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”أًا ُى خثض احلُاج“
(َى )61:3

™gè e„mi Ð ¥rtoj tÁj zwÁj


”أًا ُى خثض احلُاج“:
ٍِ أدعط أىقجح ثدلعُر ثىيت أطيقهج عيً ّفعهٔ وىنهِ ّفهط
ثىىقش أعَجقٔ ال صُدجزَي وال حتد.
فهى« :اخلثض احلمُمٍ» (َى « )60:3ألى خثزض ا ُزى الٌزاص
هي السواء الىاُة حُاج للعزا » (َهى « )66:3أًزا ُزى خثزض
احلُاج» (َى » )17:3وٕرث ٕى ثخلذهص ثىْهجشه ٍهِ ثىعهَج لكزٍ
َأكل هٌَ اإلًساى وال ميىخ» (َى  )62:3و »أّج ٕهى اخلثزض احلزٍ
ثىرٌ ّصه ٍِ ثىعَج إُ أكل أحذ هي ُزا اخلثزض يُزا ا األتزذ
«(َى » )64:3وثخلذص ثىرٌ أّج أُعطٍ ُزى سسزذٌ الززٌ أتزلزَ
هي أسل حُاج العا َ( «.ى )64:3
ٍدخو فهٌ ٕرث ثىيقخ ثىعهسيٌ خهدثه ٕهى قهىه ثدلعهُر» :أيب
َعطُنٌ اخلثض احلمُمٍ هي السواء« (َى  .)60:3وٕهى ذهرث ثىقهىه
َشًن إىل ّفعٔ دىضىذ وذمسٕج دعد ذىهل دقىىهٔ ثىظهسَر» :أّهج
ٕى ثخلذص ثحلٍ ثىرٌ ّصه ٍِ ثىعَج َ( «...هى  .)64:3وٕهى دقىىهٔ:
هٔ
هجزصٌن األوا :إّه
هرىل إ ه
هًن ده
هج َشه
زٍ» ،إمنه
زض احلمُمز
«اخلثز
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”خذص إذلٍ“ ألُ ٕرث ٕى ٍعىن ”ثحلقُقهٍ“ إذ ال َىخهد زهو وال
زقُقٍ مبعْجٓ ثدلطيهو إال ث وٍهج َُْعهخ إىل طذُعضهٔإل وثة هجزر
الثاًُحَُ :قظد ذج أُ َْفٍ ثخلذص غًن ثحلقُقٍ أو ثخلذهص ثىهرٌ ال ديهش
إىل طذُعز ث وٕى ”ثدلِ“ ثىرٌ أزظهئ ث عيهً هعخ إظهسثةُو
وٕى ٍسحتو ظُْج طُيز ثألزدعٌن ظْز .وثدلُِّ وىهى أّهٔ ّهصه ٍهِ
ثىعَج ٍىطِ ث إالَّ أّٔ ال ديش دظيز ألّهٔ إُ دقهٍ ٍْهٔ هٍ
”َضىىَّد فُٔ دود وَْنت“ (خس  )02:43ومهو ٍهج َهْنت وَفعهد ال
َُْعخ عدمي ثىفعجد .وٕرث ثدلِ أمسهجٓ ٍىظهً ”خذهص“» :فقهجه
ذلٌ ٍىظًٕ :هى ثخلذهص ثىهرٌ أعطهجمٌ ثىهسح ىضه ميىث« (خهس
 )46:43وقد أمسجٓ ضلَُج خذصثه ٍِ ثىعَج » :وأعطُضههٌ خذهصثه ٍهِ
ثىعَج جلىعهٌ وأخسخش ذلٌ ٍهج ٍهِ ثىظه سر« (ّهر )46:1
وأمسجٓ ٍصٍىز 01:87و 06قَر ثىعَج وخذهص ثدلئةنهز» :وأٍطهس
عيُهٌ ًٍّْج ىألمهو ودُه اس ثىعهَج أعطهجٌٕ .أمهو ثةّعهجُ خذهص
ثدلئةنز«...
وٍِ خهز ثدلِ فهى دجىسغٌ ٍِ أّٔ ثخلذص ثىرٌ ّهصه ٍهِ ثىعهَج
إالَّ أّٔ مجُ ال َُقٌُ أَوَدَ ثةّعجُ إالَّ إىل َهىً وثزهد فنهجُ هعخ
إظسثةُو َيضقط ٍْٔ َىٍجه دُىًٍ .وٍعسوف أُ مهو ثىهرَِ أميهىث ثدلهِ
ثىْجشه ٍِ ثىعَج ٍجصىث مذقُز ثىْهجض و ديهْعهٌ أمهو ثدلهِ عهِ
ثدلىس مَج قجه ثدلعُر» :أمو آدجؤمٌ ثدل اِ وٍجصىثَ( «.ى )67:3
وىنِ ىُفهٌ ثىقجزا أُ ثدلىس ْٕج ثىهرٌ َقظهدٓ ثدلعهُر ىهُط
ٍىس ثجلعد دو ٍىس ثىيعْز ثألددٌ حتهش زنهٌ ثىب هخ ثىهرٌ
وقع فُٔ آدً وثّضقو إىل دُْٔ.
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وىنِ دجىسغٌ ٍِ ذىل مجُ ثىُهىد َعضّّوُ ثدلهِ ٍهِ أظهسثز ث
ثةذلُز ثىيت خظاهٌ ذج .ىرىل دلج قجه ثدلعُر إّهٔ” :خذهص ث ثىْهجشه
ٍِ ثىعَج “ (َى  )66:3خصعىث» :فنجُ ثىُههىد َضهرٍاسوُ عيُهٔ
ألّٔ قجه أّج ٕى ثخلذص ثىرٌ ّصه ٍِ ثىعَج  ...مُهف َقهىه ٕهرث إ
ّصىشُ ٍِ ثىعَج َ( «.ى 14:3و)10
وىنِ ثحلقُقز ددأ ثدلعُر زىثزٓ ٕرث عيهً أظهجض ثىضعهجىٌُ
ثىيت مجّش زثظ ز عْد ثىُهىد أُ ثدلِا ىهٔ ثعضذهجز ٕهجً إذ ٍعهسوف
ثىضقيُد أُ حب ىز ثدلعهُاج ظهُُطعٌ هعخ إظهسثةُو ٍهِ ثدلهِي.
وٍضظو ذرث زقُقز صجزخيُز وٍٕ أّٔ دلج أُّشب ُٕنهو ظهيَُجُ وُضهع
فُٔ صجدىس ثىعهد ثىقدمي ٍع ىهىزٍ ثىىطهجَج ثىعشهس وثىعظهج ثىهيت
ذلسوُ ثىيت أشٕسس وأفسخش وثىقعط ثىرٕيب ثدلىضىع فُهٔ ثدلهِ» :
وقجه ٍىظً ذلسوُ :خُرْ قعطجه وثزدثه وثخعو فُهٔ ٍهو ثىعَُهس ًٍّْهج
ضعُِٔ أٍجً ثىسح للحفظ يف أسُالكن« (خهس  .)66:43وَُقهجه إّهٔ
وَ
دلج هتداً ثذلُنو أخفً إزٍُج ثىْيب ثىقعط ثىرٌ فُهٔ ثدلهِ و َعهسف
أزد ثدلنجُ ثىرٌ أخفجٓ فُٔ .وَقىه ثىضقيُد ثىُهىدٌ إّهٔ زَُْهج َه
ثدلعُاج ظُ سخٔ ٍِ ثدلنجُ ثدلُ ِفًَ فُٔ وَُطعٌ ٍْٔ ثدلؤٌٍْن.
ّعَع عِ ٕرث ثىضقيُد ظهفس ثىسؤَهج ٕنهرثٍَ» :هِِ ىهٔ أُذُ
فيُعَع ٍج َقىىٔ ثىسوذ ىينْجةطٍَ .هِِ َبيهخ فعه عطُٔ أُ َ مهو
خفًَ“( «...زؤ )48:0
ٍِ ”ادليِّ ادلُ ْ
ومجّش ٍِ صعجىٌُ ثىسديٌُن ثىعجةدر أَجً ثدلعُر:
[إُ مبدٍ ثدلعُاج ظىف صذهدأ ٍهِ خدَهد أعَهجه ٍىظهً
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وَُس س ذلٌ ثدلِّ .فجدلعُاج ٕى ٍىظً ثىثج ثىهرٌ ظهُْصه ذلهٌ
ثدلِ ٍِ ثىعَج وإُ ٕرث ثدلِا ٍهرَّخس ىألدهسثز ثىهدٕس ثِ
وثدلعضسقىُ فقط َ ميىُ ٍْٔ .فَىظهً ثىفهجدٌ ثألوه أّهصه
ثدلِا ٍِ ثىعَج وثدلعُاج ثىفجدٌ ثىثج ظُعَو ٕرث أَ جه].
مَج مجُ ْٕجك ثعضقجد ظجةد ثألوظجط ثىُهىدَهز أّهٔ ثىعظهس
ثدلعُاج ظُعَو ثىسح وىَُز مسجةُز ىيَهؤٌٍْن وٕهرٓ أَ هجه ّعهَع
طدثٕج ثىعهد ثجلدَد .فسَُْج قجه ثدلعهُر» :إذث طهْعش ضهُجفز
فجدِعُ ثدلعجمٌن ثجلُدِعَ ثىعُ ِسجَ ثىعٍَُِ فُنهىُ ىهل ثىطهىذ إذ ىهُط
ذلٌ زىت َُنجفُىك ألّل صُنَجفًَ قُجٍز ثألدهسثز .فيَهج مسهع وثزهد
ٍِ ثدلضنتٌن قجه ىٔ :طىىب لِوَيْ َأكل خثزضا يف هلكزىخ ا ( «.ىهى
)46-46:41
ٍِ ٕرث مئ دينِ أُ ّثو أُ عيً ٕرث ثألظهجض ثىضقيُهدٌ ثىهرٌ
َعئَ ثدلعُر متجٍجه فداس ثدلعُر ثظضعئُ ّفعٔ أّٔ ثخلذهص ثىْهجشه ٍهِ
ثىعَج دجعضذجزٓ ثدلعُاج ذىل زَُْهج فهضر ثىُههىد دهجح ثحلهدَ
دقىذلٌ ىٍٔ» :جذث ّفعو زىت ّعَو أعَجه ث  .أخهجح َعهىع وقهجه
ذلٌ ٕرث ٕى عَو ث  :أُ صؤٍْىث دجىرٌ ٕى أزظئ .فقهجىىث ىهٔ :ف َهز
آَز صظْع ىْسي وّؤٍِ دل ٍجذث صعَو؟ آدجؤّج أميهىث ثدلهِا ثىَّّهز
مَج ٕى ٍنضىح أّٔ أعطهجٌٕ خذهصثه ٍهِ ثىعهَج ىُه ميىث« (َهى
 .)64-07:3مبعىن أهنٌ طيذىث ٍْٔ أُ َُْصه ًٍّْج ٍهِ ثىعهَج إُ مهجُ
ٕى ثدلعُاج.
ىرىل أطذر وثضسجه أٍجٍْج أُ دقهىه ثدلعهُر” :أّهج ٕهى ثخلذهص
ثحلٍ ثىرٌ ّصه ٍِ ثىعَج “ مجُ َقظد أُ َُعيِ ّفعهٔ أّهٔ ثدلعهُج
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وأُ عظس ثدلعُاج قد ثفضُضر مبدُتٔ .وىنِ َج ىِسص عيهً ٕهرث ثىشهعخ
ثىرٌ عجغ زُجصٔ د ّذُجةٔ وقدَعهُٔ َضسقذهىُ دفهجزل ثىظهّّ رلهٍ
ثدلعُاج فيَج خج وقجه” :أّج ٕى“ َظديقىٓ.
وىنِ ىُْضذٔ ثىقجزا ألُ ثدلعُر زىثزٓ أعيِ ىََِهِِ ىهٔ دظهًنر
أّٔ ٕى ىُط ثدلعُاج فسعخ دو وث إل إذ دلهج قهجه ثىُههىد إُ ٍىظهً
أعطجٌٕ ثدلِا ومجُ ثعضقجدٌٕ أُ مبىس ٍىظً ثّقطهع ثدلهِ أّنهس
عيُهٌ ثدلعُر ٕرث ثالعضقجد قجةئه» :ثحلو ثحلهو أقهىه ىنهٌ :ىهُط
ٍىظً أعطجمٌ ثخلذص ٍِ ثىعَج دهو أيب َعطزُكن اخلثزض احلمُمزٍ
هي السواء« (َى  .)60:3مث عجد ثدلعُر وأمَّد ذلهٌ أّهٔ ُزى ”خثزض
احلُاج“ ،وأّٔ ُى الزٌ َعطٍ ُزا اخلثض» :اخلثض الززٌ أًزا أُيطزٍ
ٕى خعدٌ ثىرٌ أدرىٔ ٍِ أخو زُجر ثىعج َ( «.ى )64:3
وذرث ثىنئً َنهىُ ثدلعههُر قهد أوضهر أُ ثِح َعطهُهٌ
ثخلهذص ثحلقُقٍ زُ ثخلذص ثحلقُقٍ ٕهى طعهجً ثحلُهجر ثألددَهز مث
أمَو د ّٔ ٕى أَ هج َعطٍ ثخلذهص ثحلهٍ (زُهجر أددَهز)» :واخلثزض
الزٌ أًا أُيطٍ ٕى خعدٌ ثىرٌ أدرىهٔ ٍهِ أخهو زُهجر ثىعهج «
وْٕج َنشف ثدلعُر ضَْجه أّٔ ٕى ثدلعهُاج وأّهٔ ٕهى وث وثزهد إذ
َعَو عَو ث وٕى إعطج ثحلُجر ثألددَز .وىُْضذهٔ ثىقهجزا ألُ ٍَه ِِ
َعطٍ ثحلُجر ثألددَز َعين زضَجه أّٔ ىٔ ظيطجُ عيهً إىبهج ثدلهىس .إذثه
دقىه ثدلعُر :إّٔ َعطٍ ثحلُجر ّنىُ ضلِ أٍجً ظس ثخليىد.
سش اخللىد:
ىُط مجُع ثألظسثز ثىهيت صظهجدفْج زُهجر ثدلعهُر وأقىثىهٔ

-7-

وٍعدصثصٔ ٍج َُعجده ٕرث ثىعس ثىسُٕهخ ظهس ثخليهىد ثىهرٌ أدقهً
ثدلعُر إعئّٔ زىت آخس ظجعز ٍِ زُجصهٔ .ففهٍ ثىيُيهز ثىهيت مهجُ
ٍصٍعهج أُ َعيٌِّ فُهج ّفعٔ ىيَىس ٍِ أخو زُجر ثىعهج خيهط ٍهع
صئٍُرٓ وٍهاد ىيعس دئعئُ زذيهٔ خلجطهضٔ ثىهرَِ ثىعهج زذًّهج
وطفٔ ثةصلُو أّٔ زىت ثدلْضهً (َى .)4:46
و َنِ ثدلعُر ٍبجىُجه زَُْج قجه” :أّهج ٕهى خذهص ثحلُهجر“ .إذ
ثىعشج ثىفظسٍ ثألخًن دلج أخر ثخلذص عيً َدَهٔ وّرهس إىل فهى
دثَّٔ زوذ ثحلُجر ثألددَز ثىيت فُٔ .فحوَّزل اخلثزض راخ احلُزاج األتذَزح
اليت يف سسذٍ ،فظجز ثخلذص ثىطذُعٍ ٍعهجداله جلعهدٓ ثةذلهٍ ثحلهٍ
أٌ خذصثه ىيسُجر .ومتجدي ثدلعهُر إخهسث ثىعهس عيهً ثىعهس إذ
معس ثخلذص ٍِ وثقع ٍج ظُضٌ عيً ثىظيُخ .وٕنرث ده َّ ثخلذهص ثحلهٍ
ٍىصٔ ثحملٍُ أٌ محائ قىر ثىفهدث وثىبفهسثُ دهوُ وثزهد .وٕنهرث
أطذر مو ٍَِِ َ مو ٍِ ٕرث ثخلذهص َعِذُهس  -مَهج عَذَهسَ ثدلعهُر -
دججلعد ٍِ ثدلىس إىل ثحلُجر أٌ طجزس ٕهرث ثخلذهص ثحلهٍ قهىر
ثىقُجٍز ٍِ ثألٍىثس .وىرىل أعيْههج ثدلعهُر ثىْهجَهز» :و هنس
فنعاس وقجه :خروث ميىث ُززا ُزى سسزذٌ ادلكسزىس ألسلكزن،
ثطْعىث ٕرث ىرمسٌ4( «.مى)01:44
وٕنرث محاو ثدلعُر ثخلذص كسزش اسسزذ ،مَهج محاهو ثىنه ض
سفك الذم وغفشاى اخلطاَا» :وأخهر ثىنه ض و هنس وأعطهجٌٕ
قجةئه :ث سدىث ٍْهج ميُّنٌ ألُ ٕرث ٕى دٍهٍ ثىهرٌ ىيعههد ثجلدَهد
هش
زا« (ٍه
زشج اخلطاَز
زثاَي دلافز
زل كز
زي أسز
زفك هز
ززٌ َفسز
الز
08:03و .)07وْٕج دقىىٔ ” نس“ وٕهى زثفهع عُُْهٔ إىل فهى
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َنىُ قد ثظضىدع ثىدً زوذ ثحلُجر ثألددَز ثىيت فُٔ.
وٕنرث محاو ثدلعُر ثخلذص وثىن ض ظهس معهس ثجلعهد وظهفل
ثىدً عيً ثىظيُخ وٍبفسر ثخلطجَج .وٍهِ ٍ هَىُ ٍبفهسر ثخلطجَهج
صُعضعيِ ثحلُجر ثألددَز .وإذ عذاسٌٕ ثدلهىس د ميههٌ ثجلعهد ثدلنعهىز
و سذٌ ثىدً ثدلعفىك ىيفدَز فْجىىث ٍبفسر ثخلطجَج وقهجٍىث ٍعهٔ حلُهجر
أددَز َنىُ قد ظهيََّهٌ ”سزش اخللزىد“ ثىهرٌ مساهجٓ ثىقهدَط
إغْجطُىض ”صسَج عدً ثدلهىس“ .ودقهىه أوضهر وىنهِ أمثهس
ظسيَز َنهىُ قهد ظهيَهٌ ذثصهٔ ووخهىدٓ :خعهد ودً وزوذ
وزُجر!!
ودئعطج ثدلعُر ثخلذص زجٍئه زوذ ثحلُهجر ثألددَهز وظهس معهس
ثجلعد عيً ثىظيُخ مث ودجى سوزر م ض ثىهدً ثدلعهفىك وفُهٔ زوذ
ثحلُجر ثألددَز َنىُ قهد أعطجّهج ظهس ثىشهسمز ثىنجٍيهز ٍىصهٔ
وزُجصٔ .وثىشسمز ْٕج ىُعش رلجشثه دو فعهئه وحتقُقهجه وٕهرث َثذضهٔ
وحيققٔ قىىٔ َ ٍَِِ» :مو خعدٌ وَشسح دٍٍ َثذهش َّ وأّهج فُهٔ
«(َى ْٕ .)63:3ج ثىثذىس ثدلضذجده ٕى زجىهز صىثخهد ىيَعهُر دثةهٌ
زُجر ثةّعجُ ثىرٌ َؤٕيو زضَجه ىيسُهجر ثألددَهزٍَ» :ه ِِ َ مهو
خعدٌ وَشسح دٍٍ فئ زُجر أددَز وأّج أُقَُهٔ ثىُهىً ثألخهًن.
«(َى )61:3
هسرىي األكل والششب هي سش اسسذ والذم:
زَُْج د َّ ثدلعُر زوزهٔ ثخلذهص فظهجز خعهدٓ و ثخلَهس
فظجز دٍٔ وأزدز ىيدعد فعهو ثىنعهس ثدلصٍهع أُ َنهىُ عيهً
ثىظيُخ وفعو ثىعفل ىيدًإل ثظهضىدع ثجلعهد وثىهدً فعهو ثىفهدث
عْدٍج قجهٍ” :نعىز ألخينهٌ“ ىيدعهد و”ٍعهفىك ألخينهٌ“
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ىيدً فظجز ثجلعد وثىدً حيَئُ ض ثدلعهُر ودجىضهج هسمز
ثحلُجر ثألددَز ٍعٔ .وٕهرث ميهٔ ب دفعهو ”ثىنيَهز“ أٌ دعهيطجُ
ثخليو ثىرٌ ىيَعُر ثىرٌ خييو ٍِ ثىعدً وخىدثه وٍهِ ثدلهىس زُهجر.
وىنِ ثدلعُر ثظض دً ظيطجُ ثخليو ْٕهج ىضسىَهو ثىىخهىد ثدلهجدٌ
ىي ذص وثخلَس إىل وخىد زوزٍ ٍِ وخهىدٓ فظهجز ثخلذهص خعهد
ثدلعُر دجحلو وثخلَس دً ثدلعُر دهجحلو وخهىدثه إذلُهجه ال َُهسي وال
َُسط دقىر ثىئٕىس ثىرٌ فُٔ وعيً ٍثجىٔ قجةٌ فعاهجه زلُهٍ وىنْهٔ
غًن ٍْرىز وال زلعىض» .إ أّهج ٕهى خعُّهى وثّرهسوث فهئُ
ثىسوذ ىُط ىٔ حلٌ وعرهجً مَهج صهسوُ « (ىهى ْٕ )61:01هج
دعذخ عدً إديجُ ثىضئٍُر خعو الٕىصٔ َُْرَهس وَُسَهط مَهج ّرهس
صىٍج خسوزٔ وخطا دُدٓ وإطهذعٔ فه دزك قهىر ثىئٕهىس دهجحلو
وطسش» :زيب وإذلٍ« (َى  )07:02فنهجُ صعقُهخ ثدلعهُر عيهً
ذىل أّٔ دجةديجُ وزدٓ ال دجىعُجُ وثىيَط َْذبهٍ أُ ّهؤٍِ دجدلعهُر
والٕىصٔ» :قجه ىٔ َعىع :ألّل زأَضين َج صىٍج آٍْهشَ طهىذ ىيهرَِ
آٍْىث و َسوث« (َى ٕ .)01:02رث ٕى ثدلعُر ّفعهٔ ثىقهجةٌ ظهس
ثةف جزظضُج ثجلعد وثىدً إُ ىصً فئُ ثدلعُر َعيْهٔ ىيعهٌن وثىُهد
وىنِ دجةديجُ َْذبٍ أُ َُقْذَو ثدلعُر دئٕىصٔ.
ٍِ ْٕج أطذر ثألمو ٍِ ثجلعهد أٌ ثخلذهص ثدلضسهىيه وثىهدً أٌ
ثخلَس ثدلضسىيهإل ىُط ٍه مئه أو ٍشهسدجه عجدَهجه دهو ٕهى ٍ مهو
هز ثألوىل ألُ
هٍ دجىدزخه
هسحح إذله
هو وٍشه
هو أٌ ٍ مه
هسحح زه
وٍشه
”احلك“ مَج قيْج ٕى إفجدر ٍذج سر دلج ٕهى ث أو ٍهج » :أّهج ٕهى
ثىطسَو واحلك وثحلُجر« (َهى  .)3:41ىهرىل ّذاهٔ ثدلعهُر ووعاهً:
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»ألُ خعدٌ هأكلٌ حزك ،،ودٍهٍ هشزشب حزكَ( «،هى .)66:3
ألخو ٕرث أطذر ثألمو ٍِ ثجلعد وثىشسح ٍهِ ثىهدً ىهٔ فجعيُهز
إديجُّز ظسَز طجدقز وٍذج سر ىيثذهىس ثدلعهُر مثذهىس ثدلثُهو
ثدلثُو َ ٍَِِ» :مو خعدٌ وَشسح دٍٍ َثذهش َّ وأّهج فُهٔ« (َهى
 )63:3مبعىن ثالحتجد!! ”أّضٌ َّ وأّهج فهُنٌ“ .مَهج أُ ثىْضُدهز
ثدلذج سر ىيثذىس ثدلعُر وثذىس ثدلعهُر ثدلهؤٍِ ثدلضْهجوه ٍهِ
ثجلعد وثىدً ثّدفج ثحلُجر ثألددَز ثىهيت ىيَعهُر ثدلضْهجوه ٍهِ
خعدٓ ودٍٔ َ ٍَِِ» :مو خعدٌ وَشسح دٍهٍ فلزَ حُزاج أتذَزح
وأّج أُقَُٔ ثىُىً ثألخًن« (َى  )61:3مبعىن أُ ٍَه ِِ َ مهو ثجلعهد
وَشسح ثىدً َثذش ثدلعُر وثدلعُر َثذهش فُهٔ وصظهذر ثحلُهجر
ثألددَز ٍفضىزز عئُ ودجىضج ودجى هسوزر صنهىُ ”ثىقُجٍهز“ ثىهيت
ٍٕ ٍظدز ثحلُجر ثألددَز قجةَز فُٔ.
وقد مجعهج ثدلعُر ميهج آَز وثزدر خجٍعز هجٍيز ىََِهِِ َ مهو
ثحلهٍ وأّهج زهٍ
ُّ
خعد ثدلعُر وَشسح دٍٔ» :مَج أزظهيين ثِح
دجِح فوَيْ َأكلين فهزى يُزا يب« (َهى  .)68:3وْٕهج مشهف
ثدلعُر ثىعس ثىقجةٌ ثةف جزظهضُج مشهفجه وثضهسجه سلضظهسثه قىَهجه
زجضسهث وفعاجاله ٕنرث :إُ ٍَِِ َ مو ثخلذهص ثدلضسهىيه ىيدعهد وثخلَهس
ثدلضسىيه ىيدً َنىُ قد ”أكل ادلسُح“ ظهُجه وَنهىُ قهد فهس
دعس ثخليىدْٕ ٍِ .ج مهجُ صعسَهف ثىقهدَط وثىشههُد إغْهجطُىض
ىيضْجوه ٍِ ثجلعد وثىدً أّٔ مبثجدز صعجطٍ ”ذشَزاق يزذم ادلزىخ“ أٌ
”دوث ثخليىد“ .وثىشهُد إغْهجطُىض زلهو مهو ثحلهو وطهف
ثةف جزظضُج أهنج عقجز أو دوث عهدً ثدلهىس ألُ فُههج أواله :هفج
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”ٍبفسر ثخلطجَج“ وثجُّهجه :ثىْظهسر عيهً ثدلهىس وثىرفهس دجحلُهجر
ثألددَز.
ذعلُك تىلس الشسى يلً سش اسسذ والذم:
أوه ٍج َعضسعٍ ثٕضَجً دىىط ثىسظىه وٕى أمهّّ هجزذ ألظهسثز
ثىعهد ثجلدَد دسٍضهج ٕى ظس ثىشسمز ثدلضسظهيز ٍهِ أمهو ثجلعهد
و سح ثىدً سمز ثدلؤٍِ دجدلعُر و سمز ثدلهؤٌٍْن ثدلضْهجوىٌن ٍعهجه:
»م ض ثىّّمز ثىيت ّذجزمهج أىُعش ٕهٍ هسمز دً ثدلعهُر ثخلذهص
ثىرٌ ّنعسٓ أىُط ٕى سمز خعد ثدلعُر4( «.مى )43:42
وَعض يض ثىقدَط دىىط ٍِ زقُقز ثىشهسمز ثةذلُهز ثدلضسظهيز
ٍِ صْجوه ثدلؤٌٍْن ٍعجه ٍِ ثجلعد ثىىثزد وثىدً ثىىثزهد ثىهرٌ ىعهس
ثةف جزظضُج زظىه ثحتجد ىيَؤٌٍْن ٍعجه ثدلعهُر وديهىل ثىىزهدر
ثىذشسَز ثىيت ظعً إىُهج ثدلعُر مبىصٔ عيهً ثىظهيُخ ىضقهدمي ثىذشهسَز
مئّعجُ وثزد :
أ» .فئّْج ضلِ ثىنثًنَِ خذص وثزد سسذ واحذ ،ألّْج مجُعْج ّشهضسك
ثخلذص ثىىثزد4( «.مى )48:42
ح» .ألخو صنَُو ثىقدَعٌن ىعَو ثخلدٍز لثٌُاى سسذ ادلسزُح ،إىل
أُ ّْضهٍ مجُعْج إىل وحذاًُح اإلمياى وٍعسفز ثدِ ث إىل ًسزاى
كاهل ،إىل قُجض لاهح هلء ادلسُح( «.أف 40:1و)46
وثىقدَط دىىط َقظد ٍِ ٕرَِ ثىذْهدَِ ثىضعيهٌُ عيهً ظهس
ثجلهْط
ثةف جزظضُج أُ دجىضْجوه صْضهٍ ثىفهىثز مهو ثىفهىثز
وثىشنو وثىطذهجع وثىعهجدثس وثىْصثعهجس وثدل جىفهجس وثألضهدثد
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وثىعدثوثس ثىنجذدز ألُ ثىضْهجوه ٍهِ ثخلذهصر ثىىثزهدر مَعْهج
خعد ثدلعُر ثىىثزد وثىشسح ٍِ ثىنه ض ثىىثزهدر َىزيهد قيىدْهج
وأزوثزْج دسوذ ثدلعُر ثىىثزد إىل وزدثُّهز مَعْهج ثدلعهُر ٍهع
ٍعسر فجةقز .وىنٍ أوضير ذىل ىيقجزا ثىعهعُد أقهىه :فيْفهسع أُ
مججعز عرَُز ثخضَعش ٍِ مهو ثىنْهجةط وثىهذئد دئديهجُ طهجد
دفجعيُز ظس ثةف جزظضُج وصْجوىىث مجُعجه ٍهِ ثجلعهد ثىىثزهد وثىهدً
ثىىثزد مث دعجٌٕ ث ىئّضقجه ثدلفجخب إىل عج ثىْهىز فَهجذث َضذقهً
ذلٌ ٍِ خْعُجهتٌ ثدلضعهددر وثخهضئف طهس زُهجهتٌ وأفنهجزٌٕ
وعجدثهتٌ وٍذجدةهٌ وعقجةدٌٕ؟ ثحلقُقز أُ مو ٍهج ىيدعهد ثىذشهسٌ
وثىعج َصوه ثحلجه وال َذقهً إالَّ خعهد ثدلعهُر ثىهرٌ مَعْهج
وزوذ ثدلعُر ثىرٌ حيُُْج زخٍّ وأُىفز ٍْقطعز ثىْرًن.
وىنِ ثدلطيىح ثُِ أُ ضلقو ٕرٓ ثىىزدٓ ْٕهج و ٕهرث ثىصٍهجُ
ألهنج قجةَز فُْج وإُ مجّش سلضفُز وزث عىثةهو وٍعجمعهجس و هسوف
وعدثوثس ميهج خعدَز مجذدهز .فَهىت ّعهضُقق حلقُقهز ثجلعهد
ثىىثزد وثىسوذ ثىىثزد وثحلخ ثىىثزهد ثىهرٌ فُْهج وظهس ثخليهىد
ثىىثزد ثىرٌ مَعْج؟
وىنٍ أُعطٍ منىذخجه زًُّج ٕرث ثىهدٕس و طهٌَُ ٕهرث ثىعهج
جلَجعجس ٍضعددر ثجلْعُجس ٍضعددر ثألفنهجز وثدلذهجدا وثىعهجدثس
مُف ثحتدس ٍعجه دظىزر إذلُز وزدر زوزُهز أهنهش عيهً مهو
ثىفىثز وثىضعددثس ثىشنيُز ٍسر وثزهدر ودقهىر ظهسيَز فجةقهز دوُ
أٌ ٍعىّجس أو صعيٌُ أقىه ثزخع جلَجعهز ثدلعهُسٌُن ثألوثةهو دعهد
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َىً ثخلَعٌن وثمسع مُف طجزوث دجحلقُقز وثزدثه ثدلعُر:
» +ومجُع ثىرَِ آٍْىث (ٍِ مو ثجلْعُجس وثىهذئد) مهجّىث ٍعهجه
ومجُ عْدٌٕ مو ٍ ٍشضسمجه وثألٍئك وثدلقضُْهجس مهجّىث
َذُعىهنج وَقعَىهنج دٌن ثجلَُهع مَهج َنهىُ ىنهو وثزهد
ثزضُجج .ومجّىث مو َىً َىث ذىُ ثذلُنهو دهْفط وثزهدر
وإذ ٌٕ َنعهسوُ ثخلذهص (ثةف جزظهضُج) ثىذُهىس مهجّىث
َضْجوىىُ ثىطعجً دجدضهجج ودعهجطز قيهخ ٍعهذيسٌن ث وذلهٌ
ّعَز ىدي مجُع ثىشعخ .ومجُ ثىهسحُّ مهو َهىً َ هٌ إىل
ثىنُْعز ثىرَِ خييظىُ...
ومجُ جلَهىز ثىرَِ آٍْىث قيخ وثزد وّفط وثزدر و َنِ أزد
َقىه إُ ُتجه ٍِ أٍىثىٔ ىٔ دو مجُ عْدٌٕ مو ٍ ٍشضسمجه.
ودقىر عرَُز مجُ ثىسظو َؤدُّوُ ثىشهجدر دقُجٍز ثىسح َعىع
وّعَز عرَُز مجّش عيً مجُعهٌ( «.أع 18-11:0إل
60:1و)66

وٕنرث وذرٓ ثىظىزر وعيً ٕرث ثألظهجض قجٍهش مُْعهز ث
ثىىثزدر.
سش اإلفخاسسرُا ُى سش الكٌُسح:
زأَْج دىضىذ أُ ثىضْهجوه ٍهِ ثجلعهد وثىهدً َُْهضِح دهجىسوذ
وثةديجُ سمزه ٍع ثدلعُر وقذهىه ثحلُهجر ثألددَهز .مَهج زأَْهج أُ
ثجلَجعز ثدلؤٍْز إذث صْجوىش ٍِ ثجلعد وثىدً صهدخو ظهسًّث وزدثُّهز
ٍعهج ودجدلعُر .مث عقَّذْج عيً ٕرث أُ ثىنُْعهز قجٍهش عيهً أظهجض
ثىضْجوه ٍهِ ثجلعهد ثىىثزهد وثىهدً ثىىثزهد ثىهرٌ زدطههٌ
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ثدلعُر دسدجط ثةديجُ وثحلخ ثىعجٍو ىسفع ثىفىثز .
وٕنرث ومبْضهً ثالخضظجز َظذر ثدلْطو ثةديهج ثةذلهٍ أّهٔ إذث
غجح عْظس ثىىزدثُّز ثألخىَز ٍِ ثىنُْعز ثىقجةَهز  -أطهئه  -عيهً
إىبج ثىفىثز وثحملذز ثىظجدقز دعهذخ ثىضْهجوه ٍهِ ثجلعهد ثىىثزهد
وثىدً ثىىثزد وّىثه ثىسوذ ثىىثزد فهرث دجىضهج َنشهف ثحلهجه
عِ عدص خطًن فهٌ وشلجزظز ثىضْجوه ٍهِ خعهد ثدلعهُر ودٍهٔ
ثىرٌ أمَّد ثدلعُر ّفعٔ أّٔ »ٍ مهو حزك ،وٍشهسحح حزك «،ثىهرٌ
صفعًنٓ أّٔ عيً ٍعضىي إذلٍ ٍهُخ.
ششوط الرٌاو هي اسسذ والذم يلً هسرىي احلك اإلذلٍ
حبسة تىلس الشسى :
دىىط ثىسظىه دعد أُ أعطً ثجلعد وثىدً ثىظهفز ثةذلُهز ثدلطيقهز
ثىيت ىيَعُر ّعَعٔ َُعطٍ ثىضسهرَسثس ثدل ُفهز ىيَضههجوٌّن ثىهرَِ
َقضسدىُ ٍِ ٕرث ثىعس وٌٕ عيً غًن ثظهضسقج ىهٔ ال ٍهِ خههز
أعَجه أو شلجزظجس دو ٍِ خهز عدً ثةديهجُ دئٕهىس ثدلعهُر أواله
والٕىس ثجلعد وثىدً دجىضذعُز:
» +إذثه أٌُّ ٍَِِ أمو ٕرث ثخلذص أو هسح مه ض ثىهسح دهدوُ
ثظضسقج َنهىُ رلسٍهجه خعهد ثىهسح ودٍهٔ4( «.مهى
)08:44
ْٕج ّعش ثةّعجُ ثىهرٌ َقضهسح ٍهِ ثىعهس ثألقهدض دهدوُ
ثظضسقج أّٔ َنىُ رلسٍجه خعد ثىسح ودٍهٔ مبعهىن أّهٔ َنهىُ
قد أظج ىقدثظز والٕىس ٕرث ثىعس ثىسُٕخ.
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ودىىط ثىسظىه َفعيس ظذخ زعذجُ ٍَِِ َضْهجوه دبهًن ثظهضسقج
أّٔ َنىُ رلسٍجه خعد ثىسح ودٍٔ دقىىهٔ دىضهىذ إّهٔ زَُْهج
َضقدً إىل ثجلعد وثىدً دوى أى ميُِّض دٌن أمو ثخلذهص ثىعهجدٌ و هسح
ثخلَس ثىعجدٌ ودٌن ثىضْجوه ٍِ زقُقز خعد ثىهسح ودٍهٔ ثةذلهُاٌن:
»ألُ ثىرٌ َ مو وَشسح ددوُ ثظضسقج َ مهو وَشهسح دَْىّهز
ىْفعٔ غا ممُِّض خعد ثىهسح« (4مهى  .)01:44مبعهىن أُ ثىشهسط
ثىىثزد وثألعرٌ ىُنىُ ثةّعجُ عيً ثظهضسقج أُ َضقهداً ىيضْهجوه
ٍِ ثجلعد وثىدً ٕى أُ َنىُ عيً وعهٍ زوزهٍ إديهج طهجد
مبجُٕز ثىضسىُّه ثىعسيٌ ثىرٌ حيدثٔ ثدلعُر دْفعهٔ ثخلذهص وثخلَهس
ىُظًنث خعدثه ودٍجه ىٔ وفُهَج ثىبفسثُ وثحلُجر ثألددَهز .فجىهرٌ َْنهس
ٕرث ثىضسىُّه أو َضدجٕئ مََِِ َضدجٕو ثدلعُر ومضهسا عيهً ثىضعجٍهو
ٍعٔ مئّعجُ ظجذج وٕى ثةىٔ.
ودىىط ثىسظىه َعطٍ ثدلشىزر ىضظهسُر وضهع ثدلضقهديً ىيضْهجوه
ٍِ ٕرث ثىعس:
» +وىنِ ىَُضسِ ثةّعجُ ّفعٔ وٕنرث َ مو ٍِ ثخلذص وَشسح ٍِ
ثىن ض4( «.مى )07:44
وٍِ أقىثه ثىقدَط دىىط ٕرٓ عِ ظهس ثجلعهد وثىهدً ّهدزك
دىضىذ أُ ٕرث ثىقدَط وثىسظىه مهجُ عيهً وعهٍ فهجةو دعه يس
ثةف جزظضُج ومجُ َعضّّٓ حبجه ثدلعهُر ّفعهٔ قجةَهجه عيهً ثدلجةهدر
ىُنعس ٍِ خعدٓ وَُعطٍ دُدَٔ وَعضظهس ٍهِ دٍهٔ وَعهقٍ ٍهِ
ثىن ض .وٕرٓ ثىْرسر ثةذلُز ثىعجىُز زفعهش ٕهرث ثىقهدَط إىل زهجه
ٍِ ثىضقىي وسلجفز ث ودوُ وثزد ٍهِ ثحلهخ وثىدثىهز وثالظهضْجزر
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مجزِٓ فُهج أزد ال ٍِ قذو وال ٍِ دعد.
أٍج قظدّج ٍِ ٕرث فههى أُ ّهىزٍ إىل ثىقهجزا أُ شلجزظهز
ٕرث ثىعس ذرث ثىضسفُّق وثىهىعٍ وثىضَُُهص وثدلهجدهز ثىئةقهز َنهىُ
أظجض ثىضقىي ثحلقُقُز ثىيت صُيهٌ ثةّعجُ ثىعهيىك وم ّهٔ ز هسر
ث ثىدثةَز ألُ ٍَِِ حيضفق جبعد ثدلعُر ودٍٔ قيذهٔ َنهىُ مََه ِِ
حيضفق دجحلُجر ثألددَز وقد ثزصذط دعسي ثخليىد.
ٕرث ظس ”أّج ٕى خذص ثحلُجر“!!
وَج ىِعَو ٕرث ثىعس
وَج ىِععد ٍَ ِِ دخو ٕرث ثىعَو!!
(سثرورب )4991
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