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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ُسمَّشلا ُمِلظُت" :انشهدت عوسي نم ٍةلمجب مويلا ةيجروتيل نم يليجنإلا عطقملا أدبي
ىّتح ؟فيك نكلو .(25-24 ،13 سقرم) "ءامَّسلا َنِم ُموجُّنلا ُطَقاسَتَتو ،هَءوَض ُلِسرُي ال ُرَمَقلاو
ّنأ انمهفُي نأ دارأ .هدصق اذه سيل ديكأتلاب ،ال ؟تاليولاب ؤبنتلا ةياوهب أدبي عوسي ّبّرلا
لّكشت يتلا موجّنلاو رمقلاو سمّشلا ىّتح .ًالجآ مأ ًالجاع ،لوزي ملاعلا اذه يف ءيش ّلك
.لاوزلا ىلإ اهريصم اًضيأ يه – “رارقتسالا” و “تابّثلا” ىلإ ريشت ةملك يهو - “ءامّسلا”

.(31 ةيآ) "لوزي نل يمالَكو ِنالوزت ُضرَألاو ُءامَّسلا" :لوزي ال اذام عوسي لاق ،ةياهّنلا يف نكلو
ةريخألا رومألاو ،لوزت يتلا ةريخألا لبق ام رومألا نيب عوسي زّيم .لوزي نل ّبّرلا مالك
نأ ّقحتسي ام يف اندشرتلو ،ةّمهملا انتايح تارايتخا يف اندشرتل ،انل ةلاسر اهّنإ .ةيقابلا
ديكأّتلاب ؟دبألا ىلإ يقابلا عوسي ّبّرلا مالك يف مأ رباع وه ام يف ،انتايح يف هرمثتسن
تحت عقت يتلا رومألا انبذجت ،عقاولا يف .لهسلا رمألاب سيل هّنكلو .عوسي ّبّرلا مالك يف
ّيلاح وه ام زواجتي ،هلامج مغَرو ،عوسي ّبّرلا مالك امنيب ،روفلا ىلع حايترالا انحنمتو انساوح
.يرشب اذه .اًنامأ رثكأ انل ودبيو هسملنو هارن امب ثّبشتلا ىلإ ليمن نحن .ربّصلا بّلطتيو
:ةوعّدلا يه هذه ."لوزي نل يمالَكو ِنالوزت ُضرَألاو ُءامَّسلا" ّنأل ،ةعدخ اهّنكلو .ةبرجتلا يه هذهو
.اًنيتم اًساسأ عضنو قمعلا يف رفحن ،اًتيب ينبن امدنع .لامّرلا ىلع كتايح ِنبت ال
رظن يف ،نيمألا ذيملّتلا .هتيؤر نكمي ال ءيش لجأ نم تيقلأ دوقن اهّنإ هدحو قمحألا لوقيس
،(27-24 ،7 ىّتم عجار) لوزي نل يذلا همالك ىلع يأ ،رخّصلا ىلع هتايح سّسؤي يذلا وه ،عوسي
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.لوزي ال يذلاو ،انل عوسي هديري يذلا ةايحلا ساسأ وه اذه :عوسي مالك تابث ىلع

ام ،زكرملا وه ام :انسفنأ لأسنل ،- ةلئسأ اًمئاد حرطُت ،هللا ةملك أرقن امدنع - لاؤسلا نآلاو
؟اًدبأ ىنفي نلو ةناتم ةايحلا يطعُي يذلا ام ،راصتخاب ؟هللا ةملك يف ضباّنلا بلقلا وه
يطعي يذلا ضبانلا بلقلا يه ديدحتلاب ،زكرملا يه ةّبحملا :سلوب سيّدقلا انل لاق
سيدقلا لاق ،(8 ،13 ستنروق لهأ ىلإ ىلوألا ةلاسرلا) "اًدَبَأ ُطُقسَت ال ُةَّبحَملا" :ةناتملا
،اًمودخو اًميرك اًصخش ىرن امدنع .ةّيدبألا ةايحلا لجأ نم رمثتسي ريخلا لمعي نم .سلوب
ام لعفي الو ،ءايربكلا نم خفتني الو ،رخافتي الو ،رثرثي الو ،دسحي الو ،اًروبصو ،اًعيدوو
ينبي يذلا صخّشلا وه اذه ،(7-4 ،13 ستنروق لهأ ىلإ ىلوألا ةلاسرلا عجار) فيرشب سيل
ردصتي نلو ،لامعألا ملس يف مدقتي نلو ،اًفورعم نوكي نل امّبر .ضرألا ىلع ءامسلا
.اًمئاد ىقبي لب ،اًدبأ عيضي ال ريخلا ّنأل .عيضي نل هلمعي يذلا نكل ،فحصلا نيوانع

،لوزت يتلا رومألا يف ؟انتايح رمثتسن اذام يف :انسفنأ لأسنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،نحنو
نحن له .اًئيش انعم لمحن نل ،ءايشألا هذه نم ؟يدسجلا ءاخّرلاو ،رهاظملاو ،حاجّنلاو ،لاملا لثم
نس يف نوكن امدنع ؟دبألا ىلإ انه شيعنس انّنأ ول امك ،ةّيضرألا رومألاب نوطبترم
،عادولا ةعاس يتأت امدنع نكلو ،ماري ام ىلع نوكي ءيش ّلك ،ةديج ةحصب عتمتنو ،بابشلا
ىقبتسو ملاعلا اذه دهشم لوزيس :لوقتو مويلا انرّذحت هللا ةملك .ءيش ّلك كرتن نأ انيلع
نأ وه لب ،خيراّتلا نم اًبوره سيل وه ،هللا ةملك ىلع انتايح سيسأت ،كلذل .طقف ةّبحملا
،ةّيدبألا ةمسب اهَمِسَنلو ،ةّبحملاب اهلِّوحنلو ،ةنيتم اهلعجنل ةّيضرألا رومألا يف متهن
فيك ،لعفأ اذام فرعأ ال امدنع .ةّمهملا تارايتخالا ذاخّتا لجأ نم ةحيصن اًذإ مكيلإ .هللا ةمس
،رّرقن نأ لبق ؟لعفأ نأ بجي اذام ،عوسي ةّبحم هيف اًرايخو ،اًمهم اًرايخو ،اًيئاهن اًرايخ ذختأ
وه يذلا همامأ نوفقاو ،ةايحلا ةياهن يف انفوقو لثم ،عوسي مامأ نوفقاو انّنأ لّيختنل
بجي اذكه .مويلا اذهل رارقلا ذخّتنلو ،ةّيدبألا ةبتع ىلعو ،هترضح يف ،كانه رّكفنلو .ةّبحملا
هّنكلو ،عرسألاو لهسألا رارقلا نوكي ال دق .عوسي ىلإو ،ةيدبألا ىلإ اًمئاد رظنن نأب :رّرقن نأ
.(187 ،ةّيحوّرلا تاضايّرلا ،الويول يد سويطانغإ سيّدقلا ،عجار) نومضملاو نسحألا نوكيس

نيرظان ،اهسفن يه تلعف امك ،ةايحلا يف ةّمهملا تارايخلاب موقنل ءارذعلا ميرم اندعاستل
.هللا ىلإ نيرظانو ةّبحملا ىلإ

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اذه عوضوم .ةمحرلا ليبويل ةرمث دلُو يذلا ،ءارقفلل سماخلا يملاعلا مويلاب مويلا لفتحن
ةيرشبلا :حيحص رمألا اذهو .(7 ،14) "اًدبَأ اًمئاد مكَدنِع مُهف ءارَقُفلا اَّمَأ" عوسي تاملك وه ماعلا
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،مهيف رضاح حيسملاو ،اًمئاد ءارقف كانهو ،اًمئاد انعم ءارقفلا نكلو ،روطتتو مّدقتت
،ةالّصلاو ةداهشلاب ةئيلم تاظحل ،يزيسأ يف ،سمأ لّوأ انشع .ءارقفلا يف رضاح حيسملاو
نماضتلا تاردابمل ٌركاش انأو .مكديفي رمألا اذه َّنأل ،ىرخأ ةرم اهوديعتست يكل مكوعدأ
.ملاعلا ّلك يف اياعرلاو تايشربألا يف اهميظنت مت يتلا ةديدعلا

ةمق يف ةريخألا مايألا لالخ دّدرت دق ،ضرألا ةخرص ىدص بناج ىلإ ،ءارقفلا ةخرص ىدص َّنإ
تايلوؤسم مهيدل نيذلا عيمج عجشأ .وكسالغ يف ،COP26 خانملا رّيغت لوح ةدحتملا ممألا
وعدأ ،هنيع تقولا يفو ،رظن دعُبو ةعاجشب اًروف اوفّرصتي نأ ىلع ةّيداصتقاو ةّيسايس
تيبلاب ةيانعلا لجأ نم ةلاعف ةنطاوم اوسرامي يكل ةحلاصلا ةدارإلا يوذ صاخشألا عيمج
تاليجستلا حتف ،ءارقفلل يملاعلا مويلا يف مويلا ُّمتي ،تاذلاب فدهلا اذهلو .كرتشملا
.ةلماكتملا ايجولوكيإلا ززعت يتلا ،(Laudato si ) اًحبسم نك ةصنم ىلع

،نيريثك اًصاخشأ بيصي نمزم ضرم ،يركسلا ىضرمل يملاعلا مويلا اًضيأ مويلا فداصي
ّلك بعت مهنوكراشي نيذلا عيمج لجأ نمو اًعيمج مهلجأ نم يّلصأ .لافطألاو بابشلا كلذكو
.مهنودعاسي نيذلا نيعوطتملاو ّيحصلا لاجملا يف نيلماعلا لجأ نم كلذكو ،موي

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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