيأ نحن انل ريبك سرد ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اذهو
وهو :ئّيس ّيحور ضرم هّنإ .هعم ةّيقيقحو ةّيح ةقالع يّمنن نأ ىسننو انقيرط يف بهذن اًبلاغ
حبصن انّنأ ةجردل ،اًضيأ هللا عم انتقالعو ،ناميإلا ىّتح ،اًّيداع اًرمأ ءيش ّلك ربتعن نأ
نوفراع انّنأ رهظن الو ،“اًركش” لوقن فيك فرعن الو ،انباجعإ يدبن نأ فرعن ال نيّيحيسم
يذلا ّلك ّنأ رّكفن نأ ىلإ رمألا انب يهتني ،اذكهو .هللا بئاجع ىَرن نأ فرعن الو ،ليمجلل
انلمحي ،“اًركش” لوقن فيك فرعن نأو ،ليمجلا نافرع .ّقحتسمو يهيدب وه موي ّلك هلبقن
مدع ىلع بّلغتنف ،نيرخآلا ةّيمهأ ةفرعم ىلإ اًضيأو .ةّبحم-هللا روضح ىلع دّكؤن نأ ىلع
نأ ،موي ّلك .ركشن فيك فرعن نأ يرورّضلا نم .انبولق ىِّسَقت يتلا ةالابماللاو ىضرلا
رومألا لجأ نم ،ةلئاعلا يف :اًضعب انضعب ركشن فيك فرعن نأ موي ّلكو ،هلل اًركش لوقن
يتلا نكامألا يفو ،تءاج نيأ نم انسفنأ لأسن نأ نود ىّتح ،اًنايحأ اهاّقلتن يتلا ةريغّصلا
نيذلا صاخشألا لجأ نمو ،اهب عّتمتن يتلا ةريثكلا تامدخلا لجأ نمو ،موي ّلك اهيلع دّدرتن
نم انبرق لالخ نم اهربتخن يتلا هللا ةّبحم لجأ نم ،ةّيحيسملا انتاعامج يفو ،اننومعدي
نم .انعم نوريسيو ،نومّلأتيو ،نومّدقيو ،تمص يف اًبلاغ نوّلصي نيذلا تاوخألاو ةوخإلا
!“اركش” لوقنو رعشن نأ َسنن ال !اًركش :حاتفملا ةملكلا هذه َسنن ال ،مكلضف

.اًركش :لوقلا ةفرعمو اًعم ريّسلا ةّيمهأب مويلا امهتسادق ْتَنِلعُأ ناذللا ناسيّدقلا انرّكذي
لاجرلل امهادحإ ،نيرجاهملا ةياعر لجأ نم نيتّيعمج سّسأ يذلا ،ينيربالاكس فقسألا دّكأ
،طقف لكاشملا ىرن اّلأ بجي ،نورجاهي نيذلل ةكرتشملا ةريسملا يف هّنأ ،ءاسنلل ىرخألاو
،تاداهطضالا اهيلإ تّدأ يتلا ةّيرابجإلا تارجهلا ببسب" :لاق ،اًضيأ ةّيهلإلا ةيانعلل ةطخ لب
،مويلا تارجه لضفبو ؛“ةّيكيلوثاك” تحبصأو ليئارسإو ميلشروأ دودح ةسينكلا تزواجت
.(1899 اراّريف ،نيّيلاطيإلا لاّمعلا ةرجه) "بوعّشلا نيب ةكرشو مالس ةادأ ةسينكلا نوكتس
ةرجه :انبلق حتفنل انكرحتو اًريثك مّلأتن انلعجت ،ابوروأ يف انهو ،نآلا ،ةرجه كانه
رظن !ةريثك مالآ نم يناعت يتلا ايناركوأ َسنن ال .برحلا نم اورف نيذلا نيّيناركوألا
بهاّرلاو .ءابرُغ البو ،زجاوح الب ةسينكو ملاع ىلإ ،مامألا ىلإ رظن ،دعبأ وه ام ىلإ ينيربالاكس
ضرم نم يفُش :ليمجلا نافرعل اًّيح اًلاثم ناك ،هتجاردبو ،هتهج نم ،يّتاز ديميترأ ينايزلاّسلا
مهّنإ لاقُي .نانحلاو ةّبحملاب ىضرملا ةياعرو ،نيرخآلاب ةيانعلل اهّلك هتايح سّركو ،لّسلا
لوقي نأ دارأو ،هاّقلت امل ركّشلاب اًئيلم ناك .هيفتك ىلع هاضرم دحأ ةّثج لمحي هوأر ةّرم
.نيرخآلا حارج هلمحب “اًركش”

نأو ،ةلصاف ناردج نود نم ،اًعم ريسن نأ ىلع ناذه ناسيّدقلا اناوخأ اندعاسي ىّتح ِّلصنل
.ركّشلا يهو ،هللا ىدل اًريثك ةّيضرملا ةليبّنلا حوّرلا هذه انيف يّمنن
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