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.نادمعملا اّنحوي سيّدقلا ةروص هللا ةملك انل مّدقت ،ءيجملا نمز نم يناّثلا دحألا اذه يف
ىوتحمو ،ةّيّربلا وهو ،هيف ناك يذلا ناكملا :هتيصخش يف نيبناج ىلع ليجنإلا زّكريو
زيكرتلا يف حاحلإلا اذهو ،اذه ىلع زّكري مويلا ليجنإ :ةبوّتلاو ةّيّربلا .ةبوّتلا وهو ،هتلاسر
.اًعم امهلبقتسنل .رشابم لكشب انيلإ ناتهجوم نيتملكلا نيتاه ّنأ مهفن انلعجي

تاّيصخشو فورظ ىلع مّلكتف .ةّصاخ ةقيرطب ناكملا اذه ّيليجنإلا اقول مّدق .ةّيّربلا
يلاولا مث ،سويرابيط رصيقلل ةرشع ةسماخلا ةنّسلا ركذب أدب :تقولا كلذ يف ةريبك
كلذ يف “نيّيسايسلا ةداقلا” نم مهريغو سدوريه كلملاف ،سطاليب سويطنب ينامورلا
.(2-1 ،3 اقول عجار) ميلشروأ لكيه برق اناك نيذللا ،افايقو ناّنح ،نيّدلا لاجر َرَكَذ ّمث ،تقولا
؟فيك نكلو .(2 ،3 اقول) "ةَّيِّرَبلا يف اَّيِرَكَز ِنْب اَّنَحوي ىلِإ ِهللا ُةَمِلَك تناك" :نلعأ دحلا اذه دنع
أرقن انّنإ .ال نكلو .ليلق لبق اوركُذ نيذلا رابكلا دحأ ىلإ هللا ةملك هّجوتت نأ عّقوتن اّنك
ّمتي ةطلّسلا باحصأ ميقي ثيح ايلعلا زكارملا نم :ةقيقر ةيرخس ليجنإلا روطس نيب
جردنت ال :ةئجافم هتارايخو .هتآجافم هلل .دّحوتم لوهجم لجر ىلإ ،ةّيّربلا ىلإ ةأجف لاقتنالا
لّضفي .ًةداع ناسنإلا ىري ام بسحب ةمظَعلاو ةّوقلا عبتت الو ،ةّيرشبلا تاعقوتلا راطإ يف
يف أدب لب ،امور وأ انيثأ وأ ميلشروأ يف ءادفلا لمع أدبي مل .عضاوتمو ريغص وه ام هللا
باحصأ نوكن نأ :يهو اًّدج ةليمج ةلاسر انل يه انل ةضقانملا ةّيجيتارتسالا هذه .ةّيّربلا
يّدؤي نأ نكمي اذه ،سكعلاب لب ،هللا يضرن انّنأ انل اًنامض اذه سيل ةرهشو ةفاقثو ،ةطلس
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لثم ،لخاّدلا يف ءارقف نوكن نأ انل ديفملا نمف .هللا ضفرن نأ ىلإو رّبكتن نأ ىلإ انب
.ةّيّربلا رقف

ناكملا اذه يف حيسملا ءيجم قباّسلا اّنحوي أّيه .ةّيّربلا يف ضقانتلا اذه دنع فقوتنل
نكامأ ىلإ ًةداع بهذي ،اًّمهم اًنالعإ نلعي نأ مهدحأ دارأ نإ ،نآلا .رطاخملاب ءيلملاو ،شِحوُملاو رعولا
.ةّيّربلا يف ظعو دقف اّنحوي امأ .هوري نأ سانلل نكمي ثيحو ،نوريثك سانأ دجوي ثيح ،ةليمج
،رصبلا ّدم ىلع ةعستملا ةغرافلا ةحاسملا كلت يفو ،لحاقلا ناكملا يف ،ديدحّتلاب كانه
امك ةريحب ىلإ ةّيّربلا لّوح يذلا ،عوسي ّبّرلا دجم فشكنا كانه ،اًبيرقت ةايح دجوت ال ثيحو
.(18 ،41 ايعشأ) هايم عيباني ىلإ ةلحاقلا ضرألاو ،(4-3 ،40 ايعشأ عجار) سدقملا باتكلا أبنت
نزحلا رطيسي ثيح ىلإ هرظن هّجوي ،تقولا كلذ يف امك نآلا ،هللا :ةعّجشم ىرخأ ةلاسر هذه
امدنع انيلإ لوصولا يف اًبلاغ حجني ال هللا :انتايح يف كلذ ربتخن نأ اننكمي .ةدحَولاو
يف اًصوصخ انيلإ لصيو ،انيتأي هّنإ ،طقف انسفنأ يف رّكفنو قيفصّتلا طسو نوكن
يفو ،اًناكم هل كرتت يتلا انتاغارف يفو ،ةبعّصلا عاضوألا يف انروزيو .ةنحملا تاعاس
.عوسي ّبّرلا انروزي كانه .انتايح يراحص

يطعت يتلا تاظحللا صقنت ال بعشلا وأ ناسنإلا ةايح يف ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ال اًبلاغ وهو ،اًرضاح هسفن هللا لعجي طبضلاب انهو .ةّيرب يف نودوجوم انّنأب عابطنالا
.حاجنلا نوعيطتسي ال مهّنأ نورعشي نيذلا نم لب ،حاجنلاب نورعشي نيذلا نم هب بَّحرُي
.َكُهلِإ انَأَف ْتَّفَلَتَت الو َكَعم يِّنِإف ْفَخَت ال" :لوقيف نانحلاو ةمحرلاو برقلا تاملكب يتأيو
ّبّرلا ّنأ اننأمط ،ةّيربلا يف ظعي انحوي ناك امدنع .(10 ،41 ايعشأ) "َكُترَصَنو كُتيَّوَق دق
ةلباق ريغ ودبت تالاح يف ديدحتلابو ،ىرخأ ةرم ةايحلا انيطعيو انرّرحيل يتأيس عوسي
ال مويلاو .هروزي نأ هللا ديري ال ،ٌناكم دجوي ال كلذل .يتأيس كانه :جرخم نودبو ،حالصإلل
يفو ،كلذك انّبحي وهف ،راغص انّنأل انيلإ لصيل ،ةّيربلا راتخي هارن ذإ حرفن نأ اّلإ انعسي
اونوكت نأ اوفاخت ال ،ءاّزعألا اهّيأ ،كلذل !اهيوري نأ ديري هّنأل ،اهيف نحن يتلا فافجلا ةلاح
نيحتفنم اونوكت نأ لب ،ددعلا يف نيليلقو اًراغص اونوكت نأ تسيل ةلأسملا ّنأل ،اًراغص
يتأي وهف ،اهفاخي ال هللا ّنأل ،فافجلا تالاح كلذك اوفاخت الو .نيرخآلا ىلعو هللا ىلع
!كانه انترايزل

،3 اقول) ةديدش ةربنبو ةداوه الب نادمعملا اهب ظعو .ةبوتلا وهو يناثلا بناجلا ىلإ لقتننل
كلذك ،هيلإ باهذلا ديرن ناكم لّوأ تسيل ءارحصلا ّنأ امك ."حيرم ريغ" عوضوم اًضيأ اذهو .(7
ةبوتلا ىلع مالكلا .هعمسن نأ ديرن ءيش لّوأ ديكأتلاب تسيل ةبوتلا ىلإ ةوعدلا ّنإف
امدنع ثدحي اذه نكل .حرفلا ليجنإ عم قفِّتي نأ بعصلا نم انل ودبيو .نزحلا ريثي نأ نكمي
ةرمث طقف ةبوتلا تناك ول امك ،يقالخألا لاجملا يف اندوهج يف ةبوتلا موهفم رصحني
شّشعُي انه !أطخ اذه .اناوق ىلع ءيش ّلك يف دمتعن امدنع ،ديدحتلاب انه ةلكشملا .اندوهجل
،رّيغتنو ،انبويع ىلع بّلغتنو ،لضفأ نوكنو ،بوتن نأ ديرن :اًضيأ طابحإلاو يحورلا نزحلا
اًمئاد دوعن انّنإف ،ةينلا نسح نم مغّرلا ىلعو ،يفكي امب نيرداق انسل انّنأ رعشن انّنكل
هذه نم ديدحتلاب بتك يذلا ،اهسفن سلوب سيدقلا ةربِخ يه هذه انتربِخ .طوقسلا ىلإ
،هُلَعفَأ ال هُديرُأ يذَّلا َريَخلا َّنَأل .الف هُلعِف اَّمَأو ،يتَعاطِتساِب يه ِريَخلا يف ُةَبغَّرلا" :يضارألا
يذلا ريخلا لمعن نأ اندحو ردقن ال اّنك نإ ،نذإ .(19-18 ،7 ةمور) "لَعفَأ هاَّيِإ هُديرُأ ال يذَّلا َّرَّشلاو
؟بوتن نأ انيلع بجي هّنأ ىنعم امف ،هديرن
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“بات” يليجنإلا لعفلا لصأ مهف يف اندعاست نأ نكمي ،ةينانويلا ،ةليمجلا مكتغل
(metanoéin). رجلا فرح نم فلأتي وهو metá لعفلاو ،“دعب امو ،ءارو ام” انه ينعي يذلا noéin يذلا
انتقيرط زواجتن يأ ،اندوهج “دعب ام” يف ريكفتلا نذإ ينعي “بات” لعفلاف .“رَّكف” ينعي
يف ديدحتلاب رّكفأ .ةداتعملا ةيلقعلا بلاوقلا ءارو ام  ىلإ بهذن ،ريكفتلا يف ةداتعملا
وأ .يتاذلا ءافتكالاب انئاعدا يفو ،انيف دوجوملا انألا يف ءيش ّلك رصحت يتلا تاططخملا
عايصنالا ببسب وأ ،ناّلشي نيذللا فوخلاو تمزتلا ببسب نيقلغنملا كئلوأ يف رّكفأ
يه ةايحلا يراحص ّنأ ةركفلا ببسب وأ ،“رّيغن اذاملف ،اًمئاد انلمع اذكه” لوقت يتلا ةبرجتلل
.هللا روضح نكامأ تسيلو توم نكامأ

ىلإ بهذن نأ ىلإ .انه فقوتلا مدعو ،دعب ام ىلإ بهذن نأ ىلإ انوعديو ،ةبوتلا ىلع انحوي انثحي
انزئارغ نم ربكأ هّنإ :ربكأ عقاولا ّنأل ،انراكفأ انل هرِّوصُت ام وأ ،انزئارغ انل هلوقت امم دعبأ
ىلإو ،ءاجرلا رّمدي ام ىلإ عمتسن اّلأ ينعت نذإ ةبوتلا .ربكأ هللا ّنأ يه ةقيقحلا .انراكفأو
يه ةبوتلا .اًمئاد نومئاشتملا مه – ةايحلا يف ءيش اًدبأ رّيغتي نل هّنأ نورّركي نيذلا كئلوأ
اّلأ يه .ةليزهلا عاضوألل ةكرحتملا لامرلا يف قرغلا وه انريصم ّنأب داقتعالا ضفرن نأ
انّنإ انل لوقتو انطبحتف نحملا تاظحل يف ةصاخ رهظت يتلا ،ةيلخادلا تاليختلل داقنن
هللا ّنأل .اذكه رمألا سيل ،الك .انل تسيل ةسادقلا ّنإو ،ءيس ءيش ّلك ّنإو ،حجنن نأ ردقن نل
انكرت اذإ رّيغتي ءيش ّلك .انتّوق وهو ،انتردق ءارو ام دوجوملا وه هّنأل ،هب قثن نأ بجي .دوجوم
اًمامت ،بئاجعلا عنصيلو لخديل ّبّرلل يفكي حوتفملا انباب :ةبوتلا يه هذه .لّوألا ناكملا هل
.كلذ نم رثكأ انم بلطي ال .ملاعلا ىلإ يتأيل ةيفاك انحوي تاملكو ةّيربلا تناك امك

لّوحيو ،انحارج يفشيو ،انفواخم ئِربُي هّنأو ،هللا عم رّيغتت لاوحألا ّنأب ناميإلا ةمعن لأسنل
ناميالا ييحي يذلا وه ءاجرلا ّنأل .ءاجرلا ةمعن لأسنلو .هايم عيباني ىلإ ةلحاقلا قطانملا
ءاجرلا يف اذه انؤاقل اندّدجي اميف .ءاجرلا ىلإ ةشطع مويلا ملاعلا يراحص ّنأل .ةّبحملا دقويو
ةّيلك ،ءارذعلا ميرم انمأ نم بلطنل ،مكعم يدوجو ينّرسي اًضيأ انأو ،عوسي حرف يفو
ةوخإلا اهّيأ ،ءاجرلا - انلوح حرفلا يعرازو ،ءاجّرلا دوهش ،اهلثم ،نوكنل اندعاست نأ ،ةسادقلا
يفو ،موي ّلك لب ،اًعمو ءادعس نوكن امدنع طقف سيل .- اًدبأ انلذخي ال ،انلذخي ال ،تاوخألاو
يف ،كانه .ةبوتلا ىلإ ةَّوُعدَم انتايح ،هللا ةمعنب ،كانه هّنأل .اهنكسن يتلا يراحصلا
ّبّرلا انحنميل .راهدزالا ىلإ ةَّوُعدم انتايح ،كانه ،انتئيب يف وأ انلخاد يف ةريثكلا يراحصلا
.ةقيقحلا هذه لابقتسال ةعاجشلاو ةمعنلا عوسي
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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اًركش .مكنيب هب تيظح يذلا لابقتسالا ىلع يركش نع برعأ نأ ّدوأ ،لافتحالا اذه ةياهن يف
.[!اًركش]  Efcharistó! !يبلق ّلك نم

حيسملا ةيطع صخّلت يهو (ركشلا) “ايتسراخفإ” ةملكلا هذه تءاج ةينانويلا ةغللا نم
ْلعجيل .ةايحلاو ناميإلا بلق يف عبطنم ركشلا ،نييحيسملا نحن انلف .اهّلك ةسينكلل
.ةوخإلل ةّبحم ةيطعو هلل اًركش ،ايتسراخفإ انلامعأو اننايك َّلك سدقلا حوّرلا

،ةيروهمجلا ةسيئر ةديسللو ،ةّيندملا تاطُلُّسلل صلاخلا يركش دّدجأ ،قايسلا اذه يف
دادعإ يف ةفلتخم قرطب اونواعت نيذلا عيمجل كلذكو ،ةفقاسألا ةوخإللو ،انه ةرضاحلا
لكشب ةالّصلا ىلع انتدعاس يتلا ةقوجلل اًركشو !اًعيمج مكل اًركش .ةرايزلا هذه ميظنتو
.ديج

متنأو .يتالص يفو يتركاذ يف يعم مكلمحأس !مككرتأ نل ينّنكل ،اًدغ نانويلا كرتأس
!اًركش .يلجأ نم ةالّصلا يف اورمتسا ،مكلضف نم ،اًضيأ
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