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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ريسي ناك امنيب .انبوجتستو اًمئاد انمدصت ،عوسيل ةرابع دجن مويلا اّيجروتيل ليجنإ يف
اقول) "!تَلَعَتشا ِدق َنوكَت نَأ يتَبْغَر َّدشَأ امو ،اًران ِضرَألا ىلع َيِقلُأل ُتئِج" :لاق ،هذيمالت عم
يتلا رانلا هذه ام ،مويلا انل ةبسّنلاب تاملكلا هذه ىنعم امو ؟مّلكتي ناك ٍران ّيأ نع .(49 ،12
؟عوسي اهيقلي

.اّنم ٍدحاو ّلكل ةراّسلا هللا ةّبحم ىرشب يأ ،ملاعلا ىلإ ليجنإلا لمحيل عوسي ءاج ،مَلعن امك
قرحُت اهّنإف خيراتلا يف قّفدتت امدنعو ،ةلاسر هّنأل ،راّنلا لثم ليجنإلا ّنإ انل لوقي وهف
،ةّينانألا ىلع بّلغتنل اناّدحتت ،ةّيدرفلا نم جورخلل اناّدحتتو ،ةميدقلا ةايحلا نيزاوم
.تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ةايح ىلإ توملاو ةئيطخلا ةّيدوبع نم لقتننل اناّدحتت
ال ،هلبقنو هيلإ يغصن امدنعو ،ليجنإلا ّرمي امدنع .يه ام ىلع ءايشألا كرتي ال ليجنإلا
حنمي ال ليجنإلا .ةبوتلا ىلإ وعديو رييغّتلا ىلع لمحي ليجنإلا .يه ام ىلع ءايشألا ىقبت
ىلإ انعفديو ،ديدج نم ريسلا ىلع انلمحي يذلا قلقلا لعشي هّنكل ،اًفئاز اًّيصخش اًمالس
نأ ديرت ،هللا ةّبحمب انُئِّفَدُت امنيب يتلا :راّنلا لثم هّنإ .انتوخإ ىلعو هللا ىلع حتفنن نأ
ىلع يضقتو - اهنم ءيش انيدل انعيمجو – ةملظملا انتايح بناوج ءيضتو ،انتّينانأ قرحت
.اندبعتست يتلا ةفئازلا مانصألا

عوسي – ايمرإو اّيليإ يف لاثملا ليبس ىلع رّكفنل - سّدقملا باتكلا ءايبنأ ىطُخ ىلع
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ىّتح يأ ،ةياهنلا ىّتح ّبحأو ،هسفن لذب ،ملاعلا يف اهمرضي يكلو ،هللا ةّبحم رانب ٌدِقَّتُم
،راّنلاب نراقي يذلا سدقلا حوّرلا نم ئلتمم عوسي .(8 ،2 يبليف عجار) بيلّصلا توم ،توملا
نورَبتعُي نيذلا ّلكل ءالتمالا يطعيو ،ميحّرلا هللا هجو نع فشكي هتّوقبو هرونبو
َراص يذلا نّيدتلا دّدجيو ،سفنلاو دسجلا حارج يفشيو ،شيمهتلا زجاوح رسكيو ،نيعئاض
.يّقنتو رّيغت ران :ران وه اذهل .طقف ةّيجراخ تاسرامم

ىلإ انوعدت اهّنإ ؟رانلا ةملك ،هذه عوسي ةملك انل ينعت اذام ،- كلو ،مكلو ،يل – اّنم دحاو لكل
ةّيهافرل ةليسو وأ ،ةّيوناث ةقيقح انناميإ حبصي ال ىّتح ،ديدج نم ناميإلا ةلعش لعشُن نأ
لاق ،عقاولا يف .عمتجملاو ةسينكلا يف مازتلالاو ةايحلا تايّدحت نم بوره يه يتلا ،ةّيدرف
ىلع لصحنل سيل يأ :نحن ديرن امك سيل نكل ،اننئمطي" هللاب ناميإلا ،نيّيتوهاللا دحأ
،هللا بورد ىلع ،كابول يد) "لمعن نأب انل حمسي يكل لب ،اندعسي ىضر وأ انّلشي مهو
ناميإلا .مانن يكل “راغصلل ةئدهتل ةينغأ” سيل ناميإلا ،راصتخاب .(184 ،2008 وناليم
!ليللا يف ىّتح نيطيشنو نيظقيتسم انيقبت يكل ةلعتشم ران وه يقيقحلا

له ؟رارمتساب ليجنإلا أرقأ له ؟ليجنإلاب فوغشم انأ له :انسفنأ لأسن نأ اننكمي كلذل
هّنإ مأ ،ةديعس ةحار ةلاح يف ينعضي هب لفتحأو هب فرتعأ يذلا ناميإلا له ؟يعم هلمحأ
ران انتاعامج يف لعتشت له :ةسينكك اًضيأ لءاستن نأ اننكمي ؟ةداهّشلا ران َّيف لعشي
ةّوقب ،نيبِعَت ،انتاوطخ ُّرُجن مأ ،ناميإلا حرفو ،ةّبحملا لامعأو ،ةالّصلا فغشو ،سدقلا حوّرلا
،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ؟ةرثرثلا يف راهنلا يضقتو ،بُدنت ٍهافشو تّيملا هجو لثم ٍهجوب ،ةداعلا
ةّبحم رانب نودقّتم نحن :عوسي لثم ،اًضيأ نحن ،لوقن نأ عيطتسن ىّتح ،اذه نم قّقحتنل
بآلا نانح ٍدحاو ّلك فشتكي ىّتح ،عيمجلل اهلمحنو ،ملاعلا يف “اهيقلن” نأ ديرنو هللا
نم اذه بلطنلو ِّلصنل .ةليمج ةايحلا لعجيو بلقلا عّسوي يذلا ،عوسي حرف ربتخيو
.انب عّفشتل ،سدقلا حوّرلا ران تلبقتسا يتلا يه :ةسيّدقلا ءارذعلا ميرم انتدّيس

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

قطانم ضعبو لاموّصلا ىلع رّثؤت يتلا ةريطخلا ةّيناسنإلا ةمزألا ىلإ هابتنالا تفلأ نأ ّدوأ
اًّدج ةفوفحم فورظ يف لبق نم نوشيعي نيذلا ،ةقطنملا هذه ناكس .ةرواجملا نادلبلا
بيجي نأ يلودلا نماضتلا نكمتي نأ لمآ .فافجلا ببسب تيمم رطخ يف نآلا مه ،رطاخملاب
يه هذه نكل ،دراوملا ُدِعبُتو هابتنالا برحلا ُفِرصَت ،فسألل .ةئراطلا ةلاحلا هذهل ةّيلاعفب
.ميلعّتلاو ةحصلاو عوجلا ةحفاكم :مازتلالا نم ردق ىصقأ بّلطتت يتلا فادهألا

يف ةّيهلإلا ةمحّرلا رازم يف مويلا اوعمّجت نيذلا جاجحلا نم ديدعلا يف ّصاخ لكشب رّكفأ
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ةمحّرلا ىلإ ملاعلا لكوأف اًماع نيرشع لبق يناثلا سلوب انحوي سيّدقلا ماق ثيح ،فوكارك
يف اهدّدجن نأ ديرن يتلا ةمالعلا كلت ىنعم ىضم تقو ّيأ نم رثكأ مويلا ىرن .ةّيهلإلا
لأسنلو .عمجأ ملاعللو اّنم دحاو ّلكل صالخلا قيرط يه ةمحّرلا .ةايحلا ةداهش يفو ةالّصلا
.اًديدش اًباذع بّذعتي يذلا يناركوألا بعّشلا لجأ نم ةقفشو ةمحر ،ةّصاخ ةمحر هللا

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