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”يشزهى كم األيى“
«وأُصنضل كم األيى ،وٌأيت يشزهى كم األيى».
(دَجَّجٌ )5:0
oVoVo
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أهَ ثَِز ًِهج ًٔج وعصس يف دجَّجٌ ثُ٘يب ٌٛظث» :ألٌٗٛ ٚظث هجٍ
عح ثجل٘ىصٓ ٍٛ :غَّر دؼض هَُِ ،كأُزػُؼٍ ثُـأٔىثس وثألعى وثُذذأغ
وثُُجدـز .وأزػُؼٍ ًَ ثألُْٓ ،وَُيت ٓلضهً ًَ ثألُْٓ ،كُٓأل ٛظث ثُذُأش
رلضثً هجٍ عح ثجل٘ىص ...رلضُ ٛظث ثُذُش ثألسًن ٌَىٕ أػظْ ٖٓ رلض ثألوٍ،
هجٍ عح ثجل٘ىص ،ويف ٛظث ثدلٌجٕ أزػطٍ ثُـأمَّ ،وأىٍ عح ثجل٘أىص
«(دجَّجٌ  .)7-4:0وٌُٖ يف ثُ٘ـشز ثُـذؼُُ٘ز ثُُىٗجُٗز مل َُسِ ُوأخ
ثدلـُخ ”ٓلضهً ًَ ثألْٓ“ هبظث ثدلؼىن وإمنج دِلظز ؿًن وثضذز .وٌُأٖ
دغجىػ٘ج إىل ٗـشز ثُلىجلجصج ثُمصُُ٘ز ،و ٍٛثألهغح إىل ثُؼَّّز ،جأجتس
د٘لؾ ثدلؼىن ”ٓلضهً ًَ ثألْٓ“ًٔ ،ج ٛى ٓىضَّخ ػجُُ.ٚ
«أُصنضل انغًىاد واألسض وانجذش وانٍبثغخ و ...كم األيى»:
٘ٛج ثُؼُؼُز ثُلجِٓز ُِـٔجت وثألعى وٓج كُهج وًَ ثألْٓٛ ،ى صؼأذًن
ٗذىٌ ً٘جَز ػٖ دضوط صـًُن كضَض ٓلججب ُضضدًن ثهلل كُٔج خين ثإلٗـجٕ؛
دُظ صلضغى ثُطذُؼز دضٔجً مبج خيوهج ٖٓ ٛظ ٙثُضـًُنثس ثُيت ؿض٘ضهٍ دؼضن
ثُطذُؼز ٖٓ دجُز ػذىصَز ثُلـجص ثُيت وهؼش كُهج وثُيت أهجدضهج دـأوى
ؿأأُضٛج مصّ ،دُأأظ ًجٗأأش ثدلوىُأأزِٓ» :ؼىٗأأز ثألعى
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دـذذي« (صي  ،)85:1وطُي ػ٘ض صٌَُٔ سمم ثإلٗـجٕ وصسىُ ٚثجملجٍ
ثُـٔجوٌ.
وهض دضط ٛظث دجُلؼَ ػ٘ض ٗأؼوٍ ثهلل ،ؤُِأغر ثألوىل يف صأجعَز
ثإلٗـجُُٕ ،ضٌِْ ٓغ ٓىؿً ٖٓ كىم جذَ ؿُ٘جت» :وًجٕ جذَ ؿُ٘جت ًُِّٚ
َُضَسِّٖ ٖٓ أجَ إٔ ثُغح ٗؼٍ ػُِ ٚدجُ٘جع ،وهؼض صسجًٗ ٚضسجٕ ثألصىٕ،
وثعجتق ًَ ثجلذَ جضثً ...وًجٕ مجُغ ثُلؼخ َغَوَِٕ ثُغػىص وثُأّّوم
وهىس ثُذىم وثجلذَ َُضَسِّٖ .ودلج عأي ثُلؼخ ،ثعصؼضوث ووهلىث ٖٓ دؼُض
«(سغ 86:87؛  .)86:02وٌٛظث هضٓش ثُطذُؼز ثدضلجذلأج د٘أؼوٍ ثهلل
ٌُُِِّْ كؼذ ٚوًجٕ ٛظث دضثَز ثُؼهض ثُوضمي ُِلؼخ.
وػًِ ٛظث ثُ٘ٔطٗ ،غي ٘ٛج ثُطذُؼز صُظهغ ثدضلجذلج مبجٍت ”ٓلضهً ًَ
ثألْٓ“ ،و٘ٛج صضوضّ ثُـٔجت أَضجً دجدضلجذلج ألٕ ثِيت ؿُُيت ٖٓ كىم ٓأٖ
ثُـٔجتًٔ ،ج َلضغى يف ٛظث ثالدضلجٍ ”ًَ ثألْٓ“ ،إط صضسَ يف ٗطجم
ثُؼُؼثٍ .وٌُٖ ٛظ ٙثدلغر ال صٌىٕ ػًِ ثدلـضىي ثدلجصٌ ثدل٘ظىع ،وٌُأٖ
دجدللهىّ ثُغودٍ ثألػًِ ،ألٕ ثِيت ”ٓلضهً ًَ ثألْٓ“ ٛى ٛى ثدٖ ثهلل
جخٌ
ثُظٌ َُيت يف ثخللجت ويف ؿمّ صوٕ ٓظجٛغ ػُِ٘ز» :دوجً أٗش إُ ٌٚزلض ِ
َج إُ ٚإؿغثةَُ ثدلشِِّن( «.إف )83:23
دَ وػًِ ٗلؾ ثُ٘ٔط ،ؿضٌىٕ ػمٓجس هنجَز ثُؼٓأجٕ (ٓأغ 6:81
و )04-02وصٌَُٔ عؿجُز ثخلمم ُذين ثإلٗـجٕ ،دُ٘ٔج َُـأضؼِٖ ثهلل يف
رلُت ٚثألسًن مبجض ًغًن ٓغ هضَـُ ٚوٓمةٌضأ ٚثُوضَـأٌن .كـأضضؼُؼٍ
ثُـٔىثس وثألعى وثُلٔؾ وثُؤغ وثُ٘جىّ وًَ ثخلُِوأزً ،جدضلأجٍ
أسًن دجُؼضن ثُ٘هجةٍ ثُظٌ ؿُذىػ ٙثإلٗـجٕ وصلجعً ٚثخلُِوز كُ ٚوصُغكأغ
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ػ٘هج ثُِؼ٘ز(.)8
”يشزهى كم األيى“:
ٛظث ٛى ُوخ ثدلـُخ ثُلغَض ٖٓ ٗىػ ،ٚكهى َوق وضغ ثدلـُخ يف ًَ
أْٓ ثُؼجمل دجػضذجع ٓج ؿٌُىٕ ،أٌ دجُ٘ـذز إىل ٓج ٛى دجصط ثِٕ ،دُأظ
ًِٔز ”ثدللضهً“ حتىٌ ٓج حتىٌ ٖٓ ثحلخ ثُلضَض وصؼُِّن ثُ٘لؾ وثُوِخ
وثُغوح دًٔ ٚشِِّن وكجصٍ .وال صوق ٗذىر دجَّجٌ ودأضٛج يف وهألهج
ثدلـُخ دِوخ ”يشزهى كم األيى“ ،كئكؼُجت ثُ٘يب َض٘ذَُّ مبج ؿُٔجعؿ ٚزلذأى
ثدلـُخ وأسوجؤ ٙدجُغوح يف ػلن وُٛجّ َلىم ثُىهق ،ثمسؼَ ٚوىٍ» :
إىل ثمسي وإىل طًِْغى شهىح انُفظ ،ثُفغً اشزهٍزك يف انهٍم ،أٌضاب
ثشودً يف داخهً ئنٍك أَِثزَكِشُ« (إف 6:04و .)7وإكؼُجت ال َضٌِْ ػٖ
ٗلـ ٚكهى ٗيب إمنج َض٘ذَُّ مبج ؿٌُىٕ ،دُظ َضؤن إكؼُجت ٓىهق ثألٓأْ
وٓجطث ؿٌُىٕ ثدلـُخ ػ٘ض .ْٛكجُ٘ذىر إٕ ًجٗش حلجَّجٌ أو إلكؼُجت كهأٍ
ُ٘ج وٖٓ أجِ٘ج ،و ٍٛصضٌِْ دلٔ٘ج إٕ ًجٕ ُ٘ج كْ َأضٌِْ دأجحلن ودـأغِّ
ثدلـُخ.
يىلف ادلغٍخ ثبػزجبس أَه يشزهى كم األيى:
ثدلـُخ ٗلـٌَ ٚغِّؽ ٛظث ثُِوخ وحيغِّض٘ج ػًِ ثدللجعًز يف شلجعؿأض،ٚ
ثمسؼَ ٚوىٍ» :ؿضُيت أَجّ كُهج رشزهىٌ إٔ صغوث َىٓجً وثدضثً ٖٓ أَجّ ثدأٖ
ثإلٗـجُٕ( «...ى ٛ .)00:85ظث ػٖ أَجّ دُجص ،ٚوٓجطث ٗلضهٍ يف أَجٓأٚ

) (8دُظ ٌَىٕ ٓلهىّ ٛظ ٙثذلؼَّثس ثُؼُ٘لز ٖٓ ػالػٍ يف ثألعى ويف ثُـٔجت (ثدلجصَز) ػذجعر
ػٖ دغًز سِغ ٓضىثصغ أله٘ؼضهج ثدلجصَز ثُؼثةِز ُضـضؼِٖ ػًِ دوُوضهج ؿًن ثدلجصَز« :مث عأَش مسأجت
جضَضر وأعضجً جضَضر ،ألٕ ثُـٔجت ثألوىل وثألعى ثألوىل َٓضَضَج وثُذذغ ال َىجض كُٔج دؼض( ».عؤ
)8:08
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إالَّ كشو .ٚإطٕ ،كهى َؼِِّْ وَىجِّ ٚػوىُ٘ج وهِىد٘ج إىل ٓضي ثُؼمهز ثخلجهز
جضثً ثُيت صغدط٘ج د ٚأو ثُيت َ٘ذـٍ إٔ صٌىٕ .كشجعػ ػٖ زلُط كهىر دذ،ٚ
ػـًن ػُِ٘ج إٔ صلض .ٙودـًن كهىر عؤَجَ ٙـضذَُ إٔ ِٗوج .ٙكهى ال َىجض
وال َضغثتي إالَّ يف سؼثٗز كهىر ثُوِخ .وَِٖٓ أصعى ٛظث ثُـغ َؼِْ هأضم
ٓج َوىٍ ثُ٘جؽ وأًغغ .مث ثمسغ ٓج َوىٍ ػٖ إصلُِ ٚوًمٓأ» :ٚإٕ أٗذُأجت
وأدغثعثً ًغًنَٖ اشزهىا إٔ َغوث ٓج أٗضْ صَغَوَِٕ ومل َغَوِث ،وإٔ َـٔؼىث ٓأج
أٗضْ صـٔؼىٕ ومل َـٔؼىث .طىىب ُؼُىٌْٗ ألهنج صُذوغ ،وِطثٌٗأْ ألهنأج
صـٔغٓ( «.ش 85:81و)84
وثضخ ٖٓ هىٍ ثدلـُخ إٕ ٓج ثكضهج ٙثألٗذُجت وثألدأغثع ثٌُأغًنوٕ ومل
حيوِىث ػُِ - ٚوٛى عؤَز ثدلـُخ ومسجع ًمٓ - ٚهجع ٓ٘ظىعثً ُِضمُٓظ
وثدلؤٌٓ٘ن وٓـٔىػجً ذلْ وُ٘ج .وثُغؤَج وثُـٔجع مهج ٓضٔىٕ ”ثدللضهً“،
أٌ إٔ ”ثدلـُخ ثدللضهً“ ٖٓ جهز عؤَض ٚومسجع ًمٓ ٚأهذخ ٖٓ دو٘ج.
ووثضخ ٖٓ جهز ثُغؤَز أهنج هجعس عؤَز هجصهز دجإلديجٕ ثُظٌ ٛى أػِأً
ٓـضىي ٖٓ ثُؼُجٕ ،أٓج ٖٓ جهز ًمّ ثدلـُخ كجإلصلَُ ثدللأضهً هأجع
ٓىٛىدجً ُ٘ج .وهبظث ٌَىٕ ثدلـُخ هض دوَّن دجُلؼَ ُوذ ٚثُظٌ عم ٙدجَّجٌ ٖٓ
وعثت ثُضٛىع ( 302ؿ٘ز م ،)ّ.أٗٛ ٚى ثدللضهً دجحلن ٌَُ ثألْٓ دجإلديجٕ
وثإلصلَُ .ثإلديجٕ ثُظٌ َُذضغ ُ٘ج كشو ،ٚوثإلصلَُ ثُظٌ َُؼِٖ ُ٘ج ًمٓ.ٚ
أيب األَجٍبء انزٌٍ ثكضهىث ومل َغوث أو َـٔؼىث ،كًُغغ ْٛوضىدجً ٛأى
صثُٗجٍ ،وضلٖ ٗوغأ يف ٗذىص ٚدُ٘ٔج أعثص إٔ َضؼغَّف ػِأً ؿأغ ثدلـأُخ
وثُ٘هجَز ،هَُ ُ» :ٚثطٛخ َج صثُٗجٍ ألٕ ثٌُِٔجس سللُز وسلضىٓز إىل وهش
ثُ٘هجَز .كثريوٌ َضطهَّغوٕ وَذَُّضىٕ وديذَّوىٕ .أٓج ثألكغثع كُلؼِىٕ كغِّث
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وال َلهْ أدض ثألكغثع ٌُٖ ،ثُلجمهىٕ َلهٔىٕ .وٖٓ وهش إػثُز ثحملغهأز
ثُضثةٔز وإهجٓز عجؾ ثدلزشغِّح أُق وٓتضجٕ وصـؼىٕ َىٓجً .طاى نًَِاٍِ
ٌُزظش وَذِؾ إىل ثألُق وثُغمط ٓتز وثخلٔـز وثُغمعٌن َىٓجً (أٌ إىل رلٍت
ثدلـُخ)( «.صث )80-7:80
وثدلـُخ ٘ٛج يف ًمٓ ٚيف ٛظ ٙثَِز دؼض إٔ هجٍ :إٕ أٗذُأجت وأدأغثعًث
ًغًنَٖ ثكضهىث إٔ َغوث وإٔ َـٔؼىث ،ومل َغوث ومل َـٔؼىث؛ َؼىص وَؼوخ
دجُوىٍ ػُِ٘ج وَوىٍ :أٓج أٗضْ ”فطى ألػٍُكى ألهنب رُظش“ ،وٗ ٍٛلأؾ
ثُطىىب ثُيت طًغٛج ثُىدٍ يف صثُٗجٍ ُِظَٖ ؿُذِـىٕ ثدلـُخ.

وَؼىص ثُىدٍ دؼضٛج يف صثُٗجٍ َوىٍ وثهلًج ثدلـُخ» :وَؤصً ”ثابن
األثذي“ ،و”خلزى انشؤٌب وانُجىح“ و”دلغاخ لاذوط انمذوعاني“...
”ادلغٍخ انشئٍظ“« (صث 02:7و .)03و ٖٓ ٍٛأمجَ وأهأىي ثألُوأجح
ثالؿضؼمُٗز ُِٔـُخ .كجدلـُخ ٛى ثُذجع ودض ،ٙوٛى سضجّ ًأَ ثُأغؤي
وهنجَز ًَ ثُ٘ذىثس ،وٛى ثُوضوؽ ودض ،ٙثدلـُخ عةُؾ ثُـمّ.
ٛظث ٖٓ جهز داٍَبل ،وؿًن ٖٓ ٙثألٗذُجت وثألدغثع ًغًنوًٕ َِٖٓ ًَ ،جٕ
ػُِ ٚثُىدٍ وص٘ذَُّ ػٖ رلب ثدلـُخ:
 فُغًغ انجبس ٌؼمىة أح ثِدجت َوىٍ» :ال َؼوٍ هضُخ ٖٓ َهىطث(ثُـذط) وٓلضغع ٖٓ دٌن عجُِِٓ( ٚي ٓضدِّغ) ،دىت َُيت شاٍهىٌ
(ثألٓجٕ) ونه ٌكىٌ خضىع شؼىة (أو ثٗضظجع ثُلؼىح ،حبـخ
ثُضغمجز ثُـذؼُُ٘ز)( «.صي )82:27
كجٗظغ ،أَهج ثُوجعاًُ ،ق صُيت ٗذىر ٓذٌِّغر وثضذز ٌٛظث صأغدط
دٌن ثدلـُخ وثُلؼىح وضلٖ ٘ٛج يف ؿلغ ثُضٌىَٖ .كٌُق ال صلضهٍ
ٗلؾ َؼوىح ثُذجع إٔ صغي وصـٔغ كُِىٕ ٛظث .وٌُٖ مل صَأغَ ومل
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صـٔغ.
 ورنك انُيب ثهؼبو ثُظٌ »َغي عؤَج ثُوضَغ ؿجهطجً وٛى ٌٓلىفثُؼٌُ٘ن« (ػضص  ،)84:02كُوىٍ» :أعث ٙوٌُٖ ُُؾ ثِٕ ،أزدوأغٙ
وٌُٖ ُُؾ هغَذجًَّّ .ػ ًىًخ ٖٓ َؼوىح وَوىّ هضأُخ ٓأٖ
إؿغثةَُ( «...ػضص )85:02
كٌُق ٛظث ال َلضهٍ إٔ َغي وَـٔغ ثُظٌ عمً ٙىًذجً َضأٍت
ثُـٔجت؟ وٌُ٘ ٚمل َغَ ومل َـٔغ.
 أو ئشؼٍبء انؼجٍت َضٌَِّْ ػٖ” :ػظعثت يف َهىطث حتذَ وصِض ثد٘أًجوَُضػً ثمس ٚثهلل ٓؼ٘ج“ ،وٌٛظث حيضص ٓؼجمل ثدلـأُخ هبأظث ثُـأغ
ثُغُٛخ ،مث أال َلضجم إٔ َغي وَـٔغ ػٔجٗىةَُ؟ ثمسؼَ ٚوغر ٖٓ
خ َج إُ ٚإؿغثةَُ ثدلشِِّن« (
ج ٌ
جهز ٛظث ثألٓغ» :دوجً أٗش إُ ٚزلض ِ
إف  ،)83:23دُ٘ٔج ًَِّش ػُ٘ج ٖٓ ٙثُغؤَج وثدضذؾ ثُـٔجع ػٖ
أزطُٗ.ٚ
وَؼىص إكؼُجت ٗلـ ٚوحيٌٍ ػٖ ٛظث ثِيت ٌٛظث» :ألَُٗ ٚىَُض ُ٘أج
وُض وُٗؼطً ثد٘جً وصٌىٕ ثُغَجؿز ػًِ ًضل ،ٚوَُضػً ثمس ٚػجُذأجً
ٓلًنثً إذلجً هضَغثً أدجً أدضَجً عةُؾ ثُـمّ« (إف  .)4:7ويف ٛظث أَضجً
ثكضهً إكؼُجت إٔ َغي وإٔ َـٔغ طُي ثالدٖ ثإلُأ ،ٚومل ََأغَ ومل
َـٔغ.
 وًجٕ ثُىدٍ أَضًج ػًِ إكؼُجت ،كوجٍ ػٖ ثدلـُخ ثٌُغٓز» :ؿُّ٘ىثٌُِغٓز ادلشزهبح أٗج ثُغح دجعؿهج ،أؿوُهج ًَ حلظز ُتم َُىهَغَ هبج،
م وهنجعثً« (إف 0:05و .)1كٌْ ثكضهش ٗلؾ إكأؼُجت
أدغؿهج ُُ ً
إٔ صغي ٛظ ٙثٌُغٓز وإٔ َؼغف َٓأِٖ ٛأى ،وٌُ٘أ ٚمل ََأغَ ومل
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َـٔغ.
 وَؼىص أَضجً إكؼُجت ُُوىٍ» :دُ٘تظ صضلوَّخ ػُىٕ ثُؼُٔأٍ ،ومطثٕثُوُّْ صضلضَّخ .دُ٘تظ َولؼ ثألػغػ ًجألَََُّ (ثُـؼثٍ) ،وَضغَّْٗ ُـأجٕ
ثألسغؽ ،ألٗ ٚهض ثٗلجغس يف ثَُّّز ُٓج ٙوأهنأجع يف ثُولأغ« (إف
3:13و .)4وثكضهش ٗلؾ إكؼُجت إٔ صغي وصـٔغ طُي ثُأظٌ
ؿُلجِّغ يف ثَُّّز أهنجعثً .ومل َغَ ومل َـٔغ.
 ًٔج َ٘جصٌ إكؼُجتٛ» :ىطث ػذضٌ ثُظٌ َأ ِػضُ ُض ،ُٙسلضجعٌ ثُأظٌض ِؼشُ عودٍ ػُِ ٚفٍُخشِج احلاك ن ياى .ال
ؿُغَّس دٗ ٚلـٍ .وَ َ
َوُخ وال َغكغ وال َُـِِٔغُ يف ثُلجعع هىص .ٚهوذز ٓغضىضأز ال
وقُ وكضُِز سجٓضر ال َُطلبز ،إىل ثألٓجٕ َُشِغِػ ثحلنَّ .ال ٌَأَُّ
َو ِ
وال ٌَ٘ـغ دىت َضغ ثحلنَّ يف ثألعى وص٘ضظغ ثجلؼثةأغ كأغَؼض.ٚ
«(إف )2-8:20
وَضٌَِّْ إكؼُجت ٌٛظث ُُؼؼٌِّ ًَ ثألجُجٍ وَذوً ٛى ال َضعٌ ػٔن
ٓج َضٌِْ د!!ٚ
ؤًج َوىٍ صثُٗجٍ ثُ٘يبً» :غًنوٕ َضطهَّغوٕ وَُذَُّضىٕ ؤَُذَّوأىٕ.
أٓج ثألكغثع كُلؼِىٕ كغِّث وال َلهْ أدأض ثألكأغثعٌُ ،أٖ ثُلأجمهىٕ
َلهٔىٕ ...طىىب دلَِٖ َ٘ضظغ« (صث 82:80و .)80كوض مت ثُوىٍ إٕ ثألكغثع
ال َلهٔىٕ ،إط هض ججت كُِىٕ ،وثدضوغوٙ؛ وظهغ ًىًأخ َؼوأىح،
كُٛجٗى ٙوأسغجىث ُٗ ٚظًنثً ٓؼََّلجً (دجع ًىًذج)؛ وججت ثدٖ ثُؼظعثت ،كوجُىث
ػُِ ٚضلٖ ٗؼغف أدج ٙوأٓ ٚوصغدوىث دُ ٚغمجٚ؛ ووُض ُُهىطث وُأض وػٔأَ
أػٔجٍ ثهلل ،كوجُىث إٗ ٚدغةُؾ ثُلُجطٌن َؼَٔ؛ وججت َٓ ِٖ كجَّغ يف ثَُّّز ٓجت،
أم
أِىٍ أ
أغػ وثدللأ
أْ ،وثألػأ
أٍ ومطثٕ ثُوأ
أٌن ثُؼٔأ
أضخ أػأ
وكأ
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ؿغَغمهج وٓلُج ،كوجُىث ُ َٛ ٚأٗش ثِيت أّ ٗ٘ضظغ مسغ؛ وججت َِٖٓ هأ٘غ
ثحلن وػِٔ ،ٚكجكضغوث ػُِ ٚودجًٔى ٙوهضِى .ٙأٓج ثُظَٖ صطهَّغوث ودَُّضأىث
عُجهبْ يف صّ ثخلغوف ومتذوىث دجُغوح ،كهؤالت ًجٗىث ٖٓ ثُلجمهٌن وٗجُىث
ثُطىىب ٖٓ كْ ثدلـُخ ،ألهنْ عأو ٙػٖ دن ومسؼى ٙػٖ ثؿضذوجم وَابنىا
يشزهبهى .ثُظَٖ ٖٓ أجِهْ ص٘ذَُّ ثألٗذُجت وعأي ثُغثؤوٕ وصٌَِّْ ثألدغثع ػَّٔج
ؿٌُىٕ» :ثُظَٖ زأػِِِٖ ذلْ أهنْ ُُؾ ألٗلـهْ دَ ُ٘ج ًجٗىث خيضٓىٕ هبظٙ
ثألٓىع ...انيت رشزهً ادلالئكخ أٌ رطَّهغ ػهٍهب8( «.دط )80:8
ػجُخ دوجً إٔ ٌَىٕ ”يشزهى األيى“ ٛى أَضجً ”يشزهى ثدلمةٌز“.
أُُؾ ألٗ ٚعح ثُـٔجت وثألعى ثُظٌ »دِو ٚدمور وًُِّ ٚيشازهٍبد
«(ٗق ٗ ،)84:3ؼْ ٓلضهُجس ثُوضَـٌن وثدلمةٌز!!
”طى َراَكى ألهنب رغًغ“ ،صـٔغ ”ثدللضهً“ أٌ ًمّ ثدلـُخ:
اشزهبء اإلجنٍم:
ثإلصلَُ ٛى جتـُض هىس هجدذ ،ٚكهى دجإلديجٕ عؤَأز ومسأجع دأ ٍٕ
وثدض .كأ ”ادلشزهى“ ٛى هجةْ يف ثإلصلَُ ػًِ ٓـضىي ثُغؤَز دجإلديأجٕ
وثُـٔجع دجُغوح .وٌُٖ َوىٍ هجةَ :وًُق أكضهٍ ثإلصلَُ؟ َغص ثُوضَؾ
دطغؽ ثُغؿىٍ» :وًُطلجٍ ٓىُىصَٖ ثِٕ اشزهىا ثُِّْ ثُؼوٍِ ثُؼأضمي
ثُـق ٌٍُ ص٘ٔىث د8( «.ٚدط )0:0
٘ٛج صلذُ ٚكهىر ثإلصلَُ صذِؾ أدضع صوىَغ ذلج ػ٘ض دطأغؽ ثُغؿأىٍ
ثُظٌ ديغِِّهج دطلَ عضُغ َغمتٍ ػًِ هضع أٓ ٚدلهىر طذُؼُز ػُ٘لز ٌُأٍ
َغضغ ُّْ أٓ ٚػضمي ثُـق .كٌَُٗ ٚوىٍ إَٗ٘ ٚذـٍ إٔ صٌىٕ ػ٘ضٗج كأهىر
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عودُز طذُؼُز ٓـغوؿز يف أعوثد٘ج صطِخ ثإلصلَُ ػٖ دججز ِٓذَّز ال ديٌٖ
إؿٌجهتج .كجُطلَ َغضغ ُُلذغ كهىص ٚثُطذُؼُز ثدلغدىطز دجُوذز وثُ٘ٔأجت
وثحلُجر .كِى ُٓ٘ؼش ػٖ ثُطلَ كهىص ٚثُطذُؼُز ال َُوضّ ػًِ ثُغضجػز وإٕ
ؿزوخ َضوٌَُُّٛ .ظث ثإلصلَُ ػ٘ض ثُوضَؾ دطغؽ ،إطث هغأص ٚدـأًن كأهىر
عودُز هجصهز ال َُيت د٘ضُجز ،وإٕ صـوَّذش وهغأس سغػ ثٌُمّ ٖٓ دُظ
صسَ وال كجةضر ٖٓ منى أو دُجر .إطٕ ،كلهىر ثإلصلَُ ٖٓ هُْٔ طذُؼأز
ثإلصلَُ ،دَ ٖٓ هُْٔ طذُؼز هجدخ ثإلصلَُٓ” :لضهً ًأَ ثألٓأْ“.
وأهَ ثُضلذُ ٚوؿذذٛ ٚى ثدلـُخ ٗلـ ٚدُ٘ٔج هجٍ” :إٕ أٗذُأجت وأدأغثعثً
ًغًنَٖ اشزهىا إٔ َغوث وَـٔؼىث ٓج أٗضْ صغوٕ وصـٔؼىٕ“ ،دُأظ ٓأج
ٗـٔغ وٓج ٗغي ٛى ٛى ثدلـُخ طثص ٚيف هضم ثُلهىر ضلى.ٙ
ػؼَؼٌ ثُوجعا ،ثٗضذ ،ٚضلٖ ال ٗذجُؾ دَ ٛظث أٓجٓي دن ّّٓ ،ٖٛألٕ يف
ٛظث ثدلؼىن ٌَٖٔ ؿغ ثحلُجر يف ثإلصلَُ وؿغ ثُ٘ٔى» :اشزهىا ثُِّْ ثُؼوٍِ
(ثإلصلَُ) ثُؼضمي ثُـق نكً رًُىا ثه8( «.دط )0:0
٘ٛج ؿؤثٍ ثُوجعا وًُق أكضهٍ ثإلصلَُ؟ وثجلىثح يف هأُْٔ ثدلؼأىن،
كجإلصلَُ ٛى هىس ثدلـُخ وهىعص .ٚكئٕ ًجٗش ُي ٓغ ثدلـُخ ػمهز دأخ
دِؾ صعجز ثالكضهجت ثحلوُوٍ هجع ثإلصلَُ ػًِ ٗلؾ ثدلـضىي .ثمسغ ثُوأضَؾ
دطغؽ أَضجً َوىٍ ٖٓ جهز عؤَز ثدلـُخ وزلذض ٚدَ ثكضهجة» :ٚثُأظٌ وإٕ مل
صَغَوِ ٙحتذىٗ ،ٚطُي وإٕ ً٘ضْ ال صَغَوَِٗ ٚثِٕ ٌُٖ صؤٓ٘ىٕ د ٚفزجزهجىٌ ثفشح ال
ٌُُطك ثه وجمٍذ« (8دط ٌٛ .)6:8ظث كلٍ ثإلصلَُ صضمهً ٓغ ثدلـُخ دغؤَأز
إديجٕ ص٘لب هبجز يف ثُوِخ وكغدجً ال َُ٘طن د ٚجملضٍ مسٍ .وٌٛظث َضْ كُ٘ج دجحلن
ثُوىٍ :طىىب ٌُْ ألٌْٗ صغوٕ وصـٔؼىٕ ”ثدللضهً“.
ُُؾ ٛظث ؿغِّث سللُجً دَ دوُوز طجدلج أػَِّ٘ج ػ٘هج إٔ يف لاشاءح اإلجنٍام
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يمبثهخ يغ ادلغٍخ ،ودجُضجيل كغح ال َُ٘طن د ٚورلُضَ ،لهض دلوجدِز دوُوُأز
متَّش ومنى ودُجر .كِوخ ثدلـُخ ”ٓلضهً ًَ ثألْٓ“ ٛى ؿغ ثألؿغثع.
أيثهخ نالشزهبء ادلزجبدَل:
دُ٘ٔج هجٍ ثدلـُخ» :أٗج ثٌُغٓز ثحلوُوُز ...وأٗضْ ثألؿوأجٕ« (َأى
8:83و ،)3كٔجطث صـٍِّٔ ثُضذجّ ثألؿوجٕ يف ثٌُغٓز ػًِ ٓـضىي ٓؼأىن
ثحلخ وثُلهىر وثُؼلن؟ أُُؾ إٔ ثُضذجّ ثُـوٖ يف ثٌُغٓز ٛأى أهوأً
يف وأٗج كٌُْ« (َى  ،)2:83دخ ال َهضأ وال
دجُز دخ ٓضذجصٍَ »ثعذضىث َّ
َـٌش َُُ هنجع ،دىت َُشغِػ ثُـوٖ مثجعٙ؟ وأُُؾ ٛى دجُز كهىر ٓضذجصُز
أٗلُس ػلوجً ٓضذجصالً ال ثٗلوجٍ كُٚ؟
مث ٖٓ أَٖ ججتس ٛظ ٙثُولجس ثُلغَضر ثُؼجُذز وٓج ٛى أهِهج؟ أُُؾ
أهِهج إٔ ثٌُغٓز ٛى ٛى ”ٓلضهً ًَ ثألْٓ“ .وإُُي َِٖٓ ًلق ثُـغ
وأػِ٘» ٚؿُّ٘ىث نهكشيخ ادلشزهبح ،أٗج ثُغح دجعؿهج .أؿوُهج ًَ حلظز ُتم
م وهنجعثً( «.إف 0:05و)1
َُىهَغ هبج ،أدغؿهج ُُ ً
وإُُي ًُق وٓىت أُوً ثدلـُخ دظعر ثُلهىر ثإلذلُز يف هِىد٘ج ضلى:ٙ
» +أٓج َـىع هذَ ػُض ثُلوخ وٛى ػجمل إٔ ؿجػض ٚهض ججتس ُُ٘ضوَ
ٖٓ ٛظث ثُؼجمل إىل ثِح ،إط ًجٕ هض أدت خبصزه انزٌٍ يف انؼبمل،
أدجهى ئىل ادلُزهىَ( «.ى )8:81
» +ودلج ًجٗش ثُـجػز ثصٌَُّ وثالع٘ج ػلغ عؿىالً ٓؼ ،ٚوهأجٍ ذلأْ:
شهىح اشزهٍذ أٌ آكم هزا انفصخ يؼكى هذَ إٔ أصُملُ( «.أى
)82:00
وٌٛظث أسظ ًُؽ زلذض ٚثدلظدىدز ٖٓ ضلى ًَ سجهض ٚثُظَٖ يف ثُؼأجمل
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وٗلز كُهج ٖٓ دذ ٚدىت ثدل٘ضهً ،وؿٌخ كُهج كهىر ٗلـًِ ٚهج ،وهأجٍ
ذلْ :سظوث »ثكغدىث ٓ٘هج ًٌُِّْ« (ٓش  .)05:04وٌٛظث كم صظٖ ،أَهج
ثُوجعا ثُؼؼَؼ ،إٔ ٓج هَُ ػٖ ثدلـُخ ،وثٌُُؽ ٓىضىػز أٓجٓ ،ٚأٗأ» :ٚ
أدخ سجهض ٚثُظَٖ يف ثُؼجمل ،أدذهْ إىل ثدل٘ضهً« (َى  ،)8:81وهىُ» :ٚ
كهىر ثكضهُشُ إٔ مًَ ٛظث ثُلوخ ٓؼٌْ هذَ إٔ أصُمل« (ُأى )83:00؛
أهنج رلغص عوثَز ٓ٘لوِز ػٖ ؿغ ثإلكشجعؿضُج .كُهىثٍ ثدلـُخ جأؼت ٓأٖ
ثُـغ أؿٌ٘ ٚهِخ ًَ َِٖٓ ص٘جوٍ ٓ٘ ،ٚدىت إطث ص٘جوُ٘ج ٓؼجً ٗض٘جوٍ دذ ٚدىت
ثدل٘ضهً وكهىر ٗلـ ٚدىت إىل ثٌُٔجٍ.
كجإلصلَُ وثإلكشجعؿضُج ؿغ وثدض العزؼالٌ ادلغٍخ ”ٓلضهً ثألْٓ“:
»ورالىا كهًخ اهلل ثُوجحلز« (ػخ » ،)3:4هض رُلزى أٌ انشة هأج
«(8دط  ،)1:0وٛظ ٙوصِي ٓظثهز ثحلخ وثُلهىر .مث هىٍ ثدلـُخَِٖٓ» :
يف وأٗج كَُ( «ٚى  ،)34:4أُُؾ ٛأظث
ًََُ جـضٌ وَلغح صٍَٓ ،غذش َّ
يف وأٗج كأٌُْ
ٛى ٗضُجز دخ ٓضذجصٍ أهوً ثحلخ .مث هىُ ...» :ٚأٗضْ َّ
« (َى  ،)02:82أُُؾ ٛظث ثُىهجٍ وثالصوجٍ ٛى صٌَُٔ ًَ ٓج ًجٗأش
صلضهُ ٚثُ٘لؾ ؿىثت ٖٓ جهز ثدلـُخ أو ٖٓ جهز ثُظَٖ أدذى ٙومٓ٘ىث د،ٚ
و ٍٛهىعر ٌّّٓر ٌُِٔز ثإلصلَُ دُ٘ٔج صـضوغ دجُلهىر صثسَ ثُوِخ.
وٌُٖ أهوً دجالس ثُضوىُّع ثُؼٍِٔ ُِوخ ”ٓلضهً ثألْٓ“َ ،لغدهج
ثُوضَؾ دىُؾ ٖٓ جهز ثالحتجص دجُظَٖ مٓ٘ىث دًٌُ٘” ٚـز زلذىدز“ ػِأً
أػًِ ٓـضىي منىطجٍ حلخ عجَ ُؼغوؿ» !!ٚأَهج ثُغججٍ أدذُّىث ٗـجتًْ
كًب أدت ادلغٍخ أٌضب انكٍُغخ وأعهى َفغه ألجهاهب« (أف .)03:3
وُُمدظ ثُوجعا ٘ٛج ًُق إٔ ثُوضَؾ دىُؾ وضغ ثدلؤٌٓ٘ن يف هىعر ثدلؤٗأظ
حتش ثؿْ ثٌُُ٘ـز دىت َوأذخ دأخ ثدلـأُخ ذلأْ ًذأخ ثُغجأَ
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ُؼغوؿ ٚػٖ وثهغ ،ثُظٌ ٛى ػٌن ثُؼلن يف أمجَ وأهضؽ هىعر .وٌُأٍ
َغكغ دجُز ثحلخ وثُؼلن إىل ٓضسَ ثُوضثؿز ،ثٗضذ ٚوهجٍَ ٌٍُ» :وضِّؿهج
ٓطهِّغثً إَجٛج دــَ ثدلجت (ثدلؼٔىصَز ُِضجضَض) دجٌُِٔز (ثإلصلُأَ)ٌُ ،أٍ
ذضِغَٛج ُ٘لـ ٚكٍُغخ جمٍذح ال دَظ فٍهب وال َؿضَِٖ أو كٍت ٖٓ ٓغأَ
َُ ِ
طُي ،دَ ركىٌ يمذعخ وثال ػٍات« (أف04:3وٌٛ .)05أظث دِأؾ
ثُوضَؾ دىُؾ يف ثالدضُج دىت جؼَ ثدلؤٌٓ٘ن ػًِ ٓـأضىي ػأغوؽ
جضَغر حبخ ثُؼغَؾ ،وػًِ ٓـضىي هضثؿز ثُؼلن ثحلوُوٍ .وٌٛظث ثعصلغ
ثدلؤٓ٘ىٕ دجُضوضَؾ دجدلؼٔىصَز وثُضّ إىل دجُز هضثؿز صُِن دإُٔ َوأًنوث
ػغوؿجً ُأ ”يشزهى األيى“.
وهض َضهَُُّ ُِوجعا إٔ ٛظث ثُىهق ثُؼلوٍ دٌن ثدلـُخ وثُذلغَز ثدللضَز
ثُوجةْ ػًِ ثالكضهجت ثدلضذجصٍ دلذ ٚثُؼجيز ٛى رلغص صؼذًن ػٓأين ،وٌُأٖ
ثحلوُوز إٔ ثهلل ؿذن وعمس ٚوأػضَُِّ ٙض٘لُظ هذَ صُؿُؾ ثُؼجمل ،أٌ هذَ ثُؼٖٓ
ًذجُز ثسضُجع ُِذلغَز ٓضذضر دجدلـُخ» :ثُظٌ دجعً٘ج دٌَ دغًز عودُز
يف ثُـٔجوََّجس يف ادلغٍخ ،كًب اخزبسَب فٍه لجم رأعٍظ انؼبملٌُ٘ ،أىٕ
هضَـٌن ودم ُىّ هضَّثٓ ٚيف ثحملذأز« (أف 1:8و .)2مث أوضأخ ثُـأغى
ثُ٘هجةٍ ٖٓ ٛظث ثُىضغ ثُلغَض ثدلضذض دجدلـُخ ٌٛظث» :إط ؿأذن كؼَُّ٘٘أج
ُِضذٍِّ٘ دُـىع ثدلـُخ ،نُفغه ،دغت يغشح يشٍئزه ،دلضح رلض ٗؼٔض ٚثُيت
أٗؼْ هبج ػُِ٘ج يف ثحملذىح« (أف 3:8و ،)4أٌ ٗوذخ سُِوز جضَضر جضَغر
إٔ صوق أٓجٓ ٚيف ثُـٔجت ُضـذذ ٚومتضح رلض ٙيف ثدلـُخ َـىع ثحملذىح.
ٛظث ٛى ”ٓلضهً ًَ ثألْٓ“  ،وٌٛظث هذِش ثألْٓ ٛظث ”ثدللضهً“
وثحتضس د ٚوثحتض هبج ُذِىؽ أهوً دجالس ثجملض.
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وثِٕ ،ودؼض إٔ ػغك٘ج ٌٓجٗز ”ثدللضهً“ ٓ٘ج ،وٌٓجٗ٘ج يف ثدللأضهً،
أهذخ طغَن ثحملذز ُِلجصٌ ثُظٌ َذِؾ د٘ج إىل ثدللضهً ،وإىل أَٖ َوَ د٘أج،
وثضخ ثدلؼجمل .و٘ٛج ٗضغ أٗلىصر دُجص٘ج ثُيت عمسهج إكؼُجت ُ٘ج أٓجّ أػُ٘٘ج:
» +إىل ثمسِيَ وإىل طًِْغِىَ كهىرز ثُ٘لؾ،
د٘لـٍ ثكضهُضُي يف ثَُُِ،
أَضجً دغودٍ يف صثسٍِ إُُي أدضٌغ( «.إف 6:04و)7
(ٌُبٌش )8991
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