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رلُىهخ َكبالد :يف ايالٖىد :أيكبة ادلَُؼ:
نزبة هقٍ ” :35أنا هى الطسيك ،واحلك ،واحلياج“.
ادلإيف :األب مىت املسكني.
ايٓبشو :ديس المديس أنثا مماز.
ايـجوخ األوىل.3991 :
َـجوخ كَو ايكلٌَ أْجب َكبه  -واكٌ ايٓـووِ.
ص .ة  - 49:2ايكبٖوح.
مجيع حمىق الطثع والنشس حمفىظح للمؤلف.
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”أنا هى الطسيك ،واحلك ،واحلياج“
(يى )4131

»™gè e„mi ¹ ÐdÕj kaˆ ¹ ¢l»qeia kaˆ ¹ zw


قبذلب ادلَُؼ وٖى يف أهًً ؽبالرٕ االٍتزوالُْخ ايكبمُتخ وايوبًَتخ يف
شقظٕ .وٖى ٖٓب َونِّي ثشلح هًً ”أْب ٖتى“ نبٍتزوالِ ورووَتف
ثشقظٕ ،أَب ادلٓبٍجخ فهبْذ ؽيَٓخ وَُكجؼتخ يًابَتخ ،ثوتل فُبْتخ
َهىما وفووعٕ ،واػـواة ايزالَُن وفبطخ دلتب أهًتّ ذلتٍ» :أْتب
َوهٍ ىَبْبً قًُالً ثول« (َتى  ،)55:5ونأْتٕ َتىاعههٍ تَتزكجًهٍ
ايابَغ ايىشُم أِ َوبْىٔ ثول مٖبثٕ .وثبػـواة ٍتأيٕ ثـتوً» :
َب ٍُل ئىل أَّ رنٖت« (َى )58:35؟ فهبِ ايتوك ابَؼتًب وهُٖجتبً:
»ؽُش أمٖتُ ال ركله اِِ أِ رزتجو ،،ويهٓتم ٍتززجو ،أفت اً.
«(َى )58:35
َّ ٖٓب وػن ادلَُؼ أَبٌ رالَُتنٔ َالَتؼ ايـوَتف ،فجكىيتٕ» :
ؽُش أمٖت ال ركتله اِِ أِ رزتجو «،ئماً فهتى ؿوَتف ادلتىد
وهٓلَب أنُى ايكىو» :ويهٓتم ٍتززجو ،أفت اً« فهٓتب َالَتؼ
االْفواط يف ايجبهُّوٍُب  -آٍّء ايضبين  -اينٌ هجَّتو هٓتٕ ادلَتُؼ» :
وئِ َؼُذُ وأهلكد يهٍ َهبْتبً يت أَؼتبً ويتفتننٍ ئ ح ،ؽت
ؽُش أنىِ أْب رهىْىِ أْزٍ أَؼتبً .وروًُتىِ ؽُتش أْتب أمٖتت
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وروًُىِ ايـوَفَ( «.ى 5:36و)6
وٖهتتنا أوػتؼ ادلَتتُؼ َوت »أْتب أَؼتٍ« ويهتّ
يألٍتف ،ونبيوبكح ،مل َفهٍ رتىَبَ» :ب ٍتُل يَتٓب ْوًتٍ أَتّ
رنٖت ،فهُف ْكله أِ ْووف ايـوَف« (َتى  .)7:36رىَتب َوتُ
يف ادلبكَبد ويف ؽلوك ثًتلٔ وىَبْتٕ وال َزظتىه نُتف َتنٖت
ادلَُؼ؟ وئىل أَّ؟ وَب ٖى ٖنا ايـوَف اجللَل؟
فًهٍ َوفن ادلَتُؼ َتّ مٖتّ ايزالَُتن ي نِّتيوا يف شقظتٕ
وَـُئٓىا ئىل قلهارٕ ايالهنبمُخ ،قبذلب ذلٍ طتواؽخ» :أْتب ٖتى ايـوَتف
واحلف واحلُبحَ( «.ى )8:36
ويهٍ َيَل َّ ايزووَف ثشقظٕ ويٌُ ثتبيـوَف قتبو» :يتٌُ
أؽل َأ ئىل اِة ئال يب« (َى  .)8:36وٖهتنا قتلٌَّ ذلتٍ ؿوَكتبً
حيزبط ئىل هكىو علَلح يَُتذ نوكتى رىَتب» :يتى نٓتزٍ قتل
هوفزُىين يوتوفزٍ أيب أَؼتبًَ( «...تى  ،)9:36ألِ ايـوَتف ايتنٌ
َزهًٍ هٕٓ ادلَُؼ يتٌُ أنضتو َتّ اٍتزوالِ اِة واالثتّ .اِة
أهٍى االثتّ ئىل ايوتبمل يف ؿوَتف ايٓتيوو ،يُهُّْتى َشتُئخ اِة
خلالص ادلفلَّْني؛ واالثّ أنُى ايفتلاء وافزتزؼ ايـوَتف ايظتبهل ئىل
اِة ،وَوٕ ا ُدلقًَحظىِ.
ئال أِ ادلَُؼ يف قىيٕ» :أْب ٖى ايـوَتف واحلتف واحلُتبح« أثتوى
ثظىهح قبؿوخ ركلمي شقظٕ هًً ٖنٔ ايضالصخ ادلَتزىَبد ،نتى َٓتهب
هًً ؽلح؛ فهى ”ايـوَف“ ،وٖى ”احلف“ ،وٖى ”احلُتبح“ٖ .تٍ صالصتخ
تّ ألِ
تبمل ،ويهت
تً ايوت
تزؼ أٍتواهٖب هًت
تُؼ يُفت
تبء ادلَت
رلتبالد عت
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نى رلبو َٓهب ال ديهّ فظًٕ هّ آّبو اِفو ،أطتجؼ احلتلَش هتّ
نى َٓهب تفوكٔ وتويو هّ آّبو اِفو َىاعٕ ركظ اً ال َفو َٕٓ.
فٓؾّ يى رهًحُٓب هّ ادلَُؼ ايـوَتف ،فهتى ؽزُتبً ؿوَتف احلتف
واحلُبح؛ ثبحلف افزـحٕ ،وثبحلُبح أَنًُٕ.
طسيك احلك أو الطسيك احلك1
ثاػبفزٓب احلف هًً ايـوَف َظ أْب ٖتى ”ؿوَتف احلتف“ .وٖٓتب
َورفن ايـوَف يُأفن ؿجُوزٕ اإلذلُتخ ايفوَتلح ،فهتى ايـوَتف َتّ ا
يًوبمل .وا ٖى احلف ايهًٍِّ ،وهتبمل اإلَْتبِ ٖتى َتىؿّ اييَتف
وايجبؿى ،رلبالِ علّ َزقبيفني وَزوبهػني .فال َٓتبص َتّ ركبثًتهُب
َوبً ئال هًً ُٖئخ طًُت ،يُربى ايزوتبهع يف أقظتً قُزتٕ ،يتنيم
نبْذ ئهٍبيُخ االثّ َّ هٓتل اِة هَجِتو ايوتبمل زلَتىثبً ؽَتبة
سلبؿوٖب ،ثى وَوٍىَخ َأٍبهتب وطتًُجهب ََُِتجَكبً .ومل َهتّ خيفتً
ميم هّ ادلَُؼ أثلاً ،ثى منوٖب َواهاً أِ اثتّ اإلَْتبِ َٓجاتٍ أِ
َُظًَت وديىد ،نُوًىَخ ثى نىطتُخ اٍتزًُهب َتّ اِة قجتى أِ
رـأ قلَبٔ أهع هبمل األثبؿُى» :يٌُ أؽل َأفتنٖب (ْفَتٕ) َت،،
ثى أػوهب (يًُىد) أْب َّ ما ٍ .تًـبِ أِ أػتوهب و ٍتًـبِ
أِ يتفنٖب أَؼبًٖ ،نٔ ايىطُخ قَجًِزُهتب َتّ أيب« (َتى » ،)3::32ألين
فوعذ َّ قِجَى ا وأرُذُ ،ألين مل يتدِ َّ ْفٍَ ثتى مال أهٍتً،
«(َى  .)64::وقل قَجِتىَ اِة وقَجِتىَ االثتّ كفتن ايتضُّ قجتى أِ
خيىػهبٖ» :هنا أؽت ا ايوبمل ؽ ثتنو اثٓتٕ ايىؽُتل ،يهتٍ ال
َهًتتم نتتى ََتتِّ َتتإَّ ثتتٕ ثتتى رهتتىِ يتتٕ
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احلُبح األثلَخَ( «.ى )38:5
ومل َهّ شهى ادلوونخ ايكبكَخ فبفُبً هًتً ادلَتُؼ ،ثتى قبٍتهب
ؿىالً وهوػبً ثشربٔ» :واثزلأ َوًُِّهتٍ أِ اثتّ اإلَْتبِ ينثغي أِ
َزأمل نض اً ويُسفض َّ ايشُىؿ وهؤٍتبء ايههٓتخ وايهزجتخ وَُكزتى،
وثول صالصخ أَبٌ َكىٌ« (َو  .)53::وثبيفوى فكل هتب ادلَتُؼ َتّ
ادلكبوَخ وايظلوك واإلٖبْخ وزلتبوالد ايتوعٍ وادلـتبهكح وايزهلَتل
ؽ ايؼوةٖ .هنا محى ادلَُؼ احلف يف ؿوَف ايوتبمل هَجِتو أثبؿًُتٕ
َّ ننة وا وفلام وْظتت ايفقتبؿ ،ؽت اْزتهً ايـوَتف
ثبيكجغ هًُٕ وايزفّٓ يف ئٖبْزٕ ورأيُُٕ.
وأف اً رىقف ايـوَف ايٓبىو َّ ا يًوتبمل هٓتل ايظتًُت هًتً
هاثُخ اجلًغضخ .وٖٓب قُخ ايظوام اينٌ انزُتى ثتني ؽتف ا حيًُتٕ
االثّ ايىؽُل ،وثبؿى ايوبمل ايتنٌ اْتربي طتبؽت أثبؿُتى ايوتبمل
ونى أهىإْ ورالَُنٔ وادلوَلوِ وادلٓزفوتىِ يًتلفبم هٓتٕ واألفتن
ثبيضأه َّ احلف ادلزغوب هًً نشف هىاهٔ .ويهتّ اصلًتذ ادلوونتخ
يف ايٓهبَخ هّ ٖيديخ ٍبؽكخ يًجبؿى وطتبؽت ٍتًـبِ ادلتىد .وئىل
ٖٓب اْزهً ؿوَف احلف ايٓتبىو َتّ ا يوتبمل اإلَْتبِ ثفتلاء نتى
احملهىٌ هًُهٍ ثبدلىد كًُبً ،وفمّْ أٍتوي ايوعتبء ادلوثتىؿني لجتبو
ايلًٍ ادلكَُّلَّ يف اذلبوَخ.
طسيك احلياج أو الطسيك واحلياج1
َّ وٍؾ ادلىد ،قُخ ٍـىح ايجبؿتى واْزظتبهٔ ايهتبمة ،اْجضتف
احلف ؽُِّبَ ،جزلِمبً ايـوَف ايظبهل ؽبَالً احلُتبح َتّ هُتف ادلتىد،
ؽُبح نًهب ؽُبح ال َأرُهب َىد ثول ،ثتى ال َكؤّتب ؽتيِ وال ن ثتخ
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وال رٓهل ،ؽُبح يف ْىه احلف ئىل األثلٖ .هنا اْـًتف احلتف يف ؿوَكتٕ
ايظبهل ئىل اِة ،االثّ ايلبفو ؽتبَالً يف َىنتت ْظتورٕ اإلَْتبِ
وقل أنُى فالطٕ ،وقل ْبو ئنًُى احلُبح ،يُغًٌ االثتّ هتّ ديتني
اِة وَوٕ ايجشوَخ اييت اشزواٖب ثلَٕ ،وأهتلَّ ذلتٍ َهبْتبً يف َٓتبىو
اِة .ومت ايىهل» :أْب أَؼتٍ ألعهتل يهتٍ َهبْتبً ،وئِ َؼتُذُ
تىه اِ )
تُب ايلهت
تٍ َهبْ تبً يت أَؼ تبً (ايجبهُّوٍت
تلكدُ يهت
وأهت
ويتفننٍ ئ ح ،ؽ ؽُش أنىِ أْب رهىْتىِ أْتزٍ أَؼتبً .وروًُتىِ
ؽُش أْب أمٖت وروًُىِ ايـوَفَ( «.ى )6-3:36
ٖنا ٖى ايـوَف ايٓبىو ثبحلف وايظبهل ثبحلُتبح ،ؽُتش» :ال أؽتل
َأ ئىل اِة ئال يب« (َى  .)8:36وٖى ايـوَتف ايتنٌ هجَّتو هٓتٕ
ٍفو ايورباُْني أقىي روج » :فام يٓب ،أَهتب اإلفتىح ،صكتخ ثبيتلفىو
ئىل األقلاً ،ثلٌ ََىم ،ؿوَكبً نوٍَّٕ يٓتب ؽتلَضبً ؽُِّتب ثبحلغتبة
أٌ عَلٔ( «.هت )3;:32
ََّ ما ََزـُن أِ َفظى احلف هتّ ايـوَتف؟ أو نُتف َهُتى
ثلوِ احلُبح؟
فاِ رننحوْب أِ ايـوَف ٖى ادلَُؼ ،أكهنٓتب أِ احلتف ؽزُتبً فُتٕ
واحلُبح.
«أنا هى احلك »¢l»qeia
ؽُُٓب َكىو ادلَُؼ» :أْب ٖى احلف« فت ”احلتف“ ٖتى ا  ،فؾُُٓتب
َكىو ادلَُؼ ئْٕ ”احلف“ وٖى ئَْبِ واقف ثني ايٓبً ،فهتنا َوت ،يًزتى
إْٔ اٍزوالِ ا ثبيهًُخ وايوُى وٖنا َوعّْؾٕ قىيتٕ» :ا مل ََتؤَ أؽتل
قتتؾ .االثتتّ ايىؽُتتل ايتتنٌ ٖتتى يف ؽؼتتّ اِة ٖتتى
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فجَّتو « َ(™xhg»satoتى  .)3::3و”فجَّتو“ عتبءد ثبإلصلًُيَتخ
” ،“made him knownأٌ عوًتتٕ َوووفتتبً ،أٌ أهًٓتتٕ .وقتتل
شوؽهب ادلَُؼ يجُالؿٌ» :ذلنا قل وُيلد أْتب وذلتنا قتل أرُتذُ ئىل
ايوبمل ألشهل يًؾف« (َى  .)59:3:ذلنا نتبِ رووَفتٕ يزالَُتنٔ» :
يى نٓزٍ قل هوفزُىين يوتوفزٍ أيب أَؼتبً ،وَتّ اِِ رووفىْتٕ وقتل
هأَزُىٔ« (َى » ،)9:36اينٌ هيتين فكل هأي اِةَ( «.ى );:36
وصلل رووَف ادلَُؼ ثت ”احلف“ واػتؼ يف اإلصلُتى وايوٍتبمى.
ؽُش َأ احلف ايىاصف وايظؾخ يف اإلديبِ:
» +وأَب أْزٍ فًٍ رزوًُىا ادلَُؼ ٖهنا ،ئِ نٓتزٍ قتل مسعرميى
وعُلِّ ِمرُم فيه كما هى حك يف يسىع( «.أف )43:6
نُب َأ ”احلف“ صبثزًب ثبإلصلُى فُُب خيض ادلَُؼ ٖهنا:
» +ويهّ دلب هأَذ أهنٍ ال ََتًهىِ ثبٍتزكبَخ ؽَتت ”حيك
اإلجنيل“ قًذ يجـوً( «...اال )36:4
نُب جيٍء احلف ََٓىثبً يًَُُؼ نُوُتبه أهًتً ،نُؾتم يهتى
فـأ:
» +وأَب اينَّ ٍٖ َّ أٖى ايزؾيُّة وال يُطياوعىل لل يك ثتى
َُـبوهىِ يإلمث ،فَقؾ واؼت( «...هو )::4
وجيٍء احلف نُوُبه يًلَٓىْخ ايوزُلح أِ ديبهٍهب ادلَُؼ:
» +وضلّ ْوًٍ أِ كَٓىْخ ا ٍٖ ”حسية احليك“ هًتً ايتنَّ
َفوًىِ َضى ٖنٔ( «.هو )4:4
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نُب َشُل ايكلٌَ َىؽٓب ثبحلف نٓىه ثبيَٓجخ يًَُُؼ:
» +ئِْ قًٓب ئِح يٓب شونخ َوٕ وًٍهٓب يف ايلًُخ ْهتنة ”ولسينا
نعمل احلك“َ3( «.ى )8:3
وَكوِ ثىيٌ ايوٍىو احلف ثبيفوػ ئِ نتبِ ادلَتُؼ ْفَتٕ أو أٌ
هالقخ ثٕ:
» +وال رفوػ ثبإلمث ثى ”ذفسح تاحلك“3( «.نى )8:35
ينيم َوىك ثىيٌ ايوٍىو وََٓت اؼت ا يَُِتِّ حيغتي احلتف
وَكلٌّْ اإلمث:
» +ألِ اؼت ا َُوًَِّ َّ ايَُبء هًتً عُتن فغتىه ايٓتبً
وئمثهٍ اينٌ حيغيوِ ”احلك تاإلمث“( «.هو )3::3
ننيم ،فبحلف اينٌ يف ادلَُؼ َٓزكتى ئىل اخلًُكتخ اجللَتلح ايتيت
فًكهب هًً طىهرٕ َن ايرب وايكلاٍخ:
» +ورًجَتىا اإلَْتبِ اجللَتل ادلقًتىب لَتت ا يف الي
ولداسح احلك( «.أف )46:6
ننيم ،فبحلف يف ادلَتُؼ ديهتّ ،ئما كَتم ثتٕ اإلَْتبِ ،أِ
َهىِ نُِِٓـكخ رشل نُبِ اإلَْبِ هوؽُبً:
» +فبصجزىا شلٓـكني أؽكبءنٍ ثتبحلف ،والثَتني كهم ايترب( «.أف
)36:8
نُب اٍزـبم ثىيٌ ايوٍىو أِ ََُ ِكؾَ ؽف ادلَتُؼ هًتً اإلصلُتى
ثهى قىح:
 َّ» +أعى ايوعبء ادلىػىم يهٍ يف ايَُىاد اينٌ مسوتزٍ ثتٕ
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قجالً يف ”كلمح حك اإلجنيل“« (نى .)7:3وأَؼبً:
» +اينٌ فُتٕ أَؼتبً أْتزٍ ئم مسوتزٍ ”كلميح احليك“ ئصلُتى
فالطهٍ( «...أف )35:3
وثـوً ايوٍىو َوي أِ اإلديبِ ادلَُؾٍ قل هٍـ يف احلف:
» +ينيم ال ُأُِِٖى أِ أُمنِّونٍ كامُتبً ّٔتنٔ األَتىه وئِ نٓتزٍ
هبدلني ومثثَّرني يف احلك احلاضس4( «.ثؾ )34:3
وادلَُؼ َزهًٍ هّ ْفَتٕ يف طتىهح احلتف» :رووفتىِ احلتف،
واحلف حيوهنٍ« (َى  .)54::ويهّ َوىك وَهشف هتّ َبُٖتخ ٖتنا
احلف إْٔ يتٌُ هًُتًب وال فهُتًب وال هُتالً» :ئِ ؽتوهنٍ االثتّ
فجبحلكُكخ رهىْىِ أؽواهاًَ( «.ى )58::
وٖٓب َلهو ثىػىػ َو احلوَخ وَؼُىهنب أهنتب يَُتذ فهوَتخ،
ثى ٍٖ فم قُىك اخلـُخَ َِّ » :وُى اخلـُخ ٖى هجتل يًقـُتخَ( «.تى
)56::
واحلف ثبهزجبهٔ ٖى ادلَُؼ ،ئمنتب َكتلًّْ» :قلٍّْتهٍ يف ؽكتم،
نالَم ٖى ؽف« (َى )39:39؛ ؽُتش ايهتالٌ يتٌُ ٖتى رلتوك
ايزوًٍُ ،ثى اٍزوالِ ايناد .فبيناد يف ادلَُؼ ٖتٍ ايتيت رُاتنٌِّ» :
وألعًهٍ أُقلًّْ أْب ما  ،يُهىْىا ٍٖ أَؼبً َكلٍَّتني يف احلتفَ( «.تى
)3;:39
فبدلَُؼ ٖى نًُخ ا ٖ ،ى احلتف ادلوًَتِّ يًوتبمل يُكتلًّْ ايوتبمل
ثىعىكٔ .فبدلَُؼ ثنارٕ ٖى فوى ركلٌَ وؽَتلَسُ قلاٍتخ يف ايوتبمل،
فتت »ايهًُخ طبه عَلًا وؽىح ثُٓٓتب« (َتى  ،)36:3وٖتى َتىء
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ايٓوُخ وايكلاٍخ .فؾًىو احلف وايكلاٍخ ،قلًَّ وَأل ثبيٓوُخ.
ويف قىو ادلَُؼ هّ َـًتت ا ثبيَٓتجخ يًوبثتلَّ يتٕ» :اِة
ؿبيِت َضى ٖإالء ايَبعلَّ يتٕ (ثتبيووػ واحليك)« (َتى .)45:6
ؽُش ايووػ ايكلً ٖى اينٌ َُتلفِى ئىل ؽؼتوح ا  ،واحليك هيى
االسرعالل الري أكمله املسييح عيا ا  .وَهتىِ ادلوت  ،ئماً ،أِ
ايَغىك ئمنب َهىِ ثووػ ا ويف االٍتزوالِ ايظتبكب ثبإلديتبِ
ثبدلَُؼ.
وثبالفزظبه ،رهىِ ايوجبكح ادلـًىثتخ ثتبيووػ ايكتلً واإلديتبِ
ثبدلَُؼ» :ألِ اينٌ أهًٍٕ ا َزهًٍ ثهالٌ ا  ،ألْتٕ يتٌُ ثهُتى
َُوِـٍِ ا ايووػَ .اِة َُؾت االثّ وقل كفتن نتى شتٍء يف َتلٔ
«(َى 56:5و .)57ننيم اهزُبكاً هًتً َتب نشتفٕ ادلَتُؼ هتّ
طًزٕ األٍبٍُخ ثب اِة ثبيَٓجخ يٓتب» :يتٌُ أؽتل َتأ ئىل اِة
ئال يب« (َى  .)8:36نُب هًً أٍبً أِ ايتووػ َوشتلٍٖ ئىل نتى
”احلك“ (َى  ،)35:38فهتى ادلتلهى ”زوح احليك“ (َتى ،)35:38
و”السوح هى احلك“ (َ3ى )8:7
وٖهنا هأَٓب أِ ثكىو ادلَُؼ» :أْب ٖتى احلتف« كفًتذ ٖتنٔ
احلكُكخ يف طٍُُ ايوجبكح ،واٍزقلَهب اِثتبء ايوٍتى يجٓتبء ُٖهتى
احلُبح ادلَُؾُخ ثوََُّزٕ.
فؾف ادلَُؼ ٖى اإلصلُى ،وايزَُُّم ثٕ كَُّم ثبدلَُؼ،
ُّ
وطبه ؽف ادلَُؼٖ ،ى أٍبً وقبهلح ايفهو وايوُى وايًَىل،
وؽف ادلَُؼ أطجؼ ٖى ايفُظتى ثتني احلُتبح وايلَٓىْتخ ،وؽتف
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ادلَُؼ ٖى َوُبه أو َُياِ ايلَٓىْخ،
وؽف ادلَُؼ ٖى ايٓىه ،وايًَىل ثا ٔ كًُخ وَىد،
وؽف ادلَُؼ نتىَِّ ُٖئتخ وُٖهتى اإلَْتبِ اجللَتل يف ايترب
وايكلاٍخ واحلف،
واينٌ ديَم ثبدلَُؼَ ،هىِ نَُِّ ديٓـف مارٕ ثبحلف.
وؽف ادلَُؼ ٖى اخلالص،
وادلَُؾُخ ٍٖ احلف احلبػو.
وؽف ادلَُؼ ٖى ؽكُكخ احلوَخ،
وا ؿبيت ايَبعلَّ يٕ ثبيووػ وؽف ادلَُؼ،
وايووػ ايكلً ٖى ادلٓىؽ ثٕ اٍزوالِ ؽف ادلَُؼ.
وثٓلوح فبؽظخ صلل أِ ئهالِ ادلَُؼ« :أنا هى احليك» ،قتبٌ هًُتٕ
َٓهظ ادلَُؾُخ ثوََّزٕ.
”أنا هى احلياج“1
ئِ نٓب قل هأَٓب أِ ”ايـوَف“ اينٌ هجَّو ثتٕ ادلَتُؼ هتّ ْفَتٕ
هبَالً َٓن أِ ْيو َّ هٓل اِة مث طول ئيُتٕ يتُغًٌ هتّ ديُٓتٕ.
فت ”احلُبح األثلَتخ“ نبْتذ ٖتٍ ْظتفٕ ايظتبهل ئىل ايَتُبء
يًغًىً هّ ديني اِة ،وٍٖ ايٓظتف ات ادلٓلتىه ئالح يألفظتبء،
فهٍ وؽلٍٖ هبَٓىٔ وشبٖلؤ ودلَىٔ وأنًتىا َوتٕ .توت أْتٕ ئِ
نبْذ احلُبح األثلَخ ٍٖ ْظُجٓب ايَُبوٌ ادلهُّْتى خلالطتٓب احملفتىف
يٓب يف ايَُىاد ثبْزلبه رهُُى عهبكْب ثبإلديتبِ هًتً األهع؛ فهتى
ْظُت ا َٓلىه ثتبيوني اجلَتلَخ ويهٓتٕ َُوًَتّ ثبإلديتبِ» :ئِ
يتَٓذِ روَّ رلل ا « (َى  .)62:33وضلتّ اِِ ضلُتب ٖتنا ايٓظتُت
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ا ادلٓلىه ،تو أْٓب ضلُب احلُبح األثلَتخ .وتوت أفؼتى وأقتىي،
ضلُب َن ادلَُؼ ،فبدلَُؼ ٖى ؽُبرٓب األثلَخ .وئِ نٓتب ال ْتوأ فُهفُٓتب
إْٔ ٖى َواْب« :سيرزاكم أياياف فرفيسح لليىتكم» (َتى .)44:39
فهى فوػ َجبازٓب وَاـٍ هًتً قًكٓتب وأؽيآْتبَ ،هتىِ ٖتى ٖتى
ادلَُؼ ،ورهىِ ٍٖ احلُتبح األثلَتخ ثََتجِف َتناقهب ايَتوُل .وئِ
أهىىْب اإلؽَبً ثظتلب ٖتنا ايىهتل ،فبإلديتبِ َاـتٍ ْكتض
ئؽَبٍٓب ،وَهفٍ أِ َكىو ادلَتُؼ ثضكتخ» :ئين أْتب ؽتٍّّ فتأْزٍ
ٍزؾُىَِ( «.ى )3;:36
ئماً ،فٓلوح ئديبِ ئىل فىب ضلى ايَتُبء ،وقًتت َٓتجغ ثبحلتت،
جيوًٓب ْضف ثظلب قىيٕ ئْٕ ؽٍّّ فوالً وئْٓتب أؽُتبء ثتبحلف .فبحلُتبح يف
ادلَُؼ يَُذ يشجن اجلَل َّ يتَبو ،ثى ٖتٍ ؽتت ًَتهت ايكًتت
يُفغّْو َٕٓ أهنبه َبء ؽٍ يشجن اِفوَّ.
فبحلُبح األثلَخ يَُذ رلوك وهل ْٓزلؤ ثوتني اإلديتبِ ،ثتى ٖتٍ
هوػ ؽٍّّ ،ئهنب هوؽٕ أٍهٕٓ كافتى قًىثٓتب َوُتى حلَتبثٕ .وقتل
َٓشؾ ايووػ ؽ َاـٍ نى َٓبفن وؽونبد اجلَتل ،فتال َشتزبب
اجلَل ئال ئيُٕ .وايتووػ ٖتى َظتله نتى َووفتخ واٍتزٓبهح» :
تى
تربنٍ« (َت
تب وخيت
تن شلت
تفَ ...أفت
تن احلت
تلنٍ ئىل عُت
َوشت
35:38و )36ثبألفجبه ايَبهح َِّ .رزًُن هًُٕ طتبه ؽهُُتبً ،ألْتٕ
هوػ احلهُخ وايفهٍ ،فهى ادللهٍخ ايوًُتب ألوالك ا َزقوعتىِ َٓتهب
موٌ هرت يف ايرب وايزكىي وايكلاٍتخ واحلتف وشتهبكاد َوزُتلح
يلفىو ًَهىد ا ثلوِ فؾتض .فبحلُتبح األثلَتخ هٓتل ايتنَّ
هوفىٖب وهبشىٖب ؽُتبح رظتاو كوهنتب احلُتبح احلبػتوحَ ،وركتٍ
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فُهب آّلُّوِ َّ رلل ئىل رلل ،ورزا أشتهبذلٍ ايووؽُتخ هتّ طتلب
ُول يزهىِ هًً طتىهح فبيكهتب ثهتى احلتف» :أَهتب
وحتكُف يهٍ ر َّ
األؽجبء ،اِِ ضلّ أوالك ا ومل َُلْهَو ثوتل َتبما ٍتٓهىِ .ويهتّ
ْوًٍ إْٔ إذا أُظْهِسَ نكىل مثله ،ألْٓب سنسا كما هىَ3( «.ى )4:5
فؾبيٓب اِِ نؾبو عبهخ أو فوقخ كضُتى رزتلهَّة ثبٖزُتبٌ ثتبي
هًً األكواه اييت أُهـٍ يهى واؽل أِ ديضًتهب ،فٓغتل ايىاؽتل فُهتب
َلى يُى هنبه حيفق وََُن كوهٔ ،وَكتف أَتبٌ ادلتويتح وًَكتٍ كوهٔ
فال َوغجٕ األَو ،فُوىك حيَّّْ َّ أكامٕ ونًُبرٕ وؽونبرتٕ .ؽكتبً َتب
ئفىحَُ ،وفن ايَزبه فتاما ضلتّ فتتىبْ ،تتأفن َتتىاقوٓب هتّ
ؽكُكتتخ ويٌُ هتّ كضُىٖٓ .ب ًْتجٌ األقٓوتتتتخ ،هػتُٓب أٌ
مل ْوعَ .فُب ْوٍُ َِّ يَجٌَِ قٓبم ايؼوف وايفكتو وادلَتهٓخ؛ وأركتّ
ٌ ايؼتوف
كوهٔ ثظلب ايكًت ؽجِّب يف اينٌ افزكو وٖتى ات ،ّّ،ويَتجِ َ
وٖى هة ايكىح ،وكََِهََّ وٖى اثتّ ا  .ألِ ٖٓتبل ٍتزُوفن األقٓوتخ
ورىَٖت أنبيُى آّل .اْلووا ،فبحلُبح األثلَتخ فُٓتب ورجتلأ َتّ ٖٓتب
ثهى َوـُبهتب ويهّ حتذ أقٓوخ ،فتال َُتوي َٓتهب ئال شتكبء ٖتنا
اييَبِ ،وٍٖ ايٓوٍُ األثلٌ.
(أغسطس )3991
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