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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اقول عجار( عوسي يّلجت ثدح ينيعبرألا موّصلا نمز نم يناّثلا دحألا اذه اّيجروتيل ليجنإ يوري
ءاضيب هبايث تراصو ،ههجو رظنم لّدبت ٍ،لاع لبج ىلع يّلصي عوسي ناك امنيب 9، 28-36).
يذلا حصفلا ىلع هعم امّلكت نيذللا ،اّيليإو ىسوم هدجم رون يف رهظو ،قربلا لثم ألألتت
.هتمايقو هتومو همالآ يأ ،ميلشروأ يف هرظتني
ثدحلا اذه ىلع اًدوهش عوسي عم لبجلا اودِعص نيذلا بوقعيو انحويو سرطب لسّرلا ناك
ديكأّتلابو .ديرفلا رظنملا اذه مامأ ةشهدنم تناك مهنويع ّنأب مهلّيختن نحن .يئانثتسالا
مهّنأو "ساعُّنلا ُمُهَلَقثَأ دق هَعم ِناذَّللاو ُسُرطُب" ّنأ اقول يليجنإلا بتك نكل .كلذك رمألا ناك
ةمالع َلثِم ةثالّثلا ذيمالّتلا ساعن ادب  32).ةيآلا عجار( عوسي دجم اونياع "اوظَقيَتسا" امدنع
ناك امنيب ،ةّينامسجلا يف اًضيأ نوسعني فوس ،دعب اميف ،مهسفن لسّرلا ّنأل .ةذاش
ساعّنلا اذه انشهدي  14، 37-41).رم عجار( اورهسي نأ مهنم بلط دق ناكو ،ةبآكب يلصي عوسي
.ةّمهملا تاظحللا هذه لثم يف
،عوسي يّلجت أدبي نأ لبق اوسِعن بوقعيو اّنحويو سرطب ّنأ ىرن ،ةءارقلا يف انققد نإ نكل
عوضوملا .ةّينامسجلا يف ثدحيس رمألا سفنو .ديدحّتلاب يّلصي عوسي ناك امدنع يأ
مه مهّنأ رّكفن نأ اننكمي .زيكرتو تمص يف ،ةليوط ةّدم ترمتسا ٍةالص عوضوم وه ديكأتلاب
.ساعنلاو بعتلا مهبلغ ىتح ،نوّلصي اوناك ةيادبلا يف اًضيأ
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انيتأي يذلا ريثكلا ساعّنلا ،هّلحم يف سيل يذلا ساعّنلا اذه هبشي اَلَأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ضعب يضقن نأو ،يّلصن نأ ديرن امدنع ،ءاسملا يف امّبر ؟ةّمهم اهّنأ ملعن تاظحل ءانثأ
عضب لدابتن نأ ديرن امدنع وأ ؟مازتلاو ٍيعس فلأ نيب هانيضق موي دعب ،عوسي عم تقولا
،نيظقيتسم نوكن نأ اًنايحأ ديرن وأ .كلذل ةّوقلا انيدل دعي مل نكلو ةلئاعلا عم تاملك
عيطتسن وأ ،عيطتسن ال انّنكل ،ةنيمّثلا َصرُفلا دقفن اّلأو ،نيكراشمو ،نيهّبنتمو
.اًليلقو ام ةقيرطب
نم انظقوي نأ هللا ديري هيف تقو هّنإ .ىنعملا اذهب ةصرف ينيعبرألا موّصلا نمز ربتعُي
بلقلا ءاقبإ ّنأل .هسفن نع رّبعي نأ حوّرلل حمسي ال يذلا ساعنلا اذه نم ،يلخاّدلا تابّسلا
نأ بجيو ،ةمعنلا ىلع دمتعي لب ،طقف انيلع دمتعي ال اذه – اًديج اذه رّكذتنل – اًظقيتسم
ىلإ عوسي اوعبتو ،نيدّيج اوناك :ليجنإلا يف ةثالثلا ذيمالّتلا كلذ حضوأ دقو .اهبلطن
مه لب .اًضيأ انل ثدحي اذهو .نيظقيتسم اوقبي نأ نم مهتّوقب اونّكمتي مل مهّنكلو ،لبجلا
يذلا وه عوسي رون ّنأ رّكفن نأ اننكمي .عوسي يّلجت ثدح ءانثأ ديدحتلاب اوظقيتسا
،فلتخم لكشب ءايشألا ىرن انلعجي يذلا ،هللا رون ىلإ ةجاحب ،مهلثم اًضيأ نحن .مهظقيأ
سّركنو ،انلخاد ىلإ رظنن انلعجيو ،ةالّصلل ةّوقلاو ةبغّرلا انيف لعشيو ،انظقويو ،انبذجيو
عيطتسن ال امدنعو .هللا حور ةّوقب يدسجلا بعّتلا ىلع بّلغتن نأ اننكمي .نيرخآلل اًتقو
:يندعاس .سدقلا حوّرلا اهّيأ لاعت  ،لاعت ،اندعاس” ،سدقلا حوّرلل لوقن نأ انيلع ،كلذ زواجت
نأ سدقلا حوّرلا نم بلطنل “.اًظقيتسمو ،اًهّبنتم ىقبأ نأ ديرأو ،عوسيب يقتلأ نأ ديرأ
.ةالّصلا نم انعنمي يذلا ساعنلا اذه انع دعبي
يف روّنلا ئفطن اّلأ انل ديفملا نم ،موي ّلك تاّقشم دعبو ،اذه ينيعبرألا موّصلا نمز يف
ّبّرلا ِطعنل .مانن نأ لبق اًليلق يّلصن نأو .هللا رون يف انسفنأ عضن نأ نود نم ةفرغلا
انكرتو ليجنإلا انحتف نإ ،اًلثم ،كلذ لعفن نأ اننكمي .انبولق ظقويو انشهديل ةصرفلا
،وأ .انبولق دقويو انتاوطخ ريني سّدقملا باتكلا ّنأل ،هللا ةملك نم شهدنت انسفنأ
اًدبأ اّنم بعتي ال يذلا ،ةّينونجلا هللا ةّبحم مامأ بّجعتنو بولصملا ىلإ رظنن نأ اننكمي
.هعّقوتن ال اًرونو ،اًفلتخم اًرونو ،اًديدج ىًنعم اهيطعيو ،انمايأ رّيغي نأ هنكميو
اذه ةمعّنلا نمز لبقتسن ىّتح ةظقيتسم انبولق يقبن نأ ىلع ،ءارذعلا ميرم اندعاستل
.هللا هاّيإ انبهو يذلا

يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

ةنيدم تحبصأ ،عوبسألا اذه .ءارذعلا ميرم ىلإ ليلق لبق انيّلص دقل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
مامأ .ايناركأب فصعت يتلا ةعورملا برحلا يف ةديهش ةنيدم اهمسا لمحت يتلا لوبويرام
بجي :قدصُت ةّيجيتارتسا بابسأ دجوت ال ،لزعلا نيّيندملاو ءايربألاو لافطألا لتق ةيجمه
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مضأ ،يبلق يف ملألا عم .رباقم ىلإ ندملا لِّوحي نأ لبق ،لوبقملا ريغ حّلسملا ناودعلا فقو
اوعمسا هللا مساب .برحلا ءاهنإ لجأ نم نوعرضتي نيذلا ،نيّيداعلا سانلا توص ىلإ يتوص
نأو ،ضوافتلا ىلع مساحو يقيقح لكشب اوزّكر !تامجهلاو فصقلا اوفقوأو نيملأتملا خارص
!ةحبذملا هذه اوفقوأ :مكلأسأ هللا مساب .ةنمآو ةلاّعف ةّيناسنإلا تارمملا نوكت
ىلع رّكشأو ،رضاح حيسملا مهيفف ،نيديدعلا نيئجاللا لابقتسا ىلع ّثحأ نأ ىرخأ ةرم ّدوأ
ةّيشربألا تاعامجلا عيمج نم بلطأ .اهليكشت مت يتلا ةريبكلا نماضتلا ةكبش
نمو ،برح هلإ سيلو ،مالس هلإ وه هدحو هللا .مالّسلا لجأ نم ةالّصلا تاقوأ ةدايز ةّينابهرلاو
هللا لّدبي ىتحو نومّلأتي نيذلا لجأ نم تمصب ّلصنل نآلا .همسا سندي فنعلا دّيؤي
.ةخسار مالس ةدارإ اهيف بولق ىلإ بولقلا
ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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