
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(01-1 :5 ةيمور)
اــنرّرــُب دق ذإأ ُةوــخإأ اــي

ِهللأ عم ٌملسس انلف ِناإاب
يذلأ *حيسسأ َعوسسي انبرب
ُلوخدلأ انل ًاسضيأأ َلسصح ِهب
ِةـمـعـنـلأ هذـه إأ ناإاـب
نوميقُم اـهـيـف ُنـحـن يـتـلأ

ِد ِءاجر  نورخـتـفـمو
لـب طـقـف أذـه َسسيـلو *هـلـلأ
ِدئأدسشلاــب ُرــخــتــفــن ًاــسضيأأ

ُئـِسشنـُت َةدــِسشلأ نأأ َمــِلاــع
ُئـــــِسشنـــــُي ُسصلأو *َسصلأ
ُناــحــتــمإأو َناــحــتــمإأ
.يزخُي  ُءاجرلأو *َءاجرلأ

نأ بتسضيـفُأأ دق ِهـلـلأ َةــ
 ِسسدقلأ ِحورلاب اـنـِبوـلـق

َحيسسأ نأ *انل َيطعُأأ يذلأ
 َتام َءافَعُسض ُدعب انُك ذإأ
و *قـِفاـنأ ِنــع ِنأوأأ
.راـب نــع ُتو ٌدحأأ ُداــكــي
نأأ ىـلـع ُمِدقـُي ًأدحأأ لـعــلــف

مأأ *ٍحِلاسص نع َتوُهللأ ا
هنأاب انل هتب ىلع لُديف
َتاـم *ُدعـب ًةأاـطـخ اــنــك ذإأ
ىرـحأاـبـف .اـنـع ُحــيــسسأ

ُسصُلخن ِهِمدب انرّرُب دق ًأثك
انك أذإأ انأ *بسضغلأ نم هب
ِتو ِهللأ عم انوُسص دق

لاملاو هللا ــــــــــــــــــــــــــ
أأرقُي يذلأ ّيليجنإأ لسصفلأ عقي

ام نمسض (33-22 :6 تم) مويلأ
.<لبجـلأ ىـلـع ةـظـع>ـــلاـب فرـعـُي
ةّيثلث ةرسشابم لسصفلأ أذه مّدقتت
-1 :6) موسصلأو ةلسصلأو ةقدسصلأ

ىلإأ ةوعدلأ ًةرسشابم هقبسستو ،(81
،ءامسسلأ يف أًزونك ناسسنإأ زنكي نأأ

ىـــلـــع سسيــــلو
:6) سضرأأ

دّدسشي .(91-12
يــــــف ّبّرـــــــــلأ

عـطــقــمــلأ أذــه
ىلع ّيـلـيـجـنإأ
يذلأ ناسسنإأ ّنأأ
سشيـعـلـل ىـعـسسي
ةـّيــسصو بسسحــب
للخ نم ،ّبّرلأ

رخآاب هـتـقلـع
هللاب هتقلعو ،(ةقدسصلأ) ةهج نم
،(موسصلأو ةلسصلأ) ةيناث ةهج نم
 هلأومأأ هب مّكحتت نأأ نكمي.

ىلوأأ ةيآأ ّنأأ عماسسلأ ّنظي دق
نـع ةـّلـقـتـسسم عـطـقــمــلأ أذــه نــم
جأرـسس> :اـهـيـلـي يذـلأ عوـسضوــمــلأ
كنيع تناك نإاف .نيعلأ وه دسسجلأ
<... أًرّين نوكي هّلك كدسسجف ةطيسسب
اًطابترأ طبترت اهّنأأ ريغ .(22 :6)
مكل أوزنكت > :اهلـبـق اـمـب اـًقـيـثو
دسسفـي ثيـح ،سضرأأ ىـلـع أًزوــنــك
بقـــنـــي ثيـــحو أأدسصلأو سسوــــسسلأ
مكل أوزنكأ لب ،نوقرسسيو نوقراسسلأ

دسسفـي  ثيـح ،ءاـمـسسلأ يـف أًزوـنـك

بقــنـــي  ثيـــحو ،أأدسص و ٌسسوـــسس
ثيـح هـّنأ .نوـقرـسسي و نوــقراــسس
:6) <كبلق نوكي كانه كزنك نوكي
ىلإأ رظنت فيك وه رايعملأ .(91-12
نم هعبـتـتـسسي اـمو لاـمـلأ عوـسضوـم
ناـــسسنإأ .ةاـــيـــحـــلأ تاـــّيرورـــسض

تأريخلأ ىلإأ رظني نأأ هيلع ّيحيسسملأ
هـيـلـعو ،هـلـلأ نـم ٍةـَبـِهـَك ةــّيّداــمــلأ
نم .جاتحملأ ةدعاسسمل اـهـمأدخـتـسسأ

زنكلأ ّنإاف ،انه
هزـنــكــي يذــّلأ
ةأزاجم نوـكـي
مل أذإأو ،هل هللأ
ىلع رمأأ نكي
لأوـنــمــلأ أذــه
هينجي ام ّنإاف
،هسسفنل هظفحي
ىّمسسُي ام أذهو
لطابلأ دجملاب
نوـكـي  يذـلأ

ناسسنإأ نـم لـب ،ناـسسنإلـل هـلـلأ نـم
.سضرأأ يف ّيفخملأ زنكلأ هّنإأ ؛هسسفنل
لـجأأ نـم لاـمـلـل ناـسسنإأ مأدخـتـسسإأ

ىلع هلاكّتأ عبتتسسي ّيسصخسشلأ هدجم
ريسصيف ،هتايحل ردسصمك لاملأ أذه
رمأأ ،هتايح ىلع أًدّيسس هسسفن لاملأ
فسصو امدنـع ّبرـلأ هـنـع رـّبـع يذـلأ
نم َناسسنإأ رّذحو ،ٌهلإأ هّنأاب لاملأ
دابـعـتـسسإأ طـبـترـي .هـل داـبـعـتـسسأ
:سسلوـب لوـسسرـلأ لوـقـيـف ،ةـعاـّطـلاـب
نومّدقـت يذـّلأ ّنأأ نوـمـلـعـت مـتـسسلأأ>
ديبع متنأأ ،ةعاّطلل أًديبع هل مكتأوذ
توملل ةئيطخلل اّمإأ ،هنوعيطت يذّلل
متنك مكّنأأ هلل أًركسشف .ّربلل ةعاّطلل وأأ
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و ٌهأوـفأأ اـهـل .سساـنـلأ يديأأ لـمـع
اهل ،رسصبت و ٌنـيـعأأ اـهـل ،مـّلـكـتـت
يـف سسيــل كلذــك ،عــمــسست و ٌنأذآأ
نوـكـي اـهـلــثــم .سسفــن اــهــهأوــفأأ

<اهيلع لكّتي نم ّلـكو اـهوـعـناـسص
.(81-51 :531 زم)

ّبرلل اًمداخ ناسسنإأ نوكي نأأ
ًلكّتم نوكي نأأ ينعي ،هل اًعيطمو
ىـلـع ٌرداــق هــّنأأ اــًكردمو ،هــيــلــع
ّمتهي وـهو  فـيـك .هـب ماـمـتـهأ
روـيـط ىـلإأ أورـظـنأأ> :هـتـقــيــلــخــب
و دسصحت و عرزت  اهّنإأ ،ءامسسلأ
مــكوــبأأو ،نزاــخــم ىــلإأ عــمــجــت
مـتـنأأ مـتـسسلأأ .اـهـتوـقــي ّيواــمــسسلأ
أذاـمـلو ...؟اـهـنـم لـسضفأأ ّيرـحـلاـب
قبانز أولّمأات ؟سسابّللاـب نوـّمـتـهـت
و بعتـت  ،وـمـنـت فـيـك لـقـحـلأ
و هـّنإأ مـكـل لوـقأأ نـكــلو ،لزــغــت
سسبلي ناك هدجم ّلك يف ناميلسس
بسشع ناـك نإاـف .اــهــنــم ٍةدحأوــك
أًدغ حرطُيو مويلأ دجوي يذلأ لقحلأ

سسيلفأأ أذكه هللأ هسسبلي روّنتلأ يف
يليلق اي متنأأ مكسسبلي أدج ّيرحلاب
.(03-62 :6 تم) <؟ناميإأ

يّدؤوت يتلأ يه ناميإأ ةّلق ّنإأ
ٍرمأأ نـع سشيـتـفـّتـلأ ىـلإأ ناـسسنإاـب

هتقث عزعزتتف ،هيلع دمتعي ّيّسسح
ةـسسيـنـكـلأ اـنوـعدت كلذــل .هــلــلاــب
،هللأ ناسضحأأ ىلإأ ةدوعلل ةسسّدقملأ

،انب ينتعملأ انقلاخب انتقث تيبثتو
هتطلسستحتلوخدلأىلإأ يعـسسلأو
هــتوــكــلــم لوـــخد ىـــلإأ يأأ ،وـــه
هللأ توكلم ًّوأأ أوبلطأأ> :ّيوامسسلأ

:6 تم) <مكل دأزت اهّلك هذهو ،هّربو
33).

ناميإلاب ريربتلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ،سسلوب لوسسّرلأ توه زكتري

ّيروحـم عوـسضوـم ىـلـع ،هـلـئاـسسر
لسصح يذّلأ ريربـتـلأ وـه ّيـسساـسسأأو
عوسسي ّبّرلأ ةحيبذب ناسسنإأ هيلع

ٌءأدعأأ نــــحـــــنو هـــــنـــــبأ
ُسصُلخن ًأثـك ىرـحأاـبـف
.نوحَلاسصم ُنحنو هِتايحب

ليإلا ــــــــــــــــ
(33-22 :6 ىتم)
ِدسسأ ُجأرسس برلأ لاق

كـُنـيـع تناـك ْنإاـف .ُعـلأ
ُنوكي ُهلك كُدسسجف ًةطيسسب
كـُنـيـع تناــك نإأو *ًأرــّيــن
ُنوكي ُهلك كُدسسجف ًةريّرسش
ُروـنـلأ ناـك أذإأو .ًاـمـلـْظــُم
ُملظلاف ًاملظ كيف يذلأ

ٌدحأأ عيطتسسي  *نوكي مك
نأأ امإأ ُهنأِ بر َدُبعي نأأ
بـِحـُيو َدـِحأوـلأ َسضــِغــبــُي
َدــِحأوــلأ َمِزلــي وأأ َرـــَخآأ

نوردقـت  .رـخآأ َلُذْرــَيو
*َلاأو َهـلـلأ أودـُبــعــت نأأ

أومتهت  مكل ُلوقأأ أذهلف
مكِسسفنأ و نولكأات اا
مـكِداـسسجأ و نوــبرــسشت

ِتسسيــلأأ *نوــسســَبـــلـــت ا
ِماعطلأ َنِم َلـسضفأأ ُسسفـنـلأ

نــــــــم لــــــــَسضفأأ ُدسسأو
رويط إأ أورظنأأ *سسابللأ
و ُعرزت  اهنإاف ِءامسسلأ

و ُدسص ُنُزــــــخــــــت 
يوامسسلأ مـكوـبأأو ِءأرـهأأ
َلسضفأأ متنأأ متسسلفأأ .اهُتوقَي
متهأ أذإأ مكنم نَمو *اهنم
ِهتماق ىلع َديزي نأأ ُرِدقي
أذاو *ةدحأو ًاــــــــــعأرذ
أورِبَتعأ .سسابللاب نومتهت
.ومنت فيـك ِلـقأ َقـباـنز
*ُلِزْغـَت و ُبعـتـت  اـهـنإأ

َناميلسس نإأ مكل ُلوقأأ انأأو

نم متعطأأ مكّنكلو ةئيطخلل أًديبع
يـتـلأ مــيــلــعــتــلأ ةروــسص بلــقــلأ
دق .(71-61 :6 ور) <اهومتمّلسست
،لاملأ ريغل اًسضيأأ دابعتسسإأ نوكي
مـهـُهـلإأ نـيذـّلأ> :ًلـثـم تأوـهـسشلاـك
نيذّلأ ،مهيزخ يف مهدجمو مهنطب
:3 يـف) <تاـّيـسضرأاـب نورـكـتـفــي
91).

نكمي  هّنأأ نم ّبّرلأ ريذحت ّنإأ
هـلـلأ ،نـيدـّيـسس مدخـي نأأ ناـسسنإلــل
ّلك .ّيلمع ٍرمأأ ىلع مئاق ،لاملأو
لّوأأ :رـخآأ سسكـع رـمأاـي اـمـهـنـم
؛ذخأاب يـناـثـلأو ءاـطـعـلاـب رـمأاـي
جاتحملاب مامـتـهإاـب رـمأاـي لّوأأ

نم سسفنلاب ماـمـتـهإاـب يـناـثـلأو
فيكف ...تاينتقملأ عيـمـجـت للـخ
ينعي  ؟امهنيب قّفوي نأأ ناسسنإلل

ءاينغأأو ىنغلأ ّدسض ّبّرلأ ّنأأ أذه
سسّدقملأ باتكلأ يف انلو ،قلطملاب
بوّيأأ .راطإأ أذه يف ةديدع ةلثمأأ
هانغ ربتعُيو ،اـيـنـغ ناـك قـيّدسصلأ

سشحاــف باـتـكـلأ فــسصو بسسحــب اــً
اـًمداـخ نـكـي مـل هـّنـكـل ،سسّدقــمــلأ
ّلكل هنأدقفب رّثأاتي مل كلذل ،هلامل
،هللاب هءاجر دقفي مل يأأ ،كلمي ام
وه هل ناك ام ّلك ّنأأ اًكردم ناك لب
،ذخأأ ّبرلأو ىطعأأ ّبرلأ> :هللأ نم
:1 يأأ) <اًكرابم ّبرلأ مسسأ نكيلف
12).

ّبّرـلأ ّنأأ ىـلإأ ةراــسشإأ ردجــت
ةّيبوبرلأ ةفسص يطعي امدنع ،عوسسي
ىلإأ لب هتمظع ىلإأ ريسشي  ،لاملل
هسسفن عسضي يذّلأ مداخلأ ىوتسسم
.هلإاك هلماعيو دماج وه ام مامأأ

ةروسص ىلع قولخملأ ناسسنإلل فيك
هـسسفـن رـّغــسصي نأأ هــلاــثــمو هــلــلأ

نيح يـف ،هـيدي لاـمـعأ عـسضخـيو
.اهنم ديفتسسيو اهيلع دوسسي نأأ هيلع
سضّرعي ،لاملأ هـهـيـلأاـتـب ،ناـسسنإأ
ةهلآاب سسّدقملأ باتكلأ ءزهل هسسفن
ناسسنإأ عنسص نم يه يتلأ ةّينثولأ
بهذو ةّسضف ممأأ مانسصأأ> :هسسفن



سسفــــن  ِهِد لـــك  ُهــــَ
أذإاف *اهنم ٍةدحأوك ْسسَبلي
يذـــلأ ِلـــقأ ُبسشع ناـــك
ُحَرطُي ٍدغ و َمويلأ ُدَجوي

 نتلأأذكه ُهللأ ُهسسِبلُي ِرو
متنأأ ىرحأاب مكُسسِبلُي لفَأأ
لـف *ناإأ يـلــيــلــق اــي
ُلكأان أذام لئاق أوـمـتـهـت
أذاـــم وأأ ُبرــــسشن أذاــــم وأأ
ُهبُلطت ُهلك أذه نإاف *ُسسَبلن
يوامسسلأ مكابأأ نأ. أأ
إأ نوجاـت مـكـنأأ ُمـلـعـي
ًوأأ أوـبـلـطاـف *هــلــك أذــه
ُهلك أذهو ُهرِبو ِهللأ َتوكلم
.مكل ُدأزُي

لمأات ـــــــــــــ
هللأ توكلم ًوأأ أوبلطأ>

.<هّرِبو
ٍعلِق نـم مـك رـظـنأأ

ماــّكــحو ٍكوــلــم روـــسصقو
ةــمــكأم يــه ءاــمـــعزو
ةوـقـلأ  رـّكـف !ًاــسضاــقــنأأ

مهيدل اناك نيذللأ ىنِغلأو
 أ اّمأأ !تقولأ كلذدقف نآ

 .مهؤوامسسأأ تيسسُن
ًأذإأ رّكف ؟هذه كيفكت أأ

 كتـمـيـق نوــكــتــسس اــم
عيطـتـسسي أأ ؟دقرـت اـمدنـع
نأأ ًأدج غـــسص نأوــــيــــح
أوتام نوثك ،معن ؟كلتقي
نإأ ًاقح ،نومئان مهو أذكه
عيفر ٍطيخب ةقّلعم انتايح
.ءيسش ّلك يهتنيو عطقني

عدخنت و أذكه رّكف
دأو ىـنـِغـلأو لاـماــب
رـمأأ كلـغــسشيــلو ،تأّذــلأو
ّلك يهتنت نيأأ :طقف دحأو

مـهـفـعـسضب أورـعـسشي نأأ سسوـماـنــلأ
نظ .ٍسصّلخمل مهجايتحأو مهزجعو
،لكيهلأ يف هتلسص دعب ،ّيسسيرفلأ
هظفحب رختفأ ذإأ ،هللأ مامأأ رربت هنأأ
ّباسشلأ امأأ .هـقـيـبـطـتو سسوـماـنـلـل
دعب حيسسملأ ىـقـتـلأ اـمـلـف ،ّيـنـغـلأ
أذام> :هلأاسس ،اياسصولأ ّلك هقيبطت
ول) <؟ةـيدبأأ ةاـيـحـلأ ثرأ لـمـعأأ

لـمـكأأ هـنأأ نــظ نأأ دعــب .(81 :81
قيبطت ّنإأ ّبّرلأ هل لاق ،ةعيرسشلأ
و لاـمـكـلاـب يـتأاـي  سسوـماـنـلأ
عوسسي بأوج ءاج .ريرـبـتـلأ حـنـمـي
لاعتو كل ام ّلك عِب> :عقوتم ريغ
بلطي هللأ .(22 :81 ول) <...ينعبتأ
اًئيسش ،أذـه هـبأوـج يـف رـخآأ اـًئـيـسش
.بوتكملأ سسومانلأ ىّطختي

رربتي نأأ ناـسسنإأ عـطـتـسسي مـل
و (ّيعيبطلأ سسومانلاب) ةعيبطلاب
ناسسنإأ ىري .ّيوسسوملأ سسومانلاب
مامأأ رّربتلل ةـلـيـسسو ةـعـيرـسشلأ يـف
نكمم ريغ أذه نأأ ىسسانتيو ،هللأ

 .ّيسصلـخـلأ هـلـلأ لـمـع نود نـم
لب ،سصلخلل ىسسوم سسومان يّدؤوي
:3 لغ) <حيسسملأ ىلإأ انبّدؤوم> ناك
نع نوعنـتـمـي سساـنـلأ ناـكو ،(42
تابوقع نم اًفوخ اياطخلأ باكترأ
وـهـف حـيـسسمـلأ رـب اـّمأأ .سسوـماـنــلأ
ٌرـيـهـطـتو ةاـيـحـلـل ٌلـماـسش ٌديدجــت
.(9:41 بع) حيسسملأ مدب رئامسضلل
انلجأأ نم ًةحيبذ هسسفن مدق حيسسملأ

وه .(8 :5 ور) ةأاطخ دعب نحنو
قداسصو سسوّدق هنأأ ينعي أذهو ،ّراب
مل ةيرسشبلأ ّنأأ مغر انل هدعو يف
.ّيسصلخلأ هلمع عم بواجتت

وه ريربتـلـل ّيـسساـسسأأ طرـسشلأ
وـه ؟ناــمــيإأ وــه اــم .ناــمــيإأ
عم ناسسنإأ هميقي يذلأ بواجتلأ

:سسلوب لوسسرلأ لوقـي .ّبّرـلأ ةـمـلـك
<نأّبّرـلاـب َكـِمـفـب َتفرـتـعأ نإأ كــ
هماقأأ هللأ نأأ َكبلقب َتنمآأو ،عوسسي
نأ .تسصـَلـَخ ،تأوــمأأ نــيــب نــم
فرَتعُي مفلأو ّربلل هب نَمؤوي بلقلأ

<ريربت> ةملك ينعت .بيلسصلأ ىلع
وأأ ةـمـهـت ّيأأ نـم سصخـسشلأ ءاـفــعإأ

،بنذــم رــيــغ هراــبــتــعأ يأأ ،بنذ
هرـبـب رأرـقإأ وأأ هـتـئرـبـت اـًيـلاــتو
ىنعمب .قلطنملأ أذه نم هتلماعمو
نأرــفــغ ناــسسنإأ لاــن دقــل ،رــخآأ

 .بيلسصلأ ىلع حيسسملأتومبهاياطخ
نم دِرُطو هللأ مدآأ ىسصع نأأ دعب

ةيهلإأ ةروسصلأ تملظأأ ،سسودرفلأ
امف .سضرأأ ُةئيطخلأ تألمو ،هيف
ءيـسش ّلـك قـلاـخ ،هــلــلأ َنــِم ناــك
ملأاتيو دّسسجتي نأأ ّإأ ،ّلكلأ ئرابلأو
نم تأومأأ نيب نم موقيو توميو
طـقاــسسلأ مدآأ ةروــسص ديدجــت لــجأأ

يأأ ،سسودرـــفـــلأ ىـــلإأ هـــتداــــعإأو
،ةدوعلأ ةأدأأ بيلسصلأ ناك .هسصلخ
بيلسصلأ ىلع كوفسسملأ مّدلأ ناكو
حيـسسمـلأ عوـسسي مدو> :اـنـل ةراـّفـك
وي1) <ةئيطخ ّلك نم انرّهطي هنبأ

،همدب ءأدفلأ انل هيف يذّلأ> ،(7 :1
<هتمعن ىنغ بسسح ،اياطخلأ ُنأرفغ
ّيسصلخـلأ لـمـعـلأ أذـه .(7 :1فأأ)
اـماـع ناـك حـيـسسمـلأ هــمــتأأ يذــلأ

امك ّيدوهيلل حيسسملأ ءاج .ًلماسشو
لفطلل ،ةأأرملل امك لجرلل ،ّيممألل
ةـمـثأأ بلـطـي ءاـج ،خـيـسشلـل اـمــك
عيمجلأ لجأأ نم ءاج ،هل مهسسّدقيل
 .ءاّسصخأأ هلل ًءانبأأ مهلعجيل

،ميدقلأ دهعلأ يف ،سسومانلأ ناك
هاياطخ فسشك ىلع ناسسنإأ دعاسسي
رهوج يف ًائيسش ريغي نأأ نود نم
لمع ىلإأ ًايم حبسصي لف ناسسنإأ
تاّيسصخسش نم نوريثك لواح .ّربلأ
نيعأأ يف أورّربتي نأأ ميدقلأ دهعلأ
يف نمكي ربلأ ّنأأ نيّناظ ،مهسسفنأأ
وأأ ايدسسج مهيبأأ ميهأربإ مهباسستنأ

لاـمـعأ اـيـفرــح مــهــظــفــح يــف
بعسشل مهئامـتـنأ يـف وأأ سسوـماـنـلأ
.مهتايح تناك اـيأأ راـتـخـمـلأ هـلـلأ

رب ءأرو أوعسس مهّنأأ ةجيتنلأ تناك
ظفحلأ ىلع موقـي يذـلأ سسوـماـنـلأ
فده ّنأأ أومهفي مل .(5-2 :01 ور)



،(01-9 :01ور) <سصلـخـلـل هــب
ةملكب ربخلأو ربخلاب ناميإأ ،أًذإأ>
ناميإأ سسيل .(71 :01 ور) <هللأ

حيسسملأ عوـسسيـب فأرـتـعإأ دّرـجـم
دحأأ لوـقـي .هــب ءأدتــقإأ لــب ،اــبر
ينعي عوسسيب ناميإأ> :نيّيتوهللأ
،<ريربتلأ يف عوسسي ةقيرط ذاخّتأ
هدوأأ اـنـلـعـج هــلــلأ نأأ اــمــك يأأ
اًبأأ هلعجن نأأ انيلع كلذك ،يّنبتلاب
ّيتوه لوقـيو ،اـنـتاـيـح يـف اـنـل
 .<اناّنبت هللأ ّنأأ وه انّرب> :رخآأ

عوسسيب نامـيإاـب فأرـتـعإأ
ناـسسنإأ لـعـجـي  طـقـف حـيـسسمـلأ

سصــلـــخـــم سضعــب لوــقــت اــمــك اــً
و ،<سصلـخـت نـمآأ> :تاـعاـمـجــلأ
لاـمـعأأ .كسصـلـخـت طـقـف كلاـمـعأأ
امّنإأ ريربتلل اًطرسش تسسيل ةحلاسصلأ

سسيل ناميإأ .ريربتلأ ةجيتن يه
هتايح يف ناسسنإأ هذخّتي اًفقوم
نم اهرهظُيو اهسشيعي ةايح وه لب

ّبّرـلاـب نـمؤوـت نأأ .هـلاـمـعأأ للــخ
قّبطتو هتملك عيطت نأأ ينعي عوسسي
سسوـماـن يـف اـمـك سسيـل هاـياــسصو
.ةّبحملأ سسومانب لب ميدقلأ دهعلأ
ةّبحم للخ نم ةعاطلأ هذه نوكت
أوــنوــكـــت > :هـــيـــخأ ناـــسسنإأ

بحي نأاب إأ ءيسشب دحأ نينويدم
هريغ بحأأ نَم نأ اًسضعب مكسضعب
 ةّبحمـلأ ...سسوـماـنـلأ لـمـكأأ دقـف
يه ةّبحملاف ،بيرقلل أرسش عنسصت
.(01-8 :31 ور) <سسومانلأ ليمكت

انحنم يتلأ ةيناجملأ ةبهلأ هذه
هزجنأأ يذّلأ ءأدفلأ ةمعن ،هللأ اهاّيإأ
نم ًزانـت تسسيـل ،حـيـسسمـلأ عوـسسي
،ّماع ٍوفع دّرجم تسسيلو هللأ لَبِق
هتّبحمو هللأ ةمحر ةجيتن يه لب
ناميإاب طقاسسلأ مدآأ سصّلخيل ،انل
همدق يذلأ> حيسسملأ عوسسي هنباب
راهظإ همدب ناميإاب ةرافك هللأ
اياطخلأ نع حفسصلأ لجأأ نم هرب

ىرت ام ّلكل بّجعتتأأ .هذه
اـم ّنإأ ؟سضرأأ ىـلـع اـنـه
كلذ وه باجعإأ ّقحتسسي
.ةسسدقأ بتكلأ روكذأ

وأأ بكٍ ميعز ىلع ينّلد
ةرخاف ًابايـث سسبـلـي يـنـغ
ىــمأ هــيوــكــت اــمدنـــع
ٍذــئدنــع ،توأ عراــسصيو
كأذ وــه نــيأأ> :كلأاــسسأاــسس
قوــسسلأ عــي ناــك يذـــلأ

هعمو ًأكـتـمو ًاـيـهاـبـتـم
وـه نـيأأ ؟سسأّرـحو عاــبــتأأ

ًابايث سسبلي ناك يذلأ كأذ
يـه نـيأأ ؟نـمـثـلأ ةـظـهاـب
فرـتو ،هـتاـيـح ةــماــخــف
،هونواعمو،همأّدخو،همئو
،هتايح ءاخرو ،هتاكحسضو
تبـهذ اـهـّلــك ،<؟هــخذــبو
ثدح أذاـــم .ترـــّخـــبـــتو
عتمتسسي ناك يذلأ دسسجلل
نم بقإأ ؟ةذللأ هذه ّلكب
راــبــغـــلأ رـــظـــنأو قـــلأ

لـقـتـنأ دودلأو ةـناـتــنــلأو
ةاــيأ دود إأ كرــكــفـــب
،ماــنــي  يذـــلأ ىرـــخأأ

ةملظلأو ،نانسسأأ ريرسصو
 يـتــلأ راــنــلأو ،ةــيدبأأ
ةّرأ تاـباـقـعـلأو ،أاـفـطــُت
 يـتـلأو قاـطــُت  يــتــلأ
ىـلـع اـنـه .اـهــل ةــياــهــن
يهتنتو تقو يتأاي سضرأأ
ةـئـيـسسلأو ةـنـسسأ روــمأأ

كانه نكل ،ًلجآأ مأأ ًلجاع
تائيسسلأو تانسسأ ّرمتسست
اتناك اّمع فـلـت لـكـسشب
.اعلأ أذه  هيلع

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ةبهلأ هذه .(52 :3 ور) <ةفلاّسسلأ
هلماعت يف أًديدج ناسسنإأ لعجت
ةيأأ أورظـنأ> :هـنـبأو ٍبأاـك هـلـلأ عـم
ىعدُن ىـتـح ُبآأ اـناـطـعأأ ٍةـبـحـم
ثدحي  .(1 :3 وي1) <هللأ دوأأ

يف ،انيف قّقحتي امنإأ رحسسلاب أذه
انرّرحت يف ،انتاعفنأو انتافّرسصت
يفو ،ّيتأذلأ اندجمو انتّينانأأ نم
عوسسيب ّيلعفلأ انناـمـيإاـب اـنـقـّلـعـت
نكل ،لخدملأ وه ناميإأ .حيسسملأ
بولطم داهج كانـه ناـمـيإأ دعـب
ةـقـباـسسلأ اـنـتاـيـحـل دوـعـن  يــك
ًةايح ايحن لب ،ةميدقلأ اناياطخلو

حيسسملأ انسسبل نأأ دعب ةيقن ًةديدج
لسصحن طقف ٍذئدنع .ةّيدومعملأ يف
.هللأ ملسس ىلع

:ّيسسوثآأ نأولسس سسيّدقلأ لوقي
ةيلكلاب مهسسفنأأ أوملسسأأ لسسرلأ ّنإأ>
هذهب انـّنإأ ،ةـّيـهـلإأ ةـئـيـسشمـلأ ىـلإأ
دـّيـسسلأ ...ملـسسلأ ظـفـحـن ةـقـيرـطـلأ
ىسشخن نأأ اـنـل سسيـل كلذـل اـنـّبـحـي
اـنـّنأ ةـئـيـطـخــلأ أدع اــم اــًئــيــسش
،دّيسس اي ...ةمعّنلأ دقفن ةئـيـطـخـلاـب
كلسسرل هتحنم امك ملسسلأ انحنمإأ
يملسس :ًلئاق راـهـطأأ نـيـسسيّدقـلأ
دـّيـسس اـي .مـكـيـطـعأأ يـملـسس ،مـكــل
سضيأأ نـحــن اــنــحــنــمإأ مـعـنـن نأأ اـً
نــيــسسيّدقــلأ لــسسرــلأ ّنإأ .كملــسسب
يف هورسشنو كملسس أوذخأأ راهطأأ
سصلخـل أوـلـمـع ذإأو ،هـّلـك مـلاـعـلأ
لب ،ملسسلأ أذه أورسسخي مل بوعسشلأ
ّنأ دّيسسلل دجملأ .مهيف سصقني مل

انحنمي وهو انل ريبكو ميظع هبح
.<سسوّدقلأ هحور ةمعنو هملسس

:ةيششربألا رابخأا ىلع علطإلل
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