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ئطاش ىلع عقت ةنيدم ،موحانرفك ىلإ لقتناو ةيفخلاو ةئداّهلا ةرصاّنلا ةايح عوسي كرت
يتلا ةّحلملا ةجاحلا .ةفلتخم تافاقثو بوعشل قرط قرتفمو ،روبع ناكم يهو ،ليلجلا رحب
ّبّرلا ّنأ ليجنإلا يف ىرن ،عقاولا يف .عيمجلا غلبت نأ بجي يتلا ،هللا ةملك نالعإ يه هتعفد
ىلإ ةملكلا رون اًضيأ مه اولقني يكل لئاوألا ذيمالّتلا اعدو ،ةبّوتلا ىلإ عيمجلا اعد عوسي
:هللا ةملك دحأ شيعل اندعاست يتلا ،ةّيمانيدلا هذه عم ْرِسَنل .(23-12 ،4 ىّتم عجار) نيرخآلا
.نيرِّشُبم انلعجت ةملكلاو ،ةبوّتلا ىلإ وعدت ةملكلاو ،عيمجلل ةملكلا

رهظي مل .نيرخآلا وحن ريسي ،ةمئاد ةكرح يف عوسي انل مّدقي ليجنإلا .عيمجلل هللا ةملك
.هيسرك ىلع ٌسلاج ٌمّلعم ،هناكم يف تباث ٌمّلعم هّنأ ةّينلعلا هتايح يف ةبسانم ّيأ يف انل
هامَدق .صصقلاو هوجولا يقتليو ،ىرقلاو ندملا فوطي ،اًّجاح هارنو اًلِّوجتم هارن ،سكعلا لب
ىلع ،مَمألا ليلج يف .(8-7 ،52 ايعشأ عجار) ّراّسلا هللا ةّبحم ربخب رّشبي يذلا لوسّرلا اَمَدق
ريبك ٌبعش - صّنلا ريشي امك - كانه ناك ،ظعي عوسي ناك ثيح ،ندرألا رهن ربع ،رحبلا قيرط
-15 ،4 ىّتم عجار) ةفلتخم تافاقثو قطانم نم لاجرو ءاسنو نوّينثوو ءابرغ :ةملّظلا يف رومغم
يفشت يتلا ،هللا ةملك :“دودحلا عّسو” عوسي اذكهو .روّنلا اوَري نأ اًضيأ مه مهنكمي نآلا .(16
نأ ديري .عيمجلا ىلإ لب ،ليئارسإ يف راربألا ىلإ طقف ةهّجوم تسيل ،تارثعلا نم ميقتو
نأ ديريو ،ةأطخلا صّلخي نأ ديريو ،ىضرملا يفشي نأ ديريو ،نيديعبلا ىلإ هللا ةملك لصت
عوسي لازأ” ،راصتخاب .ةمولظملاو ةبعتملا بولقلا ّلك حيري نأو ،ةلاّضلا فارخلا عمجي
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ةمحر” .اّنم ٍدحاو ّلكلو عيمجلل هللا ةمحر :اذه َسنن ال .عيمجلل هللا ةمحر ّنإ انل لوقيل “دودحلا
.كلذ لوقي نأ هنكمي ٍدحاو ُّلكو ،“يِل هللا

ال يلاتلابو ،اّنم دحاو ّلك ىلإ ةهّجوم ةّيطع ةملكلا ّنأب انرّكذي .اًضيأ انل ّيساسأ بناجلا اذه
ةروصبو اًيئاقلت تبنت ،انتاباسح ّلك فالخب ،اهّنأل اهلمع لاجم دييقت اًدبأ اننكمي
.سدقلا حوّرلا اهفرعي يتلا تاقوألاو قرّطلا يف ،(28-26 ،4 سقرم عجار) ةعّقوتم ريغو ةئجافم
نأ بجي ةملكلا نالعإ ّنإف ،نيعئاّضلاو نيديعبلل ىّتح ،عيمجلل اًهَّجوم صالخلا ناك نإو
ةبسنلاب لاحلا ناك امك ،ةّيسنكلا ةعامجلل ةّيسيئّرلا ةَّحلملا تابّلطتملا نم ريصي
حمسأ – اًقّيض ةسينكلا بلق نوكيو ،ريبك هبلق هلإب فرتعن نأ انل ْثُدحي ال .عوسيل
اًرعو هلوبقل قيرّطلا لعجنو عيمجلل صالخلاب رّشبن نأ ؛- فيدجت اذه ّنإ لوقأ نأب يسفنل
تِّتشنو ،ةملكلا لمهنو ،توكلملا نلعن نأ ىلإ نوّوعدم انّنأ فِرعن نأو ،هيلإ لوصولا نكمي الو
نم ْمَّلعتنل .ةريثكلا ةّيوناّثلا تاشاقّنلا يف وأ ةريثكلا ةيوناثلا ةطشنألا يف اناوق
قلخنو ،سانلا ىلع انسفنأ حتفنو ،دودحلا عّسون نأو ،زكرملا يف ةملكلا عضن نأ عوسي
غيص يف ةروصحمو ةرولبم ريغ" هللا ةملك ّنأ ملعن نحنو ،عوسي ّبّرلا عم ءاقل تاربخ
تارّوطتو لاعفأو لاوقأو ثادحأو صاخشأ هعنصي عفدنم خيرات يه لب ،ةتباثو ةّيديرجت
.[1]"تارتوتو

يف .ةبوّتلا ىلإ وعدت ،عيمجلا ىلإ ةهّجوملا ،هللا ةملك :يناثلا بناجلا ىلإ نآلا لقتننل
َّنأ ينعي اذه .(17 ،4 ىّتم) "تاوَمَّسلا ُتوكلَم َبَرَتقٱ ِدق ،اوبوُت" :هتزارك يف عوسي رّرك ،عقاولا
.ةئداهلا ةايحلا نع عفادي الو ،يه امك ءايشألا كرتي ال هروضحو ،اًّيدايح اًرمأ سيل هللا َبرُق
انعضي هللا مالك :ةبوّتلا ىلعو رييغّتلا ىلع انّثحتو ،انجعزتو ،انّزهت هتملك ،سكعلا لب
ِرِطاوَخ ىلع َمُكحَي نَأ هِعْسُوِبو [...] نيَّدَح يذ ٍفيَس ِّلُك نِم ىضْمَأ ،عِجان ٌّيَح" ٌمالك هّنأل ةمزأ يف
مكحن انلعجتو ،ةايحلا قرتخت ةملكلا ،فيّسلا لثم ،اذكهو .(12 ،4 نييناربع) "هِراكفَأو ِبْلَقلا
نم اًلدب ىرن نيأو ،اًناكم هل لعجنف ريخلا رون وه ام ىرن انلعجت يأ ،هراكفأو بلقلا رطاوخ ىلع
انبلق لّدبت ،انيف لخدت امدنع ،ةملكلا .اهتمواقم بجي يتلا اياطخلاو لئاذّرلا ةملظ كلذ
.عوسي ّبّرلا وحن انتايح هّجون نأ ىلإ اندوقتو انرّيغت اهّنإ .انلقعو

رّيغتسو هتملكل اًناكم ْلَعجاو ،هروضحل هّبنت اذهل ،كنم هللا برتقا :عوسي ةوعد يه هذه
وه اذه .هللا ةملك تحت كتايح عض :وحنلا اذه ىلع كلذ لوقأ نأ اًضيأ ّدوأ .كتايح ىلإ كترظن
ةملك ةطلسل عضخن ،ةسينكلا ةاعر ىّتح ،انعيمج :ةسينكلا انل هنّيبت يذلا قيرّطلا
انيدهتو اننّوكت يتلا ةدحاولا هللا ةملكل عضخن لب ،انتايولوأو انلويمو انقاوذأل ال ،هللا
نأ نكمي ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اذهل .ةدحاولا حيسملا ةسينك يف نيدّحوم نوكن نأ اّنم بلطتو
،هعمسأ يذلا ريثكلا مالكلا نم ؟يتاهيجوت ذخآ نيأ نمو ،يتايح هِّجوُي يذلا ام :انسفنأ لأسن
بّلطتت يتلا بناوجلا يه امو ؟ينرهطيو يندشري يذلا هللا مالك نم مأ ،تاّيجولويديإلا نمو
؟يلخاد يف ةبوّتلاو رييغّتلا

انلعجت ،ةبوّتلا ىلإ وعدتو عيمجلا ىلإ هّجوتت يتلا ،هللا ةملك - ثلاثلا مسقلا - اًريخأ
اناك نْيَوخأ ،سواردنأو ناعمس اعدو ،ليلجلا رحب فافض ىلع عوسي َّرَم ،عقاولا يف .نيرِّشبُم
،4 ىّتم) "رشَب ْيَداَّيَص" امهلعجيس هّنإ امهل لاقو ،هاعبتي نأ ىلإ امهاعد هتملكب .نيَداَّيص
نع ثحبلا يف ءاربخ لب ،كامسألاو كابّشلاو براوقلا يف طقف ءاربخ نآلا دعب انوكي نل :(19
يف كابّشلا ايقلي نأو ئطاّشلا ارداغي نأ ،كمّسلا ديص يفو رحبلا يف امَّلعت امكو .نيرخآلا
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ىلعو ،حوتفملا ملاعلا رحب يف راحبإلا ىلع نيرداق اًلُسر ناحبصيس ،كلذك ،رحبلا ضرع
“ةكبش” ىلإ انبذجت يهف :ةملكلا ةّيمانيد يه هذه .ليجنإلا حرف نالعإو مهتوخإ ءاقلل باهذلا
يقتلن نيذلا ّلك ،توكلملا براق يف انعم ذخأنل ةحماج ةبغرب رعشن اًلسر انلعجتو ،بآلا ّبح
.انتملك سيلو ،وعدت يتلا يه هللا ةملك ّنأل ،انل ٍعابتأ نع اًثحب سيل اذهو .مهب

عوسي ّنأ ْمَلعنل :رشب يداّيص نوكنل انيلإ ةهّجوملا ةوعدلا اًضيأ مويلا عمسنل كلذل
لدعلا يف اهشيعنو ،ةّيمويلا فقاوملا يف اهل دهشنو ،هتملك نلعن نأ ىلإ انوعدي هسفن
ريصن نأ :انتلاسر يه هذه .نيمّلأتملا دسجب ةيانعلاب “ةسوملم ةرهاظ اهلعجن”و ،ةّبحملاو
ةَيزعت لب ،انسفنأ ال مهل مّدقنل ،نيطبحُملاو نيدهطضملا نعو ،نيلاّضلا نع نيثحاب
دحاو ّلك ىلإ هّجوتي ٌبأ هّنأ ةفرعملا َحرف لِمحَنْلَو ،ةايحلا لّدبي يذلا يّودملا هللا َنالعإو ،ةملكلا
ةّيطع هتملك يف دجتسو هيلإ ِغصأ ،كنم اًبيرق هللا راص ،يتخأ ،يخأ” :لوقلا َلامجو ،اّنم
.“!ةشهدم

نوكت يكل نودهتجي نيذلا َرُكْشَن نأ ىلإ ةطاسبب وعدأو متتخأ نأ ّدوأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اوقمعيو اهنوسردي نيذلل اًركش .اهنونلعيو نيرخآلا عم اهنوكراشيو ،زكرملا يه هللا ةملك
ةملكلا ىلإ ءاغصإلاب نيمزتلملا نيّيحيسملا عيمجو نيّيوعّرلا نيلماعلل اًركش .اهانغ
ضعبلل ةبتّرلا هذه ةماسر حنمأ مويلا :يحيسملا ميلعّتلا يمّلعمو ءاّرقلا ةّصاخو ،اهرشنو
مهعم ليجنإلا اولمحي يكل اهتهّجو يتلا ةديدعلا تاءادنلا اولبق نيذلا عيمجل اًركش .مهنم
ةوخإلا اهّيأ اًركش :ةنهكلاو ةسمامشلل صاخ ركش ،اًريخأو .موي ّلك هوأرقيلو ناكم ّلك يف
نومزتلت مكّنأل اًركش .ةملكلا ءاذغ سّدقملا بعّشلا اوطعت نأ نع نوُّفكت ال مكّنأل ،ءاّزعألا
نكيل .مكتاّيحضتو مكتمدخ ىلع اًركش .اهب نورّشبتو اهنوشيعتو ،اهيف نولّمأتتو اهب
.اًعيمج انل ًةأفاكمو ًةيزعت صالخلا ةملك نالعإ حرف
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ةيناثلا ةّيداعلا ةّماعلا ةيعمجلل لمعلا ةادأ .اهتلاسرو ةسينكلا ةايح يف هللا ةملك [1]
.10 ،2008 ،ةفقاسألا سدونيسل ةرشع
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