
 
1 



 
2 

 رونلا تبس
 
 تاعاسلا ايجروتيل يِّلصُي نأ هنكمي عيطتسي نَم
  .Ibreviary قيبطت نم )بورغلاو رَحَّسلا(
 ؟رونلا تبسل يتوهاللا ىنعملا وه ام
 يف حيـــــــسملا ديـــــــسلا ثكم هيف يذّلا مويلا وه
 ثــــيح ،هــــتومب تاومألا ّرقم ىلإ ردــــحناو ربقلا
 يذّــلا قبطملا تــمـــــــــــصلاو ةــلماــكلا ةــينادــحولا
 مهل بـلجي يكل ،ىتوملا نم اـنقبـــــــــــس نم هـيناـعُي
 ريبكلا تمـصلا موي وه كلذل .رونلاو صالخلا
 ،مويلا اذه يهتني امدنع طقف .نزحلاو موـــصلاو
 لافتحالا يرجي ،ءاسم ةعباسلا ةعاسلا دعب يأ
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 سيل نكلو ،ةــماــيقلاو داّــمعلاو رونلا اــيجروتيلب
 .ةعاسلا هذه لبق
 يف ةـنّيعم ةـعاـــــــــــس ىلع ةـلئاـعك قاـفّتالا مكنكمي
 لـماـك تـمـــــــــــص ىلع اـهيف نوظفاـحت راـهنلا اذـه
 ،زاــفلتلا ءاــفط� كــلذو ،ةــعاــــــــــــسلا هذــه ةــليط
ــــــــــــضيأو ،تالي�وملاو ت�وفلتلاو ،تــنرتنإلاو  اً
ـــيلزنم لاـــمعأ ةــيّأ نم غُّرفتلا  كــلذو ،اــهريغو ةّ

 نمو ربقلا يف حيــسملا ديــسلا ثوكم راكذتــسال
 �احـض لجأ نم ةالـصلل اًـضيأو ،مكتاومأ لجأ
 .�وروكلا ء�و
 درف ّلكل نكمي تمــــــصلا نم ةعاــــــسلا هذه يف
 ةــعجارمب موقيو هــترجح لــخدــي نأ ةــلئاــعلا نم
 .ةّوقلاو نارفغلا ّبرلا نم بلطيو هتايح
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  :لوقي ةالصلا دوقي نَم ةيادبلا يف

 قامعأ ىلا ردحنا يذّلا ِّرس يف ،ُّيلزألا هلإلا اهُّيأ
 ال ناكم دوجو مدع نع انل فـــــــشكي ،ضرألا
 ةعاـــــــــــسلا هذه يف انعد ،هيف هللا ربتخن نأ نكمي
 ،بلقلا تمـــص يفو انـــسوفن قامعأ ىلا رظنل�
 ،ةايحلا مــــــسلبك انيف كلابقتــــــسا نم نكمتن نأ
 .روهدلا رهد ىلا كلاملا يحلا تنأ
 .يذَّلا ��أ ةالص ىلتُت تمصلا ةعاس ةيا  عم
ـــعيمج فرعن  ضعبو تـــمـــــــــــصلا لـــيقث وه مك اً
 ّصنلا اذــه أرقن �وعد نكلو .فيُخم تاــقوألا
 يتوهاللا �ابلا نم ،سّدقملا تبسلا تمص نع
  :رشع سداسلا سُتكدنب عئارلا
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 نفك مامأ رشع سداسلا ستكدنب �ابلا لُّمأـت
 ونيروت ةنيدم ةسينك يف ظوفحملا حيسملا ديسلا

 )ايلاطيإ لامش(
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 ،ءازعألا ءاقدصألا اهيأ
 .قوــــــــشب اُرظتنا يتلا ةظحللا يه هذه

 نفكلا مامأ يـسفن ُتدجو ةديدع تابـسانم يف
 جحلا اذــــه ُشيعأ ةَّرَملا هذــــه نكلو ،سَّدــــقملا
 نينـسلا رورم ّنأل اّمبر :ديرف قمعب ةفقولا هذهو
 ؛ةزيمملا ةنوقيألا هذه وحن رثكأ يروعــــش فهرُي
 ةفيلخك انه ينأل ،صاخ لكــــــــشب لوقأو ،امبرو
 لـب ال ،ةـــــــــــسينكلا لـك يبلق يف لـمحأو ،سرطب
 ،جحلا اذه ةيطعل هللا ركــــشأ .اهرــــس¸ ةيرــــشبلا
ـــضيأو  لمأتلا اذ¹ مككراـــشأ نأ ةيناكمإ لجأل اً
 ضرعلا اذـه ناونع يل هاـحوأ يذـلا ،ريـــــــــــصقلا
 ."ميظعلا تبسلا ُّرس" :ميركتلل
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 ةــــنوقيأ وه نفكلا ّنأ لوقن نأ اــــننكمي
 ،عقاول� .ميظعلا تبـــــــسلا ةنوقيأ ،ّرـــــــسلا اذه
 ،نفدلل مَدخَتــــــسُي يــــــشامق جيــــــسن وه نفكلا
ـــــص ٍلجر دـــــسج ىَّطغ دقو  قباطي لكـــــشب بلُ
 يذلا ،عوـسي نأـشب ليج�ألا هلوقت ام لماكل�
 ةريخألا هـسافنأ ظفلو ،رهظلا ةعاـس وحن بلُـص
 ّنأل ،ءاــــــــسملا دنعو .رهظلا دعب نم ةثلاثلا وحن
 ةيــــــشع يأ ،حــــــصفلا ةئي موي ناك مويلا كلذ
 يمارلا فــسوي بلط ،يلافتحالا حــصفلا تبــس
 – دوهيلا عمجم يف ردــتقمو ينغ لــجر وهو –
 نأ ّيطنبلا سطاليب نِم ةــــعاــــجـــــــــــشبو بــــلط
 ،ديدجلا هربق يف عوــــــــسي نفدي ن¸ هل حمــــــــسي
 نم برقل� رخـــــــــــصلا يف هرفح دـق ناـك يذـلا
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 ،اًـنفك ىرتـــــــــــشا ،نذإلا ل� نأ دـعبو .ةـلجلجلا
 ،بيلـــــــصلا نع عوـــــــسي دـــــــسج لزنُأ نأ دعبو
 ام اذه .ربقلا كلذ يف هعــــــــــضوو نفكل� هاطغ
 نويليجنإلا هـقفاويو ،سقرم سيدـقلا لـيجنإ هـلقني
 .نورخآلا

 ربقلا يف عوـــــــــــسي يقب ،نيحلا كـلذ ذـنم
 نفكو ،تـــبـــــــــــسلا يلي يذـــلا مويلا رجف ىتح
 هدــــــسج هيلع ناك امع ةروــــــص انل مِّدقُي ونيروت
 ناـك يذـلا ،نمزلا كـلذ لالخ ربقلا يف دِّدـمتملا
 ناك هّنكلو ،)فـــــــــصنو موي وحن( اًينمز اًريـــــــــصق
 .هانعمو هتميق يف اًيهانتم ال ،اًمخض Èًدح
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ـــسَت موي وه سدقملا تبـــسلا  امك ،هللا ُّرتَ
 تمص كانه ؟ثدح اذام" :ةميدق ةظع يف أرقن

 ةـــــشحوو ميظع تمـــــص ،مويلا ضرألا يف ريبك
 هللا …مئ� كــلملا نأل ريبك تــمـــــــــــص .ةريبك
 ."ميحجلا ةكلمم َّزهي يكل لزنو دسجلا يف تام
 حيـــــــسملا عوـــــــسي ن¸ فرتعن ،ناميإلا نوناق يف
 ،نفدو تام ،يطنبلا سطاليب دهع يف بلُـص"
 نيب نم ماق ثلاثلا مويلا يفو ،ميحجلا ىلإ لزنو
 ."تاومألا

 اــــــنـــنـــمز يف ،تاوـــخألاو ةوـــخإلا اــــــهُّـــيأ
 ،يـضاملا نرقلا �ربع نأ دعب اًـصوـصخ ،رـضاحلا
 ِّرــسل ّصاخ لكــشب ةــساَّــسح ةيرــشبلا تحــضأ
ــــسَتف .ميظعلا تبــــسلا  نم اًءزُج لِّكــــشُي هللا ُّرتَ
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 ،ّيدوجو لكـــشبو ،رـــصاعملا ناـــسنإلا ةيناحور
 عــــــسَّتي بلقلا يف غارف لثم ت� ،اًبيرقت ٍعاو ال
 .اًديور اًديور

 ِملاعلا بتك ،رـشع عـساتلا نرقلا ةيا  يف
 اذه ."!نحن هانلتق دقل !هللا تام دقل" :هــــشتين
 وه ،ناعم� هيلإ �رظن ام اذإ ،ريهــــــــــشلا ريبعتلا
ـــيفرح ذوخأـــم  نحنو ،يحيـــــــــــسملا دـــيلقتلا نم اً
 نأ نود اـمبر ،بـيلـــــــــــصلا برد يف اـًبلاـغ هدِّدرن
 نيَبرحلا دـــعب :هـــلوقن اـــم ىنعم لـــماـــكل� كردـــن
 ،ةيعويــــــــشلاو ةيزانلا نوجــــــــسلا دعب ،نيَتَّـيملاعلا
 رثكأ انتبقح تت� ،يكازاك�و اميـــــــــشوريه دعب
 عيمج ُّثحي مويلا اذه مالظ :اًميظع اًتبـس رثكأف
 صاخ لكــــشبو ،ةايحلا لوح نولءاــــستي نيذلا
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ـــضيأ نحنف .نينمؤملا نحن انُّثحي  اذه عم لماعتن اً
 .مالظلا
 عوـــــــــــسي توم ،هللا نبا تومف ،كـــــلذ عمو
 لهنَم ،ةيِّلكل� ّيباجيإ ،سِكاعُم ٌدْعُـب هل ّيرصانلا
 ّن¸ رّكفأ ينلعجي رمألا اذــــهو .ءاــــجرو ةــــيزعت
 اـهل ،"ةرَّوـــــــــــصم" ةـقيثو لـثم وه سدـقملا نفكلا
 َّنأ وه عقاولاو ."يبلـــــسلا" و "ّيباجيإلا" اههجو
 ةمالعلا هـــسفن تقولا يف وه ّيفخلا ناميإلا َّرـــس
 تـبـــــــــــسلا .دودـح الب ءاـجرل اًـقارـــــــــــشإ رثكألا
 ،ةـماـيقلاو توملا نيب "ةدـياـحم ضرأ" وه سدـقملا
 ،ٌدــحاو لــخد "ةدــياــحملا ضرألا" هذــه يف نكلو
 لـجأل هـمالآ تاـمالعب اـهَربع يذَّـلا دـيحولا وهو
 "ناسنإلا مالآ يه حيسملا مالآ" :ـف ،ناسنإلا
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(Passio Christi. Passio hominis).  نفكلاو 
 دــهـــــــــــشيو ،تاذــل� ةــظحللا كــلت يف اــنبطاــخي
 ال يذلاو ديرفلا لــــــصافلا رمألا اذهل ديدحتل�
 هـيف يذـلا ،نوكلاو ةـيرـــــــــــشبلا خير× يف رَّركتي
 ،انتومب طقف سيل ،حيـسملا عوـسي يف هللا كرتـشا
ــــــــضيأ لب  وه اذه .توملا ناــــــــضحأ يف انئاقبب اً
 .ةّيرذج رثكألا نماضتلاو دضاعتلا

 لزن "ناــمزلا دــعب اــم ناــمزلا“ كــلذ يف
 اذــه ىنعم اــم .ميحجلا ىلإ حيـــــــــــسملا عوـــــــــــسي
 ىلإ لــصو ،اًرــشب رئاــصلا ،هللا نأ ينعي  ؟ريبعتلا
 ىوــــــصقلا ناــــــسنإلا ةــــــشحو يف لوخدلا ةطقن
 ،بح عاعـــــــــشإ يأ لـــــــــصي ال ثيح ،ةقلطملاو
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 ةــملك ةّــيأ نود ّماــتلا يِّلختلا دوـــــــــــسي ثــيحو
 .ميحجلا هّنإ :ةيزعت

 عوـــسي ىَّطخت ،توملا نـــضح يف هئاقب يف
 �دوقي يكل ةريخألا ةــشحولا هذه ب� حيــسملا

 ىلع ةّرم رعـش اّنِم ٌّلك .هعم اهيِّطختل اًـضيأ نحن
 ام رثكأ ّنإو ،فيخملا يّلختلا ساــسح� ّلقألا

ـــماـــمت ،اذـــه وه توملا يف اـــنفيُخي  فاـــخن اـــمك اً
 ،ةـــملظم نكاــمأ يف �دــحول ىقبن نأ لاـــفطأــك
 .نئمطن يكل انُّبحي صخش روضح يفكي ثيح
 دَّدرت دقل :ميظعلا تبــــــــسلا يف ثدح ام اذهو
 ال اـم ّمتو .توملا ةـكلمم ءاـجرأ يف هللا توـــــــــــص
 ىلإ جلو دـق َّبُـحلا َّنأ يأ :هـيوحي نأ ركفل نكمي
 ةقلطملا ةيرــــــــشبلا ةلزعلا مالظ يف ىتح :ميحجلا
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 اًدي دجن يكل �وعدي ً×وــص عمــسن نأ عيطتــسن
 بوبحم هّـنأل ناــــــــــــسنإلا شيعي .�ذـقنُتو اـنلمحت
 يف ُّبـحلا لـخد اـم اذإو ؛ّبـحي نأ عيطتـــــــــــسيو
 يف .ةايحلا لغلغتت اًــضيأ كانهف ،توملا تاجُّرعت

 :ــــــــــــف ،�دحو نوكن نل ةريخألا ةـشحولا ةعاـس
 Passio)"ناـــــــــــسنإلا مالآ يه حيـــــــــــسملا مالآ"

Christi. Passio hominis). 
 كانه نِمو !ميظعلا تبـسلا ّرـس وه اذه

 رون قثبنا ،هللا نبا توم مالظ نِم ،طبـــــــــــضل�
 ىلإ رظنن ذإ ،هـيلعو .ةـماـيقلا رون :دـيدـج ءاـجر
 نأ َّدُـــب ال ناـــميإلا نويعب سدـــقملا نفكلا اذـــه
 قِرغٌأ دقل ،عقاول� .رونلا اذه نم ئيــشب رفظن
 تقولا يفو ،ةـــــــــسمادلا ةملظلا كلت يف نفكلا
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 فالآ ىتأ اـــم اذإ هّـــنأ دـــقتعأو ؛ّرين هّـــنإ هـــنيع
 يــــصحن نأ نود – هميركتل صاخــــشألا فالآو
 الإ كلذ امف – روــصلا لالخ نم هب لَّمأتي نَم
 رونلا لـــــب ،طقف ةـــــملظلا هـــــيف نوري ال مّ أل
ــــضيأ  ،راــــصتنالا لب ،ّبحلاو ةايحلا لــــشف ال ؛اً
 ىلع ّبــــحلاو ،توملا ىلع ةاــــيحلا راـــــــــــــــصتنا
 نوّفـشتـسي مهنكلو ،عوـسي توم نوري ؛ضغبلا
 هّنأل ةايحلا ضبنت توملا نضح يف ؛هتمايق اًضيأ
 :نفكلا ناطلس وه اذه .ّبحلل اًنطوَم يِحضُي
 لـــمحي يذــلا ،اذــه "عاــجوألا لــجر" هــجو نم
 ،ناكمو نامز ّلك يف ناـــسنإلا مالآ هقتاع ىلع
 .حيـــــسملا مالآ" – انمÈآو ،انبعاـــــصم ،انمالآو
 Passio Christi. Passio) "ناــــــــــــــسنإلا مالآ
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hominis) –  راــقو ُّعـــــــــــشي هــجولا كــلذ نم 
 ،هجولا اذه .ةقرافمل� لفاح ناطلـــــــسو ،بيهم
 ،بـــنجلا اذـــه ،نيلجرلا نيتاـــهو نيدـــيلا نيتاـــه
 تاذل� وه ،اًراهج مّلكتي اّمنإ دــسجلا اذه لكو
 .تمصلا يف اهيلإ يغصن نأ اننكمي ةملك

 لالخ نم مّلكتي ؟نفكلا مّلكتي فيك
 ةـــــنوقيأ وه نفكلا !ةاـــــيح وه مدـــــلاو ،مدـــــلا
 ،كوـــشل� لِّلُك ،دلُج ناـــسنإ مد ؛مدل� ةبوتكم

ـــــــص  ةعوبطملا ةروـــــــصلا .نميألا هبنج حرُجو بلُ
 مدـــلا نكلو ،تـــيم ةروـــــــــــص يه نفكلا ىلع
 ةـــمد نم ةـــمـــــــــــصو ّلـــك .هـــتاـــيح نع ثّدـــحتي
ـــــــصوـــــــصخو .ةايحلاو ّبحلا نع ثّدحتت  كلت اً
 اهعبط يتلا ،بنجلا نم برقل� ةّـضغلا ةمـصولا
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 حرجلا بـبـــــــــــسب ةرازغب اـقَّفدـت نيذَّـلا ءاـملاو مدـلا
 مدلا .ةينامورلا ةبرحلا ةنعط هب تَبَّـبــــــــــست يذلا
 ردهي عوبني لثم يه .ةايحلا نع نÈَّدحتي ءاملاو
 اننكمي ،هعمــسن نأ عيطتــسن نحنو ،تمــصلا يف
 .ميظعلا تبسلا تمص يف ،هيلإ يغصن نأ

 برلا دمحنلف ،ءازعألا ءاقدــــــصألا اهيأ
 اذـه رداـغن ذإ .ميحرلاو نيمألا هـّبُح لـجأل اـًمود
 ،نفكلا ةروـــص اننويع يف لمحن ،سدقملا ناكملا

 هللا حّبـــــــــــسنو ،هذـه ّبـحلا ةـملك اـنبلق يف لـمحن
 .ةّبحملاو ءاجرلاو ناميإلا اهؤلم ةايحب

 


