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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اهتيب ىلإ انلخدي ،ءارذعلا ميرم ةّيوابوطلاب رهاطلا لبحلا ديع يف ،مويلا اّيجروتيل ليجنإ
ىلع ةداع ناسنإلا رهظي .(38-26 ،1 اقول عجار) كالملا ةراشب اهتءاج ثيح ،ةرصاّنلا يف
ةّيتيبلا ةايحلا هذه ميمص يفو .رخآ ناكم ّيأ نم لضفأ ٍلكشب هتيب يف هتعيبط
.اهبلق لامج نع انل َفَشَك ذإ ،ميرم يف ةفص فرعن نأ ليجنإلا اناطعأ ،ديدحّتلاب

نم ةيلاخ ءارذعلا ميرم ّنأ ينعي اذه ،ًةمعن ًةئلتمُم تناك اذإو ."ًةَمْعِن ُةَئِلَتمُملا" كالملا اهاعد
.(29 ،1 اقول) مالّسلا اذهل "تبرطضا" ميرم ّنإ صنلا لاق ،نكل .ةرهاطو ،ةئيطخ البو ،ّرّشلا
ضعب يف ءانّثلاو ميركّتلاو تاّيحّتلا يّقلت يّدؤي .ةبرطضم لب ،بسحف ةشهدنم تسيل
نع نوثحبي نيذلا عم اًديدش ناك عوسي ّنأ رّكذتنل .رورغلاو ءايربكلا ةراثإ ىلإ نايحألا
يأـب رعشت مل ،اهتهج نم ،ميرم .(46 ،20 اقول عجار) روهّظلاو ،حدملا نعو ،تاحاّسلا يف تاّيحّتلا
اهل ادب .ةشهّدلاب ترعش ،ةداعسلاب رعشت نأ لدبو ،ةبرطضم تناك لب ،اهسفن يف ةعفر
اذهو ،رَغِّصلا اذهو ،اهلخاد يف اهرغصب ترعش اهّنأل ؟اذامل .اهنم ربكأ اًئيش كالملا مالس
.هللا رظن بذجي عضاوّتلا

،ةئنهت ىمسأب تيظح ؟ميرم بلق ناك فيك .ةبيجع ةفص ةرصاّنلا تيب ناردج لخاد انيأر
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ال ميرم ،عقاولا يف .اهسفن ىلإ يه ُهُبِسنَت ال ام اهيلإ َهِّجُو هّنأب ترعش اهّنأل تبرطضاو
ال .قاقحتسا يأ اهسفن ىلإ بسنت الو ،ءيش ّيأب بلاطت الو ،تازايتما اهسفن ىلإ بسنت
.هللا نم ءيش ّلك تلان اهّنأ فرعت ،اهعضاوت يف ،اهّنأل .عفترت الو اهسفنب ُبَجعُت
ميرم رظنت مل .نيرخآلاو هللا ىلإ اهنايك ّلكب رظنت تناكو ،اهسفن نم ترّرحت يلاّتلابو
ىلإ لب ،انسفنأ ىلإ اًهّجوم انرظن نوكي اّلأ :يقيقحلا عضاوّتلا وه اذه .اهسفن ىلإ ةرهاّطلا
.نيرخآلاو هللا

ةحاّسلا يف سيلو ،اهتيب ناردج لخاد كالملا هنلعأ ،ةمعن ةئلتمملا ،ميرم لامك ّنأ رّكذتنل
ريغّصلا تيبلا كلذ يف .عضاوت ربكأ يفو ،ءافخلا يف ،كانه لب ،ةرصاّنلا يف ةّيسيئرلا
،اذه ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .قالطإلا ىلع ةقيلخ هتفرع بلق ربكأ َقَفَخ ،ةرصاّنلا يف
لئاسو ىلإ ةجاحب سيل ،بئاجعلا عنصي يكل ،هللا ّنإ انل لوقي هّنأل .ةداعلا قراخ ربخ ،انل
اًضيأ ةحتفنملاو هيلع ةحتفنملا انتارظنو ،انعضاوت ىلإ لب ،ةيماّسلا انتاردقو ةريبك
.خيراتلا هللا رّيغ ،ريغّصلا تيبلا يف ةطيسبلا ناردجلا لخاد نالعإلا اذه عم .نيرخآلا ىلع
يفو ،ةلئاعلا يف يأ :ةّيمويلا انتايح يف ةريبك اًرومأ انعم لمعي نأ هللا ديري اًضيأ مويلا
ّبحت ،ةريبكلا خيراتلا ثادحأ يف سيلو ،كانه .موي ّلك يف هيف انك ناكم يأ يفو ،لمعلا
يه وأ ،لايخ يه ةسادقلا ّنأ دقتعن انّنإ مأ ؟كلذ قّدصن له ،لءاستأ ،نكلو .لمعت نأ هللا ةمعن
؟ةّيداعلا ةايحلا عم قفتي ال يوقت مْهو يه وأ ،مهلاغشأ يف اًّدج نيدهتجملل

ّنإ لوقت يتلا ةلّلضملا ةركفلا نم انرّرحت نأ :ةمعنلا هذه ءارذعلا ميرم اهتدّيّس نم بلطنل
تسيل يهو ،ةسادقلا ةركفل ةسامحلا انيف َلِعشُت نأو ،رخآ ءيش ةايحلاو ءيش ليجنإلا
لثم ،حرفو عضاوتب ،انل ثدحي ام موي ّلك شيعن نأ لب ،تانوقيأو نيسيدق رَوص ةلأسم
يقتلن نيذلا نيرخآلاو هللا وحن اننيعأ نيهّجومو ،انسفنأ نم اًرارحأ ،ءارذعلا ميرم انتديس
حلصت شامق ةعطق عيمجلل عوسي ّبّرلا ىطعأ دقف ،ةعاجّشلا دقفن ال ،مكلضف نم .مهب
موقن نأ ردقن ال انّنأو ّكّشلا انرواسي امدنعو !ةّيمويلا ةايحلا يف ةسادقلا اهب جسننل
،“نيتميحّرلا اهينيعب” انيِدهَت ءارذعلا ميرم انتدّيّس كرتنل ،ءاّفكأ ريغ انّنأل نزحلا وأ ،كلذب
  .اًبئاخ هتَّدرو اهنوع طق دحأ بلطي مل هّنأل

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اًعيمج مكركشأو .جحلا اذه ىلع هللا ركشأ .نانويلاو صربق ىلإ يتلحر نم نيموي لبق تدع
امهتاطلسو ،نيَزيزعلا نيَدلبلا نيَذه يَبعش ركشأو ،ينتقفار يتلا مكتاولص ىلع
!اًركش :عيمجلل لوقأ .هب ينولبقتسا يذلا فطللاو ةّدوملا ىلع ،ةينيدلاو ةيندملا
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حرج لمحت اهّنكل ،ردان لامج تاذ ةؤلؤل ،طسوتملا ضيبألا رحبلا يف ةؤلؤل يه صربق
تدجوو .يتلئاع يف ينّنأب صربق يف ترعش .اهمسقي يذلا رادجلا ملأو ،ةكئاشلا كالسألا
.ايسوقين جردم يف سادقلا ةصاخو ،يبلق يف ءاقل ّلكب ظفتحأ .تاوخأو ةوخإ عيمجلا يف
امدنع سوموتسوزيرك ةفقاسألا سيئر ةيسكذوثرألا ةسينكلا نم زيزعلا يخأ َّيف رثأ دقل
ءانبأ انّنكل ،ةفلتخم اًقرط عبتن نحن نييحيسم اننوكب :مألا ةسينكلا نع ينمّلك
يتينمأ .اًعيمج ةوخإلا لثم مّدقتن انلعجتو انيمحتو انقفارتو مأ يه يتلا ،عوسي ةسينك
متي ثيحو ،مادصلا ىلع ءاقللا بّلغتي ثيح ،ةّوخألل اًربتخم اًمئاد نوكت نأ صربقل
هوجو مامأو ،خيراتلا مامأ هّنأ رّركأ .اًرجاهمو ًاذوبنمو اًريقف نوكي امدنع ًةصاخ ،خألا لابقتسا
ىتح ىرخألا ةهجلا ىلإ تفتلنو ريدتسن نأ اننكمي الو ،تمصن نأ اننكمي ال ،نورجاهي نيذلا
.ىرن ال

نم :ةاناعملا هذه يف يرظن تّبثأو رظنأ نأ نم تنكمت ،سوبسل ةريزج يف امك ،صربق يف
نأب لافطألا هوجول حمسنلو ،مهب يقتلن نيذلا نيلمهملا نويع ىلإ رظننل ،مكلضف
مهتاناعم يف لخدن نأب انسفنأل حمسنل .نيسئايلا نيرجاهملا ءانبأ ءالؤه ،انزفتسُت
!انيف ةداعلا مون نم ظقيتسن ىتح ،مههوجو ىلإ رظننلو ،انيف ةالابماللا مواقن ىتح

قراغ ينّنأ انيثأ يف ترعش .اًيوخأ اًلابقتسا تدجو اًضيأ كانه .نانويلا يف نانتماب ركفأ ّمث
كانه .ناميإلاو ،ةمكحلاو ،ةيطارقميدلاو ،ةيناسنإلا ةركاذ :ابوروأ ةركاذ يف ،خيراتلا ةمظع يف
يف ،ةّيكيلوثاكلا ةعامجلاو ةفقاسألا ةوخألا عم ءاقللا يف :اًعم نوكن نأ ّرس ُتربتخا اًضيأ
بابشلا عم ءاقللا يف ّمث نمو ،ّبّرلا موي يف هب لافتحالا مت يذلا ،يلافتحالا سادقلا
.ليجنإلا حرف اوكراشيو اوشيعيل اًدج ةديعب قطانم نم مهضعب ،ةريثك قطانم نم اوتأ نيذلا
زيزعلا ةيسكذوثرألا ةسينكلا ةفقاسأ سيئر قناعأ نأ ةبهلا هذه تربتخا ،ىرخأ ةرمو
يف ةّوخألا هذه ىلع ظفاحأ .يترايزل ءاج يلاتلا مويلا يفو هرقم يف ًالّوأ يب بّحر :سومينوريإ
اذه يف هللا اهعرز يتلا ةريثكلا ءاجرلاو ءاقللا روذب ةسيدقلا هللا ةدلاو ىلإ لكوأو .يبلق
.ةقثلاب رهدزتو ربصلاب روذبلا هذه اومنت يكل ةالّصلا يف اورمتست نأ مكلأسأ .جحلا

رشاعلا ،دغ دعبو .ةعماجلا ةسينكلا عيفش فسوي سيدقلل ةسركملا ةنسلا مويلا يهتنت
ةمعن رمتست نأ وجرن .وتيرول ةديس ءارذعلا ميرم ليبوي متتخُيس ربمسيد/لّوألا نوناك نم
قيرط يف فسوي سيدقلاو ءارذعلا ميرم اندشرتل .انتاعامج يفو انتايح يف ثادحألا هذه
!ةسادقلا

وه يذلا ،ةرهاطلا ميرم ءانبأ بابشلا متنأ مكل ةصاخو ،اًديعس اًديع اًعيمج مكل ىّنمتأو
ىلإو اًئينه ًءادغ .مكل يّلصأ انأ امك ،يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .مكديع
!ءاقللا
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