
ةلاشسرلا
(٠2-21 ،1 :62لامعأأ)

 أ لاق ِمايألأ كلتُكل
نأأ َكل ٌنوذأام َضسلوبل ابيرغأأ
ٍذئنيحـف .كـِسسفـن نـع َمـلـكـتـت
.جَتحي َقِفطو ُهَدي ُضسلوب َطسسب

إأ َكلذ ىلع انأأو ُتقلطنأ ا
نم ٍليكوتو ناطلُسسب َقسشمد
 ُتيأأر *ةـنـهــكــلأ ِءاــسسؤور
ِقيرطلأ ىلـع راـهـنـلأ ِفـسصـِن
ِءامـسسلأ نـم ًأروـن ُكلأ اـهـيأأ
َقربَأأ دق ضسمسشلأ َناع ُقوفي

َنــيرــئاــسسلأ َلوـــحو وـــح
ىلعانُعيمج انطقسسف *يعم
ًاـــتوـــسص ُتعـــمـــسسو ِضضرألأ
ِةـغـلـلاـب ُلوـقـيو يـنـمــلــكــُي
َمـِل ُلواـسش ُلواـسش ِةـيـنأعــلأ
َكيلع ٌبعسصل ُهنإأ .ُدهطسضت
نَم ُتلقف *ضسخانم َضسِفرت نأأ
انأأ برـلأ َلاـقــف .بر اــي َتنأأ
.ُهُدهـطـسضت َتنأأ يذــلأُعوسسي
.كْيَمَدق ىلع ْفِقو ْمُق ْنكلو
كَبختنأل كل ُتيَءأرتأذهليّنإاف

َتيأأر ا ًأدــِهاــسشو ًاــمِداــخ
انأأو *ِهيف َكل ىءأرتأاسس او
ُِألأ نمو ِبعسشلأ نم َكيُأأ
*مهيلإأ َنآلأ َكُلِسسرُم انأأ َنيذلأ
َنم أوعِجف مهَنويع َحَتفتِل
ِناطلُسس نمو ِرونلأ إأ ِةملُظلأ
أولاني ىتح ِهللأ إأ ِناطيسشلأ

َب ًاظحو اـياـطأ َةرـفـغـم
*يب يذلأ ناإلاب َسسدقأ

 ابيرغأأ ُكِلأ اهيأأ مث نِمف

ىمعألا دحأا ــــــــــــــــــــــــــــ
ضسبليف عوسسي ّبرلأ اعد امدنع

ىـلإأ رـيـخألأ أذـه بهذ ،هـعــبــتــيــل
يذلأ اندجو> هّنأاب هرّسشبو ليئانثن
ضسوـماـنـلأ يـف ىـسسوـم هـنـع بتــك
يذلأ فسسوي نبأ عوسسي ،ءايبنألأو
امدنعو ،(54 :1 وي) <ةرسصانلأ نم
نكمي ل هنأل ،رمألاب ليئانثن ّكسش
نـم جرـخــي> نأأ
ءيـسش ةرـسصاـنـلأ

هاـعد ،<حـلاــسص
يـكـل ضسـبــلــيــف
هـــعـــم يـــتأاـــي
ًـئاـق نـياـعـيو
َلاــــعــــت> :هـــــل
:1 وـي) <رـظــنأو
جـتـنــتــسسن .(64
ةــّمــث ّنأأ اـــنـــه
اًقيـثو اـًطاـبـترأ
عامسس نـيـب ،رـسصبـلأو عـمـسسلأ نـيـب
عوـسسي ّبرـلاــب ضصــخــلأ ةراــسشب
ةنياعم وأأ ،هتنياعم نيبو ،حيسسملأ
،انيلإأ مهلسسري نم لخ نم ،هلاعفأأ
ذيملتلأ هـب موـقـي اـم .هذـيـمـت يأأ
هسسفن ّبرلأ نوكي عوسسي ّبرلأ مسساب
هـنـع رــّبــع يذــلأ رــمألأ ،هــلــعاــف
أوردي نأأ نود نــم نوــيــسسيرـــفـــلأ

نم رثكأأ دّمعي ّبرلأ ّنإأ أولاق امدنع
أوناك نم مه ذيمتلأ نأأ ّلإأ ،انحوي
.(2-1 :4 وي) همسساب نودّمعي

ىلوألأ ةلهولل ناسسنإلأ ّنظي دق
نأأ اننكمي ذإأ ،ّمهألأ وه رظنلأ ّنأأ
دق نوكن امدعب هانعمسس اّمم دّكأاتن

مـل نإأ ثدحــي أذاــم ،نــكــل .هاــنــيأأر
انُفقوم دّدحي له ؟هأرنسس ام انبجعي
،عنتقن مل أذإأ ؟رمألأ َةقيقح هأرن امم
رـيـغ هاـنـعـمـسس اــم ّنأأ يــنــعــي لــه
ةـثداـح يــف لــسصح اــم ؟حــيــحــسص

ىلع أأرقُت يتـلأ ،هدلوـم ذـنـم ىـمـعألأ
-1 :9وي) مويلأ أذه يـف اـنـعـماـسسم
.رمألأ أذه انل حسضوي ،(83

ّيليجنإلأ ضضرع لخ نم ،ظحن
اـــــــّنــــحوــــــي
ّنأأ ،ةـثداـحـلــل
ىــــــــــمـــــعألأ

مل نيّيسسيّرفلأو
،ثدح ام أوري
.هب أوعـمـسس لـب
َرـي مـل ىـمـعألأ

،ّبرلأ هلعف ام
لـفـت> اــمدنــع
ضضرألأ ىــلـــع
نـــم عـــنـــسصو

ينيع نيطـلاـب ىـلـطو اـًنـيـط لـفـتـلأ
برلأ عمسس هـّنكل ،(6 :9 وي) <ىــمعألأ
،مأولسس ةكرب ىلإأ بهذي نأأ هنم بلطي
.لـسستـغـيـل ،<لـَسسرـم> هرـيـسسفـت يذـلأ
.(7 :9) أًريسصب داع كـــلذل ًةجيتن

لعف ام أوري مل اًسضيأأ نوّيسسيّرفلأ
أوعمسس مهّنكل ،ىمعألاب عوسسي ّبرلأ
اّمـم أوـقـّقـحـتـي نأأ أودأرأأو ،اـًعاـمـسس
مهّنكل ،ًلّوأأ ىمــعألأ أولأاسس .هوعمسس
،هيوبأأ أوـــلأاسس ّمث .هنـم أوـعـنـتـقـي مـل
سضيأأ ىودج نود نـم اـمـنإأ ،أًرـيـخأأ .اـً

،ةيناـث ةّرـم ىـمـعألأ أوـلأاـسسو أوداـع
ّبرلل مهـسضفر أوّرـقأأ كلذـل ًةـجـيـتـنو
:9) اًجراخ ىمعألأ أوجرخأأو ،عوسسي
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وهو ماق دق ّبرلأ ّنأأ غرافلأ ربقلأ
،ليلجلأ يف هتاقمل ذيمتلأ وعدي
.(7-1 :61 رم) هنيرت نأأ ريغ نم
ّبرلأ لوق تعمسس اًسضيأأ ةّيرماسسلأ
يـف اـهـلـهأأ ىـلإأ هـتــلــقــنو عوــسسي
ّبرـلأ ّنأاـب أوـلـبـق مـهو ،ةرــماــسسلأ
،ملاعلأ ضصّلخم وه حيسسملأ عوسسي
-1 :4 وي) هنم هوعمسس ام ىلع ًءانب
24).

هّنكل ،ّبرلأ نــم ةمعن رسصبلأ ّنإأ
أذإأ ،اـنـتـنوـنـيدل اـًبـبــسس نوــكــي دق
:عوسسي لاق> :طقف هـيـلـع اـندمـتـعأ
مـلاـعـلأ ىــــلإأ اـنأأ ُتيــتأأ ةـنوـنــيدل

نورـسصبـي ل نـيذـلأ رـسصبـي ىــّتــح
أذه عمسسف .نورسصبي نيذلأ ىمعيو
،نيّيسسيّرفلأ نم هعـم أوـناـك نـيذـّلأ

سضيأأ نـحـن اـنـّلـعــلأأ :هــل أوــلاــقو اـً
متنك ول :عوسسي مهل لاق ؟نايمع
،ةئيطـخ مـكـل تناـك اـمـل اـًناـيـمـع
رـسصبـن اـنـّنإأ نوـلوـقـت نآلأ نــكــلو
-93 :9 وي) <ةيقاب مكتـئـيـطـخـف
،ّبرلأ ةملكب انقثو نإأ ،كلذل .(14
،ديحولأ ضصّلخملأ وـه هـّنأاـب اـّنـمآأو
يكل ةريسصبلأ اـنـيـطـعـي هـسسفـن وـه
ةايحلأ انبهيو ،هتقيقح ىلع هفرعن
.ةّيدبألأ

يهلإلا دوعشصلا ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،هتمايقب عوسسي ّبّرلأ مّطح دقل

ميحجلأ بأوبأأ ،اًموي نـيـعـبرأأ ذـنـم
يف نيطوبسضملأ رّرحو ،اهلاخمأأو
نــم مــيــحــجــلأ تاــكرد لــفاــسسأأ

ةسسينكلأ ترّبع .ةّيرهدلأ مهتلاقع
يف راسصتـنإلأو رـيرـحـتـلأ أذـه نـع
نهاكلأ عرقي ثيح ةمجهلأ ةمدخ
ةّوقـب جراـخـلأ نـم ةـسسيـنـكـلأ باـب
ءاـسسؤورـلأ اــهــّيأأ أوــعــفرأ> :ًــئاــق
بأوبألأ اهـتـّيأأ يـعـفـترأو مـكـبأوـبأأ
وه ...دجمـلأ كلـم لـخديـل ةـّيرـهدلأ
راّبجلأ ّبّرلأ ،راّبجلأ زيزعلأ ّبّرلأ

يـف .(8-7 :42 زم) <لاـتـقـلأ يـف

اـيؤورـلــل ًاــيــسصاــعــُم نــُكأأ
سشب لـب *ةـيواـمـسسلأ ًلوأأ ُتر
َميلسشروأأو َقسشمِد  َنيذلأ

مث اهلـُك ِةـيدوـهـيـلأ ِضضرأأو
أوـبوــتــي نأاــب ًاــسضيأأ َُألأ

َلِماع ِهـلـلأ إأ أوـعـِجرـيو
 .ةبوتلاب ُقيلت ًلامعأأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(83-1 :9 انحوي)

 اـمـيـف ناـمزـلأ كلذ
ًاناسسنإأ ىأأر ٌزات عوسسي
هلأاسسف *هدلوم ُذنـم ىـمـعأأ
نَم بر اي لئاق هُذيمت
ىتـح هأوـبأأ مأأ أذـهأأ أاـطـخأأ

ل ُعوسسي باجأأ *ىمعأأ دلُو
نكـل .ُهأوـبأأ لو أاـطـخأأ أذـه
*هيف هلـلأ ُلاـمـعأأ َرـهـظـتـل
َلامعأأ لمعأأ نأأ  يغبني
.ٌراهن مأد ام ينلسسرأأ يذلأ
عيطتسسي ل ح ٌليل يتأاي
 تمد ام *لمعي نأأ ٌدحأأ
*اـعـلأ ُروـن اـنأاـف اـعـلأ

ضضرألأىلعلفتو أذه لاق
ًانيـط هـتـلـفـت نـم عـنـسصو
ينيع طـــلاـــب ىـــلــــطو
بهذأ هـــل لاــــقو *ىمعلأ

َمأولسس ةـكرـبلسستغأو
.(لــَسسرأ هُسسفــت يذــلأ)
داـعو لــسستــغأو ىــسضمــف
نيذلأو نأاف *ًأسصب
هنأأ ُلبق نم هنوري أوناك
أذه ضسيلأأ أولاق ىمعأأ ناك
ُضســِلــجــي ناــك يذــلأ وــه
مهسضعب لاقف .يطـعـتـسسيو
هنإأ أولاق نورخآأو *وه أذه
ناـكـف وـه اـمأأو .هـهــبــسشي
أولاقف *وه انأأ يّنإأ لوقي
*كانيع ْتحتَفنأ فيك هل
ٌناــسسنإأ لاــقو كأذ باــجأأ
ًانيط عنسص ُعوسسي هل ُلاقي
 لاـقو يـنــيــع ىــلــطو

31-43).
ّبرلأ هلعف امب ىمعألأ ملع امدنع

لو ،ّيهلإأ لعفلأ أذه ّنأأ َمِهَف ،هعم
هـلـلأ هردسصم نوـكـي نأأ ّلإأ نـكــمــي
ّنأأ اًسصوسصخ ،(33-72 :9) هسسفن
دقل .<أًديدج اًقلخ> ناك ّبرلأ لمع
اهسسفن ةقيرطلأ عوسسي ّبرلأ دمتعأ
مدآأ قلخ امدنع هللأ اهدمتعأ يتلأ
نـم هـلـلأ ذـخأأ كاـنــه .(7 :2 كـت)
لفت انهو ،مدآأ لبجو اًبأرت ضضرألأ
عـنـسصو ضضرألأ ىـلـع عوـسسي ّبرــلأ

:9 وي) ىمعألأ يَنيع ىلطو اًنيط
6).

ّنكل ،ثدح امب نوّيسسيّرفلأ عمسس
فـقوـمـل اـًفـلاـخـم ناـك مـهـفـقوـم
مـهـّنأأ نـم مـغرـلأ ىـلـعو ،ىــمــعألأ

ىمعأأ ًعف ناك هّنأأ أودّكأاتو أونياع
نكي مل هعم ثدح امو ،هدلوم ذنم
لب ضضرم نم ءافسش ةثداح دّرجم
نأأ أوـسضفر مـهـّنأأ ّلإأ ،ًأديدج ًاـقــلــخ
لعف نم هذه ءافسشلأ ةثداح نوكت
،تبسس موي كلذ عنسص برلأ نأل ،هللأ

يتلأ هلإلأ ةروسص رييغت أوؤواسشي ملو
هتروسص فلاخت يتلأو ،هل اهوعسضو
ىّطختي نأأ دعتسسم هللاف .ةّيقيقحلأ

ناـسسنإلأ ىـلإأ لـسصيـل قـئأوـعـلأ ّلـك
أذكه هّنأل> :هيلإأ هديعيل ،هقلخ يذلأ
هنـبأ لذـب ىـّتـح مـلاـعـلأ هـلـلأ ّبحأأ
هب نمؤوي نم كلهي ل يكل ديحولأ
:3 وي) <ةّيدبألأ ةايحلأ هل نوكت لب
61).

ثّبسشتلأ ىلإأ ةسسينكلأ انوعدت كلذل
اهعـمـسسن نأأ يأأ ،لـيـجـنإلأ ةـمـلـكـب
،ةييحملأ هللأ ةملك اـهـّنأاـب نـمؤوـنو
دق هّنأل ،طقف رسصبلأ ىلع دمتعن ّلأأو
أذه ىلإأ ةسسينكلأ تراسشأأ .انعدخي
داحآل اهـبـيـترـت لـخ نـم رـمألأ
اموت دحأأ يف .ةماـيـقـلأ يـلـت يـتـلأ
أوري ملو أونمآأ نيذلأ برلأ بّوطي
هيلي يذلأ دحألأ يفو ،(92 :٠2 وي)
بيـطـلأ تـماـحـلأ ةوــسسنــلأ ىرــن
يـف ضسلاـجـلأ باـسشلأ نـم نـعـمـسسي



َمأوــلــسس ِةـــكرـــب إأ بهذأ
ُتلسستغأو ُتيسضمف .لسستغأو
نـيأأ هـل أوـلاـقـف *ُتْرـَسصبأاف
أوتأاف *ُملعأأ ل لاقف .كأذ
ًـبـق ناـك يذــلاــب يأأ هــب
*يــسسيرــفــلأ إأ ىــمــعأأ

ُعوـسسي عــنــسص ح ناــكو
ُموي هيـنـيـع حـتـفوَطلأ
نويسسيرفلأ ُهــلأاــسسف *تبــسس
مهل لاقف .رسصبأأ فيك ًاسضيأأ

مث ًانيط ينيـع ىـلـع لـعـج
*ُرِسصبُأأ نآلأ اـنأاـف ُتلـسستـغأ

يسسيرفـلأ نـم ٌموـق لاـقـف
هللأ نم ضسيل ُناسسنإلأ أذه
.َتبــسسلأ ظــفــحـــي ل هـــنأل
رِدقـي فـيـك أوـلاـق نورــخآأ
َلثم لمعي نأأ ٌئطاخ ٌناسسنإأ

مهنيـب عـقوـف .تاـيآلأ هذـه
ًاــسضيأأ أوــلاــقــف *ٌقاــقـــِسش
هنع تنأأ ُلوقت أذام ىمعأل
.كيـــــنيع حتف هنإأ ثيح نم
ِقدسصي و *يبن هنإأ لاقف
ىمعأأ ناك هنأأ هنع دوهيلأ

يوـبأأ أوـعد ىـتـح رـسصبأاـف
اـمـهوـلأاـسسو *رـسصبأأ يذــلأ

اـمـكـُنـبأ وـه أذـهأأ َلـئاــق
.ىمعأأ دلُو هنإأ نلوقت يذلأ

مهباجأأ *نآلأ َرسصبأأ فيكف
نأأ ُملعـن نـحـن لاـقو ُهأوـبأأ

*ىمعأأ دلُو هنأأو انُدَلَو أذه
ف نآلأ رسصبأأ فيك امأأو
ِهيـنـيـع حـتـف نـم وأأ مـلـعـن
ُلماك وه .مـلـعـن ل نـحـنـف
مّلكتي وهف هوـلأاـسساـف ّنـسسلأ

أذه ُهأوبأأ لاق *هسسفن نع
نم نافاخي اـناـك اـمـهـنأل
دق أوناك دوهيلأ نأل دوهيلأ
ٌدحأأ فعأ نإأ هنأأ أودهاعت
نـم ُجَرـخـُي ُحـيـسسأ هـنأاــب
هأوبأأ لاـق كلذـلـف *عـمأ

*ُهولأاسساف نسسلأ ُلـماـك وـه
يذلأ َناسسنإلأ ًةيناث أوعدف

ل يتلأ ةييحملأ ةّيهلإلأ ةعيبطلأ عم
تسسكعنأ داـسسف لو رـبـق اـهـطـبـسضي
هأأرقن ام أذه .ةّيرسشبلأ انتعيبط ىلع
توملأ ذإأ هّنإاف> :ضسلوب لوسسرلأ دنع
سضيأأ ناــسسنإاــب ٍناــسسنإاــب ةـماـيـق اـً
توـمـي مدآأ يـف اـمـك نأل .تأوـمألأ
ايحيسس حيسسملأ يف أذكـه عـيـمـجـلأ
أذكه .(22-12 :51 وك1) <عيمجلأ
ةـّيرـسشبـلأ اـنـتـعـيـبـط بّرـلأ َفّرــسش
ىـلإأ يأأ ،تأوـمـسسلأ ىــلإأ هدوــعــسصب
،ًـسصأأ هـنـم ردحـنأ يذـلأ ناـكـمــلأ

هسصخسش يف هعم اهداعسصإاب كلذو
انلعجو بآلأ نيمي نع اهسسجإأو
:1 طب2) <ةّيهلإلأ ةعيبطلأ ءاكرسش>
انسسلجأأو هعـم> ُهـلـلأ اـنـماـقأاـف ،(4
حيسسملأ يف تاـّيواـمـسسلأ يـف هـعـم
.(6 :2 فأأ) <عوسسي

تأرابع أأرقي امدنع ءرملأ ّنظي دق
وأأ ،<تاّيوامسسلأ يف هعم انسسلجأأو>
مــهو عــفـــترأ أذـــه لاـــق اّـمـــلو>
نـع ةـباـحـسس هـتذـخأأو ،نورــظــنــي
ّبّرلأ ّنإأ ّمث> وأأ ،(9 :1 عأأ) <مهنيعأأ
ءامسسلأ ىلإأ عـفـترأ مـهـمـّلـك اـمدعـب
:61 رـم) <هـلـلأ نـيـمـي نـع ضسلـجو
<هللأ نيمي> نع ثيدحلأ ّنأأ ،(91
سسح ّيـفأرـغــج ناــكــم نــع وــه ّيـّ
ىلع هأرـن اـمـب هـيـبـسش وأأ روـسصحـم
امنإأ ،اًناكم ءامسسلأ تسسيل .ضضرألأ
نمكت .ةلماكلأ ةطبغلأ نم <ةلاح>
ةيؤور يف أًريخأأو ًلّوأأ ةطبغلأ هذه
ثوـلاــثـلأ عــم داـــحـــّتلأو هـــلـــلأ
يـف نوـكـنـف ،هـتـّبـحــمو ،ضسوّدقــلأ

هللأ دجنسس ،ٍذئدنع .ةّيوامسس ٍةطبغ
ناكو مهاندقتفأ نيذّلأ ّلك هبرقبو
،ءامسسلأ يف نوكن نأأ .مهأأدبم هللأ
ّبّرلأ ةرـسضح يـف نوـكـن نأأ يـنـعـي
لوقي .هقرـطـب اـيـحـن نأأو ،ةـمـئأدلأ
ّنإأ لوقن> :ّيقسشمدلأ اّنحوي ضسيّدقلأ
نمايم نع هدسسجب ضسلج حيسسملأ
.ةّيناكم نيميب لوقن لو ،بآلأ هللأ

ل نمل ةّيناكم نيمي نوكت فيكف
ل راـسسيــلأو نــيــمــيــلأو ؟رــسصحــُي

برلأ لمكـي ،ّيـهـلإلأ دوـعـسصلأ ديـع
،هتمايقب هقّقح يذلأ رمألأ عوسسي
ىـلإأ ّيرــسشبــلأ ضسنــجــلأ ةداــعإأ يأأ
هـناـكـم ثيـح ةـّيواــمــسسلأ رأدخألأ
دنـع رـمألأ ناـك اــمــك ،ّيــسساــسسألأ
 .قلخلأ

:لترن ديعلأ بورغ ةسص يف
دجمب تدعسص اـّمـل حـيـسسمـلأ اـهـيأأ>
تأوـقـلأ ...نورـظـنــي ذــيــمــتــلأو
أوعفرأ :نيلـئاـق أوـخرـسص ةـيوـلـعـلأ
كلم ربعيلو مكبأوبأأ ءاسسؤورلأ اهيأأ
ةكئملأ هل حتفت يذلأ ّنإأ .<دجملأ
يذلأ هـلـلأ نـبأ وـه ،ءاـمـسسلأ بأوـبأأ
ةروسص أًذخآأ هسسفن ىلخأأ>و لزانت
:2 يف) <ضسانلأ هبسش يف أًرئاسص دبع
راـسص> يذـلأ هـلـلأ ةـمـلـك وــهو ،(7
نم (41 :1 وي) <اننيب لحو أًدسسج

برلأ حيسسملأ دوعسص .انسصخ لجأأ
ىلإأ هللأ نبأ ةدوع وه ءامسسلأ ىلإأ
لبق هل ناك يذلأ ّيوامسسلأ دجملأ

ىلإأ نـبلأ ةدوـع ّنـكـل .روـهدلأ ّلـك
داعأأ هّنإأ ذإأ ،ىتأأ املثم نكت مل بآلأ

اهذخّتأ يتلأ ةّيرسشبلأ انتعيبط هعم
سسجـتـلأ يـف نيمي نـع اـهـسسلـجأأو دـّ
ديع وه ّيهلإلأ دوعسصلأ ،أًذإأ .بآلأ
ّلكو ّيهلإلأ دّسسجتلأ فده قيقحت
اـنـهـيـلأاـت يأأ ،ّيـسصـخـلأ لـمـعــلأ

ناسضحألأ ىلإأ انتداعإأو انسسيدقتو
.ءدبلأ يف اّنك ثيح ةّيوبألأ

نبأ ،عوسسي ّبّرلأ دّسسجت امدنع
دقل .ةّيرسشبلأ انتعيـبـط ذـخـّتأ ،هـلـلأ
ناتـعـيـبـطـلأ هـسصخـسش يـف تدحـّتأ
ًماك أًداـــحّتأ ةّيرـسشبـلأو ةـّيـهـلإلأ

،جأزــتــمأ وأأ لاــــسصفــنأ نود نـــم
ناتـعـيـبـطـلأ ناـتاـه تناـك اـمـكو
تناـك ،هـسصخـسش يـف نـيـتـمزـتـم
ديفتسست ةّيناسسنإلأ ةّيرسشبلأ انتعيبط
يتعـيـبـطـب ّضصتـخـي ٍثدح ّلـك نـم
،حيسسملأ ّنإأ لوقن امدنع ،أذهل .ّبّرلأ
هّلك ّيرسشبلأ ضسنجلأ ماقأأ ،هتمايقب
هتـعـيـبـط ةـماـيـق ّنأأ دسصقـن ،هـعـم
اهداحّتأ لعفب ةلسصاحـلأ ةـّيرـسشبـلأ



.ةدّدحـمـلأ ماـسسجألاـب ناـسصتــخــي
دجـم بآلأ نـيـمـيـب يـنـعـن اـنـّنـكـل

امهيف ميقي نيذّللأ هتمأركو هتوهل
،اًهلإأ هتفسصب روهدلأ لبق هللأ نبأ

مـث .رـهوـجـلأ يـف بآـل اــــًيواـسسم
ضسلـجـي وـهـف دسسجــت دق هــتــفــسصب
دجسستف ،هدسسج هعم كرسشُيل دسسجلاب
عم ةدحأو ةدجسسب اهّلك ةقيلخلأ هل

.<هدسسج
ام قيقحت وه دوعسصلأ ّنأأ انركذ

ّنأأ امبو ،ةـماـيـقـلاـب ّبّرـلأ هـقـّقـح
ةلـسسلـسس يـه ةـّيـسصـخـلأ ثأدحألأ

ديع ّنإاف ،تاقلحلأ ةطبأرتم ةدحأو
يأأ ،يلاتلأ ديعلاب طبترم دوعسصلأ
ضسدقلأ حورلأ رأدحنأ ديع ،ةرسصنعلأ

ًةدهاـسش نوـكـتـل ةـسسيـنــكــلأ ىــلــع
ّيليجنإلأ لوقي .ملاعلأ يف حيسسملل
رــهـــظــي يـــقــب ّبّرـــلأ ّنإأ اـــقوـــل
مّلكتيو اًموـي نـيـعـبرأأ> هذـيـمـتـل

سصتـخـمـلأ روـمألأ ىـلـع توكلـمـب ةـّ
موــيــلأ يــفو ،(3 :1 عأأ) <هـــلـــلأ
لسسرأأ انأأ اه> :مهل لاق نيعبرألأ
ةنيدم يف أوميقأاف .يبأأ دعوم مكيلإأ
نم ةّوق أوـسسبـلـت نأأ ىـلإأ مـيـلـسشروأأ
ىلإأ اـًجراـخ مـهـجرـخأأو .يـلاـعألأ
.مهكراـبو هـيدي عـفرو اـيـنـع تيـب
مهنع درفنأ مـهـكراـبـي وـه اـمـيـفو
-94 :42 ول) <ءامسسلأ ىلإأ دعسصُأأو
يّزعـمـلأ لاـسسرإاـب دعوـلأ أذـه .(15
دوعسص دعب ذـيـمـتـلأ عـم نوـكـيـل
ّبّرــلأ لاــق ذإأ ،أًديدج ضسيــل ّبّرـــلأ
يتلأ ةّيعأدولأ ةبطخـلأ يـف هـلـسسرـل
:نويهسص ةّيـلـع ءاـسشع يـف اـهاـقـلأأ
مل نإأ هـّنأل .قـلـطـنأأ نأأ مـكـل ٌرـيـخ>
نإأ نكلو .يّزعملأ مكيتأاي ل قلطنأأ

ءاج ىتم اّمأأو ...مكيلإأ هلسسرأأ تبهذ
ىلإأ مكدسشري وهف ّقحلأ حور كأذ

هسسفن نم مّلكتي ل هّنأل ّقحلأ عيمج
مكربخيو هب مّلكتي عمسسي ام ّلك لب
هـّنأل يـندـّجـمـي كلذ .ةـيـتآأ روـمأاـب

ِطعأأ هل أولاقو ىمعأأ ناك
نإاف .هلل ًأدنأأ ملعن ا أذه

باجأاف *ٌئـطاـخ ناـسسنإلأ
ل وه ٌئطاخأأ :لاقو كأذ
ًأدحأو ًائيسش ملعأأ امنإأ .ُملعأأ
اـنأأ نآلأو ىـمـعأأ تنــك أأ
ًاـسضيأأ هـل أوـلاـقــف *ُرــِسصبُأأ

حتف فيك .كب عنسص أذام
دق مــهــباــجأأ *كيـــنـــيـــع
.أوـعـمـسست مـلــف مــكــتخأأ

أوعمسست نأأ نوديرت أذامف
ًاسضيأأ متـنأأ مـكـلـعـلأأ .ًاـسضيأأ
هــــل أوـسصت نأأ نوديرــــت
هل أولاقو هومتسشف *ذيمت
نحن امأاف .كأذ ذيملت تنأأ

نحنو *ىسسوم ُذيمت انإاف
مــلــك دق هــلــلأ نأأ مــلــعــن
ملعن ف أذه امأاف *ىسسوم
ُلجرلأ باجأأ *وه نيأأ نم
ًابجع أذه  نإأ مهل لاقو
نيأأ نم نوملـعـت اـم مـكـنأأ

نحنو *ينيع حتف دقو وه
ُعـمـسسي ل هـلــلأ نأأ مــلــعــن
ىقتأ ٌدحأأ أذإأ نكلو .ِةأاطخلل
هلف هـَتـئـيـسشم َلـِمـعو هـلـلأ
 رـهدلأ ذـنـم *بيـجـتـسسي
ينيع حتف ًأدحأأ نأأ عَمسسُي
نكي  ولف *ىمعأأ ٍدولوم
نأأ ردقـي  هـلــلأ نــم أذــه
أولاقو هوباجأأ *ًائيسش لعفي
دق اــياــطأ  كـــنإأ هـــل
تنأاـفأأ .كـِتــلــمــجــب َتدلُو
*ًاجراخ هوجرخأاف .انمّلعت
هوجرخأأ مهنأأ ُعوسسي عمسسو

هـل لاـقو هدجوـف .ًاـجراـخ
باجأاف هللأ ِنبابتنأأ ُنمؤوتأأ

ُدّيسس اي وـه نمف لاقو كأذ
عوسسي هل لاقف *هب نمؤوأل
كعم ُملكتي يذلأو هتيأأر دق

تنمآأ دق هل لاقف *وه وه
.هل دجسسو بر اي

7 :61 وي) <مكربخيو يل اّمم ذخأاي
بآلأ نم بلطأأ انأأ>و ،(41-31و
مكعم ثكميل رخآأ اًيّزعم مكيطعيف
حورـلأ يّزــعــمــلأ اــّمأأ ...دبألأ ىــلإأ
يمسساب بآلأ هلسسريسس يذلأ ضسدقلأ

ّلكب مكرّكذيو ءيسش ّلك مكملعي وهف
.(62و6 :41 وي) <مــكل هتلق ام

ةئيهـت وـه دوـعـسصلأ ديـع ،أًذإأ
:ةسسينكلأ ىلع ضسدقلأ حورلأ لولحل
انهلإأ حيسسملأ اهّيأأ دجمب تدعسص>
حورـلأ دعوـمـب كذـيـمـت تحّرــفو
تنأأ كّنأأ ةكربلاب أونقيأأ ذإأ ،ضسدقلأ

<مـلاـعـلأ ذـقـنــمــلأ هــلــلأ نــبأ وــه
.(ديعلأ ةّيرابورط)

ضسدقلأ حورلأ لح ىتم لعفن أذام
ل ةكّرحم ةلعاف ةّوق حورلأ ؟انيلع
برلأ مك نم وه بأوجلأ .ةدماج
لح ىـتـم ةّوـق نوـلاـنـتـسس> :هـسسفـن يل نونوكتو مكيلع ضسدقلأ حورلأ
ّلـك يـفو مـيــلــسشروأأ يــف أًدوــهــسش
ىسصقأأ ىلإأو ةرـماـسسلأو ةـّيدوـهـيـلأ
انّلك انذخأأ دقل .(8 :1 عأأ) <ضضرألأ
اـنـتـّيدوـمـعـم موـي ضسدقــلأ حورــلأ

،ضسّدقملأ نوريملاب انحسسُم امدنع
لهف ،ةّيسصخسشلأ انُترسصنع تلسصحف
يـسصاـقأأ ىـلإأ ّبّرـلـل دوـهـسش نــحــن
؟ملاعلأ

يهلإلا دوعشصلا ديع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انبر دوعسص ديع ةـبـسساـنـمـب
ىـلإأ حـيـسسمـلأ عوـسسي اـنــسصــلــخــمو
يهلإلأ ضسأدقلأ ةمدخ ماقُت ،ءامسسلأ

موـي ةـيـسشرـبألأ ضسئاـنـك ةـفاـك يــف
.81٠2 رايأأ71 ضسيمخلأ

:ةيششربألا رابخأا ىلع علطإلل
iebtem/moc.koobecaf.www

 وأ
bl.gro.sotrauq.www


