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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

(22 ،10 سقرم) "ريثك ٍلام اذ ناك" يذلا باّشلاو عوسي نيب ءاقللا مويلا اّيجروتيل انل مّدقت
ليجنإ مّلكتي ،عقاولا يف .همسا فرعن ال .“ّينغلا باّشلا” مساب خيراتلا يف فرُع يذلاو
اًعيمج ىرن نأ اننكمي انّنأب انيلإ يحوي ام ،همساو هرمع ركذي نأ نود نم ،"لجر" ىلع مويلا
انناميإ رابتخاب موقن نأ عوسيب هؤاقل انل حمسي ،عقاولا يف .ةآرملا يف امك ،هيف انسفنأ
.يناميإ رابتخاب موقأ ،صنلا اذه أرقأ امدنع ،انأ .اًضيأ نحن

لاعفألا ظحالنل .(17 ةيآلا) "؟ةَّيِدَبَألا َةايَحلا َثِرَأل ُلَمعَأ اذام" :لاؤسب همالك لجرلا كلذ أدب
ام اًرمأ لمعأ ” ،لوصحلا لجأ نم ،لمعو ،بجاو هيلع :هنّيدت وه اذه .ثرأل - لمعأ اذام :اهمدختسا يتلا
ناميإلا نكل .ينيطعُت ىّتح كيطعُأ يأ ،هللا عم ةّيراجت ةقالع هذه .“هيلإ جاتحأ ام ىلع لصحأل
ةلأسم وه ناميإلا .ةّبحمو ةّيّرح ةلأسم هّنإ .“لصحأف ،لمعأف ،ّيلع بجي” يأ ،اًّيلآ اًسقط سيل
ةقرو وأ اًبجاو ناك اذإ ؟يل ةبسّنلاب ناميإلا وه ام :لّوألا رابتخالا وه اذه .ةّبحم ةلأسم وهو ،ةّيّرح
الو ّيناّجم وهو ،اًبجاو سيلو ةيطع وه صالخلا ّنأل ،قيرطلا جراخ نحنف ،ساسألاب ةمواسم
ةروّص َّيف نِّوكي ،يلآو يراجت ناميإ نم صّلختن نأ وه هلعف بجي يذلا لّوألا رمألا .هؤارش نكمي
شيعن نأ اننكمي ةايحلا يف نايحألا نم ريثك يفو .اًبَأ سيلو ،بِقارُمو بساحُم ٍهلإل ةفئاز
.اذه هللا ينيطعي ىتح اذه لعفأ :هذه "يراجتلا" ناميإلا ةقالع

لوقي- عقاولا يف .ّيقيقحلا هللا هجو هل مّدقو لجّرلا كلذ ةيناّثلا ةلحرملا يف عوسي دعاس
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:دّدجتيو ناميإلا دلوُي ثيح ناكملا وه اذه .هللا وه اذه .(21 ةيآلا) "هَّبحَأ" و "ِهيلِإ َقَّدَحف" -صّنلا
ريصت اذكه .اهُلَبقَن ّبح ةرظن نم لب ،هعفدأ وأ هلمعأ نأ بجي ءيش نم سيلو ،بجاو نم سيل
ةرظن ىلع دنتست لب ،انعيراشمو انتاردق ىلع دنتست ال نيح ،ةليمج ةّيحيسملا ةايحلا
بلطاو ،دجسا :هللا ةرظن نع ثحبا ؟هطشنت نأ ديرت له ؟بعتُم يناميإ له ،كناميإ له .هللا
ةيادب يه هذه .كّبحي هللا عد ،راصتخاب .بيلّصلا مامأ ْفِقو ،فارتعالا ّرس يف ةرفغملا
.بألا وه ،انّبحي هعدن نأ :ناميإلا

ٌةَدِحاو" :لاق يذلا ،عوسي نم ةوعد - ةريخألاو ةثلاّثلا ةلحرملا - ةرظّنلاو لاؤّسلا دعب دجوي
كِلمَت ام ْعِبَف ْبَهْذِإ" :ةّيناّجملاو ءاطعلا ؟ّينغلا ّباّشلا اذه صقني ناك يذلا ام ."َكُصُقنَت
،ىندألا ّدحلا اًبلاغ لعفن دق .اًضيأ نحن انصقني ام اذه امّبر .(21 ةيآلا) "ءارَقُفلِل ِهِطعَأو
ضعبو اياصولا - تابجاولاب انيفتكا ةّرم مك .ىصقألا ّدحلا لعفن نأ ىلإ عوسي اناعد امنيب
مويلا !اًّيح اًعافدنا ،ةايحلا انحنم يذلا ،هللا اّنم بلطي امنيب - اذكه ىرخأ رومأو تاولّصلا
ال" :اياصولا ِرْكذب أدب يذلا عوسي عم ،ءاطعلا ىلإ بجاولا نم روبعلا اذه حوضوب ىرن نأ اننكمي
ىلإ لصو ّمث – !اهلمعن اّلأ بجي رومأ اهّلك – (19 ةيآ) كلذ ىلإ امو "...،ْقِرسَت ال ،ِنْزَت ال ،ْلُتْقَت
يف ناميإلا رصح نكمي ال .(21 ةيآلا عجار) "!ينْعَبتٱو ،ِطعَأو ،ْعِبو ،ْبَهذا" :يباجيإلا ضرعلا
.ةّبحملا “معن” ،“معن” يه ةّيحيسملا ةايحلا ّنأل ،“ال” ةظفل

ناميإ وهو ،صقان ناميإ وه ةّيناّجم نودب ناميإو ءاطع نودب ناميإ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
وأ ،ةهكّنلا هصقني نكلو ،ٍّذغمو ّينغ قبطب هتنراقم اننكمي .ضيرم ناميإو فيعض
.“حلملا” صقني هّنأل ،اًنسح سيل اذه ،ال .فادهأ نود نم نكلو ام دح ىلإ ةدّيج ةارابم ةدهاشمب
،يذلا لجّرلا كلذ لثم :نينيزح ةياهّنلا يف انلعجي ةّيريخ لامعأو ةّيناّجمو ءاطع نود نم ناميإلا
"اَّمَتغم" و "اًنيزَح" هتيب ىلإ داع ،ةّبحمب اًيصخش هيلإ رظن هسفن عوسي ّنأ نم مغّرلا ىلع
ٍرمأ لثم هشيعأ له ؟يناميإ دجوي ةلحرم ّيأ يف :مويلا انسفنأ لأسن نأ اننكمي .(22 ةيآلا)
ّيلإ رظني نأ عوسيل حمسأو هيّذغأ نأ رّكذتأ له ؟هللا عم ةحلصم وأ بجاو ةقالع لثمو ،ّيلآ
.انّبحيو انيلإ رظني نأ عوسيل حمسن نأو ،ينّبحيو ّيلإ رظني نأ عوسيل حمسأ نأ ؟ينّبحيو
.“؟يبلق ّلك نم مركلاو ةّيناّجملا  لبقأ له ،هيلإ يندشي امدنعو”

معن لوق لهّسلا نم سيل - “نكلو” نودب “معن” ، هلل ةلماك “معن” تلاق يتلا ،ميرم ءارذعلا
لعجن نأ لامج قّوذتن انلعجتل - نكلو نودب معن تلاق ،كلذ تلعف ميرم ءارذعلا :نكلو نودب
.ءاطع ةايحلا
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بيوطت نالعإ مت ،يلوبان يف ،سمألاب .ددُج نييوابوط نالعإ نلعأ نأ اًضيأ مويلا يندعسي
يف تسسأو ةلمرأ تناك .رشع سداسلا نرقلا نم ةلئاعل مأو ةجوز ،وغنول ازنيرول ايرام
ةأرما .تايشوبكلا سيرالكلا تابهار تسسأو .اهل جالع ال يتلا ضارمألل ىفشتسم يلوبان
ءارقفلا تاجايتحا ليبس يف اهتايح تلذب ،ةقيمع ةالص ةايحو ريبك ناميإب تّلحت
،الوتوم وكسيشنارف بألا بيوطت نالعإ مت ،ايربالاك يف ،ايبورت يف ،مويلاو .نيملأتملاو
ليجنإلاب اًرشبمو اًرويغ اًيعار ناك .١٩٦٩ ماع يف يفوتو ،سدقألا بلقلا نابهرو تابهار سسؤم
نييوابوطلا ءالؤهل قفصنل .لمأتلاو ةبحملا يف هشاع تونهكل اًيجذومن اًدهاشو ،ُّلكي ال
.ددجلا

 

نيذلا تاوخألاو ةوخإلا ركذتأ نأ يف ،ةّيلقعلا ةحّصلل يملاعلا مويلا ةبسانم يف ،مويلا بغرأ
نم ِّلصنل .بابشلا نم بلاغلا يف مهو ،راحتنالا اياحض كلذكو ةّيلقع تابارطضا نم نوناعي
مهلوبق متي ىتح لب ،زييمتلل اوضّرعتي وأ مهدحَو اوكَرتُي ال ىتح ،مهتالئاع لجأ نمو مهلجأ
.مهمعدو

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