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مويلا لفتحن .سلوبو سرطب :امه ةسينكلل نالماح نادوماعو ليجنإلل ناميظع نالوسر
ةميظع اًرومأ امهخيرات بلص يف دجن ال :ناميإلل نيَدهاشلا نيذه ىلع ةرظن ِقلنل .امهديعب
،مهرّرحو مهافش يذلا ّبحلا اوربتخا دقل .امهتايح رّيغ يذلا حيسملا عم امهءاقل دجن لب ،امهنم
.نيرخآلل ٍريرحت ماّدخو اًلسر اوحبصأ ببّسلا اذهلو

.ةّيسيئرلا ةطقنلا هذه دنع فقوتنل .امهريرحت ّمت هّنأل طقف رارحأ سلوبو سرطب

ةرارمو صقنلاب روعشلا نم ءيش ّلك لبقو ًالّوأ ،يليلجلا داّيصلا ،سرطب ريرحت ّمت
،اًريبخ اًداّيص ناك هّنأ نم مغّرلا ىلع .طورشملا ريغ عوسي ّبح لضفب اذه ثدح دقو ،لشفلا
اقول عجار) اًئيش دطصي مل هّنأل ةّرملا ةميزهلا معط ،ليللا فصتنم يف ،تاّرم ةّدع هجاو دقف
.براقلا ىلإ فيداجملا ديعي نأ ةبرجتلا هتدوار ،ةغرافلا كابشلا لباقمو ،(5 ،21 اّنحوي ؛5 ،5
اًذيملت ناك .(30 ،14 ىّتم عجار) فوخلل اًرارم ملستسي ناك هّنأ اّلإ ،اًعفدنمو اًّيوق اًلجر ناك
مهف ىلع اًرداق نوكي نأ نود ملاعلا بسحب ريكفتلا يف ّرمتسا هّنأ اّلإ ،عوسي ّبّرلل اًسّمحتم
هتايحب ةيحضتلل ٌّدعتسم هّنإ لوقي ناك .(22 ،16 ىّتم عجار) حيسملا بيلص ىنعم لوبقو
فوخلا هكلمت ىّتح ،هذيمالت نم ٌدحاو هّنأ هب اوهبتشا مهّنأب رعش نإ ام هّنأ اّلإ ،عوسي لجأ نم
.(72-66 ،14 سقرم) مّلعملا راكنإ دح ىلإ رمألا هب غلبو
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يف هكابش يقلي نأو ،مالستسالا مدع ىلع هعّجشف .هيلع نهارو اًناّجم عوسي هّبحأ ،كلذ عم
قيرط يف هعبتي نأو ،هفعض ىلإ ةعاجشب رظني نأو ،ءاملا ىلع ريسي نأو ،ىرخأ ةّرم رحبلا
تاباسحلا نمو ،فوخلا نم هرّرح اذكهو .هفارخ ىعري نأو ،هتوخإ لجأ نم هتايح بهي نأو ،بيلّصلا
ةعاجشلا هاّيإ اًحنام ،ةّيويندلا تامامتهالا نمو ،يرشبلا نمألا ىلإ طقف دنتست يتلا
تيبثتل تاّذلاب وه هاعد دقل .رشب داّيص نوكي نأب روعّشلا ةحرفو ،ءيش ّلكب ةرطاخملل
حتف لجأ نم حيتافملا هاطعأ ،ليجنإلا يف انعمس امكو .(32 ،22 اقول عجار) ناميإلا يف هتوخإ
ّلحو حيسملاب ةوخإلا طبرل :ّلحلاو طبّرلا ناطلسو ،هللا عم ءاقللا ىلإ يّدؤت يتلا باوبألا
.(19 ،16 ىّتم عجار) اهلسالسو مهتايح ِدَقُع

 .هريرحت ّمت نم لّوأ ناك - ىلوألا ةءارقلا يف انعمس امك - سرطب ّنأل طقف اًنكمم ناك اذه ّلك
ريرحت ةليل ثدح املثم طبضلابو ،نيجس وهو هزجتحت تناك يتلا لسالّسلا ترسكتف
راّنزلاب هطسو ّدشي نأو ،ْلَجَع ىلع ضوهنلا هنم بلُط ،رصم يف ةّيدوبعلا نم نيّيليئارسإلا
.(10-7 ،12 لسّرلا لامعأ عجار) اهيعارصم ىلع همامأ باوبألا هللا حتفو .جورخلل هيلعن طبريو
.زجحي يذلا نجسلا نم جورخلاو ةمّطحملا لسالّسلاو رّرحتلاو حاتفنالا نم ةديدج ةّصق اهّنإ
.هرّرح هسفن هللا :حصفلا سرطب ربتخا

،انألا ةّيدوبع ،تاّيدوبعلا دشأ نم رّرحت .حيسملا دي ىلع رّرحتلا اًضيأ سلوب لوسرلا ربتخا
نم اًضيأ رّرحت ."ريغّصلا" ينعي يذلا ،سلوب حبصأو ،ليئارسإل كلم لّوأ مسا ،لواش نمو
(14 ،1 ةيطالغ عجار) ةثراوتملا ديلاقتلاب كّسمتلا يف اًتمزتُم هتلعج يتلا ةّينيدلا ةرْيَغلا
فيّسلاب عافدلاو نيدلاب يلكشلا دّيقتلا ّنإ .رّرحت دقل .نيّيحيسملا داهطضا يف اًفينعو
اذه نم .اًيلوصأ ناك دقل .اًتُّمزت هداز ،ةوخإلاو هللا ةّبحم ىلإ ههجوي نأ نم ًالدب ،ديلاقّتلا نع
هِتلاسر َةبوصخ تداز يتلا تابوعّصلاو فعّضلا نم ريثكلا هنع دعبي مل ،نكل .هللا هذقنأ
فنعلا نم بورض ؛(14-13 ،4 ةيطالغ عجار) دسجلا يف فعضو ،ةلاسرلا يف تابوعص :هتزاركو
2 عجار) دسجلا يف هبّذعت ةكوش ،هسفن وه يوري امكو ،شطعلاو عوجلاو قرغلاو ،تاداهطضالاو
.(10-7 ،12 ستنروق

"ءاَيوقَألا َيِزخُيِل ُهللا هَراتخٱ ام َكاذف اًفيِعَض ِمَلاعلا يف َناك ام" ّنأ سلوب مهف اذكه
ال ّنأو ،(13 ،4 يبليف عجار) انيِّوقُي يذَّلا َكاذِب ٍءيَش َّلُك ُعيطَتسن انّنأو ،(27 ،1 ستنروق1)
ام اذه – هتايح ةياهن يف ،اذهل .(39-35 ،8 ةمور) هتّبحم نع انلصفي نأ عيطتسي اًدبأ ءيش
ُّبَّرلا يِنيِّجَنُيس" و "يعم َناك ّبَّرلا" :لوقي نأ سلوب عاطتسا  – ةيناثلا ةءارقلا يف هانعمس
هرّرح دقل :(ريرحتلا يأ) حصفلا ةربخ سلوب شاع .(17 ،4 سواتوميط2) "ثيبَخ ىًعْسَم ِّلُك نِم
.ّبّرلا

نيَلوسر ىرتو ناميإلا يف نيَميظعلا نيذه ىلإ ةسينكلا رظنت ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
مكحي مل وه .حيسملا عم امهئاقلب ًالّوأ ارّرحت امهّنأل طقف ،ملاعلا يف ليجنإلا ةّوق اَقلطأ
امهديأو ،هتدومبو امهنم هبرقب امهتايح كراش هّنكل ،ةلذملا امهيلع ضرفي ملو ،امهيلع
لاق .رييغتلا ىلع امهلمحيو امهَّزَهيل امهوعدي ناك ،نايحألا ضعب يفو ،اهسفن هتالصب
:سلوب لأسو ؛(32 ،22 اقول) "َكَناميِإ َدِقفَت َّالَأ َكَل ُتوَعَد يِّنِكلو" :فطلب سرطبل عوسي
انل دّكؤي :اًضيأ عوسي انعم لعفي اذكه .(4 ،9 لسرلا لامعأ) "؟ينُدِهَطضَت اذامِل ،لُواش ،لُواش"
نّكمتن ىّتح ،ئطخن امدنع فطلب انبتاعيو ؛بآلا ىدل هتعافشبو انلجأ نم ةالّصلاب هبرق
.ريسملا فانئتساو ضوهنلل ةّوقلا دوجو نم
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تاذ ةسينكلا ّنأل ،رَّرحُن نأ ىلإ اًمئاد ةجاحب نحنو .رَّرحُن اًضيأ نحن ،عوسي ّبّرلا نم ةسملب
روعشلا نم اًرارحأ نوكن نأ ىلإ نوّوعدم نحن ،سرطب لثم .ةّرحلا ةسينكلا طقف يه ةّيقادصملا
انلعجيو انتكرح ّلشي يذلا فوخلا نم اًرارحأ ؛اًنايحأ لشافلا انديص ةهجاوم يف ةميزهلاب
نحن ،سلوب لثمو .ةّوبنلا ةعاجش اّنم ُعزنيو ،انفقاوم يف انسفنأ ىلع قلغننف ،نيفئاخ
ضرف ىلع انلمحت يتلا ةبرجتلا نم اًرارحأ نوكن نأ ؛رهاظملا ءايِر نم اًرارحأ نوكن نأ ىلإ نوّوعدم
اًرارحأ نوكن نأ ؛انيف لمعي نأ هلل لاجملا حسفي يذلا فعضلا نم اًلدب ،ملاعلا ةّوقب انسفنأ
باحصأ عم ةسَبَتلملا طباورلا نم اًرارحأ ؛نينرم ريغ نيبّلصتم انلعجت ةينيد ةظفاحم نم
.مَجاهُن نأ نمو مهفُن اّلأ نم فوخلاو ناطلسلا

نانحو ةنامأب اهدوقي هللا نكلو ،انيديأ نيب تَعِضُو ةسينك ةروص سلوبو سرطب انُمِّلسي
ةروص ّنإ .هللا ةرضح يف ةّيوق اهّنكل ،ةفيعض ةسينك ،- ةسينكلا دوقي نم وه هّنإ –
نم هسفنل هحنمي نأ نكمي ال يذلا رّرحتلا كلذ ملاعلل مّدقت نأ اهنكمي ةرّرحتم ةسينك
ءاجرلا نادقفو ،ملظلاب روعشلاو ،مالستسالاو ،توملاو ،ةئيطخلا نم رّرحتلا :هسفن ءاقلت
.انرصع يف ةشحوتم لاجرلاو ءاسنلا ةايح لعجي يذلا

ىلإ انملاعو انتاعمتجمو انندم جاتحت مك :هدعبو لافتحالا اذه يفو مويلا انسفنأ لأسنل
نأ اننكمي !حتفُت نأ بجي ةلفقملا باوبألا نم مكو اهميطحت بجي لسالّسلا نم مك ؟رّرحتلا
وه امب رَّرحن نأب اًلّوأ نحن انسفنأل انحمس اذإ طقف نكلو ،ريرحتلا اذه يف نيكراشم نوكن
.سدقلا حوّرلا ةّيرحب انرسو ،حيسملا عوسي يف ديدج

رِّكذت سرطب عم ةدحَولا ةمالع هذه ."مويلابلا" مويلا نولبقي ةفقاسألا ءاسؤر انتوخإ
ءاطعإب ،هسفن نم رّرحت يذلا ،يعاّرلا ّنإ .عيطقلا لجأ نم هتايح لذبي يذلا يعاّرلا ةلاسرب
هلسرأ يذلا ،ةّينوكسملا ةّيكريرطبلا دفو مويلا انعم .ةوخإلل ريرحت ةادأ حبصي ،هتايح
ىلع ةنيمث ةمالع وه مويلا انعم زيزعلا مكروضح ّنإ :سواملثرب زيزعلا خألا ةبسانملا هذهب
نينمؤملا نيب قّرفت يتلا تافاسملاو ريبكلا كشلا نم رّرحتلا قيرط يف ةدحَولا
.مكروضحل اًركش .حيسملاب

انَرّرح ام اذإ ىّتح :اًعيمج انلجأ نمو ،ةسينكلا لجأ نمو ،ةاعّرلا لجأ نمو ،مكلجأ نم يّلصن نحن
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ريرحت َلُسُر انْرِص ،حيسملا
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