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لاط يتلا اًريخأ ةراشبلا تلصوو ،ةاعّرلاب هللا دجم طاحأو ،كالم رهظو .ليللا يف ٌرون عطس
هفاضأ ام ،نكلو .(11 ،2 اقول) "ّبَّرلا ُحيسملا وهو ،ٌصِّلَخُم َموَيلا ُمُكَل َدِلُو" :نورق ذنم اهراظتنا
هِذه مُكيَلِإو" :لاق ،ضرألا ىلإ ءاج يذلا هللا نودجي فيك ةاعّرلل لاق امل ،اًشهدم ناك كالملا
:ءيش ّلك اذه .لفط :ةمالعلا يه هذه .(12 ةيآ) "دَوذِم يف اًعَجضُم اًطَّمَقُم ًالفِط َنودِجَتَس :ةمالَعلا
ال .لفط طقف كلانه .ةكئالملا نم تاقوجو ،قيربو ،راونأ كانه دعي مل .ريقف دوذم يف لفط
.(5 ،9 ايعشأ) "ٌدَلَو انَل َدِلُو" :لاق نيح ،ايعشأ أّبنت املثم ،رخآ ءيش

رمأ يذلا ،سطسغوأ رصيقلاب أدبف ،عوسي ةدالو انل ىور .ضقانتلا اذه ىلع ليجنإلا ّحلي
تيب ىلإ انذخأ ،ةرشابم كلذ دعبو .هتمظع يف روطاربمإلا اًلوأ انل نّيب :ةرومعملا ّلك ءاصحإب
نيب ،دوجوم هللا انهو .هلوح نم ةاعرو ،طّمقم ريقف لفط طقف دجوي :رابك دجوي ال ثيح ،محل
.اًريغص انيلإ لزن لب ،ةمظعلا اًيطتمم انيلإ تأي مل هللا :ةلاسّرلا يه هذه .ةريغصلا رومألا
.ّمِهُم وه ام ىلإ انَديعُيو ،انصّلخيو ،انبولق َّسَمَيو ،انيلإ لصيل رَغِّصلا قيرط راتخا

نم دعبأ ام ىلإ بهذنل :اهيف رهوجلا ىلإ رظننلو ،ةراغملا مامأ فقنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
فّرعتنل ،دوجوم هّلك هللا هرغص يف .لفّطلا يف لّمأتنلو ،ةليمج يه يتلا ،ةنيّزلاو راونألا
انيف راث ولو انيلع يلوتست ةشهدلا عدنلو .“لفطلا-هللا ،هللا وه تنأ ،لفّطلا اهّيأ” :هيلع
ةجاحب ،سمشلا قلخ يذلاو .نيعارذ ىلع لمحُي نأ ىلإ ةجاحب ،نوكلا ُعَسَي يذلا .كّشلا نم ءيش
،ريغص بلق هبلق ،يهانتماللا ّبحلا .ةفطالم ىلإ ةجاحب ،اًصَّخَشُم نانحلا وهو .ءفّدلا ىلإ
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.هيّذغي نم ىلإ ةجاحب ،ةايحلا زبخ .قطني ال ريغص يلزألا ةملكلا .ةفيعض هتاقفخو قفخي
هتمظعو .اًريغص ملاعلا ىلإ ءاج هللا :سكعنم ءيش ّلك مويلا .هل نكسم ال ،ملاعلا قلاخ
.ريغص يف ترهظ

رهظأ :داليملا ديع يّدحت وه اذه ؟هذه هللا ةقيرط لبقتسن نأ فرعن له ،انسفنأ لأسنلو
ّرمتسن نحنو ،ملاعلا نويع يف اًريغص هسفن لعج .هنومهفي ال رشبلا نكل ،هسفن هللا
دعصن نأ ديرن نحنو ،هللا لزانت .همساب ىّتح امّبرو ،ملاعلا بسحب ةمظعلا نع ثحبلا يف
نع ثحبي هللا بهذ .روهّظلا يِعَّدن نحنو ،عضاوتلا ىلإ ّيلعلا راشأ .رهظن يكل ةدعاق ىلع
نينّسلا يضقن نحنو ،مُدخَيِل عوسي دِلُو .سانلا اناري نأ ديرن نحنو ،نيرهاّظلا ريغ ،ةاعّرلا
.يلخاّدلا رَغِّصلاو قفّرلا بلطي لب ،ةطلّسلاو ةّوقلا هللا بلطي ال .حاجّنلا ءارو يعّسلا يف

اهّيأ” .اًراغص نوكن نأ فرعن نأ :ةمعنلا هذه ،داليملا ديع يف عوسي نم هبلطن نأ بجي ام اذه
.“ةّيقيقحلا ةمظعلا ىلإ قيرّطلا هّنأ مهفن نأ اندعاسو .رَغِّصلا ّبحن نأ انمّلع ،عوسي ّبّرلا
يف يتأي نأ ديري هللا ّنأ نمؤن نأ ينعي ،ًالّوأ ؟رغّصلا لبقتسن نأ اًّيلمع ينعي اذام نكل
تاردابملاو ،ةّيمويلا انتايح قئاقح يف شيعي نأ ديريو ،انتايح يف ةريغّصلا رومألا
نأ ديري وه .لمعلا يفو ،ةسردملا يفو ،ةلئاعلا يفو ،تيبلا يف اهلعفن يتلا ةطيسبلا
رّدقن نأ ىلإ عوسي انوعدي :ةريبك ءاجر ةلاسر هذه .ةّيداعلا انتايح يف ةّيداع ريغ اًرومأ قّقحي
؟انصقني اذامف ،كانه انعم ناك وه نإو .ديدج نم اهفشتكنو انتايح يف ةريغّصلا رومألا
،ةنيزحلا انهوجوو انرّمذت نع َّفُكنلو .اهكلمن ال يتلا ةمظعلا ىلع انترسح اًذإ انءارو كرتنل
!نيضار ريغ اًسانأ انلعجي يذلا انعشجو

يف لب ،انتايح يف ةريغّصلا رومألا يف طقف يتأي نأ عوسي ديري ال .كلذ نم رثكأ كانه
.انئاطخأ يف ىّتح امّبرو ،انتءافك مدعو ،انتشاشهو ،انفعضب انروعش يف :انِرَغِص سفن
نم ةالابماللا ةدوربب مترعش اذإو ،محل تيب يف امك ،ليللا مالظ مكب طاحأ اذإ ،يخأو يتخأ
،اًئيش يواست الو ،كل ةميق ال تنأ” :مكلخاد يف اهنولمحت يتلا حارجلا تخرص اذإو ،مكلوح
لوقيس .بيجيس هللا ،اذهب ترعش اذإ ،ةليللا هذه يف ،“ديرت املثم اًدبأ ساّنلا كّبحُي نلو
ُترص .كفعض ينقلقي الو ،كرغص ينفيخي ال .تنأ امك كّبحأ انأ” :ةليللا هذه يف كل
،يّنم فخت ال ،ةبيبحلا تخألاو ،بيبحلا خألا اهّيأ .كاخأ ُترص ،كهلإ نوكأ ىّتحو .كلجأ نم اًريغص
.“كبلق يل حتفاو يِب قِث :طقف اذه كلأسأو ،كنم بيرق انأ .ّيف كتمظع دجتس

يف ةريغصلا رومألا يف عوسي قناعن نأ :وهو ،اًضيأ رخآ اًئيش ينعي اًراغص نوكن نأ لبقن نأ
نم رثكأ ،نوهبشي نيذلا مه .نيريخألا يفو ءارقفلا يف همدخن نأ يأ ،هّبحن نأ .موي ّلك
فوخ انمجاهي ،هذه ةّبحملا ةليل يف .همّركن نأ ديري وه مهيفو .اًريقف دلُو يذلا عوسي ،مهريغ
،عوسي ىدل نولّضفملا مهّنإ .انتالابمالب ءارقفلا انراقتحاب ،هللا ةّبحم حرجن نأ :وهو ،دحاو
نل ،انه ءامّسلا دجي مل نم" :تلاق ،ةرعاش تبتك .ءامّسلا يف اًموي اننولبقتسيس نيذلا
،انرظن نع ءامسلا ِبِغت ال .(P96-17 ،دئاصق ،نوسنكيد يليميإ) "ىلُعلا يف كانه اهدجي
.مهب هسفن ىَهام هّنأل ،نيجاتحملا يف هفطالنلو ،نآلا عوسيب ِنتعنلو

.ءارقفلاو راغّصلاب اًطاحم ناك دلُو امدنع عوسي ّنأ فيك ىرنو ةراغملا ىلإ ىرخأ ةّرم رظننل
اوناك مهّنأل هودجو دقل .عوسي ّبّرلا ىلإ اًبرق مهرثكأو ةطاسب سانلا رثكأ اوناك .ةاعّرلا اوناك
،نولمعي اوناك .(8 ،2 اقول) "مهِتَّيِعَر ىلع ِليَّللا يف َرَهَّسلا َنوبَوانَتَي ،ةَّيِّرَبلا يف َنوتيبَي"
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نكي مل .عيطقلا ىلع دمتعت تناك لب ،ةصاخ تاقوأ مهتايح يف نكي ملو ءارقف اوناك مهّنأل
بسحب مهسفنأ اومّظن لب ،نوديري امنيأو نوديري امفيك اوشيعي نأ مهتعاطتساب
نيّيسنملا نم برقلابو ،مهنم برقلاب ،كانه عوسي َدِلُوو .اهب نونتعي يتلا فارخلا تاجايتحا
ةمارك حنميل يتأي .ةنحم يف ناسنإلا ةمارك نوكت ثيح عوسي يتأي .ةّيشماهلا فارطألا يف
نكلو ،ةّمهملاو ةفّقثملا تاّيصخشلل سيلو :ًالّوأ هسفن رهظُي مهلو ،نيدعبتسملل
لمعلا ةواسق ألميل ةليللا هذه يف هللا يتأيس .نولمعيو نوِّدجي نيذلا ءارقفلا ساّنلل
نأ اًضيأ نكلو ،لمعلا قيرط نع ناسنإلل ةمارك يطعن نأ ّمهم وه مك انرّكذي هّنإ .ةماركلاب
:دّدرنل اذه ةايحلا موي يف .لمعلل اًدبع سيلو ٌدّيس ناسنإلا ّنأل ،ناسنإلا لمعل ةمارك يطعن
.اذهب مزتلنلو !لمعلا يف ىتوم ىفك

حملن نأ اننكمي ثيح ،اهدودح ىصقأ ىلإ انراظنأ عّسونلو ،ةراغملا ىلإ ةريخأ ةّرم رظننل
عوسي لوح ءيش ّلك ّنأ مهفنو رظننل .عوسي ّبّرلل اودجسيل ّجح ةلحر يف مهو ،سوجملا
،ءاينغألاو نومّلعتملا اًضيأ لب ،ةاعّرلاو ،نوريخألا طقف دجوي ال :ةدحاو ةدحو يف اًعم عمتجي
نيذلاو سوجملا لثم نودجسي نيذلا ،ءاينغألاو ءارقفلا اًعم فقي ،محل تيب يف .سوجملاو
نع انراكفأ سيلو :زكرملا وه عوسي نوكي امدنع هناكم دجي ءيش ّلك .ةاعّرلا لثم نولمعي
ىلإ دعنلو ،محل تيب ىلإ دعنل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اذهل .يحلا ،هسفن وه لب ،عوسي
،جاّجحلا سوجملا ىلإ رظننل .ةّبحملاو دوجسلا ىلإو ،لّوألا ّبحلا ىلإو ،ناميإلا رهوج ىلإ :لوصألا
ناسنإلاو ناسنإلا يف هللا ثيح ،محل تيب ىلإ ،ةريسم تأدب ًةّيدونيس ًةسينك ،بهذنلو
ناكملا يف نوريخألا سلجي ثيحو .هل ُدَجسُيو لّوألا ماقملا يف عوسي ّبّرلا ثيحو .هللا يف
هللا انحنميل .فينصت ّيأ نم ىوقأ ةّوخأ يف اًعم نوفقي سوجملاو ةاعّرلا ثيحو .هيلإ برقألا
.محل تيب ىلإ دعنل .ساسألا وه اذه .ةّيوخأو ةريقفو ةدجاس ةسينك نوكن نأ

،ةاعّرلاو ،ةسدقملا ةلئاعلا مّدقي يذلا ،داليملا ليجنإل نيعيطم ،كانه ىلإ بهذن نأ انل ٌنسح
.ّجح يه ةايحلا ّنأل ،انتريسم يف قلطننل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .ةريسم يف مهّلك :سوجملاو
يف انّنأ انرّكذي فيطل رون هّنإ .ةليللا هذه يف ءيضيس اًرون ّنأل ظقيتسنلو ،ضهننل
جهتبنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .(5 ،5 يقينولاست 1 عجار) روّنلا ءانبأ ،ءاَّبحأ ٌءانبأ نحن انِرَغِص
هذه نم ًءادتبا ملاعلا يف ّعشيس يذلا ،عوسي رون ،روّنلا اذه اًدبأ ٌدحأ ئفطُي نل هّنأل ،اًعم
.ةليللا
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