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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
هللا نبا ،وهف :ةماعلا عوسي ةايح تأدب هب يذلا دهشملا مويلا اّيجروتيل ليجنإ انل نّيبُي
نيثالث يلاوح دعب .نادمعملا اّنحوي دي ىلع دمتعاو ندرألا رهن فافض ىلإ بهذ ،حيسملاو
لب .انمّلعيل اًّيسرك ىلتعا وأ ةزجعم ةطساوب انل عوسي رهظي مل ،ءافخلا يف اهشاع ًةنس
ايجروتيل ديشن لوقي .اّنحوي دي ىلع اودمتعيل اوبهذ نيذلا عم ،بعشلا عم فّصلا يف فقو
مهّنأ ليمج فقوم .ةيفاح مهمادقأو ،هللا مامأ ةيراع مهسفنو دمتعيل بهذ بعشلا ّنإ مويلا
:انيلإ لزنو ،ةأطخلا نحن انريصم عوسي انكراش .هللا مامأ ةيراع مادقأو ةيراع سفنب اوبهذ
صاغو ،اهيفشيل انهايم يف صاغو ،حيرجلا ةّيرشبلا خيرات يف ردحنا امك رهّنلا ىلإ ردحنا
لثم ،نيَتَيراع نيَمدقو ،ةيراع سفنب انيلإ لزن لب ،انقوف عفتري مل .اننيبو انعم
وهف .بعشلا عم بهذ لب ،ال ،تازايتما تاذو ةراتخم ةعومجم عم الو ،هدحو بهذي مل .بعشلا
.عضاوتملا بعشلا كلذ عم ،دمتعيل هعم بهذو ،بعشلا كلذ ىلإ يمتني
هّنإ ليجنإلا لاق ،ةّيدومعملا عوسي اهيف لان يتلا ةظحللا يف :ةّمهم ةطقن دنع فّقوتنل
ّ،بّرلا ،وه ؟فيك نكلو .يّلصي عوسي :اذه يف لّمأتن نأ دّيجلا نم  3، 21).اقول( "يِّلَصُي َناك"
اًتقو عوسي يضقي ناك – ةديدع تاّرم اذه ليجانألا رّركتو ، -معن ؟انلثم يّلصي ،هللا نبا
هتالص ...ةّمهم تارارق ذخأي نأ لبقو ،ليللا يف اًبلاغو ،موي ّلك ةيادب يف :ةالّصلا يف اًريثك
:عوسي ةايح يف “نيتكرحلا” مويلا ليجنإ يف ىرن نأ انّنكمي ،اذكهو .بآلا عم ةقالعو ،راوح يه
.بآلا ىلإ يّلصي وهو هبلقو هرظن عفر ،ىرخأ ةهج نمو ،ندرألا رهن هايم يف ،انيلإ لزن ،ةهج نم
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ىلإ نوّوعدم نحن ،ةدّقعم ةريثك عاضوأو ةايحلا لكاشم انرمغت انّلك نحنف :انل ريبك سرد هّنإ
،باعصلا انقحست نأ درن مل نإ ،نكلو .طابحإلا ىلإ انعفدت ةبعص تارايتخاو تاظحل ةهجاوم
يتلا ،ةالّصلا هلعفت ام طبضلاب اذهو .ىلُعلا وحن ءيش ّلك عفرن نأ ىلإ ةجاحب نحنف
.ال .اًبيغ اهانظفح مينارتل اًراركت وأ ةّيرحس اًسوقط تسيلو ،لكاشملا نم اًبوره تسيل
يف ىّتح ،انل لوقي نأ ديري ام لبقنو فرعنل ،انيف لمعي هللا كرتنل ةقيرط يه ةالّصلا
سانلا نم ريثك رعشي .اًمدق يضملل ةّوقلا انيدل نوكت ىتح يه ةالّصلا .فورّظلا بعصأ
انلعف دقل “.اًمدق يضملل ةّوقلا ينطعأ ّ،بر اي” :نولصيف ،ريسلا ةعباتم نوردقي ال مهّنأ
ىلع انسفنأ حتفتو ،هللاب اندّحوت اهّنأل ةالّصلا اندعاست .ةديدع تارم اًضيأ نحن كلذ
،هللا عم راوح اهّنإ .عوسي ّبّرلا ىلع انبولق حتفي يذلا حاتفملا يه ةالّصلا ،معن ،هعم ءاقللا
.اهشيعن يتلا انتايح هيلإ ُلِكَنو نيتماص ىقبن نأ :دوجس اهّنإو ،هتملك ىلإ ءاغصإ اهّنإو
،بأ وهف .بويأ لثم ةخرص .همامأ سفّنلا نع جارفإو ،بوّيأ لثم هوحن ةخرص اًضيأ يه اًنايحأو
.يّلصي عوسي .اًدبأ انم بضغي ال وه .اًديج انمهفيو
 21).ةيآلا عجار( "ءاَمَّسلا ُحَتفَت" – مويلا ليجنإ نم ةليمج ةروص مدختسن ىّتح  -ةالّصلا
طسو يف ىّتح ،سَفّنلا يطعتو ،ةايحلل نيجسكألا يطعت اهّنإ .ءامّسلا حتفت ةالّصلا
ةربخ ربتخن نأ انل حمست ،ءيش ّلك قوفو .عسوأ ٍلكشب رومألا ىرن انلعجتو ،تاقيضلا
امدنعو .انّبحي بآلا ّنأ ،نوبوبحم ٌءانبأ انّنأب رعشن انلعجت :ندرألا رهن يف اهسفن عوسي
عجار( "بيبَحلا َيِنبا َتنَأ" :ليجنإلا يف عوسيل لاق املثم ،اًضيأ انل بآلا لوقي ،هيلإ يّلصن
،هللا بعش ءاضعأ ،حيسملا يف انرص امدنع ،ةّيدومعملا موي أدب اذه ،هءانبأ نوكن نأ  22).ةيآلا
وه ام :نآلا مكنم دحاو ّلك تلأس ول !انتّيدومعم خيرات َسنن ال .نيبوبحملا بآلا ءانبأ انلعجو
هّنأل ،انتيدومعم خيرات ركذتن نأ :ليمج ءيش اذه .ضعبلا هركذتي ال امبر ؟مكتيدومعم خيرات
ىلإ نودوعت امدنع .عوسي عم هللا ءانبأ اهيف انحبصأ يتلا ةظحللاو ،ديدجلا انداليم
وأ مكتلاخ وأ مكتمع وأ مكتدلاو اولأسا  -مكتيدومعم خيرات نوفرعت ال متنك اذإ  -مكتويب
لأسنلو .عوسي ّبّرلا ركشلو ،هب لافتحالل ديعلا اذه اوظفحاو “،؟ُتدمتعا ىتم” :مكدادجأ
نم يّلصأ لهو ،ةداع طقف يه يّلصأ له ؟يتالص يه فيك :ةظحللا هذه يف ،مويلا انسفنأ
يف اًمئاد نكل ؟ئطاخ انأ لهو ؟هللا عم ٌءاقل يتالص مأ ؟ةالّصلا تارابع ضعب ولتأو ،ةبغر نود
ال ؟هتملك ىلإ يغصأو ،هعم رواحتأو ،هللا عم ةقالع يّمنأ لهو .اًدبأ يسفن لزعأ الو ،هللا بعش
،اهل اًتقو صّصخنل ،اًيموي اهلعفن يتلا ةريثكلا رومألا نيب نم ،ةالّصلا لهاجتن
ةالّصلاف .موي ّلك ليجنإلا أرقنلو ،اًريثك اهرّركنلو ةريصقلا ةيعدألا ضعب مدختسنلو
.ءامّسلا حتفت
ةدوشنأ اهتايح نم تلعج يتلا ،ةيّلصملا ءارذعلا ،ءارذعلا ميرم انتدّيّسل ِّلصنل نآلاو
.هلل حيبست

يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يف ةريخألا مايألا يف تعلدنا يتلا تاجاجتحالا لالخ اياحض كانه ناك هّنأ ملأب ينغلب
يف يعامتجالا ماجسنالا قّقحتي نأ ىّنمتأو ،مهتالئاع لجأ نمو مهلجأ نم يّلصأ .ناتسخازاك
يناتسخازاكلا بعشلا لكوأو .ماعلا ريخلاو ةلادعلاو راوحلا نع ثحبلا لالخ نم نكمم تقو عرسأ
.ييونرويزوأ يف مالّسلا ةكلم ،ميرم ءارذعلا ةيامح ىلإ
نآلا ّدوأ .ناكيتافلا يفظوم ءانبأ ،لافطألا ضعب تدَّمع ،عوسي ّبّرلا دامع دحأ يف ةداعلا يه امك
لالخ اهنولانيس وأ ةيدومعملا اولان نيذلا ةدالولا يثيدح عيمج ىلإ يتكربو يتالص لصت نأ
.ميرم ءارذعلا مهِمحتلو ّبّرلا مهكرابيل .ةرتفلا هذه
اْوَسنت اّلأ بجي ؟تدمعت ىتم :مكسفنأ اولأساو .مكتيدومعم خيرات اوظفحا :اًعيمج مكيصوأ
.ديع موي هّنأ ىلع مويلا كلذ اورّكذتو ،كلذ
ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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