
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق ةظع 

ّيهلإلا ساّدقلا يف

تالئاعلل رشاعلا يملاعلا ءاقللا يف

2022 وينوي/ناريزح 25 تبسلا موي

سرطب سيّدقلا ةحاس

[Multimedia]

_______________________________

 

لمحن .ركّشلا اهيف مّدقن يتلا ةظحللا يه هذه ،تالئاعلل رشاعلا يملاعلا ءاقللا راطإ يف
اهتّيأ ،مكيف سدقلا حوّرلا هعرز ام ّلك ،ةلماش ةمّدقت يف امك ،نيركاش هللا مامأ مويلا
نورخآو .ناكيتافلا يف انه ،ةكراشملاو لّمأتلا تاظحل يف مكضعب كراش .ةزيزعلا تالئاعلا
ريبكلا ّيملاعلا عّمجتلا نم عون يف ،ةفلتخملا مكتايشربا يف تاظحللا كلت اوشاعو اوّيحأ
نآلا مّدقنل .كوكّشلاو فواخملا اًعبط بغت ملو ،مالحألاو دصاقملاو تاربخلا ىنِغ لّيختأ .انلوح
ءانبأو تاهّمأو ءابآ متنأ .هتّبحمبو هتّوقب مكدنسي نأ هنم بلطنلو ،عوسي ّبّرلل ءيش ّلك
ةربخ هيدل ٍدحاو ّلك .ّنّسلا يف رابكو ،بابشو ،لافطأو ،نوغلاب متنأ .لاوخأو مامعأو دادجأو
ِمحَيلو هللا كرابيل :ةالص هلعجن هسفن ءاجّرلا انيدل انّلك نكلو ،ةفلتخم ةّيلئاع
.ملاعلا تالئاع ّلكو مكتالئاع

يتلا تاريخلا رثكأ نم يه ةّيرحلا .ةّيرحلا ىلع ةّيناثلا ةءارقلا يف سلوب سيّدقلا انمّلك
اونوكي اّلأو ،اًرارحأ اونوكي نأ يف نوبغري ّلكلا .رصاعملاو ثيدحلا ناسنإلا اهنع ثحبيو اهرّدقي
نم عون ّيأ نم مهسفنأ اورّرحي نأ ىلإ نوعّلطتي يلاّتلابو ،دودح وأ ،طورشب نيدَّيقم
نورقتفي صاخشألا نم مك ،كلذ عمو .ّيداصتقالاو ،ّيعامتجالاو ،يفاقّثلا نجّسلا :“نوجّسلا”
،لوسّرلا انرّكذ .ةّيلخادلا ةّيرحلا يه ربكألا ةّيرحلا !ةّيلخادلا ةّيرحلا :يهو تاّيرحلا ربكأ ىلإ
انَرَّرَح دق َحيسملا َّنِإ" :فته امدنع ،ةّيطع ءيش ّلك لبق يه ةّيرحلا هذه ّنأ ،نيّيحيسملا نحن
ةضورفملا طورّشلا نم ريثكلا عم اَندِلُو انّلك .انل تَبِهُو ةّيرحلا .(1 ،5 ةيطالغ) "اًريرْحَت
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يف انسفنأ عضن نأ ّيأ ،ةّينانألا ىلإ ٍليم عم ءيش ّلك قوفو ،ةّيجراخلاو ةّيلخادلا ،انيلع
بّنجتلو .ةّيدوبعلا هذه نم انرّرح عوسي نكل .ةّصاخلا انحلاصم قيقحت ىلع لمعنو زكرملا
ةفئازلا ملاعلا ةّيرح تسيل هللا اهايإ انبهو يتلا ةّيرحلا ّنأ نم سلوب سيّدقلا انرّذح ،طغّللا
انل اهلان يتلا ةّيرحلا ،ال .(13 ،5 ةيطالغ) "دَسَجلِل ًةَصرُف" عقاولا يف يه يتلا ،ةغرافلاو
ِلضَفِب" ،مويلا انل لوقيو لوسّرلا لاق امكو ،ةّبحملا وحن اهّلك ةهّجوم همد نمثب حيسملا
.(هسفن عجرملا) "اًضعَب مكُضعَب اومِدخٱ ِةَّبَحَملا

الف ،حيسملا ةمعنب ،مكتلئاع نيوكتل ،عاجّشلا دصقلا متذخّتاو مترتخا ،جاوزألا اهّيأ مكّلك
لدبو .مكبناجب هللا مهعضو نيذلا صاخشألا اوّبحت يكل لب ،مكسفنأل ةّيرحلا اومدختست
يف ةّيرحلا شاعُت اذكه .“اًضعب مكضعب ةمدخ يف” مكسفنأ متعضو ،“رزج” لثم اوشيعت نأ
يه ةلئاعلا .ّصاخلا اهرادم يف اهنم ّلك لّوجتت “ةيعانص رامقأ” وأ “بكاوك” دجوت ال !ةلئاعلا
لّوألا ناكملا اهّنإ .هنم بارتقالاو رخآلا لوبق لجأ نم ،تاّذلا نم جورخلاو ةكراشملاو ءاقللا ناكم
نأ هيف مّلعتن يذلا لّوألا ناكملا يه ةلئاعلا :اًدبأ اذه اوسنت ال .ّبحن نأ هيف مّلعتن يذلا
.ّبحن

اذكه سيل عقاولا يف رمألا ّنأ اًدّيج مَلعن ،ريبك عانتقاب اذه رّركن امنيب ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،ديدحّتلاب ةلئاعلا لامج ىلع دّكؤن امنيبو ،اذهل .ةفلتخم تالاح يفو ةريثك بابسأل ،اًمئاد
مومس اهثّولت نأب حمسن ال .اهنع عافّدلا انيلع بجي هّنأ ىضم تقو ّيأ نم رثكأ رعشن
،اهل يذلا ”dna“لا ،اهتاذ يلاتلاب دقفتف ،ءاصقإلاو ةالابماللا ةفاقثو ةّيدرفلاو ةّينانألا
لخاد ةمدخلا حورو لابقتسالا :يه ةلئاعلل ةّصاخلا ةمالعلا .ةمدخلا حورو لابقتسالا وه يذلاو
.ةلئاعلا

رّكفن انلعجت ،ىلوألا ةءارقلا يف اهانعمس يتلا ،عاشيلَأو اَّيِليإ نيَّيبنلا نيب ةقالعلا ّنإ
تسيل ةقالعلا هذه .ءانبألاو نيدلاولا نيب “دهاّشلا روبع” يفو ،لايجألا نيب ةقالعلا يف
مهؤانبأ نوكي اّلأ نادلاولا ىشخي .قلقلل ةاعدم نوكت ام اًبلاغ لب ،مويلا ملاع يف ةطيسب
ءيش ّلك ودبي ثيح ،اهتابارطضاو انتاعمتجم تاديقعت يف مهسفنأ هيجوت ىلع نيرداق
ضعب لعجي فوخلا اذه .ةياهنلا يف مهقيرط نوُّلِضَيف ،رطاخملاب اًفوفحمو اًّيوضوف
مهب يهتني نايحألا ضعب يفو ،ءانبألا ةيامح يف نيغلابم رخآلا ضعبلاو ،نيقلق نيدلاولا
.ملاعلا ىلإ ةديدج ةايح اوبجنُي نأ يف ةبغرلا فاقيإ ىلإ رمألا

ىلع فوخو ةمزأ ةظحل يف ،اَّيِليإ .عاشيلَأو اَّيِليإنيب ةقالعلا يف رّكفن نأ انديفي
نم هللا دارأ .هل ةفيلخ نوكيل عاشيلَأتيزلاب نهدي نأ هللا نم اًرمأ ىقلت ،لبقتسملا
ىنعم وه اذه .رخآ صخش ىلإ هتلاسر لقني نأ هرمأف ،هعم يهتني ال ملاعلا ّنأ مهفي نأ اَّيليإ
كلت نمو ،عاشيلأ فاتكأ ىلع هتءابع اَّيليإ ىقلأ ذإ :صنلا يف اهفصو ءاج يتلا ةكرحلا
هللا رهظأ اذكهو .ليئارسإ يف ةّيوبنلا هتمدخ ةلصاومل همّلعم ناكم ذيملتلا ّلح ةظحللا
ٍّباشب َقثَو .عاشيلأ ىلإ ةّيوبنلا ةوعّدلاو ،ةمدخلا نّسملا اَّيليإ لقن .عاشيلأ باّشلاب هتقث
.دهاّشلا ّرمي ءاجّرلابو ،هّلك ءاجّرلا اذه هتردابم يف دجوي ناك .لبقتسملاب َقثَوو

اذهل سيل نكل ،بابّشلا ّبحي هللا !هلماعتو هللا ةقيرط يف نادلاولا رّكفي نأ مهم وه مك
.ةيامحلا يف اًطرفمو اًقلق سيل هّللا .ملأ ّلك نمو ّدحت ّلك نمو رطخ ّلك نم مهيمحي وه ببسلا
ّلك وعديو مهب قثي وه ،سكعلا لب ،ةيامحلا يف اًطرفمو اًقلق سيل هّللا :اًدّيج اذه يف اورّكف
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،دواد قهارملا ىتفلاو ،ليئومص لفطلا يف ركفنل .ةلاسّرلاو ةايحلا نم ىوتسم ىلإ دحاو
رشع ةعبسلا وأ اًماع رشع ةّتسلا تاذ ةاتفلا كلت يف ءيش ّلك لبق رّكفنل .باّشلا ايمرإو
ةملك ّنإ ،ءازعألا نودلاولا اهّيأ .ةاتفب َقثَو دقل .ءارذعلا ميرم يهو ،عوسيب تلبح يتلا اًماع
لب ،ةاناعملاو جاعزنالا نم قيض ىندأ ّلك نم ءانبألا ةيامحل سيل :قيرطلا انل نّيبت هللا
اولبقي نأ يفو مهتوعد اودجي نأ يف مهيف ةبغّرلا لاعشإو ،مهيلإ ةايحلا ّبح لقن ةلواحمل
عاشيلَأ لعج يذلا وه ديدحّتلاب فاشتكالا اذه .مهل اهيف هللا رّكف يتلا ةريبكلا ةلاسّرلا
ىلع ةمالع اًمامت يه ناريثلا لتقو نيدلاولا نع لاصفنالا .اًغلاب ريصي هلعجو اًمزاعو اًعاجش
نم هآر ام ةلصاومو هللا ةوعد لوبقل ناح دق تقولا ّنأو ،“هرود ناح” دق هّنأ نآلا مهف عاشيلَأ ّنأ
متدعاس اذإ ،ءازعألا نودلاولا اهّيأ .هتايح ةياهن ىتح ةعاجشب كلذ لعفي فوسو .هملعم
ةلاسّرلا هذه لالخ نم “مهمهف” متيس هّنأ نوَرتس ،اهلوبقو مهتوعد فاشتكا ىلع مكءانبأ
.اهيلع بّلغتلاو ةايحلا تابوعص ةهجاومل ةّوقلا مهيدل نوكتسو

ىلع رخآ صخش ةدعاسمل ةقيرط لضفأ ّنإف ،مّلعملا ىلإ ةبسنلاب هّنأ فيضأ نأ اًضيأ ّدوأ
انل نّيبو ،عوسي يف ذيمالتلا هآر يذلا اذه .قداص ّبحب هتلاسر لبقي نأ يه هتوعد ةعباتم
وهو ،(51 ،9 اقول) "ميلَشَروُأ ىلِإ ِهاجِّتالا ىلع [عوسي] َمَزَع" امدنع ،ةّيزمر ةظحل مويلا ليجنإ
نم عوسي مّلأت ،ميلشروأ ىلإ هقيرط يفو .لتقُيسو كانه هيلع مَكحُيس هّنأ اًدّيج ملعي
عوسي نكل .انحويو بوقعي لبق نم بضاغ لعف ّدر راثأ ٌضفر وهو ،هل ةرماّسلا ناكس ضفر
عَمجم يف مويلا كلذ يف رّكفنل – ةرصانلا يف هضفر ّمت :هتوعد نم اًءزج ناك هّنأل كلذ َلِبَق
يف هضفر ّمتيس ةياهنلا يفو ،ةرماّسلا يف نآلاو ،- (58-53 ،13 ىّتم عجار) ةرصاّنلا
ام كانه سيل ،بولسألا سفنبو .اناياطخ لمحيل ءاج هّنأل اذه ّلك عوسي َلِبَق .ميلشروأ
،ربصو صالخإب ،ةلاسرك ةلئاعلاو جاوزلا نوشيعي مهيدلاو اوري نأ نم رثكأ ءانبألا عّجشي
يف ثدحي ةرماّسلا يف عوسيل ثدح امو .نحملاو ةنيزحلا تاظحللاو تابوعّصلا نم مغّرلا ىلع
نأ اهيف انيلع بجي تاظحل يتأتس :كلذ ملعن انّلك .اهنم ةّيلئاعلا ىتح ،ةّيحيسم ةوعد ّلك
،حيسملا ةمعنبو ،ناسنإلا بلق نم يتأت يتلا مهفلا ءوسو تاقالغنالاو ةمواقملا بعوتسن
.ةّيناجم ةّبحم ىلإو ،رخآلا لوبق ىلإ اهلّوحن نأ انيلع

،“عوسي ةوعد” ام ىنعمب فصت يتلا ،ةرشابم ةثداحلا هذه دعب ،ميلشروأ وحن ةريسملا يفو
ّمت لوألا .نيحومطلا عوسي ذيمالت نم ريثكل تاوعد ثالث ،ىرخأ تاوعد ثالث ليجنإلا انل مّدق
نكي مل عوسي ،عقاولا يف .مّلعملا عابتا يف نمآ إجلمو ،تباث تيب نع ثحبلا مدع ىلإ هتوعد
يف اًمئاد رارمتسالاو كّرحتلا ينعي عوسي عابتإ ّنإ .(58 ،9 اقول) "هَسأَر ِهيَلع ُعَضَي ام هَل"
!جاوزألا متنأ مكل حيحص اذه مك .ةايحلا ثادحأ لالخ نم هعم “ٍرَفَس يف” اًمئاد نوكن نأ يأ ،ةكرحلا
ال ةلحر متأدبو “مكّشع” متكرت دق ،ةلئاع ءاشنإ ىلإو جاوزلا ىلإ ةوعدلا مكلوبقب ،اًضيأ متنأ
فقاوم عم ،ةرمتسم ةكرح ةلاح يف مكيقبت يتلاو ،اًقبسم اهلحارم ّلك ةفرعم مكنكمي
اهّنإ .عوسي ّبّرلا عم ةريسملا يه اذكه .ملؤم اهضعب ،تآجافمو ةعقوتم ريغ ثادحأو ةديدج
ةحار ّنأ رّكذتنل .اًعئار اًفاشتكا اًمئاد نوكتسو ،اهيف ءيش ّلك عّقوت نكمي الو ،ةّيكيمانيد
.تناك امهمو ،موي ّلك هللا ةئيشم لمع يف ديدحّتلاب يه عوسيل ذيملت ّلك

ةلأسملا تسيل .(60-59 تايآلا عجار) “هاتوم نفدل عوجرلا مدع” ىلإ هتوعد ّمت يناثلا ذيملتلا
يه لب ،اًريثك انسّدقت ةّيصو يهو ،اًمئاد ةحلاص ىقبت يتلا ،ةعبارلا ةّيصولاب لمعلا مدع
اًضيأ لاحلا وه اذه .ءيش ّلك قوف هللا ّبحن نأ :ءيش ّلك لبقو اًلّوأ ىلوألا ةّيصولا ةعاطل ةوعد
ىلإ رظني نأ” نود ،هبلق ّلك نمو ميمصتب حيسملا عابتا ىلإ وعدملا ،ثلاثلا ذيملتلا عم
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.(62 - 61 تايآلا عجار) هتيب لهأ عدّوي نأ ىتح الو ،“ءارولا

ىلإ اورظنت اّلأ” ىلإو ،ىرخأ تايولوأ مكل نوكت اّلأ ىلإ نوّوعدم اًضيأ متنأ ،ةزيزعلا تالئاعلا
ةايحلا :ةعداخملا اهماهوأب ،ةقباسلا ةّيرحلاو ،ةقباسلا ةايحلا ىلع مدنلا مدع ىلإ يأ ،“ءارولا
هذهو .يضاملا ىلع مدنن امدنعو ،هللا ةوعد يف ديدج وه ام لبقن ال امدنع ةرجحتم حبصت
انلعجي ،انل هللا هلسري ام يف ديدج وه ام لبقن الو يضاملا ىلع مدنن نأ يف قيرّطلا
ىلإ ىتح ،عوسي وعدي امدنع .نيّيناسنإ انلعجي الو ،نيبّلصتم انلعجيو ،اًمئاد نيرّجحتم
وهف ،ةريسملا يف اًمئاد انقبسي وهو مامألا ىلإ رظنن نأ انم بلطي ،ةلئاعلا ءاشنإو جاوزلا
!مهلمأ بيخي نل هنوعبتي نيذلاو .ةمدخلاو ةّبحملا يف انقبسي اًمئاد

اًمامت يه يتلا ،ةوعدلا ىلع مّلكتت اهّلك مويلا اّيجروتيل تاءارق ّنإ ،ءازعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.“ةسادقلا ىلإ قيرطو ةوعد :ّيلئاعلا ّبحلا” :تالئاعلل رشاعلا ّيملاعلا ءاقللا اذه عوضوم
ةكراشم ىلعو ،مزعب ّيلئاعلا ّبحلا ةريسم فانئتسا ىلع مكعّجشأ ،هذه ةايحلا ةملك ةّوقب
،ةلهس ةريسم تسيلو ،ةلهس قيرط تسيل يهو .ةلئاعلا دارفأ عيمج عم ةوعدلا هذهل ةحرف
دق ءيش ّلك ّنأ ّنظنس ثيح ،تابوعّصلا نم تاظحلو ،ةملظلا نم تاظحل كانه نوكيس لب
ىلإ لصي نأ” ىلع اًرداقو اًحتفنم اًمئاد مكنيب هنوشيعت يذلا ّبحلا نكيل .ىهتنا
ءافعّضلاو دسجلا يف ءافعّضلا :قيرطلا لوط ىلع مهب يقتلن نيذلا ىحرجلاو نيفعضألا
.ىطعُي امدنع يّوقُيو يقنُي اًضيأ ّيلئاعلا ّبحلا ،عقاولا يف .حوّرلا يف

ريثكلا ىرن .جّوزتن نأ لجأ نم ةعاجّشلا ىلإ ةجاحب نحنف :عاجش ناهر وه ةلئاعلا ّبح ىلع ناهرلا
ضعب يل تلاق نايحألا نم ريثك يفو ،اوجّوزتيل ةعاجشلا نوكلمي ال نيذلا بابّشلا نم
ال ،يتدّيس اي” اهتبجأ – “!ةنس 37 هرمعو ،جّوزتي مل يذلا ينبا عم مّلكت ،اًئيش لعفا” :تاهّمألا
عفدي ةلئاعلا ّبح نأل .“شعلا نم جرخي هيعدو ،اًليلق هداعبإ يف يئدباو ،هناصمق هل ِوكت
ةلأسم تسيل اهّنإ .قيلحتلا ىلإ مهعفديو قيلحتلا مهمّلعيو ،قيلحتلا ىلإ ءانبألا
تامزأ نم يناعت تالئاعلا ّلك - تامزألا يف ،ةبعّصلا تاظحللا يف ،ّمث .اًمئاد ،ةّيرح لب ،ةّيكلم
ناهّرلا اذه يف اًمُدُق اوضما ،ال .“يمأ ىلإ دوعأس” :وهو ،لهّسلا قيرطلا اوكلست ال ،مكلضف نم -
،مامألا ىلإ اوّرمتسا نكلو ،ةيساق تاقوأ كانه نوكتسو ،ةبعص تاظحل كانه نوكتس .عاجّشلا
،لخادلا نم جرخت اهوعد :ةيادبلا يف اهب امترعش يتلا ّبحلا ةرارش كتجوز وأ كجوز ىدل .اًمئاد
.تامزألا تاقوأ يف اًريثك دعاسيس اذهو .ديدج نم ّبحلا افشتكاو

ةلئاع يه ،ةلئاع نم تدلُو ،عقاولا يف ،ةسينكلاف !مكيف ةسينكلا لب ،مكعم ةسينكلا
ةدحَولا يف اوقبتل موي ّلك عوسي ّبّرلا مكدعاسيل .تالئاع نم اًساسأ نّوكتت يهو ،ةرصانلا
يتلا ةصلخُملا ةرباثملا كلت ،ةبعّصلا تاظحللا يف ةرباثملا يف كلذكو ،حرفلاو مالّسلاو
.ةايح ةكرشو ةّبحم هللا ّنأ عيمجلل نّيبتو لضفأ لكشب شيعن انلعجت
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