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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،يسآملا دشأ نم نيتاسأمب نيعضو ) 5، 21-43سقرم عجار( ليجنإلا يف مويلا عوسي هجاوي
عوسي دنع اهدلاو ناك امنيب تتام ةريغص ةاتف :نيصخش امهنم رّرح دقو .ضرملاو توملا امهو
عنصو ،انتومو انملأب عوسي رثأت .ةنس ةرشع يتنثا ذنم ةفوزنم ةأرماو ،هتدعاسم بلطي
توملا ّنإ انل لوقي هّنإ .ةريخألا ةملكلا امهل توملا الو ملألا ال هّنإ انل لوقيل ءافش ْيَتَيآ
.اندحو هنم رّرحتن نأ عيطتسن ال يذلا ودعلا اذه بلغ دق وهو .ةياهنلا سيل
ةيآلا ىلع اندنع رابخألا ةمدقم يف ضرملا اهيف لازي ال يتلا ةرتفلا هذه يف زكرنل ،نكل
تناك اهّنأل ؟اذامل .اهتحص نم رثكأ رطخلل اهرعاشم تضّرعت .ةأرملا ءافش يهو ،ةيناثلا
ملو ،ةشمهم ةأرما تناك .ةسجن ربَتعُت تناك ،تقولا كلذ ةيلقعل اًقفوو ،مد ِفيزنب ًةباصم
تاقالعو ةلئاعو جوز اهل نوكي نأ عطتست مل ،ةرقتسم تاقالع اهل نوكي نأ عطتست
.حيرج بلقب ةديحو تشاع .ةسجن اهلعج يذلا ضرملا وهو ،ةسجن تناك اهّنأل ةيعيبط ةيعامتجا
وه ةايحلا يف ضرم ُّدشأ .ال ؟ةحئاجلا مأ ؟لسلا ضرم مأ ؟ناطرسلا ؟ةايحلا يف ضرم ربكأ وه ام
ةباصم تناك اهّنأل ةضيرم تناك ةنيكسملا ةأرملا هذه ّ.بحلا يف لشفلاو ّ،بحلا بايغ
يف كراشت نأ عطتست مل اهّنأل ّ،بحلا ةدقاف تناك اهّنأل ةضيرم تناك اهّنكل ،معن ،فيزنب
نأ اننكمي ؟هدجن فيك نكل .رعاشملا ءافش وه مهألا ءافشلاو .نيرخآلا عم عمتجملا ةايح
نأ ىلع رداق عوسي ؟ةضيرم يه له ؟ةديج ةلاح يف يه مأ ةضيرم يه له :انرعاشم يف ركفن
.اهيفشي
نأ اًعيمج اننكمي اهيفو "،اهل مسا ال يتلا ةأرملا" اذكه اهيمسن – مسا نود نم ةأرملا هذه ةصق
مَلف اهَدنِع ام َّلُك تَقَفنَأو" ،اًريثك تناع اهّنإ صنلا لوقي ٌ.جذومن ٌةصق يه ،انسفنأ ىرن
انسفنأب يقلُن اًضيأ نحن ةرم مك  26).ةيآلا( "أَوسَأ ىلِإ ٍئِّيَس نِم تراص لب ً،ائيَش ْدِفَتسَت
ّبحلا نكل ،ءادعس اننالعجي لاملاو حاجنلا ّنأ دقتعن ؟ّبحلل انتجاح عابشإل ةئطاخ تاجالع يف
وأ .سوملم يلمع ءيش ّبحلا نكل ،يضارتفالا عقاولا ىلإ أجلن وأ ّ.يناجم وهف ،هؤارش نكمي ال
نع ثحبن وأ .رهاظم سيل ّبحلا نكل ،ةيجراخ َرهاظم ءارو ئبتخنو نحن امك انسفنأ لبقن ال
عوسي تراتخا ،اًريخأ .ةأرملا كلت لثم ،مالس نودبو لام نودب انسفنأ دجنف "،ةرحس" دنع لولح
لاصتالا ىلإ تعس ،ةأرملا كلت .عوسي ءادر ،ءادرلا سملتل عمجلا نيب اهسفنب تقلأو
،تاقالعلاو لاصتالا ةيمهأ ىدم فرعن نحن .عوسي بوثب رشابملا يداملا لاصتالا ،رشابملا
ضعب ةاعارمب يفتكن نايحألا ضعب يف :عوسي عم هسفن ءيشلا .تقولا اذه يف امّيس الو
يقتلن نأ انم رظتني عوسي ّبّرلا نكل  -،تاواغببلا لثم تارم ةدع  -تاولّصلا راركتو اياصولا
لاصتالاب هّنأل .ءافشلا لجأ نم ،ةأرملا لثم ،هءادر سملن نأو ،هل انبولق حتفن نأو ،هب
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.انرعاشم يف ىفشن ،عوسي عم ميمحلا
نم دجيل هلوح رظن وه ،هعفادتي عيمجلا ناك ول ىتح :عقاولا يف ،هأرقن امو .عوسي هدارأ ام اذه
اهّنإ ؟ينسمل نم ىلإ ُرُظنَأ لب :ال .كعفدي يذلا عمجلا ىلإ رظنأ :ذيمالتلا هل لاق .هسمل
ءيلم بلق نعو دحاو هجو نع ثحبيل وه بهذ هنكل نوريثك هلوح نم سانلا :عوسي ةرظن
هترظن فقوتت الو .صخش ّلك ىلإ رظني لب ،انلثم ،ةماع ةروصب رظني ال عوسي .ناميإلاب
ّلكو ،خيرات انيدل انّلك .ةقبسملا ماكحألاو اياطخلا زواجتت لب ،ةيضاملا انئاطخأو انحارج دنع
.اهيفشيل اهيلإ رظني عوسي نكل .هخيرات يف ةئيسلا رومألا اًديج فرعي ،هّرس يف ،انم دحاو
يف عقن ،ثدحتن امدنع ،ةرم مك .نيرخآلا دنع ةئيسلا ءايشألا ىلإ رظنن نأ ّبحن نحن
؟ةايحلا هذه ىوتسم ام :اورظنا .نيرخآلا "خِّسفن"و ،نيرخآلا ىلع مالكلا ءيسنو ،ةرثرثلا
ةين نسحب انرضاح ىلإ رظنيو ،انصالخ ةقيرط ىلإ اًمئاد رظني يذلا ،عوسي لثم سيل
وه ام ىلإ بهذي .اياطخلا نم دعبأ وه ام ىلإ بهذي عوسي .انبويعو اناياطخ يضام ىلإ سيلو
ىلإ لصت لب ،ةيجراخلا رهاظملا دنع عوسي ةرظن فقوتت ال .ةقبسملا ماكحألا نم دعبأ
"يتَنبا اي" نانحب اهادانو .ةسجن اهّنأل عيمجلا اهضفر يتلا ،ديدحتلاب يه اهافشو .بلقلا
داعأو ،اهناميإ حدمو ... -يتنبا" اهادان :نانحلاو ةمحرلاو برقلا ناك عوسي بولسأ  34) -ةيآلا(
.اهسفنب اهتقث اهيلإ
َعَدأ نأ :اذه لعفأ نأ بجي اًضيأ انأ .كبلق يفشيو رظني عوسي عد ،انه نيدوجوملا ،يتخأ ،يخأ
،كيلع ةنونحلا هترظن لبق نم تربتخا دق تنك اذإو .هيفشيو يبلق ىلإ رظني عوسي
نورعشيو كراوج يف نوشيعي نيريثك اًصاخشأ ىرتس :كلوح رظنا .هلثم لعفاو ،هب ِدتقاف
بلطي .ىلوألا ةوطخلا تنأ لمعا .نوبوبحم مهّنأب اورعشي نأ نوجاتحي ،نوديحوو نوحورجم مهّنأب
 مكحت ال ةرظن ،بلقلا ىلإ لصت لب ،يجراخلا رهظملا دنع فقوتت ال ةرظن عوسي كنمانبولق حتفنل .بّحرت لب ،مكحت ال ةرظن عوسي انم بلطي  -نيرخآلا ىلع مكحلا نم ِهتنَنل
انتديس .ةايحلا يفشي ّبحلا طقف .ةايحلا يفشي هدحو ّبحلا نأل .نيرخآلا لبقتسن ىتح
يف مهب يقتلن نيذلا ةحورجملا بولقلا فطالن نأ اندعاستل ،ىنازحلا ةيزعم ،ءارذعلا ميرم
ّبحي هللا .نيرخآلل يعامتجالاو يصخشلا عقاولا ىلع اومكحت ال ،اومكحت الو .انتريسم
ّ.بحب برقتلا اولواحو ،نوشيعي نيرخآلا اوعد ،اومكحت ال !عيمجلا

يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.ابابلا لجأ نم اوّلصت نأ ،سلوبو سرطب نيَسيدقلا ديع بارتقا عم ،مويلا مكنم بلطأ
.كلذ نولعفتس مكنأ فرعأ !اًركش !مكتاولص ىلإ جاتحي ابابلا :ةصاخ ةقيرطب يل اوّلص
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كلت لجأ نم مالّسلاو هللا ةمحر بلط ىلإ عيمجلا وعدأ ،قرّشلا يف مالّسلا موي ةبسانم يف
ثيح ،طسوألا قرشلا يف اًعم شيعلاو راوحلا لجأ نم نوعسي نيذلا دوهج هللا معديل .ةقطنملا
بوعشلا هذه اًمئاد هللا حنميلو .ةريثكلا مالآلا مغر ّيح وه ثيحو يحيسملا ناميإلا دلُو
.ةعاجشلاو ةرباثملاو ةوقلا ةزيزعلا
يّلصأو .يوق راصعإ اهبرض يتلا ايكيشت ةيروهمج قرش بونج قطانم ناكس نم يبرق دكؤأ
.ةدشب ترّرضت يتلا مهتويب اوكرتي نأ اورطضا نمو ىحرجلاو نْيَّفوتملا لجأ نم
ىلإو اًئينه ًءاَدَغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ةراهطلا ةّيلكلا ميرم بابشل يتيحت !ءاقللا
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