
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(61-01 :2 ةيمور)
ُةمأركـلأو ُدأ ُةوـخإأ اـي

َأ ُلعفي نَم لكل ُملشسلأو
نــم مــث ًوأأ ِدوــهــيــلأ نــم
دنع َسسيل نأ* يناـنوـيـلأ
لكف *هوجولل ٌةابا ِهللأ
ِسسومانلأ ِنودبأوأاطخأأنيذلأ

.نوكِلهيِسسومانلأِنودبف
 أوأاـطــخأأ نــيذــلألكو
ِسسوــماــنــلاــبـــف ِسسومانلأ
سسيــــل هــــنأ*نونأدُي
مه ِسسوـماـنـلـل َنوـعـِماـشسلأ
لـــب هـــلـــــــلأ دنـــع ًأرأرــــبأأ
مه ِسسوماـنـلاـب َنوـلـِماـعـلأ
َنـيذـلأ َأأ نإاـف *نورـُي
أذإأ ُسسوماـنـلأ مـهدنـع سسيـل

وه اــــ ِةعيبطـلاـب أوـلـمـع
 ؤوـــهف ِسسومانلأنإأو ِء
 ُسسوـماـنـلأ مـهدنـع نـكـي
*مـهـشسفـنأ ٌسسوـماــن مــهــف
لــمــع نورــهــظــُي نــيذـــلأ
 ًاــبوــتــكــم ِسسوــماــنــلأ

ٌدهاشش مـهُمـشضو مـهـبوـلـق
جت وأأ وـكـششت مـهُراـكـفأأو
ُهللأ ُنيدي موــي *اهنيب اميف
ِبشسحــب ِسساـــنـــلأ َرـــئأرـــشس
  .حيشسأ َعوشسيب يليإأ

ةّيرشصنُعلا ـــــــــــــــــــــ
وأأ ءرملأ بّشصعت يه ةّيرشصنعلأ

،msicar قرعلأ وأأ سسنجلل ةعامجلأ
ءانبأأ هيدبي يذلأ زـيـيـمـتـلأ يـه يأأ
هاـجـت دحأوـلأ قرــِعــلأ وأأ رــشصنــعــلأ
نوكي ام اًبلاغو ،ىرخأأ رشصانعلأ

عّوـنـتـتو .اـيـبـلـشس زــيــيــمــتــلأ أذــه
ةغللأ وأأ نوّللأ سساشسأأ ىلع ةّيرشصنعلأ
وأأ نــــــــــــيدلأ وأأ
أاششن دقو .ناكملأ

،ةّيرـشصنـعـلأ نـع
خـيراــتــلأ رــبــع
اـنـماـّيأأ ىــّتــحو
بورــح ،ةّيلاحلأ

،ةّدع تاعزانـمو
ىلإأ اهشضعب ىدأأ

.ةـّيرـششب رزاـجـم
لــــــه نـــكــــــلو
وـــــه فلتـخأ
؟تاعأزنلـل ٌببـشس
نأولأأ ةـعّوـنـتـمـلأ ةـقـيـلـخـلأ لـهو
دوجولل ّيبلشس لـكـشش يـه لاـكـششأأو
؟يرششبلأ

أذه ميدقلأ ذنم ناشسنإأ ىعو دقل
ّلك ىعشسو ،ّيبلشس لكششب فلتخأ

ةّيرششبلأ قأرعأأ نم ِقرع وأأ رشصنع
قأرعأأ ىـلـع هـتـنـمـيـه سضرـف ىـلإأ
لئابقلأ نم رـمأأ قـلـطـنأو .ىرـخأأ
تأراـشضحـلأ ىـلإأ ًوـشصو ةرـيـغــشصلأ
ةـّيـلـباـبـلأ ةراـشضحـلاـك ،ةرـيــبــكــلأ

ةراـشضحـلأو ةـّيـشسراـفـلأ ةراـشضحـلأو
قلطنملأ ّنأأ عمو .اهريغو ةّينامورلأ

تأراشضحلأ هذه بوعشش ةرطيشس وه
كلذ ّنأأ ريغ ،ىرخأأ بوعششلأ ىلع

جأزــتــمأو بوــعــششلأ طــلــخ ىــلإأ ىّدأأ
نأأ إأ .اهشضعبـب اـهرـّثأاـتو تاـفاـقـثـلأ
سسوفن يف ةـيـغاـط تلـظ  ةـّيرـشصنـعـلأ
امك .ةديدج تاّيرشصنعتلّكششتف،سسانلأ
شضيأأ ناـيدأأ تبـعـل يف ايبـلـشس أًرود اـً
.بوعششلأ ىدل ةّيرشصنعلأ حورلأ ةيذغت

دجن سسّدقــملأ باتكلأ ىلإأ اندع أذإأ
،ةّيرشصنعلل اًمامت فلاخم هميلعت ّنأأ

هــتاــحــفــشص نــم ىــّتــح كلذ سسملنو
.ىــــــــــــــــلوأأ

ناــــشســنإلــلــف
دوجوـلـل ردشصم
،هـلـلأ وـه دحأو
قــــلـــــخ يذــلأ
ىـلــع ناــشسنإأ

هــــــــــتروــــشص
ّنأأ امك ،هلاثمو
تنّوكت بوعششلأ

ردشصم نــــــــــم
:دحأو ّيرــــــششب
هـــلـــلأ لاـــقو>

انهبششك انتروشص ىلع ناشسنإأ لمعن
،هتروشص ىلع ناشسنإأ هللأ قلخف ...

ىثنأأو أًركذ ،هـقـلـخ هـلـلأ ةروـشص ىـلـع
أورمثأأ مهل لاقو هللأ مهكرابو .مهقلخ
:1كت) <...سضرأأ أوألـــمأو أورـــثـــكأو
62-82).

ذخأأ نيح تأأدتبأ ةلكششملأ ّنأأ ّإأ
هشسفن ربتعيو هشسفن ىلإأ رظني ناشسنإأ
هللأ ىلإأ رـظـنـي دعـي مـلو ،ةـّيـعـجرـمـلأ

رظنف ،هنع للـقـتـشسأ دأرأأو ،هـقـلاـخ
نع سسيلو هنع ةروشص هّنأاك رخآأ ىلإأ
سسيل هلإأ ّبرـلأ لاـقو> :هـقـلاـخ هـلـلأ

هل عنشصأاف ،هدحو مدآأ نوكي نأأ أًدّيج
هلإأ ّبرـلأ عـقوأاـف ... هرـيـظـن اـًنـيـعـم
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هـلـلأ ناـشضحأأ ىـلإأ ناــشسنإأ دوــعــي
نوكيو> :هفنك تحت ملشسب سشيعيل
نوكي ّبرلأ لبج ّنأأ ماّيأأ رخآأ يف
قوف عفتريو لبجلأ سسأأر يف اًتباث
ريشستو ،ممأأ ّلك هيلإأ يرجتو للتلأ
دعشصن ّمله نولوقيو ةريثك بوعشش
،بوقعي هلإأ تيب ىلإأ ّبرلأ لبج ىلإأ

هلبشس يف كلشسنو هقرط نم انمّلعيف
ةعيرششلأ جرـخـت نوـيـهـشص نـم هـّنأ
يشضقيف .ّبرلأ ةملك مـيـلـششروأأ نـمو
نيريثك ٍبوعششل فشصنيو ممأأ نيب
مهحامرو اًككشس مهفويشس نوعبطيف
اًفيشس ٍةّمأأ ىلع ٌةّمأأ عفرت  .لجانم
<دعب ام يـف برـحـلأ نوـمـّلـعـتـي و
.(4-2 :2ءايعششإأ)

هشضفرو ناشسنإأ تّنعت نم مغرلاب
هللأ لّخدت ،هقلاخ هللأ ىلإأ عوجرلأ

يف سسوّدقلأ هحور لشسرأأو ىرخأأ ةّرم
هتغل ناشسنإلل ديعيل ،ةرشصنعلأ موي
يتلأ هللأ حور ةغل يهو أأ ،ةدحأولأ
عيمجلأ ألتمأو> :بوعششلأ ّلك عمجت
نومّلكتي أوأأدتبأو سسدقلأ حورلأ نم
حورلأ مهاطعأأ امك ىرخأأ ةــنشسلأاب
أوبّجعتو عيمجلأ تهُبف ... أوقطني نأأ

سسيل ىرتأأ ٍسضعبل مهشضعـب نـيـلـئاـق
فيكف ،نيّيليلج نيمّلكـتـمـلأ عـيـمـج
يتلأ هتغل اّنم ٍدحأو ّلــك نحن عمشسن
نوــّيداــمو نوــّيــترــف ،اــهــيــف دلُو
نـيـب اـم نوـنـكاـشسلأو نوـيـملـيـعو
ةـيـكودبـكو ةـيدوـهـيـلأو نـيرـهــنــلأ

ةيليفمبو ةيجيرفو اـيـشسآأو سسـُتـنـبو
وحن يـتـلأ ةـيـبـيـل يـحأوـنو رـشصمو
نونطوتشسملأ نوينامورلأو نأوريقلأ
برـعو نوـّيـتـيرـك ،ءلــخدو دوــهــي
مئاظعب انتنشسلأاب نومّلكتي مهعمشسن
.(11-4 :2عأأ) <هللأ

سسرطب سسدقلأ حورلأ مّلع دقو
،هللأ مهقلخ نم نيب زّيمي ّأأ اًشضيأأ

سسويلينروك ةئملأ دئاق ةثداح يف
ىلإأ لبقأأ ،ّيـنـثو ّيـناـمور وـه يذـلأ
حورلأ ّلح دقو .(82 :01عأأ) ناميإأ
ىـلـعو سسوـيـلـيـنروـك ىـلـع سسدقــلأ

ةملك نوعمشسي أوناـك نـيذـلأ عـيـمـج
.(44 :01عأأ) سسرطب مف نم هللأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(32-81 :4 ىتم)

 اميف نامزلأ كـلذ
ىـلـع ًاـيـششاـم عوـشسي ناـك
ىأأر ليلأ ِ رحب ِ ئطاشش
ُناـعـمـشس اــمــهو نــيوــَخأأ
ُسسوأردنأأو ُسسرـطـب وـعدأ
 ً ةكبـشش ِناـيـقـلـُي ُهوـخأأ
اــناــك اــمــهــنأ) رــحــبـلأ

اـمـهـل لاـقـف *(نـْيَداـيـشص
امـكـَلـعـجأاـف يـئأرو مـلـــه
ِتقوللف *سساـنـلأ يَداـيـشص
*ُهاـعـبـتو َكاـبـششلأ اــكرــت
ىأأرـف كاـنــه نــم َزاـــجو
اــمــهو ِنــيَرــخآأ ِنــيَوــَخأأ
انحويو ىدبز ُنب ُبوقعي
عـم ٍةــنــيــفـــشس  ُهوـــخأأ
ِناحـِلـشصـُي ىدبز اـمـهـيـبأأ
*اـمـهاـعدف اـمــهــَكاــبــشش
َةـنـيـفـشسلأ اـكرـت ِتقوــلــلو
ناكو *ُهاـعـبـتو اـمـهاـبأأو
ُهلك َ ليلأ  فوطيُ عوشسي
ُزركيو مهعما  ُمّلعي
يـــفششيو ِتوكلأ ِةراششبب
 ٍفعُشض لكو ٍسضرم لك
.بعششلأ

لمأات ـــــــــــــ
سسومانلاب نولماعلأ>

.<نوري وه
 أ فلتخينوّيحيشس

رششبلأ ءانبأأ نم مهأوشس نع
 وأأ ةــغــلــلأ وأأ نــطوـــلأ

مهّنأأ وه عقأولاف .سسابللأ
 نم مهل ًاـندم نوـنـطـقـي

ًةدحأو ذخأاف .مانف مدآأ ىلع اًتابشس
.اًمحـل اـهـناـكـم ألـمو هـعلـشضأأ نـم
اهذخأأ يتلأ علشضلأ هلإأ ّبرلأ ىنبو
.مدآأ ىـلإأ اـهرـشضحأأو ًةأأرــمأ مدآأ نــم
نــم ٌمـــظـــع نآأ هذـــه مدآأ لاـــقـــف
ىعدُت هذه .يمحل نم محلو يماظع
:2كت) <تذخُأأ ٍئرمأ نم اهّنأ ًةأأرمأ

نأأ هللأ دأرأأ نيح يفف .(12-32 ،81
يأأ ،<هرـيـظـن> اـًنـيـعـم مدآ عـنــشصي
،هلاثمو هلـلأ ةروـشص ىـلـع ًاـقوـلـخـم
ىلع وه نيعملأ أذه ّنأأ مدآأ ربتعأ

ٌمحلويماظع نم ٌمظع> وه هتروشص
.<يمحل نم

باتكـلأ وزـعـي ىرـخأأ ةـهـج نـم
ىلإأ بوعششلأ نيب فلتخأ سسّدقملأ
للقتشسأ هتلواحمو ناشسنإأ ّربكت
،هناكم لولحلأ ةجرد ىلإأ ،هللأ نع
ىـعـشسي نأأ لدبـف .ةـّيرـششبـلأ هـتردقــب
سسودرفـلأ ىـلإأ ةدوـعـلأ ىـلإأ ناـشسنإأ
ينبي نأأ دأرأأ هللأ فنك يف سشيعلل
لشصي ًاجرب ينبي نأأو ،ةنيدم هشسفنل
اـهـنأأ دقـتـعـي يـتـلأ ،ءاـمـشسلأ ىـلإأ هـب
سضرأأ تناكو> :هللأ ىنكشس ناكم
.ةدحأو ةـغـلو أًدحأو اـًناــشسل اــهــّلــك
مـهـّنأأ اـًقرـشش مـهـلاـحـترأ يـف ثدحو
راــعــنــشش سضرأأ يــف ًةــعــقــب أودجو
ٍسضعبل مهشضعب لاقو .كانه أونكشسو
... ايـشش هـيوـششنو اـًنـْبـِل عـنـشصن ّمـلـه
ًةـنـيدم اـنـشسفـنأ ِنـبـن مـلـه أوـلاـقو
عـنـشصنو ،ءاـمـشسلاــب هــشسأأر اــًجرــبو
هجو ىلع دّدبتن ّلئل اًمشسأ انشسفنأ
رـظـنــيــل ّبرــلأ لزــنــف .سضرأأ ّلــك
مدآأ ونب ناك نيذللأ جربلأو ةنيدملأ
ٌبعشش أذوه ّبرلأ لاـقو .اـمـهـنوـنـبـي
ّمله ... مهعيمجل ٌدحأو ٌناشسلو ٌدحأو
 ىّتح مهناشسل كانه لبلبنو لزنن
مهدّدبف .سضعب ناشسل مهشضعب عمشسي
ّلـك هــجو ىــلــع كاــنــه نــم ّبرــلأ
<ةنيدملأ ناينب نع أوّفكف .سضرأأ
 .(8-1 :11كت)

يذلأ ،أذه سسانلأ لمع نم مغرلاب
ىعشسي هللأ ناك ،قّرفتلأ ىلإأ مهب ىّدأأ

ىـلإأو ،لـمـششلأ ّمـل ةداـعإأ ىـلإأ اـًمــئأد
ثيـح ،اـهـباـشصن ىـلإأ روـمأأ ةداــعإأ



نومّلكتي و ،مهأوشس نود
...مهب ةشصاـخ ةـبـيرـغ ةـغـل
ةّيلأ تأداعلأ نومحي
وأأ سسبلاب ّسصتخي ام ّلكب
،سشيعلأ ةقـيرـط وأأ ماـعـطـلأ
مـهـتـششيـعـم بوـلـشسأأ ّنــكــل
رأرقإأو باجعإأ بجوتشسي
مهيتأاي ،عـّقوـتـم غ هـّنأاـب
 ءاــشضعأأ مــهــنوــك نـــم
حور نـم ةـمـَهـلـم ةـعاـمـج

.هللأ
مهتابجأو ّلك نومّمتي

رـئاـشس نوـعـفديو ،ةـّيــندأ
نونكـشسي مـهأرـت .بئأرـشضلأ
ءاـبرـغ مـهـّنـكـلو ،نأدلـبــلأ

ّلـك  نوـكششيو .اـهـنـع
مهّنكـلو ،نـطأوـمـك ءيـشش
هلمتحي ام ّلـك نوـلـمـتـحـي
يبـنـجأأ دلـب ّلـكو .ءاـبرـغـلأ

مهل نـطو لـكو ،مـهـل ٌنـطو
نوــجوأزــتــي .بيرـــغ ٌدلـــب
،نودــــلأوــتــيو مــهــغــك
،مهدوأأ نولمهي  مهّنكل
مه .توملل مهنوشضّرعي و

 اـــعـــلأ، مــهــّنـــكـــل 
نودجي .هاشضتق نوششيعي
 مهنكل ،دشساـب مـهـشسفـنأأ
نوشضقي .دشسجـلـل نوـششيـعـي
مهّنكل ،سضرأأ ىلع مهمايأأ

نوعيطي .ءاـمـشسلأ وـنـطأوـم
مهّنـكـل ،ةـّيـعرأ نأوـقـلأ
 اهنـم كأاـب نودـّيـقـتـي

.ةشصاأ مهتايح
يحيشسأ ّنإأ ،راشصتخاب
حورـلأ اـمــك اــعــلــل مــه
حورـلأ ّنأأ اــمــكو .دشسجــلــل
،دشسأ ءاـشضعأأ ّلـك نـكــشست
نونطقـي يـحـيـشسأ ّنإاـف
ّنأأ اـمـكو .اـعـلأ ندم ّلــك
دشسأ  نـــكـــشست حورـــلأ

أذـكـه ،هـنـم تشسيـل ّلــظــتو
 نونـكـشسي نوـيـحـيـشسأ

ميحجلأ يف كلقع عشض> لاق يذلأ
فيـك> :سسأاـيـب لوـقـنو ،<سسأاـيـت و
ملشسلأ ةلاح ىلإأ لوشصولأ عيطتشسن
نـيـشسيدقـلأ ءؤوـه نأ نـظـن .؟<هذــه
أوبتـكو بئاـجـعـلأ أوـحرـتـجأ نـيذـلأ
لـجأ مـهءاـمد أوـكـفـشسو دئاــقــعــلأ
مهنأ ،ًابيط مهتافر تشضافو حيشسملأ

.ىمشسأأ ةنيط ،انع ةفلتخم ٍةنيط نم
اننويع نأ يف نمكت ةلكششملأ

و ىرنو عمشسنو أأرقن نحن .تملظأأ
أوششياع نيذلأ لشسرـلأ هـباـششن .مـهـفـن
ملو ،هعم مهتقو مظعم أوشضقو برلأ
نأأ بجي هنأو ،عوشسي وه ْنَم أومهفي
مويلأ يف موقيو بيلشصلأ ىلع تومي
ىلع هب أوقتلأ امدنع ىتح .ثلاثلأ

ةفرعـم يـف أوـلـششف ،سسأوـمـع قـيرـط
عوشسي هنأاب مهعم راشس يذلأ لجرلأ
ام ًابلاغ نحن أذكه .هشسفن حيشسملأ
رظنن امدنع حيشسملأ ةيؤور يف لششفن
نأأ ول .مهَرـَيـِشس أأرقنو نيشسيدقلأ ىلإأ

نأ انظح اّنكل ًأديج رشصبت اننويع
ةايح سسكعت نيشسيدقلأ ءؤوه ةايح

.حيشسملأ
سسوبراكيلوب سسيدقلأ ةريشس ذخأانل

.(يـناـثـــلأ نرـقـلأ) رــيــمزأ فــقــشسأأ
هبششت هتداهشش يف ةريثك رومأأ كانه
دحأأ هــمــلــشسأأ دقــف .حــيـــشسمـــلأ مآأ
ناشسنإأ هبوجتـشسأو ،هـنـم نـيـبّرـقـمـلأ
يلأولأ مامأأ لَثَمو ،سسدوريه همشسأ

اـنأأو ةــنـشس نوـناـمــثو ّتشس> :لاــقو
،ءيششب يلإأ ءيشسي ملو ،حيشسملأ مدخأأ

،<يـشصـّلـخـمو يـهـلإأ مـتـششأأ أذاـمـلــف
نـعـُطو ،هـتوـمـب تبـلاـط عوـمـجـلأو
سشيـجـلأ دأوـق دحأأ نـمآأو بأرـحـلاــب
سسيدقـلأ ناـك دقـل .هــناــمــيإأ ببــشسب
هداــهـــششتــشسأ يــف سسوــبرــكــيــلوــب
هب انـنأاـكو حـيـشسمـلأ مآ ًاـكراـششم
 ايحأاف تبلُشص حيشسملأ عم> :لوقي
:2 لغ) <ّيف ايحي حيشسملأ لب انأأ

ةاـيــــح ىــلإأ رــظــنــن اــمدنــع .(02
ينعي أذام ىرن سسوبركيلوب سسيدقلأ

ايحي حـيـشسمـلأ عدن نأأ ودبـي فـيـكو
.انيف

ىرن نيشسيدقلأ ىلإأ رظنن امدنع

 بوعششلأ ةدحو ىلإأ ةرظنلأ هذه
نم ّلكو ،هللأ نم ّإأ يتأات نأأ نكمي
ىّنبتي نأأ ّإأ هنكمي  هللاب قشصتلي
يذـلأ وـه ناـشسنإاـف .ةرـظـنـلأ هذــه
اهيف دعتبي ةّرم ّلك ةّيرشصنعلأ قلخي
،هقلاخ ناكم هَشسفن ّلِحُيل ،هللأ نع
لب  ،هريغ نم لشضفأأ هشسفن ربتعيف
عاــشضخإأ ىــلإأ ىـــعـــشسيو ،لـــشضفأأ
حجني مل نإأو ،مهتلأزإأ وأأ نيرخآأ

هشسفن زرف ىلإأ ىعشسي كلت وأأ هذه يف
ناكم  ةّيحيشسملأ يف .نيرخآأ نع
سسلوب لوشسرلأ عطق دقو ،ةّيرشصنعلل
ةّيرششبلأ ةّيرشصنعلأ هذه مامأأ قيرطلأ
:حيشسملأ يف ةدحولأ اهناكم عشضيل
<اب هللأ ءانبأأ اًعيـمـج مـكـّنأناميإ
نيذلأ مـكـّلـك ّنأ .عوـشسي حـيـشسمـلاـب
.حيشسملأ متشسبل دق حيشسملاب متدمتعأ
ٌدبع سسيل ،ّينانوي و يدوهي سسيل
مـكـّنأ ،ىـثـنأأو ٌرــكذ سسيــل ،ّرــح و

<عوشسي حـيـشسمـلأ يـف ٌدحأو اـًعـيـمـج
.(82-62 :3لغ)

حيشسملا يف ةايحلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هّنأأ رشصاعملأ ناشسنإأ ةلكششم

هرشصاحت امدنع ّإأ نيشسيدقلاب رّكفي
نكـل .اـهـموـمـهو ةاـيـحـلأ بعاـشصم
نيشسيدقلأ ءاقبإأ ىلإأ ىعشست ةشسينكلأ

يدتقن ًاجذومن اـنـماـمأأ نـيرـشضاـح
بلـطـنو ،مـهـلاـعــفأأو مــهــناــمــيإاــب
أذـل .برـلأ ماـمأأ ًاـمود مـهـتاـعاـفــشش
نأأ اهتماـنزور يـف ةـشسيـنـكـلأ تبـتر
مّلعتن رثكأأ وأأ سسيدقل موي لك ديعُن
 .مهعم يّلشصنو مهنم

يف نومهـم نوـشسيدقـلأ أذاـمـل
؟ةيناميإأ انتريشسم

ام نأ انم نيريثكلل ودبي ام ًابلاغ
نأأ انـيـلـع بعـشص نوـشسيدقـلأ هـششاـع
ناعمـشس سسيدقـلأ نـع أأرـقـن .هـششيـعـن
ىلع ةنشس73 سشاع يذلأ يدوماعلأ
،سسراقلأ بلح درب يف دوماع سسأأر
موـــقأأ نأأ عيـطـتـشسأأ  اـنأأ> :لوـقـنـف
.<رـمأاـب رـكـفأأ نأأ ديرأأ  لـب .أذـهـب
يشسوـثآأ نأوـلـشس سسيدقـلأ نـع أأرـقـن



ذإأ أوـشسدقـت رـششب ةاـيـح نـع ةـلــثــمأأ
يـف .حـيـشسمـلأ ةاـيـح يـف أوـكرـتــششأ
جذوـمـن ىرـن سسووـقـيــن سسيدقــلأ
حيشسملأ لـثـم ،دودح نود يـطـعـُمـلأ
 نأأ هتاكرب يقلتُم نم بلط يذلأ
يــفو .(44 :1 رـم) دحأ أوــلوــقــي
يذـلأ ىرـن سسوــيــنوــطــنأأ سسيدقــلأ
ناـطـيـششلأ براـجــت ىــلــع رــشصتــنأ

يف ريرـششلأ هـبّرـج يذـلأ حـيـشسمـلاـك
فــشسوــي سسيدقــلأ يــفو .ةـــيرـــبـــلأ
يــعأرــلأ ةروــشص ىرــن يـــقـــششمدلأ
ىلع ،يذلأ حلاشصلأ مّلعملأو حلاشصلأ

عوشسي ربكأأ يعأرلأو مّلعملأ ةروشص
مهايإأ ًاملعم هتيـعر ىـعر ،حـيـشسمـلأ
.ةداهششلأ ىتـحو ةودقـلأو ةـمـلـكـلاـب
ملعتن نيشسيدقـلأ ىـلإأ رـظـنـن اـمدنـع
،انيديأأ للخ نم حيشسملأ لمعي فيك
اـنراـكـفأأو اـنـلوـقـع رـيـنــي فــيــكو
نـم هروـن عـششي فـيـكو ،اـهدوــقــيو

ردشصم وه حيشسملأ نأ .انشسوفن للخ
ةايح يف اهيلع دهششن يتلأ ةشسأدقلأ
.نيشسيدقلأ

نيشسيدقلأ فنشصن ةشسينكلأ يف
يف ةرذجتم اهعـيـمـجو ،تاـئـف تشس
نيذلأ مهو ءايبنأأ .حيشسملأ سصخشش
اهيلع مهنمتئأ يتلأ ةملكلاب نوقطني
هاطعأأ امب طقف مّلكتي حيشسملأو ،هللأ
.(94 :21 وـي) هـب قــطــنــي نأأ بآأ
ىلإأ هللأ مهلشسرأأ نيذلأ مهو لشسرلأ
حيشسملأو ،ةددحم ةمهم يف ملاعلأ
وي) انشصلخل ملاعلأ ىلإأ بآأ هلشسرأأ

ةاـعرـلأ ،ةـنـهـكـلأ ءاــشسؤور .(71 :3
يف بعششلأ وّبرُمو ةنوكشسملأ ومّلعمو
اـمـك ،مـيوـقـلأ ناـمـيإأو ةديــقــعــلأ
مّلعملأو حلاشصلأ يعأرلأ وه حيشسملأ
لمعنو اياشصولأ ظفحـن فـيـك اـناـيإأ
ًلثم) حورلاب لب فرحلاب  ،اهب
ىلع ةظعلأ لكو22-12 :5 ىتم
أودهــشش نــيذــلأ ءأدهــششلأ .(لــبــجــلأ
،توـمـلأ ىـتـح برـلـل مــهــتاــيــحــب
ةايح لجأأ نم هتايح لذب حيشسملأو
أوكرت نيذلأ رأربأأ كاشسنلأو .ملاعلأ

نوـّلـظـي مـهـّنـكــل ،اــعــلأ
حورلأ ّنأأ امكو .هنع ءابرغ
 سسبـحـُت ةروـظـنأ غ
.نويحيـشسأ أذـكـه ،دشسأ
 يحيشسم نوفرعُي مهّنإأ
نأأ مهنيد ىلع نكل ،اعلأ
ّنأأ عمو .روظنم غ ّلظي
،مشسأ إأ ءيشست  سسفنلأ

اــهــهرــكــي مـــشسأ ّنإاـــف
هقيعـت اـهـّنأ ،اـهـبراـحـيو
.تأّذلأ  سسامغنأ نع
 كلذــك نوــّيـــحـــيـــشسأ
ّنكـل ،اـعـلأ إأ نوـئـيـشسي
مـهـّنأ ،مـهـهرـكـي اــعــلأ
سسفنلأو .هتأّذلم نوـمواـقـي

أ ّباههركي يذلأ دشس
نوّبحي يحيشسأ ّنأأ امك
ّنأأ امكو .مهنوهركي نيذلأ
،دشسأ  سسبـحـُت سسفـنـلأ
هـشضعـب إأ هّدششت اـهـّنــكــل
،يحيشسأ ّنإاف ،سضعـبـلأ
،اعلأ  نوشسبحُي ،ًاشضيأأ
إأ هشضعب هنوّدششي مهّنكل
سسفـنـلأ ّنأأ اــمــكو .سضعــب
نـكـشسم  نـكـشست ةدلاأ

،يـحــيــشسأ ّنإاــف ،ناــف
ب ءابرغ نوششيعي ًاشضيأأ
نيرظتنم ،ةينافلأ ءايششأأ
ّنأأ امكو .ءامشسلأ  دولأ
شسحـتـت سسفـنــلأ نـقـتـب نـّ
كلذــك ،برــششأو لـــكأاأ
مـهـّنأأ عـم .نوــيــحــيــشسأ
مـــــهّنإاف ،نودــــــــَهـَطـشضـُي
.موي دعب ًاموي نورـثاـكـتـي
اهلكوأأ يتلأ ،ةّيلوؤوشسأ ّنإأ
ردق ىلع يـه ،هـلـلأ مـهـيـلإأ

حمشست  ،ةّيمهأأ نم بك
.اهنع لأزعناب مهل

سسطينغويذ إا ةلاشسرلا
(اثلا نرقلا رخاوأا)

تأريخ أوحبريل سضرأأ تأريخ لك
ششب يذـلأ توـكــلــمــلأ حـيـشسمـلأ هـب رـّ

،ًأرــيــخأأ .هءأرو يــعــشسلــل اــناـــعدو
أوفشش نيذلأ ةشضفلأ ومداعلأ ءابطأأ
ــ مهتيودأاب وأأ مهتأولشصب ــ سسانلأ

حـيـشسمـلأ لـثـم ،يداـم لـباـقـم نود
ماــــقأأو ىــشضرــمـــلأ ىـــفــشش يذـــلأ
.ىتوملأ

هذه لك ردشصمو عبن وه حيشسملأ
اـياـطـعـلأ هذـه ،ةـشسدقـمـلأ لاـمـعأأ

.نيشسيدقلـل يـتـلأ ةـيـحورـلأ مـَعـِنـلأو
دشسج نوفّلؤوي نيذلأ نوـيـحـيـشسمـلاـف
بهأوملاـب مـهـيـلـع مـَعـنـُم حـيـشسمـلأ
يف ًاشساـنأأ هـلـلأ عـشضوـف> :ةـيـحورـلأ
ًاثلاث ًءايبنأأ ًايناث ًلشسر ًوأأ ةشسينكلأ

بهأوم كلذ دعبو تأوق مث نيمّلعم
.(82 :21 وـــــك1) <...ءاــفـــشش
نييحيـشسمـلأ كئـلوأأ وـه نوـشسيدقـلأو
ىـلإأ بهأوـمـلأ هذـه أورـهـظأأ نــيذــلأ
نـيذـلأ مــه نوــشسيدقــلأ .دح ىــشصقأأ
.ملاعلأ ىلإأ حيشسمـلأ مـهـيـف ىـّلـجـتـي
نيششئاعلأ نييحـيـشسمـلأ نـحـن ًاـشضيأأ

ًايموي رهظـُن سضرأأ ىـلـع اـنـتاـيـح
أذـه يـفو ،اـنـل ةاـطـعـمـلأ بهأوـمـلأ
حورلاف .انل حيشسملأ نلعتشسُي راهظإأ
نكشسي هشسفن وه نيشسيدقلأ عم يذلأ

ةايحلأ ثبي يذلأ حورلأ وهو ،انيف
.انلامعأأو انملك يف

فششكتو نلعت نيشسيدقلأ ةايح
يف انعـم حـيـشسمـلأ .حـيـشسمـلأ ةاـيـح
امدنع انيف ايحيو ،هيشسيدق سصخشش
بشسحب لمعنو نـيـشسيدقـلاـب هـّبـششتـن
امدنـع اـهاـنـيـطـعأأ يـتـلأ بهأوـمـلأ

ةاـيـح .هدشسج يــف ءاــشضعأأ اــنرــشص
عم قمعأأ ةكرششل انوعدت نيشسيدقلأ

رون وه يذلأ حيشسملأ عوشسي ةايح
.سسانلأ

ةرششنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلششع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


