
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(31-٧ :٤  سسسسفأا)

ٍدــحاو لــكل ُةوخإا اــي
ىلع ُةمعـنـلا ِتـَيـطـعُأا اـنـم
*حـيـسسا ِةـَبــهوــم رادقــم
َدـِعـسص ا ُلوـقــي كــلذــلــف
ًاـيـبـسس ىــبــسس ىــلــُعــلا إا

*اـياـطـع َسساـنـلا ىــطــعأاو
هنأا لإا وه له َدِعسص ُهُنوكف
ِلـــــفاـــــسسأا إا ًلوأا لَزـــــن
َلزــن يذــلا كاذــف *ِسضرألا

قوف ًاسضيأا َدِعسص يذلا وه
لك أمـيـل اـهـلـُك ِتاوـمـسسلا
نأا ىـطـعأا دق وــهو *ٍءيــسش
ًـــُسسُر ُسضعـــبـــلا َنوـــكـــي
ُسضعبلاو َءايـبـنأا ُسضعـبـلاو
سشبــم ًةاـعر ُسضعـبـلاو َنـيرـ
ِليـمـكـت ِلـجأل *مـلـعـمو
ِةـمدا ِلـمـعـلو َسسيدقـلا

إا *حيسسا ِدسسج ِناينُبو
إا اـنـُعـيـمـج يـهـتـنــن نأا

ِةــفِرـــعــــمو ِناإلا ِةدحِو
ٍلِماك ٍناـسسنإا إا ِهـلـلا ِنـبا
ِءلـــِم ِةـــماـــق ِرادقــــم إا
.حيسسا

ىلع ةظفاحملا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيدومعملا ـــــــــــــــــــــــــــ
ّبرلا ةّيدومعمل نيموي ذنم اندّيع

روهظلا> ايتوهل ىّمسسُي ام وأا ،عوسسي
سسوّدقـلا ثوـلاـثـلا نوــك ،<ّيــهــلإلا
رهن يف عوسسي ّبرلا لوزن دنع َنلتعا
حورلا ،رـهـّنـلا يـف حـيـسسمـلا :ّندرألا
ةـئـيـهــب سسدقــلا

بآلاو ،ةـماـمــح
لوقي ءامسسلا نم
يــــــنــــــبا َتنأا>
هب يذلا بيبحلا
:1 رــم) <تررــُسس
9-11). 

ىعدُن ل نحن
اذإا ّلإا نيّيحيسسم
ىـلـع اــندمــتــعا
ثولاثلا اذه مسسا
ًعف نيّيحيسسم نوكن ل امك ،رهاظلا
ثوـلاـثـلا اذـه ِيدـَهــب اــنرــسس اذإا ّلإا

،انتايح يف هدوجو ىلع انظفاحو
ّرسسي اًبيبح اًنبإا اّنم لك نوكي اذكهو
.هللا هب

سضيبأا ًاسسابل سسبلُن ةيدومعملا يف
يتلا ةيتوكلملا ةـلاـحـلا ىـلـع ةـللد
بوث ،ةكئملا بوث هنإا .اهيف ريسصن
ظفاحن فيك ،نكل .ةسسادقلاو ةءاربلا

عـسصاـن اـنـتـّيدوـمـعـم سساـبـل ىـلــع
يف <ةيناث ةّيدومعم> ةّمث ؟سضايبلا

عومّدلا ةـّيدوـمـعـم يـه ،اـنـتـسسيـنـك
يف .فارتعلاو ةبوتلا ّرسسب ةفورعملا

نـم اـًعوـن مـّمـتـن ،فرـتـعـن ةّرــم لــك
ىـّمـسسـُي فارـتـعلا ّنأل ةـيدوـمـعــمــلا
نكت مل ،ًسصأا .<ةيناثلا ةـيدوـمـعـمـلا>
انبُت اننوك فارـتـعـل ةـجاـح كاـنـه
يف انلخدو اندمتعا ّمث ،ةدحاو ةّرم
عّتمتن نأا انيلع ناكو ةسسينكلا دسسج
ناسسنإلا ّنأا ّلإا .هـبـهاوـمو هـلـلا ِمـَعـِنـب

ّبرلا اناطـعأا اذـهـل ،طـقـسسيو فـيـعـسض
 .ةبوتلا يأا ،ةيناثلا ةّيدومعملا

ةسسينكلا تدجو
اـهــتاــيادب يــف

ام يف ةبوعسص
اذـهـب قـّلــعــتــي
اذإا .عوـسضوـمــلا
اًدّيـج اـنـهـبـتـنا
هـلوـقـي اـم ىـلإا
لوــــــــــــسسرـــلا

يــلـــيـــجــنإلاو
نم ّلك> :انحوي
ل هـيــف تبــثــي

لو هرسصبي مل ئطخي نم ّلك ،ئطخي
نم ،دحأا مكّلسضُي ل دلوألا اهّيأا .هفرع
نم .ّراب كاذ ّنأا امك ّراب وهف ّربلا لعفي
ّنأل سسيلبإا نم وهف ةـئـيـطـخـلا لـعـفـي
اذـه لـجأل .ئـطـخـي ءدبـلا نـم سسيـلـبإا
لاـمـعأا سضقـنـي يـكـل هـلـلا نـبا رـهـظُأا
ل هللا نم دولوم وه نم ّلك .سسيلبإا
لو هيف تبثي هعرز ّنأل ةئيطخ لعفي
نم دولوم هـّنأل ئـطـخـي نأا عـيـطـتـسسي
هلوقي ام ىلإاو ،(9-6 :3 وي1) <هللا
ىقبنأا .لوقـن اذاـمـف> :سسلوـب لوـسسرـلا

.اسشاح ؟ةمعّنلا رثكت يكل ةئيطخلا يف
يك ةئيطخـلا نـع اـنـتـم نـيذـلا نـحـن

7102 /2 ددعلا
 يناثلا نوناك٨ دحألا

يهلإلا روهظلا ديع دعب دحألا
ةيكينيمود ةرابلا انمأا راكذت
يبيزوخلا سسجرج رابلا انيبأاو

عبارلا نحللا
عباسسلا رَحَسسلا ليجنإا



ّلك انّنأا نولهجت مأا .اهيف ُدعب سشيعن
اندمتعا حيسسملا عوـسسيـل دمـتـعا نـم
توملل ةّيدومعملاب هعم انفُدف هتومل

تاومألا نم حيسسملا ميقُأا امك ىّتح
اًسضيأا نحن كلسسن اذكه بآلا دجمب
دق اـّنـك نإا هـّنأل .ةاـيــحــلا ةّدج يــف

هتوـم هـبـسشب هـعـم نـيدحـّتـم اـنرـسص
ّنأا اذه نيملاع .هتمايقب اًسضيأا ريسصن
َلَطبُيل هعم َبِلُسص دق قيتعلا انناسسنإا

دبعَتسسُن دوعن ل يك ةئيطخلا دسسج
،(6-1 :6 ور) <ةـئـيـطـخـلـل اــًسضيأا
نأا ّيحيسسملل نكمـي ل هـّنأا جـتـنـتـسسن
نم نوكي دمتعي نأا دّرجمب ذإا ،ئطخي
.ةئيطخ ّيأا بكتري نأا لوقعملا ريغ
ام يف ةبوعسص ةسسينكلا تهجاو دقل
بهت نأا ترّرقف ،نيطقاسسلاب ّسصتخي
اياطخ يف اوطـقـسس نـيذـّلـل نارـفـغـلا

اوهّوسش نيذّللو ،دامـعـلا دعـب ةرـيـبـك
ةايح ىلع ترّثأا ةقيرطب ةّيدومعملا
.ّلكك ةعامجلا

امكف .فارتعا ةّمث اًذإا ببسسلا اذهل
ةــطاــسسوــب ةــسسيــنــكــلا يــف لــخدن
،ءيسش ّلك ىلع لسصحن ّمث ةّيدومعملا

وـحـن هـّجوـتـن اـمدنــع رــمألا كلذــك
.اهعيمج اناياطخب فرتعنل نهاكلا
نأا ناـسسنإلا ىـلـع ،كلذ ىـلإا ًةـفاـسضإا
فارتعإلا دعـب هـيـتـفـسش ىـلـع يـقـبـي
ولو ،هّنأل ،<يل رفغا يهلإا اي> ةرابع
نل ،مويلا يف نيتّرم ناسسنإلا فرتعا
اهعيمـج هاـياـطـخ رـّكذـت عـيـطـتـسسي
.اهترثكل

ىلوألا ةّيدومعمـلا هوـسشـُت نـيـح
ذـخأاـت نأا نـم ّدب ل ،ةــئــيــطــخــلاــب
نكت مل ول .اًزّيح ةيناثلا ةّيدومعملا

لاق امَل فارتعإلا ىلإا ةجاح كانه
نـم .سسدقـلا حورـلا اوـلـبـقإا> :دـّيــسسلا

نـمو ،هـل رـفـغـت هاـياـطـخ مــترــفــغ
:0٢ وي) <تكسسمُأا هاياـطـخ مـتـكـسسمأا

مامتإا بجي هّنأا يف ّكسش ل ،اًذإا ؛(3٢
نوكن ل امدنعف .ةيناثلا ةّيدومعملا

ىلإا رمألا ئداب يف بهذن ،نيدمعم

ثدحـي هـسسفـن رـمألاو ،ةـّيدوـمـعـمـلا
ذإا ،اياطخلا يف دمعملا عقي امدنع
.فارتعإلا وحن ًلّوأا عرهي

ةداعإا ميـمـح> يـه ةـبوـتـلا ،اًذإا
وـه اـيوـغـل <مـيـمـحــلا>و ،<ةدلوــلا
فّظني يكل ناسسنإلاو ،<ّراحلا ءاملا>

يأا <ّمـحـتـسسي> خاـسسوألا نــم هدسسج
كلـت لـيزـيـل ّراـحـلا ءاـمـلا مدخـتـسسي
ةّراحلا عومدلا ّنإاف اًيلات .خاسسوألا
بئاتلا ئطاخلا ّينيع نم ةبكسسنملا
ةّيحورلا هسساندأا عيمج نـم هـفـّظـنـت
عـسصاـن هـتـّيدوـمـعــم بوــث ديــعــتو
دنع ناك اـمـلـثـم ،اًدّدجـم سضاـيـبـلا

.ةّيدومعملا نرج نم هجورخ
اـنـبوـلـق هـلإلا ّبرـلا لـعــج لأا

انّنأا فرعن ىّتـح ،نـيـلـت ةـّيرـجـحـلا
ىلإا عرهن اذـكـهو ،نوـئـطاـخ سساـنأا
بوث نهاكلا لسسغي ثيـح ةـسسيـنـكـلا

،فارتعإلا ّرسس لخ نم انتّيدومعم
ةّيلمعب نحن انأادب دق نوكن نأا دعب
انتبوت عومد ةطاـسسوـب هذـه لـسسغـلا
نيّقحتسسم اًيلات حبسصنف ،ةقداسصلا
يــف .هــمدو ّبرــلا دسسج لواـــنـــتـــل
ىوـسس فارـتـعإلا ّرـسس اـم ،ةـياـهـنــلا
هللا ةّبحم ةمظع ىلع ّيّسسح ناهرب
ةيناث ةسصرف هّنأل ،انهاجت هتمحرو
هللاو ةسسينكلا ناسضحأا ىلإا ةدوعلل
اــنــلــلــسض دق نوــكــن نأا دعـــب بآلا

.ةئيطخلا سسند يف انقرغو انجرخو

ءابآلا وبأا ــــــــــــــــــــــــ
رسشاعلا يف ةسسّدقملا انتسسينك دّيعُت

سسيّدقلـل يـناـثـلا نوـناـك رـهـسش نـم
ايسسآا يف ةسصين فقسسأا سسويروغيرغ
ةاــيــح ٌدحأا خرؤوــي مــل .ىرـــغـــسصلا
اذل ،يسصسصينلا سسويروغيرغ سسيّدقلا

ريغ هتايح ليسصافت نع انتامولعم
سضعب يقتسسن نأا اننكمي امنإا ،ةيفاك
يف ٍةرثعبم ٍتامولعم نم ليسصافتلا

سسيّدقـلا لـئاـسسر نـمو ،هــتاــباــتــك

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(٧1-٢1 :٤ ىتم)
 نامزلا كلذ َعمسس ا

َمـِلـسسُأا دق اـنـحوـي نأا ُعوـسسي
كرتو *ِليلا إا َفرسصنا
 َنكـسسف ءاـجو َةرـسصاـنـلا

ِئطاسش ىلع يتلا موحانَرْفَك
َنوـلوـبَز ِموـخـت  ِرـحـبــلا

ليـق اـم مـتـيـل *َمـيـلاـتـفـنو
:لـئاـقـلا يـبـنـلا َءاـيـعـسشإاــب
ُسضرأاو َنوــــــلوــــــبز ُسضرأا
ُرْبَع ِرحبلا ُقيرـط مـيـلاـتـفـن
ُبعسشلا *ُألا ُليلج ِندرألا
َرـسصبأا ِةـمـلـظــلا  ُسسلاا
 نوسسلااو ًاميظع ًارون
قرسشأا هلـظو ِتوا ِةـعـقـب
أادتبا ٍذئذنـمو *ٌروـن مـهـيـلـع
،اوبوت :ُلوقـيو ُزِرـكـي ُعوـسسي
.تاومسسلا ُتوكلم َبقا دقف

لمأات ـــــــــــــــــــ
توكلم بقا دقف اوبوت>

.<تاومسسلا
نارفغلاو ةبوتلا قيرط

يكلو ،فاعلا وه لوألا
فيك رظنأا اذكه هنأا دّكأاتت
فعا رـــــــــــخآا ًادحاو ّنأا
 .اهنم سصّلختو هتئيطخب

دواد كلاو يبنلا عقو
 يهو ةجودزم ةئيطخ

ًةأارما ىأار .لـتـقـلاو ىـنزـلا
،ةوقب اهيف بغرو ّمحتسست
.اـهـعـم ىـنز دقـف ًاـيـلاــتو
،ىنزلا  ّيبن طقسس اذكه



دعب كردأا دق نكي  هنكل
.ىوـهـلا هـمـلـظأا ّدح ّيأا إا

،ىوهلاب سسفنلا تملظأا دقف
.ةأاما  دسسا غّرو

هل لسسرأا ؟هللا لعف اذام
يبنلا ءاجف ،ناثاـن يـبـنـلا
عم ثدحي اذهو ،يبنلا إا
اـمدنـع ذإا ًاــسضيأا ءاــبــطألا

جاتحي هنإاف مهدحأا سضر
هسسفن رمألا .رخآا ٍبيبط إا

ئـطـخ ثيـح ،اـنـه لــسصح
رــخآا ّيــبــن ءاــجــف يــبـــن
ناثاـن ءاـج ،ًاذإا .جـعـلاـب
ًةرـسشاـبـم هـبـنؤوـي  هـّنـكـل

:هل ْلـُقـي و ،لـخد اـمدنـع
نوــناــقـــلا فـــلا اـــي>
 َتطـقـسس يذـلا ثّوـلاو
َتئطو فيك ،لتقلاو ىنزلا

وه كمّرك دقو هللا اياسصو
هّوفتي  <؟ركتلا اذه ّلك
ل يكل اذهك ٍمكب ناثان
ّنأل ،ًةـحاـقو كأا هـلـعـجـي
فـَسشكــُت اــمدنــع ئــطاا

.ًةحاقو كأا حبسصيهاياطخ
اـهــيأا> ؟ًاذإا هــل لاــق اذاــم
ًةيسضق كيلع سضرعأاسسكلا

ًاـمـَكــَح نوــكــت نأا كديرأاو
 نــجر ناــك :اــهــيــف
 ّينغ امهدحأا ،ةدحاو ةنيدم
ّينغلل ناكو ،قف رخآلاو
امأاو ًادج ةثك رقبو منغ
لإا ءيسش هل نكي ملف قفلا
دق ةغـسص ةدحاو ةـجــعــن
تكو اـهاـّبرو اـهاـنـتـقا

 لكأات ،ًاعيمج هينبعموهعم
نـم برـسشتو هـتـمــقــل نــم
هـنـسضح  ماـنـتو هـسسأاــك
ءاـجـف ،ةـنـباـك هـل تناـكو

يـنـغـلا لـجرـلا إا فـيـسض
همنـغ نـم ذـخأاـي نأا اـفـعـف

دقو .هتحلسصمل اهليوحتو هتّيـفـقـسسأا
حاطأاو ،٤٧3 ةنسس نوّيسسويرآلا هنادأا
،مهتفقاسسأا نم اًددع مسض ٌعمجم هب
ٍيفـن يـف يراوـتـلا ىـلإا هّرـطـسضا اـم
ىتح تاونسس ثث يلاوحل يرايتخا

داع نيح .سسنلاف روطاربملا ةافو
،٧٧3 ماعلا ةياهن يف هتّيسشربأا ىلإا
ٍسسامحب ةسصين يف سسانلا هلبقتسسا

سصخإلاو ةريغلا رهظـُي اـم ،رـيـبـك
.هبعسش امهب ىعري ناك نيذللا

يّفوت ،ىفنملا نم هتدوع دعب
،(9٧3) سسويلـيـسساـب سسيّدقـلا هوـخأا

،انيركم ةسسيّدقلا هتخأا ٍليلقب هدعبو
،ةّيحورلا ةايحلاو ناـمـيإلا اـمـّلـعـم
سسيّدقـلا اـمـهـيـخأل ديـحوـلا دنـسسلاو
توملا اذه هداق دقو ،سسويروغيرغ
،فـعـسضلاـب روـعـسشلاو ةدحوــلا ىــلإا

نم ٍةـلاـح يـف كلذ ةـجـيـتـن طـقـسسو
يـف اذـه رـهـظـي .نزــحــلاو سسأاــيــلا
ثيح ،سسوبملوأا بهارلا ىلإا هلئاسسر
ةسسيّدقلا هتـخأا توـم لـحارـم فـسصي
تناك يتّلا يه ،ريبك ٍرّثأاتب انيركم
ناميإلا ةهجل ًةـّيـقـيـقـح ًةـّيـحـيـسسم
 .كسسنلاو

قسشي نأا عاطتسسا انسسيّدق ّنأا ّلإا
،نزـحـلاو سسأاـيـلا بلـق نـم هـقـيرـط
ةريبكلا ةيلوؤوسسملاب هروعسش ةجيتن
هسسفن رـبـتـعاـف .هـيـلـع تعـقو يـتـلا

ةلاسسرلا ىلع ةنامألا يف هيخأا ثيرو
،هيدي نيب تعسضُو يتلا ةيـحـيـسسمـلا

قـيـسسنـتو عـمـج ىـلـع لـمــعــلا أادبو
سسويليـسساـب سسيّدقـلا هـيـخأا لـئاـسسر
اهنمو ،اـهءاـهـنإا عـطـتـسسي مـل يـتـّلا
ّدسض>و <ةـــّتـــسسلا قـــلـــخـــلا ماـــيأا>
.<سسويمونفأا

سسيّدقلا كرتسشا ،م9٧3 ةنسس يف
دقعنملا عمجملا يـف سسوـيروـغـيرـغ
ءاهنإا لجأا نم ةيكاطنأا ةنيدم يف
عابتأا نيب اهيـف قاـقـسشنلا ةـلـكـسشم
،سسونيلفابو يـكاـطـنإلا سسوـيـتـم
ّيأا عمجملا اذه قّقحي نأا نود نم

قئاـثو نـمو ،رـيـبـكـلا سسوـيـلـيـسساـب
 .ةّيسسنك ةّيخيرات

سسيّدقــلــل رــغـــسصألا خألا وـــه
ةفقاسسأا سسيئر ريبـكـلا سسوـيـلـيـسساـب
ةنسس يلاوح دلُو .ةيكودابك ةيرسصيق
ىوـقـتــلا ءاوــجأا يــف أاــسشنو ،م533
اـهـب تزـّيـمـت يـتــلا ةــّيــحــيــسسمــلا

ةسسينكلا يف اًئراق مسسُرف ،امهتلئاع
هـيـخأاـب رـّثأاـت .ىــتــف لاز اــم وــهو
مّلكت ام اًريثكو ،سسويليسساب سسيّدقلا

هاـيإا اـًيـّمـسسم ٍرـيـبـك ٍلـجإاـب هــنــع
.مهدعب ىتأا نيذـّلا لـسسرـلـل ًاـيواـسسم
انيركم ةسسيّدقلا هتخأا نع اًسضيأا مّلكت
ٍناثٍ مّلعم ةباثمب تناك اهنإا ًئاق
اذكه .ةريبك ٍةّبحمب اهاّيإا اًرّكذتم ،هل
وج يف سسويروـغـيرـغ سسيّدقـلا أاـسشن
سضيأا امنإا ،ةمزلا ةـفاـقـثـلا هـّمـعـت اً
يف ومنيل نيَمزلا كسسنلاو ىوقتلا

.هلل ٍةّيقيقح ٍةفرعم
ًافقسسأا سسويروغيرغ سسيّدقلا ميسس

ةرـسشع دعـبــت يــتــلا ةــسصيــن ىــلــع
كودابكلا ةيرسصيق نع تارتـموـلـيـك
دي ىلع ،ًةونع كلذو ،قرسشلا ةهجل
سسيّدقـلا ةـفــقاــسسألا سسيــئر هــيــخأا
هتّيسصخسش ّنإا ذإا ،ريبكلا سسويليسساب
عطتسسي ملو هيخأا ريثأات نم رّرحتت مل
اًمغرم لبقف ،هتـئـيـسشم سضراـعـي نأا
هيلع اهـسضرـف يـتـلا ةـّمـهـمـلا هذـهـب
.سسيّدقلا

مل سسويروغيرغ سسيّدقلا ّنأا مغر
هنأا لإا ،ةيفقسسألا رومأاب اًعيلسض نكي
سسيّدقـلا هـيـخأا ةدعاـسسم نـم نـّكـمـت
ّدسض داــهــجــلا يــف سسوــيــلــيــسساــب
ةـباـتـكـلا لـخ نـم ،تاــقــطرــهــلا

تّهؤوملا هكتما مدع .توهلاو
نوؤوسشلا يف هترـبـخ ةـّلـقو ،ةـّيرادإلا
حنم ،اهتجلاعـم ةـيـفـيـكو ةـيـلاـمـلا
ل نـيذـلا يأا ،نـيــيــسسوــيرآلا هءادعأا
،حيسسملا عوسسي ةـّيـهوـلأاـب نوـنـمؤوـي
ِتاماهتا هيلإا اوهّجويل ةيفاك عئارذ
لاوـمأا لاـمـعـتــسساــب قــّلــعــتــت ٍروز



سسويروغيرغ سسيدقلا ّنأا ّلإا  .حا
ءاوـسضألا تطـّلـُسسو ،عـما ةـقـث لاـن
،ةزّيما ةّيباطا هتبهو ًارظن هيلع
ٍعطتسسا ةلوجب ماـيـقـلاـب فـلـُك دقو
 لـسسرُأاو ،سسطـنـبـلا سسئاـنـك ىــلــع
ةاع ةيبرعلاو طسسلف إا ةّمهم
.ةّيسسنك ٍتافخ

هـقــيدسصو كسشا ،م183 ةنـسس
 يتوهلا سسويروغيرغ سسيّدقلا
 اـــثـــلا وـــكــــسسا عــــما
هاـّيـح ثيــح ،ةــيــنــيــطــنــطــسسقــلا
،<ةيسسكذوثرألا دومع> ـك نوعمتا

.هيف ةيحاتتـفلا ةـبـطا ىـقـلأا دقو
 فــــلا هذــــهسسيّدقـــلا ناــــك ،ة

تزرب كلذل ،يـّفوـت دق سسوـيـلـيـسساـب
داقعنا ءانثأا ٍةوـقـب هـيـخأا ةـيـسصخـسش
ثيرو هنأاب عـيـما رـعـسشو ،عـما

هتراتخا ةّيهلإلا ةيانعلا ّنأاو هركف
دقو ،هتطاسسوب ةقيقا رسصتنت يكل
نــــماــــسض روــــطاملا هاـــــمـــــسس
.سسطـنـبـلا دـب  ةــّيــسسكذوــثرألا

ناإا نـحـت نأا هــتــّمــهــم تناــك
يأا ،يواقينلا تبثيـف ،اـهـتـفـقاـسسأا
عــمــــا مــيــلاــعـــتـــب نـــمؤوا
،ةيقين  دقُع يذلا لوألا وكسسا

ىرـج اـمـك .ـّيـسسوــيرآلا لــيــقــُيو
اـهـنـم ،ماـها نـم ٍددعـب هـفـيـلــكــت
 ةـسسيـنـكـلا عـسضو ىـلـع عــّطلا
.لبابو ةيبرعلا

سسويروـغـيرـغ سسيّدقـلا كسشا
يتلا عماا  اًسضيأا يسصسصينلا

-٢83) ةّيـنـيـطـنـطـسسقـلا  تدقـُع
ّدسض هداـــهـــج اـــًعـــباـــتــــم ،(383
ةرـمـلـل هـمـسسا رـكذـُي .ـّيــسسوــيرآلا
ٍرخآا ٍعم٤93  ةنسس ةخألا

ىراوتي مث .ةينيـطـنـطـسسقـلا  دقـُع
حّجرُي كلذل ،خيراتلا اذه دعب هركذ
.593 ةنسس يّفوت هنأا

نع ٍعفادم مظعأا هورسصاعم هتعا
ةــّيــسسوــيرآلا ّدسض ةـــّيـــسسكذوـــثرألا

هيـلـع اوـقـلـطأاو ،ىرـخُأا تاـقـطرـهو
وبأا>و <ةّيسسكذوثرألا دومع> :باقلأا
كوـــكـــسشلا سضعــــب ّنأا ّلإا .<ءاــــبآلا

نرقلا ةياهن  ترهظ تلاداو
عم اًنمازـت ،هـتاـباـتـك لوـح عـبارـلا
تاـباـتـك لوـح تاـسشاـقــنــلا ةــيادب
رّوـطـت اـًحـسضاو ناـكـف ،سسـّنـجــيروأا

،خألا اذه ركف نم ٍثأاتب هتوهل
عـباــسسلا وــكــسسا عــما ّنــكــل
هل داعأا ،٧8٧ ماع ةيقين  دقعنا
بقل ديدج نم هيلع اًقلطم رابتعلا
مـهـلـلا هـتاـعاـفـسشبـف .<ءاــبآلا وــبأا>
 .مآا انسصّلخو انمحرا

يديم طاسشن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيسشربألا يعار ةدايسس ةكب
بتـكـم مـظـن ،سساـيـلا تيـلوــبوا
توب ةيسشربأا  ةيحيسسا ةيبلا

ةيسشربألا اياعر ةكراسشو اهعباوتو
noitavudE سسرادم ةكـبـسشو ةـفاـك
00٢1ـلا يلاوحل ًاـيدـيـمًاطاسشن

اـياـعر ءاـنـبأا نــم ةــلــفــطو لــفــط
.ةيسشربألا

يــــهلإلا سسادقلاب طاسشنلا أادتبا
ثيح سسولوقين سسيدقلا ةسسينك يف
اوكرتسشاو سسادقلا ةمدخ دلوألا لّتر
اولواـنـت مـث ،ةـسسدقـمـلا رارـسسألا يـف
يتسسردم ىلإا اوهجوتو ًاعم روطفلا
ةرــهزو ةــيــسسكذوــثرألا ةراـــسشبـــلا
ثيـح مـهراـمــعأا بسسحــب ناــسسحإلا
.ةيفيقثت ةيهيفرت باعلأا يف اوكرتسشا

اــــيادهلا تعزُو طاسشنلا ةياهن يفو
ءاقللا دّدجتي نأا ىلع .عيمجلا ىلع
مـسسوـم يـف ماـع لـك اذـه يوــنــسسلا
.كرابملا ديملا

ةرسشن-لا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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يذلا فيسضلل ئّيهيل هرقبو
ةـجـعـن ذـخأاـف هــيــلإا ءاــج

<هـل أاـّيـهو قـفـلا لـجرــلا
.(٤-1 :٢1 ومسص٢ رظنأا)

ا باجأا اذاناك ؟كل
ىـلـع مـّلـكـتـي هـنأا دقـتــعــي
ةدسشب بسضغف ،رخآا سصخسش
وـه ّيـح> :ناـثاـنـل لاــقو
لـجرـلا لـتــقــُيــلــف .برــلا
ةجعنلا درـيو كلذ لـعاـفـلا
لعف هـنأل فاـعـسضأا ةـعـبرأا

<قفسشي  هنألو رمألا اذه
ٌمكح .(6-5 :٢1 ومسص٢)
مه اذـكـه نـكـل ،ًادج ٍسساـق
ةلوهسسب نومكحـي ،سساـنـلا

ٍةوــقــب ،نــيرــخآلا ىـــلـــع
.تبك ٍةواسسقو

؟كاذنيح ناثان لعف اذام
 ىـلـع ٍتاـفـّطـلــم عــسضي

،لــــيوـــــط ٍتقوـــــل حرا
طرسشا زرغ اـم ناـعرـسسو
كلا ؤوـي يـكـل ًاـقـيــمــع
،<اذه لعف نَم َتنأا> :لاقف
:ًةرسشابم دواد كلا هباجأا
٢) <برــلا إا تأاـــطـــخأا>

نَم لقي  .(31 :٢1 ومسص
؟يـنـبـسساـحـتـل تنأا نوـكـت
هذهب ينمّلكتل كلسسرأا نَمو
ىـلـع ؤور فــيــك ؟ةأارا
هنكل ؟اذـهـك ٍرـمأاـب ماـيـقـلا
اهب فعاو هتئيطخ كردأا

،<برلا إا تأاطخأا> :ًئاق
:ناــثاــن هــل دــّكأا ٍذــئدنـــع
كل رـــــفـــــغ دق برــــــلاو>

هـنأل هاـسس .<كتـئـيـطـخ
او ،هـسسفـن ىـلـع مــكــح
اهب فعا هنأل هتـئـيـطـخ
وه فاعلا ًاذإا .ةماهسشب
دوقـي يذـلا لوألا قـيرـطـلا
.ةبوتلا إا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا


