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مالظلاو ،هتومل ةمّلأتم هللا نبا تدلو يتلا مألا .انحويو ميرم تناك عوسي بيلص دنع
مّلعملا مادقأ دنع نآلا فقو ،هعبتيل ءيش ّلك كرت يذلا ،بيبحلا ذيملتلاو .ملاعلا ىشغي
عوسي ذخأ امل .دبألا ىلإ ىهتنا دق ءيش ّلك ّنأ ودبيو ،َدِقُف دق ءيش ّلك ّنأ ودبي .بولصملا
،15 سقرم ؛46 ،27 ىتم) "؟ينتْكَرَت اذامِل ،يهلِإ ،يهلِإ" :لاقو ىّلص ،ةّيرشبلا حارج هسفن ىلع
عفترت يتلا ةالّصلا يهو .ملألا اهزّيمي يتلا ةايحلا تاظحل يف اًضيأ انتالص يه هذه .(34
ىلع اًركشو امكّبح يف امكتابث ىلع اًركش :وكينيمودو يدناس ،امكبلق نم موي ّلك هللا ىلإ
!ناميإلل امكتداهش

– بيلّصلا ىلع توملا ةعاس ،انحوي ليجنإ يف ،يه يتلا - عوسي ةعاس تسيل ،كلذ عمو
يف لّمأتن ،بيلصلا دنع ،ةقيقحلا يف .ةديدج ةايح ةيادب يه لب ،خيراتلا ةياهن تسيل
ةايحلا حرف ىلع انسفنأ حتف ،هتومبو ،هيعارذ انل حتفي يذلا ،ةميحرلا حيسملا ةّبحم
ةئيلم ىرخأ ةعاس أدبت كلت توملا ةعاس نمو ،ةديدج ةايح أدبت ةياهنلا ةعاس نم .ةّيدبألا
عوسي ّبّرلا عمجيس ،ةّيلصألا ةّيلخلا كلت نم .تَدِلُو يتلا ةسينكلا نمز اهّنإ :ةايحلاب
،بولقلا يف حوّرلا ءازع ضيفيسو ،ةرعولا خيراتلا قرط روبع يف رمتسيسو ،اًبعش
.ةّيرشبلا عومد فيفجتل

ةديدجلا ةيادبلا يف اًعم لّمأتن نأ انُنكمي اذه (Ta’ Pinu) “ونيب ات” رازم نم ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ناك ،مويلا هارن يذلا عئارلا ىنبملا لبق ،اًضيأ ناكملا اذه يف .عوسي ةعاس نم قفدنت يتلا
ترّيغ ثادحألا نم ةلسلس نكل .ةياهنلا هّنأكو رمألا ادبف .همده رّرقتو .روجهم ىًّلصم طقف انه
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ال ِكِضرَأِلو ةروجْهَملا :ُدعَب نِم ِكَل ُلاقُي ال" :ناكسلا ءالؤهل لوقي نأ دارأ هللا ّنأكو ،رومألا ىرجم
تحبصأ .(4 ،62 ايعشأ) "ةجِّوزَتُملا ىعْدُت ِكُضرَأو اهيف َياضِر :َنيَعْدُت لب رامَّدلا :ُدعَب نِم ُلاقُي
،تنأ انترّكذ دقل .ةديدج ةايح َعوبنيو جاجحلا َةهجوو ،ينطولا رازملا ةريغصلا ةسينكلا كلت
رعشيو ،ءارذعلا ميرم انتدّيسل مهحارفأو مهمالآ نولكوي انه نيريثكلا ّنأب رفينيج اي
ىركذ لحت يذلا جاحك اًضيأ انه ىلإ يناثلا سلوب انحوي سيدقلا ءاج .مهب ٌبَّحرم مهّنأ عيمجلا
.هللا بعش يف ءاجرلاو ناميإلا نآلا دّدجي ،اًدوقفم ادب يذلا ناكملا .مويلا هتافو

لوقي هّنإ .صالخلا ةعاس ،عوسي ةعاس ةوعد اًضيأ نحن لبقتسن نأ لواحنل ،كلذ ءوض يف
ىلإ ،ةيادبلا كلت ىلإ دوعن نأ ىلإ نووعدم انّنإف ،ةعامجلا ةلاسرو انناميإ ييحن نأ لجأ نم :انل
ىلإ دوعن نأ ينعي اذام نكل .انحويو ميرم يف بيلصلا دنع اهارن يتلا ةشئانلا ةسينكلا
؟لوصألا ىلإ دوعن نأ ينعي اذام ؟ةيادبلا كلت

ءارولا ىلإ رظنن نأ ينعي ال لوصألا ةسينك ىلإ دوعن نأ .ناميإلا رهوج فاشتكا ةداعإ اًلّوأ بجي
ّنأكو ،“خيراتلا ىلع زفقلا” انُنكمي ال .يسنكلا ىلوألا ةّيحيسملا ةعامجلا بولسأ ديلقتل
هّنأ امك .ةيلاوتملا نورقلا يف ةسينكلا ةايح يف اًضيأ ةميظع اًرومأ لمعيو مّلكتي مل هللا
لب ؛ةعامجلا كلت يف تابوعص نكي مل هّنأ لّيختن نأو ،ةياغلل نييلاثم نوكن نأ ينعي ال
مهّنأو ،مهنيب اميف ةرجاشملا دح ىلإ اولصوو نولداجتي اوناك ذيمالتلا ّنأ أرقن ،سكعلا ىلع
ديعتسن نأ ينعي لوصألا ىلإ دوعن نأ ،كلذ نم ًالدب .عوسي ّبّرلا ميلاعت اًمئاد اومهفي مل
:ناميإلا زكرم ديدج نم فشتكنو بلقلا ىلإ دوعن نأ يأ ،ىلوألا ةّيحيسملا ةعامجلا حور
.ةراشبلا :ةسينكلا حرف وه اذه !رهوجلا وه اذهو .عمجأ ملاعلل هليجنإ نالعإو عوسي عم ةقالعلا

دعب ،انحويو ةيلدجملا ميرم لثم ،لئاوألا ذيمالتلا ،عوسي توم ةعاس دعب هّنأ ىرن ،عقاولا يف
ىرشُب نونلعي اوبهذو ،ةفجترم بولقب اوضكر لب ،تقولا اوعِّيضي مل ،غرافلا ربقلا اوأر نأ
نيذلا لسرلا يف رّكفأو .ةراشبلا حرف ىلإ بيلّصلا دنع ملألا ءاكب لّوحت .ةراّسلا ةمايقلا
َّنَأِب َنورِّشَبُيو َنومِّلعُي تويُبلا يفو ِلكيَهلا يف ٍموَي َّلُك َنوُّكفنَي ال اوناك" :مهنع َبتُك
ةعامجلا ةرهش وه يساسألا عوسي ذيمالت ُّمَه نكي مل .(42 ،5 لسرلا لامعأ) "حيسملا وه َعوسي
مهَّمه ناك .الك .ةدابعلا يف ىربكلا تالافتحالاو ،عمتجملا يف ريثأتلاو ،اهمادخ ةرهشو
وه ةسينكلا حرف نأل ،(1 ،1 ةمور عجار) هل ُةداهشلاو حيسملا ليجنإ ةراشب ُنالعإ وه مهَعفادو
.ةراشبلا

ىنغلا نم ريثكلا هنم دمتست رخاز خيراتب اطلام يف ةسينكلا رختفت ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ٍخيرات” درجم اًدبأ تسيل - اًمئاد كلذ رّكذتنل – ةسينكلا ةايح ّنإف ،كلذ عمو .يوعرلاو يحورلا
يفكي ال .هللا عيراشمل ةعاطلا يف ،“هؤانب بجي ميظع لبقتسم” وه لب ،“هركذتن ٍضام
ناميإ تاظحلو ،ةليمج ةّيبعش تابسانمو ،ىربك تالافتحاو ،ةثراوتم تاداع نم نّوكتي ناميإ
يصخشلا ءاقللا يف دّدجتيو سّسأتي ناميإ ىلإ ةجاحب نحن لب ،رعاشملاب ةئيلمو ةفيثك
،ةسينكلا ةايح يف ةلاّعفلا ةكراشملا يفو ،هتملك ىلإ يمويلا ءاغصإلا يفو ،حيسملا عم
.ةّيبعشلا ىوقتلا حور يفو

دنع ةالابماللاو ،ةحئاجلا دعب ام ةرتف يف ًةّصاخ ،ناميإلا ةسرامم يف روتفلاو ،ناميإلا ةمزأ ّنإ
اًحور ّنأ رّكفنو ،“اهفّطلن” نأ بجي لئاسم تسيل ،هللا روضحل ةبسّنلاب نيريثك ٍبابش
تاّيلكيهلا نوكت نأ نكمي ،عقاولا يف ،اًنايحأ .ال ،مِواقت تلاز ام ،ةماع ةروصب ،ةنّيعم ةنّيدتم
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ةّصاخلا ةقينألا سبالملا ةنازخ ّنإ ،عقاولا يف .مَرهَي ناميإلا ،بوّثلا اذه ءارو نكلو ،ةنّيدتم
رذحن نأ بجي .ةراشبلا ةّيمانيد هكّرحت ّيويح ناميإ عم اًمئاد قباطتت ال ،ةّينيدلا باوثألاب
نع رّبعت نأ بجي لب ،يضاملا نم تاراتخم راركت ىلع ةّينيدلا تاسرامملا رصتقت ال ىّتح
.ةراشبلا وه ةسينكلا حرف نأل ،ليجنإلا حرف رشني حتفنمو ّيح ناميإ

ةوخإلا اهّيأ .ةريسملا هذه ىلع مكُرُكشأو ،ديدجت ةّيلمع ،سدونيّسلا لالخ نم ،متأدب مكّنأ ملعأ
ةعامجلا ىلإ رظننو ،بيلّصلا تحت ،ةيادبلا كلت ىلإ دوعنل بسانملا تقولا وه اذه ،تاوخألاو
نأ ال ،هليجنإ ةراشبو عوسي عم ةقادّصلاب ّمتهت ةسينك نوكن ىّتح .ىلوألا ةّيحيسملا
ضعب سيلو روحملا يه اهيف ةداهّشلا نوكت ةسينك ،روهظلل مامتهاو تاحاسم نع ثحبت
نأ ال ،ءاضملا ليجنإلا حابصم عم عيمجلا عم يقتلت نأ يف بغرت ةسينك ،ةّينيدلا تاداعلا
اًضيأ نوكت امّبرو ،نآلا نولعفت امك ،ةديدج اًقرط اوكلست نأ اوفاخت ال .ةقلغم ةرئاد نوكت
.ةراشبلا وه ةسينكلا حرف نأل ،ةايحلا ّسمت يتلا يهف ،نالعإلاو ةراشبلل اًقرط ،ةفزاجم

لدابت دجوي ،ةسينكلا ِءدَب ذنم .بيلّصلا تحت اّنحويو ميرم ىلإ ،لوصألا ىلإ ىرخأ ةّرم رظننل
ىلإ اّنحوي لكوأ :رخآلاب ينتعي نأ امهنم ٍّلك ىلإ عوسي ّبّرلا لكوأ ،عقاولا يف .امهنيب ةقثلا
نأ .(27 ،19 اّنحوي) "هِتيَب يف ُذيملِّتلا اهَلَبقَتسا ِةَعاَّسلا َكلِت ُذنُم"و ،اّنحوي ىلإ ميرمو ميرم
عوسيل ةريخألا تاملكلا نيب نم .لابقتسالا ّنف رّوطن نأ اًضيأ ينعي ةيادبلا ىلإ دوعن
ةذملّتلا بولسأ لابقتسالا العجي نأ ىلع امهّثح ،اّنحوي ىلإو هّمأ ىلإ ةهّجوملا ،بيلّصلا ىلع
ال ىّتح اّنحوي ىلإ هِّمأب عوسي َدِهع اهب ،ةطيسب ىوقت ةمالع رمألا نكي مل ،عقاولا يف .مئاّدلا
ةّيصو ،ىربكلا ةّيصولا شيع ةّيفيك ىلإ اًّيلمع اًرّشؤم تناك لب ،هتوم دعب اهدرفمب ىقبت
.انيخأ نم انبرق لالخ نم هلل انتدابع ُّرُمَت .ةّبحملا

اذهب عوسي ّبّرلا انرّكذ !ةسينكلا يف نيرخآلا لابقتساو ةوخإلا نيب ةّبحملا ةّمهم يه مكو
نمز ّلك يف ةّيحيسملا ةعامجلا ّثحو ،لدابتملا اّنحويو ميرم لابقتسا يف ،هِبلص ةعاس يف
مكّنإ :انلق ول امك ،(27 ،26 تايآلا) "َكُّمُأ هذه" ،"ِكُنبا اذه" .ةّيولوألا هذه اوعّيضي اّلأ ىلع
مكضعب اوّبحأو ،اًضعب مكُضعب اولبقتسا اذل ،ةدحاو ةلئاع متنأ ،هسفن مّدلاب مُتصِّلُخ
.ةقث مدعو ةميمنو تاعاشإو تاماسقناو كوكش نود نم .ضعبلا مكضعب حارج اوفشاو ،اًضعب
!ةّبحملا ُكِلمَت ثيح رضاح هللا ّنأل .“اًعم اوريس” يأ ،“اًسدونيس” اولمعا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

هّنإ ،حيسملا مساب لب ،ضحم ّيلكش عفادب لدابتملا لابقتسالاب اوموقت ال ،ءاّزعألا اهّيأ
انلمع نإ اهرمث يتؤتس انتلاسر ّنأل ،ةّيسنكلا انتاقالعل ةبسّنلاب ًالّوأ ٍّدحت هّنإ .مئاد ٍّدحت
فرعأ ال - اطلامو وزوج ،وزوجو اطلام ،ناتليمج ناتنثا ناتعامج امكّنإ .ةّيوخأ ةكرشو ةقادص يف
ىلع عوسي تاملك نكتل !اّنحويو ميرم نينثا اناك املثم اًمامت ،- !لّوألا وأ ةيمهأ رثكألا امهّيأ
يف اولمعتو ،ةفلأ اوقلختو ،اًضعب مكضعب اولبقتست ىّتح ،ةدشرملا مكتمجن بيلّصلا
.ةراشبلا وه ةسينكلا حرف نأل ،ةراشبلا يف اًمُدُق اًمئاد رسنلو !ةدحَوو ةكرش

يف ليجنإلا حور اًلعف رضاح وه مك قّقحتن ىّتح ريخألا رابتخالا اًضيأ وه لابقتسالا
دنع لب ،ةّيلعلا يف ئفاّدلا أجلملا يف ال رخآلا امهدحأ ميرمو اّنحوي لبقتسا .ةسينكلا
نحنو .نوبَلصُي اوناك ثيحو نيمرجملا ىلع مَكحُي َناك ثيح ملظملا ناكملا كلذ يف ،بيلّصلا
امنيب ،ةليمجلا انسئانك ّلظ يف ،اننيب ام يف طقف لبقتسن نأ عيطتسن ال ،اًضيأ
رقفلاو سؤبلاو ملألا ببسب نوبَلصُيو نوناعي جراخلا يف تاوخألاو ةوخإلا نم ريثكلا
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ضيبألا رحبلا ىلع ّلطي ،ةيمهألا ةياغ يف يفارغج عقوم يف نودوجوم متنأ .فنعلاو
نيذلا ،ةايحلا فصاوع مهفذاقتت نيريثك ٍصاخشأل ةاجن ىسرمو بذج روحم لثم طّسوتملا
يذلا وه هسفن حيسملا ،نيكاسملا ءالؤه هجو يف .ةفلتخم بابسأل ،مكئطاوش ىلإ اولصو
ٍقرغ دعب ،ةرارحب مكفالسأ هلبقتسا يذلا سلوب لوسّرلا ةربخ هذه تناك .مكل هسفن مّدقي
مِهيَلِإ اًعيمَج انوبَّرَقو اًران اودَقوَأف َنولهَألا انَلَباقو" :يلي ام لسّرلا لامعأ رفس لاق .عّورم
.(2 ،28 لسّرلا لامعأ) "دْرَبلا ِةَّدِشو ِرَطَملا ِلوزُنِل اهَلوَح

،ةّيناسنإلا يف ءاربخ نوكنو ،لبقتسن نأ :هشيعن نأ ىلإ نوّوعدم نحن يذلا ليجنإلا وه اذه
دلُو ،اًضيأ ةلاحلا هذه يف .نومّلأتي نيذلا ىلع ةايحلا درب مّيخي امدنع نانحلا نارين لعشنو
ظاّعوو نورّشبم هعبت ،يلاّتلابو ،ليجنإلا رشنو نلعأ سلوب ّنأل ،ةّيواسأم ةربخ نم ّمهم ٌرمأ
ةسينكلا حرف اًمُدُق لمحلو ،ريشبتلل ،سدقلا حوّرلا نم نيعوفدم ،نوريثك نولسرمو ةنهكو
نيّيطلاملا نيلسرملاو ،نيرشبملا ءالؤهل ،مهل اًّصاخ اًركش لوقأ نأ ّدوأ .ةراشبلا وه يذلا
نابهّرلاو تابهاّرلاو ةنهكلاو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ليجنإلا حرف اورشن نيذلا نيريثكلا
،ةريغص ةريزج متنأ ،(Teuma) امويت روينسنوملا ،مكفقسأ لاق امك .اًعيمج مكلو نيريثكلا
يف زنك متنأ :ىرخأ ةرم اهلوقأ .ةسينكللو ةسينكلا يف زنك متنأ .ريبك مكبلق نكلو
،هللا ةّبحم ىلإ :ةّيحيسملا رهوج ىلإ دوعن نأ بجي ،هيلع ظفاحن ىّتح .ةسينكللو ةسينكلا
طسبأ اذهو ،نيرخآلا لبقتسنو ،ملاعلا قرط يف ريسنو جرخن انلعجي يذلا ،انحرف كّرحم
وه ةسينكلا حرف نأل ،ملاعلا قرط يف اًمُدُق يضمن نأ يلاتلابو ،ملاعلا يف انل ةداهش لمجأو
.ةراشبلا

يتلا ،يه .ةسيّدقلا ءارذعلا ميرم انتدّيس مكْدُقتلو قيرّطلا اذه يف عوسي ّبّرلا مكقفاريل
،مألا بلق ،اهبلقب انرّكذت ىّتح “ميرم اي كيلع مالسلا” تاّرم ثالث يّلصن نأ اّنم تبلط
.ضعبب انضعب ينتعن نأ يف ةبغّرلاو ةلاسّرلا ران ،اهءانبأ نحن ،انيف لعشتل

.ةراشبلا يف مكقفارتلو ءارذعلا ميرم انتدّيس مكسرحتل 
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