
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(22-٤1 :2 سسضسفأا)
وهَ حيضسا نإاُ ةوخإا اي

ِنثإلا َلـعـج وـه اـنـُمـضس
ِهدضسج  َسضـــَقــــَنوً ادحاو

ضسلا َطـئاـح ا ِجاـيـيأا َزـجا
َسسوـماـن َلـطــَبأاو *ةوادعــلا
َُقلخيلِ هِضِضئارف  اياضصولا
ًاـناـضسنإا هـِضسفــن ِ نــثإلا

هــــئارــــجإاــــبً اديدجً ادحاو
امهيَلـكَ حـلاـضصـُيو *مـضسلا

 هللاَ عمٍ دِحاوٍ دضسج ِ
 َةوادعلا ِهلتـَقـب ِبيـلـضصلا
ضشبو َءاــجــف *هــِضسفــن مــكرــ
مكـنـم َنـيديـعـبـلا ِمـضسلاـب
اـنــل هــــب نأل *بـيرـقـلاو
 ِبآلا إاَ لضصوتلا انيلك
َءاـبرـغ مـُتـضسلـف *دحاوٍ حور
وـنــطاوــم لــب َءلَزــُنو ُدعــب
*هلـلا ِتيـب ُلـهأاو َضسيدقـلا

ِسساـضسأا ىـلـع مــتــيــنــُب دقو
ُرـجـحو ِءاـيـبـنألاو ِلــضسرــلا
حيـضسا ُعوـضسي وـه ِةـيوازـلا
ضسنــُي هــب يذــلا *ُهــُضسفــن ُقــّ
ًكيه ومنيف ُهلـكُ ناـيـنـُبـلا

*برــــــلا  ًاـــــــضسدقـــــــم
ًاعم نونــبُتً اضضيأا متنأا هيفو
.حورلا  هللً انِكضَسم

تاّذلا دقت  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ةضسّدقا انتضسينك ّديعت

نيرضشت رهضش نم نيرضشعلاو يداا
إا هـلإلا ةدلاو لوـخد ديـعـل اـثــلا
ثثلا رمع نم تنكضس ثيح ،لكيهلا
ًةدلاو اـهراـيـتـخا ح إا تاوـنــضس

لكلا قلا.ّ 
نرقلا إا ديعلا اذه ديلقت دوعي

اثـلا ّيدـيا
ةّيبلاغ ىقتـضسـُتو
هنع تاـموـلـعا

ٍفــــلؤوـــم نــــــم
سسيّدقلل بوضسنـم
يــخأا بوــقــعـــي
اـــــم وأا ،ّبرـــــلا
لـيإا> ىــّمــضسي
وـهو ،<بوـقــعــي
لـيــجاــنألا نــم
.ةلوحنا

مّدـــــق دـــقــــل
يتلا امهتلفط ّةنحو ميكاوي نادلاولا
ّىبتل راظتنا لوط دعب اهب اِقزُر

 تمّدق دعب اميفو ،سسادقألا سسدق
،لكيهلا  تبضش يتلا ،ةلفطلا كلت
ل نم لمو ّبرلل ًةمأا نوكتل اهتاذ
؛ّوـتـبـلا اـهاـضشح  ّلـكـلا هـعــضسي
نيذه نم مّلعـتـن نأا اـنـنـك اذاـمـف
ةـمـئاّدلا اـمـهـتـلـفـط نـمو نـيَدلاوـلا
؟ّةيلوتبلا

ةاـيـح ةضس  اـنـقـّمــعــت اذإا
ضسيّدقــلا يدج ةــّنــحو مــيــكاوــي ــَ
اـيـناـع اـمـهـّنأا ىرـن هـلإلا حــيــضسا
عمتاّ نإا ذإا ،مقعلا ببضسب نيرمألا
اًضصاضصق مقعلا تعي ناكّ يدوهيلا

فيك نيوكتلا رفضس  أارقنف ،هللا نم

:ًـئاـق لـيـحار ىـلـع بوــقــعــي بضضغ
ةرمثِ كنع عنم يذلا هللا ناكم ّيلعلأا>
وه هللاّ نإا يأا ،(2 :03 كت) <نطبلا
كت) هحتفي يذلا وهو محّرلا قلغي يذلا

لخبي  ،ةاناعا هذه عم .(13 :92
اـمـهـتـنـبا اـبـهـي نأاـب نادلاوــلا ناذــه
.تاونضس ثثب اهب اِقزُر امدعب لكيهلل

 لهألا ّةيبلاغ ّيلضصي ،هذه انماّيأا،
اًددع ّبرلا مهـقزر نـيذـلا كئـلوأا ىـّتـح

نــــــم اًبــــــك
ىــّتـــح ،دلوألا

دحأا مهـيـتأاـي ل
اًبلاط مهـئاـنـبأا
حـــــبــــــضصي نأا

.ًابهار وأا ًانهاك
مّدـــــــق دـــقـــــل
ناــضســـيّدــقـــلا
ةـّنـحو مـيـكاوـي
اناـك اـم ىـلـغأا

يأا ،ناــــكــــل
،امـــــهـــتـــنـــبا

يدج> احبضصي نأا دعب اميف هأاتضساف
دق هللا نوـكـي اذـكـهو ،<هـلإلا حـيـضسا
ديلاقتلا امهـتـمـّطـح اـمدعـب اـمـهـعـفر
.ةّيرضشبلا تادقتعاو

اهتاذ ءارذعلا رم تمّدق ،اهرودب
رونلل ًءانإا>و <ايهـلإا اـًنـكـضسم> نوـكـتـل
ةرجُح>و <هنـم ىـندـُي ل يذـلا ّيـهـلإلا
هلإلا ةدلاو تافضص نم) <ةضسفنتا هللا
تضشاـع دقـل .(ديـعـلا ةـمدخ  ةدراوـلا

ناكو ّيلضصت لكيهلا  تاونضس ةّدع
تاّرا نم مك ،نحن ّامأا .اهلوعَي هللا

ّةيلكلاب ّبرلا يدي ب انضسفنأا انعضضو
عاوـــنأا ّلـــكـــب ّمـــتـــهـــن نأا نود نـــم
انبابضش نم مك ؟ةّيويندلا تامامتهلا

دادعـتـضسا ىـلـع مـه موـيـلا اـنـتاـّباـضشو
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امك ،هب يذتحن انمامأاً لاثم هلإلا
بضصن اًضضيأا بولضصا حيضسا عضضن
دقتّ نأا اًمئاد رّكذتن ّىتح ،اننيعأا
عم قفاي لبً هضس نوكي ل تاّذلا
هيلع بلضصن بيلضص إا جاتحيو ألا

ىّتح اعلا تاّذـلـم ّلـك نـع اـنـتاوذ
عم يتآلا توكلا ثرن نأا عيطتضسن
.قيّدِضصلاو راربألا

انّبر ليإا حيشسا عوشسي ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةراضشبلا رهوجّ نأا فرعن

ضس ّرضس ىـلـع موـقـي ديدا دهـعـلا دّ
 لّوألا مدآا حلفي  .ةملكلا هلإلا

دعـب .هـقـلـخ نـم ةــياــغــلا قــيــق
سصا باــب َلــِفـــُقأا ةـــئـــيـــطا

لضشف امّ لك ،نكل .همامأا ةضسادقلاو
ضشبـي ،هــقــيــق  دقــلا مدآا اـنرـّ
 .هلمكأا ديدا مدآاّ نأاب ليإلا

اننيبّ لحو ،اًدضسج راضص ةملكلا>
ًاءول بآل ديحو د هد انيأارو
ليإا  أارقـن اـمـك <اـقـحو ةـمـعـن
رئاضصلا ةملكلا اذهو ،(٤1 :1) ّانحوي

<لِمُكأا دق> بيلضصلا ىلع لوقي اًدضسج
(91: 03).

قيرطلا حبضصأا حيضسا - ةملكلا
اذه .هكولضس ناضسنإـل يـغـبـنـي يذـلا
إا ةـبـضسنـلاـب وـه يذــلا ،قــيرــطــلا
ناك ،تاومضسلا إاٌ ءاقترإا ناضسنإلا
،اًراقتفاو ً،لزانت حيضسا إا ةبضسنلاب
مكيف نكيلف> :تاذللً ماك ًاغارفإاو
عوضسي حيـضسا  يذـلا رـكـفـلا اذـه
 هللا ةروضص  ناك ذإا يذلا ً،اضضيأا
هللً لداعم نوكي نأا ًةضسلخ بضسحي
ٍدبع ةروضصً اذخآا هضسفـن ىـلـخأا هـنـكـل

 دجُو ذإاو .سسانلا هبضش ً ارئاضص
عاطأاو هضسفن عضضو ناضسنإاك ةئيهلا

كلذـل .بيـلـضصلا توـم توا ىــتــح
قوف ًامضسإا هاطعأاوً اضضيأا هللا هعفر
.(9-٥ : 2) <مضسإا لك

،سضرألا إا حيضسا رضضح امدنع
لوضسرلا سسلوب لوقي .هولبق نوليلق

ليإلا ــــــــــــــــ
(٧3-٥2 :01 اقول)

 إا اند نامزلا كلذ
لاــقو يــضسوــماــن َعوــضسي

راذاـم ُمـّلـعـم اـي هـل ًاـب
َةاـــــيا َثِرأل ُلـــــمــــــعأا
اذاـم هــل لاــقــف *ةــيدبألا

فيك .سسوماـنـلا  َبـِتـُك
ِبِبحأا لاقو َباجأاف ُ*أارقت
كِبلـق لـك نـم َكـَهـلإا برـلا

لـك نـمو كـِضسفـن لـك نـمو
كـِنــهذ ّلــك نــمو كــِتردق
هل لاقف *كِضسفنك َكبيرقو
ْلـَمـعإا .َتبــجأا باوــضصلاــب
نأا دارأاــف *اــيــحــتــف كلذ
َعوضسيل لاقفُ هَضسفنَ يّكَزُي
ُعوضسي داعف *يبيرق َنمو
ًاِردحنمٌ ناضسنإا ناك لاقو
اـحـيرأا إا َمـيـلــضشَروأا نــم
ُهورَعفٍ سصوضصل ب عقوف
يح ب ُهوكرتوُ هوحرجو
ًانهاك نأا قـفـتاـف *ٍتيـمو
كـــلذ ًاِردحـنـم ناـك
نم زاجوُ هَرضصبأافِ قيرطلا
يول كــلذــكو *ِهــــماــــمأا
ِناــــــــــــكا ىـــــلإا ىـــــتأا

ِ*همامأا نم زاجوُ هَرضصبأاف
رمً ارِفاضسم ايِرماضس نإا مث
اندف *نـنُ هآار اـمـلـف ِهـب
ِهـِتاـحارـج َدــمــَضضو ِهــيــلإا

ًارمخو ًاتيز اهيـلـع بـَضصو
هب ىتأاوِ ِهتباد ىلعُ هلمحو
*ِِهرمأاب ىنتعاوٍ قدنُف إا

لـه ؟ّبرـلا ةـمد مـهـتاوذ دقــتــل
هـلـلا ةـّب ىـلـع اــنءاــنــبأا يــّبرــن
تاّذــلا ةــّب ىـــلـــع مأا بيرـــقـــلاو
ّلك  انبابـضش ىرـن اـنـّنإا ؟تاّذـلـلاو
ىلع عنضشي نمّ لك ءارو نوضسي موي
ةملكّ لك قّدضصم اهماّدخو ةضسينكلا
نود نـم تناــك وــلو ىــّتــح لاــقــُت
كلـت ةـّيـبــلاــغ يــه اــمــك) هارــب
نياعن هضسفن تقولا و ،(ليواقألا
ةـّيـتوــنــهــكــلا تاوــعدلا  اــحــضش
 انّنأا وه ببضسلا ؟اذا ،ّةينابهرلاو
نوكن نأا رـم ءارذـعـلا نـم مـّلـعـتـن
 .ّبرلل طقفو ،<ّبرلل ةمأا>

،لكيهلا إا رم ءارذعلا تلخد دقل
إا تفتلت نأا نود نم ،هيف تضشاعو
اًمئاد ناك يذلا هللا إا ىوضسٍ رمأاّ يأا
تحبضصأا امدنع ّىتح .اهينيع بضصن
اهنبا إا رظنت اهد هلإلً ةدلاو
ضشبـي يذـلاو ،دوذا  عوــضضوا رـّ

 او ،لكيهلاامك ...بولضص اهد
ك عاـمـضس ىـلـع نـيرـخآلاّ ثهم،

ليلا اناق سسرع  ثدح املثم
ل ،اًذإا ،يقيقا نمؤواف .ماّدا عم
وحن يأا ،دحاوٍ هاجّتاب ىوضس رظني
هتاذ بلضصي فيك هنم ّملعتيو ّبرلا

ًاما نيرخآلا لجأا نم اهاّيإا ًامّدقم
،بيلضصلا ىلع عوضسي ّبرلا لعف امك
ّةنحو ميكاوي ناضسيّدقـلا لـعـف اـمـكو
نأا لجأا نم امهتنبا نع اّيلخت امدنع
تلعف امكو ،لكيهلا  هللا مدخت
نوكت نأا تلبق امدنع رم ءارذعلا
.ءارذع امأا

 ثك رومأا ةّمث ،انرضصعة لّو
ّمتهن انـحـبـضصأا ذإا ّبرـلا نـع اـنرـظـن
لاّقـن فـتاـه ّيأاـبو سسبـلـن ا كأا
رهظـتـضس فـيـكو اـنـيديأا ب لـمـحـن

لـضصاوـتـلا عـقاوـم ىـلـع اــنــتروــضص
لـكأاـن مـعاـطـم ّيأاـبو يـعاـمـتـجإلا

ّلك ،رخآلا نم لضضفأا نوكن فيكو
رخآلاو نحن دعاضستن نأا نمً لدب اذه
ىـــــلإا يأا ،لضضفألا إا اًعم لضصنل
 .ّبرلا

 ةدلاو عضضن انوعد ،ةياهّنلا



ٌجراخ وـه اـمـيـف ِدغـلا و
امهاطعاونْيَرانيد َجَرــخأا
هـل لاـقو ِقدنـفــلاِ بِحاضصل
ُقِفنُت امهمو .ِهِرـمأاـب ِنـَتـعا

دنع كلُ هُعَفدأا انأاف اذهَ قوف
ِةثثلاِ ءلؤوه يأاف *يتدوع
ضسحـَت يذلل ًاـبـيرـق راـضص ُبـَ
لاـق *سصوـضصلـلا ب عـقو
ضص يذـلا .ةمحرـلا ِهـيـلإا َعـَنـَ

ِسضــْمإا ُعوــضسي ُهــل لاـــقـــف
.كلذكً اضضيأاَ تنأاْ َعنْضصاف

لمأات ــــــــــــ
طئاح هدضسج  سضقنو>

يأا زـــــجاا جاــــــيــــــضسلا
امهيلك حلاـضصيو ...ةوادعـلا

 هللا عم دحاو دضسج 
.<بيلضصلا

هللا نـــــبا سسّنأات دقل
إا ناـــــضسنإلا ديـــعُي يكل
دقف .ًـبـــق هـيـلـع ناـك اـم
،هتروضص ىـلـع هـقـلـخ ناـك
يأا ،هلاثمكو ،ارـحو ًـقاـع
رودقم ىلع لئاضضفلا لماك
هذــه .ناــضسنإلا ةــعــيــبـــط
ةــباــثـــ يــه تاــفـــضصلا
ةّيهـلإلا ةـعـيـبـطـلـل ٍتاـمـضس
ّمـهــلا نــع هزــنــتــلا يــهو
عم سشيوضشتلاو بارطضضلاو
لدعـلاو ةـمـكاو حــضصلا

.ّرــضش لــــك نــم رّرــحــتــلاو
ماـقأا دق هـلـلا ناـك هـيـلـعو
هّنإاف ـــ هتكرضش  ناضسنإلا

ّهـــقـــلـــخ ا نـــع لزــع

يرضشبلا لقـعـلا عـضضتو ،طاـيـضشلاو
ناإلا اـّمإا :نـثإا نـم راـيـخ ماـمأا

،لقعلا قئافلا يحولل عوضضا ع
ةـطاـضسب ّلـكـب وأا ،يـهــلإا وــه يذــلاو
نـياـبـي هـّنأا ااـط باـتـكــلا قــغإا
ةـيادب ذـنـم ،اذـكـهو .ماـعـلا قـطـنا
نعو ةراضشبـلا نـع مـّلـعـتـن ،لـيإلا
كلذ غو ...ّبرلا براو ديا

.ّةيبئاجعلا ثادحألا نم
نلعتضسي ،وألا تاحفـضصلا ذـنـم

هلاوقأاّ لك .اًعم اًناضسنإاو اًهلإا حيضسا
اهّنأا ّلإا ،ةّيرضشب اهنوك عم ،هلاعفأاو

اـًمود كاـنـه .ةـهوـلألا مـتـخ لــم
نم ،حيضسا قفارت ةقراف تامع
دعبو ،هتضسم ةـلـيـط ،هدـيـم لـبـق
.تاومألا ب نم هتمايق

َّةيهولأاّ كضش غ نم ليإلا نِلعُي
ّنأا عمو .امهيلك هـَتوـضساـنو حـيـضسا
َِبتُك هّنأاّ لإا ،هللا نم ًىحوم باتكلا

فضصي ،ءايحأا ،يرضشب نيرّر نم
نـم نـّك اـمـك روـمألا مـهــنــم لــك
اهعمضس امك وأا ،اـهضسفـتو اـهـتـيؤور
يـحو> ةراـبـعـب .ناـيـع دوـهـضش نــم
ًمع ينعن <يهلإا ماهلإا> وأا <يهلإا

عم مغانتب رضشبلا هيف مهاضسي اًّقخ
نواعتلا نم عون هنإا .سسدقلا حورلا

.(ygrenyS) رزآاتلاو دضضاعتلاو
ل ةعبرألا ليجانألا ب تاقورفلا

.ةلاضصأاو ةدحو لب ،سضقانتّ يأا ينعت
 اهّلك درضسلا لـيـضصاـفـت تناـك وـل
رمألا ناك ،ةدّحتم ةعبرألا ليجانألا
ةـّيـعوـضضوـم مدع ًاـمـتـح يـنـعــيــضس
ةـياور إا مـهزاـيـحــناو ،نــيرّرا

 .ةدحاو
ليإا ُهَدحَو .لماكـتـت لـيـجاـنألا

ليجانألا ةّيقب نع فلـتـخـي اـّنـحوـي
سسيل نكلو ّةيـئاورلا ّةطا ثيح نم
ليجانألا .ّةيئاورلا ةكبا ثيح نم
ـــ سسقرم ـــ ىـتـم) ةـّيـئازإلا ةـثـثـلا
اـيــنــمز ًــضسلــضست سضرــعــت (اــقوــل
زّكري عبارلا ليإلا امنيب ،ثادحأل

اًنومضضم لم اهنيعب ثادحأا ىلع
.هيلع ءوضضلا طـيـلـضست ّمـتـي اـيـتوـهل
نم حيضسا ىلع ّملكتي ةيادبلا يفف

ينانويللوً ةع دوهيلل> ناك هنإا
هلأاضس امدنع .(32 :1 وك1) <ًةلاهج
نــبا حــيــضسا تنأا لــه> :اــفاـــيـــق
انأا> :عوضسي ّبرلا هباجأا ،<؟كرابا

ةّدر نـــم .(26-16 :٤1 رـم) <وــه
مهفن ،هبايث قّزم امدنع افايق لعف
ةزـفــتــضسم تناــك ةــباــجإلا ّنأا مــك
ناـك عوـضسي ّبرـلا باوـج ،دوـهـيـلــل

ينانويلل ّامأا .دوهيلل ىك ةع
مدع ببــضسب ،ةــلاـــهـــج ناـــك دقـــف
قئافلا هلإلا ّنأاب لوبـقـلا مـهـناـكـمإا
،كَردا غو روظنا غو ةفرعا
ّلك  رضضاا ،ملعلاو ةردقلاّ يلكلا

تئااَ ةروضصو اًدضسج ذــــّختي ،ناكم
...ةأارما نم دلويو ،ّملأاتاو فيعضضلا

عأا  ّةيثبع تدب رومألا هذهّ لك
.ينانويلا

ّملعاّ نأاب ةظحا نم ّدب ل
اوجاتحا ةضسينكلا ءابآاو يحيضسا
لـبـق ةضصق غ ةـّيــنــمز ةف إا

نوحضضوي يـتـلا ةديـقـعـلا ةـغاـيـضص
ناضسنإاو مات هلإا حيضسا نأاب اهيف
.مات

 اثلا نرقلا، ةعامج تعاضشأا
حيضساّ نأا <ّيتيكوّدلا> ب تفرُع
 يرضشبً انايك ذّختيهبضشي ام لب ،ا

نكـي  اـًيـلاـتو ،ةـّيرـضشبـلا ةـئـيـهـلا
يأا)ّ يرهاظ لكضشبّ لإا توو ّملأاتيل
عضضاخ غ هللاّ نأل ،(هب ّهبضش هنإا
مهيلإا ةبضسنلاب دضساّ نأا امك ،أل

.باّرتلا ّ لحنيو ريّرضشو ئطاخ وه
هنع تّربع دقف سضيّقنلا فرط ّامأا
ةّيضسويرآلا لثم ةفّرطـتـم تاـعاـمـج

،حيضسا (ةهولأا) توهل تفن يتلا
لبً اقحً اهلإا حيضسا تعت ل يتلاو
ً.اقولً انئاك

؟يقيقا حيضسا د نيأا نكل
انل َنلَعتضسُي ناضسنإلا هلإلا حيضسا

هب نمؤونو َهليإا قّدضصن امدنع طقف
ةقيـقـحـلـل نـعـتـضسا وـه ثيـح نـم
قطن ليإلا عـضضخـي ل .ةـّيـهـلإلا
.هتاذ  ةبوجعأاو ّرضس وه لب ،يرضشب
ةــهوــلأل دهــضشت لـــيإلا راـــفـــضسأا
ةكئا دوجول دهضشت امك ،حيضسا



ّمث ،ةايا ءام ىلعّ مث ،رون وه ثيح
   .ةايا زبخ

وه لـيإلا نأا لوـقـلا ةـضصـخ
حيضسا انل مّدقي يذلا ةايا باتك
،اـًضصـّلو اـبر هـلـبـقـنـل اــنوــعديو
انرودب ضصنو هرون  ايحن اناضسع
يذلا يدبألا هكل ةثروو هللً ءانبأا

.ىنفي ل

ايتشسراخفإلا رشس ــــــــــــــــــــــــــــــ
متبرضشو زبا اذه نم متلكأا املك>

إا برلا تو نوخت سسأاكلا هذه
.(62 :11 روك1) <يتأاي نأا

وـه اذـه> :برـلا لاـق زـبا ىـلـع +
وــه اذــه> :رــما ىــلــعو ،<يدضسج
رمألاّ نأاّ نظتف مهوتت يكل ،<يمد
يكل لب ،ةروضص ىوضس سسيل رهاظلا
ةمدقــا بارقلاّ نأا ٍتابثب دقتعت
حــيــضسا دضسج إا اــقــح تلو دق
.(يردنكضسإلا سسلك سسيدقلا) همدو
هـلـلا عـم ةدحوـلا إا عزـنـن يـكـل +
ىتح ً،اعم جزت يكلو ،اننيب اميفو
ًادارـفأاً اـعـيـمــج لــّكــضشن اــّنــك وــلو
،داضسجألاو سسوفنلا ةه نيّزيمتم
اهطبنتضسا ًةليضسو ديحولا نبإلا أّايه
ذإا .بآلا ةروضشو ةّضصاا هتمكحب

 ا هضسيدقتنمؤو عف هتاذب ً
ةكرضشلا ع ،هدضسج وهٍ دحاوٍ دضسج

 ءاـضضعأا مـهـلـعــج اإا ،ةــيرــضسلا
اميفو هعم (6 :3 فأا) دحاولا دضسا
لضصفيضس هارُت َنم ،عقاولا  .مهنيب
ّيدضسا داـحـّتلا اذـه نــع دعــبــُيو
ةجرد إا حيضساب طبترا كئلوأا
دضسا اذه ةطضساوب هعم ٌدحاو مهّنأا
لــّكــضشن اــنــّنأا كلذ ؟دحوألا سسّدقا

كضشم ًاعيمج ّانك نإا دحوأاً ادضسج
 لو ،دحوأاٍ زبخ نأا حيضسملل نك

ةضسينكلا ىعدت كلذل ً.امضسقنم نوكي
ىـعدـُنو ،حـيــضسا دضسج ًاــضضيأا يــه
سسلوب ركـف بضسحــب ،هءاـضضعأا نـحـن
ٌدحاو حورلا كلذك .(٧2 :21 روك1)

هتكرضشب هبذتجا دق داضسفلا
اننكلو ـــ داضسفلا مدع إا
اندوضس ةّيضصولا انزواجـتـب
ةـّيـهـلإلا ةروـضصلا تاــمــضس
اـنـب تلآا اّو .اـهاـنوو
،ّرــــــــــــــضشــــلا إا لاـــا

ةـــكرـــضشلا نــــم اــــندّر
ةكرضش ةـيأا> هـنأل ،ةـّيـهـلإلا
2) <ةمـلـــــظـلا عـم روـنـلـل
انرضص اّو ...؟(٤1 :6 روك
 انطـقـضس ةاـيا جراـخ
ناـــك اّو .توا داــــضسف
ا اـنــكرــضشأا دق حــيــضسا

ظـفـتـحـن و لــضضفأا وــــه
ـــ ىندألا وه ذــــختا ،هـــب
ديعُي ىتح ـــ انتعيبط ينعأا
ام ديد هتاذ و هتاذب
هلاثمكو هتروضص ىلع ناك
ةضسلا إا اــــــــــــــندضشرأاو
 اهاّيإاً عاج ،ةلضضافلا

.اـنـل لاـنا ةـلــهــضس هــتاذ
داـــضسفـلا نــم اــنــقــتــعأاو
راـــضص ذإا ةاــيا ةــكرــضشب
ددجو ،اـنـتـماـيـق َءدب وــه
َلــَمـــها َءاـــنإلا اـــنـــيــف
نـم اـنذـقـنــيــل عدضصتاو
هتوـعدب سسيــلـبإا ناـــيـغـط
ةــــفرــــعا إا اــــــناــــّيإا
انبّذهيو انيّوقـيو ةـّيـهـلإلا
بلغنل عاضضّتلاو تابثلاب
.ةيغاطلا

يقششمدلا انحوي سسيدقلا

هتاذب عمجي يذلا وه ،مضسقنم غو
نـم مـغرــلا ىــلــع ،عــيــما حاورأا

يضصخضشلا مهدوجولً اقفو مهّزي،ّ
ول امكً اعيمج مهرهظُي يذلا وهو
ٍنئاك ىوضس هيـف نوـلـّكـضشي ل اوـناـك
.(يردنكضسإلا سسلك سسيدقلا) دحاو

ديملا موشص ـــــــــــــــــــــــــــــ
يف ةضسدقملا ةضسينكلا ئدتبت

يناثـلا نـيرـضشت نـم رـضشع سسماـخـلا
نيعبرأل دتمي يذـلا دـيـمـلا موـضص
انبر لابقتضسل هلخ أايـهـتـن ًاـموـي
حيضسملا عوضسي اـنـضصـّلـخـمو اـنـهـلإاو
 .دضسجلاب

لكأا نع عنتمن موضصلا اذه يف
بيـلـحـلاو موـحـلـلا عاوـنأا عــيــمــج
لـكأاـب طـقـف حـمـضسـُيو ،هـتاـقـتــضشمو
ءاــعــبرألا يــموــي ادع اــم كمـــضسلا

ةبجو لوانتب حمضسُي امك ،ةعمجلاو
ً.احابضص روطفلا

لكايه ريضصن نأا برلا انلّهأا
لابقتضسل ةدعتـضسم ةـضسدقـم يـناوأاو
.اننيب هديم يف برلا

ةديشسلا لوخد  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكيهلا إا ـــــــــــــــــــــــــ

انتديضس لوخد راكذت ةبضسان
إا ةـضسادقـلاةقـئاـفـلا هــلإلا ةدلاو
يــعار ةداــيــضس سسأاي لــكــيـــهـــلا
ةمدخ سسايلا تيلوبوا ةيضشربألا

نـم ةـضسداـضسلا دنـع بورــغــلا ةضص
اثلا نـيرـضشت02 ةـعـما ءاــضسم
ةرضشاعلا دنع يهلإلا سسادقلا ةمدخو
اثلا نيرضشت12 تبضسلا حابضص نم

 ةديـضسلا لوـخد رـيد ةـضسيـنــك 
 .ةيفرضشألا

ةرششنلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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