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ّبّرلا هلمع ام عبتن نأ ديفملا نم .عوسيل لاعفأ ةعبرأ هانعمس يذلا يّلجتلا ليجنإ ُدِروُي
.انتريسم لجأ نم تاميلعّتلا هتاكرح يف دجن ىّتح ،عوسي

ىضَم" :عوسي ّنإ ّصّنلا لاق ،(ُهَعَم مهَذَخَأ) مهِب ىَضَم وه - عوسي لاعفأ نم – لّوألا لعفلا
دقل :هبناج ىلإ انذخأ يذلا وهو ،ذيمالّتلا ذخأ يذلا وه .(28 ،9 اقول) "َبوقعيو اَّنحويو َسرطُبِب
انذخّتا نيذلا نحن نكن مل .رايتخالاو ،ةمعّنلا ّرس ةيادبلا يف كلانه .اناعدو انراتخاو ،انّبحأ
انمّدق نيذلا نحن نوكن نأ لبقو .اَّنم قاقحتسا نود نمو ،اناعد يذلا وه ناك لب ،ًالّوأ رارقلا
ةوخإلا اهّيأ .ةّيناجملا هللا ةّبحم ةّيطع ،ةّيناجم ةّيطع ىلع انلصح نحن ،اهانبهوو انتايح
عنص .ةّيلصألا ةمعّنلا نم ،انه نم موي ّلك ديدج نم قلطنت نأل ةجاحب انتريسم ّنإ ،تاوخألاو
.اندي نم انذخأ .اَنِب ىَضَمو انمساب اناعد :اّنحويو بوقعيو ،سرطب عم عنص املثم انعم عوسي
.هتّبحمب انْلَّدبَت دقو ،دبألا ىلإ هعم نآلا ذنم اناري ثيح ،سّدقملا هلبج ىلإ ؟نيأ ىلإ انذخأيل
ةرارملاب رعشن امدنع ،كلذل .ءدبلا ذنم يتلا ،ةّيلوألا ةمعنلا هذه ،ةمعّنلا اندوقت كانه ىلإ
يف انسفنأ ْعِّيَضُن ال ،انَمهَف َءاسأ وأ اننأش نم َلَّلق اًدحأ ّنأب رعشن امدنعو ،لمألا ةبيخو
،لب .ناكم ّيأ ىلإ دوقت ال قرطو ،انتريسم ُّلِشَت براجت اهّنإ .يضاملا ىلإ نينحلاو مدّنلا
موي ّلك شيعلا ةبه لبقتسنلو .ةوعّدلا نمو ،ةمعّنلا نم اًقالطنا انتايح رومأ مامزب كسمنل
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.فدهلا وحن قيرّطلا نم ءزج اهّنأ ىلع

انتوعد ّنإ .ةعامج لثم مهذخأو ،اًعم ذيمالّتلا عوسي ّبّرلا ذخأ :بوقعيو اّنحويو سرطبب ىضَم
نم ،انرايتخا ّرس ىلإ ةفاضإلاب ،موي ّلك ديدج نم قلطنن ىّتحو .ةكرّشلا يف ةرّذجتم
ماظن يف ةسّدقملا انّمُأ ،ةسينكلا يف انذِخُأ اننوك يف ةمعّنلا ديدج نم ييحُن نأ يرورّضلا
نم بعتن ال .ةعامج ةروص يف هل نحنو ،عوسيل نحن .انسورع ،ةسينكلا لجأ نمو ،ةيبتارتلا
.ملاعلاو ةسينكلا لجأ نم ةّوخألا ةريمخ نوكن نأو ،اهسرحنو ةكرّشلا ينبنل ةّوقلا بلطن نأ
نحن .ةقوج يف نومئاق ةوخإ نحن لب ،انيلإ عمتسي نّمع ثحبن نيدرفنم نيفزاع انسل نحن
ال .تامصاخملا لمعو ةّيصخشلا تاحاجّنلا ءارو يعسلا براجت ضفرنو ،ةسينكلا عم رعشن
ناك .مِّسقُت يتلا تاّيجولويديألاو اًتُّمزت انديزي يذلا يكيريلكإلا طّلستلا حور ءارو ُّرجنن
نم مغّرلا ىلع ،ءامّسلا يف هّنأ اننورّكذي .ةكرّشلل ًةدمعأ مويلا مهرّكذتن نيذلا نوسيّدقلا
ىلإ نيدحّتم نوكنس اّنك نإو .اًعم نوكن نأل نوّوعدم نحن ،انرظن تاهجوو انتاّيصخش عّونت
ّنأو ،اًعم انل عوسي ةوعد لامج لبقتسنل ؟انه نم نآلا أدبن ال اذاملف ،ىلُعلا يف كانه دبألا
.(ُهَعَم مهَذَخَأ) مهِب ىَضَم :لّوألا لعفلا وه اذه .اًعم اناعد عوسي

.دوعص هّنإ لب ،اًرَدَحنُم عوسي قيرط سيل .(28 ةيآ) "لَبَجلا عوسي َدِعَص" .َدِعَص :يناّثلا لعفلا
نأ انيلع ،عوسي عبتن ىّتح ،كلذل .ةبِعتُم ةريسم دعب لب ،لهّسلا يف يّلجتلا رون لصي ال
ةكرحب موقن ىّتح ةَنِئْمَطُملا انتاداع كرتن نأ انيلعو ،ةحاّرلا تاردحنمو روتفلا لوهس كرتن
هِليحَر ىلع" ديدحّتلاب اّيليإو ىسوم ىلإ مّلكت ،لبجلا عوسي دعص نأ دعب ،عقاولا يف .جورخ
لبج وأ ءانيس لبج ىلإ ادعص دق اّيليإو ىسوم ناك .(31 ةيآ) "ميلَشَروُأ يف ُّمِتيَس يذَّلا
نع عوسي عم نامّلكتي نآلاو ،(19 كولم 1 ؛19 جورخ عجار) ءارحّصلا يف نيَليحر دعب بيروح
فده ىلإ اندوقي طقف بيلّصلا دوعص ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .ِهِحصِف نع يأ ،يئاهّنلا هليحر
دجملا َبُلطَن نأ يه ةّيويندلا ةبرجّتلا امنيب .دجملا ىلا بيلّصلا نم :قيرّطلا يه هذه .دجملا
دجن ىّتح نكلو ،ةيوتسمو ،ةميقتسمو ،ةقورطم اًقرط ديرن نحن .بيلّصلاب َّرُمَن نأ نود نم
هللا ّنإ ،انعمس املثم .هفلخ دعصنو انسفنأ نم رارمتساب جرخن نأ انيلع بجي ،عوسي رون
ىلإ اًضيأ نحن انوعدي ،(5 ،15 نيوكت) "كلهأو كدلب كرتاو جرخا" ماربأل لاق ةيادبلا نم يذلا
.دوعّصلاو جورخلا

اًزمر لبجلا هيلإ زمري اًدّدحم اًراسم دوعّصلاو جورخلا عبتي ،نيّيعوسيلا نحن انل ةبسّنلاب
.ءامّسلاو ضرألا نيب دحلاو ،ةياهّنلاو ،ىَهَتنُملا لابجلا ُممق ُلّثمت ،سّدقملا باتكلا يف .اًدّيج
ثيح كانه ،ءامّسلاو ضرألا نيب دودحلا ىلع ،ديدحّتلاب كانه ىلإ بهذنو جرخن نأل انيعد نحنو
ّكشلاو ،بعتملا ثحبلا يف ةكراشملا ىلإ نوّوعدم نحن .ةبوعصب هللا “هجاوي” ناسنإلا
ّودع ديري امنيبو .دعصنو جرخن نأ انيلع ،كلذ لعفن يكلو ،نوكن نأ بجي كانه .ينيّدلا
،ميقعلا راركّتلا تاوطخ ،اهسفن انتاوطخ ىلإ اًمئاد دوعن نأب انعنقي نأ ةّيرشبلا ةعيبّطلا
نأ نود نم مالّسلا انحنميو ،حاتفنالا حوّرلا انيلع ضرعي ،لبق نم “هفرعن ام” ىلإ ،ةحاّرلاو
سيسنرف يف رّكفنل .ضرألا يصاقأ ىلإ ذيمالّتلا لسريو ،مالسب اًدبأ انكرتي
.سويرافسك

ميهاربإ يف رّكفنل .كراعن نأ انيلع بجي ،ةريسملا هذهو ،قيرّطلا هذه كلسن ىّتح هّنأ رّكفأو
لكأت نأ تدارأ يتلا روسّنلا رجز ،هلل اهبّرقي نأ دارأ يتلا ةحيبّذلا عم ،كانه :نيكسملا زوجعلا
ىّتح كراعن :اذه ىلإ رظننل .نيكسملا زوجعلا .هزاّكعب مهدرطو .(11-7 ،15 نيوكت عجار) ةمدقّتلا
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.عوسي ّبّرلل انسّركتو ،قيرّطلا هذهو ،ةريسملا هذه نع عفادن

،سرطب لثم لعفي نأ هنكميو .اذه قرّطلا قرتفم مامأ ةعاس ّلك يف هسفن ذيملّتلا دجي
اًمئاد دجوي .(33 ةيآلا) "انُهه َنوكَن نَأ ٌنَسَح" :لاق ،جورخلا ىلع مّلكتي عوسي ناك امنيب يذلا
ربتعن نأ وه رطخلا .“فّقوتملا” ناميإلا نم فاخأ انأ .“فّقوتملا” دماجلا ناميإلا نم رطخلا
،نيّيبلسو ،نيفقاو ّلظن لب ،عوسي عبتن ال عقاولا يف نحنو ،“نيديج” ذيمالت انسفنأ
يف ىّتح .اومانو مهبلغ ساعنلا ّنأ اوكردي نأ نود نم ،ليجنإلا يف ةثالّثلا ذيمالّتلا لثم
نيذلل هّنأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،رّكفنل .مهسفن ذيمالتلا ءالؤه ،نومانيس ،ةّينامسجلا
يكالهتسالا خانملا كرتنل الو ،حوّرلا ريدخت الو ،مونلا تقو سيل اذه ،عوسي نوعبتي
تناك نإ ماري ام ىلع ريست ةايحلا ّنإ لوقي نم بسحب ريسن الو ،انُرِّدخي مويلا يدرفلاو
،انتوخإ ةجاح نع وهسنف ،تاّيرظّنلاب ملكتي نم َريس الو ،يل ةبسّنلاب ماري ام ىلع ريست
.رخآلا بناجلا ىلإ تفتلنو عقاولا نع اننيعأ قلغن نأ يه انرصع ةاسأم ّنإ .ليجنإلا رهوج نعو
هّنأ كردن ىّتح ،عوسي عم لبجلا دعصنو انتاوذ نم جرخن نأ ىلع ازيرت ةسيّدقلا اندعاستل
سملن نأ نم فَخَن ال .نمّزلا تامالعو ،ةّيرشبلا بعتو ،انتوخإ حورج لالخ نم اًضيأ انل رهظي
.عوسي ّبّرلا حورج اهّنإ :حورجلا

عباتو .ةالّصلا ،ثلاّثلا لعفلا وه اذه .(28 ةيآ) "يِّلَصُيِل" لبجلا عوسي َدِعَص ،ليجنإلا لاق
.ةالّصلا نم يتأي يّلجتلا .(٢٩ ةيآ) "ههجَو ُرَظنَم َلَّدَبَت ،يِّلَصُي وه امَنيَبو" :ًالئاق ّصنلا
يِل ةبسّنلابو ،مويلا انل ةبسّنلاب ةالّصلا يه ام ،ةمدخلا نم ةديدع تاونس دعب ،لءاستنل
رّيغت ال ةالّصلا ّنأب داقتعالا ىلإ سوقط ىلإ ةالّصلا ليوحتو ةداعلا ةّوق انتلمح امّبر .مويلا
ةعافشو ،ةلِعاف ةلاسر اهّنإ .عقاولا رييغت يه ةالّصلا ،كلذ سكع لب .خيراّتلاو ناسنإلا
تاضبن لقن يه ةالّصلا .ملاعلل ٌرييغت يه لب ،ملاعلا نع اًداعتبا تسيل يه .ةّرمتسم
؟انل ةبسّنلاب ةالّصلا يه ام .خيراّتلا ىلع اًلماك هرظن حتفني ىّتح هللا ىلإ ثادحألا

اًديدج اًرون يقلت لهو ،لّوحتلا اذه لثم يف انرمغت ةالّصلا له مويلا لءاستن نأ ديفملا نمو
ران جّجؤتو ،“لخاّدلا نم رّجفنت” يهف ،ةّيح ةالّصلا تناك اذإ هّنأل .عاضوألا رّيغتو صاخشألا ىلع
.ملاعلا ةاناعم ةخرص نم قلقن نأ ىلع رارمتساب انثحتو ،ديدج نم حرفلا لعشتو ،ةلاسّرلا
سيّدقلا ةالص يف رّكفنلو ؟نآلا ةرئادلا برحلا انتالص يف لمحن فيك :انسفنأ لأسنل
سيّدقلا وأ .عراوّشلا دالوأ مامأ باوبألا حتفي هتلعجو هبلق تعّسو يتلا ،يرين سبيليف
.هتالص يف ةّيعارزلا لامعألا لمحو لوقحلا يف ىّلص يذلا ،سروديزيإ

راشأ يتلا دودحلا ىلإ دعصنلو ،انتعامج خيراتو ةّيصخشلا انتوعد موي ّلك اندي يف ذخأنل
.هيف نوسمغنم نحن يذلا ملاعلا رييغت لجأ نم ّلصنلو ،انسفنأ نم جرخنلو هللا اهيلإ
ُعوسَي َيِقَب" :وهو ،مويلا ليجنإ نم ةريخألا ةيآلا يف رهظ يذلا ،عباّرلا لعفلا كانه ،اًريخأو
:ًالئاق ،بآلا “ةّيصو” ىدَص طقف دّدرتي ناكو ءيش ّلك َّرَم امنيب ،وه َيِقَب .(36 ةيآلا) "هَدحَو
،ةبِرجَّتلا يف عقن ام اًبلاغ نحن .ساسألا ىلإ انداعأو ليجنإلا ىهتنا .(35 ةيآلا) "اوعَمسا هَلَف"
ةّيوناثلا انتاجايتحا لعجن نأ يف ،عمتجملا يفو تاّيناحورلا يفو ،ملاعلا يفو ةسينكلا يف
يه ،ةريثكلا ةّيوناثلا انتاجايتحا لعجن نأ يهو موي ّلك ةبرجت اهّنإ .ىلوألا يه ،ةريثكلا
ام ىلع بلقلا تّبثت ديلاقتو تاداعو ،فقاوم ىلع زّكرن نأل نوضَّرعم نحن ،رخآ ىنعمب .ىلوألا
زّيمي نأ فرعي ىّتح ،انبلق َيِّبرنل دهتجن نأ ّمهم مك .ىقبي يذلا ام ىسنن انلعجتو ّرمي
!لئازو ،ملاعلا بسحب وه امو ،ٍقابو ،هللا بسحب وه ام نيب
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،زييمّتلا ىلع ظفاحن نأ يف سويطانغأ سيّدقلا بألا اندعاسيل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.ملاعلاو ةسينكلا ىلع هضيفنل اًمئاد هيلإ جاتحن يذلا زنكلاو ،نيمّثلا انثاريم اذه
انسفنأ لجأ نم ،ّيساسأ هّنإ .“حيسملا يف ةديدج ءايشألا ّلك ىرن” نأ يف زييمّتلا اندعاسي
وأ ،هقيقحت نكمي يذلا ريخلا ّلك" :لاق ،رفاف رييب بتك املثم ،هّنأل ،ةسينكلا لجأ نمو
سيراب ،ةركذم) "ةريرش حورب سيلو ةحلاص حورب لَمعُي نأ بجي ،هريضحت وأ هيف ريكفّتلا
.نيمآ .(51 ددع ،1959
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