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سيسنرف ابابلا ةسادق ةلاسر

2023 ينيعبرألا نمّزلا ةبسانم يف

 

ةّيدونيس ةريسم ،موَّصلا ُدْهُز

 

،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

باوج ةثداحلا هذه يف ىَرَن .عوسي يّلجت ةثداحل اهتياور يف اقولو سقرمو ىّتم ليجانأ قفّتت
ٌمادِص ناك ،مايأ لبق ،عقاولا يف .ههاجُت هذيمالت هرهظأ يذلا مهفلا مدع ىلع عوسي ّبّرلا
نأ دعب ،هبلصو همالآ نع هنالعإ لبقي نأ ضفر يذلا ،سرطب ناعمسو مّلعملا نيب ّيقيقح
!يئارَو !ْبِحَسنا" :اًلئاق ،ةّدشب عوسي ُهَخَّبو .هللا نبا ،حيسملا هّنأب عوسيب هناميإب فرتعا
،16 ىّتم) "رَشَبلا ُراكفَأ لب ،هللا َراكفَأ تَسيَل َكَراكفَأ َّنَأل ،ةَرْثَع ُرَجَح يل َتنَأف ،ناطيَش اي
ٍلَبَج ىلَع مِهِب َدرَفنٱف ،اَّنَحوي هيخَأو َبوقعَيو َسرطُبِب ُعوسي ىضَم ماَّيَأ ِةَّتِس َدعَب" َّمث .(23
.(1 ،17 ىّتم) "ٍلاع

نمّزلا اذه يف .ينيعبرألا نمّزلا نم يناّثلا دحألا يف ةنس ّلك ُنَلْعُي يّلجّتلا ليجنإ
نأ ةّيداعلا انتامازتلا اّنم تَبَلَط ولو ىّتح ،انب دِرَفنَيو هعم عوسي ّبّرلا انذخأي ،ّيجروتيللا
نحن ،للم اًنايحأو راركت اًبلاغ اهيف ،ةّيموي ةايح شيعن نأو ،ةداتعُملا اننكامأ يف ىقبن
بعش عم شيعن يكل ،عوسي عم “ٍلاع ٍلبج ىلإ دَعصَن” نأ ىلإ ينيعبرألا نمّزلا يف نوّوعدم
.ةّصاخ ٍدهُز ةربخ سّدقملا هللا

انتمواقم ىلعو انناميإ ِصقَن ىلع بّلغتن يكل ،اًمئاد ةمعّنلا هُكّرحُت ،مازتلا وه موَّصلا ُدهُز
قّمعن يكل .نيرخآلا ذيمالّتلاو سرطب ةجاح لثم اًمامت ،بيلّصلا ةريسم يف عوسي عابّتال
لماكلا ِهِلْذَب يف قّقحت يذلا ،هّلك ّيهلإلا صالخلا ّرس لبقنو مهفنو ،مّلعملاب انتفرعم
روتفلا نع دّرجتنو ،ٍلاع ناكم يف انب درفني نأو اندوقي هكرتن نأ انيلع ،ّبحلا عفادب ِهِتاذل
ًةيحضتو اًدهُج بّلطتت ،دوعص ةريسم يف ،ةريسم يف انسفنأ عضن نأ انيلع .وهزلاو
،ةّيدونيّسلا ةريسملا لجأ نم اًضيأ ةّمهم تابَّلطتملا هذه .لابجلا يف ةلحر لثم ،اًزيكرتو
دهُز نيب ةمئاقلا ةقالعلا هذه يف رّكفن نأ انل ٌنسح .ةسينكك اهقّقحن نأ انمزتلا يتلا



.ةّيدونيّسلا ةربخلاو موّصلا

ثدح ىلع اًدوهش اونوكيل مهراتخا ،ذيمالت ةثالث هعم عوسي ذخأ ،روباط لبج ىلع “ةَوْلَخلا” يف
ةّيناميإلا انتايح عم لاحلا وه امك ،ةكرتشم لب ،ةديحو كلت ةمعّنلا ةربخ نوكت اّلأ دارأ .ديرف
،ةّيجروتيللا ةنّسلا شيعن ،نمّزلا يف ةّجاح ةسينك لثم ،اًعمو .اًعم عوسي ُعَبتَن انّنإ .اهّلك
ٍبرد َءاقفر انبناج ىلإ عوسي ّبّرلا مهعضو نيذلا عم ريسنو ،ينيعبرألا نمّزلا شيعن اهيفو
ةريسم ّنإ لوقن نأ اننكمي ،روباط لبج ىلإ ذيمالّتلاو عوسي دوعص لاثم ىلع .انتريسم يف
.دحاولا مّلعملل َذيمالتو ،هسفن قيرّطلا ىلع اًعم اهب موقن انّنأل ،“ةّيدونيس” يه انموص
ال ،سدونيّسلا راسم يفو ّيجروتيللا راسملا يف ،يلاّتلابو ،قيرّطلا وه هّنأ مَلعن نحن
.لمكأو قمعأ لكشب صّلخملا حيسملا ّرس يف لخدت نأ ىوس اًئيش ةسينكلا عنصت

،سمَّشلاك هُهجَو َّعَشَأف ،مُهنِم ىًأرَمِب ىَّلَجَت" عوسي ّنأ ليجنإلا ىور .ثيدحلا ةّمِق ىلإ انه لصنو
:دوعّصلا ةياهن يف .ةريسملا فدهو ،“ةّمقلا” يه هذه .(2 ،17 ىّتم) "روُّنلاك هُبايِث تَألألَتو
،هدجم يف هوَرَي نأل ةمعّنلا ةثالّثلا ذيمالّتلل يطعُأ ،عوسي عم لبجلا ىلعأ يف مُه امنيب
ّيهلإلا لامجلا اذه .هسفن وه هنم ّعشي ناك لب ،جراخلا نم ِتأي مل ،ةعيبّطلا ٍقئاف ٍرونب اًّعشُم
دوعّصلا يف هولذب دق لسّرلا نوكي نأ نكمي ٍدهُج ّيأ ىهاضُي ال لكشب ومسي ناك ةيؤّرلا هذهل
ةتباث اننويع يقبُن نأ انيلع دوعّصلا دنع :ةّقاش ةّيلبج ةلحر ّلك يف امك .روباط لبج ىلإ
ةّيلمعلا .هتعورب انضّوعيو انئجافي انمامأ رهظي يذلا دهشملا ،ةياهّنلا يف نكل ،راسملا يف
يف انرظتني ام نكل .انتميزع نم َّطُحَت نأ نكمي اًنايحأو ةّقاش اًبلاغ اًضيأ ودبت ةّيدونيسلا
يف انتلاسرو هللا ةدارإل لضفأ مهف ىلع اندعاسيسو ،شهدمو عئار ٌرمأ ديكأّتلاب وه ةياهّنلا
.هتوكلم ةمدخ

عوسي بناج ىلإ ،ايليإو ىسوم رهظ امدنع روباط لبج ىلع ىًنِغ ذيمالّتلا ةربخ تدادزا
حيسملا يف ديدجلا .(3 ،17 ىّتم عجار) ءايبنألا وأ ةعيرّشلا صِّخشي امهنم دحاو ّلكو ،يّلجتملا
نع فشكيو هبعش عم هللا خيرات نع لصفني ال وهو ،دوعوللو ميدقلا دهعلل ٌمامتإ هّنأ وه
يف ةحتفنُمو ةسينكلا ديلقت يف ةرّذجتم ةّيدونيّسلا ةريسملا ،لِثِملاِبو .قيمعلا هانعم
بّنجتو ،ةديدج ٍقرُط نع ثحبلل ٍماهلإ ُردصم وه ديلقّتلا .ديدج وه ام ّلك ىلع هسفن تقولا
.ةيوفعلا تارابتخالاو دوكّرلا ىلإ ةيعادلاو ةسكاعُملا براجّتلا

ّيصخّشلا ،يّلجّتلا وه ،ةّيدونيّسلا ةريسملا كلذكو ،موّصلا دهُز يف ةريسملا ُفَدَه
ىّتح .ّيحصفلا ِهِّرِس ةمعنب ّمتيو ،عوسي يّلجت لاثم ىلع نيَتلاحلا اتلِك يف وهو .ّيسنكلاو
عم اًعم دعصن يكل امهعبتن “نيَراسم” حرتقأ نأ ّدوأ ،ةنّسلا هذه يف انيف يّلجّتلا اذه قّقحتي
.فدهلا ىلإ هعم َلِصَنو عوسي

نودهاشي مهو ،روباط لبج ىلع ذيمالّتلا ىلإ بآلا هللا ههّجو يذلا رمألا لعف ىلإ ريشُي ،لّوألا
:اًّدج ةحضاو ىلوألا ةراشإلا ،نذإ .(5 ،17 ىّتم) "اوعَمسٱ ُهَل" :مامغلا نم توّصلا لاق .اًيّلجتم عوسي
وه ،هيلإ عمتسن هيف يذلا سايقملاب ةمعن نمز وه ينيعبرألا نمّزلا .عوسي ىلإ عمتسن نأ
يف ةسينكلا انل اهمّدقت يتلا ،هللا ةملك يف اًلّوأ ؟انمّلكي فيكو .انمّلكي يذلا
،ّيهلإلا ساّدقلا يف اًمئاد كراشن نأ عطتسن مل نإ .غارفلا يف عقت اهعدن ال :اّيجروتيللا
باتكلا ىلإ ةفاضإلاب .تنرتنإلا ةدعاسمب ىّتح ،ةّيمويلا سّدقملا باتكلا تاءارق أرقنل
ىلإ نوجاتحي نيذلا صَصِقو هوجو يف امّيس ال ،ةوخإلا يف عوسي ّبّرلا انمّلكي ،سّدقملا
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انعامتسا :ةّيدونيّسلا ةّيلمعلا يف اًّدج اًّمهم ،رخآ اًبناج اًضيأ فيضُأ نأ ّدوأ ،نكل .ةدعاسملا
عامتسالا كلذ ،ةسينكلا يف تاوخألاو ةوخإلا ىلإ انعامتسا لالخ نم اًضيأ ّرمي حيسملا ىلإ
ىَنِغ ال اًرمأ اًمئاد ىقبي كلذ عم هّنكلو ،لحارملا ضعب يف يسيئّرلا فدهلا وه يذلا لدابتملا
.ةّيدونيّسلا ةسينكلا بولسأو ةقيرط يف هنع

اندف .ديدش ٌفوَخ مِهيَلع ىلوَتسا ِدقو ،مِهِهوجُو ىلع ذيمالّتلا طَقَس" ،بآلا توص اوعمس اّمل
"هَدحو َعوسي اّلِإ اوَرَي مَلف ،مهَراظنَأ اوعَفرَف .«اوفاخَت ال ،اوموق» :مهَل َلاقو مهَسَملو ُعوسي
ىلع مئاق نّيدت ىلإ أجلن ال :ينيعبرألا نمّزلا اذهل ةيناّثلا ةراشإلا يه هذه .(8-6 ،17 ىّتم)
ةّيمويلا هباعصب عقاولا هجاون نأ نم اًفوخ ،ةّصاخ تاءاحيإو تالالد اهل تاربخو ،ةّيداع ريغ ثادحأ
.حصفلا ديع دجمل قابتسا وه هذيمالتل عوسي هرهظأ يذلا روّنلا .هتاضقانتو هتواسقو
“ةَوْلَخلا” :حصفلا وحن هجّتُم ينيعبرألا نمّزلا .“هدحو وه” هعبتنو ،بهذن نأ بجي دجملا اذه وحنو
،ةّبحمو ءاجرو ناميإب بيلّصلاو مالآلا شيعن يكل انئّيهت اهّنإ لب ،اهتاذ ِّدح يف ًةياغ تسيل
امدنع انلصو انّنأ انمهوت اّلأ بجي ،اًضيأ ةّيدونيّسلا ةريسملا .ةمايقلا ىلإ لصن ىّتح
رّركي عوسي ّبّرلا اًضيأ كانه .ةدحَولاو ةكرّشلا يف ةّيوقلا تاربخلا ضعب ةمعن هللا انيطعي
نوكنل اهانربتخا يتلا ةمعّنلا اندنستْلو ،لهّسلا ىلإ لزننِل ."اوفاخَت ال ،اوموق" :انل لوقيو
.ةّيداعلا انتاعامج ةايح يف ةّيدونيس يعناص

عم اندوعص يف ينيعبرألا نمّزلا اذه يف سدقلا حوّرلا انْأَلميِل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
دجم وه ،هعم انتريسم اًعم لصاونو ،ناميإلا يف ىّوقتنف ،ّيهلإلا هءاهب ربتخن يكل ،عوسي
.ممألا رونو هبعش
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.سلوب سيّدقلا
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