
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــــ
(61-9 :4 سسوثنروك1)

انزَربأا دق َهللا نإا ُةوخإا اي
سسانلا يرـِخآا َلـشسرـلا ُنـحـن
.توـمـلـل َنوـلوـع اـنـنأاـك
ِاعلل ًادهششم انرِشص دق انأل
ُنـحـن *رـششبـلاو ِةـكــئاو

امأا ِحيشسا ِلجأا نم ٌلاهج
.حيشسا  ُءامـكـحـف مـتـنأا
.ُءايوقأا متنأاو ُءافعُشض ُنحن
نــحــنو نوــمرــكــُم مــتـــنأا

ةعاشسلا هذه إاو *نوناهُم
ىرْعَنو ُسشَطعنو ُعو ُنحن
ُبَعتنو *انل َرارق لو ُمَطلُنو
.كِراـبـنـف ُمـَتـششـُن .لــماــع
ُعنششُي *لِمتـحـنـف ُدـَهـَطـشضـُن
انرِشص دق .عرشضتنـف اـنـيـلـع
ٍخاـشسوأاـكو ِاـعـلا ِراذـقأاــك
*نآلا إا ُعيما اهثبختشسي
اذه ُبتكأا مـكـَلـِجـخُأل ُتشسلو
يدلوأاـك مـُكــُظــِعأا اــمــنإاو
مكل َناك ولو هنأل *ِءابحألا
 َنـــيدششرُا َنـــم ٌةوــــبر
ٌءاــبآا مــكــل سسيــل ِحــيــشسا

مكتدـَلو اـنأا يـّنأل *نوثـك
 اَعوــــــشسي حـــــــيـــــــشس

نأا مكيلإا بلطأاف *ليإلاب
.يب َنيدتقم اونوكت

ةلاسسرلا لوح ـــــــــــــــــــــــــــ
سسلوب لوشسرلا اههجاو يتلا ةلاا

يه سسوثنروك ةنيدم يّيحيشسم عم
نم ئول مهشسفنأا اوتعا مهّنأا
ٌسساـــنأا مـــهـــّنأا يأا ،سسدقـــلا حورـــلا
ةجاحب اودوعي  مهو ،<نوّيحور>
ىلع اوّلظ مهّنأا غ .دحأل وأا ءيششل
فلاخت يتلا ةـقـباـشسلا مـهـتاـفّرـشصت
لـيإلا مـيـلـعـت
مهيلإا هلقـن يذـلا
سسلوـب لوــشسرــلا
اهّيأا انأاو> :هشسفن
عطتشسأا  ةوخإلا
مـــكـــمـــّلــــكأا نأا

لـب ــّيــحورــك
ــــــّيدــشســجـــك
 لاـــفـــطأاــــك
مكتيقشس ،حيـشسا
اـًماـعـط ل اـًنـبـل

لب نوعيطتشست ُدعب اونوكت  مكّنأل
ُدعب مكّنأل ،نوعيطتشست ل اًشضيأا نآلا

ٌدشسح مــكــيــف ذإا هـــّنإاـــف .نوـــّيدشسج
ّيدشسج مـتـشسلأا ٌقاـقـششناو ٌماـشصخو
:3روك1) <؟رششبلا بشسحب نوكلشستو
لوــشسرــلا مدخــتــشسا كـــلذـــل .(1-3
نع مهديعيل ةّيوــــبرت ةقيرط سسلوب

هـتـلاـشسر مـهـيـلإا بتــــكـف ،مـهـلـشض
علطم  مهحد ذخأا ثيح وألا
ةروشصلاـب مـهاـّيإا اًرّوـشصم ،ةـلاـشسرـلا
ركششأا> :اهيلع اونوكي نأا بجي يتلا
ىلع مكتهج نم ٍح ّلك  يهلإا
عوشسي  مكـل ةاـطـعا هـلـلا ةـمـعـن
متينغتشسا ءيشش ّلك  مكّنأا حيشسا

تتّبُث امك ٍ،ملع ّلكو ةملك ّلك  هيف
متشسل مكّنإا ىّتح ،حيشسا ةداهشش مكيف
مــتــنأاو ،اــم ٍةــبــهوـــم  شصقاـــن
حيشسا عوشسي انّبر نعتشسا نوعّقوتم
ب ةياهنلا إا اًشضيأا مكتّبثيشس يذلا
:1) <حيشسا عوشسي انّبر موي  مول

راهظإاب أادتبا نأا ثبل ام هّنكل .(4-8
اًما ةفلاــا ةّيقـيـقا مـهـتروـشص
ىشضتقاو ،هـيـلـع اوـنوـكـي نأا بجـي ا

نأا رــمألا هــنــم
هذـــه بتـــكــــي
ةـــــــــــلاــــشسرلا
ادج ةـلــيوــطــلا
ىدم مهل رهظيل
اــــــم ةــــــحادف
،هـيــلإا اوــلــشصو
مهبويع اًدـّنـفـم
مــهاــياــطــخو
وــلـــت ةدحاوـــلا
.ىرخألا

يذلا (12-1 :4) ةلاشسرلا عطقم
-9 :4) هنم ٌمشسق انعماشسم ىلع ىلتُي
عوـشضوـم لوـشسرـلا هـيـف جـلاـعــي (61
ىلع مهشضعب سسوثنروـك لـهأا خاـفـتـنا
ىلع نيرداق مهشسفنأا اوتعا ذإا ،سضعب
ىّتحو ،سسانـلا ىـلـع ماـكـحألا قـطإا

ششب يذـلا سسلوـب لوـشسرــلا ىــلــع مـهرـّ
ّلـقأاـف اــنأا اـّمأاو> :عوـــشسي حـيــشساــب
نم وأا مكنم ّ مكحُي نأا يدنع ءيشش
يـشسفـن  مـكـحأا ُتشسل لـب ،رـششب ِموــي
ةوـخإلا اـهـّيأا اذـهــف> ؛(3 :4) <اــًشضيأا

سسوّلبأا إاو يشسفن إا  اًهيبششت هتلّوح
ل نأا انيف اوـــمّلعتت يكل مكلجأا نم
ل يك بوتكـم وـه اـم قوـف اورـكـتـفـت

6102 /53دعلا
بآا82 دحألا

رابلا انيبأا  راكذت

يسشبا ىسسوم

لوألا نحللا

رسشاعلا رـَحـَسسلا ليإا



ىلع مكا إا مهب عفد ّيحيشسا
ةداقلا دحأاك هّنأا هشسفن سسلوب لوشسرلا
مهب ىدأا اذهو ،سسوّلبأا لثم ،نيرخآلا
-01 :1) ةداقلا ءلؤوهل بّزحتلا إا

سضفري سسلوب لوشسرلا نأا ّلإا .(31
يـقاـبـك سسيـل هـّنإاـف ،اذـه مـهـمـكــح

وه لب ،سسوثنروك ةشسينك  ةداقلا
مـه نورـخآلاو ،مـهــل بألا ةــباــث
تاوَبَر مكل ناك نإاو هنأل> :نودششرم
سسيل نكل حيشسا  نيدششرا نم
 مـكـتدلو اـنأا أل .نوثــك ٌءاــبآا
.(51 :4) <ليإلاب عوشسي حيشسا
بألاـك مـهـعـم لـماـعـتـي وــه اذــهــل
اوأاطخأا اذإا هدلوأا رذني يذلا نونا
نأا ديري ل .مهئطخ نع اودوعي يكل
ّلإاو ،دششرا فّرشصت مهعم فّرشصتي
اشصعلا لامعـتـشسا إا رـمألا هّرـطـشضا
 دششرا ّنإاـــف .مـــهـــبـــيدأاــــتــــل
ٌدبـع وـه ةـّيـناـمورـلا ةـّيروـطامإلا

،دلوألاب ّمتهيل تيبلا ّبر نم ٌماقم
كلذل .مـهـبـيدأاـت ىـلـع ةـلـطـشسلا هـلو
ب ّيثنروكلا سسلوب لوشسرلا رّيخي
اذام> :اًبأا هرابتعا وأا اًدششرم هرابتعا
شصــَعــِبَأا ؟نوديرــت مأا مـكـيــلإا يــتآا اــً
.(12 :4) <؟ةعادولا حورو ةّباب

سسلوب لوشسرلا هحرطي يذلا لا
:هــب ءادتــقإلا وــه ةــلأاــشسا هذــهـــل
لّثمتم اونوكت نأا مـكـيـلإا بلـطأاـف>
؟اذه ينعي اذام نكلو .(61 :4) <يب
وأا ؟ءابآا هلثم اوشصي نأا مهيلع له
،ّـك ؟هــتاــفّرــشصت  هودــّلــقــي نأا
قـيرـطـلا إا اودوـعــي نأا بوــلــطا
ح هيلع مهعـشضو يذـلا حـيـحـشصلا
لشسرأا دقو .عوشسي حيشساب مهرّششب
بيـبا ،سسواـثوـمـيـت هـنـبا مـهـيــلإا

تلشسرأا كلذل> :ةياغلا هذهل ،مألاو
ينبا وـه يذـلا سسواـثوـمـيـت مـكـيـلإا
يذـــلا برــــلا  مألاو بيــــبا
مّلعأا امك حيشسا  يقرطب مكرّكذي

 ناـكـم ّلـك  4) <ةـشسيـنـك ّلـك:
:ناهجو هل سسواثوميت لاشسرإا .(71
يذـلا بيـبا نـبلا ةروـشص راـهــظإا

ليإلا ـــــــــــــــــ
(32-41 :71 ىتم)

 إا اند ِنامزلا كلذ
هـل اـثـجــف ٌناــشسنإا َعوــشسي
يـنـبا ِمـحرا بر اـي لاــقو
ِسسوؤور  ُبذــعــُي ُهــنإاــف
هنأل ًاديدشش ملأاتيو ِةلِهألا
ًاثكو رانلا  ًاثك ُعقي

 ادق دقو *ءاُهـــــُتـــــْم
اوعيطتشسي ملـف كذـيـمـتـل
عوشسي باجأاف *ُهوفْششَي ْنأا

ُغـلا ُلـيا اـهــيأا :لاــقو
ىـتـم إا ُجوـعألا ِنــمؤوا
ىتـم ىـتـح .مـكـعـم ُنوـكأا
إا إا هب مله .مكُلِمتحأا

ُعوـشسي ُهرـهـتـناو *اـنــهــه
ُناـطـيــششلا ُهــنــم َجرــخــف
َكلـت نـم ُمــغــلا يــفــُششو
اــند ٍذــئــنــيــح *ةــعاــشسلا
ىلـع َعوـشسي إا ُذـيـمـتـلا
 اذا اوــلاــقو ٍدارـــفـــنا
*ُهَجِرخُن ْنأا نحن ْعِطتشسن
ِمدعـِل عوـشسي مــهــل لاــقــف
ُلوقأا قا يّنإاف .مكِناإا
ٌناإا مـكـل َناـك وـل :مـكــل
متنـكـل ِلدرا ِةـبـح َلـثـم
ْلِقتنا ِلبا اذهل نوـلوـقـت
ُلِقتنيف كانه إا انهه نم
*ٌءيشش مكـيـلـع ُرذـعـتـي لو
لإا ُجرخي ل سسنِا اذهو
ذإاو *موــشصلاو ةــشصلاـــب
ليلا  نوددي اوناك
َنـبا نإا عوــشسي مــهــل لاــق
إا َملشسُي نأا ٌعمزم رششبلا
هنوـلـتـقـيـف *سساـنـلا يديأا
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<رخآلا ىلع دحاولا لجأل ٌدحأا خفتني
(4: 6).

سسوثنروك لهأا لاؤوشسب لوشسرلا أادبي
يذلا وـه اـم :مـخاـفـتـنا سساـشسأا نـع

غ نــع مــكزـــّياــم ّلــك ّنإا ؟مــك
،هللا نم هومتلن دق اًزّي هنوتعت
هللا ةمعنف ،مكبعت وأا مكدهجب سسيلو
:1) حيشسا عوشسي  مكل تيطعُأا دق
 كل ءيشش ّيأاو ،كزّي نم هّنأل> :(4
اذاملف َتذخأا دق َتنك نإاو ؟هذخأات
اذإاو .(7 :4) <؟ذخأات  كّنأاك رختفت
إا اولشصو دق مهّنأا اوتعا دق اوناك
توـكـلـم يـهو لأا ،ةّوـجرا ةـياـغـلا
،هللا كلم  اوكششا مهّنأا يأا ،هللا

يأا ،هللا توكل مهرّششب نم اذاملف
يـشصاـقــي لاز اــم سسلوــب لوــشسرــلا
ناــك .تاداــهــطــشضلاو تاــّقـــششا
لشصو دق هشسفن وه نوكي نأا وألاب
نأا مهنـك فـيـك .هـلـلا توـكـلـم إا
.عوا يشساقي لاز ام وهو اوعبششي
 مــهـّنأا ةـطاـشسب ّلـكـب يـنـعــي اذــه
دق ،مـتـعـبـشش دق مـكـّنإا> :دعـب اوـلـشصي
مكتيلو .اننودب متكـلـم .مـتـيـنـغـتـشسا

:4) <مكعم اًشضيأا نحن َكِلْمَنِل متكلم
عو نـحـن ةـعاــشسلا هذــه إا> ؛(8
<انل رارق لو مَكلُنو ىرعنو سشطعنو
هّنأا كأا مهل نهي يكلو .(11 :4)

ل ،حيشسا عوشسي لوشسر ،هشسفن وه
هـلـلا ديـب كلذ ّنأل ،هـلوـشصو نـمـشضي
 عراـشصاـك هـشسفـن رّوـشص ،طـقــف
ةــــّيروــــطامإلا ماــــّيأا ،ةــــبــــلا
ةاـيـح نوـكــت ثيــح ،ةــّيــناــمورــلا
فــــقو ةــــنوــــهرــــم عراــــشصا
ىلع ءاقبإلا رّرقي يذلا روطامإلا

يّنإاف> :تواب هيلع مكا وأا هتايح
لـشسرـلا نـحـن اــنزرــبأا هــلــلا ّنأا ىرأا
،تواب انيلع موك انّنأاك نيرِخآا

ةكئملل ،اعلل اًرظنم انرشص انّنأل
<رظنا> ةـمـلـك) .(9 :4) <سسانـلاو
 nortaehtانويلا لشصألا نم انه
.(ةعراشصا ةبلح ينعت يتلا

نم سسوثـنروـك لـهأا خاـفـتـنا ّنإا



لمأات
ـــــــــــــــــــ

دهطشضُن ،كرابُنف متششُن>
نأا مكيلإا بلطأاف ...لمتحنف
.<يب نيدتقم اونوكت

عابّتاب بغرت تنك نإا
كّنأا  رّكفت نأا بجي ،برلا
لمتو رطاا هـجاوـتـشس
قّوذــتــتو تاداــهــطــشضلا
ميكا نعإا ناك .نازحألا
،يدلو اي> :ًاحشضاو خاشس
ةمدخ  لخدتل تيتأا نإا
<براجتـلـل ّدعـتـشساـف برـلا
لوشسرلا ديكأات كلذك .(1 :2)
عيمجو> :ًاشضيأا يلج سسلوب
اوششيـعـي نأا نوديرـي نـيذـلا
عوشسي حيشسا  ىوقتلاب
.(21 :3 ميت2) <نودهطشضُي
ٍرـمأاـب موـقـت اـمدنــع كلذــل

،رششب هيلع أاـفاـكـُتو ٍحـلاـشص
،حرفت نأا لب نز ّلأا بجي
حـبـشصت نأا لـب سسأاـيــت ّلأاو
ماإا  كأا ًاـــــــبـــــــغار
اذـكـه .ةاـشصلا لاــمــعألا
ليلكإاب ًاـشضيأا تنأا لـّلـكـُتـشس
ل يذـــلا ةـــيدبألا ةاــــيا
حيشسا ذيمت لثم ،ىنفي
 نآلا نوـكراـششي نــيذــلا

ىلع امنيب ،يوامشسلا هد
ّلإا اوــــفرــــعـــــي  سضرألا
بتكي .ملآلاو تاداهطشضلا

انرشص انـنأل> :مـهـنـم دحاو
سشطعنو عو،اعلل ًارظنم
انـل سسيـلو مـكـلـُنو ىرـعـنو
لـماـع بعــتــنو ،ةــماــقإا
،كرابـنـف مـتـششـُن ،اـنـيديأاـب
ىفُي ،لمتحـنـف دهـطـشضـُن
راذقأاك انرشص ،ظِعنف انيلع
-11 ،9 :4 روك> (1اعلا

31).
يذلا نَم فرعت له

تاموـلـعا هذـه اـنـيـطـعـي
نـع ةـمدشصلا بـّبـشست يـتــلا

 ٍواشستم ٍثولاث ،ٍسسدق ٍحورو ٍنباو
ءاــبآلا .<لــشصفـــنـــم غو رـــهوا
سسادقلا ةمدخ اوبتر نيذلا  نوشسيدقلا
يذلا سسلوب لوشسرلا عم اوعو يهلإلا
عمشسو ...ةثلاثلا ءامشسلا إا فِطُتخإا>
غوـشسي لو اـهـب قـَطـنـُي ل ٍتاــمــلــك
:21 وك2) <اهب ملكتي نأا ٍناشسنإل
تبــثــيـــف نآلا اـــمأا> :لاـــقو (2-4
هذــه ،ةـــباو ءاـــجرـــلاو ناإلا
1) <ةبا نهمظعأا نـكـلو ةـثـثـلا

يه ةبا نا اوعو ،(31 :31 وك
.ءيشش لك هيلع ىنبُي يذلا سساشسألا
نـلـعـن نأا اـنـنـك ل هـنا اوــعو دقــل
 يواـشستا ثوـلاـثـلاــب اــنــناإا
نـكـي  اذإا مــشسقــنا غو رــهوا
اولاق اذل ،سضعبل انشضعب ةب انيدل
مزعب يكـل ًاـشضعـب اـنـشضعـب بحـنـل>
ٍنـباو ٍبآاـب :نــيرــقــم فعــن دحاو
،وألا نورقلا و .<...ٍسسدق ٍحورو
نوـنـمؤوا ناـك ،نـعإلا اذــه دنــع
ىـلـع <ةـشسدقـم ةـلـبـق> نوـلداـبــتــي
مـهـبـناـجــب سسلــجــي نــَم تاــنــجو
،اننيب اميفو انعم حيشسا> نولوقيو
ببشسب نكلو .<نوـكـيو نـئاـكو ناـك
كرابا سسقطلا اذه لامعتشسا ةءاشسإا
يه ةلبـقـلا نأل ،ةـبا نـع رـبـعا
ب سسقطلا اذه رشصُح ،ةب بعت
سسادقلا  ًاعم نومدخي نيذلا ةنهكلا
فاعإلا قــبــشست ةــبا .يــهـــلإلا
روـتـشسد اـهدعـب ىـلـتـي مــث .اإلا
.<...دحاو هلإاب نمؤوأا> ناإلا

اهادتفا نا ذنم ةشسينكلا تعو دقل
نا بيـلـشصلا ىـلــع هــتــبــح برــلا
هللا> .ةيحيشسا رهوج يه ةبا

دحأا ىتأا امدنع .(61 :4 وي1) <ةب
هلأاشس عوشسي برلا برجيل يشسيرفلا

نأا برلا هباجأاف ،اياشصولا مظعأا نع
مث .هشسفنك هبيرق بحي نأاو هللا بحي
تـيـشصوـلا تاـهـب> :ًـئاـق فدرأا
<ءايبـنألاو هـّلـك سسوـماـنـلا قـّلـعـتـي
ًاقلطنم ناك اّو .(04 :22 ىتم)
عم ًاعمت ناك دقو ،بيلشصلا إا

،اـهوـنوـكـي نأا ـّيـثـنروـكـلا ىــلــع
نبلا ةروشصب ّيـثـنروـكـلا راـهـظإاو
.هيبأل مألا غ

اذه يرزا سسوثنروك لهأا عشضو
رختفي ح اّنم ٍدحاو ّلك عشضو وه
هلان دق مَعِنو بهاوم نم هل ام ّنأاب
ّلك ّنأا ىشسني حو ،ةّيتاذلا هتردقب
اـنـحـن يذـلا هـلـلا نـم وـه هـل اــم
.انقاقحتشسا نع رظنلا ّسضغب هبهاوم
ديريو انّبحي هّنأل طقف كلذ لعفي وه
انماّيأا  هظـحـن اـمو .اـنـشصـخ
سسانأل ةشسينكلا  تابّز نم هذه
ةروشص ّلإا وه ام نيرخآا سسانأا ّدشض
لـهأا تاـفّرـشصت نــع لــشصألا قــبــط
كلذـل .لّوألا نرـقـلا  سسوـثــنروــك
ديعت ح ،ةـشسّدقا ةـشسيـنـكـلا ّنإاـف
لوشسرلا ةلاشسر نم عطقا اذه ةءارق
يكل انرذنت ،سسوثنوك لهأا إا سسلوب
ّلشضنو سسوثنروك لهأاك فّرشصتن ل
نوـكـن نأا .حـيـحـشصلا قـيرـطــلا نــع
بشسحب كلشسن نأا ينعي اًذإا <ّيحور>
وهف حورلا رمث اّمأاو> :يهلإلا حورلا

ـشس حرـف ةــّبفـطـل ةاـنأا لوـط م
ّدشض .فـّفــعــت ةــعادو ناإا حــشص

ّنـكـلو ،ٌسسوـماـن سسيـل هذـه لاــثــمأا
دشسا اوبلشص دق حيشسملل مه نيذلا

سشيعن اّنك نإا .تاوهششلاو ءاوهألا عم
.حورلا بشسحب اًشضيأا كلشسنلف حورلاب
انشضعـب بشضاـغـن بـجـعـم نـكـن ل
شضعــب شضعـب اـنــشضعــب دشسحــنو اــً <اـً
.(5: 22-62غ)

انسضعب بحنل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍمزعب يكل ًاشضعب انشضعب بحنل>

تاملكلا هذهب .<نيّرقم فعن ٍدحاو
 يرهوا مكلا نهاكلا حتتفي

جوـتـُت يـتـلا يـهـلإلا سسادقـلا ةـمدخ
ىــلــع سسدقــلا حورــلا ءاــعدتــشساــب
برلا دشسج إا لّوحتت يك بارقلا

ىلع بعششلا بيجي .يهلإلا همدو
ٍبآاب> :مـيـنب اذـه نـهاـكـلا نـعإا



:مهل لاق ،خألا ءاششعلا  هذيمت
اوّب نأا مكيطعأا انأا ةديدج ةيشصو>
انأا مكتببـحأا اـمـك .ًاـشضعـب مـكـشضعـب

ًاشضعب مكشضعـب ًاـشضيأا مـتـنأا نوـّب.
نإا يذيمت مكنأا عيما فرعي اذهب
وـي) <ٍسضعـبـل ٌسضعـب بح مـكـل ناـك
شسفـي ل يـكـلو .(43-53 :31 لـك رـّ
،هبشساـنـي اـم بشسحـب ةـبا ناـشسنإا

مــتــنــك نإا> :ًاــحــشضاو برــلا ناـــك
بوي) <ياياشصو اوظفحاـف يـنـنوـ
قّبطي عوشسي بحي نَم يأا (51 :41
 .اهب لمعيو هاياشصو

 ام قّبطن نأا انل برلا لقي
قبطن نأا لب ،هاياشصو نم انبشساني
ةبا عوشضوم و .اهلك هاياشصو

لعي ًاديدا نع برلا انمةب 
انل عشضي ثيح ،لـبا ىـلـع ةـظـعـلا
ذخأا ثيحو ةيحيشسا انتايح سسشسأا
اهـعفرو دقلا دهعلا  اياشصو برلا
:اـنـل لوــقــي ؛ىــمــشسأا ىوــتــشسم إا
كبـيرـق ب لـيـق هــنا مــتــعــمــشس>
مكل لوقأاف انأا امأاو .كودع سضغبتو
،مكـيـنـعل اوـكراـب ،مـكءادعأا اوـبـحأا
لجأل اولشصو ،مكيشضغبم إا اونشسحأا
مكنودرطيو مكـيـلإا نوـئـيـشسي نـيذـلا
 يذلا مكيبأا ءاـنـبأا اوـنوـكـت يـكـل
ًاذإا .(54-34 :5 ىتـم) <تاوـمـشسلا
نأا انيلع هللا ءانبأا نم نوكن يكل
اننـعـلـي نـَم كراـبـنو اـنءادعأا بحـن
.انيلإا نوئيشسي نيذلا لجأل يّلشصنو
لــثــم نوــكــن كلذ لــعـــفـــن  اذإاو
متببحأا نإا هنأل> :ةأاطا نيراششعلا
سسيلأا .مكل رجأا يأاف مكنوّبحي نيذلا
...كلذ نوـلـعـفــي ًاــشضيأا نوراــششعــلا

مكابأا نأا امك لماك متنأا اونوكف
ىتم) <لماك وه تاومشسلا  يذلا

ناــــشسنإلا ىــــلــــع .(64-84 :5
لخدي يك ًماك نوكي نأا يحيشسا
،ةبا  وـه لاـمـكـلاو .توـكـلا

:4 وي1) <ةبا  فوخ ل>و

مهتانأا لوطو لشسرلا لامعأا
،ديدا دهعلا بويأا ؟ًاشضيأا
يذلا لوشسرلا ،ميظعلاسسلوب
ذنم ،عيما نم كأا مّلأات
هيـف هـل رـهـظ يذـلا موـيـلا
 ،هداهششتشسا ىتح حيشسا
.ملآلاو براجتلا ّلإا فرعي
،هلاقتعا نم ليلق ٍتقو لبق
:سسشسفأا خويششل لوقي ناك
إا بهاذ اــــنأا اــــه نآلا>
ل حورلاب ًاديقم مـيـلـششروأا
،كانه ينفداشصي اذام ملعأا

دهششي سسدقلا حورلاّنأاغ
ـئاـق ةـنـيدم لــكً ّنإا

عأا) <رظتنت دئادششو ًاقثُو
02: 22-32).

ا> :هلاؤوشس اننك ار
،كرظتنـت دئادششو ًاـقـثُو ّنأا

ناـك .<؟ًاذإا بهذـت اذاـمـلـف
ًاديد اذهل> :وه انبيجُيشس
،ديقُأاو لـقـتـعُأا يـكـل بهذأا
،مــكاــحُأاو نــجــشسُأا يــكـــل
لجأا نم تومأا يكل ًاشضيأاو
لجخت لأا ،ًانشسح .<حيشسا

ةنوكشسا  لاوجتلا نم
فاخت لأا ؟مرجمـك ًادـّيـقـم
ىلع سسانلا كآار نإا ،ًاشضيأا

ّنأا اوتعي نأا ،لاا هذه
فيعشض هب رّششبت يذلا هللا

نآلا ؟هب نونمؤوي ل اذكهو
مث> :سسلوب لوشسرلا انبيجُي
ةوخإلا اهّيأا اوملعت نأا ديرأا
إا كأا تلآا دق يرومأا ّنأا
يقثُوّنأاىتح،ليإلامّدقت

حيشسا  ةرهاظ تراشص
 و ةــيلوــلا راد لـــك

كأاو ،عمجأا نكامألا يقاب
 نوـقـثاو مــهو ةوــخألا
كأا نوئجي يقُثُوب برلا

ب ةملكلاب مـّلـكـتـلا ىـلـع
.(1:21-41)<فوخ

  مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

81).
،يهلإلا سسادقلا إا ةدوـعـلاـب

لمحي ةـلواـنا تقو حـي اـمدنـع
نـلـعـيو سسدقا سسأاـكــلا نــهاــكــلا
ةبو ناإاو هللا فوخب> :بعششلل
طورششلاب انل خأا كذت .<اومّدقت
نع تاشسدقلا لوانتـن يـكـل ةـثـثـلا
ةنونيد لوانتن نوكن لو قاقحتشسا

هشسفن ناشسنإلا نحتـمـيـل> .اـنـشسفـنأل
نم برششيو زبا نم لكأاي اذكهو
برـششيو لـكأاــي يذــلا نأل .سسأاــكــلا
برـششيو لــكأاــي قاــقــحــتــشسا نودب
<برلا دشسج زّي غ هشسفنل ةنونيد
لك رظـنـيـل .(92-82 :11 وـك1)
ناإلا  هاخأا بحي له انم ٍدحاو
دقل ؟لوانتي نأا لبق ةيناشسنإلا و
هنا لبا ىلع ةظعلا  برلا انمّلع
حـــبذا مادق كناـــبرــــق تمّدق نإا>
ًاـئـيـشش كيـخأل نا ترـكذــت كاــنــهو
مادق كنابرـق كاـنـه كرـتاـف ،كيـلـع
عـم ًلوأا حـلــطــشصاو بهذاو حــبذا
<كنابرق مّدقو َلاعت ٍذئنيحو ،كيخأا
اــنـــنـــك ل  .(42-32 :5 ىـتـم)
نــكــت  اذإا بارــقــلا إا باقإلا

بلـطـت ةـبا نـكـل .ةـبا اــنـيــف
ىـلـع وــهو عوــشسي برــلا .ةرــفــغــم
نــع بــعــت قــمــعأا و بيــلــشصلا
مـهـل رـفـغا هاـتـبأا اـي> :لاـق ةــبا

ول) <نولعفي اذام نوملعي ل مهنأل
رـفـغـن نأا نـحـن اـنـيـلــع .(43 :32
ىتمو .بحن اننا لوقن يك نيرخآل

ًاشضيأا انل رفغي مهتّلز سسانلل انرفغ
-41 :6 ىتم) انتّلز يوامشسلا انوبأا

نأا قحتشسن يك بحنو رفغنل .(51
ركلا همدو برلا دشسج لوانتن
حيشسا تبثـيو حـيـشسا  تبـثـنـف

 .انيف
ةرـسشنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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