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ةّيصخّشلا انتريسمل ةروص يه ،اقول سيّدقلا ليجنإ ماتخ يف ،ساومع يَذيملت ةريسم
تاعقوّتلاو عيراشملاو مالحألا لصاون امنيب ،ناميإلا ةايحو ةايحلا قيرط يف .ةّيسنكلاو
مئازهلا ربتخنو ،انفعضو انتشاشهب اًضيأ مّدطصن ،انبولق يف نكست يتلا لامآلاو
يف ،انل لوقي ليجنإلا .انّلشي يذلا لشفلاب ساسحإلا ىرسأ ىقبن اًنايحأو ،لمألا تابيخو
،انبناج ىلإ فقيو ،انئاقلل يتأي عوسي ّبّرلا :اندحو انسل انّنإ ،تاذلاب تاظحللا كلت
نأو اننويع ديدج نم حتفي نأ ديري فيطل ليبس رباع ءودهب انقيرط سفن ىلع ريسيو
ةايحلا دلوت ،عوسي ّبّرلا عم ٍءاقلل اًلاجم انيف لشفلا كرتي امدنعو .انبولق ديدج نم مرضي
.هللا عمو ،انتوخإ عمو ،انسفنأ عم :ضعب عم انضعب حلاصتن نأ اننكميو ،لمألاب ديدج نم

.لمألا ىلإ لشفلا نم :اهنونعن نأ اننكمي يتلا ةريسملا هذه طخ نذإ عبتنل

ملحلا ءارو ايعس دقف .عوسي توم دعب نيَذيملتلا نيَذه يَبلق لشفلاب روعش ألم ،اًلّوأ
ارادأ ،بيلّصلا ىلع كّكشملا توملا دعب ،نآلا .امهتابغرو امهلامآ ّلك اعضو عوسي يف .سامحب
عوجر ةريسم يه امهتريسم ّنإ .ةقباّسلا امهتايح ىلإو امهتيب ىلإ ادوعيل ميلشروأل امهرهظ
حيسملاو ،ةرارملاب امهيبلق تألم يتلا ةربخلا كلت ايسني نأ ناديري امهّنأكو ،ءارولا ىلإ
"نْيَبِئَتكُم" ،نْيَطَبحُم امهتيب ىلإ ابهذ .مرجم هّنأك بيلّصلا ىلع توملاب هيلع مِكُح يذلا
يتلا مالحألاو ،تمّطحت اهب اونمآ يتلا لامآلاو ،تشالت اهْوَّذَغ يتلا تاعقوتلا :(17 ،24 اقول)
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.ةرارملاو لمألا ةبيخل اًناكم تكرت اهقيقحت نوّدوي اوناك

ىلإ اهيف رّطضن ةرم ّلك يف ،اهسفن ةّيحوّرلا انتريسمو انتايحب اًضيأ ةلص اهل ةربخلا هذه
كلذ انل ثدحي .انفعض عمو ،ةايحلا ضومغو ،عقاولا تاسابتلا عم لماعّتلاو انتاعقوت ريّيغت
امدنع .انفعض ببسب اندصاقم ممتن الو ،ةايحلا تابيخب انلُثُم اهيف مّدطصت ةرم ّلك يف
ريسن يتلا ةطشنألا يفو ،(18 ،7 ةمور عجار) اهذيفنتل انل ةّوق الو ةحلاص عيراشمل طّطخن
،إطخلا ضعبب وأ ،ةميزهلا ضعبب ًالجآ مأ ًالجاع رعشن امدنع ،نيرخآلا عم انتاقالع يف وأ اهيف
رعشن امدنعو ،هب انمزتلا اّنك وأ هب نمؤن اّنك ام رايهنا ىرن امدنعو ،طوقّسلا وأ لشفلا وأ
.بنذلاب روعّشلاو اناياطخ ءبع تحت حزرن انّنأب

،هللا نع طقف امهدعبت مل امهتئيطخ :ىلوألا ةءارقلا يف انعمس امك ءاوحو مدآل ثدح ام اذهو
يف اًضيأ كلذ ىرنو .رخآلا مهَّتي امهنم دحاو ّلك راصو ،رخآلا نع دحاولا اًضيأ امهتدعبأ لب
طقف كرت دق ناك راهني عوسي طّطخم ةيؤر نم قيّضلاب امهروعش ثيح ،ساومع يَذيملت
ذيمالت ةعامج يف ،ةسينكلا ةايح يف اًضيأ اذه ثدحي نأ نكميو .ميقع شاقنل اًلاجم امهنيب
نيب نم مئاقلا ّبّرلا ةعامج اهّنأ نم مغّرلا ىلع .ساومع اذيملت اهّلثمي يتلا عوسي ّبّرلا
ىلع ثدح يذلا فنعلاو ّرّشلا ّكشو ةرثعم مامأ ةطبحمو ًةهئات اهسفن تدجو اهّنأ اّلإ ،تاومألا
ساسحإلا اهيدايأ نيب سملت نأ ىوس اًئيش لعفت نأ كلذ دعب نّكمتت ملو .ةلجلجلا
؟كلذ ثدحي نأ نكمملا نم ناك فيك ؟اذه ثدح اذامل ؟ثدح اذام :اهسفن لأست نأو لشفلاب

ةخراّصلا ةلئسألا اًضيأ هذه .هسفن ىلع اّنم دحاو ّلك اهحرطي ةلئسأ هذه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ءافش ةريسم يف اهريس يف اهبلق يف ،اهِّجح ةريسم يف ادنك ةسينك اهيِلعُت يتلا
انتوخإ دسج يف حيسملا دسج حرجو ّرّشلا ّكشو ةرثعم مامأ ،اًضيأ نحن .ةينضم ةحلاصمو
ىلإ اًّيحور مّضنأ نأ نذإ يل اوحمسا .لشفلا لقثب رعشنو ةرارملا شيعن ،نيّيلصألا ناكّسلا
دوعص ةركاذلا ىلإ ديعي يذلا ،“سّدقملا جردلا” ىلع انه نوريسي نيذلا نيريثكلا جاّجحلا
ءيلم بلق نم أشنت يتلا ةلئسألا هذه يف ةسينكك مكقفارأ نأو ،سطاليب راد ىلإ عوسي
؟عوسي نوعبتي نيذلا ةعامج يف اذه ثدحي نأ نكمي ناك فيك ؟اذه ّلك ثدح اذامل :ملألاب

،برهلا :ليجنإلا يَذيملت يف ةرضاحلا ،برهلا ةبرجت نم نيهّبنتم ىقبن نأ بجي ،كلذ عم ،انه
،انلوقع نم اهعازتنا لواحن .ثادحألا هيف تعقو يذلا ناكملا نم برهلاو ،ءارولا ىلإ عوجّرلا ةبرجت
،ةايحلا لشف مامأ برهلا :نكمم ءيش أوسأ اذه .اهاسنن ىتح ساومع لثم “ئداه ناكم” نع ثحبنو
نأ انديري :ةسينكلا ةريسمو ةّيحوّرلا انتريسم دّدهت يتلا ودعلا ةبرجت اهّنإ .هجاون ال ىتح
ال هّنأ انعنقي نأو ،نزحلاو ةرارملا يف دّمجتن نأ ديريو ،اًيئاهن نآلا حبصأ لشفلا اذه ّنأ نمؤن
.ديدج نم أدبنل قيرط نع ثحبن نأ ّيرورّضلا نم سيل كلذل .هلعفن رخآ ءيش دجوي

ربتخن امدنع ديدحّتلا هجو ىلع ملألاو لمألا تابيخ فقاوم يف هّنأ انل نّيبي ليجنإلا نكل
،لشفلاو ةئيطخلا ببسب انتايح رهن فجي امدنعو ،بنذلا مامأ َلجخلاو ،ّرّشلا فنع نيلوهذم
ديدحتلاب ،عوسي ّبّرلا ،ءيش انل قبتي مل هّنأ ودبيو ءيش ّلك نم انديرجت ّمتي امدنعو
امهبناج ىلإ ءودهب ءاج ،ساومع ىلإ قيرطلا يف .انعم ريسيلو انئاقلل انيلإ يتأي ،كانه
مّدقي مل ؟لعف اذامو .نيَمِلستسملا نيَنيزحلا نيَذيملتلا عم ،امهعم ريسيلو امهتقفارمل
نع فشكلا لالخ نم لب ،ةلهس ةيزعت وأ امهفورظ نع تارابع وأ ،عيجشتلل ةماع تاملك امهل
حتف اذكهو .اهوشاع يتلا ثادحألاو امهخيرات رانأ ،سّدقملا باتكلا يف هتمايقو هتوم ّرس
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هذه يف اّيتسراخفالا يف كراشن نيذلا اًضيأ نحن .رومألل ةديدج ةرظن ىلع امهنيعأ
اهسفن ضرألا هذه ىلع .خيراتلا يف ةريثكلا ثادحألا ديدج نم أرقن نأ انُنكمي اكيليزابلا
لب ،تابوعّصلا مامأ اوبرهي مل نيذلا ءالؤه اهيف ناكو .قباّسلا يف لكايه ةثالث كانه تناك
رصتني نأب مهسفنأل اوحمسي مل .نيرخآلا ءاطخأو مهئاطخأ نم مغّرلاب اوملحي نأ ىلإ اوعجر
.لكيهلا اذه ءانبب اوماق ،عادبإو ةعاجشبو ،ماع ةئام لبق ثدح يذلا رّمدملا قيرحلا مهيلع
نأ اًضيأ مهنكمي ،ةبيرقلا “ميهاربإ لوهس” نم ايتسراخفإلا يف نوكراشي نيذلا كئلوأو
رامّدلاو برحلا ةيهاركل َنئاهر اونوكي نأب مهسفنأل اوحمسي مل نيذلا كئلوأ حور اومهفي
.دلبلو ةنيدمل اوطّطخي نأ ىرخأ ةّرم اوفرع لب ،ملألاو

ىلع ىرخأ ةرم هسفن رهظأو اًددجم امهنيعأ حتفو ،زبخلا عوسي رسك ،ساومع يَذيملت مامأ ،اًريخأ
افنأتسي نأ ىلع امهدعاس ،ةقيرطلا هذهب .هئاقدصأ لجأ نم هتايح لذبي يذلا ّبحلا هلإ هّنأ
ّبّرلا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .لّمألا ىلإ لشفلا نم القتنيو ،ديدج نم آَدبَيو ،حرفب ةريسملا
نأ نكمي فيك .هتسينك عمو اّنم ٍدحاو ّلك عم هسفن ءيشلا لعفي نأ اًضيأ ديري عوسي
لعفن اذام ؟ليجنإلا ةلعشب ديدج نم انبلق مرطضي نأ نكمي فيكو ،ديدج نم اننويع حتفن
ىلإ قيرّطلا نع ثحبن امنيب ،ةفلتخم ةّيدامو ةّيحور نحم انب تّلح نأ دعب نزح ةلاح يف نحنو
يف لمأن امنيبو ،انبعتو انلمأ تابيخ نم يفاعتلا يف بغرن امنيبو ،ةّوخأو اًلدع رثكأ عمتجم
؟ضعبلا انضعب عمو هللا عم حلاصتن نأو ،ّيضاملا حارج يوادن نأ

نحن .(6 ،14 انحوي عجار) عوسي وه يذلا قيرّطلا هّنإ ،عوسي قيرط هّنإ :دحاو برد ،دحاو قيرط كانه
نأ هتملكل حمسنل ؛هب يقتلن نأب انل حمسيو انتريسم ىلإ مضني عوسي ّنأ نمّؤن
انسفنأ ءافش لجأ نم قيرطلا انل نّيبيلو ،ًةعامجو اًدارفأ هشيعن يذلا خيراتلا انل رسفت
نأ نم ةدئاملا هذه لوح نكمتن ىتح ،ناميإب اًعم ّيتسراخفإلا زبخلا رسكنلو .انتحلاصمو
رسك لالخ نم .ةّوخإ اًعيمج نوكن نأ ىلإ اناعدو ،بآلا انّبحأ ًءانبأ انسفنأ ديدج نم فشتكن
:هب اونمؤي نأ كاذإ اوديري ملو ،ءاسنلا ةداهشب لبق نم ذيمالتلا هفرع ام عوسي دّكأ ،زبخلا
دجوي ثيحو ،ءارذعلا ميرم ةدلاو رّكذتن ثيح ،اكيليزابلا هذه يف !تاومألا نيب نم ماق هّنأ دّكأ
نأ هللا دارأ يذلا رودلا نّيبن نأ نم طقف اننكمي ،ةرهاّطلا ميرم ءارذعلل صّصخم ٌوبَق اًضيأ
ءاسنو ،ةسادقلا ةّيلك ءارذعلا ميرمو ،ةّنح ةسيّدقلا .ةّيصالخلا هتطخ يف ةأرملل هيطعي
تاديدعلا ءاسنلا يف ّيدلاولا نانحلا :ةديدجلا ةحلاصملا قيرط انل اونّيب حصفلا حابص
ريثكلا انءارو اهيف كرتن نأ نكمي ،ةديدج ةبصخ ةنمزأ وحن - ةسينكك - انقفاري نأ نكمي
نيب نم مئاقلاو بولصملا عوسي زكرملا يف ديدج نم عضنو ،توملا نم ريثكلاو مقعلا نم
.تاومألا

ةّيوعّرلا ةايحلا يفو ،انلخاد يف هلمحن يذلا بعتلا يفو ،انتلئسأ بلق يف ،عقاولا يف
ّلك بلق يف .عوسي ّبّرلا ،وه هعضن نأ بجي .انلشفو انسفنأ عضن نأ نكمي ال ،اهسفن
هللا ةّبحم روضح ىرنل اننويع ديدج نم انل ديعتو ثادحألا رينت يتلا ،هتملك عضنل .ءيش
زبخ عضنلو .اهنم لمأ ال ّنأ ودبي يتلا فقاوملا يف ىتح ريخلا ةيناكمإو ةلاّعفلا
ةقناعملو ،انتايح عم هتايح ةكراشمل ،مويلا انل ىرخأ ةّرم عوسي هرسكي يذلا ،اّيتسراخفإلا
نيرخآلا عمو هللا عم حلاصتلابو .بلقلا ءافش انيطعيلو ،ةبعتملا انتاوطخ معدلو ،انفعض
.هيف شيعن يذلا عمتجملا يف مالسو ةحلاصم تاودأ حبصن نأ اًضيأ اننكمي ،انسفنأ عمو

لوقنو ساومع يَذيملت لثم كيلإ هّجوتن اَّنإ ،انؤازعو انتّوقو انقيرط تنأ ،عوسي ّبّرلا اهّيأ
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بيغي امدنع ّبر اي انعم ْثُكمُأ .(29 ،24 اقول) "راهَّنلا َلامو ُءاسَملا َناح دقف ،انَعَم ْثُكمُأ" :كل
ةقزأ نمو ،عوسي اي ،رّيغتي كعم ةريسملا هاجتا ّنأل انعم ْثُكمُأ .لّمألا ةبيخ ليل ملظيو ءاجّرلا
لّوحتت كعم ملألا ةليل ّنأل ،ّبر اي انعم ْثُكمُأ .ديدج نم حرفلا ةشهد دلوت ءايمعلا ةقّثلا مدع
ّنإف ،انبناج ىلإ ترس نإ كّنأل ،ّبر اي انعم ْثُكمُأ :ةطاسبب لقنل .قرشم ةايح حابص ىلإ
.نيمآ .ةديدج ةايح لمأ ىلع حتفنيس لشفلا
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