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ةيحان نِم ."هللا ُةَمكِحو ِهللا ُةَردُق ،[...] بولْصَم ٍحيسَمِب ُرِّشَبُن انَّنِإف" :سلوب سيّدقلا نلعأ
:اًمامت اًفلتخم اًئيش لّثمي ،ةّيرشبلا ةمكحلا رظن يف ،بيلّصلا ّنأ لوسّرلا يفخُي ال ،ىرخأ
.هنم ةايحلا تءاج كلذ عمو ،توملل ًةادأ بيلّصلا ناك .(24-23 ،1 ستنروق 1) "ةقامَح" ،"راثِع" هّنإ
بعش همّركي اذهلو .هللا ةّبحم لامج انل رهظأ كلذ عمو ،هيلإ رظّنلا يف دحأ بغري ال اًئيش ناك
انديب اّنحوي سيّدقلا ليجنإ انذخأي .مويلا ديع يف ايجروتيلّلا هب لفتحتو سّدقملا هللا
.بيلّصلا دنع ،ديدحتلاب كانه ّيليجنإلا ناك ،عقاولا يف .ّرّسلا اذه يف لوخّدلا ىلع اندعاسيو
ىأر .(35 ،19 اّنحوي) "دِهَش ىَأر يذَّلاو" :بتكف ،ةبشخلا ىلع اًقّلعم ،اًتيم ،عوسي لّمأتي ناك
.دهشو اّنحوي سيّدقلا

هآر ام ىأر هّنأ دّكؤملا نم ؟بيلّصلا تحت اّنحوي ىأر اذام نكلو .ةيؤّرلا دجوت ،ءيش ّلك لبق
،ةديدعلا ملاظملا ىدحإ اهّنإ .نينثا ِنيَمِرجُم نيب ةّيشحوب تام ،حلاّصلاو ّرابلا ،عوسي :نورخآلا
يف ثادحألا راسم ّنأ فلألا ليلدلاو ،خيراتلا رّيغت ال يتلا ةديدعلا ةّيومدلا تايحضتلا ىدحإو
يف بيلّصلا .نورهدزيو رارشألا رصتنيو ،مهنم صّلختلا ّمتي نوحلاصلا :رّيغتي ال ملاعلا
.قافخإ ملاعلا رظن
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،بيلّصلا قطنم لبقن الف ،ةّيحطسلا ىلوألا ةرظّنلا هذه دنع فقنو رطاخن دق اًضيأ نحنو
هلإلا ،مالكلاب اّلإ لبقن ال .هيلع روثي ملاعلا ّرش كرتي نأب هللا انصّلخي نأ لبقن الو
ىلإ حمطن ةّرم مك .ةريبك ةبرجت اهّنإ .رصتنُمو ّيوق هلإب ملحنو ،بولصملاو فيعّضلا
.ميركتلاو دجملا ىَقلَتو ،ةّيمهأو نأش اهل ةرَّفظُم ةّيحيسم ىلإو ،نروصتنم اهعنص ةّيحيسم
.ةميقعو ةّيويند يه بيلّصلا نود نم ةّيحيسملا ،نكل

حيسملا يف هللا دجم كردأ دقل .هللا لمع بيلّصلا يف ،كلذ لدب ،اّنحوي سيّدقلا ىأر
هسفن مّدقي يذلا هللا وه لب ،اًرساخ سيل وه ،رهاظملا نم مغّرلا ىلع ،هّنأ ىأرو .بولصملا
نأ هناكمإب ناكو ،هتايح ظفحي نأ هناكمإب ناك ؟كلذ لعف اذامل .ناسنإ ّلك لجأ نم ةّيعاوط
رَمغُي نأو ،هيف لخدي نأ دارأ ،كلذل اًفالخ .فنعلاو ءاقشلاب ءيلملا انخيرات نع اًديعب ىقبي
ناك امهم ضرألا ىلع صخش ّيأ نوكي اّلأ بجي هّنأل .بيلّصلا :بعصألا قيرّطلا راتخا اذهل .هيف
ةرثعم يفو ،نالذخلا يفو ،مالّظلا يفو ،قيّضلا يف ،كانه ىّتح ،هاقلي نأ ردقي ال هسأي
صِّلخُيل ،رضح هللا ،نوكي نأ نكمي ال هللا ّنأ دقتعن ثيح ،ديدحّتلاب كانه .هئاطخأو هئاقش
ىلع خرص ،وه هفرع اًطابحإ ةرارم انطابحإ َّدشأ لعجيلو ،سأيلا ّسمي نأ دارأ ،سئاي صخش ّلك
صِّلخُت .صِّلخت ةخرص اهّنإ .(1 ،22 رومزم ؛46 ،27 ىّتم) "؟ينَتْكَرَت اذامِل ،يهلِإ ،يهلِإ" :بيلّصلا
.اًدبأ ،اندحو دعب انسل ،هعم ،نآلا نحنو .هنع اًيِّلخت اَّنع عيمجلا َيِّلخت لعج هللا ّنأل

بيلّصلا ّنأ نيسيّدقلا ضعب مّلع ؟بيلّصلا يف دجملا ىرن نأ مّلعتن نأ اننكمي فيك
ةرظن ءاقلإو باتك ءارش يفكي ال .هأرقنو هحتفن نأ انيلع بجي ،هفرعن يكلو ،اًباتك هبشي
يف شوقنم وأ موسرم هّنإ :بيلّصلا ىلع هسفن ءيشلا قبطني .تيبلا يف هضرعو هيلع
يفو ،تيبلا يفو ،قنُعلا لوح :نابلّصلا نم ىصحُي ال ددع كانه .انسئانك نم نكر ّلك
مل اذإو ،بيلّصلا ىلإ رظننو فّقوتن مل اذإ ،كلذ ّلك ىلإ ةجاح ال نكلو .بيَّجلا يفو ،ةراّيسلا
بلقلا خفتني مل اذإو ،انلجأ نم ةحوتفملا هحورج نم شهدنن مل اذإو ،انبولق هل حتفن
ّلظيس ،كلذ لعفن مل نإ .انل هّبح ببسب حِرُج يذلا هللا مامأ ِكبن مل اذإو ةفطاعلاب
ال .ةايحلا يف نارّثؤي ال امهّنكل ،اًدّيج نافورعم هفّلؤمو هناونعو ،ءورقم ريغ اًباتك بيلّصلا
اًزمر ،كلذ نم ىندأ ،اًصوصخ هْلعجن الو ،اًّيوقت اًعوضوم هلعجنف بيلّصلا ىنعم نم لِّلقن
.ةّيعامتجالاو ةّينيدلا هتّيمهأ هل ةمالع وأ ،اًّيسايس

،عوسي يف انرظنب انقَّدح اذإ .ةداهّشلا يهو :ةيناّثلا ةوطخلا يتأت بيلّصلا يف لّمأتلا نمو
انيلع يلوتست حيسملا ةّبحمو ،انحمالم هحمالم حبصت :انهجو ىلع ساكعنالاب ههجو أدبي
ةبعص تاقوأ يف ةّمألا هذه يف حيسملا ةّبحمل اودهش نيذلا ءادهّشلا يف رّكفأ .انرّيغتو
ملف مه اّمأ .ناميإلاب فارتعالا مدعو ،ءابتخالاو ،توكّسلاب عيمجلا اناصوأ امدنع ،ةياغلل
انه اوتامو اوناعف ءايخسأ اوناك صاخشألا نم مك .اودهشي نأ اّلإ اوعيطتسي مل ،اوعيطتسي
.هيف اولّمأت املاط يذلا ةّبحم لجأ نم تقّقحت ةداهش اهّنإ !عوسي مسا لجأ نم ايكافولس يف
.توملا يف ىّتح ،هب هّبشتلا ةجردل

ال ،هلل ركّشلاو ،انه .ةداهّشلا صرف هيف صقنت ال ثيح ،اذه انتقو يف اًضيأ رّكفأ ينّنكل
لُطبَت نأ نكمي نكلو .ملاعلا نم ةريثك ىرخأ نكامأ يف امك نيّيحيسملا دهّطضي نم دجوي
ال بيلّصلا ّنأل .ةحيرص ةداهش بيلّصلا بّلطتي امنيب .روتفلاو ةّيويندلا حورب ةداهّشلا
؟ةقيرط ّيأو .شيعلل ةديدج ةقيرطل اًّيقن اًردصم لب ،اًيلاع عفرُي اًملع نوكي نأ ديري
سيلو هبلق يف بيلّصلا لمحي يذلا دهاّشلا .تابيوطتلا يفو ،ليجنإلا يف يتلا ةقيرطلا

2



.مهلجأ نم هتايح عوسي لذب ٍتاوخأو ًةوخإ عيمجلا ىري لب ،اًّودع دحأ يف ىري ال ،هقنع لوح طقف
بيلّصلا دهاش مدختسي الو .رضاحلا نم رّمذتي الو يضاملا ءاطخأ بيلّصلا دهاش رّكذتي ال
نم هتايح لذبي نأ لب ،هتّصاخو هسفن ضرفي نأ ديري ال وهف :ةّيويندلا ةّوقلاو عادخلا قُرُط
اذه :عِرَو هّنأ ىلع دعب اميف هسفن رهظُي ىّتح ةّصاخلا هعفانم نع ثحبي ال .نيرخآلا لجأ
ةّيجيتارتسا بيلّصلا دهاش عبتي .بولصملا هلل ةداهش سيلو ،ةّيجاودزالا نيد ربتعُي
ىلع انه تاراصتنا رظتني ال .ةعضاوتملا ةّبحملا :مّلعملا ةّيجيتارتسا يهو ،طقف ةدحاو
نم ةديدج ءايشألا ّلك لعجتو ةّيمويلا ةايحلا يف رمثت حيسملا ةّبحم ّنأ ملعي هّنأل ،ضرألا
.اًرامث يطعتو تومتف ،ضرألا ىلع طقست يتلا ةرذبلا لثم ،لخاّدلا

نيذلا صاخشألل ةزيزعلا ىركّذلاب اوظفتحا .اًدوهش متيأر دقل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةّبحمب مهتايحب اوّحض دقو ،ءاطسبو نوعضاوتم صاخشأ مهّنإ .ناميإلا ىلع مكوّبرو مكوعضرأ
ُدِلَي .خيراتلا رّيغتس يتلا يه مهتايحو ،ةّيمويلا ةايحلا لاطبأ ،انلاطبأ مهّنإ .ةياهّنلا ىّتح
لب ،ملاعلا ةّوقب سيل :ناميإلا رشتني اذكه .ةايحلا نوحنمي مهّنأل ،نيرخآ اًدوهش دوهّشلا
تنأ كلأسي ،عوسي ّبّرلا انلأسي ،مويلاو .ةداهّشلاب لب ،ةينبألاب سيل ،بيلّصلا ةمكحب
."؟اًدهاش يل نوكت نأ ديرت له" :يِّوَدملا بيلّصلا تمصب انأ ينلأسيو ،تنأ ،تنأ ،اًضيأ

،اهلثم اًحوتفم بيلّصلا باتِك ٌدحأ َري مل .ةثُجْلُجلا ىلع اّنحوي عم ةسيّدقلا هللا ةدلاو تناكو
رظن لِّوحنل ةمعنلا اهتعافشب بلطنل .ةعضاوتملا ةّبحملا لالخ نم اهُلثم هل ٌدحأ دهشي ملو
.انتداهش رامث جضنتو ،هَءلِم انناميإ رهزي ٍذئدنع .بيلّصلا ىلإ بلقلا
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