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عراوش يف هادص دّدرتي ناك يذلا ،حِرَفلا سّدقملا هللا بعش فاتُه هّنإ !ةسيّدقلا هللا ةدلاو
اهّنإ .هللا ةدلاو ميرم عمجملا ءابآ نلعأ امدنع ،نيثالثو ىدحإو ةئامعبرأ ةنس يف سسفأ
راصو ،مُأ هل هللا :اًّدج ٌليمج ٌرَبَخ هّنإ ،ءيش ّلك لبقو ،ناميإلا قئاقح نم ةّيساسأ ةقيقح
تحبصأ انتّيناسنإ ّنأ ةجردل ،هّمأب نبالا طابترا لثم ،دبألا ىلإ انتّيناسنإب اًطبترم
يذلا ريخألا عمجملا .يّزعت اهّنكل ،سفنلا يف بارطضالا ريثت ةقيقح اهّنإ .هتّيناسنإ
يديب لغتشا دقل .ناسنإ ِّلكب ام اًعون هللا نبا َدَحَّتا ِهِدُّسجتب" :يلي ام ّدكأ ،انه هب انلفتحا
ءارذعلا ميرم نم َدِلُو .ناسنإ ِبلقب َّبحأو ،ٍناسنإ ةدارإب لمعو ناسنإلا ركفُي امك رّكفو ٍناسنإ
يف ةسينكلا ،يئاعر روتسد) "ةئيطخلا ادع ام ءيش ِّلك يف انب اًهيبش اّنم اًدحاو اًقح راصو
ةّيقيقحلا هتّبحم رهظأ :ميرم نم دِلُو امدنع هللا هعنص ام اذه .(22 ،ءاجرو حرف ،مويلا ملاع
الو ،لمعلاب لب ،مالكلاب انّبحي ال هللا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .ةلماكو اًّقح اهذختاو ،انتّيناسنإل
،اًدسج راص ميرم يف ةملكلا ّنأل ،اندسج لخاد نمو ،“برُق نع” لب ،ديعب نمو ،“قوف نم” انّبحي
!اّنم ٍدحاو ّلك لجأ نم ضبنيو ،محللا بلق قفخي لاز ام حيسملا ِرْدَص يف ّنأل

،تاملكلا هذه نكل .ةريبك تافَّلؤمو ةريثك ٌبُتُك ناونعلا اذه لوح تَبِتُك !ةسيّدقلا هللا ةدلاو
يتلا ،ةّيلئاعلاو ةفولأملا ةالّصلا يفو ،سّدقملا هللا بعش بلق يف تلخد ،ءيش ّلك لبق
دعب .ميرم اي ِكيلع مالّسلا :يهو ،ةأرج لامآلا رثكأو اًبعت تاظحللا ّدشأو ،مايألا عاقيإ قفارت
ةسيّدق اي" :وحّنلا اذه ىلع ةالّصلا نم يناّثلا مسقلا أدبي ،هللا ةملك نم ةذوخأم لمج عضب
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هلل حمسو رارمتساب انماّيأ ألم لاهتبالا اذه ."ةأطخلا نحن انلجأل يّلص ،هللا ةدلاو اي ،ميرم
:ةأطخلا نحن انلجأل يّلص ،هللا ةدلاو اي .ميرم ةطساوب ،انخيراتو انتايح نم برتقي نأب
مامأ ،ةجاحلا تاقوأ يف ،ةّيدرولا ةحبسملا تاّبح ىلع ،ةريثك ةعّونتم تاغلب ةالّصلا هذه ىلتُت
يغصُتو ،اًمئاد هللا ةدلاو هل بيجتست اذه انلاهتباو ،قيرّطلا يف وأ ةسّدقم ةنوقيأ
،ةدحاو ةملكبو .دّسجتملا هللا نانح انيلإ لمحتو ،اهيعارذ نيب اهنباو يه انكرابتو ،انِتابلطل
ىلإ ضرألا جاتحت امك ،ءاجّرلا ىلإ ةجاحب ،ةنّسلا هذه ةيادب يف ،نحنو .ءاجّرلا انيف ييحت اهّنإ
ّنإو ،ميرم يه ءاجّرلا حاتفم ّنإ انل لوقت ،انتدلاوو هللا ةدلاو ةمالعب أدبت يتلا ةنّسلا .رطملا
قباّسلا ابابلا لكونل مويلاو .ةسيّدقلا هللا ةدلاو اي :لاهتبالا وه ءاجّرلا ةنوفيتنأ
اذه نم هقيرط يف هقفارتل ةسادقلا ةّيلكلا هللا ةدلاو ىلإ رشع سداّسلا ستكيدنب
.هللا ىلإ ملاعلا

،ةالّصلل ةّوقلا مهيدل دعي ملو نوناعي نيذلا ءانبألا لجأ نم امّيس الو هللا ةدلاو ىلإ ِّلصنل
،ملاعلا نم ةريثك ءاحنأ يف بورحلا مهتبرض نيذلا نيريثكلا تاوخألاو ةوخإلا لجأ نمو
فنعلا يف نيقراغ ،فوخلاو سؤبلا يفو ،درَبلاو مالّظلا يف هذه ديعلا ماّيأ نوشيعيو
سيل نيذلا لجأ نم ،مالّسلا ريمأ ملاعلا ىلإ تلمح يتلا ةأرملا ،ميرمل فتهنل !ةالابماللاو
يتلا ةكربلا قّقحتت ،مالّسلا ةكلم ،اهيف .(4 ،4 ةيطالغ ؛5 ،9 ايعشأ عجار) مالس مهدنع
ةطاسوب .(26 ،6 ددعلا) "مالَّسلا َكُحَنمَيو َكَوحَن هَهجَو ُّبَّرلا ُعَفرَي" :ىلوألا ةءارقلا يف اهانعمس
؟هلبقتسنل لمعلا فيك نكل .انملاعو انبولقو انتويب لخدي نأ هللا مالس ديري ،مألا

:مُهو ،لفّطلا عم هللا ةدلاو ىأر نم لّوأ مه .مويلا ليجنإ يف نيروكذملا صاخشألاب دشرتسنل
يف نولمعي اوناكو ،ةنشخلا ةايحلا نيداتعم اًضيأ امّبرو ،ءارقف اًسانأ اوناك .محل تيب ةاعُر
هللا ،بيرقلا هللا فرع نم لّوأ مه .ناطلّسلا باحصأ نم الو ءامكُحلا نم اوسيل .ةليللا كلت
ىلع اًلّوأ ليجنإلا دّكؤي ،ةاعّرلل ةبسّنلاب .ءارقفلا عم ىقبي نأ ّبحيو اًريقف ءاج يذلا
:ناتطيسب ناتكرح .اوَأَرو اوَبَهَذ :نيَتلهس اًمئاد اَتسيل امهّنكل ،اًّدج نيَتطيسب نيَتكرح
.اوَأَرو اوَبَهَذ

.مهناكم يف نيفقاو اوقبي مل .(16 ،2 اقول) "نيعرسُم اوبهذ" ةاعّرلا ّنإ صّنلا لاق .اوَبَهَذ اًلّوأ
نأ مهناكمإب ناك :نيبعتُم ديكأّتلاب اوناكو ،مهناعطق ىلع نورهسي مهو ،ليللا ملظأ
مهّنكل .دَوذِم يف اًعجضُم اًلفط اوريو اوبهذيل سمّشلا قورش اورظتنيو ،رجفلا اورظتني
ّنأل ،لّجؤن الو ،روفلا ىلع فّرصتن نأ انيلع بجي ةّمهملا رومألا مامأ هّنأل ،نيعرسم اوبهذ
اذكهو .(2 ،اقول سيّدقلل حرش ،سويسوربمأ سيّدقلا) "ليجأتلا لبقت ال سدقلا حوّرلا ةمعن"
.نوريثكلا هنع ثحبي ناك يذلا ،روهّدلا رَظتنُم حيسملا اودجو

يف نيفقاو ىقبن نأ اننكمي ال ،هللا مالسو هللا لبقتسن يكل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
منتغنو ،ضهنن نأ انيلع .رومألا نّسحتت نأ رظتنن ،انتحار يف يديألا يفوتكم اننكامأ
لمأنو رّكفن نأ لدب ،ةنّسلا ةيادب يف ،مويلا .رطاخُن نأ انيلع .رطاخُنو ،بهذنو ،ةمعِّنلا صَرُف
نَمِلو ؟ةنّسلا هذه يف انأ بهذأ نأ ديرأ نيأ ىلإ" :انسفنأ لأسن نأ انل ٌنسح ،رومألا رّيغتت نأ
كنكمي كدحو تنأ يذلا ريخلا نورظتني ،عمتجملاو ةسينكلا يف ،نوريثك ."؟ريخلا عنصأس
يذلا رطخلا مامأو ،انتكرح ّلشت يتلا ةالابماللاو انرّدخي يذلا لسكلا مامأو .كتمدخ ،همّدقت نأ
انّثحي ،حيتافملا ةحول ىلع انيديأو ةشاّشلا مامأ نيسلاج ىقبنو انسفنأ ّدحنف ،انددهي
يف انيديأ عضن نأ ىلعو ،ملاعلا يف ثدحي امب رّثأتن نأ ىلعو ،باهّذلا ىلع مويلا ةاعّرلا
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ّلك ىلع حتفنن يكل ةريثك ةحار لئاسوو تاداع نع ىّلختن نأ ىلعو ،ريخلا عنصن يكل ،لحولا
اهّيأ .انريغب ينتعن نأ يف ةعاجّشلا يفو ،ةمدخلا عضاوت يف هدجن ام ّلك ،هللا نم ديدج وه ام
!بهذنل :ةاعّرلاب ِدتقنل ،تاوخألاو ةوخإلا

ّمث .(16 ةيآلا) "دَوذِملا يف اًعَجضُم َلفِّطلاو َفُسويو َميرم اودَجَوف" ةاعُّرلا لصو ،ليجنإلا لاق
نع مهريغ نوربخُي اوأدب ،ةشهّدلاب اوألتما دقو ،اوَأر نأ دعب طقف ،(17 ةيآ) "َكلذ اوَأَر اَّمَل" :لاق
ةطقن تناك .(20 .18-17 تايآلا عجار) هوأرو هوعمس ام ّلك ىلع هنوحّبسيو هللا نودّجميو ،عوسي
مامأ ،ةاعّرلا لثم ،ىقبن نأو ،انرظنب رخآلا قناعن نأو ،ىرن نأ ّمهملا نم .هل مهتيؤر يه لوحّتلا
رظنن .اًئيش لعفن نأ نودو ،اًئيش بلطن نأ نودو ،اًئيش لوقن نأ نود .هّمأ يعارذ نيب لفّطلا
يف .انّمأو هّمأ نانحو ،اًناسنإ راص يذلا يّزعملا هللا نانح اننيعأب لبقتسنو ،دجسنو ،تمصب
يتلا ةريثكلا رومألاو اهبّرجن نأ ديرن يتلا ةريثكلا ةديدجلا رومألا نيب نم ،ةنّسلا ةيادب
:ّمهم وه ام مامأ ةحوتفم اهيقبُنو اننيعأ حتفنل ،ْيأ ،ىرنل اًتقو صّصخنل ،اهلعفن نأ ديرن
ءيش وهو ،هللا بولسأ وهو ،ءاقللا ةشهدب رعشنل ةعاجّشلا انيدل نكتل .نيرخآلاو هللا
.مالّسلا اننحنمت هللا عم ءاقللا ةشهد .اننئمطت يتلا ملاعلا تاءارغإ نع اًمامت فلتخم
.ءودهلا انحنمتو طقف انردخت ملاعلا تاءارغإ امنيب

يكل عوسي ّبّرلا ةبحُص يف ةقيقدل فّقوتنل تقولا دجن ال ،انرمأ نم ةلجع يف نحنو ،ةّرم مك
ببسب :نيرخآلا عم ثدحي هسفن رمألا ...حّبسنو ،دجسنو ،يّلصن يكلو ،هتملك ىلإ يغصن
وأ ،جوّزلا وأ ،ةجوّزلا ىلإ عمتسنل تقولا دجن ال ،نولوؤسملا نحن انّنأ ببسب وأ انتلجع
مهتسارد نع طقف سيل ،مهسوفن لخاد يف مهلاوحأ نع مهلأسنو ،ءانبألا عم مّلكتنل
ةايحلا قامعأ يف رظنن يكل ،ةّدجلاو ّدَجلا ،ّنّسلا رابك ىلإ عمتسن نأ دّيجلا نم مكو .مهتّحصو
نوشيعي نيذلا ىرن نأ ىلع نورداق نحن له انسفنأ لأسنل ،كلذل .روذجلا فاشتكا ديعُنو
ةوخإلا اهّيأ .قيرّطلا يف موي ّلك مهب يقتلن نيذلاو ،انتيانب يف نوشيعي نيذلاو ،انبرقب
!ىرن نأ مّلعتنل :ةاعّرلاب ِدتقنل ،تاوخألاو

يف .اننيعأ مامأ ةسيّدقلا هللا ةدلاو هتعضوو اننيب عوسي ّبّرلا ءاج مويلا .ىرنو بهذنل
ةنّسلا هذه اهب لعجن يتلا ،ةليسولاو َّرسلا ْفِشتكنل ،ىرن امِل انتشهد يفو ،انتقالطنا
.فئازلا يرغملا مالّسلا ىلع وأ ءاقبلا بعت ىلع اهب بّلغتن يتلاو ،اًّقح ةًديدج ًةنس

ثالث دّدرنلو .ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ اورظني نأ ىلإ عيمجلا وعدأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،نآلاو
هللا ةدلاو اي !ةسيّدقلا هللا ةدلاو اي .سسفأ لهأ لعف امك !ةسيّدقلا هللا ةدلاو اي :تاّرم
!ةسيّدقلا هللا ةدلاو اي !ةسيّدقلا
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