
ةلاشسرلا
ــــــــــــــــــ

(٣1: 71-1٢ يناع)

مكيربدم اوعيطأا ُةوخإا اي
مـهــنإاــف مــهــل اوــعــسضخاو
َرَهسس مكِسسوفن ىلع نورهسسي
ىتح ًاباسسِح يـطـعـُيـسس نـَم
.ّنآا ل ٍرورسسب كلذ اولعفي
*مـكـل ٍعــفاــن ُغ اذــه نأل
ُقِثن انإاف انـلـجأا نـم اوـلـسص
ًااـسص ًامــسض اــنــل نأاــب
َنــــــِسسحـــــــُن نأا  ُبغف
*ٍءيسشلكَفرسصتلا

ٍحاإا دسشأاــب كلذ ُبـــُلـــطأاو
ِعرـسسأا  مـكـيـلإا دَرُأا ىـتـح
يذــلا ِمـــسسلا ُهـــلإاو *ٍتقو
َيعار ِتاومألا ب نم َداعأا
ِدهعلا مدب َمـيـظـعـلا ِفارا
مكُلمكي *َعوسسي انبر يدبألا

 لـك ىتـح ٍحـلاـسص ٍلـمـع
مكيف ًماع هِتَئيسش اولمعت
َعوسسيب هيدل يسضرَم وه ام
إا ُدا هل يذلا ِحيسسا
.مآا ،نيدبآلا ِدبأا

حيشسا  ةدحولا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـيذـلا كمـسسا يـِف مـهـظــفــحا>

<نحن امك اًدحاو اونوكيل ،ينتيطعَأا
ةنسس ّلك اهدّدرن ةيآا .(11 :71وي)

لجأا نم ةسصلا عوبسسأا باقا دنع
،ىودج نود نم اهّنأا رهظيو .ةدحولا

ةدحولا قّقحتت  مويلا ىّتح هّنأل
يذلا اذه انموي و ،سسئانكلا ب
لجأا نم ةسصلا عوبسسأا هيف حتتفن
لـــــه ،ةدحوـــــلا
نوـــــــكــــيـــــسس
انتسص ــــسصم
   ؟اــهتاــقباــسســـك
ّبرلا نوـكـي نأا
اهبلـط دق عوـسسي
اذـهـف ،هـيـبأا نــم
ةياغ اهّنأا ينعي
اًذإا اذا .ةّوجرم
هــلــلا عــمــسسي ل
؟اذـه اـنــعّرــسضت
نمـكـت ةـلـكـسشا

 و ،هبلطن يذلا ةدحولا لكسش
هذـه نـم اـهاـّخوـتـن يـتـلا ةـياــغــلا
ب ٌةدحو ًعف بولطا له .ةدحولا
عون نم ةدحو بولطا مأا ؟سسئانكلا
راسشأا ّبرلا ّنأا عم ،اهنع انلفغ رخآا
دهعلا ّنأا امك ؟اًراركتو اًرارم اهيلإا
سسيّدقـلا لـئاــسسر ةــسصاــخو ،ديدا
عون إا تاراسشإلاـب ةـئـيـلـم ،سسلوـب
ام  سشنسس كلذل .ةبولطا ةدحولا
قـيـعــت تــكــسشم ثــث إا يــلــي
.حيسسا  ةّيقيقا انتدحو

ّبرلا ةباجتسسا مدع  ةلكسشا
ب ةدحولا قيق لجأا نم انتابلطل
هبوـسشي قـلـطـنا ّنأا يـه سسئاـنـكـلا

حورـطا لاؤوـسسلاـف .ّيــسساــسسأا ٌبيــع
سسئانكلا نم ةسسيـنـك ةـّيأا وـه اـًمـئاد
فّقلتت نـم نوـكـتـسس نآلا ةدوـجوا

ّلك ّنأل .اهب دحّتتل ىرخألا سسئانكلا
ىلع ةظفاا اهـسسفـن تـعـت ةـسسيـنـك
ىرخألا سسئانكلاو ،حيحسصلا ميـلـعـتـلا

هذه ناسضحأا إا ةدوعلا اهيلعو ةّلاسض
.ةدحولا قّقحتتل ةسسينكلا

نحن انب قّلعتت ةيناثلا ةلكسشا
باتكلا نم مّلعتن  انّنأا يه ،رسشبلا
وأا ،ةّيسضرأا ةّيعجرم بلطن ّلأا سسّدقا

اذإاف .ّبرلا هيف دبـعـنـل اـيـسضرأا اـًناـكـم
ّنأا ىرن دقلا دهعلا إا ًيلق اندع

 هــلــلا بعــسش
نوكي نأا َسضري
هــَكــِلــَم هـــلـــلا
لــــــب ،ديـحوــلا

اــًكـــِلـــَم بلـــط
:اــــــــــــيـــــسضأا لـك عـمـتـجاـف> ليئارْسسِإا ِخوـيـسش

إا اوءاــــــــجو
ىـَلِإا لـيـئوـمـسص

اوـلاـقو ةـمارــلا
دق تنَأا اذوه :هل

.كقـيرـط  اسسي  كاـنــباو ،َتخــسش
رئاسسك انل يسضقي اًكِلَم انل لعجا نآلاف
يــنــيــع  رــمَألا ءاــسسف .بوـــعـــسشلا

يسضقي ًاكِلَم انطعأا :اولاق ذإا ليئومسص
لاقف .برلا إا ليئومسص ىلسصو .انل
بعسشلا توسصل عمسسا :ليئومسصل برلا

 لـــك نَأل ،كل نوــلوــقــي اــممــهــ 
ل ىتح اوسضفر َيايِإا لب تنأا كوُسضفري
كلذـك .(7-4 :8مسص1) <مهيـلـع كلـمَأا

عنسص نم لكايه  نكسسي ل هللا نإاف
باتكلا انمّلعي امك .(84 :7عأا) رسشبلا
يفف .حيسسا غب قّلعتن ّلأا سسّدقا
سسوـثـنروـك لـهأا إا وألا هــتــلاــسسر
عوقولا مدع ىلع سسلوب لوسسرلا دّدسشي

 دايقنلا نع ةمجانلا تاقاقسشنإلا
يننكلو> :مهماقم ع امهم سصاخسشأل
انبَر مسساب ،ُةوخِإلا اـهـيأا مـكـيـلِإا بلـطَأا
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اثلا نوناك71 دحألا

 هللاب حششوتا رابلا انيبأا راكذت

بكلا سسوينوطنأا

نماثلا نحللا

رششع يداا رَحَشسلا ليإا



،مـكـفـقـسسأا عـم دحاو يأارـب اوـنوــكــت
مكتخيسشم ّنإا .هنولعفت يذلا ءيسشلا
عم ةطبترمو هللاب ةريدج ةما
،ةراثيقلاب راتوألا طابترا اـهـفـقـسسأا
ةّبا قافتاـبو مـكـقـسساـنـتـب كلذـل
حـيدا عـفــترــي حــيــسسا عوــسسيــب
 مكنم دحاو ّلك لخديل ،ديجمتلاو
،مكتامغن دـّحوـتـت يـكـل ،قوا اذـه
نولّترتو اـيـهـلإا اـًعـباـط نوذـخأاـتـف
حئادا حيسسا عوسسيب دحاو توسصب
نم مكفرعيو مكعمسسيسس يذلا بآل
 ءاسضعأا مكّنأا ةاسصلا مكلامعأا
ةدحو  اونوكت نأا ديفا نم .هنبا

 اونوكت ىّتح ةبئاسش اهبوسشت ل
ةلاسسرلا نم) <هللا عم ةمئاد ةدحو
 فوــطأا يــّنإا> ؛(سسسسفأا لـــهأا إا
نأا ّرسسيو ديداب اًدّيقم سسئانكلا
حورو دسسج عـــــم ةدحو  اـــــهارأا
،ةـّيـلزألا اـنـتاـيـح ،عوـسسي حــيــسسا
عوسسي عم ةدحو  اهارأا نأا ّرسسي
نــم) <ّمــهألا ةدحوــلا يـــهو بآلاو
.(ةيسسينغم إا ةلاسسرلا

طبـترـت سسئاـنـكـلا ب ةدحوـلا
نؤوا اهتـفـقاـسسأا ب ةدحوـلاـب
يذلا ،حيحسصلا دحاولا ناإلا ىلع
.ةّينوكسسا عماا ءاـبآا هـنـع رـّبـع
سسئاـنـكــلا ب ةدحوــلا ّنإاــف كلذــل
وأا ةفقاسسألا ةدهع  يه ةدّدعتا

طقف رسصتقت ل يهو ،مهنوبدتني نم
ديلاقتلا ديحوتو دايعألا ديحوت ىلع
ّنأا عم ،ةّيجروتيللا مدا وأا ةّيسسنكلا

.ةـّيـناإلا ةدحوـلا نـع بـعــت كلذ
ءاــنــب سساــسسأا حــيـــحـــسصلا ناإلا
سسدقلا حورلاب طبتري هّنأل ،ةسسينكلا
:اًدبأا هب طيرفتلا نك لو ،دحاولا
اذكه َنولقتـنـت مـكـنأا بـجـعـتأا يـنإا>
ِةـمـعـنـب مـكاـعد يذـلا نـع اـًعـيرــسس
،رخآا وه سسيل !رخآا ليإا إا حيسسا

مـُكـَنوـجـِعزـُي ٌمْوــَق دــَجوــي هــنَأا غ
.حيسسا َليإا اولوحي نَأا َنوديريو
نم ٌكم وَأا ُنحن مكانرسشب نِإا نكلو
سشب اـم ِغـب ءاـمـسسلا نكيلف ،مـكاـنرـ
ًاسضيأا عجار) (1: 6-8غ) <اميثانَأا
 .(6-1 :4 فأا

انهّجوت مسسوا اذه  اًذإا انتسص
نمسض حيسساب اّنم ّلك قاسصتلا وحن

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(91-٢1 :71 اقول)

 امـيـف ِناـمزـلا كلذ
ٍةــيرــق إا ٌلـــخاد ُعوـــسسي
ٍلاـجر ُةَرـسشع هـلــبــقــتــسسا
*ٍديعـب نـم اوـفـقوو ٍسصرـُب
لئاق مهـَتاوـسصأا اوـعـفرو
.انمحرا  ُمّلعا  ُعوسسي  اي
مـهـل  لاـق  مــهآار  اــمــلــف
َةـنــهــكــلا  اورَأاو  اوــسضــْما
سسفــنأا مـه  اــمــيــفو  .مــكــَ

نإاو  *اورُهـَط  نوـقـِلـطـنـم
هنأا  ىأار  ا  مهنم  ًادحاو
َهللا  ُدجمُي  َعجر  َئِرَب  دق
ىلع  رخو  *ميظع  ٍتوسصب
ًاركاسش  ِهْيَمَدَق  دنع  ِههجو
*اــيرـــماـــسس  ناـــكو  هـــل
َلاــقو  ُعوــسسي  َباـــجأاـــف
اورهط  دق  ُةَرْسشَعلا  َسسيلأا

ْدَجوي  مَلأا  *ةعسسِتلا  نيأاف
لإا  هللا  َدجمُيل  ُعِجري  نَم
هل  لاقو  *يبنجألا  اذه
دق  َكُناإا  .ِسضماو  ْمُق

.كَسصلخ

لمأات ـــــــــــــ
مهنإاف  مكيربدم اوعيطأا>

.<مكسسوفن  ىلع  نورهسسي
سسفنلا  له  تلق  نا

مـــــعـــــن  لوـــــقأا  .سضر
داوسسلاو  أادسصلا  اهولعيو

مكعيمج اولوـقـت ْنَأا ،حـيـسسا َعوـسسي
مــكــنــيــب نوـــكـــي لو ،اًدحاو ًلْوـــَق
ٍركف  لماك اونوك لب ،ٌتاقاقسشنا

مكنع ُترِبْخُأا ينَأل ،ٍدحاو ٍيأارو ٍدحاو
نأا يوـــــــُلُخ ِلـــــــهأا نم يتوخِإا اي
نَأا :اذه ينعأا انأاف .ٍتاموسصخ مكنيب
،سسلوبل اـنأا :ُلوـقـي مـكـنـم ٍدحاو لـُك
سصل اــنأاو ،َسسوــلــُبَأل اــنأاو اـنَأاو ،اــَفــَ
لَعَلَأا ؟حيسسا مـسسقـنا لـه .حـيـسسمـلـل َسسلوبِ مسساب مَأا ،مكلجَأل َبِلُسص َسسُلوب
.(٣1-01 :1روك1) <؟مُتْدمتعا

ةّيها انمهف يه ةثلاثلا ةلكسشا
أاطا  عقن ام اًثـكـف .ةـسسيـنـكـلا

إا ةـسسيـنـكـلا موـهـفـم رـسصقــن ح
ٌرسشب اهريدي ةفئاط إا وأا ،ةسسّسسؤوم
عـمـجـيو ةـّيـكــيلــكإا ةــفــسص مــهــل
ّنأا ح  .ةفئاطلا مسسا اهءاسضعأا
ةدحو نـع رــّبــعــي سسلوــب لوــسسرــلا
،دسسا ةروـسص لـخ نـم ةـسسيـنـكـلا

دسسج يه ةسسيـنـكـلاـف .حـيـسسا دسسج
ةسسينكلا  ءاسضعألاةدحوو ،حيسسا
اّمأا .عوسسي برلاب اهقاسصتلاب موقت
لوسسرلا هديعيف ّبرلاب قسصتلن فيك
ب لوقلاو يأارلاو ركفلا ةدحو إا
.(01 :1روك1) دحاولا دسسا ءاسضعأا
رـكـف وـه دحاو رـكـف اـنــل نوــكــي نأا
ّيلقـع داـهـتـجا دّر سسيـل حـيـسسا
:ةّيوخألا ةّبحمـلـل ّيـح قـيـبـطـت اإا
اًركِف اوركتفت ىتح يحَرَف اوـمـمـتـف>
سسفــنــب ٌةَدحاو ٌةــب مــكــلو اًدحاو
ل ،اًدحاو اـًئـيـسش َنـيِرـِكـَتـْفــُم ،ٍةدحاو
،ٍعُسضاوتب لب ،ٍبجعب وأا بزَحتب اًئيسش

نم َلسضفَأا َسضعبلا مكسضعب بسساح
ام إا ٍدحاو لُك اورُظنت ل .مهِسسفنَأا

وه ام إا ٍدحاو لُك لب ،ِهِسسفنل وه
.(4-٢ :٢) <اًسضيأا نيرخآل

اهنع مّلـكـتـي يـتـلا ةدحوـلا ّنإا
يـهـف ،ةـّياـع ةدحو سسيـل لوـسسرـلا
يتلا ةدحاولا ةعاما نمسض قّقحتت
لخ نم اهتدحو قيبطت إا ىعسست
همهف ام اذه .ةّيوخألا ةّبا لمع
سصاــخ ،ةــسسيــنــكــلا ءاــبآا سسيّدقـلا ةـّ
إا اعد ثيح ،يكاطنألا سسويطانغإا
ّلكـسشي يذـلا فـقـسسألا لوـح ةدحوـلا
ّنأا اــمــك ةدحاوـــلا ةـــعاـــما سسأار
نأا مكيلع> :ةسسينكلا سسأار وه حيسسا



اـمـف تلـق  ناو  .ةـمـلـظـلاو
اـهـنا كتـبــجأا .اــهــسضارــمأا

ىنـغـلا بحـب ًةراـت سضر،
 كاــمــهـــنلاـــب ًةراـــتو
قـسشعـلاـب ًةراـتو ،مـعـنــتــلا

رـكـسسلاـب ًةراـتو ،ةـعاو
،ملظلاـب ًةراـتو ،فارـسسإلاو
ًةراـتو  ،بسضغــلاــب ًةراــتو
ا  كلذ  غو  .دسساب
تلق  نإاف  .هحرسش  لوطي
كتبجأا اهبيبط  وه  نَمو
لب  ٌدحاو  ٌبيبط  اهل سسيل
ن  اوسسيل  مهو  نوثك
نولبقي  لو  ًةرجأا  نوبلطي
عايـــــتبا نوفّلكي لو  ًةيده
ٍدحاو لك نووادي لب ٍةيودأا

ةفرعم تبـلـط نإاـف .ًاـنا
ىـتـم مـهـف ءاـبـطألا ءلؤوـه
اـنـحوـيو اــقوــلو سسقرــمو
بوقعـيو سسلوـبو سسرـطـبو
.ءاـيـبـنألاو لـسسرـلا ةـيـقـبو
مـهـلاوـقأا نا اذـه اـي مـلـعاو
مـهـنأل ًلوأا كيــلــع لــقــثــت
ىوه قفاوي ل ا كنورمأاي
ىـلـع لـقــثــي اــمــك كسسفــن
لوـــــق دسساــــــب سضيرا
مــهــنأل داــسسجألا ءاـــبـــطأا
لـكأا باـنـتـجاـب هـنورـمأاــي
ليلقتو هـكاوـفـلاو موـحـلـلا
لكأا ىلع راسصتقلاو ءاذغلا
كئـــلوأا كلذــك .لوـــقـــبــــلا
سسفــنألا ءاــبـــطأا ءادعـــسسلا

بانتجاب كنورمأاي مـهـنإاـف
ةمواـقـمو ةـيـندبـلا تاذـلـلا

كل نولوقيف ةعيبطلا ىوه

 سصلا عـم مزـتـلاـب ةـعاـطــلاو
 سصي نَم نأل ،روذنلا هذه هسشيع
روذنلا .سصلخي ىهتنا إا داها
ةـباـث يـه بهارـلا اـهرذـنـي يـتـلا

برلا ءادن ىلع ّرا نمؤوا باوج
برلا بيلسص لمحن نأا انل هتوعدو
ناسسنإلا ةيرح نع بعت هنا .هعبتنو

 ا ةوـعد ةـيـبـلــتسسقـطو .سص
.ًاــيــلــج كلذ حــسضوــي روذــنــلا ءادأا

قوـــف سصقا عــــسضي نارــــطاــــف
بهارلا إا هعفديو سسدقا ليإلا

إا هعفداو سصقا ذُخ> :هل لوقيو ثـث رـمألا داـعـُيو .هـيـلإا هـعــفديــف
ديدا بهارلا نارطا لأاسسي .تارم
نأا هتدارإا لكبو ًعف بغري ناك اذإا
،ةعاطلاو رقفلاو ةفعلا ةايح سشيعي
<هللا ةرزاؤو معن> :بهارلا بيجيف
سصلا ةمعن نارطا هل بلطي اهدعب
سصقي مث ،هتامازتلا داهج لمتحيل
بهارلاف .ديدا بهارلا سسأار رعسش
ًارذان هلل هسسفنب هسسفن مدقي يذلا وه
ًماح سشيعي نأا ًادهعتمو هيلإا هتاذ

بيلسص لمحي نأا وأا ،حيسسا بيلسص
ينعبتي نأا دارأا نَم> :هتدارإاب حيسسا

هـبـيـلـسص لـمـحـيو هـسسفـن رـكـنـيــلــف
.(4٣ :8 رم) <ينعبتيو

ةمدخ ب هباسشت ًاسضيأا كانه
بهارلا يـسصت ةـمدخو ةـيدوـمـعا

 سسابلإاو بايـثـلا عـلـخ عوـسضوـم
نع عزنُت ةيدومعا  .ىرخأا بايث
هعـل ًازـمر هـباـيـث دـمـعا لـفـطـلا
طلسستي يذـلا هـيـف قـيـتـعـلا ناـسسنإلا

ًاـبوـث سسبـلـُيو داـسسفـلاو رـسشلا هـيـلـع
ةللد ،جاهتبإلا بوث ،ًاديدج سضيبأا

 .ةيتوكلا ةديدا هتايح ىلع
رابكلا ةيدومعم تناك امدنع دقلا
ددا نودـّمـعا ناـك ًاـعوـيـسش كأا
مـهـتـيدوـمـعـم بوـثـب نوـظـفـتــحــي
موي هايإا مهسسابلإا متي يكل سضيبألا

مهنأا مهيعسس إا ةراسشإا كلذو مهنفد
بوث اوقبُي نأا مهتايح لخ اودهاج
خـّطـلـم غ سضيـبألا مـهـتـيدوـمـعـم
هنإاف ديدا بهارلا امأا .اياطاب
لـك عـلـخـي رـيدلا إا هـلوــسصو دنــع
ىطعيو ريدلا جراخ اهكيو هبايث
هرعسش سصق متي نأا إا ًاتقؤوم ًاسسابل

 الك كرت هنا ىلع ةللد ،ةمد
مث ،اـيـندلاو اـعـلاـب ةـقـع هـل اـم

سشيـعـلا إا ىـعـسسي يـتـلا ةـعاــما
،عوـسسي ّبرـلا اـياـسصو قـفو اــهــيــف
ّلك سساسسأا يه حيسسا عم انتدحوف
،ةّيرظن ةدحو تسسيـل اـهـّنـكـل .ةدحو
ةّبا لعف  اهقيبطت د امّنإا
هيلع قلطي اـم اذـهو ،بيرـقـلا وـحـن
ناإلا> بــعــت سسلوــب لوـــسسرـــلا
.(6 :5لغ) <ةّباب لماعلا

 دمعاو بهارلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا ةمدخ ةياهنةيدومع
نم سصقـيو ًاـسصقـم نـهاـكـلا ذـخأاـي
دمعا (ةلفطلا وأا) لفطلا سسأار رعسش

لكسش ىلع رعسش لسصخ عبرأا ًاثيدح
،بآلا مـسسا ىـلــع> :ًــئاــق بيــلــسص
دق .<مآا ،سسدقـلا حورــلاو ،نــبإلاو
اذـه يـنـعـي اذاـم سضعـبـلا لءاـسستـي
ىلع سسيركتـلا ةـمـع هـنا .سسقـطـلا

برلا ميلاعتب مازتلإلاو برلا قيرط
سصقُي .هتسسيـنـكـلو برـلـل ةـعاـطـلاو
رـعـسش سصقـُي اـمـلـثـم دـمـعا رــعــسش
ةـمدخ إا مــسضنــي اــمدنــع يدنا

ماظنل هعوسضخ ىلـع ةـمـع هـنـطو
نأا هدادعـتـسساو هـئاـسسؤورــلو دوــنا
امك .نطولا لجأل هتايـحـب يـحـسضي
سسأار نم ةليلقلا تاعسشلا هذه نا
هب موقي رح لمع لوأا يه دمعا
وأا يـهو ًاـيـحـيـسسم راـسص اـمدعــب
ًانهاك ديعتسسأا امدعب برلل هتامدقت
رعسشلا سصق عم.برلل ًاسسّركم ًايكولم
برلا برد ةكسس ىلع دمعا عسضوي
ًائدابو برلا اياسصول ًاعئاط ايحيف

دئاكم دسض ةايا هذه  هداهج
فـلـتـخ تاوــهــسشلا دسض ،رــيرــسشلا
اعلا اذـه تاـيرـغـم دسض ،اـهـهـجوأا
ىهتنا إا سصي يذلا>و ةيداا
 .(٣1 :4٢ ىتم) <سصلخي

ديعُن اميف ،انركذي سسقطلا اذه
راــبــلا ناــبـــهرـــلا يـــبأل موـــيـــلا
سصق ةيلـمـعـب ،بـكـلا سسوـيـنوـطـنأا
اـهـل عـسضخـُي يـتـلا اـهـسسفـن رـعــسشلا
هيـسصت موـي (ةـبـهارـلا وأا) بهارـلا
ريدلا سسيئر وأا نارطا سصقي .ًابهار
ًابهار سصي نأا عمزا رعسش ًاسضيأا

سسيركتل ةمع بيـلـسص لـكـسش ىـلـع
همازتلا نعإاو برلل هتايح بهارلا
رقفـلاو ةـفـعـلا :ةـيـناـبـهرـلا روذـنـلا



ىّمسسا دوسسألا بوثلا سسيئرلا هسسبلُي
.دوـسسألا هـنوـل مـغر جاـهـتـبلا بوـث
برلل يلـكـلا سسيرـكـتـلاـب جاـهـتـبإلا

اذه .هيف ام لكو اعلا نع تواو
دمـعـت موـي هأادتـبا يذـلا سسيرـكــتــلا

،جاهتبإلا بوث ،توكلا بوث سسبلأاو
نأا ررق يذلا وه بهارلا .هرعسشسصُقو

وألاهسسيركتبيسض  اةيدومع
ةيلكلاب هسسفن سسركيـف ةـياـهـنـلا إا
ريدلا إا لخديو اعلا كيف برلل
 .هاياسصوبسسحوبرلاعمهتايحايحيل

نا هعأا تانراقا نم حسضاو ًاذإا
نوكـي ًاـبـهار هيـسصت موـي بهارـلا

،برلل هتقفاومو همازـتـلاـب ًاـيـسضاـم
إا ،هتيدومـعـم موـي اـهـنـلـعأا يـتـلا
تامازتللا هذه ب نمو .ىهتنا
اهلاق دق نكي  نإاو ،هتيدومعم موي
رـقـفـلاو ةـفـعـلا ،ةدد تاــمــلــكــب
لكف .سصلا عم مزتلاب ،ةعاطلاو
هيلع قسصبو ناطيسشلا سضفر دّمعم
دحاو لك ،هل دجسسو حيسسا قفاو مث
برلا سسومان بسسحب سشيعي نأا دهعت
ةظعلا  برلا بّوطي أا .هعئارسشو
ءايقنألا (7و6و5 ىتم) لبا ىلع
،يهتـسشن ل نأا اـنـِسصوـي أا .بوـلـقـلا

ئل ةأارمإا ،طقف انبلق  ولو ىتح
انسسوـفـن ةراـهـط ظـفـحـن نأاو ،زـن
تسسيلأا ؟ةّفع هذه تسسيلأا ؟انداسسجأاو
يحيسسم ناسسنإا لك نم ةبولطم هذه
بسسحب ةيلوـتـبـلا وأا ةـفـعـلا ؟نـمؤوـم
ًايجراخ ًاعسضو تسسيل ءابآلا ميلاعت
ركف عدت ل نأا يه ةفعلا .ةلاح لب
عدت لو ،كبــلــق إا لــخدي ىــنزــلا
،كدبعتسست بارسشلاو ماـعـطـلا ةوـهـسش
نوكلا اذه  ءيسش يأل حمسست لو
نوكلا .كيلع ًاديسس نوكي نأا قولا

ناسسنإلا اهيأا تنأا كعسضوو هللا هقلخ
.هيلع ًاديسس

نَم راتخن نأل برلا ةوعد تسسيلأا
(4٢ :6 ىتم) لاا وأا هللا :مدخن
نوـكـن نأاو رـقـفـلا رذـنــن نأل ةوــعد
برلا ةوعد تسسيلأا ؟حورلاب كاسسم
هذـه  ءيــسش يأاــب كسسمــتــن ل نأا
؟رقفـلا هوـجو نـم هـجو يـه اـيـندلا

سسيل> :برلا لوق ينعي اذام ،ًاخأا

رظنت لو قرسست لو ِنزت ل
دسس لو يـهـتـسشا رـظــن
نم كتسست لو سضغبت لو
لمعتسساو .كلذ غو رما

موـــــسصلا كسسفــــــن ةاواد
دهزلاو ةقدسصلاو ةسصلاو

 اعلاكلذ هابسشأاو تاي.
رفنتو ًلوأا كلذ هركت كنإاف
كرـطـسضا اذإا نـكــلو هــنــم
هــِلاــمــعـــتـــسسا إا رـــمألا

اـمـك ةـبـقاـعـلا دمـحــتــسسف
دنــع سضيرا اــهدمــحـــي
لــسضف رــكــسشيو هــئاــفـــسش
نآلا إا تنك اذإاو .بيبطلا

ىتمف كسسفن ةاوادم ًمهم
اهجورخ دعبأا .اهب ينتعت
كلذ نإاف ك ؟دسسا نم
تقو ل ةمادنلا تقو تقولا
ةاوادم نا اـــمــــك .ةاوادا

نوكت اإا ماسسجألا سضرم
دعب ل اهيف حورلا تماد ام
اإا سسفـنـلا كلذــك .توا
ةاوادمو اهتسسايسس يغـبـنـي
اذه  تماد ام اهسضارمأا
اهتقرافم دعـب اـمأا .اـعـلا
اهب عفـتـنـت ةـلـيـح ـف هـل

ينتعن نأا انليبسسف .كانه
سضارـــمأا ةاواد ًاـــمــــئاد
مامتهإلا كنو اـنـسسوـفـن
دجـنـل اـنداــسسجأا ةــنــيزــب
هل يذلا انبر مامأا ةمحر
.دبألا إا دا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

لخدي بر اي بر اي  لوقي نَم لك
لعفـي يذـلا لـب ،تاوـمـسسلا توـكـلـم
ىتم) <تاومسسلا  يذلا يبأا ةدارإا

مك ةعاط نا اذه ينعي لأا ،(4٢ :7
ةعاطـلا ؟توـكـلا إا لـخدـُت برـلا

ذإا رقفلا دعب ىسصقألا ةلحرا يه
 سسيل ناسسنإلا لزاـنـتـي ةـعاـطـلا

لب ،تاـيداـمو تاـكـلـت نـع طـقـف
.حـيـسسا حـبل هـناـيـك نـع ًاــسضيأا
يئاهنلا يلكلا حاتفنإلا يه ةعاطلا
حاــمــسسلا مدعو حـــيـــسسا توـــسصل

غنإلاـب اـنـتدارإاو اـنـتـيرىلع ق
.اهتاذ

اهايإا اناطعأا يتلا اياسصولا نإا
تسسيـل .اـنـسص يـه عوـسسي برـلا

يـه اإا ،اـهـتاذ دحـب ةـياـغـلا يــه
اوسسّدقت سصاخسشأا اـهتـخا لـئاـسسو
مزتلم اونوكي نأا اوررق مهنأل اهب
لك .برلا اـياـسصوـب ةـناـمأاو قدسصب
نإا سسدقتي نأا عيطتسسي دمعم نمؤوم
ًاـعـئاـطو هـتاـيـح  ًاـفـيـفـع ناـك
هلخدي فوسس برلاو ،برلا اياسصول
اهيأا ًاّمعن> :هل لوقيو هتوكلم إا
 ًانيمأا تنك ،مألا حلاسصلا دبعلا
لخدأا ،ثكلا ىلع كميقأاسسف ليلقلا
.(1٢ :5٢ ىتم) <كبر حرف إا

سسئانكلا ةدحول ةشص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عوبسسأا حاتتفا ةـبـسساـنـم

سسئاـنـكـلا ةدحو لـجأا نــم ةــسصلا
ةسسائرب بورغلا ةسص ةمدخ ماقُت
تيلوبوا ةيسشربألا يعار ةدايسس
نم فسصنلاو ةسسداسسلا دنع سسايلا

اثـلا نوـناـك71 دحألا ءاــــــسسم
610٢ سسيدقـــلا ةـــسسيـــنــــك
سسئانكلا ةكراسش كلذو سسولوقين
اهتاعرو توب ةنراطمو ةقيقسشلا

.اهئانبأاو ةيسشربألا ةنهكو

ةرششنلا ىلع عطإا ناكماب
:تننإا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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