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!كرابم دحأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

عئاقولا ضعب ىلع قّلعي وهو اًلّوأ مويلا عوسي ليجنإلا مّدقيو ،موّصلا ةريسم بلق يف نحن
نع هوربخأ ،جرب رايهنا تحت اًصخش رشع ةينامث توم ىركذ ةّيح تلاز ام امنيب .ةّيخيراتلا
بحاصي هّنأ ودبي لاؤس كانهو .(1 ،13 اقول عجار) سطاليب مهلتق نيذلا نيّيليلجلا ضعب
رثكأ نيبنذم ءالؤه ناك امبر ؟ةّيواسأملا عئاقولا هذه نع لوؤسملا نم :ةّيواسأملا رابخألا هذه
ءادوسلا رابخألا انيلع طغضت امدنع ؛اًمئاد دّدرتت ةلئسأ هذه ؟هللا مهبقاعف مهريغ نم
يذلا وه له ؟هللا نم باقع كلذ له :اًبلاغ انسفنأ لأسن ،رشلا ةهجاوم يف زجعلاب رعشنو
؟هللا لّخدتي ال اذاملو ؟اناياطخ ىلع انبقاعيل ةحئاجلا وأ برحلا لسري

دجن يكلو ،ايؤرلا حوضو دقفن نأ كشون ،رشلا انيلع طغضي امدنع :نيهّبنتم نوكن نأ بجي
ريثك يفو .هللا ىلع موللا ءاقلإب رمألا انب يهتني ،هريسفت عيطتسن ال امل اًلهس اًباوج
هيلإ بسنن ةرم مك .انه نم هللا ىلع ةئيسلاو ةميمدلا فيدجتلا ةداع يتأت نايحألا نم
يلاتلابو اًرارحأ اًمئاد انكرتي وه امنيب هيلإ اهبسنن ،ملاعلا دئادش هيلإ بسننو انبئاصم
،فنعلا مدختسي ال هّنكل ؛طقف ،هسفن مّدقي هّنإ .انيلع هسفن ضرفي الو اًدبأ لّخدتي ال
ىلإ انرورش ةبسن ةركف ةّدشب ضراعو عوسي ضفر ،عقاولا يف !انعمو انلجأ نم مّلأتي لب
رثكأ نيبنذم اونوكي مل جربلا تحت اوتام نيذلا كئلوأو سطاليب مهلتق نيذلا كئلوأ :هللا
نكمي ال هللا نم !دوجوم ريغ هلإلا اذه .مقتنمو ةمحرلا ميدع هلإل اياحض اوسيلو ،نيرخآلا نم
هذه .هتمحر بسح ىلع لب ،(10 ،103 زم) "انَلماع اناياطَخ ِبَسَح ىلع ال" هّنأل اًدبأ رشلا يتأي نأ
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.ةمحّرلاب اًمئاد انلماعي هّنإ .ىرخأ ةقيرطب انلماعي نأ هنكمي ال .هللا ةقيرط يه

يتلا يه ةئيطخلا :انلخاد ىلإ رظنن نأ بجي ،هللا ىلع موللا يقلن نأ نم ًالدب :عوسي لاق
يتلا يه ةفينعلاو ةئطاخلا انتارايخو ،تاقالعلا قّزمت يتلا يه انتينانأو ؛توملا عنصت
هّنإ ؟لحلا اذه وه ام .اًّيقيقح اًلح انل عوسي ّبّرلا مّدقي ةلحرملا هذه دنع .رشلل نانعلا قلطت
يف ةصاخ ،ةلجاع ةوعد اهّنإ .(5 ،13 اقول) "كِلذك مُكِعَمجَأِب اوكلِهَت اوبوتَت مل نِإ" :لاق .ةبوتلا
نع ّلختنلو ،رشلا عنص نع ْبُتَنلو .حتفنم بلقب اهلبقتسنل .اذه ينيعبرألا موّصلا نمز
ةّبحملا دوست ثيح هّنأل :ليجنإلا قطنم ىلع انسفنأ حتفنلو ،انيرغت يتلا ةئيطخلا كلت
!ةّوق رشلل دوعي ال ،ةّوخألاو

انّنأب ملعي .اذه يف اندعاسي نأ ديريو ،لهسلا رمألاب تسيل انتبوت ّنأب ملعي عوسي نكل
ّنأ انل ودبي امبرو ،نوطبحم انّنأب ملعيو .ةديدع تارم اياطخلا سفنو ءاطخألا سفن بكترن
ىلإ هئادن دعب ،كلذ دعبو .هيف دوسي رّشلا ّنأ ودبي ملاع يف هنم ةدئاف ال ريخلاب انمازتلا
يف ،هللا ربص يف رّكفن نأ انيلع .هللا ربص نع هيف انثدحي ٍلَثَمب انعجشي ،ةبوتلا
يف اًرمث يتؤت ال يتلا نيتلا ةرجش ةروص ،ةّيزعم ةروص عوسي انل مّدق .انيلع هللا ربص
هللا مسا ّنأ لّمأتأ نأ يل قوري .ىرخأ ةصرفو ،تقولا نم اًديزم تَحِنُم .عطقُت مل اهّنكل ،اهدعوم
.هتمحر يه اذكه .اًمئاد ،اًمئاد ،ىرخأ ةصرف اًمئاد انحنمي وهف :“ىرخألا ةصرفلا هلإ” وه ليمجلا
نم بعتي الو ،هباصعأ دقفي الو ،هّبح نع انلصفي ال هّنإ :انعم عوسي ّبّرلا لعفي اذكهو
انقفاريو انب ّقثي هللا !انب ّقثي هللا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .نانحب ةديدج ةرم انب ةقثلا
كيلإ رظنيو بأ هللا .اًمئاد انيف لمألا عضي لب .سأيي ال هللا .انعم هللا ربص ،ربصب
ىري لب ،دعب اهيلإ لصت مل يتلا جئاتنلا ىلإ رظني ال هّنإ ،ءابآلا لضفأ لثم :بألا ةرظنب
فّقوتي الو ؛كتايناكمإ عجشي لب ،كبويع ىلع كبساحي الو ؛اهلمحت نأ ردقت يتلا رامثلا
بولسأ .انم بيرق هّنإ ،انم بيرق هللا ّنأل .كلبقتسم ىلع ةقثب نهاري لب ،كيضام دنع
بيرق وهف :هللا انقفاري اذكه .نانحلاو ةمحّرلاب ،بيرق هّنإ ،برقلا وه :- كلذ َسنن ال - وه هللا
.ناّنحو ميحرو

يف ةبغرلا انيف دقوتو ،ةعاجشلاو ءاجرلا انيف ضيفت نأ ءارذعلا ميرم نم بلطنل كلذل
.ةبوتلا

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

رزاجملا رّركتت ثيح اهل ىنعم ال ةحبذم اهّنإ ،ايناركوأ ىلع فينعلا ناودعلا رمتسي ،فسألل
عمتجملا يف ةلوؤسملا تاهجلا عيمج دشانأ ينّنإ !اذهل رّربم دجوي ال .موي ّلك عئاظفلاو
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.ةضيغبلا برحلا هذه فقول ًاقح مزتلت نأ ّيلودلا

تاهمألاو لافطألاو نّسلا رابكو نيّيندملا اًضيأ عوبسألا اذه لبانقو خيراوص تباصأ 
بيصأ رخآلاو هعارذ مهدحأ َدَقَف .امور يف انه نيدوجوملا ىحرجلا لافطألا ةرايزل تبهذ .لماوحلا
رارفلا ىلإ اورطضا نيذلا نيّيناركوألا نيئجاللا نييالم يف رّكفأ .ءايربأ لافطأ ...هسأر يف
.برهلا ةصرف ىتح مهيدل سيل نيذلا كئلوأل ديدش ملأب رعشأو ،ءيش ّلك مهءارو اوكرتو
نم ديدعلا لازي الو ،مهتالئاع نع اولصفنا نيذلاو ،ءارقفلاو ىضرملاو ،نوريثكلا دادجألا
ىلع لوصحلا نم اونكمتي نأ نود ،فصقلا تحت نوتومي ءافعضلا صاخشألاو لافطألا
وه لب !ّيناسنإ ريغ اذه ّلك .ةّيوجلا تاراغلا ئجالم يف ىتح نامألا اودجي نأ نودو ،ةدعاسملا
،لزعألا ناسنإلا ةايح دض ةصاخو ،ةّيرشبلا ةايحلا ةيسدق عم ضراعتي هّنأل سيندت اًضيأ
ال !تايجيتارتسإلا ّلك لبق يتأت يتلاو ،اهيلع ءاضقلا سيلو ،اهتيامحو اهمارتحا بجي يتلا
.نومّلأتي نيذلا ّلك لجأ نم تمص يف ّلصنل !سيندتو ةّيناسنإ الو ةوسق اهّنإ :َسنن

،ةاعّرلا برق مهصقني ال فصقلا تحت اوقب نيذلا ناكسلا ّنأ فرعأ امدنع ءازعلاب رعشأ ينّنإ
تعمس ،مايألا هذه يف .ةّوخألاو ةّبحملا ليجنإ ةّيواسأملا مايألا هذه يف نوشيعي نيذلا
تاوخألاو ،ءاّزعألا ةوخإلا اهّيأ ،مكل اًركش .هللا بعش نم مهبرق ىدم ام ،فتاهلا ربع مهضعب
نيريثكلا صاخشألل ةعاجشب هنومّدقت يذلا يلمعلا معّدلا ىلعو ةداهشلا هذه ىلع ،ءاّزعألا
،اًريفس ةريصق ةدم نم هنييعت ّمت يذلا ،يلوسرلا دصاقلا يف اًضيأ رّكفأ !نيسئايلا
يف يقب يذلا ،(Monsignor Visvaldas Kulbokas) ساكوبلوك سادلافسيف رونيسنوملا
يناركوألا بعشلا نم موي ّلك اًبيرق ينلعجي هروضحبو ،برحلا ةيادب ذنم هيدعاسم عم فييك
نمو .ةالّصلابو يلمع مازتلابو ةّدومب مهقناعنلو ،بعشلا اذه نم نيبيرق نكنل .مّلأتملا
امك ،ءاخسب نيرخآلا لبقتسن نأ نم بعتن الو !فنعلاو برحلا ىلع داتعن ال ،مكلضف
مكنأل .ةمداقلا رهشألاو عيباسألا يف اًضيأ لب ،ئراوطلا ةلاح يف ،نآلا طقف سيل :لعفن
دعب نكلو ،نيرخآلا لابقتسال اندهج ىراصق اًعيمج لذبن ،ىلوألا ةظحللا يف هّنأ نوملعت
رورمب .لافطألا ءالؤهو ،ءاسنلا ءالؤه يف ركفنل .ىسننو ًاليلق انبولق ةداعلا دّربت ،كلذ
“روسن” نهنع ثحبيس ،مهجاوزأ نع نيديعب لمع نودب انه نيذلا ءاسنلا ءالؤه تقولا
.مهِمحنل ،مكلضف نم .عمتجملا

ديع يف ،سرام/راذآ 25 ةعمجلا موي ّيلإ مامضنالل ،نمؤم ّلكو ،نينمؤملا تاعامج ّلك وعدأ
ميرم بلقل ،ايناركوأو ايسور امّيس ال ،ةّيرشبلل يمسر سيركت لعفب مايقلل ،ةراشبلا
.مالّسلا ملاعلل مالّسلا ةكلم لانت ىتح ،رهاطلا

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