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،9 ىتم) "!دواد َنْبا اي َكامْحُر" :هل الاقو امهئاجرو امهسؤبب نايمعأ حاص ،عوسي رمي ناك امنيب
ليجنإ يَلطب ّنإ .دواد لسن نم يتأيس هّنإ تاءوبنلا تلاق يذلا ،حيسملل ٌبقل “دواد ُنْبا” .(27
.ملاعلا ىلإ ىتأ يذلا حيسملا وه عوسي ّنأ افرتعا :مهألا وه ام اَيَأَر دقف كلذ عمو ،نايمعأ مويلا
،هذه ءيجملا نمز ةريسم يف ،انتدعاسم اهنكمي .ءاقللا اذه نم عطاقم ثالث لوانتنل
.اننيب راملاو يتآلا عوسي ّبّرلا انرودب لبقتسنل

ىلإ ناحيصي اناك نيَيمعألا ّنإ صنلا لاق .ءافشلا لينل عوسي ىلإ باهذلا :ىلوألا ةوطخلا
.هاطخ اعبتو هتوص ىلإ ايغصأ امهّنكل هايَرَي مل .(٢٧ ةيآلا عجار) هناعبتي امهو عوسي ّبّرلا
طسو يف هللا ةمحرو ءافشلا تامالع يأ ،ءايبنألا هب أبنت اَّمع حيسملا يف ناثحبي اناك
ىرخأ ةءوبن تدروو .(5 ،35) "نايْمُعلا ُنِويُع ُحَتفَتت ذِئَنيح" :ايعشأ بتك ،دّدصلا اذه يف .هبعش
قثو .(18 ،29) "مالَّظلاو ِروجيَّدلا َدعَب ِنايْمُعلا ُنويُع ُرِصبُت" :يهو مويلا اذهل ىلوألا ةءارقلا يف
.امهنيعأل رونلا نع اًثحب هاعبتو عوسيب ليجنإلا يف نايمعألا

وه ،خيراتلا ةملظ يف هّنأ اكردأ امهّنأل ؟عوسيب ناصخشلا ناذه قثو اذامل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،اًضيأ نحن .ىمع ّلك ىلع بّلغتيو مالظلا مزهي يذلاو ،ملاعلاو بلقلا يلايل ريني يذلا رونلا
نوكن ام اًبلاغ ،نيَيمعألا لثم ،اًضيأ نحن .بلقلا يف ىمعلا نم اًعاونأ لمحن ،كلذ ملعن امك
وه بلط امك ،عوسي ىلإ بهذن نأ وه هلعف بجي ءيش لّوأ .ةايحلا مالظ يف نيقراغو نيرباع
اّنم نم .(28 ،11 ىتم) "مكُحيرُأ انَأو ،نولَقثُملا َنوقَهرُملا اهُّيَأ ًاعيمَج َّيلِإ اوَلاعَت" :لاقو هسفن
نم ريثك يف .عوسي ىلإ باهذلاب مواقن انّنكل .انعيمج ؟ام ةقيرطب اًلقثمو اًقهرم سيل
يكبن نأو ،انتملظ عم اندحو نوكن نأو ،انسفنأ ىلع نيقلغنم ّلظن نأ لّضفن نايحألا
رونلا هدحو وه :بيبطلا وه عوسي .ةئيسلا نزحلا ةقفر لبقن نأو ،انلاح ىلع ًاليلق
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.ةّبحملاو ءفدلاو رونلا نم ةرفو انيطعي وهو ،(9 ،1 انحوي عجار) ناسنإ ّلك ُرينُي يذلا يقيقحلا
يف يسفن ىلع قلغنأ له :انسفنأ لأسن نأ اننكمي .ّرّشلا نم بلقلا رّرحي يذلا هدحو وه
عبتأ له ؟يتايح هيلإ لمحأو عوسي ىلإ بهذأ مأ ،حرفلا عيباني فّفجت يتلا ةبآكلا ةملظ
،كلذ لعفنل ؟يتارسحت ىلع همّلكأو ،هيلإ جاتحأ امب هفلخ حيصأو ،“هعبتأ” له ،عوسي
نيَتوطخ يلخادلا ءافشلا بّلطتيو ،ةوطخ لّوأ هذه .انبلق يفشيل ةصرفلا عوسي حنمنلو
.اهدعب

ىمعأ لجر ءافش دجوي ال ،ةّيليجنإلا ةياورلا هذه يف .اًعم حورجلا لمحن نأ يه ةيناثلا ةوطخلا
،9 انحوي عجار) هِدِلوَم ُذنُم ىمْعَألا لجرلا وأ (52-46 ،10 سقرم عجار) سُواميطرَب ةلاح يف امك ،دحاو
ادجي نأ يف ابغر اًعمو ،امهتلاح ملأ اكراشت اًعمو .قيرطلا ىلع اًعم اناك .نانثا نايمعأ انه .(1-41
يف اًمئاد ءاج هيلإ انيغصأ يذلا صنلا .امهليل بلق يف ءايض صيصب ثعبي نأ نكمي اًرون
هفلخ احاص امهالكو ،عوسي اعبت امهالك :اًعم ءيش ّلك الَعَف نينثالا ّنأل ،عمجلا ةغيص
:حيسملل الاق امهّنأ مهملا نمو .اًعم لب ،هسفنل دحاو ّلك كلذب مقي ملو ،ءافشلا هنم ابلطو
لب ،هسفن ىمع يف امهنم ّلك رّكفي مل .“انأ” الوقي ملو ،“نحن” ةغيص امدختسا دقل .انمحرا
ةزيمملا ةمالعلا يه هذهو ،ةّيحيسملا ةايحلل ةغيلبلا ةمالعلا يه هذه .اًعم ةدعاسملا ابلط
ءاعدالاو ةيدرفلا نم جرخن نأو ،“نحن” ةغيصب لمعنو مّلكتنو ركفن نأ :ةّيسنكلا حوّرلل
.بلقلا يف ضرملا نالخدي نيذللا يتاذلا ءافتكالاب

،اّنم ٍدحاو ّلك .ةّيوخألا امهتقادصو امهمالآ ةكراشم لالخ نم ،اًريثك اًئيش نايمعألا انمّلعي
ام اذه .ةوخإ نيرخآلاو اًبأ هللا “ىرن” نأ انعنمت يتلا ةئيطخلا ببسب ىمعأ وه ،ام ةقيرطبو
ببس نيرخآلا يفو اًدّيس هللا يف ىرن انلعجت :ةقيقحلا هّوشت اهّنإ ،ةئيطخلا هلعفت
ىّتح ،ّيبلس ءوض يف انل اهراهظإ ىلإ ليميو رومألا فّيزُي يذلا بّرجُملا لمع هّنإ .لكاشم
اًّشع هل دجي ،هللا نم يتأي ال يذلاو ريطخلاو ،حيبقلا نزحلاو .ةرارملاو سأيلا يف انب يقلُي
،اندحو يلخاّدلا اناَمَع انلمح اذإ .اندحو مالّظلا ةهجاوم اننكمي ال ،كلذل .انتدحو يف اًحيرم
.اًعم قيرّطلا هجاونو ،انحارج كراشتنو ،بنج ىلإ اًبنج فقن نأ ىلإ ةجاحب نحن .بَلغُنس

اههجاون يتلا تايدحّتلا مامأو ةّيصخش ةملظ ّلك مامأ ،نوّوعدم نحن ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ّلك رّكف نإو ،اننيب اميف نيمسقنم انيقب نإ .ةّوخألا ديدجت ىلإ ،عمتجملاو ةسينكلا يف
ال ،اًّيوس ْرِسَن ملو ،رواحتن ملو ،اًعم عمتجن مل نإو ،هتعومجم يف وأ طقف هسفن يف ٍدحاو
امدنعو ،اًعم انحارج لمحن امدنع ءافّشلا يتأي .انيف ىّمَع وه ام ّلك نِم اًمامت ىفاعتن نأ اننكمي
يف اًعم شيعلا ةمعن يه هذهو .ضعب عم انضعب مّلكتنو عمتسن امدنعو ،اًعم انلكاشم هجاون
نأ :ةمعنلا هذه مكل ُبُلطَأ .ةعامج يف نوكن نأ يفو ،اًعم نوكن نأ يف ةميقلا كاردإو ،ةعامج
،نيّيحيسم ًةوخإ :حرفبو اذكه اًمدق اوبهذتو ،نيدحّتم اًمئاد اونوكتو ،اًعم اًمئاد اوقبت نأ اورّدقت
.اًضيأ يسفنل اذه ُبُلطَأو .دحاولا بآلا َءانبأو

،ليجنإلا ايمعأ ،اًعم عوسي امهافش نأ دعب .حرفب ليجنإلا نلعن نأ :ةثلاّثلا ةوطخلا يه هذهو
امّلكتو ،ةقطنملا ّلك يف ربخلا نارشنب آدب ،امهيف انسفنأ ىرن نأ نكميو ،امهل مسا الو
،دحأل اًئيش الوقي اّلأ عوسي امهاصوأ ذإ :ثدحلا اذه يف ةيرخّسلا ضعب دجوي .ناكم ّلك يف هنع
يف نكي مل هّنأ ةّصقلا نم مهفن اّنكل .(31-30 ،9 ىّتم عجار) اًمامت َسكعلا اَلَعَف امهّنكل
امهّنأل امهسامح ايفخي نأ اعيطتسي مل ،ةطاسبب لب ،عوسي ّبّرلا اَيِصعَي نأ امهتّين
حرف :يهو يحيسملل ىرخأ ةزِّيَمُم ةمالع دجوي انهو .هعم ءاقللا يف هاَشاَع يذلا حرفلاو ،ايفُش
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"عوسيب نوقتلي نيذلا ةايح ّلكو بلق ألمي"و ،هيلع ةرطيسلا نكمي ال يذلا ،ليجنإلا
،تاذلا ىلع قلغنملا ناميإلا رطاخم نم رّرحي ليجنإلا حرف .(1 ،ليجنإلا حرف ،يلوسّرلا داشرإلا)
.ةداهّشلا ةّيمانيد ىلإ عفدي مث ،رمذتملاو سباعلا

.مكركشأ اذهل .ةرِّرَحُملا ليجنإلا ةراشب حرفب نوشيعت مكّنأ ىرأو ،مكارأ نأ ٌليمج ،ءاّزعألا اهّيأ
- !انل ٍعابتأ نع ٍثحب ةلأسم تسيل اهّنإ ،مكلضف نم – انل ٍعابتأ نع ٍثحب ةلأسم تسيل اهّنإ
،كلذ اولعفت ال ،ال – مهيلع مكحن نأو نيرخآلا مِّلعن نأ ةلأسملا تسيلو ،ةداهش ةلأسم لب
.ةّبحم اهّلك يه ةايح ةلأسم لب ،ةّيجراخ ةدابع ةلأسم تسيلو ،ّلكلا قناعت ٍةمحر ةلأسم لب
اًضيأ نحن دّدجنل ،ليجنإلا يف نيَيمعألا لثم :قيرّطلا اذه يف اًمدق ّيضملا ىلع مكعّجشأ
جرخنل !مهب يقتلن نيذلا مامأ هل دهشنلو ،فوخ نود نم انسفنأ نم جرخنلو عوسي عم انءاقل
ةوخإلا اهّيأ !اًبلاغ انب طيحي يذلا ليللا ءيضنل جرخنلو ،هانيّقلت يذلا روّنلا لمحنو
نيذلاو ،نيرينُم ءيش ّلك لبق نكلو ،نيرينتسم نيّيحيسم ىلإ ةجاحب نحن ،تاوخألاو
.مالّظلا يف ءاجّرلا راونأ نوئيضي ةيّزعم تاملكو تاردابمبو ،مهتوخإ ىمع نانحب نوسملي
ةّدوملا نولمحيو ،ةلحاقلا ةّيمويلا ةايحلا لوقح يف ليجنإلا معارب نوعرزي نيّيحيسم
.رقفلاو ملألا ةلزع يف مه نمل فطللاو

خارص ىلإ عمتسيو ،صربق يف انعراوش يف اًضيأ ّرُميو ،عوسي ّبّرلا ّرُمي ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،ديدج نم دلونل ،روّنلا ىلإ انلقنيو ،انبولقو اننيعأ سملي نأ ديريو ،انيف ىمعلا عاونأ ّلك
ىلع هحرط يذلا لاؤّسلا اًضيأ انيلإ هّجوي وهو .عوسي هديري ام اذه .لخاّدلا نم ضهننو
؟كلذ ىلع رداق عوسي ّنأ نمؤن له .(28 ،9 ىّتم) "؟كِلٰذ ىلع ٌرِداق يِّنَأِب ِنانِمؤُتَأ" :نيَيمعألا
كّنأ نمؤنو ،انتاملظ ّلك نم ىوقأ كرون ّنأ نمؤن نحن ،عوسي اي :هل لقنلو !هب انتقث دّدجنل
ةسينكلا عمو ،انحرف فعاضت نأ رداقو ،انتَّوُخأ دّدجت نأ رداق تنأ كّنأو ،انيفشت نأ رداق تنأ
اهّيأ لاعت .[“!عوسي ّبّرلا اهّيأ لاعت” :دّدري عيمجلا] !عوسي ّبّرلا اهّيأ لاعت :اًعم انّلك ،كوعدن اهّلك
ّبّرلا اهّيأ لاعت” :عيمجلا] !عوسي ّبّرلا اهّيأ لاعت .[“!عوسي ّبّرلا اهّيأ لاعت” :عيمجلا] !عوسي ّبّرلا
.[“!عوسي
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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

سيئرل ةّيحتلا مّدقأل دغلا حابص ةصرفلا يل حاتُتس !اًعيمج مكركشأ نأ ّدوأ يذلا انأ
يبلق ّلك نم رِّبعأ نأ ّدوأ نآلا نم نكلو ،دلبلا اذه رداغأ امدنع هيّيحأس :انه رضاحلا ،ةّيروهمجلا
!اًركش .هب ينومترمغ نيذللا ةّدوملاو بيحرتلا ىلع عيمجلل يركش نع

نيمدقألا ةراضح ثيح ،ةسدقملا ضرألاب ّصاخلا ِّوجلا ةحئار ُّمُشأو سفنتأ ،صربق يف انه
يقتلأ نأ يندعسيو ،يندعسي اذه .ضرألا هذه ىلإ َّجاحلا ينغت ةّيحيسملا ديلاقتلا عّونتو
نوكراشيو ،لبقتسملا ىلع نوحتفنم مهو ،لمأب رضاحلا نوشيعي نيذلا نينمؤملا ةعامج
نع نيثحابلا نيرجاهملا يف ،صوصخلا هجو ىلع ،ركفأ .هيلإ ةجاح رثكأ مه نَم عم قفألا اذه
فلتخم نم تاوخألاو ةوخإلا عم ،ةريزجلا هذه ىلع ءاقل رخآ مهعم يضقأس نيذلا ،لضفأ ةايح
.ةّيحيسملا فئاوطلا

مكيمحتلو هللا مككرابيل .يلجأ نم اوّلص !ةرايزلا هذه قيقحتل اونواعت نيذلا عيمجل اًركش
[!اًركش]  !Efcharistó .ءارذعلا ميرم انتديس
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