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(35-13 ،24 اقول عجار) ريست مادقأو ،ةدِقَّتُم بولق

 

،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

،ساومع يَذيملت ةصق نم ىحوتسم اًعوضوم ترتخا ،ةنّسلا هذهل يملاعلا تالاسّرلا موي يف
نيَكبترم ناذيملّتلا ناذه ناك .“ريست مادقأو ،ةدِقَّتُم بولق” :(35-13 ،24 عجار) اقول ليجنإ يف
نم اقلطناو امهسامح لعشأ زبخلا رسك دنعو ةملكلا يف حيسملا عم ءاقللا نكل ،نيَطبحمو
رّيغت كردن ،ليجنإلا ةصق يف .اًّقح ماق دق عوسي ّبّرلا ّنأب ارشبيل ،ميلشروأ وحن ديدج
ةسّدقملا بتكلا عامسل نادِقَّتُم نابلق :ةّصاخ ةلالد اهل يتلا روّصلا ضعب نم نيَذيملّتلا
هذه يف لّمأتلاب .ريست مادقأ ،ةياهّنلا يفو ،هافرعف تَحَتَفنٱ نيعأو ،عوسي اهحرشي يتلا
ةراشبلل انسامح دّدجن نأ اننكمي ،نيلَسرملا ذيمالّتلا ةريسم دّدحت يتلا ،ةثالّثلا بناوجلا
.مويلا ملاع يف ليجنإلاب

                      

بلقلا رّيغتو رينت هللا ةملك .“ةسّدقملا بتكلا انل حرش امدنع” ةدِقَّتُم انبولق تناك .1
.ةلاسّرلا لمح يف

امِهيَهجو نم رهظ امك - نيَبِئَتكُم نيَذيملّتلا ابلق ناك ،ساومع ىلإ ميلشروأ نم قيرّطلا ىلع
راهنا ،بولصملا مّلعملا قافخإ مامأ .(17 ةيآلا عجار) هب نانمؤي اناك يذلا عوسي توم ببسب -
.(21 ةيآلا عجار) حيسملا هّنأ يف امهؤاجر

.(15 ةيآلا) "امهَعم ُريسَي َذَخَأو امُهنِم انَد دق هُسْفَن ُعوسي اذِإ ،نالَداجَتَيو ِناثَّدَحَتَي امُه امَنيَبو"



نم وه برتقاو عوسي ّبّرلا رداب ،عايّضلا ةظحل يف اًضيأ نآلاو ،ذيمالّتلا ةوعد ةيادب يف امك
نم مغّرلا ىلع ،انعم ءاقبلا نم اًدبأ بعتي ال ،ةريبكلا هتمحر يف .امهعم راسو نيَذيملّتلا
ريصن نأ ىلإ اننادوقي نيذللا مؤاشّتلاو نزحلا نم مغّرلا ىلعو ،انفعضو انكوكشو انبويع
.ناميإلا يِليلق اًسانأ ،(25 ةيآلا) "ِبْلَقلا يِئيطبو مهَفلا يِليلق"

هذيمالت نم بيرق تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا ّنإف ،تقولا كلذ يف امك ،مويلاو
ّرس مامأ فوخلاو طابحإلاو عايّضلاب نورعشي امدنع ًةّصاخ ،مهبناجب ريسيو نيِلَسرملا
داشرإلا) "!ءاجّرلا انبلسي اًدحأ عدن ال" ،كلذل .مهقنخي نأ ديريو مهب طيحي يذلا ةئيطخلا
نالعإ يف اههجاون امدنع ةّصاخ ،انلكاشم نم ربكأ عوسي ّبّرلا .(86 ،ليجنإلا حرف ،ّيلوسّرلا
،نوعضاوتملا هونواعم ةطاسبب نحنو هل يه ،ةياهّنلا يف ،ةلاسّرلا هذه ّنأل ،ملاعلل ليجنإلا
.(10 ،17 اقول عجار) “مِهيف َريَخ ال مَدَخ”

نيذلا ةّصاخو ،ملاعلا يف تالَسرُملاو نيِلَسرُملا عيمج نم حيسملا يف يبرق نع رّبعأ يّنإ
ىريو مكعم اًمئاد ،ءاّزعألا اهّيأ ،تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا :ةبعص تاقوأب نورمي
مايأ ّلك تسيل .ةديعب نكامأ يف ليجنإلاب ةراشبلا ةلاسر لجأ نم مكتايحضتو مكءاخس
:همالآ لبق هئاقدصأل عوسي ّبّرلا تاملك اًمئاد ركذتنل نكل ،سمّشلا ةعشأب ةئيلم انتايح
.(33 ،16 اّنحوي) "مَلاعلا ُتبَلَغ دق يِّنِإ :اوقِث نِكٰلو ،مَلاعلا يف َةَّدِّشلا َنوناعُت"

نيب نم مئاقلا عوسي ،ساومع ىلإ امهقيرط يف اناك نيَذللا نيَذيملتلا ىلإ ىغصأ نأ دعب
،24 اقول) "هِب ُّصَتخَي ام ِبُتُكلا ِعيمَج يف امهَل ُرِّسَفُي ءايِبنَألا ِعيمَجو ىسوُم نِم َأدَب" تاومألا
َناك امَأ" :امهلخاد يف امب رخآلل دحاولا ةياهّنلا يف فرتعا امك ،نيَذيملّتلا ابلق دقَّتاف .(27
يف .(32 ةيآلا) "؟بُتُكلا انَل ُحَرشَيو قيرَّطلا يف انُثِّدَحُي َناك َنيح ،انِردَص يف اًدِقَّتُم انُبلَق
هرينت نأ ردقتو دِقَّتي بلقلا لعجت نأ ردقت اهدحو يهو ،ةّيحلا ةملكلا وه عوسي ،عقاولا
.هرّيغتو

"حيسملل ٌلهَج وه ِةسّدقملا ِبُتكلا ُلهج" :سُمينوريه سيّدقلا لوق لضفأ اًمهف مهفن اذكهو
سّدقملا باتكلا مهفن نأ ليحتسملا نم ،انل ّبرلا ةدعاسم نودب" .(ايعشأ رفسل ةمّدقم عجار)
عوسي ةلاسر ثادحأ ّلظت ،سّدقملا باتكلا نودب :اًضيأ حيحص سكعلا نكلو ،اًقيمع اًمهف
،مهَناهْذَأ َحتَف ،ةيوباب ةءارب ةروص يف ،ةيوباب ةلاسر) "ةموهفم ريغ ملاعلا يف هتسينكو
حيسملا نالعإل كلذ نم رثكأو ،يحيسملا ةايحل ةّمهم سّدقملا باتكلا ةفرعم ،كلذل .(1
نكمي لهو ؟ةّصاخلا كعيراشمو كراكفأ ريغ نيرخآلا ىلإ هلقنت يذلا امف ،اّلإو .هليجنإو
؟نيرخآلا بولق لعشي نأ درابلا بلقلل

ىنعم انل حرشي يذلا تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا انقفاري نأب اًمئاد حمسنل كلذل
عيطتسن ىّتح ،انرّيغيو انريني نأبو ،دِقَّتت انبولق لعجي نأب هل حمسنل .سّدقملا باتكلا
.هحور نم نايتأت نيتللا ةمكحلاو ةردقلاب ملاعلل هصالخ ّرس نلعن نأ

 

ةلاسّرلا ةَّمِق وه اّيتسراخفإلا يف عوسي .زبخلا رسك دنع “هافرعو امهنيعأ تَحَتَفنٱ” .2
.اهعوبنيو
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رفاسملا نم ابلطي نأ ىلإ ساومع يَذيملت تعفد هللا ةملك لجأ نم ةدِقَّتملا امهبولق
رسك امدنع هافرعو ةدئاملا لوح امهنيعأ تَحَتَفنٱف .ءاسملا ناح امل امهعم ىقبي نأ بيرغلا
:عوسي اهب ماق يتلا لامعألا لسلست وه نيَذيملّتلا نيعأ حتف يذلا مساحلا رصنعلا .زبخلا
اهب ماق اّمل ،نكل ،يدوهي تيب ّبرل ةيداع تامالع اهّنإ .هايإ امهلوانو هرسكو ،هكرابو ،زبخلا ذخأ
ريثكت ركذ ةدئاملا ىلع نيكراشملل تدّدج تاكرح تراص ،سدقلا حوّرلا ةمعنب حيسملا عوسي
افرع يتلا ةظحللا يف نكل .بيلّصلا ةحيبذ ّرسو ،اّيتسراخفإلا ةمالع امّيس الو ةفغرألا
انناميإ ةقيقح مهفن انلعجت ةقيقحلا هذه .(31 ،24 اقول) "امُهنع َباغ" ،زبخلا رسك دنع عوسي
ذيمالّتلا همساقتي يذلا ،روسكملا زبخلا نآلا ريصي زبخلا رسك يذلا حيسملا :ةّيساسألا
ام ،اًداقّتا امهديزيل نيَذيملّتلا يَبلق يف نآلا لخد هّنأل ،يئرم ريغ راص .هنولكأي يلاتلابو
ّبّرلا عم ةديرفلا ءاقللا ةربخ عيمجلل انلعيل ريخأت نود امهقيرط فانئتسال امهعفد
زبخلا انل رسكي يذلا وه تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا ّنإف اذكهو !تاومألا نيب نم مئاقلا
،ريصي نأ ىلإ ٌوعدم لسرم ذيملت ّلك ،كلذلو .انلجأ نم روسكملا زبخلا وه تقولا سفن يفو
زبخلا ريصي يذلاو زبخلا رسكي يذلا صخّشلا ،سدقلا حوّرلا لمع ةّوقب ،هيفو عوسي لثم
.ملاعلا لجأ نم روسكملا

وه ،حيسملا مساب نيعئاجلا عم يّداملا زبخلا رسك دَّرجم ّنأ رّكذتن نأ انيلع ،ددّصلا اذهبو
حيسملا وه يذلا ّيتسراخفإلا زبخلا رسك ،كلذ نم رثكأو .ةّيحيسملا ةلاسّرلا لمع لعفلاب
ةسينكلا ةايح ةّمقو عوبني يه اّيتسراخفإلا ّنأل ،زايتماب ةلاسّرلا لمع وه ،هسفن
.اهتلاسرو

ةّبحملاب انسفنأل ظفتحن نأ اننكمي ال" :لاق ،رشع سداّسلا ستكيدنب ابابلا كلذب رّكذ
ام .عيمجلل ىَطعُت نأ اهتعيبط مكحب بلطت اهّنإ .[اّيتسراخفإلا] ّرس يف اهب لفتحن يتلا
تسيل اّيتسراخفإلا ،كلذل .هب ناميإلاو حيسملا ءاقل وهو ،هللا ةّبحم وه ملاعلا هيلإ جاتحي
اًّقح يه يتلا ةسينكلا :اهتلاسر اًضيأ اهّنإ لب ،ةسينكلا ةايح ةّمقو عوبني طقف
.(84 ،ةّبحملا ّرس ،يلوسّرلا داشرإلا) "ةّيلاسرإ ةسينك يه ،ةّيتسراخفإ

قّقحتي داحّتالا اذهو .(9-4 ،15 اّنحوي عجار) هعم نيدحّتم ىقبن نأ انيلع ،اًرامث يتؤن يكل
يذلا ،عوسي ّبّرلا روضح يف نيتماص ءاقبلا يفو ،دوجّسلا يف اًصوصخ ،ةّيمويلا ةالّصلاب
ذيملّتلل نكمي ،ةّبحمب حيسملا عم ةكرّشلا هذه ةيمنتب .اّيتسراخفإلا يف انعم ىقبي
،عوسي ةقفر ىلإ اًمئاد قوّشلاب انبلق ئلتميل .لمعي اًّيفوص حبصي نأ لَسرُملا
"!ّبر اي ،انَعَم ْثُكمُأ" :ءاسملا ّلحي امدنع ةّصاخو ،ساومع يَذيملت قوش ِلثِمب اًدقَّتم فَّهلتيلو
.(29 ،24 اقول عجار)

 

ّيدبألا بابّشلا .تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملاب ىرشُبلا حرف لمحت ،ريست ٌمادقأ .3
.جراخلا وحن اًمئاد ةحتفنم ةسينكل

ِةَعاَّسلا َكلِت يف ناذيملّتلا ماق" ،“زبخلا رسك” دنع عوسي افرعو امهنُيعَأ تَحَتَفنٱ نأ دعب
نيرخآلا ةكراشمل ،لكّشلا اذهب ةعرسب باهذلا .(33 ،24 اقول عجار) "ميلَشَروُأ ىلِإ اعَجَرو اهِسْفَن
عوسيب نوقتلي نيذلا عيمج بلق ألمي ليجنإلا حرف" ّنأ رهظُي ،عوسي ّبّرلا عم ءاقّللا حرف
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ّيلخاّدلا غارفلاو نزحلاو ةئيطخلا نم مهرّرحي مهصّلخي نأ نولبقي نيذلا .مهتايح ّلك ألميو
حرف ،ّيلوسّرلا داشرإلا) "ديدج نم اًمئاد دلويو حرفلا دلوي حيسملا عوسي عم .ةلزعلاو
لعتشت نأ نود نم ،تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي عم اًّقح يقتلن نأ اننكمي ال .(1 ،ليجنإلا
اوفرع نيذلا مه ةلاسّرلل نيلماح ّمهأو لّوأ ،كلذل .عيمجلل هنلعن نأ يف ةبغّرلا انيف
يف ُهَراَن نولمحيو ،اّيتسراخفإلا يفو سّدقملا باتكلا يف ،تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا
يف ىّتح ،اًدبأ تومت ال يتلا ةايحلل اودهشي نأ مهنكمي ءالؤه .مِهِتارظن يف ُهَروُنو مِهِبولق
.تاظحّللا كلحأ يفو فقاوملا بعصأ

يهو ،“ممألا ىلإ ةلاسّرلل”  ةمئاّدلا ةّيحالّصلا ىرخأ ةّرم انرّكذت “ريست يتلا مادقألا” ةروص
صخش ّلك رّشبتل ةسينكلا ىلإ تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا اهاطعأ يتلا ةلاسّرلا
تاماسقنالاو ملاظملا نم ريثكلاب تبيصأ يتلا ةّيرشبلا .ضرألا يصاقأ ىّتح ،بعش ّلكو
مالّسلا ىرشُب ةّراّسلا ىرشُبلا ىلإ ،ىَضَم ٍتقو ّيأ نم رثكأ ،مويلا ةجاحب يه ،بورحلاو
نمو .ليجنإلا لوبق عيمجلل ّقحي" هّنأ رّركأل ةصرفلا هذه ُمنتغأ ،كلذل .حيسملا يف صالخلاو
،اًحرف مساقتي نمك لب ،اًديدج اًبجاو ضرفي نمك ال ،دحأ ءاصقإ نود هنالعإ نيّيحيسملا بجاو
ىلإ دادترالا .(14 ،قباّسلا عجرملا) "ةيهش ةميلو مّدقي نمك ،ليمج قفأ ىلع ّلدي نمك
وه ةلاسّرلا لمع" ّنأل ،تاعامجو اًدارفأ ،هيلإ رظنن نأ بجي يذلا يسيئّرلا فدهلا وه ةلاسّرلا
.(15 ،هسفن عجرملا) "ةسينكلا يف ةّمهم ّلكل لاثملا

ةّبحملا اهّنإ .(14 ،5 ستنروق 2 عجار) انعفدتو انرسأت حيسملا ةّبحم ،سلوب لوسّرلا دّكأ امك
لعجت يتلا ةّبحملا يهو .هل انتّبحم ريثُتو مهلُتو ،وعدت يتلا انل حيسملا ةّبحم :ةجودزملا
ليجنإ نالعإل نيِلَسرُملا اهئاضعأ عيمج عم ،اًمئاد ةّباش جراخلا وحن ةهّجوتملا ةسينكلا
يذَّلِل لب ،مِهِسُفْنَأل ُدعَب نِم ُءايحَألا ايْحَي اليَك ،َتام اًعيمَج مِهِلْجَأ نِم" هّنأ نينمؤم ،حيسملا
ةالّصلاب :ةّيلاسرإلا ةكرحلا هذه يف اومهاسي نأ عيمجلل نكمي .(15 ةيآلا) "مِهِلْجَأ نِم َماقو َتام
ةادألا يه تالاسّرلل ةّيوبابلا تاسسؤملا .ةّصاخلا ةداهّشلابو ،مالآلاو لاملا ةمدقتبو ،لمعلاو
ُعْمَج ،ببّسلا اذهل .يّداملاو يحوّرلا ىوتسملا ىلع ّيلاسرإلا نواعّتلا اذه زيزعتل ةزّيمملا
.ناميإلا رشنل ةّيوبابلا ةسسؤملل صَّصَخُي يملاعلا تالاسّرلا موي يف مداقّتلا

نيب اًمئاد اًقيثو اًّيلاسرإ اًنواعت ديكأّتلاب مزلتسي ةسينكلا يف ةلاسّرلا لمع ةرورض
يتلا ةّيدونيّسلا ةريسملا فادهأ نم ّيساسأ فده اذه .تاّيوتسملا ّلك ىلعو اهئاضعأ عيمج
ةريسملا هذه .ةلاسّرلاو ةكراشملاو ةكرّشلا :حاتفملا-تاملكلا عم ةسينكلا اهب موقت
يكل ةّيبعش عالطتسا ةّيلمع تسيلو ،اهسفن ىلع ةسينكلا ءاوطنا ديكأّتلاب تسيل
تاليضفّتلا بسحب ال وأ سرامنو قّدصن نأ بجي اذام ،ناملربلا يف ثدحي امك ،رّرقت
،ساومع يَذيملت لثم ريسنو قيرّطلا ىلع انسفنأ اهيف عضن ةريسم يه لب .ةّيناسنإلا
ىنعم انل حرشيل اننيب اًمئاد يتأي يذلا ،تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا ىلإ يغصنو
حوّرلا ةّوقب هتلاسر لمح لصاون نأ عيطتسن ىّتح ،زبخلا انل رسكيو ةسّدقملا بتكلا
.ملاعلا يف سدقلا

اننالعإ كلذك ،(35 ،24 اقول عجار) قيرّطلا لوط ىلع ثدح ام نيرخآلل ناذيملّتلا ناذه ىور امك
،تاومألا نيب نم هتمايقو هتومو ،همالآو ،هتايح نعو ،ّبّرلا حيسملا نع ةحرف ةياور نوكيس
.انتايح يف هتّبحم اهتقّقح يتلا هبئاجعو
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،تاومألا نيب نم مئاقلا عم ءاقّللا رونب نيرينتسُم ،ديدج نم اًضيأ نحن قلطننل ،نذإ
ٍمادقأبو ،ةحتفنم ٍنويعبو ،ةدِقَّتم ٍبولقب ديدج نم قلطننل .سوّدقلا هحورب نيئلتمُمو
،اّيتسراخفإلا عوسي ىلع ىرخأ اًنويع حتفنو ،هللا ةملكب ىرخأ اًبولق لعشن يكل ،ريست
حيسملا يف هللا هبهو يذلا صالخلاو مالّسلا قيرط ىلع اًعم ريسن يكل عيمجلا وعدنو
.ةّيرشبلل

،تاّيلاسرإلا ةكلمو ،نيِلَسرُملا حيسملا ذيمالت َّمُأو ،قيرّطلا ةدّيس اي ،ميرم ةسيّدق اي
!انلجأل يّلص

 

ّبّرلا روهظ ديع ،2023 رياني/يناّثلا نوناك 6 موي ،نارتاللا يف اّنحوي سيّدقلا اكيليزاب ،امور
.عوسي
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