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!كرابم دحأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نيَّيهلإلا نيَمونقألا عوسي انل مّدق ديعلا ليجنإ يفو ،سدقألا ثولاّثلا ديع وه مويلا
يل اَّمِم ُذُخأَيس لب ،هِدنِع نِم َمَّلَكَتَي نل" :سدقلا حوّرلا نع لاق .سدقلا حوّرلاو بآلا ،نيَرخآلا
حوّرلا ّنأ ظحالن .(15-14 ،16 اّنحوي) "يل وُهف بآلِل وه ام ُعيمَج" :بآلا نع لاق ،ّمث ."هِب مكُرِبخُيو
ّنأ اًضيأ ظحالنو .بآلا انل رهظأو عوسي نع نلعأ لب ،هسفن نع سيل نكل ،مّلكت دق سدقلا
ءيش ّيأب ظفتحي مل :هل ام ّلك نبالا ىطعأ ،ءيش ّلك لصأ وهو ،ءيش ّلك كلمي يذلا ،بآلا
نع مّلكتي لب ،هسفن نع مّلكتي ال سدقلا حورلا ّنأ ّيأ .نبالل ًةلماك هسفن بهو .هسفنل
،حتفنملا ءاخسلا هّنإ .نبالا يطعي لب ،هسفن بهي ال بآلاو .نيرخآلا نع مّلكتيو ،عوسي
.رخآلا ىلع حتفنم دحاولا

نأ اًمئاد ديرن ،مّلكتن امدنع .هكلمن امو هنع مّلكتن ام ىلإو ،انسفنأ ىلإ رظننل نآلاو
دقل” !لوقأ ةرم مك .طقف هلعفن اّمعو انسفنأ نع مّلكتن ام اًبلاغو اًدّيج انيلع اومّلكتي
ةنراقم قرفلا نم مك .وحنلا اذه ىلع ثدحتن اًمئاد .“...ةلكشملا هذه يدل” ، “...كلذو ،اذه تلعف
نحن مك ،هكلمن ام صوصخبو !نبالاو بآلا نعو ،نيرخآلا نع نلعأو مّلكت يذلا سدقلا حوّرلا عم
وه ام يف نيرخآلا َكِرشُن نأ اندرأ نإ رمألا اينلع بعصي مكو ،كلمن ام ىلع نوصيرحو نوروّيغ
.بعص لمعلا نكل ،لهس مالكلا !ّيرورض وه ام ىلإ نورقتفي نيذلا ىّتح ،انل

بولسأ يف ةروث يه لب ،ةّيتوهال ةّيضق تسيل ةّيضقلاو ،سدقألا ثولاّثلاب لفتحن نحن
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،رّمتسم طابر يفو ،ةرّمتسم ةقالع يف رخآلا لجأ نم مونقأ ّلك ايحي هيف يذلا ،هللا .انتايح
نوكن نأ ىلإ انعفدي .نيرخآلا لجأ نمو نيرخآلا عم شيعن نأ ىلإ انعفدي ،هسفنل سيلو
نمؤن يذلا هللا انتايح سكعت له :انسفنأ لأسن نأ اننكمي مويلا .نيرخآلا ىلع نيحتفنم
انأ ،ايحأ يكل ،يّنأ اًّقح نمؤأ له ،سدقلا حوّرلاو نبالاو بآلا هللاب يناميإ نلعأ يذلا انأ ؟هب
دّكؤأ له ؟نيرخآلا مدخأ نأ ىلإ ةجاحبو ،نيرخآلا ىلإ يسفن بهأ نأ ىلإ ةجاحبو ،نيرخآلا ىلإ ةجاحب
؟يتايحب كلذ دّكوأ مأ مالكلاب كلذ

اًلّوأ لاعفألاب ،ةقيرطلا هذهب ،ديحولاو ثولاّثلا هللا رهظي نأ بجي ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
لالخ نم هل انراهظإ نم رثكأ ،انتايح ةداهشب هَرِهظُن نأ بجي ،ةايحلا ُنِّوَكُم ،هللا .لاوقألا لبق
لالخ نم هسفن رهظأ ،(16 ،4 اّنحوي 1) "ةَّبحَم" وه ّيليجنإلا اّنحوي بتك امك ،هللا .بتُكلا
رّكذتنل :مهب انيقتلا نيذلا ءاعدولاو ءامركلاو نيحلاّصلا صاخشألا يف رّكفنل .ةّبحملا
.ةّبحم وه يذلا هلل ةليئض ةروص ولو مهيف ىرن نأ اننكميو ،مهفّرصتو مهريكفت ةقيرط
،كلذ لبق ينعت لب ،ريخلا لعفن نأو ريخلا ديرن نأ طقف ينعت ال اهّنإ ؟ةّبحملا ينعت اذام
،نيرخآلل اًلاجم حسفنو ،نيرخآلا ىلع نيحتفنم نوكنو ،نيرخآلا لبقتسن نأ ،لصألا يف
.لصألا يف ةبحملا يه هذه .نيرخآلل ةحاسم يطعنو

ّلك يف اهظفلن يتلا ،ةّيهلإلا ميناقألا ءامسأ يف رّكفنل ،لضفأ لكشب كلذ مهفن ىّتح
ال ،لاثملا ليبس ىلع ،بآلا .رخآلل روضح دجوي مسا ّلك يف :بيلّصلا ةراشإ اهيف مسرن ةّرم
اًمئاد وه لب ،هدحو نبالا يف رّكفن نأ اننكمي ال ،اًضيأ اذكه ؛نبالا نود نم بآلا نوكي نأ نكمي
ال هّنأ سدقألا ثولاّثلا انمّلعي ،راصتخاب .نبالاو بآلا حور وه ،هرودب ،سدقلا حوّرلاو .بآلا نبا
ىلع ايحن يكل ملاعلا يف نحن لب ،اًرُزُج انسل نحن .رخآلا نود نم مونقأ نوكي نأ اًدبأ نكمي
دعاسن نأ ىلإ ةجاحبو نيرخآلا ىلإ ةجاحبو ،نيرخآلا ىلع نيحتفنم نوكن نأب :هللا ةروص
اًضيأ انأ له ،ةّيمويلا يتايح يف :ريخألا لاؤّسلا اذه انسفنأ ىلع حرطنل ،اذهل .نيرخآلا
نبالاو بآلا مساب – موي ّلك اهمسرأ يتلا بيلّصلا ةراشإ له ؟سدقألا ثولاّثلل ساكعنا
ّدح يف ةياغو ةمالع ىقبت له ،موي ّلك اهمسرن يتلا بيلّصلا ةراشإ كلت ،- سدقلا حوّرلاو
يترفغمو ،نيرخآلا ىلع يمكُحو ،يتاباجإو ،نيرخآلا عم يئاقلو ،يمالك بولسأ ينمهلت مأ ،اهتاذ
؟نيرخآلل

دهشنو لبقن نأ اندعاستل ،سدقلا حوّرلا ةسورعو ،نبالا ّمأو ،بآلا ةنبا ،ءارذعلا ميرم انتدّيس
.ةّبحم وه يذلا هللا ّرسل انتايح يف
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تاوخأ ةعستو ناي انيلاوكساب تخألا بيوطت ّمت ،ادنلوب يف ايفالسيرب يف سمأ موي
ةّيملاعلا برحلا ةياهن يف نلتُق يتاوللا ،تاباصيلإ ةسيّدقلا تابهار ةعامج نم تاديهش
نهكاردإ نم مغّرلا ىلع ،رشعلا تابهارلا كلت .ّيحيسملا ناميإلل ءادعلا قايس يف ةّيناثلا
نيَنتعي ّنك نيذلا ىضرملاو ّنّسلا رابك نم تابيرق نيقب ،هل نضرعتي ّنك يذلا رطخلل
يف نيدهّطضملا نيّيحيسملا ًةّصاخو ،حيسملل ةنامألا يف نهلاثم اًعيمج اندعاسيل .مهب
!ددجلا تاّيوابوطلل قفّصنل .ةعاجشب ليجنإلل دهشن نأ ىلع ،ملاعلا ءاحنأ فلتخم

اهّيأ .نادوسلا بونجو ةّيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج تاطلسو بعش ىلإ هّجوتأ نأ ّدوأ نآلاو
ىلإ يترايز ليجأت ىلإ تررطضا ،قاّسلا يف لكاشم ببسب ،ديدشلا فسألا عم ،ءاّزعألا
ديدش فسأب اًقح رعشأ .ويلوي/زومت رهش نم ىلوألا مايألا يف ةرّرقم تناك يتلا ،امكيدلب
،نّكمتأ ىتح اًعم ِّلصنل .مكل رذتعأ يّنإ .اًريثك ينّمهت يتلا ةرايزلا هذه ليجأت ىلإ يرارطضال
.هللا ىلع ّلكتنل .نكمم تقو برقأ يف مكنيب رضحأ نأ ،ةّيبطلا ةياعرلاو هللا نوعب

ءاضقلا متي ىتح انعيمج مزتلنل .لافطألا ةلامع ةحفاكمل ّيملاعلا مويلا ،مويلا فداص
ىلع ربجُت وأ ربجُي الف ،ةّيساسألا هقوقح نم ةلفط وأ لفط ّيأ مرحُي ال ىتح ،ةفآلا هذه ىلع
!اًعيمج انادحتت ةّيواسأم ةقيقح يه لمعلا يف نيرصاقلا لالغتسا ةقيقح .لمعلا

ئدهي ال تقولا رورم .يبلق يف اًيح لاز ام برحلاب بوكنملا ّيناركوألا بعشلا يف يريكفت ّنإ
انسفنأ كرتن ال ،مكلضف نم .ديدشلا باذعلل نوضّرعتي نيذلا ىلع انقلقو انمالآ نم
لجأ نم دهاجنلو ِّلصنل .انبولق يف اًمئاد نكتلو !ةّيواسأملا ةقيقحلا هذه ىلع دَّوعتن
.مالّسلا

نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو .ةرهاطلا ءارذعلا ميرم بابش اًضيأو ،عيمجلا يّيحأ
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف
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