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ةّيلوسرلا ةرايّزلا
يناثلا يلودلا يتسراخفإلا رمتؤملل يماتخلا سادقلا ةبسانم يف تسبادوب ىلإ
ايكافولس ىلإو نيسمخلاو
سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك
ةّيدوهيلا ةعامجلا عم ءاقللا يف
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!ريخلا ءاسم ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ناكملا اذه سملأل ٌّجاح انه انأ .اهومتمدق يتلا تاداهشلاو بيحرتلا تاملك ىلع مكركشأ
يضاملا ىركذ ييحت اهّنإ .مكتعامجل اًّدج ةّمهم يه اهيف دجاوتن يتلا ةحاسلا .هب رّثأتألو
انه .ريفوس ماتاش فورعملا ماخاحلا انه لمعو ،نورق ةّدعل يدوهيلا ّيحلا نم اًءزج تناك :ينغلا
ءامسلا ىلع ةكلم ءارذعلا ميرم ليلكت ةّيئاردتاك راوج يف ديدحتلاب ،سينك دجوي ناك
،نيَتعامجلا نيب مالسب اًعم شيعلا نع رّبعت تناك ،ليق امك ،ةّيرامعملا ةسدنهلا .ضرألاو
انأ ةجاحلاب رعشأ انه .انئابآ هلإ مساب ةدحَولا ىلع ةعئار ةمالعو ،تايركذلل ريثمو ردان زمر يهو
كرابم ناكم يف يسفن دجأ ينّنأل َّ"،يلعن علخأ نأ" بجاوب ،مكنم نيريثكلا لثم ،اًضيأ
.يلعلا مساب سانلا نيب ةّوخألاب
لتُق ،ةيناثلا ةّيملاعلا برحلا لالخ ،ةيهاركلا نونج يف :هللا مسا ةناهإ انه تّمت ،اًقحال نكل
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مده انه ّمت ،قحال تقو يف ةعامجلا راثآ وحم اودارأ اّملو .يكافولس يدوهي فلأ ةئام نم رثكأ
،هللا تاذ يأ ،يهلإلا مسالا  20، 7).جورخ( "ًالِطاب َكِهلِإ ِّبَّرلا َمسا ِظُفلَت ال" :بِتُك .سينكلا
ىلع قلُخ يذلاو ،اهل ليثم ال يتلاو ةديرفلا ناسنإلا ةمارك كهتنُت امدنع اًلطاب ظَفلُي
مادختسا ّمتي نأ وه هيلإ هَّجوي نأ نكمي فيدجت أوسأ ّنأل ،هللا مسا نيهأ انه .هللا ةروص
،يدوهيلا بعشلا خيرات مامأ ،انه .مهتّبحمو نيرخآلا مارتحا نم ًالدب ،ةّصاخ ضارغأل همسا
مدخُتسا ةّرم مك :اهب فارتعالا نم لجخن ،فصوت ال يتلا ةّيواسأملا ةناهإلا هذهب موسوملا
نيذلا نيملاظلا نم مك !فصوت ال ةّيناسنإ ال لامعأل فصولا قوفي يذلا ّيلعلا هللا مسا
.هللا عم اونوكي مل مهو ".انعم هللا" :اونلعأ
،مكنم ضعبلل ةبسنلاب .انمالآ يه مكمالآو انخيرات وه مكخيرات ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
انأ .مكئاّبحأ ىركذ ميركت هيف مكنكمي ثيح ديحولا ناكملا وه ةقرحملل يراكذتلا بصُنلا اذه
ال ةركاذلا !“.رّكذت” يأ  “Zachorةيربعلاب بوتكم يراكذتلا بصنلا ىلع .مكعم دحّتأ اًضيأ
نود ،ةّوخألل مئاد رجف كانه نوكي نل هّنأل ،نايسنلل لاجملا حسفت اّلأ بجيو اهنكمي
ُتقَولا ام ،سِراح اي" :انيلع اًضيأ دّدرتي يبّنلا لاؤس .ليللا مالظ ديدبت يف اًلّوأ ةكراشملا
هللا ةروص ءافخإ هيف نكمملا نم سيل يذلا انل تقولا وه اذه  21، 11).ءايعشأ( "؟ليَّللا َنِم
صقنت ال مويلا ىّتح هّنأل .اذه يف اًضعب انضعب دعاسنل .ناسنإلا يف قّلأتت يتلا
يتلا لاملاو ةطلّسلا مانصأ يه ّ.يلعلا هللا مسا نيهت يتلا ةفئازلاو ةلطابلا مانصألا
يتلا تارماؤملاو ،رخآلا هاجّتالا ىلإ رظنلا لّوحت يتلا ةالابمالّلاو ،ناسنإلا ةمارك ىلع بلغت
،يضاملا نايسن ،ىرخأ ةّرمو .هل ةّيمهأ ال اًرمأ هلعجت وأ ةرطيس ةلأسم هلعجتو ،نيدلا ّلغتست
لاكشأ ّلك ةنادإ يف نودحّتم نحن :رّركأ يّنإ .ةيهاركلاو بضغلاو ،ءيش ّلك نارّربي لهجلاو
.ناسنإلا يف هللا ةروص سيندت مدع نامضل انمازتلا يفو ،ةّيماساللا لاكشأ ّلكو فنعلا
انه .لمألا رون هيف ءيضي ثيح ناكم اًضيأ يه ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،ةحاسلا هذه نكل
ةلاسّرلا رهظت ،مالظلا يف ،اذكهو .اكوناحلا نادعمش يف ةعمش لّوأ اوئيضتل ماع ّلك نوتأت
اذه يف ناك يذلا سينكلا مِدُه .ةايحلاو ديدجتلل لب ،توملاو رامّدلل تسيل ةريخألا ةملكلا ّنأ
نم انتاياور يقتلت انه .راوحلا ىلع ةحتفنمو ةّيح اهّنإ .ةدوجوم تلاز امف ةعامجلا اّمأو ،عقوملا
.ةقادّصلاو براقتلا ةريسم ةلصاومل انتدارإ هللا مامأ دكؤن اًعم انه .ديدج
مكتاعامج يلّثمم عم  2017ماع امور يف دقُع يذلا ءاقلّلا ىركذ ةّيح ظفحأ ،ددّصلا اذه يف
ةسينكلا عم راوحلل ةنجل ءاشنإ اًقحال ّمت هّنأ يندعسي .ةّيحيسملاو ةّيدوهيلا
نأ ٌنسحو .اندّحوي ام لصون نأو كراشن نأ ٌنسح .ةّمهم قئاثو اًعم مترشن مكّنأو ةّيكيلوثاكلا
،يضاملا حورج ةاوادم لجأ نم ةركاذلا ةَيقنتل يوخألا راسملا يف ،صالخإو قدصب ّ،رمتسن
اًناسنإ كلهأ نم ،دوملّتلا بسحب .هانمّدق وأ هانلن يذلا ريخلا ىركذ يف ّرمتسن نأ كلذكو
ام اًّدج ٌّمهمو ،مهم دحاو ّلك .هّلك ملاعلا صّلخ اًدحاو اًناسنإ صّلخ نمو ،هّلك ملاعلا كلهأ اًدحاو
.نيَهاجتالا يف باوبألا متحتف مكّنأل مكركشأ .ةنيمثلا مكتكراشم لالخ نم هنولعفت
:ميهاربإ انيبأل هللا لاق .ةّيرشبلل ةكرب تامالع اهّنإ .ةحوتفم باوبأ ىلإ جاتحي ملاعلا
نيوكت عجار( ءابآلا ةايح قفارت ةمزال اهّنإ  12، 3).نيوكت( "ضرَألا ِرِئاشَع ُعيمَج َكِب ُكَراَبَتي"
ُرِشَتنَتف ،ضرَألا ِبارُتَك َكُلسَن ُنوكي" ،ليئارسإ يأ ،بوقعيل هللا لاقو  26، 4).؛ 22، 18؛18، 18
،انه  28، 14).نيوكت( "ضرَألا ِرئاشَع ُعيمَج َكِلسَنِبو َكِب ُكَرابَتيَو ،اًبونَجو ًالامَشو اًقْرَشو اًبْرَغ
ّرمتست ،بونجلاو لامشلاو ،برغلاو قرشلا نيب ءاقللا ضرأ ،ةّيكافولسلا ضرألا هذه يف
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.ضرألا رئاشع عيمجل ةكرب ةمالع نوكت نأ ،ةوعدلا هذه ةيمنت يف ليئارسإ ينب ةريشع
مهضعب نوّبحيو نومرتحي ةوخإلا نم ةلئاع هللا ىري امدنع انيلع لزنت ّيلعلا هللا ةكرب
تافالخلا طسو يف اًعم مالّسلل اًدوهش اًمئاد اونوكت ىّتح ،هللا مككراب .نونواعتيو اًضعب
!).مالس( !مولاش .انملاع ثّولت يتلا ةريثكلا
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