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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اّيجروتيل ليجنإ ّرمتسا اذكه .ةمايقلا حرف دتمي هيف دحاو موي لثم يه حصفلا ةَّينامُث ماّيأ
ربقلا ىلإ اَتبهذ نيَتللا نيَتَأرَملِل هروهظو ،تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا نع انل ىورو مويلا
نحن انل ديفملا نم ،نيَرمأ امهل لاق مث ،امهايحو امهئاقلل عوسي ءاج .(15-8 ،28 ىّتم عجار)
ةمعن امهّنإ ،عوسي ّبّرلا نم ناتحيصن .حصفلا ديع ةمعن ةباثمب امهلبقتسن نأ اًضيأ
.حصفلا

ملعي عوسي ّبّرلا .اوفاخت ال .(10 ةيآلا) "افاخَت ال" :لاق ،نيَتطيسب نيَتملكب امهَنَأْمَط ،ًاّلوأ
نم فوخلا ،ديدّشلا فوخلا نم عبنت انفواخم ّنأ اًضيأ ملعي وهو .ّيمويلا انودع يه فواخملا ّنأ
يف نكلو ...ءيش لعف ىلع ةردقلا مدعو ،ضرملاو ،ءاّبحألا نادقفو ،لاوّزلا نم فوخلا :توملا
:اًعانقإ رثكأ لكشب انل لوقي نأ عيطتسي دحأ ال ،كلذل .توملا ىلع عوسي رصتنا ،حصفلا
اناعدو .اًرصتنم هنم جرخ يذلا ربقلا بناجب ،ديدحّتلاب كانه عوسي ّبّرلا اهلاق .“اوفاخت ال”
ّنأل ،انفواخم روبق نم جرخن نأ :اًّديج ِغصنل .انفواخم روبق نم جرخن نأ ىلإ وحنلا اذه ىلع
باب ىلع اًمئاد عّبرتي فوخلا ّنأ ملعي وه .انلخاد يف اننفدت يهو ،روبقلا لثم انفواخم
يف :اوفاخت ال ،فوخلا اودعبأ ،اوفاخت ال ةملك رّركن انسفنأ عمسن نأ ىلإ ةجاحب انّنأو انبلق
خألا اهّيأ .اوعجشت .“اوفاخت ال” :ةملك ىلإ ِغصنل موي ّلك حابص يف امك حصفلا ديع حابص
،كلجأ نم توملا تربتخا انأ” :كل لوقي عوسي .فخت ال ،حيسملاب نمؤت يذلا تنأ ،تخألا اهتّيأو
ال .“فخت ال .دبألا ىلإ ،كعم ،انه انأ :كل لوقأل تاومألا نيب نم تمق نآلاو .كّرش تلمحو
.اوفاخت
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نيَتأرملل عوسي هلاق يذلا يناّثلا رمألا ؟فوخلا براحنل لعفن فيك ،لوقلا اننكمي نكل
.(10 ةيآلا) "ينَنوَرَي َكانُهف ،ليلَجلا ىلِإ اوضمَي نَأ يتَوخِإ اغِّلَبف ابَهْذا" :وهو كلذ ىلع اندعاسي
انديري عوسي امنيب ،انسفنأ ىلع انقلغُي ،انسفنأ ىلع اًمئاد فوخلا انقلغُي .اغّلبف ابهذا
،اوركف !اًرداق تسل انأ نكل :لوقن نأ اننكمي .جالعلا وه اذه .نيرخآلا ىلإ انلسريو ،جرخن نأ
نيب نم مئاقلا ّبّرلا نع اغّلبُيل اًدادعتسا رثكألاو بسنألا نيَتأرملا كلت نكت مل ديكأّتلاب
حرف ّنأل .رّشبنو جرخن نأ .رّشبنو جرخن نأ وه هّمهي ام .عوسي ّبّرلا ّمهي مل اذه نكل ،تاومألا
فعاضتيو ،نيرخآلل هئاطعإب دادزي حيسملا حرف .انسفنأل هب ظفتحن اّلأ بجي حصفلا
عسّتيس ،ليجنإلا انلمحو نيرخآلا ىلع انسفنأ انحتف اذإ .نيرخآلا عم هايإ انتكراشمب
.فوخلا ىلع بّلغتنل رشبن نأ :رسلا وه اذه .فوخلا ىلع بّلغتيسو انبلق

ىور ،عقاولا يف .بذكلا :يهو ،ةبقع هجاوي نأ نكمي نالعإلا ّنإ انل لوقي مويلا ليجنإلا ّصن
لوقي .عوسي ربق نوسرحي اوناك نيذلا دونجلا نع وه ؟وه ام .“اًسكاعم اًنالعإ” ليجنإلا
اولوق" :تاميلعّتلا هذه اوّقلتو ،ةفيطل ةوشر ،(12 ةيآ) "اًريثك اًلام" مهل َعِفُد دقف :ليجنإلا
اوقرس فيك متيأر له ؟نيمئان متنك .(١٣ ةيآ) "نومئان ُنحَنو هوقرَسف اًليَل اوؤاج هَذيمالت َّنِإ
يف اًلاومأ كانه ّنأل ،عيمجلا هقدصي ضقانت كانه نكلو ضقانت كانه ؟مونلا ءانثأ دسجلا
امهّنإ .اًدبأ هومدخت اّلأ بجي :هيف انل حيسملا ديسلا لاق يذلا ،لاملا ناطلس هّنإ .طسولا
نالعإ ضقاني يذلا ،ءافخإلا قطنم ،بذكلا وه اذه .اًدبأ لاملا اومدخت ال .لاملاو هللا :ناديس
،لخاّدلا دسفتو ،ةراشبلا ثّولت ةايحلا يف مالكلا بيذاكأ ّنإ :اًضيأ انل ريكذت هّنإ .ةقيقحلا
ّبّرلا اّمأ .ربقلا ىلإ ،توملا ىلإ اندوقتو ،فلخلا ىلإ انديعت بيذاكألا .ربقلا ىلإ دوقتو
نم مئاقلا ّبّرلا مامأ .ةيعبتلاو بيذاكألا روبق نم جرخن نأ انديريف تاومألا نيب نم مئاقلا
قلغيو ،ءيش ّلك كلهيو ،ءيش ّلك ثّولي يذلا ،لاملا هلإ :رخآلا “هلإلا” اذه دجوي ،تاومألا نيب
.اذه لاملا هلإل دوجسلا ةبرجت كانه ةّيمويلا ةايحلا يف :ناكم ّلك يف اذهو .صالخلا باوبأ

امدنع ككّشتلاو ةرثعلا نم ءيش انيف روثي ةقيقحلاب ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اًضيأ اًمسا عضنل نكل .عمتجملا يفو صاخشألا ةايح يف بيذاكأ ،مالعإلا لالخ نم ،فشتكن
مئاقلا عوسي رون مامأ هذه انبيذاكأو انتيفافش مدع عضنلو !انلخاد يف يتلا بيذاكألا ىلع
حرفل نيعشمو نيحضاو اًدوهش انلعجيل ،ةّيفخملا رومألا رهظُي نأ ديري وهف .تاومألا نيب نم
.(32 ،8 اّنحوي عجار) انرّرحت يتلا ةقيقحللو ،ليجنإلا

انيِطعُتْلو انفواخم ىلع بّلغتن نأ ىلع اندعاستل ،تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا ةدلاو ،ميرم
.ةقيقحلل اًديدش اًّبح
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!نادلبلا فلتخم نم جاجحلاو ،امور ناكس متنأ ،اًديجم اًحصف اًعيمج مكل ىنمتأ ىرخأ ةرم

تافالخلا !دحأ كرتُي ال :نومّلأتي نمل ءاجرلاو ةحارلا تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا ةمعن حنمتل
:ةملكلا هذه ىلع اًمئاد دّدشأ .ةحلاصملاو مهافتلل لاجملا حسفت تاعازنلاو بورحلاو
هللا عم ،بآلا عم اًعيمج انحلاص هّنأ وه هتمايقو ةلجلجلا يف عوسي هلعف ام ّنأل ،ةحلاصملا
!ةحلاصم .ضعب عم انُضعبو

انططخ نع ّلختنلو !رصتني هعدنل :ّرّشلا حور دض ةمساحلا ةكرعملا ىلع هللا رصتنا
.لدعلاو مالّسلا تاططخم ،هتاططخم ىلإ دعنلو ،ةيرشبلا

!مكتاولصل صاخ لكشب ٌركاش انأ .يناهتلا بيطأ مايألا هذه يف يل اولسرأ نيذلا ّلك ركشأ
.هاياطع بسحب دحاو ّلك ئفاكي نأ ،ءارذعلا ميرم ةعافشب ،هللا لأسأ

ءاحنأ عيمج نم اًباش فلأ نيسمخ نم رثكأب يقتلأس ،ةحاسلا هذه يف انه ،مويلا اذه رهظ دعب
.ةقيرطلا هذهب ةحاسلا زيهجت ّمت اذهل !نآلا ذنم انه وه نم كانه !ةليمج ءاجر ةمالع .ايلاطيإ

حيسملا نم نايتأي نيذللا حرفو مالس يف هذه حصفلا مايأ اوشيعت نأ اًعيمج مكل ىنمتأ
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم ةالّصلاب اورمتسا ،مكلضف نم .مئاقلا

!ابابلا شيعي :ةحاسلا

!ةرهاطلا ميرم َبابش ،مكل اًئينه :بيجي ابابلا
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