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ةلمجلا هذهب (2 ،6 ستنروق 2) "صالَخلا ُموَي َنآلا اذَوُهاهو ،نَسَحلا ِلوبَقلا ُتقَو َنآلا اذَوُهاهف"
وه ّينيعبرألا نمّزلا ،عقاولا يف .مايّصلا نمز حور يف لخدن نأل لوسّرلا سلوب اندعاسي
،هللا عم حلاصتنو ،انلهاك لقثُي اّمم دّرجَتَنو ،ّيساسأ وه ام ىلإ عجرن يكل بسانملا نمّزلا
ىلإ عجرنل .ةفيعّضلا انتّيناسنإ دامر عم ةئبتخم نكست يتلا سدقلا حوّرلا ران ييحُنو
نم ىلوألا ةّيآلا يف عوسي ّبّرلا اّنم هبلط ام لمعن يكل ةمعّنلا نمز هّنإ .ةّيساسألا رومألا
،ّيساسأ وه ام ىلإ عجرنل .(12 ،2 ليئوي) "مكِبولُق ِّلُكِب َّيَلِإ اوعِجرا" :اهانعمس يتلا ةملكلا
.عوسي ّبّرلا وه يذلا

انسفنأ ةقيقح ىلإ ةدوعلا :نيَتوعد انيلإ هّجوتو هذه ةدوعلا ةريسم يف انلخدُت دامّرلا ةبتر
.انتوخإ ىلإو هللا ىلإ ةدوعلاو

ةقيقح ىلإ انديعُيو ،انئِج نيأ نِمو نحن نم انرّكذي دامّرلا .انسفنأ ةقيقح ىلإ ةدوعلا ،اًلّوأ
،ةايحلا انيف نحن .انتقيقح يه هذه .هيدي ُعنُص نحنو هللا وه هدحو ّبّرلا :ةّيساسألا ةايحلا
ضرألا نم انئِج نحن .هادي انتلبج فيعض نيِط نحن امنيب ،قلاخلا وه .ةايحلا وه امنيب
امنيبو .رابُغ نحن هنود نمو ،اندامر نم موقنس هللا عمو .هيلإ جاتحن ،ءامّسلا ىلإ جاتحنو
وه .هلو هنم نحن :ةقيقحلا هذه انبولق ةركاذ ىلإ دِعُنِل ،دامّرلا لبقنل عضاوتب انسوؤر ينحن
"ةَّيَح اًسْفَن ُناسنِإلا َراصف ،ةايَح َةَمَسَن هِفنَأ يف َخَفَنو ضرَألا َنِم اًبارُت َناسنِإلا َلَبَج"
وه شيعي ،اًميحرو اًنونح اًبأ ،وهو .ةايحلا ةخفن انيف خفن هّنأل نودوجوم نحنف :(7 ،2 نيوكت)
اّلأ ىلع اًمئاد انعّجشيو .انتدوع رظتنيو ،انرظتنيو ،انّبحي هّنأل ،ّينيعبرألا نمّزلا اًضيأ
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انَّنَأ ٌرِكاذو ،انِتَلبِجِب ٌمِلاع" هّنأل ،انتئيطخو انفعض رابُغ يف طقسن امدنع ىّتح ،سأين
.كلذ مَلعي هللا .بارُت انَّنَأ ٌرِكاذ وه :ةلمجلا هذه ىلإ ديدج نم ِغصنل .(14 ،103 ريمازملا) "بارُت
.هنود نِمو ،رَهقُن الو ،ءايوقأ انّنأو ،انتاذ يفكن انّنأ رّكفنو ،كلذ ىسنن اًبلاغ ،نحن امنيب
.رابُغ نحن :هيلع نحن اّمم لضفأ انّنأب دقتعن يكل ليمجت قيحاسم مدختسنو

هللا ّنأ نلعُنلو ،قولخملا وه نمو قلاخلا وه نم رّكذتن يكل نمّزلا وه ّينيعبرألا نمّزلا ،كلذل
عضن نأ يف ةبغّرلا سوه نمو ،انسفنأ يفكن انّنأ ءاعّدالا نم دّرجتنلو ،ّبّرلا وه طقف
نأ اننكمي اهدحو انتاردقب انّنأ دقتعنو ،فّصلا يف لئاوألا نوكن نأو ،زكرملا يف انسفنأ
رّيغن يكلو ،بوُتَن يكل بسانملا نمّزلا وه اذه .انلوح نم ملاعلا لّدبن نأو ،ةايحلا عنصن
ةّيحطسلا رومألاو تايِهلُملا َنِم مك ىرنف :انلخاد ىلإ رظنن يكل ،انسفنأ ىلإ اًلّوأ انترظن
دعتبنو ،انصقني ام ىلع وأ انتابغر ىلع انسفنأ زّكرن ةّرم مكو ،ّمِهم وه امع انهابتنا تّتشُت
ةقيقحلا نمز وه ّينيعبرألا نمّزلا .ملاعلا يف انتايح ىنعم لوبق ىسننو ،بلقلا زكرم نع
يكلو ،ملاعلا نويع يف ّيلاثم لكشب رهظنل ،موي ّلك اهيدترن يتلا ةعنقألا طِقسُن يكل
لب ،نيرخآلا قافنو روُز ّدض سيل :قافّنلاو روّزلا ّدض ،ليجنإلا يف عوسي انل لاق امك ،حفاكن
.مهحفاكُنلو ةرشابم مهيلإ رظننل :انسفنأ يف قافّنلاو روُّزلا ّدض

،عقاولا يف .انتوخإ ىلإو هللا ىلإ عجرن نأ ىلإ اًضيأ انوعدي دامّرلا :ةيناث ةوطخ كانه ،ّمث        
انّنأ فشتكنس ،انِسفنأب انَسفَن يفكن ال انّنأ انكردأو نحن نم ةقيقح ىلإ انعجر نإ
عم ةّيويحلا تاقالعلاو عوسي ّبّرلا عم ةّيلصألا ةقالعلا :تاقالعلا لضفب طقف نودوجوم
ءافتكالاب ءاعدا َّيأ َّنإ انل لوقي ،ءاسملا اذه انسوؤر ىلع هلبقن يذلا دامّرلا ،اذكهو .نيرخآلا
انسفنأ ىلإ رظنن :ةلزعلا صفق يف انيلع قلغُتو ةرّمدم يه تاذلا ةدابع ّنأو ،أطخ وه يتاّذلا
يه ،كلذ سكع ،انتايح .ملاعلا طسو يف انّنأب لّيختنو ،نوّيلاثم انّنأب لّيختنو ةآرملا يف
ّبّرلا ةمعنب اهقلخ ديعنو اًمئاد اهدّدجن نأ اننكميو ،انيدلاو نمو هللا نم اهانلِن :ةقالع اًلّوأ
ييحُن يكل بسانملا نمّزلا وه ّينيعبرألا نمّزلا .انبناجب مهعضي نيذلا لضفبو عوسي
انتاذ ةعلق نم جرخنو تمص يف ةالّصلا ىلع حتفنن يكل :نيرخآلا عمو هللا عم انتاقالع
ىلإ ،ءاغصإلاو ءاقللا لالخ نم ،ديدج نم فشتكنو لازعنالاو ةّيدرفلا دويق رسكنو ،ةقلغُملا
.تخُأ وأ ٍخأ لثم هّبحن نأ ديدج نم مّلعتنو ،موي ّلك انبناجب ريسي نَم

ةقيقح ىلإ عجرن نأ – ةريسملا هذه لمكُن يكل ؟كلذ ّلك قّقحن فيك ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةَقَدَّصلا :ةعساو ٍقرط ثالث كُلسن نأ ىلإ نوّوعدم نحن - نيرخآلاو هللا ىلإ عجرنو ،انسفنأ
لاق عوسي .قيرّطلا هذه يف ديدج وه امل ةجاح الو :ةّيكيسالكلا قرّطلا اهّنإ .موّصلاو ةالّصلاو
بجي لامعأ يه لب ،ةّيجراخ اًسوقط سيل كلذ ّلكو .موّصلاو ةالّصلاو ةَقَدَّصلا :حضاو وهو ،كلذ
نزاوُنو ،انريمض لِسغَن يكل اًلجعتسم اًلمع تسيل ةَقَدَّصلا .بلقلا ديدجت نع رّبعُت نأ
تسيل ةالّصلاو .ءارقفلا مالآ انعومدبو انيديأب سملن نأ يه لب ،يلخاّدلا اننازّتا مدع اًليلق
رّكذي لمع وه لب ،يوقت لمع دّرجم سيل مايّصلاو .بآلا عم ٍةّبحمو ٍةقيقح ُراوح يه لب ،اًسقط
نأ بجي :اًضيأ مويلا انل هتميقو هانعم هل عوسي ريذحت .لوزي يذلا امو ّمهملا وه ام انبلق
نأ نم اًّقح ةدئافلا ام .لامعألا نيب ماجسنالاو حوّرلا ِقْدِص عم اًمئاد ةّيجراخلا لامعألا قفَّتت
ستكدنب) "؟لدعلاو ريخلا نع يأ ،عوسي ّبّرلا نع اًديعب انبلق يقب نإ ،انبايث قّزمن
ال انسوقطو انلامعأ ،نايحألا نم ريثك يف .(2006 سرام/راذآ 1 ،دامّرلا ءاعبرأ ةظع ،رشع سداّسلا
ىّقلتنو ،نيرخآلا باجعإ لانن يكل طقف اهعنصن امبر لب .ةقيقح اهيف سيلو ،ةايحلا ّسمت
ةايح يف امك ،ةّيصخّشلا ةايحلا يف :رمألا اذه رّكذتنل .قاقحتسالا لاننو ،قيفصّتلا
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طقف وه ّمهي ام لب ،ملاعلا ناسحتساو ةّيرشبلا ماكحألاو ةّيجراخلا رومألا ّمهت ال ،ةسينكلا
.ةقيقحلاو ةّبحملا ىلإ رظني يذلا هللا ةرظن

موّصلاو ةالّصلاو ةَقَدَّصلا ىقبت ال كاذإ ،ىَلاعت هرظن تحت عضاوتب انسفنأ انعضو نإ
لامعأو ةَقَدَّصلا .اننيب ام يف ٌةوخإو هلل ٌءانبأ انّنأ :اًّقح نحن نَم نع رّبعُت لب ،ةّيجراخ اًلامعأ
.نيرخآلا ىلإ عجرنل اننادعاستسو ،ةجاح يف وه نَمِل انتفأرو انتقفش ناَرهظُتس ةّبحملا
نوكيسو .هيلإ عجرن انلعجتسو ،بآلاب يقتلن نأ يف ةميمحلا انتبغر رهظُتس ةالّصلاو
دادزتف ،انلهاك لِقثُيو يرورض ريغ وه اّمع حرفب ىّلختن يكل ّيحور بيردت ناكم مايّصلا
.ةفأرو ةقفشو ةّيلخاد ةّيّرحو ،بآلا عم ءاقل .انسفنأ ةقيقح ىلإ عجرنو لخاّدلا نم انتيّرح

يف ْلُخدَنِل .انبولق نع ْفِّفَخُنْلو ،دامّرلا ْلَبقَنْلو ،انَسوؤُر ِنْحَنِل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يف ملاعلا رُصحَن اّلأ بجي هّنأ انرّكذُي ،اًبسانم اًتقو ،اًموي نوعبرأ انل يطعُأ :ةّبحملا ةريسم
لب ،ءايشألا سيدكت يف حرفلا فاشتكا ديعن اّلأو ،ةقّيضلا ةّيصخّشلا انتاجايتحا ِدودح
نوعبرأ انل يطعُأ :ةالّصلا ةريسم يف ْلُخدَنْلو .ةنحِم يف مُه نيذلاو نيجاتحملل انتياعر يف
ّلكب هعم راوح يف لخدن يكلو ،ةايحلا يف ةّيلّوألا هللا ىلإ ديعُن يكل ،اًبسانم اًتقو ،اًموي
انل يطعُأ :مايّصلا ةريسم يف ْلُخدَنْلو .ةيقبتملا تاقوألا ضعب يف طقف سيلو ،انبلق
تادنجألا ةّيروتاتكد فِقوُن يكلو ،ديدج نم انسفنأ دجن يكل ،اًبسانم اًتقو ،اًموي نوعبرأ
اًمئاد تحبصأ يتلا ةّيصخّشلا انتاءاعّداو ،اهلعفن نأ انيلع يتلا رومألاو ،اًمئاد ةئلتمُملا
.ّمهي ام راَتخَن ىّتح ،اًقاهرإو ةّيحطس رثكأ

،رِسَنْلو بولصملا يف انرظن تّبثنِل :سّدقملا نمّزلا اذه ةمعن رُدهَن ال ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
حرفب يقتلنس ةلحّرلا ةياهن يفو .ةّيوقلا ّينيعبرألا نمّزلا تاءادن ىلع ءاخسب ْبِجُنْلو
.ديدج نم اندامر نم موقن انلعجيس يذلا ديحولا وه ،هب يقتلنس ،ةايحلا ّبر عم ربكأ
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