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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

:ةنزحم ةمتاخلا تناك .ةرصانلا هدلب يف ىلوألا عوسي ةزارك نع مويلا ايجروتيل ليجنإ يوري
دارأ دقف .(30 -21 ،4 اقول عجار) اًضيأ ءادعو مهف مدع مهنم عوسي دجو ،مهاضر لاني نأ نم ًالدبف
عوسي ّبّرلا نكل .ةريبك تايآو تازجعم اودارأ ،ةقيقحلا نع ةملك درجم نم رثكأ ،هنم هدلب لهأ
فُسوي ُنبا وه .لفط وهو لبق نم هنوفرعي مهّنإ اولاقو ،هوضفرف اودارأ ام مهل عنصي مل
يف ُلَبقُي ٍّيِبَن نِم ام" :اًجراد اًلثم تحبصأ ًةرابع كاّذإ عوسي لاقو .كلذ ىلإ امو (22 ةيآلا عجار)
.(24 ةيآ) "هِنطَو

ناك ،هءابرقأ فرعي ناك .قالطإلا ىلع اًئجافم نكي مل عوسي لشف ّنأ تاملكلا هذه نّيبت
مهّنأ رابتعالا يف ذخأ دقو ،هل ضّرعتي يذلا رطخلا فرعي ناكو ،هئابرقأ بلق فرعي
بهذ اذامل ،لشفلا عّقوتو ،كلذك رمألا ناك نإ :انسفنأ لأسن نأ انّنكمي كلذل .هنوضفريس
لاؤس اذه ؟كلابقتسا يف نوبغري ال نيذلا سانلل ريخلا عنصت اذامل ؟لاح ّيأ ىلع هدلب ىلإ
ال وهف .لضفأ اًمهف هللا مهفن نأ ىلع اندعاسي لاؤس هّنكل .انسفنأ ىلع اًبلاغ هحرطن
،انسفنأ ىلع انقالغنا مامأ .انل هتبحمل عناوم عضي ال :انسفنأ ىلع انقالغنا مامأ عجارتي
نافرع مدع نوكردي نيذلا اًلثم نيِدلاولا ضعب يف كلذل اًساكعنا ىرن .اًمدق يضمي وه
هذه ىلع هللاو .مهل ريخلا لعفو مهتّبحم نع نوفّقوتي ال كلذ عمو ،ليمجلاب مهل مهئانبأ
اّلأو ،ريخلاب نمؤن نأ ىلإ اًضيأ انوعدي مويلاو .ريثكب كلذ نم ىلعأ ىوتسم ىلع هّنكل ،لاحلا
.ريخلا عنص يف ةلواحم يأ كرتن
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حرطي اًرمأ "هئابرقأ” بناج نم عوسي هاجت ءادِعلا دجن :رخآ اًرمأ دجن ،ةرصانلا يف ثدح اميف نكل
لابقتسالا بيلاسأ ىلإ رظننل ،كلذ نم دّكأتلل ؟نحنو ،هولبقتسي مل :اًلاؤس انيلع
نم ةلمرأ :نيبيرغ نيصخش انل مّدق .انلو هدلب لهأ ىلإ مويلا عوسي اهمّدقي يتلا بيّحرتلاو
يناثلاو ،اّيليإ تلّبقتسا ىلوألا :ءايبنألا امهالك لّبقتسا .ّيروُّسلا ُنامعُنو اديَص تَفْرَص
مغّرلا ىلع اّيليإ ةلمرألا تفاضتسا .نحمب ّرم دقف ،اًلهس لابقتسالا نكي مل نكل .عاشيلأ
.اًينيدو اًيسايس اًدَهَطضُم ناك ،(16-7 ،17 كولم 1 عجار) اًدَهَطضُم اًصخش ناك هّنأ عمو ةعاجملا نم
يذلا ،عاشيلأ يبنلا بلط َلِبَق ،ةقومرم ةيصخش هنوك نم مغّرلا ىلع ،نامعُن ،ىرخأ ةيحان نمو
ناك ول امك ،(14-1 ،5 كولم 2 عجار) تاّرم عبس رهنلا يف لِسَتغيف عضاوتي نأ ىلإ هرطضا
امهدادعتسا وه نامعُن لَبِق نمو ةلمرألا لَبِق نم بيحرتلاو لابقتسالا ،راصتخاب .ًالهاج ًالفط
بيحرتلاو ،هتعاطل اًدادعتسا اًمئاد نوكت نأ بجي هللا لابقتسا ةقيرط .امهعضاوتو ةعاطلل
اضفري مل نامعنو ةلمرألا .عضاوتلاو دادعتسالاب ّرمي :انه نم ّرمي ناميإلا .عضاوتلاو ،هب
.نيقلغنمو نيددشتم ال نْيَنرم اناك لب .هءايبنأو هللا قرط

.اهعقوتن ال ةقيرط ىلع هسفن مّدق :ءايبنألا قيرط اًضيأ عوسي عبت ،تاوخألاو ةوخإلا اهيأ
نوثحبي نيذلاو ،- عوسي دجن نلف تازجعم نع انثحب نإ - تازجعم نع نوثحبي نيذلا هدجي نل
ةردقلا ىلع مئاق ناميإ نع نوثحبي نيذلاو ،ةبيرغ ءايشأو ةميمح تاربخو ،ةديدج رعاشم نع
،ٍّكشت نودب ،هتايدحتو هقرط اولبق نيذلا طقف هدجيس .هودجي نل ،ال .ةيجراخلا تايآلاو
هلبقتست نأ كنم بلطي عوسي ،ىرخأ ةرابعب .ةسباع هوجوو تاداقتنا نودبو ،كوكش نودبو
برتقت نيذلا يفو ،يه امك ،مويلا ةسينك يف ،هشيعت يذلا يمويلا عقاولا يف هب بّحرتو
.دادجألاو ،ءانبألاو ،نيدلاولا يفو ،كتلئاع لكاشم يفو ،نيجاتحملا عقاو يفو ،موي ّلك مهنم
ريثك يفو دادعتسالا رهن يف رَّهَطَتَن نأ ىلإ انوعديو ،كانه دوجوم وهف .كانه هللا لبقتسن
نأب انسفنأل حمسنلو ،هللا ءاقلل بولطم عضاوتلا .ةيحصلا عضاوتلا تاماّمح نم
.هيقتلن

لوقي دق ؟هنع ءيش ّلك نوفرعي مهّنأ اوّنظ نيذلا هدلب لهأ هبشن مأ هلبقتسن نحن لهف
نع ءيش ّلك فرعأ انأف ...يحيسملا ميلعتلا ةرود تذخأو ،توهاللا ملع تسرد دقل” :ٌلئاق
نم ةديدع تاونس دعب .عوسي فرعت ال تنأف ،اًلهاج نكت ال !لهاجلا لثم فرعت ،معن .“!عوسي
نُمكَي .ةديدع تارم ،انماكحأو انراكفأ بسحب ،عوسي ّبّرلا اًديج فرعن انّنأ دقتعن امبر ،ناميإلا
؟هيلع داتعن فيكو .عوسي ىلع داتعنف ،ةداع انيف ءيش ّلك حبصي نأ يف رطخلا
،اًديدج اًرمأ كل لوقيو كباب اهيف قرطي يتلا ةظحللا ىلعو ،ديدج وه ام ّلك ىلع انقالغناب
ّبّرلا .انفقاومب انثُّبشت نمو ،ةلاحلا هذه نم جرخن نأ انيلع .كلخاد يف لخدي نأ ديري امدنعو
،حتفنم ٌلقع ناسنإلا ىدل نوكي امدنع .اًطيسب اًبلقو اًحتفنم اًلقع انم بلطي عوسي
وه اذهو ،اًمئاد انئجافي عوسي ّبّرلا .أجافتيو شهدني نأ ىلع ةردقلا هيدل نوكت ،طيسب ٌبلقو
ىلع انلدتو ،دادعتسالاو عضاوتلا لاثم ،ءارذعلا ميرم انتديس اندعاستل .هعم ءاقللا لامج
.عوسي لبقتسن اهب يتلا ةقيرطلا
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

لمآو ضرملا اذه نم نوناعي نيذلا نم يبرق نع رّبعأ .صربلا ىضرمل يملاعلا مويلا وه مويلا
ءالؤه جامدنا لجأ نم اًعم لمعن نأ يرورضلا نم .ةيحصلا ةياعرلاو يحورلا معدلا مهصقني اّلأ
نيريثكلا بيصي ،فسألل ،لازي ال ضرمب طبترم زييمت يأ ىلع بّلغتن نأو ،لماكلا سانلا
.اًنامرح ةيعامتجالا طاسوألا ِّدشأ يف ةصاخ

عيمج يف ةديدجلا ةيرمقلا ةنسلاب لافتحالا متي ،رياربف/طابش رهش نم لّوألا ،دغ دعب
هّجوتأ ،ةبسانملا هذه يفو .ملاعلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف كلذكو ،ىصقألا قرشلا ءاحنأ
ةحصلاو مالسلاب ديدجلا ماعلا يف عيمجلا معني نأ يتينمأ نع رّبعأو ةيبلقلا يتايحتب
نم تاظحل شيعو عمجتلل اًصرف تالئاعلا دجت امدنع ليمج وه مك .ةنئمطملاو ةنمآلا ةايحلاو
ببسب ماعلا اذه مئتلت نأ نم ةديدعلا تالئاعلا نكمتت نل ،فسألل !اًعم حرفلاو بحلا
ةيرشبلا ةلئاعلا نكمتت نأ لمآ ،اًريخأ .ةنحملا زايتجا نم اًبيرق نكمتن نأ لمآ .ةحئاجلا
لضفب كلذو ،ةدّدجتم ةيكيمانيدب يحورلاو يداملا راهدزالا فادهأ ىلإ لوصولا نم اهلمكأب
.بوعشلا نماضتو دارفألا ىدل ةنسحلا اياونلا

،نايزيلاسلا ةنبهر نم تاوخألاو ةوخإلا يّيحأ نأ ّدوأ ،وكسوب انحوي سيدقلا ديع ةيشع يف
ِمُأ ميرم رازم يف هب لفُتحا يذلا سادقلا تعبات .ةسينكلا يف ريثكلا ريخلا نولعفي نيذلا
نم هعم تيّلصو ،ميترأ زيدنانرف ليجنأ ماعلا سيئرلا هسأرت يذلا ،[ونيروت يف] ةنوعملا
هسفن ىلع قلغني مل .بابشلا ملعمو بألا ،ريبكلا سيدقلا اذه يف رّكفنل .عيمجلا لجأ
ىلع قلغني ملو ،(ةسينكلا يف ةيتونهكلا سبالملاو للحلا ةفرغ) ايتسيركسلا يف
ةمسلا وه عادبإلا اذه ناكو ،بابشلا نع ثحبلل عراشلا ىلإ جرخ لب .ةصاخلا هرومأ يف هسفن
!نايزيلاسلا ةنبهر يف تاوخألاو ةوخإلا عيمجل تاينمتلا بيطأ .هل ةزيمملا

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