
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(51-9 :4 سسواثوميت1)

يـه ٌةـقداـسص ُةوـخإإ اـي
لــكــب ٌةرـــيدجو ُةــمــلــكـــلإ

ُبعـتـن إذـهـل اـنإاـف *ٍلوــبــَق
انَءاجر انيقـلَأإ اـنأل ُرـيـعـُنو
وـه يذـلإ يإ ِهـلـلإ ىــلــع

لعمجأإ ِسسانلإ ُسص لو
سصََوـــَف *نـمؤوإ اـمــيــِسس
ْنِهَتـسسي ل *هـب ْمـلـعو إذـهـب
ْنــُك لـــــب َكــِتوــتـــفـــب ٌدحأإ

َ ــــنــمؤوــمــلــل ًلاــثـــم
ِةبإو ِفرـسصتـلإو ِمـكـلإ

ْبِظإو *فاـفـعـلإو ِناإلإو
ِح إإ ِةءإرـــقـــلإ ىـــلــــع
ِظــعوـــلإ ىـــلـــعو يـــمودق
ِلـِمـــهــُت لو *ِمــيــلــعــتــلإو
يـتـلإ كيـف يـتـلإ َةــَبــِهوإ
ِعــــسضوـب ٍةوـبـنـب اـهـَتـيــتوُأإ
 لـمأاـت *ةـنـــهـكــلإ يديأإ

ًاـفـِكاــع ِهــيــلــع نــُكو كلذ
 ًإرهاـــظ كُمدقـت َنوـكـيـل
.ٍءيسش لك

لوسسرلا سسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسواثوميت ـــــــــــــــــــــــــ

نوناك نم نيرسشعلإو يناثلإ يف
ةـسسدقـُمـلإ ةـسسيـنـكـلإ ديـَعـُت يـناـثــلإ
قيفر ،سسواثوميت لوـسسرـلإ سسيدقـلـل
ةراسشبلإ يف سسلوب لوسسرلإ سسيدقلإ

مسسإإ <سسواثوميت> .ناميإلإ يف هنبإو
هانـعـم يـناـنوـي
وأإ <هللإ مـيرـكـت>
.<هللإ مركُييذلإ>
رـفـِسس اـنرــبــخــُي
نأإ لسسرلإ لامعأإ

سسواثوميتيدلإو
بأإ امه لوـسسرـلإ
يـنـثو يـناـنوــي
ةـــيدوـــهــــي مأإو
:61 عأإ) ةـنـمؤوـم
ةداـــهــــسشبو ،(1
إذ سسواثومـيـت ناـك سسلوـب لوـسسرـلإ
همُأإ نع هذخأإ <ءايرلإ ميدع ناميإإ>
انه سضوخَن نل .(5 :1 ميت2) هتّدجو
،سسواـثوـمـيـت لوـسسرــلإ ةرــيــسس يــف
لــب ،راــسسكــنــسسلإ يــف ةدوــجوــمــلإ
ةقعلإ ةعيبطل زاـجـيإاـب سضرـعـنـسس
يَتلاسسر فورـظـلو نـيـَلوـسسرـلإ نـيـب
.هيلإإ سسلوب سسيدقلإ

،سسواثوميت لوسسرلل ناك هنأإ دكؤوم
،سسلوـب ناـمـيإلإ يـف هـيــبأإ ندل نــم
.ةبحملإو نانحلإو فطعلإ نم ريثك
ًإدج ةسصاخلإ ةقيرطلإ يف هإرن إذه
سسلوـب لوـسسرـلإ اـهـب بطاـخـُي يـتـلإ
،ةدع عسضإوم يف ،سسواثوميت هقيفر

:6 ميت1) <هللإ ناسسنإإ> ًثم هيمَسسُي ذإإ
برلإ يف نيمألإو بيبحلإ ينبإإ> ،(11
امك ،حيسسملإ يف يقُرُطِب مُكرّكَذُي يذلإ
<ةسسينك لك يف ،ناكم لك يف مّلَعُأإ
يف حيرسصلإ نبإلإ>و ،(71 :4 روك1)
،إذه نم رثكأإ .(2 :1 ميت1) <ناميإلإ

هربتعإ يبيليف لهأإ ىلإإ ةلاسسرلإ يف
لاـق ذإإ هـتإذ نـع ةديـحوـلإ ةــخــسسنــلإ
متهي يسسفن ريظن رخآإ دحأإ يل سسيل>

مـــــكــلإوــحأاـــب
،<سصـــخإاــــب
ٍبأإ عـم دلَوـَك>و

يــعــــم َمَدـــــَخ
<ليجنإلإ لـجأل
-02 :2 يــف)

ناك املو .(22
سسلوـب لوـسسرـلإ

يـف ًــَقــَتــعــُم
هكرت دقو امور
،اـقوـل لإإ لـكـلإ

سسواثوميت وـحـن لإإ هـنـهذ هـجـتـي مـل
نأإ رداب> ًئاق هبطاخف هبرقب نوكيل
فرعن .(9 :4 ميت2) <ًاعيرسس يلإإ ءيجت
سسواثوميت لوسسرـلـل تناـك هـنأإ ًاـسضيأإ

لمعلإ يف ناترـيـبـك ةرـيـَغو ةـسساـمـح
سسلوب سسيدقلل ةغلاب ةنامأإو ،يراسشبلإ
هلسسرأإ ةريثك تإرم .ناميإلإ يف هيبأإ

يفو ،هنع ًايسصخسش ًإدفوم ريخألإ إذه
لك يف .ةقدلإ ةغلاب تلاحلو عاسضوأإ
،لـعاـفـلإ رودلإ هـل ناـك ماـهـمـلإ كلــت
سسلوـب لوـسسرـلاـك برـلإ لـمـع ًـماـع
ةزإركلإ ًاتـّبثُمو (01 :61 روك1) ًامامت
يـف إوـعزـعزـتـي ل يـك نـيـنــمؤوــمــلــل
ًاسضيأإ .(31 و2 :3 سست1) تاقيسضلإ
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سسَحلإ ةَبَراـحـُمـلإ براـحـُت يـكـل ،<ةنَ
.(81 :1 ميت1) سسلوب لوسسرلإ لوقي
،سسواـثوميت ربـع ًاـسضيأإ اـهـنـّمـسضيو
ةماقإإ ىلع ًاثَح ،نينمؤوملإ لك ىلإإ
عيمج لجأإ نم تإولسصلإو تابلطلإ
نأإ ديرـي> يذـلإ هـلــلإ ىــلإإ ،سساــنــلإ

ىـلإإو نوـــسصـُلـخـَي سساـنـلإ عــيــمــج
.(4 :2 ميت1) <نولبقي قحلإ ةفرعم
اـياـسصو ةـقاـب ًاـسضيأإ ةـلاـسسرـلإ يــف
،تابجإولإو كولسسلإ يف تاهيجوتو
بسسـحو نيـــنـمؤوـمـلإ موـمـــع ىـلإإ ل
ةـسسيــنـكـلإ يـمـّلـعـم ىـلإإ ًاــسضيأإ لــب
ةـعوــمــجــم ىــلإإ ،ةراــسشبــلإ مإّدخو
ىلإإ ًاسصيـسصخ ةـهـجوـم تاـهـيـجوـت
.سسواثوميت

ءانثأإ تَبِتُكف ةيناثلإ ةلاسسرلإ امأإ
ةنسس ،سسلوبل يناثلإ لاقتعلإ ةرتف
ليـَبـُق ديدحـتـلاـبو ،دـيـمـلـل76
بَكـسسأإ نآلإ اـنأإ يـنإاـف> :هداـهـسشتـسسإ
،<رَسضَح دق يلحنإ تقوو ،ًابيكَسس
.(6 :4 ميت2) سسلوب لوسسرلإ لوقي
سسلوب لوسسرلإ ةراسشإإ ىلإإ ةفاسضإلاب
ىـتـح> هرـسسأإ ةوـسسق ىـلإإ تإرــم ةدع
عيمجلإ يّلخت ىلإإو ،<بنذُمك دويقلإ

فورظلإ هذه لجأل .اقول إدع ام هنع
لوـسسرـلإ دسشاـنـُي تإذـلاـب ةـيـسساـقــلإ
لجخي ل نأإ سسواثوميت هنبإ سسلوب
نم هذه تاقسشملإ يناـعـي اـمـيـف هـب
يف ًانيمأإ ىقبي نأإو ،ةراسشبلإ لجأإ

يه يتلإ ةحـلاـسصلإ ةـعـيدوـلإ ظـفـح
سصرـحـلإ يـفو ،هـتإذ يـف ،ناـمــيإلإ

.ءانمأإ ريغ سسانأإ يف َعَدوت ل نأإ ىلع
ةنامألإ ىلع هنبإ ثح يف ًإديدسشتو
لوقي ،فورظلإ تناك امهم ليجنإل
يـف تنأإ كرـتــسشإإ> سسلوــب لوــسسرــلإ
حلاسص يدنجـك تاـقـسشمـلإ لاـمـتـحإ
يلي .(4 :2 ميت2) <حيسسملإ عوسسيل

تاـهـيـجوـتـلإ نـم ةـعوـمــجــم إذــه
سسواثوميتل وه ام اهنم ،اياسصولإو
مومعـل هرـبـع وـه اـم اـهـنـمو هدحو
ناـمـيإلإ لـئاـسسم يـف ،نـيـنـمؤوــمــلإ

نم ريذحتلإو نينمؤوملإ تايكولسسو

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(01-1 :91 اقول)

 اميف نامزلإ كلذ
إذإإ احيرأإ  ٌزات ُعوسسي
ناـك اــكز هــُمــسسإ ٍلــُجرــب
سشعـلإ ىـلــع ًاــسسيــئر نـيراـ
ُسسِمَتلي ناكو *اينغ ناكو
ملف وه نَم َعوسسي ىري نأإ
عمإ نم ُعيـطـتـسسي نـكـي
*ةماـقـلإ َسصق ناـك هـنأل
إإ َدِعسصو ًاعرـسسم مدقـتـف

ناك هنأل ُهَرُظْنَيـل ٍةزـيـمـج
املف *اهب َزاتجي نأإ ًاعمزُم
عسضوإ إإ ُعوسسي ىهتنإ
اي ُهل لاقف ُهآإرف ُهَفْرَط عفر
َموـيـلاـف ْلِزـنإ ِعِرـسسأإ اــكز
 َثـُكـمأإ نأإ  يـغـبــنــي
ُهَلِبـَقو َلَزنو َعرسسأاف *كتيب
ُعيمإ ىأإر امـلـف *ًاـحِرـف
ُهـنإإ لـئاـق إورــمذــت كلذ
ٍلـجر دنــع لــُحــيــل لــخد

لاقو اكز فقوف *ئطاخ
بر اــي إذــنَءاــه َعوــسسيــل
سصـِن َكاـسسإ يــطــعُأإ َفـْ
ُتْنَبَغ دق ُتنك نإإو .إومأإ
َةـعــبرأإ دُرَأإ ٍءيــسش  ًإدحأإ
ُعوسسي ُهل لاقف *ٍفاعسضأإ
ُسصإ َلـسصح دق َموـيــلإ
ًاسضيأإ وه هنأل ِتيبلإ إذهل
رسشبلإ َنبإ نأل *ميهربإإ ُنبإ

،نيينإربعلإ ىلإإ ةلاسسرلإ نم فرعن
دي ىلع ايـلاـطـيإإ نـم تـَبـِتـُك> يـتـلإ
إذــــــه نأإ (52 :31) <سسواثوـمـيـت
يف ،نجَسسلل ًاسضيأإ وه سضّرعت ريخألإ
هقطإإ ىرسشُب نم مهفن امك ،ايلاطيإإ
ةلاسسرلل ةيماتخلإ ةيحتلإ يف ةدرإولإ
 .(32 :31 بع)

ناك سسلوب لوسسرلل هتقفإرم دنع
عـلـطـم يــف ،ًاــباــسش سسواــثوــمــيــت
سضعب رـكذـت اـم ىـلـع تاـنـيـثـثـلإ
هلعج هـنـسس رـَغـِسص لـعـلو ،رداـسصمـلإ

ىلع وأإ سضعبلإ فافختسسل ةسضرُع
لمحم ىلع هايإإ مهذخأإ مدعل لقألإ
،سسلوب همّلعم ىرن إذه لجأل .دــِجلإ

لكسشب ههّبَنُي ،هيلإإ ىلوألإ هتلاسسر يف
نـيــهــتــسسي ًإدحأإ عدي ل نأإ حــيرــسص
نوئِطخُي نيذلإ خّبَوُي نأإ لب ،هتثإدحب
دنـع نوـكـي يـكـل عـيــمــجــلإ ماــمأإ>
يف .(02 :5 ميت1) <فوَخ نيقابلإ
سسيدقلإ ددسشُي ،ًاسضيأإ ةيناثلإ ةلاسسرلإ
خّبوي نأإ سسواثوميت هنبإ ىلع سسلوب
ًامئإد نكلو ،ةجاحـلإ دنـع ،رـهـتـنـيو
<ميلعتو ةانأإ لـكـب> ،ظـعوـلإ ةـياـغـب
رغسص بّبسستي ل نأإ يأإ .(2 :4 ميت2)
فرسصي نأإ يف هايـحـم اـمـبرو هـنـسس
ةملك نـع مـهـعـماـسسم نوـظوـعوـَمـلإ
.تافإرُخلإ ىلإإ إوفرحنيو ،قحلإ

نامز نوسسرإدلإ عجرُي ،ًايخيرات
ىــلإإ ىــلوألإ ةــلاـــسسرـــلإ ةـــباـــتـــك
،ديملل64 ماعلإ ىلإإ سسواثوـمـيـت
نم سسلوب لوسسرلإ حإرسس قطإإ ديَعُب
هذــه يــف .اـــمور يـــف لوألإ هرـــسسأإ
اــهـيـف بـطاـخـُي يــتــلإ ،ةــلاــسسرــلإ
ةرابعب سسواثوـمـيـت سسلوـب لوـسسرـلإ
،<ناــمــيإلإ يــف حــيرـــسصلإ نـــبإلإ>
نــم ًإرذـــح نوــكــي نأاــب هــيــسصوــي
ل> نــيذـــلإ سسوــماـنــلإ يــمــّلــعـــم
اــم لو ،نوــلوــقــي اــم نوــمــهــفــي
يذلإ ميلعتلإ ررسض نمو ،<هنورّرقُي
اهيأإ ةيسصولإ هذه> .هرسشن نولواحي
اهايإإ كعدوتـسسأإ سسواـثوـمـيـت نـبلإ

،كيلع تقبسس يـتـلإ تإءوـبـنـلإ بسسح



َسصلخيو َبُلطـيـِل ىـتأإ اـمـنإإ
.كله دق ام

لمأات
ـــــــــــــــــــ

ــنمؤوملل ًلاثم ْنُك>
 كلإفّرسصتلإوم

   .<ةبإو
دلوألإ سسدقــُي اــم ّنإإ

وـه ،اـسص مـهـلـعـجــيو
.لزنإ  نيَدلإولإ ةايح
إوطعي نأإ ءابآلإ ىلع يغبني
نأإو ،هللإ ةب إإ مهتإوذ
سسيدقـلإ لـثـم إوـحــبــسصي
،مــهدلوأإ نــم برــقـــلاـــب
مـــــهــسصو مـهـتـعإدوـــــب
إوعسضي نأإو .مهل مهتبو
ةّينو ًإديدج ًاـطـخ موـي لـك
عـم مـهـلـماـعــت  ،ةديدج

.ةبو سساـمـحـب مـهدلوأإ
حرفلإ مـهرـمـغـيـسس ،ٍذـئدنـع
لقتنيو ،ةسسإدقلإ مـهروزـتو
.مــهدلوأإ إإ حرــفــلإ إذــه
ءوسس  ببسسلإ مه لهألإ
ل .دلوألإ تاـــــــفرـــــــسصت
لو ةواسسقـلإ لو حـئاـسصنـلإ
وأإ دلوألإ عـفـنـت ،ماـظــنــلإ
سسّدقـتـي  إذإإ .مـهـسصـّلـخـت
مـهـف ،إودهاـجـي و لـهألإ
،ةبـك ءاـطـخأإ نوـبـكـترــي
 يذـلإ رـسشلإ نوـلــقــنــيو
 إذإإ .مهدلوأإ إإ مهلخإد
،ةسسدقم ةايح لهألإ سشعي
نإاف ،ةبـح إوـمـّلـكـتـي و
مـهـبذـعـي فوـسس ناـطـيـسشلإ
ةباف .دلوألإ ناـيـسصعـب
ديإ مهافتلإو فطاعتلإو

ءابآإ دهـسش دقو ،ةـسصاـخ ةـيـناـيرـسسلإ
نإإ ىتح هتافلؤوم ةـيـمـهأل نورـيـثـك
ةسسينكلإ يف أإرـقـُت تناـك هـتاـحورـسش
إذه لك .سسّدقملإ باتكلإ ةوت دعب

حورلإ ةراثيق> هوعدت ةسسينكلإ لعج
.<ةنوكسسملإ مّلعم> و <سسدقلإ

انلسصح يتـلإ هـتاـظـع نـيـب نـم
ىدل .يناثلإ ءيجملإ نع ةظع ،اهيلع
ام لوح لوسضف نينمؤوملإ نم ريثكلإ
ءيجم دنع ريخألإ مويلإ يف نوكيسس
انسسيدق لوقي .بيهرلإ يناثلإ برلإ

بيـلـسصلإ رـهـظــي> موــيــلإ كـلذ يــف
كلملإ حيسسملإ ةمع هنأل ًلوأإ ميركلإ
،ةييحمو ةـمرـكـم ةـمـع ،مـيـظـعـلإ

دّيـسسلإ مـك بسسح ةـسسّدقـمو ةروـقو
نبإ ةمع رهظت ٍذئنيح> :لاق يذلإ
،<(03 :42 تم) <ءامسسلإ يف ناسسنإلإ

اهيسصاـقأإ نـم اـهـّلـك سضرألإ ًإرـيـنـم
.سسمسشلإ ءوسض نم رثكأإ عملب

توسصب فاته> ،بيلسصلإ روهظ دعب
فوسس هـلـلإ قوـبو ةـكـئـمـلإ سسيـئر
يـف تإوـمألإو ءاــمــسسلإ نــم لزــنــي
:4سست1) <ًلوأإ نوموـقـيـسس حـيـسسمـلإ

يّودي> :مإرـفأإ سسيدقـلإ لوــقــي .(61
رثكأإ ءامسسلإ يف بيهرلإ قوبلإ توسص
ذنم نيتـئاـمـلإ مـيـقـيو دعر لـك نـم
رـيـغو مـهـنـم نـيــحــلاــسصلإ ،رــهدلإ
ميحجلإ طسسو يف ٍذئنيح .نيحلاسصلإ
توـسص رـسشبـلإ ماـظـع عـمـسست فوــسس
مظتنيو ،ةعرسسب اهلك كرحتتف قوبلإ

اهيف ناك يتلإ ةلاحلإ يف ٍدحإو لك
إذـه يـفو ،<ةاـيـحـلإ ىـلإإ ىـتأإ نـيـح

ةسسينكلإ ناميإإ ىلع ٌديدسشت ،مكلإ
.ريخألإ مويلإ يف داـسسجألإ ةـماـيـقـب
ًةعرسسم ةكئملإ سضكرت ،كلذ دعب
يف نيحلاـسصلإ هـلـلإ ديـبـع عـمـجـتـل
تإوـمـسس> رـهــظــتو ،اــهــلــك سضرألإ

اـهـيـف نـكــسسي ةديدج سضرأإو ةديدج
لوـقـي اـهدنـع .(31 :3طب2) <رـبـلإ
بيـهرـلإ سشرـعـلإ> نأإ مإرـفأإ سسيدقـلإ
يـف رـهـظـي ناـسسنإلإ نـبإو أاـيــهــتــي
راطقأإ ريني ييحملإ بيلسصلإو ءامسسلإ

نومواقُي> نيذلإ ميلاعتو تايكولسس
ةلاسسرلإ هذهل ماعلإ راطإلإ .<قحلإ

ةسسينكلإ عاسضوأاـب ،كسش ـب ،رـثأاـتـم
فورـظــلاــب سصخألإ ىــلــعو كإذــنآإ
اهتيآإ نكل .سسلوب لوسسرلل ةيسساقلإ
يـف اـم لـمـجأإ اـهـلــعــلو ،ةرــيــخألإ
مظ تاملك عسضبب ليزُت ،ةلاسسرلإ
حرـف ىـلإإ ئراـقـلإ ةديـعـُم فورـظـلإ
:لوسسرلإ لوقي اهيف ذإإ هتّوقو ءاجرلإ
،ءيدر ٍلمع لك نم برلإ ينذقنُيسس>
يذلإ .يوامسسلإ هتوكلمل ينُسصلخُيو
2) <نيمآإ .روهدلإ رهد ىلإإ دجملإ هل
 .(81 :4 ميت

دنع يناثلا ءيجملا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ مارفأا سسيدقلا ينايرسسلا ــــــــــــــــــــ

82 يف ةسسدقملإ انتسسينك دّيعت
مإرـفأإ سسيدقــلــل يــناــثــلإ نوــناــك
هاـــعد يذـــلإ (م373+) يـناـيرـسسلإ
يسصسصيـنـلإ سسوـيروـغـيرـغ سسيدقـلإ

ديق ىلع لإزي ل ناك اميف ًاسسيدق
حاـف يـتـلإ هـترـيـسس ببـسسب ،ةاـيـحـلإ

هاـمـسسأإ دقو .هـتاـمـم لـبـق اـهرـطــع
تإرـف> ـب هـبـّقــلو <مإرــفأإ سسيّدقــلإ>
اـناـبأإ> هاـعدو <يـحورـلإ ةـسسيـنـكـلإ
،<روـهـسشمـلإ اـنـسسيّدق>و <مـيــظــعــلإ

،<مإرفأإ مّلعملإ>و ،<قئافلإ يبنلإ>و
مـظـعأإ> بناـجـب هـلــعــجــف أإّرــجــتو
دهع طيسسو>و <ءاسسنلإ نم نيدولوملإ
 .<ةمعنلإو سسومانلإ

.ًامخسض ناك مإرفأإ سسيّدقلإ جاتنإإ
.اهل لـيـثـم ل ةـيرـعاـسش ةـغـلـب بتـك
رافسسأإ رثكأإ ةيباتكلإ هريسسافت تلمسش
عسضو امك .ديدجلإو ميدقلإ نيدهعلإ

ديسشانأإ كرتو تاقطرهلإ ّدسض تلاقم
ناميإلإو ةيلوـتـبـلإو سسودرـفـلإ نـع
ةنسسلإ دايعأإو يسصخلإ انبر ريبدتو
نـم رـيـبــك مــسسق لــخد .اــهرــيــغو
ةـيـجروـتـيـلـلإ بتـكـلإ يـف هديـسشاـنأإ



ةعاسسلإ كلت يـف فـسشكـُتـف .<مـلاـعـلإ
فقي ٍذئدنع> همامأإ ٍناسسنإإ لك لامعأإ
قـّيـسضلإ قـيرـطـلإ نوـكـلاـسسلإ ٍمزـعـب
وّبحمو ءامحرلإ عـيـمـجو ،نزـحـمـلإ
ءاجرلإ ريبك حرفب نيرظتنم ءابرغلإ
مـيـظـعـلإ هـلإلإ روـهـظ ،طوــبــغــمــلإ

فوسس يذلإ حيسسملإ عوسسي انسصّلخم
يف نيدهاجـمـلإ حّرـفـي يـكـل يـتأاـي
مإوسصألإ يف ،تإولسصلإ يف ،راهسسألإ

نينوزحملإ حّرفيل ،ةمحرلإ لامعأإو
نيذلإ ،همسسإ لجأإ نم ءإرقفلإ عفريو
كلذكو ،هتايرغمو ملاعلإ إوّبحي مل
هدحو هوّبحأإو ءيسش لك إوكرت نيذلإ

يبنلاب انرّكذـي اـم إذـهو .<هوـعـبـتو
،ىرأإ تنك امنيـبو> لـئاـقـلإ لاـيـنإد
ٌنعاط ٌخيسش سسلجف ،ٌسشورع ْتَبِسصُن
سضيبأإ هــسساــبــل ناــكو ،نــسسلإ يـــف
فوـسصلاـك هـسسأإر ُرـعـسشو ،جــلــثــلاك
هُمُدختو ،ٍران ُبيهل هُسشرعو ،يقنلإ
ُتإوبر ِهيدي نيب ُفِقتو ،ٍفولأإ ُفولأإ
تَحِتُفو ِءاسضقلإ ُلهأإ َسسَلجف .ٍتإوبِر
.(01-9 :7 إد) <ُرافسسألإ

هلك إذه دعب مإرفأإ سسيدقلإ بسسحب
إذوه اه> :لوقي ميظع ٌتوسص عمسسُي
،لسصي يسضاقلإ إذوه ،يتأاي سسيرعلإ

لكلإ هلإإ إذوه ،رهظي مكاحلإ إذوه
اـهـّلـك ةـنوـكـسسمـلإ نــيديــل ءيــجــي
.<هلامعأإ بسسح دحإو لك يزاجيو
دوـنـج سضكرـي ٍذـئدنــع> :فــيــسضيو
قإوجأإ دعتسستو مامألإ يف ةكئملإ
:نيخراسص ميـفإراـسسلإو مـيـبوراـسشلإ

يذلإ نئاكلإ سسودق سسودق سسودق
فتهتف ،لكلإ طباسضلإ ،يتأايسسو ناك
يفو ءاـمـسسلإ يـف ،اـهـلـك ةـقـيـلـخـلإ
كرابم :ًةلئاق يوق توسصب سضرألإ
كلم رهظي اهدنع .برلإ مسساب يتآلإ
،هدجم سشرع ىلع سسلـجـيو كوـلـمـلإ

،اهّلك سضرألإ ممأإ هـماـمأإ عـمـتـجـتو
هللإ ماـمأإ ناـسسنإإ لـك لاـمـعأإ أإرـقـُتو
.<مهّلك سسانلإ مامأإو

وــــــــه ،نــــــــيوــــبألإ ب
وهو ،دلوألإ ىدل بولطإ
نإبكلإ نامألإو نامسضلإ
  .مهل

نم بــك ءزج دوعي
ةاـيــح  ةــيــلوؤوــــــسسإ
إإ ةــيـــحورـــلإ ناـــسسنإلإ
يـــفــكـــت ل .ةـــلـــئاـــعـــلإ
لو تاطوغسضلإو حئاسصنلإ
،تإديدـــهـتـلإو قـطــنـــــإ
نـــم دلوألإ رـــيرـــحـــتــــل
ةــيــلــخإدلإ مــهــلـــكاـــسشم
حـجرألإ ىـلـعو ،ةـفـلـتإ
حسصإلإ .مـهـتـلاـح ءوـسست
إوسص .لهألإ ةواقنب متي
نــــل اــــهدنــــعو ،سسيدق
عم ةـلـكـسشم ةـيأإ إوـهـجإوـت
لـــهألإ ةـــسسإدق .مــــكدلوأإ
.قزآاإ نـم دلوألإ قـتـعـت
ًاـسساـــــــنأإ دلوألإ ديرــــــــي
نوعتمتي ،مهبرقب سسيدق

بك ةبحمهنوبعرُي ل ،ة
ىـــلــع نورـــسصتـــقــــي لو
لـب ،ظـعوــلإو مــيــلــعــتــلإ
ةفيرسش ةودق مهل نومدقي
ءابآلإ اهيأإ إولسص .ةسصو
ٍةـعوـفرـم ٍديأاــبو ،تمــسصب
إونسضتـحإو ،حـيـسسإ وـحـن
اـمدنـعو .ًاــيّرــسس مــكدلوأإ
إوذختإ ،ماظنـلاـب نوـّلـخـُي
،ةـيوـبلإ بإدتـلإ سضعــب
،مهيـلـع إوـطـغـسضت ل نـكـل
إإ إوأاإإ ،ّسصخألاـــــــــبو
.ةسصلإ

يئارلا سسويفروب رابلا

سسيل رمألإ إذه ركذ نم فدهلإ نإإ
دب ل إذهف .فوخلإو بعرلإ ّثبل طقف
سشيعنل انثحيو انعفدي هنإإ ذإإ هنم
نإوألإ تإوف لبق ةقداسص ٍةبوت ةايح
انرّكذت ةسسينكلإ .ءيسش عفني ل نيح
رمعلإ إذه يف هلعفن ام لك نأإ ًامئإد
باغ دق هنأإ اـندقـتـعإ نإإو رـسضاـحـلإ

وهف ،بولقلإ سصحاف هللإ هجو نع
اياطخلإ ،راكفألإو لاعـفألإ :لـجـسسم
،إذه هفـسصو لـخ نـم .لـئاـسضفـلإو
ةمظعرهظي نأإ مإرــفأإ سسيدقــلإ دإرأإ
نـم يذـلإ بيـهرـلإ يـناـثــلإ ءيجملإ

نيديـل دجـمـلإ بر يـفإوـيـسس هـلـخ
لامعأإ بسسح فاسصنإلاب ةنوكسسملإ

يتلإ ةيزعتلإ ًاسضيأإ ًافسصإو ،اّنم ّلك
هكولسس دنع نمؤوملإ اهيلع لسصحيسس
يـتأاـي ل ،إذــهــل .حــيــحــسصلإ بردلإ
ىلع هذه هـتـظـع يـف مإرـفأإ سسيدقـلإ

نـيذـلإ كئـلوأاـب ّلـحـيـسس اــم فــسصو
عيمجلإ ّثح لجأإ نم تائيسسلإ  إولمع
ميوـقـلإ قـيرـطـلإ يـف كوـلـسسلإ ىـلـع
يـف ةـيدبألإ تإرـيـخـلاـب عـتـمــتــلــل
  .يوامسسلإ توكلملإ

ىلع نحنو مويلإ ةسسينكلإ ةوعد
أإدبـــي يذـلإ يدوـيرـتـلإ نـمز بإوــبأإ
انتإوذ ىلإإ دوعن نأإ ،نيعوبسسأإ دعب
نـمز نوـكـي اـمـيـكـل اـهـسصـحـفـتــنو
ٍةبوت نمز لبقملإ ينيعبرألإ موسصلإ

اـم لــك نــع طــقــف سسيــل ٍةــقداــسص
ةبوت لـب ،موـيـلإ ةـياـغـل هاـنـمرـتـجإ

انتايح نم ةمسسن رخآإ ىتح ةرمتسسم
يـناـثـلإ برــلإ ءيــجــم يــف ،يــكــل
سضيبألإ انسسابلب هلبقـتـسسن ،بيـهرـلإ
انتيدومعم موي هانسسبل يذلإ يقنلإ

يف ىنكسسلإو ةيدبألإ ةايحلإ ثرنف
   .تإومسسلإ توكلم

ةرسشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


