
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــ
( 11: 42-04ينأع)

ىسسوم ِناإلاب ُةوخإأ اي
ًانبأ ىعدُي نأأ ىبأأ َرُبَك ا
ًأراــت *نوــَعرــِف ِةــنـــبل
ىلع ِهللأ ِبعسش عم َءاقسشلأ
*ةئيطاب يتقولأ عّـتـمـّتـلأ

ىًنغ ِحيـسسأ َراـع ًأتـعـُمو
هنأل .رسصِم ِزونُك نم َمظعأأ
ُلوقأأ أذامو *بأوثلأ إأ َرظن
ُتقولأ يب ُقيسضَي ُهنإأ .ًاسضيأأ
َنوـــعدـــِج نــــع ُتخأأ نإأ

َحاتفـيو نوـسشمـسشو َقأراـبو
*ِءايبنألأو َليئومسصو َدوأدو
أورــَهــَق ِناإلاــب َنـــيذـــلأ
أولانو رِبلأ أولمعو َكلامأ
َهأوـــــــفأأ أودسسو َدــــــــِعأوأ
رانلأ َةدِح أوأافطأأو *دوسسألأ

سسلأ دــَح نــم أوــَجــَنو ِفــيــ
أوراسصو ٍفعُسض نم أووَقتو
أورـــسسكو ِبرأ  َءأدـــِسشأأ

تذخأأو *بناجألأ ِتأركسسعم
ِةماـيـقـلاـب نـهـتأوـمأأ ٌءاـسسن
ِتوـــتـــب َنورـــخآأ َبذــــُعو
و ِبرـــــسضلأو ِءاــــــسضعألأ
سصحيل ِةاجنـلاـب أوـلـبـقـي أولَ
نورخآأو *لسضفأأ ٍةمايق ىلع
َدويقلأو َدلأو َءزُهلأ أوقأذ
سسلأو ًاــسضيأأ أوـمـِجُرو *نـجــ

أوتامو أوـنـحـُتـمأو أورـِسشـُنو

ةيبئاجعلا ةنوقيألا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ <ةيبئاجعلأ ةنوقيألأ» عوسضوم   ِ
يـف ةـنوـقـيألأ توـهل عـم مزــتــُم
وهو ،يسسكذوثرألأ يسسنكلأ اـنديـلـقـت
.نينمؤوملأ ىدل ديعب ّدح ىلإأ فولأام
نإأ برغتسسي ةسسينكلأ ءانبأأ نم دحأأ ل
ةيبئاـجـع ةـنوـقـيأأ نـع أأرـق وأأ عـمـسس
دحأل وأأ ةـسسأدقـلأ ةـّيـلـكـلأ ءأرذــعــلــل
يــــــــــــسســـيّدـــق
تاــــــسســــيّدــــقو
هـّلـعـل .حـيـسسمــلأ

ٌنسسح أذـه لـجأل
وــلو ،ءيــسضن نأأ
ىـلـع ،زاـجــيإاــب
بنأوـــج سضعـــب
عوـسضوـمـلأ أذــه
،اـهـلاـطـي يــتــلأ

ببــسسب ًاــبــلاـــغ
يـف ةــفــطاــعــلأ
.هيوسشت نم ٌءيسش ،ىوقتلأ

انديلقت يف .فيرعـتـلاـب أأدبـن
دوـسصقـمـلأ ،يـسسكذوـثرألأ يـسسنــكــلأ
ةنوقيأأ ّلك <ةيبئاجعـلأ ةـنوـقـيألأ»ـب
رـهأوـظ وأأ ةرـهاـظ اـهـيـلـع تَدـِهــُسش

عاعسشإلاك ةعيبطلأ نينأوقل ةقراخ
لدَبَت ،بيطلأ وأأ تيزلأ حسضن ،رونلاب
،هـجوـلأ حـمـم يـف مـئأد وأأ تقؤوــم
.اـهرــيــغو ،مد فزــن وأأ عــمد ُفرَذ
ةرـهاـظـلأ نوـكـت نأأ وــه ًأذإأ طرــسشلأ

نم ًلوأأ ققـحـتـلأ َنـكـمأأو ،ةدوـهـسشم
مل اهنأأ ًايناثو لعفلاب تثدح اهّنأأ
يداملأ نيوـكـتـلأ نـع ةـجـتاـن نـكـت
وأأ (...اهنأولأأ دأوم ،اهبسشخ) ةنوقيأل

يعيبط ببسس يأأ نع وأأ اهطيحم نع
سسيلف <ققَحَتلأ»ـب دوسصقملأ امأأ .رخآأ
،يلقعلأ قطنملل ةرهاظلأ عاسضخإأ ًأدبأأ
،عـسسـّتأ اـمـهـم ًأدودحـم ىـقــبــي يذــلأ

.ةيهلإلأ ةمعنلأ تايّلجت ءأزإأ ّسصخألابو
ةيامح يه ققَحَتلأ نم ةسسينكلأ ةياغ
تلاعفنلأو تأريثأاتلأ نم نينمؤوملأ
مـُهاـقـُت  سشّوـسشت دق يـتـلأ ةـيـفـطاـعـلأ

ًأذإأ فيرعتلأ ةسصخ .مهناميإأ هّوسشتو
ةــــــنوـقـيألأ نأأ
يه ةيبئاجـعـلأ
رئاـسسك ةـنوـقـيأأ
تاـــنوـــقــــيألأ

هللأ ءاسش نـكـلو
،اهيلع رِهظُي نأأ
هملع يف ببسسل
لكـسشب ،ىـلاـعـت

يّداـــم يـــّسسح
نـــم ًاـــئـــيــــسش
هتمعن تايّلجـت

قايسسلأ أذه يف .ّدَحُت لو ىرُت ل يتلأ
تناك نإأو هّنأأ ىلإأ ةراسشإلأ نم دب ل
ةفورعملأ ةيبئاجعلأ تانوقيألأ بلغأأ

.ًاطرسش سسيل ةنوقيألأ مَدِق نإاف ،ةميدق
لبجلأ رايدأأ دحأأ يف هّنأأ ركذن لاثملل
رهـظ ،1102 ماعـلأ فـيـسص ،سسدقـمـلأ
انحوي سسيدقلل ةنوقيأأ ىلع بيط حسضن
ّلإأ تَزِجنُأأ دق نكت ملةديدج يليجنإلأ

ةرهاظلأ ترركت دقو .رهسشأأ ةعسضب لبق
يفو ،ةيلاتـتـم داـحآأ ةـثـثـل اـهـسسفـن
 .هسسفن تيقوتلأ

يف <ةيبئاجعلأ» موهفم ىلإأ دوعن
،ةنوقيأأ يأأ ،ةنوقيألأ ةقيقح .ةنوقيألأ
سصـُمـلأ سصخـسشلأ يـف نـمـكـت .اهيلع روَ
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.<هلإلأ ةدلأو ميرم» لب <هلإلأ ةدلأو
هلإلأ ةدلأولٍ مسسر نم كربتن ل نحن
رسضاحلأ ،سسدَقُملأ اهسصخسش نم لب
لك يف ،سسُدُقلأ حورلأ ةمعنب ،انمامأأ
ىلع قبطني هسسفن رمألأ .اهل ةنوقيأأ
رئاسسو ةيسصخلأ ثأدحألأ تانوقيأأ
اـهـتـعـيـبـط ثيـح نـم .نــيــسسيدقــلأ
نأولأأ دأومو بسشخ ةنوقيألأ ،ةيداملأ

امأأ .ةّيداملأ تانوكملأ نم اهريغو
سصخـسشلاــب اــهــتــقــع ثيــح نــم
يقيقح روسضح يهف اهيلع روَسصُملأ
حورلأ ةمعنلو ،هلثَمُت يذلأ سصخسشلل
ل ةـنوـقـيألأ .هـتـَسسدـَق يـتـلأ سسُدـُقـلأ
ةيرسشبلأ سصخسشلأ ةعيبط انل رّوَسصُت
نيواكـتو تاـمـسس أذـه لـجأل هـّلـعـل)
،سسدَقُملأ هسصخسش لب (ّمهت ل هجولأ
وه .ةدجَمُملأ هتلاحب انل هروسصُت يأأ

،ءامسسلأ يف وه امك انمامأأ رسضاح
اهلانن يتلأ ةكَرَبلأو ،ةمعن ًائلتمُم
ةكرب ًأديدحت يه هتنوقيأأ مأركإأ نم
ئلتمملأ هسصخسش ربع ،ةـمـعـنـلأ هذـه
سصَي ل ،قَلـَطـنـُمـلأ أذـه نـم .اـهـنـم حُ
ةـنوـقـيأأ نـيـب ًاـيـجـهـنـم زـيـيـمــتــلأ

.ةيبئاجـع رـيـغ ىرـخأأو ةـيـبـئاـجـع
،ةيناميإلأ ةفطاعلأ انّدسشت نأأ يهيدب

تانوقيألأ ىلإأ ،ةيوـفـعـبو ًاـيـعـيـبـط
هتمعن اهيلع نلَتعَت نأأ هللأ ءاسش يتلأ
ٌدعُب اهل انمأركإأ يفو ،قراخ لكسشب
هداقتفأ ىلع هلل ركسشلأ وه يفاسضإأ
يتلأ ةمعنلاب ،ةنوقيأأ لك نكلو .انايإأ
سصـُمـلأ أـمـت ةوقلاب يه ،اهـيـلـع روـَ
اـنـمأرـكإأ ناـكــل لإأو .ةــيــبــئاــجــع
اـهـنأأ ةـفورـعـمـلأ رـيـغ تاـنوـقـيأـل

ب ،اهماـمأأ اـنـتـسصو ،ةـيـبـئاـجـع
همدو حيسسملأ دسسج نأأ امكف .ىنعم
،هسسفن حيسسملأ ءلم امهيف نيَسسَدقألأ

ىـلـع ماـقـُت اـيـتـسسراـخــفإأ ّلــك يــف
ةدلأول ةنوقيأأ لـك ،مـيوـقـلأ ناـمـيإلأ
اهـيــــف نـيـسسيّدقـلأ نـم يأل وأأ هـلإلأ

سصـُمـلأ ءلـم ل هللأ ةمعن .اهـيـلـع روـَ
امـنـيأأ اـهــــئـلـم يـف ةدحأو ،أأّزـجـتـت

 .تلَح

 أوحاـسسو .فـيـسسلأ دحـب
مـهو ٍزـِعـَموٍ مــنــغ ِدوــلــُج
نوــقــياــسضــُم نوزَوــعـــُم

و) *نودوــــه ِنـــكـــي
.(مـهـل اـقـحـتــسسم اــعــلأ

يرألأ  هئات أوناكو
فوهكو رواغأو لابأو
مـهــلــك ِءلؤوــهــف *سضرألأ

 ِناإلاب مـهـل ًأدوـهـسشم
َهـلـلأ نأل *دـِعوأ أوـلاـنـي
َلَسضفأأ ًائيسش انل َرظنف َقبسس
   .اننودب أولُمكي ل نأأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(1٥-44 :1 وي)

 دأرأأ نامزلأ كلذ
ليلأ إأ َجورأ ُعوسسي
ُهـل لاـقـف َسسـبـِلـيـف دجوــف
نم ُسسبِليف ناكو *ينعبتأ
ةــنــيدم نــم أديــسص َتيـــب
دجوف *سسرـطـبو َسسوأردنأأ

نإأ ُهل لاقف َليئاَنَثَن ُسسبِليف
 ىسسوم هنع َبَتَك يذلأ
دق ِءاـيـبـنألأو سسوــماــنــلأ

ُنـبأ ُعوـسسي وــهو ُهاــندجو
*ةرسصانلأ نم يذلأ فسسوي
َنـِمأأ ُلـيـئاـَنـَثـَن ُهـل لاــقــف
َنوكـي نأأ ُنـك ِةرـسصاـنـلأ
ُهـل لاـقـف *حــلاــسص ٌءيــسش
ىأأرف *ْرظنأو َلاعت ُسسبِليف
ِهيلإأ ًبقم َليئانَثَن ُعوسسي
يليئأرسسإأ أذوه ُهنع لاقف

ُهل لاقف *ِهيف سشِغ ل اقح
.ينفِرعت َنيأأ ْنِم ُليئانَثَن
لبق ُهل لاقو ُعوسسي باجأأ
تنأأو ُسسـبـِلـيـف كَوــُعدي نأأ

َباجأأ *كُتيأأر ِةنيتلأ َت
ُمّلعم اي ُهل لاقو ُليئاَنَثَن
ُكــِلــَم َتنأأ هــلــلأ ُنــبأ تنأأ

يف نمكت ًثم ءأرذعلأ ةنوقيأأ ةقيقح
ةـسسأدقـلأ ةـيـّلـكـلأ ءأرذــعــلأ سصخــسش
ةـبــسسنــلاــب رــمألأ كلذــك ،اــهــسسفــن
تانوقيأأ يف .نـيـسسيدقـلأ تاـنوـقـيأل
وأأ دـيـمـلاـك ،ةـيـسصـخـلأ ثأدحألأ
ةقيقح ،امهريـغ وأأ يـهـلإلأ روـهـظـلأ
ةمعنلأ ليعافم يف نمـكـت ةـنوـقـيألأ
ثدحـلأ اــهــَقــقــح يــتــلأ ةــيــهــلإلأ
.هثودح ذنم ةرمتسسملأو ،يـسصـخـلأ
ل نـيـسسيدقـلأ تاـكرـبو هـلـلأ ةـمـعــن
،انيلإأ غلبت يكل ةروسصلأ ىلإأ جاتحت
ىلإأ جاتحت يتـــلأ انسسأوح يــــه لب
ىـلإأ اـنـنـهذ لـقـــنـت يـكــل ةروــسصلأ
ةمعنو .هيف هتّبثتو سسيدقلأ سصخسش
سص يـتــلأ سسُدــُقــلأ حورــلأ أذـه تَرـيـَ
ّبرـلـل ًاـقـيدسص يأأ ،ًاـسسيدق ناــسسنإلأ

يتلأ اهسسفن يه ،هماــمأأ انل ًاعيفسشو
سسيركت ءاـنـثأأ نـهاـكـلأ اـهـيـعدتـسسي
هذـه سسدـَقـُت» لوــقــي ذإأ ةــنوــقــيألأ
حورلأ لولحو لعفو ةمعنب ةنوقيألأ
انيتأأ ىـتـم ،رـخآأ ىـنـعـمـب .<سسُدـُقـلأ
ربع نحنف حيسسمـلأ ةـنوـقـيأل دـُجـسسن
اندوجسسبو .ًاـهـلإأ هـل دجـسسن ةروـسصلأ

يأأ وأأ ةسسأدقلأ ةيلكلأ ءأرذعلأ ةنوقيأل
سصخسشلل ًامأركإأ دجسسن نيسسيدقلأ نم
يذلأ سسُدـُقـلأ حورـلـل هرـبـعو ،هـسسفـن
ةـكَرـَب نـيـب لـسصـف يأأ ،أذــب .هــسسدــَق
نوـكـي هـلـلأ ةـمـعـن نـيـبو ةـنوـقـيألأ

فقن نحن .ةقطره لقن مل نإأ ًلسض
نيّدمَتسسُم وأأ نيّلَسصُم ةنوقيألأ مامأأ
اهنأأ نينـمؤوـم اـهرـقوـنو ،تاـكرـبـلأ
اهنأل ل <قحلأو ةمعنـلاـب ةءوـلـمـم»
تأزيمم ةيداملأ اهتعيبط يف يوحت
سصخسشلأ انيلإأ لمحت اهنأل لب ،ام
امك .هيلإأ انلمحتو ،اهـيـلـع روـسصمـلأ

يف نمكت ةنوقيألأ ةقيقح ،هعأأ انلُق
اهتسسأدقو ،اهيلع روسصملأ سصخسشلأ
 .هتسسأدق نم يلاتلاب

سصخسشلأو ةروسصلأ نيب مزتلأ أذه
توـهل يـف ،اـهـيـف لأدج ل ةـلأاــسسم
ةدلأو ةنوقيأأ ىلـع .اـندنـع ةـنوـقـيألأ
ميرم ةروسص» بتكن ل ،ًثم ،هلإلأ



ُعوـسسي َباــجأأ *لــيــئأرــسسإأ
يّنإأ كل ُتلق يّنأل ُهل لاقو
.َتنمآأ ةـنـيـتـلأ ت َكـُتـيأأر
*أذهنمَمظعأأنياعُتسس كنإأ

ُلوـقأأ قأ قأ ُهــل لاــقو
َنورـت نآلأ َنـِم مـكـنإأ مـكــل
َةكئمو ،ًةحوتفـم َءاـمـسسلأ
ىلع نولِزنيو نودعسصي هللأ
 .رسشبلأ نبأ

لمأات ـــــــــــــ
،ةيحيسسأ سسفنلأ اهـتـيأأ

بذــكــلأ ةــبــّنـــجـــتأ تنأأ
 ًاـناـكـم كل يذــخــتــتــل
ًأذإأ يـعـفـتـنأ ،قأ ةـسسردم
ةـــياــــكأ نــــم ٍناإاــــب
سصبت .ةـّيـلـيإلأ لامعأأ يرّ
يحور ٍلقعب ةروظنأ برلأ ،ًأروط يدسسج ٍرظنبو ،ًةرات

ةبحسصب تنك ول امك ًاما
توسساـنـلـل يـبـسسنأأ .لـسسرـلأ

ًفط دلُو دق ّبرلأ ّنأأ ةقيقح
ةقيقح توهلو ،ةأأرمأ نم
ل اهّسضفي  هّمأأ ةراكب ّنأأ
يمّلسس .هدلوم لو هب ُلبأ
طمُقلاب ةفوفلأ ةيدوبعلاب
:2 ول) دوذم  ةعجسضُأ

7،  2: 7)، عأ نكلو
سشب يـتـلأ ةـيـبوـبرـلاـب اهب رّ
،(41-9 :2 وـل) ةـكــئأ

دجسسو رسصانعلأ اهب تدانو
-1 :2 ىتم) سسوأ اهل

سضفر مدع ّنأأ يكردأأ .(11
امّنإأ (2 :2 وي) سسرعلأ ةبجو
ّنأأ يلبقأو ،ناسسنإلاب قّلعتي

أ لــيواـهـيـف ًأرـمــخ ءا
يّرــقأأ .هــلــلاــب قــّلــعــتـــي

هفرذ دنـع هـيـف اـنرـعاـسش
ىفوتم قيدسص ىلع تأعلأ
نم يقّقو ،(٥3 :11 وي)

ةيدوبعلل نيعسضاخ اهـلـك مـهـتاـيـح
-11 :2بع) <تومـلأ نـم ًةـفاـخـم
فدهلأ لوقلأ أذه يف ىّلجتي .(81
أذــه ّبرــلأ دأرأأ هـــلـــجأأ نـــم يذـــلأ
نم هتداعإأ وهو ناسسنإل سصخلأ
ىلإأ ةيدوبعلأ نم ،ةايحلأ ىلإأ توملأ
سسوتكليفويث سسيدقلأ لوقي .ةّيرحلأ
،ديدجلأ مدآأ وـه عوـسسي» :يراـغـلـبـلأ
ةّيرسشبلأ ةأأرملأ نطـب نـم هـلـلأ ذـخـّتأ
حورـلأ ةّوـقـب ذـخـّتـي هــنــمو ،عرزــلأ
.ةيرسشبلأ يناثلأ مدآأ ةعيبط ةقلاخلأ

عاطتسسأيوـسضعلأ لاسصولأ أذه نم
ىلإأ ةَّيرسشبلأ َةعيبطلأ عفري نأأ عوسسي
انحوي سسيدقلأ اـمأأ .<يـهـلإلأ ّوـلـعـلأ
بلـطـت ل» :لوـقـيـف مـفـلأ يــبــهذــلأ

قوفي ثدحلأ مأد ام ًايعيبط ًلاسصو
ًاسضاخمو ًاجأوز بلطت ل .ةعيبطلأ

.جأوزلأ قوفت لبحلأ ةقيرط تمأد ام
يف رسس ةاـيـحـلأ سسـَفـَن ّثبو نـيوـكـت
وه ام يردت ل كنأأ امك» .<ةعيبطلأ

ماظعلأ نوكتت فيكو ،حيرلأ كلسسم
يردت ل كلذـك ؛لـماـحـلأ فوـج يـف
<ءيــسش لــك عــناــسص هــلـــلأ لـــمـــع
.(٥ :11ةعماج)

ديعلأ أذه يف ةسسينكـلأ اـنـمـّلـعـت
ميرم ةعاط .ناميإلأ ةعاط ،ةعاطلأ

ةردقب اهناميإأ نمو اهتقث نم تءاج
اهتدأرإأ ْتدَحْتَأأ .اهعسضأوت نمو ،هللأ

لوقي .هريبدتل تعسضخ .هللأ ةدأرإأ عم
مـيرـم تلـخد» :سسواـنـيرـيإأ سسيدقـلأ

ءأّوح نأأ نيح يف ... ةعاطلأ قيرط
اهداق اّمم ...ناـيـسصعـلأ ىـلإأ تبـهذ
اهعوسضخبف مـيرـم اـمأأ .توـمـلأ ىـلإأ
ءيسش لك اهدنع حبسصأأ هـلـلأ ةـمـلـكـل
 .<سصخلل ًاببسس

نحن له ةسسينكلأ انلأاسست انه
عسضأوتن له ؟قيرطلأ أذه لثم وذحن
نحن له ؟هـلـلأ ةـئـيـسشمـل مـلـسستـسسنو
<كتئيسشم نكتل» انتسص يف لوقن
ةلماكلأ هللأ ةئيسشمل انسسفنأأ نيمّلسسم
ىسشامتت نأأ ديرن مأأ ،انب لعفت يك
يتلأ ةقيرطلاب انتئيسشم عم هتئيسشم

انصصخ سسأار مويلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روهظو انسصخ سسأأر مويلأ»

هللأ نبأ نأل ،روهدلأ ذنم يذلأ ّرسسلأ
لـيـئأرـبـجو ،لوـتــبــلأ نــبأ رــيــسصي
سشبـي ةـمـعـنـلاـب هعم نحـنو كلذـل ،رـ
يحرفأ :هـلإلأ ةدلأو وـحـن فـتـهـنـلـف
<كعم برلأ ،ةمعن ةئلـتـمـمـلأ اـهـتـيأأ
 .(ديعلأ ةيرابورط)

يف ةسسّدقملأ انتسسينـك دـيـعـت
ةراسشبل رأذآأ نم نيرسشعلأو سسماخلأ
انّبرب لبـحـلاـب هـلإلأ ةدلأو اـنـتديـسس
كـمـلأ ةـطـسسأوـب ،حـيـسسمـلأ عوــسسي

بعـلـت ،ديـعـلأ أذـه يـف .لـيــئأرــبــج
يـف ًاـيـسساـسسأأ ًأرود مــيرــم ءأرذــعــلأ
عوسسي برلأ هـقـّقـح يذـلأ سصـخـلأ
ةراسشب ميرم تلبق اـمدنـع .حـيـسسمـلأ
نم لبحتسس اهنأاب ليئأربج كملأ
ةمأأ انأأ أذوه» تلاقو سسدقلأ حورلأ
لوبق تنلعأأ يهف ،(83 :1 ول) <برلل
دهعلأ ءانبأأ لك نع ةباين سصخلأ
سصخ نورظتني أوناك نيذلأ ميدقلأ
يـف مـيرـم نإاـف أذـل .ةـيرـسشبـلـل هـلـلأ
تلّثم كملأ ةراسشب اهلوـبـق ةـظـحـل
ةاـيـحـلأ ّمأأ تراـسص ذإأ ةـيرـسشبـلأ لـك
أذـه نـم .ةديدجــلأ ءأوــح ،ةديدجــلأ
ةطقن ةراسشبلأ هذه تسسمأأ  ،قلطنملأ
ىسسمأأ ذإأ ناسسنإلأ ةايح يف لّوحت
.انسصخ سسأأر جهبلأ مويلأ أذه

مـلـظأأو ناـسسنلأ طـقـسس نأأ دعـب
ببسسب ،اـــهيلع قـلـُخ يـتـلأ ةروـسصلأ

نأأ هـلـلأ راـتـخأ ،ىــلوألأ ءأوــح نــم
سسجـتـي ءأوـح ،لوـتـبـلأ ءاـسشحأأ نـم دـ
ديدج نم ناسسنلأ وعديل ،ةديدجلأ

ىـلأ ةدوــعـلـل لاـجـمـلأ هـل حـتــفــيو
.لبـق نم اهيلـع ناـك يـتـلأ ةـلاـحـلأ
سسلوـب سسيدقـلأ ةــلاــسسر يــف أأرــقــن
دق ذإأ» نـيـيـنأرـبـعــلأ ىــلإأ لوــسسرــلأ
مدلأو مـحــلــلأ يــف دلوألأ كرــتــسشأ
َلِطبُي يكل امهيف كلذك وه كرتسشأ
يأأ توملأ ناطلسس هل ناك نَم هتومب
ةدم أوناك نيذلأ لك قِتعُيو سسيلبإأ



.؟انبسسانت
نأأ يليـجـنلأ سصنـلأ يـف أأرـقـن

<ةبوطخم ءأرذع» ىلإأ لسسرُأأ كملأ
حرـسشيو .ءأرذـع يأأ ىـلإأ لـسسرـي مــلو
دوجو نإأ» :ًئاق سسّنجيروأأ ةمّعلأ
كسش لك عزني ميرم لجر وأأ بيطخلأ

تامع رهظت اـمدنـع اـهـتـهـج نـم
قايسسلأ أذه يـفو .<اـهـيـلـع لـمـحـلأ
امبر» :سسويسسوربـمأأ سسيدقـلأ لوـقـي
(ميرم ءأرذعلأ يأأ) اهنأأ ّنظُي ل يكل
نيتَفسصب باتكلأ اهفسصو دقلو .ةينأز
.ءأرذـعو ةـجوز اـهــنأأ ،دحأو ٍنآأ يــف
،ًجر فرعت مل اهنأل ءأرذع يهف
بوسشي دق اّمم ظفحُت ىتح ةجوزو
ىلإأ ريسشي اهنطب خافتناف ،اهتعمسس
دقو .(سسانلأ بسسحب) ةيلوتبلأ نأدقف
يـف سضعـبـلأ ّكسشي نأأ ّبرـلأ راــتــخأ
يف أوكسشي نأأ نـم يـقـيـقـحـلأ هـبـسسن

ًايعأد دجي مـل وـهـف .هـتدلأو ةراـهـط
باسسح ىـلـع هـسصخـسش نـع فـسشكـلـل
 .<هتدلأو ةعمسس

ةراـسشبلأ ديع لوـح هـتـظـع يـف
يبـــهذـلأ اـنـــحوـي سسيدقـلأ فـتـهـي
سسلأ» :ًاـخراـسص مـفـلأ ـيأأ كيلع ماهت
دُعَي مل .كعم برلأ ،اـهـيـلـع مـعـنـُمـلأ
حرج ثيح .كيلـع ىوـقـي ناـطـيـسشلأ
ثيحو ؛دمسضو ُبيطلأ جلاع ،ّودعلأ

تزرــــب كاــنــه ،توــمــلأ جراــخــم
تماـق ةأأرـمأ نـم .ةاـيــحــلأ لــخأدم
عـــــبــنــت ةأأرــمأ نــمو ،ةــلاــهــجــلأ
يحرفإأ .اـهـّلـك ةـيـماـسسلأ لـئاـسضفـلأ
يلجخت ل .اهـيـلـع مـَعـــنـُمـلأ اـهـتـيأأ
يحرفأ لب ،كهلأ تــــببسس ِكنوكل

نم اي يحرفإأ .سصخلأ ُءدب كنأل
سسلأ قرـسشـُي اـهـب يحرفإأ .ملاعلـل رورـ
يف لأز دق ىلوألأ مألأ توــم نأل
ًاسسّفنتم ًكـيـه اـي يـحرـفإأ .كاــسشح
ًاـيزأوـتـم ًاـنـكـسسم اـي يـحرـفإأ .هـلــل
ًاناكم اي يحرفإأ .سضرألو ءامّسسلل
أذهب .ةعوسسوملأ ريغ ةعيبّطلل ًاـــبْحر

هئايحإأ دنع ةيهلإلأ ةردقلأ
ـــنأ ،هــسسفــن قــيدسصلأ
،قلأ  مايأأ ةعبرأأ دعب

سصل .هـتوـسص رـمأأ دّر عنـُ
قـيرـلأو بألأ نـم طـلأ
وه دسسأ ناك ،(6 :9 وي)
نـتـسست نأأ اـّمأأ .لــعاــفــلأ

اتيلُط دقو ىمعألأ اتقدح
ّنأأ  بير ف ،طلأ أذهب
ةردقلأ كلـتـب قـّلـعـتـم كلذ
تظـفـتـحأ دق تناـك يـتــلأ

 ا اـــهد راـــهــــظإل
هـحـن ةعيبـطـلأ ئداـب.

دسسأ بعت نم فيـفـخـتـلأ
ّسصتخي امّنإأ مونلأ ةحأرب
:8 ىتم) ّيقيـقـح ٍناـسسنإاـب
ةّدسش كـــــسست اــــــّمأأ ،(42
ٍرمأاب ةجئاـهـلأ فـسصأوـعـلأ
ٍهلإاب ّسصتخي ام أذهف ٍهان

رم) عايأ ماعطإأ .ّيقيقح
ةعيـبـطـلأ لـعـف وـه (2 :8
،رخآلاب متهي ٍبلقوةيرسشبلأ
فلآأ ةـسسمـخ عاـبــسشإأ اــّمأأ
ءاـــسسنـــلأ أدع اـــم ،ٍلــــجر
ٍةفغرأأ ةسسمخ نم ،دلوألأو
-91 :41 ىتم) تكمسسو
ىـلـع ؤورـجـيـسس نـمـف ،(12
؟ةّيهولآلأ ُلعف هّنأاب راكنإلأ

تامدخب اهتـناـعـتـسسأ و
ترهظأأ ،اهعم ّيقيقح ٍدسسج
تناك اهّنأأ ةـيـهوـلألأ هذـه

 توسسانلأ ّنأأو توسسانلأ
 أوـظـفـحأ .اـهـيــف ناــك
هنولوقت ام ٍخوسسرب سسفنلأ

 إلأ نوناقأونوك .نا
ل ، ( 2: 02)يوامسس
لــب ،بسسحــف ءاـــجرـــلاـــب
.ًاسضيأأ كولسسلاب

بكلا نول سسيدقلا

لدعلأ سسمسشو ،ىسضرملل ُبيطلأ رهظ
ىّتسشملأ ةاسسرم ،مظلأ يف نيعباقلل

ىفأو دقل .ئداهلأ أافرمـلأو ،مـهـيـلـع
نـيـبراـحـمـلأ دنـسس ،ىرـسسألأ رّرـحــم
قـئاـفـلأ حرـفـلأو ةـبـحـمــلأ ظــفاــح

.نيسسئاـيـلـل مـسسلأ ةدوـع ،فـسصوـلأ
  .<نيمآأ

هلإلا ةدلاو ةراصشب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلإلأ ةدـلأو ةراسشب ديع ةبـسسانمب
دنـع بورـغــلأ ةـسص ةــمدخ ماــقــُت
رأذآأ42 سسيمخلأ ءاسسم نم ةسسداسسلأ

ةعسساتلأ دنع رَحَسسلأ ةسصو6102
ةرسشاعلأ دنع يهلإلأ سسأدقلأ ةمدخو
يــف  رأذآأ٥2 ءاعبرألأ حاـبـسص نـم
يـــف ةدــيـــسسلأ ةراـــسشب ةـــسسيــــنــــك
.ةيفرسشألأ

رابلا لاوقأا نم ــــــــــــــــــــــــــــــ
يئارلا سسويريفروب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسدقملأ عـــسضأوتلاب ىلحتي نَم

.سضراـعـي ل يأأ ،ًاـقـطإأ مـلـكـتــي ل
نـيرــــخآلأ تاــــظــحــم لــبـــــقــي
ريربـت وأأ ظـيـغ نود مـهـتاـخـيـبوـتو
اـمـنـيـب .هـــنزأوـت دقـفـي لو ،تأذـلــل
،رورـــــغـمــلأ عــم سسكــــعــلأ ثدحــي
يـفـف .سصقـنـلأ رـعاـسشم كلـمـي يذـلأ
،عسضأوتملأ هباسشي رورغمـلأ ،ةـيأدبـلأ

،ًـيـلـق دـــــحأأ هــجــــعزأأ أذإأ نــكــلو
رــتوــتــيو ،ًأروـــف هـــمـــسس دقـــفـــي
.برطسضيو

ةرصشنـلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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