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تيلوبورتملا ةدايّسلا بحاصل يركش نع رّبعأ نأ ّدوأ ،راكفألا ضعب مككراشأ نأ لبق
لّثمملا ،تسنرإ نايإ ةدايّسلا بحاصلو ،ةّينوكسملا ةّيكريرطبلا لّثمم ،سوبراكيلوب
ىرخألا ةّيحيسملا فئاوطلا يلّثمملو ،يربرتناك ةفقاسأ سيئرل امور يف يصخّشلا
ّصاخ لكشب يّيحأ .ةالّصلل مكئيجم ىلع ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اًعيمج مكل اًركشو .نيرضاحلا
ةسينكلاب مهتفرعم نوّقمعي نيذلا ،(Bossey) هيّسوب يف ينوكسملا دهعملا باّلُط :باّلطلا
يف (Nashotah College) اتوشان ةّيلك نم ةيناكيلجنألا ةسينكلا باّلطو ،ةّيكيلوثاكلا
نيذلا نيّيقرشلا نيّيسكذوثرألاو نيّيسكذوثرألا بالّطلاو ،ةّيكيرمألا ةدحّتملا تايالولا
.ةّيسكذوثرألا سئانكلا عم يفاقّثلا نواعّتلا ةنجل لبق نم ةمّدقُم ةّيسارد حَنِمب نوسردي
هتمعنبو ،(21 ،17 اّنحوي) "اًدِحاو" نوكن نأ انديري يذلا ،ةديدشلا عوسي ةبغرب بحرن انّنإ
!ةلماكلا ةدحَولا وحن ريسن ،ىلاعت

نّوكتت يتلا ،مهتلحر قيرط ىلإ ءاسملا اذه يف رظننل .هذه انتريسم يف سوجملا اندعاسي
.محل تيب ىلإ ةياهّنلا يف لصتو ميلشروأ يف ّرمتو ،قرشملا نم أدبت :لحارم ثالث نم

،قرشملا نم اوقلطنا .مجنلا اوأر كانه مهّنأل ،(1 ،2 ىتم) "قِرشَملا َنِم" سوجملا قلطنا ،ًالّوأ .1
مهملعب ءاملُعلا ءالؤه ِفتكي مل .ربكأ رون نع ثحبلل اوبهذ مهّنكل ،سمّشلا رون قرشُي ثيح
يف قلقلا مهعفدي ،رطاخملاب ةفوفحم ةلحر يف اوعرش كلذل .ديزملا اودارأ لب ،مهديلاقتو
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قّلأتب لغشنن ال !عوسي ةمجن اًضيأ نحن عبتنل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .هللا نع مهثحب
يهف ،ةظحللا تاعرص عبتن الو .ةياهّنلا يف طقست مث ءيضت اًموجن هبشي يذلا ،ملاعلا
قلغننف ،ّصاخلا انرونب عاعشإلا ةبرجت عبتن الو ،ئفطنتف يهتنت يتلا بهُّشلا لثم
،حيسملا يف انرظن ْتِّبثنل .طقف انسفنأ ىلع ظفاحن ىتح ،انتعومجم يف ،انسفنأ ىلع
مك قلقن نأ نود ،ةدحَولا ىلإ هتوعدو ،هليجنإو ،وه هعبتنل .عوسي ةمجن يفو ،ءامّسلا يفو
دنسنلو ،اًعم رِسَنلو بغرنل .ةلماك ةروصب ّمتت نأ ىلإ ،ةبعتمو ةليوط ةلحّرلا نوكتس
اولّثمي ىّتح ،ةفلتخم بايثب اًبلاغ ديلقّتلا مهرّوص .سوجملا لعف امك ،اًضعب انضعب
ةّيحيسملا تاربخلاو ديلاقّتلاو ،انعّونتل اًساكعنا مهيف ىرن نأ اننكمي .ةفلتخم اًبوعش
ىلإ رظننف ،اهسفن ةبغّرلا نم دلوت يتلا ،انتدحَو مهيف ىرن اًضيأ نكلو ،ةفلتخملا
.ريسنل .اًعم ضرألا ىلع ريسنو ءامّسلا

اهتقّزم ةفلتخم قطانم يف نوشيعي نيذلا نيّيحيسملا يف اًضيأ رّكفن قرشملا انلعجي
هجاوي .اذه ةالّصلا عوبسأل تادعاسملا طسوألا قرّشلا سئانك سلجم ّدعأ .فنعلاو برحلا
اننوطعي ،مهتاداهشب ،مهف ،كلذ عمو ،ةبعّصلا تايدحّتلا نم ريثكلا ءالؤه انتاوخأو انتوخإ
عّجشيو انقفاري هللا ّنأو ،بيغت الو مالّظلا يف ءيضت حيسملا ةمجن ّنأ اننورّكذيو ،ءاجّرلا
يف زييمت نود ،اًعم نوريثك ءادهش قّلأتي ،ءامّسلا يف ،هلوح نمو .ىلُعلا نم انتاوطخ
!ةدحَولا قيرط يه ،ضرألا ىلع ةدّدحم ٍقيرط ىلع اننوّلدي مه :مهبهذم

يف هَمجَن انيَأر" :اولاق .هللا ىلإ ةبغر مهبولق يفو ،ميلشروأ ىلإ قرشملا نم سوجملا ءاج .2
لاق ،يساقلا ضرألا عقاو ىلإ اوداع ءامّسلا ةبغر نمو .(2 ةيآلا) "هَل َدُجسَنِل انْئِجف ،قِرشَملا
.(3 ةيآلا) "اهُّلُك ُميلَشَروُأ هَعم تَبَرَطضاو َبَرَطضِا ،سُدوريه َكِلَملا ُرَبَخلا َغَلب اَّمَلف" :ليجنإلا
ىوِق ةمواقم اوربتخا ،ةمجّنلا رون ساكعنا سوجملا ىري نأ نم اًلدب ،ةسّدقملا ةنيدملا يف
نع فلتخُم ديدج ٍكلُم دوجوب دّدهُم هّنأب رعش يذلا هدحو سُدوريه نكي مل .ملاعلا يف مالّظلا
.سوجملا نالعإ نم اهّلك ميلشروأ تبرطضا لب ،ةّيويندلا ةطلّسلا هتدسفأ يذلا كلُملا

ةكرح ّلش يذلا هسفن ببّسلل فّقوتن نأ انّنكمي ،ةدحَولا وحن انتريسم يف اًضيأ نحن
نامألاو تاداعلا ّزهي يذلا وه ديدج وه ام ّلك نم ةيشخلا ّنإ .فوخلاو ،بارطضالا :وهو ،سانلا ءالؤه
،نكلو .ةتباّثلا يتاطّطخمو يديلاقت رارقتسا رخآلا عزعزي نَأ نِم فوخلا وهو ،نيَبستكملا
نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا دارأ يذلا وهو ،ناسنإلا بلق نكس يذلا وه فوخلا ،لصألا يف
وهف ،ةكرّشلا وحن انتريسم يف اهادص دّدرتي ةّيحصفلا هتيصو عدنل .هنم انرّرحي نأ تاومألا
عوسي ّبّرلا ديري !انفواخم ىلع اناخأ لّضفن نأ فَخَن ال .(10 ،5 ،28 ىّتم) "اوفاخت ال" :انل لوقي
ءاطخأ نم مغّرلا ىلعو ،اناياطخو انفعض نم مغّرلا ىلع ،اًعم ريسن نأو ضعبب انضعب قثن نأ
.ةلدابتملا حارجلاو يضاملا

كانه ،ةضراعملاو لمألا ةبيخ ناكم ،ميلشروأ يف .سوجملا ةّصق انعّجشت اًضيأ اذه يف
اهانب يتلا راوسألا مامأ اًدودسم ادب ءامّسلا هيلإ تراشأ يذلا قيرّطلا ثيح ،ديّدحتلاب
،تاداشرإلا اومّدق نيذلا مه ةبتكلاو ةنهكلا .محل تيب ىلإ قيرّطلا اوفشتكا مه ،ناسنإلا
لضفب طقف سيل عوسي سوجملا دجو .(4 ،2 ىّتم عجار) سّدقملا باتكلا اوصّحفت نأ دعب
نيّيحيسملا نحنو .اًضيأ هللا ةملك ىلإ ةجاحب اوناك مهّنأل لب ،اًتقوم تفتخا يتلا ،ةمجنلا
،4 نيّيناربع عجار) ةعجاّنلاو ةّيحلا هتملك نود نم عوسي ّبّرلا ىلإ لصن نأ اننكمي ال ،اًضيأ
،كلذل .اًعم اهيف لّمأتيو اهعم يّلصيو اهلبقتسيل ،هّلك هللا بعشل تيطعُأ دقل .(12
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فوسو .عوسي ةملك لالخ نم انتوخإ نم اًضيأ برتقنلو ،هتملك لالخ نم عوسي نم برتقنل
.اًحرف انيطعت فوسو ،انتريسم يف ىرخأ ةّرم هتمجن قرشُت

اوثجو تيبلا اولخد كانه .محل تيب :ةريخألا ةلحرملا ىلإ اولصو نيذلا سوجملل ثدح ام اذه .3
يفو ،تيبلا سفن يفو ،اًعم تهتنا :مهتلحر تهتنا اذكه .(11 ،2 ىتم عجار) لفطلل اودجسو
يفو ،نيّدحتم نكل نيفلتخم اوناك ،عوسي ذيمالتل ةقبسم ةروص مه سوجملا .دوجّسلا
اذكهو .(17 ،28 ىتم عجار) ليلجلا لبج ىلع تاومألا نيب نم مئاقلا مامأ اودجس ليجنإلا ةياهن
،ملاعلا قرط ىلع رفس ءاقفرو ،عوسي ّبّرلا ىلإ نيقوشتم ،انل ةّوبن ةمالع اوحبصأ
،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .خيراتلا يف هللا تامالع نع سّدقملا باتكلا لالخ نم نيثحابو
لالخ نم اّلإ ،هسفن تيبلا يف ،ةلماكلا ةدحَولا قّقحتت نأ نكمي ال ،اًضيأ انل ةبسنلاب
وحن ةريسملا نم ةمساحلا ةلحرملا بلطتت ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .عوسي ّبّرلل دوجّسلا
.هلل دوجّسلاو ،ةفثكملا ةالّصلا نم اًديزم ةلماكلا ةكرّشلا

نأ ًالّوأ يرورضلا نم :اهَوُطخَن نأ بجي ةوطخ كانه دوجّسلا لجأ نم هّنأ سوجملا انرّكذي ،كلذ عمو
ّبّرلا كرتن ىتح اًبناج انبلاطم كرتنو ،لفسألا وحن ينحنن نأ ،قيرطلا وه اذه .ينحننو وثجن
ىدل ناك !ةكرّشلا مامأ ةيقيقحلا ةبقعلا وه ءايربكلا ناك ةرم مك .روحملا وه هدحو عوسي
ريقفلا ريغصلا تيبلا يف اونحنيل ،مهتيب يف ةعمسلاو رابتعالا كرتل ةعاجشلا سوجملا
اوطَّسبو ،(مهدالب) اوكرتو ،اونحنا .(10 ،2 ىتم) "اًّدِج اًميظَع اًحرَف" اوفشتكا اذكهو ،محل تيب يف
ديحولا قيرطلا ،عضاوتلا ةعاجش ،ةعاجشلا هذه ،ةليللا هذه يف هللا نم بلطنل :رومألا
.حبذملا سفن لوحو ،تيبلا سفن يف هلل دوجّسلل

عجار) اًّرُمو اًروخبو اًبهذ اومّدقو قيدانصلا سوجملا حتف ،اوّدجسو اوثج نأ دعب ،محل تيب يف
اًقح كردن ،هرون يف ،هللا مامأ طقفو ،اًعم يّلصن نأ دعب طقف ،انّنأب انرّكذي اذه .(11 ةيآلا
ةكراشملاو اهميدقت بجيو عيمجلا ىلإ دوعت زونك اهّنكل .دحاو ّلك اهكلتمي يتلا زونكلا
.هتدحَوو هبعش ناينبلو ،ماعلا ريخلل سدقلا حوّرلا اهحنمي اياطع ةقيقحلا يف اهّنإ .اهيف
مّدقن نحنف نيجاتحملل يطعن امدنع :اًضيأ ةمدخلاب نكلو ،ةالّصلاب كلذ كردن نحنو
.انّدحوي يذلا وهو ،(40-34 ،25 ىتم عجار) نيشمهملاو ءارقفلا عم هسفن ىواس يذلا ،عوسيل

نأل ءيش نمثأ وهو ،بهذلا ىَطعُي هلل .هيطعن نأ عوسي ّبّرلا ديري ام ىلإ زمرت سوجملا اياده
،انتدارإ ىلإ ال هتدارإ ىلإ رظنن نأو ،انسفنأ ىلإ ال رظنن نأ بجي هيلإو .لّوألا ناكملا يف هللا
ةّيسنكلا ىتح ،انتارايتخا ّنإف ،لّوألا ناكملا يف اًقح هللا ناك نإ .انقرط ىلإ ال هقرط ىلإو
ريكذتلل ،روخبلا مث .هللا تابغر ىلع لب ،ملاعلا تاسايس ىلع دنتست نأ نكمي ال ،اهنم
نم بعتن ال .(2 ،141 رومزم عجار) يضرم رطع لثم هللا ىلإ عفتري يذلا ،ةالّصلا ةيمهأب
عوسي دسج ميركتل مدختسُيس يذلا ّرُملا ،اًريخأ .ضعب عم انضعبو ،ضعبل انضعب ةالّصلا
،مّلأتملا عوسي ّبّرلا دسجب ةيانعلاب انرِّكذيو ،(39 ،19 انحوي عجار) بيلصلا نع لزنملا
!مّلأتي يذلا عوسي اًعم مدخنلو ،نيجاتحملا مدخنل .ءارقفلا ءاضعأ يف قزمملاو

نيذلا مه ،مهلثم لمعنلو ،سوجملا نم انقيرطل تامالعلا ذخأنل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
جاتحن ،حيسملاب هئاقل َلْبَق لواش لثم ،معن .(12 ،2 ىتم) "رَخآ ٍقيرَط يف" مهتيب ىلإ اوداع
ّبّرلا هيف نّيبي يذلا قيرطلا دجنل انتحارو انتاداع راسم بلقن نأو ،انقيرط رّيغن نأ ىلإ
بوتنلو قيرطلا رّيغنل ةعاجشلا ّبر اي انحنما .دوجّسلاو ةّوخألاو عضاوتلا قيرط ،انل عوسي
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اًدحاو انلعجت نأ ديرت يذلا تنأ ،كوحن ،اًعم مّدقتن نأ انطعأ .انبساني ام سيلو كتدارإ عبتنلو
.نيمآ .كحورب
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