
 
  

 مــدح وكيـــل الظلم 
 

 ( . فكيف ميدحه الرب وهو وكيل ظلم  ؟  8: 61 يقول اإلجنيل " فمدح السيد وكيل الظلم " )لو

 إُ اىشب ىٌ يَذح مو ذصشفاذٔ . إَّا ٍذح فقظ دنَرٔ ...       

ٗىزىل فإُ ذنَيح اآليح اىَزم٘سج ٕٚ " فَذح اىضيذ ٗميو اىظيٌ ، ألّٔ تذنَح صْع " ... ٗرىل أُ ٕزا اىشجو  

إصرعذ ىَا يأذٚ عيئ فٚ اىَضرقثو قثو أُ يخشج ٍِ ٗماىرٔ . ٕٗزا اإلصرعذاد يشٍز فٚ ٍثو ٗميو اىظيٌ إىٚ 

 عاىٌ . اإلصرعذاد اى٘اجة ىْا ٍِ ّذ٘ األتذيح ، قثو أُ ّخشج ٍِ ٕزا اى

  

 ٗاىشب تٖزا اىَثو يثنرْا تاىذنَح اىرٚ عْذ إٔو اىعاىٌ ..   

 

ىٌٖ ٍثو ٕزٓ اىذنَح ، فإُ أتْاء هللا يْثغٚ أُ ينّ٘٘ا دنَاء  -عيٚ اىشغٌ ٍِ خطايإٌ  -فإُ ماُ إٔو اىعاىٌ  

أبىاء الىىر فى " ألن أبىاء هذا الدهز أحكم مه أيضاً . ىزىل تعذ ٍذدٔ ى٘ميو اىظيٌ عيٚ دنَرٔ ، قاه ٍثاششج 

 ( . 8: 61)ى٘ جيلهم " 

 اىشب إرُ يثنرْا ت٘ميو اىظيٌ ، اىزٙ ٕ٘ ٍِ أتْاء ٕزا اىذٕش ، ٗىنْٔ يعشف أُ يضرعذ ىَضرقثئ ...  

 

  إُٔٗٚ  ٍثاه اىرٚ قاىٖا اىضيذ اىَضيخمو األْٕٗٗاك ّقطح ٕاٍح جذاً ، ّق٘ىٖا فٚ ٕزا اىَثو  

 ْٕاك ّقطح ذشثئ ٍذذدج ، ال ّخشج عْٖا إىٚ اىرعَيٌ ... 

 فَثالً  

َّذح فئ اى٘دشيح ٗاإلفرشاس ، إَّا َّرذح اىق٘ج ٗاىشجاعح . َّذدٔ فٚ مو شئ ٍثو ال ٍرذدْا األصذ ، ال إُ ا  

 ٗإرا شثْٖا إّضاّاً تاألصذ ، فال ّقصذ إّٔ دي٘اُ ٍِٗ رٗاخ األستع ، إَّا َّرذدٔ عيٚ شجاعرٔ ٗق٘ذٔ . 

، ٗىيش مو  مزىل فٚ ٍثو ٗميو اىظيٌ / اىَذيخ عيٚ ّقطح ٗادذج ٍذذدج ٕٗٚ اىذنَح فٚ اإلصرعذاد ىيَضرقثو  

 صفاذٔ األخشٙ . 

 

  ٕٗٚ ْٕا ّٗقذً ٍثاالً آخش ، ذرضخ فئ ٕزٓ اىْقطح تق٘ج  

 جَييح يَنْْا اىرشثٔ تٖا فقاه  أت٘يْا األٗىيِ ، ٗجذ اىشب فيٖا صفحٖا رٚ ٕٚ صثة م٘اسثْا ميٖا ، تإصقاط، اىاىذيح 

 

 ( . 61: 61" )ٍد  كىوىا حكماء كالحيات ..." 

 

فٖو ّرشثٔ تاىذيح فٚ مو شئ ، ٕٗٚ ٍثاه اىخثث ٗاىذٕاء ٗاىشش ؟! أً أّٔ ذ٘جذ ْٕا ّقطح ٗادذج ٍذذدج ، ٕٗٚ  

 اىذنَح ، إٍرذدٖا اىشب ، ٗأصثخ اىرشثئ ٗاإلقرذاء ٍذص٘ساً فٚ دذٗدٕا ٕنزا ٍع ٗميو اىظيٌ فٚ دنَرٔ . 

 

 وإللهىا كل المجد والكزامة إلى األبد أميه


