
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٠٢-٢١ :٥ لسسرلإ لامعأإ)

 إ كلتىلع تَرَج ِمايأ
ُبئاجعو ٌتايآإ ِلسسرلإ يديأإ

إوـناـكو .بعـسشلإ  ٌةثــك
ِقإور  ٍةدحإو ٍسسفنب مهّلك
نم ٌدحأإ نكي و *ناميلسس
نأإ ُئجـــــي نـــــيرــــــخآإ
ُبعسشلإ ناك نكل .مهَطِلاخُي
ٌتاعامج ناكو *مهـمـظـعـُي
َنومسضني ٍءاسسنو ٍلاجر نم
ىتح *برلاب َنمؤوم ٍةكب
َنوجرخي إوـناـك َسساـنـلإ نإإ
ِعرإوـــسشلإ إإ ىـــسضراـــب
ٍةرِسسأإو ٍسشُرُفىلعمهَنوعسضيو
دنع َسسرطـُب لـِظ وـلو َعـقـيـل
*مهنم ٍسضعب ىلع ِهزايتجإ

إإ ًاـسضيأإ عـمـتــجــي ناــكو
يتلإ ِندإ ُروهمج َميلسشروأإ

ىسضرـم نوـلـِمـحـي اـهـلوـح
.ةسس ٍحإورأإ نم َبذعمو
سشـُي إوـناـكـف *مهُعيمج نوـَفـْ
لكو ِةـنـهـكـلإ ُسسيـئر ماـقـف
ِةعيسش نم مهو هعم نيذلإ
*ًةَغ إوأتمإو َيقودسصلإ

ِلُسسرلإ ىلع مـهـَيديأإ إوـَقـلأاـف
*ّماعلإ ِسسبإ  مهولعجو
َبإوـبأإ برـلإ ُكـم حــتــفــف
مهجرخأإو ًيل ِنجسسلإ

سضمأإ *لاــقو  إوـفــِقو إوــُ
َبعـسشلإ إوـمـّلـكو ِلــكــيــهــلإ
 .ِةايإ هذه ِتاملك ِعيمجب

اموت كسش ــــــــــــــــــــــ
فقوم إإ َرَظنُي نأإ ةداعلإ تَبَلَغ

لوـق ءإزإإ ،اـموــت لوــسسرــلإ سسيدقــلإ
ىلع ،برلإ إوأإر دق مهّنأإ هل ذيمتلإ
وأإ ّبرلإ ةمايقب كيكسشت فقوم هّنأإ

 .ناإإ مدع فـقوــم لــقأإ ىــلــع
مئاقلإ ّبرلإ تاملك إإ رظنلاب امّيسس
نيذلل ىبوط ؟تنمآإ ينتيأإر كّنأأإ> هل
<إوَرـَي و إوـنـمآإ
.(٩٢ :٠٢ وـــي)
 اموت لوـسسرـلإ
ْنـَم هدحو نــُكــي
لابتقإ  دّدرت
ةـماــيــق ةراــسشب
اـّمـلـف> .مــّلــعإ
،هـل إودجـسس هوأإر
مـهــسضعــب ّنــكــل
لوــقــي ،<إوــّكــسش
 ىّتم لوسسرلإ
هــلــيإإ رـــخإوأإ
يذيملتل هروهظ و .(٧١ :٨٢ تم)

امهخّبو (٦١-٥١ :٤٢ ول) سسإومع
امهيبلق ةظغ ىلع ةحإرسص ّبرلإ

 هنع ليق ام ّلكب امهناإإ ةلقو
ناك هدحو اموت لوسسرلإ ّلعل .بُتُكلإ
مــك ءإزإإ هدّدرـــت  <ًاـــئـــيرـــج>
انهّبسش نإإ اغن و ،هقافر ذيمتلإ
مك ءإزإإ رم ءإرذعلإ ددب هدّدرت
سشب موــي اــهــل كإ لـباـب اــهرــّ
.(٤٣ و٩٢ :١ ول) يهلإإ

 ءيسش  إ سصنلإ قايسسإيلي
سسم اــموــت لوــسسرــلإ نأإ إإ سشي
نإإ امو هنإإ لب .برلإ حإرج لعفلاب
ىتح ةمايقلإ دعب همامأإ ديسسلإ نياع
ىرُي  ام ىأإرف ،هبلق انيع تحتفنإ

إإ ًاـجاــت داــع اــمو ناإاــب إإ
نم هبلط ام .دسسإ سسإوح ع نقيتلإ

سض ببـسسب ناـك ،لــبــق ةـعـيـبـطـلإ فـعـُ
ةماخسضب ثدح ءإزإإ امّيسس  ةيرسشبلإ

وـه .توإ نـم مـّلـعإ ةـماــيــق ثدح
يهتسشت تناك نإإو يتلإ ةعيبطلإ فعسض

مظلإ  تلإز ام اهنكل ،قّدسصت نأإ
اــمأإ .(٥١-٣١و١ :٠٢ وــي عــجإر)
يــّبر> برــلإ ماــمأإ خراــسصلإ هــنــعإإ

يمتنيف <يهلإإو
ةـعـيـبــطــلإ إإ
ةـــــــيرـــسشــبــلإ
يأإ ،ةدـــيدــــإ
تدّد يـــتـــلإ
تاــمأإ اــمدعـــب
ىـلـع حــيــسسإ
بــــيـــلــــسصـــلإ

ّدرو اـهــفــعــسض
هـتـماـيـقـب اـهـل
ىتـح .ةـمإرـكـلإ
،اــموــت طإسشإ

هديب ديسسلإ حإرج سسمي نأإ ،لبق نم
وه ام ردقب كسشلإ باب نم سسيل ،نمؤويل
رّكذتن .ناإإ نم ةدإزتسسإ إإ قوسش
هنـبإ ىـلـع عـّجوـتإ لـجرـلإ كإذ اـنـه
عوـسسي برــلــل لاــق اــمدنــع سضيرإ
رم) <اإإ مدع نعأاف ديسس اي نموأإ>
٤٢ :٩).

درسس باتك سسيل ليإإ نأإ مولعم
عوسسي برلإ ةاي ًاخيرأات و يئإور
يليإإ دإريإإ نإاف هيلع .سضرأإ ىلع
درسسلإ دّر سسيل اموت ةثدا انحوي
لاح هيلـع نوـكـتـسس ا ءاـبـنإإ وـه لـب
هدوعسصو دّيسسلإ ةمايق دعب ام نمؤوإ
امأإ .رهدلإ ءاهتنإ ىتحو ،ءامسسلإ إإ
إوـسشياـع نـيذـلإ يأإ ،نوـلوأإ دوــهــسشلإ
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مل نيذلل ىبوط  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اونمآاو اوري ـــــــــــــــــــــــ

تإومأإ نـــيب نم ماق حيسسملإ
عوـــــبــسسأإ يــف اــنــلـــفـــتـــحإ دقو
هقّقح يذلإ رـسصنـلإ إذـهـب مرـسصنـمـلإ

ّإإ ةمايـــــقلإ نَلعت مل .توملإ ىلع
ذـيـمـتـلـل ةدرـفـنـم ٍتإروـهــظ يــف
نـيـعـمـتـجـم لـسسرـلـل مـث ،ةوـسسنــلإو
دحأإ إذـه يـف .اـموـت ءاـنــثــتــسساــب
لوـق رـكذـن اـموـت دحأاـب فورـعـمــلإ
إوري مل نيذلل ىبوط> :هذيملتل ديسسلإ

.<إونمآإو
دّرجم إذه دّيسسلإ لوق نكي مل

دنع .ناميإإ مدعل هذيملـتـل ٍتيـكـبـت
نيعمتجملإ ذيمتلـل لوأإ روـهـظـلإ
(٠٢ :٠٢ وي) <هبنجو هيدي مهإرأإ>
حمسست نل ناسسنإإ ةعيبط ّنأإ هملعل
ةمايق يأإ ،ةعيبطلإ قوفي ام مهفب هل
.يتإذلإ هناطلسسب تإومأإ نم ٍتيم
هـتـماـيـق رـهـظـي نأإ دـّيـسسلإ دإرأإ دقــل
إذل .اهنم ذيمتلإ نّقيتيل ةنياعملاب
رمأإ إذه رهظـُي نأإ ًاـبرـغـتـسسم سسيـل

نع ًابئاغ ناك يذـلإ اـموـتـل ًاـقـح
.لوأإ عامتجإإ

:نيّمهم نيدعُب لوقلإ إذه لمحي
اّمأإ .يلبقتسسملإ دعـُبـلإو ّيـنآإ دعـُبـلإ
يتلإ ثإدحأاب طبتريف ّينآإ دعُبلإ
نأإ إودإرأإ دوهيلإ .دّيسسلإ ةمايق تقفإر
ةوـسشرـب إوـماـقـف ةـماـيـقـلإ إوـبّذـكــي
إوقرسس ذيمتلإ ّنإإ إولوقيل سسإّرحلإ
لوقت ٌةعئاسش ترسشتنإ ،إذكه .دسسجلإ
إوـنـمآإ نـيرـيـثـك ّنأإ ّإإ .مـقـي مـل هـّنإإ

ةعئاسشلإ هذه مغر ةمايـقـلاـب ًاـقـح
حيسسملإ نيعلإ ّمأاب إوري نأإ نود نمو
.مئاقلإ

ٌقّلعتمف يلبقتسسملإ دعُبلإ اّمأإ
و تنمآإ يتلإ ةـقـحـلإ لاـيـجأاـب
دق حيسسملإ ّنأاب اهناميإإ ىلع لإزت
.رــمأإ نــياــعــت نأإ نود نــم ،ماــق
لب مئاقلإ دسسجلإ َري مل نمل ىبوطف
باتكلإ يف هأإرق ام لخ نم نمآإ

ليإلا ــــــــــــــــ
(١٣-٩١ :٠٢ انحوي)

يــسشع تناــك اكلذ ُةــ
ِعوـبـسسأإ ُلوأإ وـهو ِموـيـلإ

ناك ثيح ٌةقلغُم ُبإوبأإو
ًافوخ َعمت ُذيـمـتـلإ

ُعوـسسي ءاـج دوـهــيــلإ نــم
لاـقو *ِطـْسسوـلإ  فـقوو
لاق املف *مكل ُمسسلإ مهل

.هـَبـنـجو ِهـيدي مـُهإرأإ إذــه
إورسصبأإ ح ُذيمتلإحرفف
ًةـيـناـث مـهـل لاـقو *برـلإ
ينلسسرأإ اـمـك مـكـل ُمـسسلإ
*مـكـُلـسسرأإ اـنأإ كلذــك ُبآإ

مهـيـف خـفـن إذـه لاـق او
َحورـلإ إوذــُخ مــهــل لاــقو
رََفغ نَم *سسدقـــــــلإ

نمو مهـل رـَفـغـُت مهاياطخ
*ْتَكِسسمُأإ مهاياطخمتكسسمَأإ
َرَسشَع ْيَنثإإ ُدحأإ اموت امأإ
ملف مأإوتـلإ هـل ُلاـقـي يذـلإ
*عوسسي َءاجحمهعمنكي
َنورخآإ ُذيمتلإ هل لاقف
لاقف .برلإ انيأإر دق اننإإ
َرــَثأإ ْنــِياـــعأإ  نإإ مـــهـــل
عسضأإو ِهيدي  ِ ماسسإ
ماسسإ رـثأإ  يـعـبـسصإإ

 ِهـبـنــج  يدي ْعــَسضأإو
ٍمايأإ ِةيناـمـث دعـبو *نـمؤوأإ

ًخإد ًاسضيأإ ُهذيمت ناك
ُعوسسي ىتأاف مهعم اموتو
 َفقوو ٌةقَلغُم ُبإوبأإو
*مكل ُمسسلإ لاقو طْسسولإ
كعبسصإإ تاه :اموتللاقمث
ِتاهو يدينياعوانههإإ
و يبنج  اهْعَسضَو كدي
*ًانمؤوم لب ٍنمؤوم َغ ْنكت
يّبر :هل لاقو اموت باجأإ

يهـلإإ هد إوأإرو هوـقـفإرو دـّيـسسلإ
 هبلسص ىتـحو هـتاـيآإو هـمـيـلاـعـت

إونوكي نأإ ّبرلإ ءاسش دقف ،هتمايقو
نم ًامئاق هتنياع نيراتإ  مه
مهنيب نم نوكي نأإو ،ًإدجَمُم توإ

.إونمآإ مث إوّكسش ْنَمو ًإروف إونمآإ ْنَم
ةطقن ،خيراتلإ  ،مه إونوكي نأإ يأإ
هتايحو يـحـيـسسإ ناإإ قـطـنإ

 ةسسينكلإ.  دعب هتإروهظ ةفاك
و ،رِدابُإ وه برلإ ناك ةمايقلإ

ئداب  ذيمتلإ هفرعي  اهمظعم
وه ،روهظلاب رداب وه امكو .رمأإ

كير  رداــــبإ ًاـــــمود ناـــــك
إوــناــك طــقــف اــهدنــعو ،مــهــناإإ
هتنياعم ىتح ،رخآإ ىنع .هنوفرعي
نود نـم ،يـفـكـت نــكــت  ًاــمــئاــق
رسصعلإ دعب ام نونمؤوإ امأإ .ناإإ
نـيذـلإ ناـمز دعـب اـم يأإ ،وـسسرــلإ
رـسشاـبإ لاـسصتإ كإذ مـهـل يـطــعُأإ
 ءؤوهف ،توإ نم مئاقلإ حيسساب
نوفرعي مهّنكلو ًامئاق حيسسإ إوري
ىنع .هوأإر دق راهطأإ ذيمتلإ نأإ
حيسسإ كل رهظي نأإ مهإ سسيل ،رخآإ

ىنعم ،ًانيقي ،تنأإ مهفت نأإ لب ًامئاق
ىنعإ طسسبأإ لكسشب وأإ ،ًامئاق هروهظ
ينيقيلإ مهفلإ إذه .هتمايقل يقيقإ

 إإ قــّقــحــتـــي ع ةاــيــح سشيــَع
 سصإ ىرسشُب يّقلت يأإ ةسسينكلإ
ةرسشاعم يأإ .اهعم لعافتلإو ليإإ
نـع فـسشكـي لإز اـم يذــلإ حــيــسسإ
اـنـيـلإإ هـلـقـنـي اـم لـخ نـم هـسسفــن
ةيمـهأإ اـنـه نـمو) نوـلوأإ دوـهـسشلإ

.(لوأإ دوـهـسشلـل ًاـمـئاــق هروــهــظ
هآإر يذلإ ،توإ نم مئاقلإ حيسسإ
توإ نم ًامئاق نوـلوأإ ذـيـمـتـلإ

يقابلإو نآإ انعم رسضاإ هسسفن وه
:٨٢ ىتم) رهّدلإ ءاسضقنإ إإ انعم
يتلإ هتسسينك لخ نم نكلو (٠٢
هروسضح رإرمتسسإو هدسسج لعفلاب يه
تقولإ  يهو ،اعلإ  يّسسإ

- هجول ًاهجو- ءاقللإ ناكم هنيع
:٤٢ وـل) زـبإ رـسسـَك دنـع حـيـسساـب
٥٣).



َكنأ :عوسسي هل لاق *يهلإإو
نيذلل ىبوط ،َتنمآإ ينَتيأإر

 َرَخُأإ ٍتايآإو *إونمآإو إوَرَي
ماـمأإ ُعوـسسي عـنــسص ًةثــك
إذه  بَتـكـُت  هذـيـمـت
تبتُك دقف هذه امأإو .باتكلإ
وـه عوـسسي نأاـب إوـنـمؤوــتــل
َنوكت يكلو .هللإ ُنبإ ُحيسسإ
  .همسساب ٌةايح متنمآإ إذإإ مكل

لمأات ـــــــــــــ
 ماقو ُقو بلُسصو ...>

.<...ثلاثلإ مويلإ
.ًاتباث انناإإ نكـيـل

نوطـقـسسي نـيذـلإ طـقـسسيـلـف
نوديري مهنأإ ا ،مهدحجب
ىلع تبثاف ،تنأإ امأإ .كلذ

،ةمايقلاـب ناإإ ةرـخـسص
كعنقي ًايقوطره كت و
ذإإ .ةمايقلإ ىلع فيدجتلاب
إوعمسسي نأإ نوديري  مه
نإإ> :بتك يذلإ سسلوب إإ

مـــقـــي  حـــيـــسسإ ناــــك
،ةــلــطاــب ًإذإإ اــنــتزإرــكـــف
لب ،لطاـب ًاـسضيأإ مـكـناإإو
،هلـل روز دوـهـسش اـنـيـحـسضأإ

هنأاب هللإ ىلع اندهسش اّنأ
 وـــهو ،حـــيـــسسإ ماــــقأإ
،(٥١-٤١ :٥١روك١) <همقي
نإإ> :كلذ دعـــــــبفاسضأإو
ب نــم ماــق دق حــيــسسإ
...نيدقإرلل ةروكاب تإومأإ

مـث اــفــيــكــل ىءإي هــنإإو
:٥١ روك١) <رسشع ينثإل

نمؤوت  تنك نإإ .(٥ ،٠٢
انثإإ كيدلف ةدحإو ةداهسشب
ىءإرـت> مــث ،ًإدهاــسش رــسشع
كأ ١) <ًاعم ةئمسسمخ نم
 إوناك نإاف .(٦ :٥١ روك
،رـسشع يـنـثإاـب نوـنــمؤوــي
سسمإ ةداـهـسش إوـلـبـقـيـلـف
<بوقعيل ىءإرـت مـث> .ةـئـم
ةسسينكـل فـقـسسأإ لوأإ ،هـيـخأإ

ةسص موي ـــــــــــــــــــــــــ
ةيناثلإ ةيونسسلإ ىركذلإ يف

يجزاي سسلوب نينإرطملإ فاطتخ
ةسسينكلإ تسصسصخ ميهإربإ اـنـحوـيو
دحأإ موي ةيسسكذوثرأإ ةـيـكاـطـنأإ

(ديدجـلإ دحأإ)٥١٠٢ ناسسيـن٩١
سسئانك ةفاك يف ةسص موي نوكيل
نم ،راسشتنإإو نطولإ يف ةيكاطنإ
ىــلإإ نــيـــنإرـــطـــمـــلإ ةدوـــع لـــجأإ
ىلإإ نيفوطخملإ رئاسسو امهيتيسشربأإ

.مهيوذ
ةيكاطنإ يتكريرطب نع ردسص دقو

مورـلإ يـتـسسيـنـكـل قرـسشمـلإ رـئاــسسو
سسكذوـثرأإ ناـيرـسسلإو سسكذوـثرأإ
سسلوـب> :هـيـف ءاـج ًاـكرـتـسشم ًاـناـيـب
يف ةّرم افقو .ةمكاحم يف انحويو
نافقيو ،ةّيحـيـسسمـلإ ةراـسشبـلإ ةـيإدب
ةـعـقــبــلإ يــف ،موــيــلإ ىرــخأإ ةّرــم
تفـلـتـخإ نإإو ،اـهـنـيـع ةـيـفإرـغـجـلإ
لـق ةـمـكاـحـم اـهــّنإإ .تاــيــمــسستــلإ لب ،قرسشلإ يف طقف سسيل ،اهريظن

مل اهتإدإدترإ .رسصاعملإ انملاع يف
تمحقأإ لـب ،طـقـف نـيـيـسضرأإ ْبسصت
هيف ُةبلغلإ ٍلإزن يف ،ًاسضيأإ ءامسسلإ
مـكـحـلإ هـل يذـلإ ،مـيـظـعـلإ ناـّيدلــل
ةـيـسضق ،ةـيـسضقـلإ هذـه يـف رـيــخأإ
 .ّقحلإ هلإإ ةّيسضقو ّقحلإ ناسسنإإ

ريغ ةمكاحمـلإ هذـه اـمـّبرـل
نيَفوقوملإ ّنأإ ّنظلإ بلغأاف ،ةئفاكتم
 امهتّيسضق يف ةعفإرملإ امهعسسي.
دقو ،نّيبلإ اـمـهـُباـطـخ إذوـه نـكـلو
اـمـهـتاـيـحو اـمـهـيـَحورــب هإرــّطــسس
،عاطقنإ نود ةّرمتسسملإ امهتداهسشو
:ملاعلإ إذه ةّيّرب يف دّدرتيو حدسصي

امب نحتمُن ،ناميإإ َةوخإإ اي ...
ديلاب هانمدخو هب انرّسشبو هب اّنمآإ

مويلإ سشيعن اننأإ  :ريمسضلإو بلقلإو
يـف اـهدعـب اـيـحــنــل سضرأإ ىــلــع
نأإ هـل ّقـحـي ناـسسنإإ ّنأإو ،ءاــمــسسلإ
إذـهـب مدخـيو ّقـحـلإ هـلإاـب نــمؤوــي
انناميإإ .<هسسفـنـك هـبـيرـق> ناـمـيإإ
هتمدخ ىلإإ انعفدي ّقحلإ ناسسنإاب
نحن ثيح اـنـلز و ،اـنـلـلـح اـمـنـيأإ

مـيـنإرـت نـم هـعـمـسس اـمو سسّدقــمــلإ
.دّيسسلإ ةمايق نع ربخت ةّيسسنك

نم رثكأإ هتردق دّيسسلإ رهظأإ دقل
نم نوريثك ٌسصاخسشأإ هب نمآإو ةّرم
نكت مل .اهلعف يتلإ بئاجعلإ لخ

دعب يأإ ،مايأإ ةعبرأإ دعب رزاعل ةماقإإ
يتلإ بئاجعلإ رخآإ ،هدسسج نتنأإ نأإ

باـيـغو ،فوــخــلإ نأإ ّإإ .اــهــلــعــف
ناك ،ناـمـيإإ دّدسشي يذـلإ يّزـعـمـلإ
نايسسن دنع مهناميإإ سصاخسشأإ دقفُي
إوـنـمآإ نـيـناـجـمـلإ .هوـنـياـع دق اـم
ناميإإ ّنأإ ّإإ ًاسضيأإ نايمعلإو حسسُكلإو
.تبثي مل بئاجعلإ هذهل نينياعملإ
لب هناميإإ يف تبثي مل هسسفن سسرطب
دئاق .دوهيلإ نم ًافوخ دّيسسلإ ركنأإ
بئاـجـع ىأإر اـمدنـع نــمآإ ةــئــمــلإ
ىلع دـّيـسسلإ توـم ةـعاـسس ةـعـيـبـطـلإ
طوبــغملإ كلذ جتـحـي مـلو بيـلـسصلإ
ّنأاب فرتعيل ةمايقـلإ ةـنـياـعـم ىـلإإ
اّمأإ .هللإ نــــبإ اقح ناك بولسصملإ
كلت ّلك نياع يذـلإ ذـيـمـلـتـلإ اـموـت
نع ًائِبنُم دّيـــــسسلإ عمسسو تإزجعملإ

لسسرلإ لوــــق قّدسصي مــــلف ،هتمايق
إوأإر اــمك هينيعب ىري نأإ دإرأإ لب
.مه

انتايح يف حورطملإ لإؤوسسلإ
نيبّوطملإ نم نوكن له :وه مويلإ

انتإوذ عسضن له ؟ةمايقلاب نمؤونف
لاقف قبسس نـيذـلإ سصاـخـسشأإ نـيـب
مهناميإ نيبّوطم مهّنإإ دّيسسلإ مهنع
؟ةنياعم ريغ نع

ربكأإ تإزجعمو تايآإ مويلإ انل اّنإإ
حور انل .ةرسشابـمـلإ ةـنـياـعـمـلإ نـم
دعـب نـبإإ اـنـل هـلـسسرأإ يذـلإ ّقـحــلإ

سسدقلإ حورلإ .ءامسسلإ ىلإإ هدوعسص
ذيمـتـلإ قّرـفـت هـلوـلـح لـبـق يذـلإ

إوأابتخإو ،دّيسسلإ لاقتعإ دنع ًافوخ
دعـب دوـهـيـلإ نـم ًاـفوـخ ٍةـّيـلـع يــف
دـــــسضاعلإ وــه ُحورلإ إذه .هتمايق
امك .ناميإإ يف انل تـّبـثـمـلإو اـنـل
ةرسصنعلإ دعب ذيمـتـلإ ُحورـلإ تـّبـث
دلــجـــلإو بلـــسصلإ إوـــسشخـــي مـــلـــف
نينمؤوملإ مويلإ تّبثي ،داهطسضإإو
 .ناميإإ يف



إذه نع ديحـن نـل .نوـمـيـقـم موـيـلإ
ّلك اّنم ّقحتسسي وهو ةلمنأإ ديق مزعلإ
إذـه ةـمإرـك نـع ًاـعاــفد ةــيــحــسضت
قوسس يف هئييسشتو هميزقتب ناسسنإإ
هسضرعي يذلإ رسصاـعـمـلإ ةـيـناـسسنإإ
إذهب .ةمـيـثأإ تاـبراـسضم يـف ةـعـلـسس
ةسصيخرلإ ميزقـتـلإ ةـكوـسش ترـسسكـنإ

.ةمإركلإ ةمكاحم يف
مكيلع َفخي  ،ءاجرلإ َةوخإإ اي

ةمايق ءاجر> ىلع ُمَكاحُن امّنإإ هّنأإ
اهـخرـسص .(٦ :٣٢ عأإ) <تإوـــــمأإ
مفلاب اهلوقن نحن اهو ،ةّرم سسلوب
يتآاب إوكتـفـي نأإ نوديرـي :نآـمـلإ

نوملعي  مهو ،ينآإ باسسح ىلع
قلخ امّنإإ سضرأإو ءامسسلإ ّبر ّنأإ

يتـلإ ةـفاـسسمـلإ عـطـقـنـل كلـتو هذـه
غلبنو ناميإإ حورب امهنيب لسصفت
قيقحتب ءاجر نم انيتوأإ امب هيلإإ

ةيناـفـل ةاـيـحـلإ هذـه ّنإإ .اـنـل هدعو
ّلكب ونرن نحنو ،ةيقابف كلت اّمأإو

ءاجرلإ إذه ىلع إوقبت نأإ انحرإوج
مكداسسجأإ ءإزإإ سضبإرلإ توملإ مامأإ

انءاجر نأإ ّإإ .اهكلـهـيـل مـكـحإورأإو
ةـكوـسش رـسسك دق حـيـسسمـلإ ةـماـيــقــب
.تابثلإ ةمكاحم يف توملإ

نأإ ّكسش  ،ةـبـحـمـلإ َةوـخإإ اـي
 هذهـك ةـمـكاـحـم يـف اـنـباـسصتـنإ
ءرـمـلإ اـهـل ىرـبـنإ إذإإ ّإإ مـيـقـتــسسي
ّزعي إذل .هنامـيإإو هـتـّيوـه ةـقـيـقـحـب
،انل حيسسملإ ةّبحم نوخن نأإ انيلع
بولقلإ مُلظَت نأإ ًاسضيأإ انيلع ّزعيو
اهعم لهـسسي ةـجرد ىـلإإ رـئاـمـسضلإو
لاكسشأإ ّلـكو تإوزـنـلإ برد جاـهـتـنإ
ةوخإإ اي مكإرن .ةيـسضغـبـلإ ةـّيـناـنأإ

طسسو مكتّبحم ىأإرمب انبولق جلثتف
اــهــب تردحــنإ ةـــّيـــناـــسسنإإ ماـــكر
ّلكب ميحجلإ بإوبأإ ىلإإ اهتّيلوسصو
ةّبحمـلاـب .ىـنـعـم نـم ةـمـلـكـلـل اـم
لك نوزاتجت اهبو ،ءيسش ّلك نوبلغت
هـلإإ توـكـلـم ىــلإإ توــمــلإ لاــكــسشأإ
توـمـلإو راــمدلإ طــسسو .ةــّبــحــمــلإ

مْكحك مكتّبحم ءانب ولعي ،ثبعلإو

لـكــلإ رــخآإو> .مــيــلــسشروأإ
<هّودع سسلوب انأإ  ىءإرت
نـَم .(٦-٥ :٥١ روـك١)
اـهـب دي ةداـهـسش سضفرـي
نـم ناـك يذـلإ اــنأإ> ؟ّودع
:١ وميت١) <ًإدِهطسضم لبق
.ةمايقلاب نآإ رسشبأإ ،(٣١

ةمايق دوهسش مه نوثك
ءوـسضو لــيــلــلإ :سصــّلإ
قلإ ةرخسص ،ماتلإ  رمقلإ
يذلإ رـجإو ،هإوـح يذـلإ

ىأإر هنأ ،دوهيلإ مامأإ متُخ
جرحُد يذـلإ رـجإ ،برـلإ

دهسشي (٢ :٨٢ ىتم) ذئدنع
لإزـي  وـهو ،ةـماـيـقـلاــب
.نآإ ىـتـح اـنــه ًاــمــئاــق
إوناك نيذـلإ هـلـلإ ةـكـئـم
ةمايقل إودهسش ،نـيرـسضاـح

،(٤ :٤٢ ول) ديحولإ نبإإ
اـموـت ،اـنـحوــيو سسرــطــب
عرسسأإ نيذلإ لسسرلإ يقابو
نأإ إوأإرو قلإ إإ مهسضعب
اهـب ّفـُل يـتـلإ ـ فـئاـفـلـلإ

تناــــك ـ نــــفدلـــــل هدسسج
ةمايقلإ دعب كانه ةحورطم
إوسس نورخآإو ،(٦ :٠٢ وي)
راـثآإ إوأإرو هـيـلـجرو هــيدي
وي ،٩٣ :٤٢ ول) ماسسإ

ًاعيمـج إوـّقـلـتو (٧٢ :٠٢
:٠٢ وي) ةيسصإ ةخفنلإ

ةطلسس ًاعيمـج إوـلاـنو (٢٢
حورلإ ةوقب اياطإ نإرفغ
.(٣٢-٢٢ :٠٢ وي) سسدقلإ
نـعـمـسس يـتإوـلـلإ ءاــسسنــلإ
سسابل نيأإرو،ميظعلإلإزلزلإ
،جـلــثــلاــك سضيــبأإ كإ

ىتم) عوسسي يمدقب نذخأإو
يتلإ فئافللإو ،(٩-٢ :٨٢
اهكرتو اهب ًاـفوـفـلـم ناـك
ىبوط>ـف ... .هتـماـيـق دنـع
.<إونمآإو إوري  نيذلل

يميلسشروألا سسلك سسيدقلا

.ريمسضلإ ةمكاحم يف مَربم
تتاب ،ةـّيـناـسسنإإ َةوـخإإ اـي ...

نم ربكأإو ،ةعامج نم دعبأإ انتّيسضق
وه انّكحم .ةقطنم نم عسسوأإو ،نطو
اــنــمــلاــع يــف ةــّيــناــسسنإإ ّكحــم
ًةمدخ ،اههيوسشت مكـحـب ،رـسصاـعـمـلإ
نـحـن .ةـعّوـنـتـم برآاـمو حـلاـسصمـل
هذه نوعي نمم نيريثكل نوركاسش
اهئإوتحإ ىلع نولمـعـيو رـطاـخـمـلإ

لّوحتـن نـل .اـهـئردو اـهـتـجـلاـعـمو
ّكفو اهّلحب بلاطُي ةّيـسضقـل ًاـنإوـنـع
مـتـنأاـف .كلذـك اـنـسسلـف ،اـهـتـيــجــحأإ

ناكم نم نورهاسس نحـن !اـنـتـّيـسضق
نوديري نيذلإ رئامسض ىلع انتماقإإ
ةّيسضق :انتّيسضقب كتفلاب رإرـمـتـسسإ
.قحلإ هلإإ ةّيسضقو ّقحلإ ناسسنإإ
ريسصيف ،رإودأإ بلقنت نأإ لقعُي أإ
يف ناك ولو ًايسضاق هيلع موكحملإ
نإإو هيلع ًاموكحم يسضاقلإو ،ةنإزنز
؟ربنم ىلع ناك

،ّيلعلإ نيمي راسصتنإ وه إذه ...
مــيدتسسملإ اناقتـلـم اـّمأإ !اـنـبو مـكـب
،ّلـكـلإ لـجأإ نـم ةـسصلإ يــف وــهــف
دجملإ هل يذلإ ىلإإ مـكـعـم اـهـعـفرـن
!دبأإ ىلإإ كلملإو دوجسسلإو ةردقلإو
.<نيمآإ

سسويجرواج سسيدقلا ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسويجرواج سسيدقلإ ديع ةبسسانمب

ةـيـسشرـبأإ يــعإر ةداــيــسس سسأإرــتــي
ةسص ةمدخ سسايـلإ تيـلوـبورـتـمـلإ
ءاـسسم نـم ةـسسداـسسلإ دنـع بورــغــلإ
سسإدقــلإو  ناــسسيــن٢٢ ءاـعــبرأإ
حاـبـسص نـم ةرـسشاـعـلإ دنـع يـهــلإإ
ةيئإردتاك يـف ناـسسيـن٣٢سسيمخلإ
  .سسويجرواج سسيدقلإ

ةر-سشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا--ك--ملا--ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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