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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ىلوألا ةّرملا اهّنإ :اًشهدم اًدهشم ليجنإلا انل مّدقيو ،عوسي ّبّرلا داّمع ديعب مويلا لفتحن
فافض ىلإ َلَصَو :ةرصاّنلا يف ةّيفخلا هتايح دعب ّينلع ٍلكشب عوسي رهظي اهيف يتلا
مدّنلا ىلع لدي اًسَقَط ةّيدومعملا تناك .(17-13 ،3 ىّتم) اّنحوي دي ىلع دمتعيل ّندرألا رهن
مادقألاو ةيراع سفنلا” دمتعيل بهذي ناك بعّشلا ّنإ ّيجروتيل ديشن لوقي .ةبوّتلا مازّتلاو
امدنع ،نكل .فاّفش ُبلقلاو ،عضاوتب ،ْيأ - ىَّطغُم ءيش ال ،ةيراعو ةحتفنُم سفن – “ةيراع
سوّدق وه ؟رايخلا اذه عوسي ذخّتا اذامل :لءاستنو شهدنن ،ةأطخلا عم طلتخي عوسي ّنأ ىرن
عوسي اههّجو يتلا تاملكلا يف ةباجإلا دجن ؟رايخلا اذه ذخّتا اذامل ،ةئيطخ البو هللا نباو ،هللا
:ّرِب َّلُك َّمِتُن .(15 ةيآلا) "ّرِب َّلُك َّمِتُن نَأ انِب ُنُسحَي اذكهف ،ديرُأ امو َنآلا ينْعَد" :لاق ،انحوي ىلإ
؟كلذ ينعي اذام

نوكي اًبلاغ .ملاعلا ىلإ هلمحيل وه ءاج يذلا ّربلا كلذ ،هللا ّرب نع عوسي انل فشك ،هدامتعاب
،يلاّتلابو ،نمّثلا عفدي ئطخي نم :ينعت اهّنأ رّكفنو لدعلاو ّربلا نع ةدودحم ةركف انيدل
:ريثكب كلذ نم ربكأ ،سّدقملا باتكلا مّلعي امك ،هللا ّرب نكل .هبكترا يذلا أطخلا نع ضِّوعي
هّنإ .اًّراب راصو ّراب ريغ ناك :اًّراب هلعجو ،ديدج نم هتدالوو هصالخ لب ،بنذملا ةنادإ سيل هفده
رّثأتي يذلا بآلاو ،هسفن هللا بلق يه يتلا ةمحّرلاو ةفأّرلا ءاشحأو ،ّبحلا هعنصي ريربت
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عّزوي نأ ديري ال هللا ُّرِب ،كلذل .فعّضلاو اياطخلا ةأطو تحت عقنو ّرّشلا اندهطضي امدنع
-22 ،3 ةمور عجار) هءانبأ نحن اًراربأ انلعجي نأ وه ،سلوب لوسّرلا دّكأ امك ،لب ،تابوقعو تاءازج
ّدعتسم ريغ اًمئاد وه عوسي ّبّرلا .ديدج نم انميقُيو ،انيفشيو ،ّرّشلا كرش نم انرّرحيو ،(31
ىلع ،عوسي ّنأ مهفن ،ذئنيح .ضهنن نأ ىلع اندعاست يكل ةدودمم هدي لب ،اننيدي نأل
صالخ وه يذلا ،ّيهلإلا ّربلا قّقحيل ءاج دقل :هتلاسر ىنعم انل فشك ،ّندرألا رهن فافض
ىّتح ،توملاو ،ةيواهلا هايم يف لزنيو ،ملاعلا ةئيطخ اًّيصخش هَفِتَك ىلع لمحيل ءاجو ،ةأطخلا
نحن .صّلخت يتلا ةمحّرلا وه ّيقيقحلا هللا ّرب ّنأ مويلا انل رهظي .قَرغَن الف انديعتسي
يتلا ةمحّرلا ديدحّتلاب وه هّرب ّنأل ،ةمحر وه هللا نكلو ،ةمحر وه هللا ّنأ يف رّكفن نأ نم فاخن
لخديو ،انمالآ عم فطاعتيو ،برتقي اهبو ،ةّيرشبلا انتلاح كراشُت يتلا ةّبحملا وهو ،صّلخُت
.انيلإ روّنلا ديعُيل انمالظ يف

،توملا ةيواه قامعأ ىلإ هسفنب َبَهَذَف ،انصّلخي نأ دارأ هللا" ّنأ رشع سداّسلا ستكيدنب دّكأ
،ءامّسلا ىري نأ هنكمي دعي ملو ،ةجرد لفسأ ىلإ طقس يذلا ىّتح ،ناسنإ ّلك عيطتسي ىّتح
يذلا روّنلا ديدج نم ىريل ةملّظلا نم دعصيو ،اهب ثّبشتيو هللا َدَي دجي نأ عيطتسي ىّتح
.(2008 رياني/يناّثلا نوناك 13 ،ةظع) "هلجأ نم قلُخ

هلدع .ةمحر هللا نأ نمؤنو مّدقتنل .اذكه ميحر ٍلدع يف رّكفن نأ فاخن نحن ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ّربلاو لدعلا سرامن نأ ىلإ نوّوعدم ،عوسي ذيمالت ،اًضيأ نحن .انديب انذخأي هكرتنل .ةمحر
يذلا ةوسقب سيل :عمتجملا يفو ،ةسينكلا يفو ،نيرخآلا عم انتاقالع يف ،ةقيرّطلا هذهب
يف كراشيو لبقتسي يذلا ةمحرب لب ،رارشأو رايخأ ىلإ صاخشألا مّسقُيو بقاعُيو نيِدَي
:وحّنلا اذه ىلع رمألا اذه لوقأ نأ ّدوأ .ديدج نم مهميقي يكل ،تاوخألاو ةوخإلا فعض يفو حارِجلا
:عوسي لثم لعفنل .مساقتن لب ،مّسقن ال .ةكراشملاو مساقّتلاب لب ،ميسقّتلاب سيل
رظننلو ،اًضعب انضعب مدهنو رثرثن نأ لدب اًضعب انضعب لاقثأ لمحنلو ،مساقتنل
مأ مّسقي صخش انأ له :انسفنأ لأسنل .اًضعب انضعب دعاسنلو ،ةفأرب ضعب ىلإ انضعب
ةرثرّثلا ؟مّسقت يتلا ةرثرّثلا ذيملت مأ ،عوسي ةّبحم ذيملت انأ له :رّكفنل ؟مساقتي
انأ له :انسفنأ لأسنل .ةّوخألا لتقيو ،عمتجملا لتقيو ،ةّبحملا لتقي ،لتقي :تيمُم ٌحالس
؟مّسقي صخش مأ مساقتي صخش

ىّتح انفعض يف هتسمغو ،عوسي تدلو يتلا ،ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ ِّلصنل ،نآلاو
.ةايحلا ديدج نم ديعتسن

 

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
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انيتسيس اليباك يف ةدالولا يثيدح لافطألا ضعب تدّمع ،ةداعلا بسح ،حابّصلا اذه
(Cappella Sistina)، كلذ عمو ،نآلا .ناكيتافلا ةرضاح ةلودو ّيلوسّرلا ّيسركلا يفظوم ءانبأ،
اولان نيذلا لافطألا عيمج ىلإ يتاكربو يتايحت مّدقأ نأ يندعسي ،عوسي ّبّرلا داّمع ديع يف
اًلّوأ يل - عيمجلل دّدجأ تقولا سفن يفو .ةرتفلا هذه يف وأ مويلا ةّيدومعملا ّرس نولانيس وأ
ّلك فرعي له :مكلأسأ .نيّيحيسم هيف انحبصأ يذلا يأ ،اندامع خيراتب لافتحالا ىلإ ةوعدلا -
مكبراقأو مكيدلاو اولأسا .مكنم ضعبلا هفرعي ال ديكأّتلاب ؟هتيدومعم خيرات مكنم دحاو
ديع هّنأل ،خيراّتلا اذهب اولفتحا ،ةنس ّلك ،كلذ دعبو ؟يتيدومعم خيرات وه ام :نيباّرعلاو
خيرات وه ام :اولأست نأ .مكنم دحاو ّلكلو مويلل سردلا وه اذه .ناميإلا داليم ديع ،ديدج داليم
.هب لافتحالا نم اونكمتت ىّتح ،يتيدومعم

!انه نيّيدنلوبلا نم ريثكلا كانه .جاّجحلاو امور ناكس متنأ ،مكيلإ يتايحت هّجوأ نآلاو

مكركشأ ،ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ .محل تيب نم “ةكئالملا توص” ةقوج يّيحأ ،صوصخلا هجو ىلع
يف ةّيحيسملا ةعامجلا ةداهشو “محل تيب رطع” مكديشانأ عم نولمحت مكّنأل يبلق قامعأ نم
!مكنم نوبيرق نحنو مكلجأ نم يّلصن !مكل اًركش .ةسدقملا ضرألا

يف اذه داليملا ديع !برحلا نم اًريثك نومّلأتي مهّنإ !نيّيناركوألا انتاوخأو انتوخإ َسنن الو
تيأر امدنع ،مويلاو .مهوسنت ال مكلضف نم !اًريثك نومّلأتي ،ةرارح نودبو ،ءوض نودب ،برح
تاهمأ يف رّكفأ ،ةّيعيبط ةعاضر هعضرتو ،ةراغملا يف لفّطلا لمحت ءارذعلا ميرم انتدّيس
تاهمألا نم ّلك ْتَدَقَف .ايناركوأ يف برحلا هذه يف اوطقس نيذلا دونجلاو ،برحلا اياحض
يتاوللا تاهمألا لجأ نم ِّلصنل .برحلا نمث وه اذه .مهءانبأ تاّيسوّرلا تاهمألاو تاّيناركوألا
.سوّرلاو نيّيناركوألا ،دونجلا نهءانبأ ندقف

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