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اقول) "هَعَم ُريسَت ٌةَريثك ٌعومُج تناك"و ،ميلشروأ ىلإ ريسي عوسي ناك :مويلا ليجنإ لوقي
عوسي ّبّرلا هّجو ،كلذ عمو .هذيمالت تناك يأ ،هعبتت تناك ينعي اذه هعم ريست تناك .(25 ،14
هل نوكي نأ عيطتسي ال :ةريثك تابّلطتم هيف ،ٍلهَس ريغ اًباطخ صاخشألا ءالؤه ىلإ
تاريخلا نع ىّلختي ال نمو ،هبيلص لمحي ال نمو ،هئازعأل هِّبح نم رثكأ هُّبحي ال نم اًذيملت
ىنعم وه امو ؟عومجلا ىلإ تاملكلا هذه لثم عوسي هّجو اذامل .(33 .27-26 تايآلا عجار) ةّيضرألا
.ةلئسألا هذه ىلع بيجن نأ لواحنل ؟ هتاهيبنت

مهنم نيريثك ّنأ لّيختن نأ نكمي .عوسي نوعبتي ،نيريثك اًسانأ ،اًريبك اًعمج ىرن ،اًلّوأ
لجأ نم اًلمأ هيف اوأر ،يلاّتلابو ،اهعنص يتلا هلامعأ نم نيلهذنمو همالك نم نيرهبنم اوناك
ىرخأ ةرم لءاستن نأ اننكمي – وأ ،تقولا كلذ يف مّلعم ّيأ هلعفيس ناك يذلا ام .مهلبقتسم
نم ديزتو عومجلا بذجت هتبهومو هتاملك ّنأ ىري امدنع ،يكذ دئاق هلعفيس ناك يذلا ام -
امدنعو ،ةّيعامتجالاو ةّيصخشلا تامزألا تاظحل يف ةّصاخو :مويلا اًضيأ اذه ثدحي ؟هب مهباجعإ
دادزيف ،انلبقتسم دّدهي ٍرمأ نم نيفئاخ وأ بضغلا رعاشم ىلإ رثكأ لكشب نيضّرعم نوكن
فقوملا ىلع رطيسي فيك فرعي يذلا ىلإ انرمأ ُلِكَنو ،ةّيفطاعلا ةجوملا بكرنو ،انفعض
،انلكاشم ّلحيس يذلا “صّلخملا” نوكي نأب اندعَيو ،عمتجملا فواخم ّلغتسيو ،ءاهدو ةعاربب
كالتما ىلع هتردقو ،هتطلس نم ديزي نأو ،هب باجعإلا دادزي نأ ديري وه ،ةقيقحلا يف ،امنيب
.ديلا لوانتم يف ءايشألا

بولسأ مهفن نأ ّمهملا نِم .فلتخم هللا بولسأ .اذه لعفي ال عوسي ّنإ ليجنإلا انل لوقي
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ءالؤه بولسأ نع فلتخم هللا بولسأو ،بولسأل اًقفو لمعي هللاف .هللا لمعي فيكو ،هللا
نأ ديري ال وه .وه دادزيل اًدبأ انفعض طاقن مدختسي الو ،انتاجايتحا ّلغتسي ال هّنأل ،سانلا
رحبلا لثم جومت عومج هعبتت نأ هّمهي ال .ةصيخر اًحارفأ عّزوي نأ ديري الو عادخلاب انيرغي
سكع ىلع .يصخّشلا حاجّنلل دباع وه الو ،عومجلا دييأت نع ثحبي الو ،دادعألا هّمهت ال .هلوح
نأ لدب ،كلذل .لهس سامحو يمهو حرف اهباتني عومجلا هعبتت امدنع قلقي هّنأ ودبي ،كلذ
يتلا بابسألا يه ام فرعيو ،هابتناب زّيمي نأ ٍدحاو ّلك نم بلط ،ةّيبعشلا ءارغإ ىلإ بذجني
عومجلا هذه نم نوريثك صاخشأ ،عقاولا يف .كلذ ىلع ةبّترتملا جئاتنلاو ،هعبت اهلجأ نم
يلوتسيس اًصخشو ،مهئادعأ نم مهرّرحي اًدئاق نوكي نأ نولمأي اوناك مهّنأل عوسي اوعبت امّبر
عوجلا لكاشم ّلحيس ،تازجعملا عنصي اًصخش هنوك وأ ،مهعم اهمساقتيسو ةطلّسلا ىلع
نأ بجي ،اهضعبو ،ةفلتخم بابسأل عوسي ّبّرلا ءارو ريسن نأ نكمي ،عقاولا يف .ضرملاو
،انتاجايتحا ءاضرإ يف انتبغر يفخُن نأ نكمي ،ّيلاثم ّينيد رهظم ءارو :ّيويند ،كلذب فرتعن
وأ ،رومألا ىلع رطيسن نأو ،ّمهم رود انل نوكي نأ يف انتبغرو ،ةّيصخش ةناكم نع انثحب وأ
،ريدقتلا ىّقلتن نأ يف حمطنو ،تازايتما ىلع لصحنو ،تاحاسملا ضعب ّلتحن نأ يف عمطن
نأ نكمي الو ،عوسي بولسأ سيل اذه ّنكل .نيّيحيسملا نيب مويلا ثدحي اذه .اًضيأ ىرخأ رومأو
دقف ،ةّيصخّشلا حلاصملا هذهب عوسي ام ٌدحأ عبت اذإ .ةسينكلاو ذيملّتلا بولسأ نوكي
.أطخلا قيرطلا كلس

كراشن نأ وأ ،يكولم طالب يف لخدن نأ ينعي ال اذه هعبتن نأ .رخآ اًكولس عوسي ّبّرلا بلطي
اًضيأ ينعي هعبتن نأ ،كلذ سكع .ةايحلا ىلع نيمأت ىلع لصحن نأ ىّتح الو ،رفظ بكوم يف
ةايحلا نم لعجنو ،نيرخآلا لاقثأو انلاقثأ لمحنو ،هلثم :(27 ،14 اقول) "بيلَصلا َلِمحَن" نأ
تارايخ اهّنإ .اهب وه انّبحي يتلا ةميحّرلاو ةيخسلا ةّبحملاب يدتقنف اهلذبنو ،اًكلُم ال ،ةّيطع
ّزعأ ىّتح الو ،ةّبحملا هذه ىلع ءيش ّيأ ذيملتلا لِّضفي اّلأ عوسي ديري اذهل .اهّلك ةايحلا مزلُت
.تاريخلا ربكأو رعاشملا

،ةّبحملا مّلعتن نأو ،انسفنأ ىلإ انرظن نم رثكأ هيلإ رظنن نأ بجي ،رمألا اذه لعفن يكل
الب ،ةياهّنلا ىّتح اهسفن لذبت يتلا ةّبحملا كلت ىرن كانه .بولصملا نم اهيقتسنو
ابابلا لاق امك - انسفنأ نحن .سايق الب بحن نأ وه ةّبحملا سايقم .دودح البو سايق
10 ّ،يكئالملا ريشبّتلا ةالص) "ةدلاخلا هللا ةّبحم عوضوم نحن" - ينايشتول
رينتو انيلع ءيضت يهف ،انتايح نع اًدبأ بيغت ال اهّنإ يأ ،ةدلاخ .(1978 ربمتبس/لوليأ
ىلإ :ةّبحملا هذه ِّوُمس ىلإ نوّوعدم نحنف ،بولصملا ىلإ انرظن نإ ،كلذل .يلايللا كلحأ اًضيأ
نأ ىلإ نوُّوعدم ،انسفنأ ىلع انقالغنا نمو هللا نع ةهّوشملا انراكفأ نم انسفنأ ةيقنت
.انءادعأ ىّتح ،اًضيأ انلثم نورّكفي ال نيذلاو ،عمتجملا يفو ةسينكلا يف ،نيرخآلاو وه هّبحن

تاضراعملاو ،ةدحِولاو ،مهفلا ءوسو ،تمّصلاو ،ةحيبذلا بيلص رمألا فّلك ول ىّتح :ةّبحملا
اّنحوي ّيوابوطلا اًضيأ لاق امك - هّنأل ،نمثلا اذهب ىتح ،وحنلا اذه ىلع ةّبحملا .داهطضالاو
بيلّصلا ىلع ينحنت نأ اّلإ كنكمي ال" ،بولصملا عوسي لّبَقُت نأ تدرأ اذإ - لّوألا سلوب
،ةّماعلا ةلباقملا) "عوسي ّبّرلا سأر ىلع عوضوملا ليلكإلا كاوشأ نم ةكوش ةزخنب رعشتو
ريغ طسولا رومألا سيلو :اهكاوشأ ّلك عم ،ةياهنلا ىّتح ةّبحملا .(1978 ربمتبس/لوليأ 27
انيضر نإو ،رطاخن مل نإو ،ىلعألا ىلإ َعسن مل نإ .ئداهلا شيعلا وأ تايوستلاو ،ةلمتكملا
اًدّيج بسحي ملو اًجرب ينبي نأ دارأ يذلا لثم - عوسي لاق امك - نحنف ،درولا ءام معطب ناميإب
انفخ نإ .(29 ةيآلا) "مامتإلا ىلع رِدقَي ال" ّمث "َساسَألا َعَضَي" وهف ،كلذب مايقلل تاّيناكمالا
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،تاقالعلا :ةلمتكم ريغ ،طسو ةلاح يف رومألا انكرتو ،انسفنأ لذبن نأ انضفرو ،رسخن نأ
شيعن نأ رمألا انب يهتنيس .اًضيأ ناميإلاو ،مالحألاو ،انيلإ ةلوكوملا تاّيلوؤسملاو ،لمعلاو
،ريخلا لجأ نم رطاخن نأ نودو ،عِلقُن نأ نودو ،ةمساحلا ةوطخلا اًدبأ وطخن نأ نود :ةايح فصن
،ةايحلا شيعتسو ليجنإلا شِع :يلي ام اّنم عوسي بلطي .نيرخآلا لجأ نم اًقح مزتلن نأ نودو
.تالزانت نود نم ،ةايحلا شِعو ،ليجنإلا شِع .ةياهّنلا ىّتح نكل ،ةايح فصن ال

ىّتح ّبحأو ،تالزانت نود نمو ،ليجنإلا حرف يف :اذكه ديدجلا يوابوّطلا شاع ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ّلك لبق لب ،ةّيداملا تاريخلا كرتي نأ طقف سيل وهو ،ذيملّتلا رقف دّسج دقل .ةياهّنلا
سكع .ّصاخلا دجملا نع ثحبلاو زكرملا يف ةّصاخلا “انألا” عضو ةبرجت ىلع بّلغتلا وه ءيش
لزانت يذلا بارتلا لثم هسفن ربتعا .اًعضاوتمو اًعيدو اًيعار ناكف ،عوسي لاثم عبت ،كلذ
،1988 افوداب ،ةلماكلا لامعألا ،لّوألا سلوب اّنحوي/ينايشتول وديبلأ عجار) هيلع بتكو هللا
نإ ىّتحو .نيعضاوتم اونوك :اًلئاق اًريثك عوسي ّبّرلا ىصوأ" :لاق اذهل .(11 ،يناّثلا دلجملا
.(1978 ربمتبس/لوليأ 6 ،ةّماعلا ةلباقملا) "ةدئاف الب ماّدخ نحن :اولوق ،ةميظع اًرومأ متعنص

ةسينكلا ةليمج .ةماستبالاب عوسي ّبّرلا حالص لصوي نأ ينايشتول ابابلا عاطتسا
الو ،بولقلا يِّسقُت الو ،اًدبأ اهباوبأ قلغُت الو ،اًمستبمو ،اًيفاص ،اًديعس اههجو نوكي يتلا
الو ،ةسباع ةقيرطب اهسفن مِّدقُت الو ،رّجضتت الو بضغت الو ،اًداقحأ يذغت الو وكشت
هنم بلطنلو ،اذه انيخأو انيبأ ىلإ ِّلصنل .ءارولا ىلإ عوجرلاب يضاملا ىلإ نينحلا نم يناعت
.“حوّرلا ةماستبا” :عدخت ال يتلا ،ةحيرّصلا ةماستبالا كلت ،“حوّرلا ةماستبا” انل َلَانَي نأ
،انأ امك ينذخ ،عوسي ّبّرلا اهّيأ" :اًلئاق هلأسي هسفن وه ًةداع ناك ام ،هتاملكب ،لأسنل
13 ،ةّماعلا ةلباقملا) .ريصأ نأ ينديرت تنأ امك ريصأ ينلعجا نكل ،يصئاقنبو ،يبويعب
.نيمآ .(1978 ربمتبس/لوليأ
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