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"هَل َءاضِقنا ال مالَسلو ةسائِّرلا ِّوُمُنِل" :هللا هلسريس يذلا حيسملا نع ايعشأ ّيبنلا لاق
داز امّلك هّنأ اًبلاغ ىرن ،عقاولا يف ،ملاعلا اذه دهشم يف :اًضقانت اذه ودبي .(6 ،9 ايعشأ)
:يداع ريغ ديدج ءيشب رِّشبي ّيبنلا نكل .رطخ يف مالّسلا راص ،ناطلّسلا نع ثحبلا
ىلع رطيسيو برحلا ّنشي يذلا ميعّزلا ةقيرطب سيل نكل ،معن ،ريدق وه يتآلا حيسملا
.ضعب عم مهضعبو هللا عم سانلا حلاصي يذلا وه ،(5 ةيآلا) "مالَّسلا ُسيئَر" وه لب ،نيرخآلا
وهو .ةّبحملا :حيسملا ةردق يه هذهو .ةّبحملا فعض لب فنعلا ةّوق مدختسَت ال هتردق ةمظع
.وه ّبحي امك ّبحن نأو ،همساب ّبحن نأ ،ةّبحملا ىلع ةردقلا ،اهسفن ةردقلا اًضيأ انيطعي
.اًمئاد لب ،ّبحلاب رعشنو ماري ام ىلع رومألا ريست امدنع طقف سيل :طرش وأ ديق نود ؟فيك
.عيمجلاو اًمئاد .انئادعأ ىّتح ،عيمجلا هاجت لب ،اّنم نيبيرقلاو انئاقدصأ هاجت طقف سيلو

.رمألا اذه يف اًليلق رّكفنل :عيمجلا ّبحن نأو اًمئاد ّبحن نأ

يف اًمئاد ىقبن نأ يأ ،اًمئاد ّبحن نأ ىلإ مويلا انوعدي (48-38 ،5 ىّتم عجار) عوسي مالك ،اًلّوأ
عوسي ةرظن :هّبنتنل نكل .هيف شيعن يذلا عضولا ناك امهم اهشيعنو اهيمننو ،هتّبحم
مل ول امك ،ًةّيسنامور وأ ًةّيفطاع ًةّبحم حرتقي الو اًلهس نوكيس كلذ ّنإ لوقي ال وهف ؛ةّيلمع
.ءادعلل عفاود بوعّشلا نيب نكت مل ول امكو ةّيناسنإلا انتاقالع يف عارص تاظحل نكت
تايآلا) "ءادعألا" و "رارشألا" نع ةحارصب مّلكتي :يعقاو وه لب ،“اًملاسم” سيل حيسملا دّيّسلا
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ىّتح هّنأو ؛ةيهاركلاو ةّبحملا نيب ّيموي عارص انتاقالع لخاد يف دجوي هّنأ مَلعي هّنإ .(43 .38
ريخلا يف ةريثك تابغرو دصاقم نيبو ،مالّظلاو روّنلا نيب مادص كانه ،موي ّلك ،انلخاد يف
وهو .ّرّشلا لامعأ ىلإ انّرجيو اًرارم انبِلغَي يذلاو ةئيطخلا ىلع ثعابلا فعّضلا كلذ نيبو
دوهجلا نم مغّرلا ىلع ،هعقوتن يذلا ريخلا اًمئاد ىقلتن ال انّنأ يه انتربخ ّنأ اًضيأ مَلعي
ىري وه ،ىرخأ ةّرمو .موهفم ريغ لكشب ىذألل اًنايحأ ضّرعتن لب ،اهلذبن يتلا ةديدعلا ةيخّسلا
ناطلّسلاو ةردقلا ةسرامم ،ملاعلا نم ةريثك ءاحنأ يف ،هذه انمايأ يف دهاشي امدنع مّلأتيو
،نيرخآلا ةحاسم ديّيقتب اهتحاسم ةدايز ىلإ ىعست يتلاو ،فنعلاو عمقلا ىلع ىذغتت يتلا
دجوت – عوسي لاق - كلذل .ءافعّضلا رهقو ،ةّيساسألا تاّيرحلا نم ّدحلاو اهترطيس ضرفو
.تاوادعو ملاظمو تاعارص

يف شيعن انسفنأ دجن امدنع لعفن اذام :وه حَرطُي نأ بجي يذلا ّمهملا لاؤّسلا ّنإف ،اذه ّلك مامأ
ةعاجّشلا هعابتأ نم بلط .اًئيرجو اًعاجشو اًئجافم عوسي حارتقا ناك ؟فقاوملا هذه لثم
ّلك مغر ،ةّبحملا يف ،نيصلخم ،اًمئاد اوقبي نأ مهنم بلط .رساخ هّنأ ودبي ءيش يف اورماغيل
ُنيَعلا" أدبمب انُرِّمست ةطيسبلا ةّيرشبلا لعفلا ةدر .ودعلاو ّرّشلا هجو يف ىتح ،ءيش
اهلمعتسي يتلا ةحلسألا سفنب ةلادعلا عنصن نأ ينعي اذه نكل ،"ّنِّسلاِب ُّنِّسلاو نيَعلاِب
اَّمَأ" :هروّصت نكمي ال ،اًفلتخم اًئيش ،هدنع نم اًديدج اًئيش انيلع حرتقاو عوسي أّرجت .ّرّشلا
.(39 ةيآ) "رَخآلا ُهل ْضِرعاف نَمْيَألا َكِّدَخ ىلع َكَمَطَل نَم لَب ،ريِّرِّشلا اومِواقُت ال :مكل ُلوقَأف انَأ
نأب مزتلن نأ لب ،ةّوخألا هكّرحت ملاع يف “مالسب” ملحن نأ ال :اّنم عوسي ّبّرلا هبلطي ام اذه
ىتح ريخلا يف رباثنو ،ةعاجشبو اًّيلمع ةّيملاعلا ةّوخألا شيع يف أدبنو ،انسفنأ نم أدبن
عقاولا نم بلقلا جِرخُنو هحالس نم فنعلا دّرجنف ماقتنالا ةماود رسكنو ،ّرّشلا ىقلن امدنع
"ريخلاِب َّرَّشلا ِبِلغا ِلب ،َكُبِلغَي َّرَّشلا ِعَدَت ال" :بتك امدنع سلوب لوسّرلا كلذ دّدر .ّيركسعلا
.(21 ،12 ةمور)

انتاقالع :ةّيلمعلا انتايح عاضوأ لب ،ىربكلا ةّيرشبلا لئاسم اًلّوأ لمشت ال عوسي ةوعد ،اًذإ
يفو لمعلا ةئيب يف اهيّمنن يتلا طباوّرلاو ،ةّيحيسملا ةعامجلا يف تاقالعلاو ،ةلئاعلا يف
كانه نوكتسو ،رّتوت تاظحلو ،تاكاكتحا كانه نوكتس .هيف نحن يذلا ّيعامتجالا عقاولا
ىلإ اًمئاد ليمي نأ بجي مالّسلا ريمأ عبتي نم ،نكل ،رظّنلا تاهجو يف عّونتو تاعارص
انْدَدر نإو ،أوسأ ةملكب ةئّيس ةملك ىلع انبواج نإ مالّسلا ديعتسن نأ نكمي الو .مالّسلا
ةماّود مّطحنو ،ّرّشلا ةلسلس رسكنو ،“لِطبُن” نأ بجي ،ال :اهلثم ةعفصب ةعفّصلا ىلع
نأ بجي .انسفنأ ىلع ءاكبلاو رّمذتلا نع فَّقوتنو ،ةنيغّضلا ةّيذغت نع فّقوتنو ،فنعلا
اًمئاد .ضرألا ىلع مالّسلا ءانبو ءامّسلا هلإ ديجمتل عوسي قيرط هّنإ :اًمئاد ّبحلا يف ىقبن
.ّبحلا

ال اذه نكل ،ةّبحملا يف مزتلن نأ اننكمي .عيمجلا ّبحن نأ :يناّثلا بناجلا ىلإ نآلا يتأن
،ةّبحملا نم هسفن رادقملا مهنم ىّقلتن نيذلا :قيّضلا لاجملا يف اهانرصح نإ يفكي
عوسي ةوعد ،اًضيأ ةلاحلا هذه يف .انتالئاع دارفأو ،انوهبشي نمو ،انؤاقدصأ مه نيذلاو
ول ىّتح ،اّنم نوبيرق مه نمو ،رخآلا ّبحن نأ :ميلّسلا ّسحلاو نوناقلا دودح عّسوت اهّنأل ،ةئجافُم
هلعفي نأ ام ٌبعش وأ ام ٌةعامج لواحت ام اذه ،ةّماع ةروّصب .بِعتُم ٌرمأ اًضيأ وه ،اًلوقعم اًرمأ ناك
ةّمألا وأ اهسفن ةلئاعلا ىلإ يمتني نم ّلك :صاخلا هلاجم يف ،ّيلخاّدلا مالّسلا ىلع ظفاحيل
نمف ،هسفن دقتعملاو ،اهسفن قاوذألا وأ اهسفن راكفألا مهيدل تناك نم ّلك ،اهسفن
ديعبلا برتقا نإ ثدحي اذام ،نكل .اًضعب مهضعب اوّبحيو اودعاسي نأ ءالؤه لواحي نأ يعيبّطلا
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ضرألا هذه ؟تيبلا راج ،انراج ،رخآ دقتعم هيدل نم وأ فلتخملاو ،بيرغلا حبصأ نإو ،اّنم
ديازتم لكشب مسّتي يذلا انملاعلو ،عّونتلل كرتشملا شيعلل ةّيح ةروص يه ديدحّتلاب
لبقتسن نأ ،نذإ ،ّمهملا نم .ديلاقّتلاو تاداعلاو راكفألا ةّيدّدعتبو بوعّشلل ةمئاّدلا ةرجهلاب
ىّتم) "؟كلذ َنولَعفَي ُةابُجلا َسيَلَوَأ ؟مكل ٍرْجَأ ُّيَأف ،مُكُّبِحُي نَم مُتْبَبْحَأ نِإف" :اذه عوسي يّدحت
ّبحن نأ مّلعتن نأ وه ،ةوخإلا نم اًملاع ينبنو بآلا ءانبأ نوكن يكل ،ّيقيقحلا يّدحتلا .(46 ،5
اوُّبِحَأ :مكل ُلوقَأف انَأ اَّمَأ .كَّوُدَع ْضِغْبَأو كَبيرَق ْبِبْحَأ :ليِق هَّنَأ مُتعِمَس" :ودعلا ىّتح ،عيمجلا
نوكي اّلأ راتخن نأ ينعي اذه ،عقاولا يف .(44-43 تايآلا) "مُكيدِهَطضُم ِلجَأ نِم اوُّلَصو مكَءادعَأ
هّبحن نأ بجي اًتخأو اًخأ هيف ىرن نأ لب ،اهزواجتن نأ بجي ةبقع رخآلا يف ىرن اّلأو ،ءادعأ انيدل
هبلقو بآلا ةرظن لعجن نأو ،ءامّسلا نم ةروص ضرألا ىلإ لمحن نأ ينعي ودعلا ّبحن نأ .اهّبحنو
ُلِزنُيو ،رايْخَألاو ِرارْشَألا ىلع هَسْمَش ُعِلطُي" لب ،قّرفي الو ،زّيمي ال وهف ،ملاعلا ىلع نالزني
.(45 ةيآ) "راَّجُفلاو ِرارْبَألا ىلع َرَطَملا

،هسفن َّبحلا ّبحن يكل ةردقلا انحنمي عوسيو ،ةّبحملا يه عوسي ةردق ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اندوهج ةرمث نوكت نأ نكمي ال عوّنلا اذه نم ٌةردُقو .ةّيرشبلا ةردقلا قوف انل ودبت ةقيرطبو
يذلا تنأ ،عوسي اي” :رارصإب اهبلطن نأ بجي ةمعن .ةمعن ءيش ّلك لبق يه لب ،طقف
َّيلع لسرأ .كلثم رفغأ نأ ينمّلع ،يل رفغت يذلا تنأ ،عوسي اي .كلثم ّبحأ نأ ينمّلع ،ينّبحت
تابلط عوسي ّبّرلا هابتنا ىلإ ُلِمحَن اًبلاغ انّنأل .اذه بلطنل .“ةّبحملا حور ،سوّدقلا كحور
يه ةّبحملا .حيسملا لثم ّبحي نأ فرعي نأ وهو ،ّيحيسملل ّيساسألا وه اذه امنيب ،ةريثك
امدنعو ،ةالّصلا ءانثأ يف عوسي ّبّرلل لاجملا حِسفُن امدنع اهلاننو ،ىربكلا ةّيطعلا
،اذكهو .روسكملا هزبخ يف يروّثلا عضاوّتلا يفو ،انلّوحت يتلا هتملك يف هروضح لبقتسن
هاجت ةمحّرلا لامعأب موقن نأ يف ةحرفلا دجنو ،انبولق يّسقت يتلا ناردجلا ءطبب طقست
يعناص نوكن نأب نّوكتتو ،تابيوطّتلا ربع ّرمت ةديعّسلا ةايحلا ّنأ مهفن اهنيح .عيمجلا
.(9 ،5 ىّتم عجار) مالس

راذب مكّنألو ،ةَحِرفُمو ةعيدو ةداهش ،ةّوُخُألل مكتداهش ىلع مكركشأ نأ مويلا ّدوأ ،ءاّزعألا اهّيأ
ةّيحيسملا انتاعامج ىلإ ليجنإلا هملّسي يذلا يّدحّتلا هّنإ .ضرألا هذه يف مالّسلاو ةّبحملا
نادلب ةعبرأ نم لافتحالا اذه ىلإ متئج نيذلا اًعيمج متنأ ،مكلو .اّنم ٍدحاو ّلكلو ،موي ّلك
ةكلمملاو رطقو تيوكلاو نيرحبلا نم ،ةّيبرعلا ةريزجلا هبش لامشل ةّيلوسّرلا ةبايّنلا
مويلا مكيلإ لمحأ ،ىرخأ قطانم نم كلذكو ،ىرخألا جيلخلا لود نم اًضيأو ،ةّيدوعّسلا ةّيبرعلا
انتدّيس .مكعّجشتو مكّبحتو ،مكقناعتو مكيلإ رظنت يتلا ،ةعماجلا ةسينكلا برقو رعاشم
يف اًمئاد مكظفحتْلو ،مكتريسم يف مكقفارتِل ،ةّيبرعلا ةريزجلا هبش ةدّيس ،ءارذعلا ميرم
.عيمجلا وحن ةّبحملا
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