
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(51-8 :3 سسطيت)
ٌةقداسص ُسسُطيت يدلو اي

نأأ ُديرأأ اهايإأو ُةملكلأ يه
أونمآأ نيذلأ متهي ىتح َررقت
ِلامعألاب ِمايقـلأ  ِهـلـلاـب
ُلامعألأ يه هذهف .ةنسسأ
اـمأأ *ةـعـفاــنــلأو ُةــَنــسسأ
ُةـيـناـيَذــهــلأ ُتاــثــحاــبأ

ُتاــموـــسصأو ُباـــسسنألأو
ةيـسسوـماـنـلأ ُتاـكـحاـمأو
ٍةعِفان ُغ اهنإاف .اهْبِنَتجاف
َدعب ِةعدبلأ ُلجرو *ٌةلطابو
ْسضِرعأأ ىرخأأو ًةرم ِرأذنإلأ

كلذك وه نَم نأأ ًامِلاع *ُهنع
ِةئيطأ  وهو فَسستعأ دق
*هسسفن ىلع هسسفنـب يـسضقـي
وأأ َسساـمـِترأأ ُتلـسسرأأ ىـتــمو
ينَيتأات نأأ ْرِدابف َسسوكيخيت
دق يـّنأل َسسـِلوـبوــكــيــن إأ

امأأ *كانه َيتسشُأأ نأأ ُتمزع
ِسسوـماـنـلأ مَـلـعـم ُسساــنــيز
 دــِهــتــجاـــف ُسسوـــلـــُبأأو
ئل ِبهأاتـم اـمـهـعـيـيـسشت
ملعتيـلو *ٌءيـسش اـمـهزِوـعـُي
ِلامعألاب أوموقي نأأ انووذ
ِتاــجاــحــلــل ِةــحـــِلاـــسصلأ

مات ناسسنإاو مات هلإا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةراسشإأ ّيسسكذوثرألأ نمؤوملأ مسسري

وهو ،مويلأ يف تأّرم ةّدع بيلسصلأ
ّرـسسب هـناـمـيإأ ةّرـم ّلـك يـف نــلــعــي

ّنأأ كردي ّلكلأ .دّسسجتلأ ّرسسبو ثولاثلأ
ماـهـبلأ) ةـثـثـلأ عـباـسصألأ داـحـّتأ

ىـلإأ رـيـسشي (ىـطـسسوـلأو ةــباــبــسسلأو
نــبلأو بآلأ ،ةــثــثــلأ مــيــناــقألأ

،سسدقـلأ حورــلأو
يـف نـيدحـّتـمــلأ

،دحأولأ مهرهوج
انلعجي اـم أذـهو
نمؤون انّنأأ لوـقـن
سسيلو دحأو هلإاب
.ةـــــهــلآأ ةــثــث
سضعــــب ّنـــكـــــل
ل سسكذوــــــثرألأ
ّنأأ نوـــــــــــكردي
نــــــَيـــعـــبسصإلأ
نـــــــــَيرــيـــخألأ
امهلعجن نيذللأ (رسصنخلأو رسصنبلأ)
امدنع (ديلأ نطاب وأأ) ديلأ ةحأر يف
ىلإأ نأريـسشي بيـلـسصلأ ةراـسشإأ مـسسرـن
ةّيهـلإلأ حـيـسسمـلأ يـَتـعـيـبـط داـحـّتأ

سسجت ةـظـحـل يـف ةـّيـناـسسنإلأو يف هدّ
.ءأرذعلأ ءاسشحأأ

دّيعن انّنأل مويلأ راكفألأ هذه درون
يذلأ عبأرلأ ّينوكسسملأ عمجملأ ءابآل
،154 ماعلأ يف ةينوديقلخ يف مأاتلأ

نيرسشت8 نينثإلأ موي هعامتجأ أأدبو
ةّيميفوأأ ةسسيدقـلأ ةـسسيـنـك يـف لوألأ
أذه دقعنإأ .تأديهسشلأ يـف ةـمـّظـعـمـلأ
فورعملأ عمجملأ رثأأ ىلع عمجملأ
يف دقُع يذلأ ّيسصوسصللأ عمجملاب

عــفأد دقـــل .844 ماــعــلأ يـــف سسسسفأأ
سسويسشيتفإأ نع ّيـسصوـسصلـلأ عـمـجـمـلأ

سسوـناـيـفـف سسيدقــلأ ىــسضق هــيــفو
لكُر نأأ دعب هبحَن ةّينيطنطسسقلأ فقسسأأ
 .طايسسلاب دلُجو لجرألاب

ةريدأأ دحأل اًسسيئر سسويسشيتفإأ ّناك
ءأدعأأ دلأأ نم ناـكو ،ةـّيـنـيـطـنـطـسسقـلأ
ناـك يذـلأ سسوـيروـطـسسن يـقوـطرـهـلأ
حـيـسسمـلأ يــتــعــيــبــط تيــب لــسصفــي

ةـــــــيــــهــــلإلأ
ىـلإأ ةـيرـسشبـلأو

راــــــكــــــنإأ دح
داـــــــــحــــتإلأ
يقـــيـــقـــحـــلأ
نـكـل .اـمـهـنـيـب
نــم ّلــك سسيـــل
دـــــسض نوــــكــي
اــم ةـــقـــطرــه
يـــــف نوــــكـــي
،ةـــماــقــتــسسلأ

سسويسشـيتــفإاـــف
ةـفرـطـتـمــلأ هــتــسضراــعــم يــف بهذ
دقل .سضيقنلأ ّدحلأ ىـلإأ سسوـيروـطـسسنـل

حيسسملأ يَتـعـيـبـط سسوـيـسشيـتـفإأ طـلـخ
ةعيبط امهلـعـجو ةـيرـسشبـلأو ةـيـهـلإلأ

نأاب لوـقـلأ ىـلإأ هـلـسصوأأ أذـهو ،ةدحأو
اهسسفن بآلأ ةعيبط نم نكي مل حيسسملأ

وذ هـّنـكـلو ،ناـسسنإلأ ةـعـيـبـط نـم لو
،امهيتلك نم ةجزتمم ةسصاخ ةعيبط
ئطاخلأ ميلـعـتـلأ أذـه يـف هـقـفأو دقو
.ةّيردنكسسإلأ كرـيرـطـب سسوروـقـسسوـيد
عبأرلأ ّينوكسسملأ عمجملأ دقعنأ كلذل
مـيـقـتـسسمـلأ ناـمـيإلأ وـه اـم دّدحــيــل
 .حيسسملأ ةعيبطب سصتخملأ

عبأرلأ ينوكسسملأ عمجملأ دّدح دقل

6102 /92ددعلا

زو71 دحألا

عبارلا وكسسا عما ءابآا دحأا

انيرام تاديهسشلا  ةميظعلا راكذت

ثلاثلا نحللا

عبارلا رـَحـَسسلا ليإا



:يقسشمدلأ انحوي سسيدقلأ لوقي
تراـسص ةـهوـلألأ نأأ طـق عـمـسسن مـل>
نأأ انمّلعت امنإأ ،تدسسجت وأأ اًناسسنإأ
يـف توـسساـنـلأ عـم تدحـّتأ ةـهوـلألأ

نأأ ينعي أذه .<اهميناقأأ نم دحأو
مل توسسانلأو توهلأ نيب داحّتلأ
،سسودقلأ ثولاثلأ يف رييغت يأأ جتني
ناك امك هدّسسجت دعب يقب هللأ نباف
ّنكل ،هتوهل ةهج نم دّسسجتلأ لبق
تدّجمتو تهّلأات ةيرسشبـلأ ةـعـيـبـطـلأ

يف ةيهلإلأ ةعيبطلاب تدحّتأ امدنع
يأأ لسصحي نأأ نود نكلو ،حيسسملأ
اـهـتـعـيـبـط يــف ّيرــهوــج لّوــحــت
سسيدقــلأ ثيدح يــفو .ةـــسصاـــخـــلأ

يَتعيبط نع يتوهلأ سسويروغيرغ
:لوقي ةّيناسسنإلأو ةـيـهـلإلأ حـيـسسمـلأ
تهّلأأ ىلوألأ ،نيَتعيبـطـلأ نـيـب نـم>
ةرـكـفـلأ هذـه .<تهـّلأاـت ةــيــناــثــلأو
سضوــتــت عـمـجـمـلأ مـيــلــعــت يــف حــّ
عوسسي دسسج نإأ> :سسداسسلأ ينوكسسملأ
ةسسأدقلأو ةراهطلأ قـئاـفـلأ حـيـسسمـلأ
هتلاح يف يقب لب ِحمني ملو هّلأات
سضيأأ درـيو .<ةـيرـسشبـلأ ميـلـعـت يـف اـً
نــع يــقــسشمدلأ اــنــحوــي سسيدقـــلأ

امـك> :يـلـي اـم حـيـسسمـلأ يـَتـعـيـبـط
لّوحت نود راسص دّسسجتلأ نأأ فرتعن
سضيأأ مـهـفـن أذـكـه ،رـيـيـغـت وأأ هّلأات اـً
.<دسسجلأ

ّرـم ىـلـع ةـسسيـنـكـلأ تدّدسش دقـل
حيسسملأ يَتعيبط لامك ىلع روسصعلأ
ّنأأ نمؤون نحن .ةّيناسسنإلأو ةّيهلإلأ
وهو ،ديحولأ انسصّلخـم وـه حـيـسسمـلأ

يــقــتــلـــت هدحو هـــيـــف ّنأل كلذـــك
نإاف .ةّيناسسنإلأو ةّيهلإلأ ناتعيبطلأ

انتعيبط نع ةفلتخم هتعيبط تناك
لـماـك ذـخـّتـي مـل وــه وأأ ءيــسش يــف
ّلك يف انلثم نوكي فيكف انتعيبط
ّلك يف انلثم نكي مل نإأ وهف ؟ءيسش
عيطتسسي ل ،ةئيطخلأ أدع ام ،ءيسش
ةـسسيـنـكـلأ .سصـخـلأ اـنـحـنــمــي نأأ

سسيل تاقـطرـهـلأ براـحـتو تبراـح
تاـسشاـقـنـلاـبو ةـفـسسلــفــلاــب اــبــح

نأل لـب ،ةــبــعــتــمــلأ ةــّيــتوــهــلأ
نينمؤوملأ لّلسضت عدبلأو تاقطرهلأ

أونوكي ل ىتح ةيرورسضلأ
َكيلع ُملسسي *نيرمثم َغ
ملسس *يعـم َنـيذـلأ ُعـيـمـج
 اننوـبـحـُي نـيذـلأ ىـلـع
مـكـعـم ُةـمــعــنــلأ .ناإلأ
مآأ .عمجأأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(91-41 :5 ىتم)
متنأأ ِهذيمتل برلأ لاق

نأأ نــك ل .اــعــلأ ُروــن
ىلع ٌةعقأو ٌةنـيدم ىـفـخـَت

ٌجأرــِسس دــَقوــُي لو *ٍلــبــج
نكل لايكأ ت ُعَسضويو
َءيــسضــُيــل ةراــنأ ىــلــع

نـيذـلأ عـيـم  تيبـلأ*
مأدق مكُرون ئسضُيلف أذكه
مـكــلاــمــعأأ أوَل سساــنــلأ
مكابأأ أودّجـمـُيو َةاـسصلأ
ل *تأوـــمـــسسلأ  يذــــلأ
لـُحأل ُتيـتأأ يــّنأأ أوــنــظــَت
 يّنإأ ،َءايبنألأو َسسومانلأ
قأ *مُّأل نكل لُحأل ِتآأ
َلوزت نأأ إأ هّنإأ مكل لوقأأ
ُلوزـي ل ُسضرألأو ُءاـمــسسلأ

ٌةدحأو ٌةطقُن وأأ ٌدحأو ٌفرح
متـي ىـتـح سسوـماـنـلأ نـم
ًةدحأو لُحي نَم لكف *لكلأ

راغسصلأ اياسصولأ هذه نم
هنإاف ،أذكه سسانـلأ ُمـلـعـُيو
ِتوكلـم  ًأغـسص ىـعدـُي
ُلَمعي يذلأ امأأو .تأومسسلأ

ًاميظع ىعدُي أذهف مـّلـعـُيو
 تأومسسلأ توكلم.

اننإأ> :يلي امك ّيسسكذوثرألأ هناميإأ
مهيلإأ مسضنو نيّيـهـلإلأ ءاـبآلأ عـبـتـن
نيمّلعمو نينلعم قافـّتاـب اـنـتأوـسصأأ
عوسسي برـلأو نـبلاـب فرـتـعـن اـنـّنأأ
توهلأ يف ًماك هسسفن وه حيسسملأ

قح هلإأ وـه ،توـسساـنـلأ يـف ًـماـكو
،دسسجو سسفن نم فّلؤوم قح ناسسنإأو
نـم ،هـسسفــن تقوــلأ يــف دحأو وــهو

ةـهـج نـم بآلأ رـهوـج وــه رــهوــج
نم انتعيبط يه ةعيبط نمو هتوهل
ام ءيسش ّلك يف انلثم ،هتوسسان ةهج
دلُو دق نكي نإأو ،وهو .ةئيطخلأ أدع
،توهلاب روهدلأ ّلك لبق بآلأ نم
توسسانـلاـب ةرـيـخألأ ماـيألأ يـف دلُو
انلجأل هلإلأ ةدلأو ميرم ءأرذعلأ نم
هسسفن وه دحأو هّنإأ .انسصخ لجألو
ديـحوــلأ برــلأو نــبلأو ،حــيــسسمــلأ
لو طتخأ ب نيَتعيبطـب دوـلوـمـلأ
ملو ،لاسصفنأ لو ماسسقنأ لو لّوحت
نيـب فـتـخأ يأأ داـحـّتلاـب ثدحـي
لب ،َغلُي وأأ عزـنـُي مـلو نـيـَتـعـيـبـطـلأ
يَتعيبط نم ّلك سصأوخ نإأ سسكعلاب
.ةـمـلاـسس تظـفـُح دحأوــلأ حــيــسسمــلأ

سصفنت وأأ امسسقنت مل ناتـعـيـبـطـلأو
اهنم ناك سسكعلاب لب نيَسصخسش ىلإأ
هسسفن وه (دحأو مونقأأ) دحأو سصخسش
عوسسي برلأ ةملكلأ هللأ ديحولأ نبلأ
اًميدق ءايبنألأ هنع أابنت امك حيسسملأ
وه حوسضوب انمّلـع اـمـكو ماـمـّتـلاـب
امكو ،حيسسملأ عوسسي برلأ يأأ ،هسسفن
روتسسد يف هـنـع مـيـلـعـتـلأ اـنـمـّلـسست
.<ءابآلأ روتسسد ،ناميإلأ

طابقألأ عمجملأ أذه سضراع دقل
نـع أوـقـسشناـف ناــيرــسسلأو نــمرألأو
أوسضفر مهّنأل كلذ ،ةعماجلأ ةسسينكلأ
عوسسي برلأ يف <نيَتعيبط> ةيمسست
ةعيبط حلـطـسصم نأأ أورـبـتـعأ مـهـّنأل
نوكي نأأ زوجي لو ،سصخسش ىلإأ ريسشي
ءابآأ دمع كلذل .ناتيسصخسش حيسسملل
ريسسفت ىلإأ روسصعلأ ّرم ىلع ةسسينكلأ

،ّيـجوـلوـتـسسيرـخـلأ عوـسضوـمـلأ أذـه
دحأو سصخسش وه حيسسملأ ّنأأ فيكو
ةّيهلإلأ ،نيَتعيبطلأ هتأذ يف عمجي
  .ةّيناسسنلأو



لمأات ـــــــــــــــــــ

ةقداسص سسطيت يدلو اي>
نأأ ديرأأ اهايإأو ةملكلأ يه
.<ررقت

ةّيمهأأ يطعي دحأأ ل
،ةـسسدقأ بتـكـلأ تأءوـبـنـل
ءايبنألأ تاـمـلـك رـقـتـحـُتو
.طاسسأأ اـهـنأاـكو ةـفـيأ
فيك ؟سصلخـنـسس فـيـك ،ًأذإأ
؟لداعلأ باقعلأ بّنـجـتـنـسس
:71 دع) <انيفتخأو انهُت>
ةـكوـحـسضأأ اـنـحـبــسصأأ (72
ناثوألأ يدباعو نيرفاكلل
ناطيـــسشلأ .ــــطاـيـــسشلأو
انتكئمو ،حرفيو ىهابتي
،نزو لـجـخــت ةــسسراأ

نـيذـلأ ،ةـسسيـنـكـلأ ظاــّعوو
إأ موي ّلك اننوعدي ًاثبع
ل نـم نوـسسأاـيـي ،ةــبوــتــلأ

ءايبنأاك نوأاجليو انتلابم
رـسصاـنــعــلأ إأ لــيــئأرــسسإأ
نم مغرلاب ،يتلأ ،ةدماأ

اهّنأأ ّلإأ ،ةلقاع غ اهنوك
سسيـمأوـنـل ًاـمـئأد عـسضخــت

نود نم ،هنينأوقو اهقلاخ
يهلإلأ بيتلأ فلاخت نأأ
اــهــتـــيأأ يـــعـــمـــسسأ> :ًأدبأأ
اـهـتـيأأ يـغـسصأأو تأوـمــسسلأ
:مـّلـكـتـي ّبرــلأ ّنأل سضرألأ
سشنو نـب تيـّبر اـّمأأ مـهـتأاـّ
:1 سشأ) <ّيـلـع أوـسصعـف مـه
2).

ةهّجوم تاملكلأ هذه ّنإأ
انلباج انركنأأ نحـن ،اـنـيـلإأ

ل انحبسصأ ،انيلإأ نسسأو

.هـلـل ٌةـيـسضرـم يـه يـتـلأ ةـنــسسحــلأ
ّيحيسسملأ لّوحتي ةنسسحلأ لامعألاب
وحن نينمؤوملأ ريغ هّجوت ٍةنوقيأأ ىلإأ
نيـب مـكـترـيـسس نوـكـت نأأ> :حـسصلأ
حسصلأ .(21 :2طب1) <ةنسسح ممألأ

عم لب طقف ةوخإلأ عم سسَرامي ل
سسرطب اناعد امك ءابرغلأ يأأ ممألأ

ًاحلاسص ىقبي ٍحلاسص ٍلمع يأاف .انه
بيرغلأ عم حسصلأ نكل ،بيرقلأ عم
دق هومهفي ّلأأ نكمم ٍسصاخسشأأ عم يأأ
لاني ل دق هنأل نمؤوملل ًاملظ لمحي
ةّيناميإأ ةأأرج انه .لباقملأ يف ًائيسش
نـم عوـنـلأ أذـه .ةـّقــح ٌةــيــحــسضتو
انل لمحي ّلأأ حّجرملأ نم حسصلأ
يسضري هّنكل ةرسشابم ةّيباجيإأ ةجيتن
ىلع لوسسرلأ سسلوب دّدسشي أذهل .هللأ
سسمـتـلأ سسمـت> :لاـمـعألأ هذـهـب كـّ أوكـّ
هميلعت يف .(12 :5 سست1) <نسسحلاب
ًاقبسسم نينمؤوملأ لوسسرلأ نّسصحي أذه
ببسسب ٍنواهت يف عوقولأ رطخ نم
ةيسضرم ةجيتن ىلع لوسصحلأ مدع
مل نإأ .هللأ نم  ريدقتلأو ىسضرلأ ّنأل
بيرـغـلأ نـم ةـّيرـسشب ًةأزاـجـم لــنــن
ّنأل ةنسسحلأ لامعألأ هذهب كّسسمتنلف
.ىري هللأ

نم ٍةريح يف نمؤوملأ عقي دق
انوعدي ًانيحف حسصلأ مامتإأ ةّيفيك
لامعألأ ةسسرامم ىلإأ ىّتم يليجنإلأ
رخآأ ًاـنـيـحو ةـيـفـخـلأ يـف ةـنـسسحـلأ
مامأأ اهتسسرامم ىلإأ لسسرلأ انوعدي
سسانلأ مامأأ مكرون ئسضيلف> .ءابرغلأ
:5 تم) <ةنسسحلأ مكلامعأأ أوري يكل

هّنأأ وه نيميلعتلأ نيب قرافلأ .(61
لامعألأ نع عوسسي برلأ انمّلعي نيح

يف اهب مايقلأ اـّنـم بلـطـي ةـّيدرـفـلأ
نمؤوملأ ةيامحل انه ةيفخلأ .ةيفخلأ

دجـمـلأو رـّبـكـتـلأ نـم ةـلاـح ّيأأ نـم
طقسسيف لامعألاب رخافتلأو لـطاـبـلأ

نيح اّمأأ .قيرطلأ طسسو يف اهنيح
نم امف ةعامجلأ ىلإأ ميلعتلأ هّجوتي
ةـعاـمـجـلأ ىـلـع لـب ّيـفـخــم ءيــسش
نيرخآل ًةودق نوكت نأأ ةّيحيسسملأ

ءيـسش ّلـكو حـسصلأ ةـسسراـمــم يــف
ءيسش ّلك يف كسسفن ًامّدقم> .نسسح

اهنمتئأ يذلأ مهسصخ نع مهدعبتو
   .عوسسي برلأ هيلع

ةنسسحلا لامعألا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وه سسّدقملأ باتكلأ يف نسسحلأ
هذـه درـت .ًاـسضيأأ زاـتـمـمـلأو دـّيـجــلأ
باـتـكـلأ يــف ةّدع ٍتأّرــم ةــمــلــكــلأ
يسضرـت ٍلاـمـعأأ ىـلـع ًةـّلأد سسّدقـمـلأ
هللأ لامعأأو ناسسنإلأ نم لامعأأ ،هللأ

هنأأ نيوكتلأ رفسس انربخي .هقلخ يف
ىأأر سضرألأو ءامسسلأ هللأ قلخ نيح
ًلوبقمو ًأزاتمم يأأ <نسسح ءيسش ّلك>
مل برلأ ينيع يف نسسحلأ .برلأ دنع
يف أذه رهظي .ًسصأوتم لب ًاّينآأ نكي
لّوأأ دنع فّقوتي مل ذإأ قلخلأ ةّيلمع
نسسُحـلأ ىـلـع رـباـث لـب نـسسح ٍءيـسش
.هـقـلـخـب ةـياــنــعــلأ عــم قــلــخــلأو
لو فّقوتي ل برلأ دنع حسصلاف
ةّبحم ،هلـلأ ةـّبـحـم هدوـسست لـب ّدحـي
.ناقتإلأ ةّمق نوكي نأأ هقلخل اهدأرأأ

اهدمتعي يتلأ ةليسسولأ يه لامعألأ
هـّلأاـتـلأ وـحـن هـيـعــسس يــف ناــسسنإلأ

عـم ٍةـّيـحور ٍةاـيـح يـف يـّلــجــتــلأو
ّنأأ نوسسيّدقلأ انؤوابآأ انمّلعي .حيسسملأ
ناحاـنـجـلأ اـمـه ناـمـيإلأو لـمـعـلأ
وحن ّيحيسسملأ امـهـب قـّلـحـي نأذـلـلأ

؛ةّيدبألأ ةايحلأ غولبل ىلسضُف ٍةايح
عيسشلأ سضعب هيعّدت ام فخ ىلع
لسصي طقف ناميإلاب هّنأأ ةّيحيسسملأ
اناـعد دقـل .سصـخـلأ ىـلإأ ناـسسنإلأ
ىلإأ ٍعسضوم نم رثكأأ يف عوسسي برلأ

أذـه ،ةـنـسسحـلأ لاـمـعألأ ةــسسراــمــم
ةسسرامملاب هرهظأأ ام ىلإأ ةفاسضإلاب
.ةّيسضرملأ لامعألأ هذه نع ٍلاثمأابو
برلأ ميلعت انل لقني ىتم يليجنإلأ
لامعألأ ةسسرامم ةّيفيك نع عوسسي
نوكت نأأ نينمؤوملأ مّلعـيـف ةـنـسسحـلأ
انوبأأو ةيفخلأ يف ةحلاسصلأ لامعألأ
ًةينع يزاجي وه ةيفخلأ يف يذلأ
.(4 :6تم)

ىلع موقت ًأذإأ ّيحيسسملأ ةايح
نكلو ناـمـيإلأ بناـج ىـلإأ لاـمـعألأ
لامعألأ كلت لب يويند لمع ّيأأ سسيل



.(7 :2 يت) <ةنسسحلأ لامعأل ًةودق
نأل ًأذإأ ةّوعدم ةّيحيسسملأ ةعامجلأ
لاـمـعألأ .نــيرــخآــل ًةودق نوــكــت
نم اـهـيـلإأ اـنرـظـن اـم أذإأ ،ةـنـسسحـلأ

نوـكـت نأأ بجـي ،رـسصاـعـم راـظــنــم
نيب ىودعلاـب لـقـتـنـي يذـلأ ءأدلاـك
يكل> نـسسح ٌءأد اـنـه نـكـلو سساـنـلأ
أوسسرامي نأأ هللاب أونمآأ نيذلأ ّمتهي
ّلـك .(8 :3 يت) <ةنـسسحـلأ لاـمـعألأ

هذه يف رخآل ًلاثم حبسصي ّيحيسسم
.ةسسرامملأ

طوقسسلل ةسضّرعم ةنسسحلأ انلامعأأ
نم لواـحـي يـتـلأ براـجـتـلأ ببـسسب

سسوـفـنـلأ ةـقرـسس رـيرـسشلأ اــهــلــخ
اننومّلعي نوسسيدقلأ ءابآلأ .ةحلاسصلأ
بجي يتلأ ةّكسسلأ لّكسشت لئاسضفلأ ّنأأ
ىلإأ أولسصيل نونمؤوملأ اهزاتجي نأأ

ناسصُت لئاسضفلاب .سصخلأ ءاـنـيـم
لك نوكيل لامعألأ مّوقتو سسوفنلأ
نم  نكمتن زييمتلابو ،نسسح ءيسش
.ةنسسح لامعألأ ّنأأ دكأاتلأو ةرباثملأ

نأأ نكمـم نـسسح رـيـغ وـه اـم ىـتـح
يـف .حـسصلأ ىـلإأ نـمؤوـمـلأ هـلّوـحـي

بقأري نأأ ًامامت ًاحلاسص سسيل نيح
سسلوـب لوـسسرـلأ ّنأأ ّلإأ رـخآلأ اــندحأأ
وحن رومألأ لك ليوحت ىلإأ انوعدي
:نـيرـخآلأ ةـبـقأرـم ىـتــح حــسصلأ
سضيرحتلل ًاسضعب انسضعب ظـحـنـل>
بع) <ةنسسحلأ لامعألأو ةبحملأ ىلع
هوـجو اـهــل روــمألأ لــك .(42 :01
نمؤوملأ .ةـيـباـجـيإأ هوـجوو ةـيـبـلـسس
سصخلأ هيـنـيـع بسصن عـسضي يذـلأ

نكمي نيح لك هتئيطخ كردي يذلأو
ىـلإأ ةـّيـبـلـسسلأ تاـقاـطـلأ لّوـحــي نأأ
ةراـسشبـلأ ةـمدخ فدهـب ةــّيــباــجــيإأ

سسطيـتـك نوـكـيـف نـيرـخآلأ ديدسشتو
.نيرخآل ًةودق لوسسرلأ

حسصلأ يرماسسلأ كردأأ لمعلاب
هأوآأو ًأودع هربتعأ نمب ىنتعأ نيح
كردأأ ًاسضيأأ لمعلاب .هحأرج دّمسضو
هبلسس ام لك درو نسسح وه ام راّسشعلأ

ًاسضيأأ .هتئيطخب ًافرتعم سسانلأ نم

نـــم كأأ اــــنــــل لــــقــــع
ةـلـقاـعـلأ غ تاـقوــلأ
سسيـمأوــنــلأ اــنزواــجــتــب
نم انل ةاطعأو ةيعيبطلأ
،ةبوتلأ تقو وه نآلأ .هللأ
اّنم ناك نَم .وحسصلأ نمز
دعاـسسيـلـف ةدـّيـج ةــحــسصب
نوـــفـــقأوـــلأو ،ىــــسضرأ
ةّوـخأاــب مــهــيديأأ أوّدمــيــل
نورـئاـسسلأو ،طــقاــسسلــل
سصأ قيرط  تابثب
نـيذـلأ كئـلوأأ أوـبـلـجـيــلــف
.كهلأ ةّوه  نوـمـيـهـي
انتحلسص مـتـهـن ّلأأ بجـي
انتوـخإأ ةـعـفـن لـب طـقـف
ةدايزب متهـن اـنـلـك .ًاـسضيأأ
دحأولأ دعاسسيلف ،اـنـحاـبرأأ

مــه نــيذــلأ كئــلوأأ اــّنـــم
انيديأأ ّد اـنـلـك .ةـجاـحـب
اّنم دحأولأ ّدميلـف ،ذـخأاـنـل
 رّكفن انلك .يطعيل هدي
ىلع انتايح ةلاطإأ ةّيفيك
اّنم دحأولأ رّكفيلف سضرألأ

 هسسفن سصيلخت ةّيفيك.
ىلع سسؤوبـلأ فاـخـن اـنـّلـك
دحأوـــلأ بهلــــف سضرألأ

ّنإأ .ةيدبألأ ميحأ نم اّنم
نأدقـف ىـلـع يـسسفـن نزــح

نــك ل اــنــيدل روــعــسشلأ
يسسأأر تيل اي> .هيلع مّلكتلأ

عومد عوبني ّيـنـيـعو ءاـم
ىلتق ًيأو ًأراـهـن يـكـبأاـف
 .(1 :9 رأ) <يبعسش تنب

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

اـمدنـع يوــلأو نــهاــكــلأ طــقــسس
.قيرـطـلأ ىـلـع جاـتـحـمـلأ ـهاـجـت
طقسسي نأأ سسرطب داك ًاسضيأأ لــمعلاب

أوتأأ نيذلأ نم دحأو نذأأ عطق نيح
.هفقوأأ برلأ نـكـلو عوـسسي نوـبـلـطـي
نسسحلأ قرـتـفـم دنـع ناـسسنإلأ فـقـي
أذل هب موقي ٍلمع لك يف لطابلأو
.رايخلأ نقتي نأأ هيلع

ىلوألأ ةيحيسسملأ ةعامجلأ تّلجت
تناك .رخآلاب ةيانعلأو ةبحملأ يف
روـحـمـلأ يــه ةــنــسسحــلأ لاــمــعألأ
ىـلوألأ ةـسسيـنـكـلأ ةاـيـحــل سساــسسألأ

ءلؤوــه ةروــسص رـــهـــظـــت تناـــكـــف
ممألأو دوـهـيـلأ ماـمأأ نـيـيـحـيـسسمـلأ

رخآلأ ىلإأ نسسحت ةـّبـحـم ةـعاـمـجـك
نوكتل ىتأأ هللأ .ناسسحإلأ أذه نقتتو
وي) لسضفأأ انل نوكـتـلو ةاـيـحـلأ اـنـل

يهو ةايـحـلأ اـناـطـعأأ يأأ (01 :01
 .لسضفألأو نسسحألأ ةايحلأ

ايحن نأأ انيلع نسسح وه ام غولبل
نوـكـت نأأو ناـسسحإلأو نـسسحـلأ يــف
نيرخآلو انمامأأ ًةئيـسضم اـنـلاـمـعأأ

ةايح يسضقن يكل> لاـثـمـلأ نوـكـنـف
راقوو ىوقت لك يف ةئداه ةنئمطم
انسصّلخم ىدل لوبقمو نسسح أذه نأل
.(3-2 :2 وميت1) <هللأ

سسايلا رام ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسايـلأ يـبـنـلأ ديـع ةـبـسساـن

بورغلأ ةسص ةمدخ ماقُت يتيبسستلأ
91 ءاثثلأ ءاسسم نم ةعباسسلأ دنع

زو  سساـيـلأ راـم رـيد ةـسسيــنــك
دنع يهلإلأ سسأدقلأ ةمدخو ،انيطب
02  ءاعبرألأ حاـبـسص نـم ةرـسشاـعـلأ

زو  ـــ سساــيــلأ راــم ةــسسيــنـــك
.ةبطيسصأ

ةرـسشنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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