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ةّطخ مامأ سلوب ةشهد :ةجودزم ةشهد انل مّدقت - “ةسينكلاب” ةّصاخلا – لافتحالا اذه تاءارق
يف ،هسفن ىّتم اًضيأ مهنيب نمو ،ذيمالّتلا ةشهدو (14-3 ،1 سسفأ عجار) ةّيصالخلا هللا
-16 ،28 ىّتم عجار) ةلاسّرلا اولمحيل مهلسرأ يذلاو ،تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي عم مهئاقل
ىّتح ،ةّوقب سدقلا حوّرلا حير ّبهت ثيح ،نيلاجملا نيذه يف لّمأتنل .ةجودزم ةشهد .(20
ةردق رثكأ نوكنف ،لانيدراكلا ةبتر ىلإ ،ةوعّدلا هذه نمو ،لافتحالا اذه نم ديدج نم قلطنن
.(ةّدرلا رومزم عجار) “ّبّرلا بئاجع اهّلك بوعّشلل نلعن” نأ ىلع

هللا ةّطخ يف لّمأتلا نم َعَبَن سسفأ لهأ ىلإ ةلاسّرلا ةيادب يف هدجن يذلا ديشّنلا
اذكه ،انب طيحي يذلا نوكلا ةدهاشم مامأ نيبَجعُم ّلظن امنيبف .خيراتلا يف ةّيصالخلا
وأ كّرحتي نوكلا يف ءيش ّلك ناك نإو .صالخلا خيرات يف لّمأتن نحنو شاهدنالا انألمي
ءيش ّلك دجي ،نمزلا ربع هللا ةّطخ يفف ،ةسوسحملا ريغ ةّيبذاجلا ةّوق بسحب اًتباث ىقبي
.حيسملا يف هتياهنو ،هتياغو ،هدوجوو ،هلصأ

كّرحي يذلا لصفملا يه - “هيف” وأ “حيسملا يف” - ةرابعلا هذه ،سلوب سيّدقلا ديشن يف
هيفو ،انَيِعُد هيفو ،ةقيلخلا لبق هللا اَنكَراَب حيسملا يف :صالخلا خيرات لحارم عيمج
رّدقم ،ريخألاو لّوألاو ،ديعبلاو بيرقلا ،عيمجلاو ،ةدحَولا ىلإ ةقيلخ ّلك داعُت هيفو ،اَنيِدُتفا
.هللا دمحب نيحِّبسم اونوكي نأ ،سدقلا حوّرلا لمع ةّوقب ،مهل
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نم نينثالا موي ةحبست ةّدر) “ْحيِبسَّتلا انب ُرُدْجَي” ،اّيجروتيللا لوقت امك ،ةّطخلا هذه مامأ
اهّنإ .هللا لمعب فرتعي يذلا ركّشلاو ،دوجّسلاو ،ةكربلاو ،ةحبسّتلا :(عباّرلا عوبسألا
عبن نم يِقتسَت اهّنأ املاط ،ةداعلا يف عوقولا رطخ نم ةّيمحم يهو ،ةشهّدلاب شيعت ةحبست
ٍدحاو ّلك لأسأ نأ ّدوأ .ةشهّدلا :وهو ،حوّرلاو بلقلل ّيساسألا كولّسلا اذه نم ىّذغتتو ،بئاجعلا
،نوسّركملاو ،ةنهكلاو ،ةفقاسألا اهّيأ متنأو ،ءاّزعألا ةلداركلا ةوخإلا اهّيأ متنأ ،مكنم
اذام تيسن كّنإ مأ ؟اًنايحأ ،ةشهّدلاب رعشت له ؟مكتشهد يه فيك :هللا بعشو ،تاسّركملاو
؟ةشهّدلا ينعت

.سلوب سيّدقلا ديشن لاجم ىلإ لقتنن امدنع ،هيف سّفنتن يذلا وجلا وه ،اذه ةشهّدلا ّوج

ءادن ىلع ذيمالّتلا عم انبَجأ نإو ،ةفيثكلا نكلو ةريصقلا ليجنإلا ةّصق يف انلخد نإ ،ّمث
ليلجلا كلذ ،هخيرات يف ّصاخلا هليلج هيدل اّنم ٍدحاو ّلك – ليلجلا ىلإ انبهذو عوسي ّبّرلا
،- ليلجلا كلذ ىلإ دعنل ،اناعد يذلا عوسي ّبّرلا ةرظنبو ،عوسي ّبّرلا ةوعدب انرعش هيف يذلا
،ةّرملا هذه .ةديدج ةشهد ربتخنس ،هيلإ راشأ يذلا لبجلا ىلع ،ليلجلا كلذ ىلإ اندع نإو
وه :هتّطخ يف انكرشي هللا ّنأ وهو – ،ّدشأ اًلوهذ ريثي امب – لب ،صالخلا ةّطخب ال ،بَجعُنس
ّنأ ةبوعصب اننكمي ،عقاولا يف .تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا عم لسّرلا ةلاسر عقاو
:هذه عوسي ّبّرلا تاملك ىلإ "رشع دحألا ذيماّلتلا" ىغصأ ةّيسفن ةلاح ّيأ يف لّيختن
اوظَفحَي نَأ مهومِّلَعو ،سُدُقلا ِحوُّرلاو ِنْبالاو ِبآلا ِمْساِب مهودِّمَعو ،مَمُألا َعيمَج اوذِملَتو اوبَهذاف"
– ةيزعّتلاو ءاجّرلا مهيف سرغ يذلا ريخألا دعولا ّمث ،(20-19 ،28 ىّتم) "هب مُكُتيَصوَأ ام َّلُك
ِةياهِن ىلِإ ِماَّيَألا َلاوَط مكَعم اذنَءاهو" :-ءاجّرلا ىلع انمّلكت [يحابّصلا ءاقللا يف] مويلا
،ّزتهت انبولق لعجتل ةّوقلا اهل ،هذه تاومألا نيب نم مئاقلا تاملك لازت ال .(20 ةيآلا) "مَلاعلا
ةراشبلا لقن يف ،هروغ ربسي ال يذلا ّيهلإلا رارقلا انشاهدإ نع فّقوتي مل .ةنس يفلأ دعب
مل اوناك – ّيليجنإلا راشأ امك - نيذلا ،ذيمالّتلا نم ةنيكسملا ةعومجملا كلتب ،ملاعلا ىلإ
،اًفلتخم نوكي نل شاهدنالا ّنأ اندجول ،رظّنلا انْمَعنأ ول ،نكل .(17 ةيآلا عجار) نيباترُم اولازي
تاملكلا كلت انل دّدري عوسي ّبّرلاو ،مويلا انه نيعمتجملا نحن ،انسفنأ ىلإ انرظن اذإ
.ةلدارك عمجمو ةعامج اننوكب انلو ،اّنم ٍدحاو ّلكل !اهسفن ةوعّدلا كلتو ،اهسفن

نم انرّرحت اهّنأل ،اًمئاد ةًّيح انيف هللا اهظفحيل !صالخلل قيرط يه ةشهّدلا هذه ،ةوخإلا اهّيأ
يّذغن نأو ،“ةفايّنلا باحصأ” انّنأب رعشن نأو “بولطملا ىوتسملا ىلع انّنأب” روعّشلا ةبرجت
مويلا ،ةيادبلا يف ناك امك ْدُعَي ملو ،اًفلتخم مويلا عقاولا حبصأ ،ةقيقحلا يفو ،اًفئاز اًنامأ
ةيسنكلا ةّيبتارتلا نكامأ ىلعأ يف نوعوضوم نحنو ،ةنيتم ةسينكلاو ،ةريبك ةسينكلا
عادخ اًضيأ كانه نكل ،اذه يف ةقيقحلا ضعب كانه ،معن ...- “ةفايّنلا باحصأ” اننوداني –
هذه .دحأ يف نورِّثؤي الف ،نيّيويند حيسملا عابتأ لعجي نأ اًمئاد “باذكلا” لواحي هيف ،ريثك
كنم عزنتو ،ةوطخ دعب ةوطخ كتّوق كنم عزنت يتلا ،ةّيويندلا براجّتلا ريثأت تحت يه ةوعّدلا
ةّيويندلا ةدود يه هذه .انلسريو انمساب انوعدي يذلا عوسي ةرظن ةيؤر نم كعنمتو ،كءاجر
.ةّيحورلا

نوكن نأ ةشهدو ،ةسينكلا يف انّنأل ةشهدلا انيف ظقوت مويلا هللا ةملك ،ةقيقحلا يف
،ةباّذج نينمؤملا ةعامج لعجي ام اذهو !ةّيدومعملا يف ،ةشهّدلا هذه ةيادب ىلإ دعنل !ةسينكلا
عم نوبهاذ انّنأو ،حيسملا يف نوكَرابم انّنأ :جودزملا ّرّسلا :عيمجلل ّمث ،مهسفنأل اًلّوأ
ةدايز عم ّلقت الو ،نينّسلا رورم عم انيف صقنت ال ةشهّدلا هذهو .ملاعلا يف حيسملا
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وه رمألا ّنأ دّكأتم انأ .قّمعتتو ،ىّوقتت اهّنإ لب .ال ،هلل ركّشلا .ةسينكلا يف انتاّيلوؤسم
.ةلداركلا عمجم نم اًءزج متحبصأ نيذلا ،ءاّزعألا ةوخإلا اهّيأ ،اًضيأ مكل اذكه

اًّدج نيركاش نوكن نأ انيلع .نيدّمعملا اًعيمج نحن ،اندّحوي يذلا ركّشلاب روعّشلا اذه انحرفيو
يهو ،ةسينكلل ةّبحملا هذه انيلإ لقني فيك فرع يذلا ،سداّسلا سلوب سيّدقلا ابابلل
اذه سيل ،هيف انلخدأ هّنأ هتّيطعلو ،هّرسل ،ركشو بّجعتو ،ليمج نافرعو ةّبحم ءيش ّلك لبق
ةمّدقم يف .ةّيلوؤسملا يف انكرشأ ،كلذ نم رثكأو ،نيكراشم انلعجو ،انكرشأ لب ،طقف
تناك - عمجملا ءانثأ يف تبتُك يتلا ،ليلدلا ةلمجلا كلت – “Ecclesiam suam” ةّماعلا ةلاسّرلا
ىلع بجي اهيف يتلا ةعاّسلا يه هذه" - سبتقأ - يه ابابلا تمهلأ يتلا ىلوألا ةركفلا
ىلإ ديدحّتلاب ريشي ّمث ،"اهتلاسربو ،اهلصأبو [...] ،اهسفنب اهيعو قّمعت نأ ةسينكلا
نع ...َعَلَّطاف ...ِهللا يف ِروهُّدلا َلاوَط اًموتكَم َّلَظ يذَّلا ُّرِّسلا كِلذ" ىلإ ،سسفأ لهأ ىلإ ةلاسّرلا
.(10-9 ،3 سسفأ) "ةَسينَكلا ِدَي

،هللا ةّطخ مامأ شهدني فيك فرعي صخش وه :ةسينكلا مداخ وه اذه ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ديري امفيكو امنيأ هتلاسر ةمدخل ّدعتسم وهو ،ةديدش ًةّبحم ةسينكلا ّبحي حوّرلا هذهبو
همامتهاو يلوسّرلا هسامح :- هلئاسر يف كلذ ىرن – لوسّرلا سلوب ناك اذكه .سدقلا حوّرلا
كرابت” :ركّشلاو باجعإلاب ةئيلم ةكرب هقبسي ناك ،لب ،هقفاري اًمئاد ناك ،تاعامجلاب
رّركأ .ةّيحورلا انتايح ةرارح نازيمو ،سايقملا وه اذه نوكي امّبرو .ةشهّدلاب ةئيلمو ،“...هللا
نأ ىلع كتردقم يه فيك :- انه اًعم انّلك نحن - ةزيزعلا تخألا اهتّيأو ،زيزعلا خألا اهّيأ ،يلاؤس
نأ ىلع رداق تنأ له ؟اهتْدقف كنأ ىّتح ،اًريثك اهيلع ِتْدَتعاو ،اهيلع َتْدَتعا كنإ مأ ؟شهدنت
؟ىرخأ ةّرم شهدنت

!ءاّزعألا ةلداركلا ةوخإلا اهّيأ ،مكنم ٍدحاو ّلكل اذكه ْنُكَيْلو .شهدنن نأ !انل اًضيأ اذكه ْنُكَيِل
رظنت تناك يتلا ،ةسينكلا ّمأ ،ءارذعلا ميرم ةسيّدقلا ةعافش ةمعنلا هذه انل ْلَنَتلو
.نيمآ .اهبلق يف باجعإب رومألا عيمج ظفحتو
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