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،ًاران ِضرَألا ىلع َيقِلُأل ُتئِج" :مهّسلا لثم انبيصي ،اقول ليجنإ طسو يف ،اذه عوسي لوقلا
.(49 ،12) "!تَلَعَتشا ِدق َنوكَت نَأ يتَبْغَر َّدشَأ امو

ّيوبن بولسأب مّلكت ،ميلشروأ ىلإ هقيرط يف ذيمالتلا عم اًهجوتم عوسي ّبّرلا ناك امنيب
،ملاعلا يف رانلا يقلي نأ بجي .(50-49 ،12 عجار) ةّيدومعملاو رانلا :نيَتروص مدختساو ،ّصاخ
هللا حور ةلعش انه يهف ،رانلا ةروص دنع طقف فقوتأ .ةّيدومعملا لبقي نأ بجي هسفن وهو
يه ،(29 ،12 نييناربع ؛24 ،4 عارتشالا ةينثت) "ةَلِكآ ران" ُلثم هسفن هللا يه ،ةريدقلا
- اًضيأ “ةيدومعملا” كلذك – رانلا هذه .ءيش ّلك رّيغتو دّدجتو يقنت يتلا ةديدّشلا ةّبحملا
قيرط ،ران نم دومع لثم ،هسفن وه حتفي امدنع ،ّيحصفلا حيسملا ّرس يف ًةلماك رهظت
.توملاو ةئيطخلا رحب ،مالظلا رحب ربع ةايحلا

ثلاثلا روهظلا ةياور يف ،انحوي ليجنإ يف اهدجن يتلا .رمجلا ران ،ىرخأ ران كانه كلذ عمو
لعشأ .(14-9 ،21 عجار) ليلجلا ةريحب دنع هذيمالتل تاومألا نيب نم مئاقلا عوسيل ريخألاو
براوقلا نتم ىلع ذيمالتلا ناك امنيب ،ئطاشلا نم برقلاب هذه رمجلا ران هسفنب عوسي
اًحِرَف ،حبسي وهو اًلّوأ سرطب ناعمس لصو دقو .كامسألاب ةئيلملا ةكبشلا نوبحسي اوناكو
.خبطلل مدختسُتو ةليوط ةرتفل مودت اهّنكلو ةيفخمو ةفيفخ رمجلا ران .(7 ةيآلا عجار)
ذيمالتلا عتمتسا ،اًّيِّدِو اًّوج تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي دجوأ ،ةريحبلا ئطاش ىلع ،كانهو
.عوسيب مهطبرت يتلا ةميمحلا ةّدوملاب نيرّثأتمو نيشهدنم هيف
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يف ،رانلا ةروص يف اًعم لّمأتن نأ ،مويلا اذه يف ،ءازعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،انل ديفملا نم
نيذلا متنأ ،مكلجأ نم صاخ لكشبو ،ةلداركلا لجأ نم يّلصن اهئوض يفو ،ةجودزملا اهتروص
.فيلكتلاو فرّشلا لافتحالا اذه يف نولانت

،هفلخ ريسن نأ ىلإ ىرخأ ةرم انوعدي عوسي ّبّرلا ،اقول ليجنإ يف تدرو يتلا تاملكلا عم
ىتأ يتلا ةلاسّرلا لثم ءاوس - ايليإ ةلاسر لثم - ران نم ةلاسر .هتلاسر قيرط يف هعبتنو
بعشلا نيب نم انذِخُأ ةسينكلا يف نيذلا نحنو .اهلمحي ءاج يتلا ةقيرطلاب وأ ،وه اهلمحي
امك" ،اوذخ :اًلئاق ةّدقتملا ةلعّشلا عوسي انمِّلسي نَم لثم نحنف ،ةّصاخ ةمدخ ةلاسر لجأ نم
انيلإ لقني نأ عوسي ّبّرلا ديري اذكه .(21 ،20 انحوي) "اًضيَأ انَأ مكُلِسرُأ بآلا ينَلَسرَأ
،هتماهش انيلإ لقني نأ دارأ .ىنثتسم دحأ ال ،ناسنإ ّلك صالخل هتريغو ،ةّيلوسّرلا هتعاجش
دقّتي ام اذه .هبلق يف ةدقتم بآلا ةمحر ّنأل ،طورش نودبو ،تاظفحت نودبو ،دودح نودب هبحو
رتوت ،حيسملا ةلاسرب ٌّصاخ ٌّيِفخ رتوت اًضيأ دجوي رانلا هذه لخادو .بآلا ةمحر :عوسي بلق يف
نيب ،هسفن تقولا يفو ،هل بآلا مهَمَّلس نيذللو ،ديعاوملا ضرألو ،هبعشل ةنامألا نيب
ىلع نينكاّسلا ىلعو ،ملاعلا قفأ ىلعو ،- ماعلا رتوتلا كلذ – بوعّشلا عيمج ىلع حاتفنالا
.ةفورعم ريغ تلاز ام يتلا فارطألا

يفو ،ليجنإلل ّلِكت مل يتلا هتمدخ يف سلوب لوسّرلا تشعنأ يتلا يه ةريّدقلا رانلا هذه
ران كلذكو .ةملكلاو حوّرلا مامألا ىلإ اًمئاد اهعفديو اهيِدهَي ناك يتلا ،هتلاسرو “هيرج”
نيذلاو ،ةبذعلاو ةبعتملا ةراّشبلا حرف اوربتخا نيذلا تالسرملاو نيلسرملا نم نيريثكلا
.اًدوهش ءيش ّلك لبق اوناك مهّنأل ،ليجنإلا يه تاذلاب مهتايح تحبصأ

اهلعشُي يتلاو ،“ضرألا ىلع اهيقليل” عوسي اهب ىتأ يتلا رانلا يه هذه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىتأ يتلا راّنلا ،عوسي ران اهّنإ .هنوعبتي نيذلا مادقأو يديأو بولق يف اًضيأ سدقلا حوّرلا
.عوسي اهب

،هلثم نّكمتن ىتح ،رانلا هذه انمِّلسي نأ عوسي ّبّرلا ديري .رمَجلا ران يه ،اًضيأ ىرخأ ٌران كانهو
يف ّيحلا عوسي روضح نوقّوذتي نيريثكلا لعجن نأ نم ،نانحو سانلا نم برقو ةنامأو ةعادوب
هسفن انبلق ّنأل ،“؟تنأ نم” :لأسنل ةجاح الو ،ّرِسلا يف ولو ،اًّدج حضاو روضح هّنإ .انطسو
امدنع ،دوجّسلا ةالص يف ةّصاخ ةروصب راّنلا هذه دقّتت .عوسي ّبّرلا وه ،وه هّنإ انل لوقي
،ئداهلاو ،عضاوتملا عوسي ّبّرلا روضح قّوذتنو ،ايتسراخفإلا مامأ تمصب نيرضاح نوكن
.ةّيمويلا انتايح ءاذِغ هسفن روضحلا اذه حبصيف ،رمجلا ران لثم ،يفخلاو

يف ةليوط ًةرتف هئاقببو :وكوف يد لراش سيّدقلاب ،لاثملا ليبس ىلع ،رمجلا ران انرّكذت
،ّيحلا عوسي روضح :روضحلا ىلع هزيكرت ّلك اًهّجوم ،ءارحّصلا ةلزع يفو ،ةّيحيسم ريغ ةئيب
ةوخإلاب اًضيأ انرّكذت .ّبِحُملاو ّيّدولاو ّيوخألا هروضح يفو ،ايتسراخفإلا يفو ةملكلا يف
يف ةمئاّدلاو ةئداهلا راّنلا نوّذغيو ،ملاعلا يف هلل مهسفنأ سيركت نوشيعي نيذلا تاوخألاو
لثم وأ ،ةريغصلا ةّيوخألا تاعامجلا تاعامتجا يفو ،صاخشألا نيب تاقالعلا يفو ،لمعلا نكامأ
نهاك يل لاق .ةّيعرلا ءانبأ نيب ،بخص نود نمو ،ةّيخسلاو ةرباثملا مهتمدخ يف ،ةنهكلا
له” :هل تلقف .هاياعر يف ريثك لمع هيدل ناك هّنإ ،ايلاطيإ يف انه ،اياعر ةثالث نع لوؤسم
فرعت له” :هتلأس – “!عيمجلا فرعأ انأ ،معن” :باجأ “؟اياعرلا يف ساّنلا ّلك روزت نأ عيطتست
يتلا ةعيدولا راّنلا يه هذه .“تالئاعلا بالك ءامسأ ىّتح فرعأ ،معن” :باجأ – “؟عيمجلا ءامسأ
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جاوزألا نم ريثكلا ةايح ئفدت يتلا يه رمجلا ران تسيلأ ،ّمث .عوسي رون ىلإ ةلاسّرلا لمحت
تاكرحب ،“تيبلا يف” ،ةطيسب ةالص اهييحُت !ةّيجوزلا ةسادقلا ؟موي ّلك نيّيحيسملا
يتلا رمجلا ران َسنن الو .مهّومن ةريسم يف ربصب ءانبألا قفارت ةّبحمو ،ةنونح تارظنو
وأ ّيلئاعلا لاجملا يف ءاوس ،ةركاّذلا دِقوَم ،- ةسينكلا زنك ،زنك مهّنإ – ّنّسلا رابك اهسرحي
نّكميو ،هلوح تالئاعلا عّمجتت !اذه ّنّسلا رابك دِقوَم ّمهم وه مك .ّيندملاو ّيعامتجالا لاجملا يف
.ةميكحلا تارارقلا ذاختاو ،ةقباّسلا تاربخلا ءوض يف رضاحلا ةءارق نم

يذلا ،نمؤملاو سّدقملا بعّشلا ريسي ،اهتّوقو راّنلا هذه رون يف ،ءاّزعألا ةلداركلا ةوخإلا اهّيأ
ةروصب لوقت اذام .ّبّرلا حيسملل اًماّدخ هيلإ انلِسرُأ يذلاو ،كلذ هللا بعش نم ،نحن هنم انْذِخُأ
انرّكذت اهّنأ ودبي ؟ةعيدولا راّنلاو ةّرعتسملا راّنلا هذه ،ةجودزملا هذه عوسي ران مكلو يِل ةّصاخ
ةريبكلا رومألاب ةعاجشب ّمتهي يكل سدقلا حوّرلا ران هكّرحت لجر وه ةّيلوسر ةريغ اذ اًلجر ّنأ
رومألاب مامتهالاو ،طقف ةريبكلا رومألل مامتهالا مدع” هّنأل ،ءاوس ٍّدح ىلع ةريغّصلاو
ةريبكلا رومألل مامتهالا مدع :اموت سيّدقلا هلاق ام اذه :اوسنت ال .“ّيهلإ فقوم وه ،ةريغّصلا
،ةريغّصلا رومألاب مامتهالاو ،ةريبك رومأل ةريبك ةبغرو ةعساو قافآ انيدل نوكي نأ يأ :طقف
.ّيهلإ فقوم وه

وأ ةريبكلا لئاسملا عم لماعت ءاوس ،ةّيحورلا راّنلا سفنب اًمئاد ،ةسينكلا بحي لانيدراكلا
،كلذ لعفي نأ هيلع بجي – ملاعلا اذه رابك عم ىقتلا ءاوسو ،ةريغّصلا لئاسملا يف لغشنا
يف ،لاثملا ليبس ىلع ،رّكفأ .هللا مامأ رابك مه نيذلا ،راغّصلا عم وأ ،- ةديدع تاّرمو
ابوروأ قافآل ،رباصو ميكح راوحب ،دِّيؤملاو حتفنملا هفقومب روهشملا ،يلورازاك لانيدراكلا
قافآلا كلت رشبلا رظن ُرَصِق ىرخأ ةرم قلغي نأ هللا ْحَمسَي الو – ةدرابلا برحلا دعب ةديدجلا
بابّشلل ماظتناب اهب موقي ناك يتلا تارايّزلا تناك ،هللا رظن يف نكل !وه اهحتف يتلا
نود” مساب هنوداني اوناك ثيح ،اًضيأ ةّيّمهأ اهل امور يف ثادحألا نجس يف نيزجتحملا
،- هتايح تناك اذكه ،ربّصلا ةداهش – ةريبك ةّيسامولبدب لماعتي ناك .“ونيتسوغأ
اذه نم ةلثمألا نم مكو .بابّشلا عم “ومرام يد لازاك” ىلإ ةّيعوبسألا هترايز ىلإ ةفاضإلاب
دهشم يف هللا بعش ىعريل يعُد يذلا ،ناوث ناف لانيدراكلا رّكذتأ !مّدقن نأ اننكمي عونلا
حورب ينتعي يكل حيسملا ةّبحم ران هسفن تقولا يف هتألمو ،نيرشعلا نرقلا نم رخآ مساح
،“رثكألا مه نم” نمو ،“ريبكلا” نم ساّنلا ءالؤه فَخَي مل .هتنازنز باب سرحي ناك يذلا ناّجّسلا
لانيدراكلا غلبأ هيف يذلا عامتجالا دعب .موي ّلك “ريغّصلا” اًضيأ نوذخأي اوناكو
نإ فرعأ ال - ةريخألا هتلاسرب نورشعلاو ثلاّثلا اّنحوي سيّدقلا يلورازاك [يلبقتسملا]
ىلع ةسايسب قّلعتي رمألا ناك ،نيدلبلا نيذه دحأ ،كيشتلا يف وأ ايكافولس يف تناك
ءالؤه ىلإ بهذت تلز ام له :رخآ ٌرمأ” :هل لاقو ابابلا هادان رداغي ناك امنيبو – ٍلاع ىوتسم
رمألاو ىربكلا ةّيسامولبدلا .“!اًدبأ مهكرتت ال” :هل لاقف – “معن” :باجأ - “؟بابّشلا ءانجّسلا
.لانيدراكلا بلقو ،نهاكلا بلق وه اذه .ريغّصلا يوعّرلا

ةمظعلا هذه ّرس فرعي هدحو وه :عوسي وحن انرظنب دُعنل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
هللا ران ّرس .ليصافّتلاب ّمتهت يتلا ةّيلومشلا هذهو ،ةعيدولا ةّوقلا هذهو ،ةعضاوتملا
تالئاعلا ماعط ءطبب ُجِّضَنُت يتلاو ،اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم اهرينتو ءامّسلا نم لزنت يتلا
ضرألا ىلع راّنلا هذه يقلُي نأ ديري عوسي .نيدّرشملا وأ نيرّجهملا صاخشألاو ،ةريقفلا
،انئامسأب انوعدي هّنإ .اًضيأ ةّيمويلا انصصق ئطاوش ىلع اهلعشي نأ ديريو ،اًضيأ مويلا
يف ،اننيعأ يف رظنيو انيلإ قِّدحي ،اًماقرأ انسل نحنف :انئامسأب انوعدي ،اّنم ٍدحاو ّلك وعدي
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– ديدجلا لانيدراكلا اهّيأ ،تنأ :انلأسيو ،- ضعبلا انضعب نيعأ ىلإ رظننل - اّنم ٍدحاو ّلك
.عوسي ّبّرلا لاؤس هّنإ ؟كيلع دمتعأ نأ نكمي له - ةلداركلا ةوخإلا اهّيأ ،اًعيمج متنأو

يذلا ،“Wa” فقسأ ،ربوواب ايوك دراشتير لانيدراكلا ركذأ نأ نود نم يمالك يهنُأ نأ ديرأ الو
ةلكشم ببسب ىفشتسملا ىلإ هلقن ّمتو ضرملاب ،امور ىلإ هلوصو دنع ،سمألاب رعش
خألا اذه لجأ نم ِّلصنل .ليبقلا اذه نم ءيش ،ةّيحارج ةّيلمع هل اورجَأ مهّنأ دقتعأو ،بلقلا يف
.اًركش .ىفشتسملا يف نآلا وهو ،انه نوكي نأ ضرتفملا نم ناك يذلا
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