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!كرابم ديع !ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

راد يذلا راوحلا ،ءامّسلا ىلإ ءارذعلا ميرم انتدّيس لاقتنا ديع يف ،مويلا ليجنإلا انل مّدقي
تلاق ،تاباصيلأ ىلع تمّلسو َتيبلا ميرم تلخد امدنع .اهتبيرق تاباصيلأ نيبو اهنيب
تاملكلا هذه .(42 ،1 اقول) "!ِكِنطَب ُةَرَمَث ٌةَكَرابُمَو !ءاسِّنلا يف ِتنَأ ٌةَكَرابُم" :تاباصيلأ اهل
.ميرم اي كيلع مالّسلا ةالص نم أّزجتي ال اًءزج تحبصأ ،شاهدنالاو حرفلاو ناميإلاب ةئيلملا
ميرم ىلع مّلسن :تاباصيلأ لثم لمعن ،ةفولأملاو ةليمجلا ةالّصلا هذه اهيف ولتن ةّرم ّلك
.عوسي انل لمحت اهّنأل ،اهكرابنو

مظعت” ديشن ،خيراتلا ّلكلو انل ةيده وه ،ديشنب تباجأو تاباصيلأ ةكرب ميرم ْتَلَّبقت
ةمينرت هّنإ .“ءاجّرلا ديشن” هّنأب هفّرعن نأ اننكمي حيبست ديشن هّنإ .“ّبّرلا يسفن
نم دعبأ ىلإ ميرم تبهذو .اهيف هلإلا ّبّرلا اهقّقح يتلا ةميظعلا رومألل ليلهتو حيبست
ِنع َءايِوقَألا َّطَح" هلإلا ّبّرلا ّنإ اًلثم تلاق .هبعش خيرات ّلك يف هللا لمع يف تلّمأت ذإ ،كلذ
.(53-52 تايآلا) "نيغِراف مهَفَرَص ءايِنغَألاو ،تاريَخلا َنِم َعايِجلا َعَبشَأ .ءاعَضُولا َعَفَرو ،شورُعلا
يف ءارذعلا ميرم انتدّيس اًليلق غلابت ْمَلَأ :لءاستن دق ،تاملكلا هذه ىلإ يغصن امدنع
يه امنيبف .ةقيقحلا عم قِفَّتي ال هتلاق ام ّنأ ودبي ،عقاولا يف ؟دوجوم ريغ ملاعل اهفصو
لازي ال ناك ،فيخملا سدوريه ،اًلثم :شورعلا نع اوُّطَحُي مل نمزلا كلذ ءايوقأ ،مّلكتت تناك
.راهدزالا يف ءاينغألا ّرمتسا امنيب ،مه امك اوّلظ عايجلاو ءارقفلا ىّتحو .هشرع ىلع اًتباث
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- خيراتلا انل لّجست نأ ءارذعلا ميرم دِرُت مل ؟هنم ىنعملا وه ام ؟اذه ميرم ديشن ينعي اذام
ةطقن اهيف ّلهتسا هللا ّنإ :وهو كلذ نم َّمَهأ اًرمأ انل لوقت نأ تدارأ لب - ةّيفحص تسيل يهف
تَعِفُر ،ةعضاوتملاو ةريغصلا ،يه .يئاهن لكشب ءايشألل اًديدج اًماظن عضوو ،ةّيخيرات لّوحت
اذهو ،نيغراف ملاعلا ءايوقأ يقب امنيب ،- مويلا كلذب لفتحنو – ءامّسلا دجم ىلإ تَلِمُحو
هب ىهتنا فيك .رزاعل ،ريقف هباب ىلع ناك يذلا ينغلا لجرلا كلذ ِلَثَم يف اورّكف .مهريصم
بالقناو ،ّيرذج رييغتب رِّشبت ءارذعلا ميرم انتدّيس ،ىرخأ ةرابعب .ةغراف ٍديأب ىهتنا ؟رمألا
ْتَقَبَتسا دقو ،اهئاشحأ يف عوسي لمحت يهو تاباصيلأ عم مّلكتت تناك امنيب .مَيقلا يف
ءاينغألا ترّذحو نوّيوابوطلا مه نيعضاوتملاو ءارقفلا ّنأ تنلعأ امدنع ،اهنبا هلوقيس ام
:ةالّصلا هذهب ،ديشنلا اذهب ءارذعلا تأّبنت ،كلذل .يتاّذلا مهئافتكا ىلع نودمتعي نيذلاو
،نومدخي نيذلا مه لئاوألا لب ،لئاوألا مه اوسيل لاملاو حاجّنلاو ناطلّسلا باحصأ ّنأب تأّبنت
يه ةّيقيقحلا ةطلّسلا ّنأ مهفن ،اهدجم يف اهيلإ رظنن امدنعو .نوُّبحُي نيذلاو نوعضاوتملاو
اذه ّنأو .ّبِحن نأ ينعي ةدايسلاو كلملاو – ةمدخلا يه ةّيقيقحلا ةطلّسلا :اذه َسنن ال – ةمدخلا
.ءامّسلا ىلإ قيرّطلا وه

سمي ميرم هتنلعأ يذلا بالقنالا اذه له :لءاستن نأ اننكمي انسفنأ ىلإ رظنن امدنع كلذل
ءامّسلا وه يتايح فده ّنأ نمؤأ له ؟ةطلّسلا يه ةمدخلاو ،كلُملا يه ةّبحملا ّنأ نمؤأ له ؟يتايح
رومألاب طقف ّمتهأو ،ضرألا ىلع انه عتمم تقو ءاضقب طقف ّمتهأ يّنإ مأ ؟سودرفلاو
ميرم لثم مأ ،مؤاشّتلا ّخف يف عقأ له ،ملاعلا ثادحأ عباتأ انأو ،اًضيأو ؟ةّيداملاو ةّيضرألا
ةوخإلا اهّيأ ؟رَغِّصلاو ةعادولا لالخ نم ةميظع ءايشأ قّقحي يذلا هللا لمع زّيمأ نأ فرعأ ،ءارذعلا
اهّنإ :ةريسملا فده ىرن ،اهيف :لمألا انيف ييحتو ءاجّرلا ديشن مّنرت ميرم مويلا ،تاوخألاو
ءامّسلا ّنأ انل تنّيب .ةرصتنم يهو ،ءامّسلا ّطخ ،اًسفنو اًدسج ،اهنايك ّلكب تربع ةقيلخ لّوأ
اًضيأ نحن ملستسن مل نإ ،اندي لوانتم يف ءامّسلا ،معن ؟كلذ فيك .اندي لوانتم يف
دق .ةئيطخلل ملستسن ال .ءاخسب نيرخآلا انمدخو عضاوتب هللا انحّبس لب ،ةئيطخلل
يه ام اوَسنت ال .“ميحر هّنأل ،اًمئاد كنم بيرق ّبّرلا نكل” - “فيعض انأ ،تبأ اي” :مكدحأ لوقي
،انديب كسمت ،انتدلاو .هبولسأب اّنم بيرق اًمئاد هّنإ .نونحو فوؤَرو بيرق هّنإ :هللا ةقيرط
ميرم كرابنل .سودرفلا يف رّكفن نحنو حرفن نأ ىلإ انوعدتو ،دجملا ىلإ انقفارتو
ىلع ءامّسلا ىرن انلعجت نأ ىلع ةرداق ةرظن انيلع يقلُت نأ اهنم بلطنلو انتاولصب
.ضرألا
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نيرضاحلا متنأ ،ءامّسلا ىلإ ءارذعلا ميرم لاقتنا ديع ةبسانم يف اًديعس اًديع ،مكل ىّنمتأ
،ةحار ةرتف اوذخأي نأ نوعيطتسي ال نيذلا نيريثكلا كلذكو ،ةزاجإ يف مه نيذلاو ،انه
نيذلا يف مايألا هذه يف نانتمالا عم رّكفأو !مهاسنن ال .ىضرملاو نيديحولا صاخشألاو
.انلجأ نم مكلمعل اًركش .عيمجلل اهنع ىنغ ال يتلا تامدخلا نونمضي

ةرايز ىلع ةصرفلا مهيدل نيذلا كئلوأ ثحأ ،ءارذعلا ميرم انتدّيسل سّركملا مويلا اذه يفو
ةسينك ىلإ نوبهذي جاجحلاو امور ناكس نم ديدعلا .ةيوامّسلا انتدلاو ميركتل يميرملا رازملا
بعّشلا صالخ ميرم لاثمت مامأ ةالّصلل (Santa Maria Maggiore ) ىربكلا ميرم ةسيّدقلا
ابابلا هعضو دق ناك ،مالّسلا ةكلم ءارذعلا ميرمل لاثمت اًضيأ دجوي كانه .ينامورلا
هللا حنمي ىتح ءارذعلا ميرم انتدّيس ةعافش بلط يف رمتسنل .رشع سماخلا ستكيدنب
.يناركوألا بعّشلا لجأ نم صوصخلا هجو ىلع ِّلصنلو ،مالّسلا ملاعلا

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