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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

فقوم نم نيشهدنم اوناك نييسيرفلاو ةبتكلا ضعب ّنأ مويلا ايجروتيللا ليجنإ يف دجن
بسح مهيديأ اًلّوأ اولسغي نأ نود ماعطلا نولوانتي اوناك هذيمالت نأل اوككشت دقف .عوسي
"ةينيدلا تاسرامُملا عم ضراعتت هذه مهفرصت ةقيرط نأ" :مهسفنأ يف اوركفو .ديلاقتلا
.(5-2 ،7 سقرم عجار)

يف ؟ديلاقتلا هذه هذيمالتو عوسي لمهأ اذامل :انسفنأ لأسن نأ انناكمإب اًضيأ نحن
لبق طيسب لاستغا يه ،ةديج ةيسقط تاداع يه لب ،ةئيس ءايشأ تسيل اهّنإ ساسألا
ىلإ ناميإلا ديعي نأ هل ةبسنلاب مهملا نم هّنأل ؟اهب عوسي متهي مل اذامل .ماعطلا لوانت
ىلع قبطني ٍرطخ ُبُّنجتو .زكرملا ىلإ ناميإلا ةداعإ :رارمتساب كلذ ىرن ليجنإلا يف.هزكرم
ةبترملا يف ناميإلا بلق عضوو ةيجراخلا تايلكشلاب كسمتلا يأ :انيلعو ةبتكلا ءالؤه
بلقب سيلو ةيجراخلا تايلكشلاب متهن .اًرارم انسفنأ عدخن دق اًضيأ نحن .ةيناثلا
ةيقنت لامهإو ،جراخلا يف ةديج ةروصب رهاظتلا :رهاظملا نيدت رطخ هّنإ .رطخلا وه اذه :ناميإلا
تادبعتلا ضعب ةسراممب هللا عم انرومأ بترن نأ :ةبرجتلا هذه مامأ اًمئاد دجون انّنإ .بلقلا
اًناميإ ديري لب ،ةيجراخ رهاظم ديري ال عوسي .ةدابعلا هذهب ىضري ال عوسي نكل ،ةيجراخلا
.بلقلا ىلإ لصي

ٍجراخ ٍءيَش نِم ام" :ىربك ةقيقح مهل لوقيل عومجلا عوسي اعد ،ةرشابم كلذ دعب ،عقاولا يف
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(٢١ ةيآلا) "مهِبولُق نِم ،ساَّنلا ِنِطاب نِم" نكل .(15 ةيآلا) "هُسِّجَنُي َناسنِإلا َلَخد اذِإ ناسنِإلا ِنع
ضعب ّنأ ربتعت تناك تقولا كلذ ةيلقع ّنأل ،ةيروث تاملكلا هذه .ةئيسلا ءايشألا دلوت
يف ررض ال :روظنملا اذه رَّيغ عوسي .ناسنإلا سجني ناك جراخلا عم لاصتالا ضعب وأ ةمعطألا
.لخادلا نم يتأي ام يف ررضلا لب ،جراخلا نم يتأي ام

نم اًصوصخ يتأي رشلا ّنأ ركفن ام اًبلاغ .اًضيأ نحن انينعي اذه ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نيرخآلا مولن ةرم مك .عمتجملا نمو ،اًءوس انب نونظي نيذلا نِمو ،نيرخآلا كولس نم :جراخلا
نمو مكحي نمو سانلا بنذ :"نيرخآلا" بنذ اًمئاد هّنإ !انل ثدحي ام ّلك ىلع ملاعلاو عمتجملاو
عيزوت يف تقولا يضقنو .جراخلا نم اًمئاد يتأت لكاشملا ّنأ ودبي .كلذ ىلإ اموٌّظح هل سيل
،نيبضاغ حبصنو .تقولل ةعَيضَم وه نيرخآلا ىلع موللا ءاقلإ يف تقولا ءاضق نكل .موللا
،نورمذتي نيذلا ،ليجنإلا يف صاخشألا ءالؤه لثم .انبولق نع هللا دِعبُنو ،نيركتعمو
يكشتلا عم اًقح نينيدتم نوكن نأ نكمي ال .عوسي نولبقي الو نولداجيو ،نوككشتيو
قلغي يذلا بلقلا نزح ،نزحلاو ءايتسالاو بضغلا ىلإ كدوقيو مّمسي رمذتلا :رمذتلاو
.هللا مامأ باوبألا

لافطألا لثم فرصتن ال نأو ،نيرخآلا ىلإ أطخلا ةبسن نم انررحي نأ هللا نم مويلا بلطنل
ملاعلا ثيولت يف تقولا عّيضن اّلأ ةالّصلا يف لأسنل .“...وه لب !انأ نكأ مل ،ال” :لوقنو
ملاعلاو ةايحلا ىلإ رظنن نأ ىلإ ،ىرحألاب ،عوسي انوعدي .اًيحيسم سيل رمألا اذه ّنأل ،رمذتلاب
هللا انلأس اذإو .جراخلا يف ههركن ام ّلك اًبيرقت اندجو ،انلخاد ىلإ انرظن اذإ .انبولق لالخ نم
ةموصعم ةقيرط كانه ّنأل .ةفاظن رثكأ ملاعلا لعج يف اقح أدبنس ،انبولق رِّهَطُي نأ قدصب
ءابآ لَأسُي ناك امدنع.انسفنأ َلخاد هتميزهب أدبن نأ :يهو رشلا ىلع بلغتلل أطخلا نم
ّنإ نولوقي اوناك ،“؟أدبأ نأ بجي فيك ؟ةسادقلا ىلإ قيرطلا وه ام” :نابهرلا ،لئاوألا ةسينكلا
،راهنلا لالخ ،انم مك .انسفنأ وكشن نأ .كسفن ُكشا .كسفن وكشت نأ  يه ىلوألا ةوطخلا
:اولوقيو لخادلا نم مهسفنأ اوكشي نأ نوردقي ،عوبسألا نم ةظحل يف وأ مويلا نم ةظحل يف
...اذكه هلعفأ وأ ،هسفن ءيشلا لعفأ انأ ؟انأو ."...يربرب كلذو ...كاذو .اذه يل عنص اذه ،معن”
ديج رمأل هّنإ .كلذ مكديفيس ،كلذ اولعفت نأ اولواح .انسفنأ َوُكشن نأ ملعتن نأ :ةمكح اهّنإ
.عيمجلا ديفيسو ،ديج وهو ،كلذب مايقلا نم نكمتأ امدنع ،يل ةبسنلاب

اًلوأ بّلغتن نأو انبلق رهطن نأ ،اهبلق ءاقنب خيراتلا ترّيغ يتلا ،ميرم ءارذعلا اندعاستل
.ءيش ّلك نم رمذتلاو نيرخآلا ىلإ أطخلا ةبسن ةليذر ىلع ءيش ّلك لبقو
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نيذلا صاخشألا نوكبي نيذلا ملأ يف كراشأو ،ناتسناغفأ يف عضولا غلاب قلقب عباتأ
نع نوثحبي نيذلاو ،يضاملا سيمخلا موي تعقو يتلا ةيراحتنالا تامجهلا يف مهحاورأ اودقف
نودهتجي نيذلا ركشأو ،ةردقلا ّيلكلا هللا ةمحر ىلإ ىتوملا لكوأ .ةيامحلاو ةدعاسملا
نأ عيمجلا نم بلطأ .لافطألاو ءاسنلا اميسالو نينحتمملا ناكسلا ءالؤه ةدعاسمل
شياعت ءاسرإ ىلإ نماضتلاو راوحلا يضفي يكل يّلصأو ،نيزوعملا ةدعاسم يف اوّرمتسي
نأ اننكمي ال هذهك ةيخيرات تاظحل يف .دلبلا لبقتسم لجأ نم ءاجرلا مِّدقيو ،يملسو يوخأ
اذهل .نييحيسمك انمزلي عضولا اذهو .كلذ انملعي ةسينكلا خيراتو :نيلابم ريغ ىقبن
اذه .ةبوتلاو ةالّصلاو موّصلاو ةالّصلا :موّصلاو ةالّصلا فيثكت لجأ نم عيمجلا ىلإ ءادن هّجوأ
هللا نم اوبلطاو ،اوموصو ةالّصلا اوفثك :هلوقأ اميف داج انأ .كلذب موقن يكل تقولا وه
.ةرفغملاو ةمحرلا

ةريخألا مايألا يف تضرعت يتلا ،ةيليوزنفلا اديريم ةيالو ناكس نم بيرق انأ
نومَّلأتي نيذلا عيمجو مهتالئاعو ىتوملا لجأ نم يّلصأ .ةيضرألا تارايهنالاو تاناضيفلل
.ةثراكلا هذه ببسب

كرتشملا انتيبب مكمازتلا ىلع مكل اًركش ."اًحّبسُم نُك" ةكرح ءاضعأ ىلإ ةّيحت هّجوأ امك
َّنإ .هعبتي يذلا ةقيلخلا نمزو ةقيلخلا لجأ نم ةالصلل يملاعلا مويلا ةبسانم يف اميسال
نابلطتتو ،اًفيخم رمألا حبصأ لب ،ةروطخ رثكأ اتحبصأ دق ءارقفلا ةخرصو ضرألا ةخرص
.ةصرف ىلإ ةمزألا هذه ليوحت لجأ نم اًّحِلُمو اًمساح اًلمع

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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