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ةعيرش باتك عفري ارْزَع نهاكلا :نيتيزاوتم نيتكرح دجن ليجنإلا يفو ىلوألا ةءارقلا يف
فئافل حتفي عوسي ،ةرصانلا عمجم يفو .سانلا عيمج مامأ هنلعيو هحتفيو ،اًيلاع هللا
نالقني نادهشم امهّنإ .عيمجلا مامأ ايعشأ يبنلا رفس نم اًعطقم أرقيو ةسدقملا رافسألا
نحن انسل ،ناميإلا ةريسم يفو سّدقملا هللا بعش ةايح بلق يف :ةّيساسأ ةقيقح انل
.هتملكو دوجوم هللا ،يسيئرلا ناكملا يف لب .انتاملكو نيدوجوملا

َلبَق هيف انَراتخا" ،ّيلزألا هتملك ،حيسملا يف .انيلإ هللا اههجو يتلا ةملكلاب ءيش ّلك أدب
ذنم .(9 ،33 رومزم) "دِجوف َرَمَأو ناكف َلاق" :نوكلا قلخ هتملكب .(4 ،1 سسفأ) "مَلاعلا ِءاشنِإ
ةيطالغ عجار) نامزلا ءلم يف ،اًريخأو ،(1 ،1 نييناربع عجار) ءايبنألاب انمّلك ةميدقلا روصعلا
،ايعشأ يبنلا ةءارق عوسي ىهنأ نأ دعب ،ببسلا اذهل .ديحولا نبالا ،هتملك انيلإ لسرأ ،(4 ،4
دقل .(21 ،4 اقول) "ةيآلا هذه تَّمَت مويلا" :لاق ،لبق نم هب عمسُي مل اًئيش ،ليجنإلا يف ،نلعأ
تءاج سدقلا حوّرلا لمعبو .اًدسج تراص عوسي يف .تقّقحت لب ،اًدعو هللا ةملك ْدُعَت مل :تَّمَت
.انحارج يفشتو انتاعقوت قّقحتل ،انيف نكست نأ تدارأو اننيب نكستل

- (20 ةيآلا عجار) ةرصانلا يف عمجملا لهأ لثم ،عوسي يف انرظن تّبثنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
- ؟اًريثك هنع ثيدحلا ّمت ثيح اذه هلعف يذلا ام ؟ديدجلا ام :مهنم اًدحاو ناكو هيلإ اورظن
ةملكلا :رخآلاب دحاولا نيطبترم ةملكلل نيهجو يف مويلا لّمأتنل .هتملك لبقتسنلو
ىلإ اندوقتو هللا انل رهظُت :زكرملا يف اهّنإ.ناسنإلا ىلإ اندوقت ةملكلاو هللا انل رِهظُت
.ناسنإلا
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دّدحملا عطقملا اذه ىلع هقيلعت يفو ،هتلاسر ةيادب يف ،عوسي .هللا انل رِهظُت ةملكلا ،اًلّوأ
ةيآلا عجار) نيدهطضملاو ءارقفلا ريرحتل ءاج :هدارأ ام حضاو دصق نع نلعأ ،ايعشأ يبنلا نم
انرقفب ينتعي يذلا وهف ،ههجو انل هللا رهظأ ،ةسدقملا رافسألا يف ديّدحتلابو ،اذكهو .(18
،ال ،هلل ةهوشملا ةروصلا كلت - تاوامّسلا يف رخصلا لثم اًسلاج اًدّيس سيل هّنإ .انريصمو
الو هل ساسحإ ال ،انع اًديعب اًدراب اًبقارم سيل هّنإ .انتاوطخ عبتي ٌبأ لب - كلذك رمألا سيل
لثم فرذيو يكبي هّنأ دح ىلإ انل متهيو ،اًديدش اًّبح انتايح ّبحي ،انعم هللا وه لب ،روعش
فقيو ،انحصنيو ،انع عفادي ،ناسنإلل ّبحملا حوّرلا وه لب .يلابي ال اًدّياحم اًهلإ سيل .انعومد
(١٨ ةيآلا عجار) “ةراسلا ىرشبلا” يه هذه .كانه اًمئاد دوجوم هّنإ.انمالآ انعم لبقيو رماغيو ،انعم
ينتعي نأ ديريو بيرق هللا :شاهدناب هيلإ اورظن نيذلا هيعمتسم مامأ عوسي اهنلعأ يتلا
يف بعشلل لاقو ،ةقيرطلا هذهب هسفن فّرع .برقلا :هللا بولسأ وه اذهو .عيمجلابو كبو يب
ةينثت عجار) “؟كنم ٌبيرق انأ امك ،هنِم ٌةبيرَق ةهلآ ُهَلٍبعش ّيأ” :عارتشالا ةينثت رفس
يتلا ءابعألا نم كضهني نأ ديري ،نونحلاو ميحّرلا برقلا اذهبو ،بيرق هللا .(7 ،4 عارتشالا
ديريو ،ةملظملا كمايأ ريني نأ ديريو ،كئاتش مايأ درب يف اًئفد ثعبي نأ ديريو ،اهتحت حزرت
دامر يف ءاجّرلا دقويل اهب كمّلكي يتلا ،هتملكب كلذ لعفي وهو .ةدّدرتملا كتاوطخ دنسي نأ
هّنإ.ءاجرلاب كتدحو ةرارم ألميلو ،كنزح تاهاتم يف حرفلا ديدج نم فشتكت كلعجيلو ،كفواخم
.موي ّلك ،رثكأ هدجتل ،قيرطلا يف بهذت كلعجي :ةهاتم يف سيل نكلو ،بهذت كلعجي

،انبولق يف هللا نع ةرِّرحملا ةروّصلا هذه لمحن له :انسفنأ لأسنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يف وه مأ ،مراص ضاق لثم هيف رّكفن مأ ؟نونحلا هللاو ،ميحّرلا هللاو ،بيرقلا هللا ةروص
لازي ال ناميإ مأ حرفلاو ءاجرلا دِّلوي ناميإ وه انناميإ له ؟دّدشتم كرامج طباض لثم انتايح
رّرحي يذلا صّلخملا هللا ؟ةسينكلا يف نلعن هلل هجو يأ ؟فئاخ ناميإ ،فوخلاب اًلقثم
نّيب ،يقيقحلا هللا ىلإ دوعن يكل ؟انبونذ ببسب انقحسي يذلا بيهرلا هللا مأ يفشيو
فواخم نم انرّرحتو ،انل هللا ةّبحم ةصق نع انثّدحت يهف .ةملكلا نم :أدبن نيأ نم عوسي انل
ليزتو ،ةفئازلا مانصألا مدهت ةملكلا .انيف ناميإلا حرف ئفطُت يتلا ،هنع ةقبسم راكفأو
،يقيقحلا ههجو ىلإ انديعتو ،هللا نع ةيرشبلا انتاروصت مدهتو ،اهمهوتن ماهوأ نع عانقلا
انتايحو انتالص بلق يف ديدج نم اهعضنلف :هدّدجتو ناميإلا يذغت هللا ةملك .هتمحر ىلإ
.هللا نم انبرقت يتلا ةملكلا ،هللا انل رهظُت يتلا ةملكلا ،بلقلا يف اهعضنل !ةيحوّرلا

امدنع .ناسنإلا ىلإو هللا ىلإ اندوقت .ناسنإلا ىلإ اندوقت ةملكلا :وهو ،يناّثلا هجولا نآلاو
نّيدت يف انقالغنا ةبرجت ىلع بّلغتن نأ اننكمي طقف كاّذإ ،ميحر ّبح وه هللا ّنأ فشتكن
مانصأ ةدابع .مانصأ ةدابع هذه.اهرّيغت الو ةايحلا ّسمت ال ةّيجراخ ةدابع ىلع رصتقي ،سّدقم
انسفنأ نم جرخن نأ ىلإ ةملكلا انعفدت .مانصأ ةدابع اهّنكل ،ةيقنم مانصأ ةدابع ،ةيفخ
يف عوسي انل فشك .ةرّرحُملا هللا ةّبحمل طقف ةعيدولا ةّوقلاب انتوخإ ءاقلل قلطننو
مل .مهرّرحيلو - اًعيمج نحن مه نيذلاو - ءارقفلاب يقتليل لسرُأ هّنإ :يلي ام ةرصاّنلا عمجم
تاقرط ىلإ لزن لب ،ةّينيدلا تالافتحالا ضعب سّأرتيل وأ ماكحألا نم ةمئاق مّدقيل ِتأي
َيِفشيلو ،مالآلا اهترفح يتلا هوجولا فطاليلو ،ةحيرجلا ةّيناسنإلاب َيِقتليل ملاعلا
انل َنَّيب ةقيرّطلا هذهب .سفنلا دّيقت يتلا لسالسلا نم انرّرحيلو ،ةمطحملا بولقلا
يف دجوت .اذه ىلإ دوعن نأ انيلعو.نيرخآلاب ينتعن نأ :يهو ،هللا يضرُت يتلا ةدابعلا
حبصن نأ وه هللا ىلع روثعلا ّنأ دقتعُيو ،لالض اذهو ،ةّدشلاو ةبالصلا براجت ةسينكلا
رمألا ...ةحضاولا ءايشألاو ،ةحيحصلا ءايشألاو ،دعاوقلا نم ديزملا عم ،ةّدشو ةبالص رثكأ
منص اذه :لقنلو روفلا ىلع ركفنل ،ةّدشلاو ةبالصلا تاحارتقا ىرن امدنع .كلذك سيل
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.كلذك سيل انهلإ .هللا سيلو

كلذ لعفت يهو - انرّيغت ال ةّدشلاو ةبالصلا - انرّيغت هللا ةملك ّنإ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
انيّزعت ةيحان نم تناك نإ هّنأل .(12 ،4 نيّيناربع عجار) فيّسلا لثم انِسفَن يف ُذَفنت امدنع
مامأ انعضتف انديعُتو ،انُّزهَتو انريثُت ىرخأ ةيحان نم اهّنإف ،هللا هجو انل رهظُتو
هقّزمي ٌملاع وه ءودهلا اذه نمث عفديس يذلا ّنأ امب ،نيئداه انكرتت ال اهّنإ .انتاضقانت
ةلاح يف انتاريربت ةملكلا عضت .نوفعضألا اًمئاد مه نمّثلا نوعفدي نيذلاو ،عوجلاو ملّظلا
ملألاب رعشن مك .انريغ ىلإ اًمئاد أطخلا بسنن انلعجت يتلا تاريربتلا كلت ،لؤاستو ةمزأ
هلعفي ام اذهو !ربلا ىلإ لوزنلاب مهل حمسُي ال هّنأل رحبلا يف نوتومي انتاوخأو انتوخإ ةيؤرل
تاديقعت ءارو ئبتخن اّلأو ،راهنلا حضو ىلإ جورخلل انوعدت هللا ةملكو .هللا مساب ضعبلا
اذام” وأ ،“هتلكشم اهّنإ” ،“مهتلكشم اهّنإ” ،“هلعفأ ءيش كانه سيل” لوقلا ءاروو ،لكاشملا
هللا ةدابع ديحوت ىلعو ،لعفلا ىلع انّثحتو  .“كانه مهكرتنل” ،“؟انأ لعفأ نأ يننكمي
انسفنأ لّلدنلو ،انسفنأ نع هّفرُنل انل َطعُي مل سّدقملا باتكلا ّنأل .ناسنإلاب ةيانعلاو
ةبالّصلا نع تمّلكت دقل.مهحارج نم برتقنلو نيرخآلا ءاقلل جرخنل لب ،ةّيكئالم ةّيناحورب
يتلا ،ىرخألا هذهو .ةسينكلا براجت ىدحإ يه يتلا ،ةثيدحلا ةيجاليبلا كلت نع ،ةّدشلاو
يتلا ،ةيصونغلا ةيحورلا تاكرحلا :مويلا ىرخألا براجتلا نم يهو ،ةيكئالم ةيناحور نع ثحبت
يذلا ةملكلا .عقاولا سملب كل حمست الو “رادملا” يف كعضت يتلاو هللا ةملك كل مّدقت
انعضو لب ،ةايحلا نم انجرخي مل هّنإ .انيف اًرشب ريصي نأ ديري (14 ،1 اّنحوي عجار) اًرشب راص
فنعلاو ،ءارقفلا خارصو ،انتوخإ ةاناعم ىلإ عامتسالا يفو ،موي ّلك فورظ يفو ،ةايحلا يف
،نيلماع لب ،نيلابم ريغ نيّيحيسم نوكن ال ىّتح ،بكوكلاو عمتجملا نايذؤي نيذللا ملّظلاو
.نيّيوبن نيّيحسمو ،نيعدبم نيّيحسمو

تقولا يف ،مويلا دّسجتي نأ ةملكلا ديري .(21 ،4 اقول) "ةَيآلا هذه تَّمَت َموَيلا" :عوسي لاق
نرقلا نم تاّيسنرفلا تافوصتملا ىدحإ .يلاثملا لبقتسملا يف سيلو ،هيف شيعن يذلا
:اًتيم اًفرح" تسيل هللا ةملك ّنأ تبتكو ،يحاوضلا يف ليجنإلا شيعت نأ تراتخا ،يضاملا
فورظ نم يأ :“مويلا” نم توص وه اّنم هللا ةملك هيضتقت يذلا توّصلاو [...] .ةايحو حور اهّنإ
وناليم ،Gribaudi رشن راد ،ناميإلا حرف ،ليربليد نيلدام) "انبيرق تاجايتحاو ةّيمويلا انتايح
ةيزعتو ةيّرح ماّدُخ حبصن نأو ،عوسيب يدتقن نأ ديرن له :اًذإ انسفنأ لأسنل .(258 ،1994
،نيرخآلا ىلإ يغصت نأ ىلإ ليمت ةسينكو ؟ةملكلل ةعيطُم ةسينك نحن له ؟نيرخآلل
،فوخلا دقُع ّلحنف ،مهيلع لقثي اّمم تاوخألاو ةوخإلا لِشَتنَتِل نوعلا دي ّدم يف ةمزتلمو
؟اذه ديرن له ؟ةايحلا ئفطُي يذلا نزحلاو يلخادلا بعّتلاو ،رقفلا نوجس نم نيفعضألا رّرحنو

.انتاوخأو انتوخإ ضعبل يحيسملا ميلعّتلا يمّلعمو ءاُّرق ةبتر حنم متيس ،لافتحالا اذه يف
هحرفو هتيزعت لصت ىّتح ،هنالعإو عوسي ليجنإ ةمدخ يف مهملا لمعلا ىلإ نوّوعدم مهّنإ
،نيقداص ىَرشُب يلماح نوكن نأ يهو :اًضيأ اّنم ٍدحاو ّلك ةلاسر اهّنإ .عيمجلا ىلإ هريرحتو
قّمعت ةملكلا عدنلو ،اًديدش اًّبح سّدقملا باتكلا ّبحنل ،كلذل .ملاعلا يف ةملكلل ءايبنأو
.للم نود نيرخآلا ّبحن نأ ىلإ انلمحتو هللا يف ديدج وه ام ّلك نع فشكتو ،انلخاد يف رفحلا
ةبالص ةيأ نم رّرحتن اذكه!اهتايحو ةسينكلا ةّيوعر بلق يف ىرخأ ةّرم هللا ةملك عضنل
.انتاوخأو انتوخإب ينتعن نأ نود “رادملا” يف انعضي يذلا تايناحوّرلا مهو نم رّرحتنو ،ةّدشو
،اهب ِّلصنلو ،اهيلإ ِغصنلو .اهتايحو ةسينكلا ةّيوعر بلق يف ىرخأ ةّرم هللا ةملك عضنل
.اهب لمعنلو
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