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 يٗبئسًب
 هٗبضًٔ ثػَضٓ الحَاض ث٘ي الٗط٨ى ٍ التَضآ ٍ اًٟز٘ل ثحَث

 تطول التحٕٗ٘ الوٗبضى يٌس التَح٘س ٍ الٌجَٓ ٍالوًبز

 يلٖ ؾ٧َ هب رب٧ ْٖ السٗبًبت الس٘وبٍِٗ الخ٠ث ...
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

  الوسذل

 

 

  الطح٘ن الطحوي ا٣ ثسن

 

  الٛتبة لطهَظ تَؾ٘حٖ رسٍل

 

 :ضهَظ هي ٗلٖ ثوب  اُٛذط١ للٛتت ٍضهعًب ٍاٙٗبت، السَض ٮل٢ ٮضبضٓ ٍ٪هخبلِ( 2: 2) للٗط٨ى ضهعًب لٗس

 ٮًز٘ل: هط ال٠ٍٗ٘ي سٓط: ٟ هت٢ ٮًز٘ل: التَضآهت هي التَٛٗي سٓط: تٙ( الزسٗس الًْس( )الًتٕ٘ الًْس) 

 ٪يوبل: و ضايَث ٚتبة: َٗحٌبضا ٮًز٘ل: سٓطالختٌَ٘ٔٗ: تج 3/ 1 لَٖب ٮًز٘ل: اٛيسازلَ سٓط: يس هطٖس

 2 -1 اٛٗبم: ٪ٕ 2 -1 َٚضًخَس: ٚػَ 2 -1 الولَ٘: ضٍه٘ٔهل: ضٍ 2 -1 غوَئ٘ل: غن الط٢سل

 ثَلس ضسبلٔ: الوعاه٘طْٖ: هع ٪ْسس ثَلس ضسبلٔ: ًحو٘ب٪ِ: ًح ٠َقِ٘ ٮل٢ ثَلع ضسبلٔ: َل ٍ٪َٗة

 تسبلًَٖ٘ٛ ٮل٢ ثَلس ضسبلٔ: اًٛطبشتس ًط٘ص: ًص َٚلَسٖ ٮل٢ ثَلس ضسبلٔ: َٚ اٛهخبل: ٪م ْ٘لجٖ ٮل٢

  ت٘وَحبٍس ٮل٢ ثَلس ضسبلِ: اضه٘بتٖ: اض 2 -1

 

 

 ضسبلٔ: يت َّضى: َّ ْل٘وَى ٮل٢ ثَلس ضسبلٔ: ْل زاً٘بل: زا ت٘كس ٮل٢ ثَلس ضسبلٔ: قس حعٖ٘بل: حع

: غّ حٓج٥َٗٓٔ: َٗحٌبحت ًبحَضض٬ض٬ٗب: ًب 2 -1 ثكطس ضسبلٔ: ه٘ربثف: هٖ الًجطاً٘٘ي ٮل٢ ثَلس

  ه٠ذٖ: هل حزٖ٘: غٓ٘بحذ
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 اّٝسٓا٧

 

 ٍضٍ٘از ق٠ة ٮل٢ -ٮلْ٘ب التَرِ٘ ًٍططّب ثْب ٍاٝيتٌبٔ الًٗبئسٗٔ اُٛغَل يل٢ الحٓبل ْٗوِ هي ٚبْٔ ٮل٢

 :الوسلو٘ي الطٍح٘٘ي س٘وب ٍٟ ْطٍيِ السٗي ٪غَل ٢ْ الوَحسٗي هطارى اٛي٠م الًلوب٧ ٮل٢ ٍ -الًلن

 :هٌْن الوبؾ٘ي ْٯل٢: ٖطى ضثى ق٘لٔ ٍالٌٗل٘ٔ الًٗل٘ٔ الًلَم ْٖ ٪سبتصتٖ ٪ٚبثط ثٌْ٘ن هي ٪ذع ٍ

 الكجبقجبئٖ حس٘ي ٨َب الحبد لِ الوَُٓض الطً٘٘ٔ للكبئٓٔ  اٛيل٢ الوطرى  الًهو٢ ٨ٗٔالل١ِ اٛيهن اٛستبش

 .العٚ٘ٔ ضٍحِ الل١ِ ٖسس الجطٍرطزٕ

 .ضٍحِ الل١ِ ٖسس ٨ثبزٕ الطّبُ يلٖ هحوس الط٘د الوطحَم  الًهو٢ ٨ٗٔالل١ِ

 .ضٍحِ الل١ِ ٖسس ٚوطٕ الَُٛ الحزٔ هحوس الس٘س الوطحَم  الًهو٢ ٨ٗٔالل١ِ

 .ضٍحِ الل١ِ ٖسس اٙهل٢ تٖٗ هحوس الط٘د حبد الوطحَم  الًهو٢ ٨ٗٔالل١ِ

 :هٌْن الحبؾطٗي ٮل٢ ٍ

 .الوسلو٘ي الًبلٖ يل٢ ض٬ٍس الل١ِ نلِ ٪زام الروٌٖ٘ الل١ِ ضٍح الس٘٘س الحبد  الًهو٢ ٨ٗٔالل١ِ

 .الوسلو٘ي ض٬ٍس يل٢ الًبلٖ نلِ الل١ِ ٪زام التجطٗعٕ الكجبقجبئٖ حس٘ي هحوس الس٘س الحبد  الًهو٢ ٨ٗٔالل١ِ

 .الوسلو٘ي الًبلٖ يل٢ ض٬ٍس الل١ِ نلِ ٪زام الو٠ًٖ٘ ّبزٕ هحوس الس٘٘س الحبد  الًهو٢ ٨ٗٔالل١ِ

 .الوسلو٘ي الًبلٖ يل٢ ض٬ٍس الل١ِ نلِ ٪زام الرًَسبضٕ الس٘٘س الحبد  الًهو٢ ٨ٗٔالل١ِ

 .الوسلو٘ي الًبلٖ يل٢ ض٬ٍس الل١ِ نلِ ٪زام الٗعٌٍٖٗ الطًْٖ٘ ٪ثَالحسي الس٘٘س الحبد  الًهو٢ ٨ٗٔالل١ِ

 :س٘وب ٟ ٍ ٍسَاّن، ٍهس٘ح٘٘ي ٍَْٗز هسلو٘ي: ٍسَاّن ٚتبث٘٘٘ي هي ٚبْٔ، اًٝسبى ثٌٖ ٮل٢ حن

 التحلّل ٗطٗسٍى هي ٚبْٔ ٍٮل٢ ٗخجت، لن ٪ٍ الػح٘ح، ٍالٌٗل الًٗل ثسٌبز السٌٗ٘ٔ يٗبئسُ تخجت لن هي ٮل٢

 .الوستٗ٘ن الػطاـ ٮل٢ ٍاّٝتسا٧ الًو٘ب٧، الزبّلٔ الًٗبئس يي
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 الططٗطٓ اٝحبزات هي الجططٗٔ يل٢ توطّ التٖ الوطّٓ الٗلٗٔ الهطٍِ ّصُ ٍْٖ ّصا، ٚتبثٖ ٪ّسٕ الزو٘ى ٮل٢

 .الربلسٓ الوحوسٗٔ س٘وب ٍٟ السوبٍٗٔ، اٛزٗبى ؾس٘ العٍض الجبقلٔ ٍالسيبٗبت

 :ْٗوِ ًٗس لِ ٚبى هي الٓؿ٘لٔ، ٍضٍ٘از الحٗ٘ٗٔ ق٠ة هي الطرب٧ ًت٫ٚس ٍ

 الطٛط، ٍلِ الٌبٖس، يي ضص١ يو٘ب رَاة ٪ٍ يٌِ، ضصّ هب ٮل٢ ًهطُ ل٘ٔلٓت الو٭لّ، ٮل٢ ٚتبة ٢ْ ٗطسلِ ٪ى

 .الٗػس ٍضا٧ هي ٍالل١ِ

  الػ٘بزٖٖ هحوس. ز -اٛضطِ الٌزّ
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  الطح٘ن الطحوي الل١ِ ثسن

 

 الخبً٘ٔ الكجًٔ هٗسهٔ

 ؾس الْبرطٓ ّزطتٖ هي يطط سجًٔ السٌٖ ذ٠ل الٛتبة، ّصا ٍقجى ت٫لّ٘ هي ٖطى ضثى ظّب٧ هؿٖ ثًس

 هٌِ غَضٍا لحس اٟس٠هٖ، الًبلن ٪ًحب٧ هي ٚخ٘طٓ قلجبت ًت٘زًٔ حبًِ٘، لوطٓ اٙى ٗٔكجى الل١ِ لًٌٔ يلِ٘ الطبُ

 حت٢ ًستلن ٍلن ٚٛل، هس٘ح٘ٔ اٝس٠ه٘ٔ ٍالًططٓ الرل٘كٔ، الج٠ز ْٖ الولحٛٔ للحبرٔ الػَض هي يسٗساً

 يلٖ ًجِ هب هخل ضصضاً ٮل١ب اللّْٔنٛ الوحطْ٘ي، ٍاًٝز٘ل التَضآ يل٢ الحبسن ٖؿبئِ ضَن يٌِ، ٮربثٔ اٙى

 ثوزلٔ يل٘ٙ ضز ثزًَ٘ٔ ث٘طٍت هكبضًٔ ضئ٘س الج٘طٍتٖ الحساز اٛستبش ٪ى الػسض، هَس٢ الس٘س ظه٘لٖ

 ٮش ًحي ثسٌٌٛ٘ب شثحٌب الط٘د ٮى: َٗٗل ٮش ًٓسِ الحساز يل٢ ضزاً ٍرستْب ضارًتْب ْلوب غٓحبت، تسى

 ْٖ اٝس٠م ضسَل» ٍ الٛتبة ّصا هكبلًتِ يٌس ٍٚبى سٌٔ، هبئٔ زيبٗتٌب يي ٫ْذطًب ثٛتجٌب يلٌ٘ب ٗستسل

 اٛهٛٔ يل٢ هتحسطاً ٗجٖٛ ٚبى «السوبٍٗٔ الٛتت ث٘ي ٍالٛتبث٘ٔ الًلو٘ٔ الوٗبضًبت» ٍ «السوبٍٗٔ الٛتت

 .الٛتبث٘ٔ

 ٍٚتبثٖ الٛتبة، اّل يلوب٧ هي يسٗس ٍث٘ي ثٌٌ٘ب حػل حٖٗ٘ٗ ث٘ي اٙذطٗي الٛتبث٘ي ٍْٖ ٌّب حَاضًب

 ٚبْٔ يل٢ ٗحلّٕ هوب ٗٛتجَُ، ٪ٍ َٗٗلَُ ٪ى ٗوٛي ْ٘وب ٍتٗسٗطٕ اٝس٠م، يل٢ ضزاً ٪لَُٓ ْ٘وب ًحبٍضّن

 .الخ٠حٔ السوبٍٗٔ الٛتت ثط٫ى الحَاضات

 ت٫تٖ ٟ التٖ الحبضٖٔ الحبضٓ الحطٍة هي ٪١َٖ ّٖ ثل ٍثٌْ٘ن، ثٌٌ٘ب الجبضزٓ الحطٍة هي ّصُ تًتجط ٖس ٍ

 ...«. ٪حسي ّٖ ثبلت٢ ٮلّب الٛتبة ٪ّل تزبزلَا ٟ ٍ: »تًبل٢ الل١ِ َٖل ْْ٘ب قجٌٗب ٍٖس ٍثَاض، زهبض ثٛل

 ْٖ ٍٍّستْن ٍحستْن، لًسم للوسلو٘ي، اًٝتٛبسٔ ٍثًس ٍالػل٘ت، اٝسطائ٘ل٘ٔ الحطٍة الحطٍة ْطَن

 ثحَحٌب، ْٖ الٗط٨ً٘ٔ اٛغبلٔ َّ ٚلِ  الٌزبح ٍٮًوب ه٭لٓبتٌب، سبئط ٍْٖ ٌّب الٗبضٰ ٗزس ضطيتْن، تحٕٗ٘

 .الَٚ٘ل ًًٍن حسجٖ ٍَّ اٝس٠ه٘ٔ، الًلَم ٚبْٔ ْٖ الٗط٨ً٘ٔ اٛغبلٔ لتٗ٘٘ن ٌَٖٗٓب الل١ِ لًل

 

  الكْطاًٖ الػبزٖٖ هحوس: الوٗسسٔ ٖن

 

 

 



6 
 

 

 

 الوٗسهٔ      

 

  الطّح٘ن الطّحوي الل١ِ ثسن

 

 اًحسطت الصٕ ٪حس، َٚٓاً لِ ٗٛي ٍلن َٗٔلس، ٍلن ٗلس لن الصٕ الػوس، الٓطز اٛحس، الَاحس لل١ِ الحوس

 الوتزلٖ٘ َبٗتِ، ثلٌَ ٮل٢ هسبَبً تزس ْلن الٓحَل، يَٗل يهوتِ ٍضٓزٓيت هًطْتِ، ٌِٚ يي اٍٛغبِ

 ثِ، ٖبئن ٧ ضٖ ٍٚل لِ، ذبؾىٗ ٧ ض٢ ٚلّ ثحزتِ، لٗلَثْن الهبّط ْْ٘ن،  ٗتزل٢٘ ٪ى الوتًبلٖ ثرلِٗ، لرلِٗ

 .هلَِْ ٚل هٓعو ؾًّ٘، ٚل ٍَٖ٘ٓ شلل، ٚل٥ ٍيع٢ ْٗ٘ط، ٚل  ٢ٌَ

 العٟت يي ٍتسسٗسُ هسٌِٗ ثْساٗتِ يلٌ٘ب هيّ ٪ى ٍيل٢ ث٠ئِ، يل٢ ًحوسُ ٚوب اٙئِ يل٢ ًحوسُ

 هي ٮلٌ٘ب ٪ضسل ٍثوي اْكطٓ، الًٗل هي ّجبًب ثوب ًٍستْسِٗ حَِٖٗ، ٍنبئّ يل٢ ٍتسًٌِ٘ ٍالؿ٠ٟت،

 .الطسل ثًس حزٔ يلِ٘ للٌبس َٗٛى ل٠٘ٛ الوٌصضٗي، الوجططٗي ضسلِ

 الطسَل سو٘ب ٍٟ تكْ٘طاً ٍقْطّن الطرس يٌْن الل١ِ ٪شّت السٗي ٍضسلِ ٪ًج٘بئِ يل٢ ًٍسلن ًػلّٖ ٍ

 هي ْتطٓ ح٘ي يل٢ ٪ضسلِ الصٕ ٍاٛهن، الطّسل ٚبْٔ ٮل٢ الوجًَث ٨لِ، ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن

 ٧، الوؿٖ ثبلٌَض ٗسِٗ، ث٘ي الصٕ ثتػسٕٗ ْزب٧ الوجطم، هي ٍاًتٗبؼ اُٛهن، هي ّٓزًٔ ٍقَل الطّسل،

 ٍاّي َ٘ط ٪يسا٧ُ ْٖ ٍربّس هٗػ٘ط، ٍٟ ٍٮى َ٘ط ضثِ ضسبٟت ْجلٍّ الجبزٕ ٍالوٌْبد الزلٖ، ٍالجطّبى

 .هًٔصٙض ٍٟ

 الك٘ج٘ي الر٘٘طٗي ٨لِ ٍيل٢ هتْس٘لٔ ٍحوبضّب هًتسلٔ، ٪َػبًْب ضزطٓ، ذ٘ط ٍضزطتِ ٪سطٓ، ذ٘ط ٪سطتِ

 .َطثت ٍهب الطوس قلًت هب ٪روً٘ي، يلْ٘ن ٍس٠هِ الل١ِ غلَات الوٛطه٘ي، الوًػَه٘ي
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  الوسذل

 

  الطّح٘ن الطّحوي الل١ِ ثسن

 

 قَال الخ٠حٔ السوبٍٗٔ للٛتت التبلٓ٘ٔ الج٘ئبت: ٚتبث٘ٔ هٗبضًبت ْٖ تن٘ السلسلٔ ّصُ هي اٍٛ٘ل الزع٧... 

 .-لِ ٗحٕ ٚبى يوب الصٍز ٍ -ثِ حطثبً ٚبى هب ًٍٗس تؿوِ، هوب قطِٚ ْٖ الًلو٘ٔ ٍالوٗبضًبت ٖطًٍْب،

 ٨.1لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن

 ّٖ ثبلتٖ رسال ْٖ استًطاؾبً -الًٗبئسٗٔ الوٗبضً٘ٔ: الجحَث استًطاؼ ح٘ي الزع٧ ّصا ْٖ حبى اٙى ٍ

 ٍالًٗبئسٗٔ الًلو٘ٔ الجحخَ ْٖ -ٗٗتػس هوي ًٌٙ لن ٍ -ًتٗػس ٟ ح٘ج -ٍظٍض تحبهل ٪ٕ زٍى -٪حسي

 .تػسِٗٗ الحٕ ث٘بى يي الًو٘بٰ التٗبل٘س تػسُ٘ هوي ًَٛى ٪ى

 ٫ْتجى حلّ، ٪ٌٗوب الػبلح ٫ْحطُ ؾبْ٘ٔ، ٍؾوبئط غبْ٘ٔ، ٖلَة هي هحلِ حلّ اٍٛ٘ل الزع٧ ٪ى: ٗسطًب ٍ

 :الس٘بس٘٘ي الطٍح٘٘ي العيوب٧ ٍهي الطًَة، هرتلّ هي هتَاغلًب ضٛطاً

 الو٭لّ تجز٘ل تًٌٖ ثٛتت ٪ضسلَا ح٘ج الوسلو٘ي، الزوَْضٗبت ٍض٬سب٧ الولَ٘ هي اٛي٠م الًلوب٧ هي

 .ٖل٘ل ثًس ٚصلٙ لٌططُ ًَْٕ لًلٌب ٍ -ْصّ ثٛطّاس تٓطز ٪ى لَْٔطّب ٗحٕ هب -٪لّّ ْ٘وب ٍتزل٘لِ

 الحٗٔ، التجط٘طات ْٗوِ لوي التَْٕ٘ ْٖ َٗاغل ٪ى ال٠ًم الولٙ هي ضار٘بً الٛطام، ّ٭٧ٟ ٪ضٛط ٪ذ٘طاً ٍ

 ْ٘حل الجبقل ٍْٗعم اٝلحبز، ٍ الٛٓط يطٍش ْٗع الحّٕ يلّ ٍيس٘ٓ، ْ٘ؿحٖ الجبق٠ت، السيبٗبت ٍُٗوِ

 .الح٘بٓ  ضت٢ ْٖ هحلِ اٛهي

 ضٍاثف، هي سَاُ زٍى الوتجبيسٗي ث٘ي ٍتٗط٥ة الوتٓطٖ٘ي، ث٘ي تطثف التٖ ّٖ الػبلحٔ الًٗ٘سٓ ٪ى ثوب ٍ

 ثػَضٓ الًٗبئس حَل الٛتبثٖ، الًٗل٢ الزصضٕ، الجحج تٓػ٘ل الزع٧ ّصا ْٖ ًحبٍل سَِ ٮًٌب لصلٙ

 ٪ٍ ٮغ٠حبً ًٗتٌِٗ، هب حَل تٓٛ٘طُ ْ٘زسز ه٘ب، يٗ٘سًٓ ًٗتٌٕ هي ٚل ثِ ٌٗتٓى ٍلٖٛ ٍالوٗبضًٔ، التسب٬ل

 السٍا٧ ٍٮًوب الوربلكبت، تلٛن رطّا٧ هي ْبؾكطثت ٍهعرت تٗبضثت الًٗبئس ح٘ج تخج٘تبً، ٪ٍ تجسٗلًب

 ث٫رعائِ الٛتبة ّصا ٍ -ًٍٗل٘ٔ يٗل٘ٔ -السٌٗ٘ٔ الًٗبئس حَل الوٗبضًجٔ الجحَث: اٛزٍا٧ لْصُ الحبسن

 .السٌٗ٘ٔ الوَاؾ٘ى ٪ّن يي هٓػلًب ثحخبً ٗؿن الخ٠حٔ

                                                           
تت ْٖ اٝس٠م ضسَل ثبسن الزع٧ ّصا . قجى 1 ٍٗٔ، اٛل  السوب
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 الًٗبئسٗٔ الوٗبضًبت

 

 :اٝلْ٘بت ٖسن

 يل٢ تَْٜٖٓب ْْ٘ب ٗس٘يَى ضثوب اًٝز٘ل٘ٔ، الًٗبئس حَل زيبٗبت اًٝز٘ل٘٘ي، الوجططٗي هي ًط١ لٗس... 

 ٚبى هب الزبّلٖ الًطثٖ ح٘ج الٗط٨ى، تَح٘س هي ٪١َٖ! التخل٘ج ٪ى: زي١َ شلٙ ٍهي اٝس٠ه٘ٔ، الًٗبئس

 !.الٗط٨ى تَح٘س َّ رْلِ، ٌٗبست سبشربً قطْبً ٮل١ب لتَح٘س ا هي لْ٘ٓن

 

 :لٛتبة ٍا الٗط٨ى: ه٭لِّٓ ْٖ الحساز َٗٗل ٚوب ٍ

 :ٍالًْسٗي الٗط٨ى ْٖ الل١ِ

 ٍٮّسا٧ ٮّسا٧

 1:الحساز

 هي اًٝز٘ل ظاز ٍٮى..  الل١ِ تَح٘س ْٖ الٗط٨ى ٍ٪ّل ٪ًْن ٗصٚطٍا لٖٛ الوس٘ح٘٘ي ٮل٢ ّصا ٚتبثٖ ٪ُّسٕ 

 الصات يل٢ الٗبئؤ الوتٓبيلٔ الح٘٘ٔ اٛظل٘ٔ الَاحسٓ قجً٘تِ ْٖ الَٗ٘٘م الحٖ٘ لح٘بٓ هٌعلًب تٓس٘طاً التَح٘س

 :الصات٘ٔ ٍالح٘بٓ( الٛلؤ: )الصاتٖ ٍالٌكٕ

 ْٗٛٓ٘ب ٚبى ثل استسبَتِ، يل٢ لت١َٗ الجسائ٘ٔ الحزبظٗٔ الج٘ئٔ ٚبًت هب هَح٘ساً، تخل٘خبً( الٗسس الطٍح) 

 الوَحٟس التخل٘ج ّصا هى ٗعالَى هب( 85: 17) «ٖل٘لًب ٮلّب الًلن هي ٪ٍت٘تن هب ٍ: »الوٌعل الًلن هي الٗل٘ل

 ٍالسً٘ب السٗي هي اٛسبس هٛبًِ ْٖ الل١ِ تَح٘س ٗزًل الصٕ اٍٛ٘ل، الٛتبة ٍ٪ّل الوٌعل، التَح٘س ٪ّل

... 

                                                           
ٔ اًٛهبض ٚبْٔ ًستًطؼ ٪ٗؿبً ٌّب اٍٛل، الزع٧ ْٖ الجحج ْٖ ٌٚب . ٚوب 1 تب٘ث ٗبئسٗٔ الجحَث هي ًطٍهِ هب حَل اٛل  ثس٪ًب ٮًوب ٍ -اًل

ؿٌب ٗترص ٍٟ ض٘ئبً ِث  ٗطاُ هب ٮل٢ ٮؾبْٔ. ٪ًهبض هي سلّ هب لزوًِ -الحساز اٛستبش ثوٗبٔل ؿبً ًث  ... «الل١ِ زٍى هي ٪ضثبثبً ًث
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 اٝلْٖ الَحٖ يي حٔط٥ْب الٛتبث٘٘ي ٪ىّ: ٗصٚطٍا لٖٛ الٛتبث٘٘ي ٍٮل٢...  ٮل٢ ّصا ٚتبثٖ ٪ّسٕ ٍ٪ًب: الوٌبنط

 ذسهٔ الجططٗٔ ذسم -ْْ٘وب الَحٖ سبحٔ يي ٍشٍزُ يلْ٘وب ثْ٘وٌتِ الٗط٨ى ٪ى ٍ الوَاؾ٘ى هي ٍٖ٘ط ْٖ

 .ٍضٔسٔلِ ٍٚتجِ الل١ِ الٛطاهٔ يل٢ ٗحتٓم ثْب ّبهٔ،

 ث٘٘ي الٗط٨ى، ٍ الحٖ٘، ثبلربلٕ ٍاٝيتٗبز الَحٌ٘ٔ، هي ذل٘ف الحبلٖ الٛتبثٖ التَح٘س ٪ى: ًٗلوَا لٖٛ ٍ

 ! ..ٚتبث٘ٔ ٚبًت ٍٮى ٮق٠ٖبً للَحٌ٘ٔ ضْؿبً الحٌّ٘ الربلع التَح٘س

 ثِ ٪ت٢ الصٕ الحٕ التَح٘س يي هْبض ربضِ ٍاًحطاِ ثٟ٘ي، تٌبٖؽ! الوَحس التخل٘ج ٪ى ًٗطَْا لٖٛ ٍ

 تٛي لن الحزبظ ث٘ئٔ ٪ى ٟ ٗستسُ٘بًِ، ٟ ٍالٓكطٓ الًٗل ح٘ج اٝس٠م ٗستسُِ ٍلن...  تتط١ الل١ِ ٪ًج٘ب٧

 هي ٪ٍُتَا ٍلٗس! الَحٌ٘ٔ الزبّلٔ اٍّٛبم لسبئط ضْؿْب الوحوسٕ، ثبلَحٖ لًٗلْب ثل يلوْب، لٗلٔ لتْٓوِ

 الٗل٘ل ّصا هي ٍٚخ٘طاً ٪رل! ضَْز الو٠ئٛٔ ٍ -ثًلوِ ٪ًعلِ ْٯًِ -الٗط٨ى ؾ٧َ يل٢...  ٚخ٘طاً ثبلل١ِ الًلن

 ... ٗططَٚى يوب  ٍتًبل٢ سجحبًِ الل١ِ يلن رٌت ْٖ ٖل٘لًب الٛل ٚبى ٍٮى ٪روًَى، الٌبس ٪ٍتٖ الصٕ

 ٗب ضرب٧: ٪ثطًجبل طثًٖططٚ ٍٟ الل١ِ ٮلّب ًًجس ٪ٟ ٍثٌ٘ٛن ثٌٌ٘ب سَا٧ ٚلؤ ٮل٢ تًبلَا الٛتبة ٪ّل ٗب» ِ

 -الػسز ثْصا اًٝز٘ل ٖجل التَضآ هي ٕٙ هٗبضًٔ الٗط٨ى هي اٝلِ حَل إٛ تستًطؼ ٪ى ٪ستبش

 .ثٌْ٘وب ًٗبضى ضرب٧ٖلٖٛ

 ٍٮل٘ٛن ضثَث٘تِ ٚطاهٔ ٗوس هب لٞلِ ثبلٌسجٔ الحبل٘ٔ التَضآ تػبضٗح ْٖ ٪ى الو٭سّ ٍهي ٪رل: الوٌبنط

 :التبل٘ٔ الٌوبشد

 :ًوبشد ْٖ التَضآ ٮلِ

 (.3 -1: 1 تلٙ) الوب٧ ٍرِ يل٢ ٗطِٗ ٚبى الًبلن ذلٕ ٖجل الل١ِ ضٍح ٮى -1

 (.4 -1: 1 تلٙ) السبثى الَ٘م ْٖ ٍاستطاح الرلٕ هي الل١ِ تًت ٖس ٍ -2

 (.7: 9 تلٙ( )2 -1: 5 تلٙ) ٍ( 28 -26: 1 تلٙ) ٍ٪ًخ٢ شٚطاً. ٚػَضتِ اًٝسبى ذلٕ ٍ -3

 (.11 -9: 24 تلٙ) ٫ٚهخبلٌب ًٍٗٗس ٍَٗٗم اٛضؼ يل٢ ٗوطٖ ٗٔط١ رسن َّ ٍ -4

 (.31: 32 تلٙ) ٍ( 11: 35 تلٙ) ٍ( 3: 12 َّضى) ْ٘ٔػطو ًجِ٘ ًَٗٗة ٗٔػبضو ٍ -5

 ٪ضربظ َّ ٍ ٍٗهلن ٍٗرسو ٍٗٛصة ٍُٗص هٌِ، اذت٢ٓ ًِٛ ٗطاُ ٍٟ ٨زم رٌٔ ْٖ ٗوطٖ َّ ٍ -6

 (.26 -1: 3 تٙ) ٍ( 1816: 2 تٙ) ٫ٚضربغٌب

 (.8 -5: 6 تٙ) ٗوحَّن ٪ى ٍ٪ضاز اًٝسبى؟ ذلٕ لوبشا: ٖلجِ ْٖ ٍٗت٫سّ ٗحعى ٍ -7
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 يلِ٘ ٗتُلجَا ل٠٘ٛ اٛلسي اذت٠ِ ٫ٍْرس هزتوًْن ْٖ ًعل ٪ى لسبًْن، ث٘ي ٗجلجل شلٙ يي ثسلًب ٍ -8

 (.9 -1: 11 تٙ) ٍتٌبغطٍا اتحسٍا لَ

 (.!!!20: 18 تٙ) ٮلِ٘ اٙتٖ غطاذْب حست ثبلتوبم ًْلَا ّل ٗط١ لٖٛ سسٍم ٮل٢ ٌٗعل ٍ -9

 ََٝا٧ الٛصة ضٍح ٗجًج ٍَّ لوَس٢ ْٚبضٍى ٪ًج٘ب٧ ٍلْن  ٚوَس٢ لٌٓسِ ٗط١ ٍ -10

 (.23 -20: 22 هلَ٘ -1) ٪ًج٘بئِ

 هي توس تػطٗحبت! الحساز تًج٘ط حس يل٢ -للٗط٨ى اٝهبم الٛتبة: التَضآ تػبضٗح هي قطِ ْْصا

 !.ٍ٪ضشلْن ذلِٗ ٪رْل ٮل٢ ٌٗٔست ٟ ثوب  ٍتًبل٢ تجبض٘ الطة ٚطاهٔ

 :الحؿَض الطّث٘٘ي هي ٪ذط١ ٍيسٓ: ح٘٘ن ضثٖ -َٗسّ ضثٖ -ٮسحبٔ ضثٖ

 الوسلوَى الطٍحَ٘ى ٪ًتن تَرجَى ٪٠ْ الًه٘ن، الٌجٖ شلٙ ؟ هَس٢ ٚتبة هي ّٛصا تٌبل ّٚ٘: ٪ستبش ٗب

 ت٭هٌَى ٚوب ثْن ت٭هٌَا ٪ى يل٘ٛن تولٖ ح٘ج الٗط٨ى تػبضٗح ضَن ثْن؟ ت٭هٌَى ْْلّب...  الل١ِ ٪ًج٘ب٧ حطهٔ

 .ثٌج٘ٛن

 ْٖ ٍالتحطّٗ، السسٟ ث٫ٗسٕ زذ٘لٔ ْٯًْب -يٌسًب هي لٌب تسذ٢ل زٍى الحبلٖ التَضآ ًػَظ ّصُ: الوٌبنط

 ٍ -ٍتطبضًِٗ ٍ٪ًج٘بئِ الطة سبحٔ تحتطم التٖ اٙٗٔ ٮل١ب ٮق٠ٖبً، الَحٖ هي ّٖ ْل٘ست التَضآ، ٍحٖ

 ٮى ًٍحي الٌج٘٘ي، ٍسبئط الس٠م يلِ٘ لوَس٢ تٛطٗن ٍ٪ًج٘بئِ، الطة سبحٔ يي شٍز التَضآ تحطّٗ ًهطٗٔ

 ّصُ ٍٟ العٍض، الوٗبٟت ثْصُ ً٭هي ً٭هط٪ى ْلن -٪هطًب ٚوب الل١ِ ٪ًج٘ب٧ ثصلٙ ًحتطم -اٖٛبٍٗل ّصُ ًعّٗ

 ل٘طتطٍا يٌسالل١ِ هي ّصا َٗٗلَى حن ث٫ٗسْٗن الٛتبة ٗٛتجَى للصٗي َْٗل: »اٛٗسٕ ثْب لجًت التٖ التَضآ

 (.79: 2) «ٗٛسجَى هوب لْن ٍٍٗل ٪ٗسْٗن ٚتجت هوب لْن َْٗل ٖل٘لًب حوٌبً ثِ

 ٍٚوب الوحٛوبت تٓسطّب ٍٖس سَا٧، الٗط٨ى ْٖ ٫ٚهخبلْب هتطبثْبت ٨ٗبت: ٪ًْب ٪ٍ -لًلْب: اسحبٔ ضثٖ

 .ثوحٛوبتِ الٗط٨ى ٍهتطجبّبت تٓسطٍى

 الوَْٓم نَْض هى يٌْب الوَُٓل ٪ٍ ْْ٘ب الوطَٛ٘ الوػبزٕٗ« 1» سلّ ٚوب التطبثِ، ًًتجط ٮًوب: الوٌبنط

 تُػطح هب هى هٌبٖؿٔ ّٖ ثل -ثوتطبثْٔ ْل٘ست الجٌٟ٘ٔ ٍالهَْضات التػبضٗح ٍ٪هب توبهبً، ال٠ٛم هي الوًٌٖ٘

 ٍالٓكطٓ، الًٗل ٌٗبٖؽ هب هٌْب لًٌتجط حن ثر٠ْْب،
__________________________________________________ 

 السوبٍٗٔ الٛتت ث٘ي ٍالٛتبث٘ٔ الًلو٘ٔ الوٗبضًبت ْٖ/ -(1) 
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 .اٛح٠م ٍ٪ؾُبث اٍّٛبم ذطاْبت هي زذ٘لًب ًًتجطُ

 .ض٪ٌٗب ًط١ ٍلٖٛ اٙٗبت تلٛن ْٖ ْلٌهط: ضثٖ

 !الوب٧؟ ٍرِ يل٢ ٗطِ٘ الل١ِ ضٍح( 1) الوٗبضًٔ                        

 

 ٍذبل٘ٔ ذطثٔ اٛضؼ ٍٚبًت. ٍاٛضؼ الس٘وَات الل١ِ ذلٕ الجس٧ ْٖ( »3 -1: 1 تٙ) تَٗل: الوٌبنط

 !.«الوب٧ ٍرِ يل٢ ٗطِ٘ الل١ِ ضٍح. نلؤ الُوط ٍرِ ٍيل٢

 هب رٌس هي َّ ْْل الوب٧؟ ٍرِ يل٢ ٍٗتحطّ٘ ٗطِ٘ حت٢ رسوبً٘بً ضٍحبً ٍتٗسٛس  تًبل٢ الل١ِ ٮى ْْل

 !.السوب٧؟ اٛضؼ ذلٕ ٖجل الوب٧ ْٖ ٗسجح لٖٛ ذَلَٕ

 ٮلّب ٌّب الطٍح هي الوًٌٖ٘ ٍهب ثٌْ٘وب، هزط١ز َّ ثل رسوبًٖ، ضٍح ٍٟ رسن ٟ: ٠ٚ: اثطً٘بل ٍضثٖ الٗس

 !.الحل َّ ْبلحلّ الوس٘ح، ْٖ الل١ِ ضٍح هي ٪ٗؿبً الٗط٨ى ٨ٕ ْٖ ٗتٛطض هب

 لِ ًَْٗا ضٍحٖ هي ِْ٘ ًٍٓرت سَ٘ٗتِ ْٯشا» ضٍحٖ: ثل الل١ِ، ضٍح: ٚلؤ الٗط٨ى ْٖ ل٘س: الوٌبنط

 .الس٠م يلِ٘ ٨زم ًٌٖٗ( 29: 15) «سبرسٗي

 (.171: 4) «هٌِ ٍضٍحٗ هطٗن ٮل٢ ٪لٗبّب ٍٚلوتِ الل١ِ ضسَل هطٗن اثي  ي٘س٢ الوس٘ح ٮًوب: »هٌِ ضٍح ٍ

 (.17: 19) «سَٗ٘بً ثططاً لْب ْتوخّل ضٍحٌب ٮلْ٘ب ٫ْضسلٌب: »ضٍحٌب ٍ

 تططٗٓ٘٘ٔ الل١ِ ٮل٢ ٮؾبْتْب الٗسس، ٍضٍح ٍالوس٘ح ٨زم ضٍح: التطت٘ت يل٢ تًٌٖ اٙٗبت ّصُ ْٖ الطٍح ٍ

 ٪ضٍاح ْْٖ -ذلْٗب ٮش اٛضٍاح سبئط يل٢ ضطّْْب ذلِٗ ث٘ي هي الل١ِ اًتزجْب ْٗس -رٌس٘٘ٔ ٟ ًطَٗٔ، ٪ٍ

 ْٗس ٍيعّ، ثٛطاهٔ هٌِ غبزضٓ: هٌِ

 23: ظ يٗبئسًب،                        

 يل٢ الٗسس ٍضٍح ٨زم، ثٌٖ هي زًٍِ هي يل٢ الوس٘ح ٍضٍح الرلٕ، هي َ٘طُ ٍيل٢ ٨زم ضٍح ْؿّل

: ٪ى الحٛ٘ن الصٚط هي غطٗحٔ ٨ٕٗ َٖٗؤ، يٗل٘٘ٔ ٪زلٔ ٮل٢ هؿبْبً السٌر٘ٔ اًتٓب٧ يل٢ ٍزل٘لًب الو٠ئٛٔ، سبئط

 .«هح٘ف ٧ ضٖ ثٛل َّ: »ٍ...  «اٛثػبض تسضِٗٛ ٟ» ٍ..  «٧ٗ ضٖ ٚوخلِ ل٘س»

 

 اٛضؼ ذلٕ ٖجل الوب٧ ٍرِ يل٢ ٗطِ٘ ٌّب٘ الل١ِ ضٍح ٮى ٮش ضبسى، ثَى ٌٍّب٘ ٌّب الطٍح ْج٘ي

 .سَاُ يل٢ الل١ِ ضط١ِْ هرلَٔ ٌٍّب ٍالسوب٧،

 .الٗط٨ى؟ ٖػسُ هب التَضآ تٗػس ٪ى ًتحول ٍٖس! ّٚ٘: ضثٖ
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  ٍالٗط٨ى التَضآ ْٖ الطٍح

 هي ٍَ٘طّوب  ي٘س٢ ٨زم ٗرلٕ ٪ى ٖجل الرلٕ، ٖجل الحبٔ تستًطؼ ٌّب٘ التَضآ ح٘ج: ٚلّب: الوٌبنط

 يل٢ الطِٜ لً٘ن ٪ضٍاح، ٍٚلْن ٚخ٘ط، الو٠ئٛٔ ح٘ج ٪ٗؿبً، الَحٖ حبهل الٗسس الطٍح ل٘س ٍ -الرلٕ

 ٟ ح٘ج الوب٧ يل٢ الَحٖ ل٘ٔلٖٗ ّل الوب٧؟ ٍرِ يل٢ حطاِٚ هي الَحٖ حبهل ٗػٌى هبشا حن ٚلّْن، الوب٧

 .ًَٟ٘ٔ؟ ًْلًٔ سوب٧، ٍٟ ٪ضؼٗ

 :اٙٗٔ؟ ّصُ ٌٗبست هب الٗط٨ى ٗصٚط ّلًب: ضثٖ

 :الوب٧ يل٢ يطضِ ٍٚبى... 

 يل٢ يطضِ ٍٚبى اٗبم ستٔ ْٖ ٍاٛضؼ الس٘وَات ذلٕ الصٕ َّ ٍ: »ٚبلتبلٖ ٪سلٌٓبّب ٍٖس ٪رل: الوٌبنط

 اٛغل٘ٔ الوبزٓ ٮل٢ هتزْبً حٌ٘صا٘  تًبل٢ تسث٘طُ ٚبى ح٘ج التسث٘ط يطش ٌّب ٍالًطش( 7: 11.. ) «الوب٧

  حن ٗطب٧، ّٚ٘ ٗسثٟطُ ْٛبى ثبلوب٧، يٌْب الوًج٘ط

 24: ظ يٗبئسًب،                        

 الس٘وَات ٮل٢ التسث٘ط ٗتزِ ٍثًسئص« 1» الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ هي ْػ٘لٌبُ ٚوب ٍالسوب٧ اٛضؼ هٌْب ذلٕ

 الًطش يل٢ است١َ حن ٪ٗبم ستٔ ْٖ ٍاٛضؼ الس٘وَات ذلٕ الصٕ َّ: »ثٌْ٘وب ٍهب ْْ٘ب ٍهب ٍاٛضؼ

 ٍالل١ِ ٌٚتن ٪ٌٗوب هًٛن ٍَّ ْْ٘ب ًٗطد ٍهب السوب٧ هي ٌٗعل ٍهب هٌْب ٗرطد ٍهب اٛضؼ ْٖ ٗلذ هب ًٗلن

 (.59: 25) «ذج٘طاً ثِ ْبسئل الطّحوي الًطش يل٢ است١َ حن( ... »4: 57) «ثػ٘طٌ تًلوَى ثوب

 ٖس ٚوب هبزٓ، ٪ٚبى سَا٧ ٍالًطش يلِ٘، ٍاستَائِ الًطش، هبّ٘ٔ يل٢ ٖطٌٗٔ هبّ٘تِ الًطش، ٮلِ٘ ْبلوٌسَة

 َْْ ْْ٘ب، َّ الوصَٚض ٚلْب ٪ٍ رل٥ْب ْٖ ٚوب ٍتسث٘طاً، ٍٖسضٓ ٍيلوبً سلكبًبً ٪م اٙٗبت، ثًؽ ْٖ ٗحتول

 هٌِ تح٘عاً الًطش يل٢ استَا٬ُ ْل٘س ، تًبل٢ تجبض٘ الطة سبحٔ ٌٗبست ٚوب ٮلّب ل٘س حبل ٪ٗٔ يل٢

 َ٘طُ ثِ ٗرتع ٪ى زٍى ذلِٗ يل٢ سلكبًِ يي ٌٚبٗٔ ثل يطٍضْن، يل٢ ٚبلس٠ق٘ي يطش يل٢ سجحبًِ

 .٪حس ِْ٘ ٗطبضِٚ ٪ٍ

 ٍاٝستَا٧ ثبلطٍح الًطش ْجس٘ل ْس٘طًبُ، ٚوب « تًبل٢ يطضِ» اٛغل ْٖ التَضآ لٓم ْٖ الل١ِ ضٍح ْلًل١

 !.ٍالوحطْ٘ي الوجكل٘ي ث٫ٗسٕ تجسٗلًب ٍالحطا٘ ثبلطِ

 :يطش؟ الطٍح ّل

 تسث٘طُ الوب٧ يل٢ حطاِٚ ض٥ِْ هي ٍالوٗػَز الًطش هٌْب ٗٔطاز الطٍح ح٘ج تجسٗل، ٍٟ تحطّٗ ٟ: ٠ٚ: ضثٖ

 .ٍاحس ٍالو٢ًٌ ضت٢ ْبلتًبث٘ط..  حٌ٘صا٘  تًبل٢
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 الوبزٓ َّ ل٘س التَضآ، ْٖ الل١ِ ضٍح ٍرِ يل٢ ٗطِ٘ الصٕ ح٘ج شا٘، ٍٟ شا ٟ: الوٌبنط
__________________________________________________ 

  الوٗبضًبت سلسلٔ هي اٍٛل الزع٧ ْٖ/ -(1) 

 25: ظ يٗبئسًب،                        

 ذلٕ ٖجل الًبلن ث٘ئٔ تستًطؼ ْٯ١ًْب الوب٧، يل٢ يطضِ ٍٚبى: اٙٗٔ ْٖ الوب٧ ثر٠ِ الًبلن، لرلٕ اٛغل٘ٔ

 َ٘ط هرلَٔ ًٌٖٗ -ذطثٔ اٛضؼ ٚبًت حٌ٘وب الوب٧ يل٢ الطٍح ضِٛ تصٚط الطِ٘ ٨ٍٗٔ ٍاٛضؼ، الس٘وَات

 .ٌّب٘ َ٘طُ ْبلوب٧ الوب٧، ٍرِ يل٢ ٗطِ الل١ِ ٍضٍح نلؤ، الُوط ٍرِ ٍيل٢ يبهطٓ،

 الرطثٔ ٍاٛضؼ ًٗوِ٘ ثل ٗرػِ٘ ٟ حٌ٘صا٘ التسث٘ط ح٘ج ٮٗبُ،  تًبل٢ تسث٘طُ الوب٧، يل٢ ضِٟ هي ًٌٖٗ ٠ْ

 !.الًٌَٛ٘ٔ ْٖ٘ للوب٧ ٮلْ٘وبالٗطٌٗٔ ٍهب ٍالسوب٧

 ذلِٗ هي ْل٘س ٚبى ْْ٘وب التسث٘ط حن٘ ٍالطِٟ، ثبلحٙطا٘ يٌِ ًٗجٛط ٠ْ تَحٓط٢٘ ٟ تحطٗٙ ْبلتسث٘ط ٪ٗؿبً ٍ

 !.الوب٧ ٍرِ يل٢ ٗتحط٘ حت٢ الرلٕ آًػبل يٌِ ٌٗٓػل ٠ْ ًْلِ هي ثل  تًبل٢

 ٍٟ! ذلِٗ هي ٍَّ ثبلطٍح الطة ٪ًْبل هي ًْل ٍَّ التسث٘ط يي ًٗٔجٛط ٪ى الج٠َٔ تستسٍ٘ ّٚ٘ ٪ذ٘طاً ٍ

 الُٓطَظ ٗتحٌَ٘ٛى الصٗي ْطقبً، ٪هطّن ٍٚبى ٪َّا٧ّن ٍاتجًَا اٛضؼ ٮل٢ ٪ذلسٍا َٖم ََاٗٔ ٮلّب ِْ٘ حسي

 !.ثْن ٍٗطجَُْ ٚرلِٗ الل١ِ ًٗتجطٍا ٪ى

 :التَضآ ْٖ ٪ٍل ٮغ٠ح

 «تسث٘طُ» يطضِ شا٘ ٖجل ٍٚبى الوب٧، هي ٍاٛضؼ الس٘وَات الل١ِ ذلٕ: ّٛصا التَضآ ْٖ اٙٗٔ ْلتٛي

 .الحٛ٘ن الصٚط ْٖ الًطش ٨ٗٔ تٓ٘سُ ٚوب: الًبلن هٌِ ذلٕ الصٕ الوب٧ يل٢

 ْٖ ٚوب الًت٘ٗٔ الَحٌ٘٘بت ضٍاست هي ٮشاً ْْٖ الٌبظل، اٛغل ٍْٕ اٙٗٔ تَٛى ٪ى ٮلّب تطؾَى ٟ ٮشا ٍ

 حبل...  «الوب٧ ٍرِ يل٢ ٗطِ الصٕ الطٍح: »ٍ٪ًِ الخبلج اٌَٖٛم -الوْلٙ س٘ٓبالطٍح تًتجط ح٘ج ٚتجْن

 ٪َضََنٓ ٍرْْب، يل٢ ٗط٥ِْ الوْلٙ الطٍح ٗػٌى ْوبشا الًبلن ذلٕ ٖجل اٍٛل٘ٔ الوبزٓ َّ ٚبى ٮى الوبٰ ٪ى

 يي الوبزٓ ّصُ ٍْٗلٙ اٛهط، ٌٗٗلت شا٘ ضَن رسٗسٓ، ح٘بٓ ٮل٢ ٍالسوب٧، اٛضؼ ٮل٢ الوب٧ ٗتجسل ٪ى

 .٪غلِ؟ هي الًبلن ٌْ٘وحٖ ٪ٗؿبً اٍٛل ٚ٘بًْب

 ٪ٍ ِْ٘ الٛبهٌٔ الح٘بٓ لْ٘لٙ الوْلٙ الطٍح ٪ٗطٗس يٌسًب، الوًطٍِ الوب٧ َّ ٚبى ٮشا ٪ٍ

 26: ظ يٗبئسًب،                        

 !!.هٌِ؟ س٘رلَٓى الصٗي اٛح٘ب٧
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 (2) الوٗبضًٔ                        

 

 :ث٫هطُ ثٌَُٓ ث٘ت ْٖ ٍٗسٛي ٚرلِٗ ٍَٗٗم اٛضؼ  يل٢ ٗوطٖ ٍَّ ٗٔط١ رسن التَضآ ٮلِ

 .ٍ٪ٗي؟ ّصا ٪٢ًّ: ضثٖ

. ٮسطائ٘ل ضَ٘خ هي ٍسجًَى ٍ٪ثَْ٘ ًٍبزاة ٍّطٍى  هَس٢ غًس حن( »18 -9: 24 الرطٍد) ْٖ: الوٌبنط

 ٍلٌِٛ. الٌٗبٍٓ ْٖ السوب٧ ٍٚصات الطٓبِ اٛظضٔ الًٕٗ٘ هي غًٌٍٔ ضجِ ضرلِ٘ ٍتحت ٮسطائ٘ل ٮلِ ٍض٪ٍا

 ٍٚي الحجل ٮل٢. ٮغًس: لوَس٢ الطة ٍٖبل. ٍضطثَا ٪ٚلَا الل١ِ ْط٪ٍا ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٪ضطاِ ٮل٢ ٗسُ ٗوس لن

  هَس٢ ٍغًس. ذبزهِ ٍٗطَو  هَس٢ ْٗبم. ٚتجتْب التٖ ٍالَغ٘ٔ ٍالططًٗٔ الحزبضٓ لَحٖ ٫ْيك٘ٙ ٌّب٘

 .الل١ِ رجل ٮل٢

 غبحت ٚبى ْوي. هًٛحن ٍحَض ّبضٍى ٍَّشا. ٮل٘ٛن ًطرى حت٢ ٌّْب ارلسَا لْن ْٗبل الطَ٘خ ٍ٪هب

 سٌ٘ب٧ رجل يل٢ الطة هزس ٍحل الحجل، السحبة ُْك٢. الزجل ٮل٢ هَس٢ ْػًس. ٮلْ٘وب ْل٘تٗسم زي١َ

 ٌٚبض الطة هزس هٌهط ٍٚبى. السحبة ٍسف هي هَس٢ زيٖ السبثى الَ٘م ٍْٖ. ٪ٗبم ستٔ السحبة ٍَكبُ

 .ٮسطائ٘ل ثٌٖ يَ٘ى ٪هبم الزجل ٪ضس يل٢ ٨ٚلٔ

 .«ل٘لٔ ٍ٪ضثً٘ي ًْبضاً ٪ضثً٘ي الزجل ْٖ هَس٢ ٍٚبى. الزجل ٮل٢ ٍغًس السحبة ٍسف ْٖ  هَس٢ ٍزذل

 شّت هي هٗسسبً لٖ ٗػًٌَا ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٚل٥ن ٪ى:  هَس٢ الطة ٚلن هوب: »٪ى( 25) الٓػل ْٖ تصٚط حن٘

 تُرَس، ٍرلَز هحو٘طٓ، ٚجبش ٍرلس هًع١، ٍضًط ٍثَظ، ٍٖطهع، ٍ٪ضرَاى، ٍ٪سوبًزًَٖ، ٍْؿٔ،

 تطغ٘ى ٍحزبضٓ رعو، ٍحزبضٓ الًٓكٙط، للجرَض الوسحٔ، لسّي ٍ٪ق٘بة للوٌبضٓ، ٍظٗت سٌف، ٍذطت

  لٖ ْ٘ػًٌَى ٍالػٜسضٓ للطزا٧

 27: ظ يٗبئسًب،                        

 :هٗسسبً

 :ٍسكْن ْٖ ٛسٛي

 يل٢ الٛطٍث٘٘ي هي -الُكب٧ يل٢ هي هًٙ ٍ٪تٛلن ٌّب٘ ثٙ ٪رتوى ٍ٪ًب.....  شّت هي َكب٧ٖ تػٌى ٍ

 !!!.«ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٮل٢ ثِ ٪ٍغ٘ٙ هب ثٛل الطْبزٓ تبثَت

 لٖٛ ثٌَُ ث٘تٚ ْٖ ٗسٛي ٪ى لِ تًسبً حن! ٮسطائ٘ل ثٌٖ ضَ٘خ هي ٖطٗجبً الًٕٗ٘ ضجِ يل٢ ًٗٗس ٝلِ ْجًٔساً

 !.ٖطٗت هي ٍٗٛلوْن ٍٗطٍُ ْ٘طاّن ٍسكْن ْٖ
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 !.شلٙ ٪شٚط ٫ًٍٖٚ الطة؟ لط٬ٗٔ ٮسطائ٘ل ضَ٘خ الحٛبٗٔ الٗط٨ى ٗستًطؼ ّل: ضثٖ

 هي ٪ٚبًت سَا٧ -ثبٛثػبض  تًبل٢ ٮزضاِٚ تُح٘ل الحٛ٘ن الصٚط ْٖ هحٛوبت ٨ٗبت ٌّب٘ ٮى: الوٌبنط

 ٍح٘كٔ ٮزضاٚبً ٟ ثبلجػبئط، يطْبًبً ٮٟ يلوبً ثِ ٍتح٘ف تسضِٚ ٟ ْْٖ -الٗلَة ٪ثػبض ٪م الًَ٘ى ٪ثػبضّن

 ٧ٗ ضٖ ثٛل ٮًِ ٪ٟ( »103: 6) «الرج٘ط اللكّ٘ ٍَّ اٛثػبض ٗسض٘ ٍَّ اٛثػبض تسضِٚ ٟ: »َْْ ثِ

: 42) «الجػ٘ط لسو٘ى ٍَّ ٧ٗ ض٢ ٚوخلِ ل٘س ٍ( »110: 20) «يلوبً ثِ ٗح٘كَى ٟ ٍ( »54: 41) «هح٘ف

11.) 

 !.ثبلًَ٘ى ّْٛ٘ غٓبتِ ٍٟ شاتِ ٮل٢ الًَٗل قبئطات تػل ٠ْ

 :الط٬ٗٔ ٍٖػٔ الٗط٨ى

 ًسجٔ يي سبحٔ ٧ ْْ٘بتجط١ هب ظّٗ تعّٗ. التَضآ ْٖ يلْ٘ب هْ٘ؤٌ ْْٖ الٗط٨ى ْٖ الحٛبٗٔ ًع ٪هب ٍ

 اٛيهن الطسَل ٗس٫لَا ٪ى ثسكب٧ هٌْن ضطشهٔ ٪ضازت ح٘ي اٍٛل٘ي ثبلوسلو٘ي تٌسٟز ْٗس:  تًبل٢ لِ التزسن

 ٚوب ضسَلٛن تس٫لَا ٪ى تطٗسٍى ٪م: »الط٬ٗٔ ذطأْ يي: ٖجل هي  هَس٢ سئل ٚوب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢

  ثبٝٗوبى الٛٓط ٗتجسل ٍهي ٖجل هي هَس٢ سئل

 28: ظ يٗبئسًب،                        

 (.108: 2) «السج٘ل سَا٧ ؾل١ ْٗس

 :الٛتبة ٪ّل رْلٔ هي الزبّلٔ اٛسئلٔ لجًؽ ُٗؿت ح٘ي الطسَل تسلّٖ تبضٓ ٍ

 الل١ِ ٪ضًب ْٗبلَا. شلٙ هي ٪ٚجط  هَس٢ س٫لَا ْٗس السوب٧ هي ٚتبثبً يلْ٘ن تٌع٥ل ٪ى الٛتبة ٪ّل ٗس٫لٙ» 

 ٨ٍتٌ٘ب شلٙ يي ًًَْٓب الجٌٟ٘بت رب٧تْن ثًسهب هي الًزل اترصٍا حن ثهلوْن الػبيٗٔ ٫ْذصتْن رْطٓ

 (.153: 4) «هجٌ٘بً سلكبًبً  هَس٢

 يٌس س٘وب ٍٟ الهبلو٘ي س٭ال ٮل٢ ٗػُٖ ٪ى الس٠م يلِ٘ هَس٢ الل١ِ ًجٖ ٍحبش -نلوبً الط٬ٗٔ تًتجط ٮش

 :هس٭ٍلْن استحبلٔ ٗطْٗن لٖٛ ضثِ لِ ٫ٗشى ٪ى ٮل١ب -ْٚصا يٌِ الوس٭ٍل استحبلٔ

 ْٯى الزجل ٮل٢ اًهط لٛي تطاًٖ لي ٖبل ٮل٘ٙ ٪ًهط ٪ضًٖ ضةٟ ٖبل ضثِ ٍٚلّوِ لو٘ٗبتٌب هَس٢ رب٧ لوب ٍ» 

 (.143: 7) «غًٗبً هَس٢ زّٚبًذط١ رًلِ للزجل ضثِ  تزل٢ ْلوب تطاًٖ ْسَِ هٛبًِ استٗط

 الطٗبح، تصضٍُ ْٚط٘ن هتٓطٖٔ ٪رعا٧ٖ: زّٚبً ْزًلِ -للزجل ٮل١ب - لوَس٢ ٍٟ ِْ٘ ٟ -للزجل الطة  تزل٢

 -للط٬ٗٔ الحؿَضٓ ٮسطائ٘لَ ضَ٘خَ ٍ٪ذصت «تطاًٖ لي: »َٖل٘بً ٪حبلتْب ٚوب يول٘بً  تًبل٢ ض٬ٗتِ ٫ْحبلت



16 
 

 رْطٓ الل١ِ ًط١ حت٢ لٙ ً٭هي لي  هَس٢ ٗب ٖلتن ٮش ٍ: »يلْ٘ن ٍٖؿت ٫ْحطٖتْن غبيٌٗٔ، -٪ذصتْن

 (.56 -55: 2) «تطٛطٍى لًلٛن هَتٛن ثًس هي ثًخٌبٚن حن* تٌهطٍى ٍ٪ًتن الػبيٗٔ ٫ْذصتٛن

 سجً٘ي َٖهِ هَس٢ اذتبض ٍ: »ٮسطائ٘ل ضًت هي الورتبضٗي ّن ٚبًَا الػبيٗٔ ٪ذستْن الصٗي ّ٭٧ٟ ٍ

 ّٖ ٮى هٌب السْٓب٧ ًْل ثوب ٍٮٗب١ ٖجل هي ٪ّلٛتْن ضئت لَ ضةٟ ٖبل الطرٓٔ ٪ذصتْن ْلوب لو٘ٗبتٌب ضرلًب

: 7) «الُبْطٗي ذ٘ط ٍ٪ًت ٍاضحوٌب لٌب ْبَٓط ٍلٌ٘٘ب ٪ًت تطب٧ هي ٍتْسٕ تطب٧ هي ثْب تُؿل ْتٌتٙ ٮل١ب

155.) 

 التَضآ ّصُ ْٖ ظائُبتٚ ٍ٪ذط ٍالط٬ٗٔ، التزس٘ن ذطأْ تٌٖٓ الحٛ٘ن الصٚط ْٖ ثٌ٘٘بت ٨ٗبت: ث٩ٍٕ ٨ٕٗ ْْصُ

  يٕٗ٘ هي ٚطسٖ يل٢ ٍَّ اٝلِ ض٪ٍا ٍالطَ٘خ هَس٢ ٪ى: تػطح

 29: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٍضطثَا ٫ْٚلَا ٮسطائ٘ل ٪ضطاِ ٮل٢ ٗسُ ٗوس٘ لن ٍ -ضٓبِ ٪ظضٔ

 التَضآ ٪ى -هٌْب يطث٘ٔ ًسرٔ ٪ٍ للتَضآ تٓػ٘لٌ الٗط٨ى ٮى: الزبّلٔ ْطٗتِ ْٖ الحساز ٖبئلٛن ٗستوط ْْل

 هب ٍٗعّٟٗ الَحٖ هي ْْ٘ب هب ٗػسٟٔ ٚتبة هي ٗسِٗ ث٘ي لوب ٍهْ٘وي ٮهبم ٪ًِ ٗػسٟٔ ثبٛذ٘ط ٪م ٮهبهِ؟

 !!!.الُٖ هي ْْ٘ب تسذّل

 :التَضآ ٍْٖ الٗط٨ى ْٖ الل١ِ ث٘ت

 ثٌٖ ٍسف الطة ْْ٘ب ٗسٛي ثٌبٗٔ ٖػٔ هي: اٛذ٘ط الٓػل ٢ْ يلٌ٘ب ٠ْ -٧ ضٖ هي ٗٛي ٍهْوب: ضثٖ

 ... ث٘تبًثَ٘تبً الل١ِ ٪ى: تصٚط ٪ٗؿبً الٗط٨ى هي الوتَْطٓ التػبضٗح ح٘ج -ٮسطائ٘ل

 لُطؼ َّ ٮًوب ثجٌبٗتِ الل١ِ ٪هط الصٕ الج٘ت ّصا ٪ى تػطح التَضآ ح٘ج -ضبسى ثَى الج٘ت٘ي ث٘ي: الوٌبنط

 ًٗٔجس ثوب الل١ِ ث٘ت تٓس٘ط الٗط٨ى تػبضٗح ٪ى حبل -ٍٗطٍُ ٗطاّن لٖٛ ٍسكْن ْٖ ِْ٘ ٗسٛي ٪ى: سٌٛبُ

 ضطِ تٌبْٖ ٮش: ٌّب٘ زًٍْب الًجبزٓ، لططِ تططٗٓ٘ٔ ٌّب ْبٝؾبْٔ -للًجبزٓ الًبثسٍى ِْ٘ ٍٗج٘ت ِْ٘

 ٮثطاّ٘ن ٮل٢ ٍيْسًب  هػل٢١ ٮثطاّ٘ن هٗبم هي ٍاترصٍا ٪هٌبً للٌبس هخبثٔ الج٘ت رًلٌب ٮش ٍ: »اٛلَّ٘ٔ

 للصٕ للٌبس ٍؾى ث٘ت ٪ٍل ٮى( »125: 2) «السزَز ٍالط١ٚى ٍالًبٚٓ٘ي للكبئٓ٘ي ث٘تٖ قْٟطا ٪ى ٍٮسوبي٘ل

 ... «٨هٌب ٚبى زذلِ ٍهي ٮثطاّ٘نٍ هٗبم ثٌٟ٘بت ٨ٗبت ِْ٘. للًبلو٘ي ٍّس١ٖ هجبضٚبً ثج١ٛٔ

 (.97: 5) «للٌبس ٖ٘بهبً الحطام الج٘ت الًٛجٔ الل١ِ رًل( »96 -95: 3) 

 ٍٟ ثٌٓسِ َّ ِْ٘ ل٘سٛي ٟ -ًٗجسٍُ لٖٛ ْْ٘ب يجبزُ لجَ٘تٔ الل١ِ ث٘ت ذبغٔ ثَ٘تبت يي الٗط٨ى ًٗجٟط ْٗس

 !.ٍٗطٍُ ٗطاّن لٖٛ
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 :ٍاٙذطٓ السً٘ب ْٖ الطة ٍض٬ٗٔ الٗط٨ى

 30: ظ يٗبئسًب،                        

 َٗم ٗطًٍِ سَِ الو٭هٌ٘ي ٍ٪ى هًطارِ ْٖ ضثِ ض٪١ هحوساً ٪ى الٗط٨ى هي ٪ُذط هَاؾى ْٖ ًزس ٮًٌب: ضثٖ

 يٌسّب. الوٌت٢ْ سسضٓ يٌس. ٪ُذط١ ًعلٔ ض٨ُ لٗس ٍ: »َٗٗل ٚوب الوًطاد ل٘لٔ لٗبئِ يٌس ض٨ُ ْبلٌجٖ -السٗي

 (.15 -13: 53) «الو١ٍ٫ رٌٔ

 -22: 75) «ًبنطٓ ضثْب ٮل٢. ًبؾطٓ َٗهئصٚ ٍرَُٗ: »الٗ٘بهٔ َٗم ٗطًٍِ ٍالو٭هٌَى ثل -ْحست الٌجٖ ٟ

 ْٖ الط٬ٗٔ ْؿل ٮسطائ٘ل ثٌٖ لطَ٘خ الٌط٫ت٘ي، ْٖ ٗٔط١ رسوبً ٪ٗؿبً، الٗط٨ى ًهط ْٖ الطة ْل٘ٛي( 23

 !!!هًطارِ ْٖ ًجِ٘٘ يٌْب ٍٗٔحطم اٙذطٓ، ْٖ ٮل١ب اٝس٠م ه٭هٌَ يٌْب ٗحطم ح٘ج السً٘ب

 :الط٬ٗٔ حَل يطضٖ ٮضطأ

 ظٗبزٓ ٮٟ -حٌ٘صا٘ ض٬ٗتِ تٛي ْلن ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل ٪هب شا٘، ٍٟ شا ٟ! ٠ٚ: الوٌبنط

. ض٪١ هب الٓ٭از ٚصة هب: »٪ًٓسْب اٙٗبت ثسٟلٔ ايتجبضاً ال٘ٗ٘ي، ٍضٍح ثبلجػطٓ ٪ٕ الٗلت، ثجػط الوًطْٔ

 السسضٓ ُٗط٢ ٮش. الو١ٍ٫ رٌٔ يٌسّب. الوٌت٢ْ سسضٓ يٌس.  ٪ُذط١ ًعلٔ ض٨ُ ٍلٗس. ٗط١ هب يل٢ ٪ْتوبضًٍِ

 (.1811: 53) « الٛجط١ ضثِ ٨ٗبت هي ض٪١ لٗس. ق٢ُ ٍهب الجػط ظاٌ هب. ُٗط٢ هب

 ٖلَة: »للط٬ٍس ٚوب ٪ثػبضٗ ْللٗلَة -ال٘ٗ٘ي ثٌَض الٓ٭از ًهط ٮٟ -ضثِ ٮل٢ حٌ٘صا٘ الٌهط ٗٛي ْلن

 ثؿ٘ب٧ ٖلَثٌب ٪ثػبض ٪ًٙط ٍ: »الًلَٕ ْٖ ٍ -الٗلَة ٪ثػبض(: 9 -8: 79) «ذبضًٔ ٪ثػبضّب. ٍارٓٔ َٗهئصٚ

 ثحٗبئٕ الٗلَة ض٪تِ ثل اٛثػبض ثوطبّسٓ الًَ٘ى تطُ لن...  ٪ضُ لن ضثبً ٪يجس ّٚ٘: ِْ٘ ٍ -ٮل٘ٙ ًهطّب

 ... اٝٗوبى

 الحبل قجً٘ٔ ٪ى ٮل١ب الٌّ٘طٓ، ح٘بتِ ق٘لٔ الوًطْٔ حٕ ثطثِ يبضْبً ٚبى ٍٮى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ ضسَل ٍ

 هب تبضٚبً -الَٛى ٚبّل يل٢ ٖسهِ٘ ٍاؾًبً اْٙبٔ ٪يل٢ ٮل٢ الٗسسٖ الكبئط ّصا ِْ٘ ٗك٘ط نطِ ْٖ ٖبؾ٘ٔ

 الك٘جٔهترل٘بً ثطٍحِ تطْٚب ٪ى ثًس -ثزخوبًِ نْطٗبً ٍضا٧ُ الل١ِ س١َ

 31: ظ يٗبئسًب،                        

 ضثِ هي َٗٛى ٪ى ٖبؾ٘ٔ الطٍح٘ٔ الحبلٔ ّصُ الوٗسسٔ، ًٓسِ ٍيي حت٢ -الل١ِ س١َ يوي هٌٗكًبً هتحللًب

 :الوٗسسٔ ًٓسِ ٍحت٢ ل٘س: ٪ز٢ً ٪ٍ ٪حس، الل١ِ ٍث٘ي ثٌِ٘ ل٘س: َٖس٘ي ٖبة

 حزبة ٮل١ب الوًطْٔ يي حزبةٗ ٨ًصا٘ ٗجٕ ْلن الج٘ي، هي ٮًٖ ثلكٓٙ ْبضْى ٌٗبظيٌٖ، ٮًٌٖ ٍثٌ٘ٙ ثٌٖ٘

 ٗتزِ ٗٛي ْلن الٌ٘٘طٓ، ًٓسِ ًَض حت٢ ٍالٌَض، الهلؤ حزتٓ ذطَٔ ْٗس -ٮق٠ٖبً ٗطتٓى لي الصٕ اٛلَّ٘ٔ
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 اٛيهن للطسَل التزطزٗٔ الحبلٔ ّصُ ثٗ٘ت لَ ٍ -ًٓسِ حت٢ سَاُ ًبس٘بً تبضٚبً -ضثِ ٮل٢ ٮل١ب حٌ٘صا٘

 ْلن ًحجِ، ٍٖؿ٢ ثطثِ ٮق٠ٖبً الَٛى ٍيي ًٓسِ يي ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ضتُل ٟ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢

 ٪حسٗ ًٗبٌْٗب ٍٟ ٗساًْ٘ب ٟ الوًطْٔ هي ثبةٗ ّصا ٗطؾبّب، ٪ُذط١ ثػَضٓ ثطثِ ٍٗطتُل ضثِ، ضسبٟت ٗجل٥ٍ

 .٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ َ٘طُ

 ثجػ٘طٓ ثل ٗٔط١، ٟ ٮلِ هي ٍحبضبُ الً٘ي، ثجػط ض٬ٗٔ تٛي لن حبلٔ، ٪ٗٔ ْٖ ٍٟ ٨ًصا٘ الط٬ٗٔ تٛي ْلن

 هٌت٢ْ يٌس:  الوٌت٢ْ سسضٓ يٌس.  ٪ُذط١ ًعلًٔ «ضثِٟ» ض٨ُ ٍلٗس «الٓ٭ازٔ» ض٪١ هب الٓ٭از ٚصة ٍهب: الٓ٭از

 الو١ٍ٫ رٌّٔ ْوب..  الو١ٍ٫ رٌّٔ يٌسّب ضحؤً -الووٌٛٔ ٍهًبضرْب الوًطْٔ هساضد هٌت٢ْ ٍّٖ الطّٚحؤ

 هب..  ٍاٍٛل٘ب٧ اًٛج٘ب٧ هي ٗسذلْب ثوي ٍهبزٗ٘ٔ، ضٍح٘٘ٔ ضحؤ..  تحػ٢ ٍٟ تحس٘ ٟ ضحؤ هي ْْ٘ب ثوب

 تلٙ ٮل٢ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل ْْ٘ب ٍغل التٖ ْبلسسضٓ الس٘سضٓ، يٌس ٮل١ب - العل٢ٓ ْٖ ّٖ

 غل٢ الطسَل ٪ى ٚوب ٮلْ٘ب، ٍت٫ٍٕ ثْب ت٫تن الو١ٍ٫ ٍرٌّٔ ٍ٪ُهْب، الطحؤ ٮهبم الوًطْٔ، هي الًل٘ب الوسضرٔ

 ٨ذط هحل اٙٗبت ّصُ ٍلتٓػ٘ل...  الوٛطّه٘ي ٍاٍٛل٘ب٧ اًٛج٘ب٧ ٮهبم السسضٓ، غبحت ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣

 «.1» ٌٗبسجِ

 :الٌبنطٓ الٌبؾطٓ الَرَُ
__________________________________________________ 

  الٌزن سَضٓ ْٖ -ثبلٗط٨ى الٗط٨ى تٓس٘ط ْٖ الٓطٖبى: تٓس٘طًب ْٖ ْػ٘لٌبُ ٚوب/ -(1) 

 32: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍحت٢ الط٬ٗٔ، ٟ الطيبٗٔ، ًهطٓ ٮل١ب ضثْب ٮل٢ ًهطتْب ْل٘ست الٗ٘بهٔ، َٗم الٌبنطٓ الٌبؾطٓ الَرَُ ٪هب ٍ

 ٟ الً٘ي ًهط ٮى١ ح٘ج الهبّطٗٔ، الَرَُ ّٖ ٍٟ الوسضرٔ، ثتلٙ ثٌَضال٘ٗ٘ي، ضثِٛ الل١ِ ضسَل ض٪١ هب ٚوخل

 .ًبنطٓ يَ٘ى: ًٓسْب ٮلْ٘ب ثل «ًبنطٓ...  ٍرَُ» الَرِ ٮل٢ ٌٗست

. ثبسطٓ َٗهئصٚ ٍرَُٗ ٍ: »الط٬ٗٔ الطيبٗٔ ًهط َّ ٮًوب ٌّب الٌهط ٪ى يل٢ ثٌ٘٘ٔ زٟلٔ التبل٘ٔ اٙٗٔ ْٖ ٪ذ٘طاً ٍ

 الهبّطٓ الَرَُ ٮل٢ ٌٗست ٠ْ الٗلَة، ٪ًْبل هي َّ الهي ٮش( 25 -24: 57) «ْبٖطٓ ثْب ًٗٓل ٪ى تهي

 الساّ٘ٔ، الٓبٖطٓ ٮل١ب تهي ٟ ْبلجبسطٓ هتٗبثلٔ، الٌبؾطٓالجبسطٓ الَرَُ ٌْْب٘ -يًَْ٘ب ٍٟ الزسوبً٘ٔ

 ... الطبهلٔ للطحؤ اًتهبضاً الطيبٗٔ، ًهط ضثْب ٮل٢ تٌهط الٌبؾطٓ، الطحؤ ٮل١ب تهي ٟ ٍالٌبؾطٓ

 :ٍالٗط٨ى التَضآ ْٖ الطة ٚطسٖ
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 لِ -٪ٗؿبً -الٗط٨ى ْٯلِ الطٓبِ، اٛظضٔ الًٕٗ٘ هي غًٌٔ ضجِ ٚطسٖ يل٢ ٮسطائ٘ل ٮلِ ٚبى ٮشا: ضثٖ

 :الٗط٨ى ٮلِ ٪ى ٮل١ب ٚطس٘بى ٚبى ٮش التزس٘ن هطٛلٔ ْٖ س٘٘بى ْْوب ٚطسٖ٘،

 !.ٚطسِٟ٘ ٍسًٔ التَضآ تصٚط ٍٟ ،«ٍاٛضؼ السٛوَات ٚطسِ٘٘ ٍسى» 

 زٍى اٝسن ْٖ اٟ تََإْ ٠ْ الًٕٗ٘، هي ثػًٌٔ يٌِ ًٗج٘ط التَضآ ْٯى. الٛطسٖ اسن ْٖ ٮل١ب..  ٠ٚ: الوٌبنط

 :الكَض ٚبى ٮسطائ٘ل ثٌٖ ضَ٘خ ض٨ُ حٌ٘وب التَضآ ٝلِ الٛطسٖ ٮش الوسو٢٘،

 ٍ٪ضؾِ، سوَاتِ هي الَٛى، ٗسى الٗط٨ى ٮلِ ٚطسٖ ٪ى حبى..!  ضّٓبِ ٪ظضٔ يٕٗ٘ رٌسِ ٍ -الَحٖ رجل

 لًلوِ ٍتٗسٗطُ، لحٛوِ الًَٛ٘ٔ الَاسًٔ الوزبٟت يي ٌٚبٗٔ ٮل١ب َّ ْوب رٌسبً، ٪ٍ حس٘اً لِ ٗحس٘ ٪ى زٍى

 ٮل١ب ٮلِ ٟ الل١ِ: »الولٛ٘ٔ السلكٔ يي ثِ ٢ٌّٛٗ الًطش ٪ى ٚوب الٗؿب٧ هٗبم يي ٌٚبٗٔ الٛطسٖ ح٘ج ٍٖسضتِ،

 ٮلّب يٌسُ ٗطٓى الصٕ شا هي اٛضؼ ْٖ ٍهب الس٘وٍَات ْٖ هب لِ ًَم ٍٟ سٌٔ ت٫ذصُ ٟ الَٗ٘٘م الحٖ َّ

 هب ًٗلن ثٯشًِ

 33: ظ يٗبئسًب،                        

 ٗ٭زُٔ ٍٟ ٍاٛضؼ السٛوَات ٚطسِ٘٘ ٍسى ثوبضب٧ ٮلّب يلوِ هي ٧ ثطٖ ٗح٘كَى ٍٟ ذلْٓن ٍهب ٪ٗسْٗن ث٘ي

 ح٘بتِ: هي اٙٗٔ، ًٓس ْٖ ْػ٘ل يوٛب  ٪ذط١ يجبضٓ ٌّب ٍالٛطسٖ٘( 255: 2) «الًه٘ن الًلٖ٘ ٍَّ حٓهْوب

 ض٭ٍى هي ٍ -ٍحبضبُ هبزٕ ٚطسٖ يل٢ ٍٗسٛي َٗٗم ٠ْ ثِ، ٖبئن ٧ ضٖ ٍٚل ثٌٓسِ ٖبئن َْْ ٍَٖ٘٘ه٘تِ،

 ٍهٔلِٛ هٙلِٛ ٍهٌْب ًَمٗ، ٍٟ سٌٔ ت٫ذصُ ٍٟ يلِ٘ ٌٗبم ٍٟ ِْ٘ ٗزْل ٍٟ ُٗٓل ٟ الصٕ يلوِ: الٛطسٖ

 ٍهٙلِٛ يلوِ َٖ٘٘ه٘٘تِ ٚطسِ٘٘ ٍس٘ى ٪رل...  ثٯشًِ ٮلّب ضٓ٘ى ٍٟ هلِٛ ْٖ ت٫ح٘ط ٍٟ تَٛٗي ٠ْ -للَٛى

 ٚٯلٔ ٍٟ الكَض، يٌس الًٕٗ٘ ضجِ يل٢ ًٍٗٗس َٗٗم ٮا ٮسطائ٘ل ٚٯلِ ٟ...  ٍاٛضؼ الس٘وَات ٍسى: ٍهٔلِٛ

 ْٖ هلَٛتٙ ل٫٘ت: »غلَاتْن ْٖ يجبزُ ٗسيَُ ٍلصلٙ..  السوب٧ ْٖ ٮل١ب هلَٛتِ ل٘ست...  اًٝز٘ل

 الٗط٨ى ٮلِ ٍهلَٛت ٍٖسضٓ ٍيلن هٔلٙ سًٔ ٮى ثل -شا٘ ٍٟ ّصا ٟ«« 1» السوب٧ ْٖ ٚوب اٛضؼ

 ثٛل ٮًِ ٪ٟ( »3: 34) «اٛضؼ ْٖ ٍٟ الس٘وَات ْٖ شض٘ٓ هخٗبل يٌِ ًٗعة ٟ» ٪روى الَٛى َّ ٍهزبلِ

 «ٚسجت ثوب ًٓس ٚل يل٢ ٖبئن َّ ٪ْوي( »106: 2) «ٖسٗط ٧ٚ ض٢ ٚل يل٢( »54: 41) «هح٘ف ٧ٚ ضٖ

 (.56: 11) «ثٌبغ٘تْب ٨ذص َّ ٮل١ب زاثٔ هي هب( »33: 13)

 :التَضآ ٝلِ ٨ذط ٚطسٖ

 ٖبل ٗولٔ ثي ه٘رب الٌجٖ ٮى ٖبئلًب سَا٧ٚ، يل٢ ٚبلٗط٨ى، التَضآ، ْٖ الٛطسٖ ٚلؤ تَح٘س ٖس: ... ضثٖ

: الل١ِ ْٗبل ٍضوبلِ، ٗوٌِ٘ يي ٍَِٖٗ السوب٧ رٌس ٍٚل ٚطسِ٘٘ يل٢ ربلسبً الل١ِ ٠ٚم ٮسوى: الولٙ ٛذبة
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 ٖبل ثوبشا؟: الل١ِ ْٗبل ٪ََِٗ، ٪ًب: ٍٖبل الل١ِ ٪هبم ٍٍّٖ الطٍح ٍذطد ّٛصا، ّصا ْٗبل ٪ذبة، َُٕٗ هي

 :الل١ِ ْٗبل ٪ًج٘بئِ، ٚل ثْٓن ٚصة ضٍح ٍ٪َٚى ٪ذطد
__________________________________________________ 

 اًٟزل٘ل٘ٔ الػلَات هي رولٔ ّصُ/ -(1) 

 34: ظ يٗبئسًب،                        

 (.12: هٌِ 2 ٍ 22: اٛٗبم -1) ٚصا ٍ٪ًْل ٪ذطد ٍتٗسض، تَُِٗ ٮًٙ

 :لٞلِ الهلن ٍٚطسٖ التَضآ

 ْٖ الٌع ح٘ج هٌِ، الوًٌٖ ْٖ ضبسى ثَى ٍيل٢ الٛطسٖ، لٓهٔ ْٖ سَا٧ يل٢ ّوب ٪رل،: الوٌبنط

 تلٛن ٖؿ٘ٔ ٍ -ٍاٛهبم الطوبل ال٘و٘ي ثحسٍز الٛطسٖ حس٘ حن الٛطسٖ شلٙ يل٢ ٮلْْب ٪رس التَضآ

 .يلِ٘ رلس الصٕ ٚطسِ٘ حس٘ يل٢ الزسن، هحسٍز التَضآ ٮلِ ٪ى١ للزسن ال٠ظهٔ الحسٍز

 ثًس ٪ٚبشٗجِ يل٢ ٫ًتٖ ٍٖس! ٚوخلِ ٚصثٔ ًََٗٛا لٖٛ ٪ًج٘بئِ ٚل ثْٓن الٛصة ضٍح اٝلِ ّصا ٗطسل ٪ذ٘طاً ٍ

 .ضبسى ثَى اٝلْ٘٘ي الٛطس٘٘٘ي ث٘ي ٌْْب٘! ح٘ي

 :السوب٧ ٍٮلِ الٗط٨ى

: ٖبئلٔ -ٍالسوب٧ اٛضؼ ْٖ ٪ٍ السوب٧ ْٖ اٝلِ تحٟ٘ع ٨ٗبت ٌّب٘ ٚصلٙ: اٛلوبًٖ ٌْسض الٗس٘س السٚتَض

 ثٛن ٗرسّ ٪ى السوب٧ ْٖ هٓي ٪هٌتن ٪م( »84: 43... ) «ٮلِ اٛضؼ ٍْٖ ٮلِ السوب٧ ْٖ الصٕ َّ ٍ»

: 67) «ًصٗط ّٚ٘ ْستًلوَى حبغجبً يل٘ٛن ٗطسل ٪ى السوب٧ ْٖ هٓي ٪هٌتن ٪م* توَض ّٖ ْٯشا اٛضؼ

16- 17.) 

 ذلِٗ ْٖ الطة تحٟ٘عاى تٌبٖؿْوب، يل٢ ْْوب ٍالسوب٧، اٛضؼ ْٖ تَح٘ٛع الل١ِ ٪ى تسلي اٍُٛل٢ ح٘ج

 !.ْتُزسٟوبًِ

 الًلن ٍهزبٟت اٛلَّ٘ٔ هٛبًٔ سًٔ تج٘٘ي  اٍٛل٢ ح٘ج تَْاُ، هب يل٢ زٟلٔ ٍٟ هٌبٖؿٔ ٠ْ ٠ٚ،: الوٌبنط

 شاتِ ٮىّ ٟ ثبلسوب٧، هلَٛتِ ترع الصٕ اًٝز٘ل ٮلِ ذ٠ِ يل٢ ٍالسوب٧، اٛضؼ ْٖ اٝلْ٘ٔ ٍالٗسضٓ

 ْْل ٍالُطة، الططٔ ْٖ ًجٖٞ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوساً ٮىّ: ٗٔٗبل ٚوب -ٍاٛضؼ السوب٧ هٛبى ْٖ ٚبئٌٔ

 ٍاحسٓ؟ لحبلٔ الوٛبً٘ي ْٖ ١ٍ٫ٗ ٪ًِ يبٖل ٗهي

 35: ظ يٗبئسًب،                        
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 نطِ ٍالسوب٧ ْبٛضؼ! ٍسوبئِ ٪ضؾِ ْٖ هستٛي شاتِ ٪ى ٟ ث٫روًِ الَٛى ْٖ ٮلِ الٗط٨ى ْٯلِ

 .لصاتِ ٟ اٛلَّ٘تِ

 ْٖ هٓي ٮل١ب هٌِ الوًٌٖٞ ْل٘س ٮشاً حبً٘بً، يٌِ تًج٘طاً «هٓيْ» تَٛى حت٢ اٝلِ ثصٚط١ ت٫ت لن الخبً٘ٔ اٙٗٔ ٍ

 هي لٖ ٚبى هب: » اٛيل٢ الوٜ هي ٍّن ٍَؿجِ، ثطحوتِ ٪هطُ يي ٗػسضٍى الصٗي الطة يو٘بل هي السوب٧

 «ربًت ٚل هي ٍٗٔٗصَْى  اٛيل٢ الوٜ اٮل٢ ٗسٛوًَٛى ٟ( »69: 38) «ٗرتػوَى اٮل اٛيل٢ ثبلوٜ يلن

 ض٘ئبً ضٓبيتْن ت٢ٌُُ ٟ السوَات ْٖ هٓلَٙ هي ٚن ٍ: »سوَاتِ ٢ْ الٗبقٌ٘ي يو٘بلِ هي َ٘طّن ٪ٍ( 8: 37)

 لٌطسل* هزطه٘ي َٖمٍ ٮل٢ ٪ُضسلٌب ٮًب ٖبلَا( »26: 53) «ٍٗطؾ٢ ٗطب٧ لوي الطّحوي ٫ٗشى ٪ى ثًس هي ٮل١ب

 (.32: 51) «ق٘ي هي حزبضٓ يلْ٘ن

 ْلوب: »ضثْن ث٫هط ق٘ي هي حزبضٓ ْٖ ًٝصاضّن لَـ َٖم يل٢ ٪ضسلَا ٚوب  تًبل٢ ٪هطُ هػبزض ْْن

 (.82: 11) «سز٘٘ل هي حزبضٓ يلْ٘ب ٍ٪هكطًب سبْلْب يبلْ٘ب رًلٌب رب٧٪هطًب

 َْْ -الٗط٨ى ٮهبم الحس٘از ًٗتجطّب ٍّل..!  ٍالٗط٨ى التَضآ ٮلِ ث٘ي: ضبسى ثَى هي ٌٍّب٘ ٌّب ث٘ي ْٛن

 رب٧ٚن حن: »... الٌج٘٘٘ي ٮهبم ًجِ٘٘ ٍ٪ى ٚوب الًْسٗي، يل٢ ٍٮهبمٗ هْ٘وي ٮل١ب َّ ّل ٪م ؟.. يٌْب يطث٘ٔ تطرؤ

 (.81: 3« )لتٌػطًِّ ثِ لت٭هٌي( الٌجَ٘٘ى ْٗب) هًلٛن لوب هػس٘ٔ ضسَلٌ

 36: ظ يٗبئسًب،                        

 (3) الوٗبضًٔ                        

 

 :ٚػَضتِ اًٝسبى ٗرلٕ التَضآ ٮلِ

 ... :هٌْب التَرِ٘، ٖبثلٔ َ٘ط تػبضٗح ْٖ ثرلِٗ الطة تطجِٟ ٪ذط١ ٨ٗبت ٌّب٘ حن... 

 غَضتٌب يل٢ اًٝسبى ًًول: الل١ِ ٍٖبل( 26... ) ٫ٚرٌبسْب ٍالجْبئن ٫ٚرٌبسْب اٛضؼ ٍحَش الل١ِ ًْول

: 9 تٙ ٍ( )2 -1: 5 تٙ) ٍ٪ًخ٢ شٚطاً ذلِٗ غَضٓ يل٢ غَضتِ، يل٢ اًٝسبى الل١ِ ْرلٕ( 27) ٍٚطجٌْب

7.) 

 ثَحستِ الل١ِ ٮى ْْل! ٍاًَٛحٔ الصَٚضٓ ْٖ حت٢! ٚػَضتِ اًٝسبى ذلٕ الل١ِ ٪ى: يز٘جٔ تػبضٗح ْْصُ

 .٪ًخ٢؟ ٍٟ شٚط ٟ ٍحستِ يل٢ احتٓبنبً  ذٌخ٢ ٮًِ ٪م ٍ٪ًخ٢؟ شٚط: ٮحٌبى ٮلْبى ٌّب٘ ٪م! ٍ٪ًخ٢ شٚط

 !.غَضتِ يل٢ ٨زم ذلٕ الل١ِ ٪ى ٪حبزٗخٛن ْٖ َٗرس ٍٖس: ضثٖ
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 ٍّٖ ٟ ّٚ٘ السس٘بس٘ي، ث٫ٗسٕ ٪حبزٗخٌب ْٖ تسذ١لت ٮسطائ٘ل٘بت ْْٖ ْٚصُ ٧ٚ ضٖ هي ٗٛي هْوب: الوٌبنط

 هب ٮل١ب هتَاتطاً ٚبى ٍٮى حسٗخبً ًػسٔ ٟ ًحي( 11: 33) «٧ ضٖ ٚوخلِ ل٘س» ٪ى: الٗط٨ى لتػبضٗح هربلٓٔ

 .ٗربلِٓ لن ٪ٍ الل١ِ ٚتبة ٍإْ

 ٟ ه٢ًٌ ْٖ ًػبً ٗزًلِ َّ ثل شلٙ ذ٠ِ يل٢ ٗسلٌب هب يٌِ السبٖكٔ الحسٗج ٪لٓبل ثًؽ ْٖ ٌّب٘ حن

 :ٚج٘طاً يلَاً يٌِ الل١ِ  تًبل٢ التطجِ٘، ثجبة لِ غٙلٔ

: الل١ِ ضسَل يي ضٍٕ ْ٘وب تَٗل هبشا: للوسلو٘ي يطط اٝح٢ٌ اٛئوٛٔ ذبهس يلٖ ثي هحوس للجبٖط ٗٔٗبل... 

 الل١ِ ضسَل يٌس ٗتسبث٘بى ٚبًب ضرل٘ي ٮى...  تصّت ح٘ج ل٘س: َْ٘ٗل غَضتِ؟ يل٢ ٨زم ذَلَٕ الل١ِ ٮى١

 ْٯى ّصا تٗل ٟ: »٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ْٗبل ٗطجْٙ، هٓي ٍٍرِٓ ٍرْٓٙ الل١ِ ٖج٘ح: لٚذط ٪حسّوب ْٗبل

 !.«غَضتِ يل٢ ٨زم ذلٕ الل١ِ

  الطسَل ًْبُ ٍلٗس غبحجِ ٍَّ الٗبئل سجِٛ هٓي ٮل٢ ضارى غَضتِ ْٖ الُبئت ؾو٘ط ْٯى

 37: ظ يٗبئسًب،                        

 ٗطجِ هي َْرِ الػبلح٘ي، ٍ٪ٍل٘بئِ الل١ِ ٪ًج٘ب٧ هي ٪ثٌبئِ ٍسبئط ٨زم ٗطول يبمٗ ذ٫ٌٌ ٪ًِ ايتجبضاً شلٙ يي

 ْٯى! .. ٍاٝضٛبل اٛلَاى اذت٠ِ ضَن اًٝسبً٘ٔ الػَضٓ ْٖ لتطبثْْب الَرَُ رو٘ى ٗطول ٍاحساً ٮًسبًبً

 .غبحجٙ غَضٓ يل٢ ٍثٌِ٘ ٨زم ذلٕ الل١ِ

 (4) الوٗبضًٔ                        

 

 :ْ٘ستطٗح ٍٗتًت ٢ً٘ٗ التَضآ ٮلِ

 :تَٗل ٮش اًٝسبى ٗتًت ٚوب ٗتًت التَضآ ٮلِ ٪ى الربقئٔ الوطبثْٔ تلٛن ٍهي: الوٌبنط

 ْٖ ْبستطاح يول الصٕ يولِ هي السبثى الَ٘م ْٖ الل١ِ ٍْطٌ. رٌسّب ٍٚلّ ٍاٛضؼ السٛوَات ٫ْٚولت» 

 الصٕ يولِ رو٘ى هي استطاح ِْ٘ ًِٛ السبثى الَ٘م الل١ِ ٍثبض٘. يول الصٕ يولِ رو٘ى هي السبثى الَ٘م

 (.4 -2: 1: تٙ) «ذبلٗبً الل١ِ يول

: ًٌٖٗ الل١ِ، سجت َٗم التَضآ تًتجطٓ ٍَ٘طّب، الح٘تبى غ٘س هي الًول ثٗكى ِْ٘ ٪هطتن الصٕ السجت َْ٘م

 .ٚج٘طاً يلَاً شلٙ يي  ٍتًبل٢ سجحبًِ ٍتًجِ، ًَػٓجِ يي ٍاستطاحتِ ذلِٗ، يي ٖكًِ

 .الجست؟: اٟستطاحٔ َٗم ْٖ الٗط٨ى ض٪ٕ َّ ْوب: ضثٖ
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 السٛوَات ذلٌٗب لٗس ٍ: »ٖبئلٔ اٝستطاحٔ ٍ٪ٚصٍثٔ التًت ذطأْ ت٥ٌٓس الٗط٨ى ْٖ تػبضٗح ٌّب٘: الوٌبنط

 ٍلن ٍاٛضؼ السٛوَات ذلٕ الصٕ الل١ِ ٪ى ٗٓطٍَا لن ٪ٍ( »38: 50) «لَُة هي هسٌ٘ب ٍهب ستٔ ْٖ ٍاٛضؼ

 ذلٍٕ هي لجسٍ ْٖ ّن ثل اٍٛل ثبلرلٕ ٪ًٌْ٘٘ب( »33: 46) «الوَت٢ ٗحٖ٘ ٪ى يل٢ ثٗبزض ثرلْٗي ًٕٖٗٓ

( ... 9: 43) «الًل٘ن الًعٗع ذلْٗي١ لَ٘ٗلي١ ٍاٛضؼ السٛوَات ذلٕ هي س٫لتْن لئي ٍ( »15: 50) «رسٗس

 َٗاغل ْْل...  ال١ٌػٓت هي اٝستطاحٔ ٍالتًت الًٖٟ يي  تًبل٢ الطة سبحٔ تٌع١ُ ٖٟ٘ؤ تػبضٗح هي ٮلْ٘ب ٍهب

 ًسرٔ الٗط٨ى ٪ى: السبٖكٔ ْطٗتِ الحساز

 38: ظ يٗبئسًب،                        

 !.الًبضهٔ الرطاْبت شٗ٘ب٘ هي يطث٘ٔ

 (5) الوٗبضًٔ                        

 

 ٚوب يٌِ الٌجَٓ ثطٚٔ است٠ة ٮل٢ ْ٘ؿكطُ ضثِ ٗٓػطَو التَضآ ًَٗٗة! ْ٘ػطَو ًَٗٗة ٗػبضِو التَضآ ٮلِ

 ! ..ٮسحبٔ ٪ثِ٘ يي ثرسيتِ استلجْب

 !.يٌْوب الٌجَٓ ثطٚٔ ٟست٠ة ضثِ ٍٗػبضو ٪ثبُ ٗربزو اٍٛ٘ل ٮسطائ٘ل ظي٘ن

 !.التُلت الرساو يل٢ اٝسطائ٘ل٘ٔ الٌجَٓ ثٌبٗٔ ٗجٌٖ ّٚ٘ اٍٛل ٮسطائ٘ل ظي٘ن ٮل٢ ْبًهطٍا ٪ٟ

 ٪يس١ ٍهرتلْٗ٘ب التَضآ ّصُ ٮى: الَٗل غطاحٔ لٌب ٗحٕ ٪٠ْ! ٍاًٝز٘لَ٘ى اٝسطائ٘لَ٘ى الطٍحَ٘ى ٪ْٗب... 

 !.ٍ٪ٍل٘بئِ الل١ِ ٮل٢ ٍتٌسجْب ٮل١ب ْطٗٔ، تجٖٗ ٟ ح٘ج ٍتطبضًِٗ، الٛطام ًٍٛج٘بئِ لل١ِ الرػَم ٍ٪لسٜ

 !ًػِ؟ هب! ٠ٚ! ٪٢١ً! شا٘ ّٚ٘: الطٍحَ٘ى

 !:ًٍتبرِ الػطاو ٪ضؼ

 :ٖبئلٔ ٍضَٚتِ ٍَٖتِ ثٯسطائ٘ل، ًَٗٗة تسو٘ٔ ٍرِ التَضآ تصٚط ٮًِ ٪رل،: الوٌبنط

 الجكي ْٖ. يلِ٘ ٗطز٘ ٪ًْبلِ ثحست. قطِٖ ثحست ًَٗٗة ًٗبٖت ٪ى هعهىٗ ٍَّ َْٗشا هى ذػبم ْللطة

 (.3 -2: 12 َّضى) ٍَلت الو٠٘ هى ربّس -الل١ِ هى ربّس ٍثَٗتِ ٪ذِ٘ ثًٗت ٖجؽ

 ٪ضام ْسٛاى هي رب٧ ٮش لًَ٘ٗة الل١ِ نْط: »حٌ٘وب ٚبى! ٍه٠ِٚ الل١ِ يل٢ لًَ٘ٗة الوهٓطٓ الوزبّسٓ ّصُ ٍ

 ْسيب ٮسطائ٘ل، اسوٙ َٗٛى ثل ًَٗٗة، ثًس ْوب اسوٙ ٗسيٖ ٟ ًَٗٗة، ٮسوٙ: الل١ِ ٍٖبل. ٍثبضِٚ

 (11 -10: 35 تٙ) «ٮسطائ٘ل اسوِ

 39: ظ يٗبئسًب،                        
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 !:ٍذلِٗ الربلٕ يل٢ ٗتُلت التَضآ ٮسطائ٘ل

 قلَو حت٢ ٮًسبىٌ ٍغبضيِ ٍحسُ ًَٗٗة ْجٖٗ: »هػبضيتِ ْٖ الل١ِ َلت ٪ًِ التسو٘ٔ ّصُ ْٖ الَرِ ٍ

: ٍٖبل. هًِ هػبضيتِ ْٖ ًَٗٗة ْرص ح٢ٕ ْبًرلى ْرصُ ح١ٕٔ ؾطة يلِ٘ ٗٗسض ٟ ٪ًِ ض٪١ ٍلوٛب. الٓزط

 ٟ ْٗبل ًَٗٗة،: ْٗبل ٮسوٙ؟ هب: لِ ْٗبل. تجبضٌٖٚ لن ٮى ٪قلٗٙ ٟ: ْٗبل. الٓزط قلى ٖس ًِٛ ٪قلٌٖٗ

 !.ٍٖسضت ٍالٌبس الل١ِ هى ربّست ًٛٙ: ٮسطائ٘ل ثل ًَٗٗة ثًس ْ٘وب اسوٙ ٗسي٢

 اسن ًَٗٗة ْسيب! ٌّب٘ ٍثبضِٚ اسوٖ؟ يي تس٫لٌٖ لوبشا: ْٗبل ثبسوٙ، ٪ذجطًٖ: ٍٖبل ًَٗٗة س٫ل ٍ

 (.31 -25: 32 تٙ) «ًٓسٖ ًٍز٘٘ت لَرِ ٍرْبً الل١ِ ًهطت ًٖٛ: ٖبئلًب ٌْ٘ئ٘ل الوٛبى

 لٖٛ الٌجَٓ ثطٚٔ الل١ِ ْجبضِٚ «ٍَلت الل١ِ هى ربّس» ًَٗٗة يجسُ غبضو الل١ِ ٪ى: ثٌٟ٘ٔ تػبضٗح ْْصُ

 ٮلِ ثوػطو ْس٘طُ ٍ ٌْ٘ئ٘ل الوػبضئ هٛبى ٍسو٢ٛ «ٍثبضِٚ...  لًَ٘ٗة الل١ِ نْط» ث٫سِ هي ٗترلع

 ...!! ٮسطائ٘ل

 ْٖ تػطيِ حت٢ يٙجئِ، تًجِٓ يي ْتطٗحِ ٍاٛضؼ السٛوَات ذلٕ يي اٝلِ تُتًٙت ٪ى تَضاتٛن تٗتٌى ٠ْ

 !!.يٌِ ٗترلع ٍلٖٛ ٗجبضِٚ ٪ى ْتُلزئِ ْز٘ى لحس٘ ًَٗٗة يجسُ هػبضئ

، َّ ل٘س ٠ٚ،: ضثٖ  !.«غبضيِ ٮًسبًبً ٪ىّ: »ٗػطّح ح٘ج الل١ِ

 ًِٛ ٮسطائ٘ل، ٍسو٘بُ ٍثبضِٚ غبضيِ الل١ِ ٪ى: ٌّب٘ الوتٛطضٓ التػبضٗح ح٘ج! شا٘ َّ ٠ٚ،: الوٌبنط

: تػطّح ح٘ج التَضآ هصّت ْٖ الجً٘س ثصلٙ ل٘س ثبًٝسبى الل١ِ يي ٍالتًج٘ط ٍالٌبس، ٍه٠ئٛتِ الل١ِ َلت

 ٚل٦ يول ٌٗست ٍلصلٙ ٍاًٝسبى اٝلِ ث٘ي تو٘ع ٟ التَضآ ٮى: ْٗل ضئت ٍٮى اًٝسبى، غَضٓ يل٢ ٪ًِ

 !تو٘٘ع زٍى اٙذط ٮل٢

 40: ظ يٗبئسًب،                        

 !:اللُٔ ًٗطِ ٟ التَضآ ٮلِ

 ٚلؤ ٗٓسط ح٘ج ثبللُٔ، رْلِ ْٖ يجسُ، هػبضئ ْٖ ؾًِٓ ثًس التَضآ ٮلِ هي الًزت اٖؽ حن

 حن ٍؾًٓب ٪ثًسُ هب هٔطاهبً لِ ْ٘ب -ثبلؿس تٓسطاً -الل١ِ هػبضو: ة ٗٓسطّب يجسالل١ِ ثو٢ًٌ ٍّٖ «ٮسطائ٘ل»

 !!.٪ًَِّ هب رْلًب

 الٌجَٓ؟ ثطٚٔ الجطٚٔ ّصُ ٪ى لٛن ٪ٗي هي: ضثٖ

 ٍٖس...  الٌجَٓ ٮلّب ل٘ست الج٘ئٔ ّصُ تٌبست التٖ الربغٔ الجطٚٔ ٍ٪ى تٓس٘طّب، ٪ذط١ ٨ٗبت هي: الوٌبنط

 .ٌّب ثطٚتْب ٍ٪ذصُ تٌبست ٚوب ٮسحبٔ ٪ثِ٘ يي ًَٗٗة ذ٠ْٔ ٚ٘ٓ٘ٔ التَضآ تصٚط
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 (6) الوٗبضًٔ                        

 

 !!:ٍتُل٢ت ذسًٗٔ ٮسطائ٘ل ثٌٖ ْٖ الٌجَٓ ٪غل

 ْبذطد..  ضرت ٮًٌٖ: ٖبئلًب اٛٚجط اثٌَِ ي٘سَا زيب يٌ٘بُ، ٍٚلّت ٮسحٕ ضبخ لوب( 40 -1: 27 تٙ) 

 .. الوَت ٖجل ٪ثبضٚٙ حت٢ ٙٚل قًبهبً لٖ ٍاغٌى ٍغٙس الجطٗٔ ٮل٢ اٙى

 الجطٚٔ تَٛى حت٢ َٖلٖ ٮسوى: ًَٗٗة ٟثٌْب ْٗبلت ٮسحٕ، ظٍرْب ٠ٚم سبهًٔ ضْٗٔ ٍٚبًت ي٘سَ شّت

 ضثوب ٪هلس، ٍ٪ًب ٪ضًط ي٘سَ َّشا! ٪ه٘بُ: ٖبل ٗجبضٚٙ، ٖٚ ٪هط ٚوب قًبهبً لِ ٮغٌى. ٛذ٘ٙ ٟ لٙ

 .. ثطٚٔ ٟ لًٌٔ ٍ٪رلت ٚوتْبٍىٍ يٌِ٘٘ ْٖ ٫َْٚى ٪ثٖ ٗزٔسٌٜٖ

 ٗسِٗ ٪لجست ًَٗٗةٓ ٍ٪لجستْب ي٘سَ ح٘بة ٫ْذصُ ٪هطتِ، ٚوب ْػٌى..  َٖلٖ اسوى! يلٖٛ لًٌتٙ: ٖبلت

: ٖبل ٪ًت؟ هي: ٖبل..  ٪ثِ٘ يل٢ ٍقًبهِ حبلِ يل٢ ًَٗٗة ْسذل الوًع، رسٕ رلَز يٌِٗ ٍه٠هسٔ

: ٖبل ٗس٘طلٖ، ٮلْٙ: ٖبل السطئ؟ ّصُ هب: ٖبل ٍثبضٌٖٚ، قًبهٙ ُٚلْ: ٚلوتٌٖ ٚوب ًْلت ٖس ثٛط٘، ي٘سَ

..  ي٘سَ ٗسا ال٘سٗي ٍلٛي ًَٗٗة غَت الػَت: ٖبئلًب ْزسِ ي٘سَ؟ اثٌٖ َّ ٪٪ًت: ٛرٔس٘ٙ تٗسم

  ٪ًت ّل: ٖبل ي٘سَ ٪ًِ يل٢ ْجبضِٚ

 41: ظ يٗبئسًب،                        

!! ْططة ذوطاً لِ ٍٖسم ٫ْٚل..  ًٓسٖ تجبضٚٙ حت٢ ٙٚل لٖ ٖسٟم: ٖبل. َّ ٪ًب: ٖبل ي٘سَ؟ اثٌٖ َّ

 .الطة ثبضِٚ ٖس حٗل ٚطائحٔ اثٌٖ ضائحٔ ٪ًهط: ٍٖبل ْٗجلِ. ٍٖجلٌٖ تٗسم: لِ ْٗبل

 لٙ ضًَثبًتسزس لٙ ل٘ستًجس. ٍذوط حٌكٔ ٍٚخطٓ اٛضؼ زسن ٍهي السوب٧ ًسٕ هي الل١ِ ْلً٘ٔكٙ

 غطخ..  ٪ثِ٘ ٠ٚم ي٘سَ سوى ًٌْسهب. رساً يه٘وبً اضتًبزاً ٮسحٕ ْبضتًس ٪ثَُ ٪هطُ ثوب ي٘سَ ْزب٧! ٖجبئل

 :ْٗبل. ٪ٗؿبً ٪ًب ثبضٌٖٚ: ٛثِ٘ ٍٖبل رساً ٍهٔط١ٓ يه٘ؤ غطذٔ

 .هطت٘ي اٙى ت١ًٗجٌٖ ْٗس. ًَٗٗة زيٖ ٮسوِ ٪ٟ ْٗبل. ثطٚتٙ ٍ٪ذص ثوٛط ٪ذَ٘ رب٧ ٖس

 :يلِ٘ ٪ًٛط ٪ٗؿبً ٗجبضِٚ ٪ى ٪ثِ٘ يل٢ ٪غط ٍٚلوب..  ثطٚتٖ ٪ذص ٖس اٙى ٍَّ ثَٛضٗتٖ ٪ذص

 !!!.ًَٗٗة ٪ذَ٘ ٪ذصّب ٍٖس ٍاحسٓ ٮل١ب الجطٚٔ ل٘ست ٪ى

 !:رَْل نلَم التَضآ ٮسحٕ

 ٍَّ! ًَٗٗة ٪م ي٘سَ ٪َّ ٗجبضِٚ هي ٪ى هٌِ، ضٙ ْٖ الًه٘ن الرك٫ شٗب٘ ٧ ٗرك٢ التَضآ ٮسحٕ ْْصا

 ٗطرى ٟ ًْل ثوب ٌَٗٔجِٛ ٪ى ثًس ٍ -ٍذَجٓلًب ذك٫ً تعٗسُ لٖٛ ذوطاً ٗططة ٍذكئِ رْلِ يل٢ ل٘جبضِٚ ٗطٗس
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 ثطٚٔ تطرى ٟ ٍّٚ٘ ثٌبئْب يي تتُ٘ط ٠ْ ض٘ست ثٌبٗٔ ٫ًّْٚب ٍاحسٓ، ثطٚٔ ٮلّب تٛي لن ٪ًْب ايتصاضاً غٌى يوب

 ّصُ لًَ٘ٗة ٗٔوؿٖ الصٕ التَضآ ٍٮلِ ٍالً٘ي، الٗلت ٪يو٢ ٮشاً التَضآ ْٯسحٕ! هحلْب َ٘ط ْٖ ٪يك٘ت

 ٍذجل، ٍذك٫ٚ ٍيوِٚ يو٢ٖ يل٢ ثس٧اً ٮسطائ٘ل ًجَٓ ثٌ٘ت ْٗس الج٘ي، ّصا ْٖ الكَٔ ٪ي٢٘ الورتلسٔ الجطٚٔ

 !.ٍالُطٍض العٍض ٮل٢ ٍ٪ٖطثْب الحٕ يي ٪ثًسّب ْوب

 .ًٍَٗٗة؟ ٮسحٕ ض٫ى ْٖ ٮسحٕ ض٫ى ْٖ الٗط٨ى َٗٗل ْوبشا: ضثٖ

 :ٮلْ٘ٔ ثطبضٓ الٗط٨ى ْٖ ٮسطائ٘ل

ي، الٛصة يي لِ تكْ٘طاً ٗسِٗ، ث٘ي هب يل٢ ْٗ٘وي ٮش الٗط٨ى: الوٌبنط  ٍٟزٓ ًٗتجط ٍالط١٘

 42: ظ يٗبئسًب،                        

 ْؿحٛت ٖبئؤ اهط٪تِ ٍ: »ٖبئلًب -الس٠م يلِ٘ ٮثطاّ٘ن اهط٪ٓ ثْب ثط٥طت التٖ الجطبضت هي ًٍَٗٗة ٮسحٕ

 هٓبذطٓ يساز ْٖ لْوب الػسٟٕٗ َٗسّ ات٥جبو ًٍٗس( 71: 11) «ًَٗٗة ٮسحٕ ٍضا٧ ٍهي ثٯسحٕ ْجطّطًب

 ٮثطاّ٘ن ثًس ثٌجَتْوب ٍٗػطح(. 38: 12) «ًَٗٗة ٍاسحٕ ٮثطاّ٘ن ٨ثبئٖ هلٔ ٍاتجًت: »... اٝٗوبً٘ٔ

 ثبٝٗوبى ٫ٍٗهط ،(163: 4) «ٍاٛسجبـ ًٍَٗٗة ٍٮسحبٔ ٍٮسوبي٘ل ٮثطاّ٘ن ٮل٢ ٪ٍحٌ٘ب ٍ: »ٍٮسوبي٘ل

 ًَٗٗة ٍٮسحٕ ٍٮسوبي٘ل ٮثطاّ٘ن ٮل٢ ٪ًعل ٍهب ٮلٌ٘ب ٪ًعل ٍهب ثبلل١ِ ٨هٌب َٖلَا: »ٮلْ٘ن ٪ًعل ثوب

 (!!.136: 2) «ٍاٛسجبـ

 يي تطرؤ الػسٔ ٮى ّل التَضآ؟ هي يطث٘ٔ ًسرٔ الٗط٨ى ٮى: العٍض هٗبلتِ ْٖ الحساز ٖبئلْن ٗستوط ْْل

 .ٮسطائ٘ل؟ ثٛطاهٔ هس٘بً ٮل١ب التَضآ ثْصُ اٝٗوبى ْْل ٍالٛصة؟ الٓطٗٔ

 ٍتٛصٗجبً للٗط٨ى تػسٗٗبً ٮسطائ٘ل، ثٌٖ ٍ٪ًج٘ب٧ الطة ٍٖساسٔ...  ٍثٌ٘ٛن ثٌٌ٘ب سَا٧ ٚلؤ ٮل٢ ْتًبلَا ٪ٟ

 !!!.ٍ٪ًج٘بئِ الطة ٚطاهٔ هي تٌبل التٖ التَضآ لْصُ

 (7) الوٗبضًٔ                        

 

 ٪لسٌتْن ث٘ي الر٠ِ ٍٗلٖٗ الوسٌٗٔ لٌ٘هط ضطٚبئِ هى ٌْ٘عل اًٝسبى ذلٕ ٪ى ٌٍٗسم ٫ٗسّ التَضآ ٮلِ

 :ؾسُ ٗزتوًَا ٪ى هربْٔ

 .التَضآ؟ هي ّصُ ٪ٗي: ٮسحبٔ ضثٖ
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 ٮًوب ٖلجِ ٪ْٛبض تػَض ٚل ٍ٪ى. اٛضؼ ْٖ ٚخط ٖس اًٝسبى ضط ٪ى الطة ٍض٪١( 8 -5: 6 تٙ: )الوٌبنط

 ًًي ٪هحَ: الطة ْٗبل. ٖلجِ ْٖ ٍت٫سّ. اٛضؼ ْٖ اًٝسبى يول ٪ًِ الطة ْحعى. َٗم ٚل ضطٗط َّ

 .يولتْن ٪ًٖ حعًت ًٖٛ. السوب٧ قَ٘ض ٍ ٍزثبثبت ثْبئن هى اًٝسبى. ذلٗتِ الصٕ اًٝسبى اٛضؼ ٍرِ

 .ًَح قَْبى ٗصٚط حن...  الطة يٌٖ٘ ْٖ ًًوتِ ٍرِ ْٗس ًَح ٪هب ٍ

 43: ظ يٗبئسًب،                        

 !:٪ضثبثْب هربْٔ اٛلسي ثلجلٔ

 ... هسائي ًٛٓسْن ٗجٌَى ٍ٪ذلَا...  ٍاحساً لسبًبً ٚلْب اٛضؼ ٍٚبًت( 9 -1: 11 تٙ) 

 ٗوتٌى ٟ اٙى ٍ ثبلًول ٮثتسا٬ّن ٍّصا ٍاحس ٍلسبى ٍاحس ضًت شا َّ: ٍٖبل الوسٌٗٔ لٌ٘هط الطة ٌْعل

 .ثًؽ لسبى ثًؿْن ٗسوى ٟ حت٢ لسبًْن ٌّب٘ ًٍجلجل ًٌعل ّلن. ًٗولَُ ٪ى ٌٍَٗى هب ٚل يلْ٘ن

 الطة ٛى. ثبثل اسوْب زٔيٖ لصلٙ. الوسٌٗٔ ثٌ٘بى يي َْٛٓا اٛضؼ ٍرِ يل٢ ٌّب٘ هي الطة ْجسزّن

 !!.اٛضؼ ٚل لسبى ثلجل ٌّب٘

 ٠َٖ يي الٛبضّ -اًٝسبى ذلٕ يل٢ ٍالت٫سّ الحعى الطة ٮل٢ تٌست! اٝهبم ٚتبة تػبضٗح ْْصُ... 

 يل٢ الٗؿب٧ ْٖ ٗستٌػطّن ضطٚبئِ، ٪ٍ ضطِٗٛ هى اٛضؼ ٮل٢ ًعل -حبضبُ ٍ -ٍ٪ًِ حٕ، ٟ ٍي٠ٖ سبثٕ

 !.لُبتْن ثتٓطٕٗ روًْن ْٓطٔ -ٮٗبّب حجبّن التٖ ِْ٘، الٛبًٔ الَٗٛات

 هب ٮثػبض ٗوٌِٛ ٠ْ السوب٧؟ ْٖ َّ ٍّل ٍضط، ؾطّ الوسى ثٌبٗبتْن هي ٪ٍ ٍحستْن هي ٗلحِٗ ٚبى ْْل

 .ضطٚبئِ هى الٌعٍل ٮل٢ ٗؿكط لٖٛ -اٛضؼ ٍرِ يل٢ اًٝسبى ًٗولِ

 ٍٮي٘ب٧ٗ لسبحتِ، ٍتزْ٘ل  تًبل٢ لل١ِ تزس٘ن ْْٓ٘ب. اٝهبم الٛتبة ْٖ الجٌ٘ٔ التػبضٗح هي الًزت ْبٖؽ

 ٍ٪ذ٘طاً يولِ، ْٖ لِ ٍتحعٗيٌ ت٫سّ٘ٗ لطَٚتِ، ٍتحسٗسٗ لطثَث٘٘تِ، ٍتجسٗلٌ ٍحستِ، يي لِ ٍتٛخ٘طٌ لٗسضتِ،

 ْسجحبًِ اٝضتٗبٔ، ٪غَل ضَن الخبًٖ يي لٍٜٛل تطٕٗ٘ ٍ اللٓهبلو٢ًٌ، ْٖ ٍالجلجلٔ الجبثل ث٘ي ترل٘فٌ

 !.ٗػَٓى يوب  ٍتًبل٢ سجحبًِ يلِ٘ ٍ٪رط٨ّن! اٝهبم الٛتبة ه٭لٖٓ ٪رْل هب شلٙ، يي سجحبًِ

 .اٛلسي؟ ٝذت٠ِ ت٫ٍٗل الٗط٨ى ْٖ ٍّل: ضثٖ

 44: ظ يٗبئسًب،                        

 :اٛلسي اذت٠ِ سط ْٖ الٛتبث٘٘ي ث٘ي ضبسى ثَى

 ذلٕ ٨ٗبتِ هي ٍ: »َٗٗل ٍٚوب  تًبل٢ ٍحٛوتِ يلوِ يل٢ السالٔ اٙٗبت هي ٪ًِ ٍهٌْب ٪رل: الوٌبنط

 ٪ى ايتجبضاً( 22: 30) «للًبلو٘ي ٙٗبت شلٙ ْٖ ٮى ٍ٪لَاًٛن ٪لسٌتٛن ٍاذت٠ِ ٍاٛضؼ الس٘وَات
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 تَل٘ساً ذلِٗ ٍٚبى هر٘ٛط، َ٘ط هس٘ٛطاً الربلٕ ٚبى ْلَ« 1» ٍيلوِ الٓبيل اذت٘بض يل٢ زل٘ل الًٓل اذت٠ِ

 الرلٕ ٪رعا٧ ت٠ئن ٍحستِ يل٢ زل٘لًب حن ذلِٗ، ْٖ الوتٌبسٕ اٝذت٠ِ ّصا ٪ٗي ْوي ثبٝضازٓ، ٮٗزبزاً ٍٟ

 :اذت٠ْْب ضَن

 هي تط١ ّل الجػط ْبضرى« 2» تٓبٍت هي الطّحوي ذلٕ ْٖ هبتط١ قجبٖبً سوَات سجى ذلٕ الصٕ» 

 (.4 -3: 67) «حس٘ط ٍَّ ذبسئبً الجػط ٮل٘ٙ ٌٗٗلت ٚطت٘ي الجػط اضرى حن. ْكَض

 ٍالت٠ئن التٌبسٕ ٚوبل ٌٍّب٘ ثل ٍالػَض، اٛلَاى الورتلّ الرلٕ ّصا ث٘ي ٍتٌبْٖ تٓبٍت ٟ ٮًِ ٪رل... 

 تٌٗؿت ٟ الرلٕ ٪ضٛبل هرتلّ يل٢ الحبٚؤ الًز٘جٔ الَحسٓ ّصُ ٍلَٟ ٍْتَض، ْكَض زٍى ِْ٘ هح١ٛن

 ... الربلٕ اذت٠ِ يل٢ ٮل١ب ٨ٗٔ الرلٕ اذت٠ِ ٗٛي ٍلن التَح٘س، ثٌبٗٔ

 

 يل٢ -اٛضؼ ٍ السٛوَات ٍاذت٠ِ ٍاٛلَاى اٛلسٌٔ اذت٠ِ الجبضئ ٍحٛوتِ يلوِ ٨ٗبت ْوي ٪رل

 ... الورتبضٓ ٍٮضازتِ الربلٕ يلن يل٢ السٛال -ت٠ئوْب

 الًلن ٨ٗٔ -التَضآ ضَن -َّ ٍحبضبُ، للربلٕ، ٍالًٖٟ الزْل ٨ٗٔ التَضآ ًهطٗٔ ْٖ اٛلسي اذت٠ِ لٛي ٍ

 !!!.ٖبؼ ٪ًت هب ْبٖؽِ الٗط٨ى، ًهطٗٔ ْٖ ٍالٗسضٓ

 ٫ٗسّ ٚصلٙ الٗط٨ى ْٯلِ ًَح، قَْبى ْٖ ٫َْطْٖن اًٝسبى ذلٕ ٪ى التَضآ ٮلِ ٫ٗسّ ٮى: ٌْسض السٚتَض

 «٪روً٘ي ٫َْطٌٖبّن هٌْن اًتٗوٌب ٪سًَٓب ْلوب: »٪روً٘ي ٍُٗطْٖن
__________________________________________________ 

  ٍالوبزٗ٘ي اٝلْ٘٘ي ث٘ي حَاض: ٚتبثٌب ْٖ ّصا ْٖ الَٗل ْػلٌب لٗس/ -(1) 

  الر٠ئٕ شٍات ْٖ الوٌسَن الٗبئن التٌَٖٛٗ التٌبْٖ َّ الرلٕ يي الوٌٖٓ التٓبٍت/ -(2) 

 45: ظ يٗبئسًب،                        

 (43 :55.) 

 :اٛسٓ٘ي ث٘ي ضبسى الجَى

 ْبسترلّ: »ْطيَى ٙل ٮل١ب اٙٗٔ ّصُ ْٖ َّ ْوب الُطٔ ٪هب: ضبسى ثَى ٍاٛسٓ٘ي الُطٖ٘ي ث٘ي: الوٌبنط

 سلٓبً ْزًلٌبّن. ٪روً٘ي ٫َْطٌٖبّن هٌْن اًتٗوٌب ٨سًَٓب ْلوب. ْبسٗ٘ي َٖهبً ٚبًَا ٮًْن ٫ْقبيَُ، َٖهِ

 (.56 -54: 43) «لٚذطٗي ٍهخلًب
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 الطسل ٚص١ثَا لوٛب ًَح َٖم ٍ: »اًٝسبى ذلٕ ٪ى ًٍسهبً الل١ِ هي ٪سٓبً تصٚط ٟ ًَح قَْبى ْٖ اٙٗبت حن

 لتٛصٗجْن ثل -سجحبًِ ٛسِٓ ًت٘زٔ الوٛصث٘ي َطٔ تًتجط ٠ْ( 37: 25) «٨ٗٔ للٌبس ٍرًلٌبّن ٪َطٌٖبّن

 (.75: 37) «الوز٘جَى ْلًٌن ًَحٗ ًبزاًب لٗس ٍ: »يلْ٘ن ًَو لسيب٧ ًت٘زًٔ ٍ -ضسلِ

 ْٖ ٚوب ثٟ٘ي، ضبسى الٗط٨ى ْٖ ٚوب ْطيَى ٨ل ٨سِٓ ٪ى ٍث٘ي التَضآ ْٖ سجحبًِ ٪سِٓ ث٘ي الجَى حن

 ًٍبزم ٍحعٗي ٨سّ َْْ اًٝسبى؟ ذلٕ لوبشا ٍحعى، ٖلجِ ْٖ ت٫سّ  تًبل٢ ٪ًِ!: اٝهبم الٛتبة تػطٗح

 .ذلْٗن ٪ى: ًْلِ يل٢

 !.ٗػَٓى يوب  تًبل٢ ٪ًِ ٟ الطة، ٨سَٓا ٪ًْن ْطيَى ٨ل ًٗتجط الٗط٨ى ٍ

 !:ٍالٛخ٘ط الَاحس ث٘ي ٍٟ! ٍه٠ِٚ الل١ِ ث٘ي تٓطٔ ٟ التَضآ

 ّبرط ٖػٔ ْٖ تَٗل ٍٚوب ه٠ِٚ هي تو٘عُ ٪ٟ  ْجبٛحط١ -ثرلِٗ الطة تطجِ٘ ٪ًْب ح٘ي ْٖ ٍ -٪رل

 لْب ٍٖبل...  الطة ه٠٘ لْب ْٗبل. الطة ه٠٘ ٍرسّب ٍ( »14 -7: 16 تٙ: )ثٯسوبي٘ل ٍتجط٘طّب

 ... «الٛخطٓ هي ًٗسٛ ٠ْ ًسلٙ ٪ٚخط تٛخ٘طاً الطة ه٠٘

 ٟ الل١ِ َّ الٌسل ٚخ١ط الصٕ ٪ى ٚوب ْطز؟ روًْن يل٢ ٮًْن ْْل الو٠٘، ٠ٚم هي ًسلٙ، ٪ٚخط: َٖلِ ْٯى

 ًٓسِ، ه٠ِٚ ٪ى ٚوب ه٠ِٚ ٍَّ روى، ٍحستِ يل٢ ٪ٗؿبً َْْ ه٠ِٚ،

 46: ظ يٗبئسًب،                        

 !.التخل٘ج لتٌبٖؽ ٍهجطضاً شضًٗٔ التٌبٖؽ ّصا ٗت٫ت٢ ّصالٖٛ

 (8) الوٗبضًٔ                        

 

 ٍَّ اذت٢ٓ، ح٘ج الزٌٔ ْٖ ٨زم ٗٓط١ ٍٟ ٗٔط١ رسن ٍَّ ٍٗهلن ٍٗرسو ٍٗٛصة ُٗص التَضآ ٮلِ

 :ضطٚبئِ ٚوخلِ ٗػ٘طا ٪ى هربْٔ ٍظٍرتِ ٨زم ٍٗٔرطد! اًٝسبى ٫ٚضربظ ٪ضربظ

  ٪ٍغ٢ ٍ(: »26 -1: 3 ٍ 18 -16: 2 تَٛٗي) تَٗل ٚوب الًز٘جٔ ٨زم ٖػٔ ْٖ التَضآ تػبضٗح ّصُ... 

. ض٘ئبً هٌْب ت٫ٚل ٠ْ ٍالطط٥ الر٘ط هًطْٔ ضزطٓ ٍ٪هب ت٫ٚل الزٌٔ ضزط رو٘ى هي: ٖبئلًب ٨زم اٝلِ الطة

 .توَت هَتبً هٌْب ت٫ٚل َٗم ًٛٙ

 الزٌٔ؟ ضزط ٚل هي ت٫ٚل ٟ: الل١ِ ٖبل ٪حٗبً( حَا٧) للوط٪ٓ( ٮثل٘س ًٌٖٗ) الح٘ٔ ْٗبل

 .توَتب لئ٠ توسبُ ٍٟ هٌِ ت٠ٚ٫ ٟ: الل١ِ ْٗبل الزٌٔ ٍسف ْٖ التٖ ٮل١ب هٌْب ٫ًٚل: الوط٪ٓ ْٗبلت
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. ٍالطط الر٘ط يبضْ٘ي ٚبلل١ِ ٍتًَٛبى ٪يٌ٘ٛوب تٌٓتح حٌ٘صا٘ ٪ًِ يبلن الل١ِ ثل. توَتب لي: الح٘ٔ ْٗبلت

. ه٩ظض ًٛٓسْوب ٍغًٌب ق٘ي ٪ضٍأ ْربقب. يطٗبًبى ٪ًْوب ٍيلوب ٪يٌْ٘وب ْبًٓتحت ظٍرِ هى ٨زم ٫ْٚلْب

 الزٌٔ، ٍسف ْٖ اٝلِ الطة ٍرِ هي ٍاهط٪تِ ٨زم ْبذتج٫ الزٌٔ ْٖ ض٘بً هب اٝلِ الطة غَت ٍسوًب

 ّٚ٘: ْٗبل. ْرتج٫ت يطٗبى ًٖٛ ْرط٘ت الزٌٔ ْٖ غَتٙ سوًت: ٨زم ْٗبل ٪ًت؟ ٪ٗي: اٝلِ ٌْبز١

 َطتٌٖ الح٘ٔ: ْٗبلت لوبشا؟ ٍ٪ًتٙ: ْٗبل اثتلتٌٖ، الوطٓ: ْٗبل الطزطٓ؟ هي ٪ٚلت ّل. يطٗبى؟ ٪ًٙ يلوت

 شا َّ: اٝلِ الطة ٍٖبل...  ٪ٍٟزاً تلسٗي ثبلَرى حجلٙ، ٪تًبة ٪ٚخط: للوط٪ٓ ٖبل: ... للح٘ٔ ْٗبل... 

 ٍٗح٢٘ ٫ٍٗٚل الح٘بٓ ضزطٓ هي ٫ٍٗذص ٗسُ ٗوس ٍاٙى ٍالطط الر٘ط يبضْبً هٌب َٚاحس غبض ٖس اًٝسبى

 !!! ...«يسى رٌٔ هي ٫ْذطرِ اٛثس ٮل٢

 47: ظ يٗبئسًب،                        

 :اٝهبم الٛتبة هزبظض

 «توَتب لي» ٮثل٘س يسٍُ ٗػسٟٔ ٪ًِ ح٘ي ْٖ «توَت هَتبً» هٗبلتِ ْٖ الل١ِ ٗٛص٥ة اٝهبم للٛتبة ْوب

 .ٗوَتب؟ ٍلن ٪٠ٚ ْٗس

 ثٌتبرِ الًػ٘بى يي حٔصضا ٖس حٌ٘صا٘ ْْوب الًػ٘بى، هي الحبغل الطٍحٖ الوَت َّ ٌّب الوَت: ضثٖ

 .ٍضٌِٗ الٗلت هَت ٍَّ

 -ٍالطط الر٘ط ٍالو٘عاى ًٗطْبى ًَٗٛب لن ح٘ج ًٗػ٘ب لن ٪ًْوب ٮلّب هَت، الًػ٘بى ٪ى ْلٌٓطؼ: الوٌبنط

 !.الًػ٘بى ثسجت ٗوَتب حت٢ الوٛلٓ٘ي هي ٚبًب ْوب ٮشاً -التَضآ حست

 اٝلِ ْْل يبضْبً، اٙلْٔ هي َٚاحس غبض ٨زم ٪ى التػطٗح هى ح٘بًٓ، ٍيسهْب هَتبً الوًطْٔ تَٛى ّٚ٘ حن

 .يبضِ؟ ًِٛ ه٘ت ٪ٗؿبً

 ٫ٗهطُ ٍلصلٙ لْب، ذلِٗ ٪ًِ ضَن ٍالًٗل، الوًطْٔ ٍّٖ الكبئ ٍسبئل ٪ّن اثتُب٧ يي ٌْٗبُ ّٚ٘ ٪ذ٘طاً ٍ

 ٍالوًطْٔ؟ الًٗل ٍَّ الر٘طات ٪غل يي ًْ٘بً ٍهًطْتِ، قبيتِ ٮل٢ ثِ َّ ٗتَسل يوب ٗوًٌِ ْْل ٌٍْٗبُ؟

 ْٖ ٗطبضِٚ ٪ى ٗرط٢ ٚبى ٪ْْل ل٠ستٛوبل؟ ذُلٕ ٪ًِ ضَن الٛوبل سج٘ل ْٖ السلَ٘ يي ٍظرطاً

 هي ٫ٗٚل ٪ٟ ٮل١ب ٧ٚ لطٖ ٟ الزٌٔ يي ٫ْذطرِ الح٘بٓ ْٖ ترل٢سُ يي ذطٖ ٚوب ٚوخلِ، ٍغ٘ط الوًطْٔ

 روًْن ٗزوًَا ل٠٘ٛ لسبًْن ث٘ي ْجلجل ٚخطُ هي ذطٖ ٍٚوب اٙلْٔ، هي ٫ٚحس ْ٘ػ٘ط الرلس ضزطٓ

 !.يلِ٘ ُْ٘لجَا
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 ح٘بًٓ، الًو٘ب٧ ال٠ضًَضٗٔ يػ٘بًبً، ٍاثتُب٧ّوب هَتبً، ٍالوًطْٔ الًٗل ًٗتجط ٪ى: يطَا٧ٓ هط٘ٔ ٮل١ب ّصُ ٮىْ

 :ٍقبيتِ لوًطْتِ اًٝسبى ذلٕ الحٛ٘ن الربلٕ ٪ى هى قبئ، يلْ٘ب ٍالجٗب٧

 (.119: 11) «ذلْٗن لصلٙ ٍ: »ٍَبٗتِ ٍلطحوتِ( 56: 51) «لً٘جسٍى ٮل١ب ٍاًٝس الزي ذلٗت هب ٍ» 

 ٪ًْوب: الط٘كبى ثِ اَتبلْوب هب ضَن الح٘بٓ ْٖ ٗرلسا لن ٪٠ٚ ْٯشا الرلَز، هٗبثل ٌّب الوَت لًل: ضثٖ

 .ٍالوًطْٔ الح٘بٓ ضزطٓ ث٘ي ثَى ٌْْب٘ ٪٠ٚ، ٮى ٗرلساى

 48: ظ يٗبئسًب،                        

 ْ٘رلسا، الح٘بٓ ضزطٓ هي ٠ٚ٫ٗ ل٠٘ٛ شا٘ ثًس ٪ذطرْوب الل١ِ ٪ى: اٙٗبت تػبضٗح ذ٠ِ ّصا: الوٌبنط

 ٪ى هى الوَت، ٍَّ لٌِٓ٘ سججبً اٛٚل َٗٛى حت٢ للرلَز ضهعاً الوًطْٔ ضزطٓ هي اٛٚل يسم ٗٛي ْلن

 الوًطْٔ، ضزطٓ يي اٛٚل ثًسم الرلَز ْٯًبقٔ ٍالوَت، للٌٓب٧ ٮل١ب ٚل١ب للجٗب٧، اًٝسبى ٗرلٕ لن الربلٕ

 ح٘ج: ٍَص ٍيسهِ، الطزطٓ ّصُ ٪ٚل ِْ٘ سَا٧ٗ الرلَز يسم ٛى: ظٍض ٍظٍض، َص ْْ٘ب ثًسهِ، ٍيسهِ

 ًٌٖٗ توَتب، لي: َٖلِ ْٖ اللً٘ي ٮثل٘س! اٝهبم الٛتبة غسٛٔ ْٗس هَتبً ٟ ٍتو٘٘عاً، هًطْٔ ٪يكبُ اٛٚل

 ثصلٙ ٍيس ح٘ج ٮلِْ ٍٚص١ة ٍالطط، الر٘ط يبضْ٘ي ٚبلل١ِ ٍتػ٘طاى ٪يٌ٘ٛوب تٌٓتح لٛي الطزطٓ، ث٫ٚل

 !.الطر٘ن ٍيسٍُ الطح٘ن اٝلِ ث٘ي ٍالٛصة الػسٔ ٪هط تًٛس هرعٗٔ ْؿ٘حٔ هي لِ ْ٘ب ٗوَتب، ٍلن الوَت

 !:اٝهبم ٚتبة ْٖ هرزلٔ ٮْتطا٧ات

 ٮل٢ ٍتٌسجِ َٖ، يٖ يي ٮل١ب ذسًٗٔ ٍٟ! لرلِٗ الرساو ٮل٢ ٍتٌسجِ ٍيسُ ْٖ الل١ِ تٛص٥ة اٙٗبت ْْصُ

 ٗوطٖ ح٘ج رسن ٍ٪ًِ الزْل ٮل٢ حن! اٙلْٔ ٫ٚحس اًٝسبى ٗػ٘ط ل٠٘ٛ ٍالتو٘٘ع الوًطْٔ اثتُب٧ يي الٌْٖ

 ذك٘ئتِ ًٗلن لن الطة ٍ٪ى الطة، ٍرِ يي ظٍرتتِ ٨زم اذت٢ٓ ح٘ج ٪ًت؟ ٪ٗي ٨زم ٗب: هٌبزٗبً الزٌٔ ْٖ

 ٪ًْب التػطٗح هى يػت، ثوب رعا٧ٖ الَٟزٓ ح٘ي ضسٗس ثتًت ًجبتْب ٍ حَا٧ ًٗس الطة حن ثْب، َّ ٪ٖط  حت٢

 ْلوبشا لْوب شًت هي ٗٛي ٍهْوب يػ٘بى، ٠ْ ثكبئ تٛلّ٘ ٠ْ ٍالطط، الر٘ط ًٗطْبى ٚبًب هب ٍظٍرْب

. ٪ذط١ ٍظض ٍظاضٓ تعض ٪لّب» ٪ثَاّي يػ٢ ثوب ٗ٭ذصى لوبشا الجٌبت حن ٪ٗؿبً، ٍاٛثٌب٧ َّ ٟ ثٌبتْوب، تًبٖت

 َٚاحس ٍظٍرتِ ٨زم ٗػجح ٪ى: الرَِ ٍٮل٢ التًسز ٮل٢ اٝلِ تٌست حن ؟« س٢ً هب ٮل١ب لًٞسبى ل٘س ٍ٪ى

 ْ٘رلسا الرلس ضزطٓ هي ٠ٚ٫ٗ ل٠٘ٛ الزٌٔ يي ْ٘رطرْوب! الوًطْٔ ْٖ ٚصلٙ غبضا ٚوب الرلَز، ْٖ هٌْن

  اٝذطاد تًتجط ْٗس -ٚبٙلْٔ

 49: ظ يٗبئسًب،                        
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 الَٟزٓ تًت اٛٚل يَٗثٔ ايتجط ح٘ج الوًطْٔ، ضزطٓ هي ٪٠ٚ ًْٛوب ًٗو٠ُ، ٪ى هٌْوب ٗرط٢ لوب يَٗثٔ

 ٮثل٘س زذلْب ٍٖس ٚبْط، ٗسذلْب ٟ ٪ًْب هى الرلس، ٪ٕ يسى رٌٔ يي ٗرطرْوب ٍ٪ذ٘طاً ،!ْحست لجٌبتْب

 رعا٧ٖ ٪قبيَا ثوب الٗ٘بهٔ َٗم ٪ّلْب ٗسذلْب ٍٮًوب! هٌْب ٪ذطرب ٍٟ يٗبة ٠ْ ْْ٘ب تٛلّ٘ ٍٟ َُْٗٗوب

 !!!زذَلْوب ٖجل يول لْوب ٗٛي ٍلن ٍْبٖبً،

 !:الٗط٨ى ٮلِ ْٖ التًسز ٍنبّطٓ ٌْسض

: الَٗل هى ٍَّ. «الَٛحط ٪يكٌ٘ب٘ ٮًّب: »َٚٗلِ الٗط٨ى هي ٨ٕٗ َٗرس التًسز نبّطٓ ْٖ ٌّب٘: ٌْسض السٚتَض

 .اٙلْٔ تًسز يل٢ زٟلٔ سَا٧ يل٢ ّوب هٌب، َٚاحس غبض ٖس اًٝسبى َّشا

 :ٍالػٓبت الصات روً٘ٔ

 «هٌب» ْٖ الزوى ثؿو٘ط ايتجبضاً ٟ اٙلْٔ، ثتًسز تػطح التَضآ ح٘ج ضبسى، ثَى ٍثٌْ٘وب! ٠ٚ: الوٌبنط

 .الوًطْٔ ْٖ هٌْن َٚاحس اًٝسبى ًٗتجط حت٢ الج٘ي ْٖ شاتٖ تًسز ٌّب٘ ْل٘ٛي «ه١ٌب ثَارس» ثل ْحست،

 اٝلْ٘ٔ الًك٘ٔ ّصُ ْٖ الػٓبت روً٘ٔ ثٯيتجبض َّ ْٯًوب «الَٛحط ٪يكٌ٘ب٘ ٮ١ًب» ٘ الٗط٨ى ْٖ الزوى ٪هب ٍ

 التٖ الًل٘ب غٓبتِ ٚبْٔ هي ًػ٘ت لْب يكً٘٘ٔ ذ٘ط، ٚل هي َٚحطاً ٪يكبُ ٪ى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس لٌجٌ٘ب

 التَح٘س تػبضٗح شلٙ يل٢ ضبّساً ٖٗٛٓ ٍٖس الٛوبٟت، ثجًؽ ترع ذبغ٘ٔ يك٘ٔ ٟ ٍٗوٌح، ثْب ًٗكٖ

 روى ٍلٛي الوحٛوبت، ثْصُ هٓسٛطٓ الوتطبثْٔ الزوى ٨ٗٔ ْتػجح ٮشاً الحٛ٘ن، الصٚط ٨ٕ هي التٛخ٘ط ْٖ

 !.نبّط تٌبٖؽ ْْ٘ب التَح٘س ٨ٕ ٍث٘ي ْجٌِ٘ تَح٘س، ٍ تٓس٘ط ٪ٕ ٗٗجل ٟ التَضآ ْٖ اٙلْٔ

 50: ظ يٗبئسًب،                        

 .رْل؟ ثًس ًٗلن الٗط٨ى ٮلِ ٮى ّل

 التٖ الٗجلٔ رًلٌب هب ٍ: »َٗٗل ٚوب الٗط٨ى ْٖ ٚخ٘طٓ ٨ٕٗ ٪ٗؿبً، الزْل ثًس الًلن نبّطٓ ْٖ ٌٍّب٘: ٌْسض

 ث٘ت ٗزًل ٟ الٗط٨ى ْٯلِ( 143: 2) «يٗجِ٘ يل٢ ٌٗٗلت هوي الطسَل ٗتجى هي لًٌلن ٮل١ب يلْ٘ب ٌٚت

 يل٢ ٌٗٗلت يوي ٍٗو٘عُ الطسَل ٗتجى هي لً٘لن ٮل١ب الحطام الوسزس ٮل٢ ٗحَلْب حن ٖجل هٙي ٖجلًٔ الوٗسس

 !.اٍٛل٢ الزبّل٘ٔ ٮل٢ ٮضتزبيبً يٗجِ٘

 السؤ َّ ٍ الًٓلْن ثل الزْل، ؾس الًٙلْن هي ل٘ست« 1» ًهطئطّب ٍْٖ ٌّب٘ «ًًلن» ْٯى١ ٠ٚ،: الوٌبنط

 ْوي« 2» اللسبى ْٖ ٍٚوب ضْٗب، ٍالطِٓ سوِٓ، ٍٓ: يٓلوبً ُ/ -/-/-يٓلَنٓ: اللُٔ هٌزس ْٖ ٚوب ٍال٠ًهٔ

 «يل٘ن ٧ٚ ضٖ ثٛل الل١ِ ٮى» اٙٗبت هحٛوبت لِ ٍتطْس يٓلوبً،/ -/-يلن هي ٍ٪هخبلْب ّصُ ًٗلن ٪ىّ الزبئع



33 
 

 هي ضثٙ يي ًٗعة هب ٍ» «ٍٖلجِ الوط٧ ث٘ي ٗحَل الل١ِ ٍ» «الػسٍض ترٖٓ ٍهب اٛي٘ي ذبئٌٔ ًٗلن»

 (.61: 10) «السوب٧ ْٖ ٍٟ اٛضؼ ْٖ شضٓ هخٗبل

 هوي حٌ٘صا٘ الطسَل ٗتجى هي لٌَسٙنٓ ٮل١ب ٖجل شٕ هي ٖجلٔ الوٗسس ث٘ت رًلٌب ٍهب: الٗجلٔ ٨ٗٔ هي ْبلوًٌٖ

 ٟ الحبل ثكجً٘ٔ ٍّن الًٛجٔ ْٖ هٛٔ ٪ّل ١َّ ٚبًت ح٘ج - اٍٛل٢ الزبّل٘ٔ ٮل٢ ٍٗطتزى ٌٗٗلت

 هب ؾس الطسَل ٗتجًَا ٪ى ٮل١ب َ٘طّب ٖجلٔ ٗطؾَى
__________________________________________________ 

 لِ ٚبى هب ٍ» ،(12: 18) «٪هساً لجخَا لوب ٪حػ٢ الحعث٘ي ٪ٕ لًٌلن ثًخٌبٚن حن: »ٗلٖ هب ٍّٖ/ -(1) 

 ًًلن حت٢ لٌجلًَٛن ٍ» ،(21: 34) «ضٙ٘ ٢ْ هٌْب َّ هوي ثبٙذطٓ ٗ٭هي هي لًٌلن ٮلّب سلكبى يلْ٘ن

 ٪م» ،(140: 3) «ضْسا٧ هٌٛن ٍٗترص ٨هٌَا الصٗي الل١ِ لً٘لن ٍ» ،(31: 47) «ٍالػبثطٗي هٌٛن الوزبّسٗي

 ٪غبثٛن هب ٍ» ،(142: 3) «الػبثطٗي ًٍٗلن هٌٛن ربّسٍا الصٗي الل١ِ ًٗلن ٍلوب الزٌٔ تسذلَا ٪ى حسجتن

 هي الل١ِ لً٘لن ٍ» ،(94: 5) «ثبلُ٘ت ٗربِْ هي الل١ِ ٍلً٘لن. الو٭هٌ٘ي ٍلً٘لن الل١ِ ْجٯشى الزوًبى الت٢ٗ َٗم

 (25: 57) «يعٗع َٖٕ الل١ِ ٮى ثبلُ٘ت ٍضسلِ ٌٗػطُ

 ٪قطاِْ ْٖ ضٖوِ يلَوِٓ ٍٓ يٓلوبً ٪يلٙوْب يٙوٓتٖ يٓلَوت ٗٔٗبل: يلن ثبة 314 -313 ظ اللسبى ْٖ/ -(2) 

 ّصا ٗتً٘ي ثل يٓلوبً، ثبلٓتح يٓلَن هي اٟٗبت ّصُ ْٖ ًٗلن ٪ىّ ٗزَظ ْٗس -ي٠هٔ رًل: ًٍٗٙلَن ًٗلُ ٍيلنٓ

 -الوتي ْٖ ْػلٌبُ ٚوب -ثبلٛسط يٓلٙن هي ايتجطًبُ ٮشا التو٘٘ع ثو٢ًٌ ٪ًِ ٪ٍ اٙٗبت ثوحٛوبت ايتجبضاً

 51: ظ يٗبئسًب،                        

 يٗجِ٘ يل٢ اًٗلت هي ٍا٠ًٗة ٮٗوبًْن، حٗ٘ٗٔ يل٢ ٍي٠هٔ سؤ الٗسس استٗجبل ْٖ ْبتجبيْن -ٍَْٗى

 ّزطٓ ثًس الوسًٖ الًْس ثساٗٔ الٗسس ًحَ اٝتزبُ ثتططٗى ٚطبٚلتِ ثسوتِ ٚلًب الل١ِ ٍسن ٍٖس الٌٓبٔ سؤ

 .الوٛطهٔ هٛٔ هي ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل

 الًٙلن هي ٪ًِ ال٠ًٖٔ، ثو٢ًٌ الًٓلن هي ّٖ يطط اٝحس١ اٙٗبت ْٖ «ًًلن» ٪ى١ يل٢ ٨ذط ٍضبّساً... 

ٔنٛ هًَٓل٘ي، ٮل٢ ٗتًس١  ه٘عتِ، ٪ٕ يوطٍ يي ظٗساً يلوت: ٗٔٗبل ٚوب ٍالتو٘٘ع الوًطْٔ ثو٢ًٌ ٚبى ٮشا ٮل١ب الل١ْ

 هتًسٚ ٮلْ٘ب الوطبض اٙٗبت ْٖ ًِٛ التو٘٘ع، ثو٢ًٌ الًٙلن ٪ٍ ال٠ًهٔ، ٍَّ الًٓلن هي َٗٛى ٪ى ث٘ي «ًًلن» ِ

 تو٘٘عُ، يسم ثًس لٌٓسِ تو٘٘عاً ًٗتجط ْللزبّل الوو٘عٗي، لورتلّ ثبلٌسجٔ ثرتلّ ٍالتو٘٘ع ٍاحس، ٮل٢

 َٗٗل السوب٧ ْٖ ٍٟ اٟضؼ ٢ْ شضٓ هخٗبل يلوِ يي ًٗعة ٟ الصٕ الل١ِ َٗٗل ْٯش لُ٘طُ، تو٘٘عاً ٍللًبلن

 هوي الطسَل هتجًٖ لٌو٘٘ع ٮل١ب ٗٛي لن الٗسس الٗجلٔ رًل ٪ى ثصلٙ ٗطٗس» الطسَل، ٗتج٘ى هي لًٌلن: ٌّب
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 ٮٗوبى ٍل٘هْط اٝٗوبى الوٌبْٕ ٗس٘يٖ ٍل٠٘ٛ ًٍٛسْٓن، ثْن للزبّل٘ي ًو٘عّن يٗجِ٘، يل٢ ٌٗٗلت

 .الو٭هٌ٘ي

 .الٛتبث٘ي ث٘ي ْْ٘ب ًٗبضى ٍلٖٛ الٗط٨ى هي ٨زم ٖػٔ تستًطؼ ٪ى ضرب٧ٖ ٪ستبش ٗب يَٓاً: ضثٖ

 :الٗط٨ى ْٖ الػح٘حٔ ٨زم ٖػٔ

 ذبل٘ٔ ٍالطٍثَث٘ٔ، الَحٖ ٍسبحٔ ٌٗبست ٚوب الٗػٔ تستًطؼ الحٛ٘ن الصٚط هي ٨ٕ ٌّب٘ ٪رل،: الوٌبنط

 .ٍالًط٠ٖت الرطاْبت يي لِ هكْ٘طٓ التَضآ، يل٢ هْ٘ؤٌ سبحتِ، هي ٌٍٗبل ٚطاهتِ هي ٗوس يوب

 لٙ يسٍ ّصا ٮى ٨زم ٗب ْٗلٌب: »ٖبئلًب التَضآ ضَن -ٮثل٘س يسٍُٛ ٍتٛص٥ة ٍيسُ ْٖ الطة تػس٘ٔ ْْٖ

 ْْ٘بٟ تزَو لٙ ٮى. ْتط٢ٗ الزٌٔ هي ٗرطرٌٛوب ٠ْ ٍلعٍرٙ

 52: ظ يٗبئسًب،                        

 ٚوب الط٘كبى ٗٓت١ٌٌٛن ٟ ٨زم ثٌٖ ٗب( »... 119 -117: 20) «تؿح٢ ٍٟ ْْ٘ب تهو٫ ٟ ٍٮًٙ.  تًط١

 هٌْبثًؿٛن اّجكَا ٖبل( »... 27: 7) «سَا٧اتْوب ل٘طْٗوب لجبسْوب يٌْوب ٌٗعو الزٌٔ هي ٪ثَٗٛن ٪ذطد

 «ترطرَى ٍهٌْب توَتَى ٍْْ٘ب تحَ٘ى ْْ٘ب ٖبل. ح٘ي ٮل٢ ٍهتبو هستٗط٤ اٛضؼ ْٖ ٍلٛن يسٍٞ لجًؽ

(7 :24- 25.) 

 ٟ ٍث٠ئْب، السً٘ب الح٘بٓ ضٗب٧ ٮل٢ الزٌٔ يي ٍالرطٍد الًػ٘ب ٮل١ب ٧ٗ ضٖ الطزطٓ هي اٛٚل ْٖ ٗٛي ْلن

 !.التَضآ حست اٙلْٔ ٫ٚحس يبضْ٘ي حٌ٘صا٘ ًَٗٛبى ٪ًْوب

 َْسَس( »120: 20) «ٗجل٢ ٟ ٍهلٙ الرلس ضزطٓ يل٢ ٪زلٙ ّل ٨زم ٗب ٖبل الط٘كبى ٮلِ٘ َْسَس» 

 ٪ى ٮل١ب الطزطٓ ّصُ يي ضثٛوب ًْبٚوب هب ٍٖبل س٨َتْوب هي يٌْوب ٍٍٔض١ هب لْوب ل٘جس١ الط٘كبى لْوب

 شاٖب ْلوب ثُطٍض ْسّٟوب* الٌبغح٘ي لوي لٛوب ٮ٥ًٖ هب ٍٖبسوِ* الربلسٗي هي تًَٛب ٪ٍ هلٛ٘ي تًَٛب

 تلٛوب يي ٪ًْٛوب ٪لن ضثْوب ًٍبزاّوب الزٌٔ ٍضٔ هي يلْ٘وب ٗرػٓبى ٍقٓٗب س٧َاتْوب لْوب ثست الطزطٓ

 لجًؽ ثًؿٛن اّجكَا ٖبل...*  ٪ًٓسٌب نلوٌب ضثٌب ٖبٟ* هج٘ي يسٍ لٛوب الط٘كبى ٮى لٛوب ٍ٪ٖل الطزطٓ

: 7) «ترطرَى ٍهٌْب توَتَى ٍْْ٘ب تحَ٘ى ْْ٘ب ٖبل* ح٘ي ٮل٢ ٍهتبو هستٗطّ اٛضؼ ْٖ ٍلٛن يسٍ٘

2520.) 

 ٟ ٮثل٘س هي -هٛصٍثبً ٍيساً ّصا ٚبلولٛ٘ي يبضْ٘ي ٗػ٘طا ٍ٪ى الرلَز ٍيس ٪ى: تػطّح ثٌٟ٘ٔ تػبضٗح ْْصُ

، هي  الزٌٔ لجبس يلْ٘وب ٚبى ٍ٪ًْوب الِ٘، هٌْب حن لْب ٟ ظٍرتِ، َّ ٪ٍ ٙزم ثبلٌسجٔ ٚبى َطٍضُ ٍ٪ى الل١ِ

 يلْ٘وب ٗرػٓبى ٍقٓٗب الستط ثًس س٨َتْوب ٍ٪ضٗب يػ٘ب، ثوب يٌْوب ْبًتعو يَضاتْوب، ثِ هستَضٓ اٛٚل ٖجل
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 ضزطٓ هي اٛٚل ثًس ًْطْبّب يَضاتْوب ًٗطْبى ٍٟ يطٗبًبى ٪ًْوب ًٗطْبى ٚبًب هب ٪ًْوب ٟ الزٌٔ، ٍضٔ هي

 ٍ٪ًِ الزٌٔ، ضَاضو ْٖ ٗوطٖ ٍَّ هٛبًْوب يي س٫ل ٪ًِ ٟ يػ٘ب، ثوب ٍثرْوب  تًبل٢ الطة ٍ٪ى الوًطْٔ،

 ذلَز ْ٘ستعٗسا الرلس ضزطٓ هي ٠ٚ٫ٗ ٪ى هربْٔ ٟ ٍْبٖبً، رعا٧ٖ يػ٘ب ثوب هٌْب ٪ذطرْوب

 53: ظ يٗبئسًب،                        

 .الوًطْٔ يل٢ الح٘بٓ

 ٪ًت اسٛي ٨زم ٗب ٖلٌب ٍ: »ٍذلَز يسى رٌٔ الزٌٔ ٪ى ٍٟ الطزطٓ ثبسن ٗػطح ٟ الٗط٨ى ٮى حن

 (.35: 2) «الهبلو٘ي هي ْتًَٛب الطزطٓ ّصُ تٗطثب ٍٟ ضئتوب ح٘ج ضَساً هٌْب ٠ٍٚ الزٌٔ ٍظٍرٙ

 :ّٖ؟ ٍ٪ٗي ٨زم رٌٔ ّٖ هب

 سجت ٪ٚلْب ٪ى١ ٟ سَاّب، ٪م الوًطْٔ ضزطٓ ٪ًْب يي ْؿلًب ّٖ، هب الطزطٓ ٪ى ٮل٢ ٮضبضٓ ٪ٗٔ ٌّب٘ ْل٘س

 للٗطائي الوًوَضٓ، اًٛزن ثًؽ ْٖ السً٘ب ثسبت٘ي هي ثستبى ٌّب٘ الزٌّٔ ٍٮًوب يسى، الزٌّٔ ٪ى١ ٍٟ الوَت،

 تجًٙ ٍهوي هٌٙ رٌْن ٛهٜىّ: »الطر٘ن الط٘كبى س٘وب ٍٟ ٚبْط ٗسذلْب ٟ الرلس رٌّٔ ٪ى يل٢ الوتَْطٓ

: 15) «٨هٌ٘ي ثس٠م ازذلَّب. ٍيَ٘ى رٌبت ْٖ الوتٗ٘ي ٮى: »الوتٗ٘ي ٮل١ب ٚلّبً،( 85: 38) «٪روً٘ي هٌْن

 ٍٮًوب( 48: 15) «ثورطر٘ي هٌْب ّن ٍهب ًَػٓتٗ ْْ٘ب ٗوسْٜن ٟ: »زاذل هٌْب ٗرطد ٍٟ( 46 -45

 ذبلسٗي، ٗسذلًَْب الٗ٘بهٔ َٗم حن ضٗبؾْب هي ضٍؾٔ ّٖ التٖ الجطظخ رٌٔ ْٖ الوَت ثًس ٪ّلْب ٗسذلْب

 ٍ» ٍ٪ى لْوب، ثُطٍضُ ٍالعٍربى ٮثل٘س الزٌٔ تلٙ ْٖ ٪حن ٍٖس( 23: 52) «ت٫ح٘ن ٍٟ ْْ٘ب لَُ ٟ: »ٍ٪ًْب

 !ٌّب٘ الطزطٓ هي اضتْ٘بُ يوب ٍظٍرِ ٨زم هٌٔى ٍٖس( 71: 43) «اٛي٘ي ٍتلص اًٛٓس تطتِْ٘ هب ْْ٘ب

 ٟ ٍهلٙ الرلس ضزطٓ يل٢ ٪زلٙ ّل: »تَٗل ٍٚوب شلٙ يل٢ الٗػٔ ٨ٗبت ْٖ ٍاؾحٔ ٖطٌٗٔ ٌّبلٙ حن

 حت٢ الرلس ضزطٓ هي اٛٚل ٮل٢ الحبرٔ ْوب الرلس رٌٔ ّٖ الزٌٔ تلٙ ٚبًت ْلَ( 120: 20) «ٗجل٢

 رٌٔ ْٖ للساذل الرلَز ح٘ج ذلَز؟ ثًس ٪ذلَزاً ٗرلس، لٖٛ هٌْب ٫ْ٘ٚل ٮثل٘س ثُطٍض ٨زم ْْ٘ب ٗكوى

 .٧ٚ؟ ثطٖ هططٍـ َ٘ط الرلس

  رٌبت يل٢ ٪قلٗت ٚوب السً٘ب ثسبت٘ي يل٢ ٪قلٗت الزٌٔ ٪ى تسلٌب ٨ٗبت ٌّب٘ حن

 54: ظ يٗبئسًب،                        

 !ٖبؼ ٪ًت هب ْبٖؽ الٗػٔ ّصُ ْٖ! ٍالتَضآ الوْ٘وي الٗط٨ى ث٘ي ضبسى ثَى هي ٌّب٘ ْٛن اٙذطٓ،

 (9) الوٗبضًٔ                        
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 :يلْ٘ب ٍٗٔط١ الطٗح ٪رٌحٔ يل٢ اٛضؼ ٮل٢ ٌٍٗعل ًبض ٪ًِٓ ٍهي زذبى ْوِ هي ْ٘ػًس ُٗؿت التَضآ ٮلِ

 .التَضآ؟ ْٖ ّصا ٍ٪ٗي: ضثٖ

 زيَت ؾٖ٘ٗ ْٖ: »ٍؾٕ٘ ؾٌٙ ْٖ ضثِ زيب زاٍز ٪ى ٗحٖٛ( 11 -7: 22 غوَئ٘ل 2) ٢ْ: الوٌبنط

 ... ٪شًِ٘ زذل ٍغطاذٖ غَتٖ، ّ٘ٛلِ هي ْسوى غطذت ٮلْٖ ٍٮل٢ الطة

 ٍؾجبة ًعل السٛوَا، ق٫ق٫ هٌِ، اضتًلت روطاً ٪ٚلت ْوِ هي ًٍبض ٪ًِٓ هي زذبى ٍغًس لصلٙ ْؿًت

 ... «الطٗح ٪رٌحٔ يل٢ ٍضٔئٖ ٍقبض ٚبضٍة يل٢ ضٚت ضرلِ٘، تحت

 السوب٧ هي ٌٗعل ًبض، ْوِ ٍهي زذبى، ٪ًِٓ هي ٗػًس حت٢ ًْٓس ٗولٙ ٟ ُٗؿت حٌ٘وب التَضآ ْٯلِ

 يل٢ ٗٗسض ٟ ح٘ج! الًه٘ن ٚطثِ هي زاٍز يجسُ لٌ٘زٖ شلٙ ٚل الطٗح، ٪رٌحٔ يل٢ ٚبضٍة يل٢ ضاٚجبً

 هي ٌٗعل ٪ى ٮل١ب يج٘سُ ٮًزبُ يل٢ ٗٗسض ٟ اًٝز٘ل ٮلِ ٪ى ٚوب! السوبٍٕ هٛبًِ هي ٌٗعل ٪ى زٍى ٮًزبئِ

 !.يجبزُ شًَة يي ْسا٧ ْ٘ػجح ل٘ٔػلت الجتَل هطٗن ضحن ْٖ هس٘حبً الزسن ًبسَت ٮل٢ ٪لَّ٘تِ َّٟت

 :ٍالو٠ئٛٔ الُوبم هي نلل ْٖ يج٘سُ ٫ٗتٖ الل١ِ ٪ى الٗط٨ى ْٖ هخلِ ٌّب٘ ٍَٗرس: ضثٖ

: 2) «اٛهَض تطرى الل١ِ ٍٮل٢ اٛهط ٍٖؿٖ ٍالو٠ئٛٔ الُوبم هي نلل ْٖ الل١ِ ٫ٗتْ٘ن ٪ى ٮل١ب ٌٗهطٍى ّل» 

210.) 

 ٍتستًطؾْب ثْب ترجط ٍٟ الوحطْ٘ي، ظٟت هي الٛبْطٓ الربقئٔ الٌهطٓ ّصُ تًتجط اٙٗٔ ْٯى -٠ٚ: الوٌبنط

  الصٗي ٪ْٗب ٗب: »َٗٗل ٍٚوب ثبلتعّٗ٘ ٖطٗجٌبً ٮل١ب ٟ، هػسٖٛٔ، ٚحٗ٘ٗٔ

 55: ظ يٗبئسًب،                        

 هب ثًس هي ظللتن ْٯى. هج٘ي يسٍ لٛن ٮًِ الط٘كبى ذكَات تتجًَا ٍٟ ٚبْٔ السلن ْٖ ازذلَا ٨هٌَا

 (.210 -208: 2! ...« )الل١ِ ٫ٗتْ٘ن ٪ى ٮل١ب ٌٗهطٍى ّل. حٛ٘ن يعٗع الل١ِ ٪ى ْبيلوَا الجٌ٘بت رب٧تٛن

 ٫ٗتْ٘ن ٪ى ٌٗتهطٍى ٍٚبًَا الط٘كبى، ذكَات ٍاتجًَا ظلَا الصٗي ثِ َٗارِ  تًبل٢ هٌِ ٮًٛبض١ استْٓبم ْْصا

 هحوس الطسَل يل٢ ٗٗتطحَى ٚبًَا الوططٚ٘ي ٍ٪ى ٚوب ٗ٭هٌَا، حت٢...  ٍالو٠ئٛٔ الُوبم هي نلل ْٖ الل١ِ

 ٗطرَى ٟ الصٗي ٖبل ٍ: »ضثْن ٗطٍا ٪ٍ( 92: 17) ٖج٘لًب ٍالو٠ئٛٔ ثبلل١ِ ٫ٗت٢ ٪ى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢

 ٗطٍى َٗم* ٚج٘طاً يتَ٘اً ٍيتَا ٪ًٓسْن ْٖ استٛجطٍا لٗس ضثٌب ًط١ ٪ٍ الو٠ئٛٔ يلٌ٘ب ٪ًعل لَٟ لٗب٧ًب

 (.22 -21: 25) «هحزَضاً حزطاً ٍَٗٗلَى للوزطه٘ي َٗهئص ثطط١ ٟ الو٠ئٛٔ

 ٪ى ًطرَ الوػسٟٖٔ، هٗبٟتِ هي تًتجطًٍِ ٗعِٗ٘ٓ، حن الؿبل٘ي يي الٗط٨ى ٌٗٗلِ هب تًتجطٍا ٪ى هٌٛن يزجبً ْ٘ب

 !.تحٛوَا حن تٓٛطٍا
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 56: ظ يٗبئسًب،                        

 (10) الوٗبضًٔ                        

 

 ٪ًج٘بئِ ََٝا٧ الٛصة ضٍح ٗجًج ٍَّ ، لوَس٢ ْٚطٍى ٪ًج٘ب٧ ٍلْن ، ٚوَس٢ ضطٚب٧ لٌٓسِ ٗط١ التَضآ ٮلِ

 ..: ٍ ٗ٭هي ل٠٘ٛ ْطيَى ٖلت ٍٗػلت

 ٗوس ٚخ٘ط ٧ٗ ضٖ ٮلْ٘ب، ٍهب الٌج٘٘ي ؾ٠لٔ ٍٮضازٓ الر٘ط يي ٍالوٌى الهلن ًسجٔ هي التَضآ ْٖ ٌْْب٘

 !.الًبلو٘ي ضة ثٛطاهٔ

 :التَضآ؟ هي ّصُ ٪ٗي: ضثٖ

 ٮًٙ ٍٖبل ٪ًج٘بئِ رو٘ى َُٕٗ ٪ى الٛصة ضٍح ٪هط الطة ٮى(. »33: 20: 22 هلَ٘ 1: )ْٖ: الوٌبنط

 «شلٙ يل٢ تٗسض

: 11 ٍ 27 ٍ 1: 1012: 9 ذطٍد) «ٗ٭هي ْلن ٖلجِ ٍغلت الل١ِ ْوًٌِ  ثوَس٢ ٗ٭هي ٪ى ٪ضاز ْطيَى ٍ» 

10.) 

 ثٌٖ ٖجبل ثْي١ ٗعًَا لٖٛ ًسبئِ يل٢ اٛربًت ْلسف! ٪ٍضٗبُ ثبهط٪ٓ ظ٢ً لوب زاٍز يل٢ َؿت الل١ِ ٍ» 

 (.159: 12 غوَ 2) «ٮسطائ٘ل

 (!3 ٪ضه٘ب هطاحٖ) ٍزة٘( 12: 5 َّضى) الر٠ِ ٚسٍز الل١ِ ٍ

 (6 -1: 82 هع) ٨لْٔ ٚلْن الٌبس ثل ٚخ٘ط، اٙلْٔ ٪ى الطة ٗط١ ٍ

 ٮلْبً رًلتٙ ٪ًب اًهط،  لوَس٢ الطة ْٗبل: »ًجِ٘ٛ ٪ذبُ ٍّبضٍى لٓطيَى ٮلْبً  هَس٢ ٗزًل ٍَّ: ٪رل

 هػط ٪ضؼ ْٖ ٍيزبئجٖ ٨ٗبت٢ ٍ٪ٚخط ْطيَى ٖلت ٪ٖسٖ ٍلٌٖٛ...  ًج٘ٛٙ َٗٛى ٪ذَ٘ ٍّبضٍى لٓطيَى

 (.41: 7 حع) «ْطيَى لٛوب ٗسوى ٍٟ

 اٝلْٖ الَحٖ ٪ًْب ٮيتجبضاً ٮلْ٘ب ٪ذلستن ح٘ج ٍٗلٛن حن الٛبْطٓ، الرطاْبت ّصُ هي التَضآ َْٗل

 !!.تحٛوَى ّٚ٘ ْوبلٛن الربلع،

 57: ظ يٗبئسًب،                        

 «التَضآ ْٖ التَح٘س تػبضٗح»                         

 

 :الوتٌبْ٘٘ي؟ ث٘ي روًبً -ٍالطط٘ التَح٘س ٪م -٨ٗبت هي ْْ٘ب لوب التَح٘س ٚتبة التَضآ ًًُتجطٍ ّل
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 تعّٗ٘ هي ٮلْ٘وب ٍهب ٍالتزس٘ن الطط٘ ٚتبة اٝهبم الٛتبة ٮى: َٖلٛن ًْزت تًزت ٍٮى: الحساز

 ٚلؤ التَضآ تًتجط ْٗس! التَح٘س ذبلع ٮل٢ تسيَا ٍْ٘طٓ تػبضٗح ٌّب٘ ٪ى ضَن -الطثَث٘ٔ لسبحٔ

 توخبلًب لٙ تػٌى ٟ تزبّٖ، ٪ذط١ ٨لْٔ لٙ ٗٛي ٠ْ...  ٮلْٙ الل١ِ ٪ًب: »الًططٓ الَغبٗب ٪ٍل التَح٘س

 .-(5 -2: 20 ذطٍد) «ََ٘ض ٮلِ ٮلْٙ الطة ٪ًب ًٖٛ. تًجسّي ٍٟ لْي تسزس ٟ. هب غَضٓ ٍٟ هٌحَتبً

 َ٘طٕ ل٘س الل١ِ َّ ٪ًب ٪ًب َٗٛى، ٟ ٍثًسٕ ٮلِ ٗػَٛض لن ٖجلٖ: »٪ضً٘ب ْن هي الٌجَٓ غَت لٌسوى ٍ

 (.11: 43) «هرل٥ع

 لْب ٗسوى لن الوٌعل الَحٖ هي ٨ٍٗبت الولْن الطًط هي ث٫ث٘بت ٍالطط٘ الَحٌ٘ٔ هي التَضآ سرطت ْلٗس

؟ تطجَْى ثوي: »هخ٘ل  س٠سل لِ ٍٗػٌَ ثبلصّت ُٗطِّ٘ الػبًى ٗسٛجِ الػٌن ثِ؟؟ تًبزلَى ضجِ ٍ٪١ الل١ِ

 (.8: 40)! «ٗتعيعو ٟ غٌوبً لٌ٘ػت هبّطاً ٗكلت ٗسَٟس، ٟ ذطجبً ٌٗترت ٍالٓٗ٘ط! ْؿٔ

 (.17: 42) «٨لْتٌب ٪ًتي: للوسجَٚبت الٗبئلَى! الوٌحَتبت يل٢ الوتٛلوَى ذعٗبً ل٘رطّ» 

 (.17: 45) «٨ذط ل٘س ٍ! »الل١ِ َّ ٪ًب «٪ًب: »الٓػَل ٚل هي ٗتػبيس الَح٘س التَح٘س ّتبِ ًسوى ٍ

! ٪يوبلٙ هخل ٟ ٪لل١ِ ٗب اٙلْٔ ْٖ لٙ ضجِ٘ ٟ: »-اٛر٘بل َ٘ط غلَاتْن ٚتبة -العثَض غَت لٌسوى ٍ

 .اسوٙ ٍٗوزٟسٍى ٪لل١ِ ٗب ٪هبهٙ ٍٗسزسٍى ٫ٗتَى غًٌتْن الصٗي اٛهن ٚل

 58: ظ يٗبئسًب،                        

 (.85: هع) «ٍحس٘ الل١ِ ٪ًت الوًزعات ٍالػبًى الًه٘ن ٪ًت ًٛٙ

 :التَح٘س غطاـ ٮل٢ ٍتَٗزّن ر٘ل ثًس ر٘لًب تتجًْن الوٌعلٔ الحٛؤ ٪غَات لٌسوى ٍ

 ٍلن الوٌهَضٓ الر٘طات هي الٛبئي ًٗلوَا ٪ى ٗٗسضٍا لن قجًْن، هي حوٗبً الل١ِ ًٗطَْا لن الصٗي رو٘ى ٮى» 

 الو٘بُ لزٛٔ ٪ٍ الٌزَم هساض ٪ٍ الَْا٧ ٍ الٌبضالطٗح حسجَا لٌْٛن! غبًًْب ًٗطَْا حت٢ الوػٌَيبت ٗت٫ه٘لَا

 ثْب َٚن: ْل٘تًطَْا ثزوبلْب، ذلجَا ًْٛن ٨لْٔ ّصُ ايتٗسٍا ٮًوب ٚبًَا ْٯى! الًبلن تسَز ٨لْٔ السوب٧، ً٘٘طٕ ٪ٍ

 هطئْب َٚن ثْب ْل٘تْٓوَا: ًٍْلْب َٖٛتْب هي زّطَا ًْٛن ٪ٍ! روبل ٚل ٧ هجسٕ ذلْٗب الصٕ ٮش! هٌْب ٪حسي

 ! ..هٌْب ٪١َٖ

 ٪يوبل سوَا الصٗي ٪هب...  ٍرساًِ ْٖ ٍضَجتْن لل١ِ قلجْن ْٖ ؾلَا لًلّْن: للًصض ٍرْبً لْ٭٧ٟ ٪ى َ٘ط

 ٖسٗؤ ٗسٗ غًٌتِ هوب الحزط الحَ٘اى، توبح٘ل الػٌ٘بئ، اذتطيتِ ٍهب ٍالٓؿٔ، الصّت: ٨لْٔ الٌبس ٪ٗسٕ

 !.اٛهَات ْٖ ٍضرب٬ّن! ٪ضٗ٘ب٧ ْْن
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 اٛثس ٮل٢ تسٍم ل٘ست! الجس٧ ْٖ تٛي لن ٮًْب الح٘بٓ، ٍٍرس٨ًْبْسبز الٓسٕ ٪غل َّ اٛغٌبم اذتطاو ٮى

: 13 الحٛؤ سٓط) «ٖطٗت هي ٮلُبئْب يل٢ ئعم ٖس ٍلصلٙ الٓبضٌ، للوزس الٌبس ثحت الًبلن زذلت ٮًوب

1- 10) 

 ٍتحسجًٌَب اٝلحبزالطط٘، ٚتبة تًتجطًٍِ الوسلو٘ي ٪ًٛن ضَن اٝهبم الٛتبة تَح٘س هي قطِ ْْصا

 !.الل١ِ سوح ٍٟ هططٚ٘ي

 يلْ٘ب ٍٗعٗس الٗط٨ى ٗػسْٟٖب ٚوب التَح٘س ضطًٗٔ ٪غلْب ْٖ ضٙ، ٍٟ التَضآ، ضطًٗٔ ٮى ٪رل: الٌبنط

 ْٖ هتٌبٖؿبً ٚتبثبً ٪غجحت -اٙى حت٢ ٖطٍى هٌص الحبل٘ٔ التَضآ ٪ى ٮل١ب ٍ٪َل٢، هٌْب ٪يل٢  ٪ذط١ هًبضِ

 .ٍاٍّٛبم ٍذطاْبت اٛح٠م ٪ؾُبث هي ْْ٘ب تسذ١ل لوب ٍالٓطٍو اُٛغَل  ضت٢

 ٍَ٘طّب التَضآ يل٢ ثْ٘وٌتِ ٗو٘ل ٍضطًٗتِ، زٌِٗ ٍْٖ اٝلِ تَح٘س ْٖ اُٛهن تَح٘س ْٗسِ ٮش الٗط٨ى ٍ

  ْٖ اٙٗبت تلٛن ٫ٚهخبل ْْ٘ب، ثٖٗ هب غسٔ ْ٘ػس٘ٔ الَحٖ، ٪سٓبض هي

 59: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍالرساو الُٖ٘ ٍ الًٖ٘ ٍالزْل ٍالتزس٘ن التًسز هي سلّ ٚوب ْْ٘ب تسذّل هب ظّٗ ٍٗعّٗ٘ التَح٘س، زٟٟت

 !.ٮلْ٘ب ٍهب

 ٍٟ الل١ِ ٮل١ب ًًجس ٪ٟ: »ٍثٌْ٘ن ثٌٌ٘ب سَا٧ ٚلؤ ٮل٢ ٗسيَّن -٪غبلٔ الوَحسٗي -الٛتبة ٪ّل ٗسيَ َْْ

 (.64: 3) «هسلوَى ث٫ًّب اضْسٍا َْٗلَا تَلَا ْٯى الل١ِ زٍى هي ٪ضثبثبً ثًؿبً ثًؿٌب ٗترص ٍٟ ض٘ئبً ثِ ًطط٘

 اٍّٛبم رطّا٧ هي ْْ٘ن ًطجت التٖ الَحٌ٘ٔ الرطاْبت ٍٗطْؿَا الحٕ التَح٘س ثحجل لً٘تػوَا ٗسيَّن

 ٮل٢ ٍٮؾبْٔ ٪ضجْْب، ٍهب التخل٘ج ٍ ٍالتَل٘س التزس٘ن هي: الزبّلٔ ٍالتٗبل٘س الًبضهٔ ٍاٝذت٠ْبت الوهلؤ

 هًبضِ تٓػ٘ل ْٖ ٨ٗبتِ ّبهٛٔ ٪غجحت ح٘ج ٮل٢ َ٘طّب هًبضِ ْٖ ٍاسًٔ ٪ثَاثبً ٍللًبلو٘ي لْن ٗٓتح شلٙ

 .التَح٘س

 تَح٘سُ تٌبْٖ ٍ الطة، ٚطاهٔ هي توسٜ التٖ الرطاْبت تلٛن يٌِ ٗحصَْا ٪ى! اٝهبم الٛتبة ٪تجبو ًْل٢

 .هبئلِ يي ٍيسلِ ثبقلِ، يي حِٗ ٮل٢ ٗسلْن ح٘ج للٗط٨ى تػسٗٗبً الحٕ،

 ثصلٙ ٗطْس...  الػبضم التَح٘س َٗٛى هب ٪ضس يل٢ تَح٘س زٗي زائوبً الٗسٗو٘ٔ الَْ٘زٗٔ ٚبًت لٗس: الحس٘از

 ث٘ي َّ ٍٚوب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الٌج٢ يْس ٮل٢ ٍغل ٚوب الٛتبة ت٠ٍٓ تًَ٘ز ْوي ٍالٗط٨ى، الٛتبة

 اًٝز٘ل لْن ضْس ٍٖس ضط٘، ٚل يي الل١ِ ٍتٌعِٗ التَح٘س، ٮل٢ ربضْٔ غطٗحٔ زيًَٓ ٍرسُ الَ٘م، ٪ٗسٌٗب

 الزعٗطٓ قبَْا ٮشا ٠ْثس ٍاحساً، زذ٘لًب ٍلَ ل٘ٛسجَا ٍالجحط الجط ٗكََْى: ٪ًْن شلٙ ْٖ الوٓطقٔ ثبلُ٘طٓ
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 ٍالوسلوَى ٍالوس٘حَ٘ى ْْن« .. 1» ٍتَح٘س تجط٘ط ٍزٗبض هٗبم ٍ ّزطٓ زاض لْن ل٘زًلَّب ٍالحزبظ ٚلْب

 :الل١ِ تَح٘س ْٖ ٍاحسٓ ٪هٔ

 (.92: 21) «ْبيجسٍى ضثٛن ٍ٪ًب ٍاحسٓ ٪ه٘ٔ ٪ُه٘تٛن ّصُ ٮى١» 
__________________________________________________ 

 (1) 

 35 -34 ظ 1 د لٛتبة ٍا الٗط٨ى/ -

 60: ظ يٗبئسًب،                        

 «ٍالٗط٨ى اًٝز٘ل تَح٘س»                         

 

 !:الوَح٘س ٍالتخل٘ج اًٝز٘ل

 اٛظل٘ٔ، الَاحسٓ قجً٘تٔ ْٖ الَٗ٘٘م الحٖ لح٘بٓ هٌعلًب تٓس٘طاً التَح٘س يل٢ اًٝز٘ل ظاز ٍٮى: ٖبئلًب ٗستوط ٍ

 الطٍح: )الصات٘ٔ ٍالوحجٔ الصات٘ٔ الح٘بٓ( الٛلؤ) الصاتٖ، ٍالٌكٕ الصات يل٢ الٗبئؤ الوتٓبيلٔ، الح٘ٔ

 الٗل٘ل ْٗٛٓ٘ب ٚبى ثل استسبَتِ، يل٢ لت١َٗ -الجسائ٘ٔ -الحزبظٗٔ الج٘ئٔ ٚبًت هب هَحساً، تخل٘خبً ،(الٗسس

 ٪ّل الوَحس التخل٘ج ّصا هى ٗعالَى هب( 85: 17) «ٖل٘لًب ٮلّب الًلن هي ٪ٍت٘تن هب ٍ: »الوٌعل الًلن هي

 .ٍالسً٘ب السٗي هي اٛسبس هٛبى ْٖ الل١ِ تَح٘س ٗزًل الصٕ اٍٛ٘ل الٛتبة ٍ٪ّل الوٌع١ل التَح٘س

 «.1» اٙحبز رو٘ى ث٘ي  اٛيل٢ الوٗبم لْب اٝلْٖ الخبلَث ٍحساً٘ٔ ٮى: ثطًطزٍس الٗسٗس

 يٌْوب ًٗجط ٍٚوب ، ي٘س٢ هَس٢ يل٢ ٪ًعٟ ٚوب اٛغل٘٘ي، ٍاًٝز٘ل التَضآ ًزس ٮًٌب ٧ ضٖ ٚل ٖجل: الوٌبنط

 ٍٮلحبزٗٔ ٍحٌ٘ٔ ٪ْٛبض ْْ٘وب ٍتسذلت ًطجت ٖس اٙى ّوب ٚوب ٪ًْوب ٮل١ب التَح٘س، ٚتبثٖ ًزسّوب الٗط٨ى،

 .تػبضٗح ْٖ الٗط٨ى ٗعْٗٓوب ٍٖس الًبضم، اًٝز٘لٖ ٍٚبلخل٘ج التَضآ، هي سلّ ٚوب

 التَح٘س حٕ التخل٘ج ًٗتجطٍى ح٘ج ٍ٪ؾطاثْوب ثطًطزٍس ٍالٗسٗس الحس٘از هي الًزت ٌٗٗؿٖ ٗٛبز ٟ ٍ

 هحتسُ لًلَ تستسُِ٘ ٚبًت هب الحزبظٗٔ الجسائ٘ٔ الج٘ئٔ ٪ى: يٌِ الربلٖ الٗط٨ى تَح٘س يي ايتصاضاً ٍٚوبلِ،

 ! ...ٖل٘لًب ٮل١ب الًلن هي ٪ٍتَا ْوب ٍَوَؾِ،

 :َِْٖ ٟ الًٗل زٍى التخل٘ج تَح٘س
__________________________________________________ 
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 ْٖ الحلجٖ السطٗبًٖ ضلحت رطرص ًسَٗٓس الرَض يٌِ ًٗلٔ -8 ة 5 الو٠حهٔ ٚتبة ْٖ/ -(1) 

 1903 ث٘طٍت ـ ٍالسٗي ٍالًلن الػٌبئ ْٖ الٌزَض١ ٚتبة ّبهص

 61: ظ يٗبئسًب،                        

 الًٗل، َْٔ ٪هطاً َّ ْل٘س ٟستحبلٔ، التخل٘ج تَح٘س ٗستسُ٘بى ٟ صاىالل ّوب ٍالًل الًٗل ٪ى ضَن

 رطّا٧ هي ٮل١ب َّ هب ٍ ٍٗٛصثِ، ٗح٘لِ الًٗل، زٍى هستح٘ل َّ ٍٮًوب الوًطْٔ، حٕ ًٗطِْ ٍٟ ٗػسِٖ٘

 :اًٛج٘ب٧ ثِ ٪ت٢ هب ؾس ٖجل، هي الَحٌ٘٘ي هي الَحٌ٘ٔ الًت٘ٗٔ الرطاْبت

 !.الوًَٗل الربلع التَح٘س هي

 ٍَ٘طّن الٌبس يلَم ْوب يجٗطٗبً، يبلوبً ٚبى هْوب الل١ِ س١َ لوي ضبهلٔ يبهٔ ْْٖ الًلن ٖلٔ ٖػٔ ٪هب ٍ

 ٪ذلسٍا ح٘ج ٪ٗؿبً الٗل٘ل ّصا يي حت٢ التخل٘ج ٪ّل حٔطم ٍٖس ٖل٘ل، ْٖ ٖل٘لًب ٮل١ب اٝلْٖ الًلن رٌت ْٖ

 !.الوَحس التخل٘ج ٍّٖ ٪ٟ هتٌبٖؿٔ، ٖؿ٘ٔ تػسٕٗ ٮل٢

 يلِ٘ ٚبًت هب ٮل٢ ٪ٖطة ٍَّ الورتلٕ الوس٘حٖ التخل٘جَ الحزبظٗٔ الجسائ٘ٔ الج٘ئٔ تستسٍ٘ ٟ ّٚ٘ ٪ذ٘طاً ٍ

 الخ٠حٔ ٮل٢ الٛخطٓ ّصُ هي التٌعل ْْل ٮلْبً، ٍستَى ح٠حوبئٔ لْن ٚبى ٍٖس الطط٘، هي الًو٘ب٧ الزبّلٔ ْٖ

 ضبٚلتْب يل٢ ح٠حٔ ٮل٢ اٙلْٔ، هي الوبزٗٔ الٛخطٓ ّصُ يي التٌعل ٮى ٪م الْٗبض؟، الَاحس الل١ِ ٮل٢ ٪م ٪َّى

 .ال٠َّت؟ يي تزس٘سُ الوستح٘ل الوزط٥ز، الَاحس ٮل٢ ٪م استسبَتْن، ٮل٢ ٪ٖطة َّ ّل التزسس، ْٖ

 ٪ٚول ٚلِ شلٙ ل٘ٛي اٛٚخط، اٛٚخط حن ٍالترو٘س التطث٘ى ْل٘ٛي التَح٘س ٚوبل هي التخل٘ج ٚبى ٮى حن

 التخل٘ج، هي ٪ض٢ٖ ّصُ ٮلْبً، ٍست٘ي ثخ٠حوبئٔ الٗبئلٔ اٝس٠م ٖجل الحزبظٗٔ ْبلَحٌ٘ٔ ٍحٌ٘صا٘ ٍ٪ض٢ٖ،

 !.الوتٌبٖؿ٘ي ث٘ي الزوى ْٖ يٌْب تٌٗع ٪رل ٍالٛخطٓ، الَاحسٓ ث٘ي لٓٗس٨ًْبالزوى يٌْب ًٗػت ٍٮى

 التًج٘ط ٍْٖ ثل ْحست الو٢ًٌ ْٖ ٟ الوتٌبٖؿ٘ي ث٘ي ٗزوًَى حن ٍالًجٗطٗٔ الًٗل ٗس٘يَى َٖم هي ًْزتٗ

 اٝس٠م، ثًس السصد الحزبظ لًطة الجسائ٘ٔ للج٘ئٔ ٪ًِ الربلع التَحس ٗعَٗٓى حن «التخل٘ج تَح٘س» ٪ٗؿبً

 ٍثحسٓ ايتجبضاً الَحٌ٘ٔ تَح٘س هي ٍحٌ٘تْن ًٗتجطٍا ٪ى الًطة للَحٌ٘٘ي ٪ى حبل اٝس٠م، ٖجل الَحٌ٘ٔ ٍٚصلٙ

 ٮى١ ٮش ، ٪ذط١ ضبٚلٔ يل٢ الَحٌ٘ٔ ْٖ ضطٚب٧ هًْن ٍّن ال٠َّتٖ، الَاحس اٝلِ هى ٍحٌبً ٍالست٘ي الخ٠حوبئٔ

  لِ الجبقل

 62: ظ يٗبئسًب،                        

 .الحٗ٘ٗ٘ٔ الَحسٓ ٌٗبْٖ هوب ٧ٚ ثطٖ الوعٗذ َ٘ط الربلع التَح٘س ٍَّ ٗتجسل، ٟ ًبغى لَى ٍللحٕ ٪لَاى

 (11) الوٗبضًٔ                        
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 :ًٌٍَٚ٘تِ ٚ٘بًِ -اًٝز٘ل ْٖ الل١ِ

 :اًٝز٘ل ْٖ الوٗسس الخبلَث

 :اًٝز٘ل يلوب٧ هي ًٓط يي الخبلَث يٗ٘سٓ استًطاؼ

 ...: الخبلَث ْٖ الوٗسسٔ ٍالٛتت اًٝز٘ل حٛن

 «1» ثَست السٚتَض

 ٍٖسضٓ ٍحٛؤ ٍرَزاً اٛظلٖ ال٠هتٌبّٖ الطٍح ٍَّ الَٛى لربلٕ اسن ٍَّ ثٌٓسِ الحبزث ًٌٖٗ الل١ِ: »

 ْٖ تزل٢ ٍٚوب( 30: 1 ضٍم) هرتلٓٔ ثزلَات ذلِٗ ْٖ ٗتزل٢ ٖس ٗتجسل، ٍٟ ٗتُ٘ط ٟ ٍٚطاهٔ، ٍيسلًب

 ًٌٖٗ( 14: 13 ٖط 2 ٍ 19: 28 هت) الزَاّط هتسبٍٗٔ ح٠حٔ ٪ٖبً٘ن هٌْب ٗٔٗػس اٛلَّ٘ٔ ٍقجً٘تِ الوس٘ح،

 16: 1 َٚ ٍ 6: 33 هع) اٟثي ثَاسكٔ الرلٕ ذلٕ اٙة ٮلِ الٗسس، الطٍح ٮلِ ٍ اٟثي ٍٮلِ اٙة ٮلِ

 .ٍاحس ٍيول ٍاحسٓ ٍهسضرٔ هطتجٔ ْٖ اٖٛبً٘ن ٍّصُ الوكْٟط، َّ ٍالطٍح الٓبزٕ، َّ اٝثي( 2: 1 يت

 17: 139 هع) هٛبى ٚل ٍْٖ( 17: 1 ت٘وَ 1) ٢ٌٓٗ ٍٟ( 19: 24 َٗش) الٗسٍ٘س َْْ  تًبل٢ غٓبتِ ٪هب ٍ

( 24: 9 -1) ٍالًبزل( 26: 102 هع) ٧ٗ ضٖ ٚوخلِ ٍل٘س( 1: 17 تٙ) ٧ ضٖ ٚل يل٢ ٍٖسٗط( 24: 17 و

 (16: 3 َٗ 1) الوحت( 13: 12 ٪َٗة) ٍالحٛ٘ن( 136 هع) ٍالطح٘ن
__________________________________________________ 

  الوٗسس الٛتبة ٖبهَس ْٖ/ -(1) 

 63: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍضٍح للوس٘ح ٗػل٢ّ ٪ى ٮل١ب( 20: 10 ٍ 13: 6 تج هى هٗبثلٔ 10: 4 هت) الل١ِ لُ٘ط الػ٠ٓ تزَظ ٟ ٍ

 (.هٗبثلٔ 9: 2 ٍْلٖ 2: 1 -1 ٍٖط 60 -59: 7 و 1) ٌٍْْٚب اٛلَّ٘ٔ رَّط هي ٪ٗؿبً ًْٛوب الٗسس

: 5 لَٖب ٍ 35: 1 هط ٍ 39: 26 ٍ 23: 14 هت) ٗسيَ هٌٓطزاً الػحطا٧ ٮل٢ ٗسَو الوٌزٖ ضاح لطثوب ٍ

: 6 ٍ -1: 17 َٗ) الحَاضٗ٘٘ي هى ٪ذ٘طاً غلّبّب هب ٚلْب، غ٠تِ يل٢ تطثَ التٖ ٍ٪ي٠ّب غ٠ٍٓ ٍ٪ضْى( 16

 سٔل٥ن حٌ٘وب ثطثِ ٍاستًبى( 42 -41: 11 َٗ) زيَتِ استزبة ح٘ج ضثِ الوس٘ح ٍضٛط( 26: 20 ٍ 19

 !!!.«غلت حٌ٘وب ٍشلٙ تطٚتٌٖ لن ٪لْٖ ٮلْٖ: ٍس٫لِ( 27: 12 َٗ) الػل٘ت ٮل٢

 «1» ثبقط السٚتَض
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 ْٗس الجس٧، هٌص اٖٛبً٘ن هخلج ٮلِ ثَرَز اٝيتٗبز يل٢ هطّٚعٓ الوس٘ح٘ٔ الوٌ٘طٓ التًبل٘ن ٮى ٪رل: »

 ٍاٖٛبً٘ن الًٌَٛ٘ٔ ْٖ ٍاحسٗ اٛظلٖ الٗسٍ٘س اٝلِ شات ٍ٪ى الخبلَث تَح٘س اٝلْٖ ال٠ٛم هي لٌب اًٛطّ

 ٪رل اٛظلٖ، اٖٛسس الَاحس ٍّٖ ٍرَزٗٔ، هتجبٌٗٔ ٪قَاض ٪ًْن: ًٌٖٗ اٖٛبً٘ن، ّصُ ْٖ ٍاحسٗ ٮلِ الخ٠حٔ

 .«ٍ٪لَّ٘ٔ ضرػ٘ٔ ٍلٛل٦ ٍالز٠ل، الٗسضٓ ْٖ ٍٍاحسٗ الٗسؤ، هوتًٌٖ اٛلَّ٘ٔ ْٖ ٍاحس ٮًْن

 هي ٍاثٌِ الل١ِ َّ ْبلوس٘ح ٚخ٘ط، الزوبل شا٘ ٮل٢ ٍٚل٤ ٍاحس ٍحسٌٙ ضت٢ يجبضاتٌب: ٌْسض السٚتَض

 ٍ -الٌبح٘ت٘ي هي اًٝسبى اثي ٍاثٌِ الل١ِ -َّ ٍ -الزسو٘ٔ الٌبح٘ٔ هي اًٝسبى اثي ٍَّ الطٍح٘ٔ، الٌبح٘ٔ

 ٍسط٤ َ٘جٖ ضهعٌ -التخل٘ج تَح٘س َّ ّصا ٍ -ح٠حٔ ْٖ ٍٍاحسٗ ٍاحسٚ ْٖ ح٠حٔ الٗسس ٍضٍح ٍاثٌِ الل١ِ

 ٍرو٘ى سجٌٗبٚن ٮًٌب ٪رل...  الوٗس٘س الخبلَث ثصٗب٘ زٌٌٗب ْٖ التَح٘س اهتبظ ٖس ٍ -َّٟتٖ ٍٚطّٔ ٮلْٖ

 .ٍَوَؾِ ٮيؿبلِ ضَن الخبلَث ٪ّوْب ٍهي الو٘بزٗي ضت٢ ْٖ الول٥٘٘٘ي
__________________________________________________ 

 (1) 

 27 ظ -قْطاى ْبضٍس 1926 الوكجَو ٍْطٍيْب الوس٘ح٘ٔ السٗبًٔ ٪غَل ٚتبثِ ْٖ/ -

 64: ظ يٗبئسًب،                        

 :الخبلَث ذطأْ ْٖ تٌبٖؿبت

 ثوخل اٝيتٌبٔ ٗوٛي ّٚ٘ ٪ى -ٍح٘طًٓ يزجبً ٮل١ب الجبحج تعزاز ٟ -قَلْب يل٢ -الزو٠ت ّصُ: الوٌبنط

 هي سٌبز ٍٟ لِ ٪سبس ٟ هب ث٘ي العٍض التْٛوبت ْْصُ -ٍالسٗي الًٗل ٗٛصّثْب التٖ الرطاْبت تلٛن

 ّصُ ْٖ ْتطسجت ٍتسطّثت تسذلت التٖ ٍالجَلػ٘ٔ الَحٌ٘ٔ اٝذت٠ْبت هي َّ هب ث٘ي ٍ -اًٝز٘ل

 لتػبضٗح هٌبٖؿٔ ّٖ ٪ذ٘طاً ٍ -اًٝز٘ل٘ٔ الٗطٍى يجط ٍ٪قَاضّب ث٘ئتْب ْٖ الَٗل ْػ٘لٌب ٍٖس اًٛبر٘ل

 .الربلع التَح٘س ْٖ اًٝز٘ل

 :ٍالوس٘ح الل١ِ ْٖ الوتٌبٖؿٔ اًٝز٘ل تػبضٗح

 «.1( »هَؾًبً حوبً٘ي ْٖ ٚوب) اًٝسبى اثي الوس٘ح ٪ى: اًٝز٘ل ٗػطّح ْٗس

 ٪ٍل: الوس٘ح ٍَٗٗل( 3: 17 َٗحٌب) ضسَلِ الوس٘ح ٍ٪ى ثبلَحساً٘ٔ الل١ِ هًطْٔ: اٛثسٗٔ الح٘بٓ ٪ى ٍ

 (.29: 12 هطٖع) ٍاحس ٮلٌْب ٪ى ًًطِ ٪ى اٛحٛبم

 رَاثِ ْٖ يبٖلًب الوس٘ح ض٨ُ ٍلوب ٮلِ هي َ٘طُ ٍل٘س ٍاحس ٮلِ الل١ِ ٮى حسٌبً ٖلت لٗس الٛبتت لِ ٖبل ٍ

 (.34 ٍ 32: 12 هطٖع) الل١ِ هلَٛت يي ثً٘ساً لست: ٖبئلًب ذبقجِ ٠ٍٚهِ
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 ٍالَس٘ف( 61: 14 هط) الوجبض٘ الل١ِ ٍاثي( 9: 1 يت) هَال٘سُ ٍ٪ٍل( 17: 3 هت) الل١ِ اثي ٪ًِ: حبً٘ٔ ٍ

 (.5: 2 ت٘وَحبٍث) ذلِٗ ٍث٘ي ثٌِ٘

/ َُْٗ ٍهخل اًٛبر٘ل، ْٖ ٚطّض ٍٖس: ٍالطة( 14: 9 يت) اٛظلٖ( 1: 1 َٗ) ٍالٛلؤ الل١ِ َّ ٪ًب: حبلخٔ ٍ

 ْجِٗسضتِ الططًٗٔ، ضة َّ َُْٗ هخل( 49: 11 لَٖب -34: 33 هت٢) ٍٚتجٔ ٍحٛوب٧ ٪ًج٘ب٧ ٗطسل: الل١ِ

  ٍهخل( 21: 5 هت٢) ًٍٗسٟلِ  هَس٢ ًبهَس ٗتون الطرػ٘ٔ
__________________________________________________ 

: 20/ 28: 19/ 11: 18/ 22 ٍ 12 ٍ 9: 17/ 27 ٍ 13: 16/ 6: 9 -20: 8 هت٢ ٍهٌْب/ -(1) 

  اٛذط١ الخ٠حٔ ْٖ ٍٚصلٙ هت٢ تػبضٗح ّصُ/ 46 ٍ 45 ٍ 24: 26/ 27: 24/ 2018

 65: ظ يٗبئسًب،                        

 ٮًوب ٗسَو ٗٗتؿِ٘ لصٕ ْبٝٗوبى( 20: 22 لَٖب 24: 14 هطٖس 28: 26 هت٢) الجطط هى يْساً ًٗٗس َُْٗ

 يجبزٓ لِ تٗسٛم ث٫ى ٍٗطؾ٢( 26: 9 لَٖب) ٍسججِ اٝٗوبى هَؾَو َّ َٗٛى ٪ى ْ٘طٗس -لٌٓسِ ٗٗتؿِ٘

 -12: 13 است٘ط) ٍالوس٘ح٘ٔ الَْ٘زٗٔ الًٗل٘ٔ حست الصٕ السزَز شلٙ -لِ السزَز ْ٘ٗجل -زٌٗ٘ٔ

 ٍ 2: 8 ٍ 25: 1 هت٢ اًهط) ٍحسُ الحٕ اٝلِ ٮل٢ ًَٗز( 9: 22 ،10: 19 َٗحٌب ض٬ٗب -26: 10 ٪يوبل

9 :18 ٍ 14 :2833 :9، 17.) 

 !!.«الل١ِ شات ْٖ هعٗذ( »23: 1 هت) هًٌب الل١ِ: يوبًَئ٘ل ٪ًِ: ضاثًٔ ٍ

 ث٠َّتِ ٮلْبً الوس٘ح َٗٛى ٪ى ٗتػَض ّٚ٘ ٪م ٍالوًجَز؟ الًجس ٪ٍ -ٍالَلس اٛة اتحبز ًٗٗل ٪ٍ ٗوٛي ْْل

 ٪ى ٪ٍ يجساً؟ َٗٛى حت٢ ضًَضاً، ٪ٍ تًّٗلًب الطٍح يي الوستٗل للزسن ٮى ْْل! ًبسَتِ/ ثزسوِ ٍيجساً

 .الزسن؟ ْٖ ٗٔحس٘ز حت٢ هحسٍز ال٠َّت

 حبل هًجَزاً ٍ اثٌِ، ٪ًِ حبل ٮلْبً الوس٘ح َٗٛى ٪ى: تٌبٖؿبت ٮل١ب اٖٛبٍٗل ّصُ ْٖ ًزس ٟ ْٯًٌب شا٘ ٮش

 !ٍاحس؟ ٪ًِ حبل ٍح٠حٔ ح٠حٔ، ٪ًِ حبل ٍٍاحساً يجسُ، ٪ًِ

 ٍاحس ٮًْن...  ٍرَزٗ٘ٔ هتجبٌٗٔ اقَاض ّن: ٖبئلًب الًسز ْٖ ٗٛخ٥طُ حن الًٌَٛ٘ٔ ْٖ الل١ِ َٗحٟس ٖس «ثبقط» ِ

 !.ٮلْ٘ٔ هستٗلٔ ضرػ٘ٔ ٍلٛل٦ الٗسؤ، هوتًٌٖ اٛلَّ٘ٔ ْٖ

 :هٌبٖؿبت: ٪ثَاة سجًٔ لْب

 ٗٓسطّب «الل١ِ» ٚلؤ ثتٓس٘ط ٗجس٪ُ اٝلِ، حَل اًٝز٘ل ًهطات ِْ٘ ٗستًطؼ الصٕ: ٠ٚهِ ٗجس٪ «ثَست» ٍ

 :ًبح٘ت٘ي هي تٓس٘ط ّٛصا ٗح٘ل ٍالًٗل! ثٌٓسِ حسث الصٕ ٪ًِ: ٪ٍلًب
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 ث٫ظل٘ٔ تػطٗحِ هى! ًٓسِ يل٢ ٍرَزُ لسجٕ الوٗتؿٖ ثٌٓسِ، ٧ ضٖ حسٍث -2. اٛظلٖ اٝلِ حسٍث -1

 !.٪ٍل٘٘تِ ٟ ًٌٖٗ اٝلِ

  لتُ٘٘طُ الوٗتؿ٘ٔ هرتلٓٔ، رٓلََات ْٖ  ٗتزل٢ّ ٍ٪ًِ ٗتُ٘ط، ٟ ٪ًِ: َٖلِ ْٖ حبً٘ٔ هٌبٖؿٔ حن

 66: ظ يٗبئسًب،                        

 !.الجتَل هطٗن ضحن ْٖ ٍالتزطّز ال٠َّت هي تزس٘سُ الزٓلََات ّصُ ٍهي! ٟ ّٚ٘ الزلَات، تلٛن ْٖ

 ثَاسكٔ ذبلٕ اٙة -ٍ ح٠حٔ ٪ٖبً٘ن ٍ٪ًْب اٛرسبم، يي الوًجٟطٓ ثبلكجً٘ٔ اٝلِ شات يي تًج٘طُ: حبلخٔ ٍ

 !.اٟثي

 ٍسبقٔ ٮل٢ حبرٔ ٠ْ ٍٮل١ب! ًٓسِ يل٢ اٝثي لَرَز تٗس٘مٗ ْْصا ٪ٗؿبً، ثَاسكتِ ٍلّسُ حٌ٘وب اٝثي ٍلّس ْْل

 .اٝثي ذلٕ هي ٪َّى ْٯًِ ٪ٗؿبً الرلٕ سبئط ْٖ اٝثي

 َٗسٟف ٧ الطٖ ٮى ٍّل الَسبقٔ؟ ه٢ًٌ ْوب ثٌْ٘وب، شاتٖ تٓبٍت زٍى رَّطاً اٙة ًٓس اٟثي ٚبى ٮى حن

 .ٗطٗس؟ ْ٘وب ًٓسِ

 ثًٌَاى ٮحساّب ْٖ توتبظ الوخلخٔ الَحسٓ لْصُ ْوب ٍاحس، ٍيول هطتجٔ ْٖ اٖٛبً٘ن ّصُ ٗزًل: ضاثًٔ ٍ

 الَلس ٍْٖ ثبٛغبلٔ اٙة ْٖ حن ّٛصا، الوطتجٔ هرتلٖٓ الوَلَز، ثبٝثي اٛذط١ ٍْٖ الَالس، اٙة

 !.الًول هرتلٖٓ: ثبلَسبقٔ

 ح٘ج ٮل٢ الوس٘ح ثًجس ضجْ٘توَُ، ْلنٓ شا٘ ٍٮش ٧ٗ ضٖ ٚوخلِ ل٘س ٪ًِ: غٓبتِ سطز ْٖ ٫ٗذص: ذبهسٔ ٍ

 ٍ٪ًِ غلجبً؟ الَْ٘ز تٗتلِ ْٙلَن حٌ٘صا٘ ٢ٌٓٗ، ٟ ٍ٪ًِ اٛلَّ٘ٔ؟ حٗ٘ٗٔ ْٖ ٗرتلٓبى ٟ ٍاحساً ايتجطتوَّوب

 .الَْ٘ز؟ هي الترلع يل٢ ٗٗسض لن ْلن ٮشاً: ٧ ضٖ ٚل يل٢ ٖسٗطٌ

 الػ٠٘ٓ ْلتحست ٍاحسٓ شٍاتْن ٚبًت ٍلَ: اٙذطٗي لٌَٜٖه٘ي ٮل١ب لل١ِ، ٮلّب تزَظ -ٟ الػ٠ٓ ٪ى: سبزسٔ ٍ

 !.٪ٗؿبً اٙذطٗي ٮل٢ هٌْن لَاحسٚ الوتزْٔ

 تحلّلَ ْْل تطٚتٌٖ؟ لنٓ ٮلْٖ: ٍس٫لِ ثِ ٍاستًبى ضثِ ضٛط ٍ٪ًِ الوس٘ح، غلَات ٪ضْى ٗصٚط: سبثًبً ٍ

 َْلٙن شا٘ ٍٮش َّٟتِ؟ يل٢ ثٖٗ ٪م -اٙة ٮلِ ٮل٢ ْبحتبد اٛلَّ٘ٔ َّٟت يي حٌ٘صا٘ الوس٘ح

 :٪ًِ َٖٓ يلِ٘ ٍٗعٗس ٚوخلِ الٗسٗط ٪ًِ ضَن هٌِ، ٗستسيٖ

  هي اٝلِ ٗستسيٖ ّْٛ٘! الل١ِ ث٫ًِ ايتجبضاً ًٓسِ هي ٗستسيٖ ٍ٪ًِ ذلِٗ، ٍث٘ي ثٌِ٘ الَس٘ف

 67: ظ يٗبئسًب،                        

 ًَاغْ٘ن؟ ث٘سُ الصٗي يج٘سُ يلِ٘ ٗس٘كط ٍّٚ٘ ًٓسِ؟
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 .التخل٘ج تَح٘س ٪ًْب ايتجبضاً يلْ٘ب اًٝز٘ل ضطًٗٔ هوخ٥لَا ٗٓتحْب رٌْو٘ٔ سجًٔ ٪ثَاة ْْصُ... 

 :ٍ٪لَّ٘تِ تٌبٖؽ الوس٘ح تػبضٗح

 َِْٖ  تًبل٢ الل١ِ ٍ٪ى ٍضسَلِ، يجسالل١ِ ٪ًِ: ًٓسِ الس٠م يلِ٘ الوس٘ح تػبضٗح ٌّب ٍالػسٔ الحٕ ٍٮًوب... 

 :هطبضٚٔ ٍٟ هوبحلٔ ٍٟ سَاُ، هوي ٍاحسٚ ٍث٘ي ثٌِ٘ ٍحسٓ ٠ْ ٪روً٘ي، الرلٕ ٍَْٔ

 ٍٖبل تٗسم ٍاحس ٮشا ٍ: »غبلح: لِ ٗٗبل ٪ى ٗطؾ٢ ٟ ح٘ج ٮل٢ الطة رٌت ْٖ ذبؾى الػسٔ ْبلوس٘ح

 هت٢) «الل١ِ ٍَّ ٍاحس ٮٟ غبلحبً ٪حسٗ ل٘س. غبلحبً؟ تسيًَٖ لوبشا: لِ ْٗبل...  الػبلح الوًلن ٪ْٗب: لِ

 (19: 18 لَ( )18: 10 هط( )19 -16: 19

 هطتجٔ ْٖ ضثِ هى ٍ٪ًِ لل١ِ؟ ٗٔػل٢١ ٚوب لِ ٗٔػل٢١ ٍ٪ى الزَّط؟ ْٖ ضثِ ٗسبٍٕ ٪ًِ ٗسٛيٖ الًجس ّصا ٮى١ ْْل

 .ثَست؟ تًج٘ط حس يل٢ ٍاحس ٍيول

 :ضث٘بً ٗسوِ٘ ٪ٍ زضرتِ، ْٖ ٪ٍ ٮلْبً، ًٗتجطُ ثبلصٕ ٌٗسٟز الٓطٗٔ ّصُ هي ثبلطَن ٮًِ: ٚل١ب

. ض٘كبى ٗب يٌٖ ٮشّت: ثكطس ٍٖبل ْبلتٓت! ضة ٗب حبضٙ: »لِ ٖبل ٮش ض٘كبًبً ًٍٗتجطُ ثجكطس ٌْ٘س٘ز

 (.23 -22: 16 هت) «للٌبس ثوب لٛي لل١ِ ثوب تْتن ٟ ًٛٙ لٖ هًٕٓخَطٌٓ ٪ًت

 ثكطس، هي ض٘كبً٘ٔ هًخطٓ ًْ٘تجطّب يلِ٘، الطة ٚلؤ ٮق٠ٔ( و) الوس٘ح ْْ٘ب ٗستٌٛط ثٌ٘٘ٔ تػطٗحٔ ْْصُ

 لِ ٮل١ب ل٘ست الطثَث٘ٔ ح٘ج «لل١ِ ثوب تْتن ٟ ٪ًٙ: »الربلٕ يي ٍٮيتطاؾبً ثبلرلٕ، اّتوبهبً شلٙ ْٖ ٛى

 .الربلٕ ٗرع ْ٘وب للرلٕ ْبّتن!! الوس٘ح ٮل٢/ الٌبس ٮل٢ ثكطس ًسجْب ٍٖس ، تًبل٢

، هًبزلًب ًٗتجطُ ثوي ٌٗسز ٚصلٙ ٍ   ْٖ هطٗؿبً ض٢ٓ لًَِٛ يلِ٘ ايتطؾَا الَْ٘ز ح٘ج لل١ِ

 68: ظ يٗبئسًب،                        

! لل١ِ هًبزلًب ًٓسِ ٍرًل السجت ٚسط ٮًِ: ٖبلَا ّصا ٪رل ْوي ٪يول ٍ٪ًب ًٗول ٨ثٖ: ٫ْربثْن الجست

 اٛيوبل ثًؽ ًٗول ح٘ج الَْ٘ز، ٮلِ٘ ًسجتِ ٍظٍضاً يلِ٘ اْتطا٧ٖ لل١ِ يٙسلًب ًَِٚ ًٗتجط ْٯًِ( 17 ِ َٗحٌب)

 .هطٗؿبً ِْ٘ ض٢ٓ ث٫ى السجت ٚٛسط التططًٗ٘ٔ اٝلْ٘ٔ

 ثِ اٝٗوبى ٗزت ٍٮًوب َ٘طّن، ٍٟ الوسلوَى السصد ًٗٗلِ ٍٟ ْٗٓوِ ٟ ٮلْٖ سط٤ التخل٘ج: اٛسّٗ

 ٟ ٪ًٛن هًتطْ٘ي ٍتَح٘سًٍِ ثبلل١ِ ت٭هٌَى ٚوخلٌب ٪ٗؿبً ٍ٪ًتن ٖطٍى، هٌص الوس٘ح٘ٔ الوٗطّضٓ اٛغَل حست

 .يلوبً ثِ تح٘كَى

 ًت٘زِ ثبلل١ِ ْبٝٗوبى الًٗل، ٌٗبْٖ ثوب اٝٗوبى يي ٗرتلّ شاتِ، ًسض٘ ٪ى زٍى ثبلل١ِ اٝٗوبى: الوٌبنط

 ضبسى ثَى اٝٗوبً٘ي ث٘ي ٌْْب٘ شات٘بً، ٟستحبلتِ الًٗل ٗح٘لِ التخل٘ج تَح٘س ٍ٪ى ٚوب الًٗل٘ٔ، اٛزلٔ



47 
 

 ضَن الٗبقًٔ، الجطاّ٘ي يلِ٘ تسل ؾطٍضٕ الربلٕ ثَرَز اٝٗوبى ح٘ج ٍالوتٌى، الَارت الٌٗ٘ؽ، ٚكطْٖ

 .للتٌبٖؽ الًٗل ٗعِٗ٘ٓ ٮٗوبى ْٯًِ ثتخل٘خِ اٝٗوبى

 «1» اهجطٍسَ٘س الٗسٗس

 .اٝٗوبى يي ٗجحج ح٘ج اٛلٔ زو: »

 «2» ا٠ٗضَٗس الٗسٗس

 ٮحجبت الٓلسٓ٘ٔ الجطاّ٘ي ضطّٗ ثًٌبزٚ ًٍس٫ل الحٗ٘ٗٔ، ه٘ساى ْٖ حبئطٍى ه٭هٌَى ًٍحي ًجحج: »

 .«ٮٗوبًٌب

 ثبٛثحبث ٟ ثبٝٗوبى ًًجسُ ٍ -اٖٛسس الخبلَث سط١ ًًطِ ثبٝٗوبى: »السهطٖٗ َٗحٌب الٗسٗس

 .«ٍالجٌ٘٘بت

! زل٘ل ًٗؿسُ ٟ ٮش اٝٗوبى ْلٌتط٘ ٮشاً اٝٗوبى، يي ًجحج ح٘ج اٝٗوبى يل٢ السل٘ل تطٌٚب ٮشا: الوٌبنط

  ٚبسح ٮٗوبى ّصا اًٝسبى، يل٢ ٗولِ٘ يٗلٖ ٖبقى زل٘ل زٍى ْبٝٗوبى
__________________________________________________ 

 الػٌبئ ْٖ الٌز١َ: »ٚتبثِ ْٖ الحلجٖ السطٗبًٖ ضُلْحٔتٕ رطرس ْسَٗٓس الرَض يٌْوب ٌٗٗلِ -2( 1) 

 1903 ث٘طٍت ـ «السٗي ٍ ٍالًلن

 (2) 

 69: ظ يٗبئسًب،                        

 ٚبْٔ يل٢ ٗزت حن الًٗل، تٌبْٖ الًٗ٘سٓ ْْصُ ٮشاً ثبلتخل٘ج، اٝٗوبى تٌبْٖ ٍثطاٌِّ٘ الًٗل ٍٮى ٪يو٢،

 تػسٕٗ يي ٗوًٌْن لْن يٗل ٟ ح٘ج الوس٘ح٘٘ي، الوخلخ٘ي هي ًََٗٛا ٪ى ًٗٗل ٟ هي ٍسبئط الوزبً٘ي

 الًٗل؟ ٮل١ب الًٗبئس هرتلّ ْٖ الٗجَل ٍ للطز سبقًٔ ٍحزٔ ٖبقى سٌبز ٪ٕ َٗرس ْْل ٍ٪ذ٘طاً! التٌبٖؿبت

 ٪يٌبزاً الٓلسٓ٘ٔ؟ اثطاّ٘ي ضطّٗ ثًٌبزٚ ٮ٠ٗضَٗس الٗسٗس ٗس٫ل ّْٛ٘ غح٘حبً، ٮٗوبىَ ٠ْ يٗل ٟ ْٯش

 يٗل٢ ٍال٠ضًَضٗٔ للزٌَى ٪تطر٘حبً الوزًٌَٔ؟ الططٗطٓ للًط٠ٖت ٍزازاً حن الًٗل٘ٔ، الططٗٓٔ للٓلسٓ٘بت

 !.التٌبٖؽ ٗػسٔ ٟ ٍالوزٌَى ثل! الٌَض؟ يل٢ للهلوبت ٍ ٍالطًَض، الًٗل

 «1» ْطٗ٘ٔ ٘سْطًس اٛة

 هح٘ف ََض ٗٔسجط ٪ى ٍّْ٘بت..  ٌِْٚ ًسض٘ الوس٘ح ضرػ٘ٔ سط٥ ٪يوبٔ ٮل٢ ًٌٓص ٪ى ًحبٍل ٟ ٮًٌب: ... 

 اٛسطاض ثتٓس٘ط ٖبهت يٗل٘ٔ هحبٍلٔ ٚل ٪ى ٍالَاٖى الل١ِ؟ يوٕ ٗسض٘ ٪ى ٗستك٘ى ْوي..  اٝلْ٘ٔ اٛسطاض
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 تٓسٟط ٟ ثبلًوَم ْبلٌٛ٘سٔ...  الْطقٗبت هي سلسلٔ ْٖ السَٗـ ٮل٢ ٍاًتْت ثبلٓؿل، ثب٧ٓت اٝلْ٘ٔ

 ٍّصا قجً٘تِ، ٠ٗئن ًحَ يل٢ الجططٕ للًٗل اٝلْ٘ٔ اٛسطاض تٗسم ٍٮًوب ٍالٓلسٓٔ، ثبلًٗل اٝلْ٘ٔ اٛسطاض

 ٮل٢ هستٌسٗي السط ّصا حس٘زا ٍذلٗ٘سًٍ٘ب ٪ْسس هزوى ْٯى ذبظ، ثٌَو التزسٜس سط٥ ْٖ ًْلتِ هب

 سطّ ٍثبلتبلٖ( 63 ظ... ) اٌَٖٛم ٍ الكجً٘ٔ لوَْٓم تًطْٗٓب ْٖ لٓلسٓٔ ا ًَض ٮل٢ ٟ ْٗف، الَحٖ ًػَظ

 ... الًٗل َٗٓٔ ٍلٌِٛ...  الًٗل ٌٗبٖؽ ٟ اٖٛسس الخبلَث

 ٪ًب ٮثطاّ٘ن َٗٛى ٪ى ٖجل لٛن ٪َٖل الحٕ» َٗحٌب الٗسٗس يٌِ ٌٗٗلْب الوس٘ح هٗبٟت ْوي( 64 ظ) 

 الَحٖ ٮى حبزث، ٍرَز ٪ظلٖ٘، ٍرَزٗ الوس٘ح ْٖ ْٯشى «رسساً غبض الٛلؤ: »َٗحٌب ٍَٗٗل «ٚبئي

 ... حٖٗ٘ٗ ٍٮًسبى حٖٗ٘ٗ ٮلِ ٍ٪ًِ ٮًسبًبً، حٗبً غبض الل١ِ ٪ى: ًٗلوٌب

 :ْٗف ٍاحس ضرع ْٖ َٗٗم ٍٮًسبى، ٮلِ َّ ًَيْب، ْٖ ْطٗسٓ ضرػ٘ٔ الوس٘ح ْطرػ٘ٔ
__________________________________________________ 

 55 -54 ظ اثبزٗط لَٗس اٛة الًطث٘ٔ ٮل٢ ًٗلِ «التزس٘س: »ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 70: ظ يٗبئسًب،                        

 ضرػ٘ٔ سط هٓتبح َّ التحل٘ل ٍّصا ٍثططٗٔ، ٮلْ٘ٔ: قجً٘ت٘ي ٍْٖ( اٛظل٢ اٝلْ٘ٔ الٛلؤ ضرع) 

 -65) الل١بًْبئ٘ٔ الٓسائ٘ٔ ٪ًْبلِ ٖ٘ؤ ًسض٘ ٪ًٌب ٚوب ٍالربضر٘ٔ، الجبقٌ٘ٔ الوس٘ح ح٘بٓ ًسض٘ ٍثِ الوس٘ح

66.) 

 التًج٘ط تٗجل ٟ ثكطٗٗٔ ٮًسبًبً ٍغبض يبٖلٔ، ضٍح لِ ثزسس ٪ٌَٖه٘٘بً اتّحس ٖس الٛلؤ ث٫ى ًتوسٙ ًحي

 اٌَٖٛم ٍحسٓ ثوَرت لٛي الل١ِ، ٮضازٓ ثوَرت ٪ٍ الًٌؤ ثوَرت ل٘س الل١ِ، اثي زٔيٖٙٓ ٍيٌسئصٚ ٍاٝزضا٘،

 ٍاحس ٮثي: ٍاحس هس٘ح ْٖ حٗ٘ٗٔ ٍحسٓ ْٖ اتحستب ٪ًْوب ٮل١ب هرتلٓت٘ي، الكجً٘تبى ٚبًت ٍٮى..  اٝلْٖ

 .اٝحٌ٘ي يي ًبتذ

 رًٔٙلَ ٪ًِ السم، ٍ اللحن ْٖ هخلٌب اضتط٘ ٖس ٪ًِ َّ رسساً، غبض الٛلؤ ث٫ى للَٗل الجس٘ف  ْبلو٢ًٌ اٙى ٍ

 اٝلْٖ رَّطُ يي شلٙ ٪رل هي ٗترل١ لن ٍلٌِٛ ٮهط٪ٓ، هي ٚٯًسبى ٍٍٔلٙس ثزسسًب، ضجْ٘بً رسساً ثصاتِ

 .يلِ٘ ٚبى هب يل٢ نل الزسس ْٖ نْط لوب ٮًِ السوبٍٕ، لٚة ٚبثي ٍهٌعلتِ

 (.67 -66) اٙثب٧ رو٘ى ْٖ ًزسُ هب ٍّصا ٍزٗيٍ، ٨ى ٚل ْٖ الوستٗ٘ن الوًتٗس ثِ ًٗلن هب ّصا... 

 «1» اٍث زٍٍٗ لَ
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 هستٗ٘ن ٮٗوبى ٮشاً َّ: »ٚلْب اٝٗوبى َٖاً٘ي ْٖ اٝلْ٘ٔ ٍثٌَتِ الوس٘ح ث٫لَّٔ ٮٗوبًبً يي الٌٛ٘سٔ تًجٟط: »

 ٖجل هَلَز اٙة رَّط هي ٮلِ َّ ٍٮًسبى، ٮلِ َّ الل١ِ اثي الوس٘ح ٗسَو س٘سًب ث٫ى ًًٍتطِ ً٭هي ٪ى

 ،148 ،86 ،54 اًهط ،4 -). «ٚبهل ٍٮًسبى ٚبهل ٮلِ العهبى، ْٖ هَلَز اُٛم رَّط هي ٍٮًسبى السَّض،

 ثسجت الوحسٍزٓ َ٘ط ٚوبٟتْب ٚل هى ٮلْ٘ٔ قجً٘ٔ الوس٘ح ل٘سَو ٪ى الًٗ٘سٓ تًلي( 290 ،215 ،214

 .«اٙة الل١ِ هي اٛظل٘ٔ ٍٟزتِ
__________________________________________________ 

 (1) 

 اٛة الًطث٘ٔ ٮل٢ ًٗلِ -16 ظ 2 د «الًٗبئسٕ ال٠َّت يلن ْٖ هرتػط» ٚتبثِ ْٖ اٟلوبًٖ/ -

  الوبضزٌٖٗ رطرس

 71: ظ يٗبئسًب،                        

 لت١َٗ الحزبظ ْٖ الجسائ٘ٔ الج٘ئٔ تٛي ٍلن التَح٘س هطاتت ٪ض٢ٖ هي التخل٘ج تَح٘س ٮى..  ٪رل: الحساز

 ثًٗ٘سٓ َٖلْب هى التَح٘س زٗي ّٖ ٚبًت هٌص ٍالٌػطاً٘ٔ! ٖل٘لًب ٮل١ب الًلن هي ٪ٍتَا هب ًْٛن استسبَتِ يل٢

 ْٖ الَاحس ال٠َّت ٗزع٧٥ ٍٟ ًٗسٟز ٟ الػح٘ح الوس٘حٖ ْبلتخل٘ج الَاحسٓ، اٝلْ٘ٔ الكجً٘ٔ ْٖ التخل٘ج

 َّ الصٕ ٮٗوبًب زستَض هكلى يلِ٘ ٌٗع ٚوب «ٍاحس ثٯلِ ت٭هي» ٍ٪ذ٘طاً ٪ٍلًب ْبلٌػطاً٘ٔ اٛحس، الل١ِ

 ت٫ًّسِ ْٖ ٍ -ي٘س٢ ت٫لِ٘ ٢ْ ٟ - ي٘س٢ ٪لَّ٘ٔ ْٖ ْبٝٗوبى حن ٍهي سوب٧ٚ، ٚل تحت ضْبزتْب

 .الَاحسٓ الربلٕ قجً٘ٔ هي ض٘ئبً ٌٗٗع ٍٟ ض٘ئبً ٗعٗس ٟ ٍتزس٘سُ،

 التَح٘س، غو٘ن هي ٮًْوب: ثػلٔ الطط٘ ٮل٢ تَوٙتّبى ٟ «ٍالتزس٘س التخل٘ج: »الوس٘ح٘٘بى ْبلًٗ٘ستبى ٮشى

 ٚوب السبه٘ٔ، شاتِ ْٖ الَٗ٘٘م الحٖ٘ لح٘بٓ هٌع١لًب تٓس٘طاً الػح٘ح هًٌبّوب ْٖ الَٗٗؤ الٌػطاً٘ٔ ٍتًتجطّوب

 .اًٝز٘ل ثِ ًعل

 ثبلتَح٘س، ٌٗبزٍى ٚبًَا ثل ٍّلٔ، ٍٛل ثِ ٗجطّطٍى ٍالحَاضَٗى الطسل ٗٛي لن الٛبهل التًل٘ن ّصا ٍ

، َٖٛال  اٍٛل٢ اٛضٚبى  ٢ٌَ للو٭هٌ٘ي ٗٓس٘طٍى ٚبًَا اٝٗوبى تَق٘س ٍثًس ٍالطط٘، الَحٌ٘ٔ زٗبض ْٖ الل١ِ

 الجططٕ الًٗل ٗوٛي هب ٖسض يل٢ ال٠هتٌبّٖ، الصاتٖ ٍتخلخْب هحسٍز، الل١ب تٓبيلْب ْٖ اٝلْ٘ٔ الكجً٘ٔ

 «.1» هحسٍزٓ ال٠ الَٗ٘٘م الحٖ٘ ح٘بٓ ٗستَيت ٪ى الوحسٍز
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 ٚبًَا الحَاضٗ٘٘ي ٪ى ٗٗط٢ ح٘ج التخل٘ج يي ٗرتلّ التَح٘س ٪ى الحساز هي غطٗحٔ ضْبزٓ ّصُ: الوٌبنط

 ٪ًِ للَاحس ٍتٓس٘طاً ثؿسُ، ٧ للطٖ تٓس٘طاً: ٪ٕ ثبلتخل٘ج ْسٛطٍُ ثًسئص حن الجساٗٔ، ْٖ ثبلتَح٘س ٌٗبزٍى

 .ٍاحس تخلخِ ْٖ ٍالخ٠ث ح٠ث، ٍحست ْٖ الَاحس ٪ى: الٌٗ٘ؿ٘ي ث٘ي روًبً حن ح٠حٔ،
__________________________________________________ 

 44 ظ للحساز، ٍالٛتبة الٗط٨ى/ -(1) 

 72: ظ يٗبئسًب،                        

 ضتبت ْٖ ٠ٚهٔتزَالِ قَال ٧ ثطٖ ٫ٗت٢ ٍٟ التزسس سط تٓس٘ط ٗحبٍل ْطٗ٘ٔ ْطًس٘س اٛة حن

 ًٗتجط ح٘ج الوس٘ح، َّ ٍاحس ضرع ْٖ الوتٌبٖؿ٘ي الوتجبٌٗ٘ي ث٘ي ثبلزوى ٮل١ب ٪ذ٘طاً ٫ٗتٖ ٟ الًجبضات،

 ْ٘تػل َّٟتِ ْٖ ٗتزع٪ ٪ى ٮل١ب ال٠ًْبئٖ، ث٠َّتِ ِْ٘ اٝلِ حلَل تٌبْٖ الزسس ٍهحسٍزٗٔ هتزسساً، اٝلِ

 لٞتحبز ٗػلح رع٧ٗ هٌِ ٌٗٓػل لٖٛ لِ ٪رعا٧ ٟ الوتٌبّٖ َ٘ط الوزط١ز ٪ى ضَن ثبلزسس، رع٧ هٌِ

 ٗسض٘ الصٕ َّ الًٗل ٪ى حبل الًٗل، َْٔ التزسس سط ًٗتجط شا٘ ٖجل حن الزسن، ثٌبسَت

 الخبلَث، ٖػٔ ٍ٪ذ٘طاً! حٛوِ ثػطٗح يلِ٘ ٍهحَٛهبً الًٗل زٍى ٮل١ب ْل٘س -ٚبى ٪ٗ٘بً -ٗعِٗٓ استحبلتِ

 الَرَزت ث٘ي الزوى رَاض ٟظهِ ٍ -اٝلِ ٖسضٓ رٌت ْٖ ٗستح٘ل ٟ -ٚبى ْ٘وب الوستح٘ل ٪ى ايتجبضاً

 .اٝلِ رٌت ْٖ هستخٌبٓ التٌبٖؽ استحبلٔ ٪ى ايتجبضاً الوٌبٖػبت، هي ٮلِ٘ هب ٍٚصلٙ الل١ِ، شات ْٖ ٍالًسم

 ثٌبسَت ٗحسٟزُ ٍ ََضُ ٗسجط ٖل٘ل ٍثًس اٝلْٖ، السطّ ََض اًٝسبى ٗسجط ٪ى ٗٔح٘ل ٠ٚهِ ثساٗٔ ْٖ ٮًِ حن

 ٗٓسط ٪ٍ الوتٌبٖؿ٘ي، ث٘ي ٗزوى ٪ى ٗستك٘ى الَحٖ ٫ْٛى -ظيوِ ْٖ الَحٖ الٌَظ ٮل٢ استٌبزاً الزسن،

 !.ََضُ ٗسجط ٪ى لًٞسبى ٗستح٘ل هب

 ٪ى حبل السَّض، ٖجل هَلَز ٍ٪ًِ اٙة، رَّط هي الوس٘ح ًْ٘تجط ٠ٚهِ، ْٖ ٗتٌبٖؽ «٪ٍث لَزٍٗ» ٍ

 لٞلِ هب للوس٘ح ًٗكٖ حن! ضٗت زٍى ٪ظلٖ اٙة ٍرَّط هحبلٔ، ٟ حسٍثٌ ْٯًْب -ٚبًت ٚ٘ٓوب -الَٟزُ

 الَٟزٓ ٮش هتٌبٖؿتبى، ٍالَٟزٓ اٛظل٘ٔ ٪ى ضَن اٝظل٘ٔ، ثَٟزتِ ايتجبضاً هحسٍزٓ َ٘ط ٮلْ٘ٔ ٚوبٟت هي

 ! ...حسٍث ٟ ٍاٛظل٘ٔ حسٍث

 .الػل٘ت يل٢ يلّٕ الصٕ َّ الوتزس٘س الل١ِ ٚلؤ ٪ى ثبلٛٓبٗٔ ثٌٟٔ٘ت لٗس: «ٮٗطٌٗبٍس» 

 (.الوس٘ح رسس يي) حّٗبً ٍٖبم حّٗبً ٍهبت حٗبً غلت الل١ِ ٮى: تطتل٘بى

 .الل١ِ اثي ٍهَت ثػلت زائوبً ًجطط ٮًٌب: ٠ّ٘ضَٗس

  ذبظ٘ َّ ٍهب ثبلٛلؤ، ذبغبً ٗػجح ثبلٌبسَت ذبظ َّ هب: اٝسٌٛسضٕ ٚ٘طٚس
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 73: ظ يٗبئسًب،                        

 .ثبًٝسبى ذبغبً ٗػجح ثبلٛلؤ

 «.1» الًجس غَضٓ ْٖ الحٗ٘ط ًٓسِ َّ الل١ِ غَضٓ ْٖ الًه٘ن ٮى: اَسك٘ي

 :الًٗل هحٛؤ ْٖ الخبلَث استحبلٔ

 :ح٠ث الًٗل رٌت ْٖ ٍاٛهَض الحٗبئٕ ث٘ئٔ: ٪ى ٌٍّب٘ ٌّب الٓػل الَٗل: الوٌبنط

 ٍسَِ سلّ ٚوب ثٌ٘٘ٔ تٌبٖؿبت يل٢ ٟضتوبلِ التخل٘ج تَح٘س ٍهٌِ ٍاقوئٌبى، يلنٍ يل٢ ٗٔح٘لِ هب -1

 َْْ ٍٗٔح٘لِ، ٗجكلِ الًٗل ْٯًوب ٗسضِٚ، ٍٟ ٗػسِٖ ٪ًِ ثو٢ًٌ الًٗل َْٔ ّصا ْل٘س تٓػ٘لِ، يل٢ ٫ًتٖ

 .ٮق٠ٖبً ثبلجك٠ى لسِٗ ٍهحَٛم الًٗل زٍى

 ٮلْبً ٌّب٘ ٪ى تخجت ٍالًَٛ٘ٔ ٍالٓكطٗٔ الًٗل٘ٔ الجطاّ٘ي ح٘ج اٝلِ، ٚصات شاتِ ٗسض٘ ٍٟ ٗزَٟظُ هب -2

 ٍرَزُ ٗػسٟٔ ٪ًِ ٮل١ب ٮزضاِٚ، هي ٗتوٛي ٍٟ شاتِ، ٗسض٘ ٟ الًٗل لٛي ٧ٗ، ضٖ ٚوخلِ ل٘س: الَٛى ذلٕ

 .ثبلؿطٍضٓ

 ... الوحسَسٔ الووٌٛبت هي ُٚ٘طّوب ٍٗسضِٚ ٗزَٟظُ هب -3

 .اٝهٛبى ٪ٍ الًسم ٪ٍ الَرَز ثؿطٍضٓ ٮهب: يٌِ ٗجحج هب رو٘ى ْٖ ٗحٛن ٪ى ْللًٗل ٮشاً

 يل٢ ْٯًِ رٌجِ ْٖ الل١ِ يٌس ٗستح٘ل ٟ ٪ًِ ٮل١ب الؿً٘ٓٔ، يَٗلٌب ْٖ هستح٘ل شلٙ ٮى ّت: ٌْسض السٚتَض

 ض٘ئبً الطة هي ٧ٗ ضٖ ٗؿبّٖ ٠ْ ٍاحس، ْٖ ٍح٠حبً ح٠ث ْٖ ٍاحساً َٗٛى ٪ى ٍثبستكبيتِ ٖسٗط، ٧ٚ ضٖ ٚل

 الل١ِ ٍ٪ى ٧ٗ، ضٖ ٚوخلِ ل٘س: ٪ى( 11: 42) ٍهٌٛن( 62: 102 هع) هٌب الٌع تَإْ ٌٍّب٘ سَاُ، هوي

 (.20: 2) ٍ( 1: 17 تٙ) ٖسٗط ٧ٚ ضٖ ٚل يل٢

 ًسج٘بً ٪هطاً اٝستحبلٔ ٍل٘ست ثتبتبً، الٗسضٓ ثِ ٗتًلٕ ٠ْ -نطٍِْ ٚبًت ٪ٗ٘بً هستح٘ل الوستح٘ل: الوٌبنط

 ٍٮل١ب سَاُ، لوي استحبلتِ ضَن الل١ِ رٌت ْٖ ه٘سَضٓ تزًل حت٢
__________________________________________________ 

 «التزسس» ٚتبثِ ْٖ ْطٗ٘ٔ ْطًس٘س اٛة 70 ظ ْٖ ًٗلْب/ -(1) 

 74: ظ يٗبئسًب،                        

 :الل١ِ رٌت ْٖ هوٌٛٔ ٪ٗؿبً التبل٘ٔ الٗؿبٗب ٪غجحت

 .ٍهًسٍم هَرَز الل١ِ -1

 .ثًبلن ٍل٘س يبلن -2



52 
 

 ... ثربلٕ ٍل٘س ذبلٕ -3

 .الل١ِ؟ رٌت ْٖ لًَْٛب الوتٌبٖؿبت ّصُ ٪هخبل ثتػسٕٗ تسوحَى ْْل

 ثحٛن ايتجبض ٍٟ الًٗل َْٔ اٝٗوبى ٪ى ٮل١ب الًٗل، ًهط ْٖ هستح٘ل التخل٘ج تَح٘س ٪ى لٌٓطؼ: ٌْسض

 !.اٝٗوبى حٛن رٌت ْٖ الًٗل

 ٍّل الًٗل، ثسٌبز ال٧٠ًٗ ٮل٢ ٮل١بُ تٛبلّ٘، هي ٮلِ٘ ٍهب ثبٝٗوبى التلّ٘ ٗتزِ ّل! ٠ٍُٗ ٗب: ... الوٌبنط

 !.ٮٗوبى ٠ْ هٌِ تػسٕٗ ٍ ت٢ًٗل ٍٟ يٗل ٟ ْٯشا ثبٝٗوبى، لِ ه٘ع ٟ الصٕ ٍالػجٖ الوزٌَى ٗٛل١ّ

 ٗطٗس هي ْٛل حٌ٘صا٘ ٍالًلن، الًٗل ذ٠ِ يل٢ الوس٘ح٘ٔ ْٖ اٝٗوبى ثٌبٗٔ تعّٚعٍا ٪ى تطٗسٍى ْْل

 تحٛوَى؟ ّٚ٘ لٛن ْوب الجٌ٘٘ٔ، ٍ٪حٛبهِ الًٗل يي التحلّل ٪ٍلًب لِ ثس٘ ٟ -الًٗبئس ثتٛلن اٝٗوبى

 :اًٝز٘ل٘٘ي ظين اًٝز٘ل ْٖ التخل٘ج تػبضٗح

 «1» ثبقط السٚتَض

 ٚبى ٍالٛلؤ الٛلؤ ٚبى الجس٧ ْٖ( »5 -1: 1: َٗحٌب) ْٖ ٚوب الوٗسسٔ اًٝز٘ل٘ٔ ثبلتػبضٗح ًػٌى ْوب: 

 ِْ٘. ٚبى هوب ٧ٗ ضٖ ٗٛي لن ٍثُ٘طُ ٚبى ثِ ٧ٚ ضٖ ٚل. الل١ِ يٌس الجس٧ ْٖ ٚبى ّصا. الل١ِ الٛلؤ ٍٚبى يٌسالل١ِ

 .«تسضِٚ لن ٍالهلؤ الهلؤ ْٖ ٧ ٗؿٖ الٌَض. الٌبس ًَض ٚبًت ٍالح٘بٓ الح٘بٓ ٚبًت
__________________________________________________ 

 30 ظ ٍْطٍيْب الوس٘ح٘ٔ السٗبًٔ اغَل ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 75: ظ يٗبئسًب،                        

: 10 َٗحٌب) ٍاحس ٍاٙة ٪ًب: الٗبئل ٍَّ ٮًسبًبً، ْػبض تزس٘س حن ٮلْبً ٚبى الصٕ الوسح َّ ًب ْبلٛلؤ

 الٌْٛٔ ٍضئ٘س الس٠م، يلِ٘ الوس٘ح ٗوًٌِ ٍلن( 28: 20 َٗحٌب) ٮلْٖ ٮلْٖ: ٗربقجِ الحَاضٕ ٍتَهب( 30

 :ٗز٘جِ ٟ؟ ٪م الل١ِ اثي الوس٘ح ٪ًت ّل: لٌب ٖل الحٖ٘ تبلل١ِ: ٗس٫لِ

 ...«. ٖلت ٚوب الحٕ الَٗل ٪ى: الًجطٕ اٝغك٠ح ْٖ ٍهًٌبُ( 63: 26 هت) ٖلت ٪ًت

 ٚوب اٛلَّ٘ٔ، يٌِ تٌٖٓ ٪ذط١ لتػبضٗح هٌبٖؿٔ ٮل١ب -تٓس٘طٚن حس يل٢ -الزو٠ت ّصُ هب: الوٌبنط

 ٪غلِ ْٖ لتٌبٖؿِ التخل٘ج، ثك٠ى يل٢ ٖجل هي اًٛج٘ب٧ ٍتػبضٗح الًٗل٘ٔ السبقًٔ للجطاّ٘ي حن هؿت،

 .َٗحٌب ْٖ اٙٗبت حَل ْػل ث٘بى ٫ٗت٘ٛن ٖس ٍ -ٚبْٔ اًٛج٘ب٧ لِ ثًج يوب ٍاذت٠ِْ

 زس٘ هي ث٫روًْب ٪ًْب ٮل١ب شا٘ ٮش لٌب ٗتؿح ٠ْ -التخل٘ج يل٢ هتَاتطٓ اًٝز٘ل تػبضٗح ٪ى ّت حن

 !.ٖجل هي الَحٌ٘٘ي ٍيٗبئس الوحطّْ٘ي
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 «ال٠َّت تزسٜس سط»                         

 

 «1» ثبقط السٚتَض

 ... شًجِ يي لًٞسبى ترل٘ػبً ثزسوِ اٝلِ ٍْسا٧ ضثبً٘ٔ تؿح٘ٔ ّصُ: 

 اٌَٖٛم هي ٍَّ الخبًٖ اٌَٖٛم َّ الوسح٢ ٮى ثل! الوس٘ح ٍٍلس تعٍد الل١ِ ٪ى: ًتػَض ٪ى لٌب ْل٘س

 .ٍالز٠ل الٗسضٓ ْٖ ٍٗسبٍِٗ ٍٗؿبِّ٘ اٍٛل

 1) شًت ث٠ ٮًسبًبً هٌْب ٍتَل١س هطٗن الجبٚطٓ ضحن ْٖ الٗسس ضٍح ثَٗٓ تزسس اٛظلٖ الل١ِ اثي ٪ى ًًتٗس ٮًٌب

 ٍٟزتِ حت٢ ٨زم ٪شًت ٍهٌص اٛثس، هى ٍاحس ضرع ْٖ هتجبٌٗ٘ي شات٘ي ْٖ ٍٮًسبى ٮلِ ٍَّ( 22: 2 ثف

 .الوس٘ح ٮل١ب شًت ٪ٕ هي ٮًسبى ٗرلَ ٟ

  لصلٙ ٍيجبزُ، ٪ه٘تِ لصًَة ٚٓبضًٓ ٗػلح لٖٛ اثٌِ الوس٘ح ثػَضٓ تػَٛض الل١ِ ٮى ٪رل
__________________________________________________ 

 ٍْطٍيْب الوس٘ح٘ٔ السٗبًٔ اغَل ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 76: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٚوخلٌب ٍغبض هٌب اٖتطثت

 ٌٗزٖ٘ ٪ى الل١ِ ٪ضاز ٍلٗس لَلسُ، شات٘ٔ ْكطًٓ الًػ٘بى غبض ٍظٍرتِ، ٨زم ٪شًت لوب ٮًِ ٪رل،: اٛسّٗ

 الوس٘ح ثػَضٓ ْتَلّس هطٗن ضحن ْٖ ٍتزسٛس اٛلَّ٘ٔ َّٟت يي ًعل لصلٙ الًػ٘بى، زضٓى يي اًٝسبى

 اثي ٍهي ضح٘ن، ثٓط٦ ٮلِ هي ْ٘بلِ الًػ٘بى، يي ثِ الو٭هي اًٝسبى لٌسل تكْ٘طاً شلٙ َٗٛى ٍلٖٛ ٍغٔلت،

 !!.ٗطيبُ هي ٛرل ٗؿزٖ هي الًسل ْبلطايٖ ٚطٗن، ض٬ٍِ

 لٗبئلَى السَٛتَ٘ى ًٍٗبضؾْن التَهبٍٗ٘ي، ض٪ٕ َّ ٚوب الططقٖ ثبلتزسس يٌسّن الوػكلح َّ ّصا ٍ) 

 اٛغل٘ٔ، الرك٘ئٔ ثسٍى حت٢ تزسس ٖس ٚبى الل١ِ اثي ٪ى ثح٘ج الل١ِ هزس ٍ٪ًِ للتزسس الوكلٕ ثبٟذت٘بض

 الجطت ٍالٗسٗس زٍتع ٍضٍثطت السبثٍ الٗطى ْٖ الٌٌَٕ٘ ٮسحبُٔ التًل٘ن ّصا ٮل٢ السَٛت ٖجل زيب ٍٖس

 ٪ى ٮل٢ ٪ثساً ٗط٘ط ٟ َّ ثٌ٘ب ذك٘ئْن هي الجطط اْتسا٧ التزسس َبٗٔ ٗؿى الوٗسس الٛتبة ٪ى ٮل١ب الٛج٘ط،

 .اٛغل٘ٔ الرك٘ئٔ ثسٍى َٗٛى ٚبى التزسس

 ْٖ تُٗبل غ٠ٓ) «الًه٘ن الٓبزٕ ّصا لٌب استحٗت التٖ تلٙ سً٘سٓ ذك٘ئٔ هي لْب ٗب: »الططق٘ي ٪زي٘ٔ هي

 «1( »ال٠ت٘ي يٌس الٓػح ل٘لٔ الٌَض ضتجٔ
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 ٨زم ٍٔلس تًتجط ح٘ج الًٗلٖ، يل٢ هًٌَٗبً ٮْسبزاً ٮل١ب التخل٘ج ذطأْ تعٗس ٟ الططقٖ الٓسا٧ ٮى: الوٌبنط

 الجططٗٔ، ٮل٢ اٛلَّ٘ٔ يي اٝلْى ثتٌعّل ٮل١ب الًػ٘بى زٓضٓى يي تكْ٘طّن ٗوٛي ٟ ٍ٪ًِ يػ٢، ثوب يػبٍٓ

 ٮهٛبى ٍضَن. «س٢ً هب ٪ل١ب لًٞسبى ل٘س ٍ٪ى.  ٪ذط١ ٍظض ٍاظضٓ تعض ٟ» ٪ًِ ضَن لرلِٗ، ْسا٧ٖ ٍغلجِ

 ْٖ ٪ى ٍضَن ٪هٛي، لَ ثتزسسُ ٪لَّ٘تِ ثك٠ى ٮل٢ حبرٔ زٍى الل١ِ هي الوط٘ئٔ ثوزطز الصًَة َٓطاى

 ٮثكبلًب الوستح٘لٔ التؿح٘ٔ ّصُ
__________________________________________________ 

 81 ظ 1 د اٍث لَزٍٗ ت٫لّ٘ الًٗبئس١ ال٠َّت يلن ْٖ هرتػط يي ًٗل/ -(1) 

 77: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍٖس الُٓطاى، ٮل١ب ٌّب٘ ٍهب يػ٘بى، ٠ْ الًػ٘بى ضط يي ٚٓبٗٔ الٓسا٧ ح٘ج لوحبضهِ، ٍتحل٘لًب الل١ِ لططائى

 ... الٓػل تج٘بًِ الػل٘ت شٚطٗبت ْٖ ٫ٗت٘ٛن

 ٪ذط١ ثَسبئف الجطط ٗرلع ٪ى الٛل٘ٔ ثٗسضتِ ٖبزضاً ٚبى الل١ِ ٮى: ٪ٍَسكٌَ٘س ٍالٗسٗس تَهب الٗسٗس

 َّ َ٘طّب، ٮل٢ سج٘ل ٟ َٚاسكٔ التزسس ْٖ الٓسا٧ حػط ٍٮى١( 2: 1: 3 تَهب) «التٌَٗى حطٗٔ» يسٗسٓ

 ًٍٗ٘س التبئت ٧ الربق٢ يي ًَٗٓ ٪ى ثًسلِ هسبس زٍى ٖبزض ْبلل١ِ ٍضحوتِ، ٍحٛوتِ الل١ِ ٖسضٓ هي ً٘ل

 ح٘ج هي ل٘بٖٔ ثؿطٍضٓ الَاسى ثبلو٢ًٌ الَٗل ٍٗوٛي ٍاِ، َ٘ط ثتٛٓ٘ط ٪ٍ تٛٓ٘ط ثسٍى حت٢ الًٌؤ ٮلِ٘

 لًٞسبى ٍتَحٖ الل١ِ ٚوبٟت ٍرِ ٪ضٍو يل٢ تهْط ًْٛب للٓسا٧ قطٗٗٔ ٪ًست َّ ٮلْٖ ٪ٌَٖم تزسس ٮى

 1: 3 الوستٗ٘ن اٝٗوبى ٍْٖ السهطٖٗ َٗحٌب الٗسٗس) ٍالسٌٖٗ اٛزثٖ الٛوبل ٮل٢ للسًٖ اٛسجبة ٪سو٢

 (.2 -1: 3/ 1 تَهب الٗسٗس

 الٗبؾ٘ٔ لٌٓسِ، ثبلٌسجٔ الوٌْ٘ٔ الوستح٘لٔ الكطٗٗٔ الٓسا٧ سج٘ل ِ ٌٗترت ْبتٙ ربّلٍ ٝلِ ْ٘ب: الوٌبنط

 ربّلٔ يول٘ٔ لْب ٍٗب ٍّتٛبً، ٍْتٛبً رْلًب لِ ٗب هٌْن، تَثٔ زٍى الًػبٓ ذ٠ظ يٌْوب الٌبتذ تطبضًِٗ يل٢

 ! ....الوػلحٔ الػبلحٔ تطبضًِٗ يي الًجبز تحط٥ض ٮثبح٘ٔ ّوز٘ٔ

 :ٍيٗلٖ ًٗلٖ: التخل٘ج ْٖ ٚلوتبى

 َٖلْن شلٙ الل١ِ اثي الوس٘ح الٌػبض١ ٍٖبلت الل١ِ اثي يعٗع الَْ٘ز ٖبلت: »الٗط٨ى ثِ ٗػطّح ْٛوب الٌٗل ٪هب

 (.30: 9) «ٗ٭َْٛى ٪٢ًّ الل١ِ ٖبتلْن ٖجل هي ٚٓطٍا الصٗي َٖل ٗؿبّئَى ث٫َْاّْن

 :الًت٘ٗٔ الَحٌ٘ٔ رطّا٧ هي الخبلَث ًٗتجط الٗط٨ى

 78: ظ يٗبئسًب،                        
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 يلِ٘ ٚبى لوب هؿبّ٘ٔ ٍ٪لَّ٘٘تِ الوس٘ح ثٌَ٘ٓ ٖػٔ ٪ى الحٛ٘ن الصٚط هي حٛ٘ؤ غبزٖٔ غطاحٔ ّصُ... 

 ٪ى: الوتَاتطٓ ثٛطٍضّب الٌبغًٔ الحٗ٘ٗٔ تلٙ ت٭ٗس ٖطٍى ق٘لٔ التبضٗد سزلّبت ٌٍّب٘ ٖجل، هي الَحٌَ٘ى

 !.اٍٛحبى يجسٓ هي الوًَٗلٔ َ٘ط الرطأْ تلٛن ٍضٍاست رطّا٧ هي الوس٘ح٘ٔ ْٖ التخل٘ج

 ْٗس «ٖجل هي ٚٓطٍا الصٗي َٖل ٗؿبّئَى» ٮًوب الوس٘ح٘٘ي، هجتٛطات هي ل٘س اٙلْٔ تخل٘ج ٮى: ٪رل... 

 ٍثٯهٛبًٌب ثِ، ٍايتٗس التخل٘ج استسبٌ ٖس الجطط ٍٚبى التبضٗر٘ٔ، الًػَض ٪ٖسم ٮل٢ التخل٘ج رصٍض تطرى

 ْزط هٌص: سح٘ٗٔ ٪ظهبى هٌص الجطط ٪ْٛبض ضُلت ٖس -غَضّب هرتلّ يل٢ -التخل٘ج يٗ٘سٓ ٮى: الَٗل

 .التبضٗد

 :الَحٌ٘ٔ اٛزٗبى هرتلّ ٢ْ: الخبلَث

(: حَضٍس ٮٗعٗس، ٪ٍظٗطٗس،) اٙلْٔ هي الوَٛٛى الخبلَث الٓطائٌ تبضٗد ْٖ يلِ٘ ًًخط هب ٪ٖسم ٮى» 

 «تت» ثلسٓ تخل٘ج ٍَّ( «ذًَس» ٍاثٌِ «هَت» ٍظٍرِ «٨هَى: ) »هي الوَٛٛى حن ٍالَلس، ٍاٛم اٛة

 هي الوَٛٛى حن ،«هٌّ» لجلسٓ ٍَّ( اٗوَس -سرت -ْتبح) هي الٌَٛٛى حن ٍالَلس، ٍاٛم اٛة ٍّن

 -سي) هي الوَٛٛى حن الٛلساً٘٘ي، حبلَث ٍَّ( ٨ٗب -ثًل -٨ًَا) هي الوَٛٛى حن( تَت -هًبت -٪ًٍج٘س)

 «للوس٘ح٘٘ي ٍَّ( الٗسس ٍضٍح ٍاٟثي اٙة) هي الوَٛٛى حن ٍاٛم، اٟثي ٍ اٛة( يطتبض -ضوص

 هي ٗلٖ هي هخبل يل تخل٘خبً -ثوخل هخلًب ٍٚتبلتبلٖ ّٛصا، «ٖجل هي ٚٓطٍا الصٗي َٖل ٗؿبّئَى« »1»

 :ٍضٛلِ ًَيِ ٚبى ٪ٗبً التخل٘ج يي الَحٌ٘ٔ السٗبًبت ترلَ ٟ ح٘ج السبثٗ٘ي،

 :ٚبلتبلٖ «الٗسس ضٍح -اٟثي -اٛة» ٪ٍ شٚط، ٚوب «اٛم -اٟثي -اٛة» 
__________________________________________________ 

 162 ظ السهلَرٖ ْبضٍٔ ل الوس٘ح الس٘س ح٘بٓ/ -(1) 

 79: ظ يٗبئسًب،                        

 «1» ثطتططز

: ٪ٕ الخ٠حٖ التَلّس ٪ٍ التخل٘ج ٪ًَاو ٪حس شٚط هي ضطٖ٘ٔ هػبزض يي الو٫ذَشٓ اٛثحبث ٚبْٔ ترلَ ٟ: »

 («.الٗسس ٍضٍح ٍاٟثي اٟة)

 «2» هَضٗس

 ٪ٖبً٘ن شٍ اٝلِ) ٪ٕ الخبلَحٖ ثبل٠َّت الَٗل ْْ٘ب رب٧ زٌٗ٘ٔ تًبل٘ن الَحٌ٘ٔ الجبئسٓ اٛهن ٪ٚخط يٌس ٚبى: »

 («.ح٠حٔ
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 «3» اٍٛل ضثب ٪ٍ سٛبى: ٚتبة ْٖ ٍ

 .«٪ٖبً٘ن ح٠حٔ شٍ ٍاحسلٌِٛ اٝلِ ث٫ى ًٗتٗسٍى الٗسهب٧ الَحٌَ٘ى ٚبى» 

 :الجطّوٖ٘ الخبلَث

 «4» زٍاى

 التًل٘ن ّصا ٗسيَى ٍ التخل٘ج َّ ال٠َّت٘ٔ يجبزاتِ ٍ٪ضْط ٪يهن ٪ى ًط١ الٌْس ًحَ الجػط ٪ضرًٌب ٮشا: 

 هًٌبّب «هَضتٖ» ٍ ح٠حٔ ْوًٌبّب «تط١» ٪هب ٚلوت٘ي، هي هط١ٚجٔ رولٔ ٍّٖ «هَضتٖ تط١» ثلُتْن

 الطة ٍّٖ الَحسٓ، يي هٌّٓٛ٘ي َ٘ط ٪ٖبً٘ن ح٠حٔ: «ٍس٘ٓب ٍْطٌَ ثطّؤ» ٍّٖ ٪ٖبً٘ن ٪ٍ ّ٘ئ٩ت

 ثخ٠حٔ الخ٠حٔ اٖٛبً٘ن ّصُ يي ٍٗطهعٍى ٍاحس، ٮلِ ٪ٖبً٘ن الخ٠حٔ ّصُ ٍهزوَو ٍالوْلٙ، ٍالورلّع

 ضهعّب ٍٗحتطهَى غلَاتْن، ْٖ ٮل١ب ثْب ٌٗكَٗى ٍٟ «٪ٍم» ٗلٓهًَْب ٍ ٍالو٘ن، ٍالَاٍ اٛلّ ٍّٖ ٪حطِ

 .يه٘وبً احتطاهبً هًبثسّن ْٖ
__________________________________________________ 

 (1) 

 لوحوس الَحٌ٘ٔ الًٗبئس يي ًٗلْب الوٌَٟٗت ٍّصُ. 285 ظ الَحٌ٘٘ي الوػطٗ٘ي ذطاْبت ٚتبثِ ْٖ/ -

ط  ًسرٔ ًٍٓست ٖطى غّ ظّب٧ ٖجل قجًت ٍٖس الج٘طٍتٖ قبقطالت٥ٌ٘

 Maurice/- [ndian Antiquities 35 ظ 6 د الٗسٗؤ الٌْسٗٔ اٙحبض ٚتبثِ ْٖ/ -(2) 

 197 ظ/ -(3) 

 .. اٛذ٘طٓ السٗبًبت ْٖ ٗوبحلْب ٍهب ٍاًٝز٘ل التَضآ ذطاْبت ٚتبة ْٖ/ -(4) 

 .retkonisi ellraPrieh ctdnashtyMeldiB- enaoD 

 80: ظ يٗبئسًب،                        

 غٓٔ اترص الرلٕ ٗرلٕ ٪ى( الػٓبت ِْ٘ ت٭حط ٍٟ لِ ضٛل ٟ الصٕ الَرَز ذبلٕ) ثطّؤ ٪ضاز لوب ٍ

 ْٛبى الَرَز هي الخبً٘ٔ الػٓٔ ٮل٢ الًول ْٖ ظاز حن «الربلٕ ثطّؤ» ٍَّ شٚطاً ضرػبً ٍغبض الًٓل

 الخ٠ث الػٓبت ّصُ ٍٗسيَى الوْلٙ، «س٘ٓب» ْٛبى اله٠ل٘ٔ الخبلخٔ الػٓٔ ٮل٢ اًٗلت حن الحبْم، «ْطٌَ»

 اٛسوب٧ هي شلٙ ٍَ٘ط «سَضٗب٪ًسضا -٪لٌٖ» ٪ٗؿبً زيًَْب ثبلٌبض، ٍٗطجًَْْٟب «هَضتٖ تط١» ٪ٗؿبً

 .الخ٠ح٘ٔ
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 ٍالًٓل الزَّط ْٖ هٌٗسن َ٘ط الوٗسس الخبلَث ّصا ٪ى: لسْٗن الوًتجطٓ الوٗسسٔ الجطّو٘٘ي ٚتت ْٖ ٍ

 :ثَٗلْن ٍَٗؾحًَِ ٍاٟهتعاد

 الحوبٗٔ ٗوخّل «ْطٌَ) ٍ «اٛة» َّ ٮلْ٘بً ذل١بٖبً ٗعال ٍٟ ٍالرلٕ، التَٛٗي ٧ لوجبز١ الووخ٥ل ثطّؤ» 

 .«ال٠َّت٘ٔ الحبل يي ٍالوٌٗلت الوٌٓٙ٘ «اٝثي» ٍَّ ٍالحٓم

 :«ٚطضٌب: »ٍٗسيًَِ( الٗسس ضٍح َّ ٍ) ٍالوً٘س ٍالوج٘س ٍالوْلٙ ٰ الوجس١ «س٘ٓب» 

 .«هٌِ الوتَلّس ٪ٕ الوٌجخٕ الًبلن الًه٘ن ٍالطٍح الورلع الطة

 اٝلِ ّٖ التٖ الخ٠حٔ اٖٛبً٘ن ٪حس َْْ» الٌبس، ل٘رلع اٛضؼ يل٢ ثبلٌبسَت نْط الصٕ اٝلِ «ْطٌَ» 

 .«الَاحس

 «1» الٛج٘تب ْٖ ٍ

 ٍس٘ٓب، ٍْطٌَ ثطّؤ: ٪ًب «٪ٍم» ٍالو٘ن ٍالَاٍ اٛلّ سط٢ ٪ًب روًْ٘ب، الورلَٖبت ضة ٪ًب: ٖبل ٚطضٌب ٮى: 

 .ٍاحس ٮلِ: ٨لْٔ ح٠حٔ ّٖ التٖ

 حوبهٔ ثػَضٓ يٌِ ًٗج٘طٍى( الوً٘س: )الحسٌٔ غٓتِ ٍْٖ( الوْلٙ: )الوهلؤ غٓتِ ْٖ ٍَّ الخبلج ْبٌَٖٛم

« 2» الوب٧ ٍرِ يل٢ ٗطِٜ الصٕ الطٍح َّ الزسٗس، ٍالرلٕ اٝيبزٓ يي الطهع الػَضٓ ثْصُ ٍٗٗػسٍى

 ّصُ يي ٍَٗٗلَى شٚطًب، ٚوب «٪ٍم» ٍالو٘ن ٍالَاٍ ثبٛلّ الزَّطٗٔ اٛثسٗٔ الخ٠حٔ اٖٛبً٘ن يي ًٍٗجٟطٍى

 :الخ٠حٔ اٖٛبً٘ن
__________________________________________________ 

 السٌٗ٘ٔ الوٗسسٔ ٚتجْن ٪حس َّ/ -(1) 

 سٌسٛطٗت٘ٔ هَضتٖ ٍ -الخ٠حٔ ثو٢ًٌ اًزل٘عٗٔ ٚلؤ/ -(2) 

 81: ظ يٗبئسًب،                        

 ًٗول اٛزة ٍاٟثي، اٛة يول ًٗول اٝثي ٮى: ٪ٕ الًلن تتٌبٍة ٪ًْب ٍ -الوْلٙ -الحبْم -الربلٕ

 .الٗسس ٍضٍح اٟثي يول

 «1» ٪لي ٖبل ٍ

 تَٛى ٪ى الَارت هي ٪ًِ ض٪١( ٪تٌ٘س ٍاسوِ) اٛتٗ٘ب٧ ٪حس ٮى: »السٌٗ٘ٔ ٚتجْن ْٖ الجطّوَ٘ى َٗٗل: 

 ثَرَز ٪يتطِ ٪ًٖ ايلوَا! الخ٠حٔ اٛضثبة ٪ْٗب ٗب: ٖبئلًب ٍس٘ٓب ٍْطٌَ ثجطّؤ ْتَسل ٍاحس، ٝلِ الًجبزٓ

 ٮيلن: لِ ٍٖبلَا الخ٠حٔ اٙلْٔ ْهْطت ٍغ٠تٖ، ًصضٕ لِ ٖٛطة الحٖٗ٘ٗ اٝلِ ٪ٗ٘ٛن ٫ْذجطًٍٖ ٍاحس ٮلِ
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 ٍالٛبئي ٍالطٛل، ثبلطجِ ٮل١ب َّ ْوب ح٠حٔ هي تطاُ هب ٍ٪هب ثٌٌ٘ب، حٖٗ٘ٗ ْطٔ َٗرس ٟ ٪ًِ الًبثس ٪ْٗب

 .«ثبلصات ٍاحس َّ الخ٠حٔ ثبٖٛبً٘ن الهبّط الَاحس

 «2» هَضٗس

 ٍالوٗػَز ٍاحس، رسس يل٢ ض٬ٍس ح٠حٔ لِ غٌوبً الٗطٍى، هطٍض ز١ٚتِ ٖسٗن ّ٘ٛل ث٫ًٗبؼ ٍرسًب لٗس: 

 .الخبلَث يي التًج٘ط هٌِ

 :الجَشٕ الخبلَث

 «3» ْبثط الوستط

 ٮلِ ثَشا ٮى َٗٗلَى ْٯًْن الجَشٗي، ًزس ّٛصا ٍس٘ٓب، ٍْطٌَ ثطّؤ هي ه٭لٓبً حبلَحبً الٌَْز يٌس ًزس ٍٚوب: 

 .اٖٛبً٘ن هخلج ٪ًِ «ر٘ٓب» يي َٗٗلَى «رٌ٘ست» ثَشٕ ٍٚصلٙ الخ٠حٔ، ث٫ٖبً٘ؤ ٍَٗٗلَى ٍاحس،

 «4» ٍزٍاى زاْس

 شٚط ٍزٍٜا ٍهت٢ «َْ» ٗسٛوًَِ اٖٛبً٘ن هخلج ٮلْبً ًٗجسٍى ٍال٘بثبى الػ٘ي سٛبى ٪ٚخط ّن الصٗي الجَشَٗى: 

  الٌٖٗ الخبلَث: َٗٗلَى الوٗسٛس الخبلَث ّصا
__________________________________________________ 

 الوب٧ ٍرِ يل٢ ٗطِ٘ ٚبى الل١ِ ضٍح اى هخلِ التَضآ يي تٗسم ٚوب(/ 1) 

 372 ظ 4 د الٗسٗؤ الٌْس ٨حبض ٚتبثِ ْٖ(/ 2) 

 Faber/ rigin of Heathen Ldolatry. الَحٌ٘ٔ ٪غل ٚتبثِ ْٖ(/ 3) 

  شٚطُ السبثٕ ٚتبثِ ْٖ ٍزٍاى 103 ٍ 101 ظ 2 د الػ٘ي ٚتبثِ ْٖ زاْس(/ 4) 

 82: ظ يٗبئسًب،                        

 الورتػٔ الوًبثس ٪حس ْٖ ٍَٗرس...  الٌْس ْٖ ٍرست التٖ اٛغٌبم ثطٛل ّ٘بٚلْن ْٖ ٗػَ٘ضًٍِ «َْ» 

 .اٖٛبً٘ن هخلج «َْ» توخبل هٌطَضٗب ْٖ ثجَتبٟ

 «1» ْبثط الوستط

 الٌَْز تَٗل ٚوب ٍالو٘ن ٍالَاٍ اٛلّ ٪ٖبً٘ن، ح٠حٔ شٍ ٮًِ ٍَٗٗلَى «َْ» ٍٗسوًَِ٘ ثَشا ًٗجسٍى الػٌَ٘٘ى: 

 .توبهبً

 :تبٍٍ حبلَث

 «2» زٍاى
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 ٗٔسيَٓى -ٍستوبئٔ سٌ٘ي ث٫ضثى الوس٘ح ٖجل ٍٚبى الوطَْض الػٌٖ٘ الٓ٘لسَِ ٍَّ «ٍَٚهتصا ٟ» ٪ًػبض: 

 اٛثسٕ الًٗل ٍَّ تبٍٍ ٪ى: ال٠َّت٘ٔ ْلسٓتِ ٍ٪سبس اٖٛبً٘ن، هخلج ٮلْبً ًٗجسٍى ٍّ٭٧ٟ «تبٍٍ ضً٘ٔ»

 ٧ٚ، ضٖ ٚل غسض الخ٠حٔ ّصُ ٍهي حبلج، اًجخٕ الخبًٖ هي ٍ حبىٍ، اًجخٕ الَاحس ّصا ٍهي ٍاحس، هٌِ اًجخٕ

 .ٍحٌّٖ ٖبئلٔ ٛى هَضٗس ال٠ًهٔ ٪زّص ٍاًٟجخبٔ ثبلتَل٘س الَٗل ٍّصا

 :الػٌ٘٘٘ي حبلَث

 ٮل٢ اؾكط الَرَز ٪غل َّ الصٕ لَاحس ٍّصا ٍاحس، ٧ٚ ضٖ ٚل ٪غل ٪ى السٌٗ٘ٔ الٛتت ْٖ رب٧ ٖس ٍ

 .٧ ضٖ ٚل غسض الخ٠حٔ ّصُ ٍهي حبلج، هٌْوب اًجخٕ ٍالخبًٖ ٍاٍٛل حبىٍ، ٮٗزبز

 :الٌَْز حبلَث
__________________________________________________ 

 الَحٌ٘ٔ ٪غل ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 172 ظ ٚتبثِ ْٖ/ -(2) 

 83: ظ يٗبئسًب،                        

 «1» ستًَس ّلسلٖ الوستط ٖبل ٍ

 ٍهت٢ هْسٗٓب، ٪ٍ س٘ٓب: َٗٗلَى الوْلٙ ثػٓٔ يٌِ التٛلن ٍزٍ٘ا ٍهت٢ اٖٛبً٘ن، هخلج ثٯلِ الٌَْز ًٍٗتٗس: 

 هٛبى ٚل ْٖ حبؾط الوٗسس الخبلَث ّصا ٮى: ٍَٗٗلَى ْطٌَ اٝلِ: َٗٗلَى الحبْم ثػٓٔ ٍغِٓ ٪ضازٍا

 .ٍالٗسضٓ ثبلطٍح

 :الوػطٗ٘ي حبلَث

 الطهع ٪ى الًلن ٪ّل ٍٗهي ّ٘بٚلْن ٪ٖسم ْٖ هػَ٘ضاً اٖٛبً٘ن هخلج ٮلْبً ًٗجسٍى ٚبًَا الٗسهب٧ الوػطَٗى ٍ

 .غٓبتِ ٍاذت٠ِ الخبلَث شلٙ يي ٮضبضٓ ٮل١ب َّ ٮى ٍ٪٢ًْ، ٍٍٚط ق٘ط رٌبح ٍَّ ٗػَ٘ضًٍِ الصٕ

 «2» زٍاى ٖبل ٍ

 :ثَٗلْن السٗي ثتًلّن للوجتسئ٘ي الوٗسس الخبلَث يي ًٗج٘طٍى ثوػط هوٓ٘س ّ٘ٛل ٖس٘سَ ٍٚبى: 

 .الخبلَث تنٛ ٍثصلٙ الخبلج، ذلٗب اٍٛل هى ٍالخبًٖ الخبًٖ، ذلٕ اٍٛل ٮى

 ٪ٍ هٌِ؟ ٪يهن ٪حس ٖجلِ ٚبى ّل: ٗرجطُ ٪ى س٫لِ «تٌ٘طَٖٚ» الٛبّي -هػط هلٙ -«تَلَ٘ س٫ل ٍ» 

،: ٪ٍلًب َّ ٍ ٪يهن َّ هي َٗرس ًًن: »الٛبّي لِ ْٗبل هٌِ؟ ٪يهن َّ هي ثًسُ َٗٛى ّل  الٛلؤ حن الل١ِ
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 اٛثسٗٔ، الَٗٓ غسضت ٍيٌْن ثبلصات، ٍاحس ٍّن ٍاحسٓ، قجً٘ٔ الخ٠حٔ لْ٭٧ٟ ٍ الٗسس، ضٍح ٍهًْوب

 .«الٗػ٘طٓ الح٘بٓ غبحت ٗب ْبًٖ ٗب ْبشّت

 «3» ثًََٗٙ ٖبل ٍ

 الٗسهب٧ الَحٌ٘٘ي الوػطٗ٘ي زٗبًٔ ْٖ اًتطبضّب ينٛ يٗ٘سٓ ٍ٪َطة: 
__________________________________________________ 

 Helsly Steve ns/- Faith Andreason 78 ظ ٍالًٗل اٝٗوبى ٚتبثِ ْٖ( 1) 

 473 ظ ٚتبثِ ْٖ( 2) 

 thguo Tnred oMdnafreill..  404 ٍ 402 ظ الوػطٗ٘ي ايتٗبز ٚتبثِ ْٖ( 3) 

eBnaitpygE- kciwnoB 
 84: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍ -الل١ِ ٪ًْب ٍ الل١ِ، هي هٌجخٗٔ الٛلؤ، ٪ٕ ٍ٪ًْب، ثَاسكتْب، غبض ٧ٚ ضٖ ٚل ٍ٪ى الٛلؤ، ث٠َّت َٖلْن ّٖ

 الوس٘حٖ التبضٗد ٖجل شلٙ ٍٚبى ٍَ٘طّوب، ٪ضسكَ ٍٚصلٙ الَحٌ٘ٔ، الًٗ٘سٓ ثْصُ يبضْبً «ث٠تَ» ٚبى

 ّصُ ْٖ ٮل١ب اٝيتٗبز ّصا ًٗتٗسٍى ٍ الَٗل ّصا َٗٗلَى ٍالوػطٗ٘ي الٛلساً٘٘ي ٪ى ًًلن ًٛي ٍلن ثسٌ٘ي،

 .اٛٗبم

 الوٗسسٔ السٌٗ٘ٔ ٚتجْن ْٖ َٗرس ٚصلٙ -الوػطٗ٘ي يٌس سبه٘بً هٗبهبً للٛلؤ ٪ى ٚوب«: 1» ٪ٗؿبً ٖبل ٍ

 ّٖ ْبلٛلؤ -لْب الػبًى ٍَّ ٧ٚ ضٖ ٚل ضة ٚلؤ ٍّٖ الٛلؤ َّٟت ثسط٥ ٪يلن ٮًٖ: الزولٔ ّصُ

 .الورلَٖبت ٚبْٔ يل٢ الوكلٕ الحبٚن ٍّٖ هرلَٖٔ، َط ٍّٖ ٮٟلِ ثًس اٍٛل اٌَٖٛم

 :الًَ٘بى حبلَث

 -اٖٛبً٘ن هخلج اٝلِ ٮى: َٗٗلَى الَحٌَ٘ى الٗسهب٧ الًَ٘بًَ٘ى ٚبى« 2» السٌٗ٘ٔ التػَضات تطّٖٖ ٚتبة ْٖ

( الخبلَث ٮل٢ ٮضبضٓ) هطات ح٠ث الوٗسس ثبلوب٧ الوصثح ٗطضَّى الصثبئح ثتٗسٗن ٖس٘سَّن ضطو ٮشا ٍ

 ٪غبثى، ثخ٠ث الوجرطٓ هي الجرَض ٫ٗذصٍى هطّات، ح٠ث ثبلوب٧ الوصثح حَل الوزتوً٘ي ٍٗطضَّى

 الًسز ثْصا تبم ايتٌب٧ ٍلْن هخلّخٔ، تَٛى ٪ى ٗزت الوٗسسٔ اٛض٘ب٧ ٚل ٪ى: غطحَا الحٛوب٧ ث٫ى ًٍٗتٗسٍى

 .السٌٗ٘ٔ ٪حَالْن ٚبْٔ ْٖ

 «3» ٪ٍضَْ٘س يي ًٗلًب زٍاى ٖبل ٍ

 .«اٛسوب٧اٖٛبً٘ن هخلج الَاحس اٝلِ يٓلٙوْب اٛض٘ب٧ ٚل: »
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 :ٖبلَا ٍالطاثى الخبلج الز٘ل ْٖ اٙثب٧ هي ٚخ٘طٍى ٍ -هػط ٪غلِ الخبلَحٖ التًل٘ن ّصا ٍ
__________________________________________________ 

 .. 404 ٍ 402 ظ الوػطٗ٘ي ايتٗبز ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 .thguoTn redoMdnafre illeBnaitpy gE- kciwnoB 

 Pruogr e ssofRelig iousdeas. 307 ظ 1( 2) 

 ثٗطٍى، الوس٘ح ٖجل الًَ٘بى ٍضًطا٧ ٚت١بة ٪حس ٍَّ( 3) 

 85: ظ يٗبئسًب،                        

 «.1» ٪ٍضَْ٘س يي التخل٘ج ْٖ ْلسٓتْن ٪ذصٍا ٍٖس التخل٘ج، يلّوَا ٍث٠تَ ٍّ٘طٚل٘تَس ْ٘خبََضس ٮى

 :الطٍهبى حبلَث

 .الطٍح حن الٛلؤ حن الل١ِ ٪ٍلًب ٍَّ ثبلتخل٘ج ًٗتٗسٍى الطٍهبًَ٘ى ٍٚبى«: 2» ْ٘سٙ ٖبل

 :الٓطس حبلَث

 «3» زٍاى ٖبل

 :ٍّن توبهبً الٌَْز هخل اٖٛبً٘ن هخلج ٮلْبً ًٗجسٍى الٓطس ٍٚبى: 

 :ٍ٪ّطهبى ٍالَس٘ف، الورل٥ع الل١ِ اثي: ٍهتطات الرلّبٔ،: ٫ٍْضهعز ٍ٪ّطهبى، ٪ٍضهعزهتطات

 .الوْلٙ

 الًبلن، ْٖ ٧ٗ هؿٖ ال٠َّتٖ الخبلَث: الزولٔ ّصُ -الٓبضس٘ٔ الططائى -سبًي ظٍضستط ٚتبثبت ْٖ َٗزد ٍ

 .هًَبز الخبلَث ّصا ٍض٪س

 «4» ّ٘زي ٖبل

 «5» ز٠ًٍة الوسَ٘ ٍ 

 .الٓطس ٍهرل٥ع الَس٘ف -ٍ الٛلؤ: هتطٍسبً ٗسيَى الٓطس ٚبى«: 6» ٍثٌػَى 

 :الٌٓلٌسٗ٘ي حبلَث
__________________________________________________ 

  اٍضَْ٘س ٚلؤ يٌس تطوجطس ت٫ّٗ الوًبضِ ٓزائط اًهط/ -(1) 

 .. 205 ظ ٍهرتطيَّب الرطاْبت ٚتبثِ ْٖ/ -(2) 

- 
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 819 ظ 2 د الٗسٗؤ السٗبًٔ ٚتبثِ ْٖ/ -(3) 

 162 ظ 2 د اًٛٛلَسٛستسي ٚتبثِ ْٖ/ -(4) 

 20 ظ اًٟسبى اثي ٚتبثِ ْٖ/ -(5) 

 75 ظ الو٠٘ الوس٘ح ٚتبثِ ْٖ/ -(6) 

 86: ظ يٗبئسًب،                        

 «1» ثبضذَست ال

 ٍٖس «تط٠ِٛٗ اسوِ ٮلِ( الربل٘ٔ الٗطٍى ْٖ ثطٍس٘ب ضوبلٖ ٗسٌَٛى ٚبًَا ثطاثطٓ ّن ٍ) للٌٓلٌسٗ٘ي ٚبى: 

 .ٍاحس رسس يل٢ ض٬ٍس ح٠حٔ لِ «ثرطثطد ّطتَ» ْٖ لِ توخبل ٍرس

 :اٝسٌٛسًبْ٘٘ي حبلَث

 «2» زٍاى ٖبل

 :ٗسيًَْب اٖٛبً٘ن هخلج ٮلْبً ًٗجسٍى اٝسٌٛسًبَْ٘ى ٚبى ٍ: »

 ًطٍد ٍ ٪سَد ٪ّبل٢ ٍٚبى «٪سَد» ٮلِ ٮًْب: ٪ٖبً٘ن الخ٠حٔ ّصُ يي ٍَٗٗلَى «ْط١ -تَضا -اٍزٗي» 

 ثبلصّت هػ١ٓحٔ الْ٘بٚل ّصُ رسضاى ٍٚبًت الخبلَث، لْصا الْ٘بٚل ثٌب٧ ْٖ ثًؿْن ٗٓبذطٍى ٍالسًوط٘

 تبد ض٪سِ ٍيل٢ ضوبلِ يي ٍآٖبً «تَضا» حسبم ٍث٘سُ «٪ٍزٗي» ٍٗػَ٘ضٍى الخبلَث ّصا ثتوبح٘ل ٍهعٌٗٛٔ

: ٪ٍزٗي ٍٗسيَى ٍاًٛخ٢، الصَٚط ي٠هتب ِْ٘ ٍتوخبلِ «تَضا» ضوبل يي ٍآٖبً «ْط١» ٍ غَلزبى ٍث٘سُ

 .«ٍال٢ٌُ ٍالس٠م ٍالٌسل الجطٚٔ هبًح: ٍْط١ ٪ٍزٗي، لٚة الجٛط اٟثي: ٍتَضا اٙة،

 :ٍالس٘جطٗ٘٘ي ٍالتط السضز٘ٗ٘ي حبلَث

 ًٗجسٍى ٚبًَا الٗسهب٧ س٘جطٗب ٍسٛبى هَٟ -ْبى -تَٟ٘: ٍّن اٖٛبً٘ن هخلج ٮلْبً ًٗجسٍى السضزَٗى ٚبى

 اٌَٖٛم ٍ -الزٌَز ٮلِ: الخبًٖ اٌَٖٛم ٍ -٧ٚ ضٖ ٚل ذبلٕ: هٌِ اٍٛل اٌَٖٛم ٍٗسيَى اٖٛبً٘ن هخلج ٮلْبً

 .ٍاحس ٮلِ: ح٠حٔ ٪ٖبً٘ن: َٗٗلَى نح -السوبٍٗٔ الوحجٔ ضٍح: الخبلج

  هتحّ ْٖ الوَرَزٓ ًَٗزّن ٪حس ٍيل٢ اٖٛبً٘ن هخلج ٮلْبً يجسٍا الَحٌَ٘ى التتجط ٍ
__________________________________________________ 

  الًجطاًٖ ٖبهَس ْٖ/ -(1) 

  ٚتبثِ هي 377 ظ ٢ْ/ -(2) 

 87: ظ يٗبئسًب،                        
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 .حٌسٍٖٔ يل٢ ربلسبً اٖٛبً٘ن الوخلج اٝلِ ّصا غَضٓ «ثكطسجطد» 

 :اٖٛ٘بًَس٘ٔ الزعائط حبلَث

 «1» ً٘ت ٖبل

 ضٍح اٝلِ ٍ -اٝثي اٝلِ -اٙة اٝلِ َٗٗلَى اٖٛبً٘ن هخل١ج ٮلْبً يجسٍا اٖٛ٘بًَس ْٖ الزعائط سبٚي: 

 .ق٘طٍ ثْ٘ئٔ الٗسس ضٍح ٗػَ٘ضٍى ٍ -الٗسس

 :الوٛس٘ٛ٘٘ي حبلَث

 «2» ٌٚ٘ٛسجطٍ اللَضز ٖبل

 يي ٍاّٖ ٪حسّوب: ٨ذطاى ٮلْبى ٍهًِ «تعٚتل٘جَٚب» ٗسيًَِ اٖٛبً٘ن هخلج ٮلْبً ًٗجسٍى الوٛسَ٘ٛ٘ى: »

 «اَّتعل٘جَضتٖٛ» ال٘و٘ي يي الَاّٖ اٍٛل اٝلِ اسن ٍ -ٗسبضُ يي ٍاّٖ ٍاٙذط الوصَٚض، اٝلِ ٗو٘ي

 ْطًس٘س» الٗع ٪ضسل -1440 سٌٔ هكطاًبً «لَهَ٘ ثطتَ» يٟ٘ي لوب ٍ -«ت٠لَٚب» اسوِ ٍاٙذط

 ثلُٔ يبضْبً الٗع ّصا ٍٚبى الوس٘ح٘ٔ، ثبلسٗبًٔ الٌْسٍس٘٘ي ث٘ي ل٘جصٟ الوٛس٘ٙ، ٮل٢ ،«ّٓطْهٌسٗط

 الٌْسٍس٘٘ي ٮى: ِْ٘ َٗٗل الوصَٚض الوكطاى ٮل٢ هٛتَثبً ٪ضسل شّبثِ يل٢ يبمٍ هؿٖٟ ثًس الٌْسٍس،

 الٗسس، ضٍح ٍاٝلِ اٝثي اٝلِ اٙة اٝلِ ٍَّ اٖٛبً٘ن هخلج ّصا ٍٮى السوب٧ ْٖ ٚبئي ثٯلِ ٗ٭هٌَى

 .ٍاحس ٮلِ الخ٠حٔ ٍّ٭٧ٟ

 ًٍٗٗسٍى «اْٗٛ٘٘ب» الٗسس ضٍح ٍاسن يصضا٧، هي هَلَز «ثبٚبة» اٟثي ٍاسن «ثعًٍب» اٛة اسن ٍ

  ٍٮًِ ٪ٖبً٘ن، ح٠حٔ شٍ حس ٮًِ: يٌِ َٗٗلَى «تٌٛبتٌٛب» اسوِ غٌوبً
__________________________________________________ 

 .. 169 ظ الَحٌ٘ٔ ٍالرطاْبت الٗسٗؤ الػٌبئى ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

ygolohtyM dnatrA tnricnAf oegaug naLlacilobmy SehtthginK 

 .. 164 ظ 5 د الٗسٗؤ الوٛس٘ٙ ٨حبض ٚتبثِ ْٖ/ -(2) 

ocixeM foseitiuq itnA- hguor obsgniK 

 88: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٍاحس ٮلِ ٪ٖبً٘ن ح٠حٔ

 :الٌٛسٗ٘ي الٌْسٍس حبلَث

 «1» سَٛٗط ٖبل
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 رسس يل٢ ض٬ٍس ح٠حٔ لِ غٌن ثطٛل ٍٗػَ٘ضًٍِ اٖٛبً٘ن، هخلج ٮلْبً ًٗجسٍى الٌٛسَٗى ٍالٌْسٍس: 

 ... ٍاحسٓ ٍٮضازٓ ٍاحس ثٗلت ٪ضربظ ح٠حٔ شٍ ٮًِ: ٍَٗٗلَى ٍاحس

 !.ٗٛتجَى هوب لْن ٍٗل ٍ

 ثًؽ ٚطاهٔ هي توس٘ الًٗل يٌْب ث٫ث٢ تبضٗر٘ٔ ثصٚطٗبت ٫ٗتٖ ٖس الٗط٨ى ًزس ٍّٛصا: الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 !.الٌج٘٘ي

 سبحٔ يي ٗصٍز الٌحطٗط، ٍالوْ٘وي ٍاٛذ٘ط اٍٛل الصائس َّ الٗط٨ى ْبى ٍحبضبُ، ٚلّب: ٍالك٠ة الوٌبنط

 ق٘لٔ اظّبضُ هي ضصض ٍاظزّط ٪ًَاضُ هي ٖجس ثْط ٚوب الًْسٗي، ٚتبثبت ثِ تسًسْن هب الَحٖ ضربٟت

 .اٙى حت٢ الطسَل٘ٔ الوٗبضًبت

 هٌبنطاتٌب ضَن لْٞسبز ٪ضسلتن ٪ٍ ٍاْٟتطا٧، الٛصة يل٢ ٪رتوًتن الطسَل٘ٔ، الزوً٘ٔ ثػٓٔ ٫ًٚٛن ٍٕ

 !.الهبلو٘ي الَٗم ْٗسٕ ٟ الل١ِ ٫ٚى ٍٕ الًو٘بٰ، الزبّلٔ التٗبل٘س يي الوتحطضٓ الًبٖلٔ

 ٪ٍّي ٍٮى الطسَل٘ٔ، الزوً٘ٔ ًسزتْب التٖ الْبهٔ للٌوبشد اٟستبش استًطاؼ ضرب٧: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 !:ًٗلوَى ٚبًَا لَ الًٌٛجَت لج٘ت الجَ٘ت

 قبل هْوب السل٘ل ٪ثٌبُ ْٯًٌب الجٌ٘بت الل١ِ ٨ٗبت يل٢ الربئٌٔ اْٝتطا٧ات رصٍض يل٢ ٍل٘ٗؽٓ ارل: الوٌبنط

  الجطاّ٘ي يل٢ ٮٟ يٗبئسًب تَٗم ٠ْ ٍاٝثطام، ٍالٌٗع ال٠ٛم ثٌب
__________________________________________________ 

 .. 181 ظ الح٘ٔ ضهع ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

lobmy Stnep reSeht- eriuqS 

 89: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٖ الٗلن يٌِ ضص هب الٗط٨ى، ٪ًج٘ب٧ حَل ل٘ٔالطسَ الزوً٘ٔ هي زهسهبت ْبل٘ٛن الساهُٔ، الطبهرٔالحزذ

 :الطسَل٘ٔ الوٗبضًبت

 (.116: 4) «ثً٘ساً ؾ٠لًب ؾل١ ْٗس ثبلل١ِ ٗطط٘

 الخلج ٍّن ٚخ٘طاً، ٍ٪ؾلَا ٖجل هي ؾلَّا« 1» هخلخ٘ي َٖهبً تٗلّس اٙى حت٢ الخبلج الٗط٨ى هٌص ْبلٌػطاً٘ٔ

 َٖل: الخبلَث ذطأْ ْٖ ٗؿبّئَى ٪ٗؿبً ٍّ٭٧ٟ ٪حٌبسَ٘ى، ض٪سْن ٍيل٢ ً٘ٗ٘ٔ، هزلس هي الخبلخَ٘ى

 ٮلًب ل٘ست الَ٘م ْبلوس٘ح٘ٔ ٮشاً الوخلخ٘ي، اٖٛسه٘ي الَحٌ٘٘ي هي شٚطًبّن هي ٍّن ٖجل، هي ٚٓطٍا الصٗي
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 هَّٖ ٍتعٟٗٓبى التٗل٘سٗي ٠ٚ ٮل٢ تط٘طاى اٙٗتبى ٍّبتبى ٖجلْن، هٓي اٖٛسه٘ي هي ٪يو٢، تٗل٘س ْٖ تٗل٘ساً

 !.الوٗلسٗي

 (.171: 4) «لٛن ذ٘طاً اًتَْا ح٠حٔ تَٗلَا ٍٟ. ».. 

 ٍضثٛن ضثٖ الل١ِ ايجسٍا ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٗب الوس٘ح ٍٖبل هطٗن اثي الوس٘ح َّ الل١ِ ٮى ٖبلَا الصٗي ٚٓط لٗس» 

 ٮى ٖبلَا الصٗي ٚٓط لٗس. ٪ًػبض هي للهبلو٘ي الٌبضهب ٍه٫ٍاُ الزٌّٔ يلِ٘ الل١ِ حط١م ْٗس ثبلل١ِ ٗطط٘ هي ٮًِ

 «٪ل٘ن يصاة هٌْن ٚٓطٍا الصٗي ل٘وس٘ي١ َٗٗلَى يو٘ب ٌٗتَْا لن ٮى ٍ ٍاحس ٮلِ ٮلّب ٮلِ هي ٍهب ح٠حٔ حبلج الل١ِ

(5 :72- 73.) 

 هب سجحبًٙ ٖبل الل١ِ زٍى هي ٮلْ٘ي ٍ٪ُهٖ اترصًٍٖ للٌبس ٖلت ٧٪ًت هطٗن اثي ي٘س٢ ٗب الل١ِ ٖبل ٮش ٍ» 

 ًٓسٙ ْٖ هب ٪يلن ٍٟ ًٓسٖ ْٖ هب تًلن يلوتَِ ْٗس ٖلتُِ ٌٚتٔ ٮى لٖ ثحٕ ل٘س هب ٪َٖل ٪ى لٖ َٗٛى

 (.117 -116: 5...« ) ٍضثٛن ضثٖ ايجسٍا ٪ى ثِ ٪هطتٌٖ هب ٮل١ب لْن ٖلت هب. الَُ٘ة يل١بم ٪ًت ٮًٙ

 ٍ٪ؾلَّا ٖجل هي نل٢َا للصٗي ٍاتجبيبً الح٥ٕ، َ٘ط السٗي ْٖ َلَ٘اً الخبلَث يٗ٘سٓ الٛطٗن الٗط٨ى ًٗتجط ْٗس

 ْوب ثً٘ساً ٍؾ٠لًب ُٗٔٓط، ٟ ٍنلوبً ث٩ٗبتِ ٍتٛصٗجبً الل١ِ يل٢ ٍاْتطا٧ٖ ٚخ٘طاً،
__________________________________________________ 

 ً٘ٗ٘ٔ هزلس يول٘بت تٓػ٘ل تزس -الوٗبضًبت 36 -33 ظ 1 د ضارى/ -(1) 

 90: ظ يٗبئسًب،                        

 .تحٛوَى؟ ّٚ٘ لٛن

 :الوس٘ح ٍ٪لَّ٘ٔ الخبلَث تعّٗ٘ ْٖ اًٝز٘ل تػبضٗح

 اٛثسٗٔ الح٘بٓ ٮى: َٗٗل ٚوب ضسَلِ ٍ٪ًِ( هَؾًبً حوبً٘ي ْٖ) يجسالل١ِ الوس٘ح ٪ى اًٝز٘ل ٗػطّح ٍٚوب ّصا

 (.3: 17 َٗحٌب ضسَلِ الوس٘ح ٍ٪ى ثبلَحساً٘ٔ الل١ِ هًطْٔ

 (.29: 12 هطٖس) ٍاحس ٮلٌْب ٪ى ًًطِ ٪ى اٛحٛبم ٪ٍل: الوسٍٟٗٔ غطذتِ الوس٘ح ٗػطخ ٚوب ٍ

 ْٖ يبٖلًب الوس٘ح ض٨ُ لوب ٍ -ٮلِ هي َ٘طُ ٍل٘س ٍاحس ٮلِ الل١ِ ٮى حسٌبً ٖلت لٗس: الٛبتت لِ َٗٗل ٚوب ٍ

 (.34 ٍ 32: 12 هطٖس) الل١ِ هلَٛت يي ثً٘ساً لست ٖبئلًب ذبقجب ٠ٍٚهِ رَاثِ

 ٮشّت: ٍٖبل ٮلِ٘ ْبلتٓت! ضة٘ ٗب حبضب٘: لِ ٖبل ٮش ض٘كبًبً ًٍٗتجطُ ثجكطس الػٟسٔ هس٘ح ٌٗسٟز ٚوب ٍ

 (.23 -22: 16 هت) للٌبس ثوب لٛي لل١ِ ثوب تْتن ٟ ٛ٘ لٖ هًخطٓ ٪ًت! ض٘كبى ٗب يٌٖ
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. ْ٘لجس ٖ٘ػطٗٔ حسٍز ٍزذل الٓػح ثًس ٪ٍضضل٘ن هي ٗسَو ٍاًػطِ: ٚبلتبلٖ الٗػٔ ّصُ ثطًبثب ٪ذطد ٍ

 .يٌٖ؟ الٌبس َٗٗل هبشا الًبهٔ ث٘ي ًزن الصٕ ثبلطُت رجطائ٘ل الو٠٘ ٪ًصضُ ٪ى ثًس ت٠ه٘صُ ْس٫ل

 ٪ربة ْٖٛ؟ ٪ًتن َٖلٛن ٍهب: ٗسَو ٪ربة. اًٛج٘ب٧ ٪حس ٮضه٘ب ٨ٍذطٍى ٮٗل٘ب ٮًٙ الجًؽ َٗٗل ٪ربثَا

 :ٖبئلًب ثُؿت ٍاًتْطُ ٗسَو حٌ٘ئص ُْؿت. الل١ِ اثي الوس٘ح ٮًٙ: ثكطس

 .ٮلٖ ٧ تسٖ ٪ى تحبٍل الط٘كبى ٪ًت ًٛٙ يٌٖ ٍاًػطِ ٮشّت

 ٗػسٔ هي ٚل يل٢ الل١ِ هي ٚج٘طٓ ثلًٌٔ نٓطت ًٖٛ ّصا غسٖٛتن ٮشا لٛن ٍٗلٌ: ٖبئلًب يطط اٛحس ّس٘ز حن

 .. ّصا

 91: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍ٪ضاز(. 7 -1: 70 ثطًبثب) ُٗٓطلٖ ٪ى الل١ِ ٮل٢ ْبؾطو ثُجبٍٓ تٛلوت لٗس! سٟ٘س ٗب: ٍٖبل ثكطس ْج٢ٛ

 (.11: 8 ثطًبثب) ّصُ الٛبْطٓ هٗبلتِ ٗٛطض ٪ل١ب حبً٘بً ّسٛزُ حن الت٠ه٘ص لِ ْطٓى ثكطس ٗرطد ٪ى الوس٘ح

 :اٝٗوبًٖ ثكطس هَّٖ ٗعَٗٓى ٪ٗؿبً اًٝز٘ل يلوب٧ ٍ

: «رَٗل» لسبى ْٖ الٓبؾل ثبلوطضس الوٗلت ٍَّ: «ثطًستس» ٍ «َٚز السٚتَض» ٍ «ْلٙ هستط» َٗٗل

 ًعٍل ثًس الػح٘ح اٝٗوبى يي ؾل ٍٖس ثبًٝز٘ل ٍربّل ٚتجِ ْ٘وب َبلفٌ الحَاضٗ٘ي ضئ٘س ثكطس ٪ى

 ٍ٪ذبِ ربضْٔ ثسيبً الٌٛ٘سٔ ْٖ اثتسو ثكطس ٪ى: «ٚبلَٗي ربى» ٍٗػطح ثل ْحست ٟ الٗسس، ضٍح

 .«ضرلِ٘ تحت الوس٘حٖ التَْٕ٘ ٍرًل حطٗتْب هٌْب ٍاستلت ثْب، الوس٘ح٘ٔ

 ٪ذصٍا يطَُْ ْلوب: ».. الوزبً٘ي هي ًٗتجطُ اثٌِ، ٪ٍ ٮلْبً ٗهٌِ هي الس٠م يلِ٘ الوس٘ح ًٗتجط ٍٚوب: ٪رل

 يٌٖ اًػطَْا: ٍٖبل الػًسا٧ ْت١ٓس. لل١ِ ٗسزسٍى ٚوب لِ ٗسزسٍى ٍ٪ذصٍا! ٮلٌْب ٗب ثٙ هطحجبً: ٗػطذَى

 الطًت اضتبو لصلٙ. الووَٗت ٠ٚهٛن ٮٗبٚن ٍتجتلًٌٖ ْبّب اٛضؼ تٓتح ٪ى ٪ذط٢ ًٖٛ الوزبً٘ي ٪ْٗب

 :92 ثطًبثب) «ٗجَٛى ٍقَٓٗا

19- 20) 

 ٧ٗ ثطٕ ٪ًٖ: اٛضؼ يل٢ ٧ٚ ضٖ ٚل ٍ٪ضْس السوب٧، ٪هبم ٪ضْس: ٖبئلًب ٍالسوب٧ اٛضؼ يجَزٗتِ يل٢ ٗطْس ٍ

، لحٛن ٍيطؾٔ ثططٗٔ ْبً٘ٔ اهط٪ٓ هي هَلَز ٮًسبى ًٖٛ. ٖلتن ٖس هب ٚل هي  اٛٚل ضٗب٧ هٛبثس الل١ِ

 هي ٚل١ ٗرتطٔ ٚحسبم ٠ٚهٖ َٗٛى ل٘سٗي الل١ِ رب٧ هت٢ لصلٙ. الجطط ٚسبئط ٍالحطّ الجطز ٍضٗب٧ ٍالوٌبى

 (.3 -1: 94 ٍ 11 -10: 93 ثطًبثب) ٮًسبى هي ٪يهن ث٫ًٖ ٗ٭هي
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 ًٛٛن اٝسطائ٘لَ٘ى، ٪ْٗب يه٘وبً ؾ٠لًب ؾللتن ٖس ٮًٛن: »للوٗت هستحٗبً ؾبلّبً ٮلْبً ٗسيَُ هي ًٗتجط ٍ

 ثبلوسٌٗٔ الل١ِ ٌٗع٥ل ٪ى لْصا ٪ذط٢ ٍٮًٖ. ٮًسبى ٍ٪ًب ٮلْٛن زيَتوًَٖ

 92: ظ يٗبئسًب،                        

 ثطًبثب!« )لًٌٔ ٪لّ ثْصا ٪َطاٚن الصٕ الط٘كبى الل١ِ لًي. الُطثب٧ ٟستًجبز ٮٗ٘بّب هسل٥وبً ضسٗساً ٍثب٧ٖ الوٗسسٔ

92 :2- 4:) 

 ثبلصات اٝلِ ىه ٍتسبٍِٗ لٌٓسِ اٛلَّ٘ٔ ٗسٛو لن ٪ًِ ٌّب الس٠م يلِ٘ الوس٘ح حٕ ْٖ الٓػل الَٗل ٍ

 نبّطاً ٪ٍ غطٗحبً السي١َ ّصُ يل٢ ثِ ٗستسل ٪ى ٗوٛي هب الوٗسسٔ الٛتت ْٖ َٗرس ٍٟ ٖف، ٍالزَّط

 اٝتزبُ ٍحسٓ ٗحتول ح٘ج( 30: 10 لَ) «ٍاحس ٍاٙة ٪ًب» ٚوخل للت٫ٍٗل الٗبثلٔ التطبثْبت ثًؽ ٮٟ

 ... الربلٕ ٪ٕ اٙة زيَٓ توخ٥ل الوس٘ح زيَٓ ٪ى: السيَٓ ْٖ

 :التخل٘ج حَل اًٝز٘ل ْٖ تػبضٗح ٌّب٘ ٮى ّل

( 8 -6: 5 لَ٘حٌب اٍٛل٢ الطسبلٔ) تَٗل ٍٚوب التخل٘ج حَل اًٝز٘ل ثتػبضٗح ًػٌى ْوبشا ٮشاً: اٛسّٗ

 .ٍالسم ثبلوب٧ ثبل ْٗف ثبلوب٧ ٟ. الوس٘ح ٗسَو ٍزم ثوب٧ ٪ت٢ الصٕ َّ ّصا

 ٍالٛلؤ اٙة) ح٠حٔ ّن( السوب٧ ْٖ) ٗطْسٍى الصٗي ْٯى. الحٕ َّ الطٍح ٛى ٗطْس الصٕ َّ الطٍح ٍ

 ٍالسم ٍالوب٧ الطح( ح٠حٔ ّن اٛضؼ ْٖ ٗطْسٍى ٍالصٗي. ٍاحس ّن الخ٠حٔ ٍّ٭٧ٟ الٗسس ٍالطٍح

 .ٍاحس ّن ٍالخ٠حٔ

 ثصلٙ تػطح ٚوب الٌسد، ٪ٖسم ْٖ ثَرس ٟ( ح٠حٔ ّن -ٮل٢ -... اٙة: ال٠ْل٘ي ث٘ي هب ْٯى١! ٠ٚ: الوٌبنط

 الٛتبة ٪ٍل الوَرَز التٌجِ٘ ْٖ ْٯى ٚتبثٌب، ْٖ الٌٗل هساض ّٖ التٖ -الًَ٘بً٘ٔ اللُٔ هي الًطث٘ٔ التطرؤ

 الٌسد زٖسم ْٖ ٍرَز لْب ل٘س ثٌْ٘وب التٖ الٛلوبت ٪ى يل٢ ٗسٟى)(  ال٠ْٟى ٍ: »تػطٗح ّٛصا

 «:1» «ٍ٪غحْب
__________________________________________________ 

 يوَه٘ٔ تًبضّٗ -ٍالزسٗس الٗسٗن الًْس ٚتت إ الوٗسس الٛتبة: ٗلٖ ٚوب الٌسرٔ ّصُ ه٘عات/ -(1) 

. اٍلٌوطسض قجى س٘لِ ضذػتٌبهِ ًَهطٍلٖ 1687 ٍ 479 ٍ لَ تبضٗد 221 سٌٔ ضجبـ 6 رل٘لٔ ًهبضت

 1906 سٌٔ ث٘طٍت ْٖ اٛهطٗٛبً٘ٔ الوكجًٔ ْٖ قجى -الًَ٘بً٘ٔ اللُٔ هي تطرن ٖس ٍ -2

 93: ظ يٗبئسًب،                        
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 هي الوحٗٗ٘ي ٚجبض ثصلٙ َٗٗل ٍٚوب الوخلخ٘ي ث٫ٗسٕ ظٗست هٗحؤ ٮلحبٖ٘ٔ ٌّب٘ التخل٘ج ْتػطٗحٔ

 ٍتجًِ اًٝز٘ل، يي حصْْب ٗزت» ٮلحب٢ٖ اًٝز٘لٖ لوٓسط ٍَّضى ٍضَلع ٚطٗسجبد هخل اًٝز٘ل يلوب٧

 حت٢ ٍهطرًْن التخل٘ج -يلوب٧ ٪يلن هي ٍَّ ٮٚستبى نح ٠ٚض٘، ٨ٍزم ٍٮسٛبت، ٌّ٘طٕ، تٓس٘ط ربهًَا

 التخل٘ج، ٪سٛس هوي ٪ًِ ضَن الطسبلٔ، ّصُ حَل ٚتجْب التٖ الًطط ضسبٟتِ ْٖ الًجبضٓ ّصُ ٌٗٗل ٟ اٙى

 .اٚستبئي ظهي الطاثى، الٗطى حت٢ اًٝز٘ل ْٖ الًجبضٓ ّصُ تٛي ْلن شا٘ ٮش

 ،(8) اٙٗٔ ْٖ تٛل١ِٓ للتخل٘ج، الوٌٛطٗي اٗطٗي ْطٖٔ هى هٌبنطتِ ْٖ الخبلَث، ٮحجبت ْٖ تٛل٥ّ ٮ١ًِ ٪رل

 .الٗسس ضٍح َّ ٍالطٍح اٟثي َّ ٍالسم اٙة َّ الوب٧ هي الو٢ًٌ ٪ى: اٙٗٔ ّصُ ّبهص ْٖ ْٛتت

 هزَْلٔ ًسرٔ ْٖ ٚبى ٍٮى ظهٌِ ْٖ هَرَزٓ: الٗسس ٍالطٍح ٍالٛلؤ اٟة: الًجبضٓ تلٙ ٚبًت ْلَ

 .الجبضز الت٫ٍٗل شلٙ ٮل٢ ٗؿكط ٪ى زٍى لػطاحتْب، الْ٘ب ٗستٌس لٛبى سبٖكٔ،

 ْٖ غح٘ٓٔ 12 َّضى الطْ٘ط الوٓسط ٍٗٛتت« 1» اٟلوبًٖ ٌْسض السٚتَض الٗس ثبٝلحبٔ ٗػطح هوي ٍ

 لًَْٛب الوخجتٔ اٛزلٔ: »ٚبلتبلٖ ٍٮسٛبت ٌّطٕ تٓس٘ط ربهًَا لرػْب ٍٖس الزولٔ، ّصُ يي التٓت٘ص

 :«ٗلٖ هب ٮلحبٖ٘ٔ

 .الٗطى ّصا ْٖ ٪لحٗت ٮشاً ْْٖ ،16 الٗطى ٖجل الًَ٘بً٘ٔ الٌسد ْٖ الًجبضٓ ّصُ تَرس ٟ -1

 .ثًسّب ًطاّب حن اٍٛل٢ الوكجَيبت ْٖ تَرس ٟ -2

 .ٖل٘لًب الل١بتٌ٘٘ٔ ٮٟ التطارن هي ٧ٚ ضٖ ْٖ تَرس ٟ -3

 .الٌٛس٘٘ي ٍالو٭ضذ٘ي الٗسهب٧ هي ٪حس ثْب ٗستسل لن -4
__________________________________________________ 

 (1) 

  الحٕ ه٘عاى ٚتبة ه٭لّ/ -

 94: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٍالتعّٗ٘ الطٙ ي٠هٔ ثؿو٘ؤ لْب ٍهجٍٕ الًجبضٓ لْصُ هٔسٗٙف ث٘ي ّن الطٍحَ٘ى ثطٍتستبًت ظيوب٧ -5

 الٛلؤ ٚبى الجس٧ ْٖ( »5: 1 َٗ) ْٖ التبل٘ٔ ثبلتػطٗحٔ ًػٌى ْوبشا هلحٕ، ٚصة ٪ًْب لٌٓطؼ: اٛسّٗ

 ٧ٗ ضٖ ٗٛي لن ٍثُ٘طُ ٚبى ثِ ٧ٚ ضٖ ٚل. الل١ِ يٌس الجس٧ ْٖ ٚبى ّصا. الل١ِ الٛلؤ ٍٚبى يٌسالل١ِ ٚبى ٍالٛلؤ

 .«تسضِٚ لن ٍالهلؤ الهلؤ ْٖ ٧ ٗؿٖ ٍالٌَض. الٌبس ًَض ٚبًت ٍالح٘بٓ الح٘بٓ ٚبًت ِْ٘. ٚبى هوب
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 ّن ثبلح٘بٓ يٌِ الوًجط الٗسس ٍالطٍح ٍالوس٘ح ْبلل١ِ ٮشى الح٘بٓ، ٚبًت ٍِْ٘ الل١ِ َّ الٛلؤ ٪ى تًج٘ط ح٘ج

 !ح٠حٔ ْٖ ٍٍاحس ٍاحس، ْٖ ح٠حٔ ٪ٖبً٘ن

 ٚلؤ َّ ل٘س ٍ -الوس٘ح َّ ٌّب الٛلؤ ٮىّ لٛن ٖبل ْوي ٮلحبٖ٘ٔ، َ٘ط ٪غ٘لٔ ّصُ ٪ى ّت: الوٌبنط

 الٛلؤ ٍَّ ٍالَٗل( 81: 36) «َْ٘ٛى ٚي لِ َٗٗل ٪ى ض٘ئبً ٪ضاز ٮشا ٪هطُ ٮًوب: »الٗط٨ى ْٖ ٍٚوب! التَٛٗي

 .-ٍذلِٗ ٮثسايِ ْٖ  تًبل٢ ٪هطُ ًٓبش ٮل٢ ٗطهع ٌّب

 يٌس الٛلؤ ٚبًت اٍٛل٢ الزْٔ ْوي الصات٘ٔ، الٗسضٓ -2 -الًٓل٘ٔ الٗسضٓ رْٔ -1: رْتبى لْب الٛلؤ ّصُ ٍ

 الٌبضئٔ الصات٘ٔ الٗسضٓ ٍّٖ الخبً٘ٔ الزْٔ ٍهي شاتِ، ّٖ ٍل٘ست شاتِ يي غبزضٓ الًٓل٘ٔ اٝضازٓ ح٘ج الل١ِ،

 يٌس ّٖ الصات٘ٔ غٓبتِ ٪ى ثوب الل١ِ شات الٛلؤ -الزْٔ ّصُ هي -التٌَٛٗ٘ٔ ٍالٛلؤ الًٓل٘ٔ الٗسضٓ يٌْب

 .الٛلؤ ْٖ الح٘بٓ ٪هط ٚصلٙ ٍ - تًبل٢ شاتِ

 ضوَل يي تًبث٘ط اٛسوب٧ ٍّصُ شاتِ، ي٘ي ّٖ ٍالٗسضٓ ٍالًلن الح٘بٓ هي شات٘ٔ غٓبت  تًبل٢ لل١ِ ٌْْب٘

 ْٖ ٚوب َ٘طّب، ٪ٍ رَاّط: ح٠حٔ ٪هَضاً ثْب الوح٢ٛ َٗٛى ٪ى زٍى  تًبل٢ ثِ تلٕ٘ التٖ للٛوبٟت الصات

 «.1» التخل٘ج ذطأْ
__________________________________________________ 

 ث٘ي حَاض ٚتبثٌب ضارى -٨ذط هَؾى الصات لػٓبت ٍيٌ٘٘تْب الصات ٍحسٓ يي للجحج/ -(1) 

 التَح٘س ٖسن -الوبزٗ٘ي اٝلْ٘ي

 95: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪ٗؿبً ّصُ ٍ -َ٘طّوب ٍالطاظٔ ٚبلربلٕ - تًبل٢ لِ ثبلٌسجٔ الرلٕ ثحسبة تًتجط التٖ ٍّٖ الًٓل غٓبت حن

 تًج٘طاى ّوب ح٘ج ٚبلصات الصات ٍغٓبت يٌْب، هستٗل ٍٚ٘بى است٠ٗل زٍى الصات غٓبت يي تٌطًت

 .ٮلْ٘وب ٍهب ٍضظٖبً ذلٗبً  تًبل٢ ثًٓلِ ًسجتِ ْْ٘ب تًتجط ٟ ّصُ ٍالَحسٓ، التزطز ثحٗ٘ٗٔ هزطز ٍاحس يي

 ٚبى الٛلؤ» شاتِ، ي٘ي ٍّٖ الصات٘ٔ الٗسضٓ ٪ٕ «الٛلؤ ٚبى الجس٧ ْٖ» َٗحٌب َٖل هي ْبلوًٌٖ ٮشاً

 ّٖ التٖ الصات٘ٔ الٗسضٓ يي ًبضئٔ الًٓل٘ٔ الٗسضٓ ٪ى ٪ٕ الل١ِ الٛلؤ ٚبى» ٍ الًٓل٘ٔ، الٗسضٓ ٪ٕ «يٌسالل١ِ

 ْْٖ ٍهٌط٫ٌ ثس٧ٗ لْب الحبزحٔ الًٓل٘ٔ الٗسضٓ ٪ى ٪ٕ «الل١ِ يٌس الجس٧ ْٖ ٚبى ّصا» الل١ِ، ْْٖ  تًبل٢ شاتِ ي٘ي

 ٪ى ٪ٕ «الح٘بٓ ٚبًت ِْ٘» ٍٖسضتِ، ثٯضازتِ ٪ٕ «ٚبى ثِ ٧ٚ ضٖ ٚل» الصات٘ٔ ثبلٗسضٓ ٮيتجبضاً يٌسالل١ِ ٚبًت

 ٍٟ هٌط٫ ٠ْ الصات٘ٔ، ٍالًلن ٍالح٘بٓ الٗسضٓ ْوٌط٫ّوب الرلٕ، ْٖ الحبزحٔ الح٘بٓ هٌط٫ الًٓل٘ٔ الٗسضٓ

 .ٗططَٚى يوب  تًبل٢ سجحبًِ الل١ِ ٮلّب ٮشاً ٧ٓ هٌٔط٢
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 لٖٛ الٗط٨ى ًهط ْٖ اٝلِ حَل الوس٘ح٘ٔ الًٗبئس هرتلّ لٌب تططح ٪ى ٪ستبش ٗب ٪ضرَ: اًز٘لٖ قبلت

 .ٌٍّب٘ ٌّب ٍالًٗل٘ٔ الجحَث ْٖ ثػ٘طٓ يل٢ ًَٛى

  الٗط٨ى ًهط ْٖ الوس٘ح٘ٔ الًٗبئس هرتلّ

 :الوخل٥خَى -1

 ٍٚلوتِ الل١ِ ضسَل هطٗن اثي ي٘س٢ الوس٘ح ٮًوب: .. » تًبل٢ َٗٗل ٚوب الوخلخ٘ي هٌٛن ٮى: ٪رل: الوٌبنط

 ٪٢ً سجحبًِ ٍاحس ٮلِ الل١ِ ٮًوب لٛن ذ٘طاً اًتَْا ح٠حٔ تَٗلَا ٍٟ ثبلل١ِ ٩ْهٌَا هٌِ ٍضٍحٗ هطٗن ٮل٢ ٪لٗبّب

 (.171: 4) «٠ٍ٘ٚ ثبلل١ِ ٢ٍٓٚ اٛضؼ ْٖ ٍهب السوَات ْٖ لْوب ٍلسٗ لِ َٗٛى

 96: ظ يٗبئسًب،                        

 :الوطٗوَ٘ى -2

 زٍى هي ٮلْ٘ي ٪هٖ ٍ اترصًٍٖ للٌبس ٖلت ٧٪ًت هطٗن اثي ي٘س٢ ٗب الل١ِ ٖبل ٮش ٍ: »الوطٗوَ٘ى هٌٛن ٍ

 (.116: 5...« ) الل١ِ

 ْٖ لِ ٪حط ٟ هب ٮلٌ٘ب ٌٗست ٪ى ثبلٗط٨ى تٌسٗساً ّصا ٖٗٛٓ ٍٖس هطٗن ٪لَّ٘ٔ هصّجٌب هي ْل٘س! ٚل١ب: اٛسّٗ

 !.الٌػطاً٘ٔ

 حبلج ٍّٖ اٝق٠ٔ يل٢ ِْ٘ لْب شٚط ٟ الوس٘ح، ٪ُم لوطٗن شٚط هي اًٝز٘لٖ التخل٘ج ْٖ ل٘س: الحساز

 «1! »الٗط٨ى ْٖ ح٠حٔ

 :الوطٗوٖ الخبلَث

 :هٌْن قبئٓٔ ٮلِ٘ شّت ْٗس -الٌػطاً٘ٔ ْٖ َّ ٍٮًوب اًٝز٘ل، ْٖ ٟ ٪حطاً، لِ ٮى: الوٌبنط

 :ٚبلتبلٖ الٛبحَل٘ٛ٘ٔ الٌٛ٘سٔ تػطّح ْٗس

 .«ٮلْٔ ٪ٕ( ٌَٗسٔ ٍ) اًٗلجت ثل الٌسب٧ هي تجٕ لن ٪هِ هطٗن ٚصلٙ ثططاً ٗجٕ لن الوس٘ح ٪ى ٚوب» 

 َٚٗلِ هطٗن، اسن هٛبًْب ٍٗخجتَى الوعاه٘ط ٚتت هي «َْٗٓٔٓٓ» هخل الل١ِ ٪سوب٧ ٗحصَْى هب ٚخ٘طاً تطاّن لصلٙ

: ٮل٢ ٍثسٛلَُ العثَض هي ّصا قٍَا لوطٗن يجَزٗتْن ٮنْبض ٛرل ْبلٛبحَل٘ٙ «٪ٍٟز ٗب الل١ِ احوسٍا»

 .٪ٍٟز ٗب هطٗن احوسٍا

 ثبلػ٠ٓ ْْ٘ب ٗػل٢ّ( السوَات ْٖ الصٕ ٪ثبًب) الطث٘بً٘ٔ ثبلػ٠ٓ ٍاحسٓ هطٓ ْْ٘ب غٔلّٖ ٚلّوب الٌٛ٘سٔ ّصُ ٍ

 «2» هطٓ يططٍى الوطٗو٘ٔ

  ثسو ٗصٚط يٌسهب اٝس٠م، ْٖ هٗبلٔ ٚتبثِ ْٖ اًٝزل٘عٕ غبل رطرس َٗٗل ٍ
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__________________________________________________ 
  الوس٘حٖ اٟس٠هٖ الحَاض 265 ظ/ -(1) 

  ٍالػل٘ت اًٝز٘ل ٚتبثِ ْٖ الًطاٖٖ اٙضَضٕ زاٍز اٛحس يجس اٛة يي/ -(2) 

 97: ظ يٗبئسًب،                        

 لْب ٍٗٗط٥ثَى الل١ِ، ّٖ ٫ًٚوب ًٗجسًٍْب هطٗن الًصضا٧ ث٫لَّ٘ٔ َٗٗلَى ٪غحبثْب ٚبى ثسئٌ شلٙ هي: الٌػبض١

 الوٗبلٔ ٍّصُ ،«ُٚل٥٘طٗ٘ي» الجسئ ّصُ ٪غحبة سوٟٖ ٍثْب «ُٚل٥٘طُس» لْب ٗٗبل الطّٖبٔ هي هؿَٓضٓ ٪ٖطاغبً

: ٮلْ٘ي اٙة الل١ِ هى ٪ى١ ٗعيوَى ٚبًَا ح٘ج الٌ٘ٗبٍٕ، الوزوى ٪سبٖٓٔ ثًؽ ثْب َٗٗل ٚبى هطٗن ث٫لَّ٘ٔ

 الكجً٘ٔ يي تزطزٛت ٪ًْب ٮل٢ ٗصّت ثًؿْن ٍٚبى الوطٗو٘٘ي، ٗٔسيَى ٚبًَا ّصا ٍهي ٍهطٗن،  ي٘س٢ ّوب

 غبضٍا حت٢ يٗ٘ستْن ْسست ٖس يػطًب ًػبض١ هي َٖم هصّت يي ثجً٘س ّصا ل٘س ٍت٫لْت الجططٗٔ

 حن الطط٘، هي ِْ٘ لوب الطكف ّصا الٗط٨ى ٪ًٛط ٍٖس لَّٟب، ًبٖعٗ الخبلَث ٫ًٚوب الخبلَث، تٛولٔ ٗسيًَْب

 «.1» التخل٘ج يٗ٘سٓ ْٖ للكًي شضًٗٔ هحوس اترصُ

 -الطً٘ط قح٘ي هي ذجع ٖطظ «ُٚل٥٘طس» هي «الٛل٘طٗي» ٗسوْ٘ب يطث٘ٔ ثسئ« 2» «اث٘ٓبى» ٗصٚط ٍ

 هخبل يل٢ الوس٘ح، ٛم٘ يجبزٓ ٖطاث٘ي اٖٛطاظ تلٙ ْ٘ٗسٟهي -الٌػبض١ الًطة ًسب٧ ثًؽ تتًبقبّب ٚبًت

 .ال٠ت لٞلْٔ الزبّل٘بت الًطة ًسب٧ تٗسٟهِ ٚبًت هب

 ٗ٭ل٥َْى ٚبًَا ٪ًْن يل٢ زل٘لًب ّصا ٪ل٘س -«الل١ِ ٪ُم» هطٗن ٗلٗت 431 يبم الخبلج الوسًَٖٛ الوزوى ٍ

 (.116: 5) «الل١ِ زٍى هي ٮلْ٘ي ٍ٪هٖ اترصًٍٖ للٌبس ٖلت ٪ًت ٧ٓ» الل١ِ زٍى هي ٍ٪هِ الوس٘ح

 :سلن ٍ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ثوطٗن الٗسس ضٍح ِْ٘ ٗستجسلَى هطٗوٖ تخل٘ج

 الل١ِ اثي ث٫ى الطسل ٖبًَى ْٖ الٌٛ٘سٔ تَٗل الل١ِ، ٪م حٗبً ّٖ هطٗن ٪ى« »3» الًٗبئسٕ ال٠َّت ْٖ ٍ

 .«الل١ِ اثي ٪م ّٖ ح٘ج هي الل١ِ ٪م ْْٖ «الًصضا٧ هطٗن هي ٍلس»
__________________________________________________ 

 الًطث٘ٔ ٮل٢ الًطثٖ ّبضن ًٍٗلِ اٝس٠م يل٢ ضزاً غبل رطرس ٪لِٓ الٛتبة ٍّصا 68 -67 ظ/ -(1) 

  الْطقٗبت ْٖ الطبهل: ٚتبثِ ْٖ. م. ٔ الٓلسكٌٖ٘/ -(2) 

  اٍث زٍٍٗ لَ لو٭لِٓ 108 ظ 2 د/ -(3) 

 98: ظ يٗبئسًب،                        

 ! ...٪ثبً اٟثي ًٗتجط ٪ى ٮٟ ٪ٗؿبً لٜة ٪هبً تَٛى ٪ى ل٠ثي ثبلٌسجٔ اٛهَهٔ تستلعم ّٚ٘ ضًطٕ ل٘ت ٍ
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 :الوس٘ح ه٭ل٥َْ -3

 ٪ًِ شٚطٗبتٛن ْٖ تصٚطٍى ٍهطٗن، الٗسس ٍضٍح اٙة ٮلِ ًبس٘ي الوس٘ح ٪لَّ٘ٔ ْٖ الوَح٘سٍى هٌٛن حن

 لٗس( »72: 5...« ) هطٗن اثي الوس٘ح َّ الل١ِ ٮى ٖبلَا الصٗي ٚٓط لٗس: »الوتزس٘س الوٌزٖ الورلع اٝلِ

 (.73: 5) «ح٠حٔ حبلج الل١ِ ٮى ٖبلَا الصٗي ٚٓط

 لٗس ٍ -431 يبم الخبلج الوسًَٖٛ الوزوى رط١ا٧ هي اٙى حت٢ الل١ِ ٪م هطٗن الوس٘ح٘ٔ تًتجط ٍٚوب ّصا

 ت٫لِ٘ ٮى: الٗبئل الحساز ضَن -اٝلِ ٍالسٓ ٗسوًَْب رًَ٘ٔ ٌٚ٘سٔ ْٖ لوطه٢ توخبلًب رًَ٘ٔ ْٖ ض٪ٗت

 الل١ِ هى هرلَٔ ت٫لِ٘ ٍٮى الوس٘ح٘ٔ، ْٖ ت٫لِ٘ ٟ اٝق٠ٔ يل٢ الوس٘ح٘٘ي ٪حسهي ثِ ٗٗل لن الوس٘ح

 ًط٫ الصٕ ثلسُ ْٖ! اٝلِ ٍالسٓ ّ٘ٛل ض٪١ اٖٛل يل٢ ٪ٍ التػطٗحبت، ّصُ يل٢ حػ٘ل ْل٘تِ ٍٚٓط، ضط٘

 .«لجٌبى» ِْ٘

 :هبّن ٍٖل٘ل الوَحسٍى -4

 ٮًز٘لِ تُطِ٘ٓ الصٕ الًه٘ن الٗسٗس الحَاضٕ شلٙ ثطًبثب ٚوخل  تًبل٢ الل١ِ تَح٘س ْٖ الورلػَى هٌٛن ٍ

 ْٖ الجَلػ٘ٔ ٍضْؿبٝذت٠ْبت التَح٘س س١ٌٔ ْٖ الوطسل٘ي ٍغسٟٔ ثبلح٥ٕ رب٧ ٪ى نْطٗ٘بً، الوس٘ح٘ٔ ٍضا٧

 .التخل٘ج

 الوزلس ْٖ الوؿكْسٍى الوحسٍى الخلخبى ٍهٌْن ٍ٪تجبيْن الحَاضٗ٘ي هي ثطًبثب ًحَ ًحب هي ٚل ٚصلٙ ٍ

 .الَحٌٖ ٖسكٌك٘ي هي الَحٌ٘ٔ السلكٔ رطا٧ هي الخبلَح٘ٔ الزجبضٓ ثبلسلكٔ يلْ٘ن ٖؿٖ الصٗي الٌ٘ٗبٍٕ،

 َّ ْػبض ال٠َّت يي تزس٘س اٙة ٮلِ ٪ى  اٍٛل٢ الخ٠حٔ اٖٛبٍٗل ث٘ي ًط١ لٗس ٍ

 99: ظ يٗبئسًب،                        

 :التبل٘ٔ التػبضٗح ْٖ ٚوب الوس٘ح

 ْٖ ٚطّض ٚوب) ٍالطة( 1: 1 َٗ) الٛلؤ الل١ِ َّ( 9: 1 يت) هَال٘سُ ٪ٍل( 17: 3 هت) الل١ِ اثي الوس٘ح ٮى

 (.14: 9 يت) ٍاٛظلٖ( ٚلْب اًٛبر٘ل

! ٖجل هي ٚٓطٍا الصٗي اذت٠ْبت هي ٚبلتخل٘ج، ٪ٗؿبً ّصُ ٮثٌبً، ٍغ٘طٍضتِ اٙة ٪ٌَٖم تزسٜس ٖػٔ ٍ

 (.30: 9) «ٗ٭َْٛى ٪٢١ً الل١ِ ٖبتلْن ٖجل هي ٚٓطٍا الصٗي َٖل ٗؿبّئَى»

 ْٖ الطئ٘س٘ٔ ْبلٌٗكٔ الرَاضٔ، هي ٗرتع هب َّ ٍ٪لَّ٘ٛتِ الوس٘ح ثٌَٛٓ ْٖ اٛسبس ح٘ج -ٚل١ب: اٛسّٗ

 !.ٚل١ب -ٖجل هي ٚٓطٍا الصٗي ٟ الوس٘ح، َّ شلٙ

 .ٖجل؟ هي الَحٌَ٘ى ًٗتٌِٗ ٚبى هوب ٚبلتخل٘ج ٪ٗؿبً التج٥ٌٖ ٪ى التبضٗد لٌب سز٘ل ٍٖس ٟ ّٚ٘: الوٌبنط
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 :الًت٘ٗٔ ٍالَحٌ٘بت الوس٘ح٘ٔ ْٖ اٝلِ تزسٜس ث٘ي تبهٔ الوؿبّبٓ

 :الَحٌ٘٘ي يٌس ٍتَلّسُ اٝلِ تزسٜس: ٍاثٌِ الل١ِ

 «1: »زٍاى َٗٗل

 يل٢ شلٙ شٚط ٍضز ٍٖس هًْن، ٍسٌِٛ ًٍعٍلِ اٙلْٔ ٪حس ثتزس٘س َٖلْن الٗسهب٧ الَحٌ٘٘ي يٗبئس ٍهي 

 .الططٖ٘ٔ ٍالطٍاٗبت التػَ٘ضات م ٚخ٘طٓ ٪ًَاو

 ثًجبزتِ، هطَُْٔ تحتطهِ التٖ ٍالٓطٖٔ الٌَْز، ًسب٧ يٌس الوحجَة اٝلِ السبئ ّصُ حت٢ ٚطضٌٔ ٗعل لن ٍ

 :ٍّٖ التوسٙ ٪ضس ثْب ٗتوسَٛى تًبل٘ن ًططٍا ٍٖس

 ًٓس َْْ ٚطضٌٔ ٪هب اٛلَّ٘ٔ، هي رع٧ٗ ٮٟ ْْ٘ب ٗٛي لن ًْٛب تزس٘ست التٖ اٙلْٔ ٚلّ ٗربلّ ٚطضٌٔ ٮى

 .ثبلٌبسَت نْط «ْطٌَ» اٝلِ
__________________________________________________ 

 (1) 

  ٚتبثِ هي 112 ظ ْٖ/ -

 100: ظ يٗبئسًب،                        

 «1» «٪لي» َٗٗل ٍ

 رع٧ٗ ٮل١ب ٪ٍلئٙ ْٖ ٗٛي لن ًِٛ ٚخ٘طاً يٌْن ٍٗوتبظ تزسٛست التٖ اٙلْٔ ٚبْٔ هي ٪يهن َْْ ٚطضٌٔ ٪هب 

 .ثبلٌبسَت نْط ْطٌَ، اٝلِ ْٯًِ: ٚطضٌٔ ٪ٕ: َّ ٪هب -اٛلَّ٘ٔ هي ٖل٘ل

 .ثبلٌبسَت ْطٌَ اٝلِ ْْ٘ب ٍلس ًِٛ ث٠زّن ًٗهّوَى ٍالٌْسَٗى«: 2» «هَضٗس تَهبس» ٖبل ٍ

 «3» زٍاى ٖبل ٍ

 .اٝلِ ٍالسٓ ٗسيًَْب «زٗٓبٖٚ» الكبّطٓ الٌٗ٘ٔ الًصضا٧ اثي َّ ٚطضٌٔ ٮى١: َٗٗلَى الٌَْز: 

 هي ٍ٪ذطد «ٗبزٍا هتَاضث٘ت» ْٖ س٫تزسس: ٖبل ٚطضٌٔ ٪ى الٌْسٕ، الٛتبة ،«ثَضٍى ٚبْبت: »ْٖ ٍ

 .حٙولْب هي اٛضؼ ٍترل٘ع َٖتٖ ٝنْبض الَٖت حبى ٍٖس ٍ٪هَت، ٪ٍلس «زٗٓبٖٚ» ضحن

 الًٌ٘٘ي شا اٝلِ ثطحوْب حولت التٖ زٗٓبٖٚ اٝلْٔ هزس ٖس: للٌَْز الوٗسس الٛتبة «ثَضاًب َْضٌَا» ْٖ ٍ

 هي ٍٚل ٧ الوؿٖ الٌَض ثسجت زٗٓبٖٚ ٍرِ ٮل٢ الٌهط ٗستك٘ى شاالصٕ ٍهي الًبلن، هرلع: َٖٖ٘ت٘ي الحٌس

 .ضًَضُ ٗرتل ًَضّب ٮل٢ ٌٗهط
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 تسضِٚ ٟ الًوَه٘ٔ الطزطٓ ٪غل ْطٌَ ْبٝلِ «ْطٌَ» ثْب حل١ هٔص توز٘سّب الٌبس ٗطاّب ٟ التٖ اٝلْٔ ٍ

 .الوبؾٖ ْٖ تسضِٚ ٨ًٍْبلن ٚوب ٍالوستٗجل، الحبؾط ْٖ الٌبس ٍٟ الحٛوب٧ ٍٟ الزي ٍٟ اٙلْٔ ٪ْْبم

 الخٗ٘ل حٙولْب هي اٛضؼ ثر٠ظ تٛطّهت ٍاًتْب٧ اثتسا٧ لْب ل٘س التٖ اٙلْٔ ٍٚبْٔ «ثطّؤ» الوًجَز ٍ

  ٫ًِٚ هٌْب، ٍٍٟزتِ «زٗٓبٖٚ» ٮل٢ «ْطٌَ» ثٯضسبل هٌْب ضحؤ
__________________________________________________ 

 Allen. Ancientand Modern. 397 ظ الٌْس ٚتبثِ ْٖ( 1) 

 45 ظ 3 د الٌْس ًس( 2) 

 135 ظ ٚتبثِ ْٖ( 3) 

 101: ظ يٗبئسًب،                        

 .اًٝسبى ثزسس تّٛ٘٘ اٝلِ ٪ى١ ّٚ٘ يز٘ت، لسطّ ٍاًِ ثطّؤ ًٓس َّ الصٕ ثٛطضٌٔ ٍلّسّبتٗوٟػِ

 ثسايٖ الصٕ اضرَى ٗب ٪ًت ٍ: »«اضرَى» لتلو٘صُ ٖبل ٚطضٌٔ اٝلِ ٪ى «ر٘تب الجْ٘ٗ٘ٗبت» الٛتبة ْٖ ٍ

 .«ْٖٛ ٍازذل ٮلٖٛ اًؿنٛ ٍٟزتٖ، ث٫لَّ٘ٔ ايتطْت حٗتٙ

 ًٓسٖ ٪ث٘٘ي الًبلن ْٖ الطشائل ٍتٛخط الٓؿبئل تٗلّ ٍيٌسهب ثٗسضتٖ ٍرَزٕ ٪حجت الًه٘ن، الَاحس ٪ًب: ٖبل ٍ

 .الَٛى ٮل٢ الٓؿ٘لٔ ٍٮيبزٓ الطٖٗ ٠ٍّ٘ الجبضٟ لحٓم ْز٘ل ر٘ل هي ٍ٪نْط

 الطط يل٢ هتٛل٥و٘ي ثبلٌبسَت ٗحتٗطًٌٍٖ ٧ٚ، ضٖ ٚل ضة ٍث٫ًٌٖ ث٠َّت٘تٖ ًٗتطَْى ٟ الزْبل ٮى: ٖبل ٍ

 ... قجبئًْن ْٖ ٍالوٛط ٍالرجج

 «1» زٍاى ٖبل

 الٓطزٍس تط٘ ٮًِ: يٌِ َٗٗلَى الٌْسَ٘طّن، ثَشَّٗا ًٗجسُ الصٕ «هبٗب» الًصضا٧ هي الوَلَز «ثَشا» ٍاٝلِ: 

 هستٗ٘وبً، غطاقبً ٍٗطضسّن اٙحبم هي ٌٗٗصّن ٖٚ ثبلٌبس ٍضحؤ ثبلٌبسَت ٍنْط اٛضؼ ٮل٢ ًٍعل

 .الٗػبظ هي ٗستحًَِٗ ٍهب يٌْن ث٫ذصُ الًصاة هي ٗستحًَِٗ هوب ٍٗٓسْٗن ٪ٍظاضّن ٍٗحول

 اٛضؼ ٮل٢ السوب٧ هي الٌعٍل يل٢ «ثَشا» اٝلِ يعم ٍلوب: ًػِ هب الػٌٖ٘ الٛتبة «َْتٌْ٘ٙ» ْٖ ٍ

 :ٖبئلًب اٛضؼ ٍسٛبى السوب٧ ه٠ئٛٔ ًبز١ يلْ٘ب، لَ٘لس

 ثٌ٘ٛن، ٍَٗلس «تَس٘ب -هي ٖطٗت يوب سٌ٘عل الًه٘ن «هْتَ ثَشٗطَ: »ٛى ٪ضؾٛن ظٌَٟٗا اٛهَات ٪ْٗب ٗب

 .نَْضُ لَٖت ٫ٚس٢ٌ ٫ْيسٍٜا
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 ٍل٘س شذ٘طٓ، ِْ٘ ٍؾًت َٚيب٧ َّ ٮًوب ل٘تزسس، ثَشا اٝلِ ثِ ٗحل الصٕ الطحن ٪هب: ٪ٗؿبً َٗٗلَى ٍ

 ٍلوب...  ٮْعاض ثُ٘ط ِْ٘ ٗحل ًِٛ ثجَشا، ٚبى ٚوب ثِ الحول َٚى الجطط هي ٪حس
__________________________________________________ 

 327 ٍ 326 ظ 1 د سبثٗبً الوصَٚض ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 102: ظ يٗبئسًب،                        

 .يصضا٧ ٍيبضت ضرلًب تطتْٖ تًس لن «ثْبهبٗب» حولتِ

 «1» َّ٘ ٖبل ٍ

 نْط ٮلِ ٪ًِ ٪ٕ هتزسساً ٮلْبً ًٗسًٍِ٘ ٍالجَشَٗى: ًػِ هب ثَشا يي تٛلوِٜ يٌس اْٝطًس٘٘ي الوجططٗي ٪حس: 

 .الس٠م قطٕٗ لْن ٍٗجٟ٘ي ٗٓ٘سّن ٍٗطضسّن الٌبس لً٘ل٥ن الًبلن ّصا ٮل٢ ٪ت٢ ثبلٌبسَت،

 «2» ثٌػَى ٖبل ٍ

 :ّٛصا ٚبًت ثَشا ٍٟزٓ ٮى: الجَشَٗى َٗٗلَى: 

 ضٛل يل٢ ًعٍلْب ٍٚبى «هبٗب» الًصضا٧ يل٢ الٗسس ضٍح تسي٢ ٮلْٔ َٖٓ ًعلت «ثَشا َٚتبهب» تزس٘س لوب

 .٪ث٘ؽ ْ٘ل

: ٚتجْن ْٖ الػ٘ي ثَشَٗ٘ا ٍَٗٗل ٍالَٗٓ، الحٛؤ اٛث٘ؽ الٓ٘ل ه٢ًٌ ٮى: َٗٗلَى الجَشَٗى «الت٘ٛبسَ٘ى» ٍ

 .هبٗب الًصضا٧ يل٢ ًعل «ض٘ي ضٌ٘ٙ» ٍَّ الٗسس ضٍح ٮى

 «3» «ْطَٚغَى» ٖبل ٍ

 ال٘و٘ي، رٌجْب ْٖ ٍزذل ٪ت٢ ٪ث٘ؽ ْ٘لًب ٪ى هٌبهْب ْٖ ًهطت ٍٖس ًبئؤ، «هبٗب» ٗػَٟضٍى ٍالجَشَٗ٘ى: 

 هحٖ٘ ثَشا اثٌْب ٍ٪ى اٛحعاى، هعٗلٔ ٍٍ السوب٧، هلٛٔ ٍ٪ًْب ضحؤ، هول٧َٓ ث٫ًْب: تطات٘ل لْب ٍٗطت٥لَى

 شٕ ٚل هٌِ ٗستٓ٘س حٛ٘وبً ٖسٍٜسبً ٠َهبً ستؿى الولٛٔ ٍهبٗب الس٠م، ًٍبضط اٛهن، ٍضرب٧ اٛهَات،

 .«الًبلن ٍٗحٛن رسس

 هٌْن ًوبشد ال٘ٛن الٌبسَت ْٖ اٝلِ تَل٢س ْٖ هتطبثْٔ يٗبئس لْن ٚبًت ٮلْ٘ن ٍهٓي الَحٌَ٘ى ّ٭٧ٟ ٍ

 :ٚبلتبلٖ

 الوٌجخٕ ٍَّ «ٮٗعٗس ٍ» الًصضا٧ هي الوػطٗ٘ي هرلّع «َّضٍس» ٍ «َٚزٍم» هي ٍلس س٘بم سٛبى ٮلِ

  هي ٍلس «ّطٖل: »الًَبً٘٘ي يٌس اٙلْٔ ٪ثٌب٧ ٍهي ،«يبهَى» هي
__________________________________________________ 
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 327 ٍ 326 ظ 1 د ضحلتِ ٚتبة ْٖ( 1) 

 52 ٍ 40 ٍ 10 ظ الو٠٘ الوس٘ح ٚتبثِ ْٖ/ -(2) 

 Fergusson/- Treeandser pentworship. ٍا٢ًْٛ الطزطٓ: ٚتبثِ ْٖ( 3) 

 103: ظ يٗبئسًب،                        

 هخلِ ٍ -«ٚسهَس» ٮثٌٔ «س٘و٘ل» هي ٍلس لْن ٨ذط ٮلِ: «ثبذَظ» ٍ «تج٘س» هلٛٔ «الٛو٘ي» 

 َّٟتِ اتحس ٮلِ «ثطٍهسَ٘س» ٪ى ٍٗسٛيَى «ً٘ستَ٘س» الولٙ ٮثٌٔ «٪ًخَ٘ة» هي ٍلس «٪هَٓ٘ى»

 ... ٍاحس ٍٖت ْٖ حٗ٘ٗ٘بى ٍٮلِ، ٮًسبى ٍَّ ٍاحس، رسن ْٖ ٍرسسٗٔ ٮلْ٘ٔ: ًط٫ت٘ي شٍ َْْ ثٌبسَتِ،

 

 ٍ «٪قلس» هي «يكبضز» ٍ. «اٚطٗسَ٘س» ثٌت «زاً٘ٔ» الًصضا٧ هي ٍلس «ث٘طٗسَ٘س» ٨لْتْن هي ٍ

 .«ٟتًَب» هي «ثَلََّ»

َا ح٘ج الطٍهبًَ٘ى ٚبى ٚصلٙ ٍ  .شلٙ َ٘ط ٮل٢ «ضاس٘لٓ٘ب» الًصضا٧ هي «ضٍه٘لَس» ٪ل١ْ

 الجصٍض هي الٛخ٘ط تسط٢ة يل٢ غسٔ ضَْز التبضٗد، سزٛلْب التٖ التػبضٗح هي ٍ٪ؾطاثْب ٍشٗب٘ ْْصا.. 

 للَحٌ٘بت تطروبى ٫ًْٚب الوس٘ح٘ٔ ٪غجحت ح٘ج ٮل٢ ٍالًٌبز الزْل ث٫ٗسٕ الوس٘ح٘ٔ التًبل٘ن ْٖ الَحٌ٘ٔ

 الل١ِ ٖبتلْن ٖجل هي ٚطٍا الصٗي َٖل ٗؿبّئَى: »الٛبْطٓ الوؿبّبٓ ّصُ ْٖ الٗط٨ى ثْب ٌٍٗسز ٚوب الًت٘ٗٔ،

 (.30: 9) «ٗ٭َْٛى ٪٢ًّ

 يي ًٌٗلْب ثطظخ، هي ثٌْ٘وب ٍهب ٍحبلَحِ ٍحستِ ْٖ الل١ِ ثط٫ى الوس٘ح٘ٔ الًٗبئس هرتلّ ٗلٖ ٍٗوب ّصا

 «.1» «الًٗبئسٕ ال٠َّت يلن ْٖ هرتػط»

 :التًل٘و٘ٔ الٌٛ٘سٔ ٍتحسٗسات! للتخل٘ج الوؿبزٓ الجسو

S 

 :الجسو 101

 :Monarchianisme ذ٘بً٘ٔ الوًَبض هصّت

  ٮل٢ ٗسيَى ٍاٝثًََ٘٘ى، ٖ٘طًخَس هتَْٟزٍى هجتسيَى ٖبم اٍٛل الٗطى ًْبٗٔ هٌص» 
__________________________________________________ 

 37 ظ 1 د. الوبضزًٖ رطرس اٛة الًطث٘ٔ ٮل٢ ًٗلِ. اٍث زٍٍٗ لَ ت٫لّ٘/ -(1) 

 104: ظ يٗبئسًب،                        
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( الوجتسي٘ي ؾس ٚتبثِ ْٖ اٗطٌٗبٍس الٗسٗس) وس٘حال ٪لَّ٘ٔ ٫ًْٛطٍا الَاحس، ٍاٌَٖٛم الوطسٛز التَح٘س

 ٍاحس ٪ٌَٖم ٮل١ب الل١ِ ْٖ ل٘س ٪ًِ تًُل٥ن ذ٘بً٘ٔ الوًَبض الجسئ ٖبهت الخبًٖ الٗطى ًْبٗٔ ٍْٖ( 26: 1)

 :هصّج٘ي ٮل٢ الوس٘ح ضرع هي لوَْٖٓب تجًبً تٗسن الجسئ ٍّصُ( 3: ثطٚسبس ؾس ٚتبثِ ْٖ تطتل٘بًَس)

 الوتجٌ٘ٔ ٪ٍ السٌٗبه٘ٛ٘ٔ ذ٘بً٘ٔ الوًَبض( ٪) 

)Dynemikueou Adoptioniste ( 

 الًصضا٧، هطٗن ٍهي الٗسس، الطٍح هي الكجً٘ٔ ْبئٗٔ ثكطٗٗٔ ٍلس ثس٘ف هبزٕ ٮًسبى الوس٘ح ٪ى: تًل٥ن: 

 .ٍتجٌّبُ اٝلْ٘ٔ الَٗٓ ذبظ، ٍثٌَو ايتوبزُ َٗم الل١ِ، حجبُ ٍٖس

 190 سٌٔ حَالٖ ضٍهب تًبل٘وِ ٪زذل الصٕ الج٘عًكٖ، «السث٘بٌ تبٍزٍتس» الجسئ ثْصُ الٗبئل٘ي ٪ّن ٍ

 الصٕ اًكبٚبٗب، هكطاى السو٘ػبتٖ ثَلس(. 198 -189) اٍٛل ْٛتَض الٗسٗس الجبثب الٌٛ٘سٔ يي ْٓػلِ

 هزوى ذلًِ الصٕ سطهَ٘م ٪سّٗ ٍَْتٌَ٘س ،268 سٌٔ الوًٌٗس اًكبٚ٘ب هزوى ٍذلًِ ٚوجتسو يلِ٘ حٛن

 .351 سٌٔ سطهَ٘م ْٖ اًًٗس

 الوَزال٘ٔ ٪ٍ الجبتطٗجبس٘ٔ ذ٘بً٘ٔ الوًَبض( ة) 

)Patripassien ovmodeliste ( 

 الصٕ َّ اٙة ث٫ى تًل٘وْب ْٖ ٍشلٙ الل١ِ، ْٖ اٌَٟٖم ثَحسٓ شاتِ الَٖت ٍْٖ الوس٘ح ث٫لَّ٘ٔ تًتطِ: 

 ؾسُ ٚتت الصٕ ٮظه٘ط، هي «اٝظه٘طٕ ًَاتس» الجسئ ّصُ ٪ئؤ ٍ٪ّن الوس٘ح، ٗسَو ْٖ ٍتًص١ة تزس٘س

: ًْل١ن -الٗسس الطٍح ٮل٢ تًل٘وِ هسٛ الصٕ «ٍسجبلَ٘س تطتل٘بًَس» حبضثِ الصٕ ٍپطٚس٘بس ل٘تس َّ٘٘

 ثْب التٖ الخ٠حٔ اًَٛاو تُٗبثل ح٠حٔ ٍ٪زٍاضاً ٍاحساً ٪ٌَٖهبً ْٖٛ ٪ى

 105: ظ يٗبئسًب،                        

 الٓسا٧ يول ٍْٖ اٙة، ٪ًِ يل٢ الًبلن ذلِٗ ْٖ ًٓسِ ٪نْط ٍاحس اٌَٖم َّ الصٕ ْبلل١ِ ًٓسِ، الل١ِ ٪نْط

 -217) ٚل٥٘ستَس الٗسٗس الجبثب قُطز ٍٖس الٗسس، الطٍح ٪ًِ يل٢ التسث٘ط يول ٍْٖ اٝثي، ٪ًِ يل٢

 الٗسٗس اٝسٌٛسضٗٔ ٪سّٗ الجسئ ّصُ ٗحبضة ٍاًجط١ الوس٘ح٘ٔ، الزوبئ هي الوجتسو ّصا( 222

 (.51 -48( )267 -259) زًَٗسَ٘س» الٗسٗس الجبثب يٗبئسٗٔ ٚجسئ حطهْب حن -الٛج٘ط «زًَٗسَ٘س»

 :Subord inationtime الوسبٍآ يسم هصّت -2

 ٍاٌَٖٛم الخبًٖ اٌَٖٛم يل٢ ٌٗٛط ٪ًِ ٮٟ الل١ِ، ْٖ ٪ٖبً٘ن ثخ٠حٔ سبثِٗ ذ٠ِ يل٢ الوصّت ّصا ٗسل٥ن

 .الحٗٔ ثبٛلَّ٘ٔ ٍثبلتبلٖ ثبلزَّط لٚة هسبٍاتْوب الخبلج
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)(  الٛلؤ ث٫ى ًٗل٥ن ٚبى الصٕ( 336) ٨ضَٗس اٝسٌٛسضٕ الٛبّي ٮل٢ ًسجٔ: اٙضَٗسٖ الوصّت( ٪) 

 ل٘س َْْ ٚلْب، الرلٕ سبئط ٖجل الًسم هي ذطد اٙة، ذل٘ٓٔ َّ ثل اٙة هي َٗلس ٍلن اٛظل هي ل٘س

 الل١ِ َّ ٍل٘س للتكَض، ٍٖبثل للتُ٘ط ذبؾى َّ ثل ثبًَٛه٘٘ي، ًًتَا ٍهٌْب رَّطُ، ْٖ لٚة هسبٍٗبً

 حٔط٥هت ٍٖس استحٗبٖبتِ، ٮل٢ ًهطُ ثسبثٕ الل١ِ تجٌبُ ٮش ْٗف، الٌسجٖ ثبلو٢ًٌ ثل الحٖٗ٘ٗ، الربظ ثبلو٢ًٌ

 ٗسَو ث٫ى ِْ٘ ًٗتطِ لٞٗوبى ٖبًًَبً ٍؾى الصٕ( 325) اٍٛل الوسًَٖٛ الٌ٘ٗبٍٕ الوزوى ْٖ الجسئ ّصُ

).  الزَّط ْٖ لٚة ٍهسبٍاتِ ٪لَّ٘تِ حٗ٘ٗٔ ًٗلي ٍثبلتبلٖ اٙة، رَّط هي الوَلَز الل١ِ ٮثي َّ الوس٘ح

54.) 

 هزوى ٍحوبٓ( اًَٛهَ٘ى) الوتطسزٗي اٙضٗ٘ي ث٘ي ٍسكبً هَٖٓبً/( -) الوًتسلَى اٙضَٗسَ٘ى ٍّٖ ٖس ٍ

 ٮٟ س٘بلَ٘س، هصّت يي تٌّن ث٫ًْب ٟيتٗبزّن الزَّط ْٖ لٚة هسبٍٍ ٚلؤ ْطْؿَا( اٍٛهَسَ٘ى) ً٘ٗ٘ٔ

 ْٖ ثِ ضجِ٘ ٪ٍ ٧ٚ، ضٖ ٚل ْٖ ثِ ضجِ( ثبٍٛه٘٘ي ًًتَا هٌْب ٍ) ثبٙة ضجِ٘ َّ الٛلؤ ث٫ى سل١وَا ٪ًِ

 زيَا ٍلْصا رَّطُ

 106: ظ يٗبئسًب،                        

 .٪ٍهَ٘سَ٘ى ثٯسن

 الطٍح ٪يسا٧ ٪ٕ تَهب٘، ثٌٓوب) ضً٘ٔ َّ لْب ْطوٗ الوًتسلٔ اٛضَٗس٘ٔ هي ًط٫: الوٛسًٍ٘بئٖ الوصّت( ة) 

 الٗسكٌكٌ٘٘ٔ ٪سّٗ: هٛسًٍَ٘س ٮل٢ -ذك٫ يي ٍضثوب الطاثى، الٗطى ٪ٍاذط هٌص ٌٗسجًَْب التٖ( الٗسس

 يسم الوسبٍآ يسم هصّت ٪قلٗت الجسئ ٍّصُ( ُ 364 ٖجل ٍتَْٖ 360 يبم يعل) الوًتسل اٙضَٗسٖ

 ٖبم ٍٖس ٚبلو٠ئٛٔ، للرسهٔ ٍضٍحبً ذل٘ٗٔ 14: 1 يجطاً٘٘ي ٮل٢ ثبٟستٌبز ٪ٗبُ هًلٌٔ ٪ٗؿبً، الٗسس الطٍح

 ٍالٗسٗس ثبس٘لَ٘س الٗسٗس) الخ٠حٔ ٍالٛجبزٍَٖ٘ى ٪حٌبسَ٘س الٗسٗس الجسئ ّصُ زيبٓ ؾس

 ٍزٗسٗو٘س( ً٘ػع َطَُٗضَٗس الٗسٗس الٌطٗعٕ َطَُٗضَٗس ٍالٗسٗس الٌطٗعٕ َطَُٗضَٗس

 ّصُ حطّهت ٍٖس ٍاٝثي، اٙة هى رَّطُ ٍحسٓ ٍيي الٗسس الطٍح ٪لَّ٘ٔ يي ْساًَْا اٝسٌٛسضٕ،

 الٗسكٌ٘كٌ٘٘ٔ هزوى ْٖ ٍ -٪حٌبسَ٘س الٗسٗس ثطئبسٔ( 326) اٝسٌٛسضٗٔ ْٖ يٗس هزوى ْٖ الجسئ

 ،(82 -74).  زاهبسَ٘س الٗسٗس الجبثب ثطئبسٔ( 382) ضٍهب ْٖ يٗس هزوى ٍْٖ( 318) الخبًٖ الوسًَٖٛ

 ٮي٠ًبً الٗسس الطٍح ٪لَّ٘ٔ ْْ٘ب ًٗلي ذك٘طٓ ْٗطٓ ً٘ٗ٘ٔ ٮٗوبى ٖبًَى ٮل٢ الٗسكٌكٌ٘٘ٔ هزوى ٪ؾبِ ٍٖس

 الوٌجخٕ الوحٖ٘ الطة الٗسس، ثبلطٍح...  ً٭هي: »اٝلْ٘ٔ الػٓبت ٮلِ٘ ٌٍٗست هجبضط، َ٘ط اٖٛل يل٢ َّ

 .«ثبًٛج٘ب٧ الٌبقٕ ٍٗوزس، ثِ ٗسزس ٍاٟثي اٙة هى َّ الصٕ اٙة، هي
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 Tritheisme: الخ٠حٖ الت٫لِ٘ هصّت -3

 ٍثصلٙ ٍاحساً، ٍالطرع الكجً٘ٔ ايتجط ٖس ٟضسكَ، الوس٘حٖ الطبضح( 565) ْ٘لَثًَس َٗحٌب ٮى( ٪) 

 اٝلْ٘ٔ اٟٖبً٘ن ٪ى ٗط١ ٍَّ الخبلَث، ْٖ الخ٠حٖ ثسئ ٍْٖ الوس٘ح، ْٖ الَاحسٓ الكجً٘ٔ ثسئ ْٖ ٍٖى

 اٛلَّ٘ٔ، هي ح٠حٔ ٪ْطاز ّٖ الخ٠حٔ

 107: ظ يٗبئسًب،                        

 الزَّط ٍحسٓ هَؾى الٌَي٘ٔ الزَّط ٍحسٓ ٍؾى ٍّٛصا الجططٗٔ، هي ح٠حٔ ٪ْطاز ّن ح٠حٔ ضربلًب ٪ى ٚوب

 .الًسزٗٔ

 ث٫ى الٗبئلٔ)(  اٝسو٘ٔ ًهطُ لَرْٔ تجًبً ًٗل٥ن ٚبى( 1120 حَال٢ الوت٢َْ) َٚهج٘بى زُ ضٍسل٘ي ٮى( ة) 

 ٍهتحسٗي هٌٓطزاً، ٍرَزاً هَرَزٗي ٪ْطاز ح٠حٔ ّٖ الخ٠حٔ اٟٖبً٘ن ث٫ى الَرَز، غٓٔ لِ ٍحسُ الٓطز

 ه٠ئٛٔ، ح٠حٔ ٪ٍ ثططٗٔ ًَٓس ح٠ث يلِ٘ تَٛى ٖس ٚوب ٍٖسضتْن، ٮضازتْن اتٓبٔ ثَاسكٔ ٪زٗجبً اتحبزاً

 سَاسَى هسٌٗٔ ْٖ يٗس هزوى هي ٍَّ التًل٘ن، ّصا ٌٚتطثطٕ اًسلوَس الٗسٗس حبضة ٍٖس

Sosissons (1092.) 

 ٪يسا٬ُ ثِ ضهبُ هبُ يل٢ ٗط١ W (Gilberde poitieps 4511( پَاتِ٘ زُ ر٘لجطت ٚبى( د) 

 ٍالزَّط اٝلْ٘ٔ اٖٛبً٘ن ث٘ي ٍثبلتبلٖ ٍال٠َّت، الل١ِ ث٘ي حٗ٘ٗ٘بً ْطٖبً ٌّب٘ ٪ى( ثطًسٍس الٗسٗس)

 هوب ؾ٠ل هي ر٘لجطت ٮل٢ ًُست هب ٪ى( ال٠َّت+/ الخ٠حٔ اٟٖبً٘ن) ٪ضثًٔ ٪غجح الل١ِ ٪ى ثح٘ج اٝلْٖ،

).  الخبلج ٪ٍرٌَ٘٘س الجبثب ثحؿَض( 1148)( ) ضٗوس ْٖ يٗس هزوى ْٖ ٪زٗي ٖس ٚتجِ، ْٖ ٗهْط ٟ ٗٛبز

 .ٗلٖ ٍهب( 389

 روبي٘ٔ، ٍحسٓ ٚٯل٢ اٝلْ٘ٔ الخ٠حٔ اٟٖبً٘ن ٍحسٓ ٮل٢ ٌٗهط( 1202) ْلَض زُ َٗاٚ٘ن اٙثبتٖ ٍٚبى( ز) 

( 431).  لَهجبضز ثكطس ذػوِ تًل٘ن يل٢ ضسو٘بً ٍٍإْ التًل٘ن ّصا الطاثى ال٠تطاًٖ الوزوى ٪زاى ٍٖس

 .ٗلٖ ٍهب

 ثَاسكٔ -ٍرَزٕ شاتٖ تحٕٗ٘ تكَض ْٖ ثصاتِ ٗتحٕٗ الوكلٕ اى ًٗل٥ن( 1843) ًََتط اًتَى ٍٚبى( ُ) 

 الخ٠حٔ الزَاّط ْتتػل اٝلْٖ الزَّط ٗتخلج ثصلٙ هٌْوب، ت٫لّ٘ ٍٟ ًٍٗ٘ؿْب ٖؿ٘ٔ،: ح٠حٖ تًبٖت

 .غَضٗٔ ٍحسٓ ّٛصا ٍت٭لّ الَيٖ قطٕٗ يي ثبٙذط ٪حسّب

 108: ظ يٗبئسًب،                        

 :الجطٍتستبً٘ٔ -4
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 شلٙ ٍهى ثبلخبلَث، اٝٗوبى يل٢ حبْم ٪ًِ ٮٟ التخل٘ج، يي ثْب ًًجٟط التٖ اٝغك٠حبت ٢ْ لَحط قًي

 .الخبلَث يٗ٘سٓ ٮًٛبض ٮل٢ ٪ذ٘طاً ٪ز١ٛ ثِ ًبز١ الصٕ الطرػٖ الحٛن هجس٪ ْٯى

 W (Fausus Sozzini سَظٌٟٖٗ َْستَس ٮل٢ ثبلٌسجٔ) Sosinia nisme( السَسٌ٘٘ٔ هصّت ٮى

 ٟ» ٮلْ٘ٔ َٖٓ ٪ًِ يل٢ الٗسس الطٍح ٍٮل٢ حس٠ ٪ٖػ٢ ٮل٢ التَح٘س ْٛطٓ الل١ِ يي ايتٕ ٖس( 1604

 .«ضرػ٘ٔ

 التٗل٘سٗٔ، الخبلَح٘ٔ التًبث٘ط اٝغك٠حبت يل٢ ٗحبْم هب ٚخ٘طاً ْٯًِ الوًبغط الطاسًَ٘بلٖ ال٠َّت يلن ٪هب

 ّطًٙ ٍٗط١ ٍالزَزٓ، الحٛؤ ٍ ٚبلٗسضٓ ٮلْ٘ٔ لٓػبت تطر٘ع س١َ الخ٠حٔ اٖٛبً٘ن ْٖ ٗط١ ٟ ٪ًِ ٮٟ

 ٮٚتَٓا ٪ى ْٛبى ٍالَْ٘زٗٔ، الوس٘ح٘ٔ ثِ ٖبم الصٕ الزسل ٍل٘س ٮٟ ل٘س الخبلَث ْٖ الوس٘حٖ اٝٗوبى ٪ى

 ...! «الٗسس الطٍح: »ثًس ٗوب ٮلْ٘ب ٪ؾبَْا حن «ٍهَس٢ اح» يجبضٓ يل٢ ضزاً «ٍالوس٘ح الل١ِ» ثًجبضٓ

 ًْٛب ربضْٔ ثسو ث٫ًْب ضه٘ت ٖس. الربلع ٍالتخل٘ج الربلع التَح٘س ث٘ي ثطظذبً تًتجط التٖ الًٗبئس ّصُ

 التَح٘س، ْٖ الزبضْٔ اًٝحطاْبت الرطاْبت هي ثبلجًؽ ٍاٖتًٌت التخل٘ج، تَح٘س تٌبٖؽ يي ترتلّ

 !.ٍاًٝز٘ل٘٘ي الوس٘ح٘٘ي ث٘ي اٝلْ٘٘ٔ الًٗ٘سٓ ٪لَاى ٚبْٔ ْٖ الخبلَح٘ٔ الَحٌ٘ٔ ٪لَاى ًط١ ٍلٗس

 :ٍالوس٘ح٘ٔ اٝس٠م رصٍض

 «1» الٌٛسٕ الوس٘ح يجس

 الؿئ٘لٔ الوؿبّبٓ شٗب٘ هي الوس٘ح٘ٔ حبش! ض٘د ٗب هْلًب. 
__________________________________________________ 

  اٝس٠م يل٢ الطز ْٖ اٝس٠م ٌٗبث٘ى ه٭لّ/ -(1) 

 109: ظ يٗبئسًب،                        

 ثٌَٛٓ ٍٟ الخبلَث ٠ْ الٗسٗسَى، ٍضسلِ الوس٘ح تجٌبّب ٚوب سَْٖب يل٢ ٖبئؤ ْص١ٓ لططًٗٔ ٍٮًْب الربقئٔ،

 ال٠حٕ َٚى اٖتؿت ثصاتْب الوطبثْٔ ٪ى ٍلَ الًت٘ٗٔ، الَحٌ٘بت ضٍاست هي هٌْوب ٧ٗ ضٖ ل٘س لل١ِ، الوس٘ح

 حت٢ ًٍٗػبى ثعٗبزٓ ٍتػطِٚ ْْ٘وب تسذل٢ل يل٢ اٝس٠م، ٌٗبث٘ى هي ّوب الًْساى لٛبى السبثٕ، رط١ا٧ هي

 !.الٗط٨ى تسوًَِ ْص٦ ٚتبة ضبٚلٔ يل٢ ٪غجحب

 ّصا ْوب السبثٕ، رط١ا٧ هي ال٠حٕ َٚى تٗتؿٖ التبهٔ الوطبثْٔ ٪ى لَٟ ٪ًِ يل٘ٛن ٗ٭ذص هب ٪ٍل: الوٌبنط

ٛنٕ  اٝغطاض  .الَحٖ؟ ٍَ٘ط الَحٖ ٪سٓبض هي ٮلْوب ٍهب الًْساى ّوب ٌٗبثًِ٘ ٪ى اٝس٠م، ٌٗبث٘ى ه٭ل١ٓ
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 يي ْبستطرًَا َْٖٛن، هي السّٗ يل٘ٛن ٍٗرط٢ ٌٗبثً٘ٛن، ْٖ ثٌ٘تن الصٕ ثٌ٘بًٛن يل٘ٛن ٌْٗسم حٌ٘صا٘

 :ٚبلتبلٖ الحل حن...!  الل١ِ ٮل٢ ٍتَثَا اٝس٠م ًجٖ يل٢ الجٌٟ٘ٔ الٓطٗٔ ّصُ

 .ٗس٘طٓ رعئ٘بت ْٖ يٌِ اذتلّ ٍٮى ٠ٗئوِ هب ضبٚلٔ يل٢ ْٛل٤ ٚبٝٗوبى، ٍاحسٓ هلّٔ الٛٓط ٮى

 ٍٚصلٙ ٍاحس، ٮلِ يٌس هي ًْٛب اٛغل٘ٔ ٍالطبٚلٔ الزصٍض ْٖ هتطبثْٔ هتٌبسٗٔ اٝلْ٘ٔ ْبلتطبضٗى

 .اٝثل٘س٘ٔ الجبقلٔ التطبضٗى

 ٮلْ٘ب للسيَٓ ٮٟ ضسَلٌ ٗٔطسٓل ْلن التَح٘س، ٚلؤ ّٖ اٝلْ٘ي ٚلؤ ِْ٘ اتٓٗت التٖ اٛغَل ٪ّن هي ٍ

 .سج٘لْب ْٖ ٍالتؿح٘ٔ

 ٪رل٢ هبٗعُ سٙوٓٔ ٍالوططٚ٘ي الوَحٟسٗي ث٘ي ْلس الطط٘، َّ الجبقلٔ التطبضٗى ْٖ الوو٘عات ٪ّن هي ٍ

 هي الحٕ تَح٘س يل٢ هستٗٔ الحٕ ٪ّل غَِٓ ًط١ ٖس ْٯش ٌّب، ثِ ٍالطط٘ ٌّب٘ اٝلِ تَح٘س هي

 يل٢ ٍالجٌَُٛ، الخبلَث ٍذطأْ اٝلِ تًس٘ز يل٢ ه٥ٛج٘ي اٍٛل٢ الٗطٍى هٌص الٗسٗؤ الَحٌ٘ٔ اٛر٘بل حن ًبح٘ٔ،

  سوبتِ ْٖ تًبث٘طّن هرتلّ

 110: ظ يٗبئسًب،                        

 ٮلْ٘وب، ٍهب الجٌَٛٓ الخبلَث ٪ى ضٙ ٗطٗجٌب ٟ حٌ٘صا٘ لٍٜل٢، هؿبزٓ ٪ذط١ ًبح٘ٔ ْٖ ّٖ ّصُ ٍتط٠ٛتِ،

 ٚٓطاً الَحٌ٘٘ي ْٖ التخل٘ج َٗٛى ٪ى ٗوٛي ٟ ٮش. ٍاحسٓ هلّٔ ْبلٛٓط الَحٌ٘ٔ، للزصٍض استزطاض شلٙ ٚل

 ٍحٌ٘ٔ ذطأْ ًَِٚ ٮٟ: ٠ٚ حٕ، روً٘بً ْْ٘وب ٪ًِ ٍٟ! التَح٘سٚوبلِ حٕ الوس٘ح٘ٔ ْٖ ثًٌِ٘ ٍَّ ٍظًسِٖ،

 .حلت ٪ٌٗوب

 اذت٠ْبت هي ًٗتجطّب ْْ٘وب يطٗٗٔ رصٍض ْٖ ثْوب ٌٗسٟز ْلوبشا الًْسٗي ٌٗجَو هي الٗط٨ى ٚبى لَ ٪ذطٗبً ٍ

 ْٖ ٮٟ رصضٗبً، ْْ٘ب اذت٠ِ ٟ ٍ الحٛ٘ن، الًعٗع الل١ِ يٌس هي ٚلْب الحٗٔ التطبضٗى ٮى!: ٚل١ب الط٘بق٘ي؟

 الًجبز ٮثت٧٠ ٪ّوْب ٍهي اٝلْٖ، اٖٛسس الطبضو ٗطايْ٘ب التٖ الوػبلح حست غَضٗٔ رعئ٘٘بت

 :ٍتوح٘ػْن

 ْبستجَٗا هب٧اتبٚن ْٖ ل٘جلَٚن ٍلٛي ٍاحسٓ ٪هٔ لزًلٛن الل١ِ ضب٧ ٍلَ ٍهٌْبربً ضطئ هٌٛن رًلٌب لٛلّ» 

 ( ..48: 5) «ترتلَٓى ِْ٘ ٌٚتن ثوب ْ٘ج٘ئٛن روً٘بً هطرًٛن ٮلِ٘ الر٘طات

 الل١ِ تَح٘س ٍَّ ٍاحسٗ السٗي ٪ى هى« 1» الططائى اذت٠ِ حٛؤ ْٖ الٓػل الَٗل ٪سلٌٓب ٍٖس: شلٙ

 .لِ ضطٗٙ ٟ ٍحسُ لِ ٍالتسل٘ن  تًبل٢

 :الوس٘ح٘ٔ الًٗبئس ْٖ اذت٠ْبت ٌّب٘ ٪ى: اًز٘لٖ ايتطاِ
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 هٌٛن ضبّساً ْٯل٘ٛن الوس٘ح٘ٔ، الوططٖٔ التًبل٘ن ضَن الٌٛبئس اذتلٗتْب ثسيبً ٌّب٘ ٪ى تٌٛطٍى ّٚ٘

 «2» اًٟزل٘عٕ غبل رطر٘س َٗٗل: ٖجل شٕ هي شٚطًبّن الصٗي الطَْز سبئط ٚوخل

 ٪لٌٓ٘ب للو٠٘ز، الخبلج الٗطى هٌص الٌٛ٘سٔ ه٭ضذَى ٚتجِ ْ٘وب الٌهط ٪ًًوٌب ٮشا: »
__________________________________________________ 

  الوٗبضًبت -الوٗبضً٘ٔ السلسلٔ ّصُ هي اٍٛل الٗسن ْٖ/ -(1) 

 ٠ٚهِ ٗصٚط 1891 ـ الًطث٢ ّبضن الًطث٘ٔ ٮل٢ اًٝزل٘عٗٔ هي ًٗلِ اٝس٠م ْٖ هٗبلٔ ٚتبثِ ْٖ/ -(2) 

  زٌِٗ ٮًطب٧ ْٖ الٌػطاً٘ٔ تَتط هي هحوس استٓبزُ هب ث٘بى ْٖ ّصا

 111: ظ يٗبئسًب،                        

 الّٓبلٔ، ثبلًٌؤ ه٭ٗسٓ تٛي ْلن الوػٌٓ٘ي، ثًؽ ٍغْٓب يوب رساً ثً٘ساً الًْس لصلٙ الٌطاً٘ٔ اُٛه٘ٔ حبل

 .اٝٗوبى ٍحجبت اٝتحبز ٍيل٢ الػح٘ح التًل٘ن ٪سبس يل٢ ضاسرٔ ٍالت١َٗ ٍالُ٘طٓ

 للوطبرطات شضًٗٔ السٗي هسبئل هي الًَٗع ٗترصٍى الطرػ٘ٔ، ثبلوكبثى هطتُل٘ي ضيبتْب ٚبى ْٗس

 اًٝز٘ل ٮلِ٘ ًسة هب غسٍضّن هي ًٍَٓا يسٜ، ٗحػطّب ٟ ٍثسو ْطٔ ٮل٢ ْْ٘ب اًٗسوَا ٍٖس ٍالووبحٛبت،

 ثٌ٘وب ٪ًْن حت٢ الوٓبسس، ٪ًَاو ٍسبئط ٍالؿُبئي الوٌب٧ٍات ٮل٢ ٍيسلَا ٍالوَاسبٓ، ٍالوحجٔ الوَازئ هي

 .ثتًٔ تست٫غلِ ِْ٘ هطبرطاتْن ٍٚبزت ًٓسِ، السٗي رَّط ٪ؾبيَا السٗي ْٖ ٪ٍّبهْن ْٖ ٗتوبحَٛى ٚبًَا

 اٛيػط تلٙ ْٖ ًط٫ت٫غل ٮًوب ٍالٓسبز الًٗبئس ثبقل هي هطبرطاتْن ثًؽ يل٢ اٙى ًٌٛطُ هب هًهن ٍ

 .اًتطبضُ يل٢ ٍ٪يبى اٝس٠م يل٢ ثبلٌٓى ًْبز الوهلؤ،

 هب ٚل َٗٓٔ هجلُبً ٍٖتئص ثلُت ٖس ٚبًت ْٯًْب ٍالػَض الٗسٗس٘ي يجبزٓ ثبلصٚط الًٗبئس تلٙ هي ًرعٜ ٍ

 !.الٌػبض١ ْطٔ ثًؽ يٌس الَ٘م ًطاُ

 تٌٗؿٖ، تٛبز ٟ ثوٌبٖطبت هطتجٛٔ الٌ٘ٗبٍٕ الوزوى آًؿبؼ ثًس ٪غجحت ْٯًْب الططٖ٘ٔ الٌٛ٘سٔ ٪هب

 .الجسو ٪ّل هي َ٘طّن «الًَ٘ٗث٘ٔ» ٍ «الٌبنطٓ» ٍ «اٛضَٗس٘٘ي» ثووبحٛبت حجلْب ٍاًتٗؽ

 هي ٪ٍ الز٘س َٖٛاز هي ًٓطاً ٗرتع هٌْن ٍاحس ٚل ٚبى الولٙ ٖػط ْٖ هٌْن الوٛبًٔ ٪غحبة حن

 ٍالٌػٓٔ ثبلطض٢، تٌبل الوٌبغت غبضت ٍثصلٙ ثْن، ٍٗت١َٗ ال٧َٟ، يلْ٘ن لِ َٗٛى الركف ٪غحبة

 .رْبضاً ٍتطتط١ تجبو

  ٢ْ «٪ٍضسٌَٛ٘س» ٍ« 1» «زاهبسَس» تْبلٙ هي ْْ٘ب ٚبى ْٗس الُطث٘ٔ الٌٛ٘سٔ ٪هب
__________________________________________________ 
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 الٛتبة ثتطرؤ اٗطًٍ٘وَس الٗسٗس ٮل٢ يْس اسجبًٖ. 384 -366 الٗسٗس الجبثب -/-(1) 

 (381) الٗسكٌكٌٖ٘ الوزوى يٗس ٪ٗبهِ يل٢)(  ثبلًبْ٘ٔ الوًطٍْٔ التطرؤ الوٗسس

 112: ظ يٗبئسًب،                        

 ث٘ي السهب٧ ٍسٓٙ الٓتٌٔ ًبض احتسام ٮل٢ ٪ْؿ٢ هب -ضٍهب ٪سٗٓ٘ٔ ٪ٕ -اٛسٗٓ٘ٔ هٌػت يل٢ الوطبحٔ

 الوتٌبظي٘ي ٍتط٘ الوسٌٗٔ يل٢ اًػطِ الط١طُ ّصا ثٗوى لِ ٖٙجٓل ٟ ٪ًِ ض٪١ لوب الَالٖ ٪ى حت٢ حعثْ٘ب،

 .لساهبسَس شلٙ ثًس الَٓظ ٍٚبى ٍض٫ًْوب،

 هبئٔ ٍحسّب «سٌٌَٛ٘س» ٌٚ٘سٔ ْٖ الٗتل٢ يسز ثلٍ حت٢ الٌبظلٔ ّصُ ْٖ الٌبس ْٖ الٗتل استحط١ ٖجل

 .ٍاحس َٗم ْٖ ٍح٠ح٘ي ٍسجًٔ

 لن ٮش ْٯًِ -ٖسكٌكَ٘س الٗ٘ػط س٘وب ٍٟ -٪ًٓسْن الٗ٘بغطٓ يي الوٌبٖطبت ّصُ تٌط٫ هب ٪ٚخط ٚبى ٍ

 ثسلًب الر٠ْ٘ٔ الوسبئل هي ثٛخ٘ط السٗي ضثٓٙ الًزبئع، ٍذطاْبت الوس٘حٖ السٗي غح٘ح ث٘ي ٗوٟ٘ع ٪ى ٗٗسض

 هوب ثُ٘طّب ٪ؾطهْب ذوست ٚلوب يسٗسٓ هطبحٌبت ًبض ثصلٙ ٫ْسًط ِْ٘، الر٠ِ ٪ّل ضًج ٗلنٛ ٪ى هي

 .لِ ًْبٗٔ ٟ

 يي السٗي يل٢ الُ٘طٓ ْٖ ٗٗػط ٪ى ٗ٭حط لن ْٯًِ «َٗستٌ٘بًَس» يْس يل٢ س٧َاً الحبل ّصُ اظزازت حن

 ض٘ئبً رب٧ ٪ًِ ٗط١ ٟ الوصّت ْٖ ٗربلِٓ هي ثٗتل ٖؿ٢ ٮشا ٚبى حت٢ ٍالسبزس الربهس الٗطى ٪سبٖٓٔ

 .ْطٗ٘بً

 !!.الجسو ثٛخطٓ الٗسٗن هٌص اضتْطت ٪ٗؿبً ٍّٖ الًطة، ث٠ز َ٘ط ْٖ الٌػطاً٘ٔ حبل يلِ٘ ٚبى هب ّصا

 ٪حجبضّن اترصٍا: »للٗط٨ى تػسٕٗ ٍالػَض الٗسٗس٘ي يجَزٗٔ اًتطب٧ هي غبل رطرس ثِ غطح ٍْ٘وب... 

 يوب سجحبًِ َّ ٮل١ب ٮلِ ٟ ٍاحساً ٮلْبً لً٘جسٍا ٮل١ب ٪هطٍا ٍهب هطٗن اثي ٍالوس٘ح الل١ِ زٍى هي ٪ضثبثبً ٍضّجبًْن

 (.31: 9) «ٗططَٚى

 :ضبهلٔ ٚلؤ

 113: ظ يٗبئسًب،                        

 «اًٝٛل٘عٕ َٗضت زَٗى ربى» َٗٗل

 ٮق٠ٖبً، لْب ٮلْبهٖ ٪غل ٟ ٮلحبٖ٘ٔ التخل٘ج ٖػٔ ٪ى حجت «ٍثَضس ٍٚ٘جَى ًَ٘تي» لوسبي٢ ًت٘زٔ «

 !.الزبضْٔ الرطأْ ّصُ هي ذلَٗ اٍٛل٢ الًت٘ٗٔ الٌسد ٪ى ٚبهت ًٍٗتطِ
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 رصٍض ْٖ الٗط٨ى هي ْػلًب ضطحبً لٌب تستًطؼ ٪ى ضرب٧ ضٛط، ٍ٪لّ ٪ستبش ٗب ضٛطاً: اًٝز٘لٖ الكبلت

 .«الل١ِ اثي» التجٌٖ٘

 ٍالٗط٨ى التبضٗد شٚطٗبت ْٖ الٌٗل، تن يٌسهب -شا٘ ٍثًس ٪رل: ... اٛسّٗ -ثبقط -ثٔست -ٌْسض

 ٪ٌٗٔب لًٌلن ح٘ي، حت٢ ٌْهطٓ الوٗسس، الخبلَث حَل الًٗل٘ٔ الوٌبنطٓ ح٘ي ٗح٘ي شا٘ ٮش ٍالًْسٗي،

 .ذبلِٓ ٪م الٌٗل ٪ٍإْ سَا٧ الًٗل، حٛن ًٓتٖٓ ٌْْب٘ ٪حٕ، الٓطٗٗ٘ي ٍ٪١ٜ الحبٚوَى

 حَل الًٗل٘ٔ ٛزلتٌب التٛلؤ ح٘ي ٗح٘ي شا٘ ٍثًس: الَحٌ٘ٔ ٍرصٍضُ الٗط٨ى ْٖ التجٌٖ: ًًن: الوٌبنط

 :ح٘ي ٮل٢ ٌَْٙهطٓ ال٠َّت، ٍتزسٜس التخل٘ج استحبلٔ

 :الٗط٨ى ًهط ْٖ الًبضم اٝلْٖ التجٌٖ رصٍض

 ٍٮشا ٍاٛضؼ السوَات ثسٗى. ٖبًتَى لِ ٚل ٍاٛضؼ السوَات ْٖ هب لِ ثل: ٍلساً الل١ِ اترص ٖبلَا ٍ» -1

 (.117 -116: 2) -«َْ٘ٛى ٚي لِ َٗٗل ْٯًوب ٪هطاً ٖؿ٢

 يل٢ الٗط٨ى ٗٗتؿٖ ٍٖس ثس٧ٚ شٕ ٧ ثبز١ الَحٌَ٘ى ايتٌْٗب ٍلساً اترص الل١ِ ٪ى الرطأْ ّصُ ايتٌٕ ٖس ٍ

 :الَّو٘ٔ ٪غَلْب

 لٌػطتِ، ٍٗساً ٍحستِ يي ٪ًسبً ٗترصُ ْٯًوب هٌِ، ٍٟ لِ ٍل٘س الَلس ٗترص هي ٪هي ْوٌْب
__________________________________________________ 

  ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ٪هبم التٗػ٘ط يصض: ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 114: ظ يٗبئسًب،                        

 استوطاضاً َْ٘ٛى هَتِ، ثًس ٗطحِ ٍاضحبً ٍ٪ذ٘طاً ٪ٖطاًِ، ٖجبل ٍيعّاً ث٭سِ، ْٖ ٍيًَبً لج٫سِ، هتطاسبً ٍ

 ْٖ هب لِ ثل: »الًزع ٍ الٓٗطالعٍال ٨ٗبت هي ٮًوب ح٘ج ٚج٘طاً، يلَ٘اً شلٙ ٚل يي الل١ِ  ٍتًبل٢ لطرػ٘تِ،

 لوٛبى(: 92: 19) «ٍلساً ٗترص ٪ى للطّحوي ٌٗجُٖ هب ٍ( »116: 2..« ) ٖبًتَى لِ ٚل ٍاٛضؼ السوَات

 يل٢ -ٍلساً ٗترص ٪ى الل١ِ ٪ضاز لَ: »ٗحتبد ٪ٍ ٗزس ٟ هي ٗترص ٍٮًوب الًبهٔ، الر٠ٖ٘ٔ ٍّٖ ضحوبً٘تِ

 الل١ِ َّ سجحبًِ -ٍاٝزيب٧ الوزبظ سج٘ل يل٢ ٗترص ٪ى ٟ -ٗطب٧ هب ٗرلٕ هوب غك٢ٓ ٟ -الوحبل ْطؼ

 الل١ِ اترص ٖبلَا» :ٍحستِ يي ٗرطرِ ٍٍاضحبً حبً٘بً لِ َٗٛى حت٢ ٍلساً ٗترص ٠ْ( 4: 39) «الْٗ٘بض الَاحس

 هب الل١ِ يل٢ ٪تَٗلَى ثْصا سلكبى هي يٌسٚن ٮى اٛضؼ ْٖ ٍهب السوَات ْٖ هب لِ الٌُٖ َّ سجحبًِ ٍلساً

 لِ ٗٛي ٍلن الولٙ ْٖ ضطٗٙ لِ ٗٛي ٍلن ٍلساً ٗترص لن الصٕ لل١ِ الحوس ٖل ٍ( »69: 10) «تًلوَى ٟ

 (.111: 17) -«تٛج٘طاً ٍٚج٘طُ الصل هي ٍلٖ
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 ٚوب -سجحبًِ -لِ ٍلساً الوٛطه٘ي الػبلح٘ي يجبزُ هي ٍاترص اغك٢ٓ  تًبل٢ ٪ًِ الَحٌ٘ي ٪ٍّبم هي ٍ -2

 .َ٘طُ يي تو٘٘عاً لِ تٛطٗوبً ٍلساً، ٍٗترصُ الورلػ٘ي، ٪غسٖبئِ ثًؽ ٪حسًب ٗػكٖٓ

 ٟ. هٛطهَى يجبز ثل سجحبًِ ٍلساً الطحوي اترص ٖبلَا ٍ: »ٖبئلٔ الرطأْ ثْصُ تٌسز الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ ٍ

 هي ٍّن اضتؿ٢ لوي ٮل١ب ٗطًَٓى ٍٟ ذلْٓن ٍهب ٪ٗسْٗن ث٘ي هب ًٗلن. ًٗلَى ث٫هطُ ٍّن ثبلَٗل ٗسجًَِٗ

 -26: 21) «الهبلو٘ي ًزعٕ ٚصلٙ رٌْن ًزعِٗ ْصلٙ زًٍِ هي ٮلِ ٮًٖ هٌْن ٗٗل ٍهي. هطَٓٗى ذط٘تِ

29) 

: الطثَث٘ٔ ٪ٍ الٌجَٛٓ يعّ ٮل٢ الًجَزٗٔ شلّ يي الرطٍد ٗٗتؿ٢ ٟ ٍالعل٢ٓ الًجَزٗٔ ٚوبل ث٫ى ايتجبضاً: شلٙ

 َٗم ٨تِ٘ ٍٚلْن. يساً ٍيسّ٘ن ٪حػبّن لٗس. يجساً الطّحوي ٨تٖ ٮل١ب ٍاٛضؼ السٛوَات ْٖ هي ٚل ٮى»

 (.95 -93: 19) «ْطزاً الٗ٘بهٔ

 ٍترؿًبً ٍذط٘ٔ لطثِ، التصلل ْٖ ٚوبلًب اظزاز يجَزٗٔ الًجس اظزاز ْٛلوب

 115: ظ يٗبئسًب،                        

 :يج٘سُ ٍث٘ي ثٌِ٘ ٍسكبً ٪ٍ ٍهحتسُ هٌعلتِ ٮل٢ ٍغَلًب ٪ٍ يٌِ تط٢ًْبً ٟ الِ٘، ٍاْتٗبضاًاًٗكبيبً

  ٍتًبل٢ تجبٚط الطة هي ٍالطؾب العل٢ٓ ٮٟ! ٠ٚ! اثي ٍٟ ضة ٍٟ يجس ٟ

 ٪ٍل ًِٛ اٛثٌب٧ ٪ٍل ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس لٛبى الٌجَ٘ٓ ٮل٢ التطْى اٖتؿ٢ الًجَزٗٔ ٚوبل ٪ى ْلَ

 (.81: 43) «الًبثسٗي ٪ٍل ٫ًْب ٍلس للطّحوي ٚبى ٮى ٖل: »الًبثسٗي

 :الًجبزٓ ْٖ ٮَطاِٖ ثبلٍ يي ٮضٗبٔ ًْٖ ضثِ ٌْٗبُ ح٘ج ٮل٢ الًبثسٗي، ٪ٍل ٮًِ ٪رل

 « الًل٢ ٍالسوَات اٛضؼ ذلٕ هوي تٌعٗلًب. ٗرط٢ لوي تصٚطٓ ٮل١ب. لتط٢ٓ الٗط٨ى يل٘ٙ ٪ًعلٌب هب. قِ» 

 هٌِ ضحؤ شلٙ يي ٌْْبُ ٖسهبُ، تَضهت حت٢ لطثِ تًه٘وبً يجبزتِ ْٖ ٖبم حٌ٘وب شلٙ( 4 -1: 20)

 .يلِ٘ ٍٮضتٓبٖبً

 .ثًجبزتِ الًجَزٗٔ يي التطْى لِ ٗحٕ الًجس ٍٟ ذلِٗ هي الَلس اتربش ٮل٢ ٗحتبد الطة ٠ْ

 شا٘ -ّصا ْل٘ٛي ٪ة، َ٘ط هي ٍٍلس الًجبز، يٌِ ًٗزع ٍٖس الطة ًْٕٙل ًَْٓل ٮشا الًجس ٪ى اٍّٛبم هي ٍ -3

: الوس٘ح ثٌَ٘ٓ ذطأْ الوس٘ح٘ٔ ايٌٗت ٍلصلٙ الًج٘س، ٚسبئط يجساً ٟ لل١ِ اثٌبً الًجبز، ث٘ي هي اذتػبغِ ٨ٗٔ

 !.٪ة َ٘ط هي ٍٔلس ٍ٪ى ٍاٛثطظ، اٛٚوِ ٍ٪ثط٪ الوَت٢ ٪ح٢٘ ٪ى
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 لِ ٖبل حن تطاة هي ذلِٗ ٨زم ٚوخل الل١ِ يٌس ي٘س٢ هخل ٮىّ: »ٖبئلًب الٛبْطٓ اٛٚصٍثٔ ثْصُ ٌٗسٟز الٗط٨ى ٍ

 هي ٚبًت لَ ْجبٟذط١ للربلٕ، الوَلَز ثٌَ٘ٓ اٖتؿت ٪ة َ٘ط هي الَٟزٓ ٪ى ْلَ( 59: 3) «َْ٘ٛى ٚي

 !.ٍاٛة ٚبٛخ ٍ٪يل٢، اٟثي هي ٪ض٢ٖ ًٗتجط ٪ى ٪ٍ ٨زم، ْٖ ٚوب ٪م ٍٟ ٪ة َ٘ط

 ٪ذبً هَس٢ ْل٘ٛي ٍهحِٗ، حطِٖ ثًس التَضآ ٪ح٢٘ ًِٛ الل١ِ ٪ثٌب٧ هي ٍيعٗعاً ايتجطٍا الَْ٘ز ٪ى١ ٚوب ٍ

 .اٍٛلَى ّن ْبلسبثَٗى ثس٧، شٕ ٧ ثبز١ ثبلتَضآ الل١ِ ثًخِ ح٘ج لل١ِ

  ٍٖبلت الل١ِ اثي يعٗع الَْ٘ز ٖبلت ٍ: »ٖبئلًب ثْوب التٌسٗس الٗط٨ى ٗزوى ٖس ٍ

 116: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪٢ً الل١ِ ٖبتلْن ٖجل هي ٚٓطٍا الصٗي َٖل ٗؿبّئَى ث٫َْاّن َٖلْن شلٙ ِالل١ اثي الوس٘ح الٌػبض١

 (.30: 9) «ٗ٭َْٛى

 هب ٟ) ٗطب٧ هب ٗرلٕ هوب ٟغك٢ٓ!( ٍحبضبُ الوػبلح هي ٧ٚ لطٖ) ٍلساً ٗترص ٪ى الل١ِ ٪ضاز لَ» -ِ

 (.4: 39) «الْٗبض الَاحس الل١ِ َّ سجحبًِ( يجبزُ ث٫ٗسٕ اغكٓبئِ ْٖ ٪هطُ ْل٘س تطب٬ٍى،

 ْْن سلكبًِ، ٗطحَى الوٛطه٘ي الًجبز ّ٭٧ٟ ثًؽ ٪ى ٮل٢ ٪هطّب ٨ل الَحٌ٘ٔ الطٍاست ّصُ ثًس ٍ -4

 ٍ: »ٚج٘طاً يلَاً ٗططَٚى يوب  ٍتًبل٢ سجحبًِ الحٛن؛ ْٖ ٍٍظضا٬ُ الولٙ ْٖ ٍضطٚب٬ُ الصلّ هي ٪ٍل٘ب٬ُ

 «تٛج٘طاً ٍٚج٘طُ الصل هي ٍلٖ٘ لِ ٗٛي ٍلن الولٙ ْٖ ضطٗٙ لِ ٗٛي ٍلن ٍلساً ٗترص لن الصٕ لل١ِ الحوس ٖل

(17 :111.) 

 ٍ الرلٕ الل١ِ ذلٕ ٍثِ ٍالطة٘، اٛظلٖ ٪ًِ الوس٘ح ٮل٢ ًسجَا ٚوب

 اتربش يي تزبٍظٍا ٪ى ٖلَثْن يل٢ ْطاًت ثًؽ، َْٔ ثًؿْب نلوبت الرطاْبت، تلٛن ْْ٘ن ضٚعت حن -5

 آًػبل ٪ٍ ال٠َّت، يي ثتٌعلِ ٍلسُ الل١ِ ٍٮى حٗ٘ٗٔ، ٍٟزٓ ضثِ هي تَلّس الوس٘ح ٮى: التَّٗ٘ل ٮل٢ الَلس،

 ٮْْٛن هي ٮًْن ٪ٟ: »ًسجبً ٍاًٝس الزٌٔ ٍث٘ي ٍثٌِ٘ رع٧اً يجبزٓ هي لِ رًلَُ ٍ: ٍلسُ َْْ هٌِ رع٧ٚ

 يل٢ ٍٓلَس ٪ًِ ٮل٢ الَلس اتربش يي هتزبٍظٗي( 152 -151: 37) «لٛبشثَى ٍٮًْن الل١ِ ٍلس لَ٘ٗلَى

 الزٌٔ ٍث٘ي ثٌِ٘ رًلَا ٍ( »15: 43) «هج٘ي لَٛٓض اًٝسبى ٮى رع٧اً يجبزُ هي لِ رًلَا ٍ: »الحٗ٘ٗٔ

 -158: 37) «الورلػ٘ي الل١ِ يجبز ٮل١ب. ٗػَٓى يوب الل١ِ سجحبى. لوحؿطٍى ٮًّْن الزٌٔ يلوت ًسجبًلٗس

. ٗػَٓى يوب  ٍتًبل٢ سجحبًِ يلن ثُ٘ط ٍثٌبت ثٌ٘ي لِ ٍذطَٖا ٍذلْٗن الزي١ ضطٚب٧ لِ رًلَا ٍ( »160

. يل٘ن ٧ٚ ضٖ ثٛل ٍَّ ٧ٚ ضٖ ٚل ٍذلٕ غبحجٔ لِ تٛي ٍلن ٍلس لِ َٗٛى ٪٢ًّ ٍاٛضؼ الس٘وَات ثسٗى
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 ٍَّ اٛثػبض تسضِٚ ٟ. ٍٚ٘ل ٧ٚ ضٖ ٚل يل٢ ٍَّ ْبيجسٍُ ٧ٚ ضٖ ٚل ذبلٕ َّ ٮل١ب ٮلِ ٟ ضثٛن الل١ِ شلٛن

  ٗسض٘

 117: ظ يٗبئسًب،                        

 (.103 -100: 6) «الرج٘ط اللكّ٘ ٍَّ اٛثػبض

 ٪ّل ْٖ ْطثت ٍلساً، الَالس غ٘طٍضٓ حن الحٗ٘ٗٔ الَٟزٓ حن الَلس اتربش ْٖ الرطاْبت ّصُ ًوت حن -6

 ٍٮًوب ٍتزَّطُ حٗ٘ٗتِ ْٖ ٪ثبً اٝثي ًٗتجطٍى ح٘ج الوس٘ح ٪لَّ٘ٔ حن اٖٛبً٘ن ذطأْ ٮل٢ اًٝز٘ل

 !!ثبٝيتجبض اٝذت٠ِ

 تًػت زٍى الحٕ ٮل٢ تسلٌّب ح٘ج ٪ستبش ٗب لٙ ضٛطاً: الٗس٘س٘ي -هي ًٍٓط الحؿَض اًٟز٘لَ٘ى الك٠ة

 الحٕ يل٢ ًزتوى ٍلٖٛ الل١ِ ٮل٢ هس٘طًب ْٖ هًٛن ٌْحي ٪حس، ّٖ ثبلتٖ ٍهزبزلٔ حزبربً ٮٟ ٍلزبد

 .الزبّلٔ ٍالتًػجبت الر٠ْبت حُط ًٍسس

  التخل٘ج حَل الٌٗلٖ للجحج ذتبم                        

 

  الٗط٨ى ثِ ٌٗسٟز ٍالصٕ الوس٘ح٘ٔ تخل٘ج ث٘ي ٖٙطاى                        

 

 «:1» الوس٘حٖ اٟس٠هٖ الحَاض: ٚتبثِ ْٖ الحساز اٟستبش هى حَاض

 السوب٧ ٮل٢ ٮضتٓبيِ ٖجل الوس٘ح الس٘س ٮى الوس٘حٖ، ثبلتخل٘ج ل٘ست الخ٠حٔ ْٖ الٗط٨ى هٗبٟت: الحساز

 رو٘ى لٖ ٍتلوصٍا ْبشّجَا. اٛضؼ السوب٧يل٢ ْٖ سلكبى ٚل ٪ٍت٘ت لٗس»: ٖبل الحَاضٗ٘ي ضسلِ ٪ٍغ٢

 ٍّب. ثِ ٪ٍغ٘تٛن هب رو٘ى ٗحٓهَا ٪ى يل٥وَّن ٍ الٗسس، ٍالطٍح ٍاٟثي اٙة ثبسن ٍيوٟسٍّن. اٛهن

 (.20 -18: 28 هت٢) «السّط اًٗؿب٧ ٮل٢ اٛٗبم ٚل ٪ًبهًٛن

 تَٗل ٍالوس٘ح٘ٔ الربلع، التَح٘س ْٖ التخل٘ج ّصا ٗطزٟز ٚلِ، الزسٗس الًْس ْٖ ٚل٢ِ، اًٝز٘لٖ ٍالَحٖ... 

 ... ر٘ل ثًس ر٘لًب ثًسُ هي ثِ

 :اًٝز٘ل ثِ ٗطْس الصٕ ثبلتخل٘ج الٗط٨ى ٥ٓٛٗطُ الصٕ التخل٘ج ل٘س ٍ
__________________________________________________ 

 ثوب ٫ًت٢ -2. ثبلًططات ٗٛطضُ هوب ربهى ثَاحس ٫ًت٢ -1 ًبح٘ت٘ي ْٖ الحساز هٗبل ًرتػط ٌّب/ -(1) 

 297 -252 الػٓحبت قَال ٍالجبقل الػح٘ح التخل٘ج حَل ثحج ٍٖس الجحج، غو٘ن ْٖ ْٗوٌبْٗوِ
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 118: ظ يٗبئسًب،                        

 حبلج ٍّٖ اٝق٠ٔ يل٢ ِْ٘ لْب شٚط ٟ الوس٘ح؟ ٪مٟ لوطٗن شٚط هي اًٝز٘لٖ التخل٘ج ّصا ْٖ ْْل -1

 .الٗط٨ى ْٖ ح٠حٔ

 الطٍح َّ ْل٘س( 97 الجٗطٓ) الٗط٨ى ًع١ل الصٕ رجطٗل َّ( 102 الٌحل) الٗط٨ى ْٖ الٗسس ضٍح ٮى -2

 لزجطٗل شٚط هي ْل٘س رجطٗل الٗسس ضٍح ٚبى ْٯى( 19: 28) هت٢ ٮًز٘ل ثحست الل١ِ شات ْٖ الٗسس

 .الوس٘حٖ التخل٘ج ْٖ اٝق٠ٔ يل٢

 ٚلوتِ» ٪ٗؿبً َّ الوس٘ح ث٫ى ٪ٗؿبً ٗطْس ٍلٌِٛ هطٗن، اثي َّ ح٘ج هي الوس٘ح ت٫لِ٘ ٥ٓٛٗط الٗط٨ى ٮى -3

 هي ٪سو٢ ْْٖ هطٗن، ٮل٢ اٝلٗب٧ ٖجل الل١ِ شات ْٖ ضٍح٘ٔ ًكٗ٘ٔ ثٌَٓ ْْٖ) «هٌِ ٍضٍح هطٗن ٮل٢ ٪لٗبّب

 .الربلٕ شات ٍْٖ الورلَٔ

 ْٖ الػسٍض قطٕٗ يل٢ ثل هحؽ، ٚٓط ّصا «غبحجٔ» هي اٝست٠٘ز قطٗٗٔ يل٢ الل١ِ اثي الوس٘ح ْل٘س

 ٍالتٌعِٗ، التزطٗس ٚبهل ْٖ «هٌِ ٍضٍح ٚلوتِ» ًَِٚ ثػٓٔ -الل١ِ شات ْٖ الل١ِ شات هي اٝلْٖ الَرَز

 .اًٝز٘ل يي الوس٘ح٘ٔ ثِ تَٗل الصٕ ثبلتخل٘ج الٗط٨ى ٗٛٓطُ الصٕ التخل٘ج ٮشى ْل٘س

 ٮًْب لصاتِ، شاتِ، هي شاتِ، ْٖ ّٖ الل١ِ ٍ٪ثَٛٓ ٍالوس٘ح٘ٔ، اًٝز٘ل ثحست «اٛة» َّ  تًبل٢ الل١ِ ٮى -4

 الوٗبثلٔ، قطٕٗ يل٢ الورلَٔ، يبلن ْٖ ٪ثِ٘ يي اٝثي غسٍض شاتِ هي الل١ِ ٚلؤ ْْ٘ب ٗػسض ًكٗ٘ٔ، ضٍح٘ٔ

 هي ٍالورلَٔ، الوحسَس َْٔ اٝلْ٘ٔ الصات هكلٕ ْٖ ٍثٌَٛٓ ٍٍٟزٓ ٪ثَٛٓ ْْٖ الوكبثٗٔ، قطٕٗ يل٢ ٟ

 غلٔ ٪ز٢ً ثسٍى اٙة َْْ ، تًبل٢ شاتِ ْٖ اٛظل، هٌص ٍالرلٕ، الرل٘ٗٔ َْٔ ٍالعهبى، الوٛبى ٖجل

 .اٝق٠ٔ يل٢ ثبلورلَٔ

 :الَالس ٟ -الربلٕ/ اٙة

 هت٢ ًٗل ْٖ الوس٘ح هٗبلٔ َّ اًٝز٘لٖ التخل٘ج ْٖ ٍاٛذ٘ط اٍٛل اٛسبس ٪ى ثٯتٗبى ٗهْط: الوٌبنط

 .«الٗسس ٍالطٍح ٍاٝثي اٙة ثبسن يو٘سٍّن»

 119: ظ يٗبئسًب،                        

 الَالس، الل١ِ اثي ٌّب اٝثي ٗزًلَى حن الَالس،/ ثبٛة اٙة ٗٓطسَى الحساز رولتْن ٍهي الوجططٍى حن

 ثو٢ًٌ ًَٗبًٖ ٪غل ثبلوس٘ ٮًِ -الَالس ٟ الربلٕ ٪ًِ يلوَا -ثبلوسٟ -اٙة لٓهِ ْٖ اًتجَْا ٮشا ٍلٌْٛن

 لوب ضيبٗٔ زٍى للوس٘ح الل١ِ ٪ثَٛٓ ٮل٢ ثْب ٌٗزطَْا لٖٛ الوخلخَى، -حطْ٘بً -يلْ٘ب حبْم ٍٖس الربلٕ،

 .ه٢ًٌ هي الوسٜ ًٗكِ٘
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 ٗٓسط ئبلًطث٘ٔ اللُٔ ْٖ ٚتبة ٪ٕ ٌّب٘ َٗرس ّل الَالس، ثو٢ًٌ ٮًوب ْْل يطث٘ٔ، هوسٍزاً اٙة ٮى ّت

 .الربلٕ ثو٢ًٌ ًَٗبً٘ٔ ٍٮًْب! ٚل١ب ٍثبلَالس، ثبٛة

، الوس٘ح ٍثٌَٓ التخل٘ج سّٗ يلْ٘ن ٗرط٢ ٮشاً  اٝثي ٖطى ٫ٗتٖ شلٙ ثًس ٍهي َْْٖن، هي يلْ٘ن ٗرط٢ لل١ِ

 .ٗططَٚى يوب  تًبل٢ ٍ سجحبًِ شاتِ، رَّط هي ٟ الل١ِ، ذلٕ هي ٪ًْوب يل٢ ضبّساً ثبلربلٕ ٍالطٍح

 ٍٟ ًػبً ِْ٘ ًزس ٟ ح٘ج اًٝز٘ل، ٟ الوس٘ح٘ٔ ثِ تًٌٕ الصٕ َْْ الٗط٨ى ٥ٓٛٗطُ الصٕ التخل٘ج ٪هب ٍ

 هؿت ٚوب الحٕ التَح٘س ٌٗبْٖ هب ٍلسبئط لِ هستٌٛطٓ الَْ٘طٓ اٙٗبت ٌّب٘ ثل التخل٘ج، ْٖ نبّطاً

 .ٍت٢ً٫

 يٗ٘سٓ تٛٓ٘ط ٗرع ٟ ٍالٗط٨ى ٍ٪ضْط، ٍهطَْض ضبش ث٘ي التخل٘ج، يٗبئس ٚل الوس٘حٖ التخل٘ج ْٖ ًزس حن

 الخٌ٘ٔ هي الحٖٗ٘ٗ، التَح٘س ٌٗبْٖ هب ٚل يل٢ ٗٗؿٖ ٍٮًوب ثًؽ، زٍى ٍالوطَْض هٌْب، ثبلجًؽ التخل٘ج

 .لِ ٖطٌٗبً غٓبتِ ٪ٍ شاتِ ْٖ لِ ضطٗٛبً الل١ِ َ٘ط تزًل ضطٚ٘ٔ يٗبئس هي ٮلِ٘ ٍهب التطث٘ىٍ ٍالتخل٘ج

 -ه٢ًٌ هي للَالس ثوب ٍالساً َّ ل٘س «َٗٔلس ٍلن ٗلس لن» ثَٗلِ هَرعٓ لك٘ٓٔ ٮضبضٓ شلٙ ٮل٢ ٗط٘ط ٚوب

 ْٖ ٍٟزٓ الصات يي الصاتٖ الٌكٕ ٍٟزٓ ْرطأْ -ٚصلٙ -ٍالس ٕٛ ٍلسٗ َّ ٍٟ ،-ٍَّٟت٘بً ًبسَت٘بً

 الَٟزٓ ًٖٓ حن الًٗل، ًهط ْٖ اٛظل٘ٔ ٍ الَٟزٓ ث٘ي الوٌبٖػٔ لوٛبى ٍالسٗي، الًٗل ٗٛصثْب ّصُ اٛظل،

 .«َٗلس ٍلن ٗلس لن» السٗي ًهط ْٖ ٚبًت هْوب

  ثٛل الطٍح٘ٔ ٍٚصلٙ رسن، لِ ٍٟ غبحجٔ لل١ِ تٛي لن ح٘ج هٌٓ٘ٔ الزسو٘ٔ ْبلَٟزٓ

 120: ظ يٗبئسًب،                        

 هي ٗحتول ٟ الٗط٨ى تَح٘س ٍ -ٍالوَلَزٗٔ الَالسٗٔ هًبًٖ ثٛبْٔ «َٗلس ٍلن ٗلس لن» ْٯًْب احتوبٟتْب،

 اًٝز٘ل ٠ْ -اًٝز٘لٖ التخل٘ج تَح٘س ٗػسٔ الٓطٔ ٪ى: الحساز َْٗاُ هب ضَن ٚبى، ٪ٗبً التخل٘ج هحتو٠ت

 .ٚبى ٪ٗبً ٗػسِٖ الٗط٨ى ٍٟ ٍاحساً، حبلَحبً الٗسس ٍالطٍح ٍاٟثي اٙة

 ٟ الٗط٨ى، ثتسً٘س التخل٘ج زضٍى ٍلُ٘سل اًٝزطاِ، اًٟحطاِ ّصا الٗط٨ى يل٢ ل٘ٓتطٕ الحساز ٗحبٍل

 الٌكٕ ّٖ الٛلؤ ًٗتجط ْبلحساز هٌِ، ٍضٍحبً الل١ِ هي ٚلؤ الوس٘ح ًٗتجط الٗط٨ى ٪ى ثحزٔ ٮٟ لحزٔ

 الل١ِ هي الطٍح ًٍٗتجط!« الٌٗ٘ؿي ث٘ي روًبً» هرلَٔ، َ٘ط هَلَزاً ٪ظلًب، الصات يي الوَلَز الصاتٖ الطٍحٖ

 اٝلِ حن اٙة اٝلِ ٫ْٗي: ٍل٘ٔس٫ل ثطًطٓ الزول رط٢ ّصا، ٚل اٝلْ٘ٔ، الصات رَّط هي ضٍح الوس٘ح ٪ى

 .الٗسس؟ الطٍح
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 رع٧ٓ ٟ  تًبل٢ الل١ِ ٪ى الًٗل ٪زلٔ ضَن الل١ِ، شات هي رع٧اً غبضت ّٚ٘ الل١ِ هي ٍالطٍح الل١ِ هي الٛلؤ حن

 ٌٍّب٘ ٌّب «هٙي» ٪ى الحساز ٗحت٥ن ّٚ٘ حن...  «٧ٚ ضٖ ٚوخلِ ل٘س» الٗبئل ٍالٌٗل الصات٘ٔ، غٓبتِ هي ٍٟ لِ

 الصات٘ٔ، غٓبتِ ٪ٍ  تًبل٢ شاتِ هي ثًؿبً الطٍح ٍ الٛلؤ تَٛى حت٢ تجً٘ؿ٘ٔ، «هٌِ ضٍح -هٌِ ٚلؤ» ْٖ

 !.تًبضؾِ الٗبقًٔ ٍاٛزلٔ

 لْب، الووبحلٔ هًبشًْبهػبزضّب هي اٛض٘ب٧ غسٍض ٟ الربلٕ، هي الرلٕ غسٍض: غسٍضٗٔ «هي» ٮًْب ثل: ٟ

 لَ -الصات يي ٗػبزض ٪ى حبل الصات، يي ثبلػسٍض ٫ٍٗ٘لْب ٍلٌِٛ غسٍضٗٔ، ٪ًْب ٗػسٔ الحساز ٫ٍٚى

 َ٘ط ٍهَلَزاً هَلَز، َ٘ط ٍلساً ٪ٍ اٛظل، هٌص اٙة شات يي غبزضاً ٍلساً ًٗتجطُ ّْٛ٘ ٚبى، ٪ٗبً -٪هٛي

 !هرلَٔ؟ َ٘ط هرلَٖبً ٪ٕ هرلَٔ،

 لزط١ الٌكٗ٘ٔ، الطٍح٘ٔ الٛلؤ اٛظل، هٌص هٌِ الػبزض الصات رع٧ ًٌٖٗ «هٌِ ضٍح ٍ» ٚبى لَ ٪ذ٘طاً ٍ

 ٚبْٔ ٍْٖ( 29: 15) «سبرسٗي لِ ًَْٗا ضٍحٖ هي ِْ٘ ًٍٓرت سَٗتِ ْٯشا» ٪ٗؿبً اٍٛل ٨زم ْٖ شلٙ

: 32) «تطٛطٍى هب ٖل٘لًب ٍاْٛئسٓ ٍاٛثػبض السوى لٛن ٍرًل ضٍحِ هي ِْ٘ ًٍٓد سَٛاُ حن: »٪ٗؿبً ٪ثٌبئِ

  ٗلٖٗ: »الٌج٘ي ٚبْٔ ٍثٌْ٘وب( 9

 121: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٖ ٚتت ٪ٍلئٙ: »الو٭هٌ٘ي ٍٚبْٔ( 15: 40) «الت٠ٔ َٗم لٌ٘صض يجبزُ هي ٗطب٧ هي يل٢ ٪هطُ هي الطٍح

 ٍ: »٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ذبتوْن الٌج٘٘ي ث٘ي ٍٗرع( 22: 58) «هٌِ ثطٍح ٍ٪ٗسّن اٝٗوبى ٖلَثْن

 (.52: 42) «٪هطًب هي ضٍحبً ٮل٘ٙ ٪ٍحٌ٘ب ٚصلٙ

 اذتع الل١ِ ٪ى: الػح٘ح «هٌِ ضٍح ٍ» تٓس٘ط ٮل٢ ٗطرى ٪ٍ! ٨زم ثٌٖ ٚبْٔ ٍ٪لَّ٘ٔ ثجٌَٓ ٗلتعم ٪ى ْٯهب

 حست ٚل١بً تططٗٓ٘ٔ، ٮؾبْٔ الوٗسسٔ ًٓسِ ٮل٢ ٫ْؾبْْب يبل٘ٔ، ثطٍح ٨زم ثٌٖ اٛضٍاح شٍٕ ث٘ي هي

 :هٌعلتِ

 يي ٗوتبظٍى الصٗي الو٭هٌ٘ي ٮل٢( 9: 32) اٛضٍاح شٍٕ هي َ٘طّن يي توتبظ يبهٔ ثػَضٓ ٨زم ثٌٖ: هي

 الٌج٘٘ي ذبتن ٮل٢ حن( 171: 4) الٌج٘٘ي هي الٛخ٘ط يي ٗوتبظ الصٕ الوس٘ح ٍٮل٢( 15: 40) ٨زم ثٌٖ ٚبْٔ

 (.52: 42) ٪روً٘ي ٍلزٌٔالٌبس الو٠ئٛٔ هي الرلٕ، ٚبْٔ يل٢ ٗوتبظ الصٕ

 ٨ت٘تٛن لوب الٌج٘٘ي ه٘خبٔ الل١ِ ٪ذص ٮش ٍ: »التػسٕٗ ٨ٗٔ ْٖ ًزسُ الطاٖ٘ٔ، الو٘عٓ ثْصُ يٌْن تو٘عُ تػسٕٗ ٍ

 شلٙ يل٢ ٍ٪ذصتن ٧ٓ٪ٖطضتن ٖبل ٍلتٌػط١ًِ ثِ لت٭هٌي١ هًٛن لوب غسٔ ضسَل رب٧ٚن حن ٍحٛؤ ٚتبة هي
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 هي ٫ًْٚن الٌج٘٘ي ٚبْٔ ًٗتجط ح٘ج( 81: 3) «الطبّسٗي هي هًٛن ٍ٪ًب ْبضْسٍا ٖبل ٪ٖطضًب ٖبلَا ٮغطٕ

 .هز٘ئِ ٖجل ثِ ٗ٭هٌَا ٪ى يلْ٘ن ٗزت الٌج٘٘ي، ذبتن ٪هٔ

 الوس٘حٖ الخبلَث يٗ٘سٓ ذلف ْٖ ُٗبلف: ٠ٚهِ ْٖ ٌٍٗبٖؽ ُٗبلف ٪ًِ الحساز هى الحَاض حػ٘لٔ ٍ

 الَٟزٓ ث٘ي الزوى ٍْٖ الَاحسالخ٠ث، ث٘ي الزوى ْٖ ٌٍٗبٖؽ ثٌْ٘وب، الطبسى الجَى ضَن ثبًٝز٘لٖ،

 .«اٛظل هٌص ٍلس هَلَز -هرلَٔ َ٘ط هَلَز» الوس٘ح ْٖ: اٛظل٘ٔ ثو٢ًٌ الرلٕ ٍيسم

 هي ل٘س ٪ًِ الوس٘حٖ، ثبلخبلَث تٌسٟز التٖ الٗط٨ى، ْٖ الجٌ٘بت الل١ِ ٨ٗبت يل٢ رجبض ثسَـ ٗؿطة لصلٙ

  اًٝز٘لٖ للخبلَث الٗط٨ى هَاْٗٔ ٗحبٍل حن اًٝز٘ل، يٗ٘سٓ

 122: ظ يٗبئسًب،                        

 !.الًططات ثبلًططات هٛطضات ْٖ ضٗٗبت، ْٖ

 لخبلَحٌب الٌٗل ٌٗٛٓ٘ب ٠ْ! بض٘رٌ ٍٗب الحٗ٘ٗٔ، ق٠ة ٗب: اٝذَاى ٪ْٗب هْلًب: اٟلوبًٖ ٌْسض السٚتَض*** 

 .. الًٗل ٗػسِٖ٘ لن هب الٌٗل ْٖ ٚٓبٗٔ ٠ْ يٗل٘بً، ِْ٘ ًتسب٧ل ًتٛلن، تًبلَا اٖٛسس،

 ثس٪تن هب ضَن الًٗل، ثٌَض ّس١ٖ ٗعٗسٚن ٍسَِ ّساٚن ٪ى الحوس ْللِ ًجُِ٘، ٌٚب هب ٍشلٙ ٪رل،: الوٌبنط

 الوهلؤ الس٧َ، السَاثٕ تؿكط٢ٚن الحبل اٖٛسه٘ي، اًٝز٘ل٘٘ي هي ضض٘ٗٔ يت٘ٗٔ ٍضاحٔ الخبلَث ٪ى: هي ثِ

 التٗبل٘س يي هتحطّضٗي ٖجل، شٕ هي ٌٚب ٚوب ٨ًصا٘ هًٛن ٌْحي! يٗل٘بً يٌِ تجحخَا ٪ى حبلَحٛن، هي الَحٌ٘ٔ

 ... الًو٘ب٧

 «ٍالجٌَٓ الخبلَث حَل يٗل٘ٔ ثحَث»                         

 

 :الًٗل٘ٔ: اٖٛبً٘ن هٓطٍؾبت

 .ح٠حٔ؟ ٪ٖبً٘ن شٕ الَاحس اٝلِ: ة تًٌَى هبشا ٍ -٪رل

 !.الَاحس اٝلِ ٍ٪رعا٧ هَٟٗهبت هي اٖٛبً٘ن ّصُ ٮىّ ْْل -1

 .ح٠ث؟ غٓبت ْٖ لصاتِ هرتلٓٔ نَْضات ٪ًْب ٪ٍ -2

 .ٍاحس؟ ثًس ٍاحساً ح٠حٔ هرلَٖبت ٪ٍ -3

 :ٍّٖ التَالٖ يل٢ ٪ٍ هٗبضًٔ ح٠ث، شٍات ٮل٢ ٍاحسٓ لصات تجسٜٟت ٪ًْب ٪ٍ -4

 .اٖٛبً٘ن؟ تلٛن حسٍث حن ًٌَٚ٘تْب يي الصات ثتزبْٖ ٮهب

 .الصٍات؟ ثْصُ تجسٜلْب هى اٍٛل٢ حبلتْب يل٢ الصات ثٗب٧ ٪ٍ -5
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 :ٚبلتبلٖ ٍٖستجبزٟ الجططٕ ٍالٌبسَت اٝلِ َّٟت هي هط١ٚت الوس٘ح ٪ى ٪ٍ -6

 123: ظ يٗبئسًب،                        

 :٪هطبد ٮلِ

 هى ّوب -ْػبض اٝلْٖ، ال٠َّت ٮل٢ الجططٕ ٍالٌبسَت الجططٕ الٌبسَت ٮل٢ اٝلْٖ ال٠َّت تجسٜل

 !!!.ٍٍاحس ح٠ث/ ٍح٠ث ٍاحسٗ: ٍاحساً الٗسس الطٍح

 :الٌجَٓ ْطٍؼ

 .اثٌِ؟ ٪ًِ ٪ٍ هٌِ الوس٘ح تَلّس ه٢ًٌ هب حن

 -الجتَل هطٗن ضحن ْٖ ٍاستٗطاضّوب  تًبل٢ شاتِ يي ٍالطٍح اضرَل٘ٔ الٌكٗٔ آًػبل ثو٢ًٌ َّ ْْل -1

 .٨ثبئٌب؟ هي ٫ٚهخبلٌب الل١ِ اثي اٝيتجبض ثْصا َّ ٍ -الوس٘ح؟ ْتَلّس

 .الزسن؟ ًبسَت ٮل٢ -ثتوبهِ -ٍالتزطّز اٛلَّ٘ٔ َّٟت يي اٝلِ ثتٌع٢ل ٪م -2

 .الوس٘ح؟ َّ ٍ الطٍح ِْ٘ رسنٍ اذت٠ٔ حن الل١بًْبئ٘ٔ، الوزط١زٓ ٌٌٚ٘تِ يي الوزط١ز اٝلِ ثتزبْٖ شلٙ ٍ

 .الٌبسَت؟ ٮل٢ تجس٘لِ هى -ٍال٠ًْبٗٔ التزط٢ز َّٟت يل٢ ثٗبئِ ٪ٍ -3

 اٝلِ َّ ضٍحِ ٍ الجطط، ضحن هي هتَلّساً. الوس٘ح رسن َٗٛى لٖٛ الٌبسَت ْٖ الل١بَّت ثحلَل ٪م -4

 .الخبًٖ؟ اٝيتجبض يل٢ الل١ِ ٍاثي اٍٛل ثبٟيتجبض اًٝسبى اثي َْْ ال٠َّتٖ،

 هي يل٢ لِ تططٗٓبًتٓؿ٘لًب ٍلساً اترصُ ٪ًِ الوس٘ح، ثٌَثٓٔ هي الوًٌٖ ٍٮًوب ٍشٗب٘، شا٘ ٍٟ شا ٟ ٪م -5

 ذلِٗ هي ّوب الٗسس ٍضٍح الوس٘ح حن اٍٛل َّ الل١ِ ٍٮًوب الٗسس، لطٍح ٍٟ للوس٘ح ٪لَّ٘ٔ زٍى -سبُ

 !.الططْب٧؟

 ضَن حٕ، الٛل ٪ى الَح٘س، الل١ِ ٍاثي اٖٛسس حبلَحٌب ْٖ الٓطٍؼ ّصُ ٚل ايتجطًب ٮشا يلٌ٘ب هبشا: ٌْسض

 :ٍضهَظّب َوَؾْب

 ٗط٘ط الزوبل شا٘ ٮل٢ ٚلّ ٍ             ٍاحس ٍحسٌٙ يجبضاتٌب          

 

 ثساٗٔ يٌس ٖجل، شٕ هي ال٠ًهٔ الط٘د يلٌ٘ب تٓؿّل هب استُٓلتن ٪ٍ ًس٘تن ْْل! ٪ُستبش ٗب هِ: ٮًز٘لٖ قبلت

 ٪ًٓسْب، ْٖ هتٌبٖؿٔ هستح٘لٔ الٓطٍؼ ّصُ هي ٚخ٘ط ٍ -حلّ ٪ٌٗوب هحبل الوحبل ٪ى: الخبلَث يي الجحج

 ؟؟!تٌبٖؿبت ْٖ ٪تٌبٖؿبً الخبلَث، يٗ٘سٓ ْٖ ثٌْ٘ب الزوى يي ْؿلًب

 .هِ؟ حن اٖٛبً٘ن ْٖ اٍٛل الٓطؼ ًًتجط: ٌْسض
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 ٍ٪ظل٘ٔ اٛظلٖ حسٍث ٗوتٌى ْْلًب الحسٍث ٨ٗٔ ٍالتطّٚت ٪رعا٧، هي اٝلِ تطّٚت الجٟ٘ي ٟظهٔ: الوٌبنط

 .الٌٗ٘ؽ؟ قطٕٗ ْٖ ٍّوب الحبزث

 .الخبًٖ؟ ٍيل٢: ٌْسض

 :الجطاّؤ َٗٗلِ ٚوب الػٓبت تلٛن ْٖ الهَْضات ْْصُ حٌ٘صا٘،: الوٌبنط

 ثػَضٓ تػَٛض ٍ الًٓل، غٓٔ ٪ٍلًب ٮترص الرلٕ، ٍٗرلٕ ٗتزل٢ّ ٪ى ٪ضاز لوب اٛظلٖ الوزطّز اٝلِ شلٙ ٮى

 حبلخٔ ثػٓٔ اًٗلت حن اٝثي، ْػبض ٍرَزٗٔ حبً٘ٔ ثػٓٔ ْبتػّ ًْلِ ْٖ ظاز حن اٙة، ٍَّ هصّٚط ضرع

 ٍالوس٘ح اٙة: »ة يٌْن تًجطٍى ٪ًتن ٍ -س٘ٓب. ْطٌَ. ثطّوب: ٨ًصا٘ ْْن الٗسس، ضٍح ْػبض تجً٘ٔ

 .«الٗسس ٍضٍح

 ثًس ٧ٗ ضٖ غٓبتِ ٪ٍ لصاتِ ٗحسث ٪ى لل١ِ ٍحبش الورتلٓٔ، اٖٛبً٘ن ّصُ رو٘ى حسٍث الٓطؼ ّصا ٟظم ٍ

 !.ٮق٠ٖبً اٛظلٖ ٍَّ ٧، الطٖ شلٙ ٗٛي لن ٪ى

 ْٖ ٍتًسزُ تًسزُ ْٖ ثَحستِ الصات، هتٌبٖؽ َٗٛى ٪ٍ الزسن، ْٖ ٗتزل٢ّ ٪ى ال٠ًْبئٖ للوزطز حبش ٍ

 .ٍحستِ

 ٪ًّْن: ذلِٗ ٚسبئط اٍٛل٘ي هرلَٖبتِ هي ٪ًْن: اٝلِ ٪ٖبً٘ن تسوًَْن الصٗي ّ٭٧ٟ تًتجطٍ ٪ى ٮٟ: ٪رل

 .ٮضطاٖ٘ٔ ٍٮؾبْٔ ذلٗبً ٮٟ ْْ٘ن،  تًبل٢ لِ ٍغٖٓ ٪ٍ شاتٖ تزلٍ زٍى ذلُِٗ،

  ٍتًبل٢ سجحبًِ الجَشَٗى َٗٗل ٚوب الهَْضات ّصُ ٚبًت ٮى الخبلج، الٓطؼ يل٢ حن... 

 125: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍيي حبىٍ، الَاحس ّصا يي غسض حن ٍاحس، يٌِ غسض «اٛثسٕ الًٗل: »اٛظلٖ اٝلِ ٪ى: ٗططَٚى يوب

 .الخ٠حٔ ّ٭٧ٟ يي الٛبئٌبت غسضت حن حبلج، الخبًٖ

 اٝلِ ذلْٗن ح٘ج الخ٠حٔ، لْ٭٧ٟ الٓطؼ يل٢ ٪ظل٘ٔ ٍٟ ٪لَّ٘ٔ ٠ْ الربلٗ٘ٔ، ْٖ ضط٘ َْْ حٌ٘صا٘

 .ض٘ئبً؟ ًََٗٛا ٍلن ذلْٗن ٍٖس ثسًٍِ اذتػَا ٪ٍ الرلٕ ْٖ هًِ اضتطَٚا ّْٛ٘ اٛظلٖ،

 هٗبضًٔ الخ٠حٔ ّ٭٧ٟ حسٍث حن ال٠ًْبئٔ، التزطزٗٔ ًٌَٚ٘تِ يي ٍذلَُٜ الصات تزبْٖ ٍَّ الطاثى يل٢ حن

 يلٔ، ٪ٗٔ زٍى اًًساهِ، ثًس ٧ٚ ضٖ٘ حسٍث استحبلٔ حن اٍٛل، اٛظلٖ ظٍال استحبلٔ ِْٓ٘ التَالٖ، يل٢ ٪ٍ

 ثٌٓسِ، ٪ٍ اًًساهِ ٖجل لٞلِ هرلَٖبً ٚبى ٮشا الحبزث، ٍ٪لَّ٘ٔ ٪ظل٘ٔ ٍٟ العائل، يل٘٘ٔ ًُحتول ٟ ح٘ج

 !.الحبلت٘ي يل٢ ٪ٍاستحبلت٘ي استحبلٔ ٗستلعم ح٘ج



94 
 

 ٪ى: الوتٌبؾ٘ي ث٘ي الزوى هي َْْ الخ٠ث، الصٍات ثْصُ تجسلْب ح٘ي ْٖ الصات ثٗب٧ ٍَّ: الربهس يل٢ ٍ

 !.ًٓسِ يي ٧ للطٖ سلتٗ ٍّصا ٍاحسٓ حبلٔ ٢ْ ٍَ٘طَُ ًٓسِٓ ٧ الطٖ َٗٛى

 يل٢ حٛن حن! شاتِ ثُ٘ط تجس٘ل ٪ى: ٍالتُ٘ط ثبلحسٍث هتُ٘٘ط اللّب اٛظلٖ ال٠َّت يل٢ حٛن ِْ٘: السبزس ٍ

 الٓطؼ، ّصا يل٢ ٖبؼ ٪حٛن اٛظل٘ٔالحسٍث ٍتجبٗي! اٛظلٖ ال٠َّت ٮل٢ تجس٘ل ٪ًِ الحبزث الٌبسَت

 .ْبؼ ٪ًت هب ْبٖؽ

 .تٌبٖؽ ْٖ تٌبٖؽ ثطهتْب ٍّٖ الًٗل، َٗإْ ٟ التخل٘ج ْٖ الستٔ الٓطٍؼ ّصُ هي ض٘ئبً ٪ى تطٍى لٗس ٍ

 :ًبح٘ت٘ي هي سبٖكٔ اٖٛبً٘ن ٪ُٚصٍٗٔ ٪ى الجحج حػ٘لٔ ٍ

 .الًت٘ٗٔ الَحٌ٘ٔ الرطاْبت هي ٪ًْب -1

 !.ت٭َْٛى ٢ًّ٫ْ ٚطاهٔ، ٍٟ لًبٖل ْْ٘ب حزٔ ٠ْ...  الجٌ٘٘ٔ الوٌبٖؿبت هي ٪ًْب -2

 126: ظ يٗبئسًب،                        

 !.تػطَْى ٢ًّ٫ْ ٫ْلَّ٘تِ الوس٘ح ثٌَٓ َّ الخبلَث هي الطئ٘سٖ الْسِ ٮًوب: ثبقط السٚتَض

 .تتطَْى؟ ٫ًّْٖ ٍالٌٗل الًٗل ٪ثكلِ الصٕ الخبلَث رصٍض هي ْطيبً ٮٟ ّصا ّل! ٪ستبش ٗب: اًٝز٘لٖ قبلت

 ٍلتٛول ٪ٗؿبً الجَٛٓ ْٖ الروسٔ الوحتو٠ت يي ثبلحجج الًل١بهٔ ض٘رٌب تٓؿ١ل ٮشا ؾ٘ط ٟ: ٨ذط قبلت

 .الوتَاغل الطٛط ٍلِ الحزٔ

 الرلٕ سبئط ْٖ ٚوب الٌكٓٔ ذلٕ ثو٢ًٌ ٚبى ٮى اٙة، اٝلِ يي آًػبل ٍَّ اٍٛل الٓطؼ: الوٌبنط

 ثت٫ٍٗل  تًبل٢ شاتِ يي الَٟزٓ ثو٢ًٌ ٚبى ٍٮى ثبلوس٘ح، اذتػبظ َ٘ط هي ٪روً٘ي الرلٕ ثٌَ٘ٓ ْ٘ٗتؿٖ

 ًٗػبًْوب حن هط١ٚج٘ي، ٍرسن ضٍح هي شاتِ تط٢ٚت ْ٘ٗتؿٖ - تًبل٢ شاتِ ٪رعا٧ هي ٍالطٍح الٌكٓٔ ٪ى

 ٍٟ ٪لَّ٘ٔ ٍٟ توبم ٠ْ -ٮهٛبى ْٖ ٍٮهٛبى ًٗػبى ْٖ ًٗػبى ٍّصا هٌْوب ٍاحس ٚل يي رع٧ٚ ثبًٓػبل

 !.لٞثي ٍٟ لٚة ٟ ٪ظل٘ٔ

 يجط اٙثب٧ يلِ٘ ٚوب الٌبسَت ٮل٢ اٛلَّ٘ٔ َّٟت هي ًعل اٙة ٪ى: الخبًٖ الٓطؼ َّ الػح٘ح: ثبقط

 .الٗطٍى

 ْطٍؼ هي الطاثى يل٢ ٪ٍضز هب يلِ٘ ْ٘طز َّٟتْب يي ٍذلَّ٘ب الصات ثتزبْٖ التٌّعّل ّصا ٚبى اى: الوٌبنط

 هي الخبلج الٓطؼ ْٖ ٚوب الٌبسَت ٮل٢ ًعٍلِ ثًس ال٠َّت يل٢ الصات ثجٗب٧ ٚبى ٍٮى« 1» الخبلَث

 هى تزطزُ يل٢ ثٗبئِ ٪ٍ الجطاّؤ، يي ٚوب الزسن، ًبسَت ْٖ حلَلْب ثت٫ٍٗل ٮهب شلٙ التجٌٖ، ْطٍؼ

 .الخبلَث هي الربهس الٓطؼ ْٖ ٚوب الٌٗ٘ؿ٘ي اٟرتوبو هي ْْصا الصات، تجس٘ل
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 ٗت٘سط ٍٟ الوحسٍز، الوتٌبّٖ الزسن ٢ْ الوزطز اٟهتٌبّٖ تح٘٘ع ٗلعم اٍٛل يل٢ حن
__________________________________________________ 

 زٍى هي الٌبسَت٘٘ي ٍالطٍح الٌكٓٔ حسٍث استحبلٔ حن ال٠َّت ٍَّ اٛظلٖ اًًسام استحبلٔ ٍَّ/ -(1) 

 للًل٘٘ٔ ٗػلح هب اًًسام ٍالوٓطٍؼ اٗٔيسٓ

 127: ظ يٗبئسًب،                        

 ال٠هحسٍز ٍ الوحسٍز ارتوبو ٪ٍ هحسٍزٗتِ، ٟ يي ٪ٍ ٮق٠ٖبً، ًٌَٚ٘تِ يي ال٠هحسٍز ثتزبْٖ ٮٟ شلٙ

 !.اٝستحبلٔ ث٘٘ي شلٙ ٍٚل. ٍاحسٓ شات ْٖ

 ؟... الطاثى ْبلٓطؼ: ثبقط

 ْٖ الوس٘ح رخوبى ْٖ ثصاتِ حلَلِ ثت٫ٍٗل اٝلِ هي ٍضٍحِ الجطط هي هتَلّس اٝثي رسن ٪ى ٍَّ: الوٌبنط

 !.ٍاٝثي اٙة: تَٗلَى ّْٛ٘ الوس٘ح، َ٘ط ٮلِ ٠ْ ٍحٌ٘صا٘ يٌْب، تَلّس حن الجتَل هطٗن ضحن

 اٝستحبلٔ، ثٟ٘ي شلٙ -هحسٍز رسن ٚل ٍ -الزسن ْٖ ال٠هحسٍز س٘وب ٍٟ الوزط١ز حلَل ٪ى يل٢

 .هحبلٔ ٟ ثحٛوِ يلِ٘ ْ٘ٔحٛن الزسن ثحسٍز لتحسٜزُ ٍهحسٍزٗ رسنٗ الوحسٍز ْٖ الحبل٢ ح٘ج

 !:الخبلَث ٮهٛبى يل٢ يٗل٘ٔ ٪زلٔ

 «1» اًٟكبٖٚ غ٘سا ٪سّٗ الطاّت ثَلس

 ٖسسبً، ٍضٍحبً ٍٮثٌبً ٪ثبً ًسوْ٘ب التٖ ثبلػٓبت هخلج ثبلصات ٍاحس ٪ًِ الل١ِ ْٖ ًًتٗس الٌػبض١ هًطط ٮًّب 

 ٪ى ٪ٕ اٙة، َّ الصات يٌسًب َّ الصٕ ٧ ْبلطٖ ًبقٕ، حٖٞ ٧ ضٖ  تًبل٢ ٮًِ: الَٗل تػح٘ح ثصلٙ ًطٗس

 ّٖ الػٓبت ٍالخ٠ث الٗسس، الطٍح ّٖ ٍالح٘بٓ اٝثي، َّ ٍالٌكٕ اٙة، ْٖ ٚلْب اٝلْ٘ٔقجً٘تِ الصات

 :٪ٕ -ٍاحس َّ هب ثو٢ًٌ ح٠حٔ َّ ٠ْ ٗتزعاً، ٍٟ ٗتجً٘ؽ ٟ الصٕ الَاحس اٝلِ

 ثل ٍاحسٓ غٓٔ َّ ل٘س ٪ٕ ح٠حٔ، َّ هب ثو٢ًٌ ٍاحس َّ ٍٟ ٍاحسٓ، شات َّ ثل شٍات ح٠ث َّ ل٘س

 .غٓبت ح٠ث

 :ْ٘ٗبل هستًبضات ٟ رَّطٗبت غٓبت ثخ٠ث تَغّ الورلَٖٔ الطوس ًط١ ٖس ٍ
__________________________________________________ 

 -التخل٘ج ْٖ الٌػبض١ يٗ٘سٓ ِْ٘ ٗططح -الطٖبم التٌ٘سٖ السطٍض ٪ثَ الط٘د ٮٗطاز يي رَاثبً ثَٗلِ/ -(1) 

  ث٘طٍت 1906 ـ السٌٗ٘ٔ الوٗبٟت ٚتبثِ ْٖ ال٘سَيٖ ض٘رَ لَٗس اٛة يي ًٗلِ

 128: ظ يٗبئسًب،                        



96 
 

 ث٠ لربغ٘تْب حبْهٔ الػٓبت الخ٠ث هي غٓٔ ٍٚل الطوس، سرًَٔ الطوس، ؾ٧َ الطوس، ٖطظ

 .تزع٬ ٍٟ تجً٘ؽ ٍٟ تٓطٕٗ ٍٟ اذت٠ـ

 ٍالخ٠ث الؿ٧َ، ْٖ هستٗطٓ الٗطظ هي هٌجًخٔ ٍالسرًَٔ الٗطظ، هي هَلَز ٍالؿ٧َ للؿ٧َ، ٍالسٗ ْبلٗطظ

 ّصا ٚبى ٍٮشا ضوس، هٌْب غٓٔ لٛل ٗٗبل ٖس ٚبى ٍٮى ضوَس، ح٠ث ٍل٘ست ٍاحسٓ ضوس الػٓبت

 !.ٍ٪ْؿل ٪لكّ الطوس ذبلٕ ْٖٓ الورلَٖٔ الطوس ْٖ ٗزطٕ الوزط١

 يي اًتٗبل ثبل هطٗن الس٘سٓ هي الٗسس الطٍح هي ٚبهلًب ٮًسبًبً تزسٛس الٌكٕ َّ الصٕ اٛظلٖ اٝثي حنٛ

 ه٘ب ثلسٍٓ ٮل٢ ْ٘س٘ط ٚتبثبً ٗػ٘ط يٗلِ هي الوَلَز اًٝسبى ٠ٚم ٪ى ٚوب الصات، يي آًػبل ٍٟ ال٠َّت

 ال٠ٛم ح٘ج ٍهي ٍالحطٕٗ، الت١رطٕٗ يلِ٘ ٗسذل ٍالوساز الَضٖٔ ح٘ج ْوي ٗٔحطٔ، ٪ٍ الٛتبة ْ٘ترط١ٔ

 .ٍاحس ٍالٛتبة آًػبل ث٠ لِ الَالس الًٗل ْٖ حبثت َّ ثل يطؼ، يلِ٘ زاذل َ٘ط

 َّ: هطٗن الس٘سٓ اثي َّ ح٘ج ٍهي ٪ظلٖ٘، ٖسٗنٗ: الل١ِ ٚلؤ َّ ح٘ج هي الوس٘ح الس٘س ٮى: ًَٗل ٚصلٙ

 الوس٘ح للس٘س ٍال٠ًٓى الجططٗٔ، ثبلكجً٘ٔ الًزع ٍ٪نْط اٝلْٔ، ثبلكجً٘ٔ الوًزع ًْٓل ظهٌٖ، هحس٘ث

 .الَاحس

 ٚوب الٛخّ٘، يل٢ اللكّ٘ اسن َلت ثبلٛخّ٘ اتحس ٮشا اللكّ٘ ٠ْىٌ ٮلِٗ الوس٘ح الس٘س ٮى َٖلٌب ٪هب ٍ

 !.ًبض ٗٗبل ثل حكت ًبض ٗٗبل ٠ْ الحكت، يل٢ الٌبض اسن ُٗلت

 ٍٍٟزٓ للٌكٕ، الًٗل ٍٟزٓ هخل ّٖ ثل تٌبسل، ٍٟ هجبؾًٔ ثُ٘ط لك٘ٓٔ ٍٟزٓ ٮٟ ْل٘ست: الَٟزٓ ٪هب ٍ

 هي ثِ يلٌ٘ب ٪ًًن هب يل٢ ٍالحوسالل١ِ ٍاثٌبً، ٨ثبً: َٖلٌب ْٖ ًٌحَ الو٢ًٌ ّصا ٍٮل٢ للؿ٧َ، الطوس ٖطظ

 ... الٗسس الطٍح ٍاٝثي اٙة ّٖ الت٢ ٪ٖبً٘وِ ٍتخل٘ج رَّطُ ٍح٘س الوًطْٔ

  ٗٛصثِ ٍهب تٌبٖؿبت هي ٍْْ٘ب غ٘سا ٪سّٗ ٗصٚطّب للٌٛبئس الٌهطٗٔ ّصُ: الوٌبنط

 129: ظ يٗبئسًب،                        

 :ٗلٖ هب الًٗل

 ٧ٗ ضٖ ٪ًِ ٪ٕ: َٖلِ حن ح٠ث، غٓبت ٍلِ ٍاحسٓ شات  تًبل٢ ٪ًِ ثبلػٓبت، هخلّج ثبلصات ٍاحسٗ: َٖلِ نبّط

 ٮق٠ٖبً ٠ٗظم هب الَغّ ح٘ج لِ، حٗ٘ٗ٘ٔ غٓٔ ل٘ست ٧ الطٖ لٌٓس الط٘ئ٘ٔ ٪ى حبل ٧ٗ، ْبلطٖ ًبقٕ حٖ٘

 .الٌبقٕ الحٖ٘ َّ ظيؤ ْٖ ٌّب للصات الػٓٔ ْٯًوب لٌٓسْب، ٍغٓبً الصات لَٛى ه٢ًٌ ٍٟ ًٗطؾِ، ٪ٍ

 غٓت٘ي لِ ٪ى حبل ْحست، الحٖ ٧ الطٖ َّ يٌسّن ْبلل١ِ الح٘بٓ، ّٖ ٍاحسٓ ٮٟ الصات غٓبت حػط ْٗس

 ٌّب٘ َٗٛى حت٢ الصات يل٢ يبضؾٔ ل٘ست الػٓبت الخ٠ث ّصُ ٍ -ٍالٗسضٓ الًلن ّوب ٪ذطٗ٘ي شات٘ٛت٘ي
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 ٍاحسٓ، ثس٘كٔ شات يي تًج٘طات ٚلْب ٍالٗسضٓ ْبلح٘بٓالًلن ٍحٗ٘ٗٔ، ًًٌَٚ٘ٔ الصات ي٘ي ّٖ ثل تًسزٗ

 يلْ٘ب تعٗس ٪ى زٍى -ثس٘كٔ ٍاحسٓ شات يل٢ تسلٌب ٍتحج٘طّب، اللُبت تًج٘ط ٮٟ الخ٠ث الػٓبت ٍل٘ست

 ٍحسٍزيطٍؼ تطٚت زٍى ٍٖسس٘تِ، ٌٗبست ٚوب الٛوبٟت ٚبْٔ هزوى الصات ٮى ثل غٓبت، ٪ٍ غٓٔ

 «.1» ٍارعا٧

 حبل الػٓبت، ح٘ج هي ٍح٠ث الصات ثبيتجبض ٍاحس: ثبيتجبضٗي ٍح٠ث ٍاحس ٪ًِ: الَٗل ٗٛطض اٛسّٗ حن

 ْْٖ الط٘ئ٘ٔ ٍ٪هب التٛلن، َّ ًْل٘ٛٔ ٪ذط١ غٓٔ ٍٮٟ الح٘بٓ، ّٖ ٍاحسٓ ٮٟ غٓبت هي ٧ٚ ثطٖ ٫ٗت لن ٪ًِ

 .ثًٌْ٘ب الصات

 الطوس ح٘ج هخبلْب، ثُ٘ط لٜٖبً٘ن توخ٘ل َْْ رَّطٗبت، غٓبت ح٠ث لْب ٪ى ثبلطوس، توخ٘لِ ٪هب ٍ

 الٗطظ ًٗتجطّب التٖ -الخ٠ث غٓبتْب ٮى حن الل١ِ، ثصات تُطجِٛ ٠ْ هتزع٥ئٔ، َ٘ط ثس٘كٔ هزط١زٓ شاتبً ل٘ست

 .لصاتْب حبلخٔ غٓٔ ٟ شاتْب الٗطظ ٪ى ايتجبضاً احٌت٘ي، ٮٟ ل٘ست -ٍالسرًَٔ ٍالؿ٧َ
__________________________________________________ 

  ٍالوبزٗ٘ي اٝلْ٘ي ث٘ي حَاض: ٚتبثٌب ْٖ الصات٘ٔ الػٓبت هى الصات ٍحسٓ يي الجحج ْػلٌب لٗس/ -(1) 

 130: ظ يٗبئسًب،                        

 ت٢ٌٓ حت٢ ٚلٙ، الصات ًٗػت ْط٘ئبً ض٘ئبً شاتْب هي ٍلست ْٛلوب ٍالؿ٧َ، للسرًَٔ ٍالسٗ الٗطظ حن

 ٮل٢ زٍهبً تتجسل اٛرعا٧، ه٠ث٘ي هي هطّٚجٔ ٪ًْب ٮٟ الزطم ح٘ج م ٍاحسٓ ٚبًت ٍٮى ْبلطوس لٗ٘بهتْب،

 هَال٘سّب ثبيتجبض ْبلطوس الٗطظ، شات هي هتَلستب نبّطتبى ٍّوب ٍَ٘طّوب، ٍالسرًَٔ الٌَض يٌػطٕ

 ض٘ئبً يٌْب تتَلس هرتلٓٔ، يٌبغط هي هطٚجٔ ٪١ًْب ٪ٕ شٍات ح٠ث زٍهبً ا١ًْب ٮل١ب ضوَس ح٠ث تٛي لن ٍٮى

 الزطم هي الصات هط١ٚجٔ الحٗ٘ٗٔ ْٖ ٍّٖ ْْ٘ب، حٗ٘ٗٔ ٍثسبقٔ ٍحسٓ ٠ْ الصات، ت٢ٌٓ حت٢ ْط٘ئبً،

 الزطم ْٖ ْْوب الزطم، يي ٍٟزًٓ ٍالسرًَٔ الٌَض يٌِ هٌجخٗبً الزطم ّٖ: ْٗل ضئت ٍٮى ٍالٌَضالسرًَٔ،

 ّصا ٍثٌْ٘وب التخل٘ج ْٖ التَح٘س لتٗطٗت هخبلًب الطوس تًتجط ّْٛ٘ ٍحٌ٘صا٘ غَضتْوب، َ٘ط ْٖ ثوبزٛتْوب

 !الطبسى؟ الجَى

 ٍالؿ٧َ ٚبلسرًَٔ الصات هي هتَلسٗي الٗسس ٍالطٍح اٝثي ايتجبض ٗطٗس ٪ًِ: التوخ٘ل ّصا هي الوستٓبز حن

 الَالس يي الَلس حسٍث ٮٟ ل٘ست الَٟزٓ ح٘ج ٪ظلٖ، ٍالسٗ ٍالصات حبزحبى ٍلساى ْْوب ٮشاً الطوس، هي

 ٍالخبًٖ ثبٟثي ٪حسّوب ٗرتع ّٚ٘ حن اٛظل٘ٔ؟ ٍالطٍح اٛظلٖ اٝثي: َٗٗل ّْٛ٘ ٗٛي، لن ٪ى ثًس

 !توخ٘لِ؟ هي ٗٔست٫ًس ٍٚوب سَا٧، الٌجَٛٓ ْٖ ٪ًْوب حبل ثبلطٍح
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 اذت٠ِ، ث٠ اٙة، شات ْٖ التٖ الصات ٪غل ٟ للًٌػط الٌَي٘ٔ الػَضٓ حسٍث ٗطٗس ٪ى ٮٟ: ٪رل

 للٓحن الٌَي٘ٔ الػَضٓ ْٖ ٌّب الوتَلس ح٘ج ثبلٌبض، ٪ؾطم ٮشا الحكت هي الوتَلسٗي ٍالطهبز ٚبلٓحن

 ... ٍزذبًبً ضهبزاً تجسلت حن الحكج٘ٔ الٌَي٘ٔ الػَضٓ ْٖ ٚبًت ْٯًْب الوبزٓ، ٪غل ٟ ٍالطهبز،

 ٍهي الٗسس، الطٍح هي ٚبه٠ ٮًسبًبً تزسٛس الٌكٕ َّ اٛظلٖ اٝثي ٪ى: »ٍَٖلِ ٌٗبْٖ اٟيتجبض ّصا ٪ى ٮٟ

 .«الصات يي آًػبل ٍٟ ال٠َّت يي اًتٗبل ث٠ هطٗن، الس٘سٓ

  اثي َّ ح٘ج ٍهي ٪ظلٖ، ٖسٗن الل١ِ ٚلؤ َّ ح٘ج هي الوس٘ح الس٘س ٪ى: ايتجبضُ حن

 131: ظ يٗبئسًب،                        

 .ظهٌٖ هحسث َّ هطٗن الس٘سٓ

 حل١ ٍهبشا الجتَل، هطٗن ضحن ْٖ حل ّْٛ٘ اٙة، َّٟت يي الٓطؼ يل٢ ٌٗتٗل لن اٝثي ٪ى: يلِ٘ ٗطز

 اٙة َّٟت اًتٗل ْْل ثزسوِ، ثططاً ثطٍحِ ٪لْبً الوس٘ح َٚى الوسي٢ ٪ى حبل ٮًسبًبً؟ ٍغبض ٍالتحن ِْ٘

 الطٍح ح٘ج هي ٮثٌبً الوس٘ح ل٘س اٛذ٘ط ًْل٢ ٖف، هٌِ ٧ٗ ضٖ ٌٗتٗل لن ٪ٍ ثجًؿِ، ٪ٍ الزسن ْٖ ثتوبهِ

 ْجًؽ: الخبًٖ ٍيل٢ الزسن، ٮل٢ ثتوبهِ اًتٗل ح٘ج ٪ةٗ ٌّب٘ ٗجٕ لن اٍٛل ٍيل٢ اًٝتٗبل، يسم لٓطؼ

 رع٧ٗ، ٍٟ ضهبزٗهٌِ ٌّب٘ ٗٛي لن الحكت ٗحطٔ لن لَ ٮًِ ح٘ج ٍالطهبز، ٚبلحكت اثي، ٍثًؿِ ٨ةٗ اٙة

 هي ٗجٕ لن الٛل احتطٔ ٍلَ حكجبً، اٙذط ٍٖٖ الطهبز غَضٓ ٮل٢ الجًؽ ّصا اًتٗل ثجًؿِ احتطٔ ٍلَ

 .الطهبز ٮل٢ هٌتٗلًب ٮٟ ٧ٗ ضٖ الحكت

 يي هتَلساى ٨ذطاى ٍغٓبى ٌّب٘ حن لٌٓسِ، غٓٔ الصات ًٗتجط ٖس قَلِ، يل٢ ٠ٚهِ ْٖ ثَلس ْبٛسّٗ

 يي اًتٗبل ث٠ اثٌبً الوس٘ح ًٗتجط حن سَا٧ٗ، الَٟزٓ ْٖ ٪ًْوب ضَن ضٍح، ٍاٙذط اثي ٪حسّوب ٍلٛي الصات،

 ٗٛي لن ٪ذط١ غَضٓ ٮل٢ هٌبٙة رع٧ٗ ٌٗتٗل لن ٍهب ٍاًٝتٗبل، الَٟزٓ ّٖ الٌجَٛٓ ٪ى حبل ال٠َّت،

 ٍَّ الوتٌبّٖ ْٖ ال٠َّت، ٍَّ ال٠هتٌبّٖ تحٜ٘ع شلٙ ستلعم ٟ اًتٗبل ٌّب٘ ٚبى ٍلَ...  اثي ٌّب٘

 .ٗػَٓى يوب  ٍتًبل٢ سجحبًِ اللّبَّت، تزع٬٢ لعم ال٠َّت هي لزع٧ٚ اًٝتٗبل ٚبى ٍلَ الزسن،

 «الَح٘س الل١ِ اثي الوس٘ح ٗسَو ٍاحس ضةٜ» َٖلِ هخل سلّ هب تؿبّٖ ٪ذط١ هٗبٟت اٛسّٗ لْصا حن

 هػٌَو َ٘ط هَلَز السَّض ٚل ٖجل اٙة هي الوَلَز: »شلٙ ٖجل شٚطُ ٚوب اثي ٪ٗؿب الطٍح ٪ى حبل

 تٌبٖؽ الَٟزٓ ٪ى ضَن «اٛظلٖ اٝثي» َٖلِ الوػٌَي٘ٔ، يي الوَلَزٗٔ ٪ى ضَن «الزَّط ْٖ لٚة هسبٍٍ

 !!! ...اٛظل٘٘ٔ
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 نلوبت -تٌبٖؿبت ٮٟ ًٓسِ يٌس حت٢ ثٟ٘ي ٧ٚ ثطٖ ٠ٚهِ قَال اًٝكبٖٚ اٛسّٗ ٫ٗتٖ ٟ حبل ٪ٗٔ يل٢ ٍ

 سطز يٌس ًحي ٍ -ٗطاّب ٗٛس لن ٗسُ ٪ذطد ٮشا ثًؽ َْٔ ثًؿْب

 132: ظ يٗبئسًب،                        

 .استحبلتْب يي الحبل ضطحٌب ٍالتجٌّٖ التخل٘ج ْطٍؼ

 :الخبلَحٖ التساذل

 «1» اٍت لَزٍٗ

 ٪ى: »ٗلٖ هب( 1441) الً٘بٖجٔ ٮل٢ هطسَهِ ْٖ «ْلزبًسَ٘س» الٗسٗس هى الٓلَضًسٖ الوزوى ٪يلي: 

 ٍٚل٘بً اٙة ْٖ ٚل٘ب َّ ٍاٝثي الٗسس، الطٍح ْٖ ٍٚل٘بً اٝثي ْٖ ٚل٘بً َّ الَحسٓ، ّصُ ثسجت اٙة،

 ِْ٘ اٙة ٪ى ٗطْس ْبٝثي 7049).  «اٟثي ْٖ ٚل٘بً ٍ اٙة ْٖ ٚل٘بً َّ الٗسس ٍالطٍح الٗسس، الطٍحٕ 

 (:33: 10 َٗحٌب) اٙة ْٖ ٍَّ

 ٪رل هي ٩ْهٌَا ٍٮٟ ْٖٛ، اٙة ٍ٪ى اٙة ْٖ ٪ًب ٪ًٖ ٨هٌَا(: »38: 10) ٍَٗحٌب «ٍاحس ٍاٙة ٪ًب» 

 الطٍح ٪ى: ٗلٖ هب ٍ( 10: 2 َٚض 1) ْٖ ًٍزس( 21: 17) ٗلٖ ٍهب( 9: 14) َٗحٌب اًهط. «يٌْ٘ب اٛيوبل

 .ٍاٟثي اٙة ْٖ َّ الٗسس

 حلَل حن -شاتِ ًٓس ْٖ ٗحل٢ ٟ ٧ الطٖ ح٘ج الخ٠حٔ، ث٘ي ٍالتُبٗط التًسز زل٘ل الحلَل ًٓس ٮى: الوٌبنط

 حس يل٢ هٌِ الوٌجخٕ الطٍح ٪ٍ هٌِ، الوتَلس اٝثي ْٖ -ال٠ًْبئٖ ٍَّٟتِ تزطزُ يل٢ الربلٕ/ اٙة ٪ٌَٖم

 :ٚبى ٪ٗبً ث٘٘ي تٌبٖؽ ًٓسِ ّصا «٪ٍت» تًج٘ط

 اٛظلٖ ا٠ًٗة ْْصا -الطٍح اٝثي: اٌَٖٛه٘ي ْٖ حل١ ٮش هحسٍزاً الوتٌبّٖ َ٘ط اللّبَّت ٗػجح ٪ى -1

 .ٚل٘بً هجبٌِٗ ٮل٢ ٧ الطٖ ٍا٠ًٗة حبزحبً،

 !الحس٘ال٠حس٘ ث٘ي روى ْْصا ثوحسٍزٗتِ، الٗبؾٖ حلَلِ ْٖ هحسٍزٗتِ يل٢ ٗج٢ٗ ٪ى -2

 :التخل٘ج التَح٘س ْٖ الحساز هى ٨ذط حَاض
__________________________________________________ 

 104 ظ الًٗبئسٕ ال٠َّت يلن ْٖ هرتػط ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 133: ظ يٗبئسًب،                        

 «1» الحساز
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 الػوساً٘ٔ، شاتِ ْٖ الَٗ٘م الحٖ٘ لح٘بٓ اًٝز٘ل ْٖ هٌع١ل تٓس٘ط ٮًِ التَح٘س، غٔلت هي اًٟز٘لٖ التخل٘ج: 

 شاتِ هي «اللََس» َّ َٗحٌب ثحست اًٝز٘ل حسُٛ ٚوب «الل١ِ ٚلؤ» ٮى: ثِ الو٭هٌَى الوس٘حَ٘ى َٗٗل

 ْٖ الصاتٖ الل١ِ ًكٕ ٍ -ٍالتٌعٗل الَحٖ ْٖ ٪ٍ الرلٕ ْٖ يٌِ الػبزض الل١ِ ٠ٚم َّ ْل٘س -لصاتِ شاتِ ْٖ

 شات ْٖ الل١ِ، شات هي ٗتسلسل َّ ٍ -الورلَٔ ْٖ الًٗل يي الٌكٕ غسٍض الل١ِ يي ٗػسض الل١ِ شات

 .ٍالتٌعِٗ التزطٗس ٚبهل هى الورلَٔ، يبلن ْٖ ٍالسُ يي اٝثي ٗػسض ٚوب الل١ِ،

، َّ الصٕ «الٗسس» ٮل٢ اٝؾبْٔ يل٢ الٗسس ضٍح ٍ  «الٗسس» ح٘ج الػٓٔ يل٢ الٗسس الطٍح ٪ٍ الل١ِ

 .هرلَٔ ضٍحٍ ٚل يي الل١ِ ضٍح ٗتو٘ع ثِ ٍالتطجِ٘، ٍالتٌعِٗ التزطٗس يي ٌٚبٗٔ

 الصات ي٘ي ّٖ ٟ ٚ٘بً٘ٔ، غ٠ت ٪ٍ -شات٘ٔ غٓبت تخل٘ج ْٖ الصاتٖ، حجِ ٪ٍ ٍضٍحِ الصاتٖ ًٍكِٗ ْبلل١ِ

 .اٛحس الَاحس اٝلِ الٗسس، ٍالطٍح ٍاٟثي اٙة: »ضًج٘ٔ ثلُٔ ٗسوًَِ٘ هب َّ َ٘طّب، ّٖ ٍٟ

 تٌع٢ُ يل٢ ٗسلٌب ّصا -(19: 28) هت٢ تًج٘ط حس يل٢ «الٗسس ٍالطٍح ٍاٟثي اٙة» التًج٘ط ًٓس: الوٌبنط

 ٟ -الربلٕ: ًٌٖٗ اٙة ح٘ج ذلٖٗ، ٮغساض َّ ٍٮًوب ٍالطٍح، لٞثي الَٟزٕ اٝغساض يي  تًبل٢ شاتِ

 ْٯى هس٠، زٍى اٛة يي ٗرتلّ ثبلوس٘، اٙة ٪ى الوخلخ٘ي الحسازسبئط ٗطًط ٟ ّٚ٘ ضًطٕ ٍل٘ت الَالس،

 هي الوًٌٖ الٛلؤٮل٢ ّصُ ضبٚلٔ هي ٍٮهبلٔ الًطث٘ٔل٘ٝب التطروبت ْٖ يلْ٘ب ٪حتٓم ًَٗبً٘ٔ ٚلؤ -اٙة

 ْرسط اٙة، هي الوسٛ ٗسٗكَا ٪ى ًسَا ْْن ًبسٍ، الٛبشة ٍلٛي «الَالس/ اٛة/ اٙة» اٛة ضبٚلٔ

 .الوجكلَى ٌّبلٙ
__________________________________________________ 

 (1) 

 104 ظ ال٠َّت يلن ْٖ هرتػط ٚتبثِ ْٖ/ -

 134: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪ى: ث٘٘ي تٌبٖؽ ّصا َ٘طّب، ّٖ ٍٟ الصات ي٘ي ّٖ ٟ: الخبلَحٖ الٓلسٖٓ ثحخِ يي ًتبربً اٛذ٘ط َٖلِ حن

 ٮشاً!« َ٘طّب ّٖ ٍٟ الصات ي٘ي ّٖ ٟ: »ٍاٝٗزبة السلست هحف١ اٛحسٕ للصات ٍغٓبت ٗػجح

 .ٍهٗبثلْب الصات٘ٔ يْب ٗٔسلت ٮى ٗستح٘ل اٝلْ٘ٔ الػٓٔ ٮش غٓبت، ٌّب٘ ْل٘ست

 هى ٍتًتجط اٝلْ٘ٔ ْٖ ثبلصات تٗطى ّْٛ٘ الصات، هرلَٔ ٪ًْب ٌٗتذ الصات يي ل٘ست ٪ًْب يل٢ الحٛن حن

 .ٍاحس رَّط ْٖ ٍاحساً ٮلْبً الصات
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 ٗحٛن ٟ ّصا اًٝز٘ل، ْٖ هٗحٓن ٪ًِ ًٗل ٍلن غسٌٖبُ لَ الٗسس، ٍالطٍح ٍاٟثي اٙة ثبسن التًو٘س ٍ

 «الربلٕ» ثبٙة َٖضًب ح٘ج هرلَٖبى ث٫ًْوب الٗطى ّصا ٗحٛن ثبٛحط١ ثل ٍالطٍح، اٝثي ث٫لَّ٘ٔ

 تًو٘س ّٛصا ًػسٔ ٟ ٍلٌٌٛب ٛلَّ٘تْوب، ٟ استْوب لٗس ثبسوْوب ْبلتًو٘س ثورلَِٖ، ٮٟ ٗٗطى ٟ ٍالربلٕ

 !.ثِ ٮٟ َٖٓ ٍٟ َّ ٮل١ب ٮلِ ٠ْ -ثرلِٗ الل١ِ ٗٗطى ٪ى: ؾبل

 ٮٟ ًزس ٟ الخبلَث، لتحٕٗ٘ الوس٘ح٘٘ي هي الوتٓلسٓ٘ي هحبٍٟت ْٖ ًزس ٟ ٮًٌب حبل ٪ٗٔ يل٢ ٍ

 التزس٘س» «التٌعِٗ ْٖ التطجِ٘ التطجِ٘ ْٖ التٌعِٗ» «التخل٘ج تَح٘س» الحساز ظه٘لْن ٗٛطض ٍٚوب تٌبٖؿبت

 ْٖ ٍالُلف الُلف ْٖ الػح٘ح: ّٖ ٍاحس ه٢ًٌ ْٖ التًبث٘ط ّصُ ٍٚل «التزس٘س ْٖ ٍالتزطٗس التزطٗس ْٖ

 !!!.الٌٗ٘ؽ ْٖ الٌٗ٘ؽ -٪ٍ -الػح٘ح

 :للوس٘ح التططٗٓ٘ٔ الٌجَٓ

 ًًتجط ٪ى ْلٌب اًٝز٘ل، يلوب٧ هي ٍٟهخَٗٓى الًٗل ٗطتؿِ٘ ٍٖس الربهس َّ الٓطٍؼ ٪حسي: اٛسّٗ

 التططّٗ سج٘ل يل٢ اثٌبً ٮٟ -٠ٚ -الحٗ٘ٗٔ يل٢ لِ ٍلساً ٍٟ ٮلْبً ٟ التططّٗ، رْٔ هي الل١ِ اثي الوس٘ح

 َْْ ٪ةٍ، َ٘ط هي ثرلِٗ اذتػِ ح٘ج ٍالٛطاهٔ،

 135: ظ يٗبئسًب،                        

 .اٛة ٍسبقًٔ زٍى ًكٓتِ ذلٕ ْٖ ٪ثِ٘ هٗبم ٖبم ًِٛ ٍ٪ثَُ ذلِٗ، ح٘ج ذبلِٗ

 :ٗربقجِ َ٘طُ، يي ٍالعل٢ٓ، ثبلوٌعلٔ ٮثبًتِ ٗطٗس هي اٛيبنن ثًؽ ٗربقت ٍٚوب ّصا

 !.ٮثٌٖ

 !.السبلٓٔ الٓطٍؼ ث٘ي ٍتػسِٗٗ تًٗلِ هي ًتوٛي الصٕ الٓطؼ ٍلًل١ِ ّصا،: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 ثًؽ اٟستحبلٔ ْٖ اُٛذَط الٓطٍؼ يي اذتلّ ٍٮى اٛلَّ٘ٔ ٍسبحٔ ٌٗبست ٟ ٪ٗؿبً ٍّصا،: الوٌبنط

 .ًٍٗلًب يٗلًب يلْ٘ب ٗٔٗؿ٢ ٚبهلٔ يططٓ ْتلٙ اٝذت٠ِ،

، حج٘ت ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ٍهحوساً الل١ِ ذل٘ل ٮثطاّ٘ن ٮى: تَٗلَى ٪لستن: اٛسّٗ  يل٢ لٛطاهتْوب الل١ِ

 !.ٍتططٗٓبً ٚطاهٔ الل١ِ اثي ٪ٗؿبً الوس٘ح ْل٘ٛي الل١ِ،

 هزبظتْٛن، زٍى حٗ٘ٗتبى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل ٍْٖ الرل٘ل ْٖ ٍالحت الرلٔ ٮى: الوٌبنط

 هًطؾبً هتًٓٓبً سَاُ، يوٛي ٮلِ٘ هٌٗكًبً ضثِ ٮل٢ ْٗ٘طاً الرل٘ل ٚبى ٍٖس الٓٗط ٍّٖ الرلٔ هي الرل٘ل ح٘ج

 ض٪١ ٪ى ٮسوبي٘ل، ٚجسُ ْلصٓ ٗصثح ٪ى ٪هط ٚوب ٫ْتوْي، ثٛلوبت ضثِ اثت٠ُ هب شلٙ يل٢ ٍضبّساً هستٌُ٘بً،

 ٫ْزضِٚ يجسٕ ٪زض٘: ٖبئلًب رجطائ٘ل ٮلِ٘ الل١ِ ْجًج الٌبض ْٖ ثبلوٌزٌٕ٘ ضٔهٖ ٍحٌ٘وب ٗصثحِ، ٪ًِ الوٌبم ْٖ
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 ٮٟ لٖ حبرٔ ٍٟ َ٘طُ ٪س٫ل ٟ ٮًٖ الَٚ٘ل، ًًٍن الل١ِ حسجٖ: ْٗبل ثسالٙ هب ٚلٌٖٓ: لِ ْٗبل الَْا٧ ْٖ

  تًبل٢ الل١ِ ٮل٢ اًٗكبيِ ضسٓ هي ِْ٘ ذلّ ٫ًِٚ ٮلِ٘، الوٌٗكى ْٗ٘طُ ٪ٕ ذل٘لِ، لصلٙ ْسوٛبُ ٮلِ٘،

 ٪ٍ َٖس٘ي ٖبة ضثِ هي العل٢ٓ ْٖ ٍٚبى الل١ِ س١َ ٗحت لن ح٘ج ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ٚصلٙ ٍ

 .سَاُ ٗحت ٟ الل١ِ حج٘ت َْْ ٪٢ً،

 ْٖ التزَظٜظ حن! ٍتْٛوبً رعاْبً ٟ ْْ٘ن، هًبًْ٘ب لتحٕٗ ّٖ ٮًوب الوحج٘ي، اٛذلّب٧ لْ٭٧ٟ اٛلٗبة ْْصُ

 ٮيهبهِ ٗطٗس هي ٪حسًب ٗربقت ٖس ٚوب حٗ٘ٗتْب، ًستح٘ل ٟ ْ٘وب ٗزَظٮٟ ٟ ٪ٗؿبً التٛطٗو٘ٔ اٛلٗبة

  الٛل ح٘ج...  ٮثٌٖ -٪ذٖ -ض٘رٖ -يوٖ -٪ث٢: ٍٮٚطاهِ

 136: ظ بئسًب،يٗ                        

 هي اٝؾبْبت ّصُ حٗ٘ٗٔ تستح٘ل ح٘ج الًبلو٘ي، ضة زٍى ٪روً٘ي ٝهٛبًْن ٪حس لٛل ثبلٌسجٔ هوٛي

 .ٮلْ٘ن  تًبل٢ ٍهٌِ ٮلِ٘ ذلِٗ

 -يوٖ -ضاظٖٖ -ذبلٖٗ -ض٘رٖ ٗب: َٗٗل ٪ى ذلِٗ هي ٛحسٚ  تًبل٢ ذكبثِ ْٖ التٛطٗن ٗستح٘ل ْٛوب

 .الوحبل هي شلٙ ٮل٢ ٍهب! اثٌٖ ٗب ٚصلٙ...  ٪ُهٖ -٪ثٖ

 .اثٌبً ٪ٍ ٍلساً ذلِٗ هي ٪حسٚ تسو٘ٔ ْٖ التزَظ ٚصلٙ الربلٕ، ٗلس ٪ى ٗستح٘ل ٚوب ٍ -٪رل

 ٪ًتن ْلَ ِْ٘، حبلًب  تًبل٢ ضٍحِ ْل٘ٛي الل١ِ، ضٍح ٍاًٝز٘ل الٗط٨ى ْٖ الوس٘ح ٗٔسو٢ ّْٛ٘ ٮشاً: اٛسّٗ

؟ ضٍح ٪ًِ ثبلُٔ تػبضٗح ٍِْ٘ العٍض، ثصلٙ ٫ٗتٖ ٪ٗؿبً ٖط٨ًٛن ٮى ْْل اًٝز٘ل تٛصثَى  .الل١ِ

 الل١ِ؟ ضٍح الوس٘ح ٪ى ّل

 توبهبً، ضٍحِ ٍ٪ًِ ِْ٘ حل سجحبًِ ضٍحِ ٪ى ثت٫ٍٗل ٟ -الل١ِ ضٍح ٟ -الل١ِ هي ضٍح ٮًِ ٪رل: الوٌبنط

( 8: 32) «ضٍحِ هي ِْ٘ ًٓد ٍ: »٪ٗؿبً ٍشضٗتِ ٙزم ثبلٌسجٔ ّٛصا ٗػطح الٗط٨ى ٍٛى شات٘بً، ٟستحبلتِ

 :للوس٘ح غطّح ٚوب( 29: 15) «ضٍحٖ هي ِْ٘ ًٓرت ٍ»

 (.12: 66) «ضٍحٌب هي ِْ٘» ،(91: 21) «ضٍحٌب هي ْْ٘ب ٌْٓحٌب» 

 ث٘ي ٚصلٙ الوس٘ح ضٍح ٍاغك٢ٓ اٛضٍاح، ث٘ي هي ٍشضٗتِ ٨زم ضٍح اغك٢ٓ  تًبل٢ الل١ِ ٪ى: ْبلوًٌٖ

 ... الل١ِ ذلٕ ٍيجسالل١ِ الل١ِ ٚج٘ت تططٗٓ٘ٔ، شا٘ ٮش ْبٝؾبْٔ الوػكٓ٘ي، هي قبئٓٔ

 اًٝسبى ْٖ ضٍحٖ تسٛي لي: الل١ِ ْٗبل: ٖبئلًب التٓسط١ لْصا ٗطْس غسٔ ضبّس التَضآ ْٖ ٌّب٘ ٪ذ٘طاً ٍ

 (.3: 6 تٙ... ) لحن ًِٛ اٛثس، ٮل٢

  الوتٌبّٖ َ٘ط الوزط١ز ٍحلَل لحن، ًِٛ اًٝسبى ْٖ  تًبل٢ ضٍحِ سَٓٛي ٗٔح٘ل ح٘ج
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 137: ظ يٗبئسًب،                        

 .سلّ ٚوب الٌٗ٘ؿ٘ي ث٘ي روى الوتٌبّٖ الزسن ْٖ

 ٍٟ ًجَٛتِ ٍٟ ٍٟزتِ ْٖ اًٛج٘ب٧ ث٘ي للوس٘ح اذتػبظ ٟ حن! الًجَزٗٔ َْٔ للًجبز ٚطاهٔ ٍٟ يعٓ ٠ْ

 .ٮهٛبًِ ْطؼ يل٢ ثبلتجٌٖ، التٛطٗن هعٗس ٗستَرت لٖٛ هًبر٘عُ،

 يٌسالل١ِ ي٘س٢ هخل ٮًوب: »ٍ٪م ٪ة َ٘ط هي ذلٕ ح٘ج هٌِ، ٪زٍى ٪ٍ ٨زم، ٚوخَل ٮٟ الَٟزٓ ْٖ هخَلِ ْوب

 (.59: 3) «َْ٘ٛى ٚي لِ ٖبل حن تطاة هي ذلِٗ ٨زم ٚوخل

 ثططائى ثًخَا الصٗي هي ثًؿْن، هي ٪زٍى ٪ٍ الطسل، هي الًعم اٍٛلٖ ْٖ الٌجَات ٚسبئط ٮٟ ًجَتِ هب حن

 ثبلسيَٓ ٮٟ الس٠م يلِ٘ الوس٘ح ٗ٭هط ٍلن ٨لِ، ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس هَس٢ ٚوخل اٛقطاِ هتطاه٘ٔ ْصٓ

 :ٖبئلًب الططائى تلٙ ٮل٢

 ... ٍٛٚولِ ٛحِٗٗ ثل الٌبهَس ًٛٗؽ رئت هب

 ٪ح٢٘ ٍٚوب اٛضثى، الكّ٘ط الس٠م يلِ٘ ٮثطاّ٘ن ٪حٖ٘ ٚوب ٮٟ -الوَت٢ ٮح٘ب٧ ٪ّوْب هي ٍ -هًبر٘عُ هب ٍ

 ... الجٗطٓ ٖػٔ ْٖ ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٖبتل هَس٢

 ٍٮى لْن، حزًٔ ٪ٗسْٗن يل٢ الل١ِ ٗهْطّب - تًبل٢ الل١ِ ٪ًْبل هي ٪ًْب ْٖ ٪هخبلٌ اًٛج٘ب٧ هًزعات ٮى حن

 .الورتلٓٔ ٍاٝثت٧٠ات الربغٔ ٍالوػبلح الهطٍِ ثحست غَضّب، ْٖ اذتلٓت

 :٨ثٖ...  ٪ثٖ ال٢ شاّت ٮًٖ

 ٪ثٖ؟ ٮل٢ شاّت ٮًٖ: الوس٘ح ثَٗل ًػي ْوبشا...:  ٍ ثبقط -ثست -ٌْسض

 (.17: 20 َٗحٌب) 

 ٪هتِ ًٗتجط ح٘ج -الل١ِ اثي ٪ًِ ْٖ للوس٘ح اذتػبظ ٠ْ ٍحٌ٘صا٘ ٍ٪ث٘ٛن،: ظٗبزٓ ِْ٘ ٍ -٪رل: الوٌبنط

  ثٛن تٌسٗساً الٗط٨ى ًػَظ ْٖ ٍٚوب الل١ِ، ٪ثٌب٧ ظيوٛن يل٢ -٪ٗؿبً

 138: ظ يٗبئسًب،                        

 (.18: 5... ) «ٍ٪حجب٬ُ الل١ِ ٪ثٌب٧ ًحي ٍالٌػبض١ الَْ٘ز ٖبلت ٍ» 

 :ذبلٖٗ ٪ٍ ٨زم/ ٨ثٖ ٪ٍ ٪ثٖ

 الس٠م يلِ٘ ٮثطاّ٘ن ًٍَح ٨زم اًٛج٘ب٧ ٨ثب٬ُ ٗٗػس ٮًوب ٍ - تًبل٢ ضثِ ٍ٪ث٘ٛن ٪ثٖ هي ٗٗػس لن ٪ًِ ٮل١ب

 .ٗػَٓى يوب  ٍتًبل٢ سجحبًِ الجٌَٛٓ، ذطأْ ٮل٢ شلٙ حط١َْا الوحط٥ْ٘ي ٍلٛي
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: اذت٠ْْوب يل٢ تسلٌّب ٍاٝلِ اٙة ث٘ي ٍالوٗبثلٔ ٍٮلْٛن، ٍٮلْٖ: شا٘ ثًس َٖلِ شلٙ يل٢ ضبّساً ٍ

 ... ٍٮلْٛن ٍٮلْٖ ٍ٪ث٘ٛن ٪ثٖ ٮل٢ ٪غًس ٮًٖ: لْن ٍَٖلٖ( ... 17: 20 َٗحٌب)

 الوسح٢ هي ٨٪يهن ٮًِ اٛلَّ٘ٔ، ْٖ هخلِ ٟ يجسُ َّ ْل٘ٛي ٮلْبً لِ ٪ى الوس٘ح تػطٗحٔ ْْصُ ٚبى ٪ٗبً ٍ

 .الربلٕ َّ ٗصٚط ٍٚلوب ٌّب اٙة ْل٘ٛي( 14: 29 َٗحٌب) هٌٖ ٪يهن ٨ثٖ ٛى: ٪ذط١ تػطٗحٔ ْٖ ٍٚوب

 الوس٘ح ًٗتجط ح٘ج -اًٝز٘ل ْٖ الوَاؾى...  هبئٔ ْٖ الوتٛط٥ض اٙة ثلٓم ًػٌى ْوبشا شا٘ ٮشا: اٛسّٗ

 ح٘ج الوس٘ح، ثجٌَٓ اٝيتطاِ يي لٌب هح٘ع ٍٟ هح٘س ٠ْ ٪هٛي، ه٢ًٌ ث٫ٕ! ٍلسُ َْْ لٌٓسِ ٪ثبً اٝلِ

 !!!الَْ٘طٓ التػبضٗح ّصُ ْٖ ٗوٛي ٟ التحطّٗ

 :الَالس/ اٛة الربلٕ،/ اٙة

 اذت٠ْبً يٌِ هًٌبُ ٗرتلّ ثبلوس٘ الًَ٘بً٘ٔ اللُٔ ْٖ ٍلٌِٛ ٍلساً، ْ٘ستلعم الَالس َّ الًطث٘ٔ ْٖ اٛة: الوٌبنط

 الٌٛ٘سٔ ٍلٛي( ًبة ٍظى يل٢ ٨ة) الوس٘ ٝؾبْٔ لٓهِ ٍٚصلٙ. ٍالٓبقط الربلٕ هٌِ ٗطاز ح٘ج ضبسًبً

 -پسض: ة ٍتطروتْب الًطث٘ٔ، التطارن ْٖ( ٨ة) هسٚ زٍى هي حجتْب ٪ٍ اٙة هٛبى الَالس تزًل اًٝز٘ل٘ٔ

 ٍقًٌبً هًٌبّب يي للٛلؤ ٍتحطٗٓبً ث٫لسٌتْن ل٘ٝب ٍاٙلوبً٘ٔ، اًٝز٘ل٘عٗٔ ْٖ ٍْبزض ْبشض، ٍ -الٓبضس٘ٔ ْٖ

 !.السٗي ْٖ

 139: ظ يٗبئسًب،                        

 ًس٫ل ًٍحي اٙة، ثسل الٓبقط ٪ٍ الربلٕ تزًل اًٛبر٘ل يي تطرؤ -ًط١ هب ضصّ ٪ٍ -ًط١ ٟ لصلٙ

 هب رو٘ى ْٖ ٌٍّب٘ ٌّب ثتٓس٘طّب تٓس٘ط لٖٛ يطث٘ٔ ٪غجحت «الًَ٘بً٘ٔ» اٙة ٪ى ّل: الٌٛبئس

 هًٌبّب هٌْب ٢ًٌٔٗ ٟ حن يجطٗتِ، يل٢ تج٢ٗ الًتٕ٘ الًْس ْٖ الوتٛطضٓ هحوس ٚلؤ ٍلٛي ِْ٘؟ ّٖ استًلوت

 !.تػطَْى ٪٢ًّ حن ت٭َْٛى ٢ًّ٫ْ اٝس٠م، هحوس ٮل٢ ٮضبضتْب ضَن ٪ٗؿبً، الًجطٕ

 ٨ثٖ ٮل٢ شاّت ٮًٖ: ٪ٗؿبً الوتٗسٟم الوس٘ح ٠ٚم ًٓس٘ط ٪ى ْجٯهٛبًٌب الٌبغًٔ الحٗ٘ٗٔ ّصُ اتؿحت ٮشا ٍ

 غٓٔ ْٖ الل١ِ َّ اٍٛل ٪ى ٮٟ ، تًبل٢ الل١ِ يي ًٗجٟطاى ٚلْ٘وب ٍاٝلِ اٙة ث٫ى ٍٮلْٛن ٍٮلْٖ ٨ٍث٘ٛن

 !.اٛلَّ٘ٔ ح٘ج هي ٍالخبًٖ الربلٗ٘ٔ،

 ذبزم الوػطٕ الَٛسذ الرػٖ٘ َّ السٗ٘ؤ اٝلْ٘ٔ ٍالجٌَٛٓ اٛثَٛٓ ْٛطٓ الٌٛ٘سٔ ْٛط ْٖ زسٛ الصٕ ٮى حن

 :ٖبل الجٌَٛٓ ٨ٗبت ضطح يٌسهب ٍّصا« 1» «اٍضُٗ٘ي» الطّجبى

 هسبٍٍ ٪ٍ اًٝسبى رٌس ي٘ي ه٘ي َْْ ٪هِ٘ هطٗن ٪ى ثبيتجبض ٪ٕ «الل١ِ: اٙة رٌس ي٘ي هي ٪ًِ حٗ٘ٗتِ» 

 !.حبضبُ ٍ -الل١ِ لٌزس هسبٍٍ -رٌسِ ي٘ي هي َْْ ٪هِ٘ هطٗن ٪ى ٍثبيتجبض لِ،
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 ً٘ٗ٘ٔ هخلخَا يلْ٘ب ٪غط١ التٖ ٍّٖ الزَّط، ي٘ي هي ٪ى الزَّط ٍاحسٕ: ٪ٕ «هَسَ٘ى َّ» يجبضٓ ّصُ ٍ

 !.ٗ٭َْٛى ْٯ٢ًّ! الً٘سَٗٔ ايتٗبزات زْتط ْٖ ٍ٪حجتَّب

 ٚخ٘طاً ٍ٪ؾلَّا ٖجل هٙي ؾلَّا ٖس َٖمٍ ٪َّا٧ٓ تتّجًَا ٍٟ الحٕ َ٘ط زٌٗٛن ْٖ تُلَا ٟ الٛتبة ٪ّل ٗب» 

 ٗٓلح ٟ ٮًِ ث٩ٗبتِ ٚصّة ٪ٍ ٚٙصثبً الل١ِ يل٢ اْتط١ هوي ٪نلن هي ٍ( »77: 5) «السج٘ل سَا٧ يي ٍؾلَا

 (.21: 6) «الهبلوَى

 ٍٟ الل١ِ ٮلًب ًًجس ٟ ٪ى ٍثٌ٘ٛن ثٌٌ٘ب سَا٧ ٚلؤ ٮل٢ تًبلَا الٛتبة ٪ّل ٗب» ِ
__________________________________________________ 

 (1) 

 140: ظ يٗبئسًب،                        

 (.64: 3) «هسلوَى ث١ً٫ب اضْسٍا َْٗلَا تَلَّا ْٯى الل١ِ زٍى هي ٪ضثبثبً ثًؿبً ثًؿٌب ٗتد ٍٟ ض٘ئبً ثِ ًطط٘

 ثٌٖ ٗب الوس٘ح ٖبل ٍ!: »الل١ِ اثي ٪ٍ الل١ِ َّ الوس٘ح ٪ى: ٟ ٍ -ح٠حٔ حبلج: ٟ ٍ -ح٠حٔ: تَٗلَا ٟ ِ

 ٚٓط لٗس( ... »72: 5) «الزٌٔ يلِ٘ الل١ِ حط١م ْٗس ثبلل١ِ ٗطط٘ هي ٮًِ ٍضثٛن ضثٖ الل١ِ ايجسٍا ٮسطائ٘ل

 يصاة هٌْن ٚٓطٍا الصٗي ل٘وسٛي١ َٗٗلَى يوب ٌٗتَْا لن ٍٮى ٮلِ ٮٟ ٮلِ هي ٍهب حبلج الل١ِ ٮى ٖبلَا الصٗي

 (.73: 5) «٪ل٘ن

 ٚوب  تًبل٢ الل١ِ تَح٘س زٗي ْٖ الطئ٘سٖ اٛغل ٍٮًوب السٗي، التَح٘س ٮل٢ تًبلَا! الطٍح٘٘ي ٪غحبثٖ ٗب

 ... ٍالٌٗل الًٗل ِْ٘ تكبثٕ

 اذتلَٗا لَٗمٍ ْتًسبً الحٕ ًٌٛط ٪ى لٌب ضطحت ثًسهب ٗسًٌب ٮًِ ٪رل: يلوبئْن هي ًٍٓط اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 ... السج٘ل سَا٧ ٮل٢ ْٗسٌٗب الل١ِ ٍلًل١ اًٝز٘لٖ، الَحٖ ٚطاهٔ هي ٍهسَٜا الرطاْبت ّصُ

 ... الوتَاغل الطٛط ٍلِ الٗط٨ًٖ التَح٘س هي ًوبشد استًطاؼ اٛستبش هي ضرب٧ ٍ

 :ٍ٪ّلِ الٗط٨ى ًهط ْٖ التَح٘س هي ًوبشد

 ًوبشد هٌْب ٮل٘ٛن« 1» ثِ الربغٔ هَسَيتٌب ٗطارى ْػل َٖل ْٖ التَح٘س يل٢ ٍللتًطِ ٪رل: الوٌبنط

 :ٖ٘ؤ
__________________________________________________ 

 ٍالوٌبنطٓ التسب٬ل ثػَضٓ ٍتَح٘سُ الػبًى ٮحجبت ْٖ ٍالوبزٗ٘ي اٝلْ٘٘ي ث٘ي حَاض( 1) 

 141: ظ يٗبئسًب،                        
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  ٍٚلوتِ اٝذ٠ظ سَضٓ                        

 

  الطح٘ن الطحوي الل١ِ ثسن                        

 

 .«٪حٓسٗ َُُٚٓاً لَِٔ ُٗٓٛيْ لَنٕ ٍٓ. َٗٔلَسٕ لَنٕ ٍٓ ٗٓلٙسٕ لَن. الػٛوٓسٔ الل١ِٔ. ٪حٓسٔ الل١ِٔ َّٔٓ ُٖل» 

 الحٖ٘( »163: 2) «الطح٘ن الط١حوي. »الل١ِ ٮٟ ٮلِ ٟ: اٝذ٠ظ ٚلؤ ّٖ التَح٘س ْٖ ٚلؤ ٪ذػط ٍ

( 8: 20) «الحس٢ٌ اٛسوب٧ لِ( »102: 6) «٧ٚ ضٖ ٚل ذبلٕ( »6: 3) «الحٛ٘ن الًعٗع( »255: 2) «الَٗ٘م

( 98: 20) «يلوبً ٧ٚ ضٖ ٚل ٍسى( »26: 27) «الحس٢ٌ اٛسوب٧ ٍسى( »26: 27) «الًه٘ن الًطش ضة»

 يبلن( »8: 44) «اٍٛل٘ي ٨ثبئٛن ٍضة ضثٛن ٍٗو٘ت ٗحٖ٘ ٍ( »65: 40) «السٗي لِ هرلػ٘ي ْبزيَُ»

 -الزجبض -الًعٗع -الوْ٘وي -الو٭هي -الس٠م -الٗسٍس -الولٙ* الطح٘ن الطحوي َّ ٍالطْبزٓ الُ٘ت

 الًعٗع -َّ ٍاٛضؼ السوَات ْٖ هب لِ ٗسجح -الحس٢ٌ اٛسوب٧ لِ -الوػَ٘ض ٧ الجبض١ الربلٕ* الوتٛجط

 (.24 -22: 59) «الحٛ٘ن

 (.62: 40) «ت٭َْٛى ٢ًّ٫ْ َّ ٮٟ ٮلِ ٟ ٧ ضٖ ٚل ذبلٕ ضثٛن الل١ِ شلٛن» 

 ًْٓ٘ب -٪ًْبلًب ٍ شاتبً -هٟ٘عات هي لْب ثوب اٛلَّ٘ٔ ًٖٓ -ٍاٝحجبت الٌٖٓ ث٘ي تزوى الٗ٘ؤ التَح٘س ْٛلؤ

 .ٚبى ٪ٗبً ٚبئي ٚل هستُطٖبً ثبتبً ًٓ٘بً الٛل يل٢

 ْٖ اٛظل٘ٔ، ْٖ الربلٗ٘ٔ، ْٖ الػٓبت، ٍْٖ الصات ْٖ. الَحسٓ ض٭ٍى هي لْب ثوب اٛلَّ٘ٔ ٮحجبت حن

 ٮٟ ٮلِ ٟ: َٖ٘ه٘ٔ سطهسٗٔ ٍاحسٓ شات ْٖ الحٖٗ٘ٗ الحػط ٍرِ يل٢ تخجتْب...  ٍْٖ ٍالوًجَزٗٔ التزطز

 :ٮًِ: ٨ٗبت ْٖ سلّ ٚوب التَح٘س ٚلؤ ٗٗبضى ثوب اٛلَّ٘ٔ تخجت الطح٘ن، الطحوي َّ

 هح٘٘بً، يل٘وبً ذبلٗبً، حٛ٘وبً، يعٗعاً، َٖ٘٘هبً، ح٘ٝبً، ضح٘وبً، ضحوبًبً،: ًَِٚ ْٖ ٍاحسٗ

 142: ظ يٗبئسًب،                        

 .. الحس٢ٌ اٛسوب٧ ٍلِ الًطش لِ هتٛجطاً، رجبضاً، هْ٘وٌبً، ه٭هٌبً، س٠هبً، ٖسٍستبً هٓلٙٛبً، هو٘تبً،

 ... ٪ٍ ًجٖ٘ ٪ٍ هٓلٙٙ هٓي: سَاُ ٟ لِ ٮٟ ل٘ست ٮًْب ٪رل

« 1» اٛحعاة ٖبزٓ قلت يل٢ تز٘ت اٝذ٠ظ، سَضٓ َّ اٝذ٠ظ ٚلؤ تٓس٘ط ْٖ ْػلًب َٖلًب حن

 :ٍاحسٓ ثٛلؤ...  ٍ ٍحبلَح٘بً ٍحٌَٗبً هططٚبً
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 ٍٮًوب هسضٚٔ، حبسٔ ث٫ٗٔ الوحسَس ٮل٢ ٮضبضٓ ٍشلٙ، ٍشا٘ ّصا: الحبؾط ثٯضبضٓ ٮلِ٘ ٗطبض ٟ: َّ ٖل

 .«َّ: »الُبئت ل٢ ثِ ٗطبض ثوب ٍتٗسس  تًبل٢ ٮلِ٘ ٗعهط

 «الروس ثبلحَاس ٗسض٘ ٍٟ ٗٔزسٜ ٍٟ ٗٔوسٜ ٍٟ ٗٔحٓسٜ ٟ» ٍالًَٗل ٍاٍّٛبم الحَاس يي الُ٘ت َّ

«2.» 

 ٟ ٮق٠ٖبً الُبئت َّ ثل ٍٮزضاْٚن، حؿَضّن ٗطر٢ الصٗي الُُ٘ٛت ٚسبئط ٟ َبئت ٮل٢ ٮضبضٓ: «َّ» ِ

 :ٍثػ٘طٓ ثػط ٚل يي َبئت ٍ٪ًٓسً٘ٔ، ٨ْبًٖ٘ٔ: ث٩ٗبتِ ٮٟ -ٟ ثصاتِ، ٗهْط

: 20) «يلوبً ثِ ٗح٘كَى ٟ ٍ( »103: 6) «الرج٘ط اللّ٘ َّ -ٍ اٛثػبض ٗسض٘ ٍَّ اٛثػبض تسضِٚ ٟ» 

 (.11: 42) «الجػ٘ط السو٘ى ٍَّ ٧ٗ ضٖ ٚوخلِ ل٘س» ٍ( 54: 41) «هح٘ف ٧ٚ ضٖ ثٛل ٮًِ ٪ٟ( »110

 :ٮلّب ًٗٔطِ ٍٟ حس٘ٔ، ٍٟ يٗل٘ٔ ٮضبضٓ زٍى الِ٘ ٗٔعهط هسو٢ٖ ٮل٢ ٗٓطهع ٮسن: «َّ ٖل» 

 .التطجِ٘ ٍحس اٝثكبل حس: الحسٗي يي ذبضد: ٚبٛض٘ب٧ ٟ ٧ٗ ضٖ ٪ًِ

 هجبٗي ٪١ًِ ٮحبقٔ، زٍى ًٗٔطِ ٪ى ٮٟ السضربت، ثٛبْٔ الوٗبهبت ٍيٓجٕط الٌط٩ت ق٘لٔ ٗٔطَ، ٍلي ٗٔط١ ٟ

 .ًٍْلِ ذلِٗ ًِٛ ٗجبٌِٗ ٍالًبلن للًبلن

 ...: «الل١ِ َّ» 
__________________________________________________ 

 َّ؟ هب: ضثِ يي ٗس٫لَُ الروسٔ اٛحعاة ٖبزٓ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اتبُ ٪ًب: الوٌخَض السض ْٖ ٚوب/ -(1) 

 ٮس٠ه٘ٔ ضٍاٗٔ ْٖ ٚوب/ -(2) 

 143: ظ يٗبئسًب،                        

! ٚلّب( الس٠م يلِ٘ ٪ه٘طالو٭هٌ٘ي اٝهبم: )ثٛ٘ٓ٘تِ ٍاٝحبقٔ هبئ٘تِ، زض٘ يي الرلٕ ٪لِٙٓ ح٘ج -٪لِٙ هي: الل١ِ

 (.الس٠م يلِ٘ هحوس ثي رًٓط اٝهبم) الحَاس ٍذبلٕ اٍّٛبم هٔجسو َّ ثل -ٟ -َّٗن ٍٟ ٗٔحس٘ ٟ

 «.1» سبحتِ ٮل٢ ٍْعيَا ٮلِ٘ ٍسٌَٛا شاتِ، اٚتٌبُ يي الرلٕ يزع ح٘ج ٍ

 .سَاُ هي زٍى السٗي لِ هرلػ٘ي ْبيجسٍُ سَاُ، هًجَز ٟ«( 2» يجس: ٪لِ) الحٕ الوًجَز َّ: الل١ِ

 :«٪حس الل١ِ َّ» 

 :ٚبلتبلٖ اٛلَّ٘ٔ ٪حسٕ٘ الَْٗٔ، ٪حسٕٜ

 .هًٌبُ حٗ٘ٗٔ ْٖ هزطز َّ ثل لِ، رع٧ٓ ٟ ٮش الصات ٪حسٕ -1
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 هطٚجٔ، هزطزٓ ٍاحسٓ شات يي ضت٢١ تُ٘٘طات ّٖ ثل شاتِ، يل٢ غٓبتِ تعٗس ٟ ٮشا الػٓبت، ٪حسٕ -2

 شاتِ، يل٢ غٓبتِ تعٗس ٟ ٍاحس َْْ الحسٍث، ٨ٗٔ ٍالحبرٔ الحبرٔ، ٨ٗٔ ٍالتطّٚت ٍغٓبت، شات هي حت٢

 .شاتِ يل٢ -شاتِ َ٘ط -٧ٚ ضٖ ٪ٕ٘ ٍٟ شات، يل٢ ظائساً ه٢ًٌٖ ٍٟ شات، يل٢ رَّطاً ٟ

 .ذبلْٗن ٍَّ ذلِٗ ٚل٢ َّ، ٮٟ هًل١لٌ سَاُ هٓي ْٛل٢ سَاُ، ٪ظلٖ ٠ْ اٛظل٘ٔ، ٪حسٕ٘ -3

 «الْٗبض الَاحس ٧َّٚ ضٖ ٚل ذبلٕ الل١ِ ٖل( »3: 35) «الل١ِ َ٘ط ذبلٕ هي ّل» الربلٗ٘ٔ ْٖ ٪حسٕ -4

(13 :16.) 

 ٍٟ ض٘ئبً ٗطجِ ٟ( 11: 42) «٧ٚ ضٖ ٚوخلِ ل٘س» ًه٘ط ٍٟ لِ ضجِ٘ ٪ل١ب ثو٢ًٌ ٍشاتِ غٓبتِ ْٖ ٪حسٕ -5

 .٧ ضٖ ٗطجِْ

 (14: 40) «السٗي لِ هرلػ٘ي الل١ِ ْبزيَا: »سَاُ هًجَز ٟ الوًجَزٗٔ، ْٖ ٪حسٕ -6
__________________________________________________ 

  ٪ٍلى -ْعو -سٛي -يزع -تح٘ط -ثو٢ًٌ رب٧ ثبلٛسط ٪لِٙ/ -(1) 

  الً٘ي ثٓتح هًٌبُ ّصا/ -(2) 

 144: ظ يٗبئسًب،                        

 (.40: 12) «ٮٗبُ ٮٟ تًجسٍا ٪ٟ ٪هط لل١ِ ٮٟ الحٛن ٮى» 

 َّ، ٚوب َ٘طُ ٪حس ٠ْ ٍ٪لَّ٘تِ، حسٗتِ ٍهًبًٖ هساضد هي هطتجٔ ٪ٗٔ ْٖ َّ، اٟ ٮلِ ضثٛن الل١ِ ْصلٛن... 

 هٌِ لٛن ٮًٖ الل١ِ ٮل٢ ْٗطٍّا. تص١ٚطٍى لًلٛن ظٍر٘ي ذلٌٗب ٧ٚ ضٖ ٚل هي ٍ: »ٚبى ٪ٗبً هطٚت الرلٕ ْٯى

 (.50 -49: 51) «هج٘ي ًصٗط

 َْْحستِ ٍحستِ، يي ٗٛخط ٍلي تَحٛس، حن ٚخ٘طاً ٗٛي لن ثًسز، ٍٟ يسز، يي ٍٟ يسز، ثت٫ٍٗل ٟ ٪حس

 ٪ٍ رٌسِ شٍٕ هي ٚخ٘ط الرلٕ هي ٍاحسٚ ْٛل ضبسى، ثَى ٍثٌْ٘وب ذلِٗ ْٖ الَحسات سبئط يي ترتلّ

 ٪ظلًب تًسٜزُ ٗوتٌى ٮش يسز، يي ل٘ست  تًبل٢ ٍحستِ ٍلٛي ْتَح٘س، هتًسزاً ٚبى ٪ٍ تًسزُ ٗوٛي ٪ٍ شاتِ، ْٖ

 .ٍ٪ثساً

 اٛيساز ثبة ْٖ ضثٌب ٗسذل ٠ْ ٍاحس، ثر٠ِ...  احٌبى ٪حسٗ: ٗٗبل ٠ْ الًسز ثبة ْٖ ٗسذل ٟ اٛحس ٍ

 .ٛحسٗتِ

 .هخ٘ل ٍٟ لِ حبًٖ ٟ ٪ى الحٗ٘ٗ٘ٔ ٛحسٗتِ  تًبل٢ يٌِ هٌتٓ٘تبى الٌَٗٔ ٍٚصا الًسزٗٔ ْبلَحسٓ



119 
 

 اًٝٗسبم يسم ثو٢ًٌ الَحسٓ، حٗ٘ٗٔ هي ٮلْ٘وب ٍهب الصات٘ٔ ٍالَحسٓ الورلَٖ٘ي، ضٙجِٓ هي الَحسٓ ٍ

 .تَح٘سُ يلَٟ ْٖ ثبلتَح٘س تَحٛس ٍاحسٗ َْْ ، تًبل٢ ذَاغِ هي ّصُ ٍالَّن، الًٗل ٍْٖ الَرَزٕ 

 ٍٖسٗنٍ ٍذبلٍٕ ٍٍَُٚٓضطٗٙٙ ٍٓلسٚ هٙي: هخ٘ل يي ٍاحسٗ تطٚت، زٍى ْْ٘وب ٪حسٕ ٍغٓبتِ، شاتِ ْٖ ٍاحس َْْ

* يس٘اً ٍيسّٛن ٪حػبّن لٗس* يجساً الطحوي ٨تٖ ٮٟ ٍاٛضؼ السوَات ْٖ هي ٚل ٮى: »سَاُ ٍ٪ظلٖ

 (.95 -93: 19) «ْطزاً الٗ٘بهٔ َٗم ٨تِ٘ ٍٚلْن

 :«الػوس الل١ِ» 

 َبٗٔ يي ًٗػْب ٪ٍ شاتِ، يل٢ ثعٗبزتْب غٓبتِ ْٖ ٍٟ ثتطٚت، شاتِ ْٖ ثِ رَِ ٟ

 145: ظ يٗبئسًب،                        

 لصاتِ ًْبٗٔ ٪ل١ب ثو٢ًٌ ٍٚوبلِ، س٘بزتِ ًٟتْب٧ ًٗػبى، ثًس ٚوبل لِ ٗتزسز ٍٟ العهبى، ٗرلِٓ ٠ْ الٛوبل،

 ... ٍٚوبٟتِ

 :«٪حس َُُٚٓاً لِ ٗٛي ٍلن َٗلس ٍلن ٗلس لن» 

 ٍٟ لِ رَِ ٟ الصٕ ْٯى غوسٗتِ، ْٖ ْػل َٖلً ّصا ، تًبل٢ يٌِ الَِٛ ًٍٖٓ ٍالَٟزٗٔ التَل٘س ًٖٓ... 

 يي سجحبًِ رسن، ٍ٪ًِ تطٚجِٜ ثت٫ٍٗل ٮٟ هزطزٓ، ٪م هبزٗٔ ٪ٚبًت سَا٧ ٪رعا٧، يٌِ تٌٓػل ّٚ٘ ٪رعا٧

 .الوحسٟح٘ي غٓبت

 .ؾٙسٗ ٍٟ ًٙسٗ لِ ْل٘س ٗؿبزُ، ٪ٍ ًْ٘بؾسُ ٗوبحلِ ٍَٚٓ ٮل٢ حبرتِ ْوب ًٗع، زٍى س٘بزتِ اًتْت الصٕ ٍ

 الورلَٖ٘ي، هي ترطد التٖ الٛخ٘ٓٔ اٛض٘ب٧ ٍسبئط ٚبلَلس ٚخّ٘ ٧ٗ ضٖ هٌِ ٗرطد لن: »«ٗلس لن» ٮًِ ٪رل

 ٍالؿحٙ ٍالجْزٔ ٍالحعى ٍالْنٟ الرَكٙطٓ ٍالٌَم ٚبلسٌٙٔ الجٓسٍٓات هٌِ تتطًٛت ٍٟ ٚبلٌَٓس، لكّ٘ ٧ٗ ضٖ ٍٟ

 هٌِ ٗتَلس ٪ى ٪ٍ ٧ ضٖ هٌِ ٗرطد ٪ى يي  تًبل٢ ٍالطجى، ٍالس٫هٔالزَو ٍالطَجٔ ٍالطرب٧ ٍالرَِ ٍالجٛب٧

 .لكّ٘ ٪ٍ ٚخّ٘ ٧ ضٖ

 ٧ ٚبلطٖ يٌبغطّب، هي الٛخ٘ٓٔ اٛض٘ب٧ ترطد ٚوب ٧ٗ ضٖ هي ٗرطد ٍلن ٧ٚ ضٖ هي ٗتَلس لن: «َٗلس لن ٍ» 

 .اٛضزبض هي الخوبض ٍ الٌ٘بث٘ى، هي ٍالوب٧ اٛضؼ، هي ٍالٌجبت الجساثٔ، هي ٍالساثٔ ٧، الطٖ هي

 اًّٛ، هي الطن اٛشى، هي ٍالسوى الً٘ي، هي ٚبلجػط: هطاٚعّب هي اللك٘ٓٔ اٛض٘ب٧ ٗرطد ٚوب ٟ ٍ

 .الحزط هي ٍٚبلٌبض الٗلت، هي ٍالتو٘٘ع ٍالوًطْٔ اللسبى، هي ٍال٠ٛم الٓن، هي ٍالصٍٔ

 ٧ ٍهٌطٖ اٛض٘ب٧ذبلْٗب، هٔجسؤ ٧ٚ، ضٖ يل٢ ٍٟ ٧ٚ، ضٖ ْٖ ٍٟ ٧ٚ، ضٖ هي ٟ الصٕ الػ٘وس الل١ِ َّ ثل: ٟ

 .ثًلوِ للجٗب٧ ذلٕ هب ٍٗج٢ٗ ثوط٘ئتِ، للٌٓب٧ ذلٕ هب ٗت٠ض٢ ثٗسضتِ، اٛض٘ب٧
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 146: ظ يٗبئسًب،                        

  الوتًبل الٛج٘ط ٍالطْبزٓ الُ٘ت يبلن َٗلس، ٍلن ٗلس لن الصٕ الػوس الل١ِ ْصلٛن

 «.1( »الس٠م يلِ٘ يلٖ ثي الحس٘ي اٝهبم) «٪حس َٚٓاً لِ ٗٛي لن ٍ» 

 هَضٍحبً َْ٘ٛى ٗلس ٮلِ هي سجحبًِ ْسجحبًِ ٍٔلس، ًِٛ اٝثي ٮلِ ٍٟ ٍٓلَس، ًِٛ ٮلْبً اٙة ٮلِ ْل٘س ٮشاً) 

 (.هطبضٚبً الًع ْٖ َْ٘ٛى َٗلس ٍلن ّبلٛب،

 .الٛطٗن الٗط٨ى ضثى ظّب٧ التَح٘س ض٭ٍى هرتلّ ْٖ ٪ذط١ ٨ات ٌّب٘ حن... 

 ٮل٢ الل١ِ هًطْٔ ْٖ ّسٗتٌب ٪ى ضٛط، ٍ٪لّ! ٪ستبش ٗب الوتَاغل الطٛط لٙ: ٮًز٘لَ٘ى ٮسطائ٘لَ٘ى ق٠ة

 ق٘جٔ يطٗٗٔ هٌبنطٓ استًطاؼ سوبحتٛن هي ًطرَ ٍ٪ذ٘طاً الحٛ٘ؤ، الًبل٘ٔ الحٛؤ ٪ؾَا٧ هي هططِٔ ر٠َ

 هي حِٗ الٓسا٧، غو٘ن هًطْٔ ْٖ ٪هطًب هي ثػ٘طٓ يل٢ ًَٛى ٍلٖٛ التزجسٜس، ٍسط الػل٘ت ْسا٧ حَل

 ... ثبقلِ

 :ٍالػلت الٓسا٧ ثحٕ ٍالوٗبضًٔ الجحج ٍٮل٘ٛن: الوٌبنط

 ٍالخبلَث التخل٘ج تُٗ٘ن الٌػطاً٘ٔ ٮى اٝلْ٘٘ي، ٍيبهٔ ثل الٌػطاً٘ٔ هًجَز ث٘ي ضبسى الجَى ٮى: ٪َٖل حٗبً ٍ

 السًسٓ لت٫ه٘ي الٛبْلٔ الػبضهٔ ٍالًسالٔ ٍاٛذَٓ الوسبٍآ يي ٍتستً٘ؽ ٍالَحساً٘ٔ، التَح٘س هٗبم

 ال١ٌجٖ يي هتر٘ٛل، هػلَة هي الحبغلٔ ثبلًَٓالوُٓطٓ يٌْب تستً٘ؽ اٛضؼ، يل٢ الٌبس ث٘ي الحٗ٘ٗ٘ٔ

 هب ْبٖؽ هح١ٗطاً، هػلَثبً الوٗتَل الوتزسٟس ثبٝلِ اٛضؼ، يل٢ الوسبلؤ الس٠م ثت٫س٘س الووتبظ الًبم

 !.ٖبؼ ٪ًت
__________________________________________________ 

  الس٠م يلِ٘ يٌِ ثبٝسٌبز التَح٘س ْٖ الػسٍٔ ضٍاُ/ -(1) 

 147: ظ يٗبئسًب،                        

  الوس٘حٖ ٍالٓسا٧ التزسس سط                        

 

 :الػل٘جٖ ٍالٓسا٧ التزسس رصٍض

 :الَحٌ٘ٔ ٍالٓسا٧ التزسس رصٍض

 :اٝلْ٘ٔ الططائى يل٢ حبسن ٖؿب٧ ٍالٓسا٧ التزسس

 «1» ٖطث٘ٔ ْطً٘س٢ اٛة
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 ًَيِ، هي ْطٗسٗ اتحبزٗ ٍَّ الجططٗٔ، ثبلكجً٘ٔ الل١ِ ٚلؤ ٪ٌَٖم اتحبز يل٢ ٗسل لٓم التزسس ٮى: »... 

 الوس٘ح٘ٔ، ْٖ ضسَذبً اٝٗوبً٘ٔ الًٗبئس ٪ضس هي ّٖ الًٗ٘سٓ ّصُ اٛثس، ٮل٢ هستوط تحِٗ٘ٗ، ْٖ يز٘ت

 يي تًج٘ط ٪حسي ًٗجٟط التزسس ْٯى...  الوس٘حٖ الٓٛط ْٖ يعٗعزاً تطاحبً اٛر٘بل تتبثى يل٢ ٪غجحت ٍٖس

 اٙثب٧، ثِ ًبز١ ٍٖس ًطْؿِ، ٟ ضٍحٖ تٓس٘ط ٍّصا...  الجططٗٔ قجً٘تٌب ٍ٪ذص تٌبظل الصٕ الل١ِ ٚلؤ تَاؾى

 يجط اٙى حت٢ الجساٗٔ هٌص ٍٖلَثٌب ٪ضٍاحٌب هعد يوب ًًتعل ّْٛ٘( 11 ظ) ثًَبٌْتَضا الٗسٗس ٍذبغٔ

 َٖٗبً تًج٘طاً ًٗجٟط ًِٛ حن اًٝسبى، ثِ ل٘رل٥ع اًٝسبى رسس الل١ِ اترص لٗس ٪رل، الوس٘ح٘ٔ؟ الكبئلٔ الٗطٍى

 الر٠ظ هػسض َٗٛى ٪ى َْرت الرك٘ئٔ، هػسض ٚبى الزسس ٛى ٍ٪ذ٘طاً الوس٘ح، رسس حٗ٘ٗٔ يي

 :َٗٗل ح٘ج لك٘ٓٔ يجبضٓ ْٖ روًْ٘ب اٛسجبة ّصُ ٗٔزول ٪َسكٌَ٘س ٍالٗسٗس ٪ٗؿبً،

 ْْصا الزسس، ضَْٓ ْ٘ٙ ٧ ل٘ك٢ٓ الزسس ْٖ الوس٘ح رب٧ الزسس، ٗطٓ٘ٙ ْسَِ الزسس ٪يوب٘ لٗس» 

: الٛلؤ ٪ٌَٖم َّ: ٍاحس ٪ٌَٖم ْٖ اًٝسبً٘ٔ، اٝلْ٘ٔ: الكجً٘ت٘ي ث٘ي تنٛ الصٕ ٍالًز٘ت الٓطٗس اٝتحبز َّ

 (.25 ظ) «الل١ِ ٮثي

  يل٢ ًٗؿٖ ٍحٌ٘صا٘...  الحٕ السٗي يي التحطٕ هي ثس٪ًب هب يل٢ ًحي: ... الوٌبنط
__________________________________________________ 

  الوًبزٕ الوٛتت هٌطَضات هي -اثبزٗط لَٗس اٛة ِْ٘ الًطث٘ٔ ٮل٢ ًٗلِ التزسس ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 148: ظ يٗبئسًب،                        

 سبحٔ ٍ الٛتبة، ٪ّل يٗبئس ٍْٖ الَحٖ ٪سٓبض ْٖ ٍتسذلت ٖجل، هي الَحٌ٘ٔ ٪سستْب التٖ اٛسس

 ٍ٪ٖبٍٗل شا٘ ٮشا لٌب ْوب ٍالسٗي، للًٗل الوجبٌٗٔ اٝلحبزٗٔ التٓٛ٘طات تٛلن يي ثطٗئٔ ٍاًٛج٘ب٧ الوس٘ح

 اٛذ٘طٓ ٍالططًٗٔ الحٕ السٗي يل٢ الحػَل ٮٟ ًْسِ ٟ الخ٠حٔ الٛتت ث٘ي ًٗبضى حٌ٘وب ْٯًٌب اٖٛسه٘ي؟

 ٪ٍّبم ٍذطاْبت ٪ح٠م ٪ؾُبث هي ْْ٘ب ٍتطسٛت الوٗسسٔ الٛتت ٮل٢ تسط١ة هب يل٢ ٍالٗؿب٧...  الربلسٓ

 ْٯل٘ٛن ربّلٔ، يو٘ب٧ تٗبل٘س ٮٟ ثطّبى ٪ٕ زٍى ٪ر٘بل غسٖٛتْب ٍ قبئلٔ ٖطٍى يلْ٘ب هؿت ٍٮى... 

 الًلوب٧ ٍسبئط الٗس٘س يي ٍاحساً ْس٭الًب حٌ٘صا٘...  الخ٠ث الططائى ْٖ الًٗبئسٗٔ اٛغَل ث٘ي الوٗبضًبت

 :الٌٛ٘سٔ ٍ٪تجبو اًٝز٘ل٘٘ي الحؿَض

 الوس٘ح٘ٔ؟ اٛغَل ّٖ هب                        

 

 :الخ٠حٔ الٛتت ث٘ي اٛغَل ْٖ هٗبضًبت
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 :يلوبئْب هي الوس٘ح٘ٔ الًٗبئس يطؼ

 ْبتحس تزسٛس ٍ الجتَل هطٗن ضحن ْٖ التحن اٟثي ٪ٌَٖم ٍ٪ى ثبلتخل٘ج، اٝٗوبى ّٖ،: ٍالًلوب٧ الٗ٘س٘س

 :اًٟز٘لٖ ال٘بظرٖ ًبغّ الط٘د َٗٗل ٚوب الوس٘ح ْٖ ٍاٝثي اٛة

  هطٗن ثبلجتَلٔ الت٫ًس حست             الوٌتوٖ ي٘س٢ ٨ل الٌػبض١ ًحي          

  تٗسن لن ٍاحس ْٖ ْخ٠حٌٔ             ٍضٍحِ اٝلِ اثي اٝلِ َْْ             

  تٌّٗن تحت ٍالطٍح ّوب ٚصا ٍ             اثٌِ ٍٚصا اثٌِ َّٟت لٚة             

  ٍايلن ضوس ٍالٛل ثزط٥ّب ٍ             ثطًبيْب رطهْب ٗهْط ٚبلطوس             

 

 :ٍ٪تجبيِ سَٛت زٍى َٗحٌب الطْ٘ط الٓطًس٘ٛبًٖ: َٗٗل

 .. الرك٘ئٔ هي ٍي٠رْب الجططِٗ تزسٗس ل٘ست ٍاٛسبس٘ٔ اٍٛل٢ التزس٘س َبٗٔ ٮى

  ٪سجبة ّٖ ٍّب ذل٘ٗٔ، ٚل ثٛط: َّ ًِٛ الوتزسس، ثبلٛلؤ الرل٘ٓٔ تتَٗذ هَْ ٮًوب

 149: ظ يٗبئسًب،                        

 :ٗلٖ ٚوب التزس٘س

 ٮشا حن الر٘ط، ٪رل هي ٪ٍلًب ًٗول َْْ ًٗولِ هب ٚل ْٖ التطت٘ت ٗتَذ٢ ٍالحٛن، الحٛؤ ٚلّٖ الل١ِ ٮى -1

 ٍٮسًبزّب الرل٘ٓٔ، تتَٗذ ٪ٍلًب ٪ضاز ٖس الحٛ٘ن الل١ِ َٗٛى ٪ى ٟثس ٍيلِ٘ الطط، ّصا ٗػلح ْٯًِ ضطّ حسث

 .ْسائْب ٍ الجططٗٔ تزسٗس ْٛطٓ الخبً٘ٔ الوطتجٔ ْٖ ت٫تٖ حن ثبلوس٘ح،

 َّ لوب اٛٚول ٗرؿى ٪ى ٮشى الحٛؤ م ٍل٘س للٌتبئذ، ثبلٌسجٔ الٓسا٧ هي ٪ٚول ًٗتجط التزسس ٮى -2

 لُبٗٔ هطت١جٔ ٚبًت التزسس ْٛطٓ ٍٮهب...  الٓسا٧ ٪رل هي ٮشى التزسس َٗٛى ٪ى ٗوٛي ٠ْ...  ٚوبلًب زًٍِ

 .الٓسا٧ ٪ٕ الخبً٘ٔ الُبٗٔ شلٙ هى تٌٖٓ ٪ى زٍى الرل٘ٗٔ، ٍٮسًبز الل١ِ توز٘س: ّٖ ٪سبس٘ٔ ٪ٍل٢

 هي ٍل٘س يبضؾب، ٍحسحبً غسْٔ ٍل٘س التزسس ٛؾح٢ الٓسا٧ ٛرل ٪سبسبً ٚبى التزس٘س ٪ى سلوٌب لَ -3

 غسْٔ ٍل٘س الل١ِ غًٌْب التٖ اٛيوبل ٪رل٥ هي ًٗتجط الصٕ التزسس َٗٛى ٪ى ٍحبش...  اٛظلٖ اٝلِ تسث٘ط

«1.» 

 ٮثل٘س لْوب َْسَس يسى رٌٔ ْٖ ٚبًب لوب( ٍحَا٧ ٨زم) اٍٛل٘ي ٪ثٌَٗب ٪ى يٗ٘ستٌب ٫ْسبس: اٛسّٗ

 ٍ٪ُذطرب قُطز ضثْوب يػ٘ب ْلوب يلْ٘وب، الوحطهٔ الطزطٓ هي ٠ٚ٫ْ ٍ٪َطاّوب الح٘ٔ ضٛل ْٖ ٚبى الصٕ

 ٍّٛصا الوُطٍس ثبلصًت الجططٕ الٌَو رو٘ى ٍٔغن ٪ى الًػ٘بى ض٭م ًتزٔ ٍٚبًت الوصَٚضٓ، الزٌٔ هي
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 هزوَو يل٢ حٛوت اٝلْ٘ٔ ْبلًسالٔ اٛثسٕ، رٌْن ًبض لًصاة هستحٗبً الصًت ثْصا الوتسن ٨زم ًسل ٚبى

 اٖتؿ٘ب ٍٮحسبًِ الل١ِ ض٪ْٔ...  ٍلٛي اٛثسٕ ثبل٠ْ٘ حسٍزالططًٗٔ، تًس١ٛ الصٕ اٙزهٖ الٌَو

  ٗطتٕ اى يلِ٘ ٗزت الزطٗؤ ثبضتٛبثِ الًسالٔ ٖبًَى ذطٔ الصٕ ْبلزبًٖ تجطئتِ، ترل٘ػِ
__________________________________________________ 

 141 -140 ظ التزسس ْٖ ْطٗجٔ ْطًس٘س اٛة يي ًٗلِ/ -(1) 

 150: ظ يٗبئسًب،                        

 ْبلزبًٖ اٝلْٖ، للٗبًَى تطؾِ٘ ٗٗسٟم ٪ى ٪ٗؿبً الجططٕ الٌَو يل٢ ٚبًًل٢ ْٛصلٙ ٪حسحِ، الصٕ الرطٔ

 َ٘طُ هي ثٓسا٧ ٪ٍ ثبلصات ًٓسِ زم ثتٗسٗن الططًٗٔ ضؾب يل٢ ٗحػل ٪ى ٗوٌِٛ ثبلوَت يلِ٘ الوحَٛم

 ي٠ربً لر٠غْن ٪ٍرست اٝلْ٘ٔ الطحؤ ْٯى ٍضطي٘بً، ٖبًًَ٘بً ٨زم ثٌٖ ٠ّ٘ ٚبى ٍٮشا...  ًٓسِ يي ثسلًب

 ٨ٗبت شٕ ّٖ ٍّب يٌْن، ٚٓبضٓ الػل٘ت يل٢ الوس٘ح ٚلوتِ ثتؿح٘ٔ سوح الل١ِ ٪ى ٪ٕ...  ٪ٗؿبً ٖبًًَ٘بً

 :ٖبئلٔ الج٘بًبت ّصُ ت٭ٗس اًٝز٘ل

 الح٘بٓ لِ تَٛى ثل ثِ ٗ٭هي هي ْٗلٙ ٟ لٖٛ الَح٘س اثٌِ ٪يك٢ حت٢ الًبلن الل١ِ ٪حت ّٛصا ٮًِ» 

 الخو٘ي ثبلسم ًٌٖٗ السًس، الً٘ت هي الربلع الحول ثٓسا٧ ذ٠غبً ٍرستن ثل( 16: 3 َٗحٌب) اٛثسٗٔ

 (.19: 1 ثكطس) «للوس٘ح

 ٗٓسٕ حن هطٗن، ضحن هي ثططٕ ثزسن ٍٗتَلس الٌبسَت ْٖ ٗتزسس ٪ى اٖتؿ٢ اٝلْٖ التسث٘ط ٮى ٪رل،

 شلٙ ٚل ًٍٗص١ة، الٌبض رح٘ن ٗسذل ٍلًٌبتْن يجبزُ شًَة ٗتحول لٖٛ الػل٘جٖ ثبلوَت ثٌٓسِ ٍٗؿحٖ

 ... للرطاِ ًٓسِ ٗجصل هي الػبلح ْبلطايٖ يٌْن، ٍثسلًب لْن ضحؤ

  التُك٘س                        

 

 ٍٟ الًصاة هي ٪حس ٌٗزَ ٠ْ للٗس٘س، ثبلصًَة ٍاٖٝطاض التُك٘س الوس٘ح٘٘ي ًحي يٗبئسًب هي حن

 ... ٮلّب ٍل٘س ّصا الٗ٘س، يٌس ثصًَثِ ٍٗٗط١ ُٗكس ٍالٓسا٧ٍ ٍالػلت الخبلَث ًٗتٌٕ ٪ى ٮٟ الز١ٌٔ ٗسذل

 «1» اًٟٛل٘عٕ هٌٍ الٛبضزٌٗبل

  يلِ٘ الل١ِ ٫ْذص شضٗتِ يي ًبئجبً ٚبى ٨زم اى ٍ» ٪رل...  
__________________________________________________ 

 Theit ernalp risthood ٌَْٚت الوسو٢ ٚتبثِ ْٖ (1)
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 151: ظ يٗبئسًب،                        

 هي ضثٙ ٪ذص ٮش ٍ» ٖط٨ًٛن يلِ٘ ٍزل٘لًب يٌْن لٌبثتِ شضٗتِ ٌْٗؿتِ ثوًػ٘تِ ٌْٛخِ ٍالو٘خبٔ الًْس

 (172: 7... ) «شضٗتْن نَْضّن هي ٨زم ثٌٖ

 :ٍَ٘طُ التطهصٕ ٗطٍٕ ٚوب شلٙ يل٢ الطٍاٗبت لسٟلٔ -نْطُ هي ٨زم شضٗٔ ٪ذص ٪ٕ

 ًبقٕ الحسٗج الوسلو٘ي، يٌس هٗطضٓ حٗ٘ٗٔ ّٖ شضٗتِ يي ٨زم ٌْ٘بثٔ -شضٗتِ ْركئت ٨زم ٧ ذك٢

 .«شضٗتِ ًس٘ت ٍ ٨زم ًٍسٖ شضٗتِ ْزحست ٨زم ْزحس ثرك٘ئٔ ٪ذك٫ٍ شضٗتِ ث٫ى

 لًٞسبى ل٘س ٍ٪ى. ٪ذط١ ٍظض ٍاظضٓ تعض ٪ل١ب: »الوتَْطٓ الٗط٨ى تػبضٗح ٌّب٘ ْٯى: ٠ٚ: الوٌبنط

 ح٘ج الحبؾط ثبلجحج الو٘خبٔ ٙٗٔ غلٔ ٍٟ( 40 -39: 53) «ٗٔط١ سَِ سًِ٘ ٍ٪ى. س٢ً هب ٮٟ

 ٟ» «شضٗتْن نَْضّن هي ٨زم ثٌٖ هي» ٨زم شضٗٔ ٟ -٨زم ثٌٖ شضٗٔ -ْْ٘ب الو٘خبٔ هٌِ الو٫ذَش

 .الٗط٨ى تَإْ ٟ التٖ الطٍاٗبت ْٖ حزٔ ٟ حن...  «٨زم هي

 ٪ذص الل١ِ ٪ى يل٢ ٮٟ ٗسل ٟ ٪ٗؿبً ْصلٙ ًٓسِ ٨زم شضٗٔ ّن الو٘خبٔ يلْ٘ن الو٫ذَش ٚبى لَ ٍ

 ... ٍشضٗتِ ٨زم يل٢ التَح٘س ه٘خبٔ

 ٍْٖ الو٘خبٔ ٖجَل ْٖ ٨زم ٍٚل الصٕ ّصا ْوي! ... ًْز٘ت ًٗؿِ ٪ٍ الو٘خبٔ ْٖ يٌْن ً٘بثتِ ٪هب ٍ

 الل١ِ رًلَا ٮًْن...  َٗلسٍاثًسُ؟؟؟ ٪ى ٖجل يبغَى ْْن لْن، يػبٗبًبً ًٗٔتجط حت٢ شضٗتِ؟ يي ًٗؿِ

 -اضتٛجَُ لصًت ٟ الجططٗٔ اٛر٘بل هس١ ٍيل٢ ثبلزولٔ الٌبس ٗهلن حَٗزاً هُٓلًب هٌتٗوبً نبلوبً

 ٗس لْن تَٛى ٪ زٍى اٛثسٕ، ثبلًصاة يلْ٘ن ْحٛن الووٌَئ، الطزطٓ هي ٪ٚل ٨زم ٛى ٮًوب -ّن

 ْ٘جصل الزعا٧ ٍٗرّٓ الًبلن ْ٘حت حٛوِ يل٢ ٌٗسم الٓبزح الحٛن ّصا ٍثًس الوعيَهٔ، الرك٘ئٔ ْٖ

 لػٓبت هربلٓٔ الوجبلُبت ّصُ ٍرو٘ى ثِ، ٗ٭هي هي ٚل ْٗلٙ ل٠٘ٛ نلوِ يي ٚٓبضٓ الَح٘س اثٌِ

 .ٗٔرلَٗا ٪ى ٖجل الجطط ٮزأً حٛوِ ْٖ ٍضثَث٘تِ ٍيسلِ الل١ِ

 152: ظ يٗبئسًب،                        

 .ثٌْ٘وب؟ ًٗبضى لٖٛ اٝس٠ه٘ٔ اٛغَل ّٖ ْوب ٪غَلٌب ّصُ: اٛسّٗ

  اٝس٠هٖ السٗي ٛغَل يطؼ                        

 

 يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ًجٌ٘ب س٘وب ٍٟ ٪روى اًٛج٘ب٧ ٍتػسٕٗ ٍالوًبز، الربلع التَح٘س ّٖ: الوٌبنط

 ّٖ السٗي، ثٓطٍو ًسوْ٘ب ٪غل٘ٔ ْطٍو ٌّب٘ حن اٝٗوبً٘ٔ، الطئ٘س٘ٔ الٌَاحٖ ّٖ ٍّصُ ٨لِ، ٍ
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 تعض ٪ل١ب» الػبلح الًول ثبٝٗوبى ٮل١ب ٪حس ٌٗزَ ٠ْ الًٗبئسٗٔ، الوَاظٗي تلحٕ التٖ الًول٘ٔ اًٛهؤ

 حبًَٗٔ ٪غَل ٌٍّب٘ «ٗٔط١ سَِ سًِ٘ ٍ٪ى. س٢ً هب ٪ل١ب لًٞسبى ل٘س ٍ٪ى. ٪ذط١ ٍظض ٍاظضٓ

 ٫ًتٖ ٍٖس الٌجَٛٓ، ْطو ٍاٝهبهٔ التَح٘س ْطو ْبلًسل ٍاٝهبهٔ، ٚبلًسل...  الوصّت ث٫غَل ًسوْ٘ب

 هي اٍٛل اٛغل ْسبز تج٘ي ٍالٌٗل٘ٔ الًٗل٘ٔ الجحَث هي ْػلٌب ٍثوب...  هٗبضًتْب يٌس تٓػ٘لْب يل٢

 ٚل ًٌٗتِٗ ٪ى ٗزت هب ٪حط١ الٗط٨ًٖ التَح٘س ٍالحطٗٔ ًهطتن ٍٮشا ٍالجٌَٛٓ، الخبلَث ٍَّ ٪غَلٛن

 ... الحٕ ٗتحط١ زٟٓٗي

 ...: الحٕ ٖسكبس ْٖ ٍالٓسا٧ الػل٘ت

 اثي غلت ٖػٔ ٮى...  ّٖ: ٍاحسٓ ٚلؤ ًَٗل ٪غَلٛن هي الخبًٖ اٛغل ّصا ْٖ ثحج ٚت ٖجل ٍ

، ٚبلخبلَث الَحٌ٘ٔ، الًٗبئس رط١ا٧ هي شلٙ ٚل الزح٘ن، ٍزذَلِ ٍْسائِ الل١ِ  ث٫ٗسٕ ًطجت ٖس ٍ التج٥ٌٖ

 .ٍالتح٘ٔ الس٠م اِٙ غبحجْب يل٢ الً٘سَٗٔ الوٗسسٔ الططًٗٔ ْٖ ٍالزْبلٔ الؿ٠لٔ

 ْ٘ب...  الًت٘ٗٔ الَحٌ٘بت يي تطرؤ الَ٘م الوس٘ح٘ٔ ٫ٚى ٍٕٓ! ... ٪ستبش ٗب ّبُ: ٍاًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 الوس٘ح ٖجل الٗسٗؤ اٛغَل هي ٍالٓسا٧ الػلت رصٍض لٌب ٮستًطؼ َّ؟ ٍ٪٢١ً شا٘ ٍّٚ٘...  شل١بُ

 .ًًتٌٕ هوب ثػ٘طٓ يل٢ لٌس٘ط

 153: ظ يٗبئسًب،                        

 ...: الًت٘ٗٔ الَحٌ٘ٔ ْٖ ٍالٓسا٧ الػلت

 الرك٘ئٔ، يي ْسا٧ٚ شث٘حٔ اٙلْٔ ٪حس تٗسٗن ثَاسكٔ الر٠ظ تػَٜض ٮى« 1» زٍاى ٖبل: الوٌبنط

« 2» الٓسٗٙ لًػط الٌَْز يٌس التٗسهٔ ّصُ ٍشٚط ٍَ٘طّن، الَحٌ٘٘ي الٌَْز يٌس رساً الًْس ٖسٗن

 الورلَٖبت سٟ٘س: ًػِ هب «ثطّوب التعٗب» ٚتبة ْٖ ٍرب٧...  للربلٕ ٗوخ٥ل...  «الطٚٓسا» ٍٚتبة

 .لٚلْٔ شث٘حٔ ًٓسِ ٖسم «ثطربثبتٖ»

 اٍٛل٢، الصٚط ؾح٘ٔ ٪ٕ( ثطٍضبه٘سا) الصث٘حٔ لْصُ ٍالًبلن: ًػِ هب «استجبتطثطّوب» ٚتبة ْٖ ٍ

 .٧ٚ ضٖ ٚل ٗػ٘ط

 «3» َّ٘ ٖبل ٍ

 .الرك٘ئٔ يي ْسا٧ شث٘حٔ ًٓسِ ٍتٗسٗن اٙلْٔ ٪حس ثتزسس الَحٌَ٘ى الٌَْز ًٍٗتٗس: 

 «4» ل٘وس هَضًَ٘ض ٖبل ٍ
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 التٖ تؿطيبتْن ْٖ رب٧ هب شلٙ يل٢ ٗسل ٍهوب...  اٛغل٘ٔ ثبلرك٘ئٔ الَحٌَ٘ى الٌَْز ًٍٗتٗس: 

 ٪ُهٖ٘ ٍحولتٌٖ ضطٗطٓ ٍقجً٘تٖ الرك٘ئٔ، ٍهطتٛت هصًت ٮًٖ: ٍّٖ «الٛ٘بتطٕ» ثًس ثْب ٗتَسلَى

 ! ...ٍالصًَة اٙحبم هعٗل ٗب! الربقئ٘ي هرلع ٗب! الحٌسَٖٖ٘ٔ الً٘ي شا ٗب ْرلػٌٖ ثبٝحن

 

 ٟ الصٕ ٍ «ْطٌَ» اٝلِ ًٓس َّ الصٕ الجٛط الوَلَز) «ٚطٗطٌب» ث٫ى الٌَْز ًٍٗتٗس: ... زٍاى ٖبل ٍ

 ٍذل١ع ٫ْتبّب حولْب، حٗل هي اٛضؼ ٗرلّع لٖٛ حٌَْٓاً تحط١٘( ضزْٗن يل٢ لِ اًتْب٧ ٍٟ اثتسا٧

 .يٌِ شث٘حٔ ًٓسِ ثتٗسٗن اًٝسبى
__________________________________________________ 

 (1) 

 182 -181 ظ ٚتبثِ ْٖ/ -

 اضثى ه٭لٓٔهي للٌَْز ٍتطً٘وبت ضًطٗٔ ٚتبثبت ٍّٖ ثبلسٌٗ٘بت الًلن هًٌبُ/ -ٍْ٘س ْ٘سا هٌِ/ -(2) 

 سٌٔ ث٫لّ الوس٘ح ٖجل ٚتجت ٍٖس ٚتت

 326 ظ ،1 د َّ٘ ضحلٔ ٚتبثِ ْٖ/ -(3) 

 36 ظ الٌَْز/ -(4) 

 154: ظ يٗبئسًب،                        

 «1» َٚٚس رَضد الٗس ٖبل ٍ

 ٟ ّصا يولِ ٮى: »ٍَٗٗلَى شث٘حٔ ضرػِ ٖسٛم َّٟتبً الوول٧َ الَزٗى ثبلجكل ٚطضٌب الٌَْز ٍتػّ: 

 .«سَاُ ٪حس يلِ٘ ٗٗسض

 «2» ٌََٚٗ٘ الوسَ٘ ٖبل ٍ

 ثؿطثٔ ثْب سٔوٟط ضزطٓ يل٢ هًلٗبً هبت ٪ًِ: ٪ّوْب هتًسزٓ ث٫ضٛبلٍ ٚطضٌب هَت الٌَْز ٗصٚط...  

 .حطثٔ

 ٚوب هػلَثبً، «الٌ٘جبل» ٪ّبلٖ ًٗجسُ الصٕ «٪ًسضا» اٝلِ. «رَضرَ٘س» الطاّت غَٛض ٖس ٍ

 .٨ة ضْط ْٖ ٗٗى الصٕ ي٘سّن َٗم ٗػَضًٍِ

 يه٘ن ٍرت ثػجط ٍالٗتل ٍالوَت السزي ٍاٟهتْبى اٝؾكْبز يبٌٗت: «لجَشا» تطً٘ؤ ْٖ رب٧ ٍ

 الًبلن هرلع الًه٘ن الكج٘ت: ثَشا ٍٗسيَى. ٮل٘ٙ الوس٘ئ٘ي ٍسبهحت للٌبس، السًبزٓ لزلت
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 ٍٔضٓحب٧ ٍٗزًلْن الجطط ٪حبم ل٥ٓٛ٘ط شث٘حٔ ًٓسِ ٖسٛم ٍ٪ًِ! الَح٘س الوَلَز ٍالوس٘ح ٍالووسَح

 ٚوب ٍالًصاة الطٗب٧ هي الٌبس ل٘رلع الًبلن ْٖ هزسُ ٚبْٔ تط٘ ٍثَٟزتِ السٛوَات، هلَٛت

 .ًصض

 «3» «ث٘ل» ٖبل ٍ

 الزسس، ٍضاحٔ الس٠٘م ٛهٌحْن الٌبس ث٘ي ٫ٍْلَس ٍ٪ًعل ًبسَت٘بً رسساً س٫ترص: «ثَربًب» ٖبل 

 .ٍالسطٍض ال٢ٌُ هي ٧ٚ ضٖ اٚتسبة ثِ ٪ثُٖ ٟ ّصا يولٖ ٍٮى الًبلن، ٍ٪تطاح ٪حعاى ٍ٪ظٗل

 «4» «َّ٘ لجٖ» ٖبل ٍ

  ْٖ ثبلٌبسَت تزسٛس ٍ٪ًِ هًبً، ٍٮلِ ٮًسبى الجَشٗ٘ي ثٌهط ثَشا ٮى: 
__________________________________________________ 

 )( الٗسٗؤ السٗبًبت ٚتبة ْٖ/ -(1) 

 الوس٘ح٘ٔ اٟحبض -ًٟسٕ ٚتبة يي ًٗلًب/ -(2) 

 32 ظ ثَشا تبضٗد ٚتبة ْٖ/ -(3) 

  َّ٘ ضحلٔ ٚتبثِ ْٖ/ -(4) 

 155: ظ يٗبئسًب،                        

 .اٝٗوبى قطٕٗ لْن ٍٗج٘٘ي ٍٗٓسْٗن الٌبس لْ٘سٕ نالًبل ّصا

 «1» «هَلط هٛس» ٖبل ٍ

 لٖٛ يلٖٛ تٗى الًبلن ّصا ْٖ اضتٛجت التٖ اٙحبم ٚل زيَا: »ٖبل ثَشا ٪ى: ٗعيوَى الجَشَٗى: 

 .«الًبلن ٗرلع

 الٗسٍس ٪ًِ «ت٘بى» يي َٗٗل «ٗجٌٛ٘ٙ» الوسيَ الوٗسسٔ ٚتجْن ثَاسكٔ الٓسا٧ ٚبى: «زٍاى» ٖبل ٍ

 تسذل يه٘ن ت٘بض ارت٘بظ هي لِ ٍٟثس ٚخ٘طاً ٍٗت٫لن ًٍٗول الجط ٮل٢ الَٛى سً٘٘س ٍ٪ًِ الَاحس،

 الل١ِ هى ٍاحس ٍَّ الػبلح، ٗرل٥ع لٖٛ ٗوَت الٌبس ٛرل «ت٘بى» ْبلٗسٍس ًٓسِ، ٮل٢ ٪هَارِ

 .٧ٚ ضٖ ٚل ٖجل اٛظل هٌص

 «2» «هَضٕ» ٖبل ٍ

 .الح٘بٓ الٌبس ل٫ً٘س شث٘حٔ الٌٓس لتٗسٗن هخبل ٪يهن ًٍٗسًٍِ «٪ٍظٗطٗس» الوػطَٗى ٗحتطم: 

 «3» «زٍاى» ٖبل ٍ
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 الوػطٗ٘ي، زٗبًٔ ْٖ الًه٘ن السط ّوب ٪ٍظٗطٗس ٍهَت ت٫لن ٮى: «ٍلٌٛسَى السط» يي ًٗلًب: 

 ٍربلت اٝلْٖ، الػ٠ح «٪ٍظٗطٗس» ًٍٗسٍى اٛهن، زٗبًبت ْٖ نبّط الًٗ٘سٓ ّصُ ٨حبض ٍثًؽ

 اٛهَات زٗٛبى سَ٘ٛى ٍ٪ًِ اٛهَات، ث٘ي هي ٖ٘بهِ ٍهَتِ اٛضؼ يل٢ نَْضُ ٍٚ٘ٓ٘ٔ الػبلح، الٓٛط

 ًٗجسُ ٚبى ٍٖس الورلع، الَح٘س الَالس ،«ات٘س» ٍٗٔسي٢ الٌَْز ٨لْٔ تطبثِ: ٍّصُ اٛذ٘ط، الَ٘م ْٖ

 حول ضرلِ٘ ٍتحت ضزطٓ يل٢ هٗ٘٘س ثطرل ٍٗوخلًَِ( الػُط١ ٨س٘ب سٛبى ّن ٍ) ،«الٓطٗزَ٘٘ى»

 يول حٛ٘ن ٍٮًِ ثبلزسس، هبت ٮًِ: َٗٗلَى ْٯًْن «الو٘لتَ٘ى» ًٗجسُ ٚبى الصٕ «٪ثَلَ» ضجِ٘

 ٛرل غلت ٍٮًِ ت٫لوبً، ٗعزاز لٖٛ ٍسوطٍُ ٍٖتلَُ الٛلساً٘٘ي رٌَز يلِ٘ َٖجٓؽٓ ٖس الًزبئت،

 .ذ٠غْن

  ٪رل هي ت٫لن يصضا٧، هي الجٛط الوَلَز ٮٟلِ «توَظ» ٮى: َٗٗلَى السَضَٗى ٍ
__________________________________________________ 

 .. 80 ظ السٌسٛطٗت٘ٔ، اٙزاة تبضٗد: ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

erutar etiLtirksna StneicnAfoy rotsiH- relluM 

 ygolohty Meolavva MyarruM 384 ظ الرطاْبت: ٚتبة ْٖ/ -(2) 

  ٚتبثِ هي 190 ظ ْٖ/ -(3) 

 156: ظ يٗبئسًب،                        

 .الوػلَة ٍالٓبزٕ الورلّع ٗسيًَِ الٌبس

 ثروسوبئٔ الوس٘ح ٖجل «٪حٌ٘ب» ْٖ «٪سَ٘س» ٚتجْب التٖ الْبئلٔ، «الٗطاسَ٘س» غلت ضٍاٗٔ ٍ

 .الػلت ثرػَظ الح٘ي ّصا ٮل٢ ثبٍٔ ضًط ٪ٖسم ّٖ يبم،

 «1» زٍاى ٖبى ٍ

 حبهل الصث٘ح الَح٘س اٝثي الورلع الًصضا٧ هي الوطتطٕ اثي ثَذع ٗسيَى الَحٌَ٘ى ٍٚبى 

 س٘س الوطتطٕ ٮل٢ ٍتَسل «ثٌسٍضا» قلت اٛضؼ ْٖ الطط ٚخط لوب: َٗٗلَى ٍٚبًَا الٓبزٕ، الركبٗب

 هرلّػبً اثٌِ ٍرًل لْن الوطتطٕ ْبستزبة ٍالركبٗب، اٙحبم هي الٌبس ٍٗرلّع ٫ٗتٖ لٖٛ اٙلْٔ

 ٍٗطتلَى الٌبس سً٘جسُ ٍ٪ًِ اٍٛظاض، يي اٛضؼ ثتحطٗط الٓبزٕ ثَذع ٍتًْٛس الًبلن، ْٖ للوصًج٘ي

 الجسًٗٔ، الًصضا٧ «سو٘ل» ة الوطتط١ اٝلِ حل١ الًول ّصا ٪رل ٍهي ٟسوِ، توز٘ساً التسبث٘ح
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 ٪ًب ٍْبزٗٛن، ٍحبه٘ٛن هطضسٚن ٪ًب: لٜهن الٓبزٕ «ثَذع» ٍٖبل اٝلِ، ٍالسٓ ٍزي٘ت ْحولت

 .ٍاٟه٘ٛب اٛلّ

 :الزح٘ن؟ ٮل٢ الوتزسسٗي اٙلْٔ ٪ثٌب٧ ًعٍل

 ل٘رلػَا غلجْن ٪ٍ ٖتلْن ثًس الزح٘ن ٮل٢ ًعلَا الوتزسسٗي ٨لْتْن ٪ى: الَحٌَ٘ى ًٍٗتٗس ٚصلٙ

 ٍَ٘طّن لَٛتل، َٚتع ثبلسٍض، يكبضز، ّطٖل، ثبذَظ، ٪زًٍ٘س، ظٍضستط، ٚطضٌٔ، ٚوخل: اٛهَات

 ْْن اٛهَات، ل٘رلػَا الزح٘ن، ٮل٢ ٍهَتْن غلجْن ثًس ًعلَا الوػلَث٘ي، الوتزسسٗي اٙلْٔ هي

 تٛول لٖٛ الزح٘ن ٮل٢ ثٌعٍلْن الوًصث٘ي اٛهَات ٍذلػَا ثػلجْن الصًَة يي اٛح٘ب٧ ذلػَا

 .الٓسا٧

 :ٍاًٝز٘ل٘٘ي الَحٌ٘٘ي: ٍالٓسا٧ الػلت هٗبضًٔ
__________________________________________________ 

 سبثٗبً الوصَٚض ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 157: ظ بئسًب،يٗ                        

 سَا٧ٚ يل٢ شٗب٘ شا٘ هي تطروبى اًٝز٘ل٘٘ي يٌس الزح٘ن ْٖ ٍالسذَل ٍالٓسا٧ الػل٘ت ذطأْ ٍ

 .اًٝز٘ل٘ٔ التبل٘ٔ ٚبلٌػَظ

 :اًٝز٘لٖ الػل٘ت

 ٪ًتن ٍ هٌِ ٪ْؿل ذ٘طاً غبًًَى ٍ٪ًتن الل١ِ هطخ٘ئٔ ضب٧ت ٮى ت٫لوٛن ٛى( »19 -17: 3 ثكطس) 

 لٖٛ. اٛئؤ ٪رل هي الجبض الركبٗب، ٪رل هي ٍاحسٓ هطٓ ت٫لن ٪ٗؿبً الوس٘ح ْصى. ضطاً غبًًَى

 التٖ لٜضٍاح ل٘ٛطظ شّت ٪ٗؿبً ِْ٘ الصٕ الطٍح ْٖ ٗح٢٘ ٍلٛي. الزسس ْٖ هوبتبً الل١ِ ٮل٢ ٗٗطّثٌب

 .«السزي ْٖ

 ْٖ هتٌبٖؿٔ هْؤ اذت٠ْبت يل٢ الزسٗس الًْس ٚتت ثْب التػطٗح ْٖ تطتط٘ الرطاْ٘ٔ ّصُ ٍ

 ٍٮل٘ٛن الػلت، ٪غل ْٖ ٮل١ب ثْب، الحبؾط للجحج غلٔ ٍٟ الػلت، ٚ٘ٓ٘ٔ ح٘ج م ٪ًٓسْب شٍات

 :ٚبلتبلٖ هٌْب ًوبشد

 :هٛتَة ًِٛ ٛرلٌب لًٌٔ غبض ٮش الٌبهَس لًٌٔ هي اٖتساًب الوس٘ح( 14: 13: 3 ٠َ 3) 

 هَيس ثبٝٗوبى لٌٌبل ٗسَو الوس٘ح ْٖ لٜهن ٮثطاّ٘ن ثطٚٔ لتػ٘ط. ثرطجٔ ئل٥ٕ هٓي ٚل هلًَى

 .«الطٍح



121 
 

 !:ذطجٔ يل٢ يل٥ٕ هي هلًَى

 ٮًسبى يل٢ ٚبى ٮشا ٍ: »ٗلٖ ٚوب ثَلع ٮلْ٘ب ٗط٘ط التٖ( 23 -22: 21 تج) ْٖ اللًٌٔ ٚتبثٔ ٍ

. الَ٘م شلٙ ْٖ تسٌِْ ثل الرطجٔ يل٢ رختِ تجت ٠ْ. ذطجٔ يل٢ ٍيل١ٗتِ ْٗتل الوَت حْٗب ذك٘ئٔ

 .«ًػ٘جبً ٮلْٙ الطة ًٗك٘ٙ التٖ ٪ضؾٙ تٌزس ٠ْ. الل١ِ هي هلًَى الوًلّٕ ٛى

 لًٌٔ غبض ٮش الٌبهَس لًٌٔ هي ٪هتِ اْتس١ الوس٘ح ٪ى: ٍٗػط٥ح ٗػطخ ثَلع ْْصا

 158: ظ يٗبئسًب،                        

 .ثبلػل٘ت ٪هتِ يػبٓ يي ثسلًب( حبضبُ ٍ)  تًبل٢ الل١ِ ْلًٌِ ٛرلْن،

 هي است٘زب٧ٖ ٍْسائِ، ٍغل٘جِ ثخبلَحِ ٍظضالوًتٌٗ٘ي ٗتحوٛل الس٠م يلِ٘ الوس٘ح  ي٘س٢ ٗزًل ٮًِ

 ثسَْلٔ الًول٘ٔ التطبضٗى غًَثٔ ثسٛل ٪ى ٗػسَُٟٖ لٖٛ الًَام للسص١رح ٍاستز٠ثبً الًت٘ٗٔ، الَحٌ٘بت

 ٛرل ؾح٢ٛ ٪ى التؿح٘ٔ ه٘بزٗي ْٖ ٍح٘س ثوخبل الل١ِ ضٍح ٍهخ١ل الرطاْ٘ٔ، الَحٌ٘ٔ الًٗ٘سٓ ّصُ

 .الًول٘ٔ الططائى ًسد

 :الجَلػ٘ٔ الوعاين حست الًول٘ٔ التطبضٗى ًسد

 ثسط١ّ اٝٗوبى َّ ٍٮًوب الصًَة، هي تكْ٘طاً تٖٛٓ ٟ الًول ضطًٗٔ ٪ى: الت٫ٚ٘س ثبلٍ ثَلع ٗ٭ٚس ٌّب

 :ٖبئلًب ٍالخبلَث الٓسا٧

 ًسرت الططائى ٍتلٛن« 1» التَْٕ٘ تحت ًْٛن الوس٘ح٘٘ي يل٢ ٍارجٔ َ٘ط الوَسَٗٔ الططًٗٔ» 

 ٚوب الزبض حت ٍ( اٖٛبً٘ن ٮلِ: )الل١ِ حت ْٖ الططًٗٔ حػط ٍالوس٘ح« 2» الوس٘ح غًَز ثًس

 «.3» «ًٓسٙ تحت

 ْٖ الجسً٘ٔ اٛيوبل هي الل١ِ ْطؾِ هب: ٪ٕ الٌبهَس، ث٫يوبل ًٓسِ ٗٗ٘ٛس ثوي الت١ٌسٗس ْٖ ٗجبلٍ ٍ

 .الس٠م يلِ٘  هَس٢ ضطًٗٔ

 ّصا ثبلزسس، اٙى تٛوٛلَى ثبلطٍح اثتس٪تن هب ٪ثًس. ٪َج٘ب٧ ٪ًتن ٪ّٛصا: »ثبَٛج٘ب٧ ٗربقجْن ٍ

 ٪م الٌبهَس ٪ث٫يوبل ْ٘ٛن َٖٛات ًٍٗول الطٍح ٗوٌحٛن ْبلصٕ. يجخبً ٚبى ٮى يجخبً احولتن الوٗساض

 .الو٭هي ٮثطاّ٘ن هى ٗتجبضَٚى اٝٗوبى هي ّن الصٗي شى اٝٗوبى؟ ثرجط

  ٗخجت هي ٚل هلًَى: هٛتَة ًِٛ. لًٌٔ تحت ّن الٌبهَس ٪يوبل هي ّن الصٗي رو٘ى ٛى
__________________________________________________ 

 18 ٍ 5 ٍ 25 ٍ 13: 3 ٠َ -ٍ -6 ٍ 4: 7 ٍ 15 -14: 4 ضٍم/ -(1) 
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 10: 9 يت -ٍ -15: 2 اْس -ٍ -24 ؛3 ٠َ/ -(2) 

 40 -37: 22 هت٢/ -(3) 

 159: ظ يٗبئسًب،                        

 يٌس ثبلٌبهَس ٗتجطض ٪حس ل٘س ٪ى ٍلٛي. ثِ لً٘ول الٌبهَس ٚتبة ْٖ هٛتَة َّ هب رو٘ى ْٖ

 .اٝٗوبى هي ل٘س الٌبهَس ٍلٛي ٗح٘ب اٝٗوبى الجبض ٛى ْهبّط، الل١ِ

 (.3 غح ٠َ) «ٛرلٌب لًٌٔ غبض ٮش الٌبهَس لًٌٔ هي اْتساًب الوس٘ح» 

 السجت اٝٗوبى ًٗتجط ثل اٝٗوبى، هي ًٗسُٜ ٍٟ اللًٌٔ، ٮل١ب هٌعلٔ ثبلٌبهَس للًول ًٗتجط ٟ ْجَلع

 ! ..للر٠ظ اللًول ضطـ زٍى -اٛغل

 ثْب لً٘ول الٌبهَس ّصا ٚلوبت ٗٗ٘ن ٟ هي هلًَى: »ٮلِ٘ ٍ٪ضبض ٚوب التَضآ هي التػطٗح هى ّصا

 (.26: 27 تج) «٨ه٘ي الطًت رو٘ى ٍَٗٗل

 التبض٘ ًٗتجط التَضآ ٪ى ضَن التَْٕ٘، ٍيسم للًٌٔ هَرجبً ثبلٌبهَس الًول ثَلع ٗزًل ْٗس

 !اٝٗوبى ثوزطز تٛتٖٓ ٍٟ هلًًَبً للٌبهَس

 :اٛثس هى الٌبهَس ْطؼ حَل الوس٘ح تػبضٗح

. ٛٚول ثل ًٛٗؽ رئج هب. اًٛج٘ب٧ ٪ٍ الٌبهَس ًٛٗؽ رئت ٪ًٖ تهٌَا ٟ: »ٗػطح الوس٘ح ٍ

. السٛوَات هلَٛت ْٖ ٪غُط ٗٔسي٢ ّٛصا الٌبس ٍيلّن الػُط١ الَغبٗب ّصُ ٮحس١ ًٗؽ ْوي

 (.19 -7: 5 هت٢) «السٛوَات هلَٛت ْٖ يه٘وبً ٗسي٢ ْْصا ٍيلن يول هي ٍ٪هب

 الس٘٘س ثِ ٪ذ٘ط ٍٚوب الٌبهَس ٍغبٗب ًٗؽ ٪ى ٮحوِ اسؤِ ٍإْ ْٗس الػُ٘ط، ًٌٖٗ ثَلع اسن ٍ

 .الس٠م يلِ٘ الوس٘ح

 ؟« هَس٢ لسبى يل٢ الل١ِ ٪هط ٚوب لٌُتسل هًلن ٗب: »َٗحٌب س٭ال يي ٗز٘ت ٍٚوب: ّصا

 ٨ت لن ٮًٖ الل١ِ لًوط: لٛن ٪َٖل الحٕ. ٍاًٛج٘ب٧ الططًٗٔ ٛثكل رئت ٪ًٖ ٪تهَى: ٖبئلًب ٗز٘ت

 اًٛج٘ب٧ لسبى يل٢ ثِ الل١ِ تٛلن هب ٍٚل الل١ِ ضطًٗٔ حٓم ًجٖ٘ ٚل ٛى ٛحٓهْب، ٍلٛي ٛثكلْب

  هي لل١ِ هطؾ٘بً َٗٛى ٪ى ٗوٛي ٟ حؿطتِ ْٖ ًٓسٖ تّٗ الصٕ الل١ِ لًوط اٙذطٗي،

 160: ظ يٗبئسًب،                        
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، هلَٛت ْٖ اٛغُط َٗٛى ٍلٌِٛ ٍغبٗبُ ٪ٖل ٗربلّ  لٛن ٪َٖل. ٌّب٘ ًػ٘ت لِ َٗٛى ٟ ثل الل١ِ

 -1: 38 ثطًبثب) «اٙحبم ٪ٚجط ثبرتطاح ٮل١ب الل١ِ الططًٗٔ هي ٍاحس حطِ هربلٓٔ ٗوٛي ٟ ٮًِ ٪ٗؿبً

8.) 

 ٖبم ًبهَسٖٗ ٮشا ٍ: »اٛثسٗٔ للح٘بٓ اٛغ٘ل الططـ َّ ثبلٌبهَس الًول ٪ى: ٪ٗؿبً ٍٗػطّح ٚوب

 لَٖب٧) «الٌبهَس ْٖ هٛتَة َّ هب لِ ْٗبل اٛثسٗٔ؟ الح٘بٓ ٛضث ٪يول هبشا! هًلن ٗب: ٖبئلًب ٗزطّثِ

10 :25- 26.) 

 ْبلسٗي لٌٓسِ، ثٌبتبً استحبلِ ٍٖس ثل رسٗس، زٗي ٮًطب٧ الططّٗ ثرَلَسُ ٗركط لن ي٘س٢ ٮى الحٕ ٍ

 لِ ه٭ٗساً رب٧ ٮًِ ثل اٛغل٘ٔ، التَضآ ٍحٖ ْٖ هسٍٛى َّ هوب ض٘ئبً ُٗ٘ط لن اٛغلٖ الوس٘حٖ٘

 ضطًٗٔ ْٖ حط٥م رعئ٘بت ْٖ ٮل١ب ٪رل ٪ذط١، سج٘لًب ٍاترص يٌِ يطد هٓي هحص٥ضاً اتجبيِ ٮل٢ ٍزاي٘بً

 (.50: 3) «يل٘ٛن حط٥م الصٕ ثًؽ لٛن حل١ ٟ ٍ: »الٗط٨ى َٗٗل ٍٚوب الَْ٘ز يل٢ يَٗثٔ التَضآ

 حولت هب ٮل١ب ضحَهْب يلْ٘ن حط١هٌب ٍالٌُن الجٗط ٍهي نُُٓط شٕ ٚل حط١هٌب ّبزٍا الصٗي يل٢ ٍ» 

 (.146 -6) «لػبزَٖى ٍٮًب ثجُْ٘ن رعٌٗبّن شلٙ ثًهن اذتلف هب ٪ٍ الحَاٗب ٪ٍ نَْضّوب

 ٍ٪ذصّن. ٚخ٘طاً الل١ِ سج٘ل يي ٍثػسّٟن لْن ٪حل٥ت ق٘جبت يلْ٘ن حط١هٌب ّبزٍا الصٗي هي ْجهلن» 

 -160: 4) «٪ل٘وبً يصاثبً هٌْن للٛبْطٗي ٍ٪يتسًب ثبلجبقل الٌبس ٪هَال ٍ٪ٚلْن يٌِ ًَْا ٍٖس الطثب

161.) 

 اٝلْٖ الًسل ْٗؿ٘ٛٔ ٪ُذط١، ٪ُهٔ ٮل٢ تًسٍا ٟ نلوَا ثوب ٪ُهٔ يل٢ الًَٗثٔ ٪ى: ضٙ ٗطٗجِ ٟ هوب ٍ

 .ثًسّن ٍهٓي الس٠م يلِ٘ الوس٘ح ٪ُهٔ يل٢ اٝسطائ٘ل٘ٔ الوحطهبت ّصُ ٪هخبل تحل٘ل

 -للر٠ظ  تًبل٢ الل١ِ ضطيْب التٖ الططًٗٔ ًٍٗبًس ًٗبزٕ ثَلع ٪ذص الٌبغًٔ الحٗ٘ٗٔ ّصُ ْطَن

 (.6 -7 ضٍم) «الططًٗٔ هي تحط١ضًب اٙى» ٪سطاً ًٗتجطّب حس٠ ٮل٢

 161 :ظ يٗبئسًب،                        

 ٍلٛي تطتٛت ْبلرك٘ئٔ ٖبئؤ الططًٗٔ زاهت هب: »للرك٘ئٔ الَح٘س السجت ًٍٗتجطّب ٗحبضثْب ٪رل

 ٍحٌ٘وب حبثتٔ، ثبلكجى ْبلَن٘ٓٔ ثبٖ٘بً اٛهط زام هب الرك٘ئٔ، اضتٛبة ْجكل الططًٗٔ ٪ثكل الوس٘ح

 (.20: 3 ضٍم) «الرك٘ئٔ تًُطِ ثبلططًٗٔ( »11 -2 ٠َ -ضٍم) الَن٘ٓٔ تُل٢ُ اٛهط ٗطتٓى

 :ٖبئلًب...  ٍالطٗبٍٓ الوَت سجت الططًٗٔ ٪ى: العٍض اٖٛبٍٗل ّصُ هي ٗستٌتذ ٪ذ٘طاً ٍ
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 «ثبلططًٗٔ الططًٗٔ ٪ًبهت( »12 -7: 7 ضٍم) «للوَت ًٓسْب ّٖ للح٘بٓ التٖ الَغ٘٘ٔ َْرست» 

(٠َ 2- 19.) 

 ٪سط يي ٍالرطٍد ٍالطاحٔ الر٠ظ ّٖ الططًٗٔ ٪ى: الًتٕ٘ الًْس تػبضٗح ضَن! ٍشا٘ ّصا

 :ٚبلتبلٖ الط٘كبى

 :الٌبهَس يل٢ الحٓبل ٍلعٍم التَاضٓ

 هزلس ٍْٖ. ّٗٗ لن الركبٓ قطٕٗ ٍْٖ اٛضطاض هطَضٓ ْٖ ٗسلٙ لن الصٕ للطرل قَث٢» 

 .ًْبضاًل٘لًب ٗلْذ ًبهَسِ ٍْٖ هسط١تِ الطة ًبهَس ْٖ لٛي. ٗزلس لن الوستْعئ٘ي

 هب ٚل ٗصثل، ٟ ٍٍضْٖب. ٪ٍاًِ ْٖ حوطّب تًكٖ٘ التٖ الو٘بُ هزبضٕ يٌس هُطٍسٔ ٚطزطٓ َْ٘ٛى

 ْْٟوٌٖ. الٌْبٗٔ ٮل٢ ٫ْحٓهْب ْطائؿٙ قطٕٗ ضة ٗب يل١وٌٖ( »3 -1: 1 هعهَض) «ٌٗزح ٗػًٌِ

 قطٗٗٙ ْٖ...  سطضت ثِ ًٖٛ ٍغبٗب٘ سج٘ل ْٖ زضٟثٌٖ. ٖلجٖ ثٛل ٍ٪حٓهْب ضطًٗتٙ ْبٛحم

 -33: 119 هعهَض) «٪حٌٖ٘ شلٙ ثًس ٍغبٗب٘ ٮضتْ٘ت ٖس ٫ًّصا. ق٘جٔ ٪ح٠هٙ ٛى...  ٪حٌٖ٘

 ضَن ًٍَضاً ٍذ٠غبً ح٘بٓ الططًٗٔ تًتجط( ... 164 -92 -62 -55 -47: )الوعاه٘ط ٍٚصلٙ( 40

 !الربقئٔ الجَلػ٘ٔ الجسو

 :الٌبهَس ضطًٗٔ ًبٖؿٖ يل٢ الل١ِ لًٌٔ

 162: ظ يٗبئسًب،                        

 ثػَْ٘تِ يلْ٘ب الٗؿب٧ ْٖ ٮثل٘س ٍٗطبض٘ الوٗسسٔ، تطبضًِٗ ْٖ الطة ًٗبًس ثَلع ٮى ٍالل١ِ ْٗس

 ْبلًٌَُ ٪ٟ ،-ضطاسٔ ٍ ٍٖبحٔ ثٛل -الًْسٗي: الوٗسسٔ الٛتت ًٗبضؼ ٍٮًِ ٪رل الٛبْطٓ؟ الًبضهٔ

 !.الل١ِ ًٛج٘ب٧ هًبًس ٍٚل الل١ِ لًٌِ

 الس٠م، يلِ٘ الٌج٘٘ي ٍسبئط ٍالوس٘ح هَس٢ ٍغبٗب تطَٚا اًٝز٘ل يلوب٧ ٪ى الو٭سّ ٍهي ّصا

 :الربقئٔ ٪ًهبضّن هي ًوبشد ٗلٖ ٍْ٘وب. الجَلػ٘ٔ الَحٌ٘ٔ الجسو ٍاٖتَٓا نْطٗبً، ٍضائْن

 :ثَلع ٖٛبٍٗل تٓس٘طاً الٓسا٧ ٍسط اًٝز٘ل يلوب٧

 السٚتَض َٗٗل« 1» الػل٘جٖ ثبلوَت ٪رلٌب هي لًُٙي الوس٘ح ٮى: اٙلوبًٖ ٌْسض الٗس السٚتَض َٗٗل

 ٮى ثل ثح٠ٖ ٪ًب لست لٌٌٖٛ حٖٜ اٙى ٍ٪ًب الوس٘ح هى ٍغٔلت( 20: 2 ٠َ) اٙٗٔ ضطح ْٖ ّوٌس

 الصٕ الل١ِ ثبثي ثبٝهبى هتًلٕ َْْ الزسوبً٘ٔ الح٘بٓ هي اٙى ًلت ٍهب ْٖٛ، الحٖٜ َّ الوس٘ح

 ... -هَس٢ ٪حجسٌٖ
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 ضطًٗٔ يل٢ الٌزبٓ ْٖ ٪يتوس ٍٟ شلٙ ٛرل الًتٕ ّصا استًول«: »21» اٙٗٔ ضطح ْٖ ٖبل ٍ

 .«ْبئسٓ ث٠ ٫ًِٚ الوس٘ح ٮًز٘ل ٗزًل ًِٛ ؾطٍضٗٔ، هَس٢ ٪حٛبم ٪ى ٪ْْن ٍٟ ، هَس٢

 هَتِ ْٖ ٚبى ٍهب ؾطٍضٗبً ٚبى هب ثوَتِ الٌزبٓ ْبضتط١ ٚصا ٚبى لَ ٍ: »ثٖ ٍت السٚتَض ٖبل ٍ

 .«هب حٔسيٌ

 ٚبًت ٍلَ الوس٘ح، لوَت ٚبًت ؾطٍضٗٔ ٫ْٗٔ ٍتٌُزٌ٘ب تًػوٌب الَْ٘ز ضطًٗٔ ٚبًت لَ: ثبّل ٖبل ٍ

 .ٚبْ٘بً لْب الوس٘ح هَت َٚ٘ى ٠ْ لٌزبتٌب رع٧اً الططًٗٔ
__________________________________________________ 

 (1) 

  الحٕ ه٘عاى ٚتبثِ ْٖ/ -

 163: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍضَ٘و  ي٘س٢ ثوَت الططًٗٔ ضسَهبت ًُسد: »َّة استبى زٗي َٖل زضچطزهٌ٘ت تٓس٘ط ْٖ ٍ

 .«ٮًز٘لِ

 «1» لَقط ٖبل ٍ

 .هٛب ٧ٚ ضٖ ْٖ ثٌب لِ ي٠ٖٔ ٍٟ ْٗف، للَْ٘ز ٚبى ًِٛ ٮلِ٘ ًٌهط ٍٟ هَس٢ هي ًسوى ٟ 

 الز٠زٗي ٪ُستبش ٮًِ...   ي٘س٢ يسٍٜ ًِٛ تَضاتِ ٍٟ هَس٢ ًسلن ٟ ًحي: لِ ٨ذط ٚتبة ْٖ ٖبل ٍ

 ًْٛب حٌ٘ئصٚ، ثسئ ٚل ل٘عٍل اٛحٛبم ّصُ لٌُرطد...  ثبلوس٘ح٘٘ي الًططٓ لٜحٛبم ي٠ٖٔ ٍٟ... 

 .ث٫سطّب؟ الجسيبت هٌبثى

 .الٌٛبئس ْٖ تًل١ن ٟ الًططٓ اٛحٛبم ّصُ: ث٘س اسلٖ تلو٘صُ ٖبل ٍ

 ٪ًِ ًٗٔتٗس ٪ى ث٠ئٕ ل٘س التَضآ ٪ى ًٍٗتٗسٍى «ث٘س اسلٖ» اتجبو هي ٍّن «ًَهٌس اًتٖ» ْطٖٔ ٍ

 الٌزبٓ سج٘ل ْٖ َْْ ٪ُذَط، شًَثبً هطتٛجبً ٪ٍ ْبرطاً ٪ٍ ظاً٘بً ٚبى لَ ٪حساٌ ٮى: َٗٗلَى ٍٚبًَا الل١ِ، ٠ٚم

 ّصُ ْٖ ٪ًٓسْن ًٗطَْى ٍالصٗي: هسطٍض َْْ: ٗ٭هي ٍَّ ًٖطُ، ْٖ ثل الًػ٘بى ْٖ َطٔ ٍٮى الجتٔ

 .ثوَس٢ ّ٭٧ٟ غلت ثبلط٘كبى ٠ًْٖتْن الطًطٓ اٛحٛبم

 «2» «ضسل ثطاتطاًس» َٗٗل ٍ

 تًبل٘ن هي الًبلن ٗحطض ٖٚ اًٝسبو ٗسَو رسن ْٖ ه٭ٖتبً ل٘حل ٮثٌِ  اٛسو٢ اٝلِ ٍ٪ذ٘طاً»..  

 .«الربقئٔ هَس٢
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 َّضى َٗٗل ٚوب ٮلْبه٘ٔ ل٘ست هَس٢ ٚتبثبت ٪ى: ٗػطحَى اًٝز٘ل يلوب٧ هي ٨ذط ًٓطٌ ٌّب٘ ٍ

 سلط،: ٮى« 5» َٗٗل حن ٮلْبه٘ٔ، التَضآ ٪ى ٗػسَٖى ٟ رطهي يلوب٧ ٪ى« 4» ٮْٚبضى يي ًٗلًب« 3»

  هَس٢ ٮل٢ ٗٔلْن لن ٪ًِ: غطحَا ّ٭٧ٟ رسس، زٚتَض، هلط، ضٍظى، زاتِ٘،
__________________________________________________ 

 38 ظ ٚبلتلٙ ٍاضز يٌِ ًٗلِ ٚتبثِ( 3 د هي) 40 ظ ْٖ/ -(1) 

 الُطث٘ٔ الٓلسٓ٘ٔ تبضٗد يي ٚتبثِ ْٖ الوًبغط الًه٘ن اًٟٛل٘عٕ الٓ٘لسَِ/ -(2) 

  تٓس٘طُ هي 798 ظ 2 د ْٖ اًٟز٘لٖ الطْ٘ط الوٓسط/ -(3) 

  رطهي يلوب٧ هي ٍَّ/ -(4) 

 2 د تٓس٘طُ هي 818 ظ ْٖ/ -(5) 

 164: ظ يٗبئسًب،                        

 رطهي يلوب٧ تلٗتِ الط٪ٕ ٍّصا يْسُ، ْٖ الوطَْضٓ الطٍاٗبت هي الروسٔ ٪سٓبضُ روى ٍٮًوب ٧ٗ، ضٖ

 سط ٚتت  هَس٢ ٮى: ٖبلَا الوحٗٗ٘ي ٚجبض هي ٍَ٘طُ «َٗس٘ج٘س» ٍٮى ثٌْ٘ن، ٍاًتطط ثبلٗجَل الَ٘م

 .ظٍرتِ ٪ثٖ ضً٘ت ث٘ت ْٖ ٍَّ الٌُن ضايٖ ٚبى حٌ٘وب التَٛٗي

 يل٢ ثِ، رب٧ ٍهب ًجَتِ ٮًٛبض ٪ٍ ٪حٛبهِ ثٌسد الس٠م يلِ٘ هَس٢ يل٢ التزبسطات قطِ ّصُ

 سٌبز ٪ٕ لِ ٍل٘س ثَلع اذت٠ٔ هي ًبضئٔ ٍٚلْب الوصًج٘ي، ثسل لًُٙي ٪ًِ ٪ٗؿبً الس٠م يلِ٘  ي٘س٢

 ٠ْ ذطجٔ يل٢ ٍيلٕ ْٗتل الوَت حْٗب ذك٘ئٔ اًٝسبى يل٢ ٚبى ٮشا ٍ: »التَضآ ًع ظٓيٕنٓ ٮل١ب

( 23 -22: 21 تج) «الل١ِ هي هلًَى الوًلٕ ٛى الَ٘م شلٙ ْٖ تسٌِْ ثل الرطجٔ يل٢ رختِ تجت

 ٪ى ٟ هلًَى، ٪ًِ يلِ٘ تحٛن الٗتل، ثْب ٗستحٕ ثرك٘ئٔ ٗٔٗتل الصٕ يل٢ تحٛن اٙٗٔ ّصُ ٪ى حبل

 للػلت هستحٗبً الوس٘ح ٗزًل الٌبهَس ثلًٌٔ الٓسا٧ سط هرتلٕ ْجَلع هلًَى، هػلَة ٚل

 لًٌٔ، يل٢ ثلًٌٔ ثِ، الو٭هٌ٘ي ذكبٗب ثعيوِ ٗتحول لٖٛ ٍذك٘ئٔ، ٗػلِ هلًًَبً ٗزًلِ حن ثرك٘ئٔ،

 .ثًؽ َْٔ ثًؿْب نلوبت

 :الػلت ثًس الٌبٕ الٓسا٧

 زذل غلجِ ثًس ٪ًِ ظيوَا ثل الس٠م، يلِ٘ للوس٘ح الٓسا٧ سط هي الٌبهَس ثلًٌٔ ٗٛتَٓا لن ٮًْن حن

 .التبل٘ٔ الزسٗس الًْس تػبضٗح ْٖ ٚوب ْْ٘ب، هٓي ٍل٘رل٥ع ٗستحْٗب، يوي ثسلًب ْْ٘ب ٍيص٥ة الٌبض

 !:ٍيصاثِ الزح٘ن ْٖ الٓبزٕ زذَل -الٓسا٧ تٛولٔ
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: 2 و 1) «ْسبزاً رسسُ ض٪١ ٍٟ الْبٍٗٔ ْٖ ًٓسِ ٗتط٘ لن ٪ًِ الوس٘ح ٖ٘بهٔ يي ٍتٛلن سجٕ» 

 ٪رل هي ٍاحسٓ هطٓ ت٫لن ٪ٗؿبً الوس٘ح ْٯى( ... »4: ْ٘ل٘ت) ٍ( 31: 2 َٚ) ْٖ ٍهخلِ( 31

  ْٖ هٔحٖ ٍلٛي الزسس، ْٖ هوبتبً الل١ِ، ٮل٢ ٗٗطثٌب لٖٛ اٛحَؤ، ٪رل هي الجبض٘ -الركبٗب

 165 :ظ يٗبئسًب،                        

 (.19 -17: 3 ثكطس) «السزي ْٖ التٖ لٜضٍاح ل٘ٛطظ شّت ٪ٗؿبً، ِْ٘ الصٕ الطٍح

 !:ٍالط٘بق٘ي اًٝز٘ل هس٘ح ثجي رٌْو٘ٔ هحبزحٔ

 الزح٘ن ْٖ هحبزحٔ الط٘بق٘ي ٍث٘ي ثٌِ٘ زاضت ٪ًِ( 17: 15) -اٝغحبح ًَ٘ٛزٗوَس ٮًز٘ل ْٖ ٍ

( م 16: 3 ـ)  الٌػبض١ غ٠ٓ ٚتبة ْٖ ٍٚصلٙ ٍالطربل، ٍاٛقٓبل الٌسب٧ هي ْْ٘ب هي ٍذلع

 (:76 ،75 ،64 ،60 ظ) ٍٖت٘ٗ٘سوَى( 6 ظ) الحَاضٗ٘ي ٍٮيتٗبز

« 1» ٍ٪ٍضٗزبًس اٝسٌٛسضٕ ٪ٚل٘وٌؿس: ٍالٗسٗسبى غلجِ، ثًس الزح٘ن زذل الوس٘ح ٪ى

 .اًٝز٘ل ثطبضات هي شلٙ ًٗتجطٍى

 .«ٚبْطاً اًٝز٘ل٘ٔ الجطبضٓ ّصُ هٌٛطٕ ًٗتجط( »م 347) ٚطٗستَم الٗسٗس ٍ

 !:ٍيص٥ة الزح٘ن زذل اًٝز٘ل هس٘ح

 «.2» ْ٘لجس ٍهٛبضٓبت( 19 -17: 3 ثف ٍ -31: 2 و 1) ْٖ ٚوب ّصا ٍ

 ٮل٢ الل١بَّت هي الوس٘ح ضثٌب ًعل لوٛب: »الزح٘ن ْٖ يصاثِ تَرِ٘ ْٖ هبضق٘طٍس الٗس َٗٗل ٍ

 ٍٛرلِ الجططٗٔ الًَاضؼ رو٘ى ٗتحول ٪ى ٍٟثس ٚبى لصلٙ الجططٕ، الزخوبى ٍلجس الٌبسَت،

 .«ثطّبى ٮل٢ الًٗ٘سٓ ّصُ تحتبد ٍٟ هٌْب، ٪ّلْب ٍذل١ع ْْ٘ب ٍيص٥ة الٌبض رح٘ن زذل

 .«ي٘ت ٍٟ ِْ٘ ضٗت ٍٟ ئصة ٮًِ ٪رل: »ٍلّ َٗسّ الٗس َٗٗل ٍ
__________________________________________________ 

 (1) 

 اٚل٘وٌؿس ٍ الوس٘ح٘ٔ اٍٛل٢ الٗطٍى ْٖ اٟسٌٛسضٗٔ ٌٚ٘سٔ ْٖ اٟستبشٓ ٪ٚجط هي ّوب/ -

  م 154 هبت اٍضٗزبًس اى ٚوب م 214 ٍْبتِ ٍ استبشاٍضٗزبًس

  ثسلَٖ٘ت ـ الٛجط١ ضٍه٘ٔ ْٖ: 1669 الًَس َٚز ْ٘لجس ت٫لّ٘/ -(2) 

 166: ظ يٗبئسًب،                        
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 شلٙ يي ٍس٫لتِ ثبقط، هى هٌبنطٓ لٖ رطت« 1» اٛي٠م ٪ً٘س ٚتبثِ ْٖ اٝس٠م ْرط َٗٗل ٍ

 «.2» «هٌب ثسلًب ٍيص٥ة الزح٘ن زذل الوس٘ح ٮى: »غطاحٔ ثٛل ٫ْربثٌٖ

 رسسُ، يي الوٌٓػلٔ ثٌٓسِ الزح٘ن ٮل٢ هَتِ ثًس الوس٘ح ًعل« »3» الًٗبئسٕ الل١بَّت ْٖ ٍ

 الطسل ٖبًَى ٗتؿوي( اٙثب٧ رح٘ن) الوس٘ح ٗسَو ٖجل هبتَا الصٗي اٛثطاض ًَٓس هٗط٢ َّ الزح٘ن

( 40)( ) ٖبًَى ٍٚصلٙ «الزح٘ن ٮل٢ ًعل ٍ: »الًجبضٓ ّصُ( الربهس الٗطى) لِ غُ٘ٔ ٪حسث ْٖ

 اًهط 429) ثٌٓسِ لٛي...  «الزح٘ن ٮل٢ ًعل ٍ» زٖٔ ث٫ٚخط ًٗلي( 1215) الطاثى ال٠تطاًٖ ٍالوزوى

385.) 

 ثل الطاسًَ٘بلسن، هصّت ٗعين ٚوب الَحٌ٘ٔ، ثبٛسبق٘ط الزح٘ن ٮل٢ الوس٘ح ًعٍل لًٗ٘سٓ غلٔ ٟ

 الٌَٓس ْْ٘ب تَرس ٍالٗ٘بهٔ الوَت ث٘ي الَرَز هي ٗرتع هب ْٖ الٗسٗن الًْس َٗحٖ ٗطتجف

 .الزح٘ن ْٖ رسوْب يي الوٌٓػلٔ

 ثلكي ْٖ ًَٗبى ٚبى هخلوب: »ٍٖ٘بهتِ هَتِ ث٘ي ْ٘وب الزح٘ن ْٖ هَٛحِ ٮل٢ هلوٟحبً ٗسَو َٗٗل ٍ

 ل٘بل ٍح٠ث ٪ٗبم ح٠حٔ اٛضؼ ٖلت ْٖ اًٝسبى اثي َٗٛى ٚصلٙ ل٘بل، ٍح٠ث ٪ٗبم ح٠حٔ الحَت

 ْٖ ٗتػَضًٍِ ٚبًَا الصٕ الزح٘ن ثل الٗجط، تًٌٖ ٟ «اٛضؼ ٖلت ْٖ» ٍٚلؤ( 40: 12 هت٢)

 الوٗبثل «الزح٘ن رَِ هي» 3: 2 ًَٗبى سٓط ًع ٮلٌ٘ب َٗحِ٘ التٓسط١ ٍّصا اٛضؼ، رَِ

 هٗط الزح٘ن ْٖ ستَٛى الٗ٘بهٔ اًك٠ٔ ًٗكٔ ث٫ى الَٗل ٮل٢ الٗسٗن الًْس ه٘ل ٍٚصلٙ ّصا، لٌػٌب

 .الزسس يي الوٌٓػلٔ الٌَٓس
__________________________________________________ 

 (1) 

 ْٖ يٌِ ًٌٗل هب ٍٚخ٘طاً الوس٘ح٘ٔ يل٢ ضزاً ّصا ٚتبثِ ٍالّ ٫ْسن اًز٘ل٘بً ٚج٘طاً ٖس٘سبً ٚبى/ -

 ٌّب هوب ثحَحٌبٚبلٛخ٘ط هرتلّ

 (تًبل٢ الل١ِ ضحؤ) اٝس٠م ْرط ٍث٘ي ثٌِ٘ هٌبنطٓ ْٖ ٚبًت ٪ٗؿبً ٍلّ هي السبلٓٔ الزولٔ/ -(2) 

 101 ظ 2 د اٍث لَزٍٗ ت٫لّ٘/ -(3) 

 167: ظ يٗبئسًب،                        

 (:7 -6: 10 ضٍم) الزح٘ن ْٖ الوس٘ح هَٛث ثَلس الٗسٗس ٍ
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 اًٝكبٖٚ ٪ٌَبقَ٘س الٗسٗس ٚوب الزح٘ن، ٮل٢ الوس٘ح ثٌعٍل الَٗل يل٢ ٗزوى التٗل٘س ٍ

 ٗوٌِٛ هي: »ثَٗلِ روًب٧ الٌٛ٘سٔ ٮٗوبى ٗوخ٥ل ٪ٍَسكٌَ٘س ٍالٗسٗس ثصلٙ، ٗػطحبى ٍاٗطٌٗبٍس

 ٪ٗؿبً الوٌتحلٔ ٍالٛتت( 3: 2 -124 ضسبلٔ) الو٭هي َ٘ط س١َ الزح٘ن ٮل٢ الوس٘ح ًعٍل ٮًٛبض

 .«الزح٘ن ٮل٢ الوس٘ح ثٌعٍل الٌٛ٘سٔ ٮٗوبى يل٢ تطْس

 هٌِ اٛثطاثط ترل٘ع يبهٔ، الل١بَّت يلوب٧ َٗٗل هب يل٢ الزح٘ن ٮل٢ الٌعٍل ّصا َبٗٔ ٍ

 التًل٘ن ،5: 52 -3 تَهب الٗسٗس اًهط) الكَثبٍٗٔ الط٬ٗٔ ْٖ ٮضطاْٚن ٪ٕ الٓسا٧، ثخوبض ٍترػ٘ػْن

 («.6: 6 -1 الطٍهبًٖ الوس٘حٖ

 :الزح٘ن ْٖ الَحٌ٘٘ي ٨لْٔ

 ٚوخل: يٌْب اٛهَات ل٘رلػَا زذلَّب غلجْن، ثًس الَحٌ٘٘ي ٨لْٔ الٌبض رح٘ن ْٖ زذل ٍٚوب ّصا

 .السوب٧ ٮل٢ غًَزُ ٖجل الٌبض زذل ْٯًِ الٌَْز، هٌزٖ «ٚطضٌِ»

 .«َٚتعلَٛتل» «يكبضز» ٍ «ثبلسٍض» ٍ «ّطٖل» ٍ «ثبذَظ» ٍ الًصضا٧ اثي «٪ٍزً٘س» ٍ

 الٌبض زذَل تؿح٘تْن تٛولٔ ٪غجحت الصٗي الَحٌ٘٘ي ٨لْٔ يي تطرؤ الٌبضٕ اًٝز٘ل ْوس٘ح ٮشاً

 ! ..للٌبض ٪ّل ّن ٮًوب اٛثطاض ٫ٍٛٗى اٛثطاض،

 .الًٗل الٌٗل هٌبٖؿتْب ضَن الٓسا٧ ٍسط الػل٘ت حَل ٪ٍّبم ذطاْبت هي ضصضات ْْصُ

 يلوب٧ هي الًتٕ٘ ٍالًْس اًٝز٘ل هي الٓسا٧، سط ٌٗبٖؽ الصٕ الٌٗل َّ هب: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 .اًٝز٘ل

 :ٍالػل٘ت الٓسا٧ سط ْٖ ٍالًلوب٧ اًٝز٘لٖ الٌٗل تٌبٖؽ

 168: ظ يٗبئسًب،                        

 -31: 26 هت٢) «الػلت ل٘لٔ للحَاضٗ٘ي هربقجبً الوس٘ح ٖبلْب: الل٘لٔ ّصُ ْٖ ْٖ٘ تطَّٛى ٚلٛن» 

 اٝثكبل ضبّساً ٖٗٛٓ ثِ اٝٗوبى ْٖ ٪م غلجِ ْٖ ٪ٚبى سَا٧ الطٙ٘ ٍّصا ،(27: 14 هطٖس -ٍ

 ٚتبثبتْن، ْٖ ضْبزاتْن رو٘ى ٝثكبل ٪م للصًَة، ؾحً٘ٔ ثطرػِ غٔلت ٪ًِ: ٪ًبر٘لْن ْٖ ضْبزتْن

 الػلت ٖػٔ ذػَظ يل٢ الطٙ ّصا ًحول اًٝز٘ل ث٫ّل ًط٪ِ ٮش ًٍحي الػلت، ضْبزٓ ٍهٌْب

 ٪م الوس٘ح َّ الوػلَة ٪ى ٮشى ًٗٔلن ٠ْ الل٘لٔ، تلٛن يي ٍضٍّب التٖ الٗػع ٪ّن هي ٍّٖ

 .َ٘طُ؟

 ( »..34 -32: 7 َٗحٌب) ْٖ ٍٚوب توسِٛ، لن الَْ٘ز ٪ٗسٕ ٪ى: الس٠م يلِ٘ الوس٘ح هٗبٟت هي ٍ
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 حن ثًسٔ ٗس٘طاً ظهبًبً هًٛن ٪ًب ٗسَو لْن ْٗبل. ل٘وسَُٛ ذساهبً الٌْٛٔ ٍض٬سب٧ الٓطٗسَ٘ى ٫ْضسل

 ٚوب «ت٫تَا ٪ى ٪ًتن تٗسضٍى ٟ ٪ًب ٪َٚى ٍح٘ج تزسًٌٍٖ ٍٟ ستكلجًٌَٖ ٪ضسلٌٖ الصٕ ٮل٢ ٪هؿٖ

 ٗٛبضت ٍٍٔٔض٘نِ ح٘ط٘ن ثَه٘ن ّطب ٪حطٕٓ ٍِ: ٖبئلٔ الػلت ْطٗٔ تٛص٥ة زاً٘بل ْٖ تػطٗحِ ٌٍّب

 ٍَ٘ط...«  ٍٗرتٖٓ الوس٘ح ٌٗٗكى ٪سجَيبً ٍست٘ي احٌ٘ي ثًس ٍ: »٪ٕ( 37: 9 زاً٘بل...« ) هبض٘حٓ

 يي تًج٘طاً ٮل١ب ل٘س ْٯى الٌبس، يي ٍاٟذتٓب٧ ثبًٟٗكبو الػل٘جٖ الوَت يي ًٗجٛط ٟ ٪ًِ ذٖٓ

 ٚلٛن» الس٠م يلِ٘ يٌِ سجٕ ٚوب يٌْن ٪هطُ ٍاذتٓب٧ ٪يٌْ٘ن يي ٍاذتٓبئِ ح٘بً ٧ السبم ٮل٢ غًَزُ

 .«الل٘لٔ ّصُ ْٖ ْٖ٘ تطَّٛى

 تػسٗٗبً ًٛصثْوب ٪ٍ توسِٛ، لن الَْ٘ز ٪ٗسٕ ٍ٪ى غلجِ، يسم ْٖ ٍالوس٘ح هَس٢ ًػسٔ ٪ى ْٯهب ٮشاً

 !.الَْ٘ز ؾُف تحت غلت ٪ًِ ٍالٌػبض١ للَْ٘ز

 :اًٝز٘ل يلوب٧ ث٘ي الػل٘ت ٮستٌٛبض

 !!.الػل٘جٖ الًصاة ذطأْ ٗستٌٛطٍى الوس٘حَ٘ى الًجبٖطٓ الًلوب٧

 ثَرِ ٗػسَٖا لن هٓي اًٝز٘ل ٪ّل هي قَائّ ٌٍّب٘...  اٍّٛبم ّصُ ٚصلٙ ٗٔعَٗٓى ضت٢ ْٙطَٔ ٍ

 استرَٓا حت٢ الػل٘ت، يل٢ ٍهبت سٔوٟطَ الوس٘ح ٪ى الَرَُ هي

 169: ظ يٗبئسًب،                        

 :ٗلٖ ٚوب تبضٗرِ ْٖ« 1» هَسْ٘٘ن ٗصٚطّن هي ٍهٌْن الػل٘ت، ثبلػلت

 الوبً٘سَ٘ى، التبتجبً٘سَ٘ى، الجبضزٗس٘بًَ٘ى، الوطٚجًََ٘ى، الٛبضثَٚطاتَ٘ى، السبقطٌَٗسَ٘ى،

 .الُلٌكبً٘بئ٘ٔ الوَسًَ٘٘ٔ، السٍس٘ت٘ٔ، الجَل٘سَ٘ى، الجبضسٛبلًََ٘٘ى،

 :ٗلٖ ٚوب اًٝز٘ل يلوب٧ هي ًٓط ضْبزات ٌّب٘ ٍ

 يل٢ ضجِْ ٪ُلٖٗ ث٫ًِ ٍَٗٗل ٍغلجِ ي٘س٢ ٖتل ٌٗٗل الٗط٨ى ٮى« 2» اضزٍاضسَ٘س الوَسَ٘ ٖبل

 هٌْن ًػطاً٘ٔ، قَائّ يٌس هَرَز الٗط٨ى ٖبلِ ٍهب ٖتلَُ، ٪ًْن ٍنٌَا ِْ٘ الَْ٘ز ُْلف َ٘طُ،

 س٘وَى» يل٢ ضجحِ ٪لٖٗ( الػلت لوحل شاّت َّ ٍ)  ي٘س٢ ٪ى ًٗتٗسٍى ٚبًَا هجبس٘ل٘سًَّٗ

 الَْ٘ز هؿكْسِٗ يل٢ ل٘ؿحٙ ًٓسِ ٪ذ٢ٓ حن يلِ٘، س٘وَى ضجح ٍ٪ل٢ٗ توبهبً، «السطٗبًٖ

 .الُبلك٘ي

 هي ْػلٍ يل٢ يخط ٍٖس ، ي٘س٢ ثسل غلت الحَاضٗ٘ي ٪حس ٪ى ٖطضٍا ْٯًْن: الس٘طًخَ٘ى هٌْن ٍ

 .الجبسل٘سٌٗ٘٘ي ٠ٚم ًٓس ٠ٚهِ ٍٮشا الحَاضٗ٘ي ٚتبة
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 .الطْ٘س َٗستٌَ٘س تلو٘ص تبت٘بًَس ٪تجبو: التبت٘بًَسَ٘ى هٌْن ٍ

 تَهب ٍ ٍَٗحٌب٪ًسضاٍس ثكطس ٪ذجبض ِْ٘ «الطسل ضحلٔ: »ٗسو٢ ٚتبثبً ٖط٪ ٮًِ: َْتَ٘س ٖبل

 -غبلجِ٘ هي ثصلٙ ؾحٙ ٍٖس َ٘طُ، غٔلت ٍلٛي ٗٔػلت لن الوس٘ح ٪ى: »ِْ٘ ٖطض ٍهوب ٍثَلس،

 التٖ ٍالطسبئل اٛضثًٔ اًٛبر٘ل تربلّ التٖ الٛتت ٖطا٧ٓ حط١هت ٖس اٍٛل٢ هزبهًْن ٪ى ٍ

 ٌٗٛط ًطاُ: ثطًبثب ٚٯًز٘ل هٌْب سلن هب ًط١ ٍٮًٌب الٛتت، تلٙ ٗحطَٖى ٪تجبيْن ْػبض ايتوستْب،

 .«للٗط٨ى ٍٖٓبً الػلت
__________________________________________________ 

 اًٟز٘ل٘ٔ ال٠َّت هساضس ْٖ ٗسضس ٚبى الصٕ الطْ٘ط اٟستبش َّ/ -(1) 

 يٗ٘سٓ ٚتبثِ ْٖ الوسلو٘ي ثوًبضؾٔ الوطَْض ثبضٗس ْٖ الٓطًسٖ اًٟس٘تَضٕ ايؿب٧ ٪حس/ -(2) 

 49 ظ الٌػطاً٘ٔ الوسبئل ثًؽ ْٖ الوسلو٘ي

 170: ظ يٗبئسًب،                        

 :الػلت ضٍاٗٔ ْٖ اًٛبر٘ل تٌبٖؽ

 :اًٛبر٘ل ث٘ي ْْ٘ب التبل٘ٔ التٌبٖؿبت الػلت ذطأْ َّٗي هوب ٍ

 الوس٘ح َّ ٪ًِ َٗحٌب ٍْٖ «الٗ٘طٍاًٖ سوًبى» حبهلِ ٪ى: ٍلَٖب ٍهطٖس هت٢ ْٖ: الػل٘ت حبهل

 .ًٓسِ

 .ثوط٦ ذوطاً ٚبى ٪ًِ: ٍهطٖس ثوط٦، هوعٍربً ذلًب ٪يكَُ ٪ًْن هت٢ ْٖ: الوػلَة ضطاة

 ٪ى َٗحٌب ٍْٖ يلْ٘ب، ٍاٖتطيَا ح٘بثِ اٖتسوَا ٪ًْن ٍلَٖب ٍهطٖس هت٢ ْٖ: ح٘بثِ يل٢ اٖٝتطاو

 .ْحست ٖو٘ػِ يل٢ اٖتطيَا ٪ضثًٔ، يلْ٘ن الوٗسَم

 حن الَْ٘ز، هلٙ ٗسَو َّ ّصا: ٚبلتبلٖ هٛتَثٔ ض٪سِ َْٔ رًلَا: هت٢ ْٖ: ض٪سِ َْٔ ٚتت هب

 .الطٍهبً٘ٔ يَؼ ثبلل٠تٌ٘٘ٔ ٪ًْب: ٍَٗحٌب ٍيجطاً٘ٔ، ٍضٍهبً٘ٔ ًَٗبً٘ٔ ث٫حطِ ٚبًت ٪ًْب لَٖب ٗػطح

 ٗصٚط لن َٗحٌب الوصًج٘٘ي، هي ٚبًب ٪ًْوب: ٍلَٖب لػٛ٘ي، ٚبًب ٪ًْوب ٍهطٖس هت٢ ْٖ: الوػلَة ضْٕ٘

 .رطٗوتْوب

 ٍالطَ٘خ الٌْٛٔالٛتجٔ ٍض٬سب٧ الوبضٍى ثِ استْع٪: ٍلَٖب ٍهطٖس هت٢ ْٖ: ثبلوػلَة الوستْعئ٘ي

 ٪ًْن َٗحٌب ٍْٖ ٗرلػْب، ٪ى ٗٗسض ْوب ًٓسِ ٍ٪هب ٨ذطٗي، ذل١ع: ثَٗلْن هًِ ٚبًب اللصاى ٍاللػبى
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 هوب ض٘ئبً ٗصٚط ٟ ٍلٌِٛ الػلت ٍٖت حبؾطاً ٚبى ٪ًِ ضَن الَْ٘ز، هلٙ ٗب يل٘ٛن الس٠م: ٖبلَا

 !.الخ٠حٔ ٚتجِ

 الخ٠حٔ ،«ًٗٓلَى هب ًٗلوَى ٟ ًْٛن لْن آَط ٪ثتبُ ٗب» الوس٘ح َٖل: لَٖب ْٖ: الوػلَة زيب٧

: ضبّسٍا هوي ت٫ٚسُ ثًس ٮل١ب ض٘ئبً ٗٛتت ٟ ٪ًِ ٮًز٘لِ ثساٗٔ لَٖب ٍيس ضَن ٗصٚطٍّب، لن اٙذطٍى

 الوس٘ح ٪ى: السيب٧ ّصُ ه٢ًٌ ٮى ٮش الٌػطاً٘ٔ، يل٢ ٖبؾ٘ٔ ؾطثٔ ٪ًْب ٍضَن اٙذطٗي، الخ٠حٔ ٪ٕ

 ْبيلِ٘، هي ذك٫ً الػلت ًٗٔتجط ٮش الرك٘ئٔ، يي ْسا٧ٖ ٗٔػلت لن ٍ٪ًِ ٧ٗ، ضٖ اٛهط هي ث٘سُ ل٘س

  اٛغَل ٪ّن هي تًج٘طّن حس يل٢ الرك٘ئٔ يي ٍالٓسا٧

 171: ظ يٗبئسًب،                        

 !.الوس٘ح٘ٔ

 َٗحٌب ٍ ٍاحسٓ، هطٓ لَٖب ٍْٖ هط١ت٘ي، غطخ الوػلَة ٪ى ٍهطٖس هت٢ ْٖ: الوػلَة غطذٔ

 .ٗػطخ لن ٪ًِ: الخ٠حٔ ٗٛصة

 ٮلْٖ: ٪ًِ ضٖس ٍهت٢ ضٍحٖ، ٪ستَزو ٗسٗٙ ْٖ ٪ثتبُ ٗب: ٖبل ٪ًِ َٗحٌب ْٖ: الوػلَة ٠ٚم ٪ذط

 .تطٚتٌٖ لوبشا ٮلْٖ

 .َْٗشا ٪ًِ ي٘س٢ ثسل غٔلت الصٕ ثبسن ثطًبثب الٗسٗس ٮًز٘ل غطّح ٖس ٍ

 :هًٌبُ هب« 1» «اٛلوبًٖ ًَٗسي شٕ الوَسَ٘اضتست» ٖبل ٍ

 هي ضبثِْ ٍهي ثَلع ٍهرتطيبت هجتٛطات هي َّ ٍالٓسا٧ الػلت ثوسبئل ٗرتع هب رو٘ى ٮى

 .اٛغل٘ٔ الٌػطاً٘ٔ ٪ُغَل هي ٟ الوس٘ح، ٗطٍا لن الصٗي

 شلٙ هي ْ٘ستٌتذ اله٠م، ٍٮسسال الُلس ٍٖت ْٖ ٚبى الحٛن تٌٓ٘ص ٮى«: »2» «هلوي» ٖبل ٍ

 يلْ٘ن، الٗتل حٛن هٌتهطٗي الٗسس سزَى ْٖ ٚبًَا الصٗي الوزطه٘ي ث٫حس الوس٘ح استجسال ٮهٛبى

 .«الٗط٨ى ٍغسْٖٛن الكَائّ ثًؽ ايتٗس ٚوب

 ٖبل حت٢ الٗتل، الػلت هس٫لٔ ٖجَل ضْؿت اٝس٠م ٖجل الططٖ٘ٔ الطًَة ٪َلت ْٯى ثبلزولٔ ٍ

 الجطاّ٘ي ؾوي هي ّٖ -الػلت ثًس الوس٘ح ٖ٘بم -الٗ٘بهٔ حبزحٔ ًٓس ٮى: الجبس٘ل٘سٕ الجبس٘لَ٘س

 ّصُ ًٍٖت الصٗي ّن سَضٗب ًػبض١ ٪ى ٍهًلَم الوس٘ح، شات يل٢ الػلت حػَل يسم يل٢ السالٔ

 الوػطٗ٘ي ًػبض١ هي ربٍضّن هي ٍٚصلٙ ثحٗ٘ٗتْب، الًلن ٮل٢ الٌبس ٪ٖطة ْْن ثٌْ٘ن الحبزحٔ

 .الوسبْٔ ٍٖطة الزَاض لحػَل ٍَ٘طّن
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 :الوس٘ح غلت حَل هس٘ح٘ٔ ٪ُذط١ ضجْبت
__________________________________________________ 

 الٌػطاً٘ٔ السٗبًٔ تبضٗد هي 1 د ْٖ/ -(1) 

 142 ظ الحٕ الٌػطاً٘ٔ إ اٝس٠م ٚتبثِ ْٖ/ -(2) 

 172: ظ يٗبئسًب،                        

 الصٗي ٚصا ٍ اٛحطاض، ٪ٍُضٍثب يلوب٧ هي الوسٖٗ٘ي ثًؽ يي ٗٔط١ٍ: الػل٘ت يل٢ ٗوت لن الوػلَة

 يلِ٘ ٪َُوٖ ثل ٗوت، لن( َ٘طُ ٪م هس٘ح٘بً ٚبى هْوب) غٔلت الصٕ ٪ى «الًٗل٘٘ي الوس٘ح٘٘ي» ٗسٛوَى

 الحزط ضًَْا الصٗي رب٧ ٮشا حت٢ اللٓبئّ، ٍ٪ل٢ٗ ٪ْبٔ الٌبٍٍس، شلٙ ْٖ ٍٍؾى ثبللٓبئّ ٍلُّٛ

 .٪يسا٬ُ ثِ ًٗلن ٟ حت٢ الٌبس، يي ٍاذت٢ٓ ذطد ْٟتٗبزُ

 ٗوٛج لن الوٗبتل، هي ل٘ست ٍّٖ ٍضر٠ُ، ١ٓٚبُ ال١ب هٌِ ٗزطح لن الوػلَة ٪ى: ثطاٌّْ٘ن هي ٍ

 ثبلحطثٔ رطح لوب ٍ٪ًِ ٪ٗبم، يسٓ الػٓٔ ّصُ يل٢ ًٗ٘ص ٪ى ٗوٛي ٍٚبى سبيبت، ح٠ث ٮل١ب هًلٗبً

 .تبهبً غلجبً ٗٛي لن شلٙ ٮى: ٖبلَا ثل شلٙ، هٌِ ٗرطد ٟ ٍالو٘ت ٍهب٧ٗ، زمٗ هٌِ ذطد

 

« 635 ظ الٛتبة ث٘بى ْٖ اٛلجبة شذ٘طٓ: »ْٖ رب٧ هب الط٪ٕ ّصا ضَ٘و يل٢ الطبّس هي ٍ

 :ٚبلتبلٖ

 ثْطزٍا٘» هى استٓعتْن هي ْوٌْن...  ضت٢ هصاّت الوًزعٓ تلٙ تٛصٗت ْٖ ٍالزبحسٗي للٛٓطٓ

 ٍزْي ح٘بً الػل٘ت يي ًعل ٗسَو ٮى: ٖبلَا ٪ى ٮل٢ الٛٓط، ٍٍسبٍس الزْل حوبٖٔ «َتلت ٍثَلس

 .ح٘بً الٗجط ْٖ

 !:الوس٘ح ضجِ٘ َْٗشا

 يبه٘بً ضرلًب ٍٚبى الوس٘ح، ٗسَو يل٢ زل١ الصٕ َّ اٛسرطَٗقٖ َْٗشا ٪ى يل٢  الٌػبض١ اتٓٗت ٍ

 يطط، اٝح٢ٌ حَاضِٗ٘ ٪تجبيِ ذَاظ هي ٍغبض الوس٘ح تجى ثَْشا، ٪ضؼ ْٖ «ذطَٗت» ثلسٓ هي

 تطروتِ ْٖ اًٝٛل٘عٕ( سبٗل رَضد) ًٗل ٚوب ذلِٗ ٢ْ الوسح٢ ٗطجِ ٚبى َْٗشا ٪ى الُطٗت ٍهي

 ٍالٛطثَ الس٘طًخ٘٘ي» ٮل٢ الَٗل ّصا ٍيعا ًٗل يوطاى، ٨ل سَضٓ يل٢ يل١ِٗ ْ٘وب الوز٘س، للٗط٨ى

 َْٗشا َّ غٔلت الصٕ ث٫ى: ٍغطّحَا الوس٘ح غلت ٪ًٛطٍا الصٗي الٌػبض١، ْطٔ ٪ٖسم هي «ٚطات٘٘ي

 .«تبهبً ضجْبً ٗطجِْ ٚبى الصٕ
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 173: ظ يٗبئسًب،                        

 يل٢ حٓبنبً لٌْٛن ٍرسٍُ، ٍهب اْتٗسٍُ ح٘ج الػلت، ٖػٔ ثًس ْٗٙس َْٗشا ٪ى: هزوًَى الٌػبض١ ٍ

 :ٚبلتبلٖ َْٗشا َْْٗسٓ ٍرَْٛا الوس٘ح غلت ٪ُٚصٍثٔ

 ثرى يل٢ شلٙ حولِ حت٢ الَْ٘ز، ٍٮل٢ الوس٘ح ٮس٠هِ هي ٚبى هب يل٢ ًٍسم ٪سّ َْٗشا ٪ى

 شلٙ ْٖ ًٓسِ يٗل ٪ٍ( 10 -3: 27 هت٢) ِْ٘ ًٓسِ ٍذٌٕ حٗل ٮل٢ ْصّت( اًٝتحبض: )ًٓسِ

 (.18: ٪يوبل) الحٗل

 :٪ًٓسْن اًٝز٘ل يلوب٧ ث٘ي الػلت ٖػٔ ْٖ الَْ٘طٓ ٍالطَٛ٘ الر٠ْبت هي ّٖ ّصُ ٍ

 .الوس٘ح ضجِ يلِ٘ الول٢ٗ َْٗشا غٔلت ٍٮًوب ٗػلت لن الوس٘ح ٪ى -1

 .ذَلٗ٘بً الوس٘ح ضجِ٘ ٚبى َْٗشا -2

 .الػل٘ت يل٢ ٗوت ٍلن غٔلت الوس٘ح ٪ى -3

 .الػل٘ت يل٢ ٍهبت غٔلت ٪ًِ -4

 ثتطبضًِٗ الوس٘ح ؾًَ٘ٛا الصٗي ٍ٪تجبيِ ثَلع اذت٠ٔ ٮل١ب ٍحٕ٘، يوبز يل٢ الطاثى الَٗل ًٗتوس ٟ ٍ

 .الوٗسسٔ

 هب الس٠م يلِ٘ غلجِ يسم يل٢ -الوس٘ح ت٠ه٘ص ٪ٍل الٗسٗس ثطًبثب هي -ٮًز٘لٖ غسٔ ضبّس ٍ

 :ٗلٖ

 :ٍالػل٘ت ثطًبثب

 ًَٗز هي ٖكًٔ ثخ٠ح٘ي ت٠ه٘صٕ ٪حس ٍٗ٘جًٌٖ٘ التحٓم يلٖٛ ٗزت ّصا ٛرل ٪ًِ: ثطًبثب ٗب ْبيلن» 

 ٍس٘تُ٘ط اٛضؼ هي س٘ػًسًٖ الل١ِ ٛى ثبسوٖ، ٗٗتَل ٗجًٌٖ٘ هٓي ٪ى هي ٗٗ٘ي يل٢ ْٯًٖ ٍيلِ٘

 الًبض شلٙ ْٖ ٪هٛج ه٘تٔ ضط١ ٗوَت لوب ْٯًِ شلٙ ٍهى ٮٗبٕ، ٪حس ٚل ٗهٌِ حت٢ الربئي هٌهط

  الل١ِ ضسَل «هحوس» رب٧ هت٢ ٍلٛي...  الًبلن ْٖ قَٗلًب ظهٌبً

 174: ظ يٗبئسًب،                        

 ّصا سً٘كٌٖ٘ الصٕ هس٘٘ب ثحٗ٘ٗٔ ايتطْت ًٖٛ ّصا الل١ِ ٍسً٘ٓل الَغؤ ّصُ يٌٖ تُعال الوٗسس

 ٍ( 18 -13: 112: ثطًبثب) الو٘تٔ تلٙ ٍغؤ هي ٧ٗ ثط١ ٍ٪ًٖ حٖ٘ ٪ًٖ ٪يطِ ٪ى ٪ٕ الزعا٧،

(220 :9- 20.) 
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 الًز٘ت الل١ِ ٫ْت٢ ً٘بهبً ٚلّْن الت٠ه٘ص ٍٚبى. ٗسَو هٌْب ٪ُغًس التٖ الُطْٔ ٮل٢ ثًٌّ َْٗشا زذل ٍ

 .ٗسَو ٪ًِ ايتٗسًب ٪ًٌب حت٢ ث٘سَو ضجْبً ْػبض الَرِ ٍْٖ الٌكٕ ْٖ َْٗشا ْتُ٘ٛط يز٘ت، ث٫هط

 َّ سٟ٘س ٗب ٪ًت: ٍ٪رجٌب تًزٛجٌب لصلٙ الوًلن، ٚبى ٪ى لٌ٘هط ٗٓتص ٪ذص ٪ٗٗهٌب ٪ى ْجًس َّ ٪هب

 .اٙى؟ ٪ًس٘تٌب. هًلوٌب

 .اٛسرطَٗقٖ؟ َْٗشا تًطَْى ٟ حت٢ ٪َج٘ب٧ ٪ًتن ّل: هجتسوبً ْٗبل َّ ٪هب

 ٍرِ ٚل هي ث٘سَو ضجْ٘بً ٚبى ًِٛ َْٗشا يل٢ ٪ٗسْٗن ٍ٪لَٗا الزٌَز زذلت ّصا َٗٗل ٚبى ثٌ٘وب ٍ

 (.9 -1: 216 ثطًبثب)

 ْلٗس هٌب؟ ّطثت لوبشا هًلن ٗب: ثبَٚى ٍّن ْٗبلَا. ٍَٗحٌب ًٍَٗٗة ٗٛتت الصٕ َْرسُ ٗسَو ٪هب

 يلوت ًٖٛ ّطثت ٮًوب: ٗسَو ٫ْربة. ثبٚ٘ي قلجَ٘ ٚلْن الت٠ه٘ص ٮى ثل حٔعا٢ً، ًٍحي قلجٌب٘

 ٍضَ٘خ الٌْٛٔ ض٬سب٧ يلٖٛ ْسَ٘ٗم ٍر٘عٓ، ثطّٔ ثًس ستطًٍِ هب لٖ ٧ ٢ْ٘ٗ الط٘بق٘ي هي ر٘طبً ٪ى

. ٮسطائ٘ل هلٙ ٪َتػت ٪ى ٗربَْى ًْٛن ثٗتلٖ الطٍهبًٖ الحبٚن هي ٪هطاً ٍس٘كلجَى الطًت

 الل١ِ ٍلٛي. هػط ٮل٢ َٗسّ ث٘ى ٚوب ٍٗسلوٌٖ ٗجًٌٖ٘ ت٠ه٘صٕ هي ٍاحساً ْٯى ّصا يل٢ ٍي٠ٍٓ

 هي س٘رلػٌٖ الل١ِ ٍلٛي. ِْ٘ ٍٖى ٛذِ٘ ْربً ًػت هي«: 1» زاٍز الٌٖ َٗٗل ٚوب سَ٘حِٗ الًبزل

 ٟ ًِٛ تربَْا ٟ: ٖبئلًب يع١اّن ٗسَو ٍلٛي. الخ٠حٔ الت٠ه٘ص ْربلّ. الًبلن هي ٍسٌ٘ٗلٌٖ ٪ٗسْٗن

 ٪حس ٗسلوٌٖ
__________________________________________________ 

 (6: 57 -15: 9 هع/ -(1) 

 175: ظ يٗبئسًب،                        

 (.10 -1: 139 ثطًبثب) الًعا٧ هي ٧ٗ ضٖ ثْصا لْن ْٛبى. هٌٛن

 .ٍ٪ًَّْب غَضٓ ث٫ْهى ٍغلجِ الوس٘ح ٪ًِ نٌبً َْٗشا تًصٗت ٚ٘ٓ٘ٔ ٗج٘٘ي حن

 ٗطٍُ ٍلن الَْ٘ز ٪ٗسٕ توسِ٘ لن ح٘ج ٗٔػلت لن ٪ًِ يل٢ اًٛبر٘ل سبئط هي ٨ذطٗي غسٔ ضَْز ٍ

 :-ٚبلتبلٖ -ًٗطَُْ ٍلن

 ثػطاخ ٖسم ٮش رسسُ ٪ٗبم ْٖ الصٕ(: »7 ِ يت) ْٖ الػلت، هرتلٕ ٪ًِ ضَن: ثَلع تػطٗحٔ

 .«تَٗاُ ٪رل هي لِ ٍسوى الوَت هي ٗرلػِ ٪ى للٗبزض ٍتؿطيبت ٍقلجبت ٍزهَو ضسٗس
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 الػل٘جٖ الوَت ٮًوب ٮق٠ٖبً، يٌِ الوَت ًٖٓ  تًبل٢ الل١ِ هي ٗكلت لن الوس٘ح ٪ى ْٖ ضٙ٘ ٟ ٍ

 .ثٌْ٘وب حبلج ٟ ٮش الورعٕ،

 ٟ يٌسٚن ضسن غلجِ ٪ى ًٌٖٗ ح٘ج «هػلَثبً ثٌ٘ٛن الوس٘ح ٗسَو ضٔسن الصٗي ٪ًتن: »٠َق٘ٔ ْٖ ٍ

 .الػلت ذطأْ هي ٖجل شٕ هي اذتلٕ لوب ٍتٓؿ٘حبً...  حٗ٘ٗٔ

. الوس٘ح ٮلْ٘ن ذطد ٍٖس اٛضزى ثَازٕ ثستبى ْٖ يلِ٘ ٖجؿَا الصٗي ٮى: »18 ظ َٗحٌب ْٖ ٍ

 ٍاّٖ ٍَْٗشا هًطْتِ يي ٪يٌْ٘ن لعم ٖس ٍ -ٗسَو ْٗبلَا تطٗسٍى؟ هٓي: لْن ٍٖبل الجبة ٖطيَا ح٘ي

 .«الزَاة يلْ٘ن ٍ٪يبز حبً٘ٔ ْس٫لَُ ٮضبضُ، ٍٟ ثٛلؤ ُِٗٓ ٍلن

 غَضتِ يل٢ ٍَّ ضرػِ ًٗطَْى ٟ ّٚ٘ ٮش «لْن ضجِ٘ لٛي ٍ» الٗط٨ى ثِ غطّح هب زل٘ل ّصا ٍ

 !.ثِ الٌبس ٪يطِ ٍّن ٪نْطّن ث٘ي ًط٫ ٍٖس اٛغل٘ٔ

 الز٘ل ْٖ ت٠ه٘صُ ٍ٪ي٘ي الكطٕٗ ْٖ ضْٗتِ ٪ي٘ي ٪هسٙ الوس٘ح ٮى: لَٖب شلٙ ًه٘ط ض١ٍ ٖس ٍ

 .الجستبًٖ نٌتِ هطٗن ٍحت٢ ًٗطَُْ، ْلن ٪ٗؿبً الجحط سبحل ٍيل٢

 ٍرَثِ ضَن ٪يسائِ يي ٮذٓبئِ هي ٗتوٛي ٠ْْٛ ٍت٠ه٘صُ، ٪هِٟ يي ًٓسِ ٮذٓب٧ ثٯهٛبًِ ٚبى ْٯشا

 .ٚطاهتِ؟ يي ٍشٍزاً ًٓسِ يل٢ حٓبنبً يلِ٘

 176: ظ يٗبئسًب،                        

 :الػل٘ت يل٢ الو٭ّٚس اٝستٌٛبض سط

 تبضٗر٘ٔ، ٚحبزحٔ ٮل١ب َّ ٍهب الػل٘ت، حَل الوٓػٛلٔ ٍالجحَث الوتٛطض اٝغطاض ّصا هب: اٛسّٗ

 هي ٮلِ٘ هب ٚصلٙ ْٗوٌب ٍٟ ٗػلت، لن ٪م الوس٘ح ٪غلٙتٓ ْٗوٌب ٠ْ السٗي تَح٘س ًطٗس ٮش ًٍحي

 !.الزعئ٘ٔ الحجَث

 ٍٮهب رعئ٘ٔ، تبضٗر٘ٔ ٚحبزحٔ ٪ًْب ايتجبضاً الػلت ٖػٔ يي ّٛصا ًجحج ٟ ٍلٌٌٛب ٪رل: الوٌبنط

 هي شلٙ ٍ٪هخبل الًلو٘ٔ التطبضٗى ًٗؽ يل٢ تحتَٕ ًْٛب حَلْب ٍاٝثطام ٍالٌٗؽ ال٠ٛم ًك٘ل

 الٓسا٧ ٍسطّ ْحست، الػل٘ت ًٓس ٟ الػل٘جٖ الٓسا٧ سط٢ َّ ٮًوب ٌّب الطئ٘سٖ ْبلْسِ الورتلٗبت،

 :ٚبلتبلٖ تٌٗسُ هًتٌِٗ٘، هي ٍٚخ٘ط الزسٗس الًْس هي تٓبغ٘لِ هطّت ٚوب

 :الٓسا٧ سط هربظٕ

 .يػ٘ب ٪ثَِٗ ٛى شاتِ ْٖ ٍهصًت ضطٗط اًٝسبى ٮى -1
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 ٌْعل ذكبٗبّن يي ْسا٧ٖ ثٌٓسِ ٗؿحٖ ٪ى ٮل١ب الصًَة هي الجطط لترل٘ع ٗطثساً لن اٙة ٮلِ ٍ -2

 يجبزُ، هي الٌبهَس لًٌٔ ٍاحتول ثٌبسَتِ ْػلت هس٘حبً ْػبض الٌبسَت ْٖ ٍتَل١س الل١بَّت هي

 ثبلخبلَث اٝٗوبى ٮل١ب شا٘ ٮش يلْ٘ن ْوب الًول٘ٔ ثبلتطبضٗى التٗ٘س يي الجططٗٔ ذلع الٓسا٧ ّصا -3

 .ٮل١ب ل٘س الٓسا٧ ٍسط

 ثسل الٌبض حط ٗصٍٔ لٖٛ للٓسا٧، تتو٘وبً الزح٘ن غلجِ ثًس زذل الًه٘ن الٓبزٕ ّصا ٮى -4

 .الٓسا٧ سط ًتبئذ هي ٮلْ٘ب ٍهب ّصا ٍحبضبُ، شأ ٍٖس الوصًج٘٘ي

 اٝس٠م ضسَل ٪ى ٍٗستجطط ٌٍّب٘ ٌّب ٍٗػطخ زهبً ٗجٖٛ ٪ى الس٠م يلِ٘ للوس٘ح ٗحٕ لصلٙ ٍ

  ٚتت ٖجلِ هب يل٢ ثْ٘وٌتِ للٗط٨ى ٍٗحٕ الورعٗٔ، الَغوبت ّصُ يٌِ ٗعٗل ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢

 177: ظ يٗبئسًب،                        

 :ٖبئلًب اٝلحبزٗٔ الَغٓوبت تٛلن يي الًه٘ن الطسَل ّصا سبحٔ ٌٗع٥ُ ٪ى

 :ٍالػل٘ت الٗط٨ى

 ضسَل هطٗن اثي ي٘س٢ الوس٘ح ٖتلٌب ٮًب ٍَٖلْن* يه٘وبً ثْتبًبً هطٗن يل٢ ٍَّٖن ٍثٛٓطّن»...  

 ٮل١ب يلن هي ثِ لْن هب هٌِ ضٙ لٖٓ ِْ٘ اذتلَٓا الصٗي ٍٮى لْن ضجِ٘ ٍلٛي غلجَُ ٍهب ٖتلَُ ٍهب الل١ِ

 ٮل١ب الٛتبة ٪ّل هي ٍٮى* حٛ٘وبً يعٗعاً الل١ِ ٚبى ٍ ٮلِ٘ الل١ِ ضًِْ ثل* ٌٗٗ٘بً ٖتلَُ ٍهب الهوي اتجبو

 (.159 -156: 4) «ضْ٘ساً يلْ٘ن َٗٛى الٗ٘بهٔ ٍَٗم هَتِ ٖجل ثِ ل٘٭هٌي

 :الػل٘ت ٗط٫ى الحساز هى حَاض

 ًٌٖٗ ٠ْ الٌٗل، ٮل٢ تستٌس ٍٟ الًٗل ٌٗٗؿْب التٖ الرطأْ ّصُ هي ٗرتلػَا ٪ى للَٗم ٨ى: ... الحساز

 العهرططٕ، الٗط٨ى لُٔ ْٖ الًبضْ٘ي ٪غح َٗٗل ٚوب «ٮلْ٘ن ذ٘ل» ثل الطجِ ٖػٔ «لْن ضجِ» َٖلِ

 «.1» الر٘ٓٔ اٛسكَضٓ تلٙ هجطهبً ًٗؿبً تٌٗؽ الػح٘ح ٍالتٓس٘ط ال٠ٛم ٍيلن الٗط٨ى ْلسٓٔ ْٯى

...  ٗٛٓطّن ٍ» ٪ٍلًب الوس٘ح ٖتل هٗبلٔ ت٥ٓٛط ْبٙٗٔ «لْن ضجِ» هي الوًٌٖ ٚبى ْٚ٘ٓوب: الوٌبنط

 ٍهب ٖتلَُ هب ٍ» حبً٘بً الػلت الٗتل تٌٖٓ حن «الل١ِ ضسَل هطٗن اثي ي٘س٢ الوس٘ح ٖتلٌب ٮًب ٍَٖلْن

 .«لْن ضجِٟ لٛي ٍ» ٍالػلت الٗتل يٗسٓ ْٖ الٓبحص ذكٯّن هي ٗستسض٘ ٍ٪ذ٘طاً «غلجَُ

 سَا٧ ٍالػلت، الٗتل يٗ٘سٓ ْٖ هطتجَْى ٪ًْن «لْن ضجِٟ» ه٢ًٌ هي التٗسٗط ٫ْٖل
__________________________________________________ 

  الوس٘حٖ اٝس٠هٖ الحَاض ٮل٢ هسذل 193 ظ/ -(1) 
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 178: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪هطُ ضجِ ح٘ج -الوس٘ح َّ ٪م -ثبلوس٘ح ضجِ ح٘ج الوس٘ح ثسل الوٗتَل َّ ضجِٟ ْبيل ٪ٚبى

 ضجِ ترطد ٟ ًَٗل حن ث٫هطُ، اضتجَْا ح٘ج لْن َٖلِ ٮل١ب ِل ْبيل ٟ ٪م -ٖتلَُ ٪ًْن ْهٌَا يلْ٘ن

 :ٗػلت ٍلن ٗٗتل لن ٪ًِ يل٢ الحٓبل هى ٪هَض، يي ّصُ لْن

 .٪هطُ ْٖ اضتجَْا ٍّن الوس٘ح َّ ٚبى الوػلَة ٮى -1

 .َْٗشا غَضٓ تتُ٘ط ٪ى زٍى «اٛسركطَٗقٖ َْٗشا» الوس٘ح َ٘ط ٚبى الوػلَة ٮى -2

 .الوس٘ح ضبٚلٔ ٮل٢ غَضتِ تجسلت ٍٖس «اٛسرطَٗقٖ َْٗشا» الوس٘ح َ٘ط ٚبى الوػلَة ٮى -3

 .هطتجَْى ٪ًْن الػلت يٗ٘سٓ ْٖ ٍتركئْن الوس٘ح غلت تٌٖٓ ح٘ج اٙٗٔ ًع ذ٠ِ ْبٍٛ٘ل

 ٌٗبْٖ ّصا َْٗشا، ٪هط هي ضجْٔ ْٖ ْْن غَضتِ، تتُ٘ط ٪ى زٍى ٪هطُ ْٖ اضتجَْا ٪ًْن ٌٗتذ الخبًٖ ٍ

 زٍى الػلت يل٢ َْٗشا ض٪ٍا ّٚ٘ ٪ى ٪ٗؿبً الحس٘ ٌٍٗبْٖ الوس٘ح، ٪هط ْٖ اضتجَْا ٪ًْن: اٙٗٔ ًع

 .٪هطُ؟ لْن اضتجِ شلٙ ٍثًس لػَضتِ تُ٘ط

 ثػَضٓ الوػلَة َْٗشا تػَٜض َّ يلْ٘ن الوس٘ح ٪هط اضتجبُ سجت ٪ى: الوتًٟ٘ي َّ ْبلخبلج ٮشاً

 .الوػلَة ٪ًِ ْعيوَا الوس٘ح

 ٪ى ٗستك٘ى ٟ َطُ، ٪م! الٗط٨ى لُٔ ْٖ -ظيوِ ْٖ -الًبضْ٘ي ٪غلح تٓس٘ط ٮل٢ ضرى سَا٧ ْبلحساز

 ًٍحي ًًٌِ٘ هب تًٌٖ ٮًوب ْسٟطت ٚ٘ٓوب «لْن ضجِ لٛي ٍ» -اٙٗٔ الٌت٘زٔح٘ج ّصُ يي ٗترلع

 ٍ -َْٗاُ هب ٍْٕ ًػْب ذ٠ِ تًٌٖ ٪ى ًٗبًٖ الحساز ٪ى ضَن -اٛغل قجٕ غَضٓ تًٌِ٘ هب ًًٌٖ

٠ٚ.! 

 «1» الحساز

 :ٮضٛبٟت الُ٘ط يل٢ ضجِْ ٮلٗب٧ ْٖٓ ٚبى ْٛ٘ٓوب: 
__________________________________________________ 

  الوس٘حٖ اٝس٠هٖ الحَاض ٮل٢ هسذل 192 ظ/ -(1) 

 179: ظ يٗبئسًب،                        

: اٍٛل هٗبلٙ يي الطجِ لٗػٔ الٗط٨ًٖ الٌٗل هربلٓٔ ٍاضرف اٙٗٔ ت٫ٍٗل يي ْب٫ٗس ٮشاً: الوٌبنط

 ٍاحػط اضركْب «اٛسكَضٓ تلٙ هجطهبً ًٗؿبً تٌٗؽ الػح٘ح التٓس٘ط ٍ» «الٌٗل ٮل٢ تستٌس ٟ ٍ»

 .٪ٗؿبً يلْ٘ب ٫ًتٖ حت٢ تعيوِ ٚوب الًٗل ْٖ الوطٛلٔ
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 ْْصا ٨ذط ٮًسبى يل٢ ٮًسبى ضجِ ٗٔلٖٗ  تًبل٢ الل١ِ ٮى: ٗٔٗبل ٪ى ربظ ٮى ٪ًِّ: اٍٛل اٝضٛبل: الحساز

 ٮثكبل ٨ٍذطُ سٓسكٔ ٪ٍلِ الجبة ّصا ْٓتح التَاتط ْٖ الٗسح ٮل٢ ٗٓؿٖ ٍ٪ٗؿبً السٓسكٔ، ثبة ٗٓتح

 .ثبلٛل٘ٔ الٌجَات

 ضجِ ٗلٖٗ الل١ِ ٮى: الَٗل ًتبئذ ٚلْب ّصُ الٌجَات، ٍٮثكبل التَاتط ْٖ ٍالٗسح السٓسكٔ ٮًوب: الوٌبنط

 َٗٗل ٟ ٪حس ٪ٕٜ ٍٟ ًحي ٍ -سَاُ ٪م ٚبى ًج٘بً َ٘طُ يل٢ ًجٖ ٚل غَضٓ ٪ٍ -َ٘طُ يل٢ ٮًسبى ٚل

 ٪ى ّٖ: اٖتؿتِ لحٛؤ َْٗشا يل٢ ٪ُلٖٗ الوس٘ح ضجِ ٮى: الٗط٨ى غطٗح حست ًَٗل ٍٮًوب ثصلٙ،

 -هٛطٍا ٚوب اٝلْٖ الوٛط ثْصا ٗٔوٛطٍا ٍ٪ى ثسلِ، َْٗشا ٍٗػلجَا الوس٘ح يي ٪ٗسْٗن الَْ٘ز ٗطْى

 .«الوبٚطٗي ذ٘ط ٍالل١ِ الل١ِ ٍهٛط هٛطٍا ٍ» -ٍْبٖبً رعا٧

 هحتس تطْى ٮلْ٘ٔ هًزعٓ ٍَْٗشا، الوس٘ح ٖػٛٔ ٮل١ب التَاضٗد يجط ًٗٔطِ ٟ ّٛصا الػَضٓ تجسٜل ٍ

 .الَْ٘ز ٍترصل ٍهٌعلتِ الوس٘ح

 ْٖ ٗطتجَْا ٪ى الٌػبض١ س٘وب ٍٟ لُ٘طّن ٗحٕ ٟ حن غلجِ، يل٢ يعهَا الصٗي للَْ٘ز ثبلٌسجٔ ّصا

 الػلت ل٘لٔ الوس٘ح ٍٗػطح ٚوب الػَضٓ، تجسٜل حبزحٔ يل٢ زل١تٌب الَْ٘طٓ التػبضٗح ح٘ج ٪هطُ،

 .«توسِ٘ لن ٪ٗسٕ ٮى( »27: 14 هطٖس( )31: 26 هت٢) «الل٘لٔ ّصُ ْٖ ْٖٛ تط٢َٛى ٚلٛن»

 (.27: 9 زاً٘بل) «ٍٗرتٖٓ الوس٘ح ٌٗٗكى ٪سجَيبً ٍسجً٘ي احٌ٘ي ثًس: »الحبزحٔ ٖجل زاً٘بل ٗػط٥ح ٍ

 ٚوب ثطًبثب، ٮًز٘ل ْٖ هٌْب الٛخ٘ط ثٖٗ ٍٖس الحبل٘ٔ اًٛبر٘ل يي ٪سٗكت التٖ التػبضٗح ٚسبئط ٍ

  ٪ى يل٢ تسلٌب التٖ التػبضٗح ّصُ «لْن ضجِٟ لٛي ٍ» الٗط٨ى ٍٗػسْٖب

 180: ظ يٗبئسًب،                        

 ٮثكبل ٍ٪ٗي التَاتط ْٖ ٍالٗسح السٓسكٔ ٫ْٗي ٗطجِْ، ٚبى ٪ًِ ضَن الوس٘ح َّ ٗٛي لن الوػلَة

 !.الٌجَات؟

 ٚبى ٍَّ ت٫ٗ٘سُ؟ يي ٌّب يزع ْْل -رجطٗل -الٗسس ثطٍح ٪ٗسُ الل١ِ ٪ى: الخبًٖ ٍاٝضٛبل: الحساز

 .ًٓسِ؟ حوبٗٔ يي يزع ْْل الوَت٢، ٮح٘ب٧ يل٢ ٖبزضاً

 يسٍُٟ يل٢ ضجِْ ٪ُلٖٗ ْٯًوب سبلوبً، ح٘٘بً السوب٧ ٮل٢ ٗٔطْى ٍلن ٌٗزَا لن الت٫ٗ٘س هَاغلٔ لَٟ: الوٌبنط

 .ٍْبٖبً رعا٧ٖ «اٛسرطَٗقٖ َْٗشا: »سل١وِ الصٕ
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 يسٍُٟ يل٢ ضجِْ ٮلٗب٧ ٍث٘ي ٗٔػلت، ٪ى زٍى ح٘٘بً ضًِْ ث٘ي الزوى ْٖ ٪ى غبحجٖ ٗب تط١ ْْل

 ٪م -ثِ؟ ٪ٗ٘سُ الصٕ الل١ِ ْٖ ٪م الٗسس ضٍح هي ٍيزع تٗػ٘ط هي شلٙ ْٖ تط١ ّل -ثسلِ ل٘ٔػلت

 .ٍضحؤ؟ َٖٓ

 الوس٘ح؟ غلت تلتعم حن الطٍح، ٍهي الوس٘ح هي يزعاً شلٙ تط١ ّٚ٘ هٌٙ يزجبً

 ًٍٖبً ٪ٚخط الحبزح٘ي ١٫ْ حٌ٘صا٘؟ يٌِ آًػل الطٍح ٪ى ٪ٍ ًٓسِ؟ يي ٗسْى ٪ى يبرعاً ٚبى ٪ْْل

 ٍهْبًتِ ثِ اٟستْعا٧ غلجِ ٪م يسٍُٟ؟ ٍاثت٧٠ُ ح٘٘بً السوب٧ ْٖ غًَزُ ٍالطٍح؟ الوس٘ح ؾًّ ْٖ

 .ٖبؼ ٪ًت هب ْبٖؽِ ٍٮّبًتِ،

 ثٯلٗب٧ الٓبئسٓ ْوب السوب٧ ٮل٢ ثطًِْ ترلػِ يل٢ ٖبزضاً ٚبى  تًبل٢ ٪ًِ: الخبلج ٍاٝضٛبل: الحساز

 .ٮلِ٘ ْبئسٓ َ٘ط هي الٗتل ْٖ هسٛ٘ي ٮلٗب٧ ٮل١ب ِْ٘ ٍّل َ٘طُ، يل٢ ضجِْ

 الَْبٔ الزعا٧ َّ ثٯلٗب٧ ٍالٓبئسٓ سبلوبً، ح٘٘بً السوب٧ ٮل٢ ٍضًِْ ٍذلػِ ٖبزضاً ٚبى ٪رل: الوٌبنط

 .الوبٚطٗي ذ٘ط ٍالل١ِ الل١ِ ْوٛط هٛطٍا ح٘ج ٍللَْ٘ز سل١وِ، ٮشا لَْ٘شا

 ٪ًِ هى ي٘س٢، َّ الُ٘ط ّصا ٪ى( الَْ٘ز) ايتٗسٍا ٪ى َ٘طُ يل٢ الطجِ ٮلٗب٧: الطاثى ٍاٝضٛبل: الحساز

 .الل١ِ ثحٛؤ ٗلٕ٘ ٟ ٍَّ ٍالتلج٘س الزْل ْٖ لْن ٮلٗب٧ٖ ٚبى ْْصا ي٘س٢، ٚبى هب

 ذ٘ط ٍالل١ِ الل١ِ ٍهٛط هٛطٍا ثوب الوٌتٗن الحٛ٘ن الًسل ثحٛؤ ٗلٕ٘ ٮًِ: ... الوٌبنط

 181: ظ يٗبئسًب،                        

 .الًصاة َْٔ يصاثبً ْٛبى سًْ٘ن ٍذبة ٍسًَا يولَا ٪ًْن: الوبٚطٗي

 ٍضسٓ هُبضثْب اٛضؼ هطبضٔ ْٖ ٚخطتْن يل٢ ٍالَْ٘ز الٌػبض١ ٪ى: الربهس ٍاٝضٛبل: الحساز

 ٪ًٛطًب ْلَ هػلَثبً، هٗتَلًب ضبّسٍُ( لِ الَْ٘ز ثُؽ ضسٓ ٪ٍ) ٪هطُ ْٖ ٍَلَّن للوس٘ح هحجتْن

 ٍسبئط ٍي٘س٢ هحوس ًجَٟٓ ْٖ الكًي ثَرت ثبلتَاتط ٍالكًي ثبلتَاتط، حجت ْ٘وب قًٌبً ٚبى شلٙ

 .اًٛج٘ب٧

 هػلَثبً الوس٘ح ل٘طبّسٍا الػلت ح٘ي حؿَضاً ٚبًَا الكبئٓت٘ي هي الٛخطٓ ّصُ ٮى ّل: الوٌبنط

 الجسْٗٔ، ذ٠ِ ٗػجح حت٢ تٓٛ٘ط ٪ٕ زٍى ٪َٖلًب حساز؟ ٗب تَٗل هبشا تَاتطاً؟ ٮذجبضّن ًٗٔتجط حت٢

 !.ٍالحزبد الحَاض ٚطاهٔ يل٢ ٍحبْم يٗلٙ ثسٟل غبحجٖ ٗب

 لٛي ٍ هػلَثبً، الوس٘ح ضبّسٍا -ٚخ٘ط ٪ٍ -ٖل٘ل يسز ٮل٢ ٮل١ب ٌٗتْٖ ٟ ٍلٌِٛ تَاتط، ٪ًِ لٌٓطؼ

 ٪ُلٖٗ ٍٮًوب الوس٘ح، َّ ٗٛي لن الوػلَة ٪ى: تػط٥ح الَحٖ ٍٚتبثبت ًٓسِ، الوس٘ح ٍ - تًبل٢ الل١ِ
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 حزٔ لِ ل٘س هب ٗػسٛٔ ٍ الطسَلٖ اٝلْٖ الرجط ٗٔكطح ٪ى ض٪ٗٙ ْٖ ٗػح ْْل الوس٘ح، ضجِ يلِ٘

 .٧؟ الربق٢ الحس٘ ٮل١ب

 ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس تػسٕٗ لَاظم هي َّ -الوعيَم -التَاتط ثْصا الكًي ٮى ٪ذ٘طاً حن

 ٍلٛي غلجَُ ٍهب ٖتلَُ هب ٍ» الوس٘ح َّ ٗٛي لن الوػلَة ٪ى: ٪ذجطاً ح٘ج الس٠م يلِ٘ ٍالوس٘ح

 .«توسٌٜٖ ٟ الَْ٘ز ٪ٗسٕ ٮى» ٍ «لْن ضجِ٘

 ٪ًِ الوَاتط ثً٘س٢؟ ل٘س ٪ًِ ًٓسِ يي ٗساْى ٪ى ثِ الوطجَُ ٗٗسض ٪ل١ب السبزس ٍاٝضٛبل: الحساز

 اٛهط ٪ى يلوٌب شلٙ هي ٧ٗ ضٖ َٗرس ٗن ْلوب الو٢ًٌ ّصا الرلٕ يٌس ٟضتْط شلٙ شٚط ٍلَ ًْل،

 .شٚطتن هب يل٢ ل٘س

 ي٘س٢، ل٘س ٪ًِ ًٓسِ يي زاْى: ًْل ٪ًِ -ثبلتَاتط تٌٗلًَِ ٚوب ًْل ٍلٌِٛ ٗٗسض ٟ -٪رل: الوٌبنط

 ٟ السْبو ت٫ح٘ط ًْسم ٨ذط، ٧ٗ ضٖ ٍالت٫ح٘ط ٧ٗ ضٖ الٌٓس يي ْبلسْبو الوطبثْٔ، لوٛبى ٪حّط هب ٍلٌِٛ

 .السْبو يسم يل٢ ٗسل

 182: ظ يٗبئسًب،                        

 السْبو ّصا ًٓس ٗسل ٪٠ْ الوس٘ح، َّ ل٘س ٪ًِ ًٓسِ يي ٍزاْى هس٘حبً ٚبى ٪ًِ ّت: ًَٗل حن

 َّ، ل٘س ٮًِ: هٗبلِ ْٖ الوس٘ح ْػسٔ -الوس٘ح ثػسٔ التعهتن لَ -الوس٘ح َّ ٗٛي لن ٪ًِ الوَاتط

 .الوس٘ح َّ ٗٛي لن الوػلَة ٪ى ٗستلعم

: ًَٗل ٪ًٌب ٮل١ب -ًٓسِ يي زاْى ّْٛ٘ للطجِ، ًٓسِ يي ٗساْى ٪ى ٗٗسض ٟ الوطجَُ ٪ى ّت: ٪ذ٘طاً ٍ

 ٪لٖٗ الوس٘ح ضجِ ٪ى الوسٛ٘ي ٗسض لن ٍ -الوس٘ح َّ ٗٛي لن ٮًِ حط٘ص، ثٛل ٗتطجج الُطٕٗ

 .ٌّب؟ الًٗلٖ اٝضٛبل َّ ْوب...  الوس٘ح ٪ًب لست: ٗػطخ ٪ذص ّبروَُ ْلوب -يلِ٘

 ذٓٔ يل٢ ٮل١ب تسل ٟ ٮًوب -ضٗت زٍى -الًٗل يلْ٘ب ٗٗتؿٖ التٖ الًٗل٘ٔ الستٔ اٝضٛبٟت ّٖ ْْصُ

 رط١ ٗطٗس ٪ًِ تْطٗزبً، ٮل١ب ل٘س لترطٗذ ْٗ٘حبً الًٗل، يبضؼ ٍٮى َْٗاُ ْ٘وب ٍٍلًِ الوستسل يٗل

 !.الطًطٓ حت٢ لِ ًزس لن ٍلٌٌٛب ثطًطٓ، الزول

 :التَْٖ؟ ٨ٍٗبت الٌسب٧ ٨ٗٔ ث٘ي تٌبٖؽ ٌّب٘ ّل

 ٖتلَُ ٍهب...  غلجَُ ٍهب ٖتلَُ هب ٍ» تػطح ٮًْب الوَت، ٟ ٍالػلت الٗتل تٌٖٓ الٌسب٧ ٨ٗٔ: الحساز

 «.1» ضًِْ ٖجل هبت ٪ًِ( 23) هطٗن ٨ٗٔ ٍنبّط( 158 -157) «ٮلِ٘ الل١ِ ضًِْ ثل. ٌٗٗ٘بً
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 ٌْٖ٘ٓ -َّاُ ٮل٢ ٪ٖطة ًِٛ ٪ذ٘طاً ٗو٘تِ ٪ى ٗطٗس ٍغلجِ الوس٘ح ٖتل هي ٫ٗسِ ثًس الحساز: الوٌبنط

 هَتِ تٌٖٓ الٌسب٧ ٨ٗٔ ٪ى حبل -هطٗن ث٩ٗٔ ٗخجتِ حن الوس٘ح هَت يسم يل٢ الٌسب٧ ٨ٗٔ زٟلٔ ٪ٍلًب

 ٍَٗم هَتِ ٖجل ثِ ل٘٭هٌي ٮل١ب الٛتبة ٪ّل هي ٮى ٍ: »الٛتبة ٪ّل ٚبْٔ ثِ ٗ٭هي ٍحت٢ اٙى، حت٢

 (.159: 4) «ضْ٘ساً يلْ٘ن َٗٛى الٗ٘بهٔ
__________________________________________________ 

  الوس٘حٖ اٝس٠هٖ الحَاض ٮل٢ هسذل 200 -199 ظ/ -(1) 

 183: ظ يٗبئسًب،                        

 الٛتبة، ٪ّل ٚبْٔ ثِ ٗ٭هي ٍحت٢ اٙى حت٢ الوس٘ح ح٘بٓ تػسٕٗ ٗستلتعم اٙٗٔ ّصُ ْتػسٕٗ

 ٨هٌَا -الوس٘ح٘٘ي حت٢ ٟ ٍ -الٛتبة ٪ّل ٚبْٔ ٪ى الوس٘ح٘ٔ الٗطٍى ق٘لٔ لٌب ٗسزل ٟ ٍالتبضٗد

 يي يجبضٓ الوَت ٍ -الوَت ٍ ٍالػلت الٗتل ث٘ي ًْٓ٘ب ْٖ تزوى الٌسب٧ ٩ْٗٔ ٮشاً ثبلوس٘ح، ٚلْن

 .الح٘بٓ يل٢ تٗؿٖ  ٪ُذط١ ٍس٘لٔ ث٫ٗٔ ٪ٍ حٌٗبً ٪ٍ حطٖبً ٪ٍ غلجبً ٪ٍ ٖتلًب -ٮق٠ٖب الح٘بٓ سلت

 ٗوَت ٪ًِ ٮل١ب الوَت، لَ٘م تً٘٘ي زٍى...«  ٪هَت َٗم ٍ» ٍٔلس ح٘ي الوس٘ح هٗبلٔ تٌٗل هطٗن ٨ٗٔ حن

 ٮى: ًَٗل ٟ ًحي هَتِ، ح٘ي اٙى حت٢ هب الوس٘ح ٪ى الٌسب٧ ٨ٗٔ ٍث٘ي ثٌْ٘ب ٍالزوى ه٘ب، لَ٘مٍ

 تًُبضؾٌب حت٢ ٪ثساً، ٗوَت لي الوس٘ح ٮى: ًَٗل ٟ ًٍحي هَتِ، ح٘ي اٙى حت٢ حبى هب الوس٘ح

 هى هطٗن ٨ٗٔ ٍحست اٙى، حت٢ ٍٟزتِ هٌص ٗوت لن ٮًِ الٌسب٧ ٨ٗٔ حست تَٗل ٮًوب هطٗن، ٨ٗٔ

 .الٛتبة ٪ّل ٚبْٔ ثِ ٨هي ٪ى ثًس ٗوَت سَِ ٪ًِ الٌسب٧ ْٖ هَتِ ١٨ ٮل٢ الٌهط

 :ٍالتَْٖ الوَت

 ٨ٗت٘ي ْٖ ٮل١ب تَرس ٟ ْْٖ -الحساز ظين ْٖ -هَتِ يسم تًبضؼ ٍ٪ًْب تَِْ٘، ٨ٗبت ٖػٔ ٪هب ٍ

 ْلوب( »55: 3) «ٚٓطا الصٗي هي ٍهكْط٘ ٮل١ٖ ٍضاًْٙ هتَْ٘ٙ ٮًٖ  ي٘س٢ ٗب الل١ِ ٖبل ٮش«: »1»

 (.117: 5) «يلْ٘ن الطٖ٘ت ٪ًت ٌٚت تَْ٘تٌٖ

 ْٖ توت لن ٍالتٖ هَتْب ح٘ي اًٛٓس  ٗت٢َْ الل١ِ: »ٍالٌَم الوَت ث٘ي هطتطٚبً ٚبى هْوب ْبلتَْٖ

 ٟ الوَت ح٘ج( 15: 4) «الوَت ٗتَْبّي حت٢» ه٘تبً ٪ٍ ح٘بً ٍاْ٘بً اٛذص ٍث٘ي( 42: 39) «هٌبهْب

 ؾ٧َ يل٢ ٗطتٓى ٍاٝضتجبُ اٝضتطا٘ ْْصا ٫ٗذص، ثل ٗٔو٘ت
__________________________________________________ 

 184 ظ الوس٘ح ٪ٗي يٌَاى تحت/ -(1) 
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 184: ظ يٗبئسًب،                        

 ٚبْٔ، الٛتبة اّل ثِ ٗ٭هي ٪ى ثًس ٮل١ب ٗوَت ٍلي اٙى حت٢ ٗوت لن الوس٘ح ٪ى الٗبقًٔ الٗطائي

 هبت الوس٘ح ٪ى: َّاُ ٮل٢ سج٘لًب ٗجُٖ لٖٛ ٍالَْبٓ التَْٖ ٨ٗبت يي الٓحع ًٗبًٖ الحساز ثبل ْوب

 !.ٍٚل١ب ضًِْ، ٖجل

 يي الوَت ٍالػلت الٗتل ًٖٓ ْٖ ضطٚب٧ ٮلْ٘ب ٍهب ٍالوبئسٓ يوطاى ٨ل ٍهطٗن الٌسب٧ ٩ْٗبت ٮشاً

 .الحجج غو٘ن يي ْػل ًجٯ ْٖ ًَاْ٘ٛن ٍلسَِ اٙى، حت٢ الوس٘ح

 :الػلت رط١ا٧ هي الٌبهَس لًٌٔ ذطأْ

 :ٖبئلًب ثػلجِ ٪ُهتِ ٍشًَة الٌبهَس لًٌٔ حول الوس٘ح ٪ى ثرطأْ الٗط٨ى ٌٗسز ٖس ٍ

 :الَحٖ ٚتبثبت ْٖ ًبغًٔ حٗ٘ٗٔ

 ل٘س ٍ٪ى. ٪ذط١ ٍظض ٍاظضٓ تعض ٪ٟ. ٢ٍّْ الصٕ ٍٮثطاّ٘ن. هَس٢ غحّ ْٖ ثوب ٌٗج٫ٛ لن ٪م» 

: 53) «الوٌت٢ْ ضثٙ ٮل٢ ٍ٪ى١. ا٢ٍْٛ الزعا٧ ٗزعاُ حن. ٗٔط١ سَِ سًِ٘ ٍ٪ى. س٢ً هب ٮل١ب لًٞسبى

 ثِ ٧ٓ ًُج٢ٟ ٍهوب(. 19 -18: 87) «ٍهَس٢ ٮثطاّ٘ن غحّ. اٍٛل٢ الػحّ لٖٓ ّصا ٮى( »42 -36

 :ْٖ هب الٌبغًٔ الحٗ٘ٗٔ ّصُ هي

 ٍحٓم ْطائؿٖ ْٖ سلٙ ٍالصٕ 5 توَت َّ ٧ ترك٢ التٖ الٌٓس( 24 -1: 18 حعٖ٘بل) 

 هخلْب ًٗٓل ٍلن...  ٪ثِ٘ ذكبثب رو٘ى ض٪١ اثٌبً ٍلس ٍٮى 9 ٗح٘ب ح٘بٓ ثبضٜ َْْ ثبلحٕ لً٘ول ٪حٛبهٖ

...  تَٗلَى ٪ًتن 18 ثٯحوِ ثوَت َْْشا ٪ثَُ ٍهب 17 ٪ثِ٘ ثٯحن ٗوَت ٟ ْٯًِ ْطائؿٖ ْٖ ٍسلٙ 14

 ٍيول ْطائؿٖ رو٘ى حٓم ٍيسلًب حٗبً ًْل ْٗس اٝثي ٍ٪هب 19 اٛة ٮحن هي اٝثي ٗحول ٟ لوبشا

 ٗحول ٟ ٍاٛة اٛة ٮحن هي ٗحول ٟ اٝثي. توَت ّٖ ٧ تركٖ التٖ الٌٓس 20 ٗح٘ب ْح٘بًٓ ثْب

 .َٗٛى يلِ٘ الطّطٗط ٍضط َٗٛى الجبض ٗطّ. اٝثي ٮحن هي

 ثرك٘ئٔ ٮًسبى ٚل اٙثب٧ يي اٍٟٛز ٗٗتل ٍٟ اٍٟٛز يي اٙثب٧ ٗٗتل ٟ( »16: 24 تج) ْٖ ٍ

 ثوب يػبٓ ٪ًْن يلْ٘ن ٗٔحٛن لٖٛ ٮحوِ، اٍٛل ٨زم ٍلس تحول ٠ْ حٌ٘صا٘ ،«ٗٔٗتل

 185: ظ يٗبئسًب،                        

 ل٘س ٍ٪ى ٪ُذط١ ٍظض ٍظاضٓ تعض ٠ْ ثً٘ساً، ٪م ٖطٗجبً َ٘طُ، ٮحن ٪حس ٗحول ٠ْ ٪ثَّوّ يػ٢

 ... س٢ً هب ٮل١ب لًٞسبى
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 اٝضبضٓ ٮلْ٘ب هطّت ٚوب ذطأْ ٍّصُ ِْ٘، ٍتَلسُ الٌبسَت ٮل٢ الل١بَّت هي اٝلِ ًعٍل ٗعّٗٛ ْٗس

 اٝٗوبى ث٫ى الًول٘ٔ التطبضٗى ًسد حَل الرطاْبت ّصُ يل٢ الٗط٨ى ٗحٛن ٍٖس الٗط٨ى، تػبضٗح هي

 تصٗت الوتَاضزٓ ٍالصًَة اٛيوبل، لػبلح هٗسهٔ َّ ثل الػبلح، ثبلًول ٖطٌٗبً ٮل١ب غبحجِ ٌٗٔزٖ ٟ

 ثبلًول ٖطٌٗبً ٮل١ب ثبٝٗوبى ت٫هطًب الحٛ٘ن الصٚط هي ٨ٗٔ ًزس ٠ْ الٌبض، ثحط٥ الخلذ ٗصٍة ٚوب اٝٗوبى

 ٮى. الًػط ٍ: .. »الًػط سَضٓ: هٌْوب ًوَشربً ٍٮل٘ٛن ٌٗبسجِ، اٝٗوبى ٠ٗحن الصٕ ٪ٕ الػبلح

 .«ثبلػجط ٍتَاغَا ثبلحٕ ٍتَاغَا الػبلحبت ٍيولَا ٨هٌَا الصٗي ٮل١ب. ذسط لٖٓ اًٝسبى

 :٪ضثى َٖائن يل٢ السًَ٘ٗٔ ح٘بتِ ثٌبٗٔ ٗجٌٖ ٪ى ٮل١ب ثِ الوح٘كٔ ذسبضتِ هي اًٝسبى ٌٗزَ ٠ْ

 .ثِ رب٬ٍا ٍثوب ٍث٫ًج٘بئِ اٙذط ٍالَ٘م ثبلل١ِ اٝٗوبى -1

 .ًْبض ل٘لَ الًول٘٘ٔ ثبلتطبضٗى اٝلتعام -2

 .ٍيلو٘بً يٗبئسٗبً ثبلحٕ، ٍالت٫هط التَاؾٖ -3

 الًٗ٘سٓ ًبح٘تٖ ْٖ الوٌٛط يي لتٌبّٖ َْْ اتٓب٬، ٗزت يوب الت١َٗ ٍَّ ثبلػجط التَاغٖ -4

 .ٍالًول

 اثي  ي٘س٢ الوس٘ح الًه٘ن ٍضسَلِ الًبلو٘ي، ضة لٛطاهٔ هس ٪ًْب الٓسا٧، سطّ ْٖ الَٗل ْبلزولٔ

 ْٖ الًطٗٗٔ الٌَاه٘س ٍّٖ الًططٓ، ٍاٛحٛبم الًول٘ٔ التطبضٗى لٛطاهٔ ٍهسٞ الس٠م يلِ٘ هطٗن

 .الًٗل لحٛن هًبضؾٔ ٍثبٛذجط التَضآ،

 :الٓسا٧ سط ٪ضٚبى ْٖ ثس٧ يل٢ يَزٗ

 186: ظ يٗبئسًب،                        

 شضٗتِ؟ شٍات ْٖ ٍٗطست ٌٗطت ٍظٍرتِ ٨زم يػ٘بى ٮى: لٛن ٖبل ْوي ٧ٚ ضٖ هي ٗٛي هْب ٍ

 ٍيول الس٘ئبت ٍتط٘ ثبلتَثٔ يٌِ الٓطاض ٗوٛي تطسٜجبً ٟ الوًػَهَى، ٍاٍٛل٘ب٧ اًٛج٘ب٧ ٍْْ٘ن

 يجبزٓ زٍى ثٌٓسِ ٗؿحٖ ٪ى ٮل١ب يٌِ ًَٗٓ ٪ى ٪ٗؿبً الطة ٗٗسض ٟ ح٘ج ٮل٢ َّ ثل الػبلحبت،

 ٍثبٛذجط، ٍٮل١ب، الوستٗجل، ْٖ تًتطْٗن ٍهب السبلٓٔ لًٌبتْن ثصلٙ ْ٘تحول هلًًَٔ، غل٘ج٘ٔ تؿح٘ٔ

 لِ ٍٗب شضٗتِ، يل٢ ٨زم شًت ٗحوٟل ٪ى نلوبً اٝلِ لْصا ْ٘ب الزح٘ن؟ ْٖ ٪هطّن ٍثبل ثٌٓسِ ٗصٍٔ ٪ى

 ٍٗب ثصلٙ، ٗكْطّن لٖٛ ًٓسِ ًٗص٥ة ث٫ى ٮل١ب يٌْن ٍالًَٓ تكْ٘طّن ٗستك٘ىٍ ٟ ٪ى نلوِ ثًس يزعاً

 ٪يسّٛب التٖ ًبضُ حط١ ٗصٍٔ ٪ى ٍزهبضاً يبضاً لِ ٍٗب يج٘سُ، ًٗٔلي ٟ لٖٛ ًٓسِ ٗلًي ٪ى حوٗبً لِ

 ْ٘بلِ لػبلحْن، ضطيْب التٖ التطبضٗى يل٢ ٗٗؿٖ لٖٛ ٍٗصلْب ًٓسِ ٍٗسهٟط يجبزُ، هي للًبغ٘ي
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 ٮًٛن ٪رل! لتكجْ٘ٗب ٪ًج٘ب٧ُ ٍ٪ضسل سٌْب الصٕ ٍَّ ٪حٛبهِ لٌسد ٗؿحٖ ح٘ج! ٪ْحطِ هب ؾ٠لًب

 ٚطاهتِ هي توسَٜى ًبح٘ٔ، هي اًٛج٘ب٧ سبئط يل٢ الوس٘ح تٓؿ٘ل تطٗسٍى ٮش اًٝز٘ل٘٘ي ٪غحبثٌب

 :السٌي ّصُ ٍهي ٪ُذط١، ًبح٘ٔ هي الربلسٓ الًطٗٗٔ سٌٌْن يي ٍترطرًَِ

 :الل١ِ ضسل ْٖ الطسبل٘ٔ السٌٜٔ

 ٍتسه٘ط الحٕ ٪ي٠م ٍضْى تطبضًِٗ ٍتكجٕ٘ زٌِٗ لٌطط سج٘لِ ْٖ ٍالؿحبٗب الل١ِ ٮل٢ السيبٓ ٮًْن -1

 ... الجبقل

 ... ٍالًول٘ٔ الًٗبئسٗٔ الٌَاحٖ ْٖ الحٕ ؾحبٗب ٮًْن -2

 .. ذ٘ط ٚل ْٖ ٍالسبثَٗى ٍالت٢ّٗ الحٕ ٖبزٓ. اٛثطاض اٛذ٘بض الوػكَٓى ٮًْن -3

 الٌبهَس، لًٌبت ثطرػِ تحوٛل الل١ِ هي هلًًَبً هس٘حٛن تًتجطٍى -ٍشا٘ ّصا هي ثبلطَن -لٌٛٛن

 تط٘: ٪ًِ يلِ٘ الوٓتطٍى ٪ًتن هلًَى، ٍ٪ٕ ْولًَى -الًول٘ٔ التطبضٗى تط٘: ٪ًِ يلِ٘ الوٓتطٍى ٍ٪ًتن

  اللًٌبت ٚبْٔ ٗزوى ح٘ج هلًَى، ٍ٪ٕ ْولًَى -الًول٘ٔ التطبضٗى

 187: ظ يٗبئسًب،                        

 الط٘كبى يول٘بت هي ثًٌِ٘ ٍّصا الل١ِ، ث٫حٛبم الًول يي الجططٗٔ ٗرل٥ع لٖٛ لوبشا؟...  يبتِٗ يل٢

 !.ًٍٗؿْب الططائى تط٘ ًحَ الؿبلٔ ذكَاتِ ٗركَا ح٘ج الترطٗج٘ٔ،

 حن الططائى ًٗؽ سج٘ل -ْٖ ٍٗؿحٟٖ اللًٌبت يٌسُ ٗرتعى ض٘كبًبً، الوس٘ح تًتجطٍى ٮش: َْاشل١بُ

 يٗ٘سٓ الجططٗٔ تًتٌٕ ث٫ى ثل الػبلحٔ، ثبلًٗ٘سٓ ٍٟ الػبلح٘ي، ٍالًول ثبلًٗ٘سٓ ٟ الٌزبٓ، ٗرعٜ

 الٌجٖ شلٙ ثبلوس٘ح، ًط٪ِ ٮش ًحي السبلٓٔ، الًت٘ٗٔ الَحٌ٘بت هي ٮلْ٘ب، ٍهب الػل٘ج٢ ٍالٓسا٧ الخبلَث

 اٝلحبزٗٔ، الَحٌ٘ٔ الَغوبت تلٛن ٖسسِ سبحٔ يي ًٍصٍز ٍ٪ًج٘بئِ، ثبلل١ِ اٝٗوبى ٗساْى الًه٘ن،

 حٕ ٮل٢ ًٍسيَّن الططًٗٔ، هحَ سج٘ل ْٖ ٗؿحٟٖ ض٘كبًبً ًٍٗتجطُ ٗلًٌِ هي ٚل ًلًي حٌ٘صا٘

 الٗط٨ى ٍَّ ٪ٟ الٛبْطٓ الَغوبت تلٛن الوس٘ح سبحٔ يي ٗصٍز ٚتبة ٮل٢ الًول، ٍحٕ الًٗ٘سٓ

 :الحٛ٘ن

 ...: الَٗاً٘ي تبضٖٚ ٨حبم ٍتحوٜل الل١بٖبًًَ٘ٔ اٝثبح٘ٔ تطْؽ اًٛهؤ ٚبْٔ

 تطتؿِ٘ ٟ اٛذكب٧الوربظٕ، هي َّ ٗطتَْى ْوب ٍتحطٗطّن الٌبس ٨حبم تحوٜل ٪ى ًٗلن يبٖل ْٛل

 ح٘بٓ ْٖ الً٘ص ضَس اى ح٘ج -الًسٍل الوػلح٘ي الحٛبم يي ْؿلًب -رجبضٓ نبلؤ حَٛهٔ ٪ٗٔ

 الٓطزٗٔ الًول٘ٔ اًٛهؤ ٍتكجٕ٘ ثبلل١ِ اٝٗوبى ثطثبـ ٮل١ب ٗت٘سٛط ٟ ٍالسٗي الًٗل ًهط ْٖ السً٘ب
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 الٗبًَى، تكجٕ٘ ؾ٧َ يل٢ ٮل١ب ؾطاً، ٗسْى ٍٟ ًًٓبً، ٗزسٕ ٟ ٍالٗبًَى ثبلوٌٗي ْبٝٗوبى ٍالزوبي٘ٔ،

 يل٢ ٪ْسس ٍٖس غبلحبً، ظي٘وبً ًٗتجط ضي٘تِ، يي الٗبًَى ًٗؽ ٨حبم ٗتحوٛل الصٕ العي٘ن ًٗٔتجط ّْٛ٘

 للًبغ٘٘ي ضحؤً الوس٘ح يل٢ اللًٌُٔ تستزٜط ّٚ٘ حن ٍضي٘تِ، ضًجِ يل٢ ٍحَٛهتِ، حٔٛوِ

 !.الولًًَ٘ي

 ٗطًَٓى ٟ»  تًبل٢ الل١ِ ٗطتؿِ٘ لوي ٗطًَٓا ٪ى ٍاٖٛصاض الصًَة يي اٛقْبض للوًػَه٘ي ٮى ٪رل

 ٮل١ب ٧ٚ، لطٖ ٍٟ للولًًَ٘ي، ٗطٓى ّٚ٘ ٍيصاثِ، لًٌِ ضّ٘ي َّ الصٕ الولًَى ٍلٛي «اضتؿ٢ لوي ٮل١ب

  الهلوبتٔ تلٛن تَرِس ّٚ٘ ضًطٕ ْل٘ت الل١ِ، هي هلًَى ًِٛ

 188: ظ يٗبئسًب،                        

 سبئط ٨حبم ٗتحول -شاتِ ْٖ ٨حن َّ ٍ -اًٝسبى ٗتحو٘ل ّٚ٘ ٪م ثبلحطٍض؟ الػطز ٍتحػل الٌَضٓ،

 الصٗي هي ٍالزٌَى الٛٓط ٚلؤ ٮل١ب ّصُ ٮى ٚل١ب...  الطرػ٘ٔ ٨حبهِ تحوٜل يي يبرع ٍَّ الٌبس

 هي ٗحبهل٘ي ّن هب ذكبٗبٚن ٍلٌحول سج٘لٌب اتجًَا ٨هٌَا للصٗي ٚٓطٍا الصٗي ٖبل ٍ... » ٚٓطٍا

 يوب الٗ٘بهٔ َٗم ٍل٘ٔس٫لي ٪حٗبلْن هى ٍ٪حٗبلًب ٪حٗبلْن ٍل٘حولي١. لٛبشثَى ٮًْن ٧ٚ ضٖ هي ذكبٗبّن

 (.13 -12: 29) «ٗٓتطٍى ٚبًَا

 التٛبلّ٘ ٪سط يي ٍٗٔكلْٗن ٗركئَى ْ٘وب ٍٗحطّضّن الربقئ٘ي ذكبٗب ٗحول ٪ًِ ٗسيٖ ْوي

 ّٖ حطّضّن ٪ى ٫ٚهخبلِ، ٪ذط١ ٍ٪حٗبلًب ٪حٗبلِ ٗحول ٍٮًِ الل١ِ، يل٢ هٓتطٍ ّصا ٮى١ ٮثبح٘٘ي، ٍٗزًلْن

 يٗبئسٗبً الٌبس ٗؿلّ ح٘ج الؿبل٘ي الوٓسسٗي ضئ٘س ٮًِ ٪رل ٍالُطٍض، العٍض الٓطٗٔ ثْصُ ذكبٗبّن

 .رٌْو٘ٔ ّوز٘ٔ ثْ٘و٘ٔ ح٘بٓ ٮل٢ اًٝسبً٘ٔ ح٘بتْن يلْ٘ن ٍٗٓسس ٍيول٘بً

 ٪ذ٠ِٖ ٚبًت ْٚ٘ٓوب -اٙذطٓ يصاة هي ٌٗزَ ٍالتخل٘ج الػل٘ت ثًٗ٘سٓ َٗٗل هي ٚل ٚبى ْٯشا

 يل٢ ًٗتسٕ الصٕ الوجكل الططٗط َٗٛى ٍ٪ى ٮثبح٘٘ي، ٪ّلْب َٗٛى ٪ى شلٙ هي لعم -ٍ٪يوبلِ

 ٍٟ ٍهربظِٗ هًبغِ٘ يل٢ ًٗص١ة ٟ اٛيل٢، الولَٛت ٪ّل ٍ٪يطاؾْن ٍ٪ًٓسْن الٌبس ٪هَال

 اٝثبح٘ٔ هي ٍ٪ضط١ ٪ٚخط للجططٗٔ، هٓسسٓ الططٗطٓ اٝثبح٘ٔ ثْصُ ًٍبّ٘ٙ ،!٧ٚ ثطٖ يلْ٘ب ٗزبظ١

 .يصاثبً ٗربَْى ٟ ٚوب الولَٛت ٫ٗهلَى ٟ ضطٍضّن ْٖ ْٯًْن -الَحٌ٘ٔ

 التخل٘ج، ٍ الػل٘ت يٗ٘سٓ: َّ هبل ثط٪س تجَض، لي تزبضٓ ٗطرَى ْْن الوس٘حَ٘ى اٝثبحَ٘ى اهب

 !.ضطٗطٓ ٪يوبلْن ٚبًت هْوب

 ...: ٍهًصّثِ الوس٘ح ٟيي ثَلع ْبلًٌَا ٪ٟ
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  الوس٘ح ٗل٥ٗجَا ٪ى ٗجتْزَى ّٚ٘ اًٝز٘ل٘٘ي ٪غحبثٖ يل٢ ٨ٍس٢ ٛيزت ٮًٌٖ ٍ

 189: ظ يٗبئسًب،                        

 ّصُ ٪ى حبل -ضي٘تِ ذ٠ظ ٛرل ًٓسِ ٗؿّحٖ هي الػبلح الط١ايٖ ٪ى: ايتجبضاً الػبلح، ثبلطايٖ

 .-رٌْو٘ٔ ٍّوز٘ٔ الل١ِ ٛحٛبم ًٍٗؽ ٍض٘كٌٔ رٌَى ّٖ ٍٮًوب ضيبٗٔ، ل٘ست التؿح٘ٔ

 الوس٘ح ٮضحوَا اًٝز٘لَ٘ى، اٛغحبة ٪ْٗب ْبضحوَا ٪ٟ! لِ ٍث٭سبً الوس٘ح، ٪يسا٧ لعلجَ ْتًسبً

 ٍثسيِ اذت٠ْبتِ ْٖ الوٓسسٗي، الط٘بق٘ي هخبل الوس٘ح هٓخ١ل ٪ى الٛصاة الوٓتطٕ شلٙ ثَلع، ثلًي

 الًططٓ الٌَاه٘س ٌٍٗسد الٌٟ٘طٓ، تًبل٘وِ الوس٘ح يل٢ ل٘ٓسس ٮل١ب ٧ٚ لطٖ ٟ الٓسا٧، لسط٥ الْسٛاهٔ

 ثر٠ْْب يول هي ٍلًي حبثتٔ، الوس٘ح ايتجطّب ٍالتٖ ٍاًٝز٘ل، التَضآ ْٖ الًول٘ٔ ٍالتططًٗبت

 ٍ٪هب. السوَات هلَٛت ْٖ ٪غُط ٗٔسي٢ ّٛصا الٌبس يل١ن الػُط١ الَغبٗب ّصُ ًٗؽ ْوي: »ٖبئلًب

 (.19 -18: 5 هت٢) «السٛوَات هلَٛت ْٖ يه٘وبً ٗسي٢ ْْصا ٍيلن يول هي

 ًٗؽ ٪ى الوس٘ح لسبى ْٖ ٪غُط ٍ -السٛوَات هلَٛت ْٖ غُ٘ط -الػُ٘ط ٍهًٌبُ ثَلع ٍٮى ٪رل

 .ٍٍٖبحٔ ضطاسٔ ثٛل ّٛصا ٍغبٗبُ

 يسٍٟ٘ ثَلع ٍاسن ثًول ٍترجط الُ٘ت يي تٛطّ ّٚ٘! الطّة ٖسٍس ٗب الوس٘ح ٪ْٗب ٪ًت لل١ِ

ٔنٛ..  الػُ٘ط ٍهًٌبُ «ثَلع» ٍثبسوِ الَغبٗب، تٛلن ًٍٗؽ ًسد ح٘ج ثًولِ، الؿبضٕ السٍز  الل١ْ

 ... الٛتبث٘٘ي هي هتَْطٓ تػبضٗح ْٖ الس٠م يلِ٘ ٍهَس٢ ي٘س٢ لًٌِ ٚوب ْبلًٌِ

 سلّ ٚوب الًت٘ٗٔ الَحٌ٘ٔ للًٗبئس استزطاضات -ٚلْب -الٓسا٧ سطّ ًٗبة تحت الجَلػ٘ٔ الَغبٗب ّصُ

 :ثطاثك٘ي الوس٘ح٘ٔ ٮل٢ ضثكْب ٍٖس

 .الػٛلت ذطأْ -1

 ٠ْ. ذطجٔ يل٢ ٍيلٗتِ ْٗتل الوَت ح٢ْٗب ذك٘ئٔ اًٝسبى يل٢ ٚبى ٍٮشا: ّٖ التَضآ هي ٨ٗٔ -2

 ٪ضؾٙ تٌزٟس ٠ْ الل١ِ هي هلًَى الوًلٕ ٛى الَ٘م شلٙ ْٖ تسٌِْ ثل الرطجٔ يل٢ رختِ تجت

 (.23 -22: 21 تج) ًػ٘جبً ٮلْٙ الطة ًٗك٘ٙ التٖ

 190: ظ يٗبئسًب،                        

 تحٛن ٟ ح٘ج الٓسا٧ لسط٥ ثػلٔ توت ٟ اٙٓ ْْصُ -سلّ هب ضَن -الػلت تحٕٗ ْطؼ يل٢ ٍ

 ْوي ثرك٘ئتِ، غلت ٮشا الوػلَة ثلًي تحٛن ٍٮًوب غلجِ، ٛرل اٝلْ٘ٔ ثبللًٌٔ الوػلَة يل٢

 ٗستزط٢ ثٌٓسِ الػلت ٪ى ٟ الػل٘ت، يصاةٔ الوَت ٗستحٕ الصٕ ٧ الربق٢ ّصا يل٢ الل١ِ لًٌَٓبت
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 هب يٛس يل٢ تسلٌب ْبٙٗٔ ٮشاً لصلٙ، ْػٔلٙت ثرك٘ئتِ الل١ِ لًٌِ هي يصاةٔ َّ ٍٮًوب الل١ِ، هي لًٌبً

 التٖ ثرك٘ئتِ غلت الوس٘ح ٪ى يل٢ تسل -الهبلؤ الٓطٗٔ ّصُ هي الوس٘ح حبش ٍ -ثَلع َْٗاُ

 لَ اٛضؼ ٌٗزٟس ٍَّ لصلٙ، ٍغٔلت الل١ِ ْلًٌِ -غلجِ ٪ٚصٍثِ غسٌٖب لَ -الػلت ثْب استَرت

 .؟... ذك٘ئٔ ٪ٗٔ زٍى غٔلٙت هي يلْ٘ب ٗج٢ٗ ٮًوب ٍ -اٝلْ٘ٔ اللًٌٔ ح٘ج -الػل٘ت ذطجٔ يل٢ ثٖٗ

 هي ٚل هى هًٛن ٫ًْب ثَلع، ْطٗٔ يل٢ اٙٗٔ ْسٛطت ٪ى الحؿَض اٛغحبة هي ٪يتصض ٍ٪ًب ّصا

 هي ًبل ح٘ج ٮثل٘س، ًلًي ٚوب ثِ ٍالو٭هٌ٘ي ثَلع ًلًي روً٘بً ًحي -هٗبلتٌب ٗجػط ٪ٍ ٗسوى

ٔنٛ َ٘طُ، ٟ ٍ -ٚطٗن ًج٠ٖ ٪ٕٟ هي ضر٘ن ض٘كبى ٪ٕ ٌٗلِ لن هب الٗسٍس الوس٘ح سبحٔ  يسز الًٌِ الل١ْ

 .ًزن السوب٧ ْٖ ًزن هب...  ٍاٛضؼ السٛوَات زاهت هب ٍالجحبض السوب٧ ٍٖكط ٍالٌْبض الل٘ل

 التَضآ، ْٖ اٛغل٘ٔ الًططٓ اٛحٛبم: الٌبهَس ًٍسد الوس٘ح غلت ث٘ي الػلٔ ّٖ هب ٪ذ٘طاً، حن

 ٍٗٗتل ٗلًي ٪ى لصلٙ ٪ٗؿكط ٪حٛبهِ، هي حٛنٍ ٪ٍ ضطائًِ هي ضطًٗٔ ًسد ٪ضاز ٮشا الل١ِ ٮى ْْل

 لْصُ ْ٘ب...  ٪حٛبهْب ثجًؽ السبلٓٔ الططائى ًسد ْٖ ًٓسِ ٍٗلًي ٗٗتل لَن ْلن شا٘ ٮش ًٓسِ؟

 ْجًساً...  َٖٗن ًهط ٪ٍ هستٗ٘ن ٪هطٍ ٪ٕٜ ْْ٘ب َٗرس ٟ ّٚ٘ ٗبلْب...  الوربظٕ هي الًز٘جٔ اَٛلَقٔ

 .ًٗٗلَى ٟ لَٗم ٍسحٗبً

 :اًٝز٘ل٘٘ي ْٖ اٝستْتبض سط

  ٍتط٘ الوحطهبت استح٠ل ْٖ السط َّ ثَلع، اذتلِٓ ٚوب الػل٘جٖ الٓسا٧ سط ٮى

 191: ظ يٗبئسًب،                        

 الرٌعٗط لحن ٍ٪ٚل ٍالو٠ّٖ ٍالٗوبض الروط ٍضطة ثبلعًب ٗجبلَى ٠ْ الوس٘ح٘٘ي، ث٘ي الٓطائؽ

 !.هٗبضًبتْب يٌس ت٫تٖ ٚوب تحطٗوْب ْٖ هتَاْٗبى الًْسٗي ٪ى ضَن الوحطهبت، ٍسبئط

 !:َ٘طُ يل٢ الهبلن نلن الٗط٨ى ٗحوٟل ّل

 :٪ًِ الٗط٨ى ٨ٕ ْٖ قبئٓت٘ي هي الٌهط ْٖ ٌٗزن ٖس: اٛسّٗ

 ٪ظٍارْن ٍ نلوَا الصٗي احططٍا: »َٗٗل ٍٚوب يسلِ هي ٌٗتٓى ٪ٍ َ٘طُ نلن الهبلن َ٘ط ٗحول ٖس

 (.23 -22: 37) «الزح٘ن غطاـ ٮل٢ ْبّسٍّن الل١ِ زٍى هي. ًٗجسٍى ٚبًَا ٍهب

 ًٗصثَى ٪ظٍارْن ثبل ْوب الزح٘ن، غطاـ ٮل٢ ْٗٔسٍى ثهلوْن الهبلو٘ي ّ٭٧ٟ ٪ى ْلٌٓطؼ

: يوَم تطولْي ْٗس الهلن، ْٖ ٚوخلْن ٪ظٍارْن ٚبًت ْٯى ٪ُذط١ ٍظض ٍاظضٓ تعض ٟ ٍ -ٚوخلْن؟

 !الهبلو٘ي ٫ٚظٍارْي ًٗٔصثي ثبلْي ْوب نبلوبت َ٘ط ٚي ٍٮى نلوَا، الصٗي
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 َْٟ٘ن ْٖ اتجًَّن الصٗي الهبلو٘ي ٖطًب٧ ّن ٍٮًوب تًٌَى، هب اٛظٍاد هي تًٌٖ ٟ اٙٗٔ ّصُ: الوٌبنط

 «ٗٗػطٍى ٟ حن الُٖٟ ْٖ ٗوسًٍْٜن ٮذَاًْن ٍ: »اٝتزبُ لَحسٓ ٮذَاًْن ًٗتجطّن ٍٖس ٚوب ٍنلوْن،

 ًبَْٗا الصٗي ٮل٢ تط ٪لن( »156: 3...« ) ٝذَاًْن ٍٖبلَا ٚٓطٍا ٚبلصٗي تًََٛا ٟ( »202: 7)

 (.11: 59) «ٚٓطٍا الصٗي ٝذَاًْن َٗٗلَى

 :الٗطائي اذت٠ِ حست العٍر٘ٔ هي الوًٌٖ ٗرتلّ ٍٖس الٗطٗي، َّ لَُٗ٘بً العٍد ٍ

 تٛي لن ْْ٘ب التط٢ٚت ْلَٟ هبزٟٕ، ٖطٗي ٪ٕ يي آًطازّب ٗستح٘ل الوبزٓ ح٘ج ظٍد ٧ٚ ضٖ ْبلٛل

 ذلٕ الصٕ سجحبى( »49: 51) «تص١ٚطٍى لًلن ظٍر٘ي ذلٌٗب ٧ ضٖ ٚل هي ٍ: »هَرَزاً ٍٟ هبزٓ

 ٟ ٍهوب ٪ًٓسْن ٍهي اٛضؼ تٌجت هوب ٚلْب اٛظٍاد

 192: ظ يٗبئسًب،                        

 .الوبزٗٔ ثبلصات٘ٔ ايتجبضاً ظٍر٘ٔ ْْصُ( ... 36: 36) «ًٗلوَى

 «٪ظٍاد ضٛلِ هي ٨ٍذط. ٍَس٘بٔ حو٘ن ْل٘صٍَُٖ ّصا: »الػَضٗٔ للوطبٚلٔ العٍر٘ٔ تًتجط ٖس ٍ

 (.53: 20) «ضت٢ ًجبت هي ٪ظٍاربً ثِ ْبذطرٌب هب٧ٖ السوب٧ هي ٪ًعل ٍ( »58 -57: 38)

 ّصُ ٨ٗتٌب الخبًٖ ٍهي للط٬سب٧، اتجبيبً ٪ٍ -سَا٧ يل٢ -ٍالًول٘ٔ الًٗبئسٗٔ للوطبٚلٔ تًُتجط حبلخٔ ٍ

 ... «ٍ٪ظٍارْن نلوَا الصٗي احططٍا»

 لٛن ٍ٪ًعل ظٍرْب هٌْب رًل حن ٍاحسٓ ًٓس هي ذلٗٛن: »ٍاللٗبح الٌٛبح ح٘ج هي تًتجط ضاثًٔ ٍ

 (.6: 39...« ) ٪ظٍاد حوبً٘ٔ اًًٛبم هي

 ..« احططٍا: »اٙٗٔ ْٖ تحت٥وَى ّْٛ٘ اٛضثًٔ الوًبًٖ ّصُ ث٘ي العٍر٘ٔ ٚبًت ٮشا ٍ

 !تعض؟ ٟ ٪ًْب اٙٗٔ ؾس ٪ذط١، ٍظض ٍاظضٓ تعض ٪ى: ثوطٛلٔ ت٫تٖ لٖٛ اٛذ٘طٓ، ٪ًْب

 الًٗ٘سٓ ْٖ ٍاٝتجبو الٗٙطاى ثو٢ًٌ العٍر٘ٔ ٌّب الوًٌٖ َٚى تحتٙوَا ٪ى ٪ٗؿبً لٛن ٠ْ ٪رل،: اٛسّٗ

 .ٍالًول

 لوب ضبّسٓ ت٫تٖ ٟ حبل ٪ٗٔ يل٢ ْبٙٗٔ، ًسٛيٖ، هب يل٢ تسلٌب ٖطٌٗٔ ٌّب٘ ل٘س ٮًِ ّت: الوٌبنط

 .تعيوَى

 ّ٭٧ٟ٪ظٍارْن يي َٗٗل ٍٚوب العٍر٘ٔ هي الو٢ًٌ ّصا ٮل٢ تطضسًب غطٗحٔ ٖطائي ٌّب٘ ٪ى ٮل١ب

. ه٭هٌ٘ي ًََٗٛا لن ثل ٖبلَا. ٗتسب٧لَى ثًؽ يل٢ ثًؿْن ٪ٖجل ٍ: »الزح٘ن غطاـ ٮل٢ الوْسٗ٘ي

 ٚن ٫ٌََْٗب. لصائَٗى ٮًّب ضثٌب َٖل يلٌ٘ب ْحٕ. قبَ٘ي َٖلًب ٌٚتن ثل سلكبى هي يل٘ٛن لٌب ٚبى ٍهب
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 -29 ،27: 37) «ثبلوزطه٘ي ًًٓل ٚصلٙ ٮًب. هطتطَٚى الًصاة ْٖ َٗهئص ْٯًْن. َبٍٗي ٌٚب ٮًب

34.) 

 ٚبًَا لٗس ٍ نلوْن، ْٖ الهبلو٘ي ّ٭٧ٟ ٪تجبو اٛظٍاد ّ٭٧ٟ ٪ى: ٍغطاحٔ ٍؾَح ثٛل ٌّب ٗتج٘ي

  هي حٗبً الو٭هي َ٘ط السبشد ٗهٌِ يوب -ال٘و٘ي يي -ٮؾ٠لْن ْٖ ٫ٗتًَْن

 193: ظ يٗبئسًب،                        

 تًََٛا لن ثل: الوؿلَى ٖبل ثبلحٕ، الجبقل لٌب ضجِٟ ثوب نللٌب ٮًوب ٪ًٌب: التبثًَى ْبيتصض السٗي،

 ... ٗهل٢ ٍٟ الحٕ يي ٗعل٢ ٟ ٍٮهبًِ ثًلوِ غبهس الو٭هي ح٘ج -ه٭هٌ٘ي

 .ٟ ٪م ٪ٗؿبً الٌٛبح ْٖ ٪ظٍارْن ٚبًَا هْوب الهبلو٘ي ٪تجبو ّن ٮًوب ٌّب ْبٛظٍاد

: 43) «تحجطٍى ٍ٪ظٍارٛن ٪ًتن الزٌٔ ازذلَا: »الت٢ٗ ْٖ ٪تجبيْن ٪ٗؿبً الزٌٔ ٪ّل ٪ظٍاد ٪ى ٚوب

 (.56: 36) «هتٛئَى اٙضائٙ يل٢ ؾ٠لٍ ْٖ ٍ٪ظٍارْن ّن( »70

 ْسَِ. ث٘وٌِ٘ ٚتبثِ ٪ٍُتٖ هي ٫ْه٘ب: » تًبل٢ َٖلِ ْٖ ٪ٗؿبً اّٛل هي الوًٌٖ ٗتج٘ي شا٘ ٮش ٍ

 اللحبٔ ٪ّل٘ٔ لِ هي ْٯًْن( ... 9 -7: 84) «هسطٍضاً ٪ّلِ ٮل٢ ٌٍٗٗلت. ٗس٘طاً حسبثبً ٗحبست

 -اٝٗوبً٘ٔ الٌبح٘ٔ ْٖ ٪تجبيْن هي ٪م -سجج٘٘بً ٪ٍ ًس٘جبً ٪ّلْ٘ن هي ٪ٚبًَا سَا٧ ال٘و٘ي، ث٫غحبة

 هي ل٘س ٮ١ًِ: »ًَح ٟثي ٚوب اٍٛل٢ ْٖٓ -الٌط٫ت٘ي ْٖ هٌتٓ٘ٔ اٝٗوبً٘ٔ َ٘ط ٍاّٛل٘ٔ ٟ ّٚ٘

 «ٗتسب٧لَى ٍٟ َٗهئصٚ ثٌْ٘ن ٪ًسبة ٠ْ: »اٙذطٓ ٍْٖ( 46: 11) «غبلح َ٘ط يول ٮًِّ ٪ّلٙ

 .ٚبلعٍر٘ٔ السجج٘ٔ الػلٔ تٌٓى ٟ ْجبٛحط١ َٗهئص ٪ًسبة ٟ ْٯش( 101: 23)

 ْٖ تبثى ٍ لْن هٌبست ٚل ٪ًْن ٮهب هسطٍضٗي، ٮلْ٘ن ال٘و٘ي ٪غحبة ٌٗٗلت الصٗي ْبّٛل شا٘ ٮش

 .اٝٗوبى ْٖ ٗؿبًَّْن الصٗي ٪ّبلْ٘ن ٪ٍ اٝٗوبى،

 ٪ٗؿبً ٍّي الٌسب٧، ًٗن ثل ث٫ّلْ٘ن، هٌْن ال٘و٘ي ٪غحبة ٗلتحٕ لٖٛ الطربل ٗرعٜ ٟ الحسبة حن

 ْٖ الوؿبّبٓ َّ الَْبٔ الزعا٧ اٝلتحبٔ ّصا ْٖ اٛغ٘ل ٍالططـ ٪ظٍارْي، هي ث٫ّلْي ثلتحٗي

 هي: ٮى ْبلَٗل اٙت٘ٔ الطٓبئ يل٢ ْ٘ٔط١ٓى، ْْ٘ن ٗطٓى ح٘ج اٛغل ٗتجى اّٛل ٪ى ٪ٍ اٝٗوبى،

 ال٘و٘ي ٪غحبة هي -ٮلِ٘ ٍالوٌٗلت الوٌٗلت هي الوطاز -٪ّلِ ٮل٢ ٌٗٗلت...  ث٘وٌِ٘ ٚتبثِ ٪ٍتٖ

 .-ْْ٘وب ٍالٌسب٧ الطربل ٖج٘لٖ ًٗن هب الوطاز -ٍ٪ّبلْ٘ن

 ظض ٍ ٍاظضٓ تعض ٪ل١ب» -ٍْبٖبً رعا٧ ٮل١ب -ّولًب رعاْبً الزعا٧ ًٗتجط ٟ الٗط٨ى ٮشاً

 194: ظ يٗبئسًب،                        
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 !«س٢ً هب ٮل١ب لًٞسبى ل٘س ٪ى. ٪ذط١

 :؟!الوس٘ح ٪ٗي

 السوب٧؟ ٮل٢ غًس حٖٞ ٪م اٛهَات ٚسبئط هبت ٮًِ ّل الوس٘ح؟ ْٖ الٗط٨ى ًهطٗٔ ّٖ هب: اٛسّٗ

 .الٗتل؟ ٪ٍ الوَت ٗصٍٔ ٪ى زٍى

 الٛتبة ٪ّل ثِ ٗ٭هي ٍحت٢ اٙى حت٢ ٗوت ٍلن ٗػلت ٍلن ٗٗتل لن الوس٘ح ٮى: الوٌبنط

 !.٪روًَى

 حن الػلت، الٗتل يٌِ تٌٖٓ( 158 -156: 4) اٙٗبت ح٘ج الٗط٨ى ًهط ْٖ هٟ٘ت ٮًِ ٚلّب،: اٛسّٗ

 ٪ًِ اًٝز٘ل لٌهطٗٔ هٌبٖؿٔ ٍّصُ ت١َْبُ، الل١ِ ٪ى ثٌِ٘ٔ تػبضٗح ْْ٘ب( 117: 5) ٍ( 55: 3) اٙٗبت

 :غًس ٚوب ٌٗعل ٪ى ٮل٢ اٙى حت٢ حٖ٘

 :التَْٖ؟ ٪ٍ الوَت

 لَُٗبً، هًٌبُ َّ ٚوب ٍاْ٘بً اٛذص ثل سجٕ ٚوب ثًٌِ٘ تًٌٖ ٟ التَْٖ ٨ٗبت ٪ى ح٘ج: ٚلّب: الوٌبنط

 ٍالوَت( 15: 4) «الوَت ٗتَْبّي حت٢ الجَ٘ت ْٖ ٫ْهسَّٛي: »الوَت ٮل٢ ٮسٌبزُ يلِ٘ ٍزل٘لًب

 اٛذص، َْْ ٮشاً الح٘بٓ، ّصُ هي الوَت ٫ٗذصّي حت٢ ٪ٕ الوَت، َ٘ط التَْٖ ْل٘ٛي ٗٔو٘ت، ٟ

 ْ٘وسٙ هٌبهْب ْٖ توت لن ٍالتٖ هَتْب ح٘ي اًٛٓس ٗت٢َْ الل١ِ ٍ: »الوٌبم يل٢ ٮق٠ِٖ ٍٚصلٙ

 (.42 -39) « هسو٢٘ ٪رل ٮل٢ اُٛذط١ ٍٗطسل الوَت يلْ٘ب ٖؿ٢ التٖ

: ٍاْ٘بً اٛذص ٮل١ب ل٘س الوٌبم الوَت ْٖ ْبلتَْٖ ٪ذصّب، ثًس ٮل١ب ل٘س ٍٮضسبلْب اًٛٓس ْٯهسب٘

 ٪ذصٌ ٠ّْٛوب الوٌبم، ْٖ اٝذت٘بضٗٔ الحَ٘ٗٔ الٌبح٘ٔ هي ٍ٪ذصُ الوَت، ْٖ ثتوبهِ الطٍح ٪ذص

  ٍْٖ ٌّب٘ اٝهبتٔ يل٢ التَْٖ ٍٮق٠ٔ ثحسجِ، ٚل٤ ٍاْ٘بً للطٍح

 195: ظ يٗبئسًب،                        

: 12) «ثبلػبلح٘ي ٍ٪لحٌٖٗ هسلوبً ت١ٌَْٖ( »70: 16) «ٗتَْبٚن ذلٗٛن الل١ِ ٍ: » تًبل٢ َٖلِ ٪هخبل

 ٪حسٚن رب٧ ٮشا حت٢( »46: 10) «هطرًْن ْٯلٌ٘ب ًتٌَْ٘ٙ ٪ٍ ًًسّن الصٕ ًطٌَٗٙ ٮهب ٍ( »101

 ( ...:61: 6) «ٗٓط٥قَى ٟ ٍّن ضسلٌب تَْتِ الوَت

 ٖلَة ْٖ زذلت ضجْٔ لسْى اٝهبًٔ ثسل التَْٖ ٪قلٕ ٍٮًوب اٛذص، ه٢ًٌ يي ٗرطد ٟ شلٙ ٚل

 ْٖ ثوَتِ اًٝسبى ٗؿلّس ْٯًوب حطط، ٍٟ ًطط ٠ْ -ثٗب٧ ثًسُ ل٘س ٌْب٧ٗ الوَت ٪ى: الٛخ٘ط

 تؿل٢ ٠ْ هَتْب ح٘ي اًٛٓس ٫ٗذصٍى الو١َٚل٘ي ٍه٠ئٛتِ الل١ِ، ٗصٚطّّن لصلٙ ْسًْبً اٛضؼ،
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 ثل ، تًبل٢ يلوِ، يي تؿل ٟ ٍلٌْٛب ٌٍّب٘، ٌّب ٍتٓطٖت توع١ٖت ٍٮى اٛثساى ٍٚصلٙ اًٛٓس،

 لٖٓ ٪ئٌّٙب اٛضؼ ْٖ ؾللٌب ٖبلَا ٍ: »َٗٗل ٍٚوب ٍهح٘ع هح٘س زٍى ٖجؿتِ ٍْٖ ٪ذصُ ْٖ ّٖ

 «تطرًَى ضثٛن ٮل٢ حن ثٛن ٥ٍٚٔل الصٕ الوَت هلٙ ٗتَْبٚن ٚبْطٍى ضثْن ثلٗب٧ ّن ثل رسٗس ذلٕ

 َْْ ٍٖسضتِ الل١ِ ي٘ي يي تؿلَى ٠ْ الرلٕ ٪ي٘ي يي السضؼ ْٖ ؾللتن لئي ،(11 -10: 32)

 تًولَى ٌٚت ثوب ْ٘حبظثٛن تطرًَى، ضثٛن ٮل٢ الٗ٘بهٔ َٗم حن الوَٚلَى، ٍه٠ئٛتِ ٫ٗذصٚن الصٕ

«1:» 

 ٍ -ٮق٠ٖبً ٟ -ثطظذ٘بً ٪ذصاً الطٍح ٪ذص ثو٢ًٌ الوٌبم ْٖ َْْ الَاْٖ اٛذص َّ التَْٖ ٚبى ٮشا حن

 ٚوب ٍ -اٛش١ هي ٗػ٘جْن يوب ٪ذصّن اٛح٘ب٧، ْٖ ٍ -ٚبهلًب ٪ذصّب الوَت ْٖ
__________________________________________________ 

 .ٍالجسى الطٍح هزوَو ٪ًِ ٮهب التَْٖ هتًلٕ/ -(1) 

 .ثبلوَت -الجطظخ ٮل٢ السً٘ب يي تَْ٘بً -1

 .السً٘ب هي ٨ذط هٛبى ٮل٢ ًٍٗلِ الطرع ثترل٘ع يٌْب ٍتَٖ٘بً السً٘ب ٪ذكبض هي تَْ٘بً ٪ٍ -2

 .الجسى يي ٍاْ٘بً ٗ٭ذص ح٘ج ثتوبهِ الطٍح هتًلِٗ اى ٪ٍ -3

 .الٌَم ْٖ ٚوب اٝذت٘بضٗٔ الحَ٘ٗٔ الزْٔ هي اًِ ٪ٍ -4

 ٪ح٘بًبً ٍٗٗبضًِ الوَت ٠ٗظم ْ٘وب ٮٟ -الوَت ْٖ -الوَاضز ّصُ هي ٧ ضٖ ْٖ التَْٖ ٗستًول لن ٍ

 ْحست رسوِ ٪ٍ ضٍحِ ٟ -توبهبً الوس٘ح َّ -الوس٘ح التَْٖ هتًلٕ ٚبى لوب ٍ -الخبلج ٚبٍٛل

 ٮٟ تَِْ٘ ٗٛي لن لصلٙ/ «ٮلٖ٘ ضاًْٙ ٍ» الطْى هتًلٕ ٍٚصلٙ..  ٪ٍ ضٍحٙ ٟ «هتَْ٘ٙ ٮًٖ»

 السوب٧ ٮل٢ ٍاْ٘بً توبهبً ضًِْ ٮٟ ضًِْ ٍٟ الهبلو٘ي، روى يي توبهبً ٪ذصُ

 196: ظ يٗبئسًب،                        

 الصٗي هي ٍٗكْٟطُ ٮلِ٘ ٍٗطًِْ ٗت١َٖبُ ٪ى الل١ِ ٍيسُ ح٘ج الس٠م يلِ٘ هطٗن اثي ي٘س٢ الوس٘ح ْٖ

 ٧اهٌب الل١ِ ٪ًػبض ًحي الحَاضَٗى ٖبل الل١ِ ٮل٢ ٪ًػبضٕ ٖبل الٓٛط هٌْن ي٘س٢ ٪حسٛ ْلوب: »ٚٓطٍا

 ٍهٛط ٍهٛطٍا الطبّسٗي هى ْبٚتجٌب الطسَل ٍاتجًٌب ٪ًعلت ثوب ٨هٌب ضثٌب. هسلوَى ث١ً٫ب ٍ٪ضْس ثبلل١ِ

 الصٗي هي ٍهكْٟط٘ ٮل١ٖ ٍضاًْٙ هتَْ٘ٙ ٮًٖ ي٘س٢ ٗب الل١ِ ٖبل ٍٮش. الوبٚطٗي ذ٘ط ٍالل١ِ الل١ِ

 ْ٘وب ثٌ٘ٛن ٫ْحٛن هطرًٛن ٮلٖٛ حن الٗ٘بهٔ َٗم ٮل٢ ٚٓطٍا الصٗي َْٔ ات١جًَ٘ الصٗي ٍربيل ٚٓطٍا

 (.55 -52: 3) «ترتلَٓى ِْ٘ ٌٚوتن
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 يل٢ ضجِْ ٪ل٢ٗ ح٘ج الل١ِ ٍهٛط ٍغلجِ، ٪ذصُ ٗطٗسٍى يلِ٘ ّزَا ٮش ثبلوس٘ح الَْ٘ز هٛط ْلٗس

 ٍهحل هسبئِ ٮل٢ ح٘٘بً، ٍضًِْ ثِ، الٛبْطٗي الهبلو٘ي الَْ٘ز روى يي هس٘حِ ٍت٢١َْ َْٗشا، هبٚطُ

 .ٍٮّبًٔ هْبًٔ ٪ٗٔ ٪ٍ ٪ش١ هٌْن ٗػ٘جِ ٪ى زٍى ٍاْ٘بً، روًْن يي ٪ذصُ: ٪رل ضحوتِ،

 ٍ سبلوبً، ح٘٘بً الل١ِ ضًِْ ثل هَتِ، ثًس ٟ ٍ -حبضبُ ٍ -غلجِ ثًس ٗٛي لن الس٠م يلِ٘ الوس٘ح ْطْى

 الوس٘ح ثِ غط١ح ٚوب يلوبً، ٟ ضجًْٔ ٮل١ب ٗٛي ٍلن غلت، ٪ًِ الحَاضٗ٘ي هي ًٍٓطٌ الَْ٘ز ظيوت ٮى

( 31: 26 هت٢) للحَاضٗ٘ي الػلت ل٘لٔ ٖبلْب ،«الل٘لٔ ّصُ ْٖ ْٖٛ تط٢َٛى ٚلّٛن: »الس٠م يلِ٘

 ثْتبًبً هطٗن يل٢ َٖلْن ثٛٓطّن ٍ: »الحٛ٘ن الصٚط هي ٖٟ٘ؤ لتػطٗحٔ هَاْٗبً -(27: 14 هطٖس)

 لْن ضجِٟ ٍلٛي غلجَُ ٍهب ٖتلَُ ٍهب الل١ِ ضسَل هطٗن اثي ي٘س٢ الوس٘ح ٖتلٌب ٮًّب ٍَٖلْن. يه٘وبً

 الل١ِ ضًِْ ثل. ٌٗٗ٘بً ٖتلَُ ٍهب الهي اتّجبو ٮل١ب يلن هي ثِ لْن هب هٌِ ضٙٚ لٖٓ ِْ٘ اذتلَٓا الصٗي ٍاى

 (.158 -156: 4) «حٛ٘وبً يعٗعاً الل١ِ ٍٚبى ٮلِ٘

 تػطٗحٔ ْٖ ٍٚوب ،«هٌِ ضٙ لٖٓ ِْ٘ اذتلَٓا الصٗي ٮى١: »الحٛ٘ن الصٚط هي تػطٗحٔ ّصُ/ -

 .«الل٘لٔ ّصُ ْٖ ْٖٛ تطَّٛى ٚلّٛن: »الوس٘ح

 197: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٖ ٍٟ ثِ، اٝٗوبى ْٖ ٍٟ ٍالجططٗٔ، اٛلَّ٘ٔ هي الوس٘ح هحتس ْٖ ضٛبً ل٘س ٌّب الطّٙ ح٘ج

 ح٘بً السوب٧ ٮل٢ ثػًَزُ ٪م ثبلػلت، ٚبى ّل: الل٘لٔ تلٙ ْٖ يٌْن اذتٓبئِ ٮل١ب ِْ٘، ٨ذط ٧ٚ ضٖ ٪ٕ

 .ه٘تبً ٪م

 ِْ٘ ٗطَّٛى -ثِ الٌبس ٪يطِ ّن ٍ -ت٠ه٘صُ ٪ى: ٪ذجط الوس٘ح ْٖ ٗطَٛا لن ٚٛل٢ الحَاضٗ٘ي ْٯى

 غبضت ٍٖس ٪هطُ، ْٖ ثًسّن ٍهٓي زًٍْن هٓي ٍضٙ َ٘طّن اضتجبُ ٗستُطة ْْل الَٖت، شلٙ ْٖ

 .اٝسٌبز هٌٗكًٔ تبضٗر٘ٔ ضٍاٗٔ ٖػتِ

 ْٖ ٚوب ٍغلت، ٖتل زٍى ٪ثػبضّن يي اذت٢ٓ الس٠م يلِ٘ ٍٮًِ «توسِ٘ لن الَْ٘ز ٪ٗسٕ ٮى: »٪رل

 (.27: 9 زاً٘بل) «ٍٗرتٖٓ الوس٘ح ٌٗٗكى ٪سجَيبً ٍسجً٘ي احٌ٘ي ثًس: »زاً٘بل تػطٗحٔ

 ثوب ٪ثػبضّن يي ٍٗرتٖٓ ٮلِ٘، الل١ِ ٗطًِْ ثوب الحَاضٗ٘ي، ٪ًػبضُ ٍيي الَْ٘ز ٪يسائِ يي ٌٗٗكى... 

 ٪ٍ ٖتلًب اذتٓب٧، الوَت ٗٔسو٢٘ ٍٟ ٌّب، لًٞٗكبو ٍث٘بى تٓس٘ط اٝذتٓب٧ ح٘ج هٛبًبً، يٌْن ٗجتًس

 ٍلن ٗٗتل ْلن....  الٓػبحٔ هصّت ْٖ الربظ ثبسوِ الٛل١ ٗٔو٢ ٍٮهب اًّٛ، حتّ هَتبً ٪ٍ غلجبً

 .«حٛ٘وبً يعٗعزاً الل١ِ ٍٚبى ٮلِ٘ الل١ِ ضًِْ ثل: »ٗوت ٍلن ٗػلت
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 يل٢ هْبًٔ ٍ ٖتل ّتٙ ّٛصا ٌٗعل ل٠٘ٛ الَْ٘ز ث٫س يي ذل١ػِ ٍثحٛوتِ للًبزٓ، ذطٖبً ضًِْ ثًع١تِ

ن الوزطه٘ي َّٛى ٚبى حٌ٘صا٘ الػلت ٮى ح٘ج هس٘حِ،  شلٙ س٘وب ٍٟ الطٍهبً٘٘ي يٌس ٍ٪شل٥ْ

 «ضْ٘ساً يلْ٘ن َٗٛى الٗ٘بهٔ ٍَٗم هَتِ ٖجل ثِ ل٘٭هٌي ٮل١ب الٛتبة ٪ّل هي ٮى ٍ: »الوْ٘ي الػلت

(4- 159.) 

 ٖجل ثبلوس٘ح س٘٭هي ٪ًِ ٍتجطط ٮل١ب -ٍالٌػبض١ الَْ٘ز -الٛتبة ٪ّل هي ْطزاً تطص٢ ٟ اٙٗٔ ّصُ ٍ

 ٪ّل هي ٍٟ ثل الٛتبث٘ي، ٪ّل هي اٝٗوبًٖ اٝروبو ّصا التبضٗد لٌب ٗسزٟل ٍٟ الوس٘ح، ٪ٕ هَتِ

 حت٢ ٫ٗت لن هستٗجلٌ الوْؤ الجطبضٓ ّصُ ْلٙتحٕٗ ٗزت، ٚوب الوس٘ح ٗ٭هٌَا ٪ى ٪ٗؿبً، اًٝز٘ل

  هي الوس٘ح ثٌعٍل ترجطًب اٝس٠ه٘ٔ الٌػَظ اٙى،

 198: ظ يٗبئسًب،                        

 نلوبً هلئت ثًسهب ٍيسلًب ٖسكبً اٛضؼ الل١ِ ٗولًب ثِ الصٕ الس٠م يلِ٘ الْسٕ ٖبئوٌب ٖ٘بم َٗم السوب٧

 شا٘ ٮش الوس٘ح الٛتبة ٪ّل ْٯٗوبى لصلٙ ٖجل، هي ثِ ٨هي ٚوب الوس٘ح ثِ ٍٗ٭هي ٗٗتسٕ رَضاً، ٍ

 .الجطبضات يٌس الٓػل ًج٫ُ ٫ٗت٘ٛن ٍٖس ٚصلٙ، ٍٮس٠هْن ٪ٗؿبً ثٗبئوٌب هٌْن ٮٗوبى

 :ٚتبثٖ ٗوَت ٟ -الٛتبثٟ٘٘ي هي ٪حسٚ ٚل هَت يٌس: ًٌٖٗ -هَتِ يٌس: ... اٛسّٗ

 ٮضَبم شلٙ ٍْٖ ح٘بتِ، قَال ثِ ٚٓطُ ضَن هَتِ، ٖج٘ل ثبلوس٘ح ل٘٭هٌي ٮل١ب هس٘حٖ، ٪ٍ َْٗزٕ

 ٟ ْبٙٗٔ ٮشاً توَتَا، ٪ى ٖجل ثبلوس٘ح اٝٗوبى ٮل٢ تُلز٫ٍى ٪ًٛن: -ٍغلجَُ ٖتلَُ الصٗي -الَْ٘ز

 ... اٙى حت٢ الوس٘ح ح٘بٓ يل٢ تسل

 ْٖ ٗٔطٙ ٪ى ٫ْحط١ اٙٗٔ، ٍاحتولتِ اٝحتوبل ّصا غح لَ اٙى ٮل٢ هَتِ يل٢ ٍٟ: ... الوٌبنط

 ْٖ الُبئت ؾو٘ط ٪ى يل٢ تسلٌب ٍهًٌَٗٔ لٓهِ٘ ضَاّس لٌب ٪ى ٮل١ب هبت، ٪ًِ ٗسٛي٢ ٪ى زٍى هَتِ

 .الس٠م يلِ٘ الوس٘ح ًٌٖٗ «هَتِ»

 الوصَٚض اٖٛطة الخبًٖ، يل٢ هٌِ ٍ٪ثًس «هي ٪حسٗ ٮى ٍ» هحصٍِ اٍٛٛل يل٢ الؿو٘ط هطرى ٮى -1

 يلِ٘ الوس٘ح هَت ٖجل ه٢ًٌ ْٖ «هَتِ ٖجل» ْل٘ٛي الٓػبحٔ، هصّت ْٖ الوحصٍِ اٛثًس ٗوٌى

 .الس٠م

 -ثِ -ضًِْ -ٖتلَُ هب -هٌِ -ِْ٘ -ضجِٟ غلجَُ -ٖتلَُ: »اٙٗبت ّصُ ْٖ الوٓطزٓ الؿوبئط ٮى -2

 ؾو٘ط ْبذتػبظ الس٠م، يلِ٘ الوس٘ح ٮل٢ تطرى ٍنبّطًٓ هستتطًٓ التسًٔ الؿوبئط ّصُ ٚل «َٗٛى

 .الس٠م يلِ٘ للوس٘ح ْْ٘ب ٍضٓز الؿوبئط ٍسطز الٓػبحٔ تطتؿِ٘ ٟ ثُ٘طُ «هَتِ»
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 لن هب الوٓطزٓ، الؿوبئط ٮلِ٘ ْلتطرى ٍ٪ذ٘طاً، ٪ٍلًب اٙٗبت ّصُ ْٖ ال٠ٛم هحَض َّ الوس٘ح ٮى -3

 .الس٠م يلِ٘ َ٘طُ ٮل٢ تػطْْب ٖطٌٗٔ تٗن

 :هَتِ ثًس يلْ٘ن ضْ٘س الل١ِ حن ْْ٘ن، زام هب الٛتبة ٪ّل يل٢ ضْ٘ساً ًٗٔتجط الوس٘ح ٮى -4

 هب ضْ٘ساً يلْ٘ن ٌٍٚتٔ ٍضثٛن ضثٖ الل١ِ ايجسٍا ٪ى ثِ ٪هطتٌٖ هب ٮل١ب لْن ٖلت هب» 

 199: ظ يٗبئسًب،                        

 .«ضْ٘س ٧ ضٖ ٚل يل٢ ٍ٪ًت يلْ٘ن الطٖ٘ت ٪ًت ٌٚتٓ تَْ٘تٌٖ ْلوب ْْ٘ن زهتٔ

 الٗ٘بهٔ َٗم ٍ: »هَتِ ٖجل ثِ الو٭هٌ٘ي ٚبْٔ يل٢ الٗ٘بهٔ َٗم ضْ٘ساً ًٗتجطُ الٌسب٧ سَضٓ شٗل ٍ

 الٛتبة، ٪ّل ٚبْٔ ثِ ٗ٭هي يٌسهب ح٘٘بً ْل٘ٛي ٮشاً ،«ضْ٘ساً...(  ثِ ٨هٌَا الصٗي يل٢) يلْ٘ن َٗٛى

 «ْْ٘ن زهتٔ هب ضْ٘ساً يلْ٘ن ٌٚتٔ ٍ: »لَٗلِ ذبقئٔ ضْبزًٓ الٛل يل٢ ضْبزتِ ٪غجحت ٍٮل١ب

 الطْبزٓ تُتل١ٕ لن ْوب لْب، تل٥ٗ٘بً السً٘ب َٗم الطْبزٓ رط١ا٧ هي ّٖ ٮلٗب٧ّب ثو٢ًٌ -الٗ٘بهٔ َٗم ٍالطْبزٓ

 .تُلَٕ لن

 ًََٗٛا لن الوس٘ح ثًخٔ ٖجل الَْ٘ز ح٘ج استخٌب٧، زٍى ٚلّْن الٛتبة ٪ّل ٚبْٔ هي الوًٌٖ ل٘س ٍ

 !.ٍثًختِ؟ ضسبلتِ ٖجل ثِ ٪ٮٗوبًبً ثِ، ل٘٭هٌَا

 هي ٌٗعل هب ثًس ثِ ٗ٭هٌَى ح٘ج الوستٗجل، ْٖ ٍاحس لعهبى ٚلْن الٛتبة ٪ّل ٮٗوبى َّ ٮًوب ٍ

 ق٘لٔ ثِ ٨هي هي ٍلٛل الٗ٘بهٔ َٗم لْن ٗطْس ٍتل١ٗبُ، ٮٗوبًْن ضْس ٮش َْْ ٗوَت، ٪ى ٖجل السوب٧

 .ٍهٗبهِ ح٘بئِ

 هٌْن، هٗجَل َ٘ط اؾكطاضٗبً ٮٗوبًبً ٮل١ب ل٘س ٗوَتَا ٪ى ٖجل ثبلوس٘ح الٛتبة ٪ّل ٚبْٔ ٮٗوبى ٮى -5

 ِْ٘، ؾلَا الصٗي الٌػبض١ هي ٍٚخ٘ط الَْ٘ز: ثٛٓطّن الطسٗسٓ التٌسٗسات ّصُ ْوب هٗجَلًب ٚبى ْلَ

 اٛضؼ ْٖ هٓي ٙهي ضثٙ ضب٧ لَ ٍ: »الوَت ٖجل التٛلّ٘ زاض ْٖ هٌٖٓٞ اٝؾكطاضٕ ٍاٝٗوبى

 (.99: 10) «روً٘بً ٚلْن

 غحٔ يل٢ ٗطْساى ّوب الٗ٘بهٔ، َٗم ٮٗوبًْن يل٢ الوس٘ح ٍضْبزٓ «ثِ ل٘٭هي» ٮٗوبًْن ت٢ٚ٫س ٍ

 لٛٓطّن ثْن ٍالتٌسٗس تٌب٢ْ ٍٮل١ب الس٠م يلِ٘ الوس٘ح هَت ٖجل هب لعهيٍ ٮٗوبًْن ْل٘ٛي ٮٗوبًْن،

 .الوتَاغل
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 ٚ٘سّن يلْ٘ن ٗٗل١ت ٪ى للو٭هٌ٘ي، ٍالتجط٘ط الوٛصث٘ي، الٛٓطٓ ّ٭٧ٟ ٪ًَِ ٝضَبم اًٛست ٮى -6

 ثٯٗوبًْن ٗتًلّٕ ٟ ٮش هٗجَلًب، غح٘حبً ٮٗوبًبً ٗوَت ٪ى ٖجل ثِ س٘٭هٌَى ٪ًْن ثِ، ٍالٛٓط ٖتلِ ظين

 ّٛصا ْٖ يلْ٘ن ثطْبزتِ ٟ ٍ -غح٘ لَ -هَتْن ٖجل اٝؾكطاضٕ

 200: ظ يٗبئسًب،                        

 ثْٛصا يلْ٘ن الوس٘ح ضْبزٓ تؿطّن ٪ٍ تًٌْٓن ْوبشا غح٘ح، َطؼٗ شا٘ ٪ٍ ثْصا ٗتًلٕ ٟ ٮٗوبى،

 .هٌْن؟ ٗٔٗجل ٟ ٮٗوبى

 يل٢ تسلٌب ٨ٗبت هي ٮلْ٘ب ٍهب ّصُ «الٗ٘بهٔ َٗم ٮل٢ ٚٓطٍا الصٗي َْٔ اتجًَ٘ الصٗي ربيل ٍ» -7

 روً٘بً ٍٮٗوبًْن ٌٗبْٖ ّصا الٗ٘بهٔ، َٗم ٮل٢ ثبلوس٘ح ٗ٭هٌَى ٟ ٍسَاّن الٛتبة ٪ّل هي رو٘بً ٪ى

 .-اٝٗوبى ٚبى ٪ٗبً -ثبلوس٘ح هَتْن ٖجل

 ٪ّل ٚبْٔ ثِ ٍس٘٭هي الوس٘ح، َّ( هَتِ ٖجل) ْٖ ثبلؿو٘ط الوًٌٖ ٪ى يل٢ غسٔ ضَْز ْْصُ

 الربضرٖ الَاٖى ٌٗبْٖ ح٘ج الٗطٍى، ق٘لٔ الٛتبة ٪ّل ٚبْٔ ٟ ٍاحس، لعهي ٗوَت ٪ى ٖجل الٛتبة

 .الػَاة تزس ت٫هٛل ٪ُذط١، ٨ٗبت تٌْٓ٘ب ح٘ج الٗ٘بهٔ َٗم ٮل٢ اٝٗوبى هَاغلٔ ٍٟ الولوَس،

 «.1» تٓس٘ط ّٛصا يل٢ تػطٗحبت اٝس٠ه٘ٔ اٛحبزٗج ْٖ ٍ

 هي ْٯًِ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ٍضسبلٔ تٌبْٖ اٙى حت٢ ٍٟزتِ هٌص الوس٘ح ح٘بٓ: اٛسّٗ

 .حٖ؟ ٍَّ لططًٗتِ ٪ًسرب ضطًٗتِ، ٌٗسد ٨ذط ضسَل ظهٌِ ْٖ ٫ٗتٖ ٠ْ الط٢سل، هي الًعم ٪ٍلٖ

 َْْ ٪ُهتِ، يي ٍآًػل السوب٧ ٮل٢ ضْى ٍ٪ًِ ٪هسّب، اًتْب٧ ثًس ضطًٗتِ ًسد ْٖ ؾ٘ط ٟ: الوٌبنط

 ْٖ ل٘س ًِٛ ٍالتجلٍ٘ السيَٓ ض٫ى ٮل١ب -ثٛبهلْب -الطسَل٘ٔ هٌعلتِ يل٢ ثبٍٔ -ٚبى ٚوب ٍ -اٙى

  ضثْن يٌس الجطظخ ْٖ ٪ح٘ب٧ اٙى ٍّن ًحجْن ٖؿَا الصٗي الط٢سل ٪ى ٚوب ٪ُهتِ،
__________________________________________________ 

 ٚتبة ْٖ ٨ٗٔ! ضْط ٗب: الحزبد ٗس٫لِ حَضت ثي ضْط 473 ظ 1 د الخٗل٘ي ًَض ْٖ ٚوب/ -(1) 

 ٖجل ثِ لَ٘هٌي ٮل١ب الٛتبة ٪ّل هي ٮى ٍ» َٖلِ: ْٗبل ّٖ؟ ٨ٗٔ ٪ٗٛٔ! اٛه٘ط ٪ْٗب: ٖبل. ٪ي٘تٌٖ ٖس الل١ِ

 ضٓ٘تِ ٗحط٥٘ ٪ضاُ ْوب ثًٌٖ٘ ٪ضهِٗ حن يٌِٗ ْتؿطة ٍالٌػطاًٖ ثبلَْ٘زٕ ٛهطّ ٪ًٖ ٍالل١ِ «هَتِ

 ٖجل ٌٗعل ي٘س٢ ٮى: ٖلت َّ؟ ّٚ٘: ٖبل. ت٫ٍٛلت هب يل٢ ل٘س اٛه٘ط الل١ِ ٪غلح: ْٗلت ٗروس حت٢

 ٍذلّ ٍٗػلٖ هَتِ ٖجل ثِ ٨هي ٮٟ َ٘طُ ٟ ٍ َْٗز١ هلٔ ٪ّل ٗج٢ٗ ٠ْ السً٘ب ٮل٢ الٗ٘بهٔ َٗم
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 ثي هحوس ثِ حسحٌٖ: ْٗلت ثِ؟ رئت ٪ٗي ٍهي! ّصا لٙ ٪٢١ً! ٍٗحٙ: ٖبل الس٠م يلِ٘ الوْس١

 غبْ٘ٔ ي٘ي هي ثْب ٍالل١ِ رئت: ْٗبل -الس٠م يلِ٘ قبلت ٪ثٖ ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثي يلٖ

 201: ظ يٗبئسًب،                        

 ثًسّن رب٧ت لَ ضطائًْن حٛن ٍٮل١ب السيَٓ ٮل١ب الطسَل٘ٔ هٌعلتْن يل٢ ثبَٖى ّ٭٧ٟ ٗطظَٖى،

 .ضطًٗٔ

 هٌعلتِ يل٢ الحٓبل هى ثتطبضًِٗ، ًٗول ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ٪ُهٔ هي ًٗٔتجط اٙى ْبلوس٘ح

 ٖ٘بم ظهي ٚوبٗػجح الربلسٓ، اٛذ٘طٓ ثبلططًٗٔ ٍالتعاهِ ضطًٗتِ ًسد ٍث٘ي ثٌْ٘ب هٌبْبٓ ٍٟ الطسَل٘ٔ،

 يلِ٘ الوْس١ ٪ًػبض هي ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل ٍذلٓب٧ الس٠م يلِ٘ الوْس١ الٗبئن

 .-«1» الوتهبْطٓ ضٍاٗبتٌب ْٖ ٚوب -الس٠م

 ٍٖس سوبٍٗٔ، يبل٘ٔ رٌٔ ْٖ للح٘بٓ الػبلحٔ اًٛزن ثًؽ ْٖ: ٗطظٔ السوب٧ ْٖ حٖٜ ْبلوس٘ح

 َٖل هي شلٙ ٗست٫ًس اٛضؼ، ٮل٢ ٍ٪ّجف يٌْب ٪ذطد التٖ السوبٍٗٔ، ٨زم رٌٔ ْٖ ٪ًِ ٗست٫ًس

( 17: 20 َٗحٌب) «ٮلْٛن ٍٮلْٖ ٍ٪ث٘٘ٛن ٪ثٖ ٮل٢ ٪غًْس ٮًِ: َٖلٖ ٍ: »ُٛهِ٘ الس٠م يلِ٘ الوس٘ح

 ٪ثِ٘ ٮل٢ ٗػًس ٪ًِ الحَاضٗ٘ي لتجطط الس٠م، يلْ٘ب الجتَل هطٗن الكبّطٓ العٚ٘ٔ ٪هِ٘ ٗرجط ح٘ج

 ٪ٕ «ٍٮلْٛن ٮلْٖ ٍ» ذلٕ هص ْْ٘ب ٚبى التٖ رٌتِ ٮل٢ ٪ٕ« 2» الس٠م يلِ٘ ٨زم ٍَّ ٍ٪ثْ٘ن،

 الٛبْطٓ، الؿبلٔ الزوبيبت ّصُ يي الربلػٔ ٍثطٚبتِ الل١ِ ضحؤ ٮل٢ ٪غًس
__________________________________________________ 

 ٌٗعل ٪ى َٗضٙ: »٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ ضسَل ٖبل 242 ظ 2 د الوٌخَض السض ْٖ/ -(1) 

 ٍٗٓ٘ؽ الزعٗٔ ٍٗؿى الػل٘ت ٍٗٛسط الرٌعٗط ٍٗٗتل السربل ٗٗتل يسلًب حٓٛوبً هطٗن اثي ْ٘ٛن

 ل٘٭هٌي ٮل١ب الٛتبة ٪ّل هي ٮى ٍ: »ضئتن ٮى اٖط٪ٍا ٍ الًبلو٘ي، ضة لل١ِ ٍاحسٓ الزسسٓ ٍتَٛى الوبل

 .«هطٗن اثي ي٘س هَت «هَتِ ٖجل ثِ

 ٮًِّ: ٍٖبل ي٘س٢ هَت ٖجل: ٍٖبل. هطٗن اثي ي٘س٢ ذطٍد: ٖبل اٙٗٔ ْٖ يجبس اثي يي ِْ٘ ٍ

 .ثِ س٘٭هٌَى ي٘س٢ ٗجًج حت٢ اٚلتبة ٪ّل هي ٪ًُبس س٘سض٘

 ًبظل ٍَّ السوب٧ ٮل٢ ضْى ٪ًِ».  الس٠م يلِ٘ الو٭هٌ٘ي ٪ه٘ط ثي الحٌٓ٘ٔ اثي هحوس يي ٪ٗؿبً ِْ٘ ٍ

 .«ثِ ٨هي ٮل١ب ًػطاًٖ ٍٟ َْٗزٕ ٗج٢ٗ ٠ْ السبئ تَٗم ٪ى ٖجل
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 هَت ٖجل: ٍالحسي ظٗس اثي يي: ٚلْب اٛزٗبى ثِ ٨هٌت( الوس٘ح) ٮشاًعل: ٖتبزٓ يي ٪ٗؿبً ِْ٘ ٍ

  ٪روًَى ثِ ٨هٌَا ًعل ٮشا ٍلٛي الل١ِ يٌس حٖ اٙى ٮًِ ٍالل١ِ ي٘س٢،

 الوًتجطٓ ٍالٌسد الًَ٘بً٘ٔ اللُٔ ْٖ الربلٕ ثو٢ًٌ هوسٍزاً اٙة ح٘ج هس زٍى اٛة ٚبى لَ/ -(2) 

  التخل٘ج يي الجحج ذتبم ْٖ ٪سلٌٓبُ ٚوب اٙة تصٚط الًطث٘ٔ التطارن هي

 202: ظ يٗبئسًب،                        

 لٞتزبُ ل٘ست ٌّب «ٮلِ٘» ٍ السوب٧، ٮل٢ ضْى ْٯًِ «ٮلِ٘ الل١ِ ضًِْ ثل: »اٙٗٔ تٓس٘ط ثًٌِ٘ ٍّصا

 هٓي ٍ: » تًبل٢ َٖلِ ْٖ ٚوب ٍالوٌعلٔ الوٛبًٔ ْٖ اتزبُ َّ ٍٮًوب ، تًبل٢ لِ هٛبى ٟ ح٘ج الوٛبًٖ

 (.19: 21) «يجبزتِ يي ٗستٛجطٍى ٟ يٌسُ

 يلِ٘ الوس٘ح تَْٖ تًٌٖ التٖ اٙٗبت ٍسبئط الٌسب٧ ٨ٗٔ ث٘ي تًبضؼ ٟ ٪ًِ: الجحج حبغل ٍ

 ٍْبٓ ْٖ الٗط٨ى ٨ٗبت سبئط ًَسرت الٌسب٧ ٨ٗٔ ٪ى: ٍالوٌسَخ الٌبسد هجس٧ ٮل٢ ٌّب لٌلز٫ الس٠م،

 ٚل ٮل١ب الوَاضز ّصُ ٪هخبل ْٖ ثبلٌسد َٗٗل ٍٟ ثًؿبً، ثًؿْب ٗٓسط الت٬٠م ٚوب ثٌْ٘ب ثل الوس٘ح،

« 1» ٍضٗٗبت ْٖ ًٓسِ حساز اُٛستبش ٪تًت ٍٚوب هًتَُ، ٚل ٮل١ب يلٌ٘بً ٗٓتطِٗ ٍٟ يٗلِ، هٌسَخ

 .ح٘ي ٖجل يلْ٘ب ٖؿٌ٘ب ٍٖس ثوُبلكبت ظذطْْب

 !اًٝز٘ل٘ٔ الٓسا٧ ٪سطاض هي الصًَة َٓطاى                        

 

 :ثس٧ يل٢ يَز

 الٗس٘س، يٌس ثْب ايتطِ لوي الصًَة َٓطاى ٍَّ الوس٘ح ثِ ًع ْطيبً الٓسا٧ لسط ٮى: اٛسّٗ

 ٍٮًوب...  ٮق٠ٖبً يٌسًب تٌُسد لن الًول ضطًٗٔ ٍ٪ى هٌٛن، ٍ٪ٚخط ٪ٚخط التَْٕ٘ تحت ٪ًٌب ٗخجت ٍّصا

 .الُٓطاى ثسجت الورتلٓ٘ي لًَٗثبت الٌسد

 حن يٌْب الورتلّ ٗصًت ٪حٛبم ٌّب٘ ٪ٚبى ْسَا٧ٗ سَا٧، يل٢ ٫ٚغلِ ٪ٗؿبً الٓطو ّصا: الوٌبنط

 لٌسرْب، ثٌٓسِ الوس٘ح  ؾح٢ٛ لٛي ٍشًجبً، ترلٓبً يٌْب الرتلّ َٗٛى ٪م! ٗطٗس ٚوب الٗس٘س ُٗٓطّب

 !.الوٌتَد ْٖ الٌسد َّ ْبلٌسد
__________________________________________________ 

  الوس٘حٖ اٝس٠هٖ الحَاض ٮل٢ هسذل 205 -192 ظ ْٖ( 1) 

 203: ظ يٗبئسًب،                        
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 :«الطثبًٖ ٍالًطب٧ ٍالٓك٘ط ثبلروط الصًَة َٓطاى» 

: غلجِ ثًس اٍٛل نَْضُ ْٖ لت٠ه٘صُ ٖبئلًب الصًَة َٓطاى حٕ الوس٘ح هٌحٌب ٍٖس ٟ ّٚ٘: اٛسّٗ

 :لْن ٍٖبل ًٓد ّصا ٖبل ٍلوب. ٪ًب ٪ُضسلٛن اٙة ٪ضسلٌٖ ٚوب. لٛن س٠م

 -21: 20 َٗحٌب ٪ُهسٙٛت ذكبٗبُ ٪هسٛتن ٍهي لِ، تُُٓط ذكبٗبُ َٓطتن هي الٗسس، الطٍح ٮٖجلَا

23.) 

 ٚل ٟ ثبلت٠ه٘ص ذبظ ٪ًِ ٮل١ب ٫ٗتٖ، ٚوب ْسبزُ ضَن ّٛصا ٖبل الس٠م يلِ٘ ٪ًِ لٌٓطؼ: الوٌبنط

 .ٖس٘س

 .الصًَة ًُٓط هس٘حبً ٚوخلِ ٌْػ٘ط ٫ًٚلْوب ٪ٗؿبً، ٍزهِ لحوِ حجبًب الوس٘ح لٛي: اٛسّٗ

 ٚلَا، ذصٍا، ٍٖبل الت٠ه٘ص ٍ٪يك٢ ٍٚسط ٍثبض٘ الرجع ٗسَو ٪ذص ٫ٗٚلَى ّن ْ٘وب ٍ: »َٗٗل ٚوب ٍ

 للًْس الصٕ زهٖ ّصا ٛى. ٚلٛن هٌْب ٮضطثَا: ٖبئلًب ٍ٪يكبّن ٍضٛط ال٫ٛس ٍ٪ٚل. رسسٕ َّ ّصا

 :لٛن ٍ٪َٖل. الركبٗب لوُٓطٓ ٚخ٘طٗي ٪رل هي ٗٔسٓٙ الصٕ الزسٗس،

 هلَٛت ْٖ رسٗساً هًٛن ٪ضطثِ حٌ٘وب الَ٘م شلٙ ٮل٢ ّصا الٛطهٔ ًتبد هي ٪ضطة ٟ اٙى هي ٮًٖ

 (.17 -16: 10 اٖط) -ٍ( 29 -23: 11 ٪ٖط) هًٌبُ ٍْٖ( 29 -26: 26 هت) «٨ثٖ

 «1» لٌ٘هي ث٘طبة الٗس

: 1 َٗحٌب 1) ْٖ ٚوب ٍاٝثي اٙة ٍث٘ي ثٌٌ٘ب ٗطبض٘ الصٕ الوٗسس ٍالطثبـ الًْس َّ ّصا ٪رل: 

 هى ْْٖ ًحي ضطٚتٌب ٍ٪هب. هًٌب ضطٚٔ ٪ٗؿبً لٛن َٗٛى لٖٛ ثِ ًرجطٚن ٍسوًٌبُ ض٪ٌٗبُ الصٕ( 403

 ٍثبٛحط١ ٚصلٙ» «ٚبهلًب ْطحٛن َٗٛى لٖٛ ّصا ٮل٘ٛن ًٍٛتت. الوس٘ح ٗسَو اثٌِ ٍهى اٙة

 ضطٚٔ ثِ ًتجط٘ الصٕ الجطٚٔ ٫ٚس ٪ْل٘س( 22: 12 يت) «الٛطٍث٘٘ي الو٠ئٛٔ ٪رٌبز هى ضطٚتٌب

  الصٕ الٓك٘ط ٪ل٘س زهِ؟ ْٖ
__________________________________________________ 

  الطثبًٖ الًطب٧ ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 204: ظ يٗبئسًب،                        

 الطثبًٖ ْبلًطب٧ ٮشاً( 20: 11 ٖط) الطة يطب٧ ٮًِ ٪رل( 16: 10 اٖط) ثسُ ْٖ ضطٚٔ ٫ًٍٚلِ ًٛسطُ

 هي ًٓط ٪ٍ هس٘حٖ ٍاحس ٚطرع ثًسئصٚ ْلسٌب الوس٘ح، يلٌ٘ب ثْب هي١ ًًؤ ٪يهن الوس٘حٖ
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 ْٖ الٌزبٓ ٌٚ٘سٔ هى الوتحسٍى ًحي ثل! ٠ٚ َ٘طّوب، ٪ٍ قْطاى ٪ٍ ٪غجْبى ْٖ الوس٘ح٘٘ي الو٭هٌ٘ي

 .الٛطٍث٘٘ي اٛيل٢ الوٜ هي رع٧ٗ ًحي ٪روً٘ي، الٌبر٘ي هى اٛزٍاض رو٘ى

 :الطثبًٖ الًطب٧ هْطربى

 الًطب٧ ْٖ الرجعالروط ٮى١ الج٘ت، ٚػبحت ثٌٓسِ الوس٘ح ٗحؿطّب ٍؾ٘بْتْب الًطب٧ هْطربى ٮى

 زهِ ٖسسٖ ثكطٕٗ ٍّوب ٍرسسُ، زهبلوس٘ح ّوب ْْ٘وب الجبقٌٖ ٍاٛغل نبّطٗتبى، ي٠هتبى

 اَٗحٌب) شًَثٌب هي ٗكْ٘طًب زهِ ٍرسسُ، زهِ ْٖ ٮشا٘ الوس٘ح ًطبض٘ ٮًٌب ٪رل ٛضٍاحٌب، ٍرسسُ

 يعُ، هلَٛت ْٖ ٮلٌ٘ب ٍضرَيِ ٍٖ٘بهِ ٍغلجِ الوس٘ح ثتزسن ٗصّٚطًب الوٗسس الًْس ّصا( 9 -7: 1

« 1» ٍَْٗزٕ ٍ٪هطٖٗٛ ٍٮٗطاًٖ ٮًٛل٘عٕ هي ْٛل٢ٌب الل١ِ، ٪ثٌب٧ ًػ٘ط ّٛصا الوس٘ح ثَسبقٔ ًحي

 .ٍالوس٘ح الل١ِ ٍضحٔ ًحي -الل١ِ ٪ثٌب٧ ٍ -الوس٘ح ْٖ ٍاحس ٍَ٘طّن

 ْْ٘ن ٪ًب» للٌٛ٘سٔ الوس٘ح زيَٓ ٗستزبة ٍحٌ٘صا٘ الوس٘ح، هي يؿَ الًطب٧ هي التجط٘ ثًس ٮًٌٖ

 «.2» ْٖ٘ َّ ٚوب الٌبس ْٖ الل١ِ ٪ى ٍالٌت٘زٔ ْٖٛ، ٍالل١ِ الٌبس ْٖ ٪ًب ٪ٕ «ْٖٛ ٍ٪ًت

 !:الطثبًٖ الًطب٧ ْٖ الوس٘حٖ الوتَاتط الػلت
__________________________________________________ 

  للوطٗسٗي ُٗٓط ٚوب لْن لُ٘ٓط اٟلسا٧ الَْ٘ز ٪يسا٬ُ ِْ٘ ٗتحس ّٚ٘ اًٝز٘ل هس٘ح هي يزت/ -(1) 

  لٌ٘هي ث٘طبة ت٫لّ٘ الطثبًٖ الًطب٧ ٚتبة هَاؾ٘ى هرتلّ هي ًوبشد ّصُ/ -(2) 

 205: ظ يٗبئسًب،                        

 الطة لٛطاهٔ ْؿ٘ح هس٠ هي ْْ٘ب ثوب الٓسا٧ ٍسط الػلت ذطاِْ تْٓٛ٘ٛن ٪ْوب: لٛن يزجبً: الوٌبنط

 الوس٘ح تػلجَى ٪غجحتن حت٢ ّصُ؟ تٓٛ٘ٛن ٪ْوب...  الوٌبٖؿبت شلٛوي ْٖ ٍهب ٍ٪حٛبهِ ٍهس٘حِ

 ثطبٚلٔ تػلجًَِ الطثبًٖ، ثبلًطب٧ الوتجطٚ٘ي الٗس٘س٘ي يسز: ًْبٗٔ َ٘ط ٍٮل٢ ٍحبلخٔ حبًِ٘ ٍتٗتلًَِ

 ْسا٧ٖ ظيوٛن، ْٖ هطٓ، ٍٛل غٔلٙت َْْ الصًَة، َٓطاى ْٖ تطحًَِ ٍلٖٛ للسبى، شٚطّب هي ٗستحٖ

 هي الًٛس ٍيل٢ ٪ُذط١ هطٓ ّٛصا ٍتٗتلًَِ رسوِ ت٫ٚلَى زهِ تططثَى ٪ًتن حن الصًَة، يي

 تٌع ٍٖس الٓك٘ط، هى الروط تططثَى! الصًَة يي الًجبز تكْ٘ط ْٖ يٌِ تٌَثَا لٖٛ! تؿح٘تِ

 ٍتػ٘طٍا لٛن رع٧اً الوس٘ح ٗػ٘ط لٖٛ هى تططثًَْب! الروط حطهٔ يل٢ الٛتبث٘ٔ الٗ٘ؤ التػطٗحبت

 :الس٠م يلِ٘ الوس٘ح َٗٗل ٚوب ٍ٪ًِ الًطب٧، ّصا ٪هط ٮلِ٘ ٗ٭ٍل هب تٓٛطٍى ٪٠ْ! رع٧ُ

 (.71: 51 هت٢) «الورطد ٮل٢ ٌٍٗسْى الزَِ ٮل٢ ٗوؿٖ الٓن ٗسذل ٚلوب ٪ٚل ثًس تْٓوَى ٪٠ْ» 
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! الًه٘ن الٗسٍس الطسَل شلٙ الطة، هس٘ح يي ثِ تًجٟطٍى ٍهب ٍترتلَٓى، تػًٌَى ٍلوب لٛن ٪٠ِ

 الٌْبٗٔ، ْٖ للٗس٘س٘ي ٍٖبشٍضٓثَلًب الجساٗٔ ْٖ هلًًَبً: ّٛصا الوس٘ح تزًلَى! ٍث٭سبً لٛن ْٗجحبً

 ٌٗسز الٗط٨ى ح٘ج سَاُ، يوي ْؿلًب شلٙ لِ ٗٛي لن ٪ًِ ضَن الُٓطاى، ضحؤ يٌِ تستلجَا ٍلٖٛ

 ٖبلت ٍ: »هطٗن اثي ٍالوس٘ح الل١ِ زٍى هي ٪ضثبثبً ٍضّجبًٛن ٪حجبضٚن اترصتن ٪ى تػبضٗح ْٖ ثٛن

 لوي ُٗٓط ذلٕ هوٛي ثطط ٪ًتن ثل ثصًَثٛن ًٗصثٛن ْلن ٖل ٍ٪حجب٬ُ الل١ِ ٪ثٌب٧ ًحي ٍالٌػبض١ الَْ٘ز

 (.18: 5) «الوػ٘ط ٍٮلِ٘ ثٌْ٘وب ٍهب ٍاٛضؼ السٛوَات هلٙ ٍلل١ِ ٗطب٧ هي ًٍٗصة ٗطب٧

 :الٌٛ٘سٔ ْٖ الطثبًٖ الًطب٧ ضبٚلٔ

  ٪ّل يل٢ ضزُ ْٖ ٚج٘ط ٖس٘س لٌب ٌٗلِ ٚوب الوس٘ح٘ٔ الٌٛبئس ْٖ الًطب٧ سٌّٔ ّٛصا

 206: ظ يٗبئسًب،                        

 «:1» الػل٘ت

 ظربرٔ هى ثبلرجط ٫ٍٗتٖ ٍٗرجعّب غبِ سو٘س هي ْك٘طٓ لِ ًٗزي ٪ى ذبزهِ ٫ٗهط الٗس٘س ٮى» 

 غّٓبً ٍَٖٓا ْٯشا لػلَالتْن، الٌػبض١ تزتوى لٖٛ الٌبَٖس ثؿطة الٗس٘س ٫ْ٘هط الٌٛ٘سٔ، ٮل٢ ذوط

 ٪هبم ٗتٗسم حن ًهّ٘، هٌسٗل ْٖ الٓك٘طٓ تلٙ ٍٗزًل ْؿٔ هي ٫ٚس ْٖ الروط هي ض٘ئبً ٗػت

 :ًػِ هب يلْ٘ب ٍٗٗط٪ ٗسُ ْٖ الٓك٘طٓ ٫ٍٗذص الوططٔ ٍٗستٗجل الػَِٓ

 الٗبزض ٮل٢ السوب٧، ًحَ يٌِ٘٘ ٍضْى الوجبضٚٔ، ث٘سُ الرجع ٪ذص الَْ٘ز ٪ذصتِ ل٘لٔ ْٖ الوس٘ح ي٘س٢

 ّصا ٚلَا: لْن ٍٖبل ٚسطٓ ٚسطٓ الحَاضٗ٘ي ٍ٪قًن ْٛسطّب الَارت، التوز٘س ثًس ٧ٚ، ضٖ ٚل يل٢

 اثي ٍ٪ًِ ي٘س٢ رسس ٪ًِ هٌِ ظيوبً الٓك٘طٓ تلٙ ٗسزسل شٚب ٠ٚهِ الٗس٘س ٗتن ٍح٘ي رسسٕ،

 :الٓك٘طٓ ٗربقت سزَزُ ْٖ ٍَٗٗل الل١ِ،

 ٖجل الوَلَز الل١ِ اثي ٪ًت هطٗن، ثكي ْٖ تزس٘ست الصٕ ٪ًت ٍاٛضؼ، السٛوَات ٮلِ  ي٘س٢ ٪ًت» 

 ْٖ ٪ث٘ٙ ٗو٘ي ٮل٢ ربلس الصٕ ٪ًت الط٘بق٘ي، ٪ٗسٕ هي ترلػٌب ٪ى ٪رلٙ هي ٪ًت ٚلْب، الًَالن

 الٓك٘طٓ تلٙ ٗهْط ٍثًسئص «ٚصا ٍ ٚصا ثسهٙ ذلػتْب التٖ ٍٛهتٛن لٖ تُٓط ٪ى ًس٫لٙ السوب٧،

 هَتِ ٖجل ٪ذص الوس٘ح ٮلٌْب: »َٗٗل ٍ الروط ٫ٚس ٫ٗذص حن سبرسٗي، لْب ْ٘رطٍى للحبؾطٗي

 للٌػبض١ ٍٗٔطِٗ لل٫ٛس ٗسزس حن ،«زهٖ ّصا ٮضطثَا: ٖبئلًب للحَاضٗ٘ي ٍ٪يكبُ الروط ٫ٚس

 ٗسيَ حن اًٝز٘ل هي ت٘سط هب ٍٗٗط٪ الروط شلٙ ٍٗططة الٓك٘طٓ ٫ٗٚل حن ٚصلٙ، ْ٘سزسٍى

 .ْ٘تٓطَٖى
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 تعين ٍٖس ٍزهِ، لحوِ ٪ٚل ح٘ج الصًَة َبْط الل١ِ ٮثي الوس٘ح ٫ًِٚ الٗس٘س ٗػ٘ط حٌ٘صا٘

 ثوب ضب٧ هي الٗس٘س ُْ٘ٓط الل١ِ يٌس هَُٓض ْٯ١ًِ الٗس٘س ُٗٓطُ شًت ٚل ٪ى الٌػبض١
__________________________________________________ 

  الػل٘ت اّل يل٢ الطز ْٖ اٟضٗت تحٓٔ/ -(1) 

 207: ظ يٗبئسًب،                        

 ... «َٓطاًِ يي ثسلًب اٛهَال هي ضب٧

 يل٢ ٍٟٗٔ لِ ٮى ْْل! الًجبز شًَة ُٗٓط ٪ى ٪ٗؿبً، ٍللوس٘ح حت٢ للٗس٘س، حٕ ٪ٕ ضًطٕ ل٘ت ٍ

 سَاُ، زٍى ئػٖ ثوي ٗرتع الُٓطاى حٕ ٪ى حبل ٗطب٧؟ ّٚ٘ يجبزُ هي للوصًج٘٘ي ُٗٓط لٖٛ الل١ِ

 اٝثبح٘ٔ ٗرل٥ّ الصٕ َٓطاى ّٛصا س٘وب ٍٟ! الصًَة ٍَٓطاى للٗس٘س ْوب يلِ٘، ٍٟٗٔ لِ ٚبى ٍٮى

 ًِٛ الصًَة َٓطاى حٕ ْلِ لصلٙ ٮلْبً، حن الوس٘ح ًٓس ٗػ٘ط الٗس٘س ٪ى ٗعيوَى ٮًْن الوكلٗٔ،

 !.؟...! الل١ِ

 .الٓك٘ط؟ ٍحبًَت الروط زى٢ الل١ِ ٫ٚى ٍٕٕٓ! ثبلٓك٘ط الروط ضطة ثوب ٧ٓٮلِ

 تططًْٗب ْل٘س اٛهَال، هي ٗطتَْى ثوب ًٗبهلًَْب الٗس٘س٘ي ثوط٘ئٔ هٌَقٔ الًول٘ٔ ْبلتطبضٗى ٮشاً

 !.الُٓطاى ٪سَأ ْٖ ثْب ٍٗٔتزط اَّٛا٧، ثوب ٍتلَْ اٛٗسٕ ثْب تلًت لًجٔ ٮل١ب

 سبئط ْٖ ٍ الًْسٗي ْٖ حطهتْب ضَن الروط ضطة ًِٛ ٮل١ب ٧ٚ، لطٖ ٟ الوصًج٘٘ي شًَة الٗس٘س ُٗٓط

 ٍذلع ٚوب الحطام، ثططة ُٗٓط ٫ْذص يطٍِٖ ْٖ حل١ الوس٘ح زم ٪ًْب ٍٗعين اٝلْ٘ٔ، التطبضٗى

 تطًْ٘بً اٙحبم اٖتطاِ ٫ْغجح! الػل٘جٖ ثبلًصاة لًُي ًِٛ اٝلْ٘ٔ التٛبلّ٘ ٪سط يي الل١ِ يجبز الوس٘ح

 ٍ٪قَين الل١ِ يجبز ٖٛطة شلٙ ٗحٕ ٟ ٪ًِ حبل الصًَة، ٍهُٓطٓ الطثَث٘ٔ هطتت ٮل٢ ْبيلْب لط٫ى

 .الكُبٓ؟ الًػبٓ ثبلولًًَ٘ي ّْٛ٘ ٍ٪ظٚبّن،

 (:و) الوهلَم الوس٘ح يل٢ زامٍ ًَٕحٗ

 هي ٪ُهتٙ ًبلت لٗس تبلل١ِ الوحك١و٘ي، الوهلَه٘ي ٪ٍل ٗب! ٮلٌ٘ب...  ٮلٌ٘ب: زهبً الوس٘ح يل٢ ًجٖٛ ْٯلٌ٘ب

 ٍحسجَ٘ ٮلِ٘، السايٖ ضسَلِ ٪ًٙ ضَن ٮلْبً زيَ٘! ًجْ٘٘ب هي نبلؤ ٪هٔ ٪ٗٛٔ تٌَلِ لن هب سبحتٙ

، ٪حٛبم ًٍسد الًجبز شًَة ثػلجٙ هحتوٙلًب  ثصٍضُ ٍتعضو الٓسا٧، سط ْٖ ٪ًج٘ب٧ُ ٍ الل١ِ تؿبز الل١ِ

 زهٙ ٍحسجَا ثل ْحست، ٟ الٗلَة، ٪ضاؾٖ ْٖ الزٌْو٘ٔ الجْ٘و٘ٔ ٍالْوز٘ٔ الوكلٗٔ اٝثبح٘ٔ

  ت٠ه٘ص٘ تَغٖ حن! ثْب ٍاًتط٫ت ثبلروط ضٔؾًت ٫ًٚٙ ذوطاً
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 208: ظ يٗبئسًب،                        

! ٪ًت ٫ًْٚن ْ٘ػجحَا ٍرخوبًٙ، زهٙ ٫ًْٚوب الٓك٘ط هى ٗططثًَْب لصٚطا٘، تجٗ٘ٔ الروطٓ ٗططثَا ٪ى

 ظيوْن، ضَنٓ! سَاُ زٍى ُٗٓط الل١ِ ٚوب ٍ -ظيوْن ْٖ -٪ًت ٚوب الركبٗب ٍْٗجَى الصًَة ُٗٓطٍى

 ٪ى ثًس الولًًَ٘ي، ٨حبم ٍ لًٌبت حوٛلَ٘ الجس٧ ْٖٓ! ٖتلٔ ضط -ذتن ثس٧ -ٍغلجَ٘ ٖتلَ٘ ْٗس

 هبشا ًٗلوَى ٍّن ٫ٗٚلًَٙ ٗعالَى ٟ حن الزح٘ن، ًبض ٍ٪زذلَ٘« 1» ثركبٗب٘ هػلَثبً ايتجطٍ٘

 ثًس تْٓوَى ٪٠ْ: الكُبم الزْبل ثصا٘ تٌسز ٚوب الكًبم، ٗتحَل مٓ ٍٮل٢! ٍالوططٍة الو٫َٚل ٗطرى

 التًبظٕ ًٗ٘ن ًْل٘ٛن( 17: 15 هت٢) الورطد ٮل٢ ٌٍٗسْى الزَِ ٮل٢ ثوؿٖ الٓن ٗسذل هب ٚل ٪ى

 ٨ه٘ي السٗي، َٗم ٮل٢ لٛن الهبلو٘ي ًٍلًي الوهلَم ثبلحس٘ي تًبظٌٗب ْٖ ًٗطًٙ زهبً، لٙ ًٍجٖٛ

 ِْ٘ تطرع لَ٘م ٗ٭ذطّن ٮًوب الهبلوَى ًٗول يوب َبْلًب الل١ِ تحسجي ٟ ٍ: »الًبلو٘ي ضة

 .«اٛثػبض

 :اًٝز٘لَ٘ى ٍالجطٍتستبًت الٌٛبئسَ٘ى، الٛبحَل٘ٙ

 :الٓزبئى ٪ٚجط هي ّٖ ْبرًٔ

 تًتطِ ْْٖ ض٫ًْب، ٌٍِٚ ثبًٝز٘ل الوسوبٓ الٛتت حٗ٘ٗٔ الجس٧ هٌص ْْٗت ٖس الٛبحَل٘ٙ ٌٚ٘سٔ ٮى

 الٌبظلٔ ٍاٝلْبهبت الَحٖ رو٘ى يل٢ تحتَٕ ٟ الٌػطاً٘ٔ يبلن ْٖ الوَرَزٓ اًٝز٘ل٘ٔ الٛتت ث٫ى

 الوسو٢ السٓط ْٖ هٌسضد الوس٘ح تًبل٘ن هي ٖسوبً ٪ى الٌٛ٘سٔ ّصُ تًتٗس حن ٍهي الوس٘ح، يل٢

 هٌْن ثبلتسلسل َْٟؼ حن «الحبضٗ٘ي» الت٠ه٘ص ٮل٢ ثِ يْس اٙذط ٍالٗسن الَحٖ، ثػَضٓ ثبًٝز٘ل

 للٛتت الَح٘س ٍالوٓسٟط الوس٘ح ذل٘ٓٔ َّ اٛيهن ضٍه٘ٔ ٚبّي ٪ى تًتٗس ْْٖ الٌٛ٘سٔ، ٮل٢

  ٍالٌجَ٘ات ٍاٛذجبض الوٗسسٔ،
__________________________________________________ 

 ٍيلٗتِ ْٗتل الوَت حْٗب ذك٘ئٔ ٮًسبى يل٢ ٚبى ٍٮشا: التَضات٘ٔ ثبٙٗٔ يلِ٘ ٗستسلَى ٚوب/ -(1) 

 ٠ْ الل١ِ هي هلًَى الوًلٕ ٛى الَ٘م، شلٙ ْٖ تسْي ثل الرطجٔ يل٢ رختِ تجت ذطج٠ْٔ يل٢

 (23 -22: 21 تج) ًػ٘جبً الْٙ الطة ًٗك٘ٙ التٖ ٪ضؾٙ تٌزس

 209: ظ يٗبئسًب،                        
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 حٕ ْٖ ٪ٍ اًٝز٘ل، حٕ ْٖ سَا٧٪ٚبًت الحبزحٔ الوطبٚل ٍْػل الوسبئل حل ث٫ى ٗٗتٌى اٝلْ٘ٔ،

 َّ الٛبحَل٘ٙ ًهط ْٖ ٍهستٌسُ الوس٘حٖ السٗي هلز٫ ٚبى لصلٙ ٍحسُ، ٮلِ٘ ًَٗز الوس٘حٖ السٗي

 .-الجبثب -اٛيهن الحجط

 ٍٟ الػَضٓ، ثْصُ الوس٘ح ذ٠ْٔ تٗجل ٟ الجطٍتستبًت ٚوخل اُٛذط١ الوس٘ح٘ٔ الوصاّت لٛي ٍ

 ث٫ًج٘ب٧ ل٘سَا َِْٖ الحجطهٓي ح٘ج شلٙ لْن ٍٗحٕ الوٗسسٔ، الٛتت َ٘ط هستٌساً ًٛٓسْن ًٗطَْى

 الطبضو حٕ شلٙ ٍٮًوب الوٗسسٔ، الٛتت ٍتػبضٗح تٌبْٖ ٪حٛبم اذت٠ٔ لْن ٗحٕ ٍٟ هطط٥ي٘ي،

 .الس٠م يلْ٘ن الٛطام ٪ًج٘بئِ ٮل٢ َٗحِ٘ اٝلْٖ،

 لَٗمٍ الوٗسسٔ الٛتت ٮل٢ حبرٔ ٍ٪ٗٛٔ الٛبحَل٘ٙ، ًهط ْٖ لًٞز٘ل حٛن ٪ل١ب ٌّب الَٗل غَُٓ ٍ

 هب ٚل ٍٮى الجكطس٘ٔ، الر٠ْٔ ٚطسٖ يل٢ الزبلس اٛيهن ضٍه٘ٔ ٖطضّحجط هب ٚل ٪ى ًٗتٗسٍى

 هي ٍّٔت ٖس ًِٛ قبيتِ؟ تزت ٖكًٖ َْْ الً٘سَٗٔ، ٍاٛذ٠ٔ اٛحٛبم ٮل٢ ًَٗز ْْ٘وب ثِ حٛن

 ٚل ْٖ حت٢ الل١ِ ذل٘ٓٔ ٍَّ الصًَة َٓطاى الحٛبم رًل ْج٘سُ ٮشاً!. الًػؤ غٓٔ  تًبل٢ يٌسالل١ِ

 .ٗطٗسٗطتْٖ ٚوب للصًَة ٍَبْطاً ١َْٗ، ٚوب ضبضيبً زٍض

 .رط٪ٓاًك٠ِٖ ثٛل الجبثَٗٔ السلكبت ٪ٗسٕ ثْب تلًت س٘بس٘ٔ لًجٔ اٝلْ٘ٔ التطبضٗى ٫ْغجحت

 :الٗس٘س ثر٘طٓ اًٝز٘لٖ الُٓطاى ثس٪ ٪ٗي هي

  الٗسس الطٍح ٪ى ثعين ربضْٔ لجسو الورتطئ« )1» الًططٗي اًٝز٘ل٘ٔ الوزبهى هي ثس٪
__________________________________________________ 

 ٍ -1864 ضٍه٘ٔ ْٖ الوًٌٗس َّ ٨ذطّب ٍ -325 الٌ٘ٗبٍٕ الوزوى َّ الوزبهى ّصُ هجس٪/ -(1) 

 ْٖ الوس٘حٔ الٗطٍى يجط اًٟز٘ل٘ٔ الج٘ئٔ ْٖ الوزبهى ّصُ تٓبغ٘ل هطت ٖس ٍ -هٓتَحبً ٗعال ٟ

  الوٗبضًبت: الوٗبضً٘ٔ السلسلٔ ّصُ هي اٍٛل الزع٧

 210: ظ يٗبئسًب،                        

 َّٟت استحبلٔ ٪ٕ) اٝستحبلٔ حجتت الوزوى ّصا ٍْٖ ،1215 سٌٔ يطط الخبًٖ َّ( ٮلْ٘ن ٪ٍح٢

 ... ٍالُٓطاًبت( الٌبسَت ٮل٢ اٙة

 ّصُ تُجبو ٚبًت ثبلصًَة، للوًتطْ٘ي الُٓطاى ٪ٍضأ ٗػسض -1513 -الًبضط «لَ٘ى» الجبثب ٪ذص ٖس ٍ

 ٗٔٗبل «زٍهٌٖ٘ٛ» ضاّت ٗس يل٢ ْْ٘ب هسضٟسبً «لَح٘طٍس» ٚبى هسٌٗٔ ٍّٖ «ٍٗتوجطٌ» ْٖ اٍٛضأ

 :تتعل ثتَٖ٘ى الُٓطاى ٍضٔ غَضٓ ٗلٖ ٍْ٘وب «تتعل» لِ
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 :اًٝز٘لٖ الُٓطاى سٌس

 الطسَلٖ ثبلسلكبى ٍ٪ًب الٗساسٔ، الٛل٘ٔ اٝلِ ثبستحٗبٖبت ٍٗولٙ...  ٠ْى ٗب الوس٘ح ٗسَو ضثٌب» 

 هي ٍ٪ٗؿبً استَرجتْب، التٖ الٌٛ٘س٘ٔ ٍالكبئ٠ت ٍاٛحٛبم الٗػبغبت رو٘ى هي ٪حل٢ٙ لٖ الوًك٢

 ٍلئي يلٔ، ٚل ٍهي ٍْهً٘ٔ يه٘ؤ ٚبًت هْوب اضتٛجٓتْب، التٖ ٍالصًَة ٍالركبٗب ٨لتٓطٗكبت رو٘ى

 ي٠هبت ٍٚل الٓزط ٪ٖساض رو٘ى ٍ٪هحَ الطسَلٖ، الجبثبالٛطسٖ اٖٛسس ٛثٌ٘ب هحَٓنٔ ٚبًت

 هلعهبً ٌٚتٓ التٖ الٗػبظ ٪ًَاو ٍ٪ضْى الٓطغٔ، ّصُ ْٖ ًٓسٙ يل٢ رلجتَْب ضثوب التٖ الو٠هٔ

 الٗسٗس٘ي، ضطٚٔ ْٖ ٍ٪ٖطًٙ الٌٛ٘سٔ، ٪سطاض ْٖ الططٚٔ ٮل٢ حسٗخبً ٍ٪ضزٜ٘ الوكْط، ْٖ ستْبثوٛبث

 ُٗلٕ الوَت سبئ ْٖ ٪ًِ حت٢ يوَزٗٛتٙ، يٌست لٙ ٚبًب اللصٕٗي ٍالجط٥ الكْبضٓ ٮل٢ حبً٘ٔ ٍ٪ضزٜ٘

 ٮل٢ ٗ٭زٕ الصٕ الجبة ٍٗٓتح ٍالًٗبة، الًصاة هحل ٮل٢ الركبٓ هٌِ ٗسذل الصٕ الجبة ٪هبهٙ

 ٍٮى الٓطح، ْطزٍس ٮل٢ ٗ٭زٕ الصٕ الجبة ٍٗٓتح ٍالًٗبة، الًصاة هحل ٮل٢ الركبٓ هٌِ ْطزٍس

 ٍاٝثي اٙة ثبسن اٛذ٘طٓ، سبيتٙ ٫ًتٖ حت٢ هتُ٘ٛطٓ َ٘ط تج٢ٗ الًٌؤ ْْصُ قَٗلٔ سٌ٘ي توت لن

 .«ث٘سُ شلٙ ٪هؿ٢ ٖس تتعل َٗحٌب اٛخ -٨ه٘ي -الَاحس اٝلِ الٗسس ٍالطٍح

 211: ظ يٗبئسًب،                        

 َٖايس حست الٌبس ثًؽ ايتطاْبت ٗسوى ٪ى ٗطٗس ٚبى يٌسهب« 1» لَحطَٗس ٮى: »ٗٔٗبل ٍ

 حٌ٘صا٘ ٫ْذص يٌْن، ثْب يٖٓ ضذػٔ اضتطٍا ًَْٚن يل٢ ثٌب٧ٖ ثْب الٗ٘بم ٫ٗثَى ٚبًَا التٗل٘سٗ٘ي،

 لطٍح الوٌبْ٘ٔ تٗل٘ساتْب الطٍهبً٘ٔ الٌٛ٘سٔ تًبل٘ن رو٘ى لوٗبٍهٔ ْط٘ئبً ض٘ئبً اٍٛضأ ّصُ ٗطْؽ

 «.2» «الوٗسس الٛتبة

 :الُٓطاى ْٖ الٗط٨ى ًهطٗٔ

 .الُٓطاى؟ ٖػٔ ْٖ الٗط٨ى ًهطٗٔ ّٖ هب: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 تستًطؾْب ذبغ٘ٔ ضطٍـ يل٢ ٮل١ب، ل٘س ثبلل١ِ الوُٓطٓ ترع الٗط٨ً٘ٔ الوتَْطٓ التػبضٗح: الوٌبنط

ٔنٛ الل١ِ لُ٘ط الطٓبئ ٍٟ الوُٓطٓ ٠ْتط١ ستبض، زٍى  زٍى الطٓبئ ذػَظ ْٖٓ. ثٯشًِ ٮل١ب ٪لل١ْ

 ٗطب٧ لوي ُٗٓط اٛضؼ ٍ السوَات هلٙ لل١ِ ٍ( »135: 3) «الل١ِ ٮل١ب الصًَة ُٗٓط هي ٍ: »الُٓطاى

 ( ...14: 48) «ٗطب٧ هي ًٍٗصّة
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 ٪ًِ ٟ ثبستُٓبضُ، ٗطٓى ح٘ج الل١ِ ثٯشى الوستُٓطٗي شًَة لُٓطاى هسذلًب الطسَل ٟستُٓبض ٍٮى ّصا

 ْبستُٓطٍا رب٧ٍ٘ ٪ًٓسْن نلوَا ٮش ٪ًْن ٍلَ الل١ِ ثٯشى ل٘ٔكبو ٮل١ب ضسَل هي ٪ضسلٌب هب ٍ: »ُٗٓط

 «ضح٘وبً تَاثبً الل١ِ لَرسٍا الوطسَل لْن ٍاستُٓط الل١ِ
__________________________________________________ 

 ْبًًٗس شٚط لوب الُٓطاى ٪ٍضأ ٗطْؽ ٪ذص الصٕ الجطٍتستبًٖ الٗس َّ حطَٗسلَ هطتٌَ٘س/ -(1) 

 الطٍهبً٘ٔ الًٗبئس ٮٗؿبح هٗبغسٓ ٍٚبًت ،1563 ٮل٢ 1542 هي تطٗسًتَس ْٖ يطط الٌبسى الوزوى

 لَحطهبضت٘ي الوٌزس ٍْٖ لَحطَٗس هطتٌَ٘س ٍٖتئص ثْب ضطو التٖ الجطٍتستبً٘ٔ اٙضا٧ يل٢ ٍالطز

Luther (1483- 1546 )يل٢ آًػل اٍَٟسكٌ٘٘٘ي، ضّجبً٘ٔ هي ٪لوبً٘ب ْٖ اٝغ٠ح ظي٘ن 

 ٍالوكْط الطّجبً٘ٔ ٍالٌصٍض الٗسٗس٘ي ٍٮٚطام الجبثبالتجتل ٍسلكٔ الُٓطاًبت ض٫ى ْٖ الٌٛ٘سٔ

  اٛلوبًٖ الٌخط ٨ٗبت هي تطروتِ ٫ْغحجت ثسٗى ثبسلَة اٛلوبً٘ٔ ٮل٢ التَضآ ًٗل ٍالٗساس،

  السهلَرٖ لٓبضٍٔ الوس٘ح الس٘س ح٘بٓ يي ًٗل/ -(2) 

 212: ظ يٗبئسًب،                        

 هي ٮلْ٘ب ٍهب ٍالطظٔ ٍالت٫ٗ٘س لحسبة الُٓطاى ٟ الج٠ٌ، ٮل١ب يلِ٘ ٍٟ للطسَل ْل٘س( 64 -4) 

 لست. هصٚط ٪ًت ٮًبم ْصّٚط( »40: 13) «الحسبة ٍيلٌ٘ب الج٠ٌ ْٯًوبيل٘ٛن. »الطٍث٘ٔ هرتػبت

 ْٯًْن ًٗص٥ثْن ٪ٍ يلْ٘ن ٗتَة ٪ٍ ٧ٗ ضٖ اٛهط هي لٙ ل٘س( »22 -21: 88) «ثوػ٘كط يلْ٘ن

 ٪ضسلٌب٘ ْوب( »54: 7) «الًبلو٘ي ضة الل١ِ تجبض٘ ٍاٛهط الرلٕ لِ ٪ٟ( »128: 3) «نبلوَى

 (.80: 4) «حٓ٘هبً يلْ٘ن

 غطاـ ٮل٢ ٗطب٧ هي ْٗسٕ الل١ِ ٍ: »الل١ِ ثٯشى قطْٗٗب ٮضا٧ٓ ٮل١ب الًجبز ّساٗٔ ٪ٗؿبً يٌِ ٌٍٖٗٓ شلٙ،

 «هستٗ٘ن غطاـ ٮل٢ ٗطب٧ هي ْٗسٕ الل١ِ ٍلٛي ٪رجت هي تْسٕ ٟ ٮًٙ( »213: 2) «هستٗ٘ن

(28 :56.) 

 ٮش ثًس الزح٘ن ٪ّل ثِ ًٗتطِ شلٙ ْٯى ثبلوًجَز الًجس ٍٟ ثبلوطثَة الطة تسٍَٜا ٟ ٪غحبثٖ ْ٘ب

 ٪ّل ٗب( »98 -97: 26) «الًبلو٘ي ثطة٘ ًسَٟٗٛن ٮش. هج٘ي ؾ٠ل لٖٓ ٌٚب ٮى تبلل١ِ: »ذلَّب

 ٪ضثبثبً ثًؿبً ثًؿٌبً ٗترص ٍٟ ض٘ئبً ثِ ًطط٘ ٍٟ الل١ِ ٪ل١ب ٍثٌ٘ٛن ثٌٌ٘ب سَا٧ ٚلؤ ٮل٢ تًبلَا الٛتبة

 الٛتبة الل١ِ ٗ٭تِ٘ ٪ى لجطط ٚبى هب( »64: 3) «هسلوَى ث١ً٫ب ٮضْسٍا َْٗلَا تَلَا ْٯى الل١ِ زٍى هي

 تًُل٥وَى ٌٚتن ثوب ضثٛبً٘٘٘ي ًََٚا ٍلٛي الل١ِ زٍى هي لٖ يجبزاً ًََٚا للٌبس َٗٗل حن ٍالٌجَٛٓ ٍالحٛن
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 ٪ًتن ٮش ثًس ثبلٛٓط ٪٫ٗهطٚن ٪ضثبثبً ٍالٌج٘٘ي الو٠ئٛٔ تت١رصٍا ٪ى ٫ٗهطٚن ٍٟ. تسضسَى ٌٚتن ثوب الٛتبة

 شلٙ الل١ِ اثي السو٘ح الٌػبض١ ٍٖبلت الل١ِ اثي يعٗعٌ الَْ٘زٔ ٖبلت ٍ( »80 -79: 3) «هسلوَى

 ٪حجبضّن اترصٍا. ٗ٭َْٛى ٪٢١ً الل١ِ ٖبتلْن ٖجل هي ٚٓطٍا الصٗي َٖل ٗؿبّئَى ث٫َْاّن َّٖلْن

 َّ ٮل١ب ٮلِ ٟ ٍاحساً ٮلْبً لً٘جسٍا ٮل١ب ٪ُهطٍا هب ٍ هطٗن اثي ٍالوس٘ح الل١ِ زٍى هي ٪ضثبثبً ٍضّجبًْن

 (.31 -30: 9) «ٗططَٚى يوب سجحبًِ

  اٝس٠م ؾحبٗب                        

 

  ذكَات هي ٍذكَٓ ٍحٌ٘ٔ ذطأْ الصًَة لُٓطاى ٍالٓسا٧ التؿح٘ٔ ٚبًت ٮشا: الٗس٘س

 213: ظ يٗبئسًب،                        

 ؾحبٗب ٪ًْن الحس٘ي الطْ٘س اٝهبم هى الكّٟ ؾحبٗب ًٗتجطٍى الوسلو٘ي هي قبئٓٔ ثبل ْوب الط٘كبى،

 ًسوى لصلٙ الصًَة، زضى يي ٍٗكْٟطٍّن لْن ٗطًَٓا لٖٛ اُٛه٘ٔ هي للوصًج٘٘ي ؾحَٜا الصًَة،

 غبلَحٓ الحس٘ي ٫ٚى الزٌٔ، لِ ٍرجت تجب٢ٚ ٪ٍ ٪ث٢ٛ ٪ٍ ث٢ٛ هٓي: -ًْبض ل٘ل -الوتٛطض ث٠َْن

 ْٯى ٪سب٧ ٪ٍ ٪حسي يلِ٘ الجبٖٚ ٗٔجبلٖ ٠ْ استطْس، ثوب هػبئجِ يل٢ ثبلجٛب٧ اُٟٝه٘ٔ التطبضٗى

 :الوٗبٟت ّصُ ٍهي حبل، ٪ٗٔ يل٢  ث٢ٛ ٮى الزٌٔ هػ٘طُ

 ْوب الػل٘جٖ الٓسا٧ سط١ تؿبّٖ ٍّٖ ٪ٖبٍٗل، هي ٮلْ٘ب ٍهب...  س٘ئٔ هًْب تؿط ٟ حسٌٔ يل٠ٖ حتٞ

 !.تحٛوَى ّٚ٘ لٛن

 ٍسَاّن الكّ الهّ ؾحبٗب هي الحّٗٔ التؿح٘بت ًًتجط ٟ اٝس٠ه٘ٔ اُٛغَل حست ٮًٌب: الوٌبنط

 ٍالًول الًٗ٘سٓ ؾحبٗب ٮل١ب ًًتجطّن ٟ ٮلْ٘ن، ٍهٓي ٍالوْبرطٗي اًٛػبض: اٍٛل٘ي الوسلو٘ي هي

 ٍتحٛ٘نٗ الحٕ ٮٖبهٔ الجبقل يل٢ ٖؿب٧ٗ ث٫ًِ ٮل١ب الس٠م يلِ٘ الحس٘ي ٖ٘بم ًٓسٟط ٠ْ اٝس٠ه٘٘ي،

 ٠ْ الحٕ سج٘ل ْٖ التؿح٘ٔ ٗزت ّٚ٘ ٪ى الوسلوَى ٗتٌجِٛ ٍلٖٛ اٝس٠ه٘ٔ، الربلسٓ للتطبضٗى

 زهِ ٪ضٕٗ ٮًوب اٝس٠م ْحس٘ي ، س٢ً هب ٮل١ب لًٞسبى ل٘س ٪ى: ْلً٘لوَا ٍاٝٗوبى، ثبل١٘ٔ ٗٛتَٓا

 يٌْب، الٌبس ٍتحطض الًول٘ٔ الططائى الٓبزٕ الجَلػٖ اًٝز٘ل هس٘ح ضَن الت١َٗ، ضزطٓ ثِ لت١َٗ

 .ٗطتَْى هب ًٗٓلَى ح٘ج
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: ثْوب ٮل١ب الٌزبٓ ًط١ ٠ْ ْٛب٘، زٍى ثبلًول اٝٗوبى ٖطًت التٖ الوتَْطٓ الٗط٨ى تػبضٗح ْْصُ

 ًٓس ٚل٢ تزس َٗم( »8 -7: 99) «ٗطُ ضطاً شضٛٓ هخٗبل ًٗول ٍهي. ٗطُ ذ٘طاً شضٛٓ هخٗبل ًٗول ْوي»

 (.30: 3) «ثً٘ساً ٪هساً ٍثٌِ٘ ثٌْ٘ب ٪ى١ لَ تَز س٧َ هي يولت ٍهب هٔحؿطاً ذ٘ط هي يولت هب

 الٌػَظ ٠ٗحن هب ٮل٢ ٫ًٍٟلِ ٪ٍ اذت٠ْبً ًًتجطُ الٗط٨ًٖ اٛغل ّصا ٠ٗحن ٟ حسٗج ْٛل شا٘ ٮش

 .ٮل١ب ل٘س ٍالٗجَل للطز الَح٘س الو٘عاى َّ ْبلٗط٨ى الٗط٨ً٘ٔ،

 ٗطٗسٍى، ٚوب ٟ لٛي للوصًج٘ي، ٗطًَٓا ٪ى -هٌْن الوًػَه٘ي -الحٕ لؿحبٗب ٮى ٪رل

 214: ظ يٗبئسًب،                        

: 20) «َٖلًب لِ ٍضؾٖ الطّحوي لِ ٪شى هي ٮل١ب: »ٍ( 28: 21) «اضتؿ٢ لوٓي ٮل١ب ٗطًَٓى ٟ ٍ: »ثل

 (255: 2) «ثٯشًِ ٮل١ب يٌسُ ٗطٓى الصٕ شا هٓي( »109

 .ٍالوس٘حٖ اٝس٠هٖ: الٓسا٧ٗي ث٘ي هؿبّبٓ ٠ْ ٮشاً

 .الُٓطاً٘ي ث٘ي ٟ ٍ

 :ٍاٝس٠م الوس٘ح٘ٔ ًهط ْٖ ٍالطٓبئ الُٓطاى ث٘ي الوٗبضًٔ ْٖ ذ٠غٔ

 :ٗلٖ ٚوب ٮل١ب ٍالُٓطاى، الطٓبئ تُح٘ل اًٝز٘ل٘ٔ الٌٛ٘سٔ

 .ضٓ٘ى ثسٍى( اٛثسٕ ال٠ْ٘) رٌْن هي ٪حساً ٗرل٥ع ٟ الل١ِ ٮى» -1

 .ضٓ٘ى ٮل٢ ٍهكلٗٔ ًٖك٘ٔ ثػَضٓ هٓتٗط الجٓطط ًَو ٮى -2

 .تبهبً ٍٮًسبًبً تبهبً ٮلْبً الوكلٕ الطٓ٘ى َٗٛى ٪ى ٗزت -3

 .ي١ٌب الػلت ثًصاة لًُي ٪ى الركبٗب، يي ْسٗٔ غبض الوس٘ح ٮًب -4

 هكلَٗى، ضًٓب٧ ٪ٗؿبً ّن السجًٔ اٛسطاض ثٯرطا٧ الو٫هَضٗي الطّجبى ٪ى: ثبٟيتٗبز ت٫هط الٌٛ٘سٔ -5

 ًْٛن ٖكًٖ ضطـ الٌْٛٔالطّجبى ضٓبئ ث٫ى ٍتُت٥ن الطاّت، ثسٍى ٪ثساً ًزبٓ ٍٟ ذ٠ظ ٟ ٍ٪ى

 .الوس٘ح ٗو٘ي يل٢ ربلسَى

 لن ٍهب ْوٙ، ْٖ الٗسٗس ٖطثبى هي لٗؤ ٗؿى لن ٍهب ٖس٘سٙ، ًٗوٟس٘ لن هب: الٌٛ٘سٔ تػطٗح

 :العٗتَى ثسّي توَت يٌسهب ٗسل١ٛٙ

 ٍيبلوبً ٚوَس٢، سل٘وبً ٍحٛ٘وبً ٫َٚٗة، حبثتبً ٍغجَضاً ٚٯثطاّ٘ن، للٓٗطا٧ ٍهٗط٥ثبً ٚطٗوبً ٚي ضئت ْٯى

 ٖس٘سٙ، ًٗووٟس٘ لن هب...  ٍّجب٧ٗ يجج شلٙ ٚل...  ٚبلوس٘ح، ٚطٗوبً ٍظاّساً ٚسل٘وبى، حٛ٘وبً

 «.1» «ْوٙ ْٖ الٗطثبى هي لٗؤ ٍٗؿى
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__________________________________________________ 
 اٛحس يجس اٛة للٗس٘س ٍالػل٘ت اًٝز٘ل ٚتبة يي هرتػطاً ثلٓهِ هٌَٗل ال٠ْل٘ي ث٘ي/ -(1) 

 ( تًبل٢ الل١ِ ضحوِ) -الوس٘ح٘ٔ يل٢ ضزاً ّصا بثِٚت ٍٚتت استجػط -الًطاٖٖ اٙضَضٕ زاٍز

 215: ظ يٗبئسًب،                        

 الٌع ٮل٘ٛن ٍ -الل١ِ ٍثٯشى الل١ِ هي ٮل١ب ضٓبئ ٍٟ َٓطاى ٪ل١ب ضَن -الوس٘حَ٘ى ًٗتٌِٗ هب ٍشا٘ ّصا

 :شلٙ ْٖ ٍالًْسٗي الٗط٨ى هي

  ٍالًْسٗي الٗط٨ى هي الٌع تَإْ                        

 

 هي ٪ُذط١ ًبح٘ٔ هي التًبضؼ ضَن: الَاحس اٝلِ: ْٖ الصًَة ٍَٓطاى الطٓبئ ٍحػط التَح٘س ْٖ

 ... الًْسٗي

 ...«. َّ ٮل١ب ٮلِ ٟ ٪ًِ الل١ِ ضْس... » «٪حس الل١ِ َّ ٖل... » «َّ ٮل١ب ٮلِ ٟ الل١ِ... »

 ْٖ الًْساى ٍٚصلٙ التَح٘س، ًػَظ هي ثبلٍ ٍْطٌ ٍْْ٘ب ٮل١ب الحٛ٘ن الصٚط هي غٓحٔ تَرس ٠ْ... 

 ٠ْ...  ٮلْٙ الل١ِ ٪ًب: »ٗػطحبى ٍالعٍض، الزْل ٪ٗسٕ هي ترل١ػت التٖ هٌْب الوحطٖٔ َ٘ط إٙ

: 43: ٪ضً٘ب) هرل٥ع َ٘طٕ ٍل٘س الل١ِ َّ ٪ًب( 5 -2: ذطٍد... ) تزبّٖ  ٪ُذط١ ٨لْٔ لٙ ٗٛي

 ٪ًب ٮًٖ( 85 هعهَض) ٍحس٘ الل١ِ ٪ًت...  ٪يوبلٙ هخل ٍٟ الل١ِ ٗب اٙلْٔ ْٖ ضجِ٘ لٙ ل٘س( 11

 اٝلِ ٪ًت: ًٗطَْ٘ ٪ى اٛثسٗٔ الح٘بٓ ّٖ ٍّصُ( 10 -8: 46 اضً٘ب) هخلٖ ٍل٘س ٨ذط ٍل٘س الل١ِ

 ٍحسُ الط١ة َٗٛى( ... 5 -3: 17 َٗحٌب( )الربلٕ) اٙة ٪ْٗب هزٟسًٖ ٍاٙى...  ٍحس٘ الحٖٗ٘ٗ

 (.39: 32 تج) «هًٖ ٮلِ ل٘س ٍ َّ ٪ًب ٪ًب اٙى ًهطٍا٪( 9: 14 ظٚطٗب) ٍحسُ ٍاسوِ

 : ٗٔط١ ٟ الل١ِ

 ٟ ٍ( 18: 1 َٗحٌب) ْٗف ٪حسٗ ٗطُ لن الل١ِ: ٗٔط١ ٟ  تًبل٢ الل١ِ ٪ى١ هت٥َْطٓ تػبضٗح ٪ٗؿبً ٌّب٘ ٍ

 (.16: 6 ات٘وَحبٍس) ٗطاُ ٪حس٪ى ٗٗسض

 :هٛبى لِ ل٘س الل١ِ

 216 :ظ يٗبئسًب،                        

 (.48: 741( )2 -1: 66 اضً٘ب) هٛبى لِ ل٘س ٍ

 :َّ ٮل١ب ًٗٔجس ٟ الل١ِ



169 
 

 (.18 ٍ 13 تج( )34: 20 ذطٍد) ٗٔٗتل َ٘طُ يجٓس ٍهٓي َّ ٮل١ب ًٗٔجس ٟ ٍ

 (:26: 4 هت٢) س٘سٗي ٗرسم ٪ى ٪حس ٗٗسض ٟ ٍ

 «:1» ٍثططٗتِ الوس٘ح يجَزٗٔ يل٢ غسٔ ضَْز ٪ٗؿبً ٌّب٘ ٍ

 شلٙ ٪هب( 17: 19 هت٢) الل١ِ ٍَّ ٍاحس ٮلِ ٮل١ب غبلحبً ٪حس ٍلس٢( 19: 24 لَٖب) ًجٖ ٮًسبى ٪ًِ

 (.12: 4 ٍ 14: 5 لَٖب« )2( »الربلٕ ٪ٕ) اٙة ٮل١ب اٝثي ٍٟ الو٠ئٛٔ ٍٟ ثِ ٪حس ًٗلن ٠ْ الَ٘م

 :ٍيهبم لحن لِ ل٘س الطٍح

: 24) لٖ تطٍى ٚوب ٍيهبم لحن لِ ل٘س الطٍح ْٯى ٍضرلٖ ٗسٕ ٪ًهطٍا: ٪غسِٖ هب الٗبئل َّ ٍ

 (.30: 5: َٗحٌب) ض٘ئبً ًٓسٖ هي اًْل ٪ى ٪ٖسض ٟ ٪ًب( 36

 (.3: 6 تٙ) لحن ًِٛ اٛثس ٮل٢ اًٝسبى ْٖ ضٍحٖ تسٛي لي الل١ِ ٖبل

 ثرلِٗ توخ٥لِ ٍتزسٟوِ تو٥ٌِٛ ح٘ج الجٌٟ٘بت، اٙٗبت تلٛن تٌبٖؽ  ٪ُذط١ ٨ٗبت ضَن..  ٍشا٘ ّصا

 : ٪ذط١ ًوبشد هٌْب ٗلٖ ٍْ٘وب شلٙ ٖجل هؿت ٚوب
__________________________________________________ 

 ٍ 30 ٍ 24 ٍ 19: 5 ٍ 19 ٍ 44 ٍ 34: 4 ٍ 24: 3 ٍ 6: 4 ٍ 51: َٗا: )ٗلٖ ْ٘وب ٚوب/ -(1) 

44 ٍ 6 :14 ٍ 28 ٍ 4429 ٍ 7 :16 ٍ 18 ٍ 28 ٍ 33 ٍ 40 ٍ 8 :26 ٍ 28 ٍ 11 :41 ٍ 12 :

27. 

 -11: 18 -22 ٍ 12 ٍ 9: 17) ٍ( 27 ٍ 13: 16) ٍ( 6: 9) ٍ( 20: 8 هت٢: )اًٝسبى اثي َّ ٍ

ٍ 19 :28- ٍ 20 :18 ٍ 20) 

 هٌِ ٗطاز ٟ ٪ح٘بًبً ثِ الوٗطٍى اٟثي ٍ الربلٕ ٍ الٓبقط ثو٢ًٌ َّ ثبلوس٘ اٙة ٪ى حٌٗٗب ٖس/ -(2) 

  ٪ة زٍى اٙة ذلِٗ الصٕ اًٝسبى اثي ثل اثٌِ

 217: ظ ًب،يٗبئس                        

 ْٖٛ اٙة( 30: 10: َٗ: )ٍاحس ٍاٙة ٪ًب: السبلٓٔ ضْبزاتِ ٌٗبٖؽ هب الوس٘ح يي الصًز٘ل َٗٗل

 ًٗول َّ ْٖٛ الحبلّ اٙة لٛي١ ْٖٛ ٍاٙة اٙة ْٖ ٪ًب ٪ًٖ ت٭هي ٪لستٓ( 38: 10 َٗ -ِْ٘ ٍ٪ًب

( 20: 14 َٗ) ْ٘ٛن ٍ٪ًب ْٖٛ ٍ٪ًتن ٨ثٖ ْٖ ٪ًب ٪ًّٖ تًلوَى الَ٘م شلٙ حت٢( 10: 14 َٗ) اٛيوبل

: 17 َٗ) ٪ضسلتٌٖ ٪ًٙ الًبلن ل٘٭هي ٌْ٘ب ٍاحساً ٪ٗؿبً ّن لًََ٘ٛا ْ٘ٙ ٍ٪ًب ْٖٛ اٙة ٪ْٗب ٪ًٙ ٚوب

21 ٍ 23.) 
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 الٓطد( 28: 20 و 1) ٍالسم( 19: 7 زاً٘بل) ٍالطًَط( 17: 59 اضً٘ب) الطاس لِ تخجت التَضآ ٍ

 «!!!!!!.1» هٛبًبً لِ ٍ٪ى( 7: 2 ظثَض)

 :ٍالطٓبئ الٗط٨ى

 ...«. روً٘بً الطٓبئ لل١ِ ٖل... » «ثٯلٌِ ٮل١ب يٌسُ ٗطٓى الصٕ شا هٓي» 

 الطة ٪ًب( 8: 42 اضً٘ب) «ٙذط ٪يكِ٘ ٟ -ٍهزسٕ اسوٖ ّصا -الطةٜ ٪ًب: »الًْسٗي ْٖ ٚصلٙ ٍ

 شا َّ( 13 -11: 43 اضً٘ب٧) ٗٓطُزٜ ٍهٓي ٪ًْل ٗسٕٛ هي هٌٗص ٍٍٟ َّ ٪ًب..  هرل٥ع َ٘طٕ ٍل٘س

(. 2: 12 اضً٘ب) ذ٠غبً لٖ غبض ٍٖس ٍتطً٘وٖ َٖتٖ َُْٗ ٛى ٪ضتًت ٍٟ ٫ْقوئي ذ٠غٖ الل١ِ

 .ٍ٪حٖ٘ ٪ُه٘ت ٪ًب. هًٖ ٮلِ ٍل٘س َّ ٪ًب ٪ًب. اٙى اًهطٍا»

 (.39: 32 تج) «هرلّع ٗسٕ هي ٍل٘س ٪ضٖٓ ٍ٪ًب سحٗت

 :الصًَة ٍَٓطاى الٗط٨ى
__________________________________________________ 

 2 ٍ 15: 26 ٍتج( )34: 35 ٍ 3: 5 اٟيساز( 46 -45: 29: 8: 25 ذطٍد) ْٖ ٚوب/ -(1) 

 ٍ 11: 9) ٍظثَض( 49 ٍ 45 ٍ 39 ٍ 36 ٍ 34 ٍ 32 ٍ 30: 8 هلَ٘ 1 ٍ( )6 -5: 7 غوَئ٘ل

 ٍظٚطٗب( 21 ٍ 17: 3) ٍَٗئ٘ل( 21: 124 ٍ 1: 982: 75 ٍ 2: 73 ٍ: 16: 67 ٍ 8: 25 ٍ 4: 10

 ٍ 50: 12 ٍ 33 -32: 10 ٍ 21 -11: 7( 26 ٍ 14 ٍ 9 ٍ 1: 6 ٍ 48 ٍ 45: 5) ٍهت٢ 3: 8

15 :13 ٍ 16 :17 ٍ 18، 10 ٍ 14 ٍ 19 ٍ 35- 22 :9 ٍ 22 

 218: ظ يٗبئسًب،                        

 ًٍٗصّة ٗطب٧ لوي ُٗٓط ٍاٛضؼ السٛوَات هلٙ لل١ِ ٍ( »135: 3) «الل١ِ ٮل١ب الصًَة ُٗٓط هٓي ٍ» 

 لٗب٧ ٗطرَ ٚبى ْوي ٍاحس ٮلِ ٮلْٛن ٪ًوب ٮل١ٖ َٗح٢ هخلٛن ثطط ٪ًب ٮًبم ٖل( »14: 48) «ٗطب٧ هي

 (.110: 18) «٪حساً ضثِ ثًجبزٓ ٗطط٘ ٍٟ غبلحبً يولًب ْلً٘ول ضثِ

 نلوَا ٮش ٪ًْن لَ ٍ: »َٗٗل ٍٚوب الل١ِ َٓطاى ْٖ زذلًب الوصًج٘٘ي الطسَل ٟستُٓبض ٍٮًٛبى ٪رل،

 ْٯى( 64: 4) «ضح٘وبً تَاثبً الل١ِ لَرسٍا الطسَل لْن ٍاستُٓط الل١ِ ْبستُٓطٍا رب٧ٍ٘ ٪ًٓسْن

 استُٓبضُ الل١ِ ٗٗجل ٍلي ُٗٓط، ٪ًِ ٟ ضثِ، ثٯشى الُٓطاى ْٖ ٗٔط١ٓى َْْ ُٗٓط، ٪ى ٟ ٗستُٓط ٪ى للطسَل

 (.6: 63..« ) لْن الل١ِ ُٗٓط لي لْن تستُٓط لن ٪م لْن ٪ستُٓطت يلْ٘ن سَا٧: »ٮشًِ ثُ٘ط
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 ٖسٛام هي تكطحٌٖ ٟ. زاذلٖ ْٖ رسٟز هستٗ٘وبً ٍضٍحبً الل١ِ ٗب ْٖٛ ٪ذلٕ ًٗ٘بً ٖلجبً: »العثَض ْٖ ٍ

 .ايؿسًٖ هٌتسٗٔ ٍثطٍح ذ٠غٙ ثْزٔ لٖ ضزٛ. هٌٖ تٌعيِ ٟ الٗسٍس ٍرْٙ

 لَٖب» ٍْٖ( 18: 1 اضً٘ب٧) ٍهخلِ( 13 -10: 51) «ٗطرًَى ٮل٘ٙ ٍالركبٓ قطٖٙ اٛحوِٓ ٫ْيل٥ن

5 :21 .»... 

 «1» ٍحسُ الل١ِ ٮل١ب الركبٗب ُٗٓط ٪ى ٗٗسض هي

 

 :الٗط٨ى ًهط ْٖ الطٓبئ حسٜ

 .٪حس؟؟؟ ٚل ٍهي يبظٍ لٛل شلٙ ٗسوح ٪م ٍالُٓطاى للطٓبئ حساً الٗط٨ى ٗط١ ّل: اٛسّٗ
__________________________________________________ 

 ذكبٗب٘ لٙ هَُٓضٓ اًٝسبى ٪ْٗب: َٖلِ يٌس اًٟز٘ل هس٘ح يل٢ الَْ٘ز ثِ ايتطؼ ا ّصا/ -(1) 

 ٍٮًوب(. 21 -20: لَٖب) الل١ِ ٮٟ الركبٗب ُٗٓط ٪ى ٗٗسض هي. ثتزبزّٗ ٗتٛلن الصٕ ّصا هي ْٗبلَا

  الًتٕ٘ الًْس ًػَظ هي استَحَّب التٖ الخبثتٔ الَْ٘ز يٗ٘سٓ ٌٗٗل ٪ًِ ايتجبضاً ًٗلٌبُ

 219: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٗلٖ ٚوب الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ تٗطضّب ٍٖس ٍالُٓطاى للطٓبئ روِٟ ضطٍقبً ٌّب٘ ٮى: الوٌبنط

 :الٗط٨ى ًهط ْٖ ٍالُٓطاى الطٓبئ حسٍز هي ًوبشد

 ٍالُٓطاى الطٓبئ حسٍز ْٖ الٗط٨ى ًهطٗٔ ثبستًطاؼ ضط١ْتٌب ٪ى: ٪ُستبش ٗب ٪ًت لل١ِ: ٮًز٘لَ٘ى ق٠ة

 !.الٗط٨ى ؾ٧َ يل٢ الٟٗ٘ؤ ثحَحٛن هي تتٜٛ قٟ٘جٔ ٪ًَاضاً لٌط١ ٮًٌب تبلل١ِ... 

 حسٍز ؾوي الوٗط١ثَى الو٠ئٛٔ ٮل١ب السٗي َٗم ْٖ ضٓ٘ى ٟ الٗط٨ى ثحست ٪ًِ ض٪ٗب لٗس: الحساز

 ٍهي السً٘باٙذطٓ ْٖ ٍرْ٘بً رب٧ ْٗس الوس٘ح، ٮل١ب لطسَل الٗط٨ى ًع ْٖ ضٓبئ ٠ْ ٍَٖ٘ز،

 السٗي َٗم ْٖ الوس٘ح ضْبزٓ الطٓبئ، اٙذطٓ ٍْٖ السً٘ب ْٖ ٍالَربّٔ« 45 يوطاى ٨ل» الوٗطث٘ي

: 5...« ) ْْ٘ن زهت هب ضْ٘ساً ٌٍٚتًلْ٘ن»..  ٪هطُ ْٖ لُلَّ٘ن لْن ضٓبئ ّٖ ثل ٪ُهتِ يل٢ ل٘ست

117« )1.» 

 ٍ 4: 3) اٙٗت٘ي ٮل١ب ثبلوس٘ح ٍالطٓبئ الَربّٔ اًحػبض حَل ٠ٚهِ ق٘لٔ للحساز سٌٙبز ٟ: الوٌبنط

 الَرِ٘ ٪ًِ» ٟ...«  ٍرْ٘بً» ٍاٙذطٓ السً٘ب َٗم الَرْب٧ ْٖ تُسذلِ ٮًوب  اٍٛل٢ ٪ى حبل -(117: 5

 !.الَرْب٧ ْٖ الَربّبت ٪ْؿل تًتجط ٪ٍ ثِ، الَربّٔ ترع ٪ى زٍى ّصا -«ْحست
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 ثل لْن ٟ حن «ْْ٘ن زهت هب» السً٘ب ْٖ ثل اٙذطٓ، ْٖ ٟ ضْ٘ساً، ثل ضًٓ٘بً، تزًلِ ٟ الخبً٘ٔ حن

 ضْ٘ساً ٟ شلٙ، ٚل١ ٍ٪تَل٢ّٗ ٍ٪يوبلْن يٗبئسّن ٪ضاٖت لسْٗن حبؾطاً ٪ٕ «ضْ٘ساً يلْ٘ن» يلْ٘ن

 .اٙذطٓ َٗم يلْ٘ن

 ٮًب ٪رل -ِْ٘ الطٓبئ حػط يي ْؿلًب السٗي َٗم ضًٓ٘بً الوس٘ح تًتجط ٨ٗٔ ًزس ٟ ٮشاً
__________________________________________________ 

  الوس٘حٖ اٝس٠هٖ الحَاض 185 -184 ظ قَلِ يل٢ ٠ٚهِ هي اذتػبض/ -(1) 

 220: ظ يٗبئسًب،                        

 يل٢ للَرْب٧ ٗخجت ٍالٗط٨ى اٙذطٓ، ْٖ ٍرِ٘ ٪ًِ هي الطًٓب٧ ؾوي الطٓبئ هٗبم لِ ًستَحٖ

 .ٮق٠ٖبً تٌْٓ٘ب هب ثًس -تبل٘ٔ ضطٍـ

 اٝحجبت ثًؽ تخجتْب  ٪ُذط١ ٨ٍٗبت ٮق٠ٖبً، ضٓبئ ٟ ٪ى ٚل٘ٔ ٖبيسٓ تًكٖ ثٌٟ٘بت ٨ٗبت ٌْْبلٙ

 .الطٓبئ ٍنطٍِ لِ، ٍالوط١ٓى الطبْى ْٖ ضطٍـ يل٢

 يٓسل هٌْب ٗ٭ذص ٍٟ ضٓبئ هٌْب ٗٔٗجل ٍٟ ض٘ئبً ًٓسٍ يي ًٓسٗ تَزعٕ ٟ َٗهبً اتَٗا ٍ: »تَٗل ْٗس

 ٍٟ ِْ٘ ث٘ى ٟ َٗم( »123: 2) «ضٓبئ تًٌْٓب ٍٟ يسل هٌْب ٗٔٗجل ٟ( »48: 2) «ٌٗػطٍى ّن ٍٟ

 (.48: 74) «الطبًْ٘ي ضٓبئ تًٌْٓن ْوب( »254: 2) «ضٓبئ ٍٟ ذل١ٔ

 يل٢ لِ ٗٔط١ٓى ٪ى لِ ٍللوطَٓو ٗٓطَٓى ٪ى ْللطبْى الل١ِ، ثٯشى الطٓبئ تخجت يبهٔ ٖبيسٓ ٌّب٘ حن

 ٪ٗسْٗن ث٘ي هب ًٗول. َٖلًب لِ ٍضؾٖ الطّحوي لِ ٪شى هٓي ٮل١ب الطٓبئ تٌٓى ٟ َٗهئص: »ْْ٘وب ضطٍـ

 تٌٓى ٟ ٍ» لِ ٍللوطَٓو للطبْى الل١ِ ثٯشى( 110 -109: 20) «يلوبً ثِ ٗح٘كَى ٍٟ ذلْٓن ٍهب

 هي ٮل١ب ض٘ئبً ضٓبيتْن تٌُٖ ٟ السٛوَات ْٖ هلٙ هٙي ٚن ٍ( »33: 34) «لِ ٪شى لوي ٮل١ب الطٓبئ

 ًٍسَٔ. ٍْساً الطّحوي ٮل٢ الوتٗ٘ي ًحطط َٗم( »26: 53) «ٗطب٧ٗطؾ٢ لوي الل١ِ ٫ٗشى ٪ى ثًس

( 87 -85: 19) «يْساً الطّحوي يٌس اترص هٓي ٮل١ب الطٓبئ ٗولَٛى ٟ. ٍضزاً رٌْن ٮل٢ الوزطه٘ي

 شا هي(. »86: 43) «ًٗلوَى ّن ثبلحٕ ضْس هي ٮل١ب الطٓبئ زًٍِ هي ٗسيَى الصٗي ٗولٙ ٟ ٍ»

 ٟ. هٛطهَى يجبز ثل سجحبًِ ٍلساً الطّحوي اترص ٖبلَا ٍ( »255: 2) «ثٯشًِ ٮل١ب يٌسُ ٗطٓى الصٕ

 اضتؿ٢ لوي ٮل١ب ٗطًَٓى ٍٟ ذلْٓن ٍهب ٪ٗسْٗن ث٘ي هب ًٗلن. ًٗولَى ث٫هطُ ٍّن ثبلَٗل ٗسجًَِٗ

 (.28 -26: 21) «هطَٓٗى ذط٘تِ هي ٍّن

 الطٓبئ لل١ِ ٖل: » تًبل٢ ثبلل١ِ ٍٗرػِ الطبًْ٘ي هي الطٓبيبت ضثبـ ٗطثف ٪ذ٘طاً حن



173 
 

 221: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪ٕ هي تُٗجل ٟ ضٓبئ، ٟ ٮًِ ٪رل( 44: 39) «تطرًَى ٮلِ٘ حن ٍاٛضؼ الس٘وَات هلٙ لِ روً٘بً

 َٗانت ٚبى ٪ى قبيتِ، زٌِٗ اضتؿ٢ الل١ِ، اضتؿبُ: لوي ٮل١ب الل١ِ ٗٗجلْب ٍٟ ، تًبل٢ الل١ِ ثٯشى ٮل١ب ضٓ٘ى

 يلِ٘ الطؾ١َ َّ ٌّب الَٗل رولٔ ًْل، هب يل٢ ٌٍٗسم ٪ذك٫ ٮشا ًٓسِ ٍٗلَم ضثِ ٍٗستُٓط يلْ٘ب

 نلوِ يل٢ الوػطّ الهبلن ٟ «حسٌتِ حسٌٛتِ س٘ئتِ سب٧تِ هي ٍَّ زٌِٗ الل١ِ اضتؿ٢ هي ٪ٕ: »الس٠م

 يْساً، الطّحوي يٌس اترص ٮشا ٮل١ب الطبًْ٘ي ضٓبئ الوزطم ٗولٙ ٠ْ ًٗٓل، يوب الٌبزم َ٘ط ٍَِ٘٘،

. هج٘ي يسٍ لٛن ٮًِ الط٘كبى تًجسٍا ٟ ٪ى ٨زم ثٌٖ ٗب ٮل٘ٛن ٪يْس ٪لن: » تًبل٢ لِ الًجَزٗٔ يْس ٍَّ

 -60: 36) «تًٗلَى تًََٛا ٪ْلن ٚخ٘طاً رِجِل٣ب هٌٛن ٪ؾل ٍلٗس. هستٗ٘ن غطاـ ّصا ايجسًٍٖ ٍ٪ى

 :لِ ُٗٓط ٍٟ ٌّب٘ تَثتِ تٗجل ٍٟ الٗ٘بهٔ َٗم الطٓبئ ٗولٙ ٟ الل١ِ َ٘ط ٗك٘ى ًٗجسٍ ْوي( 62

 الصٕ لل١ِ الوك٘ى ْبلًبثس( 116: 4) «ٗطب٧ لوي شلٙ زٍى هب ٍُٗٓط ثِ ٗٔطط٘ ٪ى ُٗٓط ٟ الل١ِ ٮى» 

 ٪شًت ْ٘وب لِ ٗٔطٓى ٪ى الطٓبئ ٗولٙ ّصا ٍالكبئ، الًجبزٓ ْٖ الل١ِ تَح٘س التٛلّ٘ ح٘بٓ ْٖ سٌتِ

 .الٌبزم َ٘ط ٍالًبغٖ الوطط٘ زٍى ٪ذك٫ يوب ايتصاضُ ْٖ َٖلِ لِ الل١ِ ٗطؾ٢ هوي ٍّصا ٪ح٘بًبً،

 ٍهي الطة، يٌِ ٗطؾ٢ ٍهي «َٖلًب لِ ٍضؾٖ الطّحوبى لِ ٮشى» هوي ٮل١ب الطٓبئ تٗجل ٟ ٚصلٙ ٍ

 ... ًٗلوَى ٍّن ثبلحٕ ضْس

 ٮهب حبل، ٪ٗٔ يل٢ الطبْى َْْ الل١ِ، ثٯشى ٮل١ب ل٘ست ّصُ ٍالطٓبئ، لْن ٍالوط١ٓى الطبًْ٘ي ْحسٍز

 ٚجبئط ٚبرتٌبة: الطًٓب٧ سبئط ٪م الوٛطه٘ي، اٍٛل٘ب٧ ٍسبئط ٍالٌج٘٘ي الو٠ئٛٔ هي الطبًْ٘ي ثطٓبئ

 ًٍسذلٛن س٘ئبتٛن يٌٛن ًّٛٓط يٌِ تٌَُْى هب ٚجبئط تزتٌجَا ٮى: »ٍاٝحن ٍالَٓاحص الوٌْ٘بت

 «ُٗٓطٍى ّن َؿجَا هب ٍٮشا ٍالَٓاحص اٝحن ٚجبئط ٗزتٌجَى الصٗي ٍ(: »31: 4) «ٚطٗوبً هسذلًب

 ٮى الون ٮل١ب ٍالٓحَاش اٝحن ٚجبئط ٗزتٌجَى الصٗي. ثبلحس٢ٌ ٪حسٌَا الصٗي ٍٗزع١(: »... 37: 42)

 َّ الوُٓطٓ ٍاسى ضثٙ

 222: ظ يٗبئسًب،                        

 ثوي ٪يلن َّ ٪ًٓسٛن تعَٚا ٠ْ ٪هْبتٛن ثكَى ْٖ ٪ر١ٌِٔ ٪ًتن ٍٮش اٛضؼ هي ٪ًط٫ٚن ٮش ثٛن ٪يلن

 (.3231: 53) «٪ت٢ٗ

 الْبض قطْٖ الػ٠٘ٓ ٪ٖن ٍ: »الس٘ئبت ٗٔصّجي ْٯًْي ٮلْ٘ب ٍهب الػ٠٘ٓ هخل الٛجط١ الحسٌبت ٚعٗبزٓ ٍ

 ٌّب ٍاٝشّبة( 114: 11) «للصاٚطٗي شٚط١ شلٙ الس٘ئبت ٗصّجي الحسٌبت ٮى الل٘ل هي ٍظٔلٓبً
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 ًْل يي ضازئ زأًْ ْْٖ( 45: 29) «ٍالوٌٛط الٓحطب٧ يي ت٢ٌْ الػ٠٘ٓ ٮى: »ٚوب ٍضْى زْى ث٘ي

 .لْب ٍضأًْ الس٘ئبت

 :حسٌبت س٘ئبتْن الل١ِ ٗجسٟل ٍٖس ثل حػَلْب، ثًس الس٘ئبت تطْى هب الحسٌبت هي ٍ

 ََٓضاً الل١ِ ٍٚبى حسٌبت س٘ئبتْن الل١ِ ٗجسل ٫ٍْلئٙ غبلحبً يولًب ٍيول ٨ٍهي تبة هي ٮل١ب» 

 الحسٌبت هي ٍ( 71 -70: 25) «هتبثبً الل١ِ ٮل٢ ٗتَة ْٯًِ غبلحبً ٍيول تبة ٍهي. ضح٘وبً

 :الططٍـ هي ٗلٖ هب يل٢ ٍاٝستُٓبض التَثٔ ٍضًْبً، زًْبً للس٘ئبت، الوصّجٔ

 :الٗط٨ى ًهط ْٖ التَثٔ ضطٍـ

 :ح٠ث هطاحل الصًت يل٢ للتَثٔ حن

 .للتَثٔ َِٖٗٓ ٪ى ثبلطحؤ يلِ٘ ضرَيِ ٪ٕ يجسُ يل٢ الطة تَثٔ -1

 .٪ذك٫ يوب ثبٟيتصاض ضثِ ٮل٢ الًجس تَثٔ -2

 .التَثٔ ٍٖجَل ثبلوُٓطٓ يلِ٘ ضحوتِ ٪ٕ التبئت، الًجس يل٢ الطة تَثٔ -3

 ٗحتبد الُٓطاى ْٯى لصلٙ ٍضثِ، الًجس ث٘ي ٍثًٔس حزبة الصًت ٮى ٍح٘ج الطرَو، ٮل١ب التَثٔ ْل٘ست

 ١َْٕٗ ٪ى تطولِ ثبلًػ٘بى، يٌِ اًٗكبيْب ثًس الطحؤ لتطولِ يجسُ ٮل٢ الطة هي ٍضحؤ يٌبٗٔ ٮل٢

 الل١ِ ٮى ل٘تَثَا يلْ٘ن تبة حن: »تَثتِ ثٗجَل يلِ٘ الل١ِ ٗتَة حن ثبٝيتصاض، ضثِ ٮل٢ ٗطرى حن للتَثٔ،

 التَثٔ ّٖ ْْصُ( 118: 9) «الطح٘ن التَاة َّ

 223: ظ يٗبئسًب،                        

: 20) «ّس١ يلِ٘ ْتبة ضثِ ارتجبُ حن: »اٝلْ٘ٔ التَثٔ ثْصُ ضثِ ٮل٢ الًجس تَثٔ حن الطة، هي  اٍٛل٢

 ثتَثت٘ي الًجس تَثٔ تحتّ ْٗس الًجس، تَثٔ ٖجَل ثو٢ًٌ الل١ِ هي ٍّٖ الخبً٘ٔ التَثٔ ّٖ ٍّصُ( 122

، هي  ٟ ًٍِٛ ٖلجِ، ٍضٗي قُ٘بًِ لًهن للتَثٔ الل١ِ ٥َِْٗٗ ٟ هي الٌبس ٍهي ثًس، ٍهي ٖجل هي الل١ِ

 ٚبًَا هب ٖلَثْن يل٢ ضاى ثل ٠ٚ: »ٌٗسبُ حت٢ اٝيتصاض ٍٗسَِٟ ذك٫ً ٗعٗس ثل التَثٔ، ٮل٢ ٗو٘ل

 ثِ ٍ٪حبقت س٘ئٔ ٚست هي ثل٢( »5: 61) «ٖلَثْن الل١ِ ٪ظاٌ ظاََا ْلوب( »14: 82) «ٗٛسجَى

 (.81: 2) «ذبلسٍى ْْ٘ب ّن الٌبض ٪غحبة ٫ٍُْلئٙ ذك٘ئتِ

 هي حن ، تًبل٢ ٮلِ٘ ٖلجِ ٍاتزبُ الًبرل ًٍسهِ ضثِ ٮل٢ الًجس ضرَو اٝلْ٘ٔ  اٍٛل٢ التَثٔ ضطٍـ ْوي

 ٨هٌَا الصٗي ٪ْٗب ٗب: »ًَػَٔحبً الًجس تَثٔ تَٛى ٪ى ضثِ ٮل٢ تَثتِ ثًس يجسُ يل٢ الل١ِ تَثٔ ضطٍـ

 تحتْب هي تزطٕ رٌبت ٗسذلٛن س٘ئبتٛن يٌٛن ٥ٓٛٗط ٪ى ضثٛن  يس٢ ًػَحبً تَثٔ الل١ِ ٮل٢ تَثَا
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 ثًسُ، ٍهب يػ٢ لوب ثبلٌسجٔ ًبغحٔ التَثٔ ْلتٛي الٌػح، ْٖ الوجبلٍ َّ ٍال١ٌػَح( 8: 66) «اًْٛبض

 .ًَي٘بً ٍٟ ضرػ٘بً ٗٛط٥ضُ ٪ٟ يعهبً: ًٗسُ ٍلوب هٌِ، ضثِ ٮل٢ ٍايتصاضاً يلِ٘ ًسهبً: يػ٢ لوب

 حن ثبٝستُٓبض، ٪ٍلًب الوصًت ْل٘جس٪ يٌِ، ًٍبتزٔ تٙلَُْٓٔ ّٖ ثل ْحست اٝستُٓبض ّٖ التَثٔ ل٘ست ٍ

 ٍ( »3: 11) «حسٌبً هتبيبً ٗوتًّٛن ٮلِ٘ تَثَا حن ضثٛن استُٓطٍا ٪ى ٍ: »ًػَحبً تَثًٔ الل١ِ ٮل٢ ٗتَة

 (.90: 11) «ٍزٍز ضح٘ن ضثٖ ٮى ٮلِ٘ تَثَا حن ضثٛن استُٓطٍا

 ّصا ٗتحٕٗ ٍٮًوب الُٓط، قلت: يول َّ ثل ْحست، «ضثٖ ٪ستُٓطالل١ِ» َٖل اٝستُٓبض ل٘س ٍ

 غبلحبً ٍيول تبة هي ٍ: »ثبلًػ٘بى ٪ْسسُ هب ٍثٯغ٠ح الػبلح ٍثبلًول اٝٗوبى ثتزسٗس الكلت

: 5) «يلِ٘ ٗتَة الل١ِ ْٯى١ ٪غلح نلوِ ثًس هي تبة ْوي( »71: 25) «هتبثبً الل١ِ ٮل٢ ٗتَة ْٯًِ

  حن غبلحبً ٍيول تبة لوي لُٓبض ٮًٖ ٍ( »39

 224: ظ يٗبئسًب،                        

 ٮل١ب( »89: 3) «ضح٘ن ََٓض الل١ِ ْٯى ٍ٪غلحَا شلٙ ثًس هي تبثَا الصٗي ٮل١ب( ... »82: 20) «اّتس١

 (.146: 4) «الو٭هٌ٘ي هى ٫ٍْلئٙ لل١ِ زٌْٗن ٍ٪ذلػَا ثبلل١ِ ٍايتػوَا ٍ٪غلحَا تبثَا الصٗي

 يػ٢ لوب رجطاًبً الػبلح ٍثبلًول ثبلًػ٘بى، ٗٛسٛض الصٕ اٝٗوبى ثتزسٗس ثبلزجطاى هططٍقٔ ْبلتَثِ

 ٗتَثَى حن ثزْبلٔ الس٧َ ًٗولَى للصٗي الل١ِ يل٢ التَثٔ ٮًوب» ِ: ٗستك٘ى ٚوب هؿ٢ هب ٍثٯغ٠ح

 الس٘ئبت ًٗولَى للصٗي التَٓ ٍل٘ست. حٛ٘وبً يل٘وبً الل١ِ ٍٚبى يلْ٘ن الل١ِ ٗتَة ٫ٍُْلئٙ ٖطٗت هي

 لْن ٪يتسًب ٪ٍلئٙ ّٚٓبض ٍّن ٗوَتَى الصٗي ٍٟ اٙى تجت ٮًٖ ٖبل الوَت ٪حسّن حؿط ٮشا حت٢

 ( ...18 -17: 4) «٪ل٘وبً يصاثبً

 ثل -الوَؾَو ٪ٍ الحٛن ْٖ رْل ٟ ثزْبلٔ، الس٧َ يول هوي التَثٔ ٖجَل ًٓسِ يل٢ الل١ِ ٗٔحت٥ن

 ٗتَضٛـ هي ٟ ٖطٗت، هي ٗتَة حن الطثَث٘ٔ، لستط ٍّتٛبً ٍيٌبزاً يلوبً ٟ ٍَٓلٔ، ضَْٓ يي: ثزْبلٔ

 :ثلٓهِ َٖلًب الوَت حؿَض يٌس ٮل١ب ٌٍٗسم ٗتَة ٍٟ الس٘ئبت ْٖ

 ... ٚٓبض ّن ٗوَتَى الصٗي ٍٟ ًْل، هب يل٢ ًٍسهبً ٮٗوبًبً ٟ الل١ِ، ث٫س هي ذَْبً اٙى، تجت ٮًٖ

: 9) «يلْ٘ن ٗتَة ٍٮهب ًٗص٥ثْن ٮهب الل١ِ ٛهط هٔطرَى ٨ذطٍى ٍ: »ّصٗي ث٘ي هتَسكَى ٌّب٘ ٍ

 ٍٚبًت ثً٘س هي ٚبى ٍٮى ٍ٪غلحَا، تَثتْن ْٖ ٍ٪ذلػَا تبثَا ٮشا ضب٧ ٮى يلْ٘ن ٗتَة( 105

: س٘ئبتْن هي يٌْن ٥ٓٛٗط ثوب ٫ٗتَا لن ٪ٍ ٗحٕ ٚوب ٗتَثَا لن ٮى ضب٧، ٮى ًٍٗصثْن يلن، يل٢ شًَثْن

 تَٛى ٪ى...  ٍ( 114: 11) الحسٌبت ثٛجبئط ٍاٝت٘بى( 31: 4) يٌِ ٌَْٗى هب ٚجبئط ٚبرتٌبة
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 لٛن ٗزًل الل١ِ تتَٗا ٮى: »ٚج٘طٓ غُ٘طُ ٚل يي الل١ِ ت١َٗ ح٘بتْن ْٖ ٍاٛذ٘طٓ  اٍٛل٢ السيبهٔ

 ًٍٗول ثبلل١ِ ٗ٭هي هي ٍ: »غبلحبً ًٍٗولَا ثبلل١ِ ٗ٭هٌَا ٍ٪ى( 29: 8) «س٘ئبتٛن يٌٛن ٥ٍٓٛٗط ْطٖبًبً

 ّبرطٍا ْبلصٗي: »ثٯٗوبًْن الل١ِ سج٘ل ْٖ ْٗبرطٍا ٍ٪ى( 9: 64) «س٘ئبتِ يٌِ ٥ٓٛٗط غبلحبً

  هي ٍ٪ذطرَا

 225: ظ يٗبئسًب،                        

 تحتْب هي تزطٕ رٌبت ٍُٛزذلٌْن س٘ئبتْن يٌْن ٥ُٓٚٛطى ٍٖتلَا ٍٖبتلَا سج٘لٖ ْٖ ٪ٍُشٍا زٗبضّن

 (.195: 3) «الخَاة حسي يٌسُ ٍالل١ِ الل١ِ يٌس هي حَاثبً اًْٛبض

 ُْٓط٨ًْبهططٍـ الٛجبئط ٍ٪هب ٍالػُبئط، الس٘ئبت َٓطاى: الُٓطاى ضطٍـ هي ضصضات ٍشا٘ ّصا

 ... الًػ٘بى ٍٚٓط ٚسض ثًس ٍثبٝٗوبى ٍالزجطاى ٍثبٝغ٠ح الٌػَح ثبلتَثٔ

 يبهٔ ُٗٓط الوس٘ح، ٫ًِٚ ٍغبض الروط ٍضطة الٓك٘ط ٪ٚل ًِٛ الٗس٘س هط٘ئٔ ٮل١ب ضطـ ٪ٕ زٍى ٟ

 ٍت٥ٓٛط ٍتجبو الزٌّٔ تطتط١ ثْب التٖ اٛهَال ضّي ٮل١ب غبلح ضٍحٖ ٍضّي ضطـ ٪ٕ زٍى الركبٗب

 !.الٌبض يي ثْب

 :ٍالطرب٧؟ الرَِ ث٘ي

 ٍٮى ضثِ، ٮل٢ ٌٗحَ ٮش ٍالطرب٧، الرَِ ث٘ي َٗٛى ٪ى -السً٘ب ْٖ -ٚبى هي ٚبئٌبً الًجس يل٢ حن

 «الوحسٌ٘ي هي ٖطٗتٗ الل١ِ ضحؤ ٮى: »ضثِ ضحؤ ٮل٢ ٍضار٘بً ٪شًت، يوب ذبئٓبً يػ٢، هب يػ٢

 ْْ٘لٙ اُٛذط١، يل٢ ٮحساّوب تطثَ ٟ ٍضربئِ، ذَِْ ه٘عاى ٚٓتب تتسب١ٍ ٪ى ٍيلِ٘( 56: 7)

 :ذَِ زٍى ضربُ ٮشا ٪ٍ ضثِ، ضحؤ هي ٌٍٖف ٪ٗس ٮشا ثبلًػ٘بى

..  روً٘بً الصًَة ُٗٓط الل١ِ ٮى الل١ِ ضحؤ هي تٌٗكَا ٟ ٪ًٓسْن يل٢ ٪سطَْا الصٗي يجبزٕ ٗب ٖل» 

 ٪زيَُ ٍ( »54 -53: 39) «تٌػطٍى ٟ حن الًصاة ٫ٗت٘ٛن ٪ى ٖجل هي لِ ٍ٪سلوَا ضثٛن ٮل٢ ٍ٪ً٘جَا

 (.56: 7) «الوحسٌ٘ي هي ٖطٗت الل١ِ ضحؤ ٮى ٍقوًبً ذَْبً

 ٠ْ ٗربِْ، ٚوب ٍٗطرَُ ٗطرَُ ٚوب ضثِ ْ٘ربِ الُٓطاى، ٗطرَ ٚوب شًَثِ هي ٗربِ ٪ى الًجس ًْل٢

 زٍى ٍالوُٓطٓ الطّحؤ ضثِ يل٢ ٪ٍ الًصاة، ًٓسِ يل٢ ٗحتّ٘ن ًِٛ الًػ٘بى ْٖ ٍٗتَضـ ٌْٗوٙ

 .حسبة

، ًٛج٘ب٧ الطٓبئ تزَٗع الًْسٗي ْٖ َٗرس ّل: ٮًز٘لٖ قبلت   للوصًج٘ي ًَٗٓا ٪ى الل١ِ

 226: ظ يٗبئسًب،                        
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 .الوٗسسٔ؟ الٗط٨ى، تػطٗحبت ْٖ ٚوب

 :التَضآ ْٖ الطٓبئ

 الل١ِ ٪ى( 14 -7: 32 ذطٍد) ْٖ ٗػطّح ْٗس الطة، سبحٔ ٌٗبست ٚوب ل٘س ٍلٌِٛ ٪رل: الوٌبنط

 ٮشّت لوَس٢ الطة ْٗبل: »الًزل يجسٍا ح٘ج ثطًجِ ًٗٓلِ ٪ًِ ٖبل الصٕ الطط يل٢ ًسم  تًبل٢

 .هػط ٪ضؼ هي ٪غًستِ الصٕ ضًجٙ ْسس ٖس ًِٛ ٮًعل،

 ٍٖبلَا لِ شثحَا لِ ٍسزسٍا هسجَٚبً يزلًب لْن غًٌَا. ثِ ٪ٍغ٘تْن الصٕ الكطٕٗ هي سطًٗبً ظاََا

 ٪هبم هَس٢ ْتؿط١و...  ٪ًْ٘ن يلْ٘ن َؿجٖ ل٘حو٢ ٪تطٌٖٚ ْبٙى: ... ٍٖبل...  ٮسطائ٘ل ٗب ٨لْتٙ ّصُ

 الطط يل٢ الطة ٌْسم...  ثطًجٙ الطط يل٢ ٍٮًسم َؿجٙ حوَٟ يي ٮضرى: ... ٖبئلًب ٮلِْ الطة

 .«ثطًجِ ًٗٓلِ ٮًِ ٖبل الصٕ

  تًبل٢ ٍ سجحبًِ، ٍلٌِٛ ضٓبيتِ، الل١ِ ْٗجل الًزل يجسٍا ْ٘وي تط١ٓى هَس٢ ٪ى ٌّب الَٗل رولٔ ٍ

 زٍى ٟ...  يػَا هب رعا٧ٓ َؿجِ هي ثْن ٪ضاز يوب لْن َٓط ٍٮًوب الطط، ًٍْل الٌسم يي حبضبُ

 ٖبل ٮش ٍ: »الٗط٨ى َٗٗل ٚوب الًزل، يجسٍا الصٗي ّ٭٧ٟ ٪ًٓسْن، ٗٗتلَا ٪ى ٨ًصا٘ ٍ٪هطّن ثل ضطـ،

 شلٛن ٪ًٓسٛن ْبٖتلَا ثبضئٛن ٮل٢ ْتَثَا الًزل ثبتربشٚن ٪ًٓسٛن نلوتن ٮًٛن َٖم ٗب لَٗهِ هَس٢

 ٮش التَثٔ ضطٍـ ٚبًت ْلٗس( 54: 2) «الطح٘ن التَٛاة َّ ٮًِ يل٘ٛن ْتبة ثبضئٛن يٌس لٛن ذ٘ط

 .ٮغ٠ح٘ٔ ٍيول٘ٔ ضٍح٘ٔ ضطٍقبً ٌّب٘ ٪ىّ: اضتطاْٚوب يل٢ اٝس٠م، ْٖ هٌْب ٪ضس شا٘

 ْبضتًلت. َؿجِ ْحوٖ الطة ٪شًٖ ْٖ ضطاً ٗطتَٛى ٫ًْٚن الطًت ٚبى ح٘ي» هَس٢ ضٓبئ هي ٍ

 الطة ٮل٢ هَس٢  ْػل٢١  هَس٢ ٮل٢ الطًت ْػطخ. الوحل١ٔ قطِ ْٖ ٍ٪حطٖت الطة ًبض ْْ٘ن

 (.3 -1: 11 يس) «الٌبض ْروست

 ٪ٍ الٗط٨ى ْٖ ٚوب ٍالُٓطاى التَثٔ ًهطٗٔ َٗإْ ٮًز٘لِ ْٖ ثطًبثب ٮى ّل: اًٝز٘لٖ الكبلت

 227: ظ يٗبئسًب،                        

 .الًْسٗي؟

 :َٗٗل ٍٚوب ٍاحس هستٗ٘ن ًْذ يل٢ ٍالٗط٨ى َّ: الوٌبنط

 :ثطًبثب ٮًز٘ل ْٖ ٍالُٓطاى التَثٔ

 ٍّٖ غًٌت هب يٛس ٮل٢ حبسٔ ٚل تٌٗلت ٪ى ٗزت ًِٛ الططٗطٓ الح٘بٓ يٛس التَثٔ ٮى»...  

 يي يَؾبً ٍالػَم. الؿحٙ يي يَؾبً ٍالجٛب٧. الوسطٓ يي يَؾبً الٌَح ْ٘زت الرك٘ئٔ، تطٚت
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 ٍل٘تحَل. الطَْٓ يي يَؾبً ال١ًِٓ. الجكبلٔ يي يَؾبً ٍالًول. الٌَم يي يَؾبً ٍالسْط. الجكط

 ٪ى ٗزت ّٚ٘ سئلَا لَ ٍلٛي. ٗٛتت الصٕ ٪ربة حٌ٘ئصٚ. تػسٜٔ ٮل٢ ٍالزٓطَى. غ٠ٓ ٮل٢ الٓؿَل

 ًج٢ٗ ٪ى ٗزت ٍّٚ٘ ًٌطف؟ ٪ى ٗزت ٍّٚ٘ ًػَم؟ ٪ى ٗزت ٍّٚ٘ ًجٖٛ؟ ٪ى ٗزت ٍّٚ٘ ًٌَح؟

 الجسً٘ٔ ثبلًَٗثٔ الٗ٘بم ٗحسٌَى ّْٛ٘ ًٗكَى؟ رَاة ٫ْٕٔ ًٍتػسٔ؟ ًػلّٖ ٪ى ٗزت ٍّٚ٘ ٪ي١ٓب٧؟

 ٚل يل٢ ٪ُر٘ت ٪ى ٍ٪ضٗس! ثطًبثب ٗب الس٭ال ٪حسٌت لٗس: ٗسَو ٪ربة ٗتَثَى؟ ّٚ٘ ًٗطَْا لن ٮشا

 ٪َٖلِ لَاحس ٪َٖلِ ٍهب يبم ٍرِ يل٢ الَثٔ ْٖ ٪ُٚلوٙ ْٯًٖ الَ٘م ٪هب. ضب٧ ٮى ثبلتٓػ٘ل شلٙ

. يجبً ٚبًت ٍٮل١ب الل١ِ هحجٔ لوزط١ز ٧ٚ، ضٖ ٚل هي ٪ٚخط تًٓل ٪ى ٗزت التَثٔ ٪ى ٮشاً ْبيلن. للزو٘ى

 ٮًِ: الت٠ه٘ص ٫ْربة ّصا؟ ٪غح٘ح. ذطاثبً تسبٖف ٪سبسِ ٪ظٗل ٮشا ثٌب٧ ٚل: ثبلتوخ٘ل ٪ٚل١وٛن ٍٮًٖ

 .ثسًٍِ ذ٠ظ ٟ الصٕ الل١ِ َّ ذ٠غٌب ٪سبس ٮى: ٗسَو حٌ٘ئصٚ ْٗبل لػح٘ح،

 ... ثبٛسبس اٝثتسا٧ ٍرت لصلٙ. ذ٠غِ ٪سبس ذسط اًٝسبى ٪ذك٫ ْلوب

 (.17 -1: 101 ثطًبثب) 

  تًبل٢ ثبلل١ِ حػطّوب التَثٔ، ٍٖجَل الُٓطاى حػط حَل الوس٘ح تًبل٘ن ٗستًطؼ ثطًبثب ٍّصا ٪رل

 ًٓسِ ٗط١ ٪ى زٍى ثبلل١ِ يك٘ٔ ٚل ٍٗحػط ٚصلٙ َِْٖ، ٍهٓي الوس٘ح ٚبى ٍٮى سَاُ، هي زٍى

 :رٌجِ ْٖ هستٗلًب

 228: ظ يٗبئسًب،                        

 هي غطذَا ثطظ ثًططٓ ٍالت٢ٗ 12 ت٠ه٘صُ هى الزجل هي ًعل الًجبزٓ هي ٗسَو اًت٢ْ ٍلوب 11» 

 ٪ْٗب هٌٖ تطٗسٍاى هبشا: لْن ٍٖبل ٖطثِ ٮل٢ ٗسَو ْسيبّن 13 ٮضحوٌب، زاٍز ثي ٗسَو ٗب: ثً٘س

 حت٢ يٗلٛن ٪ْٗستن اَٛج٘ب٧ ٪ْٗب ٗسَو ٪ربة 15 الػحٔ ٪يكٌب: روًْ٘ن ْػطذَا 14 اٝذَٓ؟

 الٗسٗط ٍَّ ذلٗٛن الصٕ ٮلٌْب ٪زيَا 17 ًه٘طٚن ٮًسبى ٪ًٖ تطٍى ٪ٟ 16 الػحٔ ٪يكٌب: تَٗلَا

 الل١ِ ٖسٍس ٍلٌٛٙ 19 ًه٘طًب ٮًسبى ٪ًٙ ًًلن ٮًٌب: ٍثسهَو الجطظ ٫ْربة 18 ٗطٓٛن الطح٘ن

 (.19 -11: 9 ثطًبثب) ل٘طٌٓ٘ب لل١ِ ْػل٥ الطة ًٍجٖٜ

 ٍالل١ِ ثططٍقْوب ٍالُٓطاى الطٓبئ حَل ٍالًْسٗي الٗط٨ى ًهطات هي ًوبشد ٍشا٘ ّصا ٪غحبثٖ ٗب

 .هستٗ٘ن غطاـ ٮل٢ ٗطب٧ هي ْٗسٕ

 ٗب هِ ْخنٛ الوٌ٘ط، الحٕ ٮل٢ الل١ِ ثٯى ّسٗتٌب ٪ى ثبِٟٙ ٪ُستبش ٗب لٙ ضٛطاً: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 !.ٌٗ٘ت هي ٮلِ٘ ْٗسٕ ٍالل١ِ ًَضًب لٌب ٗتن٘ ٍلٖٛ ٪ُستبش
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 الوًبز ْٖ هٗبضًبت                        

 

 ٮى ٍّل اٛرسبز؟ ٍحطط للوًبز ثبلٌسجٔ الًْسٗي ًهطٗٔ ّٖ هب! اًٝز٘ل٘٘ي الطٍح٘٘ي ٪غحبثٖ

 .ٍالٌبض؟؟؟ ٍالزٌٔ ٍالحسبة الحطط لٛ٘ٓ٘ٔ ٍتٓبغ٘ل ْْ٘وب

 .السًٌَٗٔ َٗم -الوًبز حَل ٍتػطٗحبت ٮضبضات ْْ٘وب ٪رل: اٛسّٗ

 .٪ٗؿبً؟ الًتٕ٘ الًْس ٍْٖ ٪م ْحست اًٛبر٘ل ْٖ: الوٌبنط

 !.اٝسطائ٘ل٘ٔ؟ الططًٗٔ ْٖ اٛغل ٍَّ ٟ ّٚ٘: ضثٖ

 قجً٘ٔ ٍ -للوًبز ثبلٌسجٔ -ْْ٘وب هب ٮستًطاؼ الحؿَض الًْسٗي يلوب٧ يل٢ ٖٛتطح ٮ٢ًٌ: الوٌبنط

 الوجس٪ ٮى ح٘ج -للوجسٮ ثبلٌسجٔ ّٖ ٚوب -ثبلوًبز ٗرتع ْ٘وب اٙٗبت تَْط ثلعٍم ٖبؾ٘ٔ الحبل

 الؿبهي َّ الوًبز ٍَٗم الٌجَات، التطبضٗى تجتٌٖ ٍيلْ٘وب السٌٗ٘ٔ، اُٛغَل ٪ّن هي ّوب ٍالوًبز

 .اٝلْ٘ٔ اٛحٛبم ٝرطا٧ اٛغ٘ل

 229: ظ يٗبئسًب،                        

 هتَٓٗى الول١٘٘ي ْٯى يٌِ، الجحج ٮل٢ ثٌب حبرٔ ٠ْ الوسلؤ ٪ُغَلٌب هي الوًبز ٪غل ٮى١ ٪رل: ضثٖ

 .ٚ٘ٓ٘تِ ٪ٍ ٪غلِ ْٖ ِْ٘، ًرتلّ ْ٘وب ًجحج ٮًوب ًٍحي ذ٠ِ، زٍى ِْ٘

 ..: الوًبز تًتٗس ٟ التَضآ

 هي ُٚ٘طٚن ٛنٌٛن ٍٮًٌٖ ّٖ؟ هب ؟... الًتٕ٘ الًْس ْٖ يلِ٘ السالٔ اٙٗبت ّٖ ْوب ٪رل: الوٌبنط

 !!!.ٍ٪حَالْب٪َّالْب الٗ٘بهٔ لَ٘م ثبلٌسجٔ ًػَغبً ْْ٘ب تزسٍى ٟ التَضآ، يلوب٧

 ًزس لصلٙ ًْبض، ل٘ل تٌطسّب التٖ نبلتْب ٍالوبل الخطٍٓ -اٛٚخط يل٢ -تزًل الَْ٘زٗٔ ٮى ٪رل،

 ثْب، هًتطِ زٌٗ٘ٔ حٗ٘ٗٔ ّٖ التٖ الٗ٘بهٔ ٪هط ٍ٪ّولت اُٛذطٍٗٔ الح٘بٓ شٚط ْٖ ظّست ٖس التَضآ

 ٍالروط الحٌكٔ تعٗس ْْ٘ب ْبلكبئ ٍالترَّٗ، التطَ٘ت ْٖ لْب ٪سبسبً ٍالوبل الخطٍٓ اترصت ٍٖس

 .ٗٗللْب ٍالؿ٠ل ٍالعٗت،

 الْبهٔ، الصٚط١ ّصُ ٮّوبل ٍٮى ٍيٗبثْب، ٍحَاثْب الٗ٘بهٔ شٚط١ التَضآ ْٖ ًزس ٠ْ حبل ٪ٗٔ يل٢ ٍ

 شٚط تجسٗل حن ٍالَي٘س الَيس نطٍِ ْٖ حت٢ الطائزٔ التَضآ ْٖ ٮّوبلْب ٍاًٝصاض، للتجط٘ط الؿبهٌٔ

 حٗ٘ٗٔ ٟ ث٫ًِ تًل٘وبً َٗٛى ٪ى ٚبز شلٙ ٍالصلٔ، ٍالٗحف الطزئ٘ٔ ثبٛهطاؼ ثبلتَي٘س ث٫َّالِ، الوًبز

 .ْْ٘ب ثبٝيوبل ٍالزعا٧ الوَت ثًس للح٘بٓ
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 ثٛل الٗ٘بهٔ ٌٗٛطٍى الػسٍٖ٘٘ي ٗسوَٛى الَْ٘ز هي ْطٖٔ ًجت اّٝوبل ّصا ٛرل ٪ًِ ٪ٍ لًلِ ٍ

 .الزسٗس الًْس ْٖ ّٛصا شٚطّن رب٧ ٚوب غطاحٔ

 :الًْسٗي ْٖ الوًبز ٮّوبل

 هي السًٌَٗٔ َٗم يي ٗترلػَا ٍلٖٛ الوًبز، شٚط١ ٮّوبل يل٢ ٪روًَا الًتٕ٘ الًْس ه٭لٖٓ ٚبى ٍ

 .سَا٧ يل٢ ٍالُٓطاى ٍالٓسا٧ الػلت ثوعاين يٌِ الٌػبض١ ترلػت ٚوب ٪غلِ

  ٚتبة» ٘ يْساً اٛحسث الًتٕ٘ ٪سٓبض هي الجًؽ ْٖ ًزس التبم التٓت٘ص ثًس ٍٮًٌب... 

 230: ظ يٗبئسًب،                        

 الوَت٢ هي لٛخ٘ط الٗ٘بهٔ ٖػٔ ْتصٚط الًبهسٓ الُٓلٔ ّصُ يي ضصت ًزسّب «ٍ٪َٗة ٍ٪ضً٘ب زاً٘بل

 يل٢ ال٠ٛم ٍضجِ( 26: 19 ٪َٗة) الوَت ثًس ٗج٢ٗ الطٍح ٍ٪ى( 2 -1: 12 زاً٘بل) الطاٖسٗي

 (.19: 26) ٪ضً٘ب ْٖ الٗ٘بهٔ

 ٠ْ الوًبز شٚط١ يي ذلَٗ الًتٕ٘ الًْس ٚتبثبت ْٖ اٛغل ّٖ التٖ ْبلتَضآ ٧ٚ ضٖ هي ٗٛي هْوب ٍ

 !.الٛجط١ الْبهٔ ّصُ يي الٛبْ٘ٔ ٍٟ الػطٗحٔ َ٘ط اٝضبضات ثْصُ تُزجط

 ٍلٙ اٖٛل يل٢ الخ٠ث الٛتت ّصُ هي الوًبز شٚطٗبت تستًطؼ ل٘تٙ ٪ُستبش: ٮسطائ٘لٖ قبلت

 .الطٛط

 .التَضآ! اٝهبم الٛتبة ٮّوبل يي ت٢ٌُ ٟ ٚبًت ٍٮى ٪رل: الوٌبنط

 :ٍزاً٘بل ٪ضً٘ب ْٖ الوًبز شٚطٕ

 .الوسًَٛٔ سٛبى ٗسٗف ٍلن اٛضؼ ْٖ ذ٠غبً ًػٌى لن( »19 -18: 26) ٪ضً٘ب٧ ْٖٓ

 تسٗف اٛضؼ ٪يطبة نل نلٙ ٛى التطاة ثٯسٛبى تطًوَا است٘ٗهَا. الزخج تَٗم. ٪هَاتٙ تح٘ب

 .«اٛذ٘لٔ

 ضًجٙ لجٌٖ الٗبئن الًه٘ن الطئ٘س ه٘ربئ٘ل َٗٗم الَٖت شلٙ ٍْٖ( 4 -1: 12 زاً٘بل) ْٖ ٍ

 هي ٚل ضًجٙ ٌٗٔز٢ الَٖت شلٙ ٍْٖ. الَٖت شلٙ ٮل٢ ٪ه٘ٔ ٚبًت هٌص ٗٛي لن ؾٕ٘ ظهبى ٍَٗٛى

 الح٘بٓ ٮل٢ ّ٭٧ٟ. ٗست٘ٗهَى السضؼ تطاة ْٖ الطاٖسٗي هي ٍٚخ٘طٍى. السٓط ْٖ هٛتَثبً َٗرس

 ٚخ٘طٗي ضزٍ٘ا ٍالصٗي. الزلس ٚؿ٘ب٧ ٗؿ٘ئَى ٍالٓبّوَى. اٛثسٕ لٞظزضا٧ الًبض ٮل٢ ٍّ٭٧ٟ اٛثسٗٔ

. الٌْبٗٔ ٍٖت ٮل٢ السٓط ٍاذتن ال٠ٛم ْبذّ زاً٘بل ٗب ٪ًت ٍ٪هب. السَّض ٪ثس ٮل٢ ٚبلَٛاٚت الجط ٮل٢

 .«تعزاز ٍالوًطْٔ ٗتػ١ٓحًَِ ٚخ٘طٍى
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 .ثًس؟؟ ًجٍِ ْوبشا السًٌَٗٔ َٗم لصٚط١ تبهٔ ثطبضٓ ٍّصُ! ّبُ: اٝسطائ٘لٖ الكبلت

 لْب ٍٗح٢٘ ٮل١ب ٪حساً تطص٢ ٟ الزوى َٗم الٗ٘بهٔ ح٘ج ٮضبضٓ، ٍٟ ٠ٚ: الوٌبنط

 231: ظ يٗبئسًب،                        

 ثٯذٓب٧ التػطٗح« 4» اٙٗٔ ٍْٖ الٛل، ٟ الطاٖسٗي هي الٛخ٘طٗي است٘ٗبل« 2» اٙٗٔ ْٖ للسًٌَٗٔ،

 !.الوٌصضٗي الوجططٗي هي ًْبض، ل٘ل السائن الٓطؼ هي السًٌَٗٔ َٗم ثطبضٓ ٪ى ضَن الجطبضٓ ّصُ

 ح٘بٓ ٮل١ب تٌبست ٟ ٍّٖ ٪ثسٗٔ ستَٛى الح٘بٓ ّصُ ٪ى: تػطح ٍاٙٗبت ّٚ٘: اٝسطائ٘لٖ الكبلت

 .السًٌَٗٔ

 حن الٛل، زٍى ثبلٛخ٘طٗي ترتع ّْٛ٘ الٗ٘بهٔ ح٘بٓ ّٖ ٚبًت ْٯى ث٘٘ي، تٌبٖؽ ْْٓ٘ب ٮشاً: الوٌبنط

 .ثٯذٓبئْب؟ زاً٘بل الٌجٖ ٗٔ٭هط ّٚ٘

 .هٌْب؟ الوًٌٖٜ َّ ْوب ٮشاً: اٝسطائ٘لٖ الكبلت

 :التَضآ ْٖ الطرًٔ ح٘بٓ

 هي العهبى ٨ذط: اٛذ٘ط للَ٘م اٛهَات هي الٛخ٘طٗي ضرًٔ: الطرًٔ ح٘بٓ ٪يتجطّب ٮًٌٖ: الوٌبنط

 ْٖ الطَجبت ترتلّ ٚبًت ٍٮى اُٛهن، ٚبْٔ ٌٗتهطُ الصٕ الل١ِ ثٗ٘ٔ الحٕ ٖبئن ِْ٘ َٗٗم السً٘ب، الح٘بٓ

 ًج٫ُ ٫ٗت٘ٛن ٍٖس ٨لِ؟ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ٨ل هي الوْسٕ ٪ٍ الوس٘ح ٪ٍ هَس٢ َّ؟ هي ٪ًِ

 «.1»  تًبل٢ الل١ِ ضب٧ ٮى ثِ الربظ ْػلِ ْٖ الٓػل

 :٪َٗة ْٖ الوًبز شٚط١

 ٍثًس. َٗٗم اٛضؼ يل٢ ٍاٙذط حٖ ٍل٢٘٘ ٪ى يلوت ْٗس ٪ًب ٪هب(: »27 -25: 19 ٪َٗة) ٍْٖ حن

 ٮل٢ ٨ذط ل٘س تٌهطات ٍيٌ٘بٕ لٌٓسٖ ٪ًب ٪ضاُ الصٕ. الل١ِ ٪ض١ رسسٕ ٍثسٍى ّصا رلسٕ ٢ٌٓٗ ٪ى

 .«رَْٖ ْٖ ٚل٘تٖ تتَٔ شلٙ
__________________________________________________ 

 السوبٍٗٔ الٛتت ْٖ اٝس٠م ضسَل: ٚتبثٌب ْٖ ِْ٘ الَٗل ْػلٌب ٍٚوب/ -(1) 

 232: ظ يٗبئسًب،                        

 ّصُ ٪ى يل٢ السًٌَٗٔ، لَ٘م ثبلٌسجٔ الًتٕ٘ الًْس ْٖ َٗرس هب توبم ّٖ الخ٠ث اٝضبضات ْْصُ

 َٗم اٛهَات ضرًٔ ٮل٢ تط٘ط ٍالَسك٢ الوَت، ثًس! الل١ِ ض٬ٗٔ يٌس الزعا٧ ٮل٢ تط٘ط ٟ اٛذ٘طٓ
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 ٍتلٙ الٗ٘بم ّصا لوبشا ٪هب الزخج، ثٗ٘بم تٛتٖٓ ٪ٗؿبً اٍٛل٢ ٍ -ثبلحٕ الٗبئن ٖ٘بم -الَسك٢ الٗ٘بهٔ

 !.ٮضبضٓ ٍٟ تػطٗح ٠ْ الط٬ٗٔ؟

 :ٍالحٛؤ َْٗزٗت

 لحَهْن ْ٘زًل السٗي، َٗم ٍٗٓتٗسّن ٪يسائِ هي ٝسطائ٘ل الل١ِ ٗخ٫ض(: »21 -20: 16) َْٗزٗت ْٖ

 «.24: 66» ٪ضً٘ب٧ اًهط «اٛثس ٮل٢ ٍٗت٫لوَا ٗحتطَٖا لٖٛ ٍالسٍز للٌبض

 ْٖ ًََٗٛى ٍ» «السَّض هس١ اٛهَات ث٘ي يبضاً الوٌبَْٗى سَ٘ٛى«: »19: 4» الحٛؤ ْٖ ٍ

 .«ٗلٖ ٍهب 5: 6 ،10: 3 اًهط» «ْٗلٙ ٍشٚطّن الًصاة

 ٨ٗتْب ٍ -اٝلْبه٘ٔ الوٗجَلٔ الٛتت هي الصًز٘ل ٪ّل ٍٟ ٮسطائ٘ل تًتجطُ ٟ َْٗزٗت ٪ى ٮل١ب: ّصا

 ٍ -الحٛؤ ٍٚصلٙ ٮٗبّن، ٮل١ب يجبز لِ ل٘س ٫ًِٚ ٝسطائ٘ل، الل١ِ اًتػبض يي ٮل١ب ٧ تٌجٖ ٟ هًصلٙ

 .الزسوبًٖ الًصاة ٗستلعم ٟ اٛهَات ث٘ي يبضاً الوٌبْٗ٘ي َٚى

 .ْحست الوَت ثًس هب لح٘بٓ ٮل١ب الزعا٧، ثَ٘م اًٝصاض يي ذلَٗ ثطُه٘تِ الًتٕ٘ ْبلًْس ٮشاً

 ْوب اٝضبضٓ، تِٛٓ٘ ٍالًبٖل الوَت ثًس الح٘بٓ ٮل٢ ٮضبضًٓ الًتٕ٘ الًْس ْٖ ٪ى تٌٛطٍى ٠ْ ٮشاً: ضثٖ٘

 .اًٛج٘ب٧؟ ٚتت يل٢ الًبضم التحبهل ّصا

 ْلن قبئل، ثعهي التَضآ ٪ًعلت ٮش ثًس اٙٗبت ّصُ ًعٍل ٖجل ي٧٠ٗ ًََٗٛا لن ْبلَْ٘ز ٮشاً: الوٌبنط

 ْٖ ٍحت٢ السٟلٔ ٖبغطات ْٯًْب يبٖل، ٕٛ اٝضبضات ّصُ ْٖ ٚٓبٗٔ ٟ حن! الوًبز ٨ٕ يلْ٘ن ٌٗعل

 ْوبلٛن الػَض، ثطت٢ ٗٔٛط١ض لن هب ثِ التػطٗح ٌٗٓى ٟ ْ٘وب ثبٝضبضٓ ٗٔٛت٢ٓ ّٚ٘ ٍ٪ذ٘طاً اٝضبضٓ،

 .تحٛوَى؟ ّٚ٘

 ٫ْسٗكَا اًٛج٘ب٧ ذبًَا ّٚ٘! الحٕ يي ٪ثًسّن هب هطاهبً الًتٕ٘ الًْس لو٭لٖٓ ْ٘ب

 233: ظ يٗبئسًب،                        

 ٚبلزح٘ن ٍاحسٚ، شلٙ ْٖ لٌعِ ٮثٗب٧ٚ زٍى التَضآ، يي السًٌَٗٔ لَ٘م الوتَاتطٓ ٍاًٝصاضات التجط٘طات

 !!!.للجطط لَٛاحٔ تصض، ٍٟ تُجٖٗ ٟ

 ٮل١ب الوًبز حَل ض٘ئبً ٪رس ٍلن ْتطتْوب قبلوب الًْسٗي، يي هتتجًبً ثبحخبً ثػٓتٖ ٍٮًٌٖ: ٪رل... 

 ٚبى ٪ًِ ضٙ٘ ٟ ٍ السٌٖٗ، الًطٕٗ اٛغل ّصا هخل ْٖ ثْب ٗٔٛت٢ٓ ٟ الزسٗس الًْس ْٖ ٖل٘لٔ ٮضبضات

 سط٢ َّ ٌّب السطّ ٍلًلّ التحطّٗ، ٪ٗسٕ ثْب لًجت الًتٕ٘، الًْس ْٖ س٘وب ٍٟ ٍْ٘طٓ تػطٗحبت ٌّب٘

 .الٓسا٧
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 يل٢ َٖؿٖ ح٘ج ٪حط، الٌبض لَرَز ٗجٕ لن شا٘ ٮش ٪ُهتِ، ٍشًَة لًٌبت الوس٘ح تحو٘ل ٪ى ْجًس

 يلِ٘؟ ٗٔٗؿ٢ ٪ٗؿبً للخَاة ْوب اللًٌٔ يل٢ ٖؿٖ ٮى ٍلٛي اللًٌٔ، زاض ْٖ لًٌبتْب ٍيل٢ التطبضٗى

ٔنٛ  .حَاة ٟ ح٘ج رٌٔ ٍٟ للٓسا٧ ٖؿً٘ٔ ًبض ٟ شا٘، ٍٟ شا ٟ ٪ًِ يل٢ الوػبلحٔ ٮل١ب الل١ْ

 َٗم ٍ الوًبز ٖػٔ ِْ٘ َٗرس ٟ ّٚ٘ ٪ى! يزت ٍ٪لّ الًتٕ٘ الًْس هي يزجبً: ٮًز٘لَ٘ى ق٠ة

 ٮل٢ ٪حَد ٚبًَا الَْ٘ز ٪ى يل٢ الٗ٘بهٔ؟ َٗم رعا٧ ٍٟ حسبة ث٠ ضطًٗٔ تًٗل ْْل! الحسبة

 ٮش التَضآ هي َْاََحبُ ٪ه٘ٔ، ٚل هي ٪ٚخط ٍالوبزٗبت الطَْات ْٖ لتػل٢جْن السًٌَٗٔ َٗم يي التحصٗط

 يي: ٍٗبثس ضقت ٚل يي ثبلجحج ت٫تٖ ٪ًْب حبل اٝلْ٘ٔ، السٗبًبت ٪غَل هي ٪غل ٪ّن يي ذلت

 !.السٌٗ٘ٔ للسيَٓ ثػلٔ ٗوت٘ ٟ هوب شلٙ، ٮل٢ ٍهب اٛضربظ ٍ٪سوب٧ اُٛهن التَاضٗد

 ٌّب٘ ٪ى ٗطًٍِ هب ٍَبٗٔ هًلَهٔ َ٘ط ٍالًصاة لزٌْن ثبلٌسجٔ الَْ٘ز ٪ْٛبض ٮى ٪رل: ثٔست السٚتَض

 .ٍسَٛت ًس٘بى ْْ٘ب اٛضؼ تحت هٛطٍّٔ ٪هٌٛٔ

 هًطٍْٔ ّٖ اٛهَات هحل ٍّٖ الْبٍٗٔ، ٪ٕ «ضَ٘ل» يي رل٘٘ٔ ًػَغبً ٌّب٘ ٮى ثل: ٚل١ب: ضثٖ

: 20 ٍ 18: 1 هٛب( )10: 31 اش) ٍ( 15: 69 هع) ٍ( 16: 17 ٪َٗة) ٍ« 22: 32 تج» ثبلًوٕ

 ههلؤ ٍّٖ( 14: 5 اش) ٍ( 12: 1 ام) َلٗٔ ٪ثَاثْب ،(30

 234: ظ يٗبئسًب،                        

 هستطٗح ْْ٘ب اًٝسبى ٍ٪ى( 10: 9 رب) اٝلِ الطة ٮلْ٘ب ٫ٗتٖ ٍٟ( 12: 88 هع) الٌس٘بى هحل١ ٍ

 (.20 -13: 3 ٪َٗة)

 ٍالطاحٔ اٛهي هحل يل٢ تُكلٕ ٚصلٙ الًصاة، هحل يل٢ تُكلٕ ٚوب الًتٕ٘ الًْس ْٖ الْبٍٗٔ ٮى

 (.14 اَٗة) الًبلو٘ي ضة ٗتّٓٗسّن ٪ى ٮل٢ الًسٍل للو٭هٌ٘ي

 ح٘بتْن ٍ الًسٍل لٗ٘بهٔ ثبلٌسجٔ ٍغطٗح ربظم ايتٗبز لْن ل٘س الًجطاً٘٘ي ٪ى ٍثوب: ثست السٚتَض

 ٍضَن لْب، ضرب٧ ٍٟ حطٚٔ ٍٟ ٮحسبس زٍى الٌٓس ٖجل هحل الْبٍٗٔ ًٗتجطٍى لصلٙ اٛثسٗٔ،

 !.ٍالزح٘ن الٌبض هي ٚخ٘طٓ شٚطٗبت ْْ٘ب اًٛبر٘ل ْٯى شا٘

 للٌس٘بى ٍهحبلًب هُلٗٔ، ٪يوبٖبً ٌّب٘ ٪ى ٮل١ب ٧ٚ ثطٖ الٌػَظ ّصُ ت٫ت لن ٚلِ شلٙ ٍهى: الوٌبنط

 الٌبض، ٍ٪ٗي الزٌٔ ٫ْٗي ٍاٛضطاض، اٛذ٘بض ث٘ي هطتطٚٔ ٍّٖ ضرب٧، ٍٟ حطٚٔ ٍٟ ٮحسبس زٍى

 ٮل٢ هٌسَثٔ ٪سٓبض ِْ٘ ؾرن ٚتبة ٍَّ الًتٕ٘ الًْس هي ًًزت ٪٠ْ الٗطاض؟ زاض ْٖ الحسبة ٍ٪ٗي
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 الجبقلٔ ٪ٍ الوزولٔ الزو٠ت ّصُ ٮل١ب اٛغ٘ل السٌٖٗ اٛغل ّصا هي ْْ٘ب َٗرس ٟ حن الل١ِ، ٪ًج٘ب٧

 !.الوَت ثًس الح٘بٓ ْٖ الٗط٨ى ًهطٗٔ يي الجحج يٌس ٫ٗتٖ ٚوب ًٓسْب، ْٖ

 ثٛخطٓ، ٪ًبر٘لِ ْٖ هصَٚضٓ الزح٘ن ٚبى ٍٮى الَْ٘ز ٍسبئط ثطثٖ ٌٗسٟز ٪ى لجَست ٗحٕ ٟ ثًسئصٚ ٍ

 ٟ التَضآ ٍلٛي الوًصث٘ي، ٍسبئط ٪ّلْب لر٠ظ الٓبزٕ الوس٘ح ٮل١ب تًص٥ة ٟ اًٛبر٘ل رح٘ن ٛى

 . تًبل٢ الل١ِ ٪ًج٘ب٧ ْْ٘ب تًص٥ة ٪ى زٍى للزح٘ن شٚطّب يسم ٮل١ب ٌّب لْب شًت

 :الوًبز حَل اًٝز٘ل تػطٗحبت

 :ٚبلتبلٖ الٗ٘بهٔ يي تًج٘طات اًٛبر٘ل ْٖ ًزس

  ٍالًصاة( 8: 18 هت ٍ 41: 24 هت) اٛثسٗٔ ٍالٌبض( 32: 12 هت٢) رٌْن ٚسًٌَٗٔ ّصا

 235: ظ يٗبئسًب،                        

: 9 هطٖس 12: 3 هت٢» تك٫ٓ ٟ ًٍبض( 9: 1 تسبلًَٖ٘ٛ 2) اٛثسٕ ٍال٠ْ٘( 46: 2 هت٢) اٛثسٕ

 ٮل٢ ٗػًس يصاثْن زذبى ٍ٪ى« 46: 9 هطٖس» تك٫ٓ ٟ ٍالٌبض ٗوَت ٟ السٍز ح٘ج رٌْن ٪ٍ« 42

 ٍالح٘بٓ السًٌَٗٔ ٖ٘بهٔ( 10: 20) َٗحٌب ض٬ٗب اًهط( 3: 19 ٍ 11: 14 َٗحٌب ض٬ٗب) السَّض زّط

 الزح٘ن ٍ٪ثَاة« 27: 12 هت» السٗي ٍَٗم« 32: 12 هت» اٙتٖ ٍالًبلن( 29 ٍ 28: 5 َٗحٌب)

 ٍٖ٘بم( 54 ٍ 40 ٍ 29: 6 َٗحٌب) اٛذ٘ط ٍالَ٘هي« 27: 16 هت» ٍالزعا٧« 18: 16 هت»

 اٛثطاض ث٘ي هي اٛضطاض ٍٗٔٓطظٍى الو٠ئٛٔ ٗرطد الًبلن اًٗؿب٧ ٍْٖ( 17 -16: 4 اتس) اٛهَات

 الولَٛت ٗطحَى ال٘و٘ي ٪غحبة الػبلح٘ي ٍٮى١« 50 ٍ 49: 13 هت» الٌبض ٪تَى ْٖ ٍٗكطحًَْن

 ٝثل٘س الوًسٛٓ اٛثسٗٔ الٌبض ٮل٢ ٗصّجَى الو٠ي٘ي الطوبل ٪غحبة الًبلن، ت٫س٘س هٌص لْن الوًس٘

 هٌبظل ٨ثٖ ْٖ ثٖ ٩ْهٌَا ثبلل١ِ ه٭هٌَى ٍ٪ًتن ٖلَثٛن تؿكطة ٍٟ« 41 ٍ 34: 25 هت» ٍه٠ئٛتِ

 ٗوؿَى ٍالًػبٓ( 3 -1 ٍ 1: 14 َٗ) هٛبًبً لٛن ٛيسٛ هبؼٍ ٪ًب لٛن ٖلت ٌٚتٔ ٍٮل١ب ٚخ٘طٓ

( 49 -43: 9 هط) تُكّ ٟ ٍالٌبض ٗوَت ٟ زٍزّن ح٘ج تُك٫ٓ ٟ التٖ الٌبض رٌْن ْٖ ٍٗكطحَى

 ... ٍ( 28: 18 ٍ 30 -29. 5 هت» اٛثسٗٔ الٌبض ٪تَّى رٌْن ْٖ ٗٔل٢ٗ رسسّن ٍ٪ى

 ْٖ التبم التػ٢ٓح ثًس ٍٮًٌٖ الٗط٨ى، هًبز هى ٍهٗبضًتْب ًٗسّب ْٖ الٓػل الَٗل ٫ٗتٖ ٍٚوب ّصا

 حجَت يل٢ ٚجطاّ٘ي ٪ذط١ ٍزٟٟت ّصُ، ٮل١ب للوًبز ثبلٌسجٔ تػطٗحبت ٪رس لن اٛضثًٔ اًٛبر٘ل

 .٫ٗتٖ ٚوب ضت٢ رْبت ْٖ ٪ُذط١ تػبضٗح هى هٌبٖؿٔ الَٖت ًٓس ٍْٖ هعٗ٘ٓٔ، ٍلٌّْٛب الوًبز،
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 ح٘بٓ الوَت ثًس ٌّب٘ ٪ى ًًتٗس ٌْحي التَضآ، يي ٪ًبر٘لٌب توتبظ التػطٗحبت ٍثْصُ: اٛسّٗ

 !.ٍرعا٧ٖ ٍزًٌَٗٔ ٨ت٘بً ٍيبلوبً

 اٛغَل ٪ّن هي ٍَّ ٍالحطط ٍالٌطَض السٗي َٗم لوًطْٔ الًل٘ل الٗل٘ل ثْصا ٗٔٛت٢ٓ ّٚ٘: الوٌبنط

  يلِ٘ الوت٥َْط -اًٝسبى لَ٘ٛى ٗوٛي، ٚوب الوًطْٔ حٕ هًطْتْب ٗزت السٌٗ٘ٔ،

 236: ظ يٗبئسًب،                        

 .الَٓات حلَل ٖجل للوَت ٍاستًساز ثبلٍ حصضٍ يل٢ -الٌس٘بى ثَايج

 !.ٖل١تِ ثًس ثًلتِ ٌٗسٟز ٪ى يل١تِ ّٖ ْوب ٖل٘ل ّصا ٪ى لٌٓطؼ: اٛسّٗ

 !:الل١ِ زٍى هٙي الوس٘ح َّ اًٝز٘ل زٗٛبى

 يي  ٍتًبل٢ تجبض٘ الطّة ثًعل اٝثي، َّ السٗي َٗم السٗبى ٪ى ٗػطّح ٪ًِ شلٙ هي: الوٌبنط

 الصًَة الطثَثَ٘ٔٓطاى ْٖ ٍحستِ يي يعلِ ٚوب اٛهَات، ٮح٘ب٧ ْٖ است٠ٗلِ ى ٍحت٢ ثل السًٌَٗٔ،

 .شا٘ ٖجل ٮلْ٘وب ٍهب

 .اًٝز٘ل؟ هي العٍض اٖٛبٍٗل ّصُ ٪ٗي: ٮًز٘لٖ قبلت

 التبثًٔ، الَٗاً٘ي ٍٚصلٙ «ٍاٛهَات اٛح٘ب٧ ل٘سٗي س٫٘تٖ» الط٢سل ٖبًَى ٗلًي ٚوب: الوٌبنط

 ،54 ،40. اًهط ،86).  «الوزس ْٖ: »الٗسكٌكٌ٘٘ٔ ً٘ٗ٘ٔ، ٖبًَى ٍٗؿّ٘

287، 429.) 

 هي ٗٔحٖ٘ ٪ٗؿبً اٝثي ٚصلٙ ٍٗٔحٖ٘ اٛهَات ٗٗ٘ن اٙة ٪ى ٚوب ًِٛ( »29 -21: 5: َٗ) ْٖ ٍ

 ٚوب اٝثي الزو٘ىٔ ٗٔٛطِمٓ لٖٛ لٞثي السًٌَٗٔ ٚل٢ ٪يك٢ ٖس ثل ٪حساً ٗسٗي ٟ اٙة ٛى. ٗطب٧

. ٗحَ٘ى السبهًَى الل١ِ اثي غَت اٛهَات ٗسوى ح٘ي اٙى ٍّٖ سبئ ت٫تٖ ٮًِ. اٙة ٗٛطهَى

 ٍ٪يكبُ. شاتِ ْٖ ح٘بٓ لِ تَٛى ٪ى ٪ٗؿبً اٝثي ٪يك٢ ٚصلٙ شاتِ ْٖ ح٘بٓ لِ اٙة ٪ى ٚوب ًِٛ

. غَتِ الٗجَض ْٖ الصٗي رو٘ى ٗسوى ْْ٘ب سبئ ت٫تٖ. اًٝسبى اثي ًِٛ ٪ٗؿبً ٗسٗي ٪ى سلكبًبً

 .«السًٌَٗٔ ٖ٘بهٔ ٮل٢ السٟ٘ئبت يولَا ٍالصٗي الح٘بٓ، ٖ٘بهٔ ٮل٢ الػبلحبت ًْلَا الصٗي ْ٘رطد

 ِْ٘ لل١ِ َٗٛى ٪ى زٍى للوس٘ح، -ِْ٘ ٍالح٘بٓ ٍالسًٌَٗٔ الٗ٘بهٔ َٗم -اٝح٘ب٧ تًكٖ اٙٗبت ّصُ ٍ

! ٗػَٓى يوب  تًبل٢ ٍ سجحبًِ! ٪ٗؿبً اٙة لٞلِ ل٘ست اٛذ٘ط، الَ٘م ْٖ ٪لَّ٘ٔ تًكِ٘ ٪رل ًػ٘ت،

 !.اًٝسبى اثي ًِٛ ٮل١ب ٧ٚ لطٖ ٟ شلٙ ٚل

 237: ظ يٗبئسًب،                        
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 «.1» ٪ُذط١ ٨ٗبت ٍالًٗبة الخَاة ْٖ اٙٗٔ ّصُ تَُإْ ٖس ٍ

 .الوَت؟ ثًس ٍالزعا٧ الح٘بٓ ْٖ الٗط٨ى ًطٗٔ ّٖ هب: اًٝز٘لَ٘ى ق٠ة

 !:سَاُ زٍى الل١ِ َّ الٗط٨ى زٗٛبى

 ثًسُ، اٝح٘ب٧الزعا٧ ٚصلٙ ٍتٗسٛس،  تًبل٢ ثبلل١ِ ثط٭ًٍْب اٛلَّ٘ٔ ٗرع٘ ٚوب الٗط٨ى ٮى: الوٌبنط

 َٗم الوبلٙ َّ ٮًِ ٪رل، ثٯشًِ، ٮل١ب ٗطًَٓى ٟ الوٛط١هَى ٍالطًٓب٧ حت٢ ضطٗٙ، زى ثِ ٗرػِ٘

 :َّ ٮل١ب ٍالزعا٧ اٝح٘ب٧ ٗولٙ ٟ السً٘ب، َٗم الوبلٙ ٪ًِ ٚوب السٗي

 .ًْبض ل٘ل اٝس٠ه٘ٔ الػلَات ْٖ الزولٔ ّصُ تٛط١ضت ٍٖس( 4: 1) «السٗي هبلٙ» 

  اٍٛل٢ ْٖ الكبئ ذبلع ٪ٕ( 52: 16) «ٍاغجبً السٗي ٍلِ ٍاٛضؼ السٛوَات ْٖ هب لِ» ٪رل،

 ٪زضا٘ هب حن السٗي، َٗم هب ٪زضا٘ هب ٍ» ٪حساً ِْ٘ ٗطط٘ ٍٟ: لِ ٮًْب ، اُٛذط١ ْٖ الزعا٧ ٍذبلع

 هي يل٘ٙ هب( »19 -17: 82) «لل١ِ َٗهئص ٍاٛهط ض٘ئبً لٌٓسٍ ًٓس تولٙ ٟ َٗم. السٗي َٗم هب

 لِ ثطاى ٟ ٨ذط ٮلْبً الل١ِ هى ٗٓسٕؤ هي ٍ( »52: 6) «٧ٚ ضٖ يلْ٘ن حسبثٙ هي ٍهب ٧ٚ ضٖ هي حسبثْن

 ٮٌٗب ٮى١( »113: 26) «تطًطٍى لَ ثٖ يل٢ ٮل١ب حسبثْن ٮىْ( »117: 23) «ضثِ يٌس حسبثِ ْٯًوب ثِ

( 52: 6) «٧ٚ ضٖ هي حسبثْن هي يل٘ٙ هب: »٪رل(. 26 -25: 88) «حسبثْن يلٌ٘ب ٮى حن. اٗبثْن

 ثبٛحط١ ٍ -ٚصلٙ ، تًبل٢ ترػِٛ الحسبة السًٌَٗٔ ٪ى ٍٚوب( 39: 33) «حس٘جبً ثبلل١ِ ٢ٓٚ ٍ»

 .َّ ٮل١ب ٗٔحٖ٘ ٠ْ -الٗ٘بهٔ َٗم س٘وب ٍٟ ٍالح٘بٓ الوَت

 :سَاُ ٟ الوحٖ٘ َّ الل١ِ
__________________________________________________ 

( 49 -34: 9 هط ْٖ ٍٚصا الًصاة ذػَظ ْٖ( 50 -49: 13 هت) ٍ( 29 -28: 5 َٗ/ )-(1) 

 (41 ٍ 34 ٍ 25 هت( )8: 18 هت) ٍ

 238: ظ يٗبئسًب،                        

 ًحٖ٘ لٌحي ٮًب ٍ( »66: 22) «لَٛٓض اًٝسبى ٮى ٗٔح٘٘ٛن حن ٗو٘تٛن حن ٪ح٘بٚن الصٕ َّ ٍ» 

 ٧ٚ ضٖ ٍٚل ٨ٍحبضّن ٖسٛهَا هب ًٍٛتت  الوَت٢ ًُحٖ٘ ًحي ٮًب( »23: 15) «الَاضحَى ًٍحي ًٍو٘ت

 (.12: 36) «هج٘ي ٮهبمٍ ْٖ ٪حػٌ٘بُ

 الَرَُ تًٌٖ ٍلِ هٌِ، ٪يهن ٍٟ الوس٘ح ٟ: َ٘طُ ٪حس ٍٟ ثبلصات ٍالحٖ٘ الوحٖ٘ َّ ٮًِ ٪رل،

 ٍ( »111: 20) «نلوبً حول هي ذبة ٍٖس الَٜٗ٘م للحٖٟ الَرَُ يٌٓت ٍ: »الٓبً٘ٔ لح٘بتْن استجٗب٧
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 هرلػ٘ي ْبزيَُ َّ ٮل١ب ٮلِ ٟ الحٖ٘ َّ( »58: 25) «ثحوسُ ٍسجٟح ٗوَت ٟ الصٕ الحٖ٘ يل٢ ت١َٚل

 (.65: 40) «السٗي لِ

 .تٌٛطٍى؟ ّْٛ٘ الوَت٢ ٗٔحٖ٘ ٚبى الوس٘ح ٪ى  ٪ُذط١ تػطٗحبت ِْ٘ ٚتبثٛن ٍّصا: اٛسّٗ

 حت٢ اٛذ٘ط الَ٘م ْٖ ًجَ٘ٓ ٍٟ الوس٘ح، ًجَٛٓ يل٢ زٟلٔ الل١ِ ثٯشى ٮح٘ب٧ٗ ٍلٌْٛب ٪رل،: الوٌبنط

 يل٢ زٟلٔ اٝح٘ب٧ ذبضٖٔ ٪ُيكٖ الوس٘ح ٪ى ٗػط٥ح ٮش ٍالٗط٨ى سَاُ، ٪ٍ ٮح٘ب٧ٚ ٮيزبظ ٌّب٘ َٗٛى

 ٍ: »-اًٝز٘ل ضَن -!ٗطب٧ هي ل٘ٔحٖ٘ للوس٘ح هستٗلٔ هط٘ئٔ زٍى الل١ِ ثٯشى شلٙ ٗطثف ًجَ٘تِ،

 ٫ًْٓد الك٘ط ْٚ٘ئٔ الك٘ي هي لٛن ٪ذلٕ ٪ًٖ ضثٛن هي ث٩ٗٔ رئتٛن ٖس ٪ًٖ ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٮل٢ ضسَلًب

 لٛن ٙٗٔ شلٙ ْٖ ٮى ثَ٘تٛن ْٖ تس٘ذطٍى ٍهب ت٫ٚلَى ثوب ٍ٪ًجئٛن...  الل١ِ ثٯشى ق٘طاً َْ٘ٛى ِْ٘

 (.49: 3) «ه٭هٌ٘ي ٌٚتن ٮى

 ثٯشى ق٘طاً َْ٘ٛى» الل١ِ ٮل٢ ٌٗسجِ ق٘طاً تًَِٜٛ حن الوس٘ح، ٮل٢ ِْ٘ الك٘ط ّ٘ئٔ غ٘بَٔ تٌست ح٘ج

 ل٘سل١ الوس٘ح ًْل هزط١ ْٖ  ٍتًبل٢ تجبض٘ الطةٜ ٗٔزطِٗ ٍٮًوب الوس٘ح ًْلَ اٝح٘ب٧ ْل٘س «الل١ِ

 ٪ضًٖ ضةٟ ٮثطاّ٘ن ٖبل ٮش ٍ» الس٠م يلِ٘ ٮثطاّ٘ن ْٖ ٍٚوب شلٙ اغكٓبُ، الصٕ ضسَلِ ٪ًِ يل٢

 ْػٔطّي١ الك٘ط هي ٪ضثًٔ ْرص ٖبل ٖلج٢ ل٘كوئي ٍلٛي ثل٢ ٖبل ت٭هي لَن ٪ٍ ٖبل الوَت٢ تُحٖ٘ ّٚ٘

: 2) «حٛ٘ن يعٗعٌ الل١ِ ٪ى ٍايلن سً٘بً ٫ٗتٌ٘ٙ ازيوي١ حن رع٧اً هٌْي رجل ٚل يل٢ ارًل حن ٮل٘ٙ

260.) 

 239: ظ يٗبئسًب،                        

 اٝح٘ب٧ هلَت حٌ٘صا٘ ئل٥ن ٪ًِ ًًلن ٍٟ الل١ِ، ثٯشى اٝح٘ب٧ يول٘ٔ ٗسِٗ يل٢ تزطٕ ْبلوس٘ح

 ّٚ٘ ٪ضًٖ» ٍحٗ٘ٗتِ اٝح٘ب٧ هي ًٚ٘ٓ٘ٔ الل١ِ ٫ْضاُ ضثِٟ ثٯشى ٪ح٢٘ ٮثطاّ٘ن لٛي ٟ؟ ٪م ٍحٗ٘ٗتِ

 ح٘ج ْحست، اٝح٘ب٧ ٪غل زٍى اٝح٘ب٧ هي ًٚ٘ٓ٘ٔ ٮضا٧تِ ْٖ ضثِٜ لِ استزجبة ٍٖس « الوَت٢ تحٖ٘

: 6) «الوٌَٖ٘ي هي ٍلَ٘ٛى ٍاٛضؼ السٛوَات هلَٛت ٮثطاّ٘ن ًُطٕ ٚصلٙ ٍ: »ِْ٘ ل٘طٙٛ ٗٛي لن

75.) 

 ْٖ حت٢ لُ٘طُ، ًْلًب ًٗسّ٘ب ٟ ، تًبل٢ الل١ِ ٪ًْبل هي ٮلِ٘ ٍهب اٝح٘ب٧ ًٗتجط ٟ ْبلٗط٨ى ٚبى ٚ٘ٓوب ٍ

 َ٘طّب يي للًبزٓ الربضٖٔ الوًزعات تٓتطٔ ٍٟ ، تًبل٢ ٍٮضازتِ ثٯشًِ ٗطثكْب ٍٮًوب اٝيزبظ، نطِ

 ضسبلتْن يل٢ زٟلٔ الحبل نبّط ْٖ ٪ًج٘بئِ ٪ٗسٕ يل٢ تزطٕ ٪ًْب ْٖ ٮل١ب  تًبل٢ الل١ِ ٪ًْبل هي

 .اٝلْ٘ٔ
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 .للوٗبضًٔ الوًبز، حَل اًٝز٘ل تػبضٗح هي يل٘لًب تطاُ هب ٪ُستبش ٗب ّبت: هِٓ حن: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 :اًٝز٘ل٘ٔ الح٘بٓ زًٌَٗٔ

 رٌْن زًٌَٗٔ تُٛط٥ض قبلوب الوًبز، حَل اًٝز٘ل تػطٗحبت هي سبثٗبً ٮلْ٘ب الوطبض اٙٗبت: الوٌبنط

 ٮل١ب لْن تصٚط ٟ الػبلح٘ي ٮل٢ تػٙل ٍح٘خوب شلٙ، ْٖ تٓػ٘ل زٍى الزح٘ن ٍ٪ثَاة اٛثسٗٔ ٍالٌبض

 ٖ٘بهٔ تصٚط ٠ْ للًبغ٘ي، الًصاة ٪ٕ: الزعا٧ زًٌَٗٔ رٌت ْٖ الوطؾ٘ٔ، الح٘بٓ ٪ٕ: الح٘بٓ ٖ٘بهٔ

 يولَا ٍالصٗي الح٘بٓ ٖ٘بهٔ ٮل٢ الػبلحبت ًْلَا الصٗي ْ٘رطد: »ح٠ث ٪ٍ ٨ٗت٘ي ْٖ ٮل١ب الح٘بٓ

 (.29: 5 َٗ) «السًٌَٗٔ ٖ٘بهٔ ٮل٢ الس٘ئبت

 رح٘ن ْٖ يلْ٘ن ٗٔٗؿ٢ الًبغ٘ي ٪ى يل٢ ضبّسٓ ت٫تٖ السًٌَٗٔ ثٗ٘بهٔ الح٘بٓ ٖ٘بهٔ هٗبثلٔ لًلّ ٍ

 :التبلٖ الٌع يلِ٘ ٍضبّساً الح٘بٓ، ْٖ ٗٔرلسٍى الػبلح٘ي ٍلٛيّ ْ٘وَتَى، الٌبض

  ٍٮلِ ٮثطاّ٘ن ٮلِ ٪ًب: الٗبئل الل١ِ ٖٙجٓل هي لٛن ٖ٘ل هب ٖط٪تن ٪ْوب اٛهَات ٖ٘بهٔ رْٔ هي ٪هب ٍ» 

 240: ظ يٗبئسًب،                        

 (.32: 22 هت) «٪ح٘ب٧ ٮلِ ثلِ ٪هَات ٮلِ ل٘س ًَٗٗة ٍٮلِ ٪سحٕ

 ح٘بًٓ -ٚلتْ٘وب ًٗتجط -الٗ٘بهٔ ْٖ ٍالطِٗ٘ السً٘سٓ الح٘بٓ ًٗتجط ح٘ج الٗط٨ى ٗطتؿِ٘ ٟ ٪ٗؿبً ّصا ٍ

 يي ذلَز اذتلّ هْوب( 36: 35) «ْ٘وَتَا يلْ٘ن ٗٔٗؿ٢ ٟ( »34: 50) «الرلَز َٗم شلٙ» ذبلسًٓ

 .ذلَز

 :-... ٍ ًٛبحبً -الزسوبً٘ٔ اللصات هي ذلَٗ اًٝز٘ل٘ٔ الزٌٔ

 لصٓ هخل الوبزٗٔ، هطتْ٘بتْب ٪لصّ ٗستلجْن للػبلح٘ي، الربلسٓ الح٘بٓ ًً٘ن ٗٓػ٘ل ٪ى ثًس اًٝز٘ل ٍ

: ٖبئل٘ي ْس٫لَُ ٖ٘بهٔ ل٘س َٗٗلَى الصٗي غسٍَٖ٘ى ٮلِ رب٧ الَ٘م شلٙ ْٖ ٍ: »َٗٗل ٍٚوب الٌٛبح

 ْٛبى. ٛذِ٘ ًسلًب ٍٗٗ٘ن ثبهط٪تِ ٪ذَُ ٗتعٍٛد ٪ٍٟز لِ ٍل٘س ٪حس هبت ٮى: هَس٢ ٖبل! هًلن ٗب

 الخبًٖ ٍٚصلٙ. ٛذِ٘ ٮهط٪تِ تط٘ ًسل لِ ٗٛي لن ٍٮش. ٍهبت اٍٛ٘ل ٍتعٍ٘د ٮذَٓ سجًٔ يٌسًب

 .زٗؿبً الوط٪ٓ هبتت الٛل ٨ٍذط. السجًٔ ٮل٢ ٍالخبلج

 :لْن ٍٖبل ٗسَو ٫ْربة. للزو٘ى ٚبًت ْٯًْب ظٍرٔ؟ تَٛى السجًٔ هي لٙوٓي الٗ٘بهٔ ْٖٓ

 ًََٗٛى ثل ٗتعٍرَى ٍٟ ٗعٍٛرَى ٟ الٗ٘بهٔ ْٖ ًْٛن الل١ِ، َٖٛٓ ٍٟ الٛتت تًطَْى ٟ ٮش تؿلَى

 (.25 -24: 12 هط) ٍ( 30 -23: 22 هت) «السوب٧ ْٖ الل١ِ ٚو٠ئٛٔ
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 السّط شلٙ يل٢ للحػَل ٪ّلًب حسجَا الصٗي ٍلٛي ٍٗتعٍرَى ٗعٍٛرَى السّط ّصا ٍ٪ثٌب٧: َٗٗل ٍ

 هخل ًْٛن ٪ٗؿبً، ٗوَتَا ٪ى ٗستكًَ٘ى ٟ ٮش ٗتعٍرَى ٍٟ ٗعٍٛرَى ٟ اٛهَات هي ٍالٗ٘بهٔ

 «.27 ٍ 24: 20 لَ» الٗ٘بهٔ ٪ثٌب٧ ّن ٮش الل١ِ ٪ثٌب٧ ٍّن الو٠ئٛٔ

 ٫ْٛى -الوبزٗٔ الجسً٘ٔ اللصات رو٘ى ّٖ: ٍظٗبزٓ ثل -الٗ٘بهٔ ْٖ الٌٛبح لصّٓ اٙٗبت ّصُ تٌٖٓ ٪٠ْ

 ّٚ٘ الطٍح؟ تحطٔ الٌبض رح٘ن ٪ى١ ّل حن لٜرسبز، حطط ٠ْ ضٍح٘بً ٮل١ب الوًبز ٗط١ ٟ اًٝز٘ل

 ٗعٍ٘رَى ٟ -الل١ِ ٚو٠ئٛٔ الٗ٘بهٔ َٗم الػبلحَى ٚبى ٮشا حن! الوبزٗٔ ثبلوحطٖبت تحتطٔ ٟ ٍالطٍح

 الجسً٘ٔ الر٘طات تٌبلْن ٍٟ ٗتعٍرَى ٍٟ

 241: ظ يٗبئسًب،                        

 هب ٚبئٌٔ ضٍح٘٘ٔ لصت لْن ٚبًت ٍٮى اللصات هي ٚج٘ط ٖسن هي لْن حطهبًبً ّصا ٪ْل٘س -ٮق٠ٖبً

 .الجسً٘ٔ؟ الػبلحٔ ثبٛيوبل ٗخبثَا ٪ل١ب يلْ٘ن نلوبً ّصا ٪ل٘س ٚبًت؟

 ح٘ج -الُبٗٔ ْٖ يل٘لٌ تًل٘لٌ -٪ٗؿبً ٗوَتَا ٪ى ٗستكًَ٘ى ٟ ٪ًْن يٌْن العٍاد ًٖٓ تًل٘ل حن

 !.اٛثسٗٔ الح٘بٓ ٌٗبْٖ ٟ العٍاد

 ٗوَتَا ٪ى ٗستكًَ٘ى ٟ الوَت هي اٖبئو٘ي الٗ٘بهٔ ْٖ العٍاد لًسم التًل٘ل ٍرِ َّ ْوب ٮشاً... 

 .اًٝسبى؟ ًَو هي ٗوَت ٟ لوي يبزٓ ٪ٍ يٗلًب العٍاد ٪ْ٘وتٌى شلٙ؟ ْٖ الحزٔ ٍرِ ٍهب ٪ٗؿبً؟

 العٍاد ٖجل ٍالح٘بٓ الوَت ْٖ هر٘٘طٗي ٚبًَا ٮًْن ْْل استكبيتْن؟ ٮل٢ الوَت ًسجٔ ه٢ًٌ هب حن

 .العٍاد؟ لًلْٔ للوَت هس٘٘طٗي ٗػ٘طٍا حت٢

 ْْصا الٌبسَت٘ٔ؟ اٛرسبم ّصُ يي الوزط١زٓ الطٍح٘ٔ لح٘بتْن الو٠ئٛٔ؟ هخل ًَْٚن ه٢ًٌ هب ٪ذ٘طاً ٍ

 .الل١ِ؟ ٪ثٌب٧ الٗ٘بهٔ ٪ثٌب٧ َٚى ه٢ًٌ هب حن الزسوبً٘٘ي، ٍالزعا٧ للوًبز ٮًٛبض

 :٪ٗؿبً؟ ٍرسوبًٖ ٪م ضٍحٖٗ السًٌَٗٔ َٗم الزعا٧ ّل

 ٌٍّب٘ ٌّب الوسض٘ ٮًوب ٍ -٪لوبً ٍٟ لصًٓ ٟ ثٌٓسِ ٗحطط ٟ الجسى ٪ى ْٯًٌب ٪رل: ٮًز٘لٖ ْ٘لسَِ

 ٨م ثزبضحٔ ذ٘ط، هي اًٝسبى يولِ ٍهب رعا٧ ْْ٘ب الطٍح٘ٔ ْبٝلتصاشات ٮشاً -ٮل١ب ل٘س الطٍح َّ

 .اًتٗبؼ ٍٟ نلن ٠ْ ثجسًِ، ٪م ثًٗل٘ٔ ثزبًحٔ،

 ٚوب ً٘ػع َطَُٗضَٗس ٍالٗسٗس ٪ٍضٗزبًس هخل اٙثب٧ ثًؽ ْْوْب ّصُ رٌْن ٌْبض: ٪ٍث لَزٍٗ

: -الوزبظٕ ثبلو٢ًٌ -ٍٚلٖ.. ٍهَّلط ٚتطٗي اهجطٍسَ٘س هخل الحسٗخ٘ي ال٠َّت يلوب٧ ٍثًؽ

 .الؿو٘ط لتحس٘ س٘وب ٍٟ ضٍح٘ٔ هحؽ لًصاثبت غَضٓ ٪ًْب يل٢
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 اٙثب٧ هًهن ٪ى ٮل١ب الٌٛس٘ٔ، التًل٘و٘ٔ السلكٔ لِ تتٌٛط لن الط٪ٕ ّصا ٮى

 242: ظ يٗبئسًب،                        

 الٗسٗس الًبزٗٔ، الٌبض يي اٝذت٠ِ ٚل ترتلّ ْ٘عٗٗ٘ٔ ثٌبض َٗٗلَى ال٠َّت يلوب٧ ٍالوسضٟس٘ي

 الٓ٘عٗٗ٘ٔ الٌبض هًَٓل ٗٓسٟط الٛج٘ط َطَُٗضَٗس ٍالٗسٗس ٪ٍَسكٌَ٘س الٗسٗس هخبل يل٢ تَهب

 الل١ِ يسالٔ ث٘س ٨لٔ ّٖ التٖ الوبزٗٔ الٌبض ٮل٢ اٛضٍاح ٗطس ضثبـ ث٫ًِ ضٍح٘ٔ هحؽ ٚبئٌبت يل٢

 هزوى هي غبزض ٮي٠ى ٍثرػَظ حطٚتْب، هي تحس التٖ للوبزٓ اٛضٍاح ترؿى ٍّٛصا الوٌتٗن،

 «.1» رٌْن ًبض ض٫ى ْٖ 1890 ً٘سبى 30 ثتبضٗد التَثٔ

 :ًَي٘ي يل٢ الطٍح تحسْٟب التٖ اٟٙم ٍٚصا اللصات ٮى: الوٌبنط

 الطؾب ٍالزْل ٚبلًلن -الجسً٘ٔ الَسبئف هي ٍاسكٔ ٪ٗٔ ث٠ الطٍح تسضْٚب هًٌَٗٔ ضٍح٘ٔ -1

 .-ٮلْ٘ب ٍهب ٍالُؿت

 ل٘س ٍ -ٮلْ٘ب ٍهب ٍالػحٔ ٍالوطؼ ٍالط٘ى ٚبلزَو -الزسن ثَاسكٔ الطٍح تسضْٚب رسو٘ٔ -2

 الٓطائؽ ٪ى ٮل٢ ْجبلٌهط الزسن، ثَاسكٔ ٮل١ب ٍاللصات اٟٙم هي الكبئٓٔ ّصُ زض٘ للطٍح

 اًٝسبى ٗٔزع١ ٪ى ثس ٟ حٌ٘صا٘ رسو٘ٔ، ثسً٘ٔ ٍ -2 يٗل٘ٔ، ضٍح٘ٔ -1: ًَي٘ي شات ٍالوحط١هبت

 الخَاة هي الجسً٘ٔ الٌبح٘ٔ ْٯثكبل -ٍْبٖبً رعا٧ٖ -هحهَض تط٘ ٪ٍ ٍارت ًْل هي ٍيٗل يول ثوب

 ْ٘عٗٗ٘بً يصاثبً ٮلجٓب ل٘س الٓ٘عٗٗ٘ٔ الٌبض ْوًَٓل ٮشاً..  اٛيوبل رعا٧ هي يه٘ن لٗسن ٮثكبل ٍالًٗبة

 .الٓ٘عٗٗ٘ٔ اٝرطاهبت يل٢ ٍْبٖبً رعا٧ٖ رسوبً٘بً،

 السوى ٪ل٢ٗ لوي ٮلْ٘ب ضجْٔ ٛٗٔ سج٘ل ٍٟ الزسوبًٖ، الوًبز ٝحجبت الًٗل٘ٔ الجطاّ٘ي هي ّصُ ٍ

 .ضْ٘س ٍَّ

 :هٌْب ًوَشربً ٍٮل٘ٛن الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ هي الَْبٔ الزعا٧ لْصا غسٔ ضَْز ٌّب٘ ٍ

 اٙذطٓ ٍ( »54: 36) «تًولَى ٌٚتن هب ٮل١ب تزعٍى ٍٟ ض٘ئبً ًٓس تهلن ٟ ْبلَ٘م» 
__________________________________________________ 

 148 ظ 2 د الًٗبئسٕ ال٠َّت ْٖ هرتػط ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 

 243: ظ يٗبئسًب،                        

 «ٍْبٖبً رعا٧ٖ( .. »71: 17 ،49: 4) «ْت٘لًب ٗٔهلوَى ٟ ٍ( »77: 4) «تهلوَى ٍٟ ات٢ٗ لوي ذ٘ط

(78 :26.) 
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 ٍايتسا٧ٗ ثِ نلنٗ الططٌَٗٛ٘ ٛحس ٍتط٘ ٍْبٔ، َ٘ط رعا٧ ّصا -الجسًٖ زٍى -الطٍحٖ الزعا٧ ح٘ج

 (.182: 3) «للًج٘س ثهلّبمٍ ل٘س الل١ِ ٪ى ٍ: »يلِ٘

 ثل للجسى، ٍسبقٔ زٍى الطٍح ٮل٢ ٗتزِ ٪ى ٍحَاثبً، يٗبثبً الجسً٘ٔ اٛيوبل رعا٧ ٗوٛي ٖس: اٛسّٗ

 .نلن ٠ْ الزعا٧ ٮزضا٘ ْٖ اٛغل َّ الطٍح ٮى

 ٟ الجسً٘ٔ لٜيوبل ثبلٌسجٔ الَْبٔ رعا٧ُ ٪ى ٮل١ب الطٍح، ٮل١ب الزعا٧ ٗسض٘ ٟ ٮًِ ٪رل،: الوٌبنط

 .حبل ٪ٗٔ يل٢ الطٍح َّ الوسض٘ ٚبى ٍٮى الجسى، ٮل٢ الزعا٧ ثبتزبُ ٮل١ب ٗت٘سط

 ٟ ّصُ ٍ اٙذطٓ، ْٖ الٌٛبح لصّٓ ٮل١ب الَْبٔ رعا٧ُ ل٘س الوبزٗٔ، الوحبضم ٍسبئط العًب تط٘ ْوي

 ّٛصا ٗزع١ ضٍحٖ ًٛبح ٗتػَض ٍٟ ًٛبحبً، الجسى ٮل٢ اللصٓ ثبتزبُ ٮل١ب تسضْٚب ٪ى للطٍح تحػل

 .. للزسن تسذ٢لٍ زٍى

 للوًبز اًٝز٘ل حزذ                        

 

 ٍ: »للوًبز الوٌٛطٗي الػسٍٖ٘٘ي يل٢ اٝحتزبد ْٖ الوس٘ح َٖل يي( 38 -37: 20 لَ) ْٖ -1

 ٮسحٕ ٍٮلِ ٮثطاّ٘ن ٮلِ الطة َٗٗل ٚوب الًل٥٘ٗٔ ٪هط ْٖ  هَس٢ يلِ٘ زلّ ْٗس َٗٗهَى الوَت٢ ٪ى ٪هب

( 27 -26: 12 هط) ْٖ هخلِ «يٌسُ الزو٘ى ٛى ٪ح٘ب٧ ٮلِ ثل ٪هَات ٮلِ َّ ٍل٘س. ًَٗٗة ٍٮلِ

 ٪ثٛن ٍ٪ًِ..  تًل٘وِ هي ثْتَا الزوَو سوى ْلوب(: »هٌِ 34: 33 ٍْٖ 32 -31: 22 هت) ْٖ ٍٚصا

 .«الساهُٔ الحزٔ ثْصُ الػسٍٖ٘٘ي

 ٮل١ب ثْب ٪ثٛوَا ّٚ٘ للػسٍٖ٘٘ي ٍٗب! لًلّتِ ٮل١ب الًل٘ل، التًل٘ل ّصا هي ثْتَا ّٚ٘ للزوَو ْ٘ب!!!! ... 

 !.حزتِ يي ضربئْن اًٟٗكبو

 244: ظ يٗبئسًب،                        

 يٌسُ الزو٘ى َٚى ٍْٖ اٛهَات؟ ٗحٖ٘ ٪ًِ يل٢ اٛهَات، ٟ اٛح٘ب٧ ٮلِ الل١ِ ٪ى ْٖ الحزٔ ّٖ ْوب

 ٪لَّ٘تِ ٝق٠ٔ ٖؿً٘ٔ ٮق٠ٖبً، الوَت ٛغل ٮًٛبضٗ -اٛح٘ب٧ ٮلِ ٪ًِ يل٢ زل٘لًب ايتجط ٖس ٍ -٪ح٘ب٧ٖ

 الوَت٢ ٖ٘بم ٗخجت ٟ -ٌٍِّ يل٢ -ْبلجطّبى ٍحٌ٘صا٘ هَت، ٟ ٮش يَز ٠ْ ٮشاً ٪روى، الَٛى يل٢

 .٪غلِ هي الوَت يسم ٗخجت ٮًوب ثل

 ٮشا َّ ٮًوب لًجبزُ ثبلٌسجٔ ٪لَّ٘تِ تزلّٖ ٪ى١ اٛهَات ٟ اٛح٘ب٧ ٮلِ اٝلِ ثَٛى ٗطٗس ٮًوب: اٛسّٗ

 .اٙذطٓ الح٘بٓ ْٖ ٮل١ب ّصا ٍل٘س ٪ح٘ب٧ ّن
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 يل٢ ٍاٛح٘ب٧اٛهَات الرلٕ، ِْ٘ ٍتح٘ط ٪لِٙٓ الصٕ الوًجَز ه٢ًٌ ٮلّب اٝلِ لُٔ هي ًْٓن ٟ: الوٌبنط

 الٗ٘بهٔ ٍٖجل الوَت ثًس ٪ٚبى ْسَا٧ٗ ٚطّبً، ٪ٍ قَيبً لِ ٗرؿًَا ٪ى ٍيلْ٘ن ٮلْْن ٪ًِ ْٖ سَا٧

 :ٍاًٝز٘ل الٗط٨ى تػطٗحبت ْٖ ٚوب ح٘بٓ،

 يي يجبزٓ الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ ْٖ اٛهَات ًٗجسُ الزو٘ى، ٮلِ ْبلل١ِ ٗٛي، لن ٪ٍ( الجطظذ٘ٔ الح٘ب٧) 

 ٍٟ ٧ٚ ضٖ ٚل ًبغ٘ٔ ْج٘سُ تٌَٛٗ٘بً، ٍذؿَيبً يجبزٓ ٮزضا٘ زٍى -الجطظخ لَٟ -ًٗجسًٍِ ٪ٍ ٮزضا٘،

: 147 هع: )ْٖ ٚوب ٍ٪هَاتبً ٪ح٘ب٧ٖ الًبلو٘ي ٮلِ ٮًِ ٪رل! ٧ٗ ضٖ ٪ٕ َٖ٘ه٘تِ ٍيي يلوِ يي ًٗعة

 ٍ» ضبيطٓ َ٘ط ٪غٌبم ّٖ( 1: 50 هع) «اٙلْٔ ٮلِ ٍ! »روبز غَْ٘ى ٪ى هى «غَْ٘ى ٮلِ ٮًِ( »12

 (.13: 11 ض٧ٍ) ٍ( 19 -18: 2 زاً٘بل) «السوب٧ ٮلِ

 اذتػبظ يل٢ الحزٔ ّٖ ْوب الح٘بٓ، ثحبل ٗرتع ٪لَّ٘تِ تزلٖ ٪ى: التسل٘ن ْطؼ يل٢ حن

 .السً٘ب؟ الح٘بٓ ْٖ يلٌ٘ب الَاسًٔ ٍضحوبتِ ًًوِ تٌٛط ْْل اٙذطٓ، الح٘بٓ ًَْٚب

 ٮلِ ٪ًب» اٙٗٔ ًٓس ْٖ َٖلِ ٚصة ٍٮل١ب الوَت، ثًس الجطظذ٘ٔ ثبلح٘بٓ ٪ح٘ب٧ٗ اٛهَات ْٯى ٪ذ٘طاً ٍ

 ْلَ «٪ح٘ب٧ يٌسُ الزو٘ى ٛى ٪ح٘ب٧ ٮلِ ثل ٪هَات ٮلِ َّ ٍل٘س ًَٗٗة ٍٮلِ ٪سحٕ ٍٮلِ ٮثطاّ٘ن

 ٍشٗلْب، اٙٗٔ غسض لتٌبٖؽ الوٗبلٔ، ّصُ غسضت ٮشا ٪ح٘ب٧ٖ الًهبم اًٛج٘ب٧ ّ٭٧ٟ ًََٗٛا لن

 الحز٘ٔ ْْصُ ثًس، ٗتحٕٗ لن الوًبز ح٘ج ثطظذ٘ٔ، ٮل١ب شا٘ ٮش ٍل٘ست هٛب، ثح٘بٍٓ ٪ح٘ب٧ ْلًََ٘ٛا

  ٗطٗجِ ٟ ٍهوب هحبلٔ، ٟ ح٘بًٓ هًِ ٮى ثل ٌْب٧ٗ ل٘س الوَت ٪ى تخجت

 245: ظ يٗبئسًب،                        

 ٌّب٘ ٪ى ْبلح٢ٕ!!!! يٌسّوب الوَت٢ ٍٖ٘بم اٙذطٓ الح٘بٓ تستلعم ٟ الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ ٪ى ضٙ

 ٫ٗتٖ ٚوب َٗٛى هب ث٫تٗي الس٠م يلِ٘ يٌِ الحَاضٕ ثطًبثب ٌٗٗلِ ٍٖس اٝحتزبد، ّصا ًٗل ْٖ تحطٗٓبً

 ( ...11 -1: 174 ثطًبثب) الزسوبًٖ الوًبز يل٢ ثطًبثب يي السل٘ل استًطاؼ يٌس

 .الس٠م يلِ٘ الوس٘ح ٮل٢ ًسجتِ ْٖ ٪ضًٌِ هب م الجطّبى، ًسٕ ْٖ ٪رْلِ هب اًٝز٘ل لو٭لّ ْ٘ب

 ٍث٫ى اٛهَات، هي الوس٘ح ثٗ٘بم للٗ٘بهٔ ثَلس احتزبد ٗصٚط( 33 -12: 1 َٚضًتَس -1) ْٖ -2

 .شلٙ ًْل لوب الٗ٘بهٔ ٍلَٟ ٪ْسس، ْٖ الوتبيت تحو٘ل ثَلس

 ٖ٘بم: ًٓسِ ْٖ حبثت َ٘ط َّ ثوب الٗ٘بهٔ يل٢ ٗستسل ّْٛ٘! ٍسَٗـ سربْٔ هي الحز٘ٔ لْصُ ْ٘ب

 .سلٓت ٖس ٍالٗط٨ى اًٝز٘ل ثتػطٗحبت الَٖت ًٓس ْٖ هعّٗ ثل اٛهَات، هي الوس٘ح
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 الٌبس ٍسبئط ٍضرَيِ السً٘ب الح٘بٓ ٮل٢ الوس٘ح ضرَو ث٘ي الو٠ظهٔ ّٖ ْوب تسل٘وِ يل٢ حن

ٔنٛ اٙذطٓ، للح٘بٓ  .الحطط ٝهٛبً٘ٔ هٌِ ضْبزٓ ٮل١ب الل١ْ

 ٚخ٘طٗي ٌّب٘ ٪ى حبل الٗ٘بهٔ؟ ٍث٘ي ٪ْسس ٢ْ الوتبيت ثَلع تحو٘ل ث٘ي الػلّٔ ّٖ هب ٪ذ٘طاً ٍ

 .السٗي ث٘ن ٗٛصثَى ٍّن هػبئجِ هي ٪ضس ّٖ هػبئت ٗتحولَى الؿبل٘ي هي

  الٗط٨ى ًهط ْٖ الوًبز                        

 

  الحٛ٘ن الصٚط ؾ٧َ يل٢ الوًبز حَل الطجْبت هرتلّ زْى

 :الوًبز حَل اٙضا٧ هرتلّ

 ٪ّل» الٛتبثٖ السٗي يلوب٧ ْْ٘ب حبض ضجْبت الزسوبًٖ الوًبز ْٖ ٪ى ٮل١ب ٪رل: اًٝز٘لٖ الٓ٘لسَِ

 ًٗتٗسٍى ٟ اٝس٠م ٠ْسٓٔ هي َٓ٘طاً رو٘بً ًط١ الًؿبل الطجْبت ّصُ لوبزٓ ٍحسوبً «الخ٠ث الولل

 ٮل٢ ًَٗز الطٍح ٍ٪ى هبزتِ، زٍى ثػَضتِ الزسن يَز ٗطٍى هٌْن ٍٖل٘ل الطٍحبًٖ، الوًبز ْٖ ٮل١ب

  اٍٛل الجسى زٍى للزسن الٌَي٘ٔ الػَض

 246: ظ يٗبئسًب،                        

 .ثسًِ َ٘ط ٨ذط ثجسى الطٍح تًلٕ ٗطٍى ٨ٍذطٍى غَضتِ، ثوبزتِ

 ثوبزتِ الوًبز ْٖ الزسن يَز حَل الًؿبل الطجْبت رطّا٧ هي ٮل١ب ل٘ست الًز٘جٔ الر٠ْبت ّصُ ٍ

 !.ٍغَضتِ

 الًٗل ثسْٗٔ ٗربلّ هب الَحٖ ٚتت سبحٔ يي شٍزاً ضٍح٘٘بً، الوًبز ًًتٗس لَ يلٌ٘ب ْوب شا٘ ٮش

 «!.1» ٍالحس٘

 تسلٌب ثٌ٘بت ٨ٗبت لٙ ٌٍّب ضجْٔ، ٪ٗٔ يلِ٘ تطز ٟ الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ ثِ ٌٗكٕ الصٕ الوًبز: الوٌبنط

 :ٍحسٟ٘ٔ ٍيٗل٘ٔ ْكطٗٔ ثجطاّ٘ي لٌب ٍتجطّي الٗ٘بهٔ، ْٖ الًَز ٚ٘ٓ٘ٔ يل٢

 .ٍلعٍهِ ّٛصا الًَز ٮهٛبى

 ًٗكَا لن ّ٭٧ٟ ٍَ٘طّن، اٝس٠م يلوب٧ هي الزسوبًٖ الوًبز يي اًحطَْا الصٗي ٮى: ٪َٖل حٗبً

 الٗط٨ى ضطًٗٔ ًٗتٌٕ هي ًٗتٗسُ ٪ى ٗحٕ الصٕ الوًبز، يل٢ ٍزٟلٔ غلٔ لْب التٖ إٙ ْٖ حِٗ الٌهط

... 
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 ٮل٢ ٖبسكٔ، ضبهلٔ ثٌهطٓ ًٌتٗل الوًبز، حَل الًْسٗي هي ٪ُذط١ تٓبغ٘ل شٚط هي ٫ً٘س ٮش ٌْْب٘

 .الًطٕٗ؟ السٌٖٗ اٛغل لْصا ثبلٌسجٔ ًهطٗتِ ّٖ هب الٗط٨ى،

  ثحَث ْٖ: ٍالوًبز الٗط٨ى                        

 

 :ٍالجطظخ الوَت -1

 .ثًسُ؟ ٍالح٘بٓ الوَت ْٖ الٗط٨ى ًهطٗٔ ّٖ هب: الٓ٘لسَِ

 يي الوخبلٖ الٗبلت هى الطٍح آًػبل ٮلّب ل٘س الوَت ٪ى يل٢ تسلٌب ٚخ٘طٓ تػطٗحبت ٌّب٘: الوٌبنط

  ث٘ي ثطظخ ّٖ ح٘بٓ الح٘بٓ، ْٖ تَسًبً ٮٟ َّ ْوب ٮشاً السًَٕ٘، الٌبسَتٖ الجسى
__________________________________________________ 

  تًبل٢ الل١ِ ضب٧ ٮى الجحَث ؾوي ٍ٪رَثتْب الزسوبًٖ الوًبز حَل الطجْبت ًصٚط سَِ/ -(1) 

 247: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٍقبلحبً غبلحبً ّٛلْوب هحل ّوب ثطظذ٘ت٘ي ًٍبض رٌٔ الجطظخ ٍْٖ «ٍاٙذطٓ السً٘ب: »الح٘بت٘ي

 :الجطظذ٘ٔ للح٘بٓ ٍتحػ٘ل ًٗس

 «1: »اًٟٛل٘عٕ غبل رطرس

: 74 ٍ 52: 8) الٗط٨ى ٮلِ٘ لوح هب يل٢ الٗجط، ثس٭ال شلٙ يل٢ الوسلو٘ي ايتٗبز ثٌٖ ٖس» ٮًِ ٪رل 

 هٌٛط ٧ ثوزٖ ٍ٪يلوِ ه٠٘، الٗجط ْٖ تلٗبُ الو٘ت رسس لحس ٮشا ٪ًِ ٍٗعيوَى ثٌٟ٘بً، تلو٘حبً( 29

 ٮٗوبًِ يي س٫ُٟ حن ْزلس ٪هطاُ الو٘ت ٪ت٘ب ْبشا الوٌهط، ّبئ٠ ٪سَزاى هلٛبى ٍّوب ًٍٛ٘ط

 ؾطثب ٍشٟ...  الزٌّٔ ثًٌ٘ن هٌتًطبً ٍض٫ًِ تطٚبُ ثبلػَاة ٪ربة ْٯى هحوس، ٍهجًج ثبلتَح٘س

 لصلٙ الخٗل٘ي، ٮٟ ٚبْٔ الر٠ئٕ تسوًِ يبل٘بً غ٘بحبً الَرى هي ْ٘ػ٘ح حسٗس هي ثوٗؤً غسَِ٘

 .لس٭الْن ًٍٛ٘ط هٌٛط ٪ت٢ ٮشا ْْ٘ب الزلَس يلْ٘ن ل٘سْل رَْٛبً ٖجَضّن رًل يل٢ ٗحطغَى

 ٪ت٢ ٮشا الوَت هلٙ ٪ى ٗعيوَى ٚبًَا ح٘ج الَْ٘ز يي التػَضات ّصُ ٪ذصُ هحوساً ٪ى ضٙ ٟ ٍ

 س٭الِ ْٖ الولٙ ٫ْ٘ذص ٖسهِ٘، يل٢ ٍاًتػت رسسُ، ٮل٢ الو٘ت ضح يبزت يلِ٘ ٍرلس الٗجط

 ٮل٢ ثًؿْب تؿن ٍ -الو٠ئٛٔ هي قبئٓٔ ضولْب ْتزوى ٍتتٓطٔ للخبً٘ٔ، يهبهِ ٍتٌرلى ٍٗؿطثٔ،

 ثلُتْن لِ ٗٗبل الًصاة ٍَّ. ٖجطُ ٮل٢ ًَْ٘ز ٍضهبزاً تطاثبً الخبلخٔ للؿطثٔ الزسس ٌٍٗٗلت ثًؽ
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 السجت ل٘لٔ هبت هي ٮٟ ٗصٍِٖ ٪ى اًسبى لٛل ثس ٟ ٪ًِ ٍٗعيوَى. الٗجط ؾطة ٪ٕ «ّٙجٟٗ٘ط ّٙجَ٘ت»

 .«اسطائ٘ل ٪ضؼ سٛي ٪ٍ

 :ٍْطٗٔ ٍّن زْى
__________________________________________________ 

  اٝس٠م ْٖ هٗبلٔ ٚتبثِ ْٖ 151 ظ/ -(1) 

 248: ظ يٗبئسًب،                        

 :زيبهت٘ي يل٢ هجٌ٘ٔ اًٟٛل٘عٕ الٛتبة ّصا ٪ٖبٍٗل ٮى: الوٌبنط

 .٨ٗت٘ي ْٖ الٗجط س٭ال ٮل٢ الٗط٨ى تلو٘ح -1

 .للس٭ال ٖجطُ ْٖ ثجسًِ ٗح٢٘ الو٘ت اى الوسلو٘ي ظين -2

 الو٠ئٛٔ ٪ى يل٢ تسٟ ٮًوب ْبًْوب هطهبُ، لُ٘ط ضهٖٗ اٙٗت٘ي ْٖ الٗجط لس٭ال تلو٘حبً ٗهٌِ هب ٪ى ٮٟ

 ٍٚوب الحطٕٗ، يصاة ٗصٍَٖا ٪ى ٫ٍٗهطًٍْن ٍ٪زثبضّن ٍرَّْن ٍٗؿطثَى هَتْن ح٘ي الٛٓبض تت٢َْ

 يصاة ٍشٍَٖا ٍ٪زثبضّن ٍرَّْن ٗؿطثَى الو٠ئٛٔ ٚٓطٍا اشٗي ٗت٢َْ ٮش لَتط١ ٍ: »َٗٗل

 (.27: 47) «ٍ٪زثبضّن ٍرَّن ٗؿطثَى الو٠ئٛٔ تَْتْن ٮشا ّْٛ٘( »50: 8) «الحطٕٗ

 :هٌْوب غبل رطرس َْٗاُ لوب ثػلٔ توتبى ٠ْ الٗجط، يصاة ٪زلٔ هي ّوب ْبٙٗتبى

 !.الٗجط س٭ال

 للس٭ال، الٗجط ْٖ الزلَس هي -هٌْن الوًتعلٔ َ٘ط -الوسلو٘ي هعيَهبت هي ًٗتجطُ هب ٪هب ٍ

 ٗستٌتذ حن...  الس٭ال يٌس ْْ٘ب الزلَس يلْ٘ن ل٘سْل رَْٛبً ٖجَضّن رًل يل٢ ٗحطغَى ٍلصلٙ

 ضسَلٌب ٍيل٢ الوسلو٘ي ًحي يلٌ٘ب ثٌ٘٘ٔ ْطٗٔ ٚلْب ْْصُ! الَْ٘ز يي هحوس ٪ذصُ ٚلِ شلٙ ٪ى

 الح٘بٓ ٮل٢ الطرَو ٍَّ الحسٜ، ٗٛص٥ثِ ث٫هط اٝيتٌبٔ ٪هتِ ٗلعم ٪ى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن

 ٪ٍ هزَْلٔ ؾًبِ ضصاش ٮٟ غح٘ح حسٗج ٍٟ الٗط٨ى ٗػسْٖب ٟ اٛؾحَٚٔ ْْصُ الٗجط، ْٖ السً٘ب

 .الٓػل ًجٯّب ْٖ ًَاْ٘ٛن ٍسَِ اٝسطائ٘ل٘بت، هي ٪نٌْب التٖ الطٍاٗبت هي ه٭ٍلٔ

 :الوَت حبزحٔ

 ثبلجسى ْْ٘ب الطٍح تًلّٕ ٪ّوْب هي: رْبت ْٖ السً٘ب الح٘بٓ يي ترتلّ ْٯًْب -٠ٚ: الوٌبنط

 السً٘باٙذطٓ، ْٖ الٌبسَتٖ الجسى حبلتٖ ث٘ي ثطظخ ٍَّ الوخبلٖ، ٍالٗبلت الجطظذٖ

 249: ظ يٗبئسًب،                        
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 السً٘ب ْٖ اٛح٘ب٧ ٗطاّن ٟ الجطظخ ْٖ ْبٛح٘ب٧ رْبت، ْٖ ثٌْ٘وب ٍسف الجطظخ ح٘بٓ ٪ى ٚوب

 ٪ًْبلِ ْٖ اٙذط ٗط١ ٟ ٪حسّوب ْٯى -ٍالٌبئن ٚبل٘ٗهبى -ٍالٌط٫ت٘ي ٍالجػطٗي الجسً٘ي ٟذت٠ِ

 .٪َٖالِ ٗسوى ٍٟ

 ْبضٖتِ الصٕ الٌبسَتٖ للجسى ثِػلٍٔ توتٜ ٟ الجطظخ ْٖ الح٘بٓ ٪ى زيَاٚن حبغل: الٓ٘لسَِ

 ّْٛ٘ -الجسى ّصا َ٘ط ٮل٢ هتزِٗ شا٘ ٚل -ثبٛيوبل الزعا٧ ٍ -ٚبى ٮى ْبلس٭ال ٮشاً -الطٍح

 .الحس٘؟ ٌٗبلِ ٟ هب ًػس٘ٔ

 ٍهي ٍهي الزعا٧ َٗم الح٘بٓ ٍحِ٘ هي ٍ٪ى ضثِ، هي ٮلِ٘ َٗح٢ ٪ًِ ْٖ الوس٘ح غسٖٛتن ٚوب: الوٌبنط

 ٍاسًٔ ح٘بًٓ ٌّب٘ ٪ى ثبلَحٖ ٗرجطًب ٮش ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن ضسَلٌب ًػسٟٔ ًحي ٚصلٙ... 

 .الرلَز ح٘بٓ ٍّٖ الٗ٘بهٔ َٗم الح٘بت٘ي هي ٪ٍسى ح٘بًٓ حنٛ الوَت، ثًس

 رعا٧ُ تس٢ً ثوب ًْٓسٍ ٚل ْْ٘ب ل٘ٔزع١ الٛجط١ الٗ٘بهٔ َٗم حت٢ ه١َٖت رعا٧ زاض الجطظخ ْساض

 .ا٢ٍْٛ

 :ٍالجطظخ اًٝز٘ل

 «1» اٟهطٗٛ٘ٔ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 الرطاْبت ّصُ يي هٌع١ّٔ الوس٘ح٘ٔ السٗبًٔ ٍلٙ اٝس٠م، ًهط ْٖ تػح الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ ٪ى ّت: 

 !ثطظخ يٌسّن ْل٘س

 ٍضَن اًٝز٘ل٘ٔ، الطٍح٘ٔ للٌبح٘ٔ هوخلٔ ٪ًْب ازيبئْب ضَن ّٛصا، روبئ تؿل ّٚ٘! ّبُ: الوٌبنط

 :ٗلٖ ٚوب الجطظذ٘ٔ للح٘بٓ اًٟز٘ل تػطٗحبت

 الط٘بق٘ي هى ْْ٘ب حبد ٪ى ثًس اٛهَات زاض هي الوس٘ح ٖ٘بم ْٖ الوطَْضٓ ٖػتْن شلٙ هي -1

  َٗٗل ٚوب ٪ُه٘تِ ثسلًبيي الجططٕ ثبلزسس الًصاة ٍشأ الٌبض رح٘ن ٍزذل
__________________________________________________ 

 6 س 205 ظ 2 د الْساٗٔ ٚتبة ْٖ/ -(1) 

 250: ظ يٗبئسًب،                        

 شّت ٪ٗؿبً ثِ الصٕ الطٍح ْٖ ٗح٢ ٍلٌِٛ الزسس ْٖ هوبتبً ت٫لن الوس٘ح: »ٮى(. 19 -18: 3 اة) 

 .«ٖسٗوبً يػوت ٮش السزي ْٖ التٖ لٜضٍاح ْٛطظ

 .الجطظخ ْٖ الرج٘خٔ اٛضٍاح ٮل٢ ٮضبضٓ ِْ٘ ٍ
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 ٚوب اٛذ٘ط ثبلو٢ًٌ اٛح٘ب٧ ٮلِ الل١ِ ٪ى الوًبز، ٝحجبت الػ٘سٍٖ٘٘ي يل٢ اًٝز٘ل هس٘ح احتزبد -2

 .الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ ٪ٕ: هؿ٢

 السزي ْٖ هًْن روً٘بً سٌتركّّ الجبَٖى اٛح٘ب٧ ًٍحي سَ٘ٗهَى الوس٘ح ْٖ اٛهَات ٮى» -3

 ٌّب ثَلس ٗػطح ح٘ج( 17 -16: 4 اتس) «ح٘ي ٚل ْٖ الطة٘ هى ًَٛى ٍّٛصا الطة٘، لو٠ٖبٓ

 .ٍالحس٘ اٝزضا٘ ِْ٘ هًكلًب -الوكلٕ الٌٓب٧ هَت ًوَت ٟ ٪ٕ -٪ح٘ب٧ -ٍ٪غحبثِ َّ: ًٌٖٗ -٪ًٌب

 «الوس٘ح» غَتِ الٗجَض ْٖ الصٗي رو٘ى ٗسوى ْْ٘ب سبئ ٫ًتٖ ٪ًِ: »الوس٘ح َٖل هي ٍ -4

 (.29 -28: 5 َٗ) «السًٌَٗٔ ٖ٘بهٔ ٮل٢ ٍالكّبلحي الح٘بٓ ٖ٘بهٔ ٮل٢ الػبلحَى ْ٘رطد

 ْبًِ اٛذ٘ط، الجَٔ يٌس ي٘ي قطْٔ ْٖ لحهٔ ْٖ ًتُ٘ٛط ٚلٌب ٍلٌّٛب «ًوَت ٟ» ٚل٢ٌب ًَطْٖسٔ ٟ» -5

 (.52 -51: 1 اَٚ) «ًتُ٘ٛط ًٍحي ْسبز يسٗوٖ اٛهَات ٌْ٘بم س٘جَٔ

 (:31 -19: 1 لَ) ْٖ ٚوب ٍالٌُٖ ٍلًبظض ٮثطاّ٘ن ٖػ٘ٔ شلٙ هي ٍ -6

 ْٖ يٌِ٘ ْطْى ْسَي ٌَٖ ٍهبت. اثطاّ٘ن حؿي ٮل٢ الو٠ئٛٔ ْحولتِ هجتل٢ ْٗ٘ط ٮًسبى هبت» 

! ٮضحوٌٖ ٮثطاّ٘ن ٗب ٌْبز١. حؿٌِ ْٖ ٍلًبظض ثً٘س هي ٮثطاّ٘ن ٍض٪ٕ الًصاة، ْٖ ٍَّ الْبٍٗٔ

 ٗب ٮثطاّ٘ن ْٗبل. اللْ٘ت ّصا ْٖ هًصّة ًٖٛ لسبًٖ ٍٗجطز ثوب٧ اغجًِ قطِ ل٘جلّ لًبظض ٍ٪ضسل

 ٍ٪ًتبلٌُٖ ٗتًع١ َّ اٙى ٍ الج٠ٗب، لًبظض ٍٚصا ح٘بتٙ ْٖ ذ٘طاتٙ استَْ٘ت ٪ًٙ ٪شٚط! ٮثٌٖ

: ْٗبل. ٗزَظّب ٪ى الًجَض ٗطٗس هي ٗٗسض ٟ يه٘ؤ َّ٘ٓ ٍثٌ٘ٛن ثٌٌ٘ب ٪ى ٚلِّ ّصا ٍَْٔ تتًصة

 ذوسٔ لٖ ٛى ٪ثٖ ث٘ت ٮل٢ تطسلِ ٪ى ٪ثتٙ ٗب ٮشا ٪س٫لٙ

 251: ظ يٗبئسًب،                        

 هَس٢ يٌسّن: ٮثطاّ٘ن لِ ْٗبل الًصاة هَؾى ٮل٢ ٪ٗؿبً ّن ٫ٗتَ ل٠٘ٛ لْن ٗطْس حت٢ ٮذَٓ

 ٗسوًَى ٟ ٚبًَا ٮى: ْٗبل ٗتَثَى اٛهَات هي ٍاحسٗ ٮلْ٘ن هؿ٢ ٮشا: ْٗبل هٌْن ل٘سًَا ٍاًٛج٘ب٧

 .«اٛهَات هي ٍاحس ٖبم ٍٮى ٗػسَٖ٘ى ٠ْ ٍاًٛج٘ب٧ هَس٢ هي

 يل٢ الطحؤ لٌُبُ، ٮل١ب ٧ٚ الطٖ ٟ الٌُٖ يصاة ْٖ تًل٘لْب غربْٔ يي الُؽ هى -اٙٗبت ْْصُ

 الطسَلِ الزوً٘ٔ تزط٬ ّْٛ٘ ٮشاً الجطظذ٘ٔ، الح٘بٓ يل٢: تػطٗحبت ْٖ تسلٌب -ثبلٓٗط ٟثت٠ئِ الٓٗ٘ط

 ٗعَٟٗٓا ٪ى ٮل١ب ٪للْن! يٌْب هٌعّّٔ الوس٘ح٘ٔ ٍالسٗبًٔ ذطأْ، الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ تًتجط ٪ى! الٓبؾلٔ

 هي ٪ًْن ضَن التػطٗحبت ّصُ يي َٓلَا ٪ًْن ٪ٍ! ًجٍ ٌٚب هب ٍشلٙ ٮلْبه٘ٔ، ًٗتجطٍّب ٍٟ اًٛبر٘ل

 .اًٝز٘ل يلوب٧
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 ٍلٖٛ الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ ْٖ الٗط٨ى ًهطٗٔ ّٖ ْوب تٌكَٗى، ٪ًٛن هب هخل لحٕ ٍٮًْب ٪رل: اٛسّٗ

 .اًٝز٘ل؟ تػطٗحبت ٍث٘ي ثٌْ٘ب ًٗبضى

 .تٓػ٘ل اًٝز٘ل ْٖ ٍل٘س الوَت ثًس الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ ٪غل ْٖ ال١ب الٌهطٗي ث٘ي غٙلٔ ٟ: الوٌبنط

  الٗط٨ى ًهط ْٖ الجطظخ                        

 

 :-الوَت -الجطظذ٘ٔ للح٘بٓ نبّطاً ًٍوَشربً حس٘٘بً هخبلًب

 ْٖ ٪ذط١ ْٖ ٗرتلٓبى -ًبح٘ٔ، ْٖ ٪ذَاى ٍ٪ًْوب ثبلوٌبم، الوَت هخبل الٗط٨ى لٌب ٗوخل ٖس ٍ

 :تػطٗح٘ي

 الوَتَ يلْ٘ب ٖؿ٢ التٖ ْ٘وسٙ هٌبهْب ْٖ توت لن ٍالتٖ هَتْب ح٘ي اًٛٓس ٗت٢َْ ٪لل١ِ» -1

 (.42: 39) «ٗتٓٛطٍى لَٗم ٙٗبتٚ شلٙ ْٖ ٮىّ هسو٢٘ ٪رل ٮل٢ اٛذط١ ٗطسل

  ل٘ٔٗؿ٢ ِْ٘ ٗجًخٛن حن ثبلٌْبض رطحتن هب ًٍٗلن ثبلل٘ل ٗتَْبٚن الصٕ َّ ٍ» -2

 252: ظ يٗبئسًب،                        

 (.60: 6) «تًولَى ٌٚتن ثوب ٌٗجئٛن حن هطرًٛن ٮلِ٘ حن هسو٢٘ ٪رل

 .ثبلوَت توَت ٟ ٚصلٙ ثبلوٌبم توَت ٟ ٚوب الطٍح ٪ى ْٖ ٚبلوٌبم الوَت تًتجطاى ْبٙٗبتبى

 ٮلِ٘ ٗطرًِ الٗ٘بهٔ، حت٢ ثسًِ ٮل٢ ٗطرًِ ٍٟ الوَت يٌس الطٍح ٗت٢َْ الل١ِ ٪ى: ثٌْ٘وب الٓطٔ هي ٍ

 .الٗ٘هٔ يٌس للٌبئن

 ٍثٔكئِ؟ الطٍح ضرَو ثسطئ الٓطٔ ٍٮًوب ضٍح ٍٮًوب ضٍح ث٠ ٚبلو٘ت الٌبئن ٪ى ٪تَٗلَى: الٓ٘لسَِ

 ْٖ لٌِٛ هب، ثَرِ الػَضت٘ي ْٖ الجسى يي الطٍح اًًعال: ٌّب التطجِ٘ ْٖ الَرِ ٍٮًوب ٠ٚ: الوٌبنط

 .ٍظهبًبً ٚ٘ٓبً ٚلّٖ اًًعال الوَت

 اٛذط١ الٌبح٘ٔ هي ِْ٘ سلكبًِ ٍٗج٢ٗ الجسى يي اٝذت٘بضٗٔ اًْٛبل ح٘ج هي ًٌٗعل الوٌبم ْٖ

 للطٍح ٮى: ٨ذط ثتًج٘ط ،-ٮلْ٘ب ٍهب الُصا٧ ٍّؿن السم ٍرطٗبى الٌوَٟ اٝذت٘بضٗٔهي َ٘ط اًْٛبل ٍّٖ

 الٌَاحٖ ْٖ السلكبت ّصُ ْتًٌعل ٍالًٗل٘ٔ ٍالحَ٘اً٘ٔ الٌجبت٘ٔ ح٘بتِ ْٖ الجسى يل٢ سٔلكٔ

 ْبلطٍح ثتّٖ ٮق٠ٖٖ ٟ ثطظذٖ ٮًٗكبوٗ الوٌبم حبلٔ الطٍح ْبًٗكبو ٛذ٘طت٘ي،ا هي اٝذت٘بضٗٔ

 .ِْ٘ ثبٍٔ الحَ٘اًٖ الطٍح حن الٗ٘هٔ، حت٢ الجسى يي ٗرطد اًٝسبًٖ

 :ٗلٖ هب اٙٗبت ّصُ ٍهي( 42: 39) «ٗتّٓٛطٍى لَٗم ٙٗبت شلٙ ْٖ ٮى: »ٍ ٪رل،
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 ٗسوى حٌ٘وب ٪حسٗ ٗستجًسّب ٟ لٖٛ الوَت، ثًس للح٘بٓ ًْبض ل٘ل هتٛطضٓ حس٘٘ٔ ٨ٗٔ الٌَم ٮى -1

 الطٍح ثِ ٗك٘ط الصٕ الجسى ٪ى ٚوب الجسى، َ٘ط الجسى ٪ى ٮل١ب ٌّب، ٚوب ح٘بًٓ ٌّب٘ ْٯى الجطظخ، ٨ٗبت

 .ٍهؿزًِ سٌَِٛ ٪ذص الصٕ َ٘ط الط٬ٗب ْٖ

 .السً٘باٙذطٓ ث٘ي الوَت ثًس الح٘بٓ ْٖ للجطظخ ٨ٌٗٔ ٍالوَت الٗ٘هٔ ث٘ي الٌَم ثطظخ -2

 .ٮًتجَْا هبتَا ْٯشا ً٘بم الٌبس ٪ى ٨ٗٔ الٌَم ثًس ال٘ٗهٔ -3

 253: ظ يٗبئسًب،                        

 :الوَت رب٧ُ ٮشا َٗٗل ٟ لٖٛ هًبشٗطُ اًٝسبى يي تٗكى اٝلْ٘ٔ للطحؤ ٨ٗٔ -4

 .«تطٚت ْ٘وب غبلحبً ٪يول لًل٥ٖ اضرًَىِ ضةٟ» 

 ٮل٢ حن الوَت، ثًس ٨ذط ٖبلت ٮل٢ ٝضسبلْب غسٔ ضبّس الوٌبم ْٖ ت٥َْْ٘ب ثًس الٌٓس ٮضسبل ٍ -5

 .الٗ٘بهٔ َٗم اٍٛل ٖبلجِ

 ث٘ي تزبشثبً ٌّب٘ ٪ى...  «الوَت يلْ٘ب ٖؿ٢ التٖ ْ٘ٔوسٙ» اٝهسب٘ ٚلؤ هي ًلوس ٮًٌب ٍ

 هَت ح٘ي الخبً٘ٔ ٮهسب٘ ْلَٟ ،«اًٝسبً٘ٔ ٍالًٗل٘ٔ الحَ٘اً٘ٔ،: »اًٝسبى ْٖ الوتساذلت٘ي الطٍح٘ي

 الل١ِ ٍلٛي١ الجسى، ضاحٔ اًٗؿب٧ ثًس السًَ٘ٗٔ ح٘بتْب ٍاستساهت ّٖ، ح٘ج اٍٛل٢ ٮل٢ ٟتٌٗلت الٌبئن

 ٮل٢ الحَ٘اً٘ٔ الٌٓس ْتٌزصة اًٝزصاة، ٪هط ًٌْ٘ٛس ثِ، يلْ٘ب ٖؿ٢ ح٘ج للوَت ٗٔوسْٛب

 ٮق٠ٖبً الجسى يي الطٍح ثرطٍد الوَت ْ٘ٛول الوٌبم، ْٖ  تًبل٢ الل١ِ تَْبّب التٖ اًٝسبً٘ٔ الٌٓس

 .ٍثتًّٔ

 :ٖبل الس٠م يلِ٘ رًٓط ٪ثٖ يي ثبٟسٌبز الً٘بضٖ ضٍاُ هب اٝستٌ٘بس لْصا الو٭ٗس الطبّس هي ٍ

 ٚطًبو سجت ثٌْ٘وب ٍغبض ثسًِ ْٖ ضٍحِٔ ٍثٗ٘ي السوب٧ ٮل٢ ًٓسِ يٓطَرت ٮلّب ًبم يجسٚ هٙي هب

 ٪ربثت الطٍح ضز٘ ْٖ الل١ِ ٪شى ٍٮشى الٌٓسٓ، الطٍحٔ ٪ربثت اٛضٍاح ٖجؽ الل١ِ ٪شى ْبشا الطوس،

 هلَٛت ْٖ ض٪ٗت ْوب -...« هَتْب ح٘ي اًٛٓس ٗت٢َْ الل١ِ: »سجحبًِ َٖلِ ٍَّ الطٍحٓ، الٌٓسٔ

 ت٫ٍٗل لِ ٍل٘س الط٘كبى ٗرٟ٘لِ هب َْْ ٍاٛضؼ السوب٧ ث٘ي ض٪تِ ٍهب ت٫ٍٗل، لِ هوب َْْ السوَات

«1.» 

 ٪ح٢ٕ الٓطٗٗ٘ي ٫ْٕٜ الجطظذ٘ٔ، الح٘بٓ ٗػسَٖ٘ى ٟ الوسلو٘ي هي قَائّ ٌّب٘ ٮى: الٓ٘لسَِ

 .ثبلتػسٕٗ؟
__________________________________________________ 
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 الًبضرٔ ٍالٌٓس الحَ٘اًٖ َّ الجسى ْٖ الجبٖٖ الطٍح هي ٍالوٗػَز ،37 ظ 4 د الجطّبى/ -(1) 

 اًٝسبً٘ٔ ّٖ السوب٧ ًحَ

 254: ظ يٗبئسًب،                        

 الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ ٨ٗبت                        

 

 :الجطظخ رٌبى

 ْػل ث٠ الوَت ثًس الح٘بٓ يل٢ تسلٌب ٍْ٘طٓ تػطٗحبت ْٖ ٚوب الٗط٨ى ٗػسْٖن هي ٮًْن: الوٌبنط

 ٍ( »154: 2) «تطًطٍى ٟ ٪ح٘ب٧ٗلٛي ثل ٪هَاتبً الل١ِ سج٘ل ْٖ ٗٔٗتل لوي تَٗلَا ٟ ٍ: »َٗٗل ٍٚوب

 الل١ِ ٨تبّن ثوب ْطح٘ي* ٗٔطظَٖى ضثْن يٌس ٪ح٘ب٧ٗ ثل ٪هَاتبً الل١ِ سج٘ل ْٖ ُٖتلَا الصٗي تحسجيّ ٟ

* ٗحعًَى ّن ٍٟ يلْ٘ن ذَِ ٪ٟ ذلْٓن هٙي ثْن ٗلحَٗا لن ثبلصٗي ٍٗستجططٍى ْؿلِ هي

 لن ٍْؿلٍ الل١ِ هي ثًٌؤ ْبًٗلجَا* الو٭هٌ٘ي ٪رط ٗؿ٘ى ٟ الل١ِ ٍ٪ى ٍْؿل الل١ِ هي ثًٌؤ ٗستجططٍى

 (.174 ،171 -169: 3) «يه٘ن ْؿلٍ شٍ ٍالل١ِ الل١ِ ضؾَاى ٍاتّجًَا س٧َ ٗوسسْن

 ْٖ الؿح٘ٔ يل٢ التحطٗؽ هٗبم ْٖ ّوب ح٘ج الل١ِ، سج٘ل ْٖ الطْسا٧ ح٘بٓ تصٚطاى ٮًوب اٙٗتبى ٍ

 تسلٌب ٚخ٘طٓ ٨ٗبت ٪ٗؿبً ٌٍّب الطْسا٧، َ٘ط يي الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ تٌَٓ٘بى ٪ٍ تٌبْ٘ب ٠ْ الحٕ، سج٘ل

 ... ٍضٖٗ سً٘س ٍَ٘طُ، ضْ٘س ٪حس لٛل الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ يوَم يل٢

 ٟ لٛي ٍ: »َٗٗل ح٘ج ْحست، الٌبس ث٘ي الصٚط ح٘بٓ للطْسا٧ الوَيَزٓ الوطؾ٘ٔ الح٘بٓ ل٘ست ٍ

 ْوبشا هَتِ ثًس الطْ٘س ٗٛي لن لَ حن ٪حسٚ، ٚل ٗطًطُ هوب هوبتِ ٍٚصا الصٚط ح٘بٓ ْٯى «تطًطٍى

 ٍٗطًط اٛح٘ب٧، ٗطًطّب ٟ الوَت ثًس ح٘بًٓ تخجت ْبٙٗٔ لٌٓبئِ، ٗطًطّب ٟ ٍَّ الصٚط ح٘بٓ تٓ٘سُ

 لن لَ الو٘ت ٮٟ ٪حس ٚل ٗطًطّب التٖ الصٚط ح٘بٓ هي شلٙ ٍ٪ٗي الل١ِ، سج٘ل ْٖ هبت هي ثْب ٍٗلتص

 !.ح٘بٓ لِ تٛي

 :ٗلٖ ْ٘وب ٮلْ٘وب ٍهب اٙٗتبى تػْٓب ٚوب حٗ٘ٗ٘ٔ ح٘بٓ ٮًْب ٪رل

 :الجطظخ ْٖ السًسا٧ ح٘بٓ

 255: ظ يٗبئسًب،                        

. ٗحعًَى ّن ٍٟ يلْ٘ن ذَِ ٪لّب ثْن ٗلحَٗا لن ثبلصٗي ٗستجططٍى» الجطظخ ٪ّل هي السًسا٧

 يٌس الوَت ثًس هطظٍَٖى ٍّن «س٧َ ٗوسسْن لن ٍْؿلٍ الل١ِ هي» -ٌّب٘ -«ثًؤ ٗستجططٍى
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 الو٠ئٛٔ تتَْبّن الصٗي: »َٓطاى ثٯٚطام هَتْن ثًس الجطظخ رٌٔ ٗسذلَى السًسا٧ ْْ٭٧ٟ ضثْن،

 ٗب ٖبل الزٌٔ ازذل ٖ٘ل( »32: 16) «تًولَى ٌٚتن ثوب الزٌٔ ازذلَا يل٘ٛن س٠م َٗٗلَى ق٘ج٘ي

 (.27 -26: 36) «الوٛطه٘ي هي ٍرًلٌٖ ضثٖ لٖ َٓط ثوب. ًٗلوَى َٖهٖ ل٘ت

 اتجًَا َٖم ٗب ٖبل» ٗس٢ً الوسٌٗٔ اٖػ٢ هي رب٧ الصٕ الطرل الٌزبض، حج٘ت اٙٗٔ ثْصُ ذَقت

 ٗسذلْب ٟ ًْٛب الرلس رٌٔ ّٖ ٍل٘ست...«  الزٌٔ ٪زذل لِ ٖ٘ل شا٘ ٍٮش َٖهِ، ْٗتلِ «الوطسل٘ي

 ٟ. ه٫ت٘بً ٍيسُ ٚبى ٮًِ ثبلُ٘ت يجبزُ الطحوي ٍيس التٖ يسى رٌبت» ّٖ ثل الٗ٘بهٔ، َٗم ٖجل ٪حس

 الرلس رٌٔ ْٖ ٍل٘س( 62 -61: 19) «ٍيط٘بً ثٛطٓ ْْ٘ب ضظْٖن ٍلْن س٠هبً ٮٟ لَُاً ْْ٘ب ٗسوًَى

 ٍٚصا الجطظخ ٍرٌٔ( 35: 13) «ٍنل٢ْب زائن ٪ٚلْب» ثل ْحست ثْوب ضظْٖب ٗرتع ٍٟ ٍيطٖ، َسٍٗ

 ثبشًِ ٮٟ ًٓس تََٛل١ن ٟ ٗبت َٗم: »ٍاٛضؼ السوَات زاهت هب ّوب ثل الرلَز، هٛبى ل٘ستب ًبضُ

 السٛوَات زاهت هب ْْ٘ب ذبلسٗي. ٍضْٕ٘ ظْ٘ط ْْ٘ب لْن الٌبض ْٖٓ ضَٗا الصٗي ٫ْهب. سً٘س ضٖٗ ْوٌْن

 هب ْْ٘ب الربلسٗي الزٌٔ ْٖٓ سًٔسٍا الصٗي ٍاهب. ٗطٗس لوب ًْ٘بل ضثٙ ٮى١ ضثٙ ضب٧ هب ٮل١ب ٍاٛضؼ

 (.108 -105: 11« )هزصٍش َ٘ط يكب٧ٖ ضثٙ ضب٧ هب ٮل١ب ٍاٛضؼ السٛوَات زاهت

 ًٕٗكََى ح٘ج ٍاٛضؼ، السوَات ثبًٓكبض الجطظخ رٌٔ ثبًٗكبو الزٌٔ ّٛل هزصٍش َ٘ط يكب٧ٖ ٪رل

 .الزٌت٘ي ثوَاغلٔ الرلس رٌٔ ْٖ ٍ٪ث٢ٗ ٪ًًن يكب٧ٖ

 :الجطظخ ًبض

 256: ظ يٗبئسًب،                        

 لَ ٪ى ٗتو٢ٌ ٍ٪ذك٫، رطح هوب ًبزهبؼ ٮٟ الوَت ٗصٍٔ ٍٟ ٪حسّن ٗوَت ٠ْ اٛضٗ٘ب٧ ٪هب ٍ

 ضة ثٙ ٍ٪يَش. الط٘بق٘ي ّوعات هي ثٙ ٪يَش ضة ٖل ٍ: »تط٘ ْ٘وب غبلحبً ًٗول لٖٛ ضرى

 ٠ٚ تطٚت ْ٘وب غبلحبً ٪يول لًلٖ. اضرًَى ضة ٖبل الوَت ٪حسّن رب٧ ٮشا حت٢. ٗحؿطٍى اى

 ٍٟ ثٌْ٘ن ٪ًسبة ٠ْ الػَ٘ض ْٖ ًٓد ْٯشا. ٗجًخَى َٗم ٮل٢ ثطظخ ٍضائْن ٍهي ٖبئلْب َّ ٚلؤ ٮًْب

 (.101 -97: 23) «ٗتسب٧لَى

 ّصا ٧ هزٖ السًَٕ٘، الجسى يي الطٍح آًػبل ٮلّب ل٘س ْٯًِ تحٗٗٔ، ٮل١ب الوَت ٧ لوزٖ ه٢ًٌ ٠ْ

 ٪َّال ض٪ٍا ٮشا الوَت، ثًس ّٖ ٮًوب «اضرًَى ضة» ْوٗبلتْن ٍاحس، الوَت ٍتحٕٗ آًٟػبل

 ٮشا حن للحبغل، تحػ٘ل ْٯًِ حٌِ٘ ٪ٍ الوَت ٖجل الح٘بٓ ٮل٢ للطرَو ه٢ًٌ ٍٟ ٍ٪حَالِ، الجطظخ

 ٗلتَوس ْْل! السً٘ب الح٘بٓ ال٢ الطرَو الو٘ت ٗلتَوس ّْٛ٘ ح٘بٓ، زٍى ٍتًك٘لًب َْتبً الوَت ٚبى
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 ث٘ي ثطظخ ٍضائْن ٍهي الوَت، ثًس ٪ح٘ب٧ اٛهَات ٮى ثل ٟ، ٍضًَض، ٮحسبس زٍى الزوبز

 الو٠ئٛٔ تَْبّن الصٗي ٮى: »الو٠ئٛٔ س٭ال هي الجطظخ ّصا ٧ ٗجتس١. ٗجًخَى َٗم ال٢ الح٘بت٘ي

 ٍاسًٔ الل١ِ ٪ضؼ تٛي ٪لن ٖبلَا اٛضؼ ْٖ هستؿًٓ٘ي ٌٚب ٖبلَا ٌٚتن ْ٘ن ٖبلَا ٪ًٓسْن نبلوٖ

 (.97: 4) «هػ٘طاً ٍسب٧ت رٌْن ه٫ٍاّن ْبٍلئٙ ْ٘وب ْتْبرطٍا

 الل١ِ زٍى هي تسيَى ٌٚتن هب ٪ٗي ٖبلَا ٗتًََْْن ضسلٌب رب٧تْن ٮشا حت٢» ثبلٌبض لْن ٗ٭هط حٌ٘صا٘

 هي ٖجلٛن هي ذلت ٖس ٪هن ْٖ ازذلَا ٖبل. ٚبْطٗي ٚبًَا ٪ًْن ٪ًٓسْن يل٢ ٍضْسٍا يٌب ؾلَا ٖبلَا

 ٪ُذطاّن ٖبلت روً٘بً ْ٘وب از٘اضَٚا ٮشا حت٢ ٪ذتْب لًٌت ٪هٔ زذلت ٚلوب الٌبض ْٖ ٍاًٝس الزي

: 7) «تًلوَى ٟ ٍلٛي ؾًّ لٛل٦ ٖبل الٌبض هي ؾًٓبً يصاثبً ٩ْتْن ٪ؾلًَب ّ٭٧ٟ ضثٌب ٍّٟٛن

 ٪ًٓسٛن ٪ذطرَا ٪ٗسْٗن ثبسكَا ٍالو٠ئٛٔ الوَت َوطات ْٖ الهبلوَى ٮش لَتط١ ٍ( »37 -36

  الَ٘م

 257: ظ يٗبئسًب،                        

 رئتوًَب ٍلٗس. تستٛجطٍى ٨ٗبتِ يي ٌٍٚتن الحٕ َ٘ط الل١ِ يل٢ تَٗلَى ٌٚتن ثوب الَْى يصاة تُزعٍى

 ظيوتن الصٗي ضٓب٧ هًٛن ًط١ ٍهب نَْضٚن ٍضا٧ ذَ٘لٌبٚن هب ٍتطٚتن هطٓ ٪ٍل ذلٌٗبٚن هب ْطاز١

 (.94 -93: 6) «تعيوَى ٌٚتن هب يٌٛن ؾل ثٌ٘ٛن تٗكى لٗس ضطٚب٧ ْ٘ٛن ٪ًْن

 ْٖ ًٗصثَى حن لْن، ٮهْبلٍ زٍى الجطظخ ًبض ْٖ ٍالتسب٬ل الوَت ثًس ًٗٔص١ثَى الًصاة ٪ّل ٮى ٪رل،

 ٗزسٍا ْلن ًبضاً ٫ْزذلَا ٪َُطَٖا ذك٘ئبتْن هٙوٛب» ًَح قَْبى لُط٢ٖ التبلٖ الٌع ْٖ ٍٚوب الٗ٘بهٔ ًبض

 (.25: 71) «٪ًػبضاً الل١ِ زٍى هي لْن

 َسٍاً يلْ٘ب ًٗٔطؾَى الٌبض الًصاة، س٧َ ْطيي ث٩ل ٍحبٔ: »... ال٘نٟ ْٖ َطَٖا ٮش ْطيَى ٙل ٍ

 (.50 -49: 40) «الًصاة ٪ضسٛ ْطيَى ٨ل ٪زذٙلَا السبئ تَٗم ٍَٗم ٍيط٘٘بً

 يط٘ٝب، ٍ َسٍاً الٌبض يطؼ زٍى -ٗٓتط ٟ زائن يصاة -الٗ٘بهٔ َٗم َّ ٮًوب الًصاة ٪ضسٛ ٮى ٪رل،

 ًٍبض السًسا٧ ْطظٔ ٚبٙذطٓ، ٍٟ ٚبلسً٘ب ٟ الًصاة، ْٖ ثطظخ ٮًِ ح٘ج الجطظخ، ْٖ َّ ْٯًوب

 ضَْز ٚلّْب ّصُ ٍ شلٙ، ٖجل هسب٧لتْن هى -ٍيط٘٘بً َسٍاً -الوَت ثًس ْػل ث٠ ّوب اٛضٗ٘ب٧،

 لِ ح٘بٓ ٟ هى هسب٧لٔ ٟ ٍ الٗ٘بهٔ، َٗم يطٖ٘ ٍٟ َسٍ٘ ٟ ٮش ًٍبضّب، ٍرٌّتْب الجطظذ٘ٔ للح٘بٓ غسٔ

 .الوَت ثًس
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 َٗم ٖجل ٚبًَا ٪ًْن الوتَاْٗٔ، ٍالٌبض الزٌٔ ٪ّل ثوٗبلٔ الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ يي الجحج ًرتن ٪ذ٘طاً، ٍ

 ْبيتطٌْب احٌت٘ي ٍٮح٘٘تٌب احٌت٘ي ٪ه٘تٌب ضثٌ٘ب ٖبلَا: »الزح٘ن ٪غحبة يي ًٗلًب َٗٗل ٪ح٘ب٧، الٗ٘بهٔ

 (.11: 40) «سج٘ل هي ذطٍدٍ ٮل٢ ْْل ثصًَثٌب

 ًحي ٍهب اٍٛل٢ هَتٌب ٮل١ب ّٖ ٮى: »السً٘ب ْٖ ٌٗٛطًٍِ ٚبًَا الصٕ للحٕ هٌْن تػسٌٕٗ الوٗبلٔ ّصُ ٍ

 اٍٛل٢، ْٖ الوَتٔ ْحػطٍا الخبً٘ٔ، ٍالح٘بٓ الخبًٖ الوَت ٌّب٘ ٪ًٛطٍا ح٘ج( 35: 44) «ثوٌططٗي

 ٍ الوَت، ثًس الٌطط ٪ًٛطٍا ٍٚصلٙ السً٘ب، الح٘بٓ يي التٖ ٍّٖ

 258: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪هبتْن  تًبل٢ الل١ِ ٪ى ٍٗػسَٖ٘ى اٍٛل٢، هٗبلتْن ْٖ ٪ًٓسْن ٗٛصّٗجَى -الٌبض ْٖ ّن ٍ -ٌّب لٌْٛن

 السً٘ب ْٖ هٗبلتْن ًٗل الل١ِ ٪ى: ٌّب٘ ٍٚصثْن ٌّب غسْٖن يل٢ ٍضبّساؼ هطت٘ي، ٍ٪ح٘بّن هطت٘ي

 الٛصة ٗوٛي ٍٟ حن تٛصٗت، زٍى هي الٌبض ْٖ ٍّن الخبً٘ٔ هٗبلتْن ٌٍٗٗل لْن، ٍتٛصٗجبً ثْن تٌسٗساً

 .غبزٖٔ اٙذطٓ ْٖ ْلتٛي ٚبشثٔ السً٘ب ْٖ هٗبلتْن ٚبًت ْٯشا لتٌبٖؿِ، هًبً ْْ٘وب

 الح٘بٓ تحتبد ٟ حن السً٘ب، الح٘بٓ يي اٍٛل٢ اٝهبًٔ ْلتٛي هب، ح٘بٍٓ يي ٮٟ تتحٕٗ ٟ اٝهبتٔ حن

 .السًَٕ٘ الجسى يي الجطظذٖ ثجسًْب الطٍح آًػبل هزط٢ز ْٗٛٓ٘ب ح٘ج ٮح٘ب٧ٚ ٮل٢ الجطظذ٘ٔ

 ه٢ًٌ ٗٛي لن الوَت ثًس ح٘بٓ ٌّب٘ تٛي لن ٍلَ الجطظذ٘ٔ، الح٘بٓ يي ٮٟ ل٘ست الخبً٘ٔ ْبٝهبتٔ

 .الٛجط١ ثٗ٘بم الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ اذتتبم يي يجبضٓ الخبً٘ٔ اٝهبتٔ ْْصُ الخبً٘ٔ، لٞهبتٔ

 اٝح٘ب٧ ٍ ٫ٗتٖ، ٚوب ذبغٔ ٚ٘ٓ٘ٔ يل٢ السًَٕ٘ رخوبًِ ٮل٢ الطٍح ًٗل ٍَّ حبىٍ، ٮح٘ب٧ ٌّب٘ حن

 .الطّحن ْٖ الجسى ٚبى ٍٖس ٨ذط ذلٗبً الل١ِ ٪ًط٫ُ ح٘وب السً٘ب للح٘بٓ َّ ٮًوب اٍٛل

 لصلٙ ّٛلْب، الٌبض ْٖ هحٗٗت ٚلْب ٍاٝهبتت٘ي اٝح٘ب٧ٗي ّصٗي ٪ى ٗٔحتول ٖس: الٓ٘لسَِ

 ... يٌْب الرطٍد ٗلتوسَى

 (.36: 35) «يصاثْب هي يٌْن ٗٔرّٓ ٍٟ ْ٘وَتَا يلْ٘ن ٗٔٗؿ٢ ٟ» ح٘ج ٠ٚ،: الوٌبنط

 ّٖ اٙذطٓ ٮى ٍ» ٪ٟ« ... 1» الٌبض ْٖ ٍٟ الزٌٔ ْٖ ٟ ٍالٌٓب٧، الوَت زاض اٙذطٓ الساض ْل٘ست

 «2» «الٗطاض زاض

 (40 :39.) 
__________________________________________________ 

 (1) 
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  الل١ِ ضب٧ ٮى ٫ٗتٖ سَِ ٚوب ٪ّلْب هي ٪ثساً للورلسٗي الٌبض ٌْب٧ ٮٟ/ -

 الٌبض هى الٌبض ٪ّل ٗوَت هْوب/ -(2) 

 259: ظ يٗبئسًب،                        

 :ٍاٝس٠هٖ اٝسطائ٘لٖ الجطظخ ث٘ي هٗبضًٔ

 الٗط٨ى يل٢ ٮلِ٘، ٍهٓي غبل رطرس ْطٗٔ -الٛتبث٘ي ٪ّل -الحؿَض ٛغحبثٖ ٗهْط حٌ٘صا٘ ٍ

 :الَْ٘ز تػَٜضات ال٢ ثػٙلٔ توتٜ ْٚصُ، الجطظذ٘ٔ الح٘بٓ ٮى ْْل ًٍجِ٘٘،

 ٍتحلّ ْتطترٖ ًبضٗٔ ٪ٍ حسٗسٗٔ ثس٠سل ٍٗٔؿطة حبً٘ٔ، السً٘ب ثح٘بتِ ٖجطُ ْٖ ٗح٢٘ الو٘ت ٮى» 

 ٍالٛبْط، الو٭هي ث٘ي الًصاة ّصا ْٖ ٗٓط٥َٖى ٟ حن تطاثبً، ٗػ٘ط حن ٍتتٓطٔ يهبهِ ٍتٌرلى ٪يؿب٬ُ

 ٗوت ٍلن ٮسطائ٘ل ٪ضؼ ٗسٛي لن ه٭هٌبً ٪ى ْلَ ٮسطائ٘ل، ٪ضؼ سٛي ٪ٍ السجت، ل٘لٔ هبت هٓي ٮٟ

 هبت ٚبْطاً ٪ى ٍلَ! ٍٗح٢٘ ي٘س٢ ظّس ٍظّسُ هَس٢ ٮٗوبى ٮٗوبًِ ثلٍ ٍٮى هًص١ثبً ٚبى السجت ل٘لٔ

 !.«ًٗص١ة لن ًٍوطٍز ْطيَى ٚٓط ٚٓطُ ثلٍ ٍ ٮسطائ٘ل ٪ضؼ سٛي ٪ٍ السجت ل٘لٔ

 سَِ سًِ٘ ٪ى١. س٢ً هب ٮل١ب لًٞسبى ل٘س ٪ى ٍ» ٪رل الل١ِ؟ يل٢ رجبضٓ نبلؤ ْطٗٔ ّصُ ٪ل٘ست

 .؟«ٗٔط١

 :الزسوبًٖ الوًبز ْٖ ثس٧ يل٢ يَز

 رسوبً٘ٔ ح٘بٓ ٪ٗؿبً ٪ًْب ثوب الجطظذ٘ٔ، الح٘بٓ يل٢ الٗط٨ى زٟٟت هي ًٍوبشد ضصضات ّصُ

 الح٘بٓ ٮل٢ اضتزبيبً ًٍٗٗس ٖجطُ ْٖ َٗٗم الو٘ت ٪ى ٮل٢ ٮضبضٓ ٪ٗٛٔ ْْ٘ب ٍل٘س الزسوبًٖ، ٚبلوًبز

 الجسى ْٖ الطٍح ٮل٢ هت١زِٗ َّ ْبًوب ٍيٗبة حَاة ٪ٍ تسب٬ل هي ٌّب٘ ٗٛي ٍهْوب السً٘ب،

 الح٘بٓ ٍل٘ست الٗ٘بهٔ، َٗم ٮٟ ٗح٢٘ ٍٟ ًحجِ، ٖؿ٢ ح٘ج الٌبسَتٖ، السًَٕ٘ زٍى الجطظذٖ،

 !.سٌٔ ٪ٍ ٚتبة هي ٪ٗٔ ال٢ سٌبز زٍى يبه٘٘ٔ ذطأْ ال١ب السًَٕ٘ الجسى يي ٍالس٭ال الٗجط ْٖ السًَ٘ٗٔ

  ْٖ ٚوخلْوب رسوبً٘تبى ٪ٗؿبً ٪ًْوب: السً٘ب الح٘بٓ ثًس -الح٘بت٘ي ْٖ الٗط٨ى ًهطٗٔ ّصُ

 260: ظ يٗبئسًب،                        

 .هٟ٘عات هي ٮلِ٘ ٍهب ٍ٪ث٢ٗ، ٪لكّ ْْ٘وب الزسن ٪ى ٢ْ يٌْب ٍترتلٓبى اٍٛل٢،

 ًٛبح اٙذطٓ ْٖ ٌّب٘ ل٘س سلّ ٚوب ٪م الزسوبً٘٘ي، ٍالوًبز ثبلجطظخ ًٗتطِ اًٝز٘ل ٮى ْْل

ٍٟ ... 
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 يطٗٗٔ ثػ٠ت تطتجف ٍاًوب الزسن، ٮل٢ ثػٙلٔ توت٘ ٟ ضٍح٘ٔ ضطًٗٔ اًٝز٘ل ضطًٗٔ ٮى: الٓ٘لسَِ

 ْٖ لْب حبؾطاً الًول٘ٔ، الططائى يل٢ ٖؿ٢ ثَلع الٗسٗس ٮى لصلٙ اٙذطٓ، ٍْٖ السً٘ب ْٖ ضٍح٘ٔ

 .ٍْبٖبً ح٘بًٓ اٙذطٓ ْٖ الح٘بٓ ٚصلٙ ْلتٛي الطٍح٘ٔ، الٌبح٘ٔ

 :الوًبز رسوبً٘ٔ ْٖ ْػل َٖل

 ٌّب، ًً٘سّب ٠ْ الٛبْطٓ، الجَلػ٘ٔ ٍاٝذت٠ٖبت الًول٘ٔ الططائى ْٖ الٓػل الَٗل ٪سلٌٓب لٗس: الوٌبنط

 .ضْ٘س ٍَّ السوى ٪لٖٗ لوي ٚٓبٗٔ ْْ٘ب ٍاحسٓ، ثٛلؤ ًص٥ٚطٚن ٮًوب

 :الًول٘ٔ التطبضٗى ْٖ الٓػل ٚلؤ

 ٍٮل٢ ًٓسِ ٮل٢ ث٫حطُ ًٍَٗز ٗرػِٜ، يولٌ ٍلٛل٦ ٍرسن، ضٍح هي هط١ٚت اًٝسبى ٪ى ًًلن ٚلٌب

 ثزسوِ ٪ٍ ْحست، ثطٍحِ الح٘بٓ ْٖ يول٘بتِ ٗرعٛ ٪ى ٚبى هي ٚبئٌبً اًٝسبى ٗتوٛي ٍٟ ٖطٌِٗ،

 ٮٟ ل٘س هٌْوب الؤسض٘ ٚبى ٍٮى ٍٮضٗبئْب، الح٘بٓ ٮسًبز ْٖ هلتػٗبى ضطٗٛبى ْْوب ْحست،

 هي الجسً٘ٔ الػبلحٔ ْبٛيوبل ثسًْب، ثَاسكٔ تسض٘ ٍٖس ٍاسكٔ، زٍى تسض٘ ٖس ٪ًْب ٮٟ الطٍح،

 ٍالوًطْٔ الت١َٗ هعٗس ْْٓ٘ب هًبً، ٍالطٍح الزسن ٮل٢ تًَز شلٙ ٚل ٍٮًًبم، ٍٮقًبم ٍغ٘بم غ٠ٓ

 الططٗٛ٘ي ٮل٢ ْسبزّب ٪ٍ ثػ٠حْب تًَز الطٍح٘ٔ الًٗبئس اٛيوبل ٍٚصلٙ للزسن، ٍالػحٔ للطٍح،

 تزسّب لصلٙ رْت٢، ثٛلتب اًٝسبًٖ الٛبئي ٮل٢ تٌهط ٮش لٗط٨ً٘ٔ الربلسٓ ٍللططًٗٔ الٌط٫ت٘ي، ْٖ

 .ٍاُٛذطٍٗٔ ٍالجطظذ٘ٔ السًَ٘ٗٔ: الخ٠ث ًط٩تِ ْٖ اًٝسبى ح٘بٓ ٮسًبز لتطِٖ٘ الٌبح٘ت٘ي ٮل٢ هتزْٔ

 261: ظ يٗبئسًب،                        

 تط٘ ٛى الزسوبًٖ، الوًبز ثًٗ٘سٓ اٝيتٌبٔ يي لٌب هح٘س ٠ْ ٍحٛوتِ، الل١ِ ثًسل ًًتٗس ٮش ًحي ٍ

 للزعا٧ ٍٮثكبلٌ تط٘ٗ شلٙ ٍالٓبسسٓ، الػبلحٔ اٛيوبل ْٖ -ٍْبٖبً ٍٮّوبلْبرعا٧ٖ الزسو٘ٔ الٌبح٘ٔ

 الهلن ٮل٢ ٗحتبد ٍٮًوب الهلن؟ ٮل٢ تٌسجًَِ ٪ْْل. شضٓ هخٗبل ٗهلن ٟ ٍالل١ِ الٌبح٘ت٘ي، ٮحس١ ْٖ

 !حٛؤً؟ ٪ٍ ٖسضًٓ ٪ٍ يلوبً: الؿًّ٘

 تُح٘لِ ح٘ج الزسن؟ لًَز الْساهٔ ثبلطجْبت تػًٌَى ْوب تَٗلَى ٚوب شلٙ ٪ى لٌٓطؼ: الٓ٘لسَِ

 .ٮلْ٘وب؟ ٍهب الو٫َٚل ٍ اٙٚل ٚطجْٔ ٍالًسل الحٛؤ ح٘ج هي ٪ٍ الوًسٍم، ٚٯيبزٓ: يٗل٘بً ٮهٛب

  ٍالو٫َٚل اٙٚل ضجْٔ                        
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 َٗم تًَز الطٍح ٪ى هتَْطٓ اٙٗبت ح٘ج الطجْبت، ّصُ هي ٧ٗ ضٖ يلِ٘ ٗطز ٟ الٗط٨ى هًبز: الوٌبنط

 غَضتِ هخبل يل٢ حبً٘بً، ذلِٗ ثًس ٮلِ٘ تًَز ٍضْبتبً، ضه٘وبً غبض الصٕ الجسى ّصا ضرع ٮل٢ الٗ٘بهٔ

 ثس٪ٚن ٚوب» هطٓ ٪ٍل هٌْب ذُلٕ التٖ ٍّٖ اٛغل٘ٔ، ٪رعائِ هي ظاز يوب ترل٘ػِ ٍثًس اٍٛل٢،

 (.104: 21) «ْبيل٘ي ٌٚب ٮًب يلٌ٘ب ٍيساً ًً٘سُ ذلٍٕ ٪ٍل ثس٪ًب ٚوب( »29: 7) «تًَزٍى

 ٨زم ٍَّ اًٝسبى هي ذلٍٕ ٪ٍل ٚجس٧ ٪ًِ ٍالخبً٘ٔ ثسئْن، ٚوخبل الزو٘ى يَز ٪ى تًٌٖ اٍٛل٢ ْبٙٗٔ

 .الٌبح٘ت٘ي ّبت٘ي هي الجس٧ ٚوخبل الًَز ْل٘ٛي لصلٙ اٍٛل،

 هي س٠لٔغَٓٓ َْْ «الوٌٖ: »الوْ٘ي الوب٧ ٍّٖ ق٘ي هي س٠لٔ هي هرلَٔ اًسبى ٚل ٪ى ْٛوب

 الصٕ الك٘ي هي س٠لٔ ٪ٗؿبً ّٖ حن اَٛصٗٔ، هرتلّ هي س٠لٔ ّٖ التٖ اًٝسبى ثسى ٪رعا٧ رو٘ى

 ٍّٖ الوٌٖ هي س٠لٔ تُػك٢ٓ ٍثًسئصٚ ق٘ي، هي س٠لٔ ْبلوٌٖ ٍحَ٘اى، ًجبت هي َصا٧ٖ تحَٛل

 ثًس ذلٗبً الػَض هرتلّ قٖٟ ثًس قٓلًب ٍتػ٘ط تٌوَ لٖٛ الوج٘ؽ، هي هٛ٘ي ٖطاض ْٖ ْتزًل الٌكٓٔ

 .ذلٕ

 262: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٖ ٗترلع ٍلٖٛ ٪ذط١، س٠لٔ ٪ٗؿبً ٍهٌْب س٠لٔ، قٌِ٘ هي تُػك٢ٓ ح٘ج الًَز ح٘ي ٚصلٙ

 للرلَز ٗػلح لٖٛ السًَٕ٘ الجسى حٗل يي الخبً٘ٔ ٍْٖ ح٘بتِ، ق٘لٔ ثِ الولتحٗٔ اٛرعا٧ يي اٍٛل٢

 لٗس ٍ»: الٌبسَتٖ للجسى ال٠ظهٔ الْ٘وب، ٍهب ٍالٗصاضٓ ٍالوطؼ الوَت يي ثطٗئبً الرلَز زاض ْٖ

 ذلٕ ثس٪ ٍ( »13 -12: 23) «هٛ٘ي ٖطاض ْٖ ًكٓٔ رًلٌبُ حن. ق٘ي هي س٠لٔ هي اًٝسبى ذلٌٗب

 ّٖ الوْ٘ي الوب٧ ْس٠لٔ( 8 -7: 32) «هْ٘ي هب٧ هي س٠لٔ هي ًسلِ رًل حن. ق٘ي هي اًٝسبى

 ٌٚٓس ٮٟ ثًخٛن ٍٟ ذلٗٛن هب»  تًبل٢ َٖلِ ٮل٢ ٍثبلٌهط رٌٌ٘بً، تػ٘ط ح٘ي هٌْب الوتسللٔ الٌكٓٔ

 هي ٗرلٕ اًٝسبى، ق٘ي هي س٠لٔ الؤًبز الجسى ٪ى: الًَز ْٖ الوكلَة ٗٛول( 28: 31) «ٍاحسٓ

 .هطٓ ٪ٍل هٌْب ذُلٕ التٖ الكٌ٘ٔ

 هي اًٝسبى ذلٌٗب لٗس ٍ: »هسٌَى حوٯِ هي غلػبل هي الل١ِ ذلِٗ اٍٛل اًٝسبى ٪ى ٚوب ٍ

( 11: 37) «ٟظة ق٘ي هي ذلٌٗبّوي ٮًب: »ٟظة ق٘ي ٍهي( 26: 15) «هسٌَى حوٯِ هي غلػبل

 حن هٌٓ٘بً التطاة غ٘طٍضٓ زٍى شلٙ ٍٚل( 14: 55) «ٚبلٓربض غلػبل هي اًٝسبى ذلٕ: »ٚبلٓربض

 حوب٧ٖ قٌِ٘ ْ٘ػ٘ط الوًبز، ْٖ حبً٘بً ذلِٗ ْٛصلٙ الطَْض، ق٘لٔ الطحن ْٖ هٛخِ ٍزٍى رٌٌ٘بً،

 هب: »للووبحلٔ ٖؿ٘ٔ ٚبلٓربض، اٍٛل٢ ٚػَضتِ ٗػَضُ الل١ِ ْ٘جطئِ غلت، ًتي ٪سَز ق٘ي: غلػبلًب
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 ٪ٍل ثس٪ًب ٚوب( »29: 7) «تًَزٍى ثس٪ٚن ٚوب( »21: 31) «ٍاحسٓ ٌٚٓس ٮٟ ثًخٛن ٍٟ ذلٗٛن

 (.104: 21) «ْبيل٘ي ٌٚب ٮًب يلٌ٘ب ٍيساً ًً٘سُ ذلٕ

 :الربغٔ الٗط٨ى هًبز ٚ٘ٓ٘ٔ

 :الزسوبًٖ الوًبز حَل الطجْبت ضتبت يي رَاة

 هًبز يل٢ هٌْب ٧ٗ ضٖ تطز ٟ الَْا٧، ٍْٖ الوب٧ ْٖ ٌَٚٗش ٮٟ الطجْبت تلٛن ْوب شا٘ ٮش

 263: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٮق٠ٖبً الٗط٨ى

 هرتلّ ٍ ٪حَالِ ثسبئط الجسى هبزٓ ّٖ ٚبًت ْٯى الوًبز؟ ْٖ تُرلٕ التٖ الوبزٓ ّٖ هب: الٓ٘لسَِ

 س٠لٔ هي س٠لٔ ٟ يوطُ، حبٟت هي حبلٔ ٚل ْٖ ٚبى هب ٪ؾًبِ ْل٘ٔرلٕ ح٘بتِ، ق٘لٔ ًط٩تِ

 ثسًِ ْٖ زذ٘لٔ ٪رعا٧ ٚصلٙ ٍشضٗٔ، لِ ٪ٍٟزاً غبضت التٖ ًُكَُِٓ ٍهًِ ّٛصا ل٘رُلٕ: ٪رل قٌِ٘،

 هوي ٍَ٘طّن ٪ٍٟزُ ٍهًِ ثسًِ ْٖ ْل٘حطط ٮشاً ٨ذطٗي، ٪ثساى هي ٪رعا٧ ٚبًت ضثوب هب الح٘بٓ، ق٘لٔ

 ثسى لْن ل٘س -اٛٚخطٍى ّن ٍ -الٌبس سبئط ٖل٘ل، ًٓط ٮٟ حٌ٘صا٘ ٗٔحطط ٠ْ ثِ، ٪رعا٬ّن لحٗت

 .٪ّٛصا؟! ٗحططٍى ِْ٘

 ٮل٢ ٗتزْبى ٍالًٗبة ْبلخَاة ٍحٌ٘صا٘ الحبٟت، سبئط زٍى ح٘بتِ حبٟت هي َٚاحسٓ ٗٔرلٕ ٪م

 !.حبٟتِ؟ سبئط ْٖ يػٖ ٪ٍ ٪قبو ٪ًِ حبل ٍاحسٓ، ثحبلٔ الوحطَض

 ٟ الًٗل زل٘ل ْٯى ثسًِ، َ٘ط رسن ْٖ ٪ٍ الزسن، زٍى ثبلطٍح الحطط ٗرتع ٪ى ْحطٕٞ شا٘ ٮش

 .الٌٗل ًٗبضؾِ

 ثِ، الربظ تطاثِ هي ذُلٕ الصٕ اٛغ٘ل ثجسًِ اًٝسبى ٗحطط ٍٮًوب شا٘، ٍٟ شا ٟ! ٚلّب: الوٌبنط

 ترطد التٖ الٌُكّ ٍ ٍقٌ٘تِ، ًكٓتِ هي ٗٔرلٕ الصٕ ٍَّ اٛضؼ، ّصُ هي ٗرػِ ثسى ٮًسبى ْلٛل

 ٪غَل ْٯًْب هًِ، تُحطط لي ٍّصُ لػبحجْب، الٓطي٘ٔ اٛرعا٧ ّٖ ٮًوب ٍالتطائت الػلت ث٘ي هي

 ثسى، لٛل اٛغل٘ٔ اٛرعا٧ يل٢ ًٗطؼ هب ٍٚصلٙ ٮًسبى، ٚل هي ٍتٌسل تٌطط التٖ الصضٗٔ ٪ثساى

 ٧ ْطٖ ح٘بتِ، ق٘لٔ ٪م ٚخ٘ط ٪م ٗس٘ط ظهي هس١ ٪ح٘بًبً تج٢ٗ ٪م سطايبً، يٌِ ترطد هوب ٪ٚبًت سَا٧ٖ

 ذلٕ الصٕ -ثِ الربظ ثسًِ ٮًسبى لٛل الوحطَض ٍٮًوب الجسى، ٪غل هى تحطط ٟ الٓطٍو ّصُ هي

 الزسوبًٖ الحطط ٨ٗبت تًٌِ٘ هب ٍّصا ح٘بتِ، ق٘لٔ يلِ٘ ظٗست ظٗبزٓ ٪ٗٔ زٍى -ًٍكٓتِ قٌ٘تِ هي

 .ٮل١ب ل٘س
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 تتحَل ٟ ٮًسبى لٛل اٛغ٘لٔ اٛرعا٧ ٛى سبٖكٔ، ضجْبت، هي ٮلْ٘ب ٍهب ٍالو٫َٚل اٙٚل ْطجْٔ

  يلن يي تًعة ٍٟ هب، ٪ح٘بًبً ثْب لحٗت ٍٮى ٨ذطٗي، ٛثساى ٪غل٘ٔ ٪رعا٧

 264: ظ يٗبئسًب،                        

 الحٛؤ تٗتؿِ٘ ٚوب ٍاٛرسبز اٛضٍاح يل٢ الحٓ٘م الوْ٘وي َْْ هٌْب، شضٓ هخٗبل ٍٟ الربلٕ

 هي لْب ثوب ٗحٓهْب ٮلْٖ حبْم «حبْم يلْ٘ب لوٛب ًٓس ٚل ٮى» الًَز ح٘ي اذت٠ـ زٍى ٍالًسالٔ،

 س٘طٍا ٖل. ٗس٘ط الل١ِ يل٢ شلٙ ٮى ًٗ٘سُ حن الرلٕ الل١ِ ٧ ٗجس١ ّٚ٘ ٗطٍا لن ٪ٍ: »ٍ٪يوبل ٪رعا٧

 «ٖسٗط ٧ٚ ضٖ ٚل يل٢ الل١ِ ٮى اٙذطٓ الٌط٫ٓ ٧ ٌٗط٢ الل١ِ حن الرلٕ ثس٪ ّٚ٘ ْبًهطٍا اٛضؼ ْٖ

(29 :19- 20.) 

 زٍى ًٗ٘سُ ٚصلٙ هٌْب، هرػَغٔ ٍس٠لٔ ذبغٔ قٌ٘ٔ هي ٮًسبى ٚل ذلٕ ثس٪  تًبل٢ الل١ِ ٪ى ْٛوب

 ؾلت ٍٮى شضٓ، هخٗبل يلوِ يي ٍٗؿل ًٗعة ٟ يوي اٛغل٘ٔ اًٝسبى ٪رعا٧ تؿل ٍٟ ذل٘ف،

 ؾللٌب ٪٧ٙشا ٖبلَا ٍ: »ثطظذْب ق٘لٔ ٨ذطٗي ٪ثساى ٮل٢ التحٗت ٪ٍ ٪ذط١ يٌبغط ٮل٢ ٍتحَلت يٌب

 ثٛن ٍُٚلّ الصٕ الوَت هلٙ ٗتَْبٚن ٖل. ٚبْطٍى ضثْن ثلٗب٧ ّن ثل رسٗس ذلٕ لٖٓ ٮًب اٛضؼ ْٖ

 (.11 -10: 32) «تطرًَى ضثٛن ٮل٢ حن

 هلٙ ٍ اٍٛل٢، الػَضٓ ٚوخل رسٗس، الرلٕ ْٖ تطرًَى سَِ اٛغل٘ٔ ثوبزتٛن ٮًٛن ٪رل،

 ضصٍش، زٍى ٍاْ٘بً ضٍحبًرسوبً ٫ٗذصٚن: ٪ٗؿبً ٍٗتَْبٚن ثل ْحست، ٗو٘تٛن ٪ى ثٛن ١َٚٗل لن الوَت

! ٌٚتن ٍ٪ٌٗوب ٌٚتن ْٚ٘ٓوب ًٗلن اٛضؼ، ْٖ ؾلّت ٍٮى ٪رسبزٚن ٍ٪ٗي ٪ضٍاحٛن ٪ٗي ًٗلن َْْ

 ًُػلْ٘ن سَِ ث٩ٗبتٌب ٚٓطٍا الصٗي ٮى» تطرًَى ٮلِ٘ حن ًٗ٘سٚن حن هطٓ ٪ٍل ذلٗٛن ثبشٕ ّْٛ٘

: 4) «حٛ٘وبً يعٗعاً ٚبى الل١ِ ٮى الًصاة ل٘صٍَٖا َ٘طّب رلَزاً ثسلٌبّن رلَزّن ًؿزت ٚلوب ًبضاً

56.) 

 تًطؾِ التٖ الًَاضؼ زٍى ٪غ٘ل، ٍاحس رسن َّ ٮًوب الوًصة الوحطَض، ٪ى تًٌٖ اٙٗٔ ْْصُ

 ّٖ ْْٖ َ٘طّب، رلَزاً الحٛ٘ن الًعٗع ثسٛلْب الٌبض، ْٖ الٛٓبض رلَز ًؿزت ٚلوب لصلٙ الح٘بٓ، ق٘لٔ

 هخبل يل٢ حبً٘بً ترلٕ ًْٛب َ٘طّب، ٍّٖ الوٌؿَرٔ، الوبزٓ ًٓس هي ًْٛب: ّٖ ّٖ َ٘طّب، ٍّٖ

 حطط ٍٟ الوًسٍهٔ الػَضٓ لطرع ٮيبزٍٓ زٍى اٍٛل٢، الػَضٓ

 265: ظ يٗبئسًب،                        

 :«حٛ٘وبً يعٗعاً ٚبى الل١ِ ٮى» ٍ الح٘بٓ ق٘لٔ الجسى ْٖ السذل٘ٔ ٍالوَاز الزلَز لسبئط
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 ٍاٛرعا٧ الزلَز سبئط ًٗ٘س ٟ ٍثحٛوتِ ٍحبلتْب، غَضتْب هي ٚبًت هب ٚوخل الزلَز ًٗ٘س ْجًعتِ

 ّصا هى ٍرعائْب ْحططّب ٪هخبلْب، ٚبلٌكّ ٙذطٗي ٪غ٘لٔ ٪رعا٧ ّٖ هب ث٘ي ْٯًْب السذ٘لٔ، الًبضؾٔ

 للزعا٧ ًَْزّب اٛغلٖ، الجسى هي ل٘ست ٪ذط١ هَاز ٪ًْب ٪ٍ ٍالحٛؤ، الًسل ذ٠ِ اٛرٌٖ الجسى

 ٍٖس آًػبل، زٍى ح٘بتِ قَال اًٝسبى تػبحت ٚبًت التٖ اٛغل٘ٔ اٛرعا٧ يَز ٗزت ٍٮًوب لَُٗ،

 .ٚبًت ٪ٗبً ٪يوبلْب ٍضبّست يولت

 زٍى ذبغٔ اٛثساى رلَز ْٖ ٮٟ تَجسٜل ٠ْ ٮشاً َ٘طّب، ٪ثساًبً ٟ «َ٘طّب رلَزاً ثس٘لٌبّن: »الٓ٘لسَِ

 ٮًوب ٍالتجسٗل التٛلّ٘، ح٘بٓ قَال حبثتبً هب ثسًبً الوحطَض الجسى ْل٘ٛي ٍ٪يؿبئْب، ٪رعائْب سبئط

 .اللٓم نبّط حست اٙٗٔ تًٌِ٘ هب ْْصا رلَزُ، يل٢ ٗتَاتط

 ٪ٍ ٚل١ْب الجسى ٪رعا٧ ٗطول ٮًِ ثل الزلَز، ٗرلع ٟ التٛلّ٘ ح٘بٓ ْٖ التجسٜل ٪ى ضَن شلٙ ٍ

 اٛرعا٧، رو٘ى ْلتُتَجس٘ل «الًصاة ل٘صٍَٖا: »ْحست الًصاة لصٍٔ ٚبى الزلَز تجسٗل ٪ى ْلَ رل١ْب،

 ٚبى هب ثٛبْٔ الحطط لعٍم يل٢ غسٍٔ ضبّس َ٘طّب رلَزاً الزلَز ْتجسٜل ٧ٚ ضٖ هي ٗٛي ٍهْوب

 .ٍَ٘طّب رلسٗٔ ْطي٘ٔ، ٪ٍ ٪غ٘لٔ ٚبًت هْوب ٪رعا٧، هي ٗحولِ الجسى

 رلَز ٟ ٚلْب، ٪ٍ اٛرعا٧ رلّ ْٖ ثٛبهلْب اٛثساى ٍّٖ اٛضٍاح رلَز ًٌٖٗ رلَزّن: الوٌبنط

 غبحجِ ثبيتجبض لِ هػبحت ٪ٍ الطٍح، ٍَّ يبٖلٍ هطرىٍ ٮل٢ ٮٟ ٗطرى ٟ «ّن» ْٯى اٛرسبز،

 ٪ى ٍ٪هب للوػبحجٔ، ٖؿً٘ٔ الجسى ذػَظ ٮل٢ ٪ٍ ٍالجسى، الطٍح هزوَو ٮل٢ ٗطرى ٚوب الًبٖل

 ٗرع ٪ًِ ثوب «ّن» ٍ الوًٌَٕ ٍٟ اللٓهٖ اٛزة ٗطتؿِ٘ ٟ ْْصا اٛرسبز رلَز ٮل٢ ٗطرى

 ٍّٖ ٪ضٍاحْن رلَز «رلَزّن ًؿزت ٚلوب: »اًٝسبً٘ٔ اٛضٍاح ٮل٢ ٮٟ ٌّب ٗطرى ٟ ال٧٠ًٗ

 .اٛرسبز رلَز ذػَظ الحطط ْٖ التجس٘ل ٗرع ٠ْ ٮشاً ثٛبهلْب، اٛرسبز

 266: ظ يٗبئسًب،                        

 تجسٗل َّ ٮًوب «ٍغَضٗبً هبزٗبً» ثٛبهلْب اٛثساى هبّ٘ٔ ٗطول رَّطٗبً تجسٗلًب ل٘س ٌّب التجسٗل حن

 اٛغ٘ل الجسى ٮٟ -َٗٛى ٪ى ٗحٕ ٟ ٍ -َٗٛى ٟ الوحطَض ٪ى ثو٢ًٌ الوبزٓ، ٪غل ثٗب٧ هى الػَضٓ

 ٍّٖ اٛضٍاح رلَز ثسلٌب: ٪ٕ «َ٘طّب رلَزاً ثسٛلٌبّن» الًَاضؼ زٍى التٛلّ٘ ح٘بٓ قَال الوستوط

 تجسٗل ٖؿٌ٘ٔ َّ تجسٗل ٍّٛصا« 1» ْحست الػَضٓ ْٖ َ٘طّب ٪ثساًبً ٪ٕ رلَزاً ثسلٌبّب اٛثساى،

 رلَزٗ ّٖ -َ٘طّن رلَزٗ ّن: »اٛغل ْٖ ذجطٗٔ رولٔ ٌّب الوًَٓل٘ي ٮى ح٘ج ض٘ئبً، ٧ٚ ضٖ

 ٍالوجسل الوجسل ٍحسٓ ٮل٢ تؿكطًب ٍالرجط الوجتسٮ ث٘ي الوػساٖ٘ٔ ٍ الصات٘ٔ الَحسٓ ٍؾطٍضٓ «َ٘طّب
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 الحبزحٔ الػَضٓ ْٖ َ٘طّب ٍّٖ الوبزٗٔ، الصات ٪غل ْٖ ّٖ ْْٖ «َ٘طّب رلَزاً ثسلٌبّن» ٌّب ٮلِ٘

 .السبلٓٔ ًؿذ ثًس

 َٖل يي الًَرب٧ ٪ثٖ اثي رَاة ْٖ الس٠م يلِ٘ الػبزٔ هحوس ثي رًٓط اٝهبم َٗٗل ٍٚوب ّصا

: ٖبل الُ٘ط؟ شًت هب «الًصاة ل٘صٍَٖا َ٘طّب رلَزاً ثس٘لٌبّن رلَزّن ٚلوبًؿزت: »ٍرلّ يعّ الل١ِ

 ٪ى لَ ٪ض٪ٗت ًًن: ٖبل السً٘ب، ٪هط هي ض٘ئبً شلٙ ْٖ لٖ ْوخ٥ل: ٖبل َ٘طّب، ٍّٖ ّٖ ّٖ ٍٗحٙ

 «.2» َ٘طّب ٍّٖ ّٖ ْْٖ هلجٌْب ْٖ ضزّ٘ب حن ْٛسطّب لجٌٔ ٪ذص ضرلًب

 ٟ ٍّصا للخبًٖ، ٍٮحساحبً لٍٜل ٮيساهبً ٮٟ ثٛبهلِ، َ٘طُ ٮل٢ ٧ٚ ضٖ تجسٗل ٗستح٘ل الزولٔ يل٢ ٍ

 .«ثْن ثسلٌب» ٟ «ثس٘لٌبّن» ٌّب ٚوب هٌِ الوجسٓل يلِ٘ الِ٘ الوجسٓل ٗٔحول ْ٘وب س٘وب ٍٟ تجسٗلًب ٗٔسو٢

 السً٘ب َٗم اٛضٍاح هى ٚبًت التٖ ّٖ ٪ًْب ثوب الحطط َٗم ثبٖ٘ٔ الوحطَضٓ ْبٛثساى ٮشاً
__________________________________________________ 

 هٛبى بٍ٪ًْ اٛضٍاح ثَاسكٔ تحس ًْٛب اٛثساى ٮل٢ الًبٖل ؾو٘ط ضرَو ربظ ٍٮًوب/ -(1) 

 ٍهي ال٧٠ًٗ، ؾو٘ط ٮلْ٘ب ٗطرى يبٖلٔ ايتجبضّب ربظ الٗطٗجٔ ٍالوػبحجٔ الوٌبسجٔ ْلْصُ اٛضٍاح،

  ت٫هل -هخلْب ٪ٍ َ٘طّب رلَزاً تجسل لٖٛ رلَزاً ل٘ست اٛضٍاح ٪ى شلٙ يل٢ الطبّس

 410 ظ 1 د للكجطسٖ اٝحتزبد يي ًٗلًب الخٗل٘ي ًَض/ -(2) 

 267: ظ يٗبئسًب،                        

 لن تٌؿذ لن اٛثساى ٪ى ْلَ الٌبض، ْٖ ٍزٍاهِ الًصاة ضوَل لحٛؤ الػَضٓ تُجسٜل التٛلّ٘، قَال

 تَاتط ٗٔسض٘ ٟ الوٌؿَد الجسى ٛى يلْ٘ب، الًصاة ٗتَاتط لن ّٛصا ٍثٗ٘ت ًؿزت ٍلَ يصاةٗ، ٗٛي

 ثسلٌبّن» الًصاة لوَاغلٔ ًؿزْب ثًس اٛثساى ٪رعا٧ تُجسٛل ْٯًوب ثبلٌؿذ، الحس لٓٗس يلِ٘ الًصاة

 التٖ ّٖ ْبًْب للطٍح، ٮٟ ل٘س الًصاة شٍٔ ٍهْلٔ، ٍٖٓٔ زٍى «الًصاة ل٘صٍَٖا َ٘طّب رلَزاً

 لتصٍٔ ٟ اٛضٍاح، ٪ٕ «ل٘صٍَٖا» ًٓسِ الجسى زٍى ثسًْب، يل٢ ٍالوتَاغل الَاضز الًصاة تسض٘

 ث٠ لْب ٪ٚبى سَا٧ٖ ٍالًٗبة، الخَاة تسض٘ التٖ ّٖ ْٯًْب اٛضٍاح، ٮٟ -ٚل١ب -الجسى ث٫رعا٧ ايتجبضاً

 .ت٫هل -اٛثساى ثَاسكٔ ٪م ٍاسكٔ

 ذ٘طاً اٛيوبل ْٖ لِ ضطٗٛٔ ٮشاً ْْٖ ثسى، ٮل٢ ٨ذطٗي هي ٪غل٘ٔ ٪رعا٧ٗ اتػلت ٮشا: الٓ٘لسَِ

 -ثبلجسى الولتػٗٔ اٛرعا٧ ٍثبٛحط١ اٛغ٘ل، ثسًِ هى تحطط ٚوب الجسى ّصا هى ْلتُحطط ٮشاً ٍضطاً،

 .ٍْبٖبً رعا٧ٖ يول ٍٚوب يول ثوب ٮًسبى ٚل ٗٔزع١ لٖٛ ٙذطٗي، -اٛغ٘لٔ َ٘ط
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 احتولٌبُ ٍٮًوب هَتِ، ثًس ثسًِ َ٘ط ثجسىٍ ثسىٍ لٛل اٛغل٘ٔ اٛرعا٧ التحبٔ ًًلن ٟ ٮًٌب: الوٌبنط

 ٍيل٢ اٝلتحبٔ، يسم يل٢ تسلٌب ٍالٌٗل٘ٔ الًٗل٘ٔ اٛزلٔ ٌٍّبلٙ ثطّبى، ٪ٍ ٮحسبس زٍى احتوبلًب

 ٪ٍ َ٘طُ، هى ٟ اٛغ٘ل، ثسًِ هى رع٧ٚ ٚل٢ ٗحطط ٪ٍ ٍالحٛؤ الًسل ْٗؿ٘ٔ الٓطيٖ اٝلتحبٔ ْطؼ

 .َ٘طُ ٍهى هًِ

 ٪ى الًسل ٍهٗتؿ٢ الطٍح، ّٖ ٮًوب ٍالوخَثٔ للًَٗثٔ الوسض٘ ٪ى: الوطٛلٔ لْصُ اٛذ٘ط الحل٢ ٍ

 ٟلتحبٔ هسذل ٍٟ ٍْبٖبً، رعا٧ٖ يولِ هب رعا٧ تُسض٘ ْٖٛ اٛغ٘ل، ثجسًْب تخبة ٪ٍ الطٍح تًُصة

 السض٘ ْل٘س اٛغ٘ل، ثجسًْب ٮٟ ت٫ًس ٟ لطٍح حج الًَٗثٔ، ٪ٍ الوخَثٔ زض٘ ْٖ اٛرعا٧ سبئط

 ٚوب ْلتُزعَ ٪ذط١، ٪ثساى ْٖ اٛيوبل ضطٗٛٔ ٚبًت اٛرعا٧ ّصُ: ٗٗبل حت٢ للجسى ٍاٝحسبس

  الطٍح لزعا٧ يبزل سج٘ل ٍٟ الطٍح، َّ الؤسض٘ ٍٮًوب يولت،

 268: ظ يٗبئسًب،                        

 حٔطط لَ ٮضٛبل ٗطز لن لصلٙ ِْ٘، ح٘بتْب ق٘لٔ هًْب ٚبى الصٕ اٛغ٘ل، ثسًْب قطٕٗ هي ٮٟ ثسً٘بً

 شا٘ ٟ ٍ ّصا ٮل٢ ٟ الجبٖٖ، تُط٘ ٍ -ح٘بتِ ق٘لٔ هًِ ٚبى الصٕ َّ ٍ -الربظ ثًؿُِ الجسى هي

 ٍالٗصاضٓ الوطؼ ٍ الوَت ٗستلعم يوب اٛغ٘ل الجسى ٗرلّع ح٘ج الخبً٘ٔ، الس٠لٔ ْٖ ٪سلٌٓبُ ٚوب

 الٌٓب٧ يَاضؼ ٚل هي الربلع ٍَّ الرلَز، ثسى الزسس تطاة هي ْ٘ٔرلٕ السًَ٘ٗٔ، الًَاضؼ هي

 ثْٛصا سلُوٌب لَ -٨ذطٗي ٛثساىِ اٛغل٘ٔ اٛرعا٧ هي ٚبًت ٪ُذط١ ٪رعا٧ يي ٍٗرلّع ٚوب ٍالجَاض،

 .-التحبٔ

 .الوًبز؟ رسوبً٘ٔ ٗػس٘ٔ هب الًْسٗي ْٖ َٗرس ّل: ٍٮسطائ٘لٖ اًز٘لٖ قبلجبى

 :الزسوبًٖ ٍالوًبز ثطًبثب اًز٘ل

 :ٗلٖ ٚوب الٗسٗس ثطًبثب ٮًز٘ل: الػح٘ح الوس٘ح ٮًز٘ل ْٖ ٮل٢ َٗرس ٟ: الوٌبنط

 سًٔ هي ٪ٍٖ٘ٔ الًبلن ّصا ْٖ لًٞسبى الل١ِ ٪يك٢ لَ ٮًِ. الزٌٔ ذ٘طات ٮشاً ت٫هٛلَا: ٗسَو ٖبل» 

 ٮل٢ اٙى لٌب الصٕ رسسًب ٪ٗصّت: ثكطس ٖبل...  ت٫هلَا. حول ٪لّ ٪لّ الزٌٔ ْٖ ْسً٘كِ٘ الً٘ص

 َٗٗم ٟ الزسس ٮى َٗٗلَى الػسٍٖ٘٘ي ْٯى غسٍٖ٘ٛبً، تػ٘ط ٪ى ثكطس ٗب ٮحصض: ٗسَو ٪ربة الزٌٔ؟

 ٍّن. الزٌٔ ٮل٢ السذَل ضٍحْن رسسّن يل٢ حٔط٥م لصلٙ« 1» ه٠ئٛٔ تَرس ٟ ٍٮًِ ٪ٗؿبً

 ٪يلن: َٗٗل ّٚ٘ الل١ِ ٍذل٘ل الٌجٖ ٪َٗة ٪ًس٘تن. الًبلن ّصا ْٖ الو٠ئٛٔ ذسهٔ ٚل هي هحطٍهَى

 غسًَٖٖ ٍلٛي« 2» هرل٥ػٖ الل١ِ ثًٌٖ٘ س٫ض١ ثزسسٕ اٛذ٘ط الَ٘م ْٖ س٫َٖم ٍ٪ًٖ حٖٝ ٮلْٖ ٪ى
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 ًِٛ الحبؾطٓ ذػبئػِ هي ٍاحسٓ ذبغٔ هًْب لِ َٗٛى ٟ ٚ٘ٓ٘ٔ يل٢ ٗتكْط ّصا رسسًب ٪ى

 ضَْٓ ٚل هي ٗستكْط
__________________________________________________ 

 سَا٧ يل٢( 8: 22) الطسل ٪يوبل ْٖ ٚوب/ -(1) 

 ٌٗبست ٚوب لٗبئِ َٗم  تًبل٢ لٗبئِ الل١ِ ض٬ٗٔ هي ًٌٖٗ ٍ -(27 -25: 19) ٪َٗة ْٖ ٚوب/ -(2) 

 ض٬ٗٔالجػط ٟ -ٍ٪لَّ٘تِ

 269: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٖ ٍاحساً س٘ساً ٗرسهبى ضر٠ى ٪ذك٫، ٪ى ٖجل ٨زم يلْ٘ب ٚبى التٖ الحبل ٮل٢ الل١ِ سً٘٘سُ. ضط٥ٗطٓ

 ثِ ٪هط هب ثٛل َٗٗم ٍالخبًٖ اٛاهط، ٍٮغساض الًول ْٖ الٌهط يل٢ ٗٗتػط ٪حسّوب ٍاحس، يول

 ٪ًْٙ هي ث٘تِ هي ْٗك٘كطز ٫ٍٗهط ٌٗهط هي ثبلزعا٧ الس٘٘س ٗرع ٪ى الًسل هي ٪تطٍى: ٪َٖل. اٍٛل

 الل١ِ، ترسم ٍحسِٛ ٍرسسُ اًٝسبى ًٓس ٮى ّصا، الل١ِ يسل ٗحتول ّْٛ٘! الجتٔ ٟ الًول؟ ْٖ ًٓسِ

 ٍٟ توطٖ ٟ تػَم، ٟ ْْٖ ذجعاً ت٫ٚل ٟ ٚبًت لو٘ب الٌٓس ٛى ْٗف ثبلرسهٔ ٍت٫هط تٌهط ْبلٌسّ

 التٖ الزسسٗٔ اٟٙم هي ض٘ئبً تٛبثس ٟ ٍّٖ ذبلسٓ ًْٛب تُٗتل ٍٟ توطؼ ٍٟ الحط ٪ٍ ثبلجطز تطًط

 :٫َْٖل الًٌبغط، ثًٓل الزسس ٗٛبثسّب

 الوٗساض لْصا ًٓسِ ٪ًْٙ الصٕ الزسس زٍى الزٌٔ ٮل٢ ٍحسّب الٌٓس تصّت ٪ى ٮشاً الًسل هي ّل

 ٌٗجُٖ ٠ْ الرك٘ئٔ يل٢ الٌٓس حول الصٕ َّ الزسس ٚبى لوٛب! ٗبهًلن: ثكطس ٖبل! الل١ِ ذسهٔ ْٖ

 .الٌٓس ثسٍى الزسس ٧ ٗرك٢ ّٚ٘: ٗسَو ٪ربة الزٌٔ، ْٖ َٗؾى ٪ى

: 173 ثطًبثب) «ثبلزح٘ن الٌٓس يل٢ ٖؿ٘ت الزسس هي الل١ِ ضحؤ ًعيت ْٯشا. هحبل ّصا ٮى حٗبً

1- 26... ) 

 ًْٛب! الجتٔ ٟ الٌٓس؟ ّل ٌّب٘، ٮل٢ ٗصّت ٟ الزسس ٚبى ٮشا الزٌٔ ٪قًؤ ٮشاً ٫ٗٚل ٧ٚ ضٖ ٫ْٕ» 

 ًزبسٔ؟ زٍى الكًبم ٗجطظ ّٚ٘ ٍلٛي الٓطزٍس ْٖ الوجبضَٚى ٮشاً ٪٫ٗٚل: ثكطس ٪ربة ضٍح،

 َٗٛى ٪ى ال٠ئٕ هي ٪ًِ الو٭١ٚس هي ٗططة؟ ٍلن ٫ٗٚل لن ٮشا الزسن ٌٗبلْب ثطٚٔ ٪ٕ٘: ٗسَو ٪ربة

 ٗجطظ ْٚصا قًبهبً ٪ى نٌٙ ْٖ ثكطس ٗب ٧ ترك٢ ٍلٌٛٙ الووزٛس، ٧ الطٖ ٮل٢ ثبلٌسجٔ التوز٘س

 ٍلٛي. الٓسبز ٗحػل ٍلْصا للٓسبز ٖبثلٔ ٪قًوتٔ ٫ٗٚل حبؾط الَٖت ْٖ الزسن ّصا ٛى. ًزبسٔ
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 ٍاٛقًؤ. ضٗب٧ٚ ٚل هي ٍذبل٘بً ٍذبلساً لٜلن ٖبثل ٍَ٘ط للٓسبز ٖبثل َ٘ط الزٌٔ ْٖ َٗٛى الزسن

 (.111: 174 ثطًبثب) «ْسبز ٪ز٢ً تُحسث ٟ ْْ٘ب ي٘ت ٟ التٖ

 الصٚط ٨ٕ هي الوستٓبز تَإْ ٍّٖ الزل٘ل، اًٝز٘ل ّصا هي ثٌٟ٘ٔ ٖٟ٘ؤ تػطٗحبت ْْصُ

 270: ظ يٗبئسًب،                        

 الٌٓب٧الجَاض لَاظم: السًَ٘ٗٔ الٌبسَت٘ٔ ٚخبْٔ هي س٘رل١ع الزسس ّصا ٪ى: ٍزٟلٔ زل٘لًب الحٛ٘ن

 !!!.ٮق٠ٖب اٛغ٘لٔ َ٘ط اٛذ٘ط اٛرعا٧ ّصُ ٍيي ّصُ يي ذبلػٔ هٌِ س٠لٔ ٍس٫٘تٖ ٍالهلؤ،

: الوس٘ح يٌِ ًٗل ٚوب الوػطح٘ي هي ٪ٗؿبً ٪َٗة ٪ى ٮٟ الوتَاْٗٔ، التػبضٗح ًًٍن ٪رل: الكبلجبى

 .الزسوبًٖ؟ الوًبز يي الًتٕ٘ الًْس ٗرلَ ّْٛ٘...  حٖ٘ ٮلْٖ ٪ى ٪يلن

 ٚتبثبت ٪ى: الخبثتٔ يٗ٘ستٌب ٍّصُ اٛغل، ٪َٗة ٚتبة يي الػسٔ الوس٘ح ٌٍٗٗل ٗرجط ٮًوب: الوٌبنط

 ٌٗٗلِ يوب ٗرتلّ ٪َٗة ٚتبة هي الحبلٖ الٌع ٪ى ٮٟ الوًبز، ٪ذجبض هي هل٘ئٔ اٛغ٘لٔ الَحٖ

 :هٗبضً٘ي ٗلٖ ٍٚوب الوس٘ح

 ٌّبثسٍى رلسٕ ٢ٌٓٗ ٪ى ٍثًس. َٗٗم اٛضؼ يل٢ ٍاٙذط حٖٞ ٍلٖ٘٘ ٪ى يلوت ْٗس ٮًب ٪هب» 

 ٪َٗة) «حٖ٘ ٮلْٖ ٪ى ٪يلن. ٨ذط ٍل٘س تٌهطاى ٍيٌ٘بٕ لٌٓسٖ ٪ًب ٪ضاُ الصٕ. الل١ِ ٪ض١ رسسٕ

 (.ثطًبثب) «هرلّػٖ الل١ِ ثًٌٖ٘ ٍس٫ض١ ثزسسٕ اٛذ٘ط الَ٘م ْٖ س٫َٖم ٪ًٖ ٍ( »27 -25: 19

 ٪ًت هب ْبٖؽِ «ثزسسٕ ٍ» «رسسٕ ثسٍى ٍ: »ضبسى الج٘ي ّصا ْٖ ٍالجَى ثٟ٘ي التٌبٖؽ ح٘ج

 .ٖبؼ

: ثصلٙ ٗػطح الطسل ٖبًَى ْٯى الزسوبًٖ، الوًبز تػطٗحبت يي اًٛبر٘ل ذلت ٮاش: الٓ٘لسَِ

 ٍٚصلٙ( 8: 23 ٪يوبل ،23: 22 هت٢) الٗ٘بهٔ ٪ًٛطٍا الػسٍٖ٘٘ي ٪ى ضَن «الزسس ثٗ٘بهٔ ٪٬هي»

( 18 -17: 2 ت٘وَ 2 -15 ٪َٚض الطسل يْس هي الوس٘ح٘٘ي ٍثًؽ( 32: 17 ٪يوبل) الَحٌَ٘ى

 ثٛل -ٍالطاسًَ٘بل٘ٔ الوبزٗٔ حسٗخبً «الٛبتبضَٜٗى» الَسك٢ الٗطٍى ٍْٖ ٍالوبًََٗى، ٍالٌَُسَ٘ى

 .-٪ضٛبلْب

 29: 5 هت٢) «رٌْن ْٖ ث٫رسبزّن ٗلَٗى ّ٭٧ٟ ٛى» الزسوبًٖ ثبلوًبز ٗػطح ٪ٗؿبً هت٢ ٮى ثل

30، 10 :28 ٍ 18 :8 9.) 

 271: ظ يٗبئسًب،                        
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 َ٘ط طوالٓ تػطٗح ٗزجطُ ٟ اٛغل ٍذُلَٞ ٨ذط، ٧ٗ ضٖ ٍاًٛبر٘ل ٧ٗ ضٖ الطسل ٖبًَى: الوٌبنط

 .-ْحست الطٍحبًٖ ثبلوًبز -اًٛبر٘ل ْٖ اٛذط التػبضٗح ٌٗبٖؽ هت٢ ٍتػطٗح الوٗجَل،

 ٍ٪ًِ السًٌَٗٔ، َٗم الٗبئن الزسس ٍحسٓ اًٝز٘ل يلوب٧ هي تػطٗحبت ْٖ ًزس ٍٚصلٙ: الٓ٘لسَِ

 :ٍشا٘ ّصا يي اًٛبر٘ل ذلَ٘ ضَن -ثصلٙ الٗط٨ى ٪ًج٫ًب ٚوب -السًَٕ٘ الزسس هي ٍذبغٔ س٠لٔ

 ٗلجسَى الصٕ يٌِ٘ ثبلزسس روً٘بً سَ٘ٗهَى)( » ْػل ْٖ( 1215) الطاثى ال٠تطاًٖ الوزوى ٗلًي

 (.531 ،464 ،427 ،347 ،287 ،40 ،16 اًهط ،429).  «اٙى

: الًؿَٗي ّصٗي ٪ٍت٘ت السوب٧ ضة هي ٮًٖ( »11: 7) الخبًٖ الوٛبث٘٘ي سٓط ْٖ تػطٗح ّٛصا ٍ

 لْصا ثسٛ ٟ( »53: 15) الَٛضًت٘٘ي ٮل٢ ٍالطسبلٔ «ثًس هي ٪ستطزّوب ٪ى ٪ضرَ ٍٮٗبُ( ٍٗسٕ لسبًٖ)

 .«الوَت يسم ٗلجس ٪ى الوبئت ٍلْصا الٓسبز، يسم ٗلجس ٪ى الٓبسس

 الٗسٗس: الَحسٓ ّصُ يي ٪ٍضٗزبًس ؾس زاْى ٍٖس ٪ٍضٗزبًس، ٖجل اٙثب٧ يلِ٘ ٪روى هوب ّصا ٍ

 .اٗطًٍ٘وَس الٗسٗس ٪ث٘ٓبًَ٘س، ٍالٗسٗس ً٘ػع، َطَُٗضَٗس ٍالٗسٗس ه٘تَزَٗس،

 يلوبئِ ٍ اًٛبر٘ل اذت٠ِ يل٢ لِ هطزٛ زل٘ل اَٖٛال ّصُ هرتلّ ْٖٓ حبل ٪ٗٔ ٍيل٢: الوٌبنط

 ٍالو٫َٚل اٙٚل هطٛلٔ ْٖ س٘وب ٟ -الزسوبًٖ الوًبز ٚ٘ٓ٘ٔ ْٖ ْْ٘ب ْػل ٠ٚم ٍرَز ٍيسم

 ٍٮًز٘ل الٗط٨ى َٗإْ هب ْل٫ٌذص يٌْب، ٍاٝربثٔ الزسوبًٖ، الوًبز حَل ضجْبت هي ٍ٪ضجبّْب

 .الزسوبًٖ الوًبز ْٖ ٗربلْٓوب هب ًٍكطح ٍلٌطكت ثطًبثب،

 اٙٚل ضجْٔ هطٛلٔ يل٢ للٗؿب٧ ٍاِٚ السبلّ الج٘بى ح٘ج الطٛط ٍلٛن ٪رل،: الٓ٘لسَِ

  لعٍم يل٢ الجطّبى ٗج٢ٗ ٍٖس ٍثطًبثب، الٗط٨ى هي الًَز ٚ٘ٓ٘ٔ ٍلتَؾ٘ح ٍالو٫َٚل،

 272: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٖ ًزس ٟ ٍلٌٌٛب ثطًبثب، هي ٍاْ٘بً سوًٌبُ ٌٚب ٍٮى -الٗط٨ى هي -ٮهٛبًِ ثًس الزسوبًٖ الوًبز

 ٍٮحجبت الوٌٛطٗي استجًبزات زْى ْٖ اٙٗبت هئ٩ت ٮٟ الوًبز، لعٍم يل٢ ٍْكطٗٔ يٗل٘ٔ ٪زلٔ الٗط٨ى

 الْبم اٛغل ّصا ْٖ ثطّبى يل٢ ًٗتوس ٟ ْبلٗط٨ى -شا٘ ٍٮش اٍٛلَٗٔ، ٮٟ التوخ٘ل ثكطٕٗ ٮهٛبًِ

 ْٖ ٗٓ٘ساى ٟ ٍالهي التٗل٘س ٪ى حبل رَو، هي ٌُٖٗ ٍٟ ٗٔسوي ٠ْ الوطبٚل، يلِ٘ تَّْط الصٕ

 !.الٗط٨ى ثصلٙ ٌٗكٕ ٚوب ٍ ض٘ئبً، السٌٗ٘ٔ اٛغَل

 ٍَ٘ط هٓ٘سٓ َ٘ط ٮضبضات ْٖ ٮٟ الوًبز ث٫غل ًٗتٌ٘بى ٟ ح٘ج ٍ٪سَ٪ الًْسٗي حبل ّصا: الوٌبنط

 ٍهخلْوب ًٍٓ٘بً، ٮحجبتبً ًػَغْب ِْ٘ تتًبضؼ ح٘ج التَح٘س ٪غل ْٖ ٍٚصلٙ ٪سلٌٓبّب، ٚوب هًَٗلٔ
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 سبحٔ ٮل٢ ٌٍٗسجبًْب ٮل١ب ٚبْطٓ ٪ٍ ْبسٗٔ ْطٗٔ تصض ٍٟ الًْسٗي ًػَظ تُجٖٗ ٟ ح٘ج الٌجَٓ،

 ... -ح٘ي ثًس ت٫تٖ ٚوب -الٌج٘٘ي

  الٗط٨ى ْٖ الوًبز ثطاّ٘ي هرتلّ                        

 

 الْبزٕ َْْ اٛثس، هى الجططٗٔ ٍ٪ْٛبض يَٗل يل٢ ث٫ؾَائِ الوططٔ زيَتِ، ْٖ الربلس الٗط٨ى، ٪هب ٍ

 ٚبًت ٍٮى ٌْْب٘ ثطاّ٘ي، هي ٮلْ٘ب ٍهب ٍالحس٘ٔ ٍالًٗل٘ٔ الٓكطٗٔ: الٌَاحٖ ضت٢ هي الجٌ٘بت ث٩ٗبتِ

 الزسوبًٖ الحطط ٮهٛبى ٮحجبت ٍْٖ ضجْبتْن، ٍزهٍ الوٌٛطٗي استجًبزات زْى ْٖ اٙٗبت هئبت

 ثبلحزذ تحتذ الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ هي ٪ذط١ قبئٓٔ ٪ٗؿبً ٌّبلٙ ٪ى ٮٟ ٍاًٛٓس٘ٔ، اْٙبٖ٘ٔ ثبٙٗبت

 سطايبً اٛرساث هي ٗرطرَى َٗهبً ٌّب٘ ٪ى: اٝلْ٘ت٘ي ٍالحٛؤ الًسل ًبح٘ٔ هي ٮلعاهبً الًٗل٘ٔ

 .َْٗؿَى ًُػٔت ال٢ ٫ًْٚن

 :ٍَ٘طّب الًٗل٘ٔ الجطاّ٘ي ٮل٢ السٗي ٪غَل ْٖ الحبرٔ ٚو٘ٔ

 ظين الوجكل٘ي حزذ تعّٗ لٖٛ اٝهٛبى ثطاّ٘ي ٮل٢ ٮل١ب ٮحجبتِ ْٖ ٗحتبد ٟ الٗط٨ى هًبز ٪ى ضَن

  ثبلجطّبى ٪ٍ ثبلَحٖ ٮهب ثِ اٝذجبض ٮل٢ هبسٔ ثحبرٔ حجَتِ ٮى حن اٝستحبلٔ،

 273: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٍالوًبز التَح٘س ٪غل ْٖ ث٫حسّوب ٗٛتٖٓ ح٘جُ الًٗلٖ،

 اٛغَل ْٖ تٗل٘س ٟ: ًْبض ل٘ل تػطذَى ٍ٪ًتن ثبلٌٗل السٌٖٗ اٛغل ْٖ ٗٛت٢ٓ ّٚ٘: الٓ٘لسَِ

 .السٌٗ٘ٔ؟

 الهي ٪ى ٌّب٘ ًًٌٖ ٍٮًوب الًلن، ٗٓ٘س ٟ الصٕ َّ ٌّب ٗٓ٘س ٟ الصٕ التٗل٘س هي الٗػس: الوٌبنط

 الًلن ٮل٢ تحتبد ح٘ج ض٘ئبً، الحٕ يي الًٗبئسٗٔ اٛغَل ْٖ ٌُٖٗ ٟ ٮلْ٘وب، ٍهب ارتْبزاً ٪م تٗل٘ساً

 الربلٕ، ثَرَز اٝيتٗبز َّ ٍاحس ٪غل السٌٗ٘ٔ اٛغَل ْٖ ٌٍّب٘ حػل، قطٕٗ ٪ٕ هي ٍال٘ٗ٘ي

 ٌٗٛط الربلٕ ٍهٌٛط الَحٖ، ٮل٢ ٗستٌس هب َّ ٮًوب الًلوٖ الٌٗل ح٘ج ثبلٌٗل، ٮحجبتِ ٮل٢ قطٕٗ ٟ

 .٪ًج٘بئِ؟ يل٢ لَحِ٘ ثَرَزُ ٗػسٟٔ ّْٛ٘ ٍحِ٘،

 ٚبى هْوب ثِ ٍٗكوئي ًٌِٗٗ هب حست لٛلٍ الًٗل، ثطّبى ٮلّب الَٛى ذبلٕ ٮحجبت ٮل٢ سج٘ل ٠ْ ٮشاً

 .الَحٖ تٓػ٘ل ٮل٢ ثحبرٔ ِْ٘ التٓػ٘ل
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 ْٖ ٍ ًًٍَٕوِ، ًؿل ٪ًٓسٌب ٮل٢ ٗٛلٌب ٟ الحٛ٘ن الًسل اٝلِ ّصا ٪ى اللكّ ثسل٘ل ًستسل ٮًٌب حن

 يي التحطٕ شا٘ ٮش ٍيلٌ٘ب الػبلح٘ي، يجبزُ هي ثبلوػكٓ٘ي سجلِ ٮل٢ ْٗسٌٗب ٪ى ٮٟ ًتطز٘ز، قُ٘بًٌب

 اٝلْ٘ٔ اًْٛبل ثجًؽ ٮذتػبغْن «ضثٌب هي ٮلٌ٘ب َٗح٢ ٪ًٌب» زيَاّن يل٢ ثطّبًْن ٍٮًوب ّ٭٧ٟ،

 .الٌجَ٘ات ٨ٗبت ٍثبٛحط١ الوًزعات ًسوْ٘ب التٖ

 َٗٗل ٪ٍ ًٗٓل ْ٘وب ًػسِٟٖ ٪ى ًْلٌ٘ب ضثِ، هي ٮلِ٘ َٗح٢ ًجٖٞ الطرل ّصا ٪ى ايتطٌْب ٮشا حٌ٘صا٘، ٍ

 ٠ْ الطر٢ً، ٮلِ٘ ٍ٪ى الل١ِ ٮٟ ٮلِ ٟ ٪ًِ الٌ٘ب ٪ٍح٢ ٪ًِ يل٢ تتط١ ضثٌب ضسل ًط١ ٖس ْٯش ضثِ، يي

 ٍلًل ٍٮلِ٘، هٌِ هوب َ٘طُ ْٖ ٍٟ الَحٖ ْٖ ٗصٚصة ٟ الل١ِ ٪ى ًٗكى ح٘ج تػسْٗٗن يي لٌب هٌبظ

 ٮذ٠ْٖب ثسل٘ل ٧، ترك٢ ٖس الًَٗزل ح٘ج الًٗل، ثطّبى هي ٍ٪نْط ٍ٪٢ٍْ ٪١َٖ الٌٗلٖ الجطّبى ّصا

 ٍالوًبز التَح٘س هٌٛطٕ يل٢ ٗحتذ الًه٘ن ْبلٗط٨ى ٧، ٗرك٢ ٟ الًَٗل ذبلٕ ٍلٛي ٚخ٘طٓ، ٪هَض ْٖ

 ٮلْ٘ب، الٌبس ٗسيَى ٪ًج٘بئِ ٪ضسل  تًبل٢ الل١ِ ٪ى ثسل٘ل حن -ٌّبٌّب٘ -الطجْبت هرتلّ ثسْى ٪ٍلًب

 ٗص٥ٚطًب ٖس ٍثًسئص

 274: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٗػسْٖن لوي الجطّبى ٍلتٛلؤ الطسل، ٗػسٔ ٟ لوي ٍَ٘طّب الًٗل٘ٔ الجطاّ٘ي

 .ٍاٛثساى؟ الٌَٓس لوًبز الٗط٨ى ثْب ٫ٗتٖ التٖ ٍاًٛٓس٘ٔ اٛزلٔ ّٖ هب: الٓ٘لسَِ

 .اْٛبٖ٘ٔ اٙٗبت ٮل٢ ٌٍٗتْٖ ٪ًٓسٌب ٨ٗبت هي الجطاّ٘ي سطز ْٖ ٫ٗذص الٗط٨ى: الوٌبنط

 :للوًبز اًٛٓس٘ٔ اٟٗبت

 تلٛن هي ٪ح٘ب٧ ْ٘رطرٌب ه٘٘تٔ ٪رعا٧ هي ٌّب٘ ٗجًخٌب ح٘ج ًكٓٔ، هي حن تطاة هي ثرلٌٗب ٗستسل

 هي حن ًكٓٔ هي حن تطاة هي ذلٌٗبٚن ْٯ١ًب الجًج هي ضٗت ْٖ ٌٚتن ٮى الٌبس ٪ْٗب ٗب: »اٛرعا٧

ٔ هؿُٔ هي حن يلَِٗ  حن هسو٢٘ ٪رل ٮل٢ ًطب٧ هب اٛضحبم ْٖ ًٍُٗط٢ لٛن لٌجٟ٘ي هرل١ٗٔ ٍَ٘ط هرل١ٗ

 هي ًٗلن ل٠٘ٛ الًوط ٪ضشل ٮل٢ ٗٔطز٘ هي ٍهٌٛن ٗٔت٢َّْ هي ٍهٌٛن ٪ضسٛٚن لتجلَُا حن قٓلًب ًُرطرٛن

. ثْ٘ذ ظٍدٍ ٚل هي ٍ٪ًجتت ٍضٓثتٕ اّتعّتٕ الوب٧ يلْ٘ب ٪ًعلٌب ْٯشا ّبهسًٓ اٛضؼ ٍتط١ ض٘ئبً يلن ثسٙ

 ْْ٘ب ضٗت ٟ ٨تٌ٘ٔ السبئ ٍ٪ى. ٖسٗط ٧ٚ ضٖ ٚل يل٢ ٍ٪ًِ الوَت٢ ٗحٖ٘ ٍ٪ًِ الحّٕ َّ الل١ِ ث٫ى شلٙ

 (.7 -5: 22) «الٗجَض ْٖ هي ٗجًج الل١ِ ٍ٪ى

 ٮل٢ يلْ٘ب، الوب٧ ثٯًعال -ّبهسٓ ٍّٖ اٛضؼ ٮح٘ب٧ ٮل٢ ٪ًٓسٌب ذلٌٗب هي السل٘ل سطز ْٖ ٪ذص ْٗس

 .-٪ح٘ب٧ٖ ٪ذط١ هطّٓ اٛضؼ هي ٮذطارٌب
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 :ٖبئلًب ٗطزُ٘ «ضه٘ن ٢ٍّ الًهبم ٗحٖ هي» ٍٖبل ثبل٘ٔ يهبهبً ٪ذص هي ضجْٔ ٗطزٜ ٖس ٍ

 ًبضاً اٛذؿط الطزط هي لٛن رًل الصٕ. يل٘ن ذلٕ ثٛل ٍَّ هطّٓ ٪ٍٛل ٪ًط٫ّب الصٕ ٗحْ٘٘ب ٖل» 

 ٍَّ ثل٢ هخلْن ٗرلٕ ٪ى يل٢ ثٗبزضٍ ٍاٛضؼ السوَات ذلٕ الصٕ ل٘س ٪ٍٓ. تَٖسٍى هٌِ ٪ًتن ْٯشا

 (.81 -78: 36) «الًل٘ن الرلّبٔ

 :اْٙبٖ٘ٔ اٙٗبت

 275: ظ يٗبئسًب،                        

 هَت٢ ٝح٘ب٧ سٌساً ت٫ذصّب ذتن، ثس٧ٖ حن ثس٧اً هَتْب ثًس اٛضؼ ح٘بٓ ت٫ذص ٨ٗبت ٌّب٘ حن

 اٛضؼ لْن ٨ٗٔ ٍ: »ثبلوب٧ الل١ِ ٪ح٘بّب حن ذلٗت هٌص ه٘تٔ ٚبًت اٛضؼ ٪ى ٮل٢ تط٘ط اٛضؼ،

 (.33: 36) «٫ٗٚلَى ْوٌِ حج٘بً هٌْب ٍ٪ذطرٌب ٪حٌ٘٘بّب الو٘تٔ

 ثل ٧٠ٚٗ، ٍٟ هب٧ٗ ْْ٘ب ٗٛي لن ح٘ج ثس٧ٚ، ٧ ثبز١ ه٘تٔ ٚبًت هب ثًس اٛضؼ ح٘بٓ تًٌٖ اٙٗٔ ْْصُ

 ضثْٜب شلّلْب حن يلْ٘ب، ًٗ٘ص ح٘٘بً تٗجل ٍٟ ح٘بٓ ٮل٢ تو٘ل ٟ حطاْٚب، ْٖ هؿكطثٔ هحتطٖٔ ٚطٓ ٚبًت

 «الطٌَض ٍٮلِ٘ ضظِٖ هي ٍٚلَا هٌبٚجْب ْٖ ْبهطَا شلَلًب اٛضؼ لٛن رًل الصٕ َّ: »ضوبسْب ثًس

 الخوطات هي ثِ ٫ْذطد هب٧ٖ السوب٧ هي ٍ٪ًعل ثٌب٧ٖ ْطاضبًالسوب٧ اٛضؼ لٛن رًل الصٕ( »15: 67)

 (.22: 2) «تًلوَى ٍ٪ًتن ٪ًسازاً الل١ِ تزًلَا ٠ْ لٛن ضظٖبً

 َّ ٍ: »ْػَلْب َ٘ط ْٖ هَتْب ثًس الوٌبسجٔ، الٓػَل ق٘لٔ اٟضؼ ح٘بٓ ٮل٢ تط٘ط ٨ٗبت ٌّب٘ حن

 ثِ ٫ًْعلٌب ه٘ت لجلس سٌٗبُ حٗبلًب سحبثبً ٪ٖلّت ٮشا حت٢ ضحوتِ ٗسٕٕ ث٘ي ثٔطْطاً الطٗبح ٗطسل الصٕ

 ًجبتِ ٗرطد الك٘ت ٍالجلس. تصّٚطٍى لًلّٛن الوَت٢ ًُرطد ٚصلٙ الخوطات ٚل هي ثِ ٫ْذطرٌب الوب٧

( 58 -57: 7) «ٗطٛطٍى لَٗم اٙٗبت ًػطِّ ٚصلٙ ًَٛٙساً ٮٟ ٗرطد ٟ ذَجٔجَ ٍالصٕ ضثِٟ ثبشى

 ٚل يل٢ ٍَّ الوَت٢ لوحٖ٘ شلٙ ٮى هَتْب ثًس اٛضؼ ٗٔحٖ٘ ّٚ٘ الل١ِ ضحؤ ٨حبض ٮل٢ ْبًهط»

 ثِ ٫ْحٌ٘٘ب ه٘ت ثلس ٮل٢ ْسٌٗبُ سحبثبً ْتخ٘ط الطٗبح ٪ضسل الصٕ الل١ِ ٍ( »50: 30) «ٖسٗط ٧ٚ ضٖ

 (.9: 35) «الٌطَض ٚصلٙ هَتْب ثًس اٛضؼ

 ٪ى شلٙ هي ٗلوس حوبضّب، ٍٮنْبض ثصٍضّب ثٯح٘ب٧ -ذتن ثس٧ -اٛضؼ ح٘بٓ هي ٗست٫ًس ٖس ٍ

 ٪ى للجصض ثسٛ ٟ ٮش ٗخوطّب، ٪هبتْب، الصٕ الل١ِ ٗحْ٘٘ب حت٢ اٛضؼ ْٖ تج٢ٗ ثصٍض ٪ٗؿبً الوَت٢ ٪ثساى

 ق٘لٔ ٍحسٌبت س٘ئبت هي ٪يوبلًب ايتول ح٘ج ثصلٙ، اًٝسبى هي ٪حٕ ثصض ٍٟ ٍٗخوط، ٌٗوَ

  ٚبى حٌ٘وب -ثسئِ ٧ ثبزٕ ثصضاً ٚبى اًٝسبى ٪ى ْٛوب السً٘ب، ح٘بتِ
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 276: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٖ ٍٗٔستخوط ٗٔح٢٘ حن هَتِ، ثًس ثصضاً ٗطرى ٚصلٙ السً٘ب، الح٘بٓ ْٖ ٍ٪حوطُ ضثِٜ ٪ح٘بُ حن -ًكٓٔ

 :اٛضْبز َٗٗم َٗم الربلسٓ ح٘بتِ

 63: 56...« ) حكبهبً لزًلٌبُ ًطب٧ لَ. العاضيَى ًحي ٪م تعضيًَِ ٧٪ًتن. تحطحَى هب ٪ْط٪ٗتن» 

65.) 

 ًحي ٪م تَرلًَِٗ ٧٪ًتن. تُوٌَى هب ٪ْط٪ٗتن: »ٗٔو٢ٌ ه٠ٌٖٓ هي اًٝسبى ظضو ٨ٗٔ تلَٓ ّصُ العضو ٨ٗٔ ٍ

 ٟ ْ٘وب ًٌٍطئٛن ٪هخبلٛن ًجسٟل ٪ى يل٢. ثِوسجَٖ٘ي ًحي ٍهب الوَت ثٌ٘ٛن ٖسٛضًب ًحي. الربلَٗى

 ْٛوب ، تًبل٢ ثبلل١ِ ٍالعضو الوٌٖ ذلٕ ترعٜ ثبلعضو، الوٌٖ توخ٥ل ح٘ج( 61 -58: 56) «تًلوَى

 ٪ًبسٖ» تكلى حت٢ الوٌٖ لجصٍض العاضو َّ ٚصلٙ تحطحًَِ، الصٕ ظضيٛن ْٖ العاضو َّ  تًبل٢ ٪ًِ

 ٮًجبتبً ٌٍٗٔجتٛن ٪ذ٘طاً ٗعضيٛن ٍضْٔبتبً، ضهبزاً غبضت ٪ى ثًس ٪ثساًٛن لجصٍض العاضو َّ ٍ٪ذ٘طاً ،«ٚخ٘طاً

 ٍٗٔرطرن ْْ٘ب ًٗ٘سٚن حن. ًجبتب اٛضؼ هي ٪ًجتٛن الل١ِ ٍ: »ٖجل شٕ هي اٛضؼ هي ٪ًجتٛن ٚوب

 (.18 -17: 71) «ٮذطاربً

 ٪يوبلٌب، حوطات ًٍُزع١ لٌصٍٔ حبً٘بً ٌٗجتٌُب حن الػبلح، ٍالًول اٝٗوبى حوطات ًخوط لٖٛ ٪ٍلًب ٪ًجٓتٌب

 حوطُ هي ل٫٘ٚلَا..  ٫ٗٚلَى ْوٌِ حجبً هٌْب ٍ٪ذطرٌب ٪حٌ٘٘بّب الو٘تٔ اٛضؼ لْن ٨ٗٔ ٍ: »َٗٗل ٍٚوب

 ٪ًٓسْن ٍهي اٛضؼ تٌجت هوب ٚلّْب اٛظٍاد ذَلٕ الصٕ سجحبى. ٗطٛطٍى ٪٠ْ ٪ٗسْٗن يلوتِ ٍهب

 (.36 34 ،33: 36) «ًٗلوَى ٟ ٍهوب

 ث٫هكبض اٛثساى ٪ضاؾٖ ٮح٘ب٧ ٚصلٙ ٪حوبضّب، هي اًٝتٓبو لُطؼ َّ ٮًوب اٛضؼ ٮح٘ب٧ ٪ى ْٛوب

 ضطاً ٍٮى ْر٘ط ذ٘طاً ٮى -السً٘ب ح٘بتْن ٪حوبض ٍّٖ ٪يوبلْن هي اًٝتٓبو لُطؼ َّ ٮًوب اٛضٍاح

 .-ْطط

 ٚبلًطرَى يبز حت٢ هٌبظل ٖسضًبُ الٗوط ٍ: »هٌعلِ ْٖ الٗوط س٘ط هخل ٪ذط١ زٟئل ٌّبلٙ حن... 

 ٪ثػبض يي ٌٗوحٖ الٗوط ٪ى ْٛوب ال٘بثس، الٌرل سًّ ٍَّ( 39: 36) «الٗسٗن

 277: ظ يٗبئسًب،                        

 اًٝسبى ٚصلٙ قلى، هب ٫ٍٚ٘ل الهَْض ٮل٢ ًَٗز حن ٧ٗ، ضٖ هٌِ ٗج٢ٗ ٟ حت٢ ْط٘ئبً ض٘ئبً الٌبنطٗي

 ْط٘ئبً ض٘ئبً الٌٗع ْٖ ٫ٗذص حن الجسض ل٘لٔ ٚبلٗوط -الٛوبل حس٘ ٮل٢ يوطُ سٌٖٟ ْٖ ٌٗوَ ٌٗوَحن
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 ثس٪ٚن ٚوب: »٧ ثٔس١ ٚوب ًَٗز الٗ٘بهٔ َٗم حن ٍضْبتبً، ضهبزاً ٍٗػ٘ط التطاة ْٖ ٍٗؿل ٗوَت حت٢

 .ح٘بتِ ق٘لٔ ثِ ال٠غٗٔ الًبلٗٔ العٗبزات يي هتحل٥لًب ًَٗز ،(29: 7) «تًَزٍى

 الٌبنطٗي، ٪ثػبض يي ذٖٓ ٍٮًوب رسوِ، هي ٧ٗ ضٖ هٌِ ٌٗٗع لن ّصُ، هٌبظلِ ْٖ الٗوط ٪ى ٚوب ٍ

 آًػبل حن الجسى، يي للطٍح آًػبل الوَت ٍٮًوب ٧ٚ، ضٖ ٪ٕٜ ثبلوَت هٌِ ٢ٌٓٗ ٟ اًٝسبى ٚصلٙ

 ٮل٢ ٗر٘ٛل ٍٮًوب الطٍح، ّٖ ٍالطٍح الوبزٓ، ّٖ ٍالوبزٓ ٪ذط١، يٌبغط ٮل٢ ٍتجس٘لْب الجسى ٪رعا٧

 .الوستَضٓ اٛرعا٧ ٗجػطٍى ٟ ًْٛن الٗوط، ٪حَال ْٖ ٍٚوب ٢ٌْ، ٪ًِ الزْبل

 :٪ذط١ ًبح٘ٔ هي...  الًٗل٘ٔ اٛزلٔ

 ثطاّ٘ي ٪ُذط١ ًبح٘ٔ م ٌٍّب٘ الوًبز، ٮل٢ يطٗٗٔ ثػ٠ت توتٜ التٖ اٙٗبت هي ٗس٘طٓ ًوبشد ّصُ

 :ٚبلتبلٖ الوًبز تخجت الحٛ٘ن الصٚط ْٖ يٗل٘ٔ

. ْس١َٛ ْلرٕ يلٗٔ ٚبى حن. ٗٔو٢ٌ هٌٖ هي ًكٓٔ ٗٙٔ ٪لن. سس١ٖ ٗتط٘ ٪ى اًٝسبى ٪ٗحست... »

 (.40 -36: 75) «الوَت٢ ٗحٖ٘ ٪ى يل٢ ثٗبزض شلٙ ٪ل٘س. ٍاًٟخ٢ الصٚط العٍر٘ي هٌِ ْزًل

 (.115: 23) «تطرًَى ٟ ٮلٌ٘ب ٍ٪ًٛن يجخبً ذلٌٗبٚن ٪ًوب ٪ْحسجتن» 

 ْٖ اًٝسبى ذلٌٗب لٗس: »تَٗٗن ٪حسي ْٖ ذلٕ ٪ًِ ضَن ٍّٔولًب، سس١ٖ اًٝسبى تط٘ ٮى ٪رل

 (.70: 17) «تٓؿ٘لًب ذلٌٗب هوي ٚخ٘ط يل٢ ْؿلٌبّن ٍ( »4: 95) «تَٗٗن ٪حسي

 278: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪ٍ السً٘ب، ح٘بتْن ْٖ ْٗسْٗن ّبزٚ زًٍوب ْٗٔوٓلَا ٪ى الػٌى، ْٖ ٍيجج ثبلرلٕ لًت اّٝوبل شلٙ ٮى

 ٍهب يولَا، ثوب ٪سب٬ا الصٗي ثبلحس٢ٌ ٪حسٌَا للصٗي رعا٧ٚ زًٍوب الوَت ثًس ْٗٔولْن حن ْٗسْٗن ٪ى

 ٟ حن ْٗسْٗن، ٪ٍ ٗٔػلحْن، هب ٮل٢ ْٗسْٗن ٟ حن ؾبلَى، يج٘س يٌس ٖسٗطُ يل٘ن ٚوَل٢ٖ ٮٟ ّصا

 .ٍّساٗتْن؟ ضيبٗتْن يلِ٘ ثوي ٍلًجبً ٮّوبلًب ٮٟ ّصا ْْل ح٘بتِ، ق٘لٔ يول ثوب ٚلًب ٗزبظٕ

 نَْضّب ثًس ٮًتبرْب تط٘ حن السً٘ب، الح٘بٓ ْٖ ٍاستًسازاتِ ٚوبٟتِ ثٯنْبض اًٝسبى استخوبض ْتط٘

 ... ٚج٘طاً يلَاً شلٙ يي  ٍتًبل٢ تجبض٘ الطة ٍحبضب ًبح٘ت٘ي، هي ٍلَُ ٮّوبل شلٙ الٗ٘بهٔ، َٗم

 ٚوي ه٭هٌبً ٚبى ٪ْوي( »36 -35: 68) «تحٛوَى ّٚ٘ هبلٛن. ٚبلوزطه٘ي الوسلو٘ي ٪ٌْزًل» 

 الصٗي ني شلٙ ثبقلًب ثٌْ٘وب ٍهب ٍاٛضؼ السوب٧ ذلٌٗب هب ٍ( »18: 32) «ٗستٍَى ٟ ْبسٗبً ٚبى

 اٛضؼ ْٖ ٚبلوٓسسٗي الػبلحبت ٍيولَا ٨هٌَا الصٗي ًزًل ٪م. الٌبض هي ٚٓطٍا للصٗي َْٗلٌ ٚٓطٍا
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 ٚبلصٗي ًزًلْن ٪ى الس٘ئبت ارتطحَا الصٗي حست ٪م( »28 -27: 38) «ٚبلٓزٛبض الوتٗ٘ي ًزًل ٪م

 (.21: 45) «ٗحٛوَى هب س٧٩ ٍهوبتْن هح٘بّن سَا٧ٖ الػبلحبت ٨هٌَايولَا

 ًًلن اٛضؼ، ْٖ الوٓسس الٓبسٕ الوزطم ٍث٘ي الوػلح الو٭هي الوسلن ث٘ي التسَٗٔ ٪ى ًًلن ٚلٌب ٍ

 ٪ٍ الزعا٧، ْٖ ثٌْ٘ن ٗسَٕ ٪ى هي ٍ٪حٛن ٍ٪يسل ٪يعّ  تًبل٢ ٍالل١ِ ٍالحٛؤ، الًسل ذ٠ِ شلٙ ٪ى

 ٍْٗٔولْن ٮق٠ٖبً رعا٬ّن ٗتط٘ ٪ٍ ٛيوبلْن، ٍٍْٕ زًٍوب سَا٧ٚ يل٢ ٚل٣ب ٗزبظٕ ٪ى: ٮق٠ٖبً تطِٚ ْٖ

 !.سس١ٖ

 هب ٮل١ب لًٞسبى ل٘س ٪ى ٍ» تس٢ً ثوب ًٓس ٚل تزع١ ْْ٘ب الوَت، ثًس ح٘بٓ ٌّب٘ تٛي لن ْلَ

 الزعا٧، ثساض ل٘ست ًْٛب ٍْبٖبً، رعا٧ السً٘ب الح٘بٓ ْٖ ٧ ٍالوسٖ الوحسي ٗزع١ ٟ ٪ًِ ضَن «س٢ً

 الحبٚو٘ي، ٍ٪حٛن الًبلو٘ي ضة ٚطاهٔ هي هسٞ شلٙ ْٖٓ شا٘ ٮش

 279: ظ يٗبئسًب،                        

 ثٗبزض ل٘س ٍلٌِٛ شضٓ هخٗبل يولِ يي ًٗعة ٟ ٪م ضط، ٪ٍ ذ٘ط هي يج٘سُ يولِ هب ٗزْل ٮًِ ْْل

 الػبلح ث٘ي ٗسَٕ٘ ٍلٌِٛ ٍٗٗسض ًٗلن ٪م «تس٢ً ثوب ًٓس ٚل لتُزع١: »الوَت٢ ٗحٖ٘ ٪ى يل٢

 للصٗي َْٗل ٚٓطٍا الصٗي ني شلٙ» شٗب٘ ٍٟ شا٘ ٟ ٠ٚ ثْن؟ ٍرَضاً ٍنلوبً ثرلِٗ لًجبً ٍالكبلح

 الو٭هٌ٘يُ ٪ى حبل الٓطٗٗ٘ي، ث٘ي ٗسَٕ ٪ى ٍ٪يسل ٪يع٢ الًسل ٍالحَٓٛن( 27: 38) «الٌبض هي ٚٓطٍا

 ٍلصاتْب ذ٘طاتْب ًبلَا الٓزبض ٍ٪ى الػبلحبت، ٍ٪يوبلْن ٝٗوبًْن السً٘ب ذ٘طات هي الٛخ٘ط حطهَا

 !.ٗطتَْى ٚوب يلْ٘ن ٍقَُا ٍثَُا الل١ِ، يجبز يل٢ ٍَػجبً نلوبً

 الصٗي ل٘زعٕ ٍ( »15: 20) «تس٢ً ثوب ًٓس ٚل لتزع١ ٪ُذْٓ٘ب ٪ٚبز ٪اتٌ٘ٔ السبئ ٮى١: »٪رل

 (.31: 53) «ثبلحس٢ٌ ٪حسٌَا الصٕ ٍٗٓزع١ يولَا ثوب ٪سب٬ٍا

 ٨ٕ هي الطثى حَال٢ تستُطٔ التٖ الوًبز، حَل الٗط٨ً٘ٔ الجحَث هي ٖل٘لٔ ًوبشد ٍشٗب٘ ْصا٘

 ٍْٖ اًٝز٘ل ْٖ الوجْوبت اٙٗبت ثطصاش الجٌ٘٘بت اٙٗبت ّصُ تٗبضى ّٚ٘ ٍحٌ٘صا٘ الحٛ٘ن، الصٚط

 ٪غل ْٗٔولَا ٪ى الس٠م يلْ٘ن الٌج٘٘ي هي ثٌْ٘وب ٍهي ٍي٘س٢ لوَس٢ تستسَُ٘ى ّْٛ٘ التَضآ،

 ؾطٍضٓ ٟ التٖ ٍحبٟتْن الوبؾ٘ي ٍ٪سوب٧ الُبثطٓ الحَازث شٚطٗبت هي الًْسٗي ْٖ هب ضَن الوبز

 !.تصٚبضّب ْٖ ٪ح٘بًبً حسي ٍٟ



221 
 

 ض٘ئبً الًْسٗي هي ٗحط٥َْا لن ٪ًْن اٖٛسه٘ي الٛتبة ٪ّل يي شا٘ ٮى ًصٍز ٪ى اٍٛل٢ هي ْْل

 هب ٪ّن٘ تطَٚا ٪ًْن: الٛبْطٓ الٓطٗٔ ثْصُ الًهبم الٌج٘٘ي ّ٭٧ٟ ٚطاهٔ هي يٌسئصٚ رطّائِ هي ٌْوس٘

 .الوًبز؟ ٍَّ ثج٠َِ ٪هطٍا

 ْسطَٖا حط١َّْب ٪ى: ٪سٓبضّن يل٢ الوتًسٗي ًٍَثٟد الس٠م، يلْ٘ن يٌْن الَغوبت ّصُ ًصٍز ٪م

 يي الجَلػَ٘ى ترل١ع ٍٚوب الًصاثّ يي ٗترلػَا ٍلٖٛ الوًبز، ٨ٗبت رل١ هٌْب سطَٖا ْ٘وب

 ٚوب ضصاشاً ٮل١ب -ٍالٌبض الزٌٔ شٚط ٗتطَٚى الجَلػَ٘ى ْْ٭٧ٟ! الٌبض رح٘ن ٍيي الًول٘ٔ الططائى

  ٨ٗبت ٪ّن تطَٚا لْن هب الًول٘ٔ، ثبلتطبضٗى هًتٌَٗى ٍّن الَْ٘ز ثبل ْوب -سلٓت

 280: ظ يٗبئسًب،                        

 .ههْطٗب؟ ٍضا٧ُ التَضآ

 ح٘بتِ ثصٚطٗبت ًج٘بً ٗصٚط ٟ الًْسٗي، يل٢ ثْ٘وٌتِ ٍٗطْطِ الٌج٘٘ي، سبحٔ يي ٗصٍز ٮش الٗط٨ى ٍ

 ٍثٌٟ٘بت تٗبضٗط هي ٮلْ٘ب ٍهب ٍالجطّبى ٍالوًبز التَح٘س: الْبهتبى ّبتبى ٍْْ٘ب ٮٟ التجلُ٘٘ٔ الطسبل٘ٔ

!!!... 

 ٖٟ٘وبً هخلًب ٪ٍ اٛغل اًٝز٘ل الحَاضٕ، ثطًبثب ٮًز٘ل تًتجطٍى -٪سلٓتن ٚوب -ٮًٛن: اًز٘لٖ قبلت

 الوًبز؟ شٚطٗبت هي ٗػسٟٖٛن هب ِْ٘ ْْل الٗ٘٘ؤ، لتًبل٘وِ

 هب ٮل٢ ٗحتبد ٪ٍ ٧ٗ، ضٖ ًٗبضؾِ الًٗل زل٘ل ٮى ْْل ٗٛي، لن ٪م ٪ٗؿبً ِْ٘ ٪ٚبى سَا٧: ... الوٌبنط

 .ًٗبؾسُ؟

 الٛخ٘ط ٧ٓ الطٖ الٗ٘ؤ الوس٘ح تًبل٘ن هي ٗحول ٚتبة ٪حسي الحَاضٕ ثطًبثب ٮًز٘ل ًًتجط ٮًوب ًحي ٍ

... 

  الزسوبًٖ ٍالوًبز ثطًبثب ٮًز٘ل                        

 

 22 ْٖٓ ٍالزٌٔالٌبض، الوًبز تٓبغ٘ل ْٖ الزل٘ل اًٝز٘ل ّصا ْٖ هت٥َْطٓ ٨ٗبت ٌّب٘ ٍٮى١ ٪رل،

 :ٚبلتبلٖ اٛغل ّصا حَل ثٌ٘٘بت ٨ٗبت هٌِ ْػل 222 هي ْػ٠

 الوًبز حَل ثطًبثب ٍاًز٘ل الٗط٨ى هي الٌع تَإْ

 :ٖصاضٓ هٌِ ٍٟ ٌْب٧ ًٗتطِٗ ٟ رسن
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 لوب ٍٖٓبً الجٗب٧ ٌٗبست ٚوب الزسوبًٖ الوًبز حَل تػطٗحبت الحَاضٕ ثطًبثب ٮًز٘ل ْٖ ٌّبلٙ

 ٮل٢ ٗصّت ٟ الزسس ٚبى ٮشا -الزٌٔ ٪قًؤ ٮشاً ٫ٗٚل ٧ٚ ضٖ ٫ْٕٜ: ».. ٖبئلًب الٗط٨ى، هي ٖسٛهٌبُ

 .-ضٍح ًْٛب الجتٔ ٟ -الٌٓس؟ ّل -ٌّب٘

 .ًزبسٔ زٍى الكًبم ٗجطظ ّٚ٘ ٍلٛي. الٓطزٍس ْٖ الوجبضَٚى ٮشاً ٪٫ٗٚل: ثكطس ٪ربة

 281: ظ يٗبئسًب،                        

 ٗططة؟ لن ٫ٗٚلَ لن ٮشا الزسن ٌٗبلْب ثطٚٔ ٪ٕ: ٗسَو ٪ربة

 ثكطس ٗب ٧ ترك٢ ٍلٌٛٙ. الووزٛس ٧ الطٖ ٮل٢ ثبلٌسجٔ التوز٘س َٗٛى ٪ى ال٠ئٕ هي ٪ًِ الو٭ٚس هي

 للٓسبز ٖبثلٔ ٪قًؤ ٫ٗٚل الحبؾط الَٖت ْٖ الزسن ّصا ٛى ًزبسٔ، ٗجطظ ْٚصا قًبهبً ٪ى نٌٙ ْٖ

 ٍذبلساً لٜلن ٖبثل ٍَ٘ط للٓسبز ٖبثل َ٘ط الزٌٔ ْٖ َٗٛى الزسن ٍلٛي. الٓسبز ٗحػل ٍلْصا

 (.11 -1 1: 174 ثطًبثب) «ْسبز ٪ز٢ً تُحسث ٟ ْْ٘ب ي٘ت ٟ التٖ ٍاٛقًؤ ضٗب٧ٚ، ٚل هي ٍذبل٘بً

 ٚصلٙ السً٘ب، ٚكًبم ٍٚخبْٔ حٗبلٔ لِ ل٘س الزٌٔ قًبم ٪ى: الٌٟ٘ط ث٠ٛهِ الس٠م يلِ٘ الوس٘ح ًٌٖٗٓ

 .الٗط٨ى هي تٓػ٘لِ ٪سلٌٓب ٚوب ٍّصا هتٌبسٗبى، هتٌبسجبى ْْوب الزٌٔ، ْٖ الزسن

 :ثطًبثب ٍٮر٘ل الٗط٨ى ًهط ْٖ الزٌٔ سًٔ

 :ٍالٌبض الزٌٔ ٪ٗي

 ثطه٘تْب اٛضؼ ٪ى ٚوب ثطه٘تْب، ٍالسوَات ثطه٘تْب اٛضؼ هي ٪ٚجط الزٌٔ ٮى. لٙ ٪َٖل الحٕ ٍ» 

 (.10: 17 ثطًبثب) «ضهل حج٘ٔ هي ٪ٚجط

 هي ٪ٚجط ٪ًْب ٟ ٍحسّب، السوَات ٍهي ٍحسّب، اٛضؼ هي ٪ٚجط الزٌٔ ٪ى ثصلٙ ًٌٖٗ الوس٘ح ٫ٚى

 السوب٧ ًٚطؼ يطؾْب رٌٔ ضث٘ٛن هي هُٓطٓ ٮل٢ سبثَٗا: »َٗٗل ْٯًِ الٗط٨ى ًٗبضؼ لٖٛ الوزوَو

: 3) «ٍاٛضؼ السوَات يطؾْب ٍرٌٔ ضثٛن هُٓطٓهي ٮل٢ سبضيَا ٍ( »21: 57) «ٍاٛضؼ

133.) 

 هطٛلٔ يي الزَاة ِْ٘ هعٗس الٗط٨ى ٍْٖ الزٌٔ، سًٔ ْٖ ٗتػبزٖبى ٍثطًبثب الٗط٨ى ٌْع شا٘ ٮش ٍ

 ْل٘ٛي ٚصلٙ ٚبًت لَ الزٌٔ حن الٌبض؟ ٫ْٗي ٍاٛضؼ السوَات تَسى الزٌٔ ٚبًت ٮشا: السًٔ ّصُ

 !.هَرَزٓ الزٌٔ ٛى الحبؾطٓ الحبل ْٖ رٌٔ ٚلِّ الًبلن

  ّصُ ٍضا٧ ٨ذط يبلوبً ٌٖٗٓ ٟ الٗط٨ى ح٘ج السبثًٔ، السوب٧ َْٔ الزٌٔ ٪ى: الزَاة ٍ

 282: ظ يٗبئسًب،                        
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 سسضٓ يٌس. ٪ُذط١ ًعلٔ ض٨ُ لٗس ٍ: »ٖبئلًب ٪ٗؿبً للٌبض اٍ للزٌٔ هٛبًبً ٍٗخجتِ ثل ٍالسوَات اٛضؼ

 ال٢ تط٘ط اٙٗبت ٍّصُ( 16 -13: 53) «ُٗط٢ هب السسضٓ ُٗط٢ ٮش. الو١ٍ٫ رٌٔ يٌسّب. الوٌت٢ْ

 .«اٛيل٢ ثبْٟٕ َّ ٍ» اْٙبٔ ٪يل٢ ٮل٢ الوًطاد ٮل٢ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ًجٌ٘ب يطٍد

 يل٢ حٌ٘صا٘ الٌّ٘طُ ٪ٖساهِ ٍؾى ْٗس ٍالسوَات، اٛضؼ هي ًًطْْب التٖ اْٙبٔ َْٔ َّ ٪ْٕ

 ْْٖ ثْوب، هح٘كٔ اٛضؼ، السوَات ّصُ يي ذبضرٔ ٍّٖ الوٌت٢ْ، سسضٓ ٮل٢ حن السبثًٔ، السوب٧

 ْٖ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ثلٍ ْٗس الطحؤ، ّٖ السسضٓ ح٘ج السً٘ب، الح٘بٓ ْٖ الطحؤ هٌت٢ْ

 رٌٔ يٌسّب... » الوٌت٢ْ السسضٓ ٮل٢ اٟيل٢ إْٛ ٮل٢ السًَ٘ٗٔ، الطة ضحؤ هٌت٢ْ ٮل٢ هًطارِ

 شا٘ ٍٮش ٍالسوبٍٗٔ، اٛضؾ٘ٔ اْٙبٔ ّصُ يي ذبضرٔ السسضٓ، يٌس تَٛى الو١ٍ٫ ْزٌٔ «الو١ٍ٫

 تسٍض ثوب السائطٓ ٮحبقٔ ثْوب هح٘كٔ ًْٛب ٍاٛضؼ، السوَت ٚسًٔ الزٌٔ سًٔ ٪ى ْٖ هطٛلٔ ٠ْ

 !!!شا٘ هخل ٪ٍ يلِ٘

 :الوٗسسٔ الٛتت ْٖ الزح٘ن

 الٛبْطٗي لًٌٔ ٟرل. الل١ِ ثًسل هلًَى هٛبى هي لِ ٗب...  الزٌٔ ؾس٘ ٍّٖ ٍاحسٓ الزح٘ن» 

: 10 اَٗة) «٪ثسٕ ذَِ ثل ٌّب٘ ًهبم هي ل٘س: الل١ِ ذل٘ل اَٗة يٌْن ٖبل الصٗي ٍالوٌجَشٗي

 ٪ثًَب زاٍز ٖبل ٍ» «ٗوَت ٟ ٍزٍزّن ٌٗكٖٓ ٟ لْ٘جْن ٮى» الوٌجَشٗي ْٖ الٌٖ ٪ضً٘ب ٍَٗٗل( 22

 (.24: 66 اضً٘ب) «ضسٗسٓ ٍيبغٓٔ ٍٚجطٗتبً ٍغَايٕ ثطٖبً يلْ٘ن ٗوكط حٌ٘ئص ثبٚ٘بً

 ٍاٛضائٙ الخوٌ٘ٔ ٍالخ٘بة الك٘جٔ للحَم حٌ٘ئص ٚطاّتْن ٪ضس هب تسًبً ذكبٍٓ هي لْن تج٘بً» ثطًبثب ْٖ ٍ

 .الَح٘طٓ

 الجٛب٧ هى اٛل٘ن ٍالًصاة الوحطٔ ٍالزوط اللصائ ٍاللْت الزَو ٗسٗوْن هب ٪ضس هب... 

 283: ظ يٗبئسًب،                        

 ... الطسٗس الوط٥

 ٚل ْٖ الًصاة ًٗبًٖ ضرلًب تػَضٍا. اٛل٘ن الًصاة ّصا ًٗبًَا ٪ى هي ًََٗٛا لن لَ لْن ذ٘ط حٗبً... 

 ٪لوبً ّصا َٗٛى ٮلّب ٍ ٪ذجطًٖ. ثِ ٗستْعئَى الزو٘ى ثل. لِ ٗطحٖ هي حَنٛ ٍل٘س رسسُ هي ربضحٔ

 التٖ اٟٙم ٚل ّٚٓٔ ْٖ الل١ِ ٍؾى لَ ٮًِ ثبلحٕ لٛن ٪َٖل ًٖٛ. الزح٘ن لًٌ٘ن ّصا ٮى...  هجط٥حبً

 هي ٍاحسٓ سبئ اٛذط١ الٛٓٔ ٍْٖ. السٗي َٗم حت٢ سً٘بًًَْب ٍالتٖ الًبلن ّصا ْٖ الٌبس يبًبّب

 ٪هب. اًٝسبى ٗس يل٢ ت٫تٖ الًبلو٘ٔ ٛى. الًبلو٘ٔ الوحي ضٗت ثسٍى الوٌجَشٍى ٟذتبض. الحز٘ن ٪لن
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 الركبٓ س٘ػلِ الصٕ ٪ضس٘ ْوب. اٝق٠ٔ يل٢ لْن ضٓٗٔ ٟ الصٗي الط٘بق٘ي ٗس ًْل٢ اٛذط١

 ٛى. ٍالًَٗل ٍالجٛب٧ اٛسٌبى غطٗط ٪ضس هب. لْجْن ٗرّٓ ٟ الصٕ الٗبضس الجطز ٪ضس٘ هب. اٛضٗ٘ب٧

 (.19 -1: 60 ثطًبثب...« ) يًَْ٘ن هي زٖ٘ٗٔ ٚل ستزطٕ التٖ السهَو هي ٪ٖل اٛضزل هب٧

  ٍالزح٘ن الٗط٨ى                        

 

 ٍٖس الٌبض، رح٘ن حَل الٛتت ٍسبئط الحَاضٕ ثطًبثب ًٗل ْٖ الوس٘ح، ًهطات هي ًوبشد ّصُ

 :ٖبئلٔ الحٛ٘ن الصٚط هي ٨ٕٗ ظٗبزٓ هى َٗاْْٗب

 ٚل ًزعٕ ٚصلٙ يصاثْب هي يٌْن ٗرّٓ ٍٟ ْ٘وَتَا يلْ٘ن ٗٔٗؿ٢ ٟ رٌْن ًبض لْن ٚٓطٍا الصٗي» 

 ٗتصٚط هب ًًوٟطٚن لطن ٪ٍ يٌول ٌٚب الصٕ َ٘ط غبلحبً ًًول ٪ذطرٌب ضثٌٛب ْْ٘ب ٗػكطذَى ٍّن. َٚٓض

 الٛبْط َٗٗل ٍ( »37 -36: 35) «ًػ٘ط هي للهبلو٘ي ْوب ْصٍَٖا الٌصٗط ٍرب٧ٚن تصّٚط هٓي ِْ٘

 (.40: 78) «تطاثب ٌٚت ٗبل٘تٌٖ

 الْ٘ب ًط٘ط ٪ًّب ٮلّب ْْ٘ب الٓػل ثبلَٗل ٫ًتٖ ٪ى ّصا ٚطاسٌب ْٖ ًتوٛي ٟ التٖ اٙٗبت ّصُ ٮل٢ ٍهب... 

 .ٮضبضٓ

  ٚبى ٍٮى الحٛ٘ن، الصٚط ٍهي ٨ٕ الحَاضٕ ثطًبثب ٮًز٘ل ْٖ الوًبز ًػَظٓ تَإْ ْٗس

 284: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍاًٝصاض ثبلزٌٔ التجط٘ط ٗٛطّض ٪ى الس٠م يلِ٘ للوس٘ح ٗحٕ ٍٖس...  ٍ٪ٍؾح هٌْب ث٫ٚخط ٫ٗتٖ الٗط٨ى

 الًْس ٨ٗبت ٪ى ٍلَ اٛذ٘ط، الَ٘م شٚطٗبت يي ٍاستُٓلت َٓلت التٖ ٮسطائ٘ل ث٘ت ٖجبل ثبلٌبض،

 التٛطاض ّصا ٧ٙ يت هي ضاحٔ ْٖ الس٠م يلِ٘ الوس٘ح لٛبى ِْ٘ ثٗ٘ت الوًبز حَل -الجٌ٘٘بت -الًتٕ٘

 هٓي يل٢ ٍيول٘ٔ، يٗبئسِٗ ًٍَاه٘س ٪حٛبم هي الس٠م يلِ٘ هَس٢ ثِ ثًٔج ثوب الّب ٗٔجًج لن ح٘ج

 ٨ٕ يل٢ ٗكجْٗب حن ْل٘طارًْب الوًبز، َٗم حَل -ثطًبثب -الػسٔ اًٝز٘ل ٨ٕ يي الٓحع ٗطٗس

 «.1» ٍالٌػٓٔ ثبلًسل ٖبؼ َّ هب ل٘ٗؽ حن الوَرَزٗي، ثبلًْسٗي ٗٗبضًْب حن الٗط٨ى،

 ث٘ي الربلس الحٕ هتحطٕ السٖٕ٘، الحطّ الجبحج يل٢ لتحٕٗ٘ ٮًِ: ٪َٖل حٗبً: اًٝز٘لٖ الكبلت

! تػبزٔ هي ْ٘بلْوب يٌِ٘، يل٢ ٍٗؿًْوب الحَاضٕ ثطًبثب ٍاًز٘ل الٗط٨ى ٗٗجٟل اى السوبٍٗٔ الٛتبثبت

 الًْسٗي يل٢ حن! الٌ٘٘طٓ لتًبل٘وِ تػسٗٗبًتٛو٘لًب الوس٘ح ٮًز٘ل يل٢ ٍضْطٖٔ ّ٘ؤٌ هي للٗط٨ى ٗب حن
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 هي ْْ٘وب ثٖٗ لوب ٍتػسٗٗبً ٪ٍّبم، ٍذطاْبت ٪ح٠م ٪ؾُبث هي ْْ٘وب تسذّل لوب تعٗ٘ٓبً الوَرَزٗي

 .الَحٖ حٕ

 السيَٓ ْٖ الحٛ٘ن الصٚط شٚطٗبت هي ٧ٚ ضٖ ثسطز يلٌ٘ب تٌٓؿل ٪ى ًطرَ٘ ٪ستبش ٗب ٪ذ٘طاً ٍ

 ٍٖس تَٗلَى ٚوب الٗط٨ى ٗكلى لٖٛ ٍالوًبز التَح٘س ٛغل ثبلٌسجٔ الٌج٘٘ي ث٘ي الوتَاتطٓ الطٚ٘عٓ

 الَحٖ ضربل هي ٪ٖطاًِ ًجٖ ٚل ٗػسٔ اٛغل٘ي، ّصٗي ْٖ تتط١، الَحٖ لسيَات حبْلًب ًَٗل،

 -... اٛذ٘ط َٗم الزعا٧ ٍ الوًبز تٓبغ٘ل يل٢ -هٌْب الطثى ظّب٧ الٛطٗؤ، ٨ِٗ تطتول ٍٚوب...  ْْ٘وب

 .السٗي َٗم ٍاٛرط الٓؿل ٍلٛن
__________________________________________________ 

 ٍذلَز ٍالٌبض ٍالزٌٔ الوًبز يي الجحج تٓػ٘ل ْْ٘ب ثطًبثب اًز٘ل هي ْػلًب 22 ٗلٖ ْ٘وب/ -(1) 

 .الًصاة

 178 ٮل٢ 169 ٍ 141 ٍ 137 ٮل٢ 135 ٍ 60 ٮل٢ 58 ٍ 56 ٮل٢ 5 1: 1 الٓػل

 285: ظ يٗبئسًب،                        

  الٗط٨ى ْٖ ٍالٌجَ٘ى الوًبز                        

 

 (:و) ًَح

 يصاة يل٘ٛن ٪ذبِ ٮًٖ َ٘طُ ٮلِ هي لٛن هب الل١ِ ٪يجسٍا َٖم ٗب ْٗبل َٖهِ ٮل٢ ًَحبً ٪ضسلٌب لٗس» 

 «٪ل٘ن َٗم يصاة يل٘ٛن ٪ذبِ ٮًٖ الل١ِ ٮٟ تًجسٍا ٪ٟ هج٘ي ًصض لٛن ٮ٢٥ً( »... 59: 7) «يه٘ن َٗم

 ٍ( »39: 11) «هٗ٘ن يصاة يلِ٘ ٍٗحل ٗرعِٗ يصاة ٫ٗتِ٘ هي تًلوَى ْسَِ( »26 -25: 11)

 يططات ٍٮل٢( 18 -17: 71) «ٮذطاربً ٍٗرطرٛن ْْ٘ب ًٗ٘سٚن حن. ًجبتبً اٛضؼ هي ٪ًجتٛن الل١ِ

 ... ْٚصُ اٙٗبت

 (:و) ٮثطاّ٘ن

 ذلٌٖٗ الصٕ. الًبلو٘ي ضة ٮٟ لٖ يسٍٗ ْٯًْن. اٖٛسهَى ٨ٍثب٬ٚن ٪ًتن. تًجسٍى هب ٪ْط٪ٗتن ٖبل» 

 ٪قوى الصٕ ٍ( »82 ٍ 78 -75: 26) «السٗي َٗم ذك٘ئٌٖ لٖ ُٗٓط اى ٪قوى ٍالصٕ...  ْٗسٗي َْْ

 ٍٟ...  الًٌ٘ن رٌٔ ٍضحٔ هي ارًلٌٖ ٍ( »82 ٍ 78 -75: 26) «السٗي َٗم ذك٘ئتٖ لٖ ُٗٓط اى

. للوتٗ٘ي الزٌٔ ٍ٪ظلٓت. سل٘ن ثٗلت الل١ِ ٪ت٢ هي ٮٟ. ثٌَى ٍٟ هبل ٌٗٓى ٟ َٗم. ٗجًخَى َٗم ترعًٖ
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. ٌٗتػطٍى ٪ٍ ٌٗػطًٍٛن ّل الل١ِ زٍى هي. تًجسٍى ٌٚتن هب ٪ٗي لْن ٍٖ٘ل. للُبٍٗي الزح٘ن ٍثٔطظت

: 26) «الو٭هٌ٘ي هي ْتَٛى ٚطٓ لٌب ٪ى ْلَ..  ٪روًَى اثل٘س ٍرٌَز. ٍالُبٍٍى ّن ْْ٘ب ْٛجٛجَا

85 ٍ 87 95 ٍ 102.) 

 (:و) هَس٢

  ٍ٪ٖن ْبيجسًٖ ٪ًب ٮٟ ٮلِ ٟ الل١ِ ٪ًب ٮًٌٖ. َٗح٢ لوب ْبستوى اذتطتٙ ٪ًب ٍ» 

 286: ظ يٗبئسًب،                        

 ٟ هي يٌْب ٗػس١ًٙ ٠ْ. تس٢ً ثوب ًٓس ٚل لتزع١ ٪ذْٓ٘ب ٪ٚبز ٨ت٘ٔ السبئ ٮى. لصٖٚ الػ٠ٓ

 ٚصّة هي يل٢ الًصاة ٪ى ٮلٌ٘ب ٪ٍحٖ ٖس ٮًب( »16 -13: 20) «ْتطز١ َّاُ ٍاتجى ثْب ٗ٭هي

 يٌِ ٪يطؼ هٓي...  يلوبً ٧ٚ ضٖ ٚل ٍسى َّ اٟ ٮلِ ٟ الصٕ الل١ِ ٮلْٛن ٮًوب( »48: 20) «ٍتَل٢

 هي َٖهٙ ٪ذطد ٪ى ث٩ٗبتٌب هَس٢ ٪ضسلٌب لٗس ٍ( »100 ،98: 20) «ٍظضاً الٗ٘بهٔ َٗم ٗحول ْٯًِ

 ٖبل ٍ( »5: 14) «ضَٛض غج٘بض لٛل ٙٗبت شلٙ ْٖ ٮى١ الل١ِ ث٫ٗبم ٍشٚطّن الٌَض ال٢ الهلوبت

 ٮًٖ َٖم ٗب ٍ( »27: 40) «الحسبة ثَ٘م ٗ٭هي ٟ هتٛجط ٚل هي ضثٛن ٍ ثطث٢ يصت ٮًٖ هَس٢

 ( ...33 -32: 40) «يبغن هي الل١ِ هي هبلٛن هسثطٗي تَلَى َٗم. التٌبز َٗم يل٘ٛن اذبِ

 (:و) هطٗن اثي ي٘س٢

 ٍالعٚبٓ ثبلػ٠ٓ ٪ٍغبًٖ ٌٚت هب ٪ٗي هجبضٚبً ٍرًلٌٖ. ًج٘بً ٍرًلٌٖ الٛتبة ٨تبًٖ يجسالل١ِ ٮًٖ ٖبل» 

 اى( »33 ٍ 31 -30: 19) «ح٘بً ٪ثًج َٗم ٍ ٪هَت ٍَٗم ٍلست َٗم يلٖ٘ ٍالس٠م...  ح٘٘ب زهت هب

 هتَْ٘ٙ ٮًٖ ي٘س٢ ٗب الل١ِ ٖبل ٮش( »51: 3) «هستٗ٘ن غطاـٌ ّصا ْبيجسٍُ ٍضثٛن ضثٖ الل١ِ

 حن الٗ٘بهٔ َٗم ٮل٢ ٚٓطٍا الصٗي َْٔ اتجًَ٘ الصٗي ٍربيل ٚٓطٍا الصٗي هي ٍهكْط٘ ٮلٖٛ ٍضاًْٛن

 ْٖ ضسٗساً يصاثبً ٫ْيصثْن ٚٓطٍا الصٗي ٫ْهب. ترتلَٓى ِْ٘ ٌٚتن ْ٘وب ثٌ٘ٛن ٫ْحٛن هطرًٛن ٮلٖٛ

 ٟ ٍالل١ِ ٪رَضّن َْْْ٘٘ن الػبلحبت ٍيولَا ٨هٌَا الصٗي ٍ٪هب. ًبغطٗي هي لْن ٍهب ٍاٙذطٓ السً٘ب

 ٗب الوس٘ح ٍٖبل هطٗن اثي الوس٘ح َّ الل١ِ ٮى ٖبلَا الصٗي ٚٓط لٗس( »57 -55: 3) «الهبلو٘ي ٗزت

 ٍهب الٌبض ٍه٫ٍاُ الزٌٔ يلِ٘ الل١ِ حط١م ْٗس ثبلل١ِ ٗطط٘ هي ٮًِ ضثٛن ضثٖ الل١ِ ايجسٍا اسطائ٘ل ثٌٖ

 (.72: 5) «٪ًػبض هي للهبلو٘ي

 287: ظ يٗبئسًب،                        
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 التَح٘س حَل -هٌْن الًعم ٪ٍُلٖ -الٌج٘٘ي لسيَات الحٛ٘ن الصٚط شٚطٗبت هي ًوبشد ْْصُ... 

 هي ْٗسٕ ٍالل١ِ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس الٌج٘٘ي ذبتن ترع الوًبز ْٖ اٙٗبت هئبت حن ٍالوًبز،

 .هستٗ٘ن غطاـ ال٢ ٗطب٧

 السبئ يٌس الَٛى حَازث ثصٚط١ التٓػ٘ل ًطرَ٘ استبش ٗب ٍاذ٘طاً: ٍٮسطائ٘لَ٘ى ٮًز٘لَ٘ى ق٠ة

 ... الٛجط١ الٗ٘بهٔ َٗم اٛذ٘طٓ

 :للوٗبضًٔ الوٗسسٔ الٛتت هي الصٚطٗبت ثْصُ الٗس٘س ًكبلت ٪ى ٍثًس ٪رل: ... الوٌبنط

 الًَٛ٘ٔ ٍحَازحْب الٛجط١ الكبهٔ                        

 

 :اًٟز٘ل ْٖ

 ٖل: ٖبئل٘ي آًطاز يل٢ الت٠ه٘ص ٮلِ٘ تٗسم العٗتَى رجل يل٢ ربلس( الوس٘ح) َّ ْ٘وب ٍ: »اٛسّٗ

 ٍللَٖت: ... لْن ٍٖبل ٗسَو ٫ْربة. السّط اًٗؿب٧ ٍ هز٘ئٙ ي٠هٔ ّٖ ٍهب ّصا َٗٛى هت٢ لٌب

 ٍَٖات السوب٧ هي تسٗف ٍالٌزَم ض٧َُ ًٗكٖ ٟ ٍالٗوط الطوس تهلن اٟٗبم تلٙ ؾٕ٘ ثًس

 اٛضؼ ٖبئل رو٘ى تٌَح ٍحٌ٘ئص السوب٧ ْٖ اًٟسبى اثي ي٠هٔ تهْط ٍحٌ٘ئص. تتعيعو السوَات

 .ٚخ٘ط ٍهزس ثَٗٓ السحبة يل٢ ٨ت٘بً اًٟسبى اثي ٍٗجػطٍى

 ٮل٢ السوَات ٪ٖػ٢ هي الطٗبح اٛضثى هي هرتبضِٗ ْ٘زوًَى الػَت يه٘ن ثجَٔ ه٠ئٛتِ ْ٘طسل

 -29: 24 هت٢...« ) اٛثَاة يل٢ ٖطٗت ٪ًِ ْبيلوَا ٚلِ ّصا ض٪ٗتن هت٢ ٪ٗؿبً ٪ًتن ّٛصا...  ٪ٖػبّب

33.) 

 ترلَ ٟ اٙٗبت ّصُ ٚبًت ٍٮى( 34 -7: 21 لَ) ٍ( 33 -3: 13 هط) ْٖ ٍّٛصا ٪رل: الوٌبنط

 ُٖج٘ل الوَيَز الٗبئن ٖ٘بم لَ٘م ٍثطبضات ٮضبضات تَٛى ٪ى ٪ضجِ ٍ٪ًْب رْبت، ْٖ اذت٠ْبت هي

 َّ هب استًطاؼ ْطرب٧ السوبٍٗٔ، الٛتت ْٖ اٝس٠م ضسَل: ٚتبثٌب ْٖ ْػلٌبّب ٚوب الٛجط١ الٗ٘بهٔ

 .ثبلوًبز غلٔ ٪نْط

 288: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٖ ّٛصا الزو٘ى ٗوَت ٨زم ْٖ ٚوب ًِٛ( ... »39 -23: 15 اَٚضًخَس) ٍْٖ ٪رل: اٛسّٗ

 ٍثًس هز٘ئِ ْٖ للوس٘ح الصٗي حن ثبَٚضٓ الوس٘ح. ضتجتِ ْٖ ٍاحس ٚل ٍلٛي. الزو٘ى س٘ح٘ب الوس٘ح

 ٪ى ٗزت ًِٛ. َٖ٘ٓ ٚل سلكبى ٍٚل ضئبسٔ ٚل ٪ثكل هت٢. اٙة لل١ِ الولٙ سلن هت٢ الٌْبٗٔ شلٙ



228 
 

 تحت ٧ٚ ضٖ ٚل ٪ذؿى ًِٛ ٗجكلَْالوَت يس٠ٍ ٨ذط. ٖسهِ٘ تحت اٛيسا٧ رو٘ى ٗؿى حت٢ ٗولٙ

 ٍهت٢. الٛل لِ ٪ذؿِ الصٕ َ٘ط ٪ًِ َْاؾحٗ ٪ذؿى ٖس ٧ٚ ضٖ ٚل ٮى َٗٗل حٌ٘وب ٍلٛي. ٖسهِ٘

 ْٖ الٛل الل١ِ َٗٛى ٖٚ الٛل لِ ٪ذؿى للصٕ س٘رؿى ٪ٗؿبً ًٓسِ اٝثي ْحٌ٘ئصٚ الٛل لِ ٪ذؿى

 .«الٛل

 ٪ذ٘طاً س٘رؿى الوس٘ح ٪ى ٮٟ ثٟ٘ي ٧ٗ ضٖ الجَلػ٘ٔ الوزولٔ الزو٠ت ّصُ هي لٌب ٗت١ؿح ٟ: الوٌبنط

 لل١ِ، ذبؾى يجس ثل ٮلْبً الوس٘ح ل٘س ٮش ٍالتخل٘ج، التَح٘س ْٖ ثحَحٌب ق٘لٔ ًكلجِ ٌٚب هب ٍشلٙ لل١ِ،

 ٚبى هب ٪ًِ ٮل٢ تط٘ط ح٘ج «س٘رؿى» ْٖ ٪ذط١ ًبح٘ٔ هي الوس٘ح لٛطاهٔ هسٝب ٪ٗؿبً ِْ٘ ٪ى ٮٟ

 ٍٟ الٛل، هي ثًؿبً ٚبى ٪ى ثًس الٛل ْٖ الٛل الل١ِ َٗٛى ٚبى ثل اٛذ٘ط، الَ٘م حت٢ لطثِٟ ذبؾًبً

 !.الٛبْطٓ الزبّلٔ الوٗبٟت ْٚصُ ٮٟ الوس٘ح هًبًس ثَلع هخل هي ٌٗٔتهط

 هحتطٖٔ ٍتصٍة الًٌبغط ٍتٌحل هلتْجٔ ٍتٌحل السوَات ِْ٘ تعٍل الطّة َٗم ٮى: ... اٛسّٗ

 .الجطّ ْْ٘ب ٗسٛي رسٗسٓ ٪ضؼ رسٗسٓ ثسوَات ٍيس ٍلٌِٛ ْْ٘ب ٍالوػٌَيبت اٛضؼ ٍتحتطٔ

 ل٘س حن الٛجط١، الكّبهٔ ْٖ الَٛى الحَازث هي ٧ٚ ضٖ ٮل٢ هب ٮضبضٓ اٛذ٘ط ّصا ٍْٖ ًًن: الوٌبنط

 .ّصاشا٘ هي ٮق٠ٖبً ْرٙلَٗ الًتٕ٘ الًْس ٍ٪هب اًٝز٘ل٘ٔ، اٙٗبت ق٘لٔ ًعٞ

 الحٛ٘ن الصٚط هي ثٌ٘٘بت ٨ٗبت اٛستبش ٗستًطؼ ٪ى ضرب٧: ... ٍاٝسطائ٘لَ٘ى اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 .الطٛط ٍلِ

 289: ظ يٗبئسًب،                        

  الٗط٨ى ًهط ْٖ ٍحبزحبتْب الٛجط١ الكبهٔ

 :هٌْب ًوَشربً ٍٮل٘ٛن تػبضٗح ْْ٘ب اٙٗبت هي الٛخ٘ط ٌّب٘ ٍٮى: الوٌبنط

 الجس٧ ح٘ج ٮل٢ الوًوَضات ٍاضتزبو ِْ٘ ثوب الَٛى ٍظلعال ٍسوبٍاتِ ٪ضؾِ هي ٪روى الًبلن ذطاة

... 

 :اٟضؼ ٖ٘بهٔ

 تحسٟث َٗهئص. هبلْب اًٝسبى ٍٖبل. ٪حٗبلْب اٛضؼ ٍ٪ذطرت. ظلعالْب اٛضؼ ظلعلت ٮشا» 

 «العلعلٔ سَضٓ» «لْب ٪ٍح٢ ضثٛٙ ث٫ى. ٪ذجبضّب

 (.4 -3: 84) «ٍتَرل١ت ْْ٘ب هب ٍ٪لَْٗت. هٔسٛت اٛضؼ ٮش ٍ» 

 (.44: 50) «ٗس٘ط يلٌ٘ب حططٌ شلٙ سطايبً يٌْن اٛضؼ تطّٕٗ َٗم» 
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 (14: 73) «هْ٘لًب ٚخ٘جبً الزجبل ٍٚبًت ٍالزجبل اٛضؼ تطرّ َٗم» 

 «ّساً الزجبل ترٙط٢ اٛضؼ تٌط٢ٕ ٍ( »14: 69) «ٍاحسٓ ز١ٚٔ ْسّٚتب ٍالزجبل اٛضؼ حٔوٙلَت ٍ» 

 (.48: 14) «الْٗٛبض الَاحس لل١ِ ٍثطظٍا ٍالسوَات اٛضؼ َ٘ط اٛضؼ تُجسٛل َٗم( »90: 19)

 اٛثساى ٪هبًبت هي ْْ٘ب يوب ٍتتحلل ٍتترل٢ يٌ٘ٓبً هسٝا ٍتُوسٜ ستعَلعل اٛضؼ ّصُ ٮى ٪رل،

 .ٍالوكلَة الكبلت ؾًَّٔ ظذبضْْب، هي السً٘ب ٪ّل يول ٍهب ٍاٛيوبل،

 ٮًْب ّل يطْتْب، هب ض٪ٗتْب ٮشا ٪ضؾبً، تٛي لَ ٫ًْٚب َ٘طَّب ٍتجس٘ل يٌْب تط٢ٕ ّسٛاهٔ ضرًٓٔ تطرّ

 !.ّٖ ّٖ ل٘ست ٫ًْٚب ٍهبتت توعّٖت لْب هب يلْ٘ب؟ ًً٘ص ٌٚب ٪لتٖ ٪ضؾٌب

 ْْ٘ب ٍاحسٓ زٚٔ ْس١ٚ٘تب ضثْب لْب ٖس٘ضّب هب ٮل٢ هٗبثطّب، ٮل٢ حٔولت ٍالزجبل، اٛضؼ ٍحٔوٙلت ٪رل،

 .ٍاًٗؿب٬ّب هَتْب

 290: ظ يٗبئسًب،                        

 :الزجبل ٖ٘بهٔ

 اٛضؼ تطرّ َٗم( »10: 52) «س٘طاً الزجبل تس٘ط» اٛضؾ٘ٔ ٍالعٟظل اٟؾكطاثبت ٪حط يل٢ ٍ

 ًٍْٖب ضسٓ هي الحٙػ٢ ٫ٚت٠ل الْبئل س٘طّب ْٖ تُجس٘ل( 14: 73) «هْ٘لًب ٚخ٘جبً الزجبل ٚبًت ٍالزجبل

 .الوٌجج٥ ٚبلُجبض حن ٚبلرو٘ط تتجسل س٘طّب ْٖ ٪ذط١ ثًََٖٓبت حن ٍزًْْب،

 ضثٖ٘ ٌْٗسْٓب ٖل الزجبل يي ٗس٫لًَٙ ٍ( »6 -5: 56) «هٌجخب ّجب٧ٖ ْٛبًت ثسٛب الزجبل ثٔس٘ت ٍ» 

 (.107 -105: 20) «٪هتب ٍٟ يَربً ْْ٘ب ٟتط١. غٓػٓبً ٖبيبً ْ٘صضّب. ًسٓبً

 (.20: 78) «الوٌَٓش ٚبلًْي الزجبل تَٛى ٍ» الوٌَٓش ٚبلًْي ٍ

 الزجبل سٟٔ٘طت ٍ: »سطاثبً ٮٟ ٍهَاؾًْب الزجبل هٗبيس هي الْبئلٔ الَاًٖبت ّصُ ثًس تزس ٟ حن

 (.20: 78) «سطاثبً ْٛبًت

 :الجحبض ٖ٘بهٔ

 تًوْٜب ً٘طاى ٪ؾطهت تحتْب هي ٫ٚى ٍتُل٢ تت٠قن ْٯًْب ٍثحبضّب، ثوبئْب ّْٛ٘ ٍرجبلْب ٪ضؾٌب ّصُ

 (.3: 82) «ْزٟطت الجحبض ٮشا ٍ( »6: 81) «سٔزٟطت الجحبض ٮشا ٍ»

 حن ٪ذط١، هي العلعال حَضٓ ٍيي ًبح٘ٔ، هي الحطّ ضسٓ هي ه٘بّْب ٍتتٓطّٔ ٍتٌط٢ٕ الجحبض تٓزٛط

 ًبح٘ٔ هي الطوس حطاضٓ ٮظزٗبز رطّا٧ هي شلٙ ٍٚل ًبضاً، تتجسل ٪ًْب ٪ٍ ٚبلٌبض، تلتْت ٪ٕ تسز٘ط

 الوبزٓ ٍاضتزبو ٪ذط١، هي زاذلْب هي الوصاثٔ الٌبضٗٔ الٛطٓ ٍذطٍد اٛضؼ ٍآًزبض تَٛٗطّب، يٌس
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 ْٯشا حبلخٔ، هي الصضٗٔ اًٝٓزبضات ٪ذ٘طاً ٍحن ٍالْ٘سضٍرٌ٘٘ٔ، اٛٚسزٌ٘٘ٔ رعئْ٘ب ٮل٢ الوبئ٘ٔ

  الخ٠ث التسز٘طٗٔ الٌبضٗٔ الًلل ّصُ اًسَوت

 291: ظ يٗبئسًب،                        

 !.ٚبلٌبض ًبضاً تسزٛط حن تٓزٛط ٪ى جحبضلل ْح٤ٕ

 :ث٫ًزوْب السوَات ٖ٘بهٔ

 الٛطس ّصا س٘ك١َ ٚبى ٚوب زذبًبً ٍتُجس٘ل ٍتٌٓكط تٌطٕ ث٫ًزوْب ٪ٗؿبً الس٘وَات ْٯى ْحست، ٟ... 

 :ث٫سكطّب الَاسى الًَٖٛ

 «ْبيل٘ي ٌٚب ٮ١ًب يلٌ٘ب ٍيساً ًً٘سُ ذلٕ ٪ٍ٘ل ثس٪ًب ٚوب للٛتت السزل٥ ٚكٖٟ السوب٧ ًكَٕ َٗم» 

 (.67: 39) «ٗططَٚى يوب  ٍتًبل٢ سجحبًِ ث٘وٌِ٘ هكَٗبت الس٘وَات ٍ( »104: 21)

 َٗم( »9: 52) «هَضاً السوب٧ توَض َٗم: »ٚبلسّبى ٍٍضزٍٓ ٚبلوْل توَض رطٗبًْب، ْٖ سطًٗٔ ْتزطٕ

 ٚسضزٕٟ( 37: 55) «ٚبلسّبى ٍضزٓ ْٛبًت السوب٧ اًط١ٗت ْٯشا( »8: 70) «ٚبلوْل السوب٧ تَٛى

 ٮشا: »ٍضثبقْب غ٠ٙتْب يي هستطذ٘ٔ( 16: 69) «ٍاّ٘ٔ َٗهئص ْْٖ السوب٧ اًط١ٗت ٍ: »العٗت

 يي تٗط١طت( 11: 81) «ٚطكت السوب٧ ٮشا ٍ: »السوبٍٕ ًهبهْب اذتل١( 1: 82) «آًكطت السوب٧

 السوب٧ ْتحت ٍ: »٪ًزوْب اًوحب٧ ًت٘زَٔ هٌٓطرٔ ٪غجحت( 9: 77) «ْطرت السوب٧ ٮشا ٍ: »رلسّب

 ًٍع٥ل ثبلُوبم السوب٧ تط١ٕٗ َٗم ٍ» اٛثَاة تلٛن لْب تٛي لن ٪ى ثًس( 19: 78) «٪ثَاثبً ْٛبًت

 (.25: 25) «تٌعٗلًب الو٠ئٛٔ

 السوب٧ تطرى( 110: 44) «ال٘ن يصاةٗ ّصا الٌبس ُٗط٢. هج٘ي ثسذبى السوب٧ ت٫تٖ» ٍثًسئص... 

 لْب ْٗبل زذبى ّٖ ٍ السوب٧ ٮل٢ است١َ حن: »... ٪ًزوْب ٍذلٕ قجبْٖب ٖجل ٚبى ٚوب السذبى ٮل٢

 ٚل ْٖ ٍ٪ٍح٢ َٗه٘ي ْٖ سوَات سجى ْٗؿبّيّ. قبئً٘ي ٪تٌ٘ب ٖبلتب ٚطّبً ٪ٍ قَيب ائت٘ب ٍلٜضؼ

 (.12 11: 41) «الًل٘ن الًعٗع تٗسٗط شلٙ حٓهب ثوػبث٘ح السً٘ب السوب٧ ٍظٌٗ٘ب ٪هطّب سوب٧

 292 :ظ يٗبئسًب،                        

 ٍهٓي ْْ٘ب ثوي ٍَٚاٚجْب ٪ًزوْب -شاضْٗب حبل ٮشاً ّْٛ٘ -الًزَظٓ -اًٛزن ٪م٘ السوب٧ حبل ْْصُ

 .-!تحتْب

 :اًٛزن ٖ٘بهٔ
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 الل١ِ، ثٯشى توسْٛب ٚبًت التٖ الزبشث٘ٔ  ١َٖ يل٢ ٖؿب٧ٖ ٍتٌتطط، ٍتُكوس تٌٛسض ٍثبٍٛل٢ ٪ٗؿبً ٮًْب

 ْٯشا» التوسى ٍ٪ؾَا٧ الٌَض ٪ؾَا٧ هي: الوططٖٔ ٪ؾَائْب يي ٍهٛبًْب يوطاًْب يي لٛ٘بًْب ٍحسوبً

 غَضتْب يي ٍتُوح٢ ٍالوبَّٕ، الٌَضٕ الٌزَهٖ ٚ٘بًْب يي تُكوس( 8: 77) «قُوست الٌزَم

 ًٖط ٮل٢ ٪هبٌْٚب يي ٚ٘بًْب ثجٗبٗب تٌعلٕ( 2: 82) «اًتخطت الَٛاٚت ٮشا ٍ: »ٍثًسئص الٌزَه٘ٔ

 ٖسهت هب( »14: 81) «٪حؿطت هب ًٓسٗ يٓلوت»...  شا٘ ٍٮش غًَزّب، ثًس ّجَقبً الٌبظلٔ اٛرَا٧

 (.5: 82) «ٍ٪ذطت

 :الٌٟ٘طٗي ٖ٘بهٔ

 ْٖ ٮًْوب الًبهّ الٗؿب٧ ّصا ْٖ هػ٘طّوب َٗٛى هبشا الٌْبض ٍسطاد الل٘ل سطاد ًعٍض تًبلَا شاً... 

 هطرًِ، ٮل٢ ٚلٌ ٗطرى حن حجِ، ٖؿب٧ ٖجل ٖطٌٗٔ ٚلٌ لًَ٘ز س٘زتوًبى ح٘بتْوب هي اٛذ٘طٓ اًٍٙبت

. الٗوط ٍذسّ. الجػط ثطٔ ْبشا: »ٍثْب الل١ِ هط٘ئٔ ٮل٢ ٍللتبلٖ ٗٔرسّ ٍالٗوط تَٛٛض، ْبلطوس

 ٍاشا. َٚضت الطوس ٮشا( »10 -7: 75) «الوٓط ٪ٗي َٗهئص اًٝسبى َٗٗل. ٍالٗوط الطوس ٍرٔوى

 الٛجط١، الٗ٘بهٔ ٪َّال ًَاظل هي الؿًّ٘ اًٝسبى لْصا الوٓط ٪ٗي( 2 -1: 81) «اًٛسضت الٌزَم

 حبسوبً حتوب ٖؿب٧ٖ ٮٟ الٌؿبل ه٘ساى هي تٓط١ ٪ى الٌزَم الوٗطٟ ٍٟ الطوس ستك٘ىٍ ٟ ح٘ي ْٖ

 !.يلْ٘ب

 ٪هطاً الل١ِ ل٘ٗؿٖ الَٛى ٍسبئط تًوِ ثل ثبًٝسبى، ذبغٔ تًُتجط ٟ الٗط٨ى ًهط ْٖ الٗ٘بهٔ ٮى ٪رل... 

 .هًَٓلًب ٚبى

 293: ظ يٗبئسًب،                        

 :اًٝسبى ٖ٘بهٔ

 الصٕ اًٝسبى حبل ٮشى ّْٛ٘ ّٛصا، ث٫ًزوْب ٍالسوَات ٍثحبضّب ثزجبلْب اٛضؼ اغكسهت ٮشا ٍ

 :الٛجط١ الٗبضئ ّصُ ْٖ حبلتِ تَٛى ٍهبشا اٛضؼ؟ ّصُ ْٖ ٨ًصا٘ ًٗ٘ص

 .الٗبضئ سَضٓ: ذبلسٓ شٚط١ ال٘ٛن

 الزجبل ٍتَٛى. الوجخَت ٚبلٓطاش الٌبس َٗٛى َٗم. الٗبضئ هب ٪زضا٘ ٍهب. الٗبضئ هب الٗبضئ» 

 ٫ْهِٜ. هَاظٌِٗ ذّٓت هي ٍ٪هب. ضاؾ٘ٔ ي٘طٔ ْٖ َْْ. هَاظٌِٗ حٗلت هي ٫ْهب. الوٌَٓش ٚبلًْي

 .«حبه٘ٔ ًبض. هبِّ٘ ٪زضا٘ ٍهب. ّبٍٗٔ
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 ٍ٪ى. تس٢ً ثوب ًٓس ٚل ٍلتُزع١ اٝلْ٘ٔ، التطبضٗى ٖطضتْب ٚوب اًٝسبً٘ٔ هَاظٗي ّٖ الوَاظٗي ٍ

 !.س٢ً هب لًٞسبى ل٘س

 يوب هطؾًٔ ٚل تصّل تطًٍْب َٗم. يه٘ن ٧ٗ ضٖ السبئ ظلعلٔ ٮى ضثٛن اتَٗا الٌبس ٪ْٗب ٗب» -ِ

 الل١ِ يصاة ٍلٛي ثسٛبض١ ّن ٍهب سٛبض١ الٌبس ٍتط١ حولْب حول شات ٚل ٍتؿى ٪ضؾًت

 (.89 -88: 26) «سل٘ن ثٗلت الل١ِ ٪ت٢ هي ٮٟ. ثٌَى ٍٟ هبل ٌٗٓى ٟ َٗم( »2 -1: 22) «ضسٗس

 الطبسى الجَى تطٍى ٍلٗس الٗؿب٧، لٓػل الزعا٧ َٗم تٓبغ٘ل ْٖ اٙٗبت هئ٩ت هي رعئ٩٘ت ْْصُ

 !!!.ٖبؼ ٪ًت هب ْبٖؽ ْحست، الزسٗس الًْس ْٖ ثل ث٠ الًْسٗي، ْٖ الوًبز شٚطٗبت ٍث٘ي ثٌْ٘ب

  ال٠ًْبئٖ الرلَز هطبٚل الٌبضٍ ْٖ الورلسٍى                        

 

  لَ٘م ثبلٌسجٔ الج٘بى حٕ ٪ز١ الٗط٨ى ٪ى: ٗحٕ ٍٚوب ًػسٔ اًٌب ْلٌٓطؼ: اٛسّٗ

 294: ظ يٗبئسًب،                        

 ّبهبً س٭الًب ٌّب٘ ٪ى ٮٟ ٍتحصٗطاً، تجط٘طاً ْػل ثَٗل رب٧ ٪ى الو٘ساى، ّصا ْٖ السجبٔ ٍلِ السًٌَٗٔ

 َػجِٔ ٗسجٕ الٗط٨ى ٮلِ ٪ى هٌْب تلوس ٍٖس الٌبض، ْٖ الوٛلٓ٘ي هي غٌَْبً ترل٥س التٖ اٙٗبت ْٖ

 ٍالطحؤ ٍالًسل الًٗل ٗؿبز هب الٌبض ث٫ّل ٗػٌى ٍ٪ذ٘طاً يسلَِ، نلؤِ ٍُٗلت الوًبز، لَ٘م ضحوتَِ

 ظٗبزٓ زٍى ٍالًول، الزعا٧ ث٘ي التسَٗٔ هي ٖط٨ًِ ْٖ ٪ذط١ تػبضٗح يي ٗرتلّ ٍهب ٍالحٌبى،

 .ٍٚطهِ ثٓؿلِ لْب ٗؿبيّ ْٯًِ الحسٌبت يل٢ الزعا٧ ْٖ ٮٟ اٙذط يل٢ ٛحسّوب

 ٠ْ ٚصلٙ، هحسٍز اللّب الزعا٧ ٍث٘ي ٍظهبًبً شاتبً الوحسٍزٓ الس٘ئٔ ث٘ي ٍالوٌبسجٔ ال٠ًٖٔ ّٖ ْوب

 لِ لوب اٛثسٗٔ تٗجل ّٚ٘ حن هحسٍز؟ لعهي ٮٟ ًٗػَُ لن الصٗي الؿًٓب٧ يجبزُ هي ًٟتٗبهِ ًْبٗٔ

 !؟.. شات٘٘بً ثبلوستح٘ل الٗسضٓ تتًلٕ ٍّٚ٘ ثبلعهي، الوحَٛم الوبزٕ ْٖ س٘وب ٍٟ ثساٗٔ

 هؿبزٓ تػجح الٌبض، ّٛل ثبلٌسجٔ« 1» ثبلرلَز الوػطحٔ الٗط٨ى ٨ٕ هي الٛخ٘ط ٗػجح ٍشا٘ لْصا

 !.ٍالطحؤ ٍالًسل الًٗل، لحٛن

 يي ٮٟ هح٘س ٟ هطبٚل الحٗ٘ٗ٘ٔ، اللّبًْبٗٔ ثو٢ًٌ ْسطًب لَ للرلَز ثبلٌسجٔ هطبٚل ٌّب٘: الوٌبنط

 تطتؿِ٘ ٟ هوب الٌبض ْٖ للرلَز الحٗ٘ٗ٘ٔ اللّبًْبٗٔ تٓس٘ط ٪ى الركت َّٗي الصٕ ٍلٛي هٌْب، الجًؽ

 !.٧ٚ ضٖ ٚل ٍسًت التٖ ٍضحوتِ اٝلْٖ الًسل ٍٟ الٗط٨ى ٍٟ اللُٔ

 :اللُٔ ْٖ الرلَز
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 :ذلس: ٗٗبل ٚوب ٧ الطٖ يي ٍاٝثكب٧ هٌْب، ٗرطد ٟ زاض ْٖ الجٗب٧ زام َّ لَُٗبً ْبلرلَز

  ٍللصٕ الورل١س، ٪ًِ: ٚجطُ يل٢ ٍلح٘تِ ض٪سِ سَاز ثٖٗ ٮشا للطرل ٍٗٗبل الط٘ت، يٌِ ٪ثك٫
__________________________________________________ 

 ٖ٘ست ٍٖس الٌبض ْٖ ثبلرلَز هٌْب« 34» ٍترتع« 85» الٗط٨ى ْٖ الرلَز ٨ٗبت هزوَو/ -(1) 

 ثبٛثس هٌْبالرلَز قبئٓٔ

 295: ظ يٗبئسًب،                        

 اٛق٠ل، زضٍس ثًس ثٗبئْب لكَل ٍالػرَض الزجبل ٍالرَالس هرل١س،: الْطم هي ٪سٌبًِ ٗسٗف لن

 لٜحبْٖٟ َٚٗلْن ثبلرلَز، الًطة تػِٓ ٍالٓسبز التُ٘٘ط يٌِ ٗتجبق٫ هب ٍٚل« 1» لعهِ ثػبحجِ ٍ٪ذلس

 «.2» زائوبً للوج٢١ٗ ٪ستً٘ط حن ثٗبئْب، لسٍام ٟ هٛخْب لكَل ٍشلٙ ذَالس

 :الٗط٨ى يطِ ْٖ الرلَز

 ٍٚصلٙ ٪ح٘بًبً، للسٍام ٪ستً٘ط ٍٮى الٓلسٖٓ، زٍاهِ ٟ الوٗبم قَل َّ الرلَز ْٖ اللَُٕ ْبٛغل

 ٮضازٓ ٚبًت ٍٮى شلٙ، يل٢ تسلٌب الٛطٗؤ ٨ِِٗ ْٖ الٗبقًٔ الٗطائي ح٘ج الحٛ٘ن، الصٚط ْٖ الرلَز

 :ٖطٌٗٔ ٮل٢ تحتبد ٟ اللٓم هي اٛغ٘ل الحٖٗ٘ٗ الو٢ًٌ

 ٍاتجى اٛضؼ ٮل٢ ٪ذلس ٍلٌِٛ ثْب لطًٌْبُ ضئٌب لَ ٍ» الطزئ٘ٔ تٌسٗساً الٛبْط ٍغّ ْٖ َٗٗل ْٗس

 (.3 -2: 104) «٪ذلسُ هبلِ ٪ى ٗحست. ٍيسزُ هبلًب روى الصٕ( »176: 7) «َّاُ

 هزٌَى، ٪ٕ ٍٟ ٚل١ب الٌْبٗٔ؟ َ٘ط ٮل٢ السً٘ب الح٘بٓ ْٖ ٗ٭ثٟسُ هبلِ ٪ى ٗحتول ٪ٍ ٗعين يبٖل هي ْْل

 ٚبى ْلَ اٛضؼ، ٮل٢ ٪ذلس ٪ًِ الٛبْط يي ٗرجط  تًبل٢ ْبلل١ِ ٍثًسئص تعين، ّٛصا زاثٔ ٪ٗٔ ٍٟ

 ث٘بىً ٚصثبً اٍٟل٢ اٙٗٔ ْٖ  تًبل٢ الل١ِ ٮذجبض ٪غجح الٌْبٗٔ، ٮل٢ ٟ الجٗب٧ َّ ٗٔتَّن ٚوب الرلَز

 !.ٍحبضبُ

 ح٘ج هحسٍز، الرلَز ظهي ٪ى يل٢ ٗسلٌب هوب ٪ٗؿبً ّصا ٨ٗبت، ْٖ ثبٛثسٗٔ الرلَز تٗ٘٘س ٮى حن

 العهٌٖ الٓطٔ ْٖ ضٗت ٍٟ ه٭ثس، َ٘ط ٍهٌِ ه٭ثس هٌِ الرلَز ٪ى ٪ثساً، ْْ٘ب ذبلسٗي: هي الهبّط

  هي ًوَشربً ٍٮل٘ٛن ًْبٗٔ، للرلَز ْل٘ٛي ًسج٘بً، ٍالٗٙػٓط ثبلكَل ثٌْ٘وب
__________________________________________________ 

  الًطة لسبى/ -(1) 

  اٟغجْبًٖ للطاَت الٗط٨ى هٓطزات/ -(2) 
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 296: ظ يٗبئسًب،                        

 :الربلسٗي ت٫ث٘س ْٖ اٙٗبت

 ٮى. الجطٗٔ ضط ّن اٍلئٙ ْْ٘ب ذبلسٗي رٌْن ًبض ْٖ ٍالوططٚ٘ي الٛتبة ٪ّل هي ٚٓطٍا الصٗي ٮى» 

 تحتْب هي تزطٕ رٌبت ضثْن يٌس رعا٬ّن. الجطٗٔ ذ٘ط ّن ٪ٍلئٙ الػبلحبت ٍيولَا ٨هٌَا الصٗي

 (.8 -6: 98) «ضثِ ذطٖ لوي شلٙ يٌِ ٍضؾَا يٌْن الل١ِ ضؾٖ ٪ثساً ْْ٘ب ذبلسٗي اًْٛبض

 ت٫ٚ٘س الت٫ٗ٘س ٪ى ْلَ ٪ثسٕ، ٪ًِ الو٭هٌ٘ي ذلَز ٖ٘س حن تٗ٘٘س، زٍى الٛبْطٗي ذلَز ٪قلٕ ح٘ج

 ظهي ٪ى يل٢ للسٟلٔ ٮل١ب ْل٘س ٮشاً التٗ٘٘س، شلٙ يي للٛبْطٗي الرلَز ٮّوبل ٗػح لن للرلَز

 .الٛبْطٗي ذلَز هي ٪قَل للو٭هٌ٘ي الرلَز

 :اٛثسٕ الرلَز

 .٪ٗؿبً؟ للٛبْطٗي اٛثسٕ ثبلرلَز الوػطحٔ ثبٙٗبت تػًٌَى ْوبشا ٮشاً: اٛسّٗ

 ٪ثساً الٌبض ْٖ ٗرلس هي ْوٌْن الٛٓط، زضٚبت ح٘ج هي ضت٢ قَائّ يي الٛٓبض ٮى: الوٌبنط

 ٨ٗبت، ْٖ ٚوب يَربً ٗجًَُْب الصٗي الل١ِ سج٘ل يي ٍالػٛبزٗي الل١ِ ث٩ٗبت ٍالوٛصث٘ي ٚبلوططٚ٘ي

 ٖل٘لًب، ٚبى ٮى ٪يوبلٍ ْٖ ٍ٪غلحَا الًٗ٘سٓ ْٖ غلحَا ثوب رعا٧ٖ الٌبض هي ٗرطرَى هي ٍهٌْن

 يي ٍالػس٘ التٛصٗت ْٖ الو٭ث٘سٗي هٌح٢ ٌٗحَا لن هب هٌْن، الٛتبة ٪ّل س٘وب ٍٟ ٚبلوَحسٗي

 ثصٚط١ ٮٟ ٫ٗت لن الوططٚ٘ي ٍ الٛتبة ٪ّل هي الٛٓبض ث٘ي  تًبل٢ الل١ِ روى لوٛب ٍلصلٙ الل١ِ، سج٘ل

 .الٛٓط هطتجٔ ْٖ ٮلْ٘ن ٍهي ثبلوططٚ٘ي ٟذتػبغِ هٌِ، اٛثسٕ ٟ الرلَز، ٍَّ لْوب الزبهى الًصاة

 ٍالووبحلٔ الًسل ٌٗبْٖ ْٯًِ ال٠ًْبئٖ اٛثسٕ للرلَز ثبلٌسجٔ اٍٛل٢ الوطٛلٔ تًَز شا٘ ٮش: اٛسّٗ

( 160: 6) «هخلْب ٮٟ ٗزع١ ٠ْ ثبلس٘ئٔ رب٧ هي ٍ: »الٗط٨ى ْٖ الوَيَزٓ ٍيٗبثِ، الًػ٘بى ث٘ي

 الووبحلٔ ّٖ ْوب(. 7: 66) «تًولَى ٌٚتن هب تزعٍى ٮًوب»

 297: ظ يٗبئسًب،                        

 ثٌْ٘ب، هوبحلٔ ٌّب٘ تٛي لن ْلَ ٌٗتْٖ؟ ٟ يصاة ٍث٘ي -ٍت٫ح٘طاً ٍظهٌبً ْبيلًب -هحسٍز يػ٘بى ث٘ي

 الحٗ٘ٗ٘ٔ ال٠ًْبٗٔ يل٢ ظائساً ّل الًصاة؟ هسٓ ٚبًت ْٛن ٍرَضاً، نلوبً الًػ٘بى يل٢ الًصاة ظاز ثل

 !.ٍالعائس الووبحل ث٘ي ْطٔ ٗجٕ لن ٮشتب ثًٌْ٘ب؟ ّٖ ٪م

 الصٕ َّ ْبلربلس ثعهي، الو٭ثس َ٘ط الرلَز يل٢ ظٗبزٓ ٮٟ الًصاة ذلَز ْٖ الت٫ٗ٘س ل٘س: الوٌبنط

 .الٌبض ثٌٓب٧ ٢ٌٓٗ ٍٮًوب ٗرطد ٟ هٓي ٍالو٭ثس ٗرطد، حن قَٗلًب زّطاً ٗج٢ٗ
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 ثًس هٌْب ٗرطد هي هٌْن ٪ى: ٍٗٓط٥ْٖن لعهي، هٌتِٚ يصاثْن ٪ى ٗزوًْن زضٚبتْن ضت٢ يل٢ الٌبض ٫ّْل

 ٗرّٓ ٍٟ ْ٘وَتَا يلْ٘ن ٗٔٗؿ٢ ٟ: »ٗرطرَى ٟ ٍحبلخٔ ٗرطرَى، حن ٗرلسٍى ٨ٍذطٍى ظهي،

 ٮى( »22: 22) «ْْ٘ب ٪ي٘سٍا َن٘ هي هٌْب ٗرطرَا ٪ى ٪ضازٍا ٚلوب( »36: 35) «يصاثْب هي يٌْن

 يلٌ٘ب ل٘ٗؽ هبلٙ ٗب ًٍبزٍا...  هجلسَى ِْ٘ ٍّن يٌْن ٗٓتّط ٟ. ذبلسٍى رٌْن يصاة ْٖ الوزطه٘ي

 (.121: 4) «هح٘ػبً يٌْب ٗزسٍى ٟ ٍ( »77 ٍ 75 -74: 43) «هبٚخَى ٮًٛن ٖبل ضثٙ

 ٟ» ٌْْب هًْب ثل الٌبض، ْٖ ٗوَتَا ٪ى زٍى ٍيلْ٘ن يلْ٘ب ٗٗؿ٢ حن الٌبض ثسٍام ٗ٭ثٛسٍى ْْ٭٧ٟ

 .ّٖ زاهت هب «هبٚخَى ٮًٛن» ٍ. ثبٖ٘ٔ ٍّٖ «هٌْب ٗرطرَا» ٍ٪ى ْْ٘ب، تًٌٖ «ْ٘وَتَا يلْ٘ن ٗٗؿ٢

 :الزٌٔ ْٖ الرلَز

 ٟ ٮشا ٍ ٍالٌبض، الزٌٔ ْْ٘ب تطتط٘ ٍاٛثسٗٔ الرلَز لٓهٔ ْٯى ًْبٗٔ، لْب ٪ٗؿبً ْبلزٌٔ ٮشاً: اٛسّٗ

 هوٌَى، َ٘ط ٪رطاً ّٛلْب ٍ٪ى هزصٍش، َ٘ط ْْ٘ب يكب٧ُ ٪ى الٗط٨ى ٮلِ ٍيس ٫ْٗي الزٌٔ ْٖ ثٗب٧ٓ

 .هوسٍز؟ ٍنل٢ْب زائن ٍ٪ٚلْب

 زٍى قَٗلٔ٪قَل هسٓ ّوب ٍٮًوب اٛهس اًٗكبو يل٢ تسٟى ٍاٛثسٗٔ الرلَز ٮى ٪َٖل ٟ: الوٌبنط

  ذلَزُ ْٯى ثبٛثس، الوٗ٘س الرلَز ْٖ ٮٟ الٌْبٗٔ ٍٟ ال٠ًْبٗٔ يل٢ زٟلٔ

 298: ظ يٗبئسًب،                        

 ْؿلًب...  ٌٗٗكى ٟ الزٌٔ ٪ثس ٪ى ذط١ ٨ٗبت هي ًلوس ٍٖس ّصا شلٙ، يل٢ ثسلٌب الٗ٘س ح٘ج هحسٍز

 ٗزبٍظ ٪لّب ٗٗتؿٖ ، تًبل٢ يسلِ ٪ى ْٛوب  تًبل٢ ٍحٛوتِ لًسلِ هٌٗكى هبلٌبض زٍا ٪ى ٚوب -الل١ِ هي

 ٍٟ ٗجرل ٟ ْٯًِ تٌتْٖ ٟ ًٓسِ يل٢ ٚتجْب التٖ ٍضحوتِ ْؿلِ ٚصلٙ الًبغ٘ي، يٗبة ْٖ الحس

 يسلِ ْٖ ال٠ًْبٗٔ ٪ى ٚوب لزٌتِ، اللّبًْبٗٔ تٗتؿٖ ْؿلِ ْٖ ْبلل١بًْبٗٔ ًْبٗٔ، لٛطهِ ٍل٘س ٢ً٘ٗ

 ٍ( »160: 6) «ٮٟهخلْب ٗزعٕ ٠ْ ثبلس٘ئٔ رب٧ هي ٍ: .. »ٍْبٖبً رعا٧ٖ يٗبثِ، ْٖ الٌْبٗٔ تٗتؿٖ

 ٨ٗبت ْٖ ٍالٛبْطٗي الو٭هٌ٘ي ث٘ي الوٗبثلٔ ًزس هب ٍٚخ٘طاً(. 40: 42) «هخلْب س٘ئٔ س٘٘ئٔ رعا٧

 ٍْٖ( 221 ٍ 122 ٍ 75 ٍ 56: 4) ْٖ ٚوب الٛبْطٗي زٍى ثبٛثس الو٭هٌ٘ي اذتػبظ هى الرلَز

 ثبلت٫ث٘س الزٌٔ ْٖ الو٭هٌ٘ي ذلَز ٪ذط١ ٨ٗبت ْٖ ٍٗ٭ٚس ٚوب ِ( 8 ٍ 6: 98) ٍْٖ( 10 ٍ 9: 64)

 .الٌبض ْٖ الٛٓبض هي غَِ ت٫ٗ٘س ْٖ ٪ذط١ ٨ٗبت ٌّبلٙ ٚبًت ٍٮى الٌبض، ْٖ الٛبْطٗي ذلَز زٍى

 :الزٌٔ ْٖ ال٠ًْبئٖ الرلَز ْٖ يٗل٘ٔ هطٛلٔ
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 ثْب تتًلٕ ٠ْ الٌبض، ْٖ ٪م الزٌٔ ْٖ ٚبًت هْوب هستح٘لٔ الحبزث ْٖ اللّبًْبٗٔ: اًٟز٘لٖ الٓ٘لسَِ

 سٌٔ، ه٘لَ٘ى يٌِ ًٗػت ٪ٍ حسٍحُِ، الوٓطٍؼ ال٠ًْبئٖ ٮل٢ سٌٔ هلَ٘ى ٪ؾٓت ٮشا ْٯًٙ الٗسضٓ

 اٍ ثعٗبزٓ ِْ٘ اى ت٭حط لن ْلَ يٌِ؟ تٌٗع ٪ٍ اللّبًْبئٖ ّصا ْٖ تعٗس ٍالٌٗ٘ػٔ العٗبزٓ ّصُ ٮى ْْل

 ًٗ٘ػٔ ٪ٍ ثعٗبزٓ ٪حطت ٍٮى! الًٗل ثسْٗٔ تٌٛطُ هب ٍّصا سَا٧، ًٚسهِ سٌٔ هلَ٘ى ٪غجحت ًٗ٘ػٔ

 ًْبئ٘بً ٟ ًَِٚ يي الّب ٪ث٘ت ٍٛى ٗزتوًبى، ٟ هتٌبٖؿبى ٍاللّبحس الحس ْٯى هحسٍزاً، ال٠ًْبئٖ ٪غجح

 ٪ٗؿبً، ٪ظلٖ ٪ًِ اٛثس يل٢ ٗعٗس الصٕ السطهسٕ ٍاٝلِ الحبزث اٛثسٕ ّصا ٪غجح الًٗل، حٛن ضَن

 !.ٚبٝلِ ٍالرلٕ ٚرلِٗ اٝلِ: ٮق٠ٖبً لْوب حسٛ ٟ اٛثسٗٔ ْٖ هتوبحل٘ي ٪غجحب

 299: ظ يٗبئسًب،                        

 :الوطٛلٔ يي الزَاة

 الٌٗ٘ؿ٘ي ارتوبو رَاظ ْطؼ يل٢ ٮٟ ل٘ست اًٝز٘لٖ التخل٘ج ثٌبٗٔ ٮى ًٗؿبً ًَٗل هب ٪ٍٛل: الوٌبنط

 رْٔ هي الوَرَزات ٪ى ٌّب الٓػل الَٗل حن ٚبلووٛي، ثبلوستح٘ل تتًلٕ ٖسضتِ ٍ٪ى اٝلِ، ْٖ

 :قَائّ يل٢ تتػَض ٍال٠حس٘ الحس

  تًبل٢ الل١ِ ٍَّ ٍنطٍِْ العهبى حسٍز يي ذبضد ٍَّ لِ، ٨ذط ٍٟ لِ ٪ٍل ٟ: ٪ثسٕ ٪ظلٖ -1

 .ض٫ًِ

 .ت٢ٌٓ حن تحسث التٖ ٍالوَاز الػَض ٚزو٘ى ًٍْبٗٔ ثساٗٔ لِ حبزث -2

 «.1» ٍالوبزٗ٘ي اٝلْ٘٘ي ث٘ي حَاض ٚتبثٌب ْٖ ثٌ٘٘بُ ٚوب هستح٘ل ٍّصا ًْبٗٔ لِ ٪ظلٖ -3

 .الٌْبٗٔ لُ٘ط ثٗسضتِ ٗ٭٥زُ حن  تًبل٢ الل١ِ ٪حسحِ ٪ثسٕ حبزث -4

 َْْ الٌْبٗٔ، رْٔ هي هحسٍز ٍَ٘ط الجساٗٔ ح٘ج هي هحسٍز هحسٍز، الوَرَز ّصا: ٗٗبل الطاثى ْٖٓ

 ٍٮًوب الٓطؼ، حست لِ اذط ٟ ًِٛ ٨ذطُ ْٖ ٗٗجلْوب ٍٟ ٍ٪ٍسبقِ ٪ٍٛلِ ْٖ ٍالٌٗػبى العٗبزٓ ٗٗجل

 الجساٗٔ ح٘ج هي هحسٍز حبزث ٪ًِ حبل ذتن، ثس٧ ٮق٠ٖبً، الوحسٍز َ٘ط الوٓطٍؼ َّ الوستح٘ل

  تًبل٢ الل١ِ ٗ٭ثسُ ثوب الٌْبٗٔ ح٘ج هي ٗحس٘ ٟ ٚبى ٍٮى

 ٚبلٓطؼ ٮق٠ٖبً هحسٍز َّ ٍهب السطهسٕ، الَاحس اٝلِ ٍَّ حسٞ لِ ل٘س هب الَٛى ْٖ ٌْْبلٙ

 ْٖ ال٠ًْبٗٔ الووٛي ْوي ٮشا الٌْبٗٔ، ح٘ج هي هحسٍز َ٘ط الجساٗٔ ح٘ج هي هحسٍز َّ ٍهب الخبًٖ

..  ٍضحوتِ الل١ِ ثٓؿل ّٖ ٍٮًوب شات٘ٔ، ل٘ست ٌّب الل١بًْبٗٔ ْٯى ثساٗٔ، لْب ٪ى ضَن ٍ٪ّلْب الزٌٔ

 .هزصٍش َ٘ط يكب٧
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 يل٢ هزوًَى ْٯًْن ًْبٗٔ، للٌبض ٪ى: اٝس٠م يلوب٧ ْٖ هٓطز َٖل ّصا ٫ٚى: اًٝز٘لٖ الٓ٘لسَِ

 يلوب٧ ٮروبو ضَن تػسَٖٛى ّْٛ٘ ثبلل١بًْبئ٘ٔ، ٍاٛثسٗٔ الرلَز تٓ٘سط
__________________________________________________ 

 الَٛى ذبلٕ ٮحجبت حَل الوٌبنطٓ ثػَضٓ تحل٘لٖ ثحج ٍَّ ًسرٔ 4000 هٌِ قجى/ -(1) 

  ٪ُذط١ هطات ٍقجى ٚوب الحسٗخٔ، الًلَم ؾ٧َ يل٢ ٍٍحساً٘تِ

 300: ظ يٗبئسًب،                        

 شلٙ؟ يل٢ اٝس٠م

 الًسل ٌٗبْٖ( تعيوَى ٚوب) ٮروبو ٖ٘ؤ ّٖ هب ٍلٌِٛ -ثِ ٍل٘س -٪روبو ٮًِ ّت: الوٌبنط

 تعٗس ٟ الس٘ئٔ ثٗسض ٮل١ب ل٘ست الًَٗثٔ ٪ى: الحٛ٘ن الصٚط ْٖ ّبهٔ تػبضٗح ٍٗؿبز٘ اٝلْ٘ٔ، ٍالحٛؤ

 هي ٗطجْْوب هب ٪ٍ َٓطاى ٪ٍ ثطٓبئ الخبًٖ ْٖ ٍْؿلًب اٍٛل ْٖ يسلًب: هٌْب تٌٗؽ ٍٖس يٌْب،

 .الوًبغٖ ٚٓبضات

 ٪ٍ اٝروبو ٗٓ٘سّب حت٢ السٗي ْطٍو هي الرلَز هس٫لٔ ٍل٘ست ٮق٠ٖبً، ٌّب ٮروبو ٟ ٍلٌِٛ ّصا

 حن الحٛؤ، ٍ ٍالًسل ثبلًٗل تٗبس ٪ى ٗزت التٖ الًٗل٘ٔ الوسبئل هي ْٯًْب اُٛهٔ، ث٘ي الطْطٓ

 ٚبى ٚوب حس٠ ٮل٢ الًصاة َٗٛى ٪ى تحت٥ن الوٗبٗ٘س ّصُ ٍرو٘ى الحٛ٘ن، الصٚط هي الجٌ٘ٔ السٟلٔ

 .الًػ٘بى

 :الًصاة ْٖ ال٠ًْبٗٔ استحبلٔ ْٖ ْػل َٖل

 هحسٍز الًػ٘بى ْٛوب ثٌٟ٘بت، ٨ٗبت يلِ٘ تسل٢ ٚوب الًػ٘بى لحٗ٘ٗٔ نَْضاً ٮٟ ل٘س الًصاة ٮى -1

 .سَا٧ يل٢ هحسٍزاً ٪حطاً ٮٟ ت٭حط ٟ الوحسٍزٓ الٗلِ ح٘ج هحسٍزاى، ٪ٗؿبً ٍحٗ٘ٗتِ ٫ْحطُ

 ٟ ٚبلٌْبض الزٌٔ تػجح ٮشاً هحسٍزاً، ٪ٗؿبً رعا٬ّب ْل٘ٛي هحسٍزٓ الكبئ ٚصلٙ: ٮًز٘لٖ قبلت

 .ًْبٗٔ

 ٗستحٕ ٟ ثل ٍضحؤ، الل١ِ هي ثٓؿلٍ الػبلحٔ اٛيوبل حػ٘لٔ ثًٌ٘وْب الزٌٔ ح٘ج ٗب! ٠ٚ: الوٌبنط

 .الٌبض ثر٠ِ ْحست، ثًولِ الزٌٔ ٪حسٗ

 الل١ِ ٪ى ْٛوب ثًػ٘بًِ، الًبغٖ زٍى الوًػٖٟ لوٌعلٔ ثبلٌهط الوًبغٖ يَٗثٔ تًتجط ٮًوب: هسلن ضٍحٖٞ

 َ٘ط الًَٗثٔ ٌّب الَْبٔ ْبلزعا٧ هتٌبُ، َ٘ط ٪ٗؿبً ًْػ٘بًِ ٍهحتسُ، هعلتِ ْٖ هتٌبُ َ٘ط  تًبل٢

 .سَا٧ يل٢ الوتٌبّ٘ٔ
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 301: ظ يٗبئسًب،                        

 هرتلّ حست الًبغٖ ح٘ج ٍهي ث٫حطُ، ًٓسِ ح٘ج هي ٮٟ ًٗتجط ٟ الًػ٘بى ٮى! ٠ٚ: الوٌبنط

 ٪ى زٍى ٚجبضاً الوًبغٖ رو٘ى ٛغجحت الوًػٖ َّ الوٗ٘بس ٚبى ٍلَ ٍالربضر٘ٔ، الساذل٘ٔ نطٍِْ

 زٍى الزبًٖ ٍهَّٖ الزٌبٗٔ لحسٟ ثبلٌهط ٖطضت التٖ ٍالسٗبت الحسٍز ٍلجكلت غُ٘طٓ، ْْ٘ب تَٛى

 يلِ٘، ٍالوزٌٖ الزبًٖ ْٖ ٍاًَٛحٔ ٍالٛٓطالصَٚضٓ اٝٗوبى ْٯى يلِ٘، الوزٌٖ هٌعلٔ ْْ٘ب ٠ٗحم ٪ى

 الوزٌٖ ْٖ ٍالٛوبل الًلن ٍهٌبظل اٝٗوبى هطاتت لٛي ٍ الحسًَيِ، هٗساض ْٖ زذل لِ هوب ٚلْب

 .السٗبت ٍ الحسٍز تحسٗس ْٖ تًتجط ٟ يلِ٘

 ٍهَّٖ الًػ٘بى ث٫حط ٗٗبس الجططٕ الوزتوى ْٖ الًػ٘بى رعا٧ ٪ى١: اٝلْٖ الطبضو ٗٗطّض ّْٛ٘ ٮشاً

 لًج٘سُ ثبلٌسجٔ ْْ٘ب ٗطٗس ٪ى الًَٗثٔ ْٖ تططًِٗ ٗؿبز َّ حن الوًػٖ لوٌعلٔ ضيبٗٔ ثل الًبغٖ،

 !.ٍٗطحن يٌْن ًَٗٓ ٪ى ٪حط١ ٪ًِ ضَن الؿًٓب٧

 الس٘٘ئٔ رعا٧ َٗٛى ٍ٪ل١ب ٍْبٔ، َ٘ط رعا٧ٖ ًٌٖٗ الًػ٘بى رعا٧ ْٖ اٛلَّ٘ٔ هٌعلٔ ايتجبض ٮى ٪ذ٘طاً ٍ

 لَٛى ٖؿً٘ٔ الًصاة، سطهسٗٔ ٍرجت الوًػٖ ح٘ج هي ايتجط ٍٮشا الًػ٘بى، ح٘ج هي هخلْب س٘٘ئٔ

 ْلن ثساٗٔ لِ ثوب الٌْبٗٔ لُ٘ط الّب الًَٗثٔ تستح٘ل ٍٮش سطهسًٗٔ، الوٗسسٔ ٍٚوبٟتِ شاتِ ْٖ الل١بحس

 يػ٘بى ٚل يَٗثٔ ْٖ الٓلسٓ٘ٔ اٛثسٗٔ يٌسئص ال٠ظم حن! ٚبى ٚ٘ٓوب ٍالوخل الَْبٔ الزعا٧ ٗتحٕٗ

 ٚجبئط ْبلٛل يػ٘بى ٚل ْٖ هحسٍز ٟ الوًع ح٘ج ٮشاً غُ٘طٓ ٟ ثل ثبلٛجبئط، اذتػبظ زٍى

 .الزعا٧ هحسٍزٓ َط١

 يجط ًزس ٟ ٮًٌب ثل ْحست ٟ الًػ٘بى، ْٖ ٚبلٌْبٗٔ الًصاة ْٖ الٌْبٗٔ ٗٗتؿٖ اٝلْٖ الًسل -2

 اللّبًْبئٖ التًص١ ْٖ ٗعين ٚوب) ّٛصا الوًتسٕ ًٗصة هي الهبلؤ الَحط٘ٔ اٛهن ْٖ حت٢ التبضٗد

 ًٗبٖجِ ٪ى حن الًسا٧، هٌت٢ْ يوبلِ هي يبهل يلِ٘ ٮيتس١ نبلن َٗرس ْْل( ٍحبضبُ  تًبل٢ الل١ِ هي

 زٍى زائوب ًٗصثِ ثل ثً٘س ٪هس ثًس ثٗتلِ ٗطٗحِ ٠ْ ٍالتٌٛ٘ل، التًصٗت ٪سبل٘ت ثطت٢ ح٘بتِ ق٘لٔ

  ه٠ٗ٘ي ٪ٍ الوطات هئ٩ت الٌٛبل ثِ ٍَٗاغل ْتَض،

 302: ظ يٗبئسًب،                        

 !.الوًػٖ هحتس لًلَ ايتجبضاً ٍايتسّٗ يول هوب اٛؾًبِ

 هب ثًس ٌْٗٓ٘ن ٪ى زٍى الٌْبٗٔ لُ٘ط الًبغ٘٘ي يجبزُ ًٗصة اًِ  تًبل٢ الل١ِ يل٢ ٗٓتطٍى َٖم ثبل ْوب

 .ٍْبٔ؟ ثزعا٧ يبٖجْن
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 اٛٚطه٘ي، ٍ٪ٚطم الًبزل٘ي زيسل ثٛطاهٔ هسٞ الٌبس هي ضطشهٔ ٗعيوْب ٚوب ٮلٌْبٗٔ ال٢ ٟ ْبلًَٗثٔ

 !.الطر٘ن ض٘كبى ٍحت٢ الهبلو٘ي يجبزُ ٪ضشل هي ٌٗٔبل ٟ ثوب سبحتِ، هي ًٍ٘ل ثًسلِ، ٍرْل

 ًٓس ْٖ ٟ الزح٘ن، ٪ّل يصاة ْٖ الٓلسٓ٘ٔ الحٗ٘ٗ٘ٔ الل١بًْبٗٔ يل٢ تسلٌب ٨ٗٔ ٌّب٘ ل٘ست -3

 ظهٌِ ٪ى ْٖ الّب الرلَز يي اٛثس ٗرتلّ ٍٟ اٛثسٕ، َ٘ط ٪ٍ اٛثسٕ الرلَز َّ ٍٮًوب الزح٘ن،

 الٌبض ْٖ ثبٛثسٗٔ ٢ًٌٔٗ ٍٮًوب  ٍتًبل٢ سجحبًِ الل١ِ ْٖ ًًتٗسّب التٖ الٓلسٓ٘ٔ اٛثسٗٔ ٪ًِ ٟ ٪قَل،

 زام هب ٪ٕ الو٭ثس ثبلسزي يلِ٘ هحَٛم ٠ْى ٗٗبل ٚوب هَرَزٓ، ّٖ زاهت هب يٌْب الرطٍد يسم

 الحبزث ْٖ اٛثسٗٔ ٍ٪ى ٚوب ضٗت زٍى الٌبض ٪ّل هٗبم ْٖ اٛثسٗٔ ْٛصلٙ السزي، زام هب ٪ٍ ح٘بً

 .الطحؤ ٖؿ٘ٔ هٌِ «هزصٍش َ٘ط يكب٧» ٪ٍ الحٖٗ٘ٗ، ثبٛثسٕ الربغٔ اللّبًْبٗٔ تًٌٖ ل٘ست

 هب ثًس ْْ٘ب ٍاًًساهْن تٌبْٖ ٟ« 1» الزح٘ن يي الو٭ثسٗي الربلسٗي الرطٍد يسم ْٖ اٙٗبت ٍ

 .يٌسّب ٪ٍ يلْ٘ب ٖؿٖ

 ٮًوب ثل ٮق٠ٖبً يٌْن الوَت تٌٖٓ ٟ ْٯًْب« 2» ْْ٘ب ٗوَتَى ٟ ٪ًْن ْٖ اٙٗبت ٚصلٙ ٍ
__________________________________________________ 

 ٪ى ٗطٗسٍى( »121: 4) «هح٘ػب يٌْب ٗزسٍى ٍٟ رٌْن ه٫ٍاّن ٪ٍلئٙ: » تًبل٢ َٚٗلِ/ -(1) 

 هي هٌْب ٗرطرَا ٪ى ٪ضازٍا ٚلوب( »37: 5» «هٗ٘ن يصاة ٍلْن هٌْب ثربضر٘ي ّن هٌْبٍهب ٗرطرَا

 (.22: 22) الحطٕٗ يصاة ْْ٘بشٍَٖا ٪ي٘سٍا َن

 هي يٌْن ٗرّٓ ٍٟ ْ٘وَتَا يلْ٘ن ٗٗؿ٢ ٟ رٌْن ًبض لْن ٚٓطٍا الصٗي ٍ: » تًبل٢ َٚٗلِ/ -(2) «

 (36: 35) «يصاثْب

 303: ظ يٗبئسًب،                        

 اٛزلٔ الٌبض هى هَتْب ٍحجت ٚوب ثًسّب ٪ٍ اًٗؿبئْب هى ٍهَتْن تٌبْٖ ٟ ْْٖ الٌبض، ْٖ الوَت تٌٖٓ

 .هؿت التٖ

 الٌبض، ْٖ ّن الصٕ العهي يي تٌِٓ٘ ٮًوب ْٯًْب« 1» يٌْن يصاة ترّٓ٘ يسم ْٖ اٙٗبت هخلْب ٍ

 الترّٓ٘ ْٯى الوًص١ة، ح٘بُ يل٢ ٖؿب٧ٗ َّ ثل للًصاة ترٓ٘ٓبً ْل٘س الٌبض اًٗؿب٧ ثًس هَتْن ٍ٪هب

 .ضٗت زٍى يٌِ ٗر١ّٓ هي ح٘بٓ ٗستسيٖ

 ٍضا٧ هي ٍالل١ِ ٍٗعْٗٓب ٗؿبزّب هب اللْن ًٗل٘ٔ، ٪ٍ يٗل٘ٔ زٟلٔ ٪ٗٔ الجٌ٘ٔ الٓطٗٔ لْصُ ٗجٕ ْلن ٮشاً

 .الٗػس
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 الٛٓط هَاغلٔ ٗٗػسٍى ٚبًَا ْٯًْن ثٌ٘بتْن الٌْبٗٔ لُ٘ط الٌبض ٪ّل ٗ٭ثس اًوب: الوسلن الطٍحٖ

 .ضٗت زٍى ٍْبٔ رعا٧ ٮشاً الٌْبٗٔ ٮل٢ ٟ ْبلزعا٧ الٌْبٗٔ، لُ٘ط ثَٗا لَ الٛبْطٓ ٍاٛيوبل

 ٗٗبثل ٪ى ٌّبٌّب٘ الَْبٔ ْٯى ثًولْب، ًٗصة ٚوب الس٘ئٔ الٌ٘ٔ ثوزطز ًٗصة ٪ى لل١ِ حبش: الوٌبنط

 تطْس الٗط٨ً٘ٔ ٍالتػبضٗح ّٚ٘ الًصاة، ًٟٓس الًصاة ٌٗ٘ٔ الس٧َ ٍالٌ٘ٔ ثبلًصاة، الس٧َ الًول

 ٍ( »54: 36) «تًولَى ٌٚتن هب تزعٍى ٮًوب( »123: 4) «ثِ ٗٔزع س٧َاً ًٗول هي: »ٖبئلٔ لصلٙ

 (.84: 28) «ًٗلوَى ٚبًَا هب ٮٟ الس٘ئبت يولَا الصٗي ٗزع١ ٠ْ ثبلس٘ئٔ رب٧ هي

 ٪ًْب ٪ذط١ تػطٗحبت حن ْحست، الس٧َ ثًول ٮل١ب ل٘ست الًَٗثٔ ٪ى ٖٟ٘ؤ تػبضٗح ٍ٪هخبلْب ْْصُ

 هي ٍ( »40: 40) «هخلْب ٮٟ ٗزع١ ٠ْ س٘ئٔ يول هي: »يلِ٘ ظٗبزٓ زٍى الس٧َ هخل ٮٟ ل٘ست

 يولًب ٚبى هْوب هحسٍز الوحسٍز هوبحل اى ضٗت ٍٟ( 160: 6) «هخلْب ٮٟ ٗزعٕ ٠ْ ثبلس٘ئٔ رب٧

 .ْبسسٗي يٗ٘سٓ ٪ٍ
__________________________________________________ 

 (162: 2) «ٌٗهطٍى ّن ٍٟ الًصاة يٌْن ٗرّٓ ٟ ْْ٘ب ذبلسٗي»  تًبل٢ َٚٗلِ/ -(1) 

 304: ظ يٗبئسًب،                        

 -ّن هي ٍٖل٘ل الًػ٘بى، ْٖ الرلَز ً٘ٔ يل٢ ٪روًَا الٌبض ْٖ الورلسٗي اى لٛن ٖبل هي ٪ذ٘طاً ٍ

 َ٘ط غبلحبً ِْ٘ ًٗول لعهي س٘ج٢ٗ ٪ًِ ضرب٧ التَثٔ ٗسَِ ٚبى هي هٌْن الٛخ٘ط ٍلٛي -ٚبًَا ٮى

 ًًول ٌٚب الصٕ َ٘ط غبلحبً ًًول ٪ذطرٌب ضثٌب: »الٌبض ْٖ ٍّن هٗبلتْن ٪ٗؿبً ٍّصُ ًٗول، ٚبى الصٕ

( 37: 35) «ًػ٘ط هي للهبلو٘ي ْوب ْصٍَٖا الٌصٗط ٍرب٧ٚن تصٚط هي ِْ٘ ٗتصٚط هب ًًوطٚن لن ٪ٍ ٖبل

 ٪يول لًلٖ اضرًَى ضة ٖبل الوَت ٪حسّن رب٧ ٮشا حت٢» ْػل زٍى الوَت ثًس َٗٗلَى ٍٚوب

 (.100 -99: 23) «ٗجًخَى َٗم ٮل٢ ثطظخ ٍضائْن ٍهي ٖبئلْب َّ ٚلؤ ٮًْب ٠ٚ تطٚت ْ٘وب غبلحبً

 ؾئ٘لٔ ضْطٓ ٪حط اٖت٢ٓ ٪ًِ ٮٟ ٪نٌِ ٍهب الجٌ٘بت، اٙٗبت ّصُ تٌبْٖ الوسلن الطٍحٖ ٪ذٖ ْوٗبلٔ ٮشاً

 ٪هٓطًَب ٚوب الحبئف، يطؼ ثِ ْل٘ؿطة الٗط٨ى ٗؿبز هرتلٕ حسٗج يي ًط٫ت ٍٮًوب الٛخ٘ط، ث٘ي ْْ٘ب

 .الس٠م يلْ٘ن الكبّطٍى الوًػَهَى الٗط٨ى يلَم ْٖ الطاسرَى ثصلٙ

 يسل ٍٟ ٍْبٔ ٠ْ ٍٮٟ الًػ٘بى، ٍظهي ظهٌِ ث٘ي الووبحلٔ ٗستسيٖ الَْبٔ الزعا٧: ٮًز٘لٖ قبلت

 !.الًػ٘بى ظهي ٪ؾًبِ ٍهئبت ثًططات الٌبض ْٖ الوٗبم تًتجطٍى ٪ًٛن حبل الزعا٧، ْٖ
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 هب اٛحط هي لِ ٖل٘ل ظهي ْٖ يػ٘بى هي ْٛن ٌّب، ثِ ٗٗبس هٗ٘بسبً ل٘س العهٌٖ الحس: الوٌبنط

 رعا٧ٔ ًٗتجط ْٯًوب ثٛخ٘ط، اٍٛل يي ٗٗل قَٗل ظهي ْٖ يػ٘بى هي ٍٚن ٪ؾًبِْ، ٨ِٟ ٗسبٍٕ

 .ظهٌِ زٍى ٍالزوبي٘ٔ الٓطزٗٔ ٨حبضُ حست الًػ٘بى

 .٪هخبلٌب هي الٛخ٘ط ٍيل٢ يلٌ٘ب ذٓ٘بً ٚبى هب لٌب ٪ٍؾحت ثوب ٪ستبش ٗب لٙ ضٛطاً: الوسلن الطٍحٖ

 هٛ٘ي هت٘ي هخلٙ شائص الحٛ٘ن للٗط٨ى ٍٗحٕ: اًٝز٘لٖ الكبلت -اٝر٘لٖ الٓ٘لسَِ -اٛسّٗ

 ٗطب٧ هي ْٗسٕ الل١ِ ٍالركل، العلل َّٛات ٮل٢ ٍتهبْطت ٚخطت هْوب اٖٛبٍٗل ثِ تَْٕ ٟ ٪ه٘ي،

 .هستٗ٘ن غطاـ ٮل٢

 305: ظ يٗبئسًب،                        

 ثو٢ًٌ ٮٟ ل٘س اٛثس ٍلٛي ٛهسٚ، الوٛج، قَل َّ لَُٗبً الرلَز ٪ى لٌٓطؼ! ٪ستبش: هسلن قبلت

 .ت٫هطٍى؟ ْوبشا اللُٔ، ٚتت ْٖ ٍٚوب ال٠ًْبٗٔ

 َ٘ط الرلَز هي ٪قَل ٍلٌِٛ الوٛج قَل ٮٟ ل٘س ٪ٗؿبً اٛثس اى ْٖ الَٗل ْلػٌب لٗس: الوٌبنط

 ْٖ الٓلسٖٓ اٝغك٠ح يي اٖتجبس ٍلٌِٛ ٍال٠ًٗكبو، ثبل٠ًْبٗٔ اللَُٗ٘ي ثًؽ ْسطُ ٍاى اٛثسٕ

 الحبزحبت ٮل٢ الوٌسَثٔ اٛثسٗٔ ْٖ الحبل ْكجً٘ٔ اٝلْ٘ٔ، لٜثسٗٔ ثبلٌسجٔ هٌِ الو٢ًٌ ٪ٍ الرلَز

 يل٢ ٍضبّساً الحٗ٘ٗ٘ٔ، اللّبًْبٗٔ ٪ًْب اٝلْ٘ٔ السطهسٗٔ الصات ٮل٢ الوٌسَثٔ ٍْٖ ٪هس، ال٢ ٪ًْب ٖبؾ٘ٔ

 ٪حس يل٢ تػل٥ ٟ ٍ»  تًبل٢ َٗٗل ٍٚوب ثً٘س ٪هس ٮل٢ الجٗب٧ ٮٟ الٗط٨ى ْٖ هٌْب ًٗي لن ٪ًْب شلٙ

 لي ٮًّب( »95: 2) «٪ٗسْٗن ٖسهت ثوب ٪ثساً ٗتوٌَُ لي ٍ( »84: 9) «ٖجطُ تٗوًل٢ ٍٟ ٪ثساً هبت هٌْن

 لوسزس ٪ثساً ِْ٘ تٗن ٟ( »83: 9) «٪ثساً هًٖ ترطرَا لي ْٗل( »24: 5) «ْْ٘ب زاهَا هب ٪ثساً ًسذلْب

 ْٯى ٪هس، لِ هب ثبٛثس تًٌٖ التٖ اٙٗبت هًٌططات ٮلْ٘ب ٍهب ّصُ( 108: 9) «الت١َٗ يل٢ ٪سس

 !.٪يوبل هي ْْ٘ب ًٗول ٪ٍ ٗتط٘ ثوب ّْٛ٘ ٖػ٘طٓ هٌٗكًٔ التٛلّ٘ ح٘بٓ

 ْْل١ب ٖطٌٗٔ، ٮل٢ هحتبد هزبظ ٪هس لِ ْ٘وب ْبستًوبلِ ٮق٠ٖبً، ال٠ًْبٗٔ َّ اٛثس ٪ى ًٓطؼ ٪ذ٘طاً ٍ

 غسٔ ضبّسٕ ٗٛٓ٘بى ّل١ب! الًصاة ْٖ ال٠ًْبٗٔ استحبلٔ يل٢ السبلٓبى ٍالًسل الًٗل زل٘ل ٖٗٛٓ

 .اٛثس؟ هي الوحسٍز الو٢ًٌ يل٢

 ذلَز ْٖ اًٟهبض هرتلّ ٮستًطؾَا ضرب٧ٔ ٪ستبش: اٝسطائ٘لٖ -اًٝز٘لٖ -الوسلن: الك٠ة روبئ

 .الٌبض

 :الٌبض ذلَز ْٖ اَٖٛال
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 :ٚبلتبل٘ٔ ّٖ: الوٌبنط

 ٍقبئٓٔ ٍالوًتعلٔ الرَاضد الِ٘ شّت) الل١ِ ثبشى اٙثبز ٪ثس ْْ٘ب هرلس زذلْب هي ٚل -1

 306: ظ يٗبئسًب،                        

 الحٗ٘ٗ٘ٔ ال٠ًْبٗٔ استحبلٔ يل٢ ٍالٌٗل٘ٔ الًٗل٘ٔ الجطاّ٘ي هي سلّ هب ٍٗعِٗٓ( اٝهبه٘ٔ الطً٘ٔ هي

 .الٌبض ذلَز ْٖ

 لكجً٘تْن لوَاْٗتْب ثْب ٗتلصشٍى لْن ًبضٗٔ قجً٘ٔ ٍتج٢ٗ يلْ٘ن تٌٗلت حن هسٓ ْْ٘ب ًٗصثَى اّلْب -2

 (.الحٛن ْػَظ ْٖ الكبئٖ الًطثٖ اثي) الخبًَٗٔ

: 43) «هجلسَى ِْ٘ ٍّن يٌْن ٗٓت١ط ٟ» ٍ( 37: 5) «هٗ٘ن يصاة لْن ٍ» الٗط٨ى ًع ذ٠ِ ّصا ٍ

75.) 

 ٚوب( الَْ٘ز يي) ٨ذطٍى َٖمٗ ٍٗرلْٓن هٌْب ٗرطرَى حن هحسٍز، ٍٖت ٮل٢ ْْ٘ب ًٗصثَى ٪ّلْب -3

 ْلي يْساً الل١ِ يٌس ٪ترصتن ٖل هًسٍزٓ ٪ٗبهبً ٮٟ الٌبض توسٌب لي ٖبلَا ٍ» الٗط٨ى ٍ٪ربثْن ازيَُ

 (.80: 2) «تًلوَى ٟ هب الل١ِ يل٢ تَٗلَى ٪م ٍيسُ الل١ِ ٗرلّ

 ٪ٗؿبً ٍّصا( اٝس٠م ض٘د حٛبُ) ًٗصة ٪حس ْْ٘ب ل٘س حبلْب يل٢ ًبضاً ٍتج٢ٗ هٌْب ٗرطرَى -4

 ّن ٍٟ هٌْب ٗرطرَا ٪ى ٗطٗسٍى( »121: 4) «هح٘ػبً يٌْب ٗزسٍى ٟ ٍ» الٗط٨ى ًع ذ٠ِ

 ْْ٘ب اي٘سٍا َن٠ هي هٌْب ٗرطرَا ٪ى ٪ضازٍا ٚلوب( »37: 5) «هٗ٘ن يصاة ٍلْن هٌْب ثربضر٘ي

 (.22: 22) «الحطٕٗ يصاة ٍشٍَٖا

 ثي رْن) ٪ثسٗتِ ثٗب٬ُ استحبل حسٍحِ حجت ٍهب تٛي، لن ٪ى ثًس حبزحٔ ًْٛب ثٌْٓسب الٌبض ت٢ٌٌٓ -5

 (.ٍالٌبض الزٌٔ ث٘ي ْطٔ زٍى ٍ٪تجبيِ غَٓاى

 ...  تًبل٢ لًسلِ ٖؿ٘ٔ ثل ْػلٌبُ، ٚوب الحبزث ٪ثسٗٔ ٟستحبلٔ ٟ حٕ الٌبض ٌْب٧

 ال٠ًِ الْصٗل ٪ثَ) ث٫لن ٗحسَ٘ى ٍٟ ٗتحطَّٚى، ٟ روبزاً ٍٗػ٘طٍى ٍحطٚبتْن ح٘بتْن ت٢ٌٓ -6

 (.لْب ًْبٗٔ ٟ حَازث ٟهتٌبو قطزاً الوًتعلٔ ٮهبم

 .. «ْ٘وَتَا يلْ٘ن ٗٗؿ٢ ٟ: »الٗط٨ى ًع ذ٠ِ ْْصا الٌبض ْٖ ٚبى لَ ح٘بتْن ٌْب٧ ٍ

 .ثٌٓبئْب ٌْب٬ّن ٗطاز ٪ى ٮٟ( 74: 20) «ٗح٢٘ ٍٟ ْْ٘ب ٗوَت ٟ( »36: 35) 

 307: ظ يٗبئسًب،                        
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 ّطٗطٓ ٪ثَ ٍيوطٍ سً٘س ٍ٪ثَ هسًَز اثي) ٪هساً لْب رًل ْٯًِ  ٍتًبل٢ تجبض٘ ضثْب ٌْٗٓ٘ب -7

 (.ٍَ٘طّن

 ٍّصا( َ٘طّوب ٍالٛبضبًٖ الػسض هخل ال٠ٓسٓٔ هي يسٓ) الرطٍد ثًس ًٌٍٗوَى هٌْب ٗرطرَى -8

 لِ هي ٮل١ب اللْن! ثًسُ ٗتًٌوَا ٪ى يي ْؿ٠ الٌبض هي ذطٍرْن يسم يل٢ الٗط٨ى ًع ذ٠ِ ٪ٗؿبً

 .ٮٗوبى

 ٍلٖٛ الو٭ثسٗي هي ْْ٘ب ثوي الٌبض ٌْب٧ يل٢ تسلٌب ٪ذط١ ٍضَاّس ٪زلٔ ٪ُستبش ٗب ٌّب٘ ّل: الك٠ة

 .ٍ٪ٚخط؟ ٪ٚخط اٖٛبٍٗل سبئط تعّٗ

 ٛهس الًصاة اًٗكبو ْٖ الٌبض ٪ّل ٚبّْٔ ًًن الحٛ٘ن الصٚط هي غطٗحٔ ٨ٗٔ ٌّب ًٍٗسم ٪رل: الوٌبنط

 ٍٟ ثطزاً ْْ٘ب ٗصٍَٖى ٟ. ٪حٗبثبً ْْ٘ب ٟثخ٘ي. ه٩ثبً للكبَ٘ي. هطغبزاً ٚبًت رٌْن ٮى: »ثً٘س ٪م ٖطٗت

 (.26 -21: 78) «ٍْبٖبً رعا٧. ٍَسبٖبً حو٘وبً ٮٟ. ضطاثبً

 ٗلجخَا ٪ى تًتجطُ -ٍْسْٗن ٚٓطّن ٚبى ٪ٗبً -الٌبض ّٛل الَْبٔ الزعا٧ تًتجط الجٌ٘٘بت اٙٗبت ْْصُ

: هً٘ي ظهي هزوَئ -الحٗت ٚبى ٚ٘ٓوب ٍاٛحٗبة ضطاثبً، ٍٟ ثطزاً ْْ٘ب ٗصٍَٖى ٟ ٪حٗبثبً ْْ٘ب

 ٟ الوٓطزات ّصُ هي ٪٠ٕ هي الوٌٛط ْبلزوى« 1» زّطاً ٪ٍ سٌ٘ي ٪ٍ سٌٔ ٪ٚخط، ٪ٍ سٌٔ حوبً٘ي

 اٛحٗبة( »و) ٖبل اٙٗٔ ْٖ« 2» الػبزٖٖ ٍْٖ ًْبٗٔ، زٍى ظهٌبً -َٗٛى ٪ى ٍٗستح٘ل -َٗٛى

 .«تًسٍٜى هوب سٌٔ ٫ٚلّ ٍالَ٘م َٗهبً، ٍستَى ح٠حوبئٔ ٍالسٌٔ سٌٔ، حوبًَى ٍالحٗت ٪حٗبة، حوبً٘ٔ

 الحسبة ّصا يل٢ ٍَّ الٌبض ْٖ الو٭ثسٍى الورلسٍى ٗج٢ٗ ظهي اقَل ٌّب ًٌٖٗ اٝهبم لًل ٍ

 ٍ الوبً٘ي ْٖ الحٗت ه٢ًٌ اًحػبض يسم شلٙ يل٢ ٍضبّساً سٌٔ( 23 ،040 ،000)
__________________________________________________ 

 لَُٗبً للحٗت العهٌ٘ٔ الوًبًٖ ّٖ ّصُ/ -(1) 

  الس٠م يلِ٘ الػبزٔ يي هطسلًب ثبٝسٌبز للػسٍٔ اٛذجبض هًبًٖ/ -(2) 

 308: ظ يٗبئسًب،                        

 سٌٔ ث٫لّ الًصاة سٌِ هي تٓس٘طالَ٘م رَاظ يسم حن ح٠حٔ، ٪ٖلِ ٛى حوبً٘ٔ ْٖ الزوى اًحػبض يسم

 ٮٟ ل٘س الٌبض ْٖ الوٛج هي الٗػ١َ الُبثٔ ٍّٖ الوسٓ ْْصُ حبل ٪ٗٔ ٍيل٢ ذبغٔ، هَاضز ْٖ ٮٟ

 ٍْبٖبً رعا٧ الكُ٘بى زضٚبت حست ٍ٪ٖل هٌِ ٪ٖل حن ّٛصا،

 :الٌبض ٌْب٧
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 :قبلت هْوب الٌبض ٌْب٧ ٗ٭ٗس هوب ٍ

 تسجٕ سجحبًِ ٍضحوتِ ٍسركِ، َؿجِ هي ٍالٌبض ٍضؾبُ، ضحوتِ هَرت هي ّٖ الزٌٔ ٪ى -1

 الرلٕ ْٖ الوٗػَزٓ ّٖ ْبلطحؤ «ذلْٗن( الطحؤ) ٍلصلٙ»...  «َؿجِٓ ضحوتُِ سجٗت» َؿجِ

 لصاتِ هٗػَز َْْ ٍللطحؤ ثبلطحؤ ٚبى ْوب ال٠ًْبٗٔ، ْٖ سَا٧ يل٢ ْل٘سب ٮشاً الُؿت زٍى ٪غبلٔ

 هسجَٔ ْبلًصاة الَسبئل، ٖػس لُ٘طُ هٗػَز َْْ الُؿت هَرت هي ٚبى ٍهب الُبٗبت، ٖؿسٓ

 ٪ّل ْلتطول َؿجِ، زٍى ٧ٚ ضٖ ٚل ٍسًت ضحوتِ ٍٮى سبثٕ، َبلت ثبلطحؤ ٚبى ٍهب هُلَة،

 :ٍث٭سْن لؿطّن لْن ٍثبٛحط١ الٌبض

 الًجبز ترع هٛتَثٔ ضحؤ: «ٗتَٗى ٍٚبًَا ٨هٌَا للصٗي ْس٫ٚتجْب ٧ ضٖ ٚل ٍسًت ضحوتٖ ٍ» 

 الزعا٧ ٍزٍى استحبْٖن زٍى ْلً٘صثَا الًبغ٘ي، ترع هٛتَثٔ َ٘ط ضارحٔ ٍضحؤ الػبلح٘ي،

 نبلوبً ٖبس٘بً رعا٧ٖ الٌْبٗٔ، َ٘ط ٮل٢ ٗستحَٗى هب َْٔ ًٗصثْن ٪ًِ  تًبل٢ يلِ٘ ٗٓتط١ ّْٛ٘ الَْبٔ،

 !.ٍْبٔ؟ َ٘ط

 الٌٓس اٚتسجتِ الصٕ الرجج هي قُْطٓ ْْٖ للربقئ٘ي، ٍتكْ٘طاً للو٭هٌ٘ي ترَٗٓبً الٌبض ذلٗت -2

 تحتذ لن الوٛٓطٓ الوبح٘ٔالوػبئت ٍالحسٌٔ الٌػَح ثبلتَثٔ ٌّْب تكْطت ْٯى الٛتلّ٘، يبلن ْٖ

 لن ٍٮى «ذبلسٗي ْبزذلَّب قجتن يل٘ٛن س٠م: »الك٘ج٘ي رولٔ ْٖ لْب ٍٖ٘ل ٌّب٘، تكْ٘ط ٮل٢

 تتكْط لن زًسٔ ثٗ٘ت ْٯشا لْب، قُْطٓ الجطظخ ًبض ٪زذلت ثسٓضًْٓب، الجطظخ ٍٍاْت الساض ّصُ ْٖ تتكْط

 ًبض زذلت الكْبضٓ، تلٙ

 309: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٖ ال٠ًْبٗٔ ْطؾت ٍٮى ٚبى، ٪ٗبً حس لِ الًػ٘بى يي الٌبتذ السضى ْٯى الكْبضٓ، لحس اٙذطٓيصثت

 ثبلتكْ٘ط، ٗرتع ْٯًِ غح٘ح، َطؼ الٌْبٗٔ لُ٘ط الًصاة لوَاغلٔ ٗجٕ لن ٮشاً ًْبٗٔ، لِ يوٛب الٌبتذ

 ٍ٪هب الوػلحٔ، يي ذلَاً تج٢ٗ التًصٗت ْٖ ْل٠ًْبٗٔ الٓطؼ يل٢ ٪ثساً الكْبضٓ تحػل ٟ ٍٮش

 هحسٍزٓ الوًبغٖ ٚبًت ٚوب ٛهس رعا٧ٖ ٮٟ ل٘س ْٯًِ  تًبل٢ يسلِ ٗٗتؿِ٘ الصٕ الَْبٔ الزعا٧

 .ٍاٍٖٛبت ٍاٙحبض الصٍات

 ٪ى يي ٮٟ هح٘س ٟ ٮشاً ٍالتكْ٘ط، الَْبٔ الزعا٧ ًتبد ٮٟ للًَٗثٔ الًسل ٖسكبس ْٖ ًزس ٟ ْبش

 شأ ٪ى ثًس ثبلوطٓ لِ ٮٌْب٧ ٪ٍ الزٌٔ، ٍٗسذل الٌبض هي ٗرطد لٖٛ للوًص١ة تكْ٘طاً ٮهب حساً، للًصاة

 .الٌبض هى ٮٌْب٧ٖ ٪هطُ، ٍثبل
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 ٍ٪لن ؾطض لسْى ٍٟ ٮلِ٘، تًَز لوًٌٓٔ ٍٟ ٮلْ٘ب، هٌِ لحبرٔ ل٘ست  تًبل٢ يَٗثتِ ٮى الزولٔ يل٢ ٍ

 ٪للْن..  الػبلحٔ الحٛؤالُبٗٔ يي ذبلٍ هحؽ يجج ّٖ ٍٟ ْٚصُ، ٨ذط سجت ٪ٕٟ ٍٟ يٌِ، ٗعٍل

 ٍ( »18: 32) «ٗستٍَى ٟ ْبسٗبً ٚبى ٚوي ه٭هٌبً ٚبى ٪ْوي: »ٍالوزطه٘ي الوسلو٘ي ث٘ي للٓطٔ ٮٟ

 ٪م. الٌبض هي ٚٓطٍا للصٗي َْٗل ٚٓطٍا الصٗي ني شلٙ ثبقلًب ثٌْ٘وب ٍهب ٍاٛضؼ السوب٧ ذلٌٗب هب

: 38) «ٚبلٓزبض الوتٗ٘ي ًزًل ٪م اٛضؼ ْٖ ٚبلوٓسسٗي الػبلحبت ٍيولَا ٨هٌَا الصٗي ًزًل

27- 28.) 

 -الطحؤ ي٘ي الًَٗثٔ ظهي ٗحطهَى ح٘جُ ٍْبٖبً، رعا٧ٖ للٓزبض هب يَٗثٌٔ الٓطٗٗ٘ي ث٘ي ْطٖبً ٖٗٛٓ ٍ

 ثبلٌسجٔ الٌْبٗٔ لُ٘ط الًصاة هَاغلٔ ل٘ست حن ًٗصثَى، ٟ ٍَ٘طّن ًٍٗصثَى، -٪ّلَْب ترتع التٖ

 يلَاً يٌْوب الل١ِ  تًبل٢ ٍنلوبً يجخبً ٮٟ الٓطٗٗ٘ي، ث٘ي الٓطٔ ٌٗتذ ضرحبى ٪ٍ ؾطٍضٓ ْْ٘ب للوزطه٘ي

 .ٚج٘طاً

 يٌِ ٗعٍل ٪ى ثًس الطحؤ ث٫ّل ٗلحٕ لٖٛ الٌبض هي ذطٍرِ ٗطر٢ لوي هػلحًٔ ٚصلٙ ٖٗٛٓ حن

 ٮل٢ هػ٘طُ ل٘س لوي ثبلٌسجٔ الًصاة لوَاغلٔ هجطض ٪ٍ هػلحٔ ٪ٗٔ تَرس ٟ ٍ٪ذ٘طاً الًػ٘بى، زضٓى

  لٖٛ للوزطم تكْ٘طاً ٍٟ الٓطٗٗ٘ي، ث٘ي الٓطٔ ح٘ج هي ٟ الزٌٔ،

 310: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٗػَٓى يوب  ٍتًبل٢ سجحبًِ ٍالهلن الجًج ٮٟ..  ٍٟ الزٌٔ ٗسذل

 لن ٍّن رٌتِ الوكً٘٘ي ٗسذل ٪ًِ ًط١ ٍلصلٙ ثًسلِ، ٟ ثٓؿلِ ذلِٗ ًٗبهل ٮًوب  تًبل٢ الل١ِ ٮى -3

 ٗزبظٕ ٪ى ًط١ ٮلْ٘ن، هٌِ ٍحٌبًبً الل١ِ هي ْؿلًب ٮٟ رعا٧ٖ ٮشاً لْن ْل٘س لػبلحْن، ٮٟ ًٗلوَا

 ثتَثٔ ٚخ٘ط، ٚي ًٍَٗٓ هخلْب، ٮلّب الس٘ئٔ يل٢ ٗزبظٕ ٟ ٪ًِ ح٘ي ْٖ ٍهخبت، ٍ٪يطبضاً يططاً ثبلحسٌٔ

 «ٚطٗوبً هسذلًب ًٍسذلٛن س٘ئبتٛن يٌٛن ٥ًٓٛط يٌِ تٌَْى هب ٚجبئط تزتٌجَا ٮى: »تٛٓ٘ط ٪ٍ ضٓبئ ٪ٍ

: 25) «حسٌبت س٘ئبتْن الل١ِ ٗجسٟل ٫ٍْلئٙ( »114: 11) «الس٘ئبت ٗصّجي الحسٌبت ٮى( »31: 4)

 هي ٪حسٗ هٌْن ٌٗذ لن ثًسلِ ذلِٗ يبهل الل١ِ ٪ ٍلَ هًبً، الٓطٗٗ٘ي ٍضحوتُِ ْؿلُِ ضول ْٗس( 70

 هي قبئٓٔ يصاة ْٖ َٗاغل ٪ًِ يلِ٘ ٗٓتط١ ّْٛ٘ ٮشاً ٍضحوتِ، ثٓؿلِ ًٗوبهلْن ٍلٌِٛ يصاثِ،

 هطاتت ٍ٪ضٌى ٪سَٮ ْٖ ٍزذَلًب ٪ٗؿب، الًسل ٍيي الٓؿل يي ذطٍربً الٌْبٗٔ، لُ٘ط يجبزُ يػبٓ

 .ٍالٓهبنٔ اللهن
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 الٌبض، ٪ّل يل٢ ٗتٓؿل ٟ لل١ِ ْوب ٍالحٛؤ، الًسل ذ٠ِ ٌٗٛن لن هب يجبزُ يل٢ ٗتٓؿل ٮًِ ٠ٚ،

 يٌْب ْ٘رطرْن الٌبض ٪ّل هي قَائّ ٗطحن ٪ًِ حبل ٍْبٖبً، رعا٧ ْ٘زبظْٗن ْْ٘ن ًٗسل ث٫ى حت٢

 .ضحؤ هي ٪ضجِ ٍهب ثطٓبئ رٌتِ ٍٗسذلْن هَيسّن ٖجل

: 2) «للت١َٗ ٪ٖطة تًَٓ ٪ى ٍ» نلوٌب يي ثبلًَٓ اهطًب ٍٚوب اًٝتٗبم، هي ٮلِ٘ ٪حت الًَٓ ٮى -4

 يصاة ّٛصا ٚبى لَ الٌْبٗٔ، لُ٘ط يصاثْن هي الترّٓ٘ ْٖ الٌبض ٪ّل يي ًَٗٓ ٟ ّْٛ٘ ٮشاً( 237

 !.ٍْبٖبً؟ رعا٧ ل٘س ٪ًِ ضَن لْن، ٗحٕ

 ٗطب٧ هي ْٗسٕ ٍالل١ِ الًصاة ْٖ الٌْبٗٔ ثطاّ٘ي ٪سلٌٓبُ هب ت٭ٗس التٖ الَرَُ هي ٪ضثًٔ ًوبشد ّصُ

 .هستٗ٘ن غطاـ ٮل٢

 311: ظ يٗبئسًب،                        

  ٍالًْسٗي الٗط٨ى ث٘ي الٌجَات ْٖ هٗبضًبت                        

 

 ْْل يبهٔ؟ ثػَضٓ الَحٖ لطربل ثبلٌسجٔ الٗط٨ى ًهطٗٔ ّٖ هب حن! ٪ستبش ٗب: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 ضثْن ضسبٟت هي ٗجلَُى ٪ٍ ًٗتٗسٍى ْ٘وب ٪هطّن هب الل١ِ ًٍٗػَى ٗركئَى ٖس ٪م هًػَهَى ٮًْن

 .ًٗولَى؟ ٪ٍ

 .ثٌْ٘وب؟ ًٗبضى ٍلٖٛ ٌّب الًْسٗي ًهطٗٔ ّٖ ٍهب: الوٌبنط

 «1: »اٛهطٗٛبى الوطسل٘ي روً٘ٔ

 ٪ٗ٘بً لًٞسبى ه٠ظم ٍالٌٗؽ ثططٌ، ْٯًْن اٙحبم، اٖتطَٖا اًٛج٘ب٧ ثًؽ ث٫ى التَضآ ْٖ شٚط ٪ًِ ٌٗٛط ٟ 

 .ٍحسُ الوٌع١ُ َّ سجحبًِ ٍالوَل٢ ٍتَٗاُ، ٍهٌعلتِ زضرتِ ٚبًت

 يل٢ زٟلًٔ الًبزٗٔ، اٛيوبل ْٖ هًػَه٘ي َ٘ط الطسبلٔ، تجلٍ٘ ْٖ الركٯ يي هًػَهَى اًٛج٘ب٧ ٍ

 ٮش يزت ٍٟ الرك٘ئًٔتبئزْب، هي ٗرلػْن ٚطٗن ْبزٚ ٮل٢ الًبلن ٍاْتٗبض الجططٗٔ، الكجً٘ٔ ؾًّ

 ... ٍسل٘وبى ٍزاٍز ٍهَس٢ اثطاّ٘ن ٪ذك٫

 الٌٗع ح٘ج! لًٞسبى الٌٗع ه٠ظهٔ الوطسل٘ي، لزوً٘ٔ الوٗبلٔ ّصُ هي ًستٌٛط هب ٪ٍٛل: الوٌبنط

 َّ ٚبى ٍٮى الًػ٘بى، ثلعٍم لِ غلٔ ٟ ٪ًِ ٮٟ ٌّب، ِْ٘ لٌب ٠ٚم ٠ْ ٍالحسٍث، اٝهٛبى ثِ يٌٖ ٮى

 ٗتوٛي ٟ ثح٘ج الًػ٘بى ْٖ هس٘ٛط اًٝسبى ٮى ْْل اًٝسبى؟ ٍث٘ي ثٌِ٘ الو٠ظهٔ ّٖ ْوب الًػ٘بى،

 الٓبزٕ ٗٓ٘س ْوبشا ٍثًسئص ٮق٠ٖبً، للتٛلّ٘ ضاْى الزجط ح٘ج يػ٘بى ٠ْ ٮشاً ٮق٠ٖبً؟ ٗتطِٚ ٪ى
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 الٓكطٕ اٝلْٖ التس٘٘ط يٌِ ٗطْى ٪ى الًػ٘بى هًػَهبًيي اًٝسبى ٗزًل ٮًِ ْْل حٌ٘صا٘، الٛطٗن

 ًسد ٟيتٗبزّن الخبلَث، ٪ّل س٘وب ٍٟ اًٝسبى، ْٖ الًػ٘بى لٛخطٓ تًبضؾِ ْبلجسْٗٔ شلٙ؟ ْٖ

 ْ٘وب ٪حطاض ْْن الٌبهَس، ضطًٗٔ
__________________________________________________ 

 1898 ـ ٍٮضطاْْن ثوًطْتْن الوكجَو الْبٗٔ ٚتبة ْٖ/ -(1) 

 312: ظ يٗبئسًب،                        

 الوس٘ح ًِٛ ٗطتَْى ْ٘وب ٪حطاض ْْن الٌبهَس،! الٌبهَس لًٌٔ هي اْتساّن الوس٘ح ٛى ٗطتَْى

 ٍث٘ي ثٌِ٘ الصات٘ٔ الو٠ظهٔ ٫ْٗي اًٝسبى تًػْن الٓسا٧ ٚبى لَ حن! الٌبهَس لًٌٔ هي اْتساّن

 ٨ٗٔ ْْصُ! رسٗسٓ ح٘بٓ ْٖ ًٗ٘طَا ٍلٖٛ اٝلِ، شات ثسلَا ٍٚوب اًٝسبى لصات ٪تجسٗلًب الًػ٘بى؟

 يل٢ ٍٗٗؿٖ اًٝسبى ًَو هي ٍٗست٫غلِ التٛلّ٘ ٗطْى الٓبزٕ ٮى ٪م! الوسيبٓ الو٠ظهٔ يسم

 ٗعْٗٓب ذطأْ ْْصُ يػ٘بى؟ ٠ْ للتٛلّ٘ هَؾَو ٗج٢ٗ ٟ ٍلٖٛ الٌجَ٘ى، ثْب ٪ت٢ التٖ اٛحٛبم

 الٓسا٧ سط الػل٘ت يي الجحج يٌس ِْ٘ الَٗل ْػ٘لٌب ٚوب ٍالسٗي الًٗل

 الًػ٘بى، ٮل٢ تُلزئٌب ؾطٍضٓ ٪ًٓسٌب ْٖ ًزس ٠ْ ٪يوبلٌب، ْٖ ٪ًٓسٌب هي اٝذت٘بض ًزس ٮًٌب ٪ذ٘طاً حن

 هي ٮلْٖ سٓ٘ط َّ ٍ الًٗل ٍلٛي الٓزَض، ٮل٢ اًٝسبى تسيَا الٌٓس٘ٔ الطَْات ٪ى ًٌٛط ٟ ٮًٌب ٪رل

 ٚسط ٚبى ٮشا س٘وب ٟ ٍ الططو، الًٗل ثحسٍز ٍتحسٗسّب الٌٓس ضَْات ٚسط يل٢ ٖبزض زاذل،

 ثبغكٓبئِ الطة ثر٘طٓ هوتبظاً ٚبى ٮشا س٘وب ٍٟ لططو، ٍا الًٗل ثحسٍز ٍتحسٗسّب الٌٓس ضَْات

 ٍالل١ِ ثبٟذت٘بض، هٌْبستحبلٔ شلٙ شًجبًٗستح٘ل غبحجِ ٗٗتطِ ٠ْ شا٘ ٍٮش ٍيػوتِ، ٍتسسٗسُ

 يجبزُ يي ٍٗستطيٖ ٍؾطُ، ضطُ ٗ٭هٓي ٟ هي ذلِٗ يل٢ ٫ٗتوي ٪ى هي ٍ٪يسل ٪يع  ٍتًبل٢ سجحبًِ

 .الَحٖ تجلٍ٘ ْٖ س٘وب ٟ ٍ! الؿ٠لٔالٓزَض ْٖ هخلْن َّ هي

 للط٘كبى ل٘س الصٗي يجبزُ هي اٛثطاض اٛذ٘بض اغكٓب٧ يي ًٗزع  ٍتًبل٢ تجبض٘ الطة ٮى ْْل

 ث٫َٖالْن يلْ٘ن حزذ ّٖ ٚوب الػبلحٔ، ث٫يوبلْن ذلِٗ يل٢ حززبً ًَٗٛب ٍلٖٛ سلكبى، يلْ٘ن

 .الزْبت؟ ضت٢ هي يجبزُ يل٢ الل١ِ حزٔ ْتتن ٮلْ٘ن، َٗح٢ ٍهب

 ٮل١ب يجبزُ اغك٠ح يي يبرع شا٘ ٮش َْْ الػل٘جٖ، الٓسا٧ ذطاِْ ْٖ هحػَضٓ  تًبل٢ ٖسضتِ ٮى ٪م

 ... ٚلّب حن ٚل١ب. ٪حٛبهِ يل٢ ٍالٗؿب٧ ًٓسِ، لًي يي زٔذط١ يجبضٓ َّ الصٕ الوس٘ح ثلًي

 313: ظ يٗبئسًب،                        
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 الْس١، ٮل٢ الٌبس ٗسيَا لٖٛ ضسلًب ٪ضسل  تًبل٢ الل١ِ ٪ى: اللكّ٘ ثسل٘ل ٗطضسًب الًٗل ٪ى ْٛوب

 تلٖٗ ْٖ يػوتْن لعٍم ٮل٢ ٗسلٌب ٚصلٙ يلْ٘ن، هٌِ ثبلُٔ حززبً ًََْ٘ٛا الطز١، يي ٍٗػسٍّن

 ٪ًٓسْن ّن ضسلًب ٪ضسل  تًبل٢ الل١ِ ٪ى ْلَ سَا٧، يل٢ ٍ٪يوبلْن ٪ٖبلْن ٍْٖ ٍتجلُِ٘، الَحٖ

 الوٌٛط، يي ٢ٌْٗ ٪ى لِ ل٘س الوٌٛط ْٓبيل الٓزَض، ٮل٢ للٌبس ٪زي٢ شلٙ ٚبى اٙحبم، ٗٗتطَْى

 ٮلِ٘ تسيَّن هب يل٢ ظٗبزٓ ٗٗتطَْى، ّن ْ٘وب ٍحز٘ٔ َٖٛٓ ٍٗعٗسّن الًبغ٘ي، ٪ظض ٗطسٜ شلٙ ٛى

 .٪َّا٬ّن

 تبضٖٚ ٢ٌْٗ شلٙ هى الوٌٛط، يي ٍالٌْٖ ثبلوًطٍِ اٛهط ْٖ الٗ٘ؤ ت٫ٚ٘سُ هى الٗط٨ى، ٮى لصلٙ

 ث٫حٛبم سرطٗٔ ٍ ْسبز يل٢ ْسبز ًِٛ يٌِ ٌْٗب ٪ى الوٌٛط ْبيلٖ ٢ٌٍْٗ ثِ، ٫ٗهطٍا ٪ى الوًطٍِ

 :َٗٗل ٍٚوب  تًبل٢ الل١ِ

 ٪ْٗب ٗب( »44: 22) «تًٗلَى ٪٠ْ الٛتبة تتلَى ٍ٪ًتن ٪ًٓسٛن ٍتٌسَى ثبلجط الٌبس ٪ت٫هطٍى» 

 (.3 -2: 61) «تًٓلَى ٟ هب تَٗلَا ٪ى الل١ِ يٌس هٗتبً ٚجط. تًٓلَى ٟ هب تَٗلَى لن ٨هٌَا الصٗي

 الس٠م يلِ٘ الٌجٖ ضً٘ت يي ٗحٖٛ ٚوب ٮْسبزاً، يٌِ ٢ٌْٗ ْ٘وب الٌبّٖ هربلٓٔ ًٗسٜ ٍٖس ّصا

 ٍهب استكًت هب اٝغ٠ح ٮٟ ٪ضٗس ٮى يٌِ ٚن ٪ًْب هب ٮل٢ ٪٫ًُذبلٓٛن ٪ضٗس هب ٍ: »َٖهِ هربقجبً

 (.88: 11) «٪ً٘ت ٍٮلِ٘ تَٚلت يلِ٘ ثبلل١ِ ٮٟ تَْٖ٘ٗ

 الًبلو٘ي، ٪هبم ٍْؿحتْن! يػَا ثوب اٝلْبه٘ٔ ٚتبثبتْن غطذت حن -ٍحبضبّن -الٌجَ٘ى ٪شًت ْٯشا

 ّن شا٘ ٍضَن ثل! ... الْس١ ٮل٢ ٗسيًَْن ئلٖٛ الرلٕ يل٢ حززبً ًََٗٛى ّْٛ٘ حٌ٘صا٘

 ْ٘وب شا٘ ٮش الحزٔ ٍلْن ْْ٘ب ث٫ًج٘بئْن ٗٗتسٍى ح٘ج الطَْات ْٖ ثصلٙ الركبٓ ٗطزًَى

 .ذلِٗ يل٢ لل١ِ حززبً الطسل َٗٛى ٪ى ثسل ًٗػَى، ّن ح٘ج ثبلطسل الل١ِ يل٢ حزٔ ٗٗتطَْى،

 لئ٠ ٍهٌصضٗي هجططٗي ضسلًب: »الرلٕ يل٢ حزذ الوًػَه٘ي اًٛج٘ب٧ ٪ى ْٛوب

 314: ظ يٗبئسًب،                        

 الحزٔ لل١ِ ٍ(: »165: 4) «ٍحٛ٘وبً يعٗعاً الل١ِ ٍٚبى الطسل ثًس حزٔ الل١ِ يل٢ للٌبس َٗٛى

 حزٔ ٪ٗٔ لْن تج٢ٗ ٍٟ ٍالسٗي الػ٠ح ٮل٢ الٌبس ٗطضسٍى الحزذ ٍّ٭٧ٟ( 149: 6... ) «الجبلُٔ

، حززبً ًَْٚن هي ثبلطَن ٪ٍلئٙ -ٍحبضبّن -الًػبٓ اًٛج٘ب٧ ٚصلٙ ال١َْ، ٪تجبوٍ ْٖ  ل٘سَا لل١ِ

، يل٢ حززبً ٮٟ  ٍهب الٌبس تط٘  تًبل٢ الل١ِ ٪ى ْلَ ًٗػَى، ْ٘وب الل١ِ يل٢ ثْن الًػبٓ ٗحتذ الل١ِ
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 ٮٟ الْس١ تط٘ ْٖ حزٔ لْن تٛي لن شا٘ ٮش ٗتطززٍى، يْ٘ٛن ٍْٖ ًٗوَْى َْ٘ن ْٖ ْْن ٍَْٗى

 (.134: 20) «ًٍرع١ ًصٙلّ ٪ى ٖجل هي ٨ٗبتٙ ْتتجى ضسَلًب ٮلٌ٘ب ٪ضسلت لَٟ ضثٌب: »ٍاحسٓ

 الًػبٓ حزٔ ٚبًت ْحٌ٘صا٘ ٪هطّن، هب الل١ِ ًٍٗػَى ثِ ٪ضسلَا هب ٗتطَٚى ضسلًب ٮلْ٘ن ٪ضسل لَ ٍ

 (.67: 33) «السج٠٘ ٫ْؾلًَ٘ب ٍٚجطا٧ًب سبزتٌب ٪قًٌب ضثٌب» ٖبئل٘ي ٪١َٖ

 الرلٕ يل٢ حزذ ّن هي اٛذ٘بض يجبزُ هي ٗػكٖٓ ٪ٍ ضسَلًب، الل١ِ ٗطسل ٪ل١ب ْجبٛحط١ شا٘ ٮش ٍ

 !.ٍ٪ًْبلْن ٪َٖالْن ضت٢ ْٖ

 :الًػؤ لعٍم يل٢ اٛضثى الًٗل٘ٔ اٛزلٔ

 هى اًٛج٘ب٧ حز٘ٔ ٍت٠ظم -3 اٛضطِ، ٮهٛبى ٍٖبيسٓ -2 هؿت، ٚوب اللكّ ْٗبيسٓ -1: ٪ذ٘طاً ٍ

 اًٛج٘ب٧ يػؤ تولٖ هوب اٛضثى الَٗايس ّصُ للوتٌبٖؿي، ثبلٌسجٔ ٍال٢ٌْ اٛهط ٍلعٍم -4 يػوتْن،

 :ْٖ الس٠م يلِ٘

 .ثِ الًول -3 ٍ تجلُِ٘ -2 ٍ الَحٖ تلٖٗ -1

 هب حن اٛضطِ، ٮهٛبى ٖبيسٓ ّٖ ْوب ٍالخبلخٔ، اٍٛل٢ ٮٟ اٙى حت٢ لٌب تتج٘ي لن: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 .الطاثًٔ؟ ّٖ

 :اٛضطِ ٮهٛبى

 315: ظ يٗبئسًب،                        

 الؿبل٘ي، يجبزُ ث٫ٗسٕ اٛذص ٮٟ الطسل ثٯضسبل ٗطٗس ٟ  تًبل٢ الل١ِ ٪ى ضٙ ٗطٗجِ ٟ هوب: الوٌبنط

 غبلح٘ي ضربلًب الجُ٘ٔ ّصُ لتحٕٗ٘ ٗػكٖٓ ٪ى ٍثٯهٛبًِ الوستٗ٘ن، غطاقِ ٮل٢ ْٗتسٍا ٍلٖٛ

 للرلٕ حززبً ًََٗٛا ٟ ٍ ٍث٠َبتْن، ًجَٛاتْن ْٖ ٗركئَا ل٠٘ٛ الخ٠ث، الٌبحٖ تلٛن هي هًػَه٘ي

 يصض ٪ٕ لْن ٗج٢ٗ ٠ْ ث٠زُ، ْٖ يجبزُ يل٢ ٍحزتِ  تًبل٢ ضحوتِ تتن ٍلٖٛ ثًػ٘بًْن، الل١ِ يل٢

 .ٍتٗسس  تًبل٢ تطبضًِٗ يي الترلّ ْٖ

 :ٗلٖ يوب ٗٛطّ -ٍحبضبّن -الل١ِ ٪ًج٘ب٧ ْٖ الػًؤ ًْسم شا٘ ٮش

 .ٍيػ٘بى ذكٯ هي ًجِ٘٘ يي ٗػسض سَِ ثوب  تًبل٢ رْلِ يي

 .يجبزُ هي الوًػَه٘ي ٍاغكٓب٧ اغكٌبو يي  تًبل٢ يزعُ ٪ٍ

 .ٍٖسضتِ يولِ يل٢ اٛضطِ اغكٓب٧ يٌْن تط٘ ٪ى لًجبزُ ثبلٌسجٔ ثرلِ ٪ٍ
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 لكِٓ ٍ ٍيسلِ ٍٖسضتِ يلوِ ْٖ -ٍالٌٗل الًٗل ؾ٧َ يل٢ -ّصُ هي ٧ٚ ضٖ ٮل٢ سج٘ل ٟ ح٘ج ٍ

 يل٢ ٍٗػجح -الوًػَم َ٘ط ًجَ٘ٓ لتػسٕٗ سج٘ل ٠ْ شا٘ ٮش -لًجبزُ ثبلٌسجٔ الوتٌبّ٘ٔ َ٘ط ٍحٌبًِ

 .زيَاُ ْٖ ٚصثِ ٪زلٔ هي الٌجَٓ هسيٖ ْٖ الًػؤ

 :ٍالٌْٖ اٟهط ارتوبو ٠ٗظم الٌجٖ يػؤ يسم

 ٮش ْكبيتِ يول٘بً، يػ٢ ٪ٍ تجلُِ٘ ٪ٍ الَحٖ تلٖٗ ْٖ ٪ذك٫ ٮشا الٌجٖ ٪ى َْْ الطاثى السل٘ل ٪هب ٍ

 :ٗلٖ يوب ترطد ٟ شا٘

 .ٮق٠ٖبً قبيتِ ٍرَة -1

 .ٚصلٙ يسهِ -2

 .الوربلٓٔ يٌس ٍحطهتِ الحٕ هَاْٗتِ يٌس ٍرَثِ -3

 .حطهتِ ضَن يػ٘بًِ ٪ٍ الٌجٖ ذكٯ يٌس الل١ِ ث٫هط الحٕ هربلٓٔ ٍرَة ٗلعم اٍٛل ًْل٢

  يبيتْن تط٘ ٍٚصلٙ قبيتْن، تزت ٟ ح٘ج لَُاً الطسل ٮضسبل ٪غجح الخبًٖ يل٢ ٍ

 316: ظ يٗبئسًب،                        

 .ربئعاً الحٕ ْٖ الحٕ ْٖ

 لٖٛ الطسلّ ًٗطِْ هوب ٪حسي الجبقل هي الحٕ الْ٘ن الوطسٓل ًٗطِ ٪ى ْبلَارت الخبلج يل٢ ٍ

 ْٯى ثبلوحبل، تٛل٘ٓبً رْلْن، يل٢ ثصلٙ ٗ٭هطٍا ٪ى ٪ٍ الجبقل، ْٖ ٍٗربلَّٓن الحٕ ْٖ َٗاْْٗن

 ًٗطَْى ٟ ٚبًَا ٍٮى الطسل، ٮل٢ ثحبرٔ ًََٗٛا لن ٮشاً الطسل هي ث٠ٌٍ زٍى الحٕ ًٗطَْى ٚبًَا

 .؟!َ٘طّب ْٖ ًٗػَّن الػَاة هَاضز ْٖ ٗكًَّ٘ن ٪ى رْلْن يل٢ ٗٛل١َٓى ّْٛ٘

 الوتٗ٘ي ٍٖبزٓ الٌج٘٘ي ٮل٢ ال١َْ رَاضِ ضت٢ ٌٗسجبى ّٚ٘ -الًْسٗي هي ٨ُ ٨ُ...  ٍا٠ٍُٗ َْاََحبُ

 ٗزًل ٪ى ٍه٩سِ٘، هًبغِ٘ يل٢ ٗطٗس هوي ٮٟ اٝثل٘س٘ٔ ٍالرطاْبت العٍض العٗبزات ّصُ هب تبلل١ِ... 

 .... ٍَِٟ٘ لجُِ٘ ر١ٌٔٔ الل١ِ ٪ًج٘ب٧

 ٖؿب٧ٖ ًٗؿٖ الوُتطٗي، الوٓتطٗي ٖبئلْب ٮل٢ ًٍطزّب الٛبْطٓ اْٝتطا٧ات تلٛن يل٢ ًٗؿٖ تًبلَا

 ... الزبّلٔ ٍالتًػجبت الًو٘ب٧ التٗبل٘س يل٢ حبسوبً

 :اًٛج٘ب٧ يي للصٍز الٛتبة ٪ّل هي غبهس ٍاحس حعة

 ٟ هب ضربلِ الَحٖ سبحٔ يي ًساْى ٍ٪ًج٘بئِ، الل١ِ حعة هي ٌَْٛى اٝٗوبى، ثَٗٓ ًتحعة ٮلٌ٘ب

 ثورتلّ تتٕٓ هجبضٚٔ حٓلٔ ٮل٢ -الوتًبل الحٕ ٮلٌْب لًوط -ٍضثٌٟب ٮلٌ٘ب...  ٚطاهتْن ٌٗبست
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 ٚتبثبتْب ٮذت٠ِ ضَن -ضربٟتْب ثورتلّ تتٕٓ -اٝلْبه٘ٔ ٚتبثبتْب ٮذت٠ِ ضَن -ضربٟتْب

 لحٕا ًتحط١ّ ًحي ْٯًوب الٗط٨ى ٪ٍ اًٝز٘ل، ٪ٍ التَضآ ْٖ ٮى -الػطاح الحٕ ٍْٕ تتٕٓ -اٝلْبه٘ٔ

 !.زٌٌٗب ٚتبة َ٘ط ْٖ ٚبى ٍٮى ٗؿبزُ يوٛب حٌٓب٧ الج٘ي، ّصا ْٖ

 ْٖ هًْب ٗطبض٘ لٖٛ اًٝز٘ل ثبل ْوب اًٛج٘ب٧، ٍيػؤ تػكسم التَضآ ّٖ ّصُ: ٮًز٘لٖ قبلت

 .الْساهٔ؟ الٓطٗٔ ّصُ

 317: ظ يٗبئسًب،                        

 اًٝز٘ل، هس٘ح هي هعيزٔ ثصٚط١ ٪ش٥ٚطٚن ٪ى يلٖٛ لً٘ع٢ ٮًِ -الحؿَض ٪غحبثٖ ٗب يَٓاً: الوٌبنط

 :َٗٗل ٚوب ٗستخٌٖ ٍٟ ٍلػَغبً سٔطاٖبً الٌج٘٘ي هي ٖجلِ هٓي ًٗٓتجط ٪ًِ

 (.8 -7: 10 َٗ) «ٍلػَظ سطأ ّن ٖجلٖ اتَا الصٗي رو٘ى. الرطاِ ثبة ٪ًب» 

 ْٖ ٖجل هي احتطهَُ ٚوب ٗحتطهْن ٪ى ثسل ّٛصا ٖجلِ هي الٌج٘٘ي ٚطاهٔ ٗػكسم اًٝز٘ل لوس٘ح ْوب

 الَنبئّ ٪ّن هي ٪ى ح٘ي ْٖ يٌْن؟ ٗصٍز ٪ى ثسل ٚطاهتْن هي ٌٍٗبل ٗوس٘ لِ ٍهب ثطبضاتْن،

 .؟!ثًس ٍهي ٖجل هي ضثْن، ضسبٟت تجلٍ٘ ْٖ ظه٠ئْن ٍٗحتطهَا ٗػسَٖ٘ا ٪ى الَحٖ لطربل الطسبل٘ٔ

 .ٌّب٘؟ الٗط٨ى هس٘ح هٗبلٔ ّٖ ْوب يزجبً: اًٝز٘لٖ الكبلت

 ثٌٖ ٗب هطٗن اثي ي٘س٢ ٖبل ٮش ٍ: »ذلِٓ ٍهي ٗسِٗ ث٘ي لوي ٍتػسٕٗ غسٔ هٗبلٔ ٮًْب: ... الوٌبنط

 اسوِ ثًسٕ هي ٫ٗتٖ ثطسَل ٍهجططاً التَضآ هي ٗسٕٛ ث٘ي لوب هػسٖبً ٮل٘ٛن الل١ِ ضسَل ٮًٖ ٮسطائ٘ل

 (.6: 61) «هج٘ي سحط ّصا ٖبلَا ثبلجٌ٘٘بت رب٧ّن ْلوب ٪حوس

 غبض ح٘ج ٮل٢ الل١ِ ٪ًج٘ب٧ هي ٖجلِ هٓي تػسٕٗ ْٖ ثلٍ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ «هحوس» ًجٌ٘٘ب ّصا حن

 رب٧ٚن حن حٛؤ ٚتبة هي ٨ت٘تٛن لوب الٌج٘٘ي ه٘خبٔ الل١ِ ٪ذص ٮش ٍ: »الططٗٓٔ ٪لٗبثِ هي «الوػسٔ»

 ٖبل ٪ٖطضًب ٖبلَا ٮغطٕ شلٛن يل٢ ٪ذصتن ٧٪ٖطتن ٖبل ٍلٌََتْػٔط١ًُِ ثِ لت٭هٌي١ هًٛن لوب هػسٔ ضسَل

 (.81: 3) «الطبّسٗي هي هًٛن ٍ٪ًب ْبضْسٍا

 ٍٚوب ظٍضاًَطٍضاً، الل١ِ ضسبٟت الوسي٘ي هي ٖجلِ هٓي الوس٘ح ًٌٖٗ ٮًوب! ٪ستبش ٗب هْلًب: اٛسّٗ

 .ثْن تُتطٍا ٠ْ الٛصثٔ الوس٘حَ٘ى ٫ٗتٖ سَِ ٪ًِ ٗرجط

 حن ٖجلٖ؟ هي ٪تَا الصٗي ٚل: ٖبئلًب يوٛوِ ثل الوسي٘ي ثبلٛصثٔ تٌسٗسُ ٗرع لن ْلٙنٓ شا٘ ٮش: الوٌبنط

  الصٗي ٍاللػَظ السطأ ٚل: ّٛصا ٠ٚهِ تٓس٘ط ٛغجح ت٫هطٍى ٚوب ٚبى لَ

 318: ظ يٗبئسًب،                        
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 الطبهلٔ الٓطٗٔ لْصُ هجطضٓ ًٚلٔ َّ الرطاّْ ثبة ٪ًب: َٖلِ ٍ٪ذ٘طاً! ٍلػَظ سطأ ّن ٖجلٖ ٪تَا

 ٍاحس ٗؿحٟ لن سجَٗا الصٗي ٍلٛي اُٛهٔ، ذطاِ زٍى ٍ٪ؾحٟٖ ثٌٓسٖ ٪ْسٕ ٪ًٌٖ -الل١ِ ٪ًج٘ب٧ يل٢

 ح٘ج ٍه٩سْ٘ن، هًبغْ٘ن ٚبًت ٪ٗبً ٪ٍظاضّن يٌْن ٗحف٢ ٪ُهتِ، لركبٗب حبهلًب ٗػجح ٪ى: ّٛصا هٌْن

 .ٚبى ٪ٗبً للًػ٘بى نطِ ٗجٕ ْلن ؾحٛ٘تٔ ثوب الٌبهَس ضطًٗٔ ًُسرت

 الجحج ْٖ ًَاغل ٪ى ثٌب ٫ْحط١ الطاٖى، يل٢ الرطٔ اتسى ْٗس ٪سّٗ ٗب هِ: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 ٗستًطؼ ٪ى الوسلن الطٍحٖ اٛستبش هي هلتوس٘ي الخ٠حٔ، الٛتت ث٘ي هٗبضًٔ ٍاًٛج٘ب٧، الٌجَٓ يي

 .الطٛط ٍلِ اٝلْبه٘ٔ هػبزضّب هي الوٌبسجٔ الوَاز

 .ٍالًْسٗي الٗط٨ى ًهط ْٖ الٌج٘٘ي ث٘ئٔ ْٖ ْؿلًب َٖلًب ٍٮل٘ٛن ٪رل،: الوٌبنط

 اًٛج٘ب٧؟ ح٘بٓ ْٖ ٍالًْسٗي الٗط٨ى ث٘ي هسبٗطٓ                        

 

 :ٍالًْسٗي الٗط٨ى ْٖ: ٨زم

 .٨زم؟ ْٖ الًْسٗي ًهطٗٔ ّٖ هب: الٛتبث٘ي ٪ّل هي الحؿَض ٪غحبثٖ ٪س٫ل ٮًٌٖ... 

 ٌْٛخِ ٍالو٘خبٔ الًَْز يلِ٘ الل١ِ ٫ْش شضٗتِ يي ًبئجبً ٚبى ٨زم ٮى: اٛهطٗٛبى الوطسل٘ي روً٘ٔ... 

 .ٍاحسٓ ذك٘ئٔ ٮل١ب ٮلِ٘ تٌست ٟ ٍالتَضآ يٌْن، لٌ٘بتِ شضٗتِ ٌْٗؿِ ثوًػ٘تِ

 التٖ الًػؤ ٫ْٗي ضثِ، يػ٢ ٪ًِ: ٍالٗط٨ًٖ التَضاتٖ الٌع تَإْ ًزس ٨زم ْٖ ٌٍّب٘: الٗس

 .لًٜج٘ب٧؟ تس٘يًَْب

 َّ: »ٖبئلًب الطط٘ هًػ٘ٔ ٮلْ٘ب ٗؿّ٘ ٍالٗط٨ى الطزطٓ، هي اٛٚل هًػِ٘ ٍّٖ: الوطسل٘ي روً٘ٔ

 ذٓ٘ٓبً حٓولًب حولتٕ تُطّبّب ْلوٛب ٮلْ٘ب ل٘سٛي ظٍرْب هٌْب ٍرًل ٍاحسٓ ًْٓسٍ هي ذلٗٛن الصٕ

 غبلحبً ٨تبّوب ْلوب. الطبٚطٗي هي لًٌََٛي١ غبلحبً ٨ت٘تٌب لئٙي ضثْٓوب الل١ِ زيَا ٪حَٗلتٕ ْلوب ثِ ْوطّتٕ

  الل١ِ ْتًبل٢ ٨تبّوب ْ٘وب ضطٚب٧ لِ ر٠ً

 319: ظ يٗبئسًب،                        

 (.190 -189: 7) «ٗططَٚى يوب

 الط٘كبى ٗٗتلِ ٪ى هي ذَْبً الحبضث، يجس اٍٛ٘ل٘ي ٪ٍٟزُ ٪حس سو٢ٛ ٨زم ٪ى ٮس٠ه٘ٔ ضٍاٗٔ ْٖ ٍ

 الط٘كبى ٫ْقبو الًعم، ٪ٍلٖ اًٛج٘ب٧ هي الوسلو٘ي يٌس هًسٍز ٪ًِ هى اٍٛ٘ل٘ي، ٪ٍٟزُ ٖتل ٚوب

 .الرلَز ْٖ ٍقوى الوَل٢ ٍٚص١ة ٍغسِٖٛ
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 ثْب ٪تت التٖ العٍض ٍالوٗبٟت الٛتبث٘ي، ًهط ْٖ ٍظٍرتِ ٨زم ٖػٔ يي الجحج ٪سلٌٓب لٗس: الوٌبنط

 ٖػٔ ْٖ ٮثل٘س غسٔ ضَن ٗٛصة، ٍ٪ًِ ٍنلوِ، ٍذسيِ ٨زم َطتٓ الل١ِ ٪ى: شلٙ ْٖ التَضآ

 ضبسًبً ثًَبً ٌّب٘ ًٍزس الٛتبث٘ي، ًهط ْٖ يػ٘بًِ يي ٌّب ًجحج ٮًوب ٌّب، ًً٘سّب ٠ْ! .. الٌْٖ

 حن يػ٘بًِ، يي ًساهًٔ ٍٟ تَثًٔ لِ تصٚط ٍٟ يبغ٘بً تًتجطُ التَضآ ٮش الج٘ي، ّصا ْٖ ثٌْ٘وب

 ٨زم يل٢ حٛن ٍّصا الػل٘جٖ، ثبلٓسا٧ ٮٟ ٍثٌِ٘، َّ ٗٓبضِٖ ٠ْ الًػ٘بى، شاتٖ ٪ًِ ٗطٍى اًٝز٘لَ٘ى

 .ثُبٓ يػبٓ ٪ّن هٌْن الٌج٘٘ي حت٢ ٍٍلسُ

 اللً٘ي، ٮثل٘س ثتسَٗل الوٌِْ٘ الطزطٓ هي اٛٚل ّٖ ٍاحسٓ ذك٘ئٔ ٮلِ٘ ٌٗست ٮًوب الٗط٨ى لٛي

 ْتبة َْضُ هي تبة ٪ًِ ٨ٗبت ْٖ ٗػط٥ح حن الزٌٔ، ْٖ ٍظٍرتِ َّ ٚبى حٌ٘وب ًجَتِ، ٖجل ٍشلٙ

 اًٛج٘ب٧ يػؤ ٗخجت ٮًوب ٍالٗط٨ى اٛضؼ، ٮل٢ ٍّجَقِ تَثتِ ثًس للٌجَ٘ٓ ٍاغكٓبُ يلِ٘، الل١ِ

 الًعم ٪ٍل٢ ٚوخل ٪ٗؿبً، الٌجَٓ ٖجل الًول٘ٔ ثبلًػؤ الٌج٘٘ي ى قبئٓٔ ٗرتع ٍٖس الٌجَ٘ٓ، ظهي ٪روً٘ي

 ٚوب الًعم ٪ٍلٖ هي ٟ الطسبلٔ، هطاتت ٪ز٢ً ٪ٍ ٪ٍسف ْٖ ٍَّ ٨زم هخل ٍ٪هب ٍ٪ؾطاثْن، الطسل هي

 شلٙ ٖجل ٮلِ٘ ٌٗست ٍٟ الطسبل٘ٔ، ح٘بتِ ق٘لٔ هًػَهبً ًٗتجطُ ْٯًوب الطسبل٘ٔ، الزوً٘ٔ ظيوت

 ... الططائى تططٗى ثًس الوًبغٖ ٫ًَٚاو ٟ ٍاحسٓ، هًػ٘ٔ ٮٟ ٪ٗؿبً،

 هي ل١ًٌَٛي ٍتطحوٌب لٌب تُٓط لن ٍٮى ٪ًٓسٌب نلوٌب ٖبلَا: »يلِ٘ الل١ِ ْتبة تبة ٮًِ ٪رل،

 ٍ( »37: 2) «ضح٘ن التَاة َّ ٮًِ يلِ٘ ْتبة ٚلوبت ضثِٟ هي ٨زم ْتل٢ٗ( »23: 7) «الربسطٗي

 .ٍّس١ يلِ٘ ْتبة ضثِ ارتجبُ حن. ١َُْ ضثِ٘ ٨زم يػ٢

 320: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍٟ ٗؿل ٠ْ ّسإ اتّجى ْوي ّس١ هٌّٖ ٫ٗتٌ٘ٛن ْٯهب يسٍٞ لجًؽ ٍثًؿٛن روً٘بً هٌْب اّجكب ٖبل

 (.123 -121: 20) «ٗط٢ٗ

 ََاٗتِ ثًس ٪ٕ «ضثِ ارتجبُ حن» ٍارتجبئِ ٍّساٗتِ تَثتِ ثًس ٨زم ضسبلٔ تًتجط ٮًوب اٙٗبت ْْصُ

 ارتجبُ لوب الل١ِ ّساُ ٪ٕ «ّس١ ٍ» التَثٔ ٚلوبت ضثِ هي تل٢ٗ ٪ى: ٮلِ٘ ٨زم تَثٔ ثًس «يلِ٘ ْتبة»

 ٍحٌ٘صا٘( 37: 39) «هؿل هي ْوبلِ( ».. 97: 17) «الوْتس َْْ الل١ِ ْٗس هي ٍ: »الطسبلٔ هي

، اغكٓبُ ٍثوب ثبذت٘بضُ استحبلٔ الل١ِ، ّساُ ٪ى ثًس الطسبل٘ٔ ح٘بتِ ق٘لٔ ٨زم ٗؿل ٪ى ْوحبل  َْْ الل١ِ

 .ثبلطسبلٔ ّساٗتِ ٖجل هٌِ ًس٘بى يل٢ غُ٘طاً شًجبً اٖتطِ ٍٮى شا٘ ثًس هًػَم
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 ٮل٢ يْسًب لٗس ٍ» الطسل هي الًعم ٪ٍلٖ هي ٨زم ٨زم ٗٛي لن اٛهطٗٛبى الوطسل٘ي روً٘ٔ ضَن ٍ

 ٠ْ الل١ِ ٌٗسَى ٟ الطسل هي اللًعم ٫ٍْلَ( 115: 20) «يعهبً لِ ًزس ٍلن ٌْسٖ ٖجل هي ٨زم

 الًعم، ٍٟٗٔ يٌِ استلت الصٕ ٨زم ًس٘بى ْصى -ٍثًسّب الٌجَٓ ٖجل -الٌّ٘طٓ ح٘بتْن ق٘لَٔ ًٗػًَِ

 ٍثٌّ٘ٔ يوسٚ يل٢ هًػ٘ٔ ّصُ تٛي لن حن الوٌْ٘ٔ، الطزطٓ هي ٪ٚل حٌ٘وب اضسبلٔ ٖجل ٮٟ ٗٛي لن ّصا

 ْعيوب يلْ٘وب اٛهط ْلجٛس ٖبسن ثوب ٮثل٘س ٖبسوْوب هب ثًس يػ٢ ٮًوب ثل الطَْٓ، ٍاتجبو الوربلٓٔ

 يسٛت لوب ٨زم َ٘ط هي ٚبًت لَ غُ٘طٓ هًػ٘ٔ اشاً ْْٖ هٌْب، ٠ٚ٫ْ الطزطٓ لْوب ٪ثبح الل١ِ ٪ى

 ْٯى ًٗػٖ، ٠ْ ٌٗس٢ ٪ل١ب تٗتؿٖ ٚبًت ضثِ هي ٨زم هٌعلتٔ ٍلٛي -ٍالطجْٔ للس٘بى -هًػ٘ٔ

 .الوٗطث٘ي س٘ئبت اٛثطاثط حسٌبت

 ٍ» ٚصثبً ثِ ْ٘ٗسن ضثِ يل٢ ّٛصا ٗزط٧ُ الل١ِ يجبز هي يجساً ٪ى ٗهي ٚبى هب الل١ِ غٖٓ ٨زم ٮى ٪رل،

 «١َُْ ضثِ ٨زم يػ٢» ِ اٛهط يلِ٘ اضتجِ ثطثِ ٖبسوْوب ْلوب «الٌبغح٘ي لوي لٛوب ٪ًٖ ٖبسوْوب

 ٮثل٘س هي حصضُ  تًبل٢ ٪ًِ سجٕ لوب يبتِٗ، يل٢ الخبثت تٛلِ٘ٓ الوطجْٔ ّصُ تسلجِ لن ٚبًت ٍٮى

 ٍٚوب «ْتط٢ٗ الزٌٔ هي ٗرطرٌٛوب ٠ْ لعٍرٙ لٙ يسٍٞ ّصا ٮى: »ثطرػِ ٮٗٛبُ ٍيط١ِْ ٍٚ٘سُ

  ٪ى ٪ث٢ ٮش ٍلطثِ، لِ ثبلًسا٧ شٕ هي ٨زم يطِْ

 321: ظ يٗبئسًب،                        

، هي الو٭١ٚس اٛهط ضَن لِ ٗسزس  يٌِ، ًْبُ ٍهب ضثِ ٪م تٌبس٢ ٪ٍ ًسٖ ٍشٗب٘ شا٘ ثًس ٍلٌِٛ الل١ِ

 هي ٨زم ٮل٢ يْسًب لٗس ٍ» ٗكًِ٘ ٪ل١ب ٮثل٘س ْٖ ٮلِ٘ ضثِ يْس ًسٖ التٛلّ٘، يٌِ ٗسلت ٟ ًس٘بًبً

 هكْطٍى ّن الصٗي الوطسل هي الًعم ٪ٍلٖ هي ًٗتجط ٟ ٮًِ لصلٙ «يعهبً لِ ًزس ٍلن ٌْسٖ ٖجل

 .ٍثًسّب اضسبلٔ ٖجل الٌٟ٘طٓ ح٘بتْن قَال

 ضثَث٘تِ، لسبحٔ ٍّتٙ الًبلو٘ي لطة يسا٧ٗ ٪ٍ يٌبز ِْ٘ ل٘س غُ٘طاً غُ٘طاً ٮل١ب يػ٘بًِ ٗٛي لن ٮشا

 .ٚبى ٪ٗبً التٛلّ٘ ٗسٗكبى ٟ ًٍس٘بى َٓلٔ يي ٍيػ٘بًبً ذ٠ْبً ٮل١ب

 لِ، ه٢ًٌ ٟ ْبضٌ ٠ْٛم لٌٓسِ، ذكئِ ٮل٢ هؿبْبً ذك٘ئٔ ْٖ شضٗتِ يي ًبئجبً ٚبى ٨زم ٪ى ٪هب ٍ

 :ٗلٖ ثوب تعِٗ٘ٓ ْٖ ًٛتٖٓ ٍٮًوب

 هب ٍثًس َٗلسٍا ٪ى ٖجل شٍاتْن ْٖ يػبٍٓ ًٗٔتجطٍا لٖٛ شضٗتِ، يي ثسلًب ًٗػٖ ٪ى ٨زم ١ٍٚل هٓي... 

 .الطزطٓ؟ ٪ٚل يي ًْبُ ٍٖس الل١ِ َّ ٪م ٗٔرلَٗا؟ ٪ى ٖجل شضٗتِ ٪ّن التٛلّ٘؟ ظهي ٙذط ٍٔلسٍا
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 ٍ٪ًِ -شاتِ ٟظهِ الًػ٘بى ثل -ح٘بتِ ق٘لٔ ٗتت لن يبغ٘بً ٨زم ًٗتجطاى -ت٭ٍلَى ٍٚوب -ْبلًْساى

 .شلٙ ْٖ ١َٚٗل لن ح٘ج...  -يلْ٘ن نلوبً -ًٓسِ هًػ٘ٔ ٮل٢ هؿبْبً شضٗتِ، يي ثسلًب يػ٢

 :الٗط٨ى زٟلٔ ظين ٨زم يل٢ الطط٘ ٍْطٗٔ اٛهطٗٛ٘ٔ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 ثػلٔ توتٔ ٟ ْْٖ الطط٘ ثٓطٗٔ ٨زم يل٢ تٓتطٕ ٪ًْب الوطسل٘ي روً٘ٔ ثْب تستسل التٖ اٙٗٔ ٪هب ٍ

: ٖبئلٔ الل١ِ هي الًه٘ؤ الطسَل٘ٔ ٍهٌعلتِ ٨زم هحتس يل٢ تسلٌب الوتَْطٓ ٍاٙٗبت ّٚ٘ ٍَْٗى، هب ٮل٢

 ٨زم تزًل ح٘ج( 33: 3) «الًبلو٘ي يل٢ يوطاى ٨ٍل ٮثطاّ٘ن ٨ٍل ًٍَحبً ٨زم اغك٢ٓ الل١ِ ٮى»

 ق٘لٔ ٨زم يػؤُ الوطط٥ِ الطزِ ّصا هي ٗٔست٫ًس هب ٍ٪ٖل اٝغكٓب٧، ْٖ ٍٮثطاّ٘ن ًَح ضٓزِٕ

 .الطسَل٘ٔ ح٘بتِ

 322: ظ يٗبئسًب،                        

 ٖلٌب ٮش ٍ» ثًسّب ثوب ّْٛ٘ ضسبلتِ، ٖجل ه٠ئٛتِ لِ الل١ِ ٪سزس ٪ى ٨زم ض٫ى تًه٘ن ْٖ ٖٗٛٓ ٖس ٍ

 (.34: 2..« ) ٮثل٘س ٮل١ب ْسزسٍا ٙزم اسزسٍا للو٠ئٛٔ

 ْٖ حت٢ سلكبى ٪ٕٜ يلِ٘ للط٘كبى ل٘س السضرٔ، ّصُ ال٢ س٘وب ٍٟ الل١ِ اغكٓبُ هي ٪ى نبّطٌ ٍ

 اغكٓبُ هي يل٢ للط٘كبى سج٘ل ٟ ٪ى تػطٗحبت ٌٍّب٘ ثبلل١ِ، اٝضطا٘ هخل يي ْؿلًب الػُبئط

 هٌْن يجبز٘ ٮل١ب. ٪روً٘ي ٌََّْٛٗن: »... الوػكَٓ٘ي الوزتجٓ٘ي هي ٨ٍزم ٍارتجبُ، ٍ٪ذلػِ الل١ِ

 (.40 -39: 15) «الورلػ٘ي

 ٨زم يػ٢ ٍ( »36: 2) «ٚبًبِْ٘ هوب ٫ْذطرْوب يٌْب الط٘كبى ٫ْظلْوب» رلّٖ ًع ٌّب٘: اٛسّٗ

 سلكبى يلْ٘ن لٙ ل٘س يجبزٕ ٮى» الُبٍٗي هي ْٛبى الط٘كبى ٪ظلِ ْٗس( 121: 20) «١َُْ ضثِ

 (.42: 15) «الُبٍٗي هي اتجًٛٙ هي ال١ب

 ْٗس الطسَل٘ٔ ح٘بتِ ْٖ ٍ٪هب ٪سلٌٓبُ، ٚوب ضسبلتِ ٖجل ٚبًتب ٍالَُاٗٔ العلٔ ّصُ ٍٮى ٪رل،: الوٌبنط

: 20) «ٍّس١ يلِ٘ ْتبة ضثِ ارتجبُ حن. ١َُْ ضثِ ٨زم يػ٢ ٍ: »ٍّساُ ٍاغكٓبُ الل١ِ ارتجبُ

 .سج٘ل يلِ٘ للط٘كبى َٗٛى ْلي ٍارتجبُ الل١ِ اغكٓبُ ٪ى ٍثًس شا٘، ْٯش( 122 -121

 

 روًِ٘ ثْب ٗستسل ٍٚوب ضطٚٔ ٨َٗٔ يػوتِ ٨ٗبت تًُبضؼٔ ْٗس ٧ٚ ضٖ هي ٗٛي هْوب: اٛسّٗ

 ًهط ْٖ ٨زم يػؤ يل٢ الحٓبل تطٗسٍى هٌِ، تٓطٍى هوب ضط يل٢ ٚط٤ ٍّصا اٛهطٗٛبى، الوطسل٘ي

 !.ٍيسهْب يػوتِ ْٖ ٨ٗبتِ تٌبٖؽ ٮل٢ الحزبد ٪هط ٌْ٘تْٖ الٗط٨ى،
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 ْٖ «ٍاحسٓ ًٓس هي» غسضّب ْٖ ٮٟ الس٠م يلِ٘ ٨زم ٮل٢ ثػلٔ توتٜ ٟ الطط٘ ٨ٗٔ: الوٌبنط

 ٗٗتلِ ٪ى ذَْبً الحبضث يجس ٪ٍٟزُ ٪حس سو٢ٛ ٪ًِ ٨زم يل٢ تٓتطٕ التٖ الطٍاٗٔ ٍتلٙ ؾًّ٘، ٍرِ

 ّٖ ٮًوب -الوسلوَى ٗػسْٖب ٮس٠ه٘ٔ ل٘ست الطٍاٗٔ ّصُ اٍٛل٘ي، ٪ٍٟزُ ٖتل ٚوب الط٘كبى

 اغكٓب٧ ْٖ الٗط٨ى تؿبز ًطاّب ٮش ًٍحي اٝس٠ه٘ٔ، الٛتبثبت ثًؽ ْٖ ٍتسذلت اذتلٗت اسطائ٘ل٘ٔ

 اٝس٠ه٘ٔ ٪ُغَلٌب هي شلٙ ٪ى ٚبم الحبئف، يطؼ ًؿطثْب ٨زم

 323: ظ يٗبئسًب،                        

 «الحبئف يطؼٓ اؾطثَُ» «ْبتطَُٚ الٗط٨ى ذبلّ ٍهب ْحصٍُ الٗط٨ى ٍإْ هب: »للطٍاٗبت ثبلٌسجٔ

 ٚتبة ٗربلّ ثوب ًٛلوٛن ٟ ٍ» «الٗط٨ى ٍْٕ ٮل١ب ًَٗل ٟ ٮ١ًب» «ظذطِ ٮًِ» «ٖبئلِ ٮل٢ ضزٍُ»

 «.1» «ضثٌ٘ب

  الطط٘ ٨ٗٔ ْٖ ْػل َٖل                        

 

 حولًب حولت تُط١بّب ْلوب ٮلْ٘ب ل٘سٛي ظٍرْب هٌْب ٍرًل ٍاحسٓ ًٓس هي ذلٗٛن الصٕ َّ» 

 غبلحبً ٨تبّوب ْلوب. الطبٚطٗي هي لًٌَٛي ٨ت٘تٌب لئي ضثْوب الل١ِ زيَا ٪حٗلت ْلوب ثِ ْوط١ت ذٓ٘ٓبً

 (.190 -189: 7) «ٗططَٚى يوب الل١ِ ْتًبل٢ ٨تبّوب ْ٘وب ضطٚب٧ٓ لِ ر٠ً

 سَا٧ٖ ٍالس، ٚل ٪ًْب ٍحبًْ٘وب الجطط، ٪ثَ ٨زم ٪ًْب ٪حسّوب: ٍرْبى ٌّب الَاحسٓ الٌٓس الوًٌٖ ْٖٓ

 ٮًْب ثل ٮق٠ٖبً، ٨زم ٮل٢ ذبغٔ ثػلٔ توتٜ ٟ ْبٙٗٔ اٛذ٘ط ٍيل٢ شضٗتِ، هي شٚط ٚل ٪م َّ، ٪ٚبى

 سل٘وبً سَٗبً «غبلحبً ٨تبّوب ْلوب» ٗطٛطاُ ٪ى الل١ِ يْس ٌٗٗؿبى اًٝسبى ًَو هي ٪ثَٗي ثٛل تٌسز

 س٘وب ٍٟ -هٌْن ْبلوَحسٍى هططٚ٘ي، ٚلْن ٍاٛهْبت اٙثب٧ ل٘س ٪ًِ ٍهًلَم «ضطٚب٧ لِ ر٠ً»

 هٌٛن ٍاحس ٚل «ذلٗٛن الصٕ َّ: »شا٘ ٮش اٙٗٔ ْو٢ًٌ الًوَم، ّصا هي هستخٌَى -الوػكَٓى

 ٗسبٍِٗ ٮًسبًبً ٮٗبُ، ظٍٛرْب ٪ى ظٍرْب، رٌسْب هي ٍٖسٛض ٖط١ض «ظٍرْب هٌْب ٍرًل ٍاحسٓ ًٓس هي»

 العٍد «تُط٢ ْلوب» ٍ٪ظٍارْن شضٗتِ شَٚض هي ٍثبٛحط١ ظٍرتِ، اٍٛ٘ل ٨زم هي اًٝسبً٘ٔ، ٢ْ

 هي لًٌَٛي» للح٘بٓ ٗػلح سَٗبً «غبلحبً ٨ت٘تٌب لئي ضثْوب الل١ِ زيَا» الحول ٍنْط ٍظرتِ،

 ْ٘وب ضطٚب٧ لِ» ٍالعٍرٔ العٍد رًل «ر٠ً غبلحبً ٨تبّوب ْلوب» ٟٙئٙ «الطبٚطٗي
__________________________________________________ 

 الوتَاتطٓ الًطؼ ٪حبزٗج هي رو٠ت ّصُ/ -(1) 
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 324: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪ضثبة ٮل٢ ٍ...  اٛغٌبم ال٢ ٍحبلخٔ الَٛاٚت، ال٢ ٍ٪ذط١ الكجً٘ٔ، ٮل٢ تبضٓ ٌٗسجًَِ ٘جح «٨تبّوب

 ح٘ج هي التَل٘س ْٖ غ٠حْوب ٮل٢ الَلس غ٠ح ٌٗسجَى ٪ٍ الل١ِ، س١َ هوب شلٙ َ٘ط ٍٮل٢ اًَٛاو،

 .شلٙ َ٘ط ٪ٍ الوعاد

 ٮٟ ٗتَلسٍى ٟ شضٗتِ هي اًٟسبًٖ الٌَو ٪ْطاز ٮى ٮش ٮٟ، ل٘س ٨زم َّ الَاحسٓ الٌٓس: اٛسّٗ

 ... ٨زم َّ ْٯًوب ٍاحسٓ، ًٓسٍ يي ٟ الَالساى، ٍّوب ًٓس٘ي يي

 هي ذلٕ ًٓسِ ٨زم ٪ى ٚبى هٌْوب، َٗلسٍا لن ٪ى ٪ًخ٢، زٍى هٌِ ذلَٗا ٨زم شضٗٔ ٮى ٪تَٗلَى: الوٌبنط

 الل١ِ ٪ى ٍالٗط٨ى، التَضآاًٝز٘ل هي اٝلْبم ٍٚتت الوحسَس الَاٖى ٌٗٛطُ هوب ْْصا ٍالسٗي؟ َ٘ط

 !.ٍ٪ًخ٢ شٚط هي ذلٌٗب

 ذتن، ثس٧ لِ تجى ٍّٖ ْطو ٍاًٛخ٢ التَل٘س ْٖ اٛغل َّ الصٚط ٪ى: اٛغل ٍحسٓ هي تطٗسٍى ٪م

 رٌسِ هي رًل ث٫ى ٨زم هي الجساٗٔ ْٖ ذلٌٗب  تًبل٢ الل١ِ ٪ىّ ْٛوب ٍشضٗتِ، ٨زم ٍلس ًٗن ْصلٙ ٮشاً

: ٪ثَٗي هي الٌَو ّصا هي ٍاحس ٚل ذلٕ الل١ِ ٚصلٙ اًٝسبًٖ، للٌَو اٍٟٛى الَالساى ْْوب ظٍرِ

 .اٙذط رٌس هي ٪حسّوب ٍْطو، ٪غل

 ٪ثٌَٗب يل٢ ٮٟ ٌٗكجٕ ٍّصا رخوبًِ، ْؿبلٔ هي ذُلٗت اًٛخ٢ ٪ى ٌّب الصٚط ٪غبلٔ هي يٌ٘تن ٮى ٍ

 ٪ٕ ضرػْب هي ذلٕ «هٌْب رًل ٍ» ًطَٗٔ ٌّب «هي» ٚبًت لَ ٮحتوبلًب ٮٟ ّصا ْل٘س اٍٛل٘ي،

 ٪ًخ٢ الصٚط رٌس هي رًل  تًبل٢ الل١ِ ٪ى ثو٢ًٌ رٌس٘ٔ، ٚبًت ٍٮى ،«ظٍرْب: »الصٚط ضرع

 ثصلٙ ضبّساً زل٘لًب ت٫تٖ ٍٖس اٍٛل٢، اٛغبلٔ ٮٟ ه٢ًٌ اٛغبلٔ لْصُ تٛي لن شا٘ ٮش ٗتٌبٚحبى،

 ٚبى ٍلَ العٍد، شات ذلٕ ٟ َ٘طُ، ثٌٛبح ظٍر٘تِ رًل ٮٟ ل٘س العٍد رًل ْبى «رًل» لٓهٔ

 الرلٕ شٚط١ يٌس ثِ ٍغطح ٚوب «ظٍرْب هٌْب ذلٕ ٍ» ٖبئلًب ثلٓهِ لػطح الرلٕ َّ ٌّب الوطاز

 ٍثج ظٍرْب هٌْب ٍذلٕ ٍاحسٓ ًٓس هي ذلٗٛن الصٕ ضثٛن ٮتَٗا الٌبس ٪ْٗب ٗب» َٗٗل ٍٚوب اٍٛل

 (.1: 4) «ًٍسب٧ ٚخ٘طاً ضربٟ هٌْوب

  ٮى ح٘ج احتوبلٍ، يل٢ ٮٟ ًطَٗٔ «هي» تٛي لن ٪ٗؿبً ٌّبثبلرلٕ غطح لَ ٪ًِ يل٢

 325: ظ يٗبئسًب،                        

 ... ظٍرْب رٌسْب هي ٍذلٕ: ْبلو٢ًٌ العٍد، ٍذلٕ ٠ٗئن رٌس٘ٔ ًَْٚب احتبل
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 َٚى ٍ ًطَٗٔ، ٌّب «هي» َٚى يل٢ ٮٟ الطسبل٘ٔ الزوً٘ٔ ٟستسٟل غبلحٔ اٙٗٔ تَٛى ٠ْ ٮشاً

 ثْصُ «هي» ٍنَْض العٍر٘ٔ رًل ْٖ ٌّب الزًل نَْض هى شلٙ لْن ٍ٪٢١ً الرلٕ ثو٢ًٌ الزًل

 !.ًطَٗٔ ٟ رٌس٘ٔ ٪ًْب ْٖ الوٌبسجٔ

 ٪ى ٮل١ب الطط، ٪ثٖ ٨زم ذػَظ ٌّب الَاحسٓ الٌٓس ٪ى ْٖ نبّطٓ ٍٟ غطٗحٔ اٙٗٔ ْل٘ست ٪شاً

 الػكٓ٘ي سبئط تطول ٟ ٚوب الطط٘ ًسجٔ ْٖ تطولِ ٟ حن التَل٘سٗٔ، الزْٔ ّصُ هي اٙٗٔ تطولِ

 .الػبلح٘ي ٍ٪ٍل٘بئِ الل١ِ ٪ًج٘ب٧ هي

 روً٘ٔ حزبد يلِ٘ ٗٔج٢ٌ ٍٖس ٨زم َّ ٌّب الَاحسٓ الٌٓس ٪ىّ احتوبل ٗج٢ٗ ٍلٛي ٪رل: اٛسّٗ

 .٨زم ال٢ الطط٘ ًسجٔ ْٖ الوطسل٘ي

 هى س٘وب ٍٟ ٚبستسٟل؟ ثِ ٗٔحتَذ ّْٛ٘ احتوبل، يل٢ استسٟل ٪ًِ ٌّب ًَٗل هب ٪ٍل: الوٌبنط

 الٗبقى؟ السل٘ل ًٗبضؼ هصّجٛن ْٖ اٝحتوبل ٮى ْْل الس٠م، يلِ٘ ٨زم يػؤ يل٢ السالٔ اٙٗبت

 الوربلٓٔ ْْ٘ب، الٗبقًٔ السٟٟت ثْب ٌْعّٟٗ اًٝز٘ل٘ٔ اٙٗبت ثًؽ ْٖ احتوبٟت ًرتلٕ ٪ى ْلٌب ٮشاً

 !.اٝحتوبٟت لْصُ

 ّصا شلٙ، ْٖ غطاحتْب اٍ اٙٗٔ ٍنَْض ثل الجطط، ٪ثَ ٌّب الَاحسٓ الٌٓس ٪ى ْبحتوبل: ثًسئص ٍ

 ٍّٖ ٪ُذط١ ضطٍـ احتوبٟت يل٢ ٮل١ب الس٠م يلِ٘ ٨زم ٚطاهٔ هي ٌٗبل ٧ٚ ثطٖ ٫ٗت٘بى ٟ ٪ٗؿبً ٍشا٘

 :ٗلٖ ٚوب ًٓسْب ْٖ هعٗٓٔ ٪ٗؿبً

 الَاحسٓ الٌٓس ذػَظ ٮل٢ «تُطبّب» ٍ «ل٘سٛي» ْٖ الوصَٚض الُبئت ؾو٘ط ضرَو: اٍٛل

( الَاحسٓ الٌٓس) هٌْب ٍرًل ٍاحسٓ ًٓس هي ذلٗٛن الصٕ َّ» ّٛصا اٙٗٔ تٓس٘طط لٖٛ اٍٛل٢،

 ٍّٛصا..«  اْٗب( الَاحسٓ الٌٓس) ّصُ تُط٢ ْلوب« 1» الْ٘ب ل٘سٛي ظٍرْب،
__________________________________________________ 

 ذلٕ ٪ى ٨ٗبتِ هي ٍ»  تًبل٢ ٖبل ٚوب ظٍرتِ ٮل٢ للعٍد َّ ٮًوب العٍر٘ي ث٘ي السٛي ٮى/ -(1) 

 ْٖ ٍالسط ٮلِ٘، تسٛي ٪ٗؿبً ّٖ ٚبًت ٍٮى( 21: 30) «ٮلْ٘ب لتسٌَٛا ٪ظٍاربً ٪ًٓسٛن هي لٛن

 ْٖ الَحسٓ حبل الوط٪ٓ هي ٪ٚخط الطرل اؾكطاة ٪ى ٮلْ٘ب ثبلسَٛى اٙٗت٘ي ّبت٘ي ْٖ اذتػبغِ

 ٮلْ٘ب َّ ْل٘سٛي ٍالزوبيِ٘ٔ الٓطزٗٔ الحَ٘ٗٔ الٌَاحٖ ٍسبئط الزٌس٘ٔ الٌبح٘ٔ

 326: ظ يٗبئسًب،                        
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 ٮل٢ «ٍتُطبّب ل٘سٛي» ْٖ الوصٚط الؿو٘ط ٗطرى ح٘ج الٗط٨ًٖ، التًج٘ط ٍغحتِ ٗتٌب٢ْ تٓس٘ط

 ظٍرتِ ٮل٢ السبٚي هي الوًٌٖ ٚبى ْلَ ٪زثٖ، هجطض زٍى الَاحسٓ، الٌٓس: ّٖ ه٭ًج هطرى

 لتسٛي: »الَٗل َّ الػح٘ح لٛبى اٍٛل، ٨زم هٌْب الوٗػَز الَاحسٓ الٌٓس ّٖ ٮٗبّب، ٍالوتُطٖ

 الٌٓس ٮل٢ ٗطرًبى ح٘ج «ظٍرْب هٌْب» ؾو٘طٕ ْٖ ٚوب الت٢ً٫، ثؿو٘طٕ «تُطتْب ْلوب... » «ٮلْ٘ب

 ٪ًخ٢ شٚط ٚل  تًبل٢ الل١ِ ذلٕ ح٘ج اًٝسبى، ًَو هي الصَٚض ٪ٕ: رٌسْب ٪رل ضرػْب، ٟ الَاحسٓ

 .اٝؾكطاثبت سبئط هي العٍر٘ٔ الح٘بٓ ْٖ ٮلْ٘ب ل٘ٛي رٌسِ هي

 ضطٗٛبً ٟ ٨تبّوب ْ٘وب ضطٚب٧ لل١ِ ر٠ً ٍظٍرتِ اٍٛل ٨زم ٪ى الٓطٗٔ حجَت ْٖ: الخبًٖ الططـ ٍ

 ْٖ لل١ِ ضطٗٛبً الط٘كبى ر٠ً ٪ًْوب ٮلْ٘وب تٌست ٮًوب الورتلٓٔ العٍاٗٔ ٪ى حبل ٮثل٘س، َّ ٍاحساً

 ٮل٢ «ر٠ً» ْٖ التخٌ٘ٔ ؾو٘ط ضرَو هي ٗوٌى حبىٍ ضبّسٗ الَاحس زٍى الططٚب٧ ْزًل ٍلسّوب،

 .اٍٛل٘ي اثٌَٗب ذػَظ

 الؿو٘ط ٗطرى لن ٍتُط٢ ل٘سٛي ٪ى ٚوب اًٝسبى، ًَو هي ظٍر٘ي ظٍر٘ي ٚل ٮل٢ ٗطرى ٮاشً َْْ

 الٌَو ٪ى ٍهًلَم «ذلٗٛن» ْٖ «ٚن» هي الَاحسٓ الٌٓس هي الوستٓبز الزٌس ٮل٢ ٮٟ ْْ٘ب الوصَٚض

 . تًبل٢ لل١ِ ٍاحس ثططٗٙ ٗٛتّٙ ٍلن ٗٛتٖٓ ٟ اًٝسبًٖ

 ْطٗٔ تخجت لٖٛ ٍظٍرتِ، ٨زم ٮل٢ «ٗططَٚى» ْٖ الزوى ؾو٘ط ضرَو الٓطٗٔ ْٖ: الخبلج الططـ ٍ

 الزوى ؾو٘ط ضرَو ٪ى ضَن! ّصا «ر٠ً» «تُط٢» «ل٘سٛي» ْٖ ٚوب ثرػَغْوب، يلْ٘وب الطط٘

 .سبْطٓ ٍٖطٌٗٔ ٖبقى ثسل٘ل ٮل١ب الٓػ٘ح اٛزة ذ٠ِ الخ٠ث هي اٖٛل ٮل٢

  َٗإْ لٖٛ استرسام هي ٌّب٘ ثس ٍٟ ٛزم، ثػلٔ توت ٟ «تُطبّب» ٪ى ًًلن حٌ٘صا٘ ٍ

 327: ظ يٗبئسًب،                        

 ٟ الٌَو، ّصا هي شٚط ٚل ٍَّ هطرًِ، ًَو ٮل٢ الوصٚط الوٓطز ؾو٘ط ضرَو ٍَّ الٓػ٘ح، اٛزة

 .ظٍرِ اًٝسبى ًَو هي ًٓس ٚل تُط٢ ْلوب ٪ٕ اٍٟحسٓ، الٌٓس ٍَّ ضرػِ

 هي اٛظٍاد روى ٮل٢ ٪ٗؿبً «٪ٗططَٚى.. » «ٗططَٚى يوب» ْٖ الزوى ؾو٘ط ٗطرى شا٘ ٍٮش... 

 هي َّ الؿوبئط ْٖ ٍاٝسترسام...  ظٍربً ظٍربً اٛظٍاد، ّ٭٧ٟ ٪ٗططَٚى ٪ٕ اًٝسبًٖ، الٌَو

: اٝسترسام يل٢ ٖبقًٔ ٖطٌٗٔ ٌّب تٖٛٓ ٍٖس ٖطائي، ٌّب٘ ٚبًت ٮشا اللك٘ٓٔ، الحسٌٔ الوزبظات

 «ٗططَٚى» ْٖ الزوى ٍظٍرتْوى ٨زم ٍتخٌ٘ٔ «ٍتُط٢ ل٘سٛي» شَٚضٓ هى الٌٓس ت٫ً٘ج

 .«٪ٗططَٚى»
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 الؿوبئطهطارًْب، ّصُ ث٘ي التٌبست ٍيسم الرلف ّٖ ٪ذط١ ْطٗٔ يل٢ هجٌ٘ٔ الطط٘ ْٓطٗٔ ٮشاً

 التٓس٘ط ْٖ ٍالرلف الرجف ٮٟ ٧ٚ لطٖ ٟ غبزٖٔ هٗبلٔ هي الوًٌٖ ٗعّٗ هٌػٓبً يبٖلًب تط١ ٍّل

 الزوى ٪ٍ روًبً التخٌ٘ٔ ٍايتجبض« 1» ٪ذط١ ْٖ ٍه٭ًخبً حبلٔ ْٖ هصٚطاً الو٭ًج ٚبيتجبض! هٌْب اللٓهٖ

 !.ٍاحساً ٍالططٚب٧ ضطٚب٧ الَاحس ٍالططٗٙ تخٌ٘ٔ،

 :ٗلٖ ٚوب لٛبى الٓػ٘ح اٛزة ٌٗبسجِ ٚوب الَٗٗن الوسلٙ اٙٗٔ تٓس٘ط ْٖ سلٌٛب ْلئي

 «هٌْب رًل ٍ» ٍالس شٚط ٍٚل ٪ثَٚن َّ «ٍاحسٓ ًٓس هي» ٨زم ثٌٖ هًطط ٗب «ذلٗٛن الصٕ َّ» 

 اهط٪تِ ٮل٢ الٌَو ّصا هي ضرل ٚل ل٘سٛي «ٮلْ٘ب ل٘سٛي ظٍرْب» ٍرٌسْب ًَيْب هي ٪ٍ شاتْب هي

 العٍرٔ استوطت «ثِ ْوطت» الٌكٗٔ ّٖ «ذٓ٘ٓبً حولًب حولت» ٪حٌبُ شٚط ٚل تُط٢١ «تُطبّب ْلوب»

  حت٢ ٍتًٗس، ٍتَٗم ٧ ٍتزٖ تصّت: ثحولْب
__________________________________________________ 

 ٮلْ٘ب ٪ضرى ْلَ -الت٫ً٘ج ٖؿ٘ٔ( ٍظٍرْب هٌْب) الو٭ًج ؾو٘ط ٮلْ٘ب ٗطرى الٌٓس ٪ى ح٘ج/ -(1) 

 الوصٚط الؿو٘ط ضرَو ٍرَاظ هًبً، ٍهصٚطاً ه٭ًخبً الو٭ًج لٛبى ٍتُط٢، ل٘سٛي ْٖ الوصٚط ؾو٘ط

 ْٖ اٝيتجبض ٚبى ْلَ -ٌّب ٚوب اللجس هَاضز ْٖ شلٙ ٗٗتؿٖ ٟ هًٌبّب شَٚضٓ ثبيتجبضُ الٌٓس ٮل٢

 تُط٢ -ظٍرِ هٌِ» هًبً الؿو٘طٗي ْٖ يتجطت ٟ الو٢ًٌ، شَٚضٓ «ٍاحسٓ ًٓس» ٌّب الوطرى

 حبلٔ ْبذت٠ِ «لتسٛي تُطت ظٍرْب هٌْب» ٚصلٙ ْْ٘ب ٟيتجطت اللٓم ٪ًَُحٔ ٪ٍ «ل٘سٛي

 ٍْٖ -الَاحسٓ الٌٓس ذػَظ الو٭ًخ٘ي ْٖ الوطرى ْٖ الوًٌٖ اذت٠ِ يي ٗٛطّ الؿو٘طٗي

 «ت٫هل» ظٍرِ رٌسِ هي ذلٕ ٍٖس شٚط لٛل الطبهل رٌسْب الوصٚطٗي

 328: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍٍاحٗبُ العٍربى يبّساُ «ضثْوب الل١ِ زيَا ٪حٗلت ْلوب» حٗ٘لًب رٌٌ٘بً ٍغبضت ضحوْب ْٖ الٌكٗٔ ًوت

 َ٘ط اٛيؿب٧، تبم سَٗبً ٮًسبًبً ثًَِٛ ٍالجٗب٧ للح٘بٓ ٗػلح ٪ى ٍَّ الَٟزٓ، ْٖ «غبلحبً ٨ت٘تٌب لئي»

 ٨تبّوب ْلوب»  تًبل٢ َٖلِ ٌّب يلِ٘ زل٘لًب َٗلس، ح٘ي للَلس الوطرَ َّ شلٙ ْٯى ٨ْٔ، ٍٟ يبّٔ شٕ

 لٙ «الطبٚطٗي هي لًٌَٛي... » الَٟزٓ ح٘ي ٗهْط ٟ السٌٖٗ الػ٠ح ٪ى الجسْٖٗ ٍهي «غبلحبً

 ْٖ ٍٟ ٍالتطث٘ٔ الرٗلٔ ْٖ زًٍٙ سجت ٮل٢ ِْ٘ ًول٢ ٟ ٪هطُ، ْٖ ٮل٘ٙ ٍاًٝٗكبو ًًوتٙ ثٯنْبض

 لِ ر٠ً» ٪يٌْ٘وب ثِ ٍٖطت سَٗبً ٮًسبًبً ْزًلِ ٍزيَاُ، س٫ُٟ ٚوب «غبلحبً ٨تبّوب ْلوب» ٨ذط ٪هط

 ثٛل رٌجِ ْٖ ٗتًلٗب ٪ى يلِ٘ لطٓٗٔ ٍا الوحجٔ ثًختْوب ح٘ج الػبلح، الَلس هي «٪تبّوب ْ٘وب ضطٚب٧
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 ٪ذط١ ٪سجبثبً ٌّب٘ ٪ى ٗعيوب ٪ى ٪ٍ زًٍِ، ٧ٚ ضٖ لٛل ٍٗرؿًب الْٗبض، الَاحس ذبلِٗ س١َ سجت

 ضبٚطٗي لِ ًَٗٛب ٪ى لل١ِ اضتطقب ٖس ٚبًب ٪ًْوب ضَن غ٠حِ، ٪ٍ تًَِٛ ْٖ الل١ِ هى اضتطٚت التٖ ّٖ

 ... ٍضطقْوب يْسّوب ٌْٗؿب ٍضثَث٘تِ، لًٌوتِ ٚبْ٘طى َ٘ط

 ٍذلٕ هَاحْ٘ٗن ثٌٗؽ هْتوَى ْٯًْن ٍّساُ، الل١ِ ضحؤ هي ٮٟ الٌَو، ّصا ٪ْطاز يبهٔ س٘طٓ ّصُ ٍ

 .«ٗططَٚى يوب الل١ِ ْتًبل٢» الٓكطٓ لٌسا٧ ًٗؿبً الل١ِ هى هَاي٘سّن

 الًبم ثبيتجبض اٍٟٛز است٠٘ضزّوب ْٖ اًٝسبى ًَو هي اٛثَٗي حبل ث٘بى تًٌٖ ٚوبتط١ ْبلٗػٔ

 !.ٍحبضبّوب لْوب ضوَلْب ٍٟ اٍٛل٘ي، ث٫ثٌَٗب اذتػبظ زٍى الٌَيٖ،

 :ٍلساً َٗلساى ٪ثَٗي ًت٘زٔ الٌَي٘ٔ ْبلٛخطٓ ٪ثَِٗ، هَلَز ٮًسبى ٚل ٪ى: تًٌٖ ٮًْب ٪رل

 ... «لتًبضَْا ٍٖجبئل ضًَثبً ٍرًلٌبٚن ٍ٪ًخ٢ شٚط هي ذلٌٗبٚن ٮًب الٌبس اْٗب ٗب» 

 (49 :13.) 

 ٖجل الل١ِ ٮل٢ ٪هطُ ْٖ ٌٗٗكًب ٪ى يلِ٘، ٍٗطٓٗبى ٍلسّوب ٗحجبى ٍّوب اٛثَٗي، حبل يل٢ الُبلت ٍ

 ٮشا سجحبًِ الل١ِ ٮل٢ الجحط ضاٚت ٌٗٗكى ٍٚوب شا٘، شش ٮًٗكبيْوب تٓػ٘ل ٮل٢ ٗتلٓتب لن ٍٮى ٍٟزتِ،

 الوؿكطثٔ الحبلٔ ّصُ ْٖ ْبًٝسبى ثِ، تلًت ٍ٪ذصت ٪هَارِ ت٠قوت

 329: ظ يٗبئسًب،                        

 ًزبتِ ثًس ضثِ ٌٗس٢ ٍلٌِٛ ثبلػبًى، هًتطْبً ٍٟ هَحٟساً ٗٛي لن ٍٮى ضثِ ٮل٢ شاتِ لت٘ ْٖ ٌٗٗكى

: 29) «ٗططَٚى ّن اشا الجط ٮل٢ ًزبّن ْلوب السٗي لِ هرلػ٘ي الل١ِ زٓيَا الٓلٙ ْٖ ضٚجَا ْٯشا»

 هي ٮلِ٘ ٗسيَا ٚبى هب ًسٖ هٌِ ًًؤ ذَٛلِ ٮشا حن ٮلِ٘ هٌ٘جبً ضثِ زيب ؾط٤ اًٝسبى هسٛ اشا ٍ( »65

 (.8: 39) «الٌبض ٪غحبة هي ٮًٙ ٖل٘لًب ثٛٓط٘ توتى ٖل سج٘لِ يي ل٘ؿل١ ٪ًسازاً لل١ِ ٍرًل ٖجل

 الَلس ٍ الَٟزُ غ٠ح ٗطٗساى ٚبًب، هي ٚبحٌ٘ي ٍلسّوب ٪هط ٢ْ ضثْوب ٮل٢ اًٗكبو لٜثَٗي ٚصلٙ

 يلِ٘، الل١ِ يبّسا هب ٌٍٗٛخبى ثبلل١ِ ٗططٚبى ّوب ٮشا زيَتْوب ٪ر٘جت ْلوب ٗطٛطاُ، ٪ى لل١ِ ٍٗطتطقبى

 ث٘بى َْْ الصٗل ٍ٪هب اٟحتوبل٘ي، ٪حس يل٢ غسضّب ْٖ ٮٟ اٍٛل٘ي ٪ثٌَٗب تٗػس ٟ ْبٙٗٔ شا٘ شش

 حن ٍاٟؾكطاثبت، الركطات يٌس الل١ِ ٮل٢ تو٘ل ٪ًْب اٝحتوبل٘ي يل٢ اًٝسبًٖ الٌَو ْٖ الٓكطٓ ًسا٧

 يػوِ هي ٮل١ب الٌَو ّصا حبلٔ ٍّصُ ٪ًسازاً، لل١ِ ٍرًل ٮلِ٘، ٗسيَا ٚبى هب ٌٗس٢ َّ ٮشا هٌْب ًُزٖ ٮشا

 .الػبلح٘ي يجبزُ ٍ ٪ٍل٘بئِ الل١ِ ٚطسل ٍّساُ  تًبل٢ الل١ِ
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 ٚبى لٌِٛ ٍ الوٌْ٘ٔ، الطزطٓ هي اٛٚل هي التَضآ ٮلِ٘ تٌسجِ هب ثًؽ ٟ ٨زم ٮل٢ ٌٗست ٟ ْبلٗط٨ى

 .ٍّس١ يلِ٘ ْتبة ضثِ ارتجبُ حن يٌْن تبة ٍٖس ًجَٛتِ ٖجل

 الٓسا٧ سط ذطأْ ضسبلتِ، ثًس ٍحت٢ تَثتِ تصٚط ٠ْ ْٛب٘، زٍى الًػ٘بى تُلعهِ ْٗس التَضآ ٪هب ٍ

 هي اٛٚل تٓػ٘ل يي الجحج ٪سلٌٓب ٍٖس ٍشضٗتِ، شات٘بتِ هي غبض الًػ٘بى ٪ى تعٗسّب اًٝز٘لٖ

 ٍ٪ًِ ٗطاُ، ٟ لٖٛ الزٌٔ ْٖ ضثِ اذت٢ٓ ٪ًِ ٨زم ٮل٢ تٌست التَضآ ٍ٪ى تَح٘سٗٔ هٗبضًٔ ْٖ الطزطٓ

 الحسي هًطْٔ ضزطٓ ٚبًت الوٌْ٘ٔ الطزطٓ ٍ٪ى ظين، ٚوب ٍٚبى ٗوَت ٟ ٪ًِ ْٖ ٮثل٘س غسٛٔ

 هي ض٘ئبً ًٗطَْى ٟ الصٗي السصد الزْلٔ ٮل٢ تٌست ٟ التٖ اْٝتطا٧ات هي شلٙ ٮل٢ ٍهب...  ٍالٗجح

 ٍّساُ ه٠ئٛتِ لِ ٍ٪سزس ٚلْب، اٛسوب٧ الل١ِ يل١وِ هي ٮل٢ تٌسجْب ْبلتَضآ! التَح٘سٗٔ الوًبضِ

 !!!.ٍاغكٓبُ

 330: ظ يٗبئسًب،                        

 .هستٗ٘ن غطاـ ٮل٢ ٗطب٧ هي ْٗسٕ ٍالل١ِ ضٛط ٍ٪لّ ٪ستبش ٗب لٙ ضٛطاً: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 .الٌج٘٘ي؟ هي الًعم ٪ٍُلٖ ٪ٍل الس٠م، يلِ٘ ًَح ْٖ الًْسٗي ًهطٗٔ ّٖ ْوب ٪رل: الوٌبنط

 للجط ٚبضظ ه٭هي: الزسٗس الًْس ْٖ ًَح( و) ًَح                        

 

 «1» ثٔست السٚتَض

 ٍالٌػٓٔ الًسل ٮل٢  تًبل٢ الل١ِ ْٖ ًٗم ٍٚبى ٚبهلًب يبزلًب ضرلًب ٚبى ٍلٗس ٨زم ٍلس هي السبثى َّ: 

 الوس٘ح ٍٗوخّل يبهبً، ٍذوس٘ي ذوسوبئٔ يبش ٍٖس( 7: 11 يت) ثبٝٗوبى هطَْضاً( 5: 2 ثف: 2)

 (.38: 24 هت) ًَح ثكَْبى الخبً٘ٔ الطرًٔ ْٖ الٌبس يلْ٘ب التٖ الحبلٔ

 ثل الٗسٗن الًبلن يل٢ ٗطٕٓ ٍلن: َٗٗل ح٘ج ثست يٌبُ هب ًٌٖٗ ٟ( 5: 2 ثف 2) ْٖ الٌع: الوٌبنط

 .الٓزبض يبلن يل٢ قَْبًبً رلت ٮش للجطّ ٚبضظاً حبهٌبً ًَحبً حٓم ٮًوب

 :ثػطاحٔ تًلي ح٘ج الٌػ٘ي ّصٗي تٌبٖؽ التَضآ حن

 :ٗهلن...  ٍ ذوط ضٙط٥ٗت: الًتٕ٘ الًْس ْٖ ًَح

 ٍتًط١١ ْسٛط الروط ٍٗططة الٛطم ُٗطس ٪ذص الُطٔ يي ًٍزب الٓلٙ هي ذطد ثًسهب ًَحبً ٮى» 

 ْلوب. ٪ثْ٘وب يَضٓ ٗجػطا ْلن الَضا٧ ٮل٢ ٍٍرْٛبُ «ٍٗبْج سبم» ٍلساُ يلِ٘ ْستط ذجبئِ زاذل
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 يطاُ يٌس ٪ثِ٘ يَضٓ ٪ثػط ٪ًِ ٮٟ شًت زًٍوب اٛغُط ٍلسُ ًٌٚبى لًي ذوطٓ هي ًَح است٘ٗم

 يجساً ٗػ٘ط اى ًٌٚبى يل٢ ْسيب ْستطاّب ٪ذَِٗ ٫ْذجط ٍسٛطُ
__________________________________________________ 

  الوٗسس ٚتبة ٖبهَس ْٖ/ -(1) 

 331: ظ يٗبئسًب،                        

 (.27 -18: 9 تٙ) «ٛذَِٗ

 (.9: 9 تٙ) «هًِ ه٘خبِٖ ٍ٪ٖبم الل١ِ ثبضِٚ هب ثًس -ٍحبضبُ -الًه٘ن الصًت ّصا ٚبى لٗس ٍ» 

 ٪زذل لٌَح الطةٜ ٍٖبل: ٖبئلٔ ٍيػوتِ ًَح يسالٔ ْٖ ٖ٘٘ؤ تػطٗحبت ٪ٗؿبً ٌٍّب٘ ٪رل: ضثٖ

 الل١ِ ٍثبض٘( 1: 7 تٙ) الز٘ل ّصا ْٖ لسٕ ثبضاً ض٪ٗت ٮٗب٘ ًٖٛ لٓلٙ ٮل٢ ث٘تٙ ٍرو٘ى ٪ًت

 (.1: 9 تٙ.. ) ٍثٌِ٘ ًَحبً

 ٗستحِٗ؟ ٟ هي ٍلًي الروط ضطة ٍالًػؤ الًسالٔ تٌبست ّٚ٘! ٍا٠ٍُٗ: الوٌبنط

 ل٘ستطاُ؟ ٪ذَِٗ ٫ْذجط يطٗبًبً ٪ثػطُ ٪ًِ ضَن الػُ٘ط ٍلسُ ٗلًي ٪ى لِ ٗحٕ الروط ثططة ٪ْولًَى

 ٗٔ٭هي ٟ ح٘ج اًٛج٘ب٧ زيَات يل٢ ٖؿب٧ٖ ٮٟ ّصا ْْل! ٍٖتئص؟ هحللٔ ٚبًت الروط ٮى تَٗلَى ٪م

 ٗزَظ هي الٌجَٜ٘ى ٗجلٍ ّْٛ٘ ًٗٗل ٟ لوي تٛلّ٘ ٍٟ ٍالؿ٠ل، الركٯ يي ثبلططة ذجل هي زيَٓ

 ٗسيَّن، هي ٍٟ َّ ٟ ًٗٗل ٠ْ ًٓسِ، السايٖ ضطثْب ٮشا س٘وب ٍٟ ٮلِ٘، ٍٗحي الروط ضطة لِ

 !.ٍالوكلَة الكبلت ؾًّ

 :اٝس٠م ًجٖ يل٢ الروط ضطة ْطٗٔ

 حبل ٍالٌج٘ص الروط ضطة ٪ٗؿبً ًج٘٘ٛن ٪ى ٮٟ حطام ٪ًِ ًٌٛط ٟ: ... اٛهطٗٛبى الوطسل٘ي روً٘ٔ

 !.٪حبزٗخٛن ْٖ ٚوب قَاِْ

 ٮسطائ٘ل٘ٔ ضبشٓ ضٍاٗبت ٮٟ الطحؤ ًجٖ يل٢ الٛبْطٓ الٓطٗٔ ّسُ ْٖ لٛن سٌبز ٟ ٍلٛي: الوٌبنط

 اثي يي ٚوب ٍهٌعلتِ َٗإْ ثوب ه٫ٍلٔ ٪ٍ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ يػوتِ ْٖ الٗط٨ى لتػطٗحبت هربلٓٔ

 ْطوِٛ السٗبِٗ هي ثٌج٘ص ٫ْتٖ ثبلج٘ت ٗكَِ ٍَّ يكص ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ ضسَل ٪ى هسًَز

 !.ٟ ْٗبل الل١ِ ضسَل ٗب ّصا ٪حطام ضرل لِ ْٗبل ضطثِ حن يلِ٘ ْػت ظهعم هب٧ٚ هي ثصًَة زيب حن

 332: ظ يٗبئسًب،                        
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 ٨ً٘ٔ ْٖ العٗت ٪ٍ التوط ٗكطح ٪ى ٪حسّوب: ًَي٘ي يل٢ الٌج٘ص ٪ى تُبْل ٪ٍ الوًتطؼ َٓل ٖس ٍ

 ٪ٍاًٖ ّٖ ٍ الوعْت، ال٘بثس الٗطو ٍَّ السثب٧ ٫ٍٚاًٖ اٝسٛبض حس ٗجلُِ هب يلِ٘ ْ٘وؿٖ الوب٧

 .ٗسٛط حت٢ قَٗلًب ظهبًبً ْ٘تط٘ ًٍحَّب، ثبٖل٢ تسّي ذعْ٘ٔ ٪ٍاىِ ٍّٖ ٍالحٌتؤ، ثبلعْت تُكل٢

 ٗكطحَى ْٛبًَا هطاً ٚصلٙ الحزبظ هب٧ ٚبى ْٗس ٍؾطُ، هطاضتِ لسْى الوب٧ ْٖ ٗكطح هب: حبًْ٘وب ٍ

 الل١ِ ضسَل ٪ى اٛذجبض تؿبْطت ٍٖس يط٘بً، ْ٘ططثًَِ َسٍٓ السٗب٧ ْٖ ٍالعث٘ت التوط هي ض٘ئبً

 ًج٘ص ْٖ ٍٗطذع هسٛط، ًِٛ ٍالحٌتؤ ٍالوعْت السثب٧ ًج٘ص يي ٢ٌْٗ ٚبى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢

 .ح٠ل ٪ًِ حٛؤ يي السبئل ٍ٪ربة قَاِْ حبل ضطة ٚوب اٛسٗ٘ٔ،

 :ٗعين يبٖل هي ْْل الحزذ، ٗططثْب التٖ ّٖ قَاِْ حبل هٌْب ضطة التٖ السٗبٗٔ ٍ

 ٗٛلّ الصٕ الجب٢ً َّ ْوي ذوط، حبًَت ٪ًْب الًكص، هي الحز٘ذ ٝضٍا٧ ٚبًت التٖ السٗبٗٔ ٪ى

 ْتح ثًس ٚبى الحذ ٪ى ضَن هزبًبً، الروط ًج٘ص هي ٗطٍْٟٗن ٪ى الحذ، ظهي الحزبد ٝضٍا٧ اٛلَِ

 الل١ِ حطهِ هب ثحل٘ٔ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الطسَل ٗػط٥ح ّْٛ٘ الجساٗٔ، هٌص الروط تحطٗن ٍثًس هٛٔ

 .؟!الوسلو٘ي؟ هي يلِ٘ ايتطاؼ ٍٟ س٭ال زٍى الًَ٘ى ٧ٓ هل ٍٗحللْب ْ٘ططثْب ٚتبثِ ْٖ

 ًَح، ٮل٢ «الروط ضطة» التَضآ ْطٗٔ لً٘بضؾَا اٛهطٗٛ٘٘ي الوطسل٢ لزوً٘ٔ ٗزَظ ْْل حٌ٘صا٘ ٍ

 الروط؟ ضطة ٪ًِ ٖلوِ ٍه١َْ ْوِ ٧ٙ ثول يٌْن ٍالٛبتت هتلٛوْن َْ٘ٗل ضطثْب ٪ٗؿبً هحوساً ث٫ى

 ًهط ْٖ ًَح يي تسًْْب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٝس٠م ضسَل يل٢ سٌبز، زًٍوب الٓطٗٔ، ّصُ ٮى ْْل

 ٍزاٍز ٍلَقبً ًَحبً: ٪ى الَحٖ ٨ٗبت ْٖ الوتسذلٔ اْٝتطا٧ات تلٛن ثْصا تسْى ّل ضطثْب، ٪ًِ التَضآ

 الوٗطضٓ الوُلهٔ ٍالحسٍز حطهتْب، يل٢ الوتَْطٓ ًػَغْب ضَن -ٍحبضبّن -الروط ضطثَا ٍالوس٘ح

 .ضط١اثْب يل٢ ْْ٘ب

  ٪ؾّ٘ هحط١ْٔ التَضآ ٪ى: ٍاحسٓ ٚلؤ ٮٟ الٓبسٗٔ الَغوبت ّصُ هي هٓط٤ ٌّب٘ ْْل

 333: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍسَِ الطَْات، ْٖ ٗجبلَُا ٪ى للًػبٓ ٍٗطذع اًٛج٘ب٧ ٚطاهٔ ٗوسٜ هب الزبّلٔ، اَّٛا ٍْٕ الْ٘ب

 .اٛحٛبه٘ٔ الوٗطًبت ْٖ اٛزٗبى رو٘ى ْٖ ٍحطهتْب الروط حَل الٓػل ٚلؤ ت٫ت٘ٛن

 :الٗط٨ى ًهط ْٖ ًَح يل٢ لطسبل٘ٔ الزوً٘ٔ زيبٗبت

 الوططٚ٘ي يل٢ زيبئِ هي -1 ًَح ال٢ الٗط٨ى ٌٗسجْب هًبظٍ ٪ٗؿبً ٌّب٘ ٍ: »الوطسل٘ي روً٘ٔ

 هي اٛضؼ يل٢ تصض ٟ» ٪ى -2( 24: 71) «ؾ٠لًب ٮل١ب الهبلو٘ي تعز ٟ ٍ» ؾ٠لًب ث٫ً٘عٗسّن
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 ضة» ٗزَظ ٟ هب قلجِ -3 ٍاٝيسام ثبٌْٝب٧ الٌبس يل٢ ٗسيَا ٪ذص( 26 -71) «زٗبضاً الٛبْطٗي

 ٍّصا الوُٓطٓ هٌِ قلت ٍَّ ّصا س٭الِ ْٖ ٍّسٛزُ الل١ِ ٍظرطُ( 45: 11...« ) ٪ّلٖ هي ٮثٌٖ ٮى

 .٪شًت ٪ًِ يل٢ زل٘ل

 ٪ذص ٪ًِ ٟ الطسبلٔ، ٪زا٧ ْٖ ٖػٛط ٪ًِ ٗٗل ٍلن ثَن٘ٓتِ، ْٗبم للجط ٚبضظاً ٮًِ: »َْ٘ٗل اًٝز٘ل ٪هب ٍ

 !.ٍاٟيسام ثبٌْٝب٧ الٌبس يل٢ ٗسيب

 :الركٯ يي هًػَم الٗط٨ى ًهط ْٖ ًَح

 يل٢ زيب ٪ًِ ٮٟ الٗط٨ى ًهط ْٖ ًَح هي ثِ ٌٗبلَى ٧ ثطٖ ٫ٗتَا لن اٟهطٗٛ٘ٔ الزوً٘ٔ: الوٌبنط

 الٛبْطٗي، ث٘ي ٠ِّٚ ْٖ ٗستًلوِ ٗطٗس: اثٌِ ْٖ ضثِ ًٍبز١ ٍالؿ٠ل، ثبلٌٓب٧ الوًبًسٗي الٛبْطٗي

 .الزبّل٘ي هي َٗٛى ٪ى ٍاستُٓبضُ

 الٛبْطٗي يل٢ ٗسيَ ٪ى الس٠م يلِ٘ ًَح الل١ِ لٌجٖ شًت ٪ٕٜ: الحؿَض اٛغحبة ًس٫ل ًحي ٍ

 ٚصثَا الصٗي ٪َطٌٖب الٓلٙ ْٖ هًِ ٍالصٗي ٫ًْزٌ٘بُ ْٛص١ثَُ» تٛصٗت ضط ٚص١ثَُ هب ثًس الل١ِ، لْ٘لْٛن

 (.64: 7) «يو٘ي َٖهبً ٚبًَا ٮًْن ث٩ٗبتٌب

 ٨شاّن، يل٢ غبثطاً يبهبً، ذوس٘ي ٮٟ سٌٔ ٪لّ َٖهِ ْٖ هٛج هب ضَن ٚصثَُ ٮًْن

 334: ظ يٗبئسًب،                        

 اٛٗبم يل٢ ظازٍا هب ٍلٌْٛن اٝٗوبى، ثبضٔ هٌْن ٍٗط٘ن اٛهل، ثطٕٗ ْْ٘ن ٗطغس ٟستْعائْن، غبهساً

 ٫ٍْح٢ ْْ٘ن ح٘لتِ يزعت الصٗي ّ٭٧ٟ ْٖ هستْسٗبً هستًٌ٘بً هلتز٘بً ضبٚ٘بً الل١ِ ٮل٢ ْٓعو يتَاً، ٮٟ

 (.36: 11) «ًٗٓلَى ٚبًَا ثوب تجتئس ٠ْ ٨هي ٖس هي ٮٟ َٖهٙ هي ٗ٭هي لي ٪ًِ» ٮلِ٘ الل١ِ

 ق٘لٔ الٛٓط يل٢ حجتَا الصٗي الٛٓبض ّ٭٧ٟ ٪ى: لِ هطز ٟ ٖبقى الل١ِ هي ٮذجبض اٛذ٘ط الَحٖ ّصا ٍ

 لن ٪م ٧ٓ٪ًصاضتْن يلْ٘ن ْسَا٧» شلٙ ثًس ٗ٭هٌَا ٪ى هحبل ٪ًْن الس٠م، يلِ٘ لٌَح الطسبل٘ٔ الٗطٍى

 تًسًب ثوب ٫ْتٌب رسالٌب ٫ْٚخطت ربزلتٌب ٖس ًَح ٗب» ًَحبً ٗربقجَى ٚبًَا ْٗس «ٗ٭هٌَى ٟ تٌصضّن

 ٮى ًػحٖ ًٌٗٓٛن ٍٟ. ثوًزعٗي ٪ًتن هب ٍ ضب٧ ٮى الل١ِ ثِ ٫ٗت٘ٛن ٮًوب ٖبل. الػبزٖ٘ي هي ٌٚت ٮى

 (.34 -32: 11..« ) لٛن ٪ًػح ٪ى ٪ضزت

 الل١ِ يجبز ٗؿلَى الصٗي الٛبْطٗي ّ٭٧ٟ يل٢ ٗسيَ ٪ى يلِ٘ ٗزت ٪ٍ لٌَح ٗزَظ ْْل١ب حٌ٘صا٘ ٍ

 شا٘ ٍٮش الًصاة، هي يلْ٘ن الل١ِ ٖؿ٢ لوب ٍٍْٗبً ٍاْٝسبز، للٓسبز زًْبً ٚٓبضاً ْبرطاً ٮٟ ٗلسٍى ٍٟ

 يجبز٘ ٗلَا تصضّن ٮى ٮًٙ. زٗبضاً الٛبْطٗي هي اٛضؼ يل٢ ٟتصض ضة: »َٗٗل ٪ى شًجِ ّصا ْْل
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 ٍٟ ٍالو٭هٌبت ٍللو٭هٌ٘ي ه٭هٌبً ث٘تٖ زذل ٍلوي ٍلَالسٕ لٖ آَط ضةٟ. ٚٓبضاً ْبرطاً ٮٟ ٗلسٍا ٍٟ

 (.28 -26: 71) «تجبضاً ٮٟ الهبلو٘ي تعز

 يصاة ٍيسّن الل١ِ ٪ى حبل لِ استزبة ٍهب ضثِ لحهطُ هحهَضاً السيب٧ ّصُ ٚبى لَ ثًسئص ٍ

 ٍاى تَْٕ٘، ذ٘ط ٍْْٗب ثل  تًبل٢ هط٘ئتِ ضَن ًَح زيَٓ ٗستزت ْلن ٍثًسّب زيبئِ ٖجل اٝتئػبل

 ٗطتؿَى ٟ الصٗي اٛهطٗٛبى الوطسل٘ي روً٘ٔ ْطَن هط٘ئتِ، ٍْٕ ٮٟ هٌِ ٗلتوسَى ٟ الل١ِ ٪ٍل٘ب٧

 ح٘بًٓ ٗطؾ٘بى ٟ  تًبل٢ ضثِ هى الٗط٨ى ًَح ْٯى ٍٮؾ٠لْن، ث٫سْن ل٘ٔسْى الٛبْطٗي يل٢ ٗٔسي٢ ٪ى

 ْطٗٔ ْٖ تَرْ٘ب ًزس ٟ ًٍحي لوطؾبتِ، تحٗ٘ٗبً ٮلْ٘ى تٗطثبً ضثِ ٮل٢ يلْ٘ن ًَح ْ٘سيَا للٛبْطٗي

 الهبلو٘ي الؿبل٘ي تَْط ٍَْٗى ٪ًْن ٮٟ «ٗزَظ ٟ هب قلت ًَحبً ٪ى» ٌّب٘ اٛهطٗٛ٘ٔ الزوً٘ٔ

 ٮٟ ْْ٘ن الحٕ زيَ ت٭حط ٟ الصٗي

 335: ظ يٗبئسًب،                        

 لْن لتُٓط زيَتْن ٚلوب ٍٮًٖ. ْطاضاً ٮٟ زيبئٖ ٗعزّن ْلن. ًٍْبضاً ل٘لًب َٖهٖ زيَت ٮًٖ ضة» ْطاضاً

 (.7 -5: 71) «استٛجبضاً ٍ٪غطٍااستٛجطٍا ح٘بثْن ٍاستُطَا ٨شاًْن ْٖ ٪غبثًْن رًلَا

 (.5: 2 ثف 2) «الٓزبض يبلن يل٢ قَْبًبً رلت ٮش للجط ٚبضظاً» اًٝز٘ل ْٖ ًَح ٍٚصلٙ ّصا

 ًٗتجطُ ْبًِ ٪ٗؿبً ٮًز٘لْن ٍؾس ثل ْحست الٗط٨ى ؾس ٗطت٫ٍى ٟ اٛهطٗٛ٘ٔ الطسَل٘ٔ ْبلزوً٘ٔ

 هي رعا٧ٓ ٮى ّل ضًطٕ ٍل٘ت لسيبئِ، ٮٟ ٗٛي ٍلن الٓزبضِ يبلن يل٢ الكَْبى ثزلجِ للجط ٚبضظاً

 ْطاضاً، ٮٟ السيب٧ ٗعٗسُ ٟ هي رعا٧ ٍّل ثبل٠ْ٘؟ يلْ٘ن ٗسي٢ ٪ى ٮٟ الػلجٔ الٛبْطٓ س٘طتْن ّصُ

(. 24: 71) «ؾ٠لًب ٮٟ الهبلو٘ي تعز ٟ ٍ» ًَح ٖبل ٚوب: ؾ٠لًب ٮلّب ٗعٗسٍا لئ٠ يلْ٘ن ٗسي٢ ٪ى َ٘ط

 ٗكلجِ ٍْبٖبً رعا٧ٖ ٮٟ ّصا ْْل ٍاستٛجبضاً، ْطاضاً ٮٟ الٌ٘طٓ الطسَل٘ٔ ح٘بتِ ق٘لٔ ٗعزازٍا لن ٍٚوب

 .زيَتِ ضطًٗتِ ٍْٕ ضثِ هي ًَح

 َْٔ ؾ٠ل يل٢ الل١ِ ٗزجطّن ث٫ى ل٘ست ٪ًْب الٛبْطٗي، يل٢ الؿ٠ل زيب٧ لحٗ٘ٗٔ تَؾ٘حبً ٍ

 ضثْن ٗٓٛلَْن ٪ى: لْب تَؾ٘حب ؾ٠لًب، ٮٟ ٗعزازٍا لن ٚوب ٍْبٖبً، رعا٧ ٗزَظ ٚبى ٍٮى اٍٛل، ؾ٠لْن

 ٮٟ ٗعٗس ٟ الحبل، ثكجً٘ٔ الؿ٠ل ٛى ٗتطززٍ، َْٟ٘ن ٍْٖ ًٗوَْى قُ٘بًْن ْٖ ٍٗصَضّٓن ٪ًٓسْن ٮل٢

 ذك٘ئٔ ثِ ٍ٪حبقت س٘ئٔ ٚست هي ثل٢: »٫ْٚخط ٪ٚخط الٗلَة يل٢ تطٗي الس٧َ ٍهٛبست ؾ٠لًب،

 «ٗٛسجَى ٚبًَا هب ٖلَثْن يل٢ ضاًت ثل ٠ٚ( »81: 2) «ذبلسٍى ْْ٘ب ّن الٌبض ٪غحبة ٫ٍُْلئٙ

(73 :14.) 
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 ٪ى َّ ٮًوب ًٓسِ، الؿبلّ هي سجت زٍى الؿ٠ل هعٗس يل٢ للؿبل رجطاً  تًبل٢ ٮؾ٠لِ ْل٘س ٮشاً

 الج٠ٗب ٪هَاد ْٖ ًٍٓسِ ْ٘تطِٚ ٍٗتطزز ًٗوِ قُ٘بًِ ْٖ ٗصضُ ْٗتسٕ، ٪ى ٗطٗس ٟ الصٕ الؿبل ٗتط٘

 ٍ٪ى( 5: 61) «ٖلَثْن الل١ِ ٪ظاٌ ظاََا ْلوب» ثًٓلِ ؾ٠لِ يل٢ ؾ٠لًب ْ٘عٗس ثِ الوح٘كٔ ٍالؿ٠ٟت

 ... لكبيتِ ٍَْْٗٗن ٗسسزّن ٟ

 336: ظ يٗبئسًب،                        

 :الٛبْط ٍاثٌِ ًَح

 ٪ًِ ٪ٗي هي حن ٍالس٭ال، الكلت ٫ْٗي الٛبْط، ٟثٌِ ثبلٌسجٔ ٗزَظ ٟ هب قلجِ ٍَّ! اٛذ٘ط شًجِ ٪هب ٍ

 .ٗزَظ؟ ٟ

 ٪حٛن ٍ٪ًت الحٕ ٍيس٘ ٍٮى ٪ّلٖ هي اثٌٖ ٮى ضة» ضثِ ًسا٧ُ ٮٟ ٟثٌِ ًَح هي ٌّب٘ ْل٘س... 

 (.45: 11) «الحبٚو٘ي

 ٪ّلِ ٌٗزٖ ٪ى الل١ِ ٍيس هى ٠ِّٚ ارتوى ّٚ٘ ٪ى اثٌِ، ْٖ هطٛلتِ يي لس٭الِ هٗسهٔ ٚبًت ّصُ ٮى

 ٪حٛن ٪ًت ٍ» حٌ٘صا٘ ثبلحٛؤ رْلِ يل٢ حٛن ٍٖس ثل ضثِ ٗس٫ل لوٛب ٍلٌِٛ ٪ّلِ؟ هي ٍَّ

 ٮٟ الوستٗجل س٭الٖ ْٖ ٪ضٗس ٟ ٍ٪ًٌٖ حٛوٙ، َّ ٮًوب -اٛهط ٚبى ٪ٗ٘ب -الحٛن ٪ى ٪ٕ «الحبٚو٘ي

 ثبلٍ يي ٧ ٌٗجٖ شلٙ ْٯى الحٛؤ، ٍرِ يي س٭الِ ٖجل ثحٛوِ ٫ْحسٙي الحٛؤ، لْصُ استًوبلًب

 ْٖ الزْل َكب٧ ٗطتٓى ٪ى ٪ضاز ٍلٌِٛ الحبٚو٘ي، ٪حٛن ٍَّ حٛوِ َّ ٮًوب الحٕ ٍ٪ى لطثِ، تسل٘وِ

 ٍيس٘ ٍٮى ٪ّلٖ هي اثٌٖ ٮى ضثِ ًَح ًبز١ ٍ» ضثِ لحٛؤ يلوِ يل٢ ٍٗعٗس يٌِ، الحٛؤ ٍرِ

 .«الحبٚو٘ي ٪حٛن ٍ٪ًت الحٕ

 هٗبم ٌٗبْٖ ٖس الس٭ال ٚبى ْلوب ٍالس٭ال، السيب٧ ٍاٖى ٟ الس٭ال، ٮضازٓ ٮل١ب ٌّب٘ ٚبى هب ٮًِ: ٪رل

 ٗٗى ٠٘ٚ اّٙ٘ٔ الًػؤ ٪زضٚتِ لصلٙ -الوٗطث٘ي س٘ئبت اٛثطاثط ٍحسٌبت -الل١ِ ًٛج٘ب٧ التسل٘ن

 ٠ْ غبلح َ٘ط يول ٮًِ ٪ّلٙ هي ل٘س ٮًِ ًَح ٗب» ٖبئلًب شلٙ يي ضثِ ٌْْبُ الس٭ال، هحهَضٕ 

 الوٗبلٔ ّصُ ْٖ ٍٮى( 46: 11) «الزبّل٘ي هي تَٛى ٪ى ٪يهٙ ٮًٖ يلن ثِ لٙ ل٘س هب تس٫لي

 س٭الِ، ٖجل الحٛؤ ٍرِ هي يلِ٘ ٪ضٛل يوب ٪ربثِ ٪ى: ٪ٍلًب ًَح يل٢ الل١ِ هي اًًكبِ الٌ٘طٓ

 ضة ثوٗبم الزْل هي ٍّٖ التسل٘ن يسم ٮل٢ تط٘ط ٖس التٖ اٛسئلٔ ّصُ هخل يي ًْبُ ٪ى: ٍحبً٘بً

  ْلن ٨ضازُ، يوب ًَح ْبًت٢ْ الًبلو٘ي،

 337: ظ يٗبئسًب،                        
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 شا٘، ثًس الوحهَض ًٗٓل ٪ى يي َّ ٮًوب ثل ًْلِ، لوب التٛطاض يي الٌْٖ ٗٛي ْلن ٗزْل ٍلن ٗس٫ل

 تسلٌب ثسٟلٔ ٮل١ب ًْلِ ثًس تطِٚ ٟ اضتٛبثِ، ٖجل يٌِ الجسائٖ العرط َّ ٧ٚ ضٖ يي الٌْٖ هي ْبلهبّط

 ٮى ثل ٍرْل، س٫ل ًحبً ٪ى يل٢ تسلٌب زٟلٔ ٪ٗٔ ٌّب٘ ٍل٘ست الوحهَض، اضتٛت الٌْٖ ٪ى يل٢

 ٍلَ س٫ل، لَ هستٗجل رْل يي الٌْٖ يل٢ ٗسلٌب «الزبّل٘ي هي تَٛى ٪ى ٪يهٙ ٮًٖ»  تًبل٢ َٖلِ

 ثِ لٙ ل٘س هب س٭الٙ ْٖ ضثٙ هٗبم تزْل لوبشا» ال٠ٛم حٕ لٛبى شا٘ ٖجل هتحٗٗبً الس٭ال ٚبى

 .«الزْبلٔ ّصُ هي تٛطض ٪ى ْٯٗب٘ يلن

 «يلن ثِ لٖ ل٘س هب ٪س٫لٙ ٪ى ثٙ ٪يَش ٮًٖ ضةٟ» الس٠م يلِ٘ رَاثِٔ ٍرْلِ س٭الِ ٗ٭ٗس ٖس ٍ

 للس٭ال اّتوبهِ هي سلّ يوب ٗستُٓط حن الزبّل٘ي، السبئل٘ي سلٙ ْٖ ٌٗسلٙ ٪ى ٗستً٘ص ح٘ج

 ٍضقٔ ْٖ ٗٗى ٟ لٖٛ ٍٗطحوِ ُٗٓطُ ٪ى شلٙ، هي هستٗجلِ ْٖ ًٗتطِٗ ٖس ٍيوب ٗس٫ل، لن ٍٮى

 اٝستُٓبض ْٯى لسبحتِ التسول٘ن م ٗحٕ يوب ذبضربً ضثِ، رٌت ْٖ الربسطٗي هي َْ٘ٛى الس٭ال

 ٖس هب ٗطول ٚصلٙ  ٍتًبل٢ تجبض٘ الطةٟ ٍٗطًِْ ٗوحَُ لٖٛ هحهَض هي سلّ هب ٗطول ٚوب

 .يٌِ ًٍٗػن ٍٗ٘سسٛز الطةٜ ٗسًِْ لٖٛ ٗستٗجل

 ٪ًِ ًٌٖٗ ْٛبلخبًٖ، شًت َ٘ط يي استُٓط ٍلَ ٚبٍٟل، ٚبى اٍٛل٢ تطِٚ ٪ٍ شًجِ ثًس الًجس استُٓط ْلَ

 ًَح هي ٌّب٘ ٗتحٕٗ لن ْلوب الوحهَض، يي ًٍٗػوِ ضثِ ٗسًِْ لٖٛ هستٗجلِ ْٖ اٝيتػبم قلت

 ْٖ ًٗطؾِ ٪ى ٚبز هب يلِ٘ ٗستط لٖٛ هستٗجلِ ٮل٢ ضثِ ٍاستطحبهِ استُٓبضُ ٮتزِ رْل، ٍٟ س٭ال

 .هستٗجلِ

 ْٖ هحطهبً ّصا ْل٘س ٗٛي، ٍلن اثٌِ، ٠ّ٘ ْٖ الحٛؤ لَرِ است٠ًهبً س٭ال ٌّب٘ ٚبى لَ حن

 الل١ِ ثبًج٘ب٧ حهطُ ٗرعٜ هٗبهٖ هحهَض َّ ٍٮًوب ٮلِ٘، ٍهب الروط ٚططة اّٙ٘ٔ، الًبهٔ التطبضٗى

 ٌٗبْٖ ٍهحهَض يػ٘بى ٪ًِ ٟ الوٗطّث٘ي، س٘ئبت اٛثطاض حسٌبت: ثبة هي الوٛطه٘ي ٍ٪ٍل٘بئِ

 الوطسل٘ي ْبلزوً٘ٔ الَارجبت، اٙلْ٘ٔتكجٕ٘ التطبضٗى ْٖ الوحطهبت تط٘ ّٖ التٖ الًول٘ٔ الًػؤ

 ٪ذصٍا ٪ى زٍا٬ّن؟ ٍهب زا٬ّن هب اٛهطٗٛبى

 338: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍلَ ٗٛي، ٍلن -الٗط٨ى لٌَح الس٭ال ّصا ثوحهَض -ًَحبلتَضآ يل٢ الروط ضطة ْطٗٔ ًٗبضؾَى

 هى الحٛؤ ٍرِ يي اٟست٠ًم ٪ى يبٖل ٗحتول ٪ْْل الططًٗٔ، ْٖ الوحطهبت هي ْل٘س ٪ٗؿبً ٚبى

 .الوحطهبت هي هحط١م شلٙ الطة لحٛن التسل٘ن
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 ٗس٫ل، ٪ى ًسائِ ْٖ ّن٘ ٍلٌِٛ الزْٔ، ّصُ هي هحهَضاً ًٗٓل ْلن ٗس٫ل لن ٪ًِ لٌٓطؼ: اٛسّٗ

: الْبلٛ٘ي هي ٪ًِ الَٗل يلِ٘ ٚطض هب ثًس الٛبْط ٍلسُ ْٖ ثس٭الِ ْٗن ٪ى ضثِ ثوٗبم رْلًب ٍٚٓبُ

 ٚل هي ْْ٘ب ْبسلٙ التٌَض ٍْبض ٪هطًب رب٧ ْبشا ٍٍحٌ٘ب ث٫يٌٌ٘ب الٓلٙ اغٌى ٪ى ٮلِ٘ ٫ٍْحٌ٘ب»

 «هُطَٖى ٮًْن نلوَا الصٗي ْٖ تربقجٌٖ ٍٟ هٌْن الَٗل يلِ٘ سجٕ هي ٮلّب ٍ٪ّلٙ احٌ٘ي ظٍر٘ي

 هي ٮٟ ٍ٪ّلٙ احٌ٘ي ظٍر٘ي ٚلٍ هي ْْ٘ب احول ٖلٌب التٌَض ٍْبض ٪هطًب رب٧ ٍٮشا حت٢( »27: 23)

 ٮىّ ٍهطسبّب هزطاّب الل١ِ ثسن ْْ٘ب اضٚجَا ٍٖبل. ٖل٘ل ٮٟ هًِ ٨هي ٍهب ٨هي ٍهي الَٗل يلِ٘ سجٕ

 (.41 -40: 11) «ضح٘ن لَُٓض ضثٖ

 ٗربقجِ ٪ى ًٍْبُ ٍظٍرتِ، اثٌِ هي الٛبْطٍى، ٍّن هٌْن الَٗل يلِ٘ سجٕ هٓي ٪ّلِ هي استخ٢ٌ ْٗس

 ٍٮى ٪ّلٖ هي اثٌٖ ٮى: ضثِ ٌٗبزٕ ٪ى ًَح ٧ ٗزتط١ ّْٛ٘ شا٘ ٍٮش هُطَٖى، ًْٛن الهبلو٘ي ْٖ

 !.اثٌِ ٍهٌْن الَٗل يلِ٘ سجٕ لوي الٌزبٓ ٍيس ضوَس ٍيسم اٝستخٌب٧ سجٕ هى...  الحٕ ٍيس٘

 حت٢ ثًوَهِ الطبهل ٪ّلِ لٌزبٓ ٍيسٗ ٍاستخٌب٧، ٍيس ٮٟ ٌّب٘ ل٘س ٍالتٖ اللت٘ب ٍثًس: الوٌبنط

 ٪َّ الًصاة، ٚلؤ يلِ٘ سجٗت الصٕ ّصا هي ٍلٛي الَٗل، يلِ٘ سجٕ لوي ٍاستخٌب٧ ٍاثٌِ، ظٍرتِ

 :ظٍرتِ ٪ًِ ٍاحسٓ ٨ٗٔ هي تلوس ٍٖس...  ًسضٕ ٟ ْحست؟ ّٖ ٪م ٍاثٌِ، ظٍرتِ

 غبلح٘ي يجبزًب هي يجسٗي تحت ٚبًتب لَـ ٍاهط٪ٓ ًَح ٮهط٪ٓ ٚٓطٍا للصٗي هخلًب الل١ِ ؾطة» 

  هى الٌبض ازذ٠ ٍٖ٘ل ض٘ئبً الل١ِ هي يٌْوب ٌُٗ٘ب ْلن ْربًتبّوب

 339: ظ يٗبئسًب،                        

 (.10: 66) «الساذل٘ي

 اثٌِ ٚٓط ًٗلن ٚبى هب ٪ًِ ٗٔست٫ًس ٍٖس اثٌِ، ْٖ ًسائِ ضَن ظٍرتِ ْٖ ضثِ ًَح ٌٗبزٙ لن لصلٙ ٍ

 اثٌِ ًَح ًبز١ ٍ ٚبلزجبل هَد ْٖ ثْن تزطٕ ٢ّ ٍ» هٌْن ٟ الٛبْطٗي، هى َٗٛى ٪ى ٌْٗبُ ح٘ج

 (.42: 11) «الٛبْطٗي هى تٛي ٍٟ هًٌب اضٚت ثٌٖ ٗب هًعل ْٖ ٍٚبى

 الُطٔ هحبَْٔ الٓلٙ ذبضد الٛبْطٗي هى ٗج٢ٗ ٪ى ًٍْبى الو٭هٌ٘ي، هى ثبلطَٚة ٪هطُ ًٍْبُ، ٪هطُ ْٗس

 يل٢ ٗسل هب هٗبلتِ ْٖ اثٌِ ٫ٗت لن حن ثبلطَٚة، ٪هطُ حن الٛٓط، يي ٪ٍلًب لٌْبُ ٚٓطُ ًٗلن ٚبى ْلَ.. 

 ًٗػوٌٖ ٗٗل ٍلن( 43: 11) «الوب٧ هي ًٗػوٌٖ رجل ٮل٢ س٫ٍٕ: »ٍيػ٘بًِ يتَُ يل٢ ٮٟ ٚٓطُ،

، ٪هط هي  الَ٘م يبغن ٟ» ًَح ْبربثِ زيَتٙ، ضَن هٌْن ٪ًٖ ٪ٍ الٛبْطٗي، هى ٪ث٢ٗ اًٌٖ ٍٟ الل١ِ

 ٍٗب هب٧٘ اثلًٖ ٪ضؼ ٗب ٍٖ٘ل. الوُطٖ٘ي هي ْٛبى الوَد ثٌْ٘وب ٍحبل ضحن هي ٮٟ الل١ِ ٪هط هي
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: 11) «الهبلو٘ي للَٗم ثًساً ٍٖ٘ل الزَزٕ يل٢ ٍٮستَت اٛهط ٍٖؿٖ الوب٧ ٍَ٘ؽ ٪ٖلًٖ سوب٧

43- 44.) 

 ًَحبً ٪ىّ الٗط٨ى ٗصٚط ٟ حن الُطٖ٘ي، هي ْٛبى الوَد ثٌْ٘وب حبل حت٢ اثٌِ هى ًَح هٗبلٔ ّصُ

 هٓي َطٔ ثًس ٮٟ هٌبسجٔ، ث٫ٗٔ الكَْبى ق٘لٔ اثٌِ شٚط ٪ًِ ٍٟ َطٔ؟ لوبشا اثٌِ يل٢ ٍت٫ٍُ٘ ت٫سّ

 ْٖ ضثِ ٌٗبزٕ ًَح ٪ذص ْحٌ٘صا٘ الزَزٕ، رجل يل٢ الٓلٙ ٍاستَا٧ الٛبْطٗي، هي اٛضؼ يل٢

 :ًبح٘ت٘ي ْٖ ٪هطُ هي ٗزْل لًلِ ٚبى ْلوب ْحست، ِْ٘ ثل الٛبْطٓ، ظٍرتِ ْٖ ٟ اثٌِ

 .٪ّلِ هي َّ ح٘ج الٌزبٓ ٚلؤ ْلتطولِ الٛبْطٗي هي ٪ًِ ًٗلن ٚبى هب -1

 ٍلن اهط٪تِ، ْٖ ٮل١ب الَٗل ٗسجٕ لن ح٘ج ٪ّلِ، هي استخٌب٧ُ ًٗلن ٚبى ْوب ثصلٙ يلوِ ٍيل٢ -2

 !.ٟثٌِ الًصاة ٚلؤ ضوَل ْٖ تػطٗح ٗسجٕ

  س٫ل ٪ًِ ٍلَ ٗزْل، ٍلن ٗس٫ل ْلن اٝلْ٘ٔ ٍالًػؤ الطحؤ ٪زضٚتِ الس٭ال ثْصا ّنٛ ْلوب

 340: ظ يٗبئسًب،                        

 هي ثِ ٗلٕ٘ لوب تبضٚبً شا٘ ٮش ٚبى ثل الططًٗٔ، ْٖ يٌِ ًْٖ يػ٘بًبً اٖتطِ يبغ٘بً ٗٛي لن رْل ٍ

 .لطثِٟ التسل٘ن

 َبٗٔ يل٢ زال١بت ثٛلوبت ضثِٜ ٮثطاّ٘نٓ اثتل٢ ٚوب ثِ، الل١ِ اثت٠ُ لِ اثت٧٠ٖ اثٌِ ْٖ ًَح ٖػٔ ٫ْغحجت

 ٖس. ٮثطاّ٘ن ٗب ٪ى ًبزٌٗبُ. للزج٘ي ٍتل١ِ ٪سلوب ْلوب: »الَح٘س ٍلسُ ٗصثح ٪ى ٫ٚهطُ لطثِٟ، تسل٘وِ

 الس٠م يلِ٘ ْٯثطاّ٘ن شا٘ ٮش ،(105 -103: 37) «الوحسٌ٘ي ًزعٕ ٚصلٙ ٮ١ًب الط٬ٗب غسٖٛتٓ

 ٍلن ضثِٛ ٗس٫ل لن شلٙ هى ٍَّ« 1» ضت٢ رْبت هي ٪يهن ثل٘تِ ٚبًت ح٘ج ًَح، هي ثطثِ ٪ٍل٢

 ... اثٌِ ْٖ ضثِٛ ٗسؤ ٍلن ثس٭الِ ْٗتنٛ

 ْٖ ًَح يل٢ -الًه٘ؤ -الروط ضطة ْطٗٔ يي ٗتُبْلَى اٛهطٗٛ٘ٔ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ثبل ْوب

 ٪ى ّنٛ ًَحبً ٪ى الٗط٨ى يل٢ ٫ٗذصٍى حن الجططٗٔ، الططٗطٓ الكجً٘ٔ ؾًّ هي ٪ًِ لِ ت٫ٍٗلًب التَضآ،

 !!.زٍا٬ّن؟ ٍهب زا٬ّن ْوب! ٗس٫ل ٍلن اثٌِ، ٪هط هي ٗزْلِ ٚبى ْ٘وب ضثِٛ ٗستًلن

 :٪حسٌْب هب ثصٚطٗبت الطسَلِ٘ ح٘بتِ ْٖ ًَحبً ٗصٚط الٗط٨ى ٪ى ح٘ي ْٖ! شلٙ

  الٗط٨ى ْٖ ًَح                        

 

 :ٍٮضسبلِ ثًخِ
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 الًسالٔ سٌي ٍيي التَح٘س زٗي يي الٌبس ٍ٪يطؼ اٛضؼ ْٖ الٓسبز ضبو حٌ٘وب الل١ِ ثًخِ

( 3 اٙٗٔ ًَح سَضٓ) ًٍَسطٍ ًٍَٗٔ ٍَُٗث ٍسَٔاو ٍز٠ هي اٛغٌبم يجبزٓ يل٢ ٍ٪ٖجلَا اٝرتوبي٘ٔ

 زًٍْن، هي ٗستؿًَٓى الزجبثطٓ الؿًّٓب٧، حَٗٔ ٗؿًَٟ٘ى اَٖٛٗب٧ ْػبض الكجٗبت ٍتجبيست

 (.ًَح -َّز -اٛيطاِ: )الزٌْو٘ٛٔ ثبلتْٛوبت يلْ٘ن ٍٗحٛوَى
__________________________________________________ 

 (1) 

 ٪ّلِٛ ح٘ج ًَح زٍى ث٘سُ ٗصثحِ ٪ى اهط ٍٖس ًَح، اثي زٍى اٝٗوبى، حبثت اثٌِ ٚبى ح٘ج/ -

 .. الُطٔ

 341: ظ يٗبئسًب،                        

 اًٛساز، ٍذلى الل١ِ تَح٘س ٮل٢ ٗسيَّن ٍالططًٗٔ، ثبلٛتبة ٮلْ٘ن ٍ٪ضسلِ يلْ٘ن ًَحبً الل١ِ ْجًج

 (.213: 2) ٍاًٝصاض ثبلتجط٘ط ثٌْ٘ن ْ٘وب ٍالسوبٍآ

 :ٍضطًٗتِ زٌِٗ

 ،(19: يوطاى ٨ٍل ًَٗس -ًَح سَضٓ) ٍاٝس٠م الططٚب٧ ٍضْؽ الل١ِ تَح٘س ٮل٢ ٗسيَّن ْٛبى

 ٍالًسالٔ، الوسبٍآ ٍ( 8: 42) ،(103: 4) ٍالػ٠٘ٓ( 27: 11) الوٌٛط يي ٍالٌْٖ ثبلوًطٍِ ٍاٛهط

 (.152 -151: 7) ثبلًْس ٍالَْب٧ الحسٗج ٍثػسٔ ٍالوٌٛطات، الَٓاحص ٗٗطثَا ٍ٪ل١ب

 :زيَتِ ْٖ ٮرتْبزُ

 ٚبى ٍ اٛغبهّ ًٗجسٍى يَْز ق٘لٔ نلَّا ثًسهب ٨ٍٗبتِ ثبلل١ِ اٝٗوبى ٮل٢ َٖهِ ٗسيَ ٚبى لٗس ٍ

 اللسبى ْتٕ٘ ضرلًب ٍٚبى ٍٮسطاضاً، ٍٮي٠ًبً ًٍْبضاً ل٘لًب ٮلِ٘ ْ٘سيَّن رْسُ َبٗٔ ضثِٟ سج٘ل ْٖ ٗجصل

 ٍثػطاً الحزذ تػطٕٗ يل٢ ٖسضٓ الزسل يل٢ غجطاً الل١ِ ضظِٖ اًٛبٓ، ثً٘س الحػبٓ ضظٗي الج٘بى ٍاؾح

 السيَٓ ْٖ ٍقبٍلْن غبثطّن حن -ٍغوَٜا ًْوَا ثبلًٗبة ٫ْشضّن الل١ِ ٮل٢ زيبّن اٌٖٝبو، ثوسبلٙ

 ٍٖل٘لٍ ٪ّلِ َ٘ط زيَتِ هي السٌ٘ي هئبت ق٘لٔ ثِ ٗ٭هي ْلن ٍاستٛجبضاً، ْطاضاً ٮل١ب زيب٬ُ ٗعزّن ْلن

 (.ٍالٗوطالو٭هٌَى ًَح سَضٓ) َ٘طّن هي

 :ٍذػبئػِ يػوتِ
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 ثططًٗٔ ٚبْٔ الٌبس ٮل٢ الل١ِ ٪ضسلِ الطح٢، زاضت يلْ٘ن الًصٗي اًٛج٘ب٧ سبزٓ الًعم، ٪ٍلٖ ٪ٍل َّ ٍ

، ضطائى يل٢ الوطتولٔ السوبٍٗٔ الٛتت ٪ٍل ْٛتبثِ تبهٔ، هستٗلٔ  للٌسل الخبًٖ اٛة ٍَّ الل١ِ

  ّن شضٗٛتِ رًلٌب ٍ: »شضٗتِ هي روً٘بً ْْن اًٝسبًٖ، الحبؾط

 342: ظ يٗبئسًب،                        

 الل١ِ سل١ن ٍلٗس ٍٮزضٗس، ٨زم يسا هب الٗط٨ى ْٖ الوصَٚضٗي اًٛج٘ب٧ ٪ةٔ ٍَّ( 77: 37) «الجبٖ٘ي

 سلنٗ َْْ -يول٘بً ٍ يٗبئسٗبً لِ س٠هبً( 79: 37) «الًبلو٘ي ْٖ ًَح يل٢ س٠م: »الًبلو٘ي ْٖ يلِ٘

 ٍ 84: 7) الوحسٌ٘ي هي ٍيسُٛ( 33: 3) الًبلو٘ي يل٢ ٍاغكٓبُ ًٍجَثٛتِ، يجَزٗٛتِ ْٖ ٍس٠مٗ لطثِٟ

 (.81 :37) الو٭هٌ٘ي يجبزُ هي( 10: 37) ٍغبلحبً( 3: 17) ضَٛضاً يجساً ٍسوٛبُ( 80: 37

 ْٖ ٚلؤ ٮل١ب ثر٘ط لِ ٫ٗت٘بى ٟ ح٘ج الًْسٗي ًهط ْٖ ًَح هى ْٗبضًِ الٗط٨ى، ًهط ْٖ ًَح ّصا

 ٗطٕٓ ٍلن: الزسٗس ْطٍو هي  ٍ٪ُذط١( 1: 7 تٙ) الزجل ّصا ْٖ ْٖٛ ثبضاً ض٪ٗت ٮٗب٘ ًٖٛ: الًتٕ٘

: 2 ثف 2) الٓزٛبض يبلن يل٢ قَْبًبً رلت ٮش للجطّ ٚبضظاً حبهٌبً ًَحبً حٓم ٮًوب ثل الٗسٗن الًبلن يل٢

 (.7: 11 يت) ثبٝٗوبى هطَْضاً( 5

 ٍَّ الصًَة، ٪ٚجط ث٩ٖتطاِ التَضآ تطْٟطُ هب رٌت ْٖ ثبٝٗوبى ضْطتِ تٓ٘سُ هبشا اٛس٢، هى لٛي ٍ

 ْٖ للجط ٚطظُ ٗٓ٘سُ هبشا ٍثبٛذ٘ط ضط٢ُ، ٍيطاُ ذجكِ ٮش ثًس ثطثِٜ ًٌِٗٓ ٍهبشا! الروط ضطة

 الػُ٘ط ٍلسُ ٍٗلًي الروط، ثططة ًٓسِ ٗلًي ٮش ثًس الٛبْطٗي، يل٢ ثسيبئِ الكَْبى رلجِ ذػَظ

 اٝحسبى؟ ٮل١ب اٝحسبى رعا٧ٔ ْْل ْستطاُ، ٪ذَِٗ ٫ْذجط يبضٗبً ٪ثػطُ ٪ى ٮل١ب ٗٗتطِْ شًت زًٍوب

 !.ٖبؼٍ ٪ًتٓ هب ْبٖؽِ

 يل٢ قَْبًبً رلت ٪ًِ اًٝز٘ل ًع ًسَا ح٘ج اٛهطٗٛ٘ٔ الزوً٘ٔ ٪َٓل هب ٌّب، للجحج ذتبهبً حن

 الٌبس يل٢ ٗسيَ ٪ذص ٪ًِ ٗٗل لن...  اًٝز٘ل ٍ٪هب: اٛذ٘ط َٖلْن ْٖ( 5: 2 ثف 2) الٓزٛبض يبلن

 !.٪ذك٫ُ؟ هب ٠ٍٚهبً ٪ثًسُ هب هطاهبً لْن ْ٘ب!!! ٍاٝيسام ثبٌْٝب٧

 .ًَح؟ ٖػٔ ْٖ ٍالٗط٨ى التَضآ ث٘ي ٨ذط اذت٠ِ َٗرس ّل١ب: ٮًز٘لٖ الكبلت

 :ٗلٖ ٚوب ًوبشد هٌْب ٍٮل٘ٛن ٪رل: الوٌبنط

 زذ٠ ٪ًْوب ٍتػط٥ح ثل ٠ٍّْٚوب، ٪ّلِ هي ٍاثٌِ ًَح اهط٪ٓ استخٌب٧ حسٗج التَضآ تصٚط ٟ -1

 .ّلٛب ٪ًْوب الٗط٨ى تػبضٗح ضَن الٌبر٘ي، ْٖ ًٍز٘ب ث٫هطُ الٓلٙ

 343: ظ يٗبئسًب،                        



273 
 

 (.40: 11) «ٖل٘ل ٮل١ب هًِ ٨هي هب ٍ: »تػطٗح الٗط٨ى ٍْٖ ٪ّلِ، َ٘ط الو٭هٌ٘ي هي ِْ٘ تصٚط ٍٟ -2

 ًج٘بً ٍلجخِ الطسَل٘ٔ ح٘بتِ هسٓ ّصُ ٪ى الٗط٨ى ًٍعٛ سٌٔ، ٍذوس٘ي تسًوبئٔ يوطُ رولٔ تصٚط -3

 ح٘ج( 14: 29) «يبهبً ذوس٘ي ٮل١ب سٌٔ ٪لّ ْْ٘ن ْلجج َٖهِ شل٢ ًَحبً ٪ضسلٌب لٗس ٍ: »َٖهِ ْٖ

 ... يوطُ ٪ٍٛل هي ٟ ثًخِ ثًس الوسٓ ّصُ ْٖ لجخِ ًٗتجط

 (و) ٮثطاّ٘ن ْٖ هٗبضًٔ                        

 

 .ٍالس٠م؟ التح٘ٔ يلِ٘ الوطسل٘ي ض٘د ٝثطاّ٘ن ثبلٌسجٔ الٛتبث٘ي ًهطٗٔ ّٖ ٍهب! ٪غحبثٖ: الوٌبنط

 -4: 17 تٙ) الٛخ٘طٓ الزوبئ ٪ة: ٍ٪ثطاّبم الًبلٖ، اٛة: ض٨م ٨ة تسو٘ٔ التَضآ: ثٔست السٚتَض

 الل١ِ ث٫هط ايتعل( »25 تٙ) الًطة ٍسبئط ٮسوبي٘ل ٍثٌٖ ٮسطائ٘ل ثٖ: الكبئٓت٘ي ٪غل ٍَّ( 5

: 11 تٙ) «تبضح ٪ٍ تطح ٪ثَُ ٍ( »14 ٍ 2: 24 َٗش( )سجًَى يلِ٘ هؿ٢ ٍٖس الوططٚ٘ي ٪ٖطثب٧ُ

( 17 تٙ) ٮسوبي٘ل هٌْب ٫ٍْلس ّبرط ٪هتْب ٍّجتِ ٍلصلٙ يٗ٘ؤ ٚبًت سبضٓ ظٍرتِ( »28 -27

 ٫ٍْرجت( »22 -19: 4 ضٍم) «ثٯسحبٔ ٍيسُ لِ الل١ِ ٪ًزع الططّٗ يوطُ هي الوبئٔ ثلٍ ٪ى ثًس ٍ»

 الل١ِ اثت٠ُ سٌٔ 25 ٍثًس( 21 تٙ) «َْضّوب هي ٮسوبي٘ل ٍاثٌْب ّبرط اثتًبز الزسٗسٓ الَٟزٓ ّصُ

 ٪ثب الل١ِ ٍسو٘بُ هحٌتِ ْٖ ًزح ٍٖس( 22 تٙ) «هَضٗب رجل يل٢ الًْس ٍاضث ٮسحٕ اثٌِ ٗصثح ٪ى

 ( ...23: 2 ٗى -8: 41 اش -7: 30 تَ 2) «ٍذل٘لِ الو٭هٌ٘ي

 .الٗط٨ى؟ ًهطٗٔ ّٖ ْوب ٍالس٠٘م الػ٠٘ٓ يلِ٘ ٮثطاّ٘ن ْٖ الًْسٗي ًهطات هي ًوبشد ّصُ

 ٗصٍزّب ٍالٗط٨ى سبحتِ، ٮل٢ الًْساى ٌٗسجْب ٚبشثٔ ث٘ئبت ٪ٗؿبً ٌٍّب٘: الوٌبنط

 344: ظ يٗبئسًب،                        

 ٌّب٘ ٍ ٌّب الًْسٗي يل٢ الٗط٨ى ًهطٗٔ ترتلّ ٍٖس ٍَطٍض، ظٍض ْطٗٔ هي ٚطاهتِ ٗوس ٚلْب يٌِ،

 :ٗلٖ ٍهب شٚطتن ْ٘وب

 ... ضرب٧ الٗلن، ًسِ٘ ثوب اٛستبش ٗص٥ٚط ٪ى ضرب٧: ٮًز٘لٖ قبلت

 ضثِ ٪ًْن ظين الخ٠ث للو٠٘ ٗسزس! يسزاً ٍٟ ضرػبً ٟ! ٍه٠ِٚ الل١ِ ث٘ي ٗو٘ع ٟ التَضآ ٮثطاّ٘ن

 !:الَاحس

 لِ نْط الل١ِ ٪ى: تػط٥ح ح٘ي ْٖ لطثِ ذكبثِ الل١ِ ه٠٘ ذبقت ٪ًِ التَضآ ٮلِ٘ تٌست ْٗس: الوٌبنط

...  الر٘ؤ ثبة ْٖ ربلس ٍَّ هٓوطا ثل٢َقبت يٌس الطة لِ نْط ٍ» ٖبئلٔ ٪ًبس٘ي، ح٠حٔ َّ ٍٮشا
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 ٍسزس الر٘ؤ ثبة هي ٟستٗجبلْن ضٚؽ ًهط ْلوب. لسِٗ ٍآَٖى ضربل ح٠حٔ ٍٮشا ًٍهط يٌِ٘٘ ْطْى

 ٖل٘ل ل٘٭ذص: يجس٘ تتزبٍظ ٠ْ يٌ٘٘ٙ ْٖ ًًؤ ٍرست ٖس ٌٚت ٮى! س٘س ٗب: ٍٖبل. اٛضؼ  ٮل٢

 تزتبظٍى حن ٖلَثٛن ْتسٌسٍى ذجع ٚسطٓ ٩ْذص. الطزطٓ تحت ٍاتٛئَا ٪ضرلٛن ٍاَسلَا هب٧ٚ

: ٍٖبل سبضٓ ٮل٢ ٮثطاّ٘ن ٫ْسطو. تٛلوت ٚوب تًٓل ّٛصا: ْٗبلَا. يجسٚن يل٢ هطضتن ٖس ًٛٛن

 يزلًب ٍ٪ذص الجٗط ٮل٢ ٮثطاّ٘ن ضٚؽ حن. هلٔ ذجع اغًٌٖ ٮيزٌٖ سو٘صاً زٖ٘ٗبً ٠٘ٚت ثخ٠ث ٪سطيٖ

. ٖساهْن ٍٍؾًْب يولِ الصٕ ٍالًزل ٍلجٌبً ظٔثساً ٪ذص حن. لً٘ولِ ٫ْسطو لل٠ُم ٍ٪يكبُ ٍر٘ساً ضذػبً

 .٪ٚلَا الطزطٓ تحت لسْٗن ٍآٖبً َّ ٚبى ٍٮش

 الح٘بٓ ظهبى ًحَ ٮل٘ٙ ٪ضرى ٮًٖ ْٗبل. الر٘ؤ ْٖ ّٖ ّب: ْٗبل. اهط٪تٙ سبضٓ ٪ٗي: لِ ٖبلَا ٍ

 ٍسبضٓ ٮثطاّ٘ن ٍٚبى. ٍضا٧ُ ٍَّ الر٘ؤ ثبة ْٖ سبهًٔ سبضٓ ٍٚبًت اثي اهط٪تٙ لسبضٓ ٍَٗٛى

 ثبقٌْب ْٖ سبضٓ ْؿحٛت ٚبلٌسب٧ يبزٓ لسبضٓ َٗٛى ٪ى اًٗكى ٍٖس. اٛٗبم ْٖ هتٗسه٘ي ض٘ر٘ي

 ّل سبضٓ؟ ؾحٛت لوبشا: ٝثطاّ٘ن الطة ْٗبل. ضبخ ٖس ٍس٘سٕ تًٌٜن لٖ َٗٛى ٌْبئٖ ٪ثًس: ٖبئلٔ

 ًحَ ٮل٘ٙ ٪ضرى الوً٘بز ْٖ. ٧ٗ ضٖ الطة يل٢ ٗستح٘ل

 345: ظ يٗبئسًب،                        

 هي الطربل ٖبم حن...  ذبْت ًْٛب. ٪ؾحٙ لن ٖبئلٔ سبضٓ ْبًٛطت. اثي لسبضٓ ٍَٗٛى اح٘بٓ ظهبى

 (.16 -1: 18... ) سسٍم ًحَ ٍتكلًَا ٌّب٘

 ٗجططٍى، لِ نْطٍا الصٗي الخبلج ٍه٠ِٚ الل١ِ ث٘ي التَضآ ٮثطاّ٘ن ٗو٘٘ع ْْل١ب الطٍح٘٘ي؟ ٪غحبثٖ ٗب... 

 الزوى ذكبة حن «يجس٘» «س٘س ٗب» الَاحس ذكبة ٍٗربقجْن اٛضؼ ٮل٢ لْن ٗسزس ْٗس

 ... ٍالزوى الٓطز ذكبة هٗبٟتْن ْٖ ٗتجبزل ٗعال ٍٟ «٪ضرلٛن ٮَسلَا»

 هي ٚبى ٪م ثخ٠حٔ، الَاحس ٍ ثو٠ِٚ، ضثِ يلِ٘ ْ٘طتجِ ح٠حٔ، ٍالَاحس ٮًسبًبً الل١ِ ٗط١ ٚبى ْْل

 اٖٛسه٘ي؟ الوخلخ٘ي الَحٌ٘٘ي هٌح٢ ًحب ٮًِ ٪م ْْ٘ن، ٮذت٠ِٖ ٍٖجل ذلْٗن ٖجل اًٝز٘ل٘٘ي الوخلخ٘ي

 ْٖ ثٌْ٘ب تَحٟسٍى ٌٚتن ٍٮى السضربت ْٖ اٖٛبً٘ن ث٘ي تٓط٥َٖى اًٝز٘ل٘٘ي ٍ٪ًتن ٪ًْن ح٘ي ْٖ

 ْٖ ٍتًسٜزّن الطٍرل٘ٔ، ْٖ تسَٗتْن ثطبٚلٔ اٖٛبً٘ن ذطأْ ًٗتٌٕ التَضآ ٮثطاّ٘ن ٪غجح ْٗس الصات،

 .تحٛوَى ّٚ٘ لٛن ْوب...  الٛخطٓ ٍْٖ ْْ٘ب ٍ٪لَّ٘تْن ٍحستْن ايتجبض حن الًٌَٛ٘ٔ،

 !!!.ٖبؼ ٪ًت هب ْبٖؽِ ٪ثًسّن، هب هطاهبً لْن ٍٗب ٪ذك٫ّن، هب التَضآ الٛت١بة ْ٘ب

 .ثٌْ٘وب؟ ًٗبضى لٖٛ الٗػٔ ّصُ ثصٚط١ الٗط٨ى ٫ٗتٖ ّْٛ٘: اًٝز٘لٖ الكبلت
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 الس٠م يلِ٘ الرل٘ل ٮثطاّ٘ن اًٛج٘ب٧ ض٘د تصٚط الحٛ٘ن الصٚط ْٖ هتَْطٓ ٨ٕٗ ٌّبلٙ: الوٌبنط

 ٪حسٌْب هب ٍاٝٗوبً٘ٔ، الًٗبئسٗٔ الحَ٘ٗٔ، هزبٟتِ ضت٢ ِ ٖسسِ ثسبحٔ تلٕ٘ حسٌٔ ثصٚطٗبت

 الٗط٨ى ث٘ي ثِ ًٗبضى هب ٪ّوْب هي ًستًطؼ سَِ يبزلٔ رو٘لٔ ذبلسٓ شٚطٗبت هي ٍ٪رولْب

 .هزولٔ الوجططٗي الو٠٘ ٖػٔ اٙى ٍٮل٘ٙ ٍالًْسٗي،

 :الٗط٨ى ْٖ ٍالو٠٘ ٮثطاّ٘ن ٖػٔ

: 51) «هٌٛطٍى َٖم س٠م ٖبل( »69: 11) «س٠هبً ٖبلَا ثبلجطط١ ٮثطاّ٘ن ضسلٌب رب٧ت ٍلٗس»...  

  ثزًل ْزب٧ ٪ّلِ ٮل٢ ْطاٌ( »52: 15) «ٍرلَى هٌٛن ٮًب( »... 25

 346: ظ يٗبئسًب،                        

 ْلوب( »27: 51) «ت٫ٚلَى ٪ٟ ٖبل ٮلْ٘ن ْٗطثِ( »69: 11) «حٌ٘ص يزل( »... 26: 51) «سو٘ي

 «لَـ َٖم ٮل٢ ٪ضسلٌب ٮ١ًب ترّٓ ٟ ٖبلَا ذ٘ٓٔ هٌْن ٍ٪ٍرس ًٛطّن ٮلِ٘ تػل ٟ ٪ٗسْٗن ض٪١

 الٛجط هسٌٖ ٪ى يل٢ ٪ثططتوًَٖ ٖبل( »53: 15) «يل٘ن ث٠ُم ًجطط٘ ٮًب تَرل ٟ( »70: 11)

 ٮل١ب ضثِ ضحؤ هي ٌٗٗف ٍهي ٖبل. الٗبًك٘ي هي تٛي ٠ْ ثبلحٕ ثطضٌب٘ ٖبلَا. تجططٍى ْجن

 «ًَٗٗة ٮسحٕ ٍضا٧ٙ ٍهي ثٯسحٕ ْجططًبّب ْؿحٛت ٖبئؤ اهط٪تِ ٍ( »56 -54: 15) «الؿبلَى

 ٍٗلت٢ ٗب( ».. 29: 51) «يٗ٘ن يزَظ ٍٖبلت ٍرْْب ْػ١ٛت غط١ٓ ْٖ اهط٪تِ ٫ْٖجلت( »71: 11)

 َّ ٮًِ ضثٙ ٖبل ٚصلٙ ٖبلَا( »72: 11) «يز٘ت ٧ لطٖ ّصا ٮى ض٘ربً ثًلٖ ٍّصا يزَظ ٍ٪ًب ٧٪لس

 حو٘س ٮًِ الج٘ت ٪ّل يل٘ٛن ٍثطٚبتِ الل١ِ ضحؤ الل١ِ ٪هط هي ٪تًزج٘ي( »... 30: 51) «الًل٘ن الحٛ٘ن

 (.73: 11) «هز٘س

 لِ  ثبلجطط١ رب٬ٍُ الوٗطث٘ي، ٍه٠ِٚ الل١ِ ضسل ٚبًَا الوجططٗي ٪ى تػط٥ح الجٌ٘بت اٙٗبت ْْصُ

 س٠هبً، س٠هبً ٮل١ب ذتن، ثس٧ ٍثٌْ٘ن ثٌِ٘ ٗٛي ٍلن الوزطه٘ي، لَـ لَٗم الًصاة ٍثَيس يل٘ن، ث٠ُم

 الوجططٍى ضثٙ ضسل ًحي: ْٗبلَا ذ٘ٓٔ شلٙ ْعازُ ٫ٗٚلَُ لن قًبم ٍتٗطٗت ًٛطّن لوٛب هٌِ ٍذ٘ٓٔ

 .ٍالوٌصضٍى

 لْن سزس ٪ًِ ٮثطاّ٘ن يل٢ تٓتطٕ ٍٟ ثو٠ِٚ، الطة ترلف ٟ -التَضآ تػبضٗح ضَن -ٮًْب ٪رل

 ٪ٚلَا ٪ًْن ٍٟ الزوى، ذكبة لْن ٗٛطض ح٘ي ْٖ الَح٘س ضثِ حسجْن ٍ٪ًِ لطثِ، ذكبثِ ٍذبقجْن

 -ٍحبضبُ -ًٓسِ الطة ٪م الطة، ه٠٘ ٪ٚبًَا ْسَا٧ -٪ٚلَا ٪ًْن التَضآ غطٗح ضَن -قًبهبً
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 ّٚ٘ لٛن ْوب ت٫ٚلَى ٚوب ٫ٗٚل الل١ِ ٪ى ٪ٍ ٫ًٚل، ٚوب ٫ٗٚلَى الل١ِ ه٠٘ ٪ى ْْل ٪ٚلَا، ّْٛ٘

 !.تحٛوَى

 .الرل٘ل ٮثطاّ٘ن سبحٔ ٮل٢ التَضآ تٌسجْب ٪ُذط١ ْطٗٔ ٌّب٘ ْْل ٪ستبش، ٗب ضٛطاً: اًٝز٘لٖ الكبلت

 347: ظ يٗبئسًب،                        

 !!!:ٍيسُ ثًسهب الل١ِ ٍيس ٮًزبظ ْٖ ضِٛ تصٚط ٍٚوب...  ٪رل: الوٌبنط

 ...: اٝلْٖ الَيس غسٔ ْٖ ٗطٙ التَضآ ٮثطاّ٘ن

. لتطحْب اٛضؼ ّصُ لً٘ك٘ٙ الٛلساً٘٘ي ٪ٍض هي ٪ذطرٙ الصٕ الطة ٪ًب(: ٮثطاّ٘ن: )لِ ْ٘ٗبل»...  

 حلخ٘بً ٍٚجطبً حلخ٘ٔ حلخ٘ٔيٌعٓ يزلٔ لٖ ذص: لِ ْٗبل. ٪ضحْب ٪ًٖ ٪يلن شا ثوب! الطة الس٘س ٪ْٗب ْٗبل

 الك٘ط ٍ٪هب. غبحجِ هٗبثل ٍاحس ٚل ضٕ ٍرًل الَسف هي ٍضْٗب ٚلْب ّصُ ٫ْذص. ٍحوبهٔ ٍٗوبهٔ

 (.11 -7: 15 تٙ) «ٗعرطّب ٮثطاّ٘ن ٍٚبى الزخج يل٢ الزَاضح ٌْعلت. ٗطِٗ ْلن

 ثصلٙ ل٘س ٪هط ْٖ ٍيسُ ثًسهب الل١ِ ٍيس ٮًزبظ ْٖ ٮثطاّ٘ن ٗطٙ ّٚ٘ الحؿَض؟ ٪غحبثٖ ْ٘ب... 

 ّٖ ْوب ٍثًسئص...!  للًبزٓ ذبضٔ َ٘ط يبزٕ ٪هط ْٖ...  ْْ٘ب ٗحٛن هحسٍزٓ ٪ضؼ ٍحَازث الجً٘س،

 ٮل١ب ٪ٍسبقْب هي ٚلْب ضْٗب ٍ ٍالحوبهٔ ٍال٘وبهٔ الًٌعٓ الًزلٔ ٪ذص ث٘ي الجً٘سٓ ٪م الٗطٗجٔ الػلٔ

 هَيَزٓ، ٪ُذط١ هًزعٓ يل٢ ٮثطاّ٘ن تسل لٖٛ ٮلْ٘ٔ، هًزعٓ ّصُ ٪ٚلْب يي الزَاضح ًٍعٍل الك٘ط،

 ترس٘ط، َ٘ط تعٗسُ ّل شاثح، ٚل هي تت٫تٖ التٖ الًبزٗٔ اٙٗٔ ّصُ تعٗسُ ْْل! اٛضؼ ٗطث ٪ى ّٖ

 !.ٍيسُ لػسٔ ٨ًٗٔ ٗطِٗ ٪ى ثسل ضثِ هٌِ ٗسرط ٪ى يل٘طِٛ ضٛبً ٮل١ب

 :ٍتعّٗ٘ ْطٗٔ ٍتحػ٘ل، ًٗس

 «1» اٛهطٗٛ٘ٔ الطسبل٘ٔ الزوً٘ٔ

..«  ضثٖ ّصا: ٖبل( .. »77: 6) «اٛغٌبم يجبزٓ ٍالطٙ٘ الٛصٗت ٚصلٙ، ٮلِ٘ ٌٗست الٗط٨ى ٮى: »

  ٍ٪ًِ ٚصثبً، ٍٮل١ب ضطٚبً ٚبى ايتٗبز يي ّصا ٚبى ْٯشا
__________________________________________________ 

 1898 سٌٔ ثوػط اٛهطٗٛبى الوطسل٘ي ثوًطْٔ الوكجَئ الْساٗٔ روً٘ٔ ٚتبة ْٖ/ -(1) 

 348: ظ يٗبئسًب،                        

 (:63 -62: 21) ٚصة ٍٮًِ ،«ٖلجٖ ل٘كوئي ل٘ٛي ٍ( .. »260: 2: )الل١ِ ٖسضٓ ْٖ ضٙ
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 «ٌٗكَٗى ٚبًَا ٮى ْبس٫لَّن ّصا ٚج٘طّن ًْلِ ثل ٖبل. ٮثطاّ٘ن ٗب ث٩لْتٌب ّصا ًْلت ٧٪ًت ٖبلَا» 

 ...«. سٗ٘ن ٮًٖ ْٗبل. الٌزَم ْٖ ًهطٓ ٌْهط( »89 -88: 37) ٨ذط ٍٚصة

 !.الوٗسس الٛتبة يل٢ ًٗتطؼ حن ٍ٪حبزٗخِ ٖط٨ًِ هي ّصُ ٗعٗل ٪ى الوسلن يل٢ ْبلَارت

 الصٚط تػبضٗح ْٯل٘ٛن تٓطحَى، ث٫ٍّبهٛن ٪ًتن ثل...  شٗب٘ ٍٟ شا٘ ٍٟ ّصا ٟ...  ٚل١ب: الوٌبنط

 :-حبضبُ -الرل٘ل ٮثطاّ٘ن ٮل٢ ٍالٛصة ٍالطط٘ الطٙ٘ ْْ٘ب تٓتطٍى التٖ الحٛ٘ن

 هزولٔ ثػَضٓ الٗط٨ى ًهط ْٖ ٮثطاّ٘ن                        

 

 الْزو٘ٔ ٍ الطط٘ يل٢ الٗؿب٧ ْٖ الٌّ٘طٓ ح٘بتِ ٖؿ٢ الطسَلٖ، اٍٛل الطي٘ل هي الٗط٨ى ْٯثطاّ٘ن

 ضت٢ ْٖ الًبلو٘ي ٍْبٔ ًزبح، ذ٘ط ضثِ ثِ اثت٠ُ ْ٘وب ًٍزح ضثِ سج٘ل ْٖ ثٌٓسِ ؾح٢ ٍالل١بزٌٗ٘ٔ،

 ثورتلّ ثٌ٘بت ٨ٗبت ت٫تٖ ٍٚوب ٍالًلو٘ٔ، ٍالتطثَٗٔ ٍالًول٘ٔ الًٗبئسٗٔ ٍالٓؿ٘لٔ الر٘ط ًَاحٖ

 :ٗلٖ ْ٘وب الًبزلٔ الزو٘لٔ شٚطٗبتِ

( تبضخ ٪ثبُ ْٗس ح٘ج) يوِ: ٨ظض هي ث٘تِ زاذل ههلوبً رَاً ٗط١ الَرَز ٮل٢ يٌِ٘٘ ٗٓتح هب ٪ٍل... 

 :ٍْبقطّن ضثْن ٮل٢ ٗسلْن َٖهِ، حن ٨ظض ٗحبد ٫ْذص ٌٍّب٘، ٌّب الربضد ٍْٖ

 -26: 43) «سْ٘سٗي ْٯًِ ْكطًٖ الصٕ ٮل١ب. تًجسٍى هوب ثطا٧ ٮًٌٖ ٍَٖهِ ٛثِ٘ ٮثطاّ٘ن ٖبل ٮش ٍ» 

27.) 

 ٍٟ َْٗزٗبً ٮثطاّ٘ن ٚبى هب: »ثًسّب يوب ْؿلًب ضسبلتِ ٍٖجل ح٘بتِ ق٘لٔ الطط٘ ًٗبضؼ ٚبى ْٗس

 هي ضضسُ ٮثطاّ٘ن ٨تٌ٘ب لٗس ٍ( »67: 3) «الوططٚ٘ي هي ٚبى ٍهب هسلوبً حٌ٘ٓبً ٚبى ٍلٛي ًػطاً٘بً

  التوبح٘ل ّصُ هب ٍَٖهِ ٛثِ٘ ٖبل ٮش. يبلو٘ي ثِ ٌٍٚب ٖجل

 349: ظ يٗبئسًب،                        

 (.52 -51: 21) «يبَٚٓى لْب ٪ًتن التٖ

 :٨ظض زيَٓ ْٖ ٗتلكّ ٮثطاّ٘ن

 ثِ ٪لػْٗن ٮثطاّ٘ن ٮل٢ ٍٖتئصٚ الٌبس ٪ٖطة ٍَّ ٍثجًْ٘ب ٌٗحتْب ثل اٛغٌبم ًٗجس ٚبى ّصا ٨ظض ٮى

 هي ٪ٗؿبً َّ حن. السج٘ل سَا٧ ْٗسِٗ ٪ى ثِ الجط٥ ْوي الٌػ٘حٔ، ثٯذ٠ظ ٍ٪رسضّن ثبلْساٗٔ ٍ٪ٍّٟن

 ٮحن زاي٘ٔ لصلٙ ٮًِ ؾ٠ل، ْٖ ؾ٠لًب يجبزتْب، ٮل٢ ٍالساي٘ي ٮٗ٘بّب، ٍالٌبحت٘ي ذلْٗب الوسَٟٗي

، ٮل٢ ٖطث٢ ْْساٗتِ ْتٌٔ، ٍهجًج  .الؿ٠ل لزصٍض ٍارتخبث الطط لجصٍض ٍاستئػبل الل١ِ
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 الزو٘ل، ٍاٛة الل٘ي ثبلَٗل ٍٗربقجِ ٮت٥سبٔ ٪حسي يل٢ هًِ ال٠ٛم ٍٗطتت زيَتِ ْٖ ٗجس٪

 .ٖلجِ ضُبِ ٗوس٘ص يكِٓ ل٘ستخ٘ط ٍالج٘ئٔ التطث٘ٔ ْٖ ٚبثٌِ ٚبى ٮش: ثٌَٛتِ ثصٚط هًِ حسٗخِ ٧ ٍٗجتس١

 الًلن هي رب٧ًٖ ٖس ٮ٢ًّ ٗب٪ثتٙ» ذبقجِ لط٪ِٗ ٍاهتْبًبً لط٫ًِ، استػُبضاً يٌِ ٌٗػطِ ٪ى ذبِ ْلوب

 (.43: 19) «٫ٗتٙٙٓ لن هب

 ٗطسلِ ٪ى ضثِٟ هي التوس ْلٗس! ثًسُ ثوب ّْٛ٘ ضسَلًب، ٗجًخِ ٪ى ٖجل ضضسُ ضثِٜ ٨تبُ ٮًِ ٪رل،

 ٪لحٌٖٗ ٍ حٛوبً لٖ ّت ضة٘: »الوططٚ٘ي ؾس التؿح٘بت ّصُ ثًس حٛوبً لِ ٍْٗت ضسَلًب

 هى قبئلٔ هحبرٔ ثًس ٖبلْب( ... 84 -83: 26) «اٙذطٗي ْٖ غسٔ لسبى لٖ ٍارًل. ثبلػبلح٘ي

 (.77: 26...« ) الًبلو٘ي ضة٘ ٮل١ب لٖ يسٍٜ ْٯًْن: »... الوططٚ٘ي َٖهِ ٍهى ٨ظض،

 ٍهي ٚبًَا ٪ٗبً هل١تِ يي الطاَج٘ي ٗس٥ِٓ ح٘ج ٮل٢ ثطثِٟ ٍهًطْتِ ٮثطاّ٘ن تَح٘س الٗط٨ى ًٗتجط لٗس ٍ

 اٙذطٓ ْٖ ٍٮًِ السً٘ب ْٖ اغكٌٓ٘بُ ٍلٗس ًٓسِ سِٓ هٓي ٮل١ب ٮثطاّ٘ن هلٔ يي ٗطَت هي ٍ: »ٚبًَا

  لطةِ ٪سلوت ٖبل ٪سلن ضثِٜ لِ ٖبل ٮش. الػبلح٘ي لوي

 350: ظ يٗبئسًب،                        

 ٮثطاّ٘ن هل١ٔ ٍات١جى هحسي ٍَّ لل١ِ ٍرِْ ٪سلن هوي زٌٗبً ٪حسي هي( »131 -130: 2) «الًبلو٘ي

 (.125: 4) «ذل٘لًب ٮثطاّ٘ن الل١ِ ٍاترص حٌ٘ٓبً

 ٪ًِ الَحٖ هٌبم ْٖ ض٨ُ لوب ٮسوبي٘ل الَح٘س اثٌِ ٪ذص ٪ى لطثِٟ التسل٘ن ْٖ ٍسًِ٘ رِسُٟ هٙي ثلٍ ٍ

 ٗب ٖبل هبشاتط١ ْبًهط ٪شثحٙ ٪١ًٖ الوٌبم ْٖ ٪ض١ ٮًّٖ ثٌٖٔٛ ٗب ٖبل السًٖ٘ٓ هًِ ثلٍ ْلوب: »ٗصثحِ

 ٗب ٪ى ًٍبزٌٗبُ. للزج٘ي ٍتل١ِ ٪سلوب ْلوب. الػبثطٗي هي الل١ِ ضب٧ ٮى ستزسًٖ تُ٭هط هب اًْل ٪ثٓتٙ

 ثصثح ٍْسٌٗبُ. الوج٘ي الج٧٠ لَْ ّصا ٮى. الوحسٌ٘ي ًزعٕ ٚصلٙ ٮ١ًب الط٬ٗب غسٖ٘ت ٖس. ٮثطاّ٘ن

 يجبزًب هي ٮ١ًِ. الوحسٌ٘ي ًزعٕ ٚصلٙ. ٮثطاّ٘ن يل٢ س٠م. اٙذطٗي ْٖ يلِ٘ ٍتطٌٚب. يه٘ن

 (.111 -102: 37) «الو٭هٌ٘ي

 سج٘ل ْٖ الوٗسٛسٔ ٮثطاّ٘ن تؿح٘بت هي ٗس٘ط قطِ ّصا ؟-الٛتبث٘ي ٪ّل -الحؿَض ٪غحبثٖ ٗب

 هؿبْبً الٗط٨ى، ًهط ْٖ ٍالُطٍض ٍالطّٙ ٍالعٍض الطط٘ ٮل٢ الْساٗٔ ٚتبة روً٘ٔ تٌسجِ ّْٛ٘ ضثِٟ،

 !ٚطاهتِ؟ ٗوسٜ هوب التَضآ ْٖ هب ٮل٢

 ... هج٘ي ثجطّبى ٫ْتًَب الطسَل٘ٔ؟ الزوً٘ٔ ٮلْ٘ب استٌست التٖ اٙٗبت تًٌٖ ْوب ٮشاً: اٛسّٗ

 .ت٫ٍٗل زًٍوب اٙٗبت لٛن هًبًٖ لٌب ث٘٘ي زضٜ٘، ٍلل١ِ ٪ستبش ٗب ْؿلٙ هي: ٮًز٘لَ٘ى ق٠ة
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 :ٖػػبً ٨حبضًب يل٢ ْلٌطتسٛ ًجٍ ٚبى هب ٍشلٙ ٪رل،: الوٌبنط

 ... ٪ٚجط ّصا ضثٟٖ ّصا...  ضثٖ٘ ّصا... 

 يجسٓ يل٢ هحبرٔ ٮل١ب تٛي ْلن الل١ِ، ٮل٢ حن ٍالطوس ٍالٗوط الٌحٛن ٮل٢ الطثَث٘ٔ ًسجٔ ٖػٛٔ ٪ه٘ب

  ّصُ هي ًٗتٌَٗى ٚبًَا لوب تعٗ٘ٓبً حن ٗٗجلَى، هب يل٢ ه٭سسٔ ٮلْ٘ب، ٍهب الٌزَم

 351: ظ يٗبئسًب،                        

 حٗبً الرػن هٗجَل ًٗتجط ٪ى الٗجَل، ٮل٢ ٍ٪ٖطثْب الحزذ ٪حسي هي ٍّٖ ٖ٘٘ؤ، ثٌ٘٘ٔ حزٔ السج٘ل،

 ... تٓٛ٘طُ هزبضٕ هي يلِ٘ الٗؿب٧ حن ِْ٘ ًهطُ ثبلٍ ٟستز٠ة الحزبد نبّط ْٖ

 هي ٖجل هي الطط٘، يي الس٠م يلِ٘ سبحتِ ثتجطئٔ الحزٔ ح١ٓٔت ٪ى شلٙ يل٢ غسٔ ضبّسٕ ٍ

 ٛثِ٘ ٮثطاّ٘ن ٖبل ٮش ٍ» َٖهِ يل٢ اٝحتزبد هٗبم ْٖ ٚبى شا٘ ٮش ٪ًِ: ٗػط٥ح الجساٗٔ ْٖٓ ثًس،

 ٮضا٧ٓ اٙت٘ٔ حزتِ ًٗتجط حن( 74: 6) «هج٘ي ؾ٠ل ْٖ ٍَٖهٙ ٪ضا٘ ٮ٥ًٖ ٨لْٔ ٪غٌبهبً ٪تّترص ٨ظض

 ٍاٛضؼ السٛوَات هلَٛت ٮثطاّ٘ن ًطٕ ٚصلٙ ٍ» ٍاٛضؼ السٛوَات هلَٛت ضثِ٘ هي ٍتًل٘وبً لِ

( »...6 :75.) 

 ْٗسًٖ لن لئي ٖبل ٪ْل ْلوب ضثٟٖ ّصا ٖبل َٚٚجبً ض٪١ ال٘ل يلِ٘ ري١ ْلوب» الحزٔ سطز ْٖ ٫ٗذص حن

 ٗب ٖبل ٪ْلت ْلوب ٪ٚجط ّصا ضثٖ٘ ّصا ٖبل ثبظَٔ الطوس ض٪١ ْلوب. الؿبل٘ي الَٗم هي ًَٛٚيّ ضثٖ٘

 هي ٪ًب ٍهب حٌ٘ٓبً ٍاٛضؼ السٛوٍَات ْكط للصٕ ٍرْٖ ٍرْت ٮًّٖ. تطضَٛى هوب ٧ٗ ثطٕ ٮًّٖ َٖم

 ٗطب٧ ٪ى ٮل١ب ثِ تططَٚى هب ٪ذبِ ٍٟ ّساىِ ٍٖس الل١ِ ْٖ ٪تحبرًَٜٖ ٖبل َٖهِ ٍحبرِٛ. الوططٚ٘ي

 ٪ضطٚتن ٪ًٛن تربَْى ٍٟ ٪ضطٚتن هب ٪ذبِ ٍّٚ٘. تتص١ٚطٍى ٪٠ْ يلوبً ٧ٚ ضٖ ٚل١ ضثٖ٘ ٍسى ض٘ئبً ثٖ٘

 ٍلن ٨هٌَا الصٗي. تًلوَى ٌٚتن ٮى ثبٛهي ٪ح٢ٕ الٓطٗٗ٘ي ٫ْٕ سلكبًبً يل٘ٛن ثِ ٌٗع٥ل لن هب ثبلل١ِ

 (.82 -76: 6) «هْتسٍى ٍّن اٛهي لْن ٪ٍلئٙ ثهلن ٮٗوبًْن ٗلجسَا

 :حط١اى ْٖ الَٛاٚت يجسٓ ٗٔحبر٘ص الٗط٨ى ٮثطاّ٘ن

 ٗزس يل١ِ ٪تبُ اٛغٌبم، ٚسط حَضٓ ْٖ الساهُٔ حززِ ًزحت ثًسهب حط١اى ْٖ يػبُ ٮثطاّ٘ن ٗلٖٗ

  تج٘ٛي هب ٍسطيبى الج٠ز، ّصُ ٪ّل نْطاًٖ٘ ث٘ي ًٍعل ًبؾزٔ، ٍيَٗلًب هٔػُ٘ٔ ٨شاًبً

 352: ظ يٗبئسًب،                        

 هى 9 ثِ حزبربؼ الًٗل سج٘ل لطضسّن ْبذتبض الَٛاٚت، ًٗجسٍى ٍرسّن ٮش ٍذجكْن ؾ٠لْن

 هٌْن روبئ ث٘ي ٍَّ ًٗجسٍى، هوب َٚٚجبً ْط٪١ اله٠م ٍستطُ الل٘ل يلِ٘ رٌت الحسٟ، ضٓى
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 الحَاض ْٖ قطٕٗ! «ضثٟٖ ّصا: »ْبل يلْ٘ن، َٖلْن ٍح٢ٛ ظيوْن ْٖ ْزبضاّن ٍٗوطٍى، ٗتحسحَى

 ٗس٥ِٓ ٪ٍ هربلٓتْن ٗلًي ٍٟ ايتٗبزّن ْٖ ٗحبْٚ٘ن ّٚ٘ ٮلِ٘ ٪ًهط َٖٗن، الحزبد ْٖ ٍهٌْذٗ حٛ٘ن

 ٌٗٗؿِ َٖلْن يل٢ ٚط١ ٪ى ٗلجج لن حن لحزتِ، تْٜٓوْن لوٗبلتِ، ٮًػبتْن ٮل٢ ٪زي٢ ْصلٙ ٪ح٠هْن،

 ْلن ت١ٗٓسُ إْٛ، تحت الَٛٚت ّصا ٪ْل ْلوب ثػ٘طتِ، ًٍٓبش ض٪ِٗ سساز يي ٧ ٌٗج٢ ذٖٓ، قطٕٗ هي

 :ْٗبل ٗطُ ْلن يٌِ ٍثحج ٗزسُ،

 ْلوب» ،!ذلِٗ ٚحسٍث ٍتوخبلِ تزَالِ ْٖ حبزحبً ٨ْلًب، اٝلِ َٗٛى ٍّٚ٘ «اْٙل٘ي ٪حت ٟ ٮًٖ» 

 «ضثٟٖ ّصا ٖبل» ًًٓبً حط: حزوبً٪ هٌِ ٍ٪ٚجط الَٛٚت شلٙ هي ًَضاً ٪سكى ٍَّ «ثبظَبً الٗوط ض٪١

 ًَٛٚي١ ضثٖ ْٗسًٖ لن لئي ٖبل» ٍاحتزت ٪ٗؿبً ّصا «٪ْل ْلوب» لَٗلجْن ٍاستَْا٧ٖ لْن، استسضاربً

 ض٪١ ْلوب» ٍالح٘طٓ، الطٙ٘ يٌس التَْٕ٘ ٍهبًح الْساٗٔ هػسض الل١ِ ٪ى ث٘بًبً «الؿبل٘ي الَٗم هي

 ظًٌٗٔ اٛضؼ ٍهٜت روبلًب السً٘ب ٚست ٍٖس ضًبيْب، هٌْب ٌٍٗجًج ًَضّب، ٗت٫لٕ «ثبظَٔ الطوس

 ثبلطط٘ الَٛاٚت يجسٓ روبئ ضه٢ ٚبْٙل٘ي «٪ْلت ْلوب ٪ٚجط ّصا ضثٟٖ ّصا ٖبل» ِ ٍزٟلًب

 السٛوَات ْكط» ٍ ْكطّيّ «للصٕ ٍرْٖ ٍرْٛت ٮًٖ. تططَٚى هوب ٧ٗ ثطٕ ٮًٖ: »ٖبئ٠ ثطهٛتْن

 ... ْْ٘ب الوتحطّ٘ ٍحط١٘ السبٚي ٫ْسٛي «ٍاٛضؼ

 َٖهِ يل٢ ٮثطاّ٘ن ٨تٌ٘بّب حزتٌب تلٙ ٍ» الل١ِ حزٔ ث٫ًْب ٗرتوْب حن ّٛصا، َٖهِ يل٢ حزٛتِ ٗصٚط

 (.83: 6) «يل٘ن حٛ٘ن ضثٛٙ ٮى ًطب٧ هي زضربتٚ ًطْى

 ًٗجسًٍْب ٚبًَا الصٗي يل٢ الطوس ث٫َْل احتزبرِ ْٖ َٗٗل ٪ًِ شلٙ يل٢ ٪ُذط١ غسٔ ضَْز ٍ

 ٪يوبٔ ْٖ ضٚعت التٖ يٗ٘ستِ يي تًج٘طاً «الوططٚ٘ي هي ٪ًب ٍهب...  تططَٚى هب ٧ٗ ثطٕ ٪ًّٖ َٖم ٗب»

  الطط٘ ْٖ ٗطبضْٚن ٪ى زٍى الجساٗٔ هٌص لجِٟ ضُبِ ٍ٪ذصت ٖلجِ،

 353: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٖ هًْن ضبًٓ هوب ٚبًت ٮًوب ٍالطوس ٍالٗوط الٌزن ٮل٢ الطٍث٘ٔ ًسجٔ ٪ى ٍتٌجْ٘بً ي٘ي، قطْٔ ثبلل١ِ

 ٠ْ هًجَز، ضة٘ ٟ هطثَثّ يجس ٨ْل ٍٚل اْٙل٘ي، هي ٪ًْب ْٙكَطتْن تستٗ٘م لٖٛ يلْ٘ن الحزبد

 .ْكَطَّي الصٕ الل١ِ زٍى هي ًٗٔجس ٪ى ٗحٕ

 ٚوب ضطٚبً التَح٘س يل٢ اٝلْ٘ٔ الساهُٔ الحزٔ ّصُ هخل تًتجط الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ٪ى الًز٘ت ْوي

 ًهطٓ ٮل١ب الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ ٮل٢ ٌٗهطٍا ٪ل١ب ثبٖٛبً٘ن حلَٓا ٫ًْٚن ٍٕٕٓ ح٠حبً، الَاحس اٝلِ ٍتًتجط
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 هي لْن حبً٘ٔ قجً٘ٔ غبضت شلٙ ٫ٍٛٗى١ الٌٗ٘ؿ٘ي، ثزوى ٪ٍ ثِ تحٛن هب ثٌٗ٘ؽ ْ٘حٛوَا يطَا٧،

 .ه٭هٌَى ثِ ّن الصٗي ٍ غسَٖا الصٗي لْبزٕ الل١ِ ٍٮى...  الوتٌبٖؿٔ اٖٛبً٘ن يٗ٘سٓ رط١ا٧

 :ّصا؟ ٚج٘طّن ًْلِ ثل: َٖلِ ْٖ غسٔ ٪م ٮثطاّ٘ن ٚصة ّل... 

 -ٚصة ٮًِ ٚلّب...  اٛغٌبم تلٛن ٗٛسط ٖٚ ٍضًَض ٮضازٓ ّصا لٛج٘طّن ٚبى ّل: الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 !!!.سٗ٘ن ٮًٖ ْ٘ٗبل: ٨ذط ٍٚصةٗ

 لوب ّْ٘بت ٍّْ٘بت تتٓٛطٍى، ٪ًتن لَ الٗط٨ى ٮثطاّ٘نٔ غسٔ ٍلٗس الٛبشثَى، ٪ًتن ثل ٠ٚ: الوٌبنط

 !!.تٓطحَى ثٓطٗتٛن ٪ًتن ثل َٖهِ، يل٢ الػبزٖٔ حزتِ ٮل١ب ّٖ ٮى...  تَٗلي

. هسثطٗي تَل٢َا ٪ى ثًس ٪غٌبهٛن ٛٚ٘سىّ تبلل١ِ ٍ» :الٟٗ٘ن حزبرٔ ْٖ ٍيسّن ٮثطاّ٘ن ٮى ٪رل،

ن لْن ٚج٘طاً ٮل١ب رصاشاً ْزًلْن  (.58 -57: 21) «ٗطرًَى ٮلِ٘ لًل١ْ

 ٮش ْػبضٍا يجستْن، ظين ْٖ اٝلْٖ هحتسّن ْٖ رصاشاً رًلْن ٮش ثًس ٪رسبهْن ْٖ رصاشاً رًلْن

 ... رصاش يل٢ رصاشاً شا٘

 !.اٛلَّ٘٘ٔ للؿًّ٘ ٍهب ؾًٓب٧، ٪ًْب لً٘لوَا ٪غٌبهْن ٗٛ٘س ٪ى ٍيسّن ٮٗوبًِ ثَٗٓ ٮًِ ٪رل،

  ٮل٢ الرطٍد ْٖ ٗطبضْٚن ٪ى ٍس٫لَُ ٗطاْْٗن، ٪ى قلجَا ي٘سّن ٮل٢ ثبلصّبة ّوَٜا ْلو٘ب

 354: ظ يٗبئسًب،                        

 ْٗسم ٪ى يل٢ الًعم يٗس ٍٖس سلْٛن، ْٖ اًٝتهبم يي ٍاهتٌى ٗػحجْن ٪ى ٫ْث٢ هسٌٗتْن نبّط

 -الػجح ٍؾَح ٍؾحت ٍٮ -الَٗل٘ٔ الحز٘ٔ زى ض٪١ لوب هًجَزاتْن، يطش ٍَٟٗٗؼ ٨لْتْن، غطح

 ٍحَاسْٛن ثػبئطّوّ هى الَٗم ٪ثػبض ٗطط٘ ٪ى ٫ْضاز حسٌبً، ًجبتبً ارلعض اٛضؼ ّصُ ْٖ ٌٗٔجت ٟ

ن يٗ٘ستِ، تْٓ٘ن ْٖ ٪ْتستْن هى  .َْٟ٘ن يي ٗطرًَى ضضسّن ٮل٢ ٗخَثَى يل١ْ

 الرطٍد يي ثصلٙ ًٍٗتصض ثبلسٗن ٍٗتهبّط الًلٔ، ٗسٛيٖ الًه٘ن، الْسِ ْٗسِ ٍَّ ٍشٗب٘ لصلٙ

 يل٢ حعًبً ْ٭ازُ ٗتٗكى الجبل، ٚبسّ الٌٓس سٗ٘ن ٚبى ٍلٌِٛ هطؼ، ٍٟ يلٔ ثِ تٛي ٍلن هًْن،

 .زيَتِ ٮل٢ ٗػَُا ٍلن ٍحزبرِ ًسا٧ُ ٗلجَٜا لن ًْٛن َ٘هبً ٍٗتو٘٘ع َٖهِ، ٮضطا٘

 -88: 37) «هسثطٗي يٌِ ْتَلَا. سٗ٘ن ٮ٥ًٖ ْٗبل. الٌزَم ْٖ ًهطٓ ٌْهط» الٌزَم ٮل٢ ٌٍٗهط ًٗتصض

90.) 

 لوب ٍْٗبً «٪ٚجط ّصا...  ضثٖ٘ ّصا» اٍٛل حزبرِ تؿبّٖ الٌزَم ْٖ الحٛ٘ؤ ًهطتِ ٚبًت لٗس ٍ

 هي ًٗتجطًٍْب ٚبًَا ح٘ج هستٗجلٔ، ٪حساثٚ هي ستحسث هب يل٢ الٌزَم زٟٟت هي ٗعيوًَِ ٚبًَا
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 الٓبسسٓ الوعاين ّصُ يل٢ ٗٗؿٖ لٖٛ الًبثسٗي، ٪ٗسٕ ثوتٌبٍل تُوخلْب اٛحبى ٍّصُ اًَٛاو، ٪ضثبة

 -السوب٧ ًزَم هي ٍَ٘طّوب ٍٖوطّب ضوسْب هي: الٌزَم ْٖ ًهط ٪ًِ ٪م رصاشاً، اٍٛحبى رًل ٮش ثًس

 ... ٍ ٍحسٍزّب ث٫َْلْب ٍاستسل -ًْبض ل٘ل

 «سٗ٘ن ٮًٖ ْٗبل» يبثسْٗب ؾ٠ل هي ٍت٫حط ضٍحِ ْسٗن ٪ضثبة، ٟ هطثَثٔ ٍ٪ًْب حسٍحْب يل٢

 ٪ًْن اًٝسبى تٌُجِٟ اًَٛاو ٪ضثبة تًتجطًٍْب الصٗي ّ٭٧ٟ ْٖ ٍاحسٓ ًهطٓ ٪ى ًٓسِ ْٖ ٗؿوط

 هي الُٓ٘ط الزن ّ٭٧ٟ ًٗجسّن ّٚ٘ ٪ى الًبٖلٔ، الوٓٛطٓ ث٫حبس٘سٔ اًٝسبى ضٍح ْ٘سٗن هطثَثَى،

 !.الٌبس

  ٚبزّن لوب ٍح٘ساً، ٍتٛطٍُ هٔسٕثطٗي، ٍل٢َا ٪ى ثًس ٪غٌبهْٓن ٚبز ْٗس حبل ٪ٗٔ يل٢ ٍ

 355: ظ يٗبئسًب،                        

 .الٌزَم ْٖ ثٌهطتِ

 ٮثكبل ْٖ الٗ٘ؤ حزتِ ٗسضَٚى ٗٛبزٍا لن ٚوب ٠ٚهِ، ه٢ًٌ ٗسضَٚا لن ٚبًَا ٍٮى سٗ٘ن، ٮًٖ: َٖلِ ٍ

 لًلْن لْن ٚج٘طاً ٮل١ب رصاشاً ْزًلْن( »93: 37) «ثبل٘و٘ي ؾطثبً يلْ٘ن ْعاٌ... ».  العائٓٔ يٗبئسّن

 لوي ٮًِ ث٩لْتٌب ّصا ًْل هي ٖبلَا( »94: 37) «ٗعَْى ٮلِ٘ ْبٖجلَا( »58: 21) «ٗطرًَى ٮلِ٘

. ٗطْسٍى لًلْن الٌبس ٪ي٘ي يل٢ ثِ ْبتَا ٖبلَا. ٮثطاّ٘ن لِ ٗٔٗبل ٗصٚطّن ْت٢ٖ سوًٌب ٖبلَا. الهبلو٘ي

. ٌٗكَٗى ٚبًَا ٮى ْبس٫لَّن ّصا ٚج٘طّن ًْلِ ثل ٖبل. ٮثطاّ٘ن ٗب تٌبث٩لْ ّصا ًْلت ٧ٓ٪ًت ٖبلَا

 ّ٭٧ٟ هب يلوت لٗس ض٬ٍسْن يل٢ ًٛسَا حن. الهبلوَى ٪ًتن ٮًٛن ْٗبلَا ٪ًٓسْن ٮل٢ ْطرًَا

 زٍى هي تًجسٍى ٍلوب لٛن ٪ُِٚ. ٗؿطٚن ٍٟ ض٘ئبً ًٌٗٓٛن ٟ هب الل١ِ زٍى هي ٪ْتًجسٍى ٖبل. ٌٗكَٗى

 ..« ْبيل٘ي ٌٚتن ٮى ٨لْتٛن ٍاًػطٍا حط٥َُٖ ٖبلَا. تًٗلَى ٪٠ْ الل١ِ

 (21 :59- 68.) 

 ثبلتوبح٘ل اٚته١ت ٖس ثبحٔ َْرس ٪غٌبهْن ٮل٢ زلّ تطغسُ ٪ى الًَ٘ى هي الزَة ذ٠ لوب... 

 ٍ٪٢١ً! «تٌكَٗى ٟ لٛن هب! ت٫ٚلَى ٪ٟ: »لط٫ًْب هحتٗطاً، ْربقجْب اٛغٌبم، ٪ضربئْب ْٖ ٍاًتططت

 ثٛسطّب، يلْ٘ب ١ٍَّ ٫ْسبً ٍتٌبٍل ثطرلِ، ٍٗطٚلْب ث٘سُ، ٗلكوْب ٫ْذص! تٌكٕ ٪ٍ ت٫ٚل ٪ى لحزبضٓ

 حطهٔ اًتْٙ يوٛي ٍٗس٫لَُ ٗطرًَى ٮلِ٘ لًلْن لْن ٚج٘طاً ٮل١ب رصاشاً رًلْب حت٢ حزبضتْب، ٍٗحك٥ن

 !.ًٗٔجسٍى ّْٛ٘ ٌٗكَٗى ّ٭٧ٟ هب ٪ًٓسْن ٮل٢ ٗطرًَا ث٘تْن،



283 
 

 يل٢ ثل -ٮق٠ٖبً ٟ -اٛغٌبم ٚج٘ط ٮل٢ ًْلِ ٌٗست ٌْْب ٌٍّب٘، ٌّب ٗٛصة لن الٗط٨ى ْٯثطاّ٘ن... 

 ٚبى لَ ٪ٍ: ٪رولِ هب رو٘ل ثجطّبى ٍ٪ت٢ الططق٘ٔ ّصُ ْٖ غسٔ لٗس ٍ «ٌٗكَٗى ٚبًَا ٮى» ضطـ

 هًِ ٚبى ٍهب»...  ٍَٗٗل ٚوب غُبضّن، هٌْن اٚلج٘ط ٪ث٢ٗ لوب ٍٮزضا٘ ًكٕ شٍٕ ٨لْٔ اٛغٌبم ّ٭٧ٟ

  ثًؽ يل٢ ثًؿْن ٍل٠ً ذلٕ ثوب ٮلِ ٚل لصّت ٮشاً ٮلِ هع

 356: ظ يٗبئسًب،                        

 (.91: 23) «ٗػَٓى يوٛب الل١ِ سجحبى

 !!!.«ٌٗكَٗى ٚبى ٮى ْبس٫لَّن ّصا ٚج٘طّن ًْلِ ثل» ٪رل،

 ثجطّبًِ، ٫ٗتْ٘ن حت٢ حٌ٘صا٘ ٗوْلَُ ًََٗٛا لن ح٘ج رصاشاً، رًلتْن ٮًٌٖ: الجس٧ هٌص ٗٗل ْلن

 ْٖ الٌسجٔ ّصُ رًل حن ٮهْبل، زًٍوب يلِ٘ ْٗزوَا ل٠٘ٛ ٚج٘طّن ٮل٢ الحبل نبّط ْٖ الًٓل ٌْست

 :ٮتٗبًْب ٍ الحزٔ غسٔ يل٢ للحٓبل نبّطت٘ي، حزت٘ي يل٢ هطتولٔ ضطق٘ٔ

 لن ْلَ. ٌٗكَٗى ٚبًَا ٮى هس٭ٍلٛن يي ٗز٘جَٚن ٪ى ثسٛ ٍٟ ٚج٘طّن؟ ٖتلْن ّل ٫ْسَلْن،:  اٍٛل٢

 .ٗسضَٚى ٍٟ ٌٗكَٗى ٟ ح٘ج ْْ٘ن ٮلِ ٠ْ ٌٗكَٗا

 ْ٘ٗؿٖ الػُبض، يل٢ ٚج٘طّن لًلَٟ الٛخطٓ، لْصُ ثٗب٧ ٟ ٪ى تٗؿٖ الحبل ْكجً٘ٔ ًكَٗا لَ ٪ى: الخبً٘ٔ

 الٗؿب٧ ٗستك٘ى ٟ ح٘ج ّصا، ًْل ٚج٘طًب ٪ى شا٘ ٮش الزَاة ْٛبى ٮلْبً، ثٌٓسِ ٗتٓطز لٖٛ يلْ٘ن

 يلْ٘ن ٍالٗؿب٧ ًكْٗن ًْسم ٮلِ٘، ٍهٓي ٮثطاّ٘ن ٫ٚهخبل الًج٘س، زٍى هْن ٪ٚجط َّ هي ٮل١ب اٙلْٔ يل٢

 ْٯثطاّ٘ن ٨لْٔ، تًتجطًٍْن ّْٛ٘ الًجبز، هي ٪حسٚ هي ٪ؾًّ ثٌٟ٘بً٪ًْن ثطّبًبً ٫ٗتٖ ّصا ٮثطاّ٘ن، ثًٓل

 ٪ًٓسْن ثهلوْن ٍرْبلتْن َٓلتْن يي ٪ٗٗهْن ٪ى ثًس ٍلٌِٛ رصاشاً، رًلْن الصٕ ٪ًِ ٪ذ٘طاً ًٗتطِ

: 21) «ٌٗكَٗى ّ٭٧ٟ هب يلوت لٗس» ٮثطاّ٘ن هي استح٘ب٧ٖ ض٬ٍسْن يل٢ ًٍَٛسْن يجبزتْن، ْٖ

 يل٢ ٮثطاّ٘ن ٝحتزبد الَاسًٔ الوزبٟت لتلٙ هزبلًب الزو٘لِ الططق٘ٔ ّصُ ْسحت ٍلٗس ،(65

 ٮثطاّ٘ن ٪ُهٌ٘ٛٔ ٚبى ٍاحسٚ غً٘سٚ ْٖ الَٗم ارتوبو ٪ى ضٙ٘ ٍٟ اٛغٌبم، يجسٓٓ هٙي حؿط هي ٚبْٔ

 الزبّل٘ٔ هعايوْن ثك٠ى يل٢ روً٘بً الحز٘ٔ لْن ل٘ٗ٘ن ٍتَذ١بّب ثْب ًٓسِ ربضت قبلوب التٖ

 .الزبضْٔ

 يٗبثِ، ٪ً٘ط١ ٍَٗزٜ ٮثطاّ٘ن، هي الٗػبظ ْٖ ٗطَت ٚل٤ الوزوَو، ٍتٛبحطت الََْز، تٗبقطت

 اٝضٛم تحطٔ التٖ الزوبيبت ّصُ ٪هبم هحبٚوتِ ْٖ ٍاثتس٪ٍا العاذط، الزوى ّصا ٍسف ثِ ْزب٬ٍا

 !«ٮثطاّ٘ن ٗب ث٩لْتٌب ّصا ًْلت ٧٪ًت: »ٍٖبلَا ٍَ٘هبً حٌٓٗبً
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 357: ظ يٗبئسًب،                        

 (21 :62.) 

 ث٫سلَثِ ٍرطثْن ٪ذط١ ًبح٘ٔ الزسال ْسبضثْن ه٫ضثِ، لجلٌَ سٌحت ٖس الٓطغٔ شٕ ّٖ ْْب

 ٮى ْبس٫لَّن ّصا ٚج٘طّن ًْلِ ثل: »ْٗبل الحزٔ ل٘لعهْن ل٘ٗػسٍُ، ًََٗٛا لن قطٕٗ ٮل٢ الحٛ٘ن

 (.63: 21) «ٌٗكَٗى ٚبًَا

 ْبٖجل ََٓتْن، هي ٍ٪ٗٗهتْن َٓلتْن، هي تجْٛتْن ؾًٓٔ ثْب ؾًْٓن ٖس ُ زاهٍ؛ ثبلُٔ حزٔ هي لْب ْ٘ب

 ٍيٗس الح٘طٓ ٪زضٚتْن حن ،(64: 21) «الهبلوَى ٪ًتن ٮًٛن: »ٍٖبلَا ٗت٠ٍهَى ثًؽ يل٢ ثًؿْن

 :ٖبئل٘ي ربّسٗي يَٗلْن ضبضز ٍاستزوًَا هٓٛطٗي، ثط٬ٍسْن ٫ْقطَٖا ٪لسٌتْن، الحػط

 -95: 37) «تًولَى ٍهب ذلٗٛن ٍالل١ِ. تٌحتَى هب ٪تًجسٍى ٖبل» «ٌٗكَٗى ّ٭٧ٟ هب يلوت لٗس» 

 (.67: 21) «تًٗلَى ٪٠ْ الل١ِ زٍى هي تًجسٍى ٍلوب لٛن ٪٠ُِ( »96

 ٖبلَا» ٪ٚجبزّن هي ٪حطٔ هب ثسل ٗحطَُٖ ٪ى ٮل١ب ثسا٣ ٗزسٍا لن الططٚ٘ٔ، هعايْن ٍظّٟٗ زذع ْلوب

 ٗب ٖلٌب. ْبيل٘ي ٌٚتن ٮى ٨لْتٛن ٍاًػطٍا حط٥َُٖ ٖبلَا( »97: 37) «الزح٘ن ْٖ ٫ْلَُٗ ثٌ٘بًبً لِ اثٌَا

 (.70 -68: 21) «اٛذسطٗي ْزًلٌبّن ٚ٘ساً ثِ ٍ٪ضازٍا. ٮثطاّ٘ن يل٢ ٍس٠هبً ثطزاً ًَٖٚ ًبض

 ٪ى ث٘ٗ٘ي يطٌْب ٍلٗس تج٘بًٙ، ٪حسي ٍهب ث٘بًٙ ٪رول هب ٪ستبش، ٗب زضٜ٘ لل١ِ: ٮًز٘لَ٘ى ق٠ة

 تٓس٘ط ٪ى ْطرب٧ ٖسسِ، ثسبحٔ تلٕ٘ ٍٚوب رو٘لٔ ثصٚطٗبت الٗط٨ى ًٗط٥ِْ الصٕ َّ الرل٘ل ٮثطاّ٘ن

 ٍيسُ ْٖ ضٙٛ الس٠م يلِ٘ ٪ًِ التَضآ، هي هؿت ثوب تٗبضًْب لٖٛ الس٠م، يلِ٘ ض٥ِٛ ٖػ٘ٔ لٌب

 .اٛضؼ ٮضث هي  تًبل٢

 358: ظ يٗبئسًب،                        

 ضثِ؟ ْٖ التَضآ ٚٯثطاّ٘ن الٗط٨ى ٮثطاّ٘ن ٗطٙ ّل                        

 

 ثو٠٘ الل١ِ ٍْٖ الل١ِ ٍيس ٮًزبظ ْٖ التَضآ ٮثطاّ٘ن ٗطٙ ْلئي ثطٙٚ، ضٙٗ ٍٮًِ...  ٪رل: اٛسّٗ

 ٗحٖ٘ ّٚ٘ ٗٔطِٗ ٪ى ضثِ هي ٗلتوس ح٘ج الزسوبًٖ الوًبز ْٖ ٗطٙ الٗط٨ى ْٯثطاّ٘ن! الخ٠ث

 يل٢ ٍَّ الوَت٢ ٗحٖ٘ الصٕ َّ الل١ِ ٪ى: ثبٝٗوبى هكوئٌبً ٖجلئصٚ ٖلجِ ٗٛي ْلن ٖلجِ، ل٘كوئي الوَت٢

 !.ٖسٗط ٧ ضٖ ٚل

 .اٛلجبة ٪ٍلَ ٗتص١ٚط ْٯًوب ٪تٌِٗ، هب ٗٗ٘ي ٮًِ ثل...  ٚل١ب: الوٌبنط
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 :ٍالكَ٘ض ٮثطاّ٘ن

 ٖبل ٖلجٖ ل٘كوئي١ ٍلٛي  ثل٢ ٖبل ت٭هي لن ٪ٍ ٖبل الوَت٢ تُحٖ٘ ّٚ٘ ٪ض٢ً ضةٟ ٮثطاّ٘ن ٖبل ٮش ٍ» 

 سً٘بً ٫ٗتٌ٘ٙ ازيْي حن رع٧اً هٌْي رجل ٚل يل٢ ارًل حن ٮل٘ٛن ْػٔطّي١ الك٘ط هي ٪ضثًًٔ ْرص

 (.260: 2) «حٛ٘ن يعٗع الل١ِ ٪ى ٍايلن

 ٍلٛي: ثَٗلِ ايتجبضاً الل١ِ، ٖسضٓ ْٖ ضٙ ٮثطاّ٘ن ٪ى: اٙٗٔ ّصُ ٮل٢ تستٌس الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ٮى... 

 ٖبلْب...  ثل٢: ثَٗلِ يٌِ استسضِٚ هب ٮل٢ اٝستسضا٘ ّصا ْٖ الٌهط توًي لن ٍلٌْٛب ٖلجٖ، ل٘كوئي

 ... ثل٢: ْٗبل الوَت٢، ٪حٖ٘ ث٫ًٌٖ: ٪ٕ ت٭هي؟ لن ٪ٍ: ضثِ س٫لِ يوب رَاثبً

 سبحٔ ٍلتجطئٔ...  ٮل١ب ٍالزَاة الس٭ال ّصا ٗٛي ٍلن...  ٍلٛي الوَت٢ تحٖ٘ ٪ًت ث٫ًٙ ه٭هي ٮًٌٖ

 الوَت٢، ٗٔحٖ٘ ّٚ٘ ل٘طِٗ ضثِ ٮًوبس٫ل ٪ًِ: الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ٪هخبل ٮلِ٘ ٌٗسجِ لًل١ِ يوب ٮثطاّ٘ن

 ٪ى ذ٠لْب هي ٗػط٥ح الزولٔلٖٛ ثْصُ ٫ٗتٖ ٍشٗب٘ ْلصلٙ ٍحبضبُ، شا٘، ٖجل ثصلٙ ٮٗوبًِ لًسم

 ٍحٗ٘ٗتِ اٝح٘ب٧ هلَٛت يي س٫ل ٮًِ ٍٗٗ٘ي، ٮٗوبى يل٢ س٫ل ثل الطٙ، ثساْى ٗٛي لن س٭الِ

  ٗس٫ل ٪ٍ الوَت٢؟ تَحٖ٘ ّل: ٪ًِ يي ٟ ، تًبل٢ الل١ِ ًْل ّٖ التٖ

 359: ظ يٗبئسًب،                        

 ٚ٘ٓ٘ٔ ٌّب الَح٘س هس٭ٍلِ ٮًوب شا٘، ٍٟ شا ٟ ٗطاّب، ٪ى َ٘طُ ٗتوٛي ٚوب ْ٘طاّب اٝح٘ب٧ غَضٓ يي

 السٛوَات هلَٛت هي الل١ِ ٪ضاُ هب الربضٖٔ الجبضئ الط٬ٗٔ ثْصُ ل٘ستٛول الطة٘ ًْل ٍهلَٛت

 لن ٪ٍ: »ضثِ ٗس٫لِ شا٘ ٮش( 75: 6) «اٛضؼ الس٘وَات هلَٛت ٮثطاّ٘ن ًط١ ٚصلٙ ٍ: »ٍاٛضؼ

 ثل٢: ٚل١ب: ٖبل ضثٙ؟ ثًٓل اٝٗوبى يسم هس٭ٍلٛن ٮل٢ ٍتؿن تزوى ّل ٪ٕ: للزوى الَاٍ! «ت٭هي

 لٞٗوبى ٪ى ضٗت ٍٟ ًْلٙ، ٍهلَٛت حٗ٘ٗٔ تطٌٖٗ ٪ى ٖلجٖ ل٘كوئي لٛي ثصلٙ، ٪٬ُهي ٮًٌٖ

 ٍٟ الل١ِ ٪ًج٘ب٧ ٪ى ٮل١ب ٍاٟضت٘بة، الطّٙ ٍغؤ يي للرطٍد هٌْب ثٛل ٗٛت٢ٓ ضت٢ هطاتت ٍال٘ٗ٘ي

 حْٗن، ْٖ ٗوٛي ٚوب ال٘ٗ٘ي هًبضد ٪يل٢ ٮل٢ ًٗطرَا ٪ى ٮل١ب ٗطؾَى ٟ هٌْن الًعم ٪ٍلٖ س٘وب

 ٗطٗس الوَت٢، ٝح٘ب٧ ثبلٌسجٔ ال٘ٗ٘ي ٍي٘ي ال٘ٗ٘ي يلن ٗستٛول ثًسهب الس٠م يلِ٘ ٍٮثطاّ٘ن

 الوسضرٔ ّصُ ٮل٢ ٗػل ٍٟ ٗٗ٘ي، َِْٖ ٟ الصٕ ٍحبثتِ ال٘ٗ٘ي حٕ ٮل٢ ٗػل لٖٛ ٍ هٌِ، اٝستعازٓ

 ٍث٘ي ثٌِ٘ حزبة زًٍوب ٍالجبقٌ٘ٔ الهبّطٓ يٌِ٘ ثًٌِ٘، ٗطاُ ٍلٖٛ ث٘سُ ًْلِ الل١ِ ٗطِٗ ٪ى ٮل١ب الًل٘ب

 ٮلِ٘ ًْلِ َْؼ ح٘ج ٮل٘ٙ، ْػطّي الك٘ط هي ٪ضثًٔ ْرص: ٖبئلًب الل١ِ ٪ربثِ ٍلصلٙ الولَٛت،

 .ثٯشًِ
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 ٍالو٫َٚل، اٙٚل هطٛلٔ يل٢ ل٘ٗؿٖ الوَت٢، تح٢٘ ّٚ٘: ثبلزوى ٪ت٢ ٪ًِ س٭الِ ْٖ ٪ُذط١ ًٛتٔ ٍ

 الل١ِ ٍٚصلٙ ال٘ٗ٘ي، ًبح٘ٔ تٛولٔ ٮل٢ هؿبْبً يلْ٘ب ٗٗؿٖ ثبٙذط، ٚل الوَت٢ ٪رعا٧ ٍتساذل

 الزوى لس٭الِ ٗٛي لن الو٘ت ٮح٘ب٧ غطِ الوٗػسٍ ٚبى ٍلَ...  الك٘ط هي ٪ضثًٔ ْرص: ثبلزوى ٪ربة

 .ثولَٛتِ الل١ِ ًْل ٮضا٧ٓ قلت ٮل٢ تسلٌب «تح٢٘» ٍ حن ه٢ًٌ، ثِ ٍٮربثتِ

 :ال٘ٗ٘ي هطاتت

 الًٗل، ٗػسْٖب الًٗل زل٘ل يي الٌبتزٔ الًٗ٘سٓ ٮى ح٘ج الٗلت، اؾكطاة ٌٟٗبْٖ ٍحسُ اٝٗوبى ٮى

  حسِٟ تػسٕٗ ٌٗؿن لن هب ٗؿكطة تزًلِ للحسٟ اًٝسبى هحَٛه٘ٔ ٪ى ٮل١ب

 360: ظ يٗبئسًب،                        

 تػَٟض الوتر٘لٔ ْبلَٗٛٓ هصلٙ ٍضٌ ٗؿطُ، حت٢ للو٘ت حطا٘ ٟ ٪ى ًٗلن اًٝسبى ٪ى ٚوب يٗلِ، ٮل٢

 استٛولت الحسٟ، ثتػسٕٗ الَاّؤ يل٢ ٖؿٖ ْٯشا...  الو٘ت هى آًطز ٮشا تسّطِ ّبئلٔ غَضاً لِ

 ٪ٗٗي ْٯًِ ٌِٗٗ٘، توس التٖ اٍّٛبم تٌبلِ ٪ى هي ٪ضْى الرل٘ل ٮثطاّ٘ن ٍسبحٔ ٖلجِ، ْٖ الكو٫ًٌ٘ٔ

 ٍهي الولَٛت، ثط٬ٗٔ تحػل التٖ التبهٔ الكو٫ًٌ٘ٔ ٗطٗس ٪ًِ ٮل١ب ٪ثػطّب، ٚوي اُٛذط١ الح٘بَٓ

 الل١ِ ٪ًْبل ْٖ الولَٛت زض٘ يي تٗػط ْٯًْب رجبضٓ، ٚبًت هْوب ٍاٝزضاٚبت الًَٗل ٪ى الوًلَم

 حس ْٖ ٌٗبلِ ٟ هب ضثِ ٗس٫ل ٮًوب الٗط٨ى ْٯثطاّ٘ن شا٘ ٮشا ثٯشًِ،  تًبل٢ الل١ِ ٗطْٗب ٪ى ٮل١ب ، تًبل٢

 «اٛ الطسَل٘ٔ ْبلزوً٘ٔ اٛضؼ، ٍ السوَات هلَٛت ٪ضاُ ٚوب ضثِ، ٗٔطثِ ٪ى ٮل١ب ٍس٘لٔ، ث٫ٗٔ ًٓسِ

 الس٭ال، ٨ٗٔ ْٖ ٗٛٓطٍا ٪ى زٍى ٮثطاّ٘ن، ٖلت ْٖ الطٙ ثساْى الًطٕٗ الس٭ال ّصا تحست ضٗٛ٘ٔ

 يلِ٘ ْٯثطاّ٘ن. اٛلجبة ٪ٍلَ ٗتصٚط ْٯًوب ضْ٘س ٍَّ السوى ٪ل٢ٗ لوي ٍشلٙ....  سبشربً تٛٓ٘طاً ٍٮى

 ٮثطاّ٘ن ضَن ٚلْب، اٛضربس يي هكْط ٍال٘ٗ٘ي، اٝٗوبى هساضد ٪ضْى ثبلٍ الٗط٨ى ًهط ْٖ الس٠م

 اٛضؼ ٮضث ْٖ ضثِ ثَيس ٌٗٗى ٍٟ الخ٠ث، يي الَاحس ٍٟ ه٠ِٚ، يي ضثِ ٗو٘ع ٟ ح٘ج التَضآ

 يل٢ تسلِ ٪ى زٍى الٗتل ّٖ يبزٗٔ ي٠هٔ ٌّب٘ ٗزًل...  ٚوخلِٛ ٪ٗؿبً ضثِ حن ي٠هٔ، هٌِ ْ٘كلت

 يي ٗو٘عُ ٟ ٍلٖٛ ضثِ ْٖ ٍحت٢ ضِٛ يل٢ ضٛبً ٗعٗس ٪ى شا٘ ٮش لِ ْزسٗط ثِ ّعئِ، ٮل١ب ٧ٚ ضٖ

 الٛطام ٪ًج٘بئِ ٍسبحٔ سبحتِ ْ٘سًس الؿ٠ٟت ّصُ ٪هخبل َٗحٖ ٪ى لل١ِ ٍحبش...  اًٛبس٘ي ه٠ِٚ

... 
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 ٪ٮًْب ٟ اٝح٘ب٧، هلَٛت ٝضا٧ٓ ٮل١ب ٌّب٘ ل٘ست ضثِ ثِ ٪هطُ الص١ الحَ٘اًبت ٖتل ٖػٔ ٮى ٪ذ٘طاً ٍ

 هٛبى ٫ْذك٫ٍا التَضآ، ٚت١بة يل٢ اٛهط ذلف ٍلٗس ضثِ، ٮٗبُ ٍيسّب التٖ اٛضؼ ٮضث ي٠هٔ

 .ذكٯِ ٪ٍ يوس يل٢ الٗػع هي الٛخ٘ط ْٖ هركئَى ّن ٚوب الٗػٔ،

 الصٚط ٨ٕ ثْب ٍتستجسل الٛتبث٘ي يي الس٧َ اْٝتطا٧ات ّصُ توحٖ ٪ى الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ًْل٢

 .الٗلن يٌِ ٗستحٖ ثوب الوسلو٘ي تٌػح ٪ى ٟ ضَوْب، ثْب ْت٭هي الحٛ٘ن،

 361: ظ يٗبئسًب،                        

 ضثٛن ْٗسٚن الٌػٓٔ ثً٘ي ٍاٖؿَا الٛتبث٘ي، ٍْٖ الٗط٨ى ْٖ ٮثطاّ٘ن ث٘ئٔ ث٘ي ٖبضًَا ٪غحبثٖ ْ٘ب

 .الطضبز سج٘ل

 :الٗط٨ى ًهط ْٖ ٍٍالسُ ٮثطاّ٘ن ٪ثَ

 ٨ثب٧ ٪ى ٪غَلٛن ٍهي الولحس الوطط٘ ٨ظض ٮثطاّ٘ن ٪ثب ًٗتجط الٗط٨ى ٪ى ّٖ ٪ذ٘طٓ ٚلؤ: اٛسّٗ

 ثبلطط٘ تصٚطُ ٟ ثبٝٗوبى تصٚطُ لن ْلئي تبضخْ ٪ثبُ ٪ى تػطّح التَضآ ٍلٛي هَحٟسٍى، اًٛج٘ب٧

 .٪ٗؿبً

 ٪ئوتٌب ٗربقت ٍٚوب الوستٓ٘ؽ اٛحط يي تلٌٗ٘بُ ٍٮًوب ٚتبث٘بً، ٪غلًب ل٘س ٍلٌِٛ ٪رل: الوٌبنط

 اٛغ٠ة ْٖ ًَضاً ٌٚتت ٪ًٙ ٪ضْس: ٗلٖ ثوب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الطسَل ذلٓب٧ ٍّن الوًػَهَى

...  ح٘بثْب هسلْوبت هي تلجسٙ ٍلن ث٫ًزبسْب الزبّل٘ٔ تٌزٟسٙ لن الوكْطٓ ٍاٛضحبم الطبهرٔ

 يي ثكْبضتْب ايتجبضاً ضوَذْب ٪ى الَٗل غحٔ هى غبحجِ ْٖ الطط٘ ٌٗبْٖ اغلّلت ٍضوَخ

 .الطحن قْبضٓ ٌٗبْٖ ٟ الطط٘ ح٘ج السٓبح يي ٮل١ب ل٘ست ْٯًْب اٛضحبم قْبضٓ ثطْبزٓ السٓبح

 ٪ثِ٘، َ٘ط ٍالسُ ٪ى ًٗكٖ٘ ٍٍالسُ، ٮثطاّ٘ن ٛثٖ ثبلٌسجٔ اٙٗبت روبو ْٖ ْبلت٫هل ٍالتٖ اللت٘ب ثًس ٍ

 يي التًج٘ط ْٯًوب َ٘طّوب، ٛمٍ ٍرس٘ ينٍ هي ٍَ٘طُ ٗحتولِ ٍالخبًٖ ٍل١س، ْ٘وي غطٗح اٍٛل ٪ى ٍثوب

 للسٟلٔ تًج٘ط ٍّٛصا غُطُ، ْٖ ٪ثَُ هبت ٮش ٍتطث٘تِ، ٚٓبلتِ ْٖ ٚبى ٪ًِ ايتجبضاً ٮثطاّ٘ن ث٫ثٖ ٨ظض

 ٫ٗذص شا٘ ٍضَن ثل هخٗبل، شضٓ ٍٟ ٨ظض ؾ٠لٔ ِْ٘ ت٭حط لن ٪ى ٍقْبضتِ، ٮثطاّ٘ن تَح٘س ثبلٍ يل٢

 الل١ِ زٍى هي ٍيجبزتْب اٍٛحبى غًٌٔ ْٖ الٛبْطٓ الربقئٔ ٨ضا٧ُ ٥ٌٍٓٗس الل١ِ، ٮل٢ زيَتِ ْٖ ٮثطاّ٘ن

 ٚبى ٍلصلٙ غُطُ، هٌص لِ ٍٚٓبلتِ ٍٖطاثتِ لٛجطُ ضيبٗٔ ٗحتطهِ ٚبى ٪ًِ هى...  ٗؿط٢ُ ٍٟ ًٌِٗٓ ٟ هب

 ٮلِ٘ ٍهٓي ٨ظض، ٮل٢ يٗبئسٗبً ٖطثبً ٮثطاّ٘ن ْٖ ت٭حط لن الٗطٗجٔ الٗطاثبت ّصُ ٍلٛي! ٪ثت ٗب: ٗربقجِ

 الَحٌ٘ٔ ْٖ ه٭اظضِٗ هي
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 362: ظ يٗبئسًب،                        

 .الٛبْطٓ

 َّ ٮًوب -الٗطاً٘ٔ الوتٛطضٓ التػبضٗح ْٖ -ٌٍّب٘ ٌّب اٛة هي الوًٌٖ ٪ى ًًلن ٪ٗي هي: اٛسّٗ

 لحس٘ تًتجطًٍِ الصٕ الٗط٨ى س٘وب ٍٟ الٓػ٘ح، ال٠ٛم ْٖ الػح٘ح ٮل١ب -ٗحتولِ ٚبى ٍٮى -الَالس َ٘ط

 !.ٮل١ب ل٘س الَالس َّ اٛة نبّط ثٌٟ٘ٔ، لسٟلٔ ٮل١ب نبّطُ ٗٔطاز ٪ى ٍث٠َتِ الج٘بى ْػبحٔ ْٖ اٝيزبظ

 :ٗلٖ ٚوب الجٌٟ٘ٔ الٗطائي ٍٮل٘ٛن ٪رل،: الوٌبنط

 ٍٮسحٕ ٮثطاّ٘ن ٨ثبئٖ هل١ٔ اتّجًتٔ ٍ: »الزس يل٢ ٗكلٕ ٖس اٛة يي يل٢ تسلٌب ٨ٗبت ٌّب٘... 

 .َٗسّ ٪رساز ًَٗٗة ذ٠ هب ْٯًْن( 38: 12) «ًٍَٗٗة

 ًًجس ٖبلَا ثًسٕ هي تًجسٍى هب لجٌِ٘ ٖبل ٮش الوَت ًَٗٗة حؿط ٮش ضْسا٧ ٌٚتن ٪م» الًن٘ يل٢ ٍ

 ْٯى( 133: 2) «هسلوَى لِ ًٍحي ٍاحساً ٮلْبً ٍٮسحٕ ٍٮسوبي٘ل ٮثطاّ٘ن ٨ثبئٙ ٍٮلِ ٮلْٙ

 .لًَ٘ٗة يوب ٚبى ٮسوبي٘ل

 ٪ًِ حبل ٮثطاّ٘ن، ٪ثٌب٧ هي ًٗسّٜن ح٘ج( 85: 6..« ) ٍي٘س٢ ٍٗح٢٘ ٍظٚطٗب: ». اٛهٟٖ الزس يل٢ ٍ

 (.87 -6...« ) ٍٮذَاًْن ٍشضٗبتْن ٨ثبئْن هي ٍ: »الس٠م يلِ٘ الوس٘ح ٪مٜ رس

 :ٗلٖ ٚوب ٪ثِ٘، َ٘ط َْالسُ الَٟزٓ َ٘ط ٝثطاّ٘ن ٨ظض ٪ثَٛٓ هي الوًٌٖ ٪ى تًٟ٘ي ٪ُذط١ ٨ٕٗ ٮل٘ٛن حن

 ٚبى اًٛساز ذلى ٮل٢ زيَتِ ْٖ ٮثطاّ٘ن ٪ذص هي ٪ٍ٘ل ٪ى يل٢ تسل٢ٌب ٨ٍظض ٮثطاّ٘ن ْٖ الٗػ٘ٔ ٨ٕ... 

 ْٗزطُ ٪ى ٍ٪هطُ ثبلط١رن، ٨ظض ّسٛزُ ٪ى ٮل٢ التَح٘س ٮل٢ زيَتِ ْٖ ٗعاٍل ظال ْوب ٨ظض، اسوِ ضرلًب

 (.46: 19) «هل٘بً ٍاّزطًٖ ٛضرو١ٌٙ تٌتِ لن لئي ٮثطاّ٘ن ٗب ٨لْتٖ يي ٪ًت ٪ضاَت: »ٖبل هل٘بً،

 ّساٗتِ، رَاظ شلٙ هي ٮثطاّ٘ن استطن -اٛثس هى ًْبئ٘بً ٟ -قَٗلٔ هسٓ ٪ٕ هلّ٘بً ثْزطُ ٪هطُ ْلوب

  يل٘ٙ س٠م ٖبل: »اّتس١ ٮى لِ ٗستُٓط ٪ى ٍٍيسُ يلِ٘ سلن شلٙ ٍضرب٧ٓ

 363: ظ يٗبئسًب،                        

 ٟ ٪ى  يس٢ ضثٖ ٪زيَا الل١ِ زٍى هي تًجسٍى ٍهب ٍ٪يتعلٛن. حٓ٘٘بً ثٖ ٚبى ٮًِ ضثٟٖ لٙ س٫ستُٓط

 يي ل٘س ضطِٚ ٍ٪ى ٪ثِ٘، تَثٔ ٗطرَ ٮثطاّ٘ن ٚبى ْٗس( 48 -47: 19) «ضٗ٘بً ضثٖ ثسيب٧ ٪َٚى

 ٨ظض ْبيتعل -٪هطُ ْٖ ٗٓٛط ٍلٖٛ الولٖ ثبلْزط ٪هطًٖ ٍلًلِ -رْل يي ثل لل١ِ، ٍيسآٍ يٌبز

 الُٓطاى قلت زيبئِ ْٖ ٪زذل -الٌجَٛٓ ٪ٕ: حٛوبً ضثِ لِ ْٗت ٪ى ٗسيَ ٚبى حٌ٘وب -ٍثًسئصٚ -هل٘بً

 لسبى لٖ ٍارًل. ثبلػبلح٘ي ٍ٪لحٌٖٗ حٛوبً لٖ ّت ضةٟ: »شا٘ ٖجل لِ لَيسُ ٮًزبظاً -ٙظض
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 ترعًٖ ٍٟ الؿبل٥٘ي، هي ٚبى ٮًِ ٛثٖ ٍآَط. الًٌ٘ن رٌٔ ٍضحٔ هي ٍارًلٌٖ. اٙذطٗي ْٖ غسٍٔ

 (.89 -83: 26) «سل٘ن ثٗلت الل١ِ ٪ت٢ هي ٮل١ب. ثٌَى ٍٟ هبل ٌٗٓى ٟ َٗم. ٗجًخَى َٗم

 ؾ٠ل يي التًج٘ط ٮل٢ هؿبْبً سل٘ن، ثٗلت الل١ِ ٪ت٢ ثوي السٗي َٗم الٌٓى ٗطثف ح٘ج الصٗل ٖؿ٘ٔ ٍ

 ٪ًِ له٥ٌِ اٝستُٓبض زيب٧ ْٖ ٙظض ٍيسُ ٪ًزع ٮًوب ٮثطاّ٘ن ٪ى «الؿبل٘ي هي ٚبى ٮًِ» ثبلوبؾٖ ٨ظض

 .لل١ِ يساٍتِ ًٗلن ٗٙ لن ح٘ج س٘٭هي ٪ٍ ثبلل١ِ ٨هي

 ٚبًَا ٍلَ للوططٚ٘ي ٗستُٓطٍا ٪ى ٨هٌَا ٍالصٗي للٌجٖ ٚبى هب: »اٝيتصاض ٨ٗٔ شلٙ يل٢ ضبّساً ٍ

 هَيسُ يي ٮل١ب ٛثِ٘ ٮثطاّ٘ن استُٓبض ٚب ٍهب. الزح٘ن ٪غحبة ٪ًْن لْن تج٘ٛي ثًسهب هي ٖطث٢ ٪ٍلٖ

 (.114 -113: 9) «حل٘ن ٍٛٛاُٗ ٮثطاّ٘ن ٮى هٌِ تجط١٪ لل١ِ يسٍٞ ٪ًِ لِ تج٘ٛي ْلوب ٮ١اُ ٍيسّب

 الوطط٘ ٙظض ربظ ٍلوب الزح٘ن، ٪غحبة هي ٪ًْن ثبلًلن للوططٚ٘ي اٝستُٓبض حطهٔ تطثف ح٘ج

 ٪ٍ -ٗتَة يلّٔ لِ ٗستُٓط ٪ى شا٘ ٮش ْزبئع هٌْن، ل٘س ٪م هٌْن ٪ًِ ًٗلن ٠ْ هَتِ ٖجل ٗتَة ٪ى

 ٨ظض ٍيسّب ٍلوَيسٓ -زائوبً ٟ -هل٘٘بً ٍاّزطًٖ: لَٗلِ ٨ظض تَثٔ ٗزَٟظ ٮثطاّ٘ن ٍٮًوبٚبى -تبة ًِٛ

 ثًسئص تج٘ٛي ْلوب ،«1» الل١ِ ٮل٢ ٪تَة سَِ ٪ًٌٖ( ٮثطاّ٘ن) ٮٗبُ
__________________________________________________ 

 هستٗلٔ هَيسٓ ٪ًْب حبلْب ترلَ ٟ ٗتَة سَِ ٪ًِ ٝثطاّ٘ن ٨ظض ٍيسّب التٖ الوَيسٓ ّصُ/ -(1) 

 الوَيسٓ هٌِ ٗستٓبز ثوب الوٗبلٔ ّصُ ثًس ٪ٍ هل٘بً َٖلِ هي هستٓبزٓ ٪ٍ يٌِ ّزطُ ح٘ي

 364: ظ يٗبئسًب،                        

 ... لِ اٝستُٓبض ٮل٢ ًٗس ٍلن للتبلٖ ّزطُ ٪ٕ هٌِ، تجط١٪ ٍيسُ، ْٖ ٍٚبشة لل١ِ يسٍٞ ٪ًِ

 لِ الوٗسسٔٗسبْط اٛضؼ ٮل٢ ْٗبرط ٍلوٛب الس٠م يلِ٘ حساحتِ ْٖ حسحت ٮًوب الحبزحبت ّصُ ٚل ٍ

 لِ ٗٛي لن لل١ِ يسٍٞ ٪ًِ يلوِ ثًس ٨ظض هي تجطّ٪ ٖس ٍٮش الحطام، الج٘ت ٌّب٘ ٍٗجٌٖ الوٛط١هٔ هٛٔ

 ٮهبم ٚبى ح٘ج شلٙ يي يبغ٘بًحبضبُ ٚبى ٍٮل١ب الٌْبٗٔ حت٢ ح٘بتِ ق٘لٔ لِ اٝستُٓبض ْٖ الًَزٓ

 .«الورلَػ٘ي» ٍ «الػبلح٘ي الل١ِ يجبز هي ٍ( »124: 2) «ٮهبهبً للٌبس ربيلٙ ٮًٖ... » الوطسل٘ي

 ْٖ ٪لَُٗ ٪ى الل١ِ ٮل٢ ٍاّٟب ٍهي ثبثل ٪ّل ٗسيَ ٍ٪ذص الوططٚ٘ي، هي ٍ٪ؾطاثِ ٨ظض هي تجطّ٪ ْلٗس

 :ْت٢ٖ شا٘ ٮش ٍٚبى( 70: 21) «اٛذسطٗي ْزًلٌبّن ٚ٘ساً ثِ ٪ضازٍا ٍ: »الٌبض
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 الل١ِ ضظِٖ ٪ى ٮل٢ زيَتِ ْٖ استسام حن( 60: 21) «ٮثطاّ٘ن لِ ٗٔٗبل ٗصٚطّن ْت٢ٖ سوًٌب ٖبلَا» 

 ٍ٪ذص ِْ٘، ٪سٌْٛوب الحطام الجلس ٮل٢ ٍ٪ُهِ ثٯسوبي٘ل ٍسبْط ّطهبً غبض ٍٖس ٍٮسحبٔ ٮسوبي٘ل

 :ٍٗسيَُ ضثِ٘ ٗحوس

 هٗ٘ن ارًلٌٖ ضةٟ. السيب٧ لسو٘ى ضثٖ ٮى ٍٮسحٕ ٮسوبي٘ل الٛجط يل٢ لٖ ٍّت الصٕ لل١ِ الحوس» 

: 14) «الحسبة َٗٗم َٗم للو٭هٌ٘ي ٍلَالسٕ لٖ آَط ضثٌب. زيب٧ ٍتٗجل ضثٌب شضٗتٖ ٍهي الػ٠٘ٓ

39- 41.) 

 ْٖ ٗٛصة ٪ى لل١ِ ٍحبش هٌِ، تجط٪ الصٕ ٨ظض: ٪ثبُ ٍالسٔ َٗٛى ٟ ٪ى ْ٘زت لَالسُ، ٌّب استُٓط ْٗس

 ٪ًِ لِ تج٘ٛي ثًسهب ٙظض، اٝستُٓبض ْٖ ضثِ ًٗػٖ ٪ى الل١ِ لرل٘ل ٍحبش ٨ظض، يي ٮثطاّ٘ن ٧ تجط١

 ٍالَالس لَالسِٗ، استُٓط ْٯًوب الػبلح٘ي، الورلَػ٘ي هي ٪ًِ ٗػطح ٍثًسهب الزح٘ن، ٪غحبة هي

 ٨ٕ تٌسٕ٘ هي الٌسٕ ٍثْصا سلّ، ٚوب ٍَ٘طُ ًٗوِٜ ح٘ج اٛة، هكلٕ زٍى الوَل٥س اٛة ْٖ ًع

 !.هططٚبً ٍالسُ َٗٛى ٪ى ٖسسِ سبحٔ يي ًصٍض الرل٘ل ٮثطاّ٘ن ْٖ الحٛ٘ن الصٚط

 ثًس هططٚبً ٮثطاّ٘ن ٪ثٖ َٗٛى ٗؿطًب لن ٪ٗؿبً الٗطائي ّصُ تٛي لن ْلَ ٍشٗب٘، شا٘ ثًس ٍ

 365: ظ يٗبئسًب،                        

 ٫ًْتجَْا ٪ٟ ٍالتزس٘ن، التخل٘ج هي ًسجت هب ٮلِ٘ تٌست التٖ التَضآ ضَن َبٗتِ، هَحساً َّ ٚبى ٪ى

 السجل تتجًَا ٍٟ ْبتجًَُ هستٗ٘وبً غطاقٖ ّصا ٪ى ٍ: »الطضس سج٘ل ٍاثتَُا ًَهتٛن يي ٪غحبثٖ ٗب

 (.153: 6) «سج٘لِ يي ثٛن ْتٓطّٔ

  الًْسٗي ْٖ الخ٠حٔلَـ الٛتت ْٖ لَـ                        

 

 .للوٗبضًٔ الٛتبث٘ي هي الس٠م يلِ٘ الٌج٢ لَـ ث٘ئٔ استًطاؼ ضرب٧! الٛتبثٟ٘٘ي ٪غحبثٖ ٗب... 

 تٙ) الٌْطٗي ث٘ي هب ٮل٢ هًْوب ٍشّت ٪ثبُ ٍتبضخ ٮثطاّ٘ن اتجى ٮثطاّ٘ن ٪ذٖ اثي ٮًِ: ثست السٚتَض

 ثٌتِ٘ ظٍٛد سسٍم ّٛل الٓبسٗٔ الًول٘بت ٗستحسي لن ٪ًِ ٍهى سسٍم، ٮل٢ حن( ... 32 -31: 11

 ٌٗعل ثوب ٗرجطاًِ الل١ِ هي هلٛبى ٪تبُ الٌْبٗٔ لحسٟ الططٗطٓ يول٘بتْن هي ثلُت ْلوب ٪ّلِ، ثًؽ

 لٜهط ذ٠ْبً شلٙ ٍٚبى ٍضائْب هب ٮل٢ ًهطت( ٍ٪ّلِ لَـ) ٗٓطٍى ٚبًَا ٍحٌ٘وب الًصاة، هي يلْ٘ن

 ًسلٔ ٍضحْب التٖ اٛضؼ ه٭اة، رجبل ٮل٢ لَـ ْبًتٗل -َْضّب هي هلحبً تجسلت لصلٙ اٝلْٖ،

 (.8: 83 هع 9: 2 تج) ٍالًوًََ٘ى الو٭اثًَ٘ي
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 2) يبزلًب ًٗتجطُ الوٗسس الٛتبة ٚبى ٍٮى ٍيٗبئسُ ٪يوبلِ ْٖ هلتًَبً ٚبى لَقبً ْٯى حبل ٪ٗٔ يل٢ ٍ

 (.8 -7: 2 ثف

 لَقبً ٪ى تحٛوَى ح٘ج الًْسٗي ْٖ ثٟ٘ي ثتٌبٖؽ ٌٗبزٕ اٛذ٘ط ٠ٚهٛن ٮى ٧ٚ ضٖ ٚل ٖجل: الوٌبنط

 :ًػِ ٍٮل٘ٛن ٍثطُ ٗػطّح الوٗسس الٛتبة ٪ى ح٘ي ْٖ هلتًَبً ٚبى

 .ٗٓزطٍا ٪ى للًت٘سٗي يجطٓ ٍاؾًبً ثب٠ًٗٝة يلْ٘وب حٛن ٍيوَضٓ سسٍم هسٌٗتٖ ضهٛس ٍٮش... 

 سبٚي ٍَّ ٍالسوى ثبلٌهط الجبض ٚبى ٮش السيبضٓ، ْٖ اٛضزٗب٧ س٘طٓ هي هُلَثبً الجبض لَقبً ٪ًٗص ٍ

  هي اٛتٗ٘ب٧ ٌٗٗص ٪ى الطة ًٗلن. اٛح٘ؤ ثبًْٛبل الجبضٓ ًٓسِ َْ٘هبً َٗهبً ًٗصة ثٌْ٘ن

 366: ظ يٗبئسًب،                        

 ضَْٓ ْٖ الزسس ٧ٍضا ٗصّجَى الصٗي س٘وب ٍٟ. هًبٖج٘ي السٗي َٗم ٮل٢ اٛحؤ ٍٗحٓم التزطثٔ

 (.10 -7: 2 ثف 2... ) ثبلس٘بزٓ ٍٗستٌَْ٘ى الٌزبسٔ

 ٗصٚطُ هٌِ ثبلطَن حن ٍالت٢ٗ، ٍالجط الًسالٔ ثصٚط١ لَقبً هٌْوب الزسٗس ٗصٚط ٮش! الًْسٗي هي يزجبً ْ٘ب

 ٍ٪ٍلس -ٍحبضب -ْل٘لٔ ل٘لٔ تجبيبً ثجٌتِ٘ ٍظ٢ً الروط ضطة ٮًِ: الس٧َ الصٚطٗبت ث٫ضٌى الٗسٗن الًْس

 ثي ضاس يوٖٛ ثي الػُط١ هي حن الو٭اث٘٘ي، ٖج٘لٔ ض٪س غبض الصٕ ٍَّ ه٭اثبً الٛجط١ ثٌتِ هي

 (.38 -30: 19 تٙ) يو٘ي

 س٘وب ٍٟ ٮحن، َْْٖوب هب ٚج٘طٗي ٮحو٘ي اٖتطِ ٪ًِ لَقبً، الجط التٖٗ ٗصٚط ٪ى ٮلْبهٖ ثٛتبة ٪ْ٘حسي

 شا٘ ٍٮش ذتن، ثس٧ٓ اٝلْ٘ٔ الوٗسسٔ التطبضٗى ٍْٖ اًٝسبًٖ ثبلَرساى حطام َّ الصٕ الجٌت ًٛبح

 ًِٛ السيبضٓ، ْٖ هٌْن اٟضزٗب٧ سجٕ ح٘ج َٖهِ ٖجل الًصاة ٗطولِ ٪ى ث٫حط١ لَـ ٗٛي ٪ْلن

 .ضَْاتِ ٍ٪ضزٮ ٪ضط ْٖ الزسس ٍضا٧ شّت

 هب ٍٍْٕ السيبضٓ ْٖ اٛضزٗب٧ س٘طٓ هي هُلَثبً الجبض لَقبً ٍ٪ًٗص: ٠ٚهِ ثساٗٔ الطسَل ثكطس َٗٗل

 ْٖ الزسس ٍضا٧ ٗصّجَى الصٗي س٘وب ٍٟ هًبٖج٘ي السٗي َٗم ٮل٢ اٛحؤ ٍٗحٓم ٠ٚهِ ثِ ٗحٛن

 !.ثبلس٘بزٓ ٍٗستٌَْ٘ى الٌزبسٔ ضَْٓ

 الصٗي الوٗسسَى ّ٭٧ٟ ٍيول٘بً، يٗبئسٗبً ٍٗسًجِسِ ٮل١ب هٗسسبً يبزلًب ٗج٢ٗ ٟ الوٗسس للٛتبة ْوب

 هب ث٫ضٌى ٪تَا ٪ًْن يلْ٘ن ٗٓتطٕ ّٚ٘ الططٗطٓ ٍالًٗبئس اٛيوبل يي الجططٗٔ لترل٘ع الل١ِ ٪ضسلْن

 !.ٮًسبًَ٘ى ال٠ السطسطَٗى يٌِ ٗٓط٢
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 السٛط هي ٥ٌٓٗطًب ٪ى ٪ضاز ٮشا سجحبًِ الوَل٢ ٮى ِ «ٍشا٘ ّصا ْٖ ؾ٘ط ٟ: ... »الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 ٍٚبى الػَاة يي تبُ اًٝسبى سٛط ٮشا ٪ًِ ثبلً٘بى، ٍالوطبّس اٛثساى، هٌْب تٗطًط التٖ ثبٛهخلٔ

 َٗٗم ثل ٚجسُ ْلصٓ ٍلسُ يل٢ ٗطٕٓ ٠ْ الًَٗل ٗصّل هب الوٌٛط هي ٍ٪ت٢ ٍاحساً، ض٘ئبً ٍالوزٌَى

 ْٖ هحللٔ الروط ٚبًت ٍلٗس يبلٍ، هحل هي ثٌٓسِ ْ٘لٖٗ شاتِ يل٢ ٗطٕٓ ٟ هب ٍٚخ٘طاً ٗزعضُ، يلِ٘

 !!.ٍالػحبثٔ ًجْ٘ن ضطثْب حت٢ اٝس٠م غسض

 367: ظ يٗبئسًب،                        

 ضٚي ٮل٢ ٨ٍٕ ٪ٍ َٖٛٓ ثٛن لٖ ٪ى لَ: »الل١ِ يل٢ اٝيتوبز يسم لَـ ٮل٢ الٗط٨ى ٌٗست ٖس ٍ

 !!.«ضسٗس

 هحللٔ ًٍَْٚب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل سبحٔ ٮل٢ الروط ضطة ْطٗٔ ٪هب: ... الوٌبنط

 :يٌَاى تحت اٛحٛبه٘ٔ الوٗبضًبت ْٖ ٫ٍٗتٖ تعْٗ٘ٓب هؿ٢ ْٗس اٝس٠م، ْٖ الجساٗٔ هٌص

..  ظيوٛن ْٖ ثبلوخل، ٪ًٛوتًبضؾَى هٌٛطٓ هٌٛن يبزٓ ٍّصُ...«  اٝلْ٘ٔ الططائى ْٖ الروط» 

 التٖ الٛتبثبت تحطّٗ تسلوَا ٪ى ٪ى زًْْب ْٖ تٓٛطٍا ٪ى ثسل ٪ُذط١، ْطٗٔ الٓطٗٔ يل٢ ْتعٗسٍى

 يٌْب تٗػط ٟ ٪ٗؿبً ّٖ الًْسٗي ٍاْتطا٧ات ذطاْبت يي الصٍز ْٖ تٓٛ٘طاتٛن ٚبًت ٍٮى...  ثْب ٪تت

 :تصٚطٍى ٍٚوب ٍضٚبٚٔ ضٌبئ

! شٗب٘ ٍ ثصا٘ لَـ ًجِٟ٘ ٗجتلٖ ال٠ٮًسبً٘تٔ، ًٍْلتْب الروط ضطة يي الكجبو تٌٓ٘ط ٗطٗس ٮش الل١ِ ٪ى

 هي ضًَْٓ الطربل ٍٮت٘بًْن ْسْٗن ْٖ لَٗهِ تطزً٘بً ٮل١ب لَـ الل١ِ لٌٖ الولحسٓ الًطٖلٔ ّصُ ْٖ ْْل

 ! ..ثجٌتِ٘ ْزَضُ هي ٪ز٢ً هٌْن الٓبسٗٔ الًول٘بت ٮى ثل الٌسب٧، زٍى

 الْساهٔ؟ الركبٗب ْٚصُ ٪ذك٫ٍا ٪ًْن اًٛج٘ب٧ ٚطاهٔ يل٢ حبسوبً ٖؿب٧ ٮل١ب شلٙ ْٖ ّل ٍ

 !.ٍ٪حط١ ثصلٙ ٪ٍل٢ ُْ٘طّن

 ٍزهبضّب ٪ذكبضّب ٗٔطْٗن لٖٛ الٓبحطٔ ثٌٓسِ ٫ٗت٢ ٪ى الٌبس ٗطثٖ لوي ٍالسضاٗٔ الًٗل هي ّل ٍ

... 

 اًٛصال اٛضاشل ٗٗتطْْب التٖ ٮًسبً٘تِ اللّب الٓبرطُ اٛيوبل تلٛن لْن ٍتصٚبضاً هَيهٔ تّٛ ٪ْلن

 الؿبل٘ي الٓبسٗ٘ي ٪ضشل هي ٗت٫ت٢ ٟ ثوب الْبزٗي ٪ًج٘ب٧ُ ٗجتلٖ اٛضثبة ضةٜ ٗػجح حت٢ الوٌحطَْى،

... 
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 ثْب سجٗٛن هب..  الٌسب٧ زٍى هي ضَْٓ الطربل ٪ت٫تَى: »َٖهِ ْٖ لَـ زيَٓ ت٭حط ّْٛ٘ شا٘ ٮش

 زٍى هي ضَْٓ ثٌبتٙ لتبتٖ ٮًٙ: »ٖبئل٘ي زيبضتْن ْٖ ٗٔػطٍا ٪ى ٮل١ب! «الًبلو٘ي هي ٪حس هي

 .؟«الًبلو٘ي هي ٪حسٚ هي ثْب سجٗٙ هب الٌسب٧

 368: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍْٗلٙ -!-ٍحبضبُ -ضطّن ٍَّ لَقبً الل١ِ ْلوبشاٌٗزٟٖ ًٗٓلَى، ٚبًَا ثوب الًصاة ٪تبّن ٮش ٮًِ حن

 اٝحن هي اٖتطِْ هوٛب ث٫ز٢ً لَـ، ثٌجْ٘ن اٖتسا٬ّن ٮل١ب شًجْن ٚبى ْوب ٪تَا، هب ٍ٪تَا يػَُ ًْٛن َٖهِ

 رْل يل٢ ثْب ٪تَا ٍٖس هٌِ، ٪ز٢ً ٨حبهْن ٪ى يل٢ الًصاة، ْٖ ٍ٪ُهتِ ًجِ٘ ث٘ي ٗٓطٔ نلّبم ٝلِ ْ٘ب... 

 .ٍْسٗبًحبضبُ ضَْٓ ٪ت٢ ثوب ٪ت٢ الصٕ الٌجٖ ّصا زٍى ثٌجْ٘ن، اٖتسا٧

 التَضآ تٌسجِ ثوب ٍضاًت ٖلَثٌب ٍتٛسضت غسٍضًب ؾبٖت لٗس! ٪ستبش ٗب ّبُ: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 زض٘ لل١ِ ٍ...  الحٛ٘ن الصٚط هي الجٌ٘بت الل١ِ ث٩ٗبت غسٍضاى تططح ٪ًت ْللِّ الل١ِ، ٍ٪ًج٘ب٧ لَـ ٮل٢

 الل١ِ ٚطاهٔ هي توسٜ ٚتبثبت ٪ٗٔ َٖٓ ثٛل ًًبضؼ الوًػَه٘ي، ٍ٪ًج٘بئِ الل١ِ حعة هي ًحي ٍّب... 

 .التَْٕ٘ ٍلٖ ٍالل١ِ الزبّلٔ للًػج٘بت ضْؿبً ٍ٪حٛبهِ ٍ٪ًج٘بئِ

 !.الٗط٨ى لَـ ٮلِ٘ ٫ٍٕٗ الصٕ الل١ِ زٍى هي الطسٗس الطٚي ٫ْٗي...  ٪رل: اٛسّٗ

 لَقسيَتِ ًجَٓ هي تصٚط الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ ٍّصُ ح٘ي، ثًس ًج٫ُ ٫ٗت٘ٛن ٍٖس ٪رل،: الوٌبنط

 ٮش الٛتبث٘ي، ْٖ ٮلِ٘ الوٌسَثٔ الًبضهٔ السيبضات يل٢ ثِ ٗٗؿٖ هب ضثِ سج٘ل ْٖ الوٗسسٔ ٍتؿح٘بتِ

 ٪ؾُبث هي ٮلْ٘ب تسطثت هب ٗعّٟٗ ٍ ْْ٘ب، هب غسٔ ٗػسٔ ٚتبة، هي سجِٗ هب يل٢ هْ٘وي الٗط٨ى

 هب يبلوٖ ٍزستَض ٪حٓهِ، هب ٍٍحٖ ٪حٛوِ، هي ذبلس ٚتبة هي لِ ْ٘ب ٪ٍّبم، ٍذطاْبت ٪ح٠م

 !.٪تٌِٗ

 :الٗط٨ى ًهط ْٖ لَـ

 ٮى ٍ( »26: 29! )«الحٛ٘ن الًعٗع َّ ٮًِ ضثٖ ٮل٢ هْبرط ٮًٖ ٍٖبل لَـ( ٝثطاّ٘ن) لِ ٩ْهي» 

 هي ثْب سجٗٛن هب الٓبحطٔ لت٫تَى ٮًٛن لَٗهِ ٖبل ٮش لَقبً ٍ( »133: 37) «الوطسل٘ي لوي لَقبً

 -28: 29) «الوٌٛط ًبزٗٛن ْٖ ٍت٫تَى السج٘ل تٗكًَى الطربل لت٫تَى ٧ٮًٛن. الًبلو٘ي هي ٪حس

 ٮًٖ. تتَٗى ٪ٟ( ... »55: 27) «تزْلَى َٖم ٪ًتن ثل( ... »81: 7) «هسطَْى َٖم ٪ًتن ثل( ».. 29

  لٛن

 369: ظ يٗبئسًب،                        
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 هب ٍتصضٍى. الًبلو٘ي هي الصٚطاى ٪ت٫تَى( »163 -161: 26) «ٍ٪قًَ٘ى الل١ِ ْبتَٗا. ٪ه٘ي ضسَل

 ( ...166 -165: 26) «يبزٍى َٖم ٪ًتن ثل ٪ظٍارٛن هي ضثٛن لٛن ذلٕ

: 27) «ٗتكْطٍى ٪ًُبس ٮًْن ٖطٗتٛن هي لَـ ٨ل ٪ذطرَا ٖبلَا ٪ى ٮل١ب َٖهِ رَاة ٚبى ْوب»...  

 لَـ ٗب تٌتِ لن لئي ٖبلَا( »29: 29) «الػبزٖ٘ي هي ٌٚت ٮى الل١ِ ثًصاة ٮتئٌب ٮل١ب٪ًٗبلَا( ... »56

 (.168 -167: 26) «الٗبل٘ي هي لًولٛن ٮًٖ ٖبل. الورطر٘ي هي لتًَٛي

 تؿح٘بتِ يهبتِ تًٌْٓن تٙ ْلن ٍَٖهِ، الس٠م يلِ٘ لَـ ث٘ي تجبزلت ٍ٪رَثٔ ٪سئلٔ ٍشٗب٘ ّصا... 

 (.72: 15) «ًٗوَْى سٛطتْن لٖٓ ٮًْن لًوط٘: »ًٗوَْى سطٚتْن ْٖ ٚبًَا الصٗي ٪ٍلئٙ ْٖ

 الل١ِ ث٫هط يلْ٘ن ٗسيَ ٪ذص الططٗطٓ، يول٘بتْن هي غسضُ ٍؾبٔ ذ٘طّن، هي ٪ٗس ٍلوب لصلٙ،

 (.169: 26) «ًٗولَى هوب ٍ٪ّلٖ ًزٌٖ ضةٟ( »30: 39) «الوٓسسٗي الَٗم يل٢ اًػطًٖ ضة ٖبل»

 «الُبثطٗي هي ٖس٘ضًبّب اهط٪تِ ٮل١ب ٍ٪ّلِ ٫ًْزٌ٘بُ: »الُبثطٗي هي ٚبًت ٮهط٪تِ ٮل١ب ٍ٪ّلِ الل١ِ ٌْزبُ

(27 :57.) 

 :الوزطه٘ي َٖهِ ٍث٘ي الوجططٗي الو٠ئٛٔ ث٘ي لَـ

 .الوجططٗي ه٠ئٛتِ ٮلِ٘ الل١ِ ٍٗطسل ضثِ، ٫ًْزعُ َٖهِ يل٢ الل١ِ يصاة لَـ ٗستٌزع... 

 ًٓسِ تحسحِ ؾ٘بْتْن، ٖجَل ْٖ حبئطاً ٟستٗجبلْن السًٖ ْٖ ٗتطزز ٍيل١ٔ الٛطام، الو٠ئٛٔ ٮلِ٘ تتزِ

 لْن هساًْتْن َُْ٘ٛٓ َٖهِ هي يلْ٘ن ٗربِْ ٍهب ٪هطُ يل٢ ٗهْطّن ٪ى ٪ٍ ثًصضُ ٮلْ٘ن ٗجًج ٪ى

 ْبستػُط زًْتِ، ٍالوط٧ٍٓ ّعًِ اٛضٗح٘ٔ ٍلٛي ٍض٫ًِ، ٍٗتٛطَُٚ

 370: ظ يٗبئسًب،                        

 ًٗتطؾَا ٪ى ٖجل ؾ٘ٓٔ ٮل٢ الَغَل ٍٗحبٍل الَٗم يَ٘ى يي ١٫ٌٗ ٍَّ ذٓ٘ٔ ٮلْ٘ن ٍذطد الػًبة

  ٪هطٍُ( 70: 16) «الًبلو٘ي يي ًٌْٙ لن ٪ٍ» الًبلو٘ي ٍث٘ي ثٌِ٘ حبلَا ْٗس قطِٗٗ،

 

 371: ظ يٗبئسًب،                        

 رًلِ هب ٍالجٔطَحب٧ الٛطة هي ٫ْذصُ اٙهبل، ٪ثَاة ٪هبهِ ٍسست الس٘جل، ثلَـٚ ؾبٖت لٗس... 

 ٪ٍ ضطٚن، ٍ يسٍاًٛن ٪هٌى ٪ى ٟستكًت الل١ِ هي َٖ٘ٓ ثٛن لٖ ٪ى لَ: ْٗبل ٪ؾ٘بِْ ًزبٓ يل٢ ٗتّْ

 يوب ٗح٘سٍى ٟ الَٗم ٍلٛي! تَحٌٗب ه٭هٌٔ زٗبض زٗبضٚن، َ٘ط ٮل٢ ٪ذطد ٍحٕ٘، ضٚي ٮل٢ ٨ٍٕ



295 
 

 سٛطتْن لٖٓ ٮًْن لًوط٘: »ٗتسبثَٗى اٝحن ٍٟٖتطاِ هٌسًَْى، الطط ًعٍٓ ْٖ ْْن ٗطٗسٍى،

 (.72: 15) «ًٗوَْى

 هي سحبة َط٘تِ ،!تعيوِ ٚوب ٟ ٍحٕ٘ ضٚي ٮل٢ الٗط٨ى لَـ ٫ٍٕٗ اٛسّٗ غبحجٖ ٗب ّٛصا

 ٪ى ٍهب غسّن، هي ٍالٛلل اٝي٘ب٧ ًٍبلِ ضزّن، هي ٗئس ح٘ي الُؿت هي حَضٓ ٍتولٛتِ الحعى،

 .«ضض٘س ضرل هٌٛن ٪ل٘س...  لٛن ٪قْط ّي ثٌبتٖ ّ٭٧ٟ: »لْن ٖبل ٪ى َٖهِ رَاة تلِْٜٓ ْٖ ظاز

 ًٛبحبً َط٘بًْي ٮل٢ -لّٜن تطر٘حبً -الٛٓب٧ٓ يسم ضَن ثٌبتِ ٮل٢ -الٌسب٧ ًٛبح ٮل٢ ٗطضسّْن

ن للسج٘ل، الٗبقًٔ الس٘ئٔ الًبزٓ ّصُ ٗزتٌجَا ٪ى ٍ٪هطّن -سٓبح َ٘ط  ثل ٗطيٍَا، ٍلن ٌٗتَْا لن ل١ٌْٛ

 ْٖ لٌب هب يلوت لٗس: »ٖبلَا ٍ ثِ، السًئ٘ٔ ٖلَثْن ضُٓت ثوب ٍتًلٗبً لِ، رب٬ٍا ثوب توسٛبً اظزازٍا

 لْٓتِ ضزٍا ٍالحعى الَرس هي ِْ٘ َّ هب الو٠ئٛٔ ض٪١ ْلوب «ًطٗس هب لتًلن ٍٮًٙ حٕ هي ثٌبتٙ

 :ضٍيِ ٍس١ٌَٛا

 ٪حسٗ هٌٛن ٗلتٓت ٍٟ الل٘ل هي ثٗكى ث٫ّلٙ ٫ْسط ٮل٘ٙ ٗػلَا لي ضثٙ ضسل ٮًب لَـ ٗب ٖبلَا» 

 رًلٌب ٪هطًب رب٧ ْلوب. ثٗطٗت الػجح ٪ل٘س الػجح هَيسّن ٮىّ ٪غبثْن هب هػ٘جْب ٮًِ ٮهط٪تٙ ٮل١ب

 الهبلو٘ي هي ّٖ ٍهب ضث٘ٙ يٌس هسَ٘هٔ. هٌؿَز سز٘ل هي حزبضٓ يلْ٘ب ٍ٪هكطًب سبلْٓب يبلْ٘ب

 (.83 -81: 11) «ثجً٘س

 هكطاً يلْ٘ن ٪هكطًب ٍ: »٨ذطّن يي ٍ٪ثبزتْْن زه٘طتْن ثَِٟٗٓ َٖهِ ث٠ْ٘ ٍيسُ  تًبل٢ الل١ِ ٪ًزع ٖس ٍ

 يبلْ٘ب رًلٌب( ... »58: 27) «الوٌصضٗي هكط ْسب٧( »84: 7) «الوزطه٘ي يبٖجٔ ٚبى ّٚ٘ ْبًهط

 «هٌؿَز سز٘ل هي حزبضٓ يلْ٘ن ٍ٪هكطًب سبْلْب

 372: ظ يٗبئسًب،                        

 (11 :82.) 

 هٌْن ٗلتٓت ٪ى يي لَـ ٨ل الل١ِ ٢ًْ ٍلٗس الُبثطٗي، هي ٚبًت ٮًْب لَـ ٍاهط٪ٓ ، تًبل٢ الل١ِ ْسهطّن

 «:1» «الوًصّث٘ي هي ْٛبًت ٍضائْب ٮل٢ ْبلتٓت» ٮهط٪تِ، ٮل١ب ٪حس

: 15) «ت٭هطٍى ح٘ج ٍاهؿَا ٪حس هٌٛن ٗلتٓت ٍٟ ٪زثبضّن اتجى الل٘ل هي ثِٗكْى ث٫ّلٙ ْبسط» 

 ... «٪غبثْن هب هػ٘جْب ٮًِ اهط٪تٙ ٮل١ب ٪حس هٌٛن ٗلتٓت ٟ ٍ( ... »65

 (11 :81... ) 
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 ٪ى اٙذطٗي، يصاة ٚوخل لَـ اهط٪ٓ يصاة ًٗتجط َْْ الٗط٨ى، ًهط ْٖ لَـ ث٘ئٔ هي قطِ ْْصا

 ٮل٢ التٓتت ًْٛب هلحبً تجسٛلت ٮًْب: الٗبئلٔ التَضآ ضَن الٛبْطٗي، هي ٚبًت ًْٛب ثبلحزبضٓ، ٮهكطت

 .الل١ِ ٛهط ذ٠ْبً ٍضا٧ّب هب

 ضَن الل١ِ، ٮل٢ السيَٓ سج٘ل ْٖ ثبلُٔ تؿح٘بت ٚبًت ٪ًْب رو٘لًب تٓس٘طاً الٌ٘طٓ ح٘بتِ ٗٓسط ٍ

 ... ٍ الٓزَض هي َٖهِ ًْلِ هب ٪ضطّ ٮلِ٘ ٌٗست الصٕ! الوٗسس الٛتبة

 الٛتبة تػطٗحبت هي لَـ اًػسم ٍٚوب اٝٗوبى، ٖبْلٔ ؾس غٓس٘ام غٙسام هي الػ٘سٍم ْجبلسسٍم

 !!!.التَضآ اٝهبم،

  ٍالًْسٗي هَس٢                        

 

 هي الًعم ٪ٍُلٖ حبلج الس٠م يلِ٘  لوَس٢ ثبلٌسجٔ الوٗسسٔ الٛتت ًهطٗٔ ّٖ هب حن ٪غحبثٖ ٗب... 

 يلْ٘ن ٍٮثطاّ٘ن ًَح ضطًٗٔ ْٖ ٪رولت ٮش ثًس الزوبي٘ٔ الوٓػلٔ التطبضٗى سي هي ٍ٪ٍل الطسل،

 .اٝلْ٘ٔ الوٗسسٔ التطبضٗى ْٖ يه٘ن هٗبم الس٠م يلِ٘ ْلِ الجسائ٘ٔ، الج٘ئٔ حست الس٠م
__________________________________________________ 

 هٛبًْب، ْٖ هلحبً ْػبضت ٍضائْب ٮل٢ ْبلتٓتت الٌْٖ ٨ًْبذبلٓت التَضآ تػطٗح ضَن ّصا/ -(1) 

 يي ٢ًْ ٍٮًوب الًصاة هي ثْب الل١ِ ٪ضاز لوب شلٙ يي ًْ٘ت هب ٪ًْب اٛذ٘طٓ اٙٗٔ تػطح شا٘ ْطَن

 لَـ ٨ل هي َ٘طّب الَضا٧ ٮل٢ اٟلتٓبت

 373: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪ضزبض ث٘ي هي ٪ذص ًِٛ -ٍضزط هب٧ ٪ٕ، ضِ، ٍ -هَ -هي هطٚجٔ ٚلؤ هَس٢: ثَست السٚتَض

 .. ٍَّ ثبلسبحل الٌ٘ل هب٧

 قبئل ح٘بتِ تبضٗد ْٯى هَس٢ ْٖ ٠ٚهِ ٗك٘ل ٪ٟ السٚتَض ضرب٧: ٍالَْ٘ز اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 الحٕ ٮل٢ تطضسًب شٚطٗبت هي ْٗوٌٜب هب ٮل١ب تبضٗر٘ٔ هٗبضًبت الٗ٘ؤ الجحَث ّصُ ْٖ ًطٗس ٟ ًٍحي

 ضرب٧ هزولٔ، رو٘لٔ ثػَضٓ للوٗبضًٔ ٗػلح هب لٌب ٗستًطؼ ٪ى اٛستبش هي ًطرَ شا٘ ٍٮش الوج٘ي،

... 

 الٗط٨ى ٪ى ضَن س٧َ ثصٚطٗبت هَس٢ ٗصٚط لن الوٗسس الٛتبة ٛى ٮل١ب اٝذتػبض ّصا ّل: اٛسّٗ

 .ضت٢؟ ًَاحٖ هٌْب ٗصٚط



297 
 

 تطٗسٍى، ٚ٘ٓوب الجحج ْٖ ٍاسى هزبل الطٍح٘٘ي ٪غحبثٖ ْلٛن شٗب٘، ٍٟ شا٘ ٟ! ٠ٚ: الوٌبنط

 تًه٥وْن، ٚتبثبت يًٌَ٘ب يل٢ ٌْؿى ٍ٪ًج٘بئِ، الَحٖ سبحٔ تجطٗط ٮٟ ًستْسِ ٟ ٪ًٌب الَٗل ٍرولٔ

 ... ٗحٕ ٟ هب يلْ٘ن ٗٓتطٕ هب هٌْب ٍتكطز ٚطاهتْن، هي ٗوس هب يٌْن ٍتصٍز

 هٌْب تصٚط ٟ ٪ًْب الو٭سّ ٍهي -هٓػلٔ غَضٓ ًجْ٘ب ح٘بٓ هي تصٚط ٪ى ثْب ٍ٪حط١ للتَضآ حٕ حن

 ٪ى حبل -يٌْب سبحتِ شٍز ٗزت س٧َ ثصٚطٗبت تصٚطًب ٍٖس ثل -ثحخِ الجبحج ْٗن ٟ ٗس٘طاً ٮل١ب

 ٍح٘بتِ ٍٟزتِ هٌص -ذتن ثس٧ -ّبهٔ هَاؾ٘ى هٌِ ٗصٚط التصٚبضٗٔ اٝستكطازٗٔ شٚطٗبتِ ْٖ الٗط٨ى

 ٪ًِ هٌْب غبزٖبً ًٍوَشربً -٪رولْب هب رو٘لٔ ثػَضٓ الٗ٘٘ؤ ٍزيَاتِ الطسَل٘ٔ ح٘بتِ حن اضسبلٔ ٖجل

 ْٖ هب ٪ؾًبِ ٍ٪نٌْب -الوٌبسجبت ضت٢ّ حست هرتلٓٔ هزبٟت ْٖ هطٓ 136 الططّٗ اسوِ ٗٛطّض

 ًوبشد ٗصٚط -سَضٓ 31 ْٖ ٪ٕ« 1» الٗط٨ى سَض هي الطثى ظّب٧ ْٖ الططّٗ اسوِ ٌْزس التَضآ،

  ٪ى ٚوب الٗ٘٘ؤ زيَاتِ هي ّبهٔ
__________________________________________________ 

 -21 -20 -17 -14 -11 -10 -7 -6 -5 -4 -2 السَضٓ: ٗلٖ ٚوب السَض ّصُ ٪ضٖبم/ -(1) 

22- 23- 25- 26- 27- 28- 29- 32- 33- 37- 40- 41- 42- 43- 46- 51- 

53- 61- 79- 87 

 374: ظ يٗبئسًب،                        

 الرتن الطسَل ثسيَات ْ٘ٛولْب ثصٚطاّن، ٫ٗتٖ الصٗي اًٛج٘ب٧ لسيَات ثبلٌسجٔ الٗط٨ى ز٪ة شلٙ

 .لربه٘٘تْب ٖؿً٘ٔ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢

 :ضَاٚل ح٠ث هي ترلَ ٟ الٗط٨ى ْٖ  هَس٢ ح٘بٓ شٚطٗبت ٮى حن

 .الجبضو ثتج٘بًِ الٗط٨ى ْ٘ٛولْب التًج٘ط ْٖ ٗس٘ط اذت٠ِ يل٢ ثوخل هخلًب التَضآ تصٚطُ هب -1

 -حبضبُ الَحٖ ٟ -الٛتجٔ ٪٠ٖم ِْ٘ ٪ذك٫ت ح٘ج الحٕ الَرِ َ٘ط يل٢ التَضآ تصٚطُ هب -2

 .الَحٖ ٍسبحٔ ٌٗبست ٚوب الحٕ ثبلَرِ الٗط٨ى ٫ْ٘تٖ

 :الوٗسس الٛتبة ٚتجٔ يٌِ َٓلت هب -3

 هوب ٚخ٘طاً لٛن ٗجٟ٘ي ضسَلٌب رب٧ٚن ٖس الٛتبة ٪ّل ٗب: »ٗلٖ هب الصٚطٗبت ّصُ ْٖ اٙٗبت روبو ٍ

 اتجى هي الل١ِ ثِ ْٗسٕ. هج٘ي ٍٚتبة ًَض الل١ِ هي رب٧ٚن ٖس ٚخ٘ط يي ًٍَٗٓ الٛتبة هي ترَٓى ٌٚتن

: 5) «هستٗ٘ن غطاـ ٮل٢ ٍْٗسْٗن ثٯشًِ الٌَض ٮل٢ الهلوبت هي ٍٗرطرْن الس٠م سجل ضؾَاًِ
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 «ٗ٭هٌَى لَٗم ٍضحؤ ٍّس١ ِْ٘ اذتلَٓا الصٗي لْن لتج٘ي ٮل١ب الٛتبة يل٘ٙ ٪ًعلٌب هب ٍ( »16 -15

 ٍضحؤ لْس١ ٍٮًِ. ٗرتلَٓى ِْ٘ ّن الصٕ ٪ٚخط ٮسطائ٘ل ثٌٖ يل٢ ٗٗع الٗط٨ى ّصا ٮى( »64: 16)

 ( ...45: 41) «ِْ٘ ْبذتلّ الٛتبة هَس٢ ٨تٌ٘ب لٗس ٍ( »77 -76: 27) «للو٭هٌ٘ي

 :التَضآ ْٖ( و) هَس٢

 ٪ذك٫ت هوب اثتسا٧ٖ الخ٠ث الطَاٚل ّصُ هي ًوبشد استًطاؼ اٛستبش هي ًطرَ: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 .الًْسٗي ْٖ الٛتجٔ ِْ٘

 :ثطثِ ٗ٭هي لن التَضآ هَس

 375: ظ يٗبئسًب،                        

 ثبلل١ِ ٗ٭هٌب لن ٍّطٍى  هَس٢ ٪ى ٪ح٘بًبً تًتجط ْبلتَضآ...  هَس٢ ثٯٗوبى شلٙ هي ًجس٪: الوٌبنط

 ٪هبم تٗسسبًٖ حت٢ ثٖ ت٭هٌب لن ٪ًٛوب ٪رل هي ٍّطٍى لوَس٢ الطة ْٗبل: »ٖبئلٔ -ٍحبضبّوب

 (.12: 20 يس) «ٮٗبّب ٪يك٘تْن اٛضؾبلتٖ ٮل٢ الزوبئ ّصُ تسذ٠ى ٟ لصلٙ ٮسطائ٘ل، ثٌٖ ٪ي٘ي

 الزوبئ هربغؤ يٌس غ٘ي ثطٗٔ ْٖ ًٛٛوب: تَٗل ٍٚوب ٪هطٕ يػ٘توب ثو٢ًٌ ثٖ ت٭هٌب لن: اّٖٛ

 (.14: 27) ٪يٌْ٘ن ٪هبم ثبلوب٧ تٗسسبًٖ ٪ى َٖلٖ يػ٘توب

 هي ٌّب اٝٗوبى يسم ٪ى ًحتول ٍٖس ثِ، ٗ٭هٌب ٍلن الل١ِ ٪هط يػ٘ب ٪ًْوب اٙٗت٘ي، يي الٌبتذ: الوٌبنط

: التػطٗح رٌت ْٖ ثِ ٗػٌى ْوب احتوبلًب، ٮل١ب ل٘س ٍلٌِٛ الًٗبئسٗٔ، الٌبح٘ٔ هي ٟ الًػ٘ب ح٘ج

 ٚبًب ٮش الًػ٘بى، ثٓطٗٔ التَضآ تػطٗح ْٖ سَا٧ يل٢ ٍ٪ًتن ٌْحي ٍ٪ذ٘طاً ثبلل١ِ؟ ٗ٭هٌب لن ٮًْوب

 !.الًػب ثؿطة الحزط هي الوب٧ ٮذطاد ثتٓبغ٘ل ٪تت الٗػٔ يل٢ السبلٓٔ إٙ ٍح٘ج ًج٘٘٘ي،

 !!!:ٛذِ٘ ٮلْبً ٍٗزًلِ هَسبّب يل٢ ُٗؿت التَضآ ٮلِ

 .ٗػسِٖ لِ ضز٧اً ٍظٗطاً هٌِ التوس ٮشا هَس٢ يل٢ َؿجِ حوٖ الل١ِ ٪ى» ٨ذط ٍتػطٗح... 

 هي ٟ. ٪هس٢ هي ٪ٍل ٍٟ ٪هس هٌص ٠ٚم غبحت ٪ًب لست. الس٘س ٪ْٗب ٮستوى للطة هَس٢ ْٗبل

 ٗػٌى هي ٪ٍ ْوبً لًٞسبى غٌى هي: الطة لِ ْٗبل. ٍاللسبى الٓن حٗ٘ل ٪ًب ثل. يجس٘ ٚل١وت ح٘ي

 هب ٍ٪يلوٙ ْوٙ هى ٪َٚى ٍ٪ًب ٮشّت ْبٟى. الطة ٪ًب َّ ٪ٍ. ٪يو٢ ٪ٍ ثػ٘طاً ٪ٍ ٪غن ٪ٍ ٪ذطس

 ٪ل٘س: ٍٖبل هَس٢ يل٢ الطة َؿت ْحوٖ. تطسل ث٘سهي ٪ضسل. الس٘س ٪ْٗب استوى ْٗبل. ثِ تتٛلن

 ٗٓطح ٗطا٘ ْحٌ٘وب ٟستٗجبلٙ ذبضد َّ ّب ٍ٪ٗؿبً. ٗتٛلن َّ ٪ًِ ٪يلن ٪ًب. ٪ذب٘ ال١ٍ٠ ّطٍى
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 ٍَّ. تػًٌبى هبشا ٍ٪يلوٛوب ْوِ ٍهى ْوٙ هى ٪َٚى ٍ٪ًب ْوِ ْٖ الٛلوبت ٍتؿى ْتٛلوِ ثٗلجِ

  لِ تَٛى ْوبً٪ًت لٙ َٗٛى ٍَّ. يٌٙ الطًت ٗٛلّن

 376: ظ يٗبئسًب،                        

 (.16 -10: 4 ذطٍد) «ٮلْبً

 لن. لسبًِ حٗل ٍِٗٛٓ٘ هًِ، َٗٛى ٪ى ٍيسُ ح٘ج ضثِٟ، ثَيس ٗ٭هي لن ّٚ٘ التَضآ هَس٢ ٮل٢ ْبًهط

 ٪ى يلِ٘ الطة َؿت حوٖ شا٘ ٮش! تطسل هي ث٘س ٪ضسل: ٖبئلًب ضسبلتِ ٮستٗبلِ ح٘ج ٮل٢ ٗ٭هي

 ٪ى ضسَلِ غٌ٘ى س٧َ ٗزبظٕ ّٚ٘ التَضآ ٮلِ هي الًزت اٖؽ شا٘ ٍثًس ٍٗستٗجل، ٗ٭هي ٟ ّٚ٘

 ٍٮًٌٖ ضسَلِ، هي ٪ز٢ً ضًَضُ هست١َ ٝلِ ْ٘ب ٮلْبً، لِ تَٛى ٍ٪ًت: ّطٍى ٛذِ٘ ٮلْبً ٗزًلِ

 َْٗل: »ّٛصا الوٗسس الٛتبة ٚتجٔ تهلوِ ّْٛ٘ هَس٢ يل٢ ٙس٢ الٛطام ٍ٪ًج٘بئِ ثبلل١ِ ٚو٭هي

 هوب لْن َْٗل ٖل٘لًب حوٌبً ثِ ل٘طتطٍا الل١ِ يٌس هي ّصا َٗٗلَى حن ث٫ٗسْٗن الٛتبة ٗٛتجَى للصٗي

 (.79: 2) «ٗٛسجَى هوب لْن ٍٍٗل ٪ٗسْٗن ٚتجت

 ٍلن هٌِ، تَاؾًبً ثًزعُ ٮٖطاضاً لسبًِ، لخٗل ْطيَى ٮل٢ التَرِ ٗطز لن هَس٢ ٮى: .. الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 شٚط يي ٫ْؾطة ثبلركبٗب، اٝسترٓبِ الٗط٨ى ز٪ة ٍٮًوب هٌِ، هربلٓٔ اٛهط هربلٓٔ يل٢ ٗحزن

 يلِ٘ َؿت  ٍتًبل٢ سجحبًِ الوَل٢ ٪ى اللٓم ثػطٗح ْصٚطت الططٗٓٔ التَضآ ٪هب يلِ٘، الل١ِ َؿت

 الل١ِ هى َٗٛى هي ٛى يزع ٮنْبض ٍٟ ايتصاض ثسٍى ٍسطًٗبً حبلًب اٛهط اهتخبل يلِ٘ ٗزت ٚبى ًِٛ

 حٛ٘وبً ٚبى ربّلًب ٚبى ٍٮشا َٖٗبً، ٚبى هًِ الل١ِ ٍٚبى ؾً٘ٓبً ٚبى ْٯشا ٧ٚ ضٖ ٚل يي ٢ٌَ ْٖ ٗػجح

 .ٍهٌعلتِ زضرتِ ٚبًت هْوب ؾًّ٘ ْبًٝسبى اْٛؿل، تط٘  ْوَس٢ ْػ٘حبً، ٪غجح ٪لٛي ٚبى ٍٮشا

 التَضآ يل٢ اٝيتطاؼ ٖجل الٗػٔ ّصُ ٖط٨ًِ هي ٗطكت ٪ى الوًتطؼ يل٢ الَارت ٚبى ٮًِ حن

 .... الططٗٓٔ

 الزوً٘ٔ تَٗل ّْٛ٘ لل١ِ، تَاؾًبً ٍٟ قبئ ل٘ست الل١ِ ٪هط هربلٓٔ ٪ى ًٗلن يبٖل ٚل: ... الوٌبنط

 ٍقبئ تَاؾًبً الوربلٓٔ ٚبًت ْٯشا! تَاؾًبً ثل هٌِ هربلًٓٔ اهلربلٓٔ يل٢ ٗحزن لن ٪ًِ الطسَل٘ٔ

  الزَاة هٗبم ْٖ التٌبٖؽ َٗٛى ٪ى ٮل١ب ٍتٛجطاً، يػ٘بًبً الكبئ ْلتٛي

 377: ظ يٗبئسًب،                        

 .الوطٛلٔ؟ ًٓس هي ٪ضٌى ٚبى ٍلَ ه٘ب رَاة يي اٝضٛبل ٗرلَ ٠٘ٚ ِْ٘، هطذػبً
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 ٮٟ ّصا ٍل٘س السٗ٘ن، هي الػح٘ح ٪ذْص التَضآ هي الٗػ٘ٔ زذص الٗط٨ى ٪ى ٗتػَض ّٚ٘ ثًسئص ٍ

 الوس٫لٔ تلٙ يي ٨ذط ضرع ٗز٘ت حن غح٘ح ٧ٚ ثطٖ ٫ٗتٖ ٠ْ هس٫لٔ حل ْٖ ٗتٛلّ ٚوي

 ٧ٚ ضٖ ثٯسٗبـ يٌِ الزَاة ٪ذص ٪ًِ اٙذط يل٢ لٍٜ٘ل غسٌٕٗ ٗٓتطٕ ٍثًسئصٚ غح٘ح، ثزَاة

 .الوًَٗل؟ هي ّصا ْْل! الجبٖٖ ٍٮحجبت

 ْْصُ هَس٢، ذك٘ئٔ شٚط يي ٪ؾطة ٍلصلٙ ثبلركبٗب، ٗسترّ ٪ًِ الٗط٨ى يل٢ ْطٗتْن ٪هب ٍ

 ٌٍّب٘ ، لٍٜل٢ ٍتطٚبً هٌِ تَاؾًبً -ذتن ثس٧ -هَس٢ هربلٓٔ ًٗتجطٍى ح٘ج ٪ُذط١، هٌبٖؿٔ

 تسترّ التَضآ ّٖ ّصُ ٍٮًوب ٚلّب، ثبلركبٗب، ٟسترٓبِْ الٗطاى شٚطّب يي ٪ؾطة ذك٘ئٔ ًٗتجطًٍْب

 تط٘ ٪ْْصا...  الطسبلٔ يي استٗبلِ ٗ٭هٌجطثِ لن هَس٢ ٪ى: ّٛصا الركبٗب ٮلْ٘ن ٍتٌست الل١ِ ث٫ًج٘ب٧

 .اْٛؿل؟ ٪لتط٘ الطّة، َؿت يلِ٘ ٗحو٢ ّْٛ٘ لْٜؿل،

 السبلٓٔ الَحٖ ٚتبثبت يل٢ ثٌْ٘تِ ٍَّ ٚطاهتْن، هي ٗوس هب سبحتْن يي ْ٘صٍز الٗط٨ى ٪هب ٍ

 .... ٍالًٌبز الزْل ث٫ٗسٕ ٮلْ٘ب تسطة هب ٗعّٗ

 هي الٗػٔ ّصُ ٗطكجَا ٪ى يلْ٘ن ٮٗزبثبً للوسلو٘ي اٛذ٘ط ًػحْن هي الًزت ْبٖؽ ٪ذ٘طاً ٍ

 !.ٗتطززٍى ٍيْٟ٘ن َْٟ٘ن ٍْٖ ًٗوَْى سٛطتْن ْٖ ٮًْن ٪ٟ ٖط٨ًْن،

 :الٗط٨ى ْٖ الٗػٔ ًع

 .للوٗبضًٔ الحٛ٘ن الصٚط هي الٗػٔ استًطاؼ ضرب٧ٖ! ٪ستبش: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 :ٗلٖ ٚوب ح٠ث سَض ْٖ الٗػٔ شٚط١ ًزس: الوٌبنط

 يلٖٛ ٍلْن. ّطٍى ٮل٢ ٫ْضسل لسبًٖ ٌٗكلٕ ٍٟ غسضٕ ٍٗؿٕ٘. ٗٛصثَى ٪ى ٪ذبِ ٮًٖ ضةٟ ٖبل» 

 ( ...15 -12: 26) «هستوًَى هًٛن ٮ١ًب ث٩ٗبتٌب ْبشّجب ٠ٚ ٖبل. ٗٗتلَى ٪ى ٫ْذبِ شًت

 378: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪شًت هَس٢ ٍ٪ى «ّطٍى ٮل٢ ٫ْضسل: »السبلٓٔ هَس٢ استٗبلٔ تصٚطًب ْٯًْب ّصُ حسجٌب: اٛسّٗ

 ْبلٗػٔ..  ٪ضسلتٙ ٪ضسلْٛوب ٍٮًوب استٗبلتٙ، ٪تٗجل ٟ ٠ٚ،: الطة ٫ْربة الٗتل، ذبلّ ٍلصلٙ

 !.سَا٧ يل٢ التَضآ ْٖ هب هى

 لٓهٔ التطرؤ ْٖ اسٗكتن ٖس ٍايعلٌٖ، ّطٍى ٪ضسل: ٟ ّطٍى، ٮل٢ ٫ْضسل: اٙٗٔ ًع: الوٌبنط

 ل٠٘ٛ اٝيتطاؼ، حن التٓٛط ٫ْضرَ سً٘ٛن، ذبة ٍلٗس ثبلوخل، الوًبضؾٔ ٍّٖ هُعاٚن ٮل٢ «ٮل٢»
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 ٪ٗؿبً ٪ًتن ْحبْهَا ٚتبث٘٘ي ٚطٍح٘٘ي ٚطاهتٛن ٪حت هسلن ٚطٍحٖ ٍٮًٌٖ الطٍحٖ، هتسٚن ٗػكسم

 .ٚطاهتٛن يل٢

 َّ ّطٍى ٪ذٖ ٍ: »ٖبئلٔ تٓسٟطّب التبل٘ٔ ٍاٙٗبت السيَٓ، ْٖ ٗ٭اظضًٖ لٖٛ ّطٍى ٮل٢ ٪ضسل ٪رل،

 ث٫ذ٘ٙ يؿس٘ سٌطسٜ ٖبل. ٗٛصثَى ٪ى ٪ذبِ ٮ٥ًٖ ٗػسٌٖٖ ضز٧اً هًٖ ٫ْضسلِ لسبًبً هٌٖ ٪ْؿح

 َْٗٓٗا. لسبًٖ هي يٗسٓ ٍاحلل. ٪هطٕ لٖ ٍٗس٘ط. غسضٕ لٖ اضطح ضةٟ ٖبل( »35 -34: 28..« )

 ًسجٟحٙ ٖٚ. ٪هطٕ ْٖ ٍ٪ضطِٚ. ٪ظضٕ ثِ اضسز. ٪ذٖ ّطٍى. ٪ّلٖ هي ٍظٗطاً لٖ ٍارًل. َٖلٖ

 هطٓ يل٘ٙ ه١ٌٌب ٍلٗس. هَس٢ ٗب س٭لٙ ٪ٍت٘ت ٖس ٖبل. ثػ٘طاً ثٌب ٌٚت ٮًٙ. خ٘طاًٚ ًصٚط٘. ٚخ٘طاً

 (.37 -25: 20) «٪ُذط١

 ٗطٙ لن ٍ ضثِٟ، ٪هط ٗربلّ لن هَس٢ ٪ى: الٗ٘٘ؤ التػبضٗح ّصُ تٛٓ٘ٛن ٪٠ْ! الحؿَض ٪غحبثٖ ْ٘ب

 ٪ى ٍزيبُ هٌِ التوس ٍٮًوب يٌِ، ّطٍى ٍاستجسال ضسبلتِ يي اٝستٗبلٔ هِ ٗكلت لن ٍ ٍيسُ، ْٖ

 يؿسُ ثِ ٗطسٛ لٖٛ ٍظٗطُ، ٪ذبُ ّطٍى ٍٗزًل لسبًِ، هي الًٗسٓ ٍٗحل ٪هطُ، ٍٗ٘س٘ط غسضُ، ٗططح

 !.ٍ٪سطيْب ٮربثٔ ذ٘ط هس٭ٍلِ ْٖ سجحبًِ الوَل٢ ٪ربثِ ٍٖس...  ٪هطُ ْٖ ٍٗططِٚ ٍ٪ظضُ،

 شًجبً ٟ الٗجكٖ، هى اٖتتبلِ يٌس هٌْن ٍاحساً ٖتل ح٘ج ْطيَى، ٨ل ًهط ْٖ ٚبى ٮًوب ٌّب٘ الصًت حن

  ٪ٕ شًت، يلٖ٘ ٍلْن: ثل ٍ٪شًجت،: ٗٗل لن ٍلصلٙ اٝلْ٘ٔ، الططًٗٔ ْٖ

 379: ظ يٗبئسًب،                        

 .ح٘ي ثًس الٗػٔ ًج٫ ٫ٗت٘ٛن ٍٖس هٌْن، ٍاحساً ٖتلت لوب ٪شًجت ٪ًٖ ثعيوْن ايتجبضاً

 ... ْبشّجب ٗٗتلَ٘، ٍلي ٮل٘ٙ ٗػلَا لي ٮًْن ترّ، ٟ: ًٌٖٗ ٚلّب،:  تًبل٢ َٖلِ ٪ذ٘طاً ٍ

 :الٗط٨ى ًهط ْٖ هَس٢ ٮٗوبى

 .الٗط٨ى؟ ًهط ْٖ اٝٗوبً٘ٔ هَس٢ ث٘ئٔ ّٖ هب حن: ... الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 ْٖ اشٚط ٍ: »ٍيول٘بً يٗبئسٗبً ثبلل١ِ اٝٗوبى هطاتت ٪ض٢ٖ ْٖ ٗزًلِ الٗط٨ى ٍٮى ٪رل،: الوٌبنط

. ًز٘ب٣ ٍٖط١ثٌبُ اٛٗوي الكَض ربًت هي ًٍبزٌٗبُ. ًج٘بً ضسَلًب ٍٚبى هرلَػبً ٚبى ٮًِ  هَس٢ الٛتبة

 (.53 -51: 19) «ًج٘بً ّطٍى ٪ذبُ ضحوتٌب هي لِ ٍٍّجٌب

 ٪ًب ٍ( »41: 20) «لٌٓسٖ اغكًٌتٙ ٍ: »لٌٓسِ ٍ٪غكًٌِ الل١ِ ٪ذلػِ هرلَػبً ٚبى ٮًِ ٪رل،

 :ذَتن ثس٧ٓ ٮلِ٘ للط٘كبى سج٘ل ٠ْ الل١ِ ٪ذلػِ هي ٍٚل( 13: 20) «َٗح٢ لوب ْبستوى ٪ذتطتٙ
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ن ْجًعّتٙ ٖبل»   يٌْن ٗػطِ ْبلل١ِ( 83 -82: 38) «الورلَػ٘ي هٌْن يجبز٘ ٮل١ب. ٪روً٘ي ١ٌََْٗٛ

 يجبزًب هي ٮًِ الٓحطب٧ ٍ الس٧َٓ يٌِ لٌػطِ ٚصلٙ: »لٌٓسِ ٮذ٠غْن ٖؿَ٘ٔ ٍالٓحطب٧ الس٧َ

 .الس٠م يلِ٘ َٗسّ ْٖ ٚوب ،«1( »24: 12) «الورلَػ٘ي

 :ضسَلًب يجساً ٍاذتبضُ الل١ِ ٪ذلػِ ٮش ثًس سلكبى، ٪ٕٜ يلِ٘ للط٘كبى ٗٛي ْلن

 الس٧َ ٪ى الوًلَم ٍهي( 42: 15) «الُبٍٗي هي اتجًٙ هي ٮل١ب سلكبى يلْ٘ن لٙ ل٘س يجبزٕ ٮى» 

 .ٍسلكبًِ الط٘كبى يول هي َّ ٮًوب ٮق٠ٖبً ٍالٓحطب٧

 ٍّصُ الٌْبٗٔ، حت٢ الجساٗٔ هٌص ضسبلتِ ق٘لٔ شًت ٪ٕ ٗٗتطِ لن هَس٢ ٪ى الٗط٨ًٖ اٛغل ٖؿ٘ٔ

 ٪ٍ نَلَن ٍحبضبُ ٪ًِ هٌْب، تطبثِ هب تحول ًْلْ٘ب شلٙ، ْٖ هحٛؤ اٙٗبت
__________________________________________________ 

 الس٧َ لػطِ اٝذ٠ظ ه٠ظهٔ تٓ٘سًب ٪ًْب ٮٟ َٗسّ ثط٫ى ٍضزت ٍٮى اٙٗٔ ّصُ/ -(1) 

  الورلػ٘ي يي ٍالٓحطب٧

 380: ظ يٗبئسًب،                        

 .ح٘ي ثًس 9 ًج٫ُ ٫ٗت٘ٛن ٍسَِ ٚبم ٪شًت

 (.14: 28) «الوحسٌ٘ي ًزعٕ ٍٚصلٙ ٍيلوبً حٛوبً ٨تٌ٘بُ ٍاست١َ ٪ضسُٛ ثلٍ لوٛب ٍ» 

 َٗٛى ٪ى زٍى الورلَػ٘ي الوحسٌٙ٘ي الػبلح٘ي الٌج٘٘ي هي الٗط٨ى ًهط ْٖ الس٠م يلِ٘ ْوَس٢ ٮشاً

 !.ٍحبضبُ سج٘ل ٮلِ٘ ٍالط٘كبى للًػ٘بى

 :الٗط٨ى  هَس٢ يل٢ ٍٮْتطا٧اتْن اٛهطٗٛبى الوطسل٘ي روً٘ٔ

 :ْٖ ٚوب ٖتل ٪ًِ:  ٪ُذط١ ذكبٗب هَس٢ ٮل٢ ٌٗست الٗط٨ى ٮى: ... الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 نلوت ٮًٖ ضة٘» ٍ «الط٘كبى يول هي ّصا: »لَٗلِ ٍحطاهبً يوس يي ٖتلِ ٍٚبى(. 16 -15: 28) 

 يول ًٗول ؾبلٌ نبلنٔ الٗط٨ى ْوَس٢ ٮشاً...«  الؿ١بل٥٘ي هي ٍ٪ًب ٮشاً ًْلتْب( »20: 26: )ٍْٖ «ًٓسٖ

 !.الط٘كبى

 يلِ٘ هَس٢ ٍضسبلٔ ًجَٓ ٖجل ٚبًت ٪ًْب لٌب َٗحٖ الٗجكٖ ٖتل ٖػٔ ْٖ اٙٗبت روبو: الوٌبنط

 ٪ى هَحٟس ٚل يل٢ ٗزت ٚوب الوَحٟس، اٝسطائ٘لٖ يي ٍارجبً زْبيبً يوس، َ٘ط يي ٍٚبًت الس٠م،

 :ٗلٖ ٚوب ٍالٗػٔ..  الوططٚ٘ي هى الٗتبل هًبض٘ ْٖ الوَحسٗي ٪ًٓس يي ٗصٍز
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 هي ٍّصا ضً٘تِ هي ّصا ٗٗتت٠ى ضرل٘ي ْْ٘ب َْرس ٪ّلْب هي َٓلٔ ح٘ي يل٢ الوسٌٗٔ ٍزذل»...  

 يول هي ّصا ٖبل يلِ٘ ْٗؿ٢ هَس٢ َََْٓٚعُ يسٍُ٘ هي الصٕ يل٢ ضً٘تِ هي الصٕ ْبستُبحِ يسٍُٟ

. الطح٘ن الَُٓض َّ ٮًِ لِ ُْٓط لٖ ْبَٓط ًٓسٖ نلوت ٮًٖ ضةٟ ٖبل. هج٘ي هٔؿٙلّ يسٍٜ ٮًِ الط٘كبى

 الصٕ ْٯشا ٗتطٖت ذبئٓبً الوسٌٗٔ ْٖ ٫ْغجح. للوزطه٘ي نْ٘طاً ٪َٚى ْلي يلٖٛ ٪ًًوت ثوب ضةٟ ٖبل

 يسٍ٘ َّ ثبلصٕ ٗجكص ٪ى ٨ضاز ْلوب. هج٘ي لَُٕ٘ ٮًٙ هَس٢ لِ ٖبل ٗستػطذِ ثبٛهس استٌػطُ

 لْوب

 381: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍهب اٛضؼ ْٖ رجٛبضاً تَٛى ٪ى ٮل١ب تطٗس ٮى ثبٛهس ًٓسبً ٖتلت ٚوب تٗتلٌٖ ٪ى ٪تطٗس هَس٢ ٗب ٖبل

 الوٜ ٮى هَس٢ ٗب ٖبل ٗس٢ً الوسٌٗٔ ٪ٖػ٢ هي ضرل ٍرب٧. الوػلح٘ي هي تَٛى ٪ى تطٗس

 هي ًزٌٟٖ ضة٘ ٖبل ٗتطٖت ذبئٓبً هٌْب ْرطد. الٌبغح٘ي هي لٙ ٮًٖ ْبذطد ل٘ٗتلَ٘ ثٙ ٫ٗتوطٍى

 (.22 -15: 28..« ) السج٘ل سَا٧ ْٗسٌٖٗ ٪ى ضثٟٖ يس٢ ٖبل هسٗي تلٗب٧ تَرِٛ ٍلوب. الهبلو٘ي الَٗم

 يطط ٌّب٘ ٍهٗبهِ هسٗي ْٖ هَس٢ ظٍاد تصٚط التٖ ثًسّب ٍهب اٙٗبت ّصُ ق٘ٛبت هي ًًلن لٗس ٍ

 الوسٓ تلٙ ثًس ضسَلًب الل١ِ ثًخِ ح٘ج سٌ٘ي، ثًطط ًجَٛتِ ٖجل ٚبًت الٗتل غٗٔ ٪ى: ًًلن حزذ،

 ربًت هي اًس ث٫ّلِ سبض اٛرل هَس٢ ٖؿ٢ ْلوب: »هسٗي يي ثعٍرتِ ذطٍرِ ح٘ي الكبئلٔ

 هَس٢ ٗب ٪ى الطزطٓ هي الوجبضٚٔ الجًٗٔ ْٖ اٛٗوي الَازٙ ٧ ضبق٢ هي ًَزٕ ٪تبّب ْلوب..  ًبضاً الكَض

 رٌبحٙ ٮل٘ٙ ٍاؾون..  ر٘جٙ ْٖ ٗس٘ اسلٙ...  يػب٘ ٪لٕ ٍ٪ى...  الًبلو٘ي ضةٜ الل١ِ ٪ًب ٮ٥ًٖ

 ٪ى ٫ْذبِ ًٓسبً هٌْن ٖتلت ٮًٖ ضة٘ ٖبل..  ْطيَى ٮل٢ ضثٙ هي ثطّبًبى ْصاًٙ الطّّت هي

 (.33 -29: 28) «ٗٗتلَى

 يوط٘ هي ٌْ٘ب ٍل٘ساًلجخت ٌْ٘ب ًُطثٟٙ ٪لن ٖبل» ٪تبُ ٮش ْطيَى هى هٗبٍلتِ شلٙ يل٢ ٨ذط ضبّساً ٍ

 هٌٛن ْٓطضتٔ. الؿ١بل٥٘ي هي ٍ٪ًب ٮشاً ًْلتْب ٖبل. الٛبْطٗي هي ٍ٪ًت ًَْٕلتٓ التٖ ًْلَتٙٓ ًٍْلت. سٌ٘ي

 (.21 -18: 26) «الوطسل٘ي هي ٍرًلٌٖ حٔٛوبً ضثٖ لٖ َّْت ذٓتٛن لو٘ب

 

 ْْل سٌ٘ي، ثًطط ًجَٛتِ ٖجل اٖتطِْ -ٍحبضبُ -ٮحوبً اٖتطِ الس٠م يلِ٘ هَس٢ ٪ى ْلٌٓطؼ.. 

 .٪ُه٘تِ؟ ٮل٢ ضسبلتِ ثًس ٮٗوبًِ، ٍيسم الًه٘ن يػ٘بًِ هي ٮلِ٘ التَضآ تٌسجِ ثوب ّصا ٗٗبضٓى
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 ّْٛ٘ الَْبٓ حت٢ الَٟزٓ هٌص اًٛج٘ب٧ يػؤ ٪ُغَلٛن هي ٍلٛي ٪رل،: ... الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 !.الطسبلٔ ٖجل ٚبى ٍٮى الط٘كبى ٍيول ٍالؿ٠لٔ الهلن  هَس٢ ٮل٢ الٗط٨ى ٌٗست

 382: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪ٗؿبً، ٪سلٌٓبُ ٍٖس الطسبل٘ٔ، الوٗبضًبت ذتبم ْٖ ٫ٗت٘ٛن غلٌ َٖلٌ اًٛج٘ب٧ يػؤ ْٖ: الوٌبنط

 ٍالًول ٍتجلُِ٘ الَحٖ تل٥ٖٗ ْٖ يػؤً ٮق٠ٖبً، الطسبلٔ ق٘لٔ هًػَهَى ٪ًْن: شلٙ هي ًٍوَشربً

 الٌٗل َّ اٛذ٘ط ّصا ْٖ الوت١جى ٍٮًوب ٪ٗؿبً، الطسبلٔ ٖجل الًول٘ٔ ثبلًػؤ ثًؿْن اذتع ٍٮى ثِ،

 .ْحست الطسبلٔ ق٘لٔ الًػؤ يل٢ ٮل١ب ٗسلّبى ٟ الًبم٘ الٌٗل ٍٚصلٙ الًٗل ح٘ج الخبثت

 هَس٢ ٪ى زلٌب ْٯى ثٌٟ٘ٔ، حزٔ هي ٮلِ٘ ٍهب الٗط٨ًٖ الٌٗل َّ ٮًوب الطسبلٔ ٖجل ْ٘وب ْبلوتجى ٪ذ٘طاً، ٍ

 ٮش( 121: 20) «١َُْ ضثِٛ ٨زم يػ٢ ٍ: »٨زم ْٖ ٚوب اتجًٌبّب -ٍحبضبُ -ثبلٗتل ًجَ٘تِ ٖجل يػ٢

 ... ٠ْ -الهبّط َّ ٚوب -ٍٮل١ب...  اُٛغَل حست ِْ٘ ؾ٘ط ٍٟ اضسبلٔ ٖجل ٚبى

 لن ٍٮى ثًسّب ٚوب ٪ٗؿبً ًجَ٘تِ ٖجل هَس٢ سبحٔ ى الصًت ٗصٍز ث٘بى ٌّب٘ ْْل: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 .اُٛغَل؟ حست ٗزت

 ثبلل١ِ هطط٘ ْطيًَٖ ٖجكٖ ٪ًِ: الٗجكٖ ٖتل تزَٟظ ٚبًت ٪ُهَضاً ٌّب٘ ٮى: ٗلٖ ٍٚوب ٪رل،: الوٌبنط

 ٪ى لوَس٢ ٗزع لن ًٌْسئص الس٠م يلِ٘ هَس٢ استُبث ٍٖس الوَحٟس، اٝسطائ٘لٖ ٗٗبئل ٍَّ الًه٘ن،

 ٍالوحبْهٔ ثبلل١ِ اٝٗوبى ثساْى -يلِ٘ الوٓطٍؼ ٚبى ثل الوَحٟس، اٝسطائ٘لٖ هٌبغطٓ يي ٗسٛت

 «َْٚعُ» ًْل ٍٖس يٌِ، ٗساْى ٪ى يلِ٘ ٚبى -ٗستٌطغِ هي ًٍػطٓ ثبلل١ِ ه٭هٌٔ هحط١هٔ ًٓس يل٢

 الٗجكٖ، ٖتل ٪ضاز ٪ٍ ٖتل ٪ًِ ٮضًبضٗ ٍٟ ٮضبضٓ اٙٗٔ ْٖ ٍل٘س ٖتلِ، ْػبزِ ِٚٓ، ثزوى ؾطثِ

 ٍٚعُ ٟ ٍالوطط٘، الو٭هي ث٘ي اٖٝتتبل ٪ٕ «ّصا ٖبل: »تٗػٜس زٍى يل٢ الٗبؾ٘ٔ الَٚعٓ ٍٮًوب

 زٍى الط٘كبى يول يي ٗػسض الصٕ َّ الوطط٘ ًْل ٪ى١: ًًلن ٍلٗس «الط٘كبى يول هي» هَس٢

 ٍٖتلِ هَس٢ ٍُٚع ثْصا ٮلِ٘ الوطبض ٪ى يل٢ زٟلٔ ٌّب٘ ٍل٘س الٌؿبل، ّصا ْٖ س٘وب ٍٟ الو٭هي،

 .ز٪ثْن شلٙ ٪ى ٚوب! حزٔ زٍى الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ تُحت٥وِ ٚبًت ٍٮى الٗجكٖ،

 383: ظ يٗبئسًب،                        

 الٗتل َٚى يسم يل٢ ضبّسٓ تَٛى ْج٫ى «ًٓسٖ نلوت ٮًٖ ضةٟ: »شلٙ ثًس هَس٢ هٗبلٔ ٪هب ٍ

 نلوت، ٪ٍ َ٘طٕ نلوت ٗٗل ٍلن «ًٓسٖ» لوٛبى نلوِ، زٟلتْبيل٢ هي ٪حط١ الٗجكٖ، يل٢ نلوبً

: ال٠ٛم حٕ لٛبى الوٗتَل يل٢ الططًٗٔنلوبً ْٖ هحهَضاً ٌّب٘ الٗتل ٚبى ٍلَ َ٘طُ، ٗطول لٖٛ
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 ٮش هٌِ ّصا ٍلًل١ هحط١هبً، َٗٛى ٟ ٍٖس َّاًٝتٗبظ، الهلن ٍ٪غل...  ًٓسٖ نلوت ٟ َ٘طٕ نلوت

 استزلت ح٘ج حٌِ٘، هٌص ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٍٮًزب٧ اٙت٘ٔ، الطسبل٘ٔ زيَتِ هي ّصا ثًٓلِ اًتٗع ٮًِ

 الوسٌٗٔ هي ْرطد: »ل٘ٗتلَُ ثِ ٫ٗتوطٍى الوٜ ٪ذص ح٘ج ٮل٢ ٫ْٚخط، ٪ٚخط ْطيَى ثُؿب٧ ثصلٙ

 لن الططًٗٔ حست هحهَضاً الٗتل ٚبى ٍلَ الهبلو٘ي، الَٗم هي ٌٗزِ٘ ٍ٪ى الل١ِ، ًػطَ «ٗتطٖت ذبئٓبً

 ْٗس ههلَهبً ٖتل هي ٍ! »الٌبح٘ٔ ّصُ هي ههلَه٘ي ثل ثصلٙ نبلو٘ي الٗجكٖ ثسم الجكبلجَى ًٗتجط

 ٮل٢ سج٘لٖ ْٖ اًتٗػتْب ٪ٕ ،«ًٓسٖ نلوت ٮًٖ ضة: »َْٗلِ( 33: 17) «سلكبًبً لَلِ٘ رًلٌب

 ً٘طاى ْطيَى يي تروس ث٫ى ًْلت، هب لٖ ٍارجط ًٗػت، هب لٖ ستط ٪ٕ«« 1» لٖ ْبَٓط» السيَٓ

( 16: 28) «الطح٘ن الَُٓض َّ ٮًِ لِ ُْٓط: ... »هس٭ٍلِ ْٖ ضثِ ٫ْربثِ اًٝتٗبم، ٍق٘ص الُؿت

 هٌْن ٖتلت ٮًٖ ضة ٖبل: »السيَٓ هزبل لوَس٢ ٍْسح ٖتلِ هي ْطيَى هٌى ٪ى َٓطُ ٚبى ٍلٗس

 ٮل٘ٛوب ٗػلَى ٠ْ سلكبًبً لٛوب ًٍزًل ث٫ذ٘ٙ يؿس٘ سٌطسٜ ٖبل...  ٗٗتلَى ٪ى ٫ْذبِ ًٓسبً

 ًٍْلتِ ْطيَى هٗبلٔ ْبًٗلجت شا٘ ٍٮش( 35 ،33: 28) «الُبلجَى اتجًٛوب ٍهي ٪ًتوب ث٫ٗبتٌب

 ًْلت التٖ ًْلتٙ ًٍْلت....  ٍل٘ساً ٌْ٘ب ًُطثٙ ٪لن» ٖبل ٪ى ٌٗتهط، ٚبى هوب ٪ذّٛ ٮل٢ الوحهَضٓ

 هي ٍ٪ًب ٮشاً ًْلتْب ٖبل( ضثٛ٘تٙ ٮش يل٘ٙ ثْب ٪ًًوت التٖ لًٌوتٖ) الٛبْطٗي هي ٪ًت ٍ( الٗجكٖ ٖتل)

 (.20 -18: 26) «الؿبل٘ي
__________________________________________________ 

 (1) 

 الٌٗع ثو٢ًٌ ٍالهلن ٌّب، ٚوب ٌٗبسجِ هب نطِ ٚل ْٖ الو٢ًٌ هي ٍلِ الستط ثو٢ًٌ الُٓط ْبى/ -

 .«ض٘ئبً هٌِ تهلن ٍلن ٪ٚلْب ٨تت الزٌت٘ي ٚلتب: » تًبل٢ َٖلِ ْٖ ٚوب

 384: ظ يٗبئسًب،                        

 َّ يوب حٌ٘صا٘ ؾللت ٍٮًوب! -الحٕ يي ؾبلًب ٟ -الٌجَٓ ًَض هي اٙى يلِ٘ ٪ًب يوب ؾ٠لًب ٪ٕ

 ثٗتل ٪ثتل٢ ٠ْ اٝسطائ٘لٖ، يي زْبيٖ ْٖ ٪حتبـ ٪ى الطارح هي ٚبى ح٘ج..  زيَتٖ ْٖ اٍٛل٢

 حٛوبً ضثٖ لٖ َّْت ذٓتٛن لوب هٌٛن ْٓطضت» ٍثُ٘تٖ ضسبلتٖ ْٖ ًْ٘زٛل ٪ذبْٛن، ل٠٘ٛ هٗبتلِ

 (.21: 26) «الوطسل٘ي هي ٍرًلٌٖ

 !.ثطّبًٙ ٍ٪رول ث٘بًٙ ٪حسي هب ٪ستبش، ٗب زض٘ لل١ِ: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 .ِْ٘ حزٔ ٟ احتوبلًب ٮل١ب ّصا ٮى: ٠ٚ! ِْ٘ نبّطٓ اٙٗبت تٛي لن ٍٮى: ... اٛسّٗ
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 شًت يل٢ اٙٗبت زٟلٔ يسم ٌٗٛٓ٘ب ْٗس -ثٌ٘٘بُ ٚوب الجٟ٘ي نَْضُ ضَن ٮحتوبل ٪ًِ لٌٓطؼ: الوٌبنط

 ْ٘وب ٌّبلٙ ال٠ٛم ح٘ج الوٗطضٓ، اُٛغَل ذ٠ِ تٛي لن ٪ٗؿبً زلت ٍلَ ثل -ًجَتِ ٖجل هَس٢

 .حٌْ٘ب ٟ الٌجَٓ ٖجل

 :التَضآ ْٖ الٗجكٖ ٖتل

 الٗط٨ى ْٖ يوب ترتلّ ٚبًت ٍٮى هسٗي ٮل٢ هَس٢ ٍْطاض الٗتل ثٗػٔ تػطح التَضآ ّٖ ّصُ حن

 :٪غلْب ْٯل٘ٛن ضت٢ ًَاحٍ ْٖ

 ضر٠ؼ ْط٪١ ٪حٗبلْن، ْٖ لٌ٘هط ٮذَتِ ٮل٢ ذطد ٪ى هَس٢ ٚجط لوب اٛٗبم تلٙ ْٖ حسث ٍ» 

 الوػطٕ ْٗتل ٪حسٗ ل٘س ٪ى ٍض٪١ ٌٍّب٘ ٌّب ٮل٢ ْبلتٓت ٮذَتِ، هي يجطاً٘بً ضرلًب ٗؿطة هػطٗبً

 ٍسٛي ْطيَى ٍرِ هي هَس٢ ْْطة هَس٢ ثٗتل ْكلت ّصا ْطيَى ْسوى...  الطهل ْٖ ٍقوطُ

 (.15 -11: 3) «الجئط يٌس ٍرلس هسٗبى ٪ضؼ ْٖ

 يل٢ ٗتحبهلَى ٫ْذصٍا التَضآ ْٖ الٗػٔ غَضٓ يي َٓلَا ّٚ٘ ٪ى الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ هي ًْزتٗ

 زًِْ،: ٍٚعُ ٪ًِ الٗط٨ى ٍْٖ يوسُ، ْٖ الهبّط الٗجكٖ، ٖتل هَس٢ ٪ى تٌعٜ التَضآ ٪ى ضَن الٗط٨ى،

 :الٗػٔ ثًس تصٚط التَضآ ٪ى شلٙ هي ٍ٪يزت الًوس، َ٘ط ْٖ الهبّط

 385: ظ يٗبئسًب،                        

 :التٌبٖؽ تج٘ح التَضآ

 ثًس حن...«  الًجَزٗٔ هي ٮسطائ٘ل ثٌَ ٍتٌْٛس هبت ٖس هػط هلٙ ٪ى اٛٗبم تلٙ ْٖ حسث ٍ» 

 الًل٘ٗٔ ٍسف هي الل١ِ ًبزاُ لٌ٘هط هبل ٪ًِ الطة ض٪١ ْلوب: »الٌبض ٍسف هي الطة ٠ٚم تصٚط ٨ٗبت

 ٛى ضرل٘ٙ هي حصا٧٘ ٮذلى. ٌّْب ٮل٢ تٗطة ٟ: ْٗبل. ٫ًّصا: ْٗبل! هَس٢! هَس٢: ٍٖبل

 ٍٮلِ ٮسحٕ ٮلِ ٮثطاّ٘ن ٮلِ ٪ث٘ٙ ٮلِ ٪ًب ٖبل حن. هٗسسٔ ٪ضؼ يلِ٘ ٍاّٖ ٪ًت الصٕ الوَؾى

 ضًجٖ هصل١ٔ ض٪ٗت ٖس ٮًٖ: الطة ْٗبل. الل١ِ ٮل٢ ٌٗهط ٪ى ذبِ ًِٛ ٍرِْ هَس٢ ُْك٢١ ًَٗٗة

 هي ًٛٗصّن ٌْعلت. ٪ٍربيْن يلوت ٮًٖ. هسر٥طْٗن ٪رل هي غطاذْن ٍسوًت هػط ْٖ الصٕ

 ٪شّت حت٢ ٪ًب هٓي هَس٢ ْٗبل...  رٟ٘سٓ ٪ضؼ ٮل٢ اٛضؼ تلٙ هي ٍ٪غًسّن الوػطٗ٘ي ٪ٗسٕ

 ... هػط هي ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٪ُذطِدٓ ٍحت٢ ْطيَى ٮل٢

 اسوِ هب لٖ ٖبلَا ْٯشا ٮل٘ٛن ٪ضسلٌٖ ٨ثبئٛن ٮلِ لْن ٍ٪َٖل ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٮل٢ ٨تٖ ّبًب هَس٢ ْٗبل

 ...«. ٮل٘ٛن ٪ضسلٌٖ ٮثطاّ٘ن ٮلِ َُْٗ...  ٪ِّ٘ٓ الصٕ ٪ِّ٘ٓ ْٗبل. لْن ٪َٖل ْوبشا
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 :الجساٗٔالرتبم ْٖ تٌبٖؽ ّٚ٘ اٛح٠م، اٛؾُبث ّصُ ٮل٢ ْبًهطٍا ٪غحبثٖ ٗب ٪ٟ... 

 :الٌبض٠ٚهِ ْٖ لوَس٢ اٝلِ نَْض ٖػٔ حن ٮسطائ٘ل، ثٌَ ٍتحطّضت ات ْطيَى ٪ى: ثرجط تجس٪

 هي  تًبل٢ للطة ٍاًتٗبلًب! للحبغل تحػ٘لًب ْطيَى، ثوَت ٮسطائ٘ل ثٌٖ لتحطٗط اٛضؼ ٮل٢ ًعل ٪ًِ

 ٮل٢ ٪شّت ّٚ٘ ٪ى اؾكطاثِ حن.....  ٗطاُ ٟ لٖٛ يٌِ ٍرِْ َك٢ّ هَس٢ ٍ٪ى! هٛبى ٮل٢ هٛبى

 ٪ضسلِ، الصٕ ضثِ٘ ٗسوٟٖ ثوبشا: هَس٢ تح٘ٛط ٍ٪ذ٘طاً هبت؟ ٍٖس ْطيَى هي ٗربِ ٚبى ْْل ْطيَى؟

! تحط٢ضّن ثًس يج٘سُ لتحطٗط اٛٙؼ ٮل٢ ٌٗعل ثٯلِ ٍ٪يزِع ٮلِْ، اسوِ ًٗلن ٟ ثطسَل ٍ٪رِْل ٫ْٖجِح

 ضحن ْٖ الزسس ًبسَت ٮل٢ اللّبَّت هي اٝلِ ًعٍل ٚطبٚلٔ ٮًز٘ل٘بً اذت٠ْبً ّصا ٪ني ٍٮًٌٖ

 !.اٙحبم ٪سط يي الجططٗٔ ٌٗٗص لٖٛ الجتَل

!!! ضسبلتِ ْٖ ٍاستٗبلِ يػبُ ٮش ٪ذك٫ُ ٍهب! ثِ ٗ٭هي لن ٮش ٪ٚٓطُ ٍهب! ثطثِ٘ التَضآ هَس٢ ٪رْل ْوب

 ٍٖس التَضآ، هي يطث٘ٔ ًسرٔ الٗط٨ى ٪ى تسٛيَى ّ٭٧ٟ ٪ًتن حن ت٭َْٛى، ٢١ً٫ْ

 386: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍ الًبضهٔ، اٛذكب٧ شٗب٘ ٧ ٍٗرك٢ ٧ ٗرك٢ لٞهبم ْوب الٗط٨ى، ٮهبم ٮلِ٘ ٍهٓي الحساز ًٗتجطّب

 !!!.ٗزْلِ ٚبى هب ٮل٢ ٍٗطضسُ ٗرك٥ئِ الو٫هَم

 يل٢ ًْتس١ ٍلٖٛ الحٛ٘ن الصٚط هي الٗػٔ ّصُ اٛستبش ٗستًطؼ ٪ى ضرب٧: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 !.ضرب٧..  الوستٗ٘ن الػطاـ ٮل٢ ؾَئِ

 :الٗط٨ى ْٖ الٗػٔ غَٓٓ

 اٛضؼ ْٖ ي٠ ْطيَى ٮل٢. ٗ٭هٌَى لَٗم ثبلحٕ ٍْطيَى هَس٢ ًج٫ هي يل٘ٙ ًتلَ: .. »الوٌبنط

. الوٓسسٗي هي ٚبى ٮًِ ًسب٧ّٓن ٍٗستحٖ٘ ٪ثٌب٧ّٓن ٗصثٟح هٌْن قبئًٓٔ ٗستؿًّ ضًٙ٘ٓبً ٪ّلْب ٍرًل

 ْٖ لْن ًٍوٛي. الَاضح٘ي ًٍزًلْن ٪ئوٛٔ ًزًلْن اٛضؼ ْٖ استؿًَٓا الصٗي يل٢ ًوي١ ٪ى ًٍطٗس

 ٖؿ٢ ْلوب(. »... 6 -3: 28) «ٗحصضٍى ٚبًَا هب هٌْن ٍرٌَزّوب ّبهبى ْطيَى ًٍُطٕ اٛضؼ

 ٨ت٘ٛن لًل١ٖ ًبضاً ٨ًست ٮًٖ ٪هٛخَا ّٛلِ ٖبل ًبضاً الكَض ربًت هي ٨ًس ث٫ّلِ ٍسبض اٛرل هَس٢

 يل٢ ٪رس ٪ٍ ثٗجس هٌْب ٧ات٘ٛن ٧ لًلّٖ( »29: 28) «تػكلَى لًل١ٛن الٌبض هي رصٍٓ ٪ٍ ثرَجطٍ هٌْب

 «ق١َ الوٗس٘س ثبلَاز ٮًٙ ًًل٘ٙ ْبذلى ضثٜٙ ٪ًب ٮًٖ. هَس٢ ٗب ًَزٕ ٪تبّب ْلوب. ّس١ الٌبض

 ٮل٢ هَس٢ ٗب ٪ى الطزطٓ هي الوجبضٚٔ الجًٗٔ ْٖ اٛٗوي الَاز ٧ ضبق٢ هي ًَزٕ(. »12 -10: 20)

: 20) «لصٚطٕ الػ٠٘ٓ ٍ٪ٖن ْبيجسًٖ ٪ًب ٮل١ب ٮلِ ٟ الل١ِ ٪ًب ٮًٌٖ( »30: 28) «الًبلو٘ي ضةٜ الل١ِ ٪ًب
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 الل١ِ ٪ًب ٮًِ  هَس٢ ٗب. الًبلو٘ي ضة الل١ِ ٍسجحبى حَلْب ٍهي الٌبض ْٖ هي ثَض٘ ٪ى ًَزٕ( »... 14

 (.9 -8: 27) «الحٛ٘ن الًعٗع

 ل٘س ٍ الوجبضٚٔ، الجًٗٔ ْٖ هَس٢ يل٢ الَحٖ ثساٗٔ ٖػٔ هي قطِ ّصا! الحؿَض ٪غحبثٖ... 

  الس٠م يلِ٘ هَس٢ ٍضسَلِ  تًبل٢ الل١ِ ٚطاهٔ هي ٗوسٜ هب التَضآ يي سلّ هوٛب ٧ٗ ضٖ ٌّب٘

 387: ظ يٗبئسًب،                        

 ... هَس٢ ضسَلِ ثِ ٗربقت ٠ٚهِ الٌبض ْٖ ٪ٍرس  تًبل٢ الل١ِ ٪ى يي رو٘لٔ حٛبٗٔ ٮل١ب

 ٌّب٘، ٚبى ٪ٗؿبً  تًبل٢ ٪ًِ ٗستلعم ٟ ٍسَاّب ضزطٓ هي الل١ِ ٠ٚم استوبو ٪ى الجسْٖٗ هي ٍ

 ضة٘ الل١ِ سجحبى ٍ( »٪تبّب ٮش هَس٢ ٪ٕ) «الٌبض ْٖ هي ثَض٘ ٪ى ًَزٕ: »ٍَٗٗل ٚوب! سجحبًِ

 لِ َٗٛى ّْٛ٘ الوٛبى ه١ٛي الصٕ َّ الًبلو٘ي ْطةٜ..  الٌبض هٛبى ْٖ َٗٛى ٪ى سجحبًِ «الًبلو٘ي

 .ٗػَٓى يوب  ٍتًبل٢ ْسجحبًِ! هٛبى

 :ٍالسحطٓ هَس٢ ٍالسحط، الٗط٨ى

 هب ٪لَٗا( »43: 26) حطهتِ هى السحط ْٖ ٪شى ٪ًِ هَس٢ ٮل٢ ٌٗست ٍالٗط٨ى: ... الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 ...«. هلَٗى ٪ًتن

 ّٚ٘ لٌ٘هطٍا حن ٗٗسضٍى، ثوب ٫ٗتَا ٪ى هي تحس٘ٗبً ثل السحط، ْٖ ٮشًبً شلٙ ٗٛي لن...  ٚل١ب: الوٌبنط

 ْطيَى يل٢ الحزٔ ٮنْبض ٗطٗس ٮش يلِ٘ ْطؾبً شلٙ ٚبى ْلٗس..  ٗػًٌَى ٚبًَا ثوب هَس٢ ًٗٓل

 ٮش هحزَربً ْطيَى ٗػجح ٫َْٗٛى، هب تلّٗ هَس٢ يػب ٗطٍى ٮش السحطٓ، ٗ٭هي لٖٛ ٍهُٞ

 ٮلْ٘ٔ، هًزعٓ ٪ًْب يل٢ ثبلُٔ حزٌٔ هَس٢ لحزٔ ْتػسْٗٗن السحط، ٪ّل ّن ثوب السحطٓ غسِٖ٘

 :ٗلٖ ٚوب الٗػٔ ٍروبو

 حَلِ للوٞ( ْطيَى) ٖبل. للٌبنطٗي ث٘ؿب٧ٔ ّٖ ْٯشا ٗسُ ًٍعو. هج٘ي حًجبى ّٖ ْٯشا يػبُ ٫ْل٢ٗ» 

 ٍاثًج ٍ٪ذبُ ٖبلَا٪ضرِ. ت٫هطٍى ْوبشا ثسحطُ ٪ضؾٛن هي ٗرطرٛن ٪ى ٗطٗس. يل٘ن لسبحط ّصا ٮى١

 ّل للٌبس ٍٖ٘ل. هًلَم َٗم لو٘ٗبت السحطٓ ْزٔوٙى. يل٘ن سحٛبض ثٛل ٫ٗتَ٘. حبؾطٗي الوسائي ْٖ

 لٌب ٪ئي١ ْطيَى ٖبلَا السحطٓ رب٧ ْلوب. الُبلج٘ي ّن ٚبًَا ٮى السحطٓ ًتجى لًلٌب. هزتوًَى ٪ًتن

. ٪ًتوولَٗى هب ٪لَٗا هَس٢ لْن ٖبل. الوٗطث٘ي لوي ٮشاً ٍٮًٛن ًًن ٖبل. الُبلج٘ي ًحي ٌٚب ٮى ٛرطاً

  يػبُ هَس٢ ٫ْل٢ٗ. الُبلجَى لٌحي ٮًب ْطيَى ثًعٓ ٍٖبلَا ٍيٙػْٙ٘ٛن حجبلْن ٫ْلَٗا

 388: ظ يٗبئسًب،                        
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. ٍّطٍى هَس٢ ضةٟ. الًبلو٘ي ثطة٘ ٪هٌب ٖبلَا. سبرسٗي السحطُ ٫ْلٖٗٙٓ. ٫َْٗٛى هب تلّٗ ّٖ ْٯشا

 ٪ٗسٗٛن ٖٛك٥ًي١. تًلوي ْلسَِ السحط يل١وٛن الصٕ لٛج٘طٚن ٮًِ لٛن ٧ٮشى ٪ى ٖجل لِ ٧اهٌتن ٖبل

 لٌب ُٗٓط ٪ى ًكوى ٮ١ًب. هٌٗلجَى ضثٌب ٮل٢ ٮ١ًب ؾ٘ط ٟ ٖبلَا. ٪روً٘ي ٍٛغل٥ج١ٌٛن ذ٠ِ هي ٍ٪ضرلٛن

 -32: 26) «هت١جًَى ٮًٛن ثًجبزٕ ٪سطِ ٪ى هَس٢ ٮل٢ ٪ٍحٌ٘ب. الو٭هٌ٘ي ٪ٍل ٌٚب ٪ى ذكبٗبًب ضثٌب

52.) 

 يل٢ الجبّطٓ ثحزتِ هَس٢ ُٗلت ٪ى تطؾ٢ ٟ ّٚ٘ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ يل٢ ٙسٖ ٍٮًٌٖ! شلٙ... 

 .ّساّن هب ٮل٢ ثصلٙ ٍْٗسْٗن ٗجكلِ لٖٛ ٗطٗسٍى هب ل٘ػًٌَا السحطٓ ٫ٗهط ث٫ى ٍهُٞ، ْطيَى

 السحط ٛى ثِ، ٪هطّن ٪ى هَس٢ يل٢ ًٗتطؾَى ثل ثصلٙ، ٗٛي اٛهط الوطسلَى تطؾ٢ ٠ْ... 

 ٍضْى يلِ٘ الٗؿب٧ ثِ ٗٔطاز ٮش حطهٔ ٠ْ الؿبلٔ، الؿبضٓ لًٓلتِ ّٖ ٮًوب السحط حطهٔ ٪ى يل٢! حطام

 .هستٗ٘ن غطاـ ٮل٢ ٗطب٧ هي ْٗسٕ ٍالل١ِ الحٕ، ٪ي٠م

 :ْطيَى ٮل٢ ٗصّت ّٚ٘ التَضآ  هَس٢

 :ْطيَى ٮل٢ هَس٢ شّبة تستًطؼ ّٚ٘ التَضآ ٮل٢ ْبًهطٍا ٪ٟ ٪غحبثٖ ٗب

 ٗس٘ ْٖ رًلتْب التٖ الًزبئت رو٘ى ٪ًهط هػط ٮل٢ لتطرى تصّت يٌسهب لوَس٢ الطة ٍٖبل»...  

 ٮسطائ٘ل: الطة َٗٗل ّٛصا لٓطيَى ْتَٗل. الطًت ٗٔكلٕ ٟ حت٢ ٖلجِ ٪ضس ٍلٌٖٛ. ْطيَى ٖسٛام

 ْٖ ٍحسث. الجٛط اثٌٙ ٪ٖتل ٫ًّب. تكلِٗ ٪ى ٫ْث٘تٓ لً٘جسًٖ اثٌٖ ٪قلٕ لٙ ْٗلت. الجٛط اثٌٖ

 اثٌْب َعلٔ ٍٖكًت غَٛأً غ٢َٓضٓ ٫ْذصت ٗٗتلِ ٪ى ٍقلت التٗبُ الطة ٪ى الوٌعل ْٖ الكطٕٗ

 «الرتبى ٪رل هي زم يطٗس ٖبلت حٌ٘ئص. يٌِ ْبًٓٙٛ. لٖ زمٍ يطٗس ٮًٙ: ْٗبلت ضرلِ٘ ٍهس٘ت

 (.26 -21: 4 ذطٍد)

  ثٌٖ ل٘كلٕ ْطيَى ٮل٢  هَس٢ ٪ضسل الل١ِ ٪ى: تػطح ٮش اٙٗبت ّصُ هي الًزت ْبٖؿَا... 

 389: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍثبقلًبسرطٗٔ لَُاً شا٘ ٮش الطسبلٔ ّصُ ٪ْل٘ست..  ٗكلْٗن ل٠٘ٛ ْطيَى ٖلت ضسز حن ٮسطائ٘ل،

 .؟-ٍحبضبُ -ثوَس٢

 الصٕ َّ ٪ًِ حبل -ٮسطائ٘ل: الجٛط اثٌِ ٗكلٕ لنٕ لٙنٓ. ْطيَى هي اًٝتٗبم هٗبم الطة َٗٗم ثًسئصٚ حن

 :اًتٗبهِ ٮل٢ اًطل حن ذتن، ثس٧ٓ ْٖ السجت َّ لوب ٪تَث٘ربً ٗكلْٗن، ل٠٘ٛ ٖلجِ ضس
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 هي رطٗؤ ث٠ ٪ٖتلًب! .. «ٮسطائ٘ل ثٌٖ اثٌٖ تكلٕ ٪ى ٪ث٘ت ح٘ج( هَس٢) الجٛط اثٌٙ ٪ٖتل ٮًٌٖ» 

 ًٗتجط ّٚ٘ شا٘ ٍثًس ٍْبٔ، َ٘ط رعا٧ ثبسطٍ ٖتلًب ّل حن ،!ٖلجِ ضس الصٕ َّ التَضآ ٮلِ ْٯى! ْطيَى

 الجٛط، اثٌِ ًٗتجط ٪ى ٪حط١ ٍَّ ْطيَى، اثي هَس٢ ًٗسٜ ح٘ي ْٖ الجٛط، اثٌِ ٮسطائ٘ل ثٌٖ التَضآ ٮلِ

 ٪ى ٮل١ب اٖتطِْ شًت لُ٘ط هَٗس ٖتل ٗطٗس ّٚ٘ حن...  ٍهٌْن ٮسطائ٘ل ظي٘ن ًِٛ ،!اثي لِ ٚبى لَ

! ْطيَى اثي هَس٢ ٖتل ْٖ َٗٛى ٟ حن! ٪ذط١ ٍظض ٍاظضٓ تعض ٍٟ ٮسطائ٘ل، ثٌٖ ٗٔكلٕ لن ْطيَى

 !.ثبلر٘ط الطط رعا٧ الل١ِ، ٪ثٌب٧ ٪سط ًِٛ ٮل١ب ٧ٚ لطٖ ٟ يخطتِ حزط ٗعٗل ٪ى لٓطيَى، ّبه٘ٔ ذسهًٔ ٮل١ب

 هي اٝلِ ْبًٓٙ..  غَٓ٘أًً ٪ُهِٜ غ٢َٓضٓ ٪ذصت ح٘ج ٗطٗس، يوب اهط٪ٓ تسسُٜ ثٯلِ ٫ْؾًّٙ ٪ذ٘طاً ٍ

 !.هَس٢ اثٌْب ٖتل

  ٍتًبل٢ سجحبًِ ٗطًطٍى، ٍٟ الَحٖ ٮل٢ ٌْ٘سجًَِ ٗٛتجَى هبشا ًٗٗلَا لن ّٚ٘ التَضآ لٛت١بة ْ٘ب

 !.ٗٛتجَى هوب ٍسحٗبً لْن ْجًساً!!! ٗػَٓى يوب

 يلِ٘ ًٗتطؼ ح٘ج ْطيَى، يٌس هي ٮلِ٘ ضرى ٮش ثًس الطة رٌت ْٖ هَس٢ ٪زة ٮل٢ اًهطٍا حن... 

 الطًت؟ ّصا ٮل٢ ٪س٫ت لوبشا! سٟ٘س ٗب: ٍٖبل ٮل٘بلطة هَس٢ ْطرى: »َبؾجبً

 لن ٍ٪ًت. الطًت ّصا ٮل٢ ٪سب٧ ثٯسوٙ ٛتٛلن ْطيَى ٮل٢ زذلت هٌص ْٯًِ ٪ضسلتٌٖ؟ لوبشا

 ث٘س ٍ ٗكلْٗن َٖٗٛٔ ث٘سٚ ْٯًِ. ثٓطيَى ٪ًْل ٪ًب هب تٌهط اٙى: لوَس٢ الطة ْٗبل. ضًجٙ ترل٥ع

 (.23 -22: 5 ذطٍد) ٪ضؾِ هي ٗكطزّن َٖٗٔ

  ٍتوسٔ سبحتْب هي الكُبم الٛتجٔ تٌبل ّٚ٘ ٍهَسبّب التَضآ يل٢ ًجٖٛ ْتًبلَا ٮشاً... 

 390: ظ يٗبئسًب،                        

 !!!.ٍ٪قُبّب ٪رْلْب هب ثبَ٘ٔ يبضهٔ ثػَضٓ هَسبّب التَضآ ْتػَٟض ٚطاهتْب، هي

 ٍالتَضآ الٗط٨ى ْٖ ّطٍى                        

 

 هًِ الل١ِ اثتًخِ الصٕ اٍٛل هسبيسُ: هَس٢ ٪ذب الس٠م يلِ٘ الٌجٖ ّطٍى ًٗتجط الٗط٨ى ٮى! ٪غحبثٖ

 التَضآ؟ ْٖ ٖػتِ ّٖ ْوب يٌِ، هساًْبً ٍ٪ظضاً ًٍبغطاً ٍظٗطاً

 «1» ثَست السٚتَض

 ٪ٗبم يي ذجط الوٗسس الٛتبة ْٖ ٍل٘س الٌْٛٔ ض٬سب٧ ٪ٍل الوتٌَض ٪ٍ الزجل سبٚي ثو٢ًٌ ّطٍى: 

( 10: 4 ذطٍد) ْػبحتِ لًسم ضسبلتِ يي هَس٢ اهتٌى ٮش يبهبً 83 يوِ ٚبى ٗصٚط هب ٫ٍْل ضجبثِ،
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 ضت٢ ْٖ السيَٓ ْٖ ْبضتطٚب( 14: 4 ذطٍد) ْػ٘حبً ٚبى ح٘ج ّطٍى ٪ذبُ الل١ِ اثتًج لصلٙ

 هي ًٓطاً ٍسجً٘ي ٍ٪ثَْ٘ ًبزاة: ٍلسِٗ هى ّطٍى شّت ٍلٗس( 12: 17 ذطٍد) الطسبل٘ٔ الوزبٟت

 ٍلوب( 24: 17 ذطٍد) الطة هى ٌّب٘ ٍت٠َٖا الكَض ٮل٢ الس٠م يلِ٘ هَس٢ هى ٮسطائ٘ل ضَ٘خ

 شّج٘بً يزلًب لْن ٍغٌى الل١ِ ٍيػ٢ ٍاًٝٛسبض الؿًّ ّطٍى ٪نْط هَس٢، َ٘جٔ ظهي قبل

، زٍى هي ٮلْبً ًٗتجطُ ٚبى ًِٛ ٟ ٝسٛبتْن، ٪رل ٝسٛبتْن،  ٮلِ ٮًِ: شا٘ ٮش ٗٗل لن ٍلصلٙ الل١ِ

 ذطٍد) اٛضؼ هي ٪ذطرتٙ التٖ ٨لْتٙ ّ٭٧ٟ: غطذَا الًزل ض٪ٍا لوب ٮسطائ٘ل ثٌَ ٍّ٭٧ٟ

: 32 ذطٍد) لٞلِ ي٘ساً ٍ٪يلي هصثحبً الزسٗس لٞلِ ْج٢ٌ الزبًج٘ي ضاي٢ ّطٍى ٪ى ٍالهبّط( 4: 32

 ثًس الل١ِ ٪ى ٮل١ب يبهلْب، يي الطٗب٧ ٍَٖ٘ٓ ٍالط٪ٕ الًعم ؾًّ يل٢ تسل٢ اٛيبل ّصُ ٪ى ضٗت ٍٟ( 5

 هٗبثل( 15 -12: 40 ذطٍد) ٍلسُ ْٖ الْٛبًٔ ٍذل١س للٌْٛٔ ضئ٘سبً ٍاًتػجِ يٌِ يٓب شٗب٘ شلٙ

 (.الٛبّي ٟحم: 87 ٍ 28 ذطٍد)

  سطٗى الط٪ٕ ٍسرّ٘ الًعم ؾًّ٘ ٚبى ٪ًِ ح٘بتِ ق٘لٔ ّطٍى يي ًًلوِ هو٘ب ٍ
__________________________________________________ 

  الوٗسس ٚتبة ٖبهَس ْٖ/ -(1) 

 391: ظ يٗبئسًب،                        

 اٛضاؾٖ ْٖ السذَل يي ْحٔطِم هطٗجٔ ه٘بُ يٌس ٪ذك٫ ح٘ج ٍاٝهتحبى، التزطثٔ ْٖ الت٫حطاًٝحطاِ

 يبهبً 123 يوطُ هي هؿ٢ ٍٖس ًحجِ، ٖؿ٢ حت٢ يٌْب ٍالتَثٔ الركبٗب هٌِ تٛطضت ٍلٗس الوَيَزٓ،

 ٚبًت ٚلِ شلٙ هى ٍ لس٘طتِ ٟ لًولِ الطة ٖسٍس ٗسو٢ ٚبى ٍٮًوب( 29 -23: 20 ٪يساز)

 ٍالتًبظٕ الو٩تن لِ ٮسطائ٘ل ثٌَ اترصت ٍلٗس الس٠م يلِ٘ هَس٢ هي ٪ٚخط حجبً ٮلِ٘ تَحٙي٢ الٗلَة

 لصٚطاُ ٨ة ضْط َطٓ ْٖ ٗػَهَى ٚبًَا الوت٫ذطٍى الَْ٘ز ٍ( »28: 20 ايس) ضْط ق٘لٔ هَتِ ثًس

.»... 

 تلٙ ٗركئبى يبغ٘٘ي ًٗٔتجطاى ّٚ٘ ٍّطٍّب التَضآ  هَس٢ هي اٝسطائ٘ل٘ٔ اُٛهٔ ٍٗل: الوٌبنط

 الصٕ! الربئي ّطٍى ٫ٗتوٌبى الكَض، يٌس ٗتٌبر٘بى ٮش ٍهَسبُ ٫ٗتوٌبلطة ّٚ٘ ٪م الًبضهٔ؟ اٛذكب٧

 ثٌٓسِ ٍٗؿحٖ  تًبل٢ الل١ِ تَح٘س يل٢ ٗخجتْن ٪ى ثسل ٮسطائ٘ل، ٮلِ ٪ًِ ٮيتجبضاً الصّجٖ الًزل ٗػٌى

 .سج٘لِ ْٖ
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 الصٕ الَٖت ْٖ ٍاٛهبًٔ، ثبلْٛبًٔ ّطٍى اًتػبة ْٖ هَس٢ ٗٛلن ٚبى ٪ى رْلًب التَضآ ٝلِ ٗب ٍ

 .هَس٢؟ ٍٮلِ ٮلْٛن ّصا ٮى: ٖبئلًب ذَاض لِ رسساً يزلًب لْن ٗػٌى ٚبى

 يل٢ ٗٗؿٖ ٍَّ لوَس٢، ٍٍظٗطاً ًج٘بً ّطٍى هخل اًتػبثِ هى ٍحٛوتِ ثسحبًِ يلوِ ثت٧٠ٓم ّٚ٘ ٪م

 .الطسبل٘ٔ؟ ح٘بتِ ق٘لٔ السيَات تلٛن ْٖ ٗ٭اظضُ ٪ى ثسل ٮق٠ٖبً التَح٘سٗٔ زيَاتِ

 يي التحطٕ سج٘ل ْٖ الًو٘ب٧ التٗبل٘س يي التحلل ًطٗس ٮش ًحي! الزل٘ل ٪ستبشًب: ٮسطائ٘لٖ قبلت

 الٗسٗس ثْطٍى ٌْ٘سز ًٓسِ تَْاُ ٚوب ٗٓسطّب التَضآ، ْٖ حَٛوبً اًٝز٘لٖ ثجَست ًطتؿٖ ٟ الحٕ،

 شا٘ ْٖ التَضآ ًػَظ تستًطؾَا ٪ى ًطرَٚن اٝسطئ٘لَ٘ى الك٠ة ٌْحي شا٘ ٍٮش الٌْٛٔ، ضئ٘س

 .ّطٍى يل٢ العٍض اْٝتطا٧ات ٍشٗب٘

 يلْ٘ب ٫ًتٖ ٪ُذط١ هَاؾ٘ى ْٖ ٮل١ب الًزل ٖػٔ ًٗلِ ْٖ ٧ ٗرك٢ لن ثَست ٍلٛي ٪رل،: الوٌبنط

 :الٗػٔ ًع ٍٮل٘ٛن

 392: ظ يٗبئسًب،                        

 اغٌى ٖن: ٖبلَالِ ّطٍى يل٢ الطًت ٪روى الزجل هي الٌعٍل ْٖ ٪ثك٫ هَس٢ ٪ى الطًت ض٪١ لوب ٍ» 

 ْٗبل. ٪غبثِ هبشا ًًلن ٟ هػط ٪ضؼ هي ٪غًسًب الصٕ الطرل هَس٢ ّصا ٛى. ٪هبهٌب تس٘ط ٨لْٔ لٌب

 الطًت ٚل ٌْعو. ثْب ٍ٪تًَٖ ثٌبتٛن ٍ ثٌ٘ٛن ًسبئٛن ٨شاى ْٖ التٖ الصّت ٪ٖطاـ ٮًعيَا ّطٍى لْن

 ٍغَضُ ٪ٗسْٗن هي شلٙ ٫ْذص الس٠م يلِ٘ ّبضٍى ٮل٢ ثْب ٍ٪تَا ٨شاًْن ْٖ التٖ الصّت ٪ٖطاـ

 ْلوب. هػط ٪ضؼ هي ٪غًستٙ التٖ ٮسطائ٘ل ٗب ٮلْٙ ّصُ: ْٗبلَا. هسجَٚبً يزلًب ٍغًٌِ ثبٛظه٘ل

 :ٖبل ّطٍى ًٍبز١ ٪هبهِ هصثحبً ث٢ٌ ّطٍى ًهط

 لٜٚل الطًت رلس. س٠هٔ شثبئح ٍٖسهَا هحطٖبت ٍ٪غًسٍا الُس ْٖ ْجٛطٍا للطثّ ي٘سٗ َساً

 هي ٪غًستِ الصٕ ضًجٙ ْسس ٖس ًِٛ ٮًعل ٮشّت لوَس٢ الطة ْٗبل. للًت ٖبهَا حن ٍالططة

 لِ ٍسزسٍا هسجَٚبً يزلًب لْن ٍغًٌَا ثِ ٪ٍغ٘تْن الصٕ الكطٕٗ يي سطًٗبً ظاََا. هػط ٪ضؼ

 (.8 -1: 32 ذطٍد) هػط ٪ضؼ هي ٪غًستٙ التٖ ٮسطائ٘ل ٗب ٨لْتٙ ّصُ: ٍٖبلَا لِ ٍشثحَا

 الٌٗل ْٖ ذّٓ ٮًِ ثل ثَست، السٚتَض الٗس هي ْطٗٔ ٠ْ شا٘، َّ ٪رل..  ّبُ: .. ٮًز٘لٖ قبلت

 .غطاحتْب يل٢ اٙٗبت ّصُ ٮلِ٘ تٌسجِ هب ّطٍى سبحٔ يي ترٓ٘ٓبً

 ثبلتوبس الصّجٖ الًزل غًٌٔ ٖػٔ الطسَل ّطٍى يل٢ تٓتطٕ ْٯًْب تٌهطٍى، ٍٚوب ٪رل: الوٌبنط

 .هٌِ ٗلتوسَُ ٪ى زٍى الزجل َْٔ هصثحبً الزسٗس اٝلِ لْصا ث٢ٌ ٍ٪ًِ ٮسطائ٘ل، ثٌٖ هي
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 ي٘سٗ َساً: »ّطٍى هٗبلٔ هي التػطٗح ٌْْب٘ «ٮلِ ٮًِ ٗٗل لن ّطٍى ٪ى» ثَست ت٫ٍٗل ضَن ٍ

 للطة ي٘سٗ! للطثبً٘٘ي يعا٧ٖ ثل ، تًبل٢ لِ ي٘ساً الزسٗس لٞلِ الوصثح ثٌبٗٔ تًُتجط ٟ ح٘ج! «للطة

 ٍٮي٠ًبً ثل ْحست، الًزل ثطثَث٘ٔ هٌِ ٮٖطاضاً ّصا ٍل٘س التَضآ ّطٍى ًٌِٗ٘ هب ٍّصا ٪رل، الزسٗس؟

 !!!.الزسٗس الطة لْصا ٍالً٘س ثبلسطٍض

  الزبًج٘ي ضاي٢ ّطٍى ٪ى الهبّط ٍ» التبلٖ ثتَرِْ٘ ثَست ٗطٗس هبشا ضًطٕ ل٘ت ٍ

 393: ظ يٗبئسًب،                        

 !.«لٞلِ ي٘ساً ٍ٪يلي هصثحبً الزسٗس لٞلِ ْج٢ٌ

 .ي٘ساً؟ لِ ٪يلي: ٍ٪ذ٘طاً هصثحبً، لِ ٍث٢ٌ غًٌِ: ٪ى الزسٗس، اٝلِ ٮل٢ ٮل١ب ٗتزْبى ٟ الزبًجبى ْْل

 اٛضؾ٘ي، السوَات ٮلِ الً٘س، لِ ٪يلي الصٕ ثبٝلِ ٪ضاز ٪ًِ: اٙذط الزبًت ت٫ٍٗل ٗوٛي ّل ٪م

 ٝي٠ى هجطضاً الزسٗس اٝلِ اذت٠ِ ٗػجح ٪ْْل! الزسٗس اٝلِ غًٌٔ ٍَّ اٍٛل للزبًت تطه٘وبً

 !.اٛثػبض ٪ٍُلٖ ٗب ْتسثطٍا ٪ٟ! للٗسٗن الً٘س

 ظازّن ٪ًِ حبل! الًزل لػًٌٔ ٮربثتْن ْٖ لْطٍى َسضاً ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٮسٛبت ًٗتجط ْْل ثًسئص ٍ

 لْن ث٢ٌ ٪ى ثْزٔ ظازّن حن..  حلْٟ٘ن هي ٮلِ٘ ٗطَجَى هب ذ٘ط لْن اذتبض ٪ى ضَجًٔ ؾ٠لْن ْٖ

 :ض٪ٍُ ٮش ٖبلَا ٪ى شا٘ ٖجل ؾلَا ٪ًْن ْٗٛٓن ٪ْلن! لٞلِ ي٘ساً ٪يلي ٍ٪ذ٘طاً هصثحبً،

 !!!.ٮسطائ٘ل ٗب ٨لْتٙ ّصُ

 ٍهي شلٙ ٮل٢ زيتِ التٗ٘ٔ ح٘ج غٌى ْ٘وب هًصٍضاً ّطٍى ٚبى ْٗس! ٪ُستبش ٗب هْلًب: اثطً٘بل ضثٖ

 ٪ى ٮل١ب لْطٍى شًت ٠ْ ٮشاً الهطٍِ، ثلُت هْوب ٍارجٔ الٌٓس يل٢ الحٓبل ٪ى ايتجبضاً التٗ٘ٔ، زٌٗٛن

 .الوٓسسٗي الؿبل٘ي يي تٗ٘ٔ ثَارجِ ٪ت٢

 الًزل غًٌٔ ٖػٔ ْٖ السبلٓٔ اٙٗبت ٪ى: التَضآ ّطٍى ٮيصاض ْٖ ت٫ٍٗلٛن ٗعّٗ هب ٪ٍل: الوٌبنط

 اغٌى ٖن» هٗبلتْن ٮل١ب ّسزٍُ، ٪ٍ شلٙ يل٢ ّطٍى ٪رجطٍا ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٪ى ٮضبضٓ ٍٟ ْْ٘ب زٟلٔ ٟ

 ٍٮًوب الوزسؤ، غًٌٔ ٪يطِ غبًًبًٟ لست ٮًٖ: اٝيتصاض ٪ٖل لِ ٚبى ْٗس «٪هبهٌب تس٘ط ٨لْٔ لٌب لْب

 هٌِ ٪زل ٧ٗ ضٖ ٗٛي لن ٪ضازٍُ لوب ٍٮثطام ٮغطاض ٌّب٘ ٚبى ٍلَ زيَتِ، ْٖ هَس٢ ٪ذلّ ًجٖ ٪ًب

 .ٍحبضبُ! ًٗطِ غبًًبً ٚبى ٪ًِ يل٢



314 
 

 لِ شّج٘بً رسساً يزلًب لْن غٌى ٪ى هجتُبّن هي ٪ٚخط ْٖ ٪ربثْن ْلوبشا ٍّسزٍُ ٪رجطٍُ ٪ًْن لٌٓطؼ

 هي ٗٓط ٪ٍ هٌهطُ، لٗجح ِْ٘ ٗطَجَا ل٠٘ٛ الك٘ي هي يزل غًٌٔ ْٖ لْن ٗحتبل ٪ى ثسل ذَاض،

ٔنٛ ثِ، ٪ربثْن هب ثُ٘ط ٗٛ٘سّن ٪ٍ روًْن،   هي ٪ًِ هٌِ َبثطٓ سبثٗٔ ٮل١ب الل١ْ

 394: ظ يٗبئسًب،                        

 !.ٍحبضبُ  تًبل٢ الل١ِ حطهْب التٖ الصّج٘ٔ الوزسوبت غٌّبو

 َساً: ٖبئلًب ٌٗبزٕ حن الزسٗس لٞلِ ٪هبهِ هصثحبً ٗجٌٖ ٪ى الًزل غًٌٔ ثًس زيبُ الصٕ ْوب ثًسئص ٍ

 !.شلٙ ٮل٢ ٗسيَُ ٍلن! للطة ي٘س

 الصٗي ثتٓسٗٔ لَ ٍالٌٓ٘س الٌٓس ٍٖبٗٔ ٟ ٛرلِ، الوْن ٍتٓسٗٔ اّٛن غ٘بًٔ ٮل١ب ل٘ست التٗ٘ٔ ٮى حن... 

 ٪يوبل ْٖ التَح٘س ٚلؤ تحٕٗ٘ ٛرل الوتَاغلٔ التؿح٘بت ٮل١ب اًٛج٘ب٧ ٍن٘ٓٔ ٚبًت ٍّل ثزصٍضُ،

 ًطط ْٖ التٗ٘ٔ لًسم ًت٘زًٔ شلٙ ٚل ٍهجًس، ٍشث٘ح ٍضطٗس ٖت٘ل ث٘ي تطاّن ٍٚوب الجططٗٔ، الٗلَة

 لِ َٗٛى ٪ى زٍى اٛغٌبم ٗٛسط الس٠م يلِ٘ الرل٘ل ٮثطاّ٘ن ْْصا الزبّل٘ٔ، ًًطات ٍٮذٓبٔ الحٕ

 التٖ الٌبض رح٘ن ْٖ ٪لَُٗ لٗس ٍ هططٚ٘ي، ٚبًَا ٚلْن الجلس ٪ّل ٪ى ضَن الل١ِ، ٮل١ب ًبغط ٌّب٘

 .اٛذسطٗي الل١ِ ْزًلْن ٚ٘ساً ثِ ٫ْضازٍا ٍرَْزّن ّوْن ثجبلٍ ٪رزَّب

 ٪ى ضَن ٍَْٗى، هوب ث٫ٚخط ه٫هَلْن ْٖ ْ٘ز٘جْن الؿبل٘ي الططشهٔ ّ٭٧ٟ ّطٍى ٗتٖٗ ّْٛ٘ شا٘ ٮش

 .هَحسٗي ٚبًَا ٮسطائ٘ل ثٌٖ هي هتَْطٓ يسٓ ٌّب٘

 «1» اٛلوبًٖ ٌْسض السٚتَض

 غبحت ٚوَس٢ ضسَل يْس ْٖ ضسَل ٮضسبل ًٗٔٗل ْْل ًج٘بً، ٗٛي لن ّطٍى ٍلٛي ٪رل: ... 

 .يبلو٘ٔ؟ يبهٔ ْصٓ ضطًٗٔ

 ٍت٫تٖ، هؿت ٚوب ّبضٍى ًجَٛٓ يل٢ التَضآ تػبضٗح ٌْسض الٗس ٗزْل ّٚ٘ ضًطٕ ل٘ت: الوٌبنط

 تلٛن يل٢ ٗٗؿٖ رْلٍ يل٢ ٪ْزْل الزْل؟ يي ٗحٖٛ استجًبزاً الٌع، هٗبثلٔ ْٖ ارتْبزاً ْْل

 .التَضآ؟ ْٖ الٌػَظ

 ّصُ ٚبًت لَ ّٖ ْٯًوب ْصٓ، ضطًٗٔ غبحت ضسَل يْس ْٖ حبً٘ٔ ضسبلٔ استحبلٔ ٖػٔ ٪هب ٍ

  ٮلِ٘ ٪ضسل هب ٮل٢ الطسبلٔ ٍ٪هب ، اٍٛل٢ يي ترتلّ ثططًٗٔ هستٗلٔ ٪ٗؿبً الطسبلٔ
__________________________________________________ 

  ًٍجِ٘ الٗط٨ى يل٢ ضزاً ٪لِٓ الصٕ الحٕ ه٘عاى ٚتبثِ ْٖ/ -(1) 
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 395: ظ يٗبئسًب،                        

 َٗح٢ ضسبٟتِ، تجلٍ٘ ْٖ ًٍبغط ٍ٪ظضُ هَس٢ ٍظٗط ٚبى ْٯًِ ْٛلّب، لْطٍى ٚبى ٚوب اٍٛل الطسَل

 ، لوَس٢ ٚبًت التٖ ّٖ اٛغل٘ٔ ٍالطسبلٔ الَحٖ ٪ى ٮل١ب ، هَس٢ ٮل٢ َٗح٢ ٚوب الَحٖ ٪ًجب٧ ٮلِ٘

 .ثبلَحٖ ٗتجًِ ٍّبضٍى

 ٚلّوِ الل١ِ ٪ى( 1: 7 ذطٍد) ٍهًِ هَس٢ هى ًٍج٘ٛبً ًٍبغطاً ٍ٪ظضاً ٍظٗطاً ّطٍى تًتجط التَضآ ٮى ٪رل

( 20 ٍ 8 ٍ 1: 18 يس) لْبضٍى الطة ٍٖبل( 8: 107) ٍهٌٓطزاً« 1» هَس٢ هى الططًٗٔ ٪ُهَض ْٖ

 ( ...8: 12 غوَ 1) ٍّبضٍى هَس٢ الطة ٍ٪ضسل

 ٗٛلّن ٚبى ضثِ ْٯى ٮسطائ٘ل لجٌٖ -التَضآ ظين ْٖ -الصّجٖ الًزل ٗػٌى ٚبى ح٘ي ْٖ س٘وب ٟ ٍ

 ٍالطٗبسٔ للٌَْٛت ٍالًهؤتَنِ٘ٓ ثبلوزس تَغِ٘ٓ ْٖ ٍٗجبلٍ ٍاٝهبهٔ، للْٛبًٔ اًتػبثِ ْٖ هَس٢

 الًٌبٗٔ ْٖ ٍظاز اٝرتوبو، ذ٘ؤ ٍسٌسأً الططًٗٔ ٍتًل٘ن الركبٗب ٍتٛٓ٘ط للتٗسٗس السٌٗ٘ٔ

 -12: 24 ٍ 28 ذطٍد) تطغًْ٘ب ٍ ٍتلٌَْٗبتعٌْٗ٘ب ٍالجْب٧ للوزس ًَْٚٔ لخ٘بة الؿبْٖ ثبلتٓػ٘ل

32.) 

 ٪ى ثسل ضثِ سج٘ل يي ٗػس ح٘ج الؿبل، الَحٌٖ ْٚصا ضسَلٍ اًتػبة ْٖ ٪رْلِ هب التَضآ ٮلِ َْٗل

! ... الوتَاغلٔ ثبلتؿح٘بت يٌِ ٗػسٛ ٪ى ثٓسٓلَ الَحي يجبزٓ يل٢ الجسكب٧ السص١د ٍٗحطؼ! ٮلِ٘ ٗسيَ

 اٙلْٔ غبئٍ ّطٍى ًجِ٘ الطة ٗزْل ٚبى ٪م! ٍهحتسُ الوطسٙل هٌعلٔ يل٢ للٗؿب٧ ضسبلٌٔ ٪ْْل

 الٛصة الل١ِ يل٢ تٓتطٕ ّٚ٘ اٍّٛبم ٍذطاْبت اٛح٠م اٛؾُبث ّصُ هي ٠ٍُٗ ْ٘ب! الصّج٘ٔ

 يل٢ الوستًبى ٍالل١ِ! الؿ٠ل ٮل١ب الحٕ ثًس هبشا! تػطَْى ٍ٪ى! ت٭َْٛى ٢ً٫ْ الٛطام ٪ًج٘بئِ ٍيل٢

 .؟!تػَٓى

 !.الٛتبث٘ي ث٘ي ْْ٘ب ًٗبضى لٖٛ ّطٍى ٖػٔ ْٖ الٗط٨ى َٗٗل ْوبشا: اٛسّٗ
__________________________________________________ 

 (1) 

 (1: 11 ٍٟ 43: 12 ٍ 8: 7 ذطٍد) ْٖ ٚوب ٍّطٍى هَس٢ ٚلن الل١ِ ٪ى هَاؾى ح٠حٔ ْٖ/ -

 396: ظ يٗبئسًب،                        

 :الٗط٨ى ْٖ ّطٍى
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 يي الػبلح٘ي الوكْطٗي ّ٭٧ٟ ٔسبح ٌٗعُ ٍ٪ًج٘بئِ الَحٖ لٛتبثبت ٍضيبٗتِ ثْ٘وٌتِ الٗط٨ى: الوٌبنط

 اٛذكبض ضَن الَاحس، اٝلِ ٮل٢ الٌبس زيَٓ ْٖ الٗسٍٓ الْسآ ًٍٗتجطّن ٍضشٗلٔ، س٧َٚ ْطٗٔ ٚل

 شا٘ ٍثًس هططٚ٘ي، ٪َٖام هى الطط٘ هى الح٘بٓ ٖ٘ؤ ّٖ ْوب الك٘جٔ، لٌَٓسْن الوحك٥ؤ الوحت١ؤ

 ٠ٚ التٗ٘ٔ؟ هى التَح٘س ضٍح ثج ثٖ الوٗسس ه٫هَلْن الل١ِ ٪ًج٘ب٧ ٌٗبل ٪ى الووٛي هي ْْل ٍشٗب٘

 ٪غلْب ٪ى ثوب رصٍضالسٗي لتحٕٗ٘ الوٛطه٘ي ّ٭٧ٟ هي الوتَالٔ التؿح٘بت تلٛن هى ٮل١ب! ٍّٚ٘

 ٗٗؿ٢ ٍٖس ثل الًبلو٘ي، ٖلَة ْٖ ًٍططُ ثخ٥ِ هي السٗي ٪غل ْٖ التٗ٘ٔ هى ٗوٛي ٍّٚ٘ التَح٘س،

 .ٍضيبتِ زيبتِ يل٢ التٗ٘ٔ ربظت لَ قلًِ يٌس ٗزت٢ٌ هكلًِ ْٖ السٗي يل٢

 : ...َٗٗل ٍٚوب ٖٟ٘ؤ ثتػبضٗح هسٍٟٗٔ غطذٔ ّطٍى ٖػٔ ْٖ ٗػطخ الٗطاى ٍٮى ٪رل،... 

ن ٍ»   هؿح٘بً الؿَؾب٧ ّصُ ْٖ ٚبى ْٯًِ! الٌجٖ ّطٍى ٟ الؿبل، الولحس السبهطٕ «السبهطٕ ٪ؾل١ْ

 ... ل٘ٗتلَُ ٚبزٍا ٖس ذ٠ِْ يل٢ ٪غطٍا ٪ًْن ٮل١ب التَح٘س، يل٢ ٮسطائ٘ل ث٢ٌ تَٗٗن سج٘ل ْٖ

 سرّ٘ الًعم ؾًّ٘ ٚبى -ٍحبضبُ -ّطٍى ٪ى: التَضآ تػبضٗح هي ثَست ٗست٫ًسِ هب ضَن ٍ

 .ٍالتَثٔ الركبٗب هٌِ تٛطضت ٍ٪ًِ التزطثٔ، ْٖ ٍاًٝحطاِ الت٫ح٘ط سطٗى الط٪ٕ

 ٍالًػؤ ال٘ٗ٘ي اٝٗوبى هساضد ثطت٢ الوْ٘ؤٌ، الربلسٓ تػبضٗحِ ْٖ ٗػِٓ الٗط٨ى ًزس شا٘ ْطَن

 ًٍج٘بً لوَس٢ ٍٍظٗطاً ذل٘ٓٔ ٍ ٍ٪ظضاً ًبغطاً ًٗتجطُ ٚلِ لصلٙ الت٫ح٘ط، ٍَٖٛٓ الط٪ٕ ٍسساز ٍالكْبضٓ

 (.35: 25 ٍ 163: 4) هًِ

 رب٧تْن هب ثًس هي( »93 ٍ 54 ٍ 51: 2) ًٗجسًٍِ الًزل اترصٍا ٪ًْن ٮسطائ٘ل ثجٌٖ ٌٗسٟز ٍ

 ٍٚصلٙ السً٘ب الح٘بٓ ْٖ شل١ٔ ضثْ٘ن هي َؿت سٌ٘بلْن الًزل اترصٍا الصٗي ٮى( »153: 4) «الجٌٟ٘بت

  تًبل٢ الل١ِ يل٢ اْتطٍا ح٘ج( 152: 7) «الوٓتطٗي ًزعٕ

 397: ظ يٗبئسًب،                        

 الًزل غًٌٔ ًسجٔ يلِ٘ اذتلَٗا ح٘ج ّطٍى الل١ِ ًجٖ يل٢ ٍاْتطٍا ضطٗٛبً، لِ الًزل ثبتربشّن

 :اترصٍُ الصٗي ّن ًْن٪ ضَن الصّجٖ،

 ْٗسْٗن ٍٟ ٗٛلوْن ٟ ٪ًِ ٗطٍا ٪لن ذَاض لِ رسساً يزلًب حلْٟ٘ن هي ثًسُ هي هَس٢ َٖم اترص ٍ» 

 ضثٌٜب ٗطحوٌب لن لئي ٖبلَا ؾلَا ٖس ٪ًْن ٍض٪ٍا زْٗ٘ن ْٖ سٔٗٙفَ ٍلوب. نبلو٘ي ٍٚبًَا ٮترصٍُ سج٘لًب

 ذلٓتوًَٖ ثئسوب ٖبل ٪سٓبً. َؿجبى َٖهِ ٮل٢ هَس٢ ضرى ٍلوب. الربسطٗي هي لًٌَٛي لٌب ٍُٗٓط

 الَٗم ٮى ٪م٘ اثي ٖبل ٮلِ٘ ٗزط٢ُ ٪ذِ٘ ثط٪س ش ٍ٪خ اٛلَاح ٪ل٢ٗ ضثٛن ٪هط ٪يزِلْتن ثًسٕ هي
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 -148: 7) «الهبلو٘ي الَٗم هى تزًلٌٖ ٍٟ اٛيسا٧ ثٖ تَطوتٕ ٠ْ ٗتٗلًٌَٖ ٚبزٍا استؿًًَٖٓ

150.) 

 حت٢ ٮلِ٘ ٗزط٢ُ ثط٪سِ هَس٢ ٫ٗذص ْلوبشا السَزا٧ الوًطٚٔ ّصُ ْٖ هصًجبً ّطٍى ٗٛي لن لَ: ضثٖ

 !.«ٗٗتلًٌَٖ ٍٚبزٍا استؿًًَٖٓ» ٪ًْن: اٝيتصاض ٮل٢ ٗؿكط

 ل٘ٔرجطُ هَس٢ ٗت١جى لن ْوبشا ؾلَا ض٨ّن ٪ًِ ْْ٘ن، ٍّطٍى حسث ْ٘وب لطثِٟ َؿجبً ٮلِ٘ رط١ُ: الوٌبنط

 ثَارجِ ٖبم ح٘ج ؾ٠لْن ْٖ هًصٍضاً ٚبى ٍٮى ّصا ٗؿلَا، ٪ى ٖجل هَس٢ ٗطرى ٍلٖٛ حسث، ثوب

 الطّحوي ضثٛن ٍٮى ثِ ُْتٌٙتُن ٮًوب َٖم ٗب: »هٗبلتِ ٮل٢ ٗػَُا ٍلن ٗٗتلًَِ ٍٚبزٍا استؿًَُٓ ح٘ج ٮل٢

 هب ّطٍى ٗب ٖبل. هَس٢ ٮلٌ٘ب ٗطرى حت٢ يبٚٓ٘ي يلِ٘ ًجطحٓ لي ٖبلَا. ٪هطٕ ٍ٪قًَ٘ا ْبتجًًَٖ

 ٮًٖ ثط٪سٖ ٍٟ ثلح٘تٖ ت٫ذص ٟ ٪م ٗبثيَ ٖبل. ٪هطٕ ٪ًْػ٘ت تت١جًيِ ٪ل١ب ؾلَا ض٪ٗتْن ٮش هًٌٙ

 (.94 -90: 20) «َٖلٖ تطٖت ٍلن ٮسطائ٘ل ثٌٖ ث٘ي ْطٖت تَٗل ٪ى ذط٘ت

 ح٠ح٘ي هَس٢ ٍايسًب ٍ: »َ٘جتِ ق٘لٔ َٖهِ ْٖ ٗرلّ ٪ى ٪هطُ ح٘ج ٪هطٕ؟ ٪ًْػ٘ت: ٖبل ٮًوب ٍ

 َٖهٖ ْٖ اذلٌٖٓ ّطٍى ٛذِ٘ هَس٢ ٍٖبل ل٘لٔ ٪ضثً٘ي ضثِ ه٘ٗبت ْتن ثًطط ٍ٪تووٌبّب ل٘لٔ

 (.142: 7) «الوٓسسٗي سج٘ل تتجى ٍٟ ٍ٪غلح

 398: ظ يٗبئسًب،                        

 هب ًْل ٍٖس ْْ٘ن، ٗػلح ٍ٪ى ْسبزّن ْٖ اتجبيْن يسم يلِ٘ ًٓطؼ ٚبًت شا٘ ٮش ذ٠ْتِ ْٯى

 ٛهط ثل الر٠ْٔ، تػبضٗح ٌٗبْٖ ٧ٚ لطٖ ٟ َٗثرِ هَس٢ ٍلٛي الػطٗح، الر٠ْٔ ٖطاض يلِ٘ ٪ه٠ُ

 يبرلًب، ٮلْ٘ن ٗطرى لٖٛ ٮلِ٘، ٍٗٓبضْٖن هَس٢ ٗتجى ٪ى ٍَّ ثِ، ٗػطّح لن ٍٮى لَاظهْب هي ٗطاُ ٚبى

 ٮسطائ٘ل ثٌٖ ث٘ي تٓطٗٗبً هٓبضٖتْن ْٖ ٪ى الر٠ْٔ ٖطاض هي نٌٌت ٪ًٌٖ هَس٢ يل٢ ٗحتذ ٍّطٍى

: 20) «َٖلٖ تطٖت ٍلن ٮسطائ٘ل ثٌٖ ث٘ي ْطٖت تَٗل ٪ى ذط٘ت ٮًٖ» َٖلٙ ْٖ الوطاٖجٔ ٍتط٘

 ِْ٘ ٚبى ٮل٘ٙ ْبضٖتْن ٍٮشا ٍحستْن يل٢ الوحبْهٔ اٝغ٠ح ْوي ٪غلح،: َٖلٙ لوٛبى( 94

 .ٗطيبّن ضاو ث٠ ٗجَٗى ٮش ثٌْ٘ن تٓطٖٔ

 ْٖ ضُ «٪ ذبلّ ّطٍى ٪ى ٟ ٮسطائ٘ل ثٌٖ ًْلٔ هي لُؿجِ ٮل١ب َٗثرِ ٟ الس٠م يلِ٘ ْوَس٢

. ؟ هَس٢ ٗب َٖهٙ يي ٪يزلٙ هب ٍ: »ّٛصا هَس٢ ٗس٫ل  تًبل٢ الل١ِ ٪ى ٍٚوب -ٍحبضبُ -ذ٠ْتِ

 ٍ٪ؾلْن ثًس٘ هي َٖهٙ ْتٌب ٖس ْٯًب ٖبل. لتطؾ٢ ضة ٮل٘ٙ ٍيزلت ٪حطٕ يل٢ ٪٧ٍٟ ّن: ٖبل

 ٪ْكبل حسٌبً ٍيساً ضثٛن ًٗسٚن ٪لن َٖم ٗب ٖبل ٪سٓبً َؿجبى َٖهِ ٮل٢  هَس٢ ْطرى. السبهطٕ
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 هَيس٘ ٪ذلٌٓب هب ٖبلَا. هَيسٕ ٫ْذلٓتن ضثٛن هي َؿت يل٘ٛن ٗحل ٪ى ٪ضزتن ٪م الًْس يل٘ٛن

 يزلًب لْن ٫ْذطد. السبهطٕ ٪ل٢ٗ ْٛصلٙ ْٗصٌْبّب الَٗم ظًٔ هي ٪ٍظاضاً حٔوٟلٌب ٍلٌٛب ثوٓلٌٛب

 ٗولٙ ٍٟ َٖلًب ٮلْ٘ن ٗطرى ٪ل١ب ٗطٍى ٪٠ْ. ٌْسٖ  هَس٢ ٍٮلِ ٮلْٛن ّصا ْٗبلَا ذَاض لِ رسساؼ

 ْبتجًًَٖ الطّحوبى ضثٛن ٍٮى ثِ ْتٌتن ٮًوب َٖم ٗب ٖجل هي ّطٍى لْن ٖبل ٍلٗس. ًًٓبً ٍٟ ؾطاً لْن

 (.91 -83: 20) «هَس٢ ٮلٌ٘ب ٗطرى حت٢ يبٚٓ٘ي يلِ٘ ًجطح لي ٖبلَا. ٪هطٕ ٍ٪قًَ٘ا

 ل٘هْط ٮل١ب يلِ٘ ٍتجٛ٘تبً ثِ تٌسٗساً «َٖهٙ يي ٪يزلٙ هب ٍ» هَس٢ ًجِ٘ الطة س٭ال ٗٛي لن ْٯًِ

 ٍاستًزبلًب الر٘ط ٮل٢ سجبٖبً «لتطؾ٢ ضة ٮل٘ٙ يزلت ٍ: »للٌبس شلٙ ْٖ يصضُ رَاثِ هي

 ... للٗبئٙ

 399: ظ يٗبئسًب،                        

 ٗب: »ٚوخلِ هسيٍَى ٮل١ب  تًبل٢ ٮلِ٘ الصّبة ْٖ هػبحجتْن لعٍم ِْ٘ ٗٛي لن السيَٓ ًع ٍٮى ٪رل

 (.80: 20) «اٛٗوي الكَض ربًت ٍٍايسًبٚن يسٍٚن هي ٪ًزٌ٘بٚن ٖس ٮسطائ٘ل ثٌٖ

 الًزل اترصتن حن ل٘لٔ ٪ضثً٘ي هَس٢ ٍايسًب ٮش ٍ: »َّ ٮل١ب ٗٛي لن الوً٘بز ّصا ْٖ اٛغل لٛي ٍ

 (.51: 2) «نبلوَى ٍ٪ًتن ثًسُ هي

 ٨ٗت٘ي، ْٖ ٚوب الس٠م، يلِ٘ لوَس٢ ٍذبغ٘ٔ اٍٛل٢، ْٖ ٚوب ٮسطائ٘ل، لجٌٖ يبهٔ: هَايستبى ٌْْب٘

 ثطثِ ٮٌٗبسِ ثًس التَضآ ٪لَاح يلِ٘ تٌع١ل ٍٖس الطئ٘سٖ، ٍالْسِ اٛغ٘ل الوٗػَز َّ ٚبى ٍلٗس

 ْٖ ٗٛي ْلن شا٘ ٍٮش يلِ٘، اٛلَاح ًعٍل ٗطبّسٍا لٖٛ ٍايسّن ٍٮًوب ل٘لٔ، ٪ضثً٘ي ثِ ٍذلَتِ

 ٪٧ٍٟ ّن ٖبل: »٪حطُ يل٢ ٚبًَا ٪٧ٍٟ ٍّن ْْ٘ن ّطٍى ذلّّ ْٯًِ تَث٘د ٪ٕ َٖهِ يي استًزبلِ

 .. «لتطؾ٢ ضة ٮل٘ٙ ٍيزلت ٪حطٕ يل٢

 ثٌٖ ٚصثكب٧ ٮلِ٘ ٧ ل٘جك٢ ٗٛي لن ٍيسُ ٍٮًزبظ ضثِ للٗب٧ ّ٘وبًِ يل٢ الطسَل هَس٢ ٮى ٪رل

 ّطٍى يل٢ ٟ تٌسٗس ٠ْ ٮشاً ثًسُ، ثِ ٗٔجتلَى يوب َبْلًب ضثِ ٮل٢ َٖهِ يي ًٗزل ٍلصلٙ ٮسطائ٘ل،

 !.الس٠م يلِ٘  هَس٢ يل٢ ٍٟ

 :ٮسطائ٘ل؟ ثٌٖ ٪ؾل هي

 لوَس٢ الطة هَايسٓ ٮسطائ٘ل ثٌٖ ؾ٠ل ْٖ اٛغل ٮى: التبل٘ٔ هٗبلتٖ ْٖ تًصضًٍٖ ٪ى ضرب٧: ضثٖ

 ٍضثِٛ نٌَُ هَيسُ ٪ذلّ هَس٢ ٪ى١ ٮسطائ٘ل ثٌَ ض٪ت ْلوب يططٓ، ظازُ حن ل٘لٔ ح٠ح٘ي ٍايسُ ح٘ج

 !.لرَاضُ الصّجٖ الًزل ٮل٢ يجبزتِ يي ْؿلَّا ٚبشث٘ي
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 ٗجتلٖ ث٧٠ٗ ٮلّب  ٍتًبل٢ تجبض٘ الطة هي ْل٘س! ّساّن ٮش ثًس َٖهبً الل١ِ ٗٔؿل ٪ْْل ٍٗلٙ،: الوٌبنط

 ٚبى الوَايسٓ ٫ْغل ٍٗرصل، الوٌبْٕ ًٓبٔ ٍٗهْط ٍٗٛول الو٭هي ٮٗوبى ٗتزل٢ ٍلٖٛ يجبزُ، ثِ

  ٚبًت ٍٮى( 51: 2) «ل٘لٔ ٪ضثً٘ي هَس٢ ٍايسًب ٮش ٍ» ٪ضثً٘ي

 400: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪ضثً٘ي ضثِ ه٘ٗبت ْتنٛ ثًطط ٍ٪تووٌبّب ل٘لٔ ح٠ح٘ي هَس٢ ٍايسًب ٍ: »ح٠ح٘ي ٪ًْب اٛذط١ غَضتْب

 -الجساٗٔ ْٖ ثٌَٮسطائ٘ل ثِ ٌٗٔج٫ٛ لن ٚبى ٍٮى الو٘ٗبت توبم هي ٚبًت الًططٓ ْْصُ( 142: 7...« ) ل٘لٔ

 الخ٠ح٘ي ٌٗبْٖ ٟ اٛضثً٘ي ٪ى الجسْٖٗ ٍهي ثبلٛصة، ٍضثِ هَس٢ ٍاتْوَا ؾلَّا ّْٛ٘ -لْن اثت٧٠ٖ

 .الحػط ثٗطائي هٗطًٍٔ الخ٠ح٘ي هَايسٓ تٛي ٍلن لتساذلْوب،

 ًٛج٘ب٧ ت٫تٖ ٟ التٖ التَضآ ّصُ هي َْٗلٌب ضٛط ٍ٪لّ ٪ستبش ٗب ضٛطاً: ٍٮسطائ٘لٖ اًز٘لٖ: قبلجبى

 شٍزاً ٍ٪ًج٘بئِ الَحٖ ٚتبثبت يل٢ لْ٘وٌتِ الٗط٨ى هي روًب٧ ٍللجططٗٔ لٌب ٍقَث٢ يبضٍ، ثٛل ٮٟ الل١ِ

 !!.ربئط ٍهٌْب السج٘ل ٖػس الل١ِ ٍيل٢ سبحتْن يي ٍتٌعْٗبً ٚطاهتْن يي

 

 :السبهطٕ؟ َّ هي

 «1» اٟهطٗٛ٘ٔ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 ْٖ ٗٛي ٍلن ثبلسبهطٕ، الًزل غبًى ٗس٘و٢ ٪ى الجلساى تَٖ٘ى ٍيلن ثبلتبضٗد الزْل هي ّصا: ... 

 !.سٌٔ ثروس٘ي سل٘وبى ثًس هلٙ الصٕ ٮٟ سبهطٕ، ٍٟ سبهطٓ لِ ٗٗبل ٧ٗ ضٖ هَس٢ يػط

 «2» الًطثٖ ّبضن

 ٖطى ًٍػّ سل٘وبى ظهي ٮل٢ هَس٢ ظهي ٮل٢ الل١ِ ذلٕ ْٖ ٗٗى لن ْٯًِ غطاحٗ، لحٕ ٮًِ ٪رل: 

 هلٙ يوطٕ الولٙ اضتط١ ٪ى ٮل٢ ثبلسبهطٕ، للتسو٘ٔ هٌط٫ ٍٟ سبهطٓ، لِ ٗٗبل هَؾى ثًسُ

 ضبهط ثبسن ثٌبّب التٖ الوسٌٗٔ زيب الزجل يل٢ ٍث٢ٌ ثَظًت٘ي ضبهط هي السبهطٓ رجل ٮسطائ٘ل

 ظّب٧ هَس٢ ثًس الوجٌ٘ٔ سبهطٓ هسٌٗٔ هي ضرل ٮل٢ الصّجٖ الًزل غًٌٔ ًٗع١ ْبلٗط٨ى السبهطٓ،

 !.سٌٔ ٍسجً٘ي ذوسوبئٔ
__________________________________________________ 

 (1) 

 الْساٗٔ روً٘ٔ ٚتبة هي 37 ظ 1 د ْٖ/ -
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 55 ظ الوستٗلٔ تص٠٘ٗتِ ْٖ الًطثٖ ّبضن/ -(2) 

 401: ظ يٗبئسًب،                        

 ٗسو٢٘ ٚبى ًَٗٗة ثي ٗسبٚط ٍلس هي ٍاحساً ٪ى١ التَضآ ْٖ تػبضٗح ٌٍّب٘ ٟ ّٚ٘: الوٌبنط

 ٍٖتئصٚ ّن ٍ هَس٢، هى ٚبًَا ٍيط٘طتِ ضوطٍى ٍلس هي َٓ٘طاً روبً ٍ٪ى( 13: 46 تٙ) ضوطٍى

 تًطٗت تٗتؿٖ الحبل ٍقجً٘ٔ يطثٖ٘، ٚتبةٗ الٗط٨ ٪ى الجسْٖٗ ٍهي( 23: 26 يس) اٛلَِ ٗجلَُى

 يجطت التَضآ ٪ى ٍلَ ثبلسبهطٕ٘، يٌْب ًْجٟط يط٥ثت ح٘ج الطوطًٍٖ ٍهٌْب ْْ٘ب الًطث٘ٔ َ٘ط اللُبت

 !!!.تحٛوَى؟ ّٚ٘ لٛن ْوب السبهطٕ، ثُ٘ط الٗط٨ى ْٖ لًطثت ثبلسبهطٕ الطوطًٍٖ ّصا يي

 (و) زاٍز                        

 

 «:1» الٗط٨ى زاٍز يل٢ الْساٗٔ ٚتبة ْطٗٔ

 الْ٘ؤٌ ٫ْٗي س٧َٚ ثصٚطٗبت الٌجٖ زاٍز ٗصٚط ٖط٨ًٛن َّ ْْب ْحست ٟ: الطسَل٘ٔ ٍالزوً٘ٔ ضثٖ

 الٛطاهٔ؟ يي ٍالصٍز

 ٖتلِ ْٖ ْبحتبل ثْب ٍظ٢ً َّاّب التٖ الزو٘لٔ ظٍرتِ ْٖ ضٗٛبُ ٪ٍ نلن ٪ى ثِ التٌسٗس شلٙ هي ٍ

 ثػَضٓ ضثِ ْبثت٠ُ احسٓ، ٮٟ ٍٛضٗبُ تٛي ٍلن ٍتسًَى تسى يٌسُ ٚبى ٍلٗس ظٍرتِ، ْبهتلٙ

 ٮش. الوحطاة تسَٛضٍا ٮش الرػن ًج٭ُ ٨تب٘ ّل ٍ» َٗٗل ٍٚوب نلن هب لِ تُوخ٥ل ضرل٘ي ث٘ي زي١َٖ

 ٍٟ ثبلحٕ ثٌٌ٘ب ْبحٛن ثًؽ يل٢ ثًؿٌب ث٢ُ ذػوبى ترّ ٟ ٖبلَا هٌْن ْٓعوٍ زاٍز يل٢ زذلَا

 ْٗبل ٍاحسٓ ًًزٔ ٍلٖ ًًزٔ ٍتسًَى تسى لِ ٪ذٖ ّصا ٮى. الؿطاـ سَا٧ ٮل٢ ٍاّسًب تَسكف

 الرلكب٧ هي ٚخ٘طاً ٍشى ًًبرِ ٮل٢ ًًزتٙ ثس٭ال نلوٙ لٗس ٖبل. الركبة ْٖ ٍيع١ًٖ ٪ٚٓلٌْ٘ب

 ْتٌّبُ ٪ًوب زاٍز ٍني١ ّن هب ٍٖل٘ل الػبلحبت ٍيولَا ٨هٌَا الصٗي ٮلّب ثًؽ يل٢ ثًؿْن ل٘جُٖ

 ْبستُٓط
__________________________________________________ 

 الْساٗٔ ٚتبة م 49 ظ 1 د ْٖ/ -(1) 

 402: ظ يٗبئسًب،                        

 (.25 -21: 38) «ه٩ة ٍحسي لعل٢ٓ يٌسًب لِ ٍٮى١ شلٙ لِ ُْٓطًب. ٍ٪ًبة ضاًٚبً ٍذطّ ثطثِ٘
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 شلٙ ضهت ٍٮى ٪زيٙ ٟ ٮشى: ٍٖبل ضصضاً ٍضهبُ ثٌْ٘وب الهبلن يل٢ َؿجبً ٮستطبـ زاٍز ٮى ٪رل

 ٍتسًَى تسى لٙ ٚبى ْٗس اٛهط، ثْصا هٌٖ ٪حٕ ٪ًت! زاٍز ٗب: الطرل ْٗبل ٪ًٓٙ، هٌٙ ؾطثٌب

 لٙ غبضت حن ٮٗبّب، ٮلْ٘بحٓطَهتِ ضَجتٙ اهتس٘ت شا٘ ٍضَن ٍاحسٓ َ٘ط ٍٛضٗٛبُ ٗٛي ٍلن اهط٪ٓ

 .حطهٔ ٍٟ حٗبً لًْسُ تطوٓ ٍلن ظٍرٔ

 حَلِ ٪حساً ٗزس ْلن ثػ٘طٓ ذج٘طٓ ًٓس يي الوٌجًج الحٛ٘ن الَٗل ّصا ثًس زاٍز تلٓت شا٘ ٮش

 ... ضثِ ٮل٢ ٍ٪ًبة ضاًٚبً ٍذط١ ضثِ ْبستُٓط الحبل حٗ٘ٗٔ ٮل٢ ٍْكي اٛهط سط١ ًْطِ

 :الٗط٨ى ْٖ زاٍز

 ثبٝسطائ٘ل٘بت الٗط٨ى تٓسطٍى لٛن هب! الطسَل٘ٔ ٍالزوً٘ٔ اٝسطائ٘لٖ الطٍحٖ ٪ْٗب: الوٌبنط

 تٓس٘طاً ْتزًلًَْب التَضآ اْتطا٧ات ٮل٢ الٗط٨ى ًع يي حٌ٘صا٘ تح٘سٍى ٍلوبشا الورتلٗٔ؟

 .؟!الحٛ٘ن الصٚط ٕٙ

 هٌعلٔ ْٖ تػبضٗح هي الٗط٨ى ْٖ ثوب ًٍعْٗٓب التَضآ يل٢ الوط٭ٍهٔ الٗػٔ ّصُ ْٖ ٫ًذص ًحي ْجٌ٘ب

 الصٚط هي ث٩ٍٕ اٛح٠م اٛؾُبث ّصُ ٪ًتن ترلكَى ٮشاً ضثِٟ، يٌِ ٍهحتسُ -الٛطٗؤ -الطسَل٘ٔ زاٍز

 ٍ» ٮلِ٘ الل١ِ هي ٍاهتحبًبً ْتٌٔ الرػو٘ي ٖػٔ تًتجط ًْٛب ًبح٘ٔ، ٪ٗٔ ٢ْ ثبلٗػٔ لْب غلٔ ٟ الحٛ٘ن

 ٪ًْوب َٓلٔ ح٘ي ْٖ الػطاح ثبلحٕ حٛن ح٘ج ًبرحبً يٌْب ترلع ٍلٗس «ْتٌبُ ٪ًوب زاٍز ني

 ًست ٪ى ضثِ استُٓط ثبلٓتٌٔ ْلوباًتجِ الوحطاة، يلِ٘ تسَ٘ضا ٮش ضرل٘ي ثػَضٓ تػَضا هٗطثبى هلٛبى

 ْبستُٓط» ٗ٭هطٍى هب ًٍٗٓلَى ٪هطّن هب الل١ِ ًٗػَى ٟ هٛطهَى يجبز ٍّن الهلن، ٮل٢ الولٛ٘ي ٪حس

 «ضاًٚبً ٍذط ضثِ

 403: ظ يٗبئسًب،                        

 «ه٩ة ٍحسي لعل٢ٓ يٌسًب لِ ٍٮى شلٙ لِ ُْٓطًب» الل١ِ ٮل٢ «٪ًبة ٍ» الولٛ٘ي ٮل٢ هًتصضاً لطثِ

(38 :25.) 

 :اٛضؼ ْٖ ذل٘ٓٔ رًلِ ٪ى التزطثٔ، ثًس لصلٙ ٍغ٠ح٘تِ ثبلحٕ لحٛوِ ضثِ رعاُ حن

 يي ْ٘ؿلٙ ال١َْ تتجى ٍٟ ثبلحٕ الٌبس ث٘ي ْبحٛن اٛضؼ ْٖ ذل٘ٓٔ رًلٌب٘ ٮًب زاٍز ٗب» 

 (.26: 38) «٪ل٘ن يصاة لْن الل١ِ سج٘ل يي ٗؿلَى الصٗي ٮى الل١ِ سج٘ل

 لحٛوِ ٟ يٌِ، غسضت التٖ الًبزلٔ اٛحٛبم هي ٍَ٘طّب ّصُ ْتٌِ ْٖ ثبلحٕ لحٛوِ ضثِ رعاُ

 .-!حبضبُ -الس٧َٚ الجُ٘ٔ لْصُ ٍاست٘ػبلِ اهط٪تِ اَتػبة ْٖ ٪ٍضٗٛبُ يل٢ ال٠ٮًسبًٖ الزبئط
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 الل١ِ يٌس الطسَلٖ٘ الطٍحٖ الوحتس ثًلَ الس٠م يلِ٘ زاٍز تػّ الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ هي ٪لْ٘ب ٍهب ْْصُ

 الل١ِ ثٯشى رٌسُ ْٗعم ربلَت، يل٢ الْساهٔ ثؿطثتِ ْٗعم، ْٗس الل١ِ، شات ْٖ ٍق٫تِ ٍضسٓ ٍتٌََوٜطُ

 ٨تبُ ٪ى الٌج٘٘ي هي ًٓطٍ يي ٍٗٓؿلِ( 251: 2) ٗطب٧ هوب ٍيلّوِ الولٙ ٪تبُ ٪ى ضثِ ْ٘زبظِٗ ٍٗٗتلِ

 ْٖ ٍٍَٖٓ ثطسٍٓ ٍٗػِٓ( 55: 17) «ظثَضاً زاٍز ٨ٍتٌ٘ب ثًؽ يل٢ الٌج٘٘ي ثًؽ ْؿلٌب لٗس ٍ: »ظثَضاً

 لٛن لجَس غًٌٔ ٍيل١وٌبُ. ْبيل٘ي ٌٚب ٍ الك٘ط ٗسجحي الزجبل زاٍز هى ٍسرطًب: »... ضثِ٘ سج٘ل

 يجسًب ٍاشٚط َٗٗلَى هب يل٢ اغجط(. »80 -79: 21) «ضبٚطٍى ٪ًتن ْْل ث٫سٛن هي لتُحػٌٛن

 لِ ٚل٤ هحطَضٓ ٍالك٘ط. ٍاٝضطأ ثبلًطٖ ٗسجٟحي هًِ الزجبل سرطًب ٮًب. ٪ٍٛاة ٮًِ اٟٗس شا زاٍز

 (.20 -17: 38) «الركبة ٍْػل الحٛؤ ٨ٍتٌ٘بُ هلِٛ ضسزًب. ٪ٍاة

 «1» اٟهطٗٛ٘ٔ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 !.التَضآ ثِ لوح ٍٖس تٛصثًَِ ّْٛ٘ الٌسٖٓ تٓس٘ط ًع ّصا: 
__________________________________________________ 

 (1) 

 49 ظ 1 د/ -

 404: ظ يٗبئسًب،                        

 تَٗ٘ل ْٖ حزٔ ٠ْ ًسٓبً، الٌبض ْٖ ًٌسِٓ الٗط٨ى، َٗإْ ٟ حسٗج ٪ٍ هٗبلٔ ٚل لٌٌسّ ٍٮًٌب: الوٌبنط

 للٗط٨ى ٍْٗبً الس٠م يلِ٘ الٌجٖ اٍزز ٚطاهٔ يي تصٍز ضٍاٗبت هي ًٗبضؾِ هب ٌٍّب٘ ٍَ٘طُ الٌسٖٓ

 ثحسٗج حسٛحٛن هي: َٖلِ الس٠م التح٘ٔ ٪ْؿل يلِ٘ الو٭هٌ٘ي ٪ه٘ط يلٖ يي ٗٔط١ٍ ٍٚوب الٛطٗن،

 ّٛصا ٗٔط١ٍ ٍٚوب الل١ِ، ٪ًج٘ب٧ يل٢ الٓطٗٔ حسٜ ٍّٖ ٍست٘ي هبئٔ رلستِ الٗػبظ ٗطٍِٗ هب يل٢ زاٍز

 .الس٠م يلْ٘وب هحوس ثي رًٓط السبزس اٝهبم يي

 هي زاٍز هي اٍضٗ٘ب اهط٪ٓ ٍلست لوب: »ٚبلتبلٖ تَٗلَى ثوب الرػو٘ي ٖػٔ تطثف التَضآ ٪ىّ ضَن ّصا،

 هسٌٗٔ ْٖ ٚبى ٖس لِ ٍٖبل زاٍز ٮل٢ الٌجٖ ًبحبى الل١ِ ٪ضسل( 27 -6: 11 غوَ 2) العًب شلٙ حول

 ًًزٔ الٌُٖ ٫ْذص. رساً ٚخ٘ط ٍثٗط ٌَن لِ ٌَٖ ٨ٍذط يلِ٘ يعٗعٓ ٍاحسٓ ًًزٔ لِ ْٗ٘ط ٍاحسٗ ضر٠ى

 السجًٌ٘٘ٔ ْٖ ٍ) ٪ؾًبِ ٪ضثًٔ الٓٗ٘ط يل٢ ٍٗطزٜ الطرل ّصا ٗٗتل: زاٍز ْٗبل. لؿِ٘ٓ ٫ٍّّ٘٘ب الٓٗ٘ط

 ٍٗسلف س٘ٛبِْ٘ الل١ِ ٍ٪ى ٪ًْبلِ يل٢ الل١ِ َٖل يي ٍٍث٘رِ لِ هخلٌ ّصا ًبحبى ْبذجطُ( ٪ؾًبِ سجًٔ

 (.12: 1 -12 غوَ 2) «ٮسطائ٘ل رو٘ى ٖسام ثٌسبئِ ٗعًٖ هي ث٘تِ ٪ّل هي يلِ٘
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 ذ٠ِ يل٢ الحٛن ٍْطٗٔ العًب ْطٗٔ ْطٗٔ، يل٢ ٍْطٗٔ َلف يل٢ ثُلف ت٫تٖ ْٯًْب للتَضآ ٠ٍُٗ ْ٘ب

 الًٗل ؾس حٛوبى ٪ؾًبِ، سجًٔ ٪ٍ ٪ضثًٔ ًًبرِ هي ٗ٭ذص حن الًٌزٔ ٨ذص ٗٗتل ٪ى: الًسل

 ٮشا ٮشا ٮق٠ٖبً للسم ّسض زٍى سطٔ هب ٪ؾًبِ ٪ضثًٔ َطاهٔ: التَضآ ْٖ السطٖٔ ْحٛن ٍحبضبُ،

 ٪ى ٮٟ يلِ٘ ْل٘س َػجْب اى ٪هب( 2 -1: 22 ذط) ثٌٓس ًٓسبً ٗٗتل ْٯًِ ٍهبت ْؿطة ٌٗٗت ٍرس

 ْطؼ ٪ى حبل( 8 -1: 6 ٟ) ٮحن شث٘حٔ ثٛجص ٍٗٛٓط الًَؼ ذوس يلْ٘ب ٍٗعٗس يٌْب ًَٗؼ

 !!.ًػَغْب ذ٠ِ يل٢ التَضآ زاٍز ٗحٛن ّْٛ٘ سطٖتْب ٟ الًٌزٔ َػت الس٭ال

 .ْْ٘ب ًٗبضى ٍلٖٛ التَضآ ْٖ زاٍز ٖػٔ يلوب٬ًب ٗستًطؼ ٪ى ضرب٧: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 405: ظ يٗبئسًب،                        

 هي اٛذ٘طٓ ٪ٗبهِ ٍتٛسٛضت الٗج٘حٔ ثبلوًبغٖ اثتلٖ...  الطة هحجَة ًٌٖٗ زاٍز: ثٔست السٚتَض

 تصٚط ْلوب. الحس َْٔ يه٘وبً «ضجى ٍثت اٍضٗ٘ب» ٖػٔ ْٖ شًجِ ٚبى ٍلٗس الوتًسزٓ ثبلعزٍاد يوطُ

 ٍثًسئص  تًبل٢ ٍاستُٓطُ ضثِ٘ تَث٘د ٍتحوٛل الطهبز يل٢ ربلسبً هُجطا٣ التَثٔ ْٖ ٪ذص ٍظل١تِ َٓلتِ يي

 ٍاٟؾكطاة ٍالٓزَض الٓسَٔ ٍ٪لَاى الٗتل ٍتَاتط ٖبضئ ٍغًَثبت هًبض٘ سلسلٔ ح٘بتِ غبضت

 .ٍاثطبلَم ٍٍاهٌَى تبهبض ٖػٔ هي ثِ الحبْٔ الْوَم حس٘ ًٍٗلن( 10: 12 غوَ 2) ث٘تِ ْٖ

 ٍٮل٢( ... 6: 55 هع) ٖلٖٗ هي ٪سٛي ٍلٖٛ ٪ضٗس ح٘ج ٪ق٘ط حوبهٔ ٌٚت ل٘ت! ٠ٍٕٗ: ٗػطخ ٪ذص

 .ٗعاض اٙى ح٘ج غَْ٘ى رجل يل٢ زاٍز ثلس ْٖ ٍزْي يوطُ هي( 71) ْٖ ًحجِ ٖؿ٢ ٪ى

 !ظٍرْب ٍٗٗتل ثبلوحػٌٔ ٗعًٖ التَضآ زاٍز

 :ٗلٖ ٚوب يلِ٘ ٗٓتط١ هب حَل ٍتَؾ٘حبت ظٗبزات ٌّب٘ حن! الو٭سّ ٍهي ٪رل: الوٌبنط

. ضب٬ل ٗس هي ٍ٪ًٗصتٙ ٮسطائ٘ل يل٢ هلٛبً هسحتٙ ٪ًب( لساٍز) ٮسطائ٘ل ٮلِ الطة ٖبل ّٛصا... 

 ... َْٗشا ٮسطائ٘ل ث٘ت ٍ٪يك٘تٙ حؿٌٙ ْٖ س٘س٘ ًٍسب٧ س٘س٘ ث٘ت ٍ٪يك٘تٙ

 لٙ، اهط٪تِ ٍ٪ذصت ثبلسّ٘ الحخ٥ٖ ٪ٍضٗ٘ب ٖتلت ٖس. يٌِ٘٘ ْٖ الطط١ لتًول الطة ٠ٚم احتٗطت لوبشا

 ٖبل ّٛصا..  ٮحتٗطتٌٖ ًٛٙ اٛثس ٮل٢ ث٘تٙ السّ٘ ٗٓبضٔ ٟ ٍاٙى يوَ٘ى، ثٌٖ ثسّ٘ ٖتلت ٍٮٗبُ

 هى ْ٘ؿكزى لٗطٗجٙ ٍ٪يكْ٘ي يٌ٘٘ٙ ٪هبم ًسب٧٘ ٨ٍذص ث٘تٙ هي الطط يل٘ٙ ٪ٖ٘ن ٫ًّصا الطة

 ٮسطائ٘ل رو٘ى ٖس٘ام اٛهط ّصا ٪ًْل ٍ٪ًب ثبلططّ ًْلت ٪ًت ًٛٙ. الطوس ّصُ ي٘ي ْٖ ًسبئٙ

 (!!!23 -7: 12 غوَئ٘ل.... ) ْٗتل لساٍز ٪ٍضٗ٘ب ٍلستِ الصٕ الَلس الطة ٍؾطة...  الطوس ٍٖسٛام

 406: ظ يٗبئسًب،                        
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 التَضآ ٮلِ ٍ هًْب، ل٘رلَا ٗٗتلِ حن -ٍحبضبُ -ثْب ْ٘عًٖ رٌسُ ٪ه٘ط ظٍرٔ ًٗطٕ التَضآ زاٍز ْْصا

 -ٍْبٔ َ٘ط رعا٧ٖ -ذٓ٘ٔ ٚبًت ًْلتِ ٪ى ضَن -ثْب ًَْل هب ثْي لً٘ٔٓل ي٠ً٘ٔ ًسبئِ ث٫ذص ْٗسٟزُ

 ٚبى ٍالهلن الَٖحٔ، الجل٘ٔ ثْصُ ٗجتل٘ي ًسبئِ ثبل ْوب -ٍحبضبُ -زاٍز َّز ٮًوب ٌّب٘ الهبلن ح٘ج

 !!!.يجبزُ ثِ الل١ِ ٪هط الصٕ ثسٟلستط ثبلس٧َ ٪ْزْطاً ي٠ً٘ٔ، ثِ ٗزع١ ْلوبشا ذٓ٘ٔ

 !.تٓتطٍى ّْٛ٘ هٗتلِ ٖجل اٍضٗب ثبهط٪ٓ ظ٢ً زاٍز ٪ى اٙٗبت ّصُ ْٖ غطاحٔ ٟ: اٛسّٗ

 : ...ٗلٖ ٚوب التَضآ ٍتػبضٗح ٟ ّٚ٘: الوٌبنط

 يل٢ هٙي ْط٪١ الولٙ ث٘ت سكح يل٢ ٍتوط٢ّ سطٗطٓ يي ٖبم زاٍز ٪ى١ الوسب٧ ٍٖت ٚبى ٍ» 

: ٍاحس ْٗبل الوط٪ٓ يي ٍس٫ل زاٍز ٫ْضسل. رساً الوٌهط رو٘لٔ الوط٪ُ ٍٚبًت. تستحنٜ اهط٪ٓ السكح

 ٮلِ٘ ْسذلت ٍ٪ذصّب ضسلًب زاٍز ٫ْضسل. الحخٖ ٪ٍضٗ٘ب اهط٪ٓ الً٘بم ثططجى ثٌت ّصُ ٪ل٘ست

 زاٍز ٍ٪ذجطت ٫ْضسلت الوط٪ٓ ٍحجلت ث٘تْب ٮل٢ ضرًت حن. قوخْب هي هكْطٓ ٍّٖ هًْب ْبؾكزى

 ْٗبل...  ٮلِ٘ ٪ٍضٗ٘ب ٫ْت٢..  الحخٖ ٪ٍضٗب الٖٛ ٪ضسل َٗٗل َٗتبة ٮل٢ زاٍز ٫ْضسل. حجل٢ ٮًٖ ٍٖبلت

 الػجبح ٍْٖ...  ٍ٪سٛطُ ٍضطة ٪هبهِ ٫ْٚل زاٍز ٍزيبُ...  ٪قلٗٙ ٍَساً الَ٘م ٌّب ٪ٖن ٍٛضٗ٘ب زاٍز

 ٍٗوَت ْ٘ؿطة ٍضائِ هي ٍاضرًَا الطسٗسٓ الحطة ٍرِ ْٖ ٪ٍضٗب ارًلَا: َٗئبة ٮل٢ زاٍز ٚتت

 الوٌبحٔ هؿت ٍلوب ثًلْب ًسثت ضرلْب هبت ٖس ٪ًِ اٍضٗٛب اهط٪ٓ سوًت ْلوب...  ٚصلٙ ٪ٍضٗب ْٗتل... 

 ْٖ ْٗجح ًْلِ الصٕ اٛهط ٍ٪هب...  اثٌبً لِ ٍلست اهطٓ لِ غبضت ث٘تِ ٮل٢ ٍؾوْب زاٍز ٮلْ٘ب ٪ضسل

 (.26 -2: 11 غوَئ٘ل 2) الطة يٌٖ٘

: زاٍز َٗٗل( 5: 51 هع) ٍْٖ!!! ٍٛضٗب التٖ هي سل٘وبى ٍلس الولٙ زاٍز ٮى( 6: 1 هت٢) ْٖ ٍ

  سل٘وبًِ َٗلس ٚوب التَضآ ْساٍز «٪هٖ ثٖ حجلت ٍثبلرك٘ئٔ غَٟٔضت ثبٝحن ٫ًّصا»

 407: ظ يٗبئسًب،                        

 !!!.ظًب ْٖ ظًب -ظًب يي َّ ٗتَلس ٚصلٙ ظًب هي

 حن ثوحػٌِ ٗعًٖ ٪ى: الس٧َ الٓطٗٔ ثْصُ الٌجٖ زاٍز سبحٔ تس٥ًس ٍلن ٪حطٖت اٍٛضأ ّصُ ْل٘ت... 

 .ظًب يي ٪ٗؿبً َّ ٍٗتَلس ظًب يي سل٘وبى ٍَٗلس ثًلْب، ٗٗتل

 حن اٛضشلَى، الٓسبٔ ٮلّب ثِ ٗٓزط هبٟ ٍٗٓزط الطة حت ثر٠ِ ًٗول الطة هحجَة لساٍز ْوب

 .؟!!اٛم ًبح٘ٔ هي الوس٘ح ٪رساز هي ّصا ٍسل٘وبى ثًسُ سل٘وبى الٌجٖ ذل٘ٓتِ العًب هي َٗلس

 :الطة ٪هبم ٗطٖع التَضآ زاٍز
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 ثٛل ٗطٖع زاٍز ٍٚبى: ... ٗٗبل ٚوب الس٠م يلِ٘ الٌجٖ زاٍز سبحٔ تسًس ٪ذط١ ْطٗٔ ٌّب٘ ٍ

 الَٛٛٓ هي ضبٍل ثٌت ه٘ٛبل ٪ضطْت زاٍز هسٌٗٔ الطة تبثَت زذل ٍلوب( ... 14) الطة ٪هبم َٖتِ

 هي زاٍز اًت٢ْ ٍلوب( ... 16) ٖلجْب ْٖ ْبحتطٖتِ الطة ٪هبم ٍٗطٖع ٗكٓط زاٍز الولٙ ٍض٪ت

 الطًت رو٘ى يل٢ ٍٖسن( 19) الزٌَز ضة ثبسن الطًت ثبض٘ الس٠هٔ ٍشثبئح الوحطٖبت ٮغًبز

( .. 20) ظث٘ت ٍٖطظ ذوط ذجع٫ٚس ضَّ٘ ٍاحسٚ ٚل يل٢ ًٍسب٧ٖ ضربلًب ٮسطائ٘ل روَْض ٚل يل٢

: 6 غوَئ٘ل 2... ) ًٓسٖ يٌٖ٘ ْٖ ؾً٘بً ٍ ٪َٚى شلٙ زٍى ٪تػبَط ٍٮًٖ( 21) الطة ٪هبم لًجتٔ

22.) 

! زًّستْب ٮلّبٖس الل١ِ ًٛج٘ب٧ ٚطاهٔ تصض ٍٟ تجٖٗ ٟ التٖ الجطًٔ اْٝتطا٧ات ّصُ هي التَضآ ٠ٍُٗ ْ٘ب

 الًٗل، تروط التٖ الروط هي الل١ِ حط١هِ هب الل١ِ يجبز ث٘ي ٍٗٗسن الل١ِ ٪هبم زاٍز الل١ِ ًجٖ ٗطٖع ٪ْْل

 ٗسٛطّن ٪ى الٌبس يَٗل يل٢ الٗؿب٧ ْٖ الط٘كبى ٌَٗة َّ ْْل ٗطٖع؟ ٫ْذص يٗلِ ذوطت ٚوب

 ّصا ٮى١« 1» الًْسٗي هي حطهتْب تػبضٗح ت٫تٖ ٍٚوب ثبلروط
__________________________________________________ 

 ٍَّش 13 -13: 1 ًٍب 7 ٍ 3 ٍ 1: 38 ٍ 12 -11: 5 ش 1 ٍ 9 -8: 10 ٟ: ْٖ ٚوب/ -(1) 

 ٍلَ 22 -21: 21 ٍتج 5: 3 ٍحجَٗٔ 5 -4: 31 ٍ 35 -29: 23 ٍ 1: 20 ٪هخبل 18 ٍ 11: 4

 ٍَ٘طّب 18 ِ 1 ٍَٗ 15: 1

 408: ظ يٗبئسًب،                        

 !.ضبسى ثَى هي -الٗط٨ى ٍْٖ التَضآ ْٖ -زاٍزٗي ث٘ي ْٛن اذت٠ٔ، ٮٟ ّصا ٮى يزبة، ٧ٗ لطٖ

 ٍذلَظ ٖلجِ ٍثكْبضٓ زاٍز ثت١َٗ ًبقٗٔ التَضآ ْٖ الَاضزٓ الٌػَظ ٪ى هى: ... الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 ٗسُ ْٖ ٪يسائِ ٪لس ضبٍل ٍٖى هطٓ هي ْٛن ٪يسائِ، ٍهسبهحٔ ٪ذ٠ِٖ ٍثٛطم قَٗتِ ٍغسٔ ً٘تِ

 ٮًسبى هٌْب ٗسلن لن التٖ الرك٘ئٔ ْٖ َْٖى ٚلِ شلٙ ٍهى هٌِ، ٪ثطّ ث٫ًِ يسٍُ٘ لِ ضْس حت٢ ٍسبهحِ

 سجحبًِ الوَل٢ ٫ْضسل ْٗتلِ الًسٍ س٠ح الٗتبل ه٘سا ْٖ ظٍرْب ٍيط١ؼ ثْب ٍظ٢ً اهط٪ٓاٍضٗب ْبت٢ْ

 الٗط٨ى الٗػٔ ْزب٧ت(. 12 غوَئ٘ل 2) ٮضبضٓ ث٫لكّ ظرطٓ الَذ٘ن الًول ّصا يل٢ ٍٍثٛرِ ًبحبى

 ْٛل( 23 -20: 38) الرك٘ئٔ ٍَٖو ٍَّ الوطاز يل٢ تسل ْصلٙ ٍظاز، ٍحصِ هؿكطثٔ هٗتؿجٔ

 !.ًٚبزتِ هٗتؿجٔ شٚطت ٍٖس التَضآ هي ه٫ذَشٓ اَٖٛال ّصُ ث٫ى رعم الْٓن هي شضٓ ٪ٍت٢ هي
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 ٮًْن ٮش الو٩سٖ الوًبغٖ تلٛن اًٛج٘ب٧ اٖتطاِ ثبستحبلٔ حٛن الْٓن هي شضٓ ٪ٍتٖ هي ٚل٢: الوٌبنط

 !.يلْ٘ب الحٓبل ْٖ ٖسٍٓ ًََٗٛا ٪ى ثسل الحطهبت لْتٙ ٖسٍٓ ًٗٔتجطٍى حٌ٘صا٘

 يي السل٘ؤ ث٫ذص ٗحٛن ٟ رصٍضّوب ْٖ الٗػت٘ي تطبثِ ٪ى ًٗلن الْٓن هي شضٓ ٪ٍتٖ هي ٚل٢ ٍ

 ح٘ج الوحطْٔ، السبلٓٔ ٚتبثبتِ يل٢ الوْ٘وي ثبلَحٖ ٮل١ب اللْن السذل٘ٔ، يي ٍالربلػٔ السٗ٘وِ

 ٪سٓبض هي ْسس هب ٮغ٠ح ضحوتِ ٍهي الطحؤ، ًٓسِ يل٢ ٚتت ٍٖس الل١ِ، ٍَّ ٍاحس الوَحٖ

 !.الحٛ٘ن ثبلٗط٨ى قجِٛٗ ٚوب ٖجل هي الٌج٘٘ي

 يبض ٚل ٚطاهتِ سبحٔ يي تصٍز زاٍز ٖػٔ ْٖ الٗط٨ى ٨ٕ ٪ى تٌجِ٘ الْٓن هي شضٓ ٪ٍتٖ هي ٚل٢ ٍ

 ٪حس لركبثِ ضثِ استُٓط اًِ: سلّ ٚوب ٮلِ٘ ٪ضبضت هب ٮٟ ٍهًػ٘ٔ هَثٗٔ ٮل٢ تط٘ط ٍٟ ٍثَاضٍ

 .هلٙ ٪ًِ َٓلٔ ح٘ي يل٢ اٙذط، نلن ٫ًِٚ الولٛ٘ي

 الػطاـ ْٗتسٍا ٍلٖٛ ٍاًٝػبِ الًٗل هي شضٓ الطسَل٘ٔ للزوً٘ٔ ّٓت اللْن

 409: ظ يٗبئسًب،                        

 !.الوستٗ٘ن

 (و) زاٍز ثي سل٘وبى                        

 

 .... للوٗبضًٔ الطسَل٘ٔ ح٘بتِ ْٖ الٌجٖ سل٘وبى استًطؼ ضرب٧ٖ! ٪ستبش: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 الل١ِ ْبترصُ الوٗسس الج٘ت ث٢ٌ الصٕ َّ ٍالسلن، الس٠هٔ هي ٧ الولٖ: إ سل٘وبى: ثٔست السٚتَض

( 25: 12 غوَ) الطة هحجَة: ٪ٕ ٗٓسٗسٗب،: ٗسيَُ ٪ى الٌجٖ ًبحبى ٍ٪هط( 7 -6: 28 اٗبم) لِ ٮثٌبً

 ْٖ ًج٘٘بً هٓلٙٛبً ثًسُ ْػبض( 10 -9: 22 اٗبم 1) ٍٟزتِ ٖجل زاٍز ٪ثِ٘ ذل٘ٓٔ الل١ِ اًتػجِ ٍلٗس

 (.1: اٗبم 2 ٍ 7: 3 ٍ 12: 2 هلَ٘ 1) يوطُ هي الًططٗي

 1) السلكبى الولٙ ّٖ ٍظٗبزٓ َّْجْب الحٛؤ ْس٫لِ ضئت هب سل: ٖبئلًب ض٬ٗبُ ٢ْ ضثِٜ لِ تزل٢١

 :هى هٗبثل -13: 1 اٗبم 2 ٍ 15 -4: 3 هلَ٘

 ... ٍ( 33: 6 هت 16 -11: 8 ٪هخبل

 .ض٫ًِ؟ ْٖ الٗط٨ى هٗبلٔ ّٖ ْوب ٪حسٌْب، هب رو٘لٔ شٚطٗبت! ثد ثد: الك٠ة

 !.الل١ِ ذلٕ ضطاض ٮل٢ ًست هب ضط٢ ٍّٖ ٪ٖجحْب، هب ٪ذط١ شٚطٗبت ٌّب٘ ْٯى ْحست ٟ: الوٌبنط

 .ّٖ؟ ٍهب: الك٠ة
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 :التَضآ حست الهلَم الً٘بش الوطط٘ سل٘وبى

 :ٖبئلًب الًْسٗي ٨ٕ هي ضتجْب ٚوب سل٘وبى حَل هٗبلتِ ْٖ ثَست ٗستوط ّٛصا: الوٌبنط

 ْٖ ٪ٚ٘ساً الووٌَو ٍالتً٘ص ٍالت١طَِ السٛطَِ ْٖ ٫ْذص للُبٗٔ هخطٗبً سلكبًِ ْٖ سل٘وبى ٪غجح»...  

 ْٖ تسبّل ٍ ٮستٛجط ٗتًم ٪ى ْطَن الخبً٘ٔ ض٬ٗبُ ْٖ ٍٍثرِ الل١ِ ّس٘زُ ٍلٗس( 17 -16: 17 تج)

 (.22 -11: 7 اٗبم 1 -2 ٍ 9 -1 اهلَ٘) ضثِٛ ًٍسٖ ضثِ ٪هط

 410: ظ يٗبئسًب،                        

 السائن ثبلًٗس سجًوبئِ هٌْيّ ٌْٛح يططتْي يي الل١ِ هٌى اللّبتٖ الُطٗجبت الٌسب٧ ًٍٗبضٕ ًٗبضط ٪ذص

 ًحب ض٘رَذتِ ٍ َْٚلتِ يل٢ ٍَّ ٪ًٓسْي ٮل٢ ضثِ٘ يي ٖلجِ ٍ٪هلْي ْبرتصثي هٌٗكًبً، ٍح٠حوبئٔ

: 11 اهلَ٘) اٛت٠ل يل٢ لٍٜحبى هصثحبً هٌْي ٍاحسٓ لٛل ث٢ٌ ح٘ج ٮل٢ حصٍّي ٍحصا ًحَّي

 .ٍْبٖبً رعا٧ٖ ثًسُ هي هلِٛ ٍْط١ٔ يلِ٘ الل١ِ َؿت ٍلصلٙ( 26: 13: ًٍحو٘ب 8 -1

 ٍنلوْن ذسهتِ يل٢ ٪رجطّن ح٘ج لطي٘تِ ٍثبلٌسجٔ الًسل يي ٍٖسضتِ سلكبًِ ْٖ اًحطِ ّٛصا ٍ

 ْٖ رْبضاً ٮلِ٘ ٗتهلوَا ٪ى الوحك١وَى الوهلَهَى اؾكط لحسٚ الوحطرٔ، الخٗل٘ٔ الرطاربت ْٖ

 (.18 -10: 8 غوَئ٘ل 1) هى هٗبثل( 20 -3: 12 اهلَ٘) ٗطثًبم رلَس

 الًْس ٌٗع ْٗس ثَست، ٮلِ٘ ٪ضبض ْ٘وب تٌحػط ٟ -ٍحبضبُ -التَضآ سل٘وبى هربظٕ ٍٮى ّصا

 16: 34 ذطٍد) الَحٌ٘بت ًٛبح ٍٚصلٙ( 17: 17 تج) الولَ٘ يل٢ هحط١هٔ الٌسب٧ ٚخطٓ ٪ى الًتٕ٘

 (.4 ٍ 3: 7 ٍتج

 ٚبى شلٙ ٪ى اٛسّ ٍهى الطط٘، ْٖ اتجبيْي ّٖ ٍظٗبزٓ الوحط١ه٘ي ث٘ي ٗزوى التَضآ ْلس٘وبى

 ٚٗلت ٮلْٔ الطة هى ٚبهلًب ٖلجِ ٗٛي ٍلن ٪ذط١ ٨لْٔ ٍضا٧ٓ ٖلجِ ٪هٓلي ًسب٧ُ ٪ى ضَ٘ذتِ، ظهي ْٖ

 ث٢ٌ حٌ٘ئصٚ. الًوَهٌ٘٘ي ضرس ٍهلَٛم لػ٘سًٍ٘٘ي ٮلْٔ يطتبضٍت ٍضا٧ سل٘وب ْصّت. ٪ثِ٘ زاٍز

 ثٌٖ ضرس ٍلولَ٘ ٪ٍضضل٘ن تزبُ الصٕ الزجل يل٢ الو٭اث٘٘ي ضرس لٛوَش هطتًٓٔ سل٘وبى

 (.11: هلَ٘ 1 ٍ 14: 23 هلَ٘ 2) يوَى

 :تػطٗحٔ ْٖ هَلسُ يل٢ ٗٗؿٖ ثزسٗس سل٘وبى ٫ٗتٖ!!! الزسٗس الًْس حن! ٍشا٘ ّصا

 (.6: 1 هت٢) «ٍٛضٗب التٖ هي سل٘وبى ٍلس الولٙ زاٍز ٮى» 

 ثٌسب٧ َّ ٗٓزط حن ثوحػٌٔ، ٪ثِ٘ ْزَض هي َٗٔلَس الٌْبٗٔ، لحس الجساٗٔ هٌص ْبسس الًْسٗي ْلس٘وبى ٮشاً

 !.-ٍحبضبُ -ثبلل١ِ ٗطط٘ حت٢ ٗٓزط حن ظٍارْي، يي هٌى َطٗجبت
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 411: ظ يٗبئسًب،                        

 هحجَة ثس٧اً تسوِٟ٘ هي يل٢ الس٧َ اْٝتطا٧ات شٗب٘ هي اٝسطائ٘ل٘ٔ اٛهٔ ٍٍٗل التَضآ َْٗل... 

، الطط٘ َّ ٍ الؿ٠ل ٪لَاى ٪ثطى يلِ٘ تٓتطٕ ٪ذ٘طاً حن ٍالس٠هٔ، السلن هي ٧ ٍالولٖ الطة  ثبلل١ِ

 ٪ًج٘ب٧ ّٛصا ٗػكٖٓ التَضآ ٝلِ ْوب لٍٜحبى، الٗطاث٘ي ثٌبٗبت ٍضْى الوططٚبت، الٌسب٧ لوَ٘ل اتجبيبً

 .الطز١ ذطاثبت ًٍٗو٘طٍى الْس١ هَاّٖ ٗحط٥رَى الصٕ

 !.الل١ِ ٪ًج٘ب٧ هي الوٛطه٘ي يل٢ الس٧َ ٍالسيبٗبت الزبّل٘ٔ الًٌطات تلٛن هي اًٝسبً٘ٔ ٍٗلَ

 ٌْٗوَٛا ٪لّب الولَ٘ ًٗل٥ن ٪ى الوَل٢ ٍَبٗٔ غَلٔ، ٍللٌسب٧ سٛطٓ للولٙ ٮى ٪رل: الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 ثبلَارجبت الٗ٘بم يي ٍ الزوَْض ٍس٘بسٔ اٛهَض تسث٘ط يي تُلْْ٘ن التٖ ٍالطَْات اللصات ِ

 ٍحبً٘بً الل١ِ، يجبزٓ يي ٪لْتِ التٖ السًَ٘ٗٔ ثبٛهَض اضتُل ٪ًِ ٗٓ٘س هب الٗط٨ى ْٖ ٍضز ٍٖس السٌٗ٘ٔ،

 َْضز  تًبل٢ يلِ٘ ٗتَٚل ٍلن لل١ِ الوط٘ئٔ ٗٗس٘م لن ٮًِ: ٍٖبلَا ث٘تِ ْٖ اٛغٌبم ثًجبزٓ لوح ٪ًِ ِْ٘ ٍضز

 ٚتبة» هي( 34 ٍ 33) ٍْٖ «شثحْب ٪ًِ ٖبلَا حت٢ الػ٠ٓ يي ٪لْتِ ْبلر٘ل(: »32 -30: 38) ْٖ

 :«الْساٗٔ

 ْٖ سل٘وبى ثسَٗـ الو٭شًٔ الًجبضات ٖط٨ًِ يي ٗحصِ ٪ى الوتًطؼ يل٢ الَارت هي ٍٚبى... 

 ثػطاحٔ زالٔ الًجبضات ّصُ ْٯى...  لٖ ٮَٓط ضة...  ٪ًبة حن...  ٪لٌٗ٘ب سل٘وبى، ْتٌب: هخل الرك٘ئٔ

 .الرك٘ئٔ ْٖ ٍَٖيِ يل٢ اللٓم

 ٪سَ٪ َّ ثوب -!ٍحبضبُ -الٛبْطٓ سل٘وبى ه٩سٖ َٗرَْى ح٘ج اٛهطٗٛبى الوطسل٘ي ٍٗل: الوٌبنط

 الوٌٛطات تلٛن يل٢ ًجِ٘ ٪ٖبم الصٕ َّ ٫ًِٚ سجحبًِ الوَل٢ َبٗٔ ايتجطٍّب ح٘ج ٍ٪ق٢ُ، ٍ٪نلن

 الل١ِ ًجٖ ِْ٘ اًْوٙ ْ٘وب ٌْٗوَٛا ٠ْ الولَ٘ٔ، ًٗٓتجط لٖٛ ٍلوبشا؟ يجبزُ، ٍنلن ثبلل١ِ الطط٘ ْْ٘ب ثوب

 تسْٟل -ٍحبضبّن -اًٛج٘ب٧ هًبغٖ ْٯى الجُ٘ٔ، ؾس ٮل٢ ٮٟ تحي٢ ٟ ٌّب٘ الًجطٓ ٪ى ضَن سل٘وبى،

 ٍهٌعلتْن هحتسّن يلَ يل٢ يػ٘بًْن ٪ى ايتجبضاً الولَ٘، س٘وب ٍٟ الٌبس، سبئط يل٢ اٛهط

  ل٘ست هي يػ٘بى ٗجطض ثطثْن، ٍهًطْتْن

 412: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٍالعل٢ٓ الوٌبظل تلٛن لْن

 ْٗتسٍا ٪ى الٌبس لسبئط يجطٓ ٍيول٘بً ذُلٗ٘بً اًٛج٘ب٧ يػؤ ٪ى ضٙ ٗطٗجِ ٟ هوب ْٯى شا٘ ضَن ٍ

 يل٢ ٍحزٔ يجطٓ تعٗس ٍسل٘بى زاٍز ٚوخل هٌْن الولَ٘ ٍيػؤ ٫ٚهخبلْن، ثططٌ ٪ًْن ثوب ثْساّن
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 الحزٔ ْٯًوب ٍضَٚتِ، الولٙ َٖٓ هي الل١ِ حجبّن ثوب ٍيتَّن استٛجبضّن ْٖ ًٗتصضٍا ل٠٘ٛ الولَ٘

 الوٌْوٙ ٟ اًٛج٘ب٧، الولَ٘ هي ٮلِ٘ ٍهٓي العلل يي الوًػَم سل٘وبى َّ الهبلو٘ي الولَ٘ يل٢

 !.ٍالعٟت الطَْات ْٖ

 ٪غجحَا حت٢ الورعٗٔ اْٝتطا٧ات ثتلٛن ٗٛتَٓا لن ٮش: ٌٍّب٘ ٌّب الطٍح٘ٔ الزوبئ ّصُ َْٗلَ

 يي تجطئِ سل٘وبى الل١ِ ًجٖ ٚطاهٔ يي تصٍز ٪ًْب ضَن ت٫ٍٗلْب، ذ٠ِ الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ ٗ٭ٍلَى

 ٪ٍلئٙ( 102: 2) «ٚٓطٍا الط٘بق٘ي ٍلٛي سل٘وبى ٚٓط هب ٍ: »َٗٗل ٍٚوب ٍالوططٚ٘ي الطط٘

 .الطط٘ سل٘وبى ٮل٢ ٌْسجَا هَس٢ ٚتبة حطَْا الصٗي الط٘بق٘ي

 :ضثبً٘ٔ يك٘ٔ الٗط٨ى سل٘وبى

 ٍ: »زاٍز ٪ثِ٘ ٮل٢ الل١ِ هي الٛطٗؤ الًكبٗب هي ٍ٪ًِ ٍقْبضتِ ثطُ ْٖ ذبلسٓ هسٍٗٔ غطذٔ تػطخ ٍ

 َّ ح٘ج العًب زًس يي هَلسُ ٗكْط ٍثصلٙ( 30: 38) «٪ٍاة ٮًِ الًجس ًًن سل٘وبى لساٍز ٍّجٌب

 سل٘وبى ٍضث ٍ( »40: 38) «ه٩ة ٍحسي لعل٢ٓ يٌسًب لِ ٮى ٍ: »الٓسٖٗ اللَْ ٟ الل١ِ هََّة

: 27) «الوج٘ي الٓؿل لَْ ّصا ٮى ٧ٚ ضٖ ٚل هي ٍ٪ٍتٌ٘ب الك٘ط هٌكٕ ئلوٌب الٌبس ٪ْٗب ٗب ٍٖبل زاٍز

16.) 

 ثًسٕ هٙي ٛحسٚ ٌٗجُٖ ٟ هٔلٛبً لٖ ّٓتٕ ٍ: »٫ْربثِ ٪يهوِ هب يه٘وبً هٔلٛبً ضثِ هي استسي٢ لٗس ٍ

 (.35: 38) «الَّبة ٪ًت ٮًٙ

 :َّاُ ٗتجى ٪ى زٍى ثكبيتِ ٮٟ هلِٛ ْٖ ًٗول ٟ ٪ًِ لًلوِ ٮربثٔ ذ٘ط الل١ِ ْبربثِ

 413: ظ يٗبئسًب،                        

 :الولٙ سل٘وبى

 تزطٕ يبغًٓٔ الطٗح لسل٘وبى ٍ( »36: 38) «٪غبة ح٘ج ضذب٧ ث٫هطُ تزطٕ الطٗح لِ ْسرطًب» 

 َسٍّب الطٗح سل٘وبى ٍ( »81: 21) «يبلو٘ي ٧ ضٖ ثٛل ٌٍٚب ْْ٘ب ثبضٌٚب التٖ اٛضؼ ٮل٢ ث٫هطُ

 هب لِ ًٗولَى...  ضثِ ثٯشى ٗسِٗ ث٘ي ًٗول هي الزي ٍهي الٗٙكْط ي٘ي لِ ٍ٪سٓلٌْب ضْطٌ ٍضٍاحْب ضْطٌ

 هي الط٘بق٘ي هي ٍ( »13 -12: 34) «ضاس٘بت ٍٖسٍض ٚبلزَاة رٓبى ٍتوبح٘ل هحبضٗت هي ٗطب٧

 ثٌب٧ ٚل الط٘بق٘ي ٍ( »82: 21) «حبْه٘ي لْن ٌٍٚب شلٙ زٍى يولًب ًٍٗولَى لِ َُٗغَى

 -37: 38) «حسبة ثُ٘ط ٪هسٙ ٪ٍ ْبهٌي يكب٬ًب ّصا. اٛغٓبز ْٖ هٗط١ً٘ي ٨ٍذطٗي. ٍََ٘اظ

39.) 
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 الزي هلٙ ح٘ج اٙى، حت٢ حٕ ٟ ٍٟ سبثٕ ٮلِ٘ ٗسجٕ لن هٔلٛبً ٪ٍتٖ سل٘وبى الل١ِ ًجٖ ٮى ٪رل،

 هٌكٕ ٍئل٥ن ٪غبة، ح٘ج ضذب٧ٖ ث٫هطُ تزطٕ َْْٖب، ٍهب اٛضؼ تحت ْوب ٍالطٗح ٍالك٘ط ٍاًٝس

 (.16: 27) «٧ٚ ضٖ ٚل هي الك٘ط٪ٍتٌ٘ب هٌكٕ يلوٌب الٌبس ٪ْٗب ٗب ٖبل ٍ: »الحَ٘اى ٍسبئط الك٘ط

 :ٍثلٗ٘س سل٘وبى

 الولٙ ٗعزُ ٍلن! لحهٔ ٍٟ ٮلِ٘ ٍالسيَٓ ٍيجبزتِ ضثِ شٚط يي ٗٓلِٔ لن الًه٘ن الولٙ ّصا هى لٌِٛ ٍ

 هلٛبً تولٙ هططٚٔ اهط٪ًٓ ٪ى سوًِ ٗٗطو ْٯشا ضثِ، سج٘ل ْٖ ٍالسيبٗٔ السيَٓ ْٖ ٍغوَزاً سًٔ ٮٟ

 قبئطتِ ّسّس، ٮلْ٘ب ٗحولِ ٚتبثبً ٮْٗب ٍٗٛتت ثل الوتَس٘ي، الولَ٘ ١َّ ٮلْ٘ب َْٕٗ ٟ ٚج٘طاً،

 الطحوي الل١ِ ثسن ٍٮًِ سل٘وبى هي ٮًِ: »الٛطٗن ٚتبثِ ْٖ ٗٛتت ثرجطّب، ٪ذجطتِ التٖ الٓبّؤ

 (.31 -30: 27) «هسلو٘ي ٍ٪تًَٖ يلٖٛ تًلَا ٪ل١ب. الطح٘ن

 414: ظ يٗبئسًب،                        

 هبشا ْبًهط يٌْن تَل حن ٮلْ٘ن ٫ْلِٗ ّصا ثٛتبثٖ اشّت: »٪هط ٚوب ٮلْ٘ن ٍ٪لٗتِ الٛتبة ٪ذصت... 

 (.28: 27) «ٗطرًَى

 ٚتبة ٮلٖ٘ ٪لٖٗ ٮًٖ الوٜ ٪ْٗب ٗب: »تَٗل ّٖ ْٯشا الج٠ـ ٪يؿب٧ هى هٗبلْب ٮل٢ تستوى ٍ٪ذصت ٪لٗتِ

 ٪ْٗب ٗب ٖبلت. هسلو٘ي ٪تًَٖ يلٖ٘ تًلَا ٪ٟ. الطح٘ن الطحوي الل١ِ ثسن ٍٮًِ سل٘وبى هي ٮًِ. ٚطٗن

 ضسٗس ث٫س ٍ٪ٍلَا َٖٓ ٪ٍلَا ًحي ٖبلَا. تطْسٍى حت٢ ٪هطاً ٖبقًٔ ٌٚت هب ٪هط١ ْٖ ٪ْتًَٖ الوٜ

 ٪ّلْب ٪يع١ٓ ٍرًلَا ٪ْسسٍّب ٖطٗٔ زذلَا ٮشا الولَ٘ ٮى ٖبلت. ت٫هطٗي هبشا ْبًهطٕ ٮل٘ٙ ٍاٛهط

 (.34 -29: 27) «ًٗٓلَى ٍ٪شلٔٚصلٙ

 ٍسّْٓت ذك٫ت ٠ٚهْن، ْعٗٓت الوَاْٗٔ، ٍيسم الحطة ٮل٢ ه٘لًب ضربلْب ٠ٚم ْٖ الولٛٔ لوحت... 

 ٪ى الػبئجٔ الًَٗل ثصٍٕ اٛرسض ٪ى الطحٛ، اًٛٓس ٪حؿٙطَت ٍٮى ذ٘ط الػلح اى لْن ٍ٪ثبًت ض٪ْٗن،

( ... 35: 27) «الوطسلَى ٗطرى ثن ٌْبنطٓ ثْسٗٔ ٮلْ٘ن هطسلٔ ٮًٖ: »ٍهٌْب ٪حسي ّٖ ثبلتٖ ٗجس٪ٍا

 ثْب ٍ٪تج٘ي هلٖٛ يل٢ ثْب ٪غبًًِ ٚطٗن، ًٍٓ٘س حو٘ي َبلٍ ٚل هي ْْ٘ب ٍهٌعلتِ، تٌبست ٚوب ّسٗٔ

 .هٌْبرِ ٍ٪تًطِ سج٘لِ

 الًجبز الج٠ز٪سط ْتح ٮٟ ثبلٗتبل ٗطٗسٍى ٟ الصٗي الولَ٘ سبئط ٚوخل سل٘وبى ظيوت ٮًْب ٪رل

 هي ٖجل ضرًت الْسّس ٪ى ٮٟ سل٘وبى، ٮل٢ ٍ٪ضسلت ظيوت، هب ٍْٕ ًْولت اٛهَل، ٌٍََْن

 لِ ْعٌَٗا الزي ٪هط لصلٙ ٪ّجتِ، ثًسُ لوب ٍٖسٛم ئسٛتِ لٜهط سل٘وبى ْبترص الرجط، ٫ْذجطت ٪ضسلتْن
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 رب٧ ْلوب: »ْجْتَا ًهطٍا ثبلْساٗب الَٗم زًب ٠ْم اٛي٘ي، ٍٗجْط اْٛئسٓ ْٗع٢ هط٘ساً ٍغطحبً يز٘جبً ثٌب٧ٖ

 (.36: 27) «تٓطحَى ثْسٗتٛن ٪ًتن ثل ٧اتبٚن هوب ذ٘طٌ الل١ِ ٧اتبًٖ ْوب ثوبل ٪توسًٍي ٖبل سل٘وبى

: ض٪ْٗن ٗتًط١ِ َطؾْن ٗستطّٜ ثس٪ حن للٗبئْن، ٍٗتْلل ثٗسٍهْن ٗطحت قَلٕ ثَرِ يلْ٘ن ٪ٖجل... 

 ٍٖجَلًب ضؾ٢ٖ ثْب ٗجتَُى الْساٗب هي حولَا ثوب ْتٗسهَا ٍضا٧ٚن؟ هب

 415: ظ يٗبئسًب،                        

 .الٛطٗن الٌجٖ هي

 الطؾٖ، الً٘ص السرٖ، الطظٔ ٪يكبًٖ الل١ِ ْٯى ثْسٗتن ٮلْ٘ن ٮضرى: ٖبئلًب ٍتلكّ سل٘وبى ْتًّٓ

 ٗوسٓ ٪ى هخلٖ ٗطؾ٢ ّْٛ٘ الًبلو٘ي، هي ٪حساً ٗٔ٭ْتٙ لن هب ٨ٍتبًٖ ٍالولٙ، الٌجَٓ ٪سجبة لٖ ٍهسٛ

 ثْسٗتٛن ٪ًتن ثل» شّجبً اٛضؼ ٧ٔ هل زيَتِ ًطط يي ٗٔلِْ٘ ّٚ٘ ٪م ضثِ؟ زيَٓ ثِ ٗٔػبًٙىٔ ثوبلٍ

ن لْنٕ ٖٙجٓلَ ٟ ثزٌَز ْل٫ٌتٌْ٘ن ٮلْ٘ن اضرى. تٓطحَى : 27) «غبَطٍى ٍّن ٪شل١ٔ هٌْب ثْبلٌُرطر١ٌْ

36- 37.) 

 ح٘ج الًبلو٘ي، ضة لل١ِ ٍٮس٠هْب ثٯٗوبًْب ٮل١ب ٪للْن ٍروبلْب، ثوبلْب الولٛٔ ل٘ػبًى ٗٛي لن ٮًِ ٪رل،

 ٍلْب ٧ٚ ضٖ ٚل هي ٍ٪ٍتٙ٘ٓتٕ تولْٛن اهط٪ٓ ٍرست ٮًٖ. ٗٗ٘ي ثٌج٫ٚ سج٫ٚ هي رئتٙ ٍ: »٪ذجطُ الْسّس

 ْػسّن ٪يوبلْن الط٘كبى لْن ٍظٗٛي الل١ِ زٍى هي للطوس ٗسزسٍى ٍَٖهْب ٍرستْب. يه٘ن يطظش

 هب ًٍٗلن ٍاٛضؼ السوَات ْٖ ٧ٓ الرت ٗٔرطد الصٕ الل١ِ ٗسزسٍا ٪ل١ب. ْٗتسٍى ٟ ْْن السج٘ل يي

 (.26 -22: 27) «الًه٘ن الًطش ضة َّ ٮٟ ٮلِ ٟ الصٕ الل١ِ. تًلٌَى ٍهب ترَٓى

 ثًطضْب تُُتط١ ٍل٠٘ٛ ٫ٗتَُ ٪ى ٖجل ٍهلٛتْب سج٫ٚ لج٠ـ سلكبًِ ل٘هْط حٌ٘صا٘ ٪ضاز الٌجٖ ْسل٘وبى

 حَلِ الحبْ٘ي الولٖٛ السٌٖٗ الوٜ ٪ٍلئٙ ث٠قِ، ٮل٢ ٫ْضبض يلِ٘، ٧ ٍتت٢ٛ الِ٘ تطٚي ٚبًت الصٕ

 ٧ات٘ٙ ٪ًب الزلي هي يٓطٗت ٖبل. هسلو٘ي ٫ٗتًَٖ ٪ى ٖجل ثًطضْب ثبٗتٌٖ٘ ٪ٗٛن الوُٜ ٪ْٗب ٗب: »ٖبئلًب

 ٍ٪هبًٔ رٌ٘٘ٔ ذبضٖٔ ثَٗٓ(: ... 39 -38: 27) «٪ه٘ي لَٕٗٞ يلِ٘ ٍٮًٖ هٗبهٙ هي تَٗم ٪ى ٖجل ثِ

 ٖبل: »الٛتبة هي يلوبً ٪ٍتٖ الصٕ ّصا ًٍجَتِ، هلِٛ ْٖ ثطذ٘ب ثي ٨غّ ٍظٗطُ ْسجِٗ! ٮٗوبً٘ٔ

 ّصا ٖبل يٌسُ هسٗطاً ض٨ُ ْلوب قطْٙ ٮل٘ٙ ٗطتس ٪ى ٖجل ثِ ٧ات٘ٙ ٪ًب الٛتبة هي يلنٗ يٌسُ الصٕ

 «ٚطٗن ٌَٖ ضثٖ ْٯى ٚٓط ٍهي لٌٓسِ ٗطٛط ْٯًوب ضٛط ٍهي ٪ٚٓط ٪م ٧٪ضٛط ل٘جلًَٖ ضثٖ ْؿل هي

(27 :40.) 

 416: ظ يٗبئسًب،                        
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 َٖٓ؟ ث٫ٗٔ ٖل٘ل، ٪ٍ ثٛخ٘ط هٌِ، ٪ٖل ٪ٍ ٨ ْٖ ٪زضٕ ٟ قطِْ، اضتساز ٖجل يطضْب ٨تبُ ٮًِ

 حَلْب لْبلٙويْ ثبى الولٛٔ استٗجلت التٖ الربضٖٔ ٍثْصُ ٍهَل٘بلو٭هٌ٘ي، هَُٟ الل١ِ ٍثٯشى الَٟٗٔ ثَٗٓ

 ٖػط الولٛٔ تسذل ٍلٖٛ هًزعاتِ هي ٍّصُ هٓلٙٙ، ًجٖ َّ ٍٮًوب ْحست، هٓلٙٛبً ل٘س سل٘وب ٪ى

 ًّٛطٍا ٖبل» لْب سل٘وبى ْبحتبل يطضْب، ٮل٢ هٌْب ًهطٓ ٍٛل ٚٓطّب يي ٍٗسلجْب هطٓ ٍٛل سل٘وبى

 ٫ًِٚ ٖبلت يطضٙ ٪ّٛصا ٖ٘ل رب٧ت ْلوب. ْٗتسٍى ٟ الصٗي هي تَٛى ٪م ٪تْتس١ ًٌهط يطضْب لْب

 (.42 -41: 27) «هسلو٘ي ٌٍٚب ٖجلْب هي الًلن ٍ٪ٍتٌ٘ب َّ

ت ٚبًت ًْٛب َّ، ٮًِ: ٖبلت هب  ٨ٗبتِ ٍتجٌ٘ت هًبلوِ ض٪ت لوب ٍلٌْٛب سج٫ٚ، ث٫ضؼ يطضْب ذل١ٓ

 الًلن ٪ٍتٌ٘ب: الٓ٭٨زٖبلت ٍالْٔ الٗلت حبئطٓ الٓٛط هطت١تٔ ٍٍٖٓت! َّ ٫ًِٚ: ٍٖبلت زّطت ٍهحبسٌِ

 ٨ًٗٔ ٚٓتٌب ٍلٗس هحبضث٘ي، َ٘ط ٮل٘ٙ ٪ٖجلٌب ٍلصلٙ هسلو٘ي، ٌٍٚب الجٌٟ٘ٔ اٙٗٔ ّصُ ٖجل ثػسٖٙ

 يل٢ ضٚ٘عٓ زيَتٙ ْل٘ست الوبزٗٔ، ثبلوػبًًٔ تطؼٓ ٍلن الْسٗٔ ضرًٛت ٪ى زيَتٙ ْٖ للحٕ

 .الػطّاح الحٕ يل٢ ٮٟ ٟ الوبزٓ،

 ٮًْب( »السبثٗٔ تلَ حٗٔ ٟ ٨ٗٔ -ٍشا٘ ثْصا) «الل١ِ زٍى هي تًجس ٚبًت هب( »سل٘وبى) «ْػسّ٘ب» 

 (.43: 27) «ٚبْطٗي َٖم هي ٚبًت

 ْلوب الػطح ازذلٖ لْب ٖ٘ل: »ٮلِ٘ الولٛٔ ْسيب ٪ٗجؽ ظربد هي غطح ثجٌب٧ ٪هط ٖس سل٘وبى ٚبى ٍ

 ًٓسٖ نلوت ٮًٖ ضةٟ ٖبلت َٖاضٗط هي هوط١زٗ غطح ٮًِ ٖبل سبْٖ٘ب يي ٍٚطٓت لُزًٛٔ حسجتِ ض٪تِ

 (.44: 27) «الًبلو٘ي ضةٟ لل١ِ سل٘وبى هى ٍ٪سلوت

 يجبزتٙ، ٍ ذسهتٙ يي السّط هي حٌ٘بً هٙلتٔ ٮًٖ ضة: ٍٖبلت يٌْب الُٓلٔ حزبة اًٛطّ شا٘ ٮش

 هى ٪سلوت ٖس اٙى ٪ًب ٍضحوتٙ، ًَض٘ يي ٍحسجتْب ًٓسٖ نلوتٔ ضحوتٙ، يي زّطاً ٍؾللت

 .الطاحو٘ي ٪ضحن ٍ٪ًت ٮل٘ٙ هتَرْٔ لٙ ذبلػٔ سل٘وبى

  اٙٗت٘ي هى العل١ت٘ي ّبت٘ي اترصت سل٘وبى ٍغطح يطضْب ْٖ ؾل١ت لوٛب ٮًْب ٪رل،

 417: ظ يٗبئسًب،                        

 سل٘وبى هى اٙٗبت ض٪ت لو٘ب ٫ْسلوت حٌْ٘ب حت٢ ٖجل شٕ هي ؾ٠لْب يل٢ ثٌٟ٘ٔ حززب السبلٓت٘ي

 .الًبلو٘ي ضة لل١ِ

 الكْبضٓالًول ْٖ ٍَّ قبّطٓ ٍٟزٓ َٗلَس: الٌْبٗٔ حت٢ الجساٗٔ هٌص الٗط٨ى سل٘وبى س٘طٓ ْْصُ

 ٮل٢ ٖلَثْي ٗٔو٘ل الوططٚبت الٌسب٧ هى الٗط٨ى سل٘وبى سٌٔ ٍّبت٘ٙ ح٘بتِ، ق٘لَٔ الًٗ٘سٓ ٍقْبضٓ
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 ٟ ٨لْتْي ٍٮل٢ ٮلْ٘ي ٖلجِ ٪هٓلْي ٪ًْي١ يلِ٘ تٓتطٕ ح٘ج التَضآ ضَن الٌجَٛٓ، ٨ٍٗبت هلِٛ ثَٗٓ الل١ِ

 .ٍَّاّي١ يطْٗي ًِٛ ٮلّب ٧ٚ لط٢

 لٛل اٍٛحب هصاثح ٟ ْت٭هي، ثِ لتًتجط َٖاضٗط هي هوطزاً غطحبً الوططٚٔ لْصُ ٗجٌٖ الٗط٨ى ْس٘لوبى

 !.اٛت٠ل َْٔ الوططٚبت هي ٍاحسٓ

 !الٌول ٍحت٢ ٗطايٖ سل٘وبى

 الزي هي رٌَزُ لسل٘وبى حطط ٍ: »ثزٌَزُ ٍازْٗب ًٗجط ٮش الٌول حت٢ ٗطايٖ ٪ًِ يسلِ هي حن

 ازذلَا الٌول ٪ْٗب ٗب ًولٔ ٖبلت الٌول ٍاز يل٢ ٪تَا ٮشا حت٢. َٗظيَى ْْن ٍالك٘ط ٍاًٝس

 (.18 -17: 27) «ٗطًطٍى ٟ ٍّن ٍرٌَزُ سل٘وبى ٗحكو١ٌٛن ٟ هسبٌٚٛن

 يس٠ٗى ٪ضؼ ًعل حت٢ ٍالك٘ط ٍالزي اًٝس هي يه٘ن حطس ْٖ َٗهبً سل٘وبى الل١ِ ًجٖ ٗطٚت... 

 يل٢ ٍذبْت الحطس، لصلٙ ْبضتبيت ثًٔسٚ يل٢ الٌوبل هي ًولٔ ْجػطت الٌول ٍازٕ يل٢ ٫ْت٢

 ؾح٘ٛٔ تصّجَا ٟ حت٢ هسبٌٚٛن ازذلَا ٪ى ثْن ٫ّْبثت ْتحكوْن سل٘وبى رٌَز تسٍسْن ٪ى َٖهْب

 .ٍرٌَزُ سل٘وبى

 ٗطًطٍى، ٟ ّن ٍنلنٍ، يوسٚ يل٢ ٟ َٓلٔ، يل٢ ٍرٌَزُ سل٘وبى ٗحكوٌٛن ل٠٘ٛ هسبٌٚٛن ازذلَا

 ْٖ هًصضٍى ٍّن غُبض، حَ٘ٓاى هي اٛضؼ يل٢ لوب ثبلٌسجٔ الجبضئ السٖٔ تلٙ لْن ل٘ست ح٘ج

 .الحبل ثكجً٘ٔ يٌِ تُٓل الزٌَز ح٘ج شلٙ،

 418: ظ يٗبئسًب،                        

 التٖ ًًوتٙ ٪ضٛط ٪ى ٪ٍظيٌٖ ضةٟ ٍٖبل َٖلْب هي ؾبحٛبً ْتجسن: »هٗبلتْب سوى سل٘وبى ٪ى ٮٟ

 «الػبلح٘ي يجبز٘ ْٖ ثطحوتٙ ٍ٪زذلٌٖ تطؾبُ غبلحبً ٪يول ٍ٪ى ٍالسٕٛ ٍيل٢ يلٖٛ ٪ًًوت

(27 :19.) 

 الطٛط ظٗبزٓ ٍٗس٫لِ ضثِٛ ٍٗطٛط الٌول، ٍحت٢ الوهلَه٘ي ض١َٛ ثٯغُب٧ ْٗتنٜ الٗط٨ى ْسل٘وبى

 هي ًَيِ شٍٕ الط٬ٍِ الًسل ّصا ٗهلن ّْٛ٘ ضثِ، ٗطؾبُ غبلحبً ًٗول ٍ٪ى الًٌؤ، ّصُ يل٢

 الًسل، حٕ ًٍٗسل اٝغُب٧ ح١ٕ ٗػُٖ ٮًِ ٪رل لِ، الوسلو٘ي الوَحٟسٗي ضي٘تِ س٘وب ٍٟ الجطط،

 ثتهل٢وِ تزبّطٍا ٪ى ٮل٢ قَْٖن يي الربضرٔ الرطاربت ْٖ ضي٘تِ ٗهلن ح٘ج التَضآ سل٘وبى ضَن

 !.ضحجًبم رلَس ْٖ
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 ح٘بٓ يي الُبض٘ٔ اٛستبض ضت٢ لٌب ٚطٓت ٪ى ضٛط ٍالّ ٪ستبش ٗب لٙ ضٛطاً: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 ٍٮًٌب شلٙ، ْٖ اٛهطٗٛ٘ٔ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ تَٟٗت هي يه٘وبً قطْبً ٍظٗٛٓت الطٍسل٘ٔ، سل٘وبى

 ث٘تِ ْٖ اٛغٌبم ثًجبزٓ لوح سل٘وبى ٪ى الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ هي ٮلِ٘ ٪ضبضٍا هب استًطاؼ لٌطرَٚن

 تسل هوب ٍ٪ًبة، ضثِ استُٓط حن ْتي ٍ٪ًِ الػ٠ٓ، يي ٪لْتِ الر٘ل ٍ٪ى ، تًبل٢ الل١ِ يل٢ ٗتَٚل ٍلن

 !.الرك٘ئٔ ْٖ ٍَٖيِ يل٢ اللٓم ثػطاحٔ ثعيوْن

 :ٚطسِٟ٘ يل٢ الول٢ٗ ٍالزسس اٍٛاة سل٘وبى

 سل٘وبى تػّ ٮلْ٘ب الوطبض اٙٗبت ّصُ هي اٍٛل٢ اٙٗٔ ْٯى الوْتسٗي، ٪ذَاًٖ ٗب ٠ٚ: الوٌبنط

 الَاغٓٔ اٙٗت تتلَّب حن( 30: 38) «٪ٍاة ٮًِ الًجس ًًن سل٘وبى لساٍز ٍّجٌب ٍ: »ٖبئلٔ ذ٘ط ثٛل

 السً٘ب ظٌٗٔ هي الُٓلٔ ضهع َّ ْ٘وب ٚبى ٍٮى ضثِ ٮل٢ ٍ٪ٍثتِ يجَزٗتِ ٍٚوبل هحتسُ يلَ هي لكطِٚ

 شٚط يي الر٘ط حت ٪رججت ٮًٖ ْٗبل. الز٘بز الػبٌْبت ثبلًطٖٛ يلِ٘ ئطؼٓ ٮش: »ٖبئلٔ ٍظذطْْب

 ٍ٪لٌٗ٘ب سل٘وبى ْت١ٌب ٍلٗس. ٍاٛيٌبٔ ثبلسَٔ هسحبً ْكٕٓ يلٖٛ ضٔزٍّٜب. ثبلحزبة تَاضت حت٢ ضثٖ

 رسساً ٚطسِٟ٘ يل٢

 419: ظ يٗبئسًب،                        

 لِ ْسر١طًب. الَّبة ٪ًت ٮًٙ ثًسٕ هي ٛحس ٌٗجُٖ ٟ هلٛبً لٖ ٍّت لٖ آَط ضةٟ ٖبل. ٪ًبة حن

 هلِٛ شٚطٗبت ثًسٟ اٙٗبت ّصُ ترتن حن( 36 -31: 38.. ) «٪غبة ح٘ج ضٔذب٧ٖ ث٫هطُ تزطٕ الطٗح

 لعل٢ٓ يٌسًب لِ ٍٮى. حسبة ثُ٘ط ٪هسٙ ٪ٍ ْبهٌي يكب٬ًب ّصا: »ثَٗلِ  تًبل٢ الل١ِ ّجبُ الصٕ

 (.40 -39: 38) «ه٩ة ٍحسي

 ٍاستُٓبضُ، ٮًبثتِ ٍْتٌتِ الر٘ط ٍرت الز٘بز الػبٌْبت يطؼ ثٗػٔ الحب١ْتبى ٍاٛذ٘طٓ اٍٛل٢ ْبٙٗٔ

 ثِتٙلْٛن تجس٪ لن ٍٮٟ تٌبِْ٘، ٟ ٍ الطسَلٖ ٍهحتسُ تٌبست الصٚطٗبت ّصُ ٪ى تسًٌٟب اٙٗتبى ّبتبى

 ْٖ التسثط ًْلٌ٘ب ٮشاً ،«ه٩ة ٍحسي لعل٢ٓ يٌسًب لِ ٮى» ة ترتن ٍلن «الًجس ًًن: »الربلسٓ السيبٗٔ

 :اٙٗبت ّصُ

 يػطاً «ثبلًطٖ يلِ٘ ئطؼ ٮش» شلٙ ٍهي الل١ِ، ٮل٢ الطرَو ٚخ٘ط «٪ٍاة ٮًِ الًجس ًًن... »

 ضسٗس «الز٘بز» ٍٍٖبض ٮستٗبهٔ ثٛل السَٛى يٌس ٖسهْ٘ب تػٓي التٖ الػبٌْٔ الر٘ل «الػبٌْبت»

 ل٘طٚجْب ضثِ يك٘بت هي ٍّٖ الز٘سٓ الر٘ل ّصُ يلِ٘ يطؼ ْٯشا ٍيسا، رط١ ٮشا ٍسطًِٗ الزطٕ

 حت ٪حججت» ٮًٖ: »ٖبل شا٘ ٍٮش اثتْبرٔ، ض٬ٗتْب هي اثتْذ اٛيسا٧، هٗبتلٔ ْٖ ٍرٌَزُ َّ
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 ضْطٓ حت يي ٍٟ ٍزٟل، ٚجطٗب٧ يي ٟ روبل، ٪ٍ هبلٍ ضَْٓ يي ٟ الز٘بز، الر٘ل حت «الر٘ط

 ٪حججت ٮًٖ» شٚطُ يي هًطؼٗ ٟ ضثٖ، شٚط يي ٧ٗ ًبضٖ حتٞ ضثٖ، شٚط يي َّ ٍٮًوب ٚل١ب،...  ًٍَال

 .«ضثٖ شٚط يي الر٘ط حت

 الح٘بٓ روبل هي َ٘طّب ٍٟ الز٘بز الر٘ل ضَاَل تطُلِ ٟ ضثِ، ٮل٢ الطرَو ٚخ٘ط ٪ٍ٘اة، ٍٮًِ ٪رل،

 لطثِ شٚطُ ٗرتع ٠ْ ضثِ، ِْ٘ ٍٗصٚط ضثِ، ٪هط يي ٗحجِ ٮش ٗحجِٜ ٍٮًوب ثل ضثِ، شٚط يي السً٘ب،

 ٍٟ ًًوتِ ْٖ ٗجط ٠ْ للُٓلٔ، ضهعٌ َّ ْ٘وب ٍٗصٚطُ ثل ضثِ، يجبزٓ ِ ٍٖ٘بهِ ًٍَٖزُ ٍغ٘بهِ ثػ٠تِ

 سل٘وبى يجسُ الل١ِ ٗػّ ٚوب السٍاث٘ي سٌٔ ّٖ الل١ِ شٚط ْٖ الز٘سٓ السٌٔ ٍّصُ ضثِ، شٚط يي ًٗطَا

 ... ثبلًطٖ يلِ٘ الز٘بز الػبٌْبت يطؼ شٚط١ ضثِ ٮل٢ ٪ٍثتِ هي ٗصٚط حن ٪ٍاة، ٮًِ

 420: ظ يٗبئسًب،                        

 الز٘بز الػبٌْبت ٪ى لْن ٍسَس هٓي حن الػ٠ٓ؟ ثِ ئٌٖٙٓ الصٚط ّصا ٪ى الطسَل٘ٔ للزؤً ٖبل ْوي

 ٗ٭هٌَى، ٨ٍٗبتِ الل١ِ ثًس حسٗجٚ ْج٫ٕٟ ٗٓتطٍى، لَٗم ْتًسبً الػ٠ٓ، ْطٗؿٔ ثتط٘ ْبثتلٖ يٌْب ضُلتِ

 !!.ٗٓسطٍى ّٚ٘ ْوبلْن

 ح٘ج الػ٠ٓ ّٖ ٮًوب ٌّب الطة شٚط ٪ى يل٢ غسٔ ضبّس «ثبلحزبة تَاضت حت٢: ... »اٛسّٗ

 .. ثبلحزبة الطوس تَاضت حت٢ الًػط ٍٖت يي ٪ذ١طّب

 ٖجلِ الوصَٚض ٮًوب ثبلؿو٘ط، ترتع لٖٛ شٚط لْب ٗسجٕ لن حٓ٘ج الطوس، ٟ الر٘ل، تَاضت: الوٌبنط

؟ ٮٟ ضزّب ْٖ الوس٭ٍل َّ ْوي الطوس ّٖ ٚبًت ٮشا حن الر٘ل، ّٖ  الل١ِ

 قٕٓ ح٘ج ٍ٪يٌبٔ، سَٔ الوطزٍزٓ للطوس ّل حن الزوى؟ ثػُ٘ٔ «يلٖ٘ ضزٍّب: »َٗٗل ّْٛ٘

 هب حن «ٍاٛيٌبٔ ثبلسَٔ هسحبً ْكٕٓ يلٖ ضزٍّب: »ٍاٛيٌبٔ؟ ثبلسَٔ هسحبً شا٘ ٮش سل٘وبى

 لوطٓ الطوس هُ٘ت ثًس شلٙ ٗستك٘ى ٟ ٪ًِ ضَن ٪زا٧ٖ الًػط ْطٗؿٔ ل٘ػلٖ ّل ضزّب؟ ًت٘زٔ ّٖ

 هب ْل٘ٗؽ لُسُ، سٌتْب يل٢ قلَيْب ث٘ي ٍ َٗهِ ْٖ ضزّب ث٘ي ْطٔ ٠ْ هطات، ثًسّب قلًت ٍلَ

 .َسُ؟ ٪ٍ لَ٘هِ الٓطٗؿٔ هي ْبتتِ

 ْْل الحزبة، ْٖ تَاضت ٪ى ثًس ٗستطزّب ْلوبشا ضثِ شٚط ٪ًستِ التٖ ّٖ الر٘ل ٚبًت ٮشا حن

 ْْل شا٘ ٮش ضثِ؟ شٚط يي ًس٘بًبً تعٗسُ لٖٛ ٍاٛيٌبٔ ثبلسَٔ هٓسحبً حجْ٘ب ْٖ ٍٗعٗس ٗستطزّب

 الجًس ْٖ اظزٗبزاً ٪م اٍٛاة، ثبسن ٗتسو٢ لٖٛ ضثِ ٮل٢ ٪ٍثًٓٔ تتط١ ٚبًت التٖ ال٠ُٓت ّصُ تسو٢ٛ

 لحس سبُٚ ٚوخلِ ٪ٗؿبً سل٘وبى ٮلِ ٮى ٍّل! تجبة ْٖ ضبضزاً يجساً ٗسو٢ ٪ى ثِ ٫ْحط١! يٌِ ٍالُٓلٔ
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 الًجَزٗٔ ْٖ ذلَغِ ثصٚط١ الٗػٔ ٗجس٪ ٮش يٌِ، ْ٘طؾ٢ ٮلِ٘ ٪ٍثًٔ يوسٚ يل٢ يٌِ يجسُ تُبْل ًٗتجط

 .«٪ٍاة ٮًِ الًجس ًًٕٙنٓ سل٘وبى لساٍز ٍّجٌب ٍ: »ٖبئلًب ٍاٍٛثٔ

 !.ٗحٛوَى؟ ّٚ٘ لْن ْوب شهبً، ٍالوسح َٓلٔ ٍالصٚط نلؤ الٌَض تًتجط الطسَل٘ٔ للزوً٘ٔ ْوب

 421: ظ يٗبئسًب،                        

 يي ٮٟ ٗحجْب ٟ الز٘بز، الػبٌْبت ٗحت ٮشا ٪ًِ ضثِ٘ ٮل٢ ٪ٍثتِ ٚخطٓ هي ٗصٚط الٗط٨ى سل٘وبى ْْصا

 ضثِ لًٌؤ تٛطٗوبً سَْٖب٪يٌبْٖب ْ٘وسح يلِ٘ ثطزّب ٫ٗهط الحزبة ْٖ تَاضت ٍٮشا ٍشٚطُ، ضثِ ٪هط

 حت٢» ٗٛطضُ «ضثٖ شٚط يي الر٘ط حت ٪حججت ٮًٖ: »الَٗ ٗٛطض ٚبى ٍلٗس «٪ٍاة ٮًِّ» ٍضٛطا

 يلِ٘، ثطزّب ٫ٗهط ٍلصلٙ ٍالطٛط، الصٚط ثْصا ٫ًٗس ٪ى سل٘وبى ٫ْضاز «ثبلحزبة( الر٘ل) تَاضت

 الل١ِ شٚط ْٖ الَٗل ٮل٢ الًول ل٘زوى «ٍاٛيٌبٔ ثبلسَٔ هسحبً ْكٕٓ» شٚطاُ ْٖ ٗستسٗن ٍلٖٛ

 .«٪ٍاة ٮًِ... » ًًوتِ يل٢ ٍضٛطُ

 ٗػل٥ ٍلن الوٗبلٔ ّصُ ٗٛطض ٪ذص ٪ًِ شلٙ ٟستلعام الطوس ّٖ الحزبة ْٖ الوتَاضٗٔ ٚبًت لَ ٍ

 ٚبى ٍ٪ًِ الوسٓ، ق٘لٔ الػ٠ٓ يي َٓلتِ ث٘ي ِْ٘ روى ح٘ج! تٌبٖؽٗ ٍّصا الطوس َبثت حت٢ّ

 تَاضث حت٢ ضثٖ شٚط يي الر٘ط حت ٪رججت ٮًٖ.. » الطوس َبثت ٪ى ٮل٢ يٌْب َٓلت ٪ًٖ ٗٛطض

 .«ثبلحزبة

 غطٗحٔ ٨ْٗب تزًل التٖ الٌٛبت ّصُ هى س٘وب ٍٟ سل٘وبى ٍسبحٔ تٌبست ٟ الووَٗتٔ الٓطٗٔ ْْصُ

 .ذ٘ط ثٛل سل٘وبى تػّ ٪ًْب ْٖ

 ًجٖ يل٢ الوٓتطٗٔ الَضٗٗبت تلٛن ًرطٔ ٚسًب ٍلٗس ضٛط، ٍ٪لّ ٪ستبش ٗب ضٛطاً: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 السذل٘ٔ العٍض اٝذت٠ْبت ّصُ ْٖ ههلَه٘ي الل١ِ ٪ًج٘ب٧ لٌط١ ٍٮًٌب هَس٢، تَضات هي سل٘وبى، الل١ِ

 لٌب تَؾح ٪ى ٍضرب٧ ٮٟ، ل٘س ٪رل الٛطٗن، الٗط٨ى ٮٟ للجططٗٔ هٌٔزٖٓ ٠ْ ٍٮشاً الَحٖ، ٚتبثبت ْٖ

 .٪ًبة؟ حن رسساً ٚطٗسِٟ يل٢ ٪ل٢ٗ ح٘ج سل٘وبى ْتٌٔ هي الٗػس

 :سل٘وبى ٚطسٖ يل٢ الول٢ٗ الزسس

  ث٘تِ ْٖ ٮثتلٖ سل٘وبى ث٫ى ّصُ الٓتٌٔ تٓسط ٪ى ت١َْ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ٮى: الوٌبنط

 422: ظ يٗبئسًب،                        

 ٮل٢ تلوح اٝثت٧٠ ٠ْ تلو٘ح، ٍٟ ٌّب٘ ضبّس ٟ ٪ًِ ضَن الرك٘ئٔ، ْٖ ٍٖى ٍ٪ًِ اٛغٌبم، ثًجبزٓ

 .ٍحيٌ ٚطسِ٘ يل٢ ضثِ ٪لٗبُ الصٕ الزسس ٍٟ الرك٘ئٔ،
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 :الهطٍِ هرتلّ ْٖ الج٠ٗب ٪ًَاو

 هي يول ثوب رعا٧ٖ اًٝسبى ٮل٢ تت١زِ هب ْوٌْب: الوجتلَ٘ي اذت٠ِ حست ترتلّ اٝثت٧٠ات ح٘ج

 .السً٘ب ْٖ الًصاة ث٫ًَاو ٗٔجتلَى ح٘ج الؿبل٘ي ٍٚبلوٓسسٗي الزح٘ن ٫ٚغحبة س٧َ

 اٛيوبل ٪ْؿل ْٯى ضثْن ٮل٢ ٍٖطثبً ٮٗوبًبً ٗعزازٍا ٍلٖٛ الػبلحَى الل١ِ يجبز ثْبز ٗٔجتل٢ هب هٌْب حن

 شضٗتٖ ٍهي ٖبل ٮهبهبً للٌبس ربيلٙ ٮًٖ ٖبل ٫ْتوْي ثٛلوبت ضثِ ٮثطاّ٘ن اثتل٢: »ٍٚوب ٪حوعّب

 لٖ ّت: »ًزبحِ ثًس ْ٘س٫لِ سل٘وبى يجسُ ٗجتلٖ ٚصلٙ( 124: 2) «الهبلو٘ي يْسٕ ٌٗبل ٟ ٖبل

 تزطٕ الطٗح لِ ْسر١طًب: »ٖبئلًب ضثِ ْ٘ز٘جِ «الَّبة ٪ًت ٮًٙ ثًسٕ هي ٛحسٚ ٌٗجُٖ ٟ هلٛبً

 يكب٬ًب ّصا اٛغٓبز ْٖ هٗطً٘ي ٨ٍذطٗي. ٍََاظ ثٌّب٧ٚ ٚل١ الط٘بق٘ي. ٪غبة ح٘ج ضذب٧ٖ ث٫هطُ

 (.40 -35: 38) «ه٩ة ٍحسي لعل٢ٓ يٌسًب لِ ٍٮى. حسبة ثُ٘ط ٪هسٙ ٪ٍ ْبهٌي

 لِ ٍ٪ى...  ٛحس ٌٗجُٖ ٟ هلٛبً الل١ِ ٍّجِ ٍلصلٙ تٓتطٍى، ٚوب الزسس يجس ٪ًِ ٍْبٔ َ٘ط رعا٧ٖ ْْل

 .؟!ه٩ة ٍحسي لعل٢ٓ يٌسُ

 الل١ِ زٍى هي يجسُ ٪ى ٟ ٪ُلٖٗ، ٮش ضثِ ٮل٢ ٪ًبة سل٘وبى ْٯى غٌوبً الول٢ٗ الزسس ّصا ٚبى ٮى حن

 هي لِ هحجَة رسس ٪ٍ هبلًب ٚبى لَ ٮلِ٘ ٍضَت يلِ٘ ايتوس ٪ًِ ٍٟ -ٍحبضبُ -غٌن ٪ًِ ايتجبضاً

 سل٘وبى ٍسبحٔ تٌبست ٟ ٮسطائ٘ل٘بت ٪حطّب ضٍاٗبت الزسس ٖػٔ ْٖ ضٍٕ ٍلٗس...  اهط٪تِ ٪ٍ ٍلسُ

 ٮى الط٘بق٘ي ْٗبلت ٍلس لِ ٍلس ٪ًِ: ٗٔط١ٍ ٚوب ٖل٘لًب هٌْب ضصضاً ٮٟ الٗط٨ى ًهط ْٖ الس٠م يلِ٘

  شلٙ سل٘وبى ًْلن ًٗتلِ ٪ى ْسج٘لٌب ٪ثِ٘ هخل يلٌ٘ب هسلكبً غبض يبش

 423: ظ يٗبئسًب،                        

...  ْتٌجِ ٚطسِٟ٘ يل٢ ه٘تبً الَلس شلٙ ٪لٖٗ ٮش ثْوبتِ هطتُل َّ ْجٌ٘وب السحبة، ْٖ ٗطثِٟ٘ ْٛبى

 .الط٘بق٘ي يل٢ سل٘وبى سلكٔ تٌبست ٟ ٍلٌٛبُ ٍ٪ًبة، ْبستُٓط

 ْٖ ٗزبّس ثٓبضس ت٫تٖ ٍاحسٓ ٚل اهط٪ٓ سجً٘ي يل٢ الل٘لٔ ٛقَْي: ٖبل سل٘وبى ٪ى ٗط١ٍ ٚوب ٍ

 ٧ ْز٢ ضرلٍ ثطٕ رب٧ت ٍاحسٓ اهط٪ٓ ٮشا تحول ْلن يلْ٘ي ْكبِ الل١ِ، ضب٧ ٮى ٗٗل ٍلن الل١ِ سج٘ل

 .حزطُ ْٖ َْؾى ٚطسِ٘ يل٢ ثِ

 سج٘ل ْٖ ٮٟ ٮلِ٘ ٗطَت ٗٛي لن الصٕ الوطََة، ٍه٫هَلِ ٍلسُ ٪هبت ٪ى ضثِ اثت٠ُ ٪ًِ ْلٌٓطؼ

 ٪ى ٮٟ الحطهبت، هي هحطهبتٖ الوط٘ئٔ شٚط تط٘ ٍل٘س الل١ِ، ضب٧ ٮى ٗٗل لن ًِٛ ٚصلٙ اثت٠ُ ضثِ،

 الل١ِ سج٘ل ْٖ ٗزبّسٍا لٖٛ ٪ٍٟزّن ٮل٢ ضَجَا ٮشا اٛثطاض ح٘ج الوٗطث٘ي، س٘ئبت اٛثطاض حسٌبت
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 ْلوب الل١ِ، ضب٧ ٮى ْْ٘ب ٗصٚطٍا لن ٮشا الوٗطث٘ي، سبحٔ ْٖ س٘ئٔ ٍلٌْٛب حسٌٔ، لْن الطَجٔ ّصُ تًتجط

 يل٢ ٌٗسة ٪ى زٍى الوط٘ئٔ، شٚط ًس٘بًِ ْٖ ضثِ ٮل٢ اًٝبثٔ ٮٟ ٧ٚ ثطٖ ٗجس٪ لن الزسس شلٙ ض٪١

 ٍحوطٓ ٖلجِ هْزٔ يل٢ ٌٗسة ٪ى زٍى الوط٘ئٔ، شٚط ًس٘بًِ ْٖ ضثِ ٮل٢ اًٝبثٔ ٮٟ ٍحوطٓ ٖلجِ هْزٔ

 ... «لٖ آَط ضة: »ْٗبل ْ٭ازُ،

 هٙي ٍ سبلّٚ، ٮحنٍ يي ََْٓطٍ ْوٙي يلِ٘، تسل ٖطٌٗٔ ثطْبزٓ ٮٟ الًػ٘بى ٮل٢ ٗلوح ٟ الُٓط قَلَتٔ ٍٓ

 ض٫ى َّ ٚوب الل١ِ هي التسسٗس قلت ٍَّ هستٗجل، يػ٘بى هي اًٝسبى ٗلحٕ يوب السْى ثِ ٗطاز ََٓطٍ

 العل٢ٓ ٍٖطٌٗٔ الوستٗجل، ْٖ ٪م َبثطاً الٌجَٓ سبحٔ ْٖ الوٛطٍُ يي ََٓطٍ ٍهٙي الوًػَه٘ي، اٍٛل٘ب٧

 هي استْ٘بثِ حن َبثط، يػ٘بى يي ضثِ ٗستُٓط لن ٪ًِ غسٔ ضبّسٓ ضثِ هي لس٘وبى الو٩ة ٍحسي

 ْلوب هلِٛ، ٗطحِ ٪ى سل٘وبى ٗطرَ هي رسس ٚبى الزسس ٪ى ٮل٢ ٗلوح ٛحس ٌٗجُٖ ٟ هلٛبً ضثِ

 .ثًسُ هي ٛحسٚ ٌٗجُٖ ٟ الصٕ هلِٛ ٍَّ هٌِ ذ٘ط َّ هب ثِ استجسل ثوَتِ اثتلٖ

، يجبزٓ يي ٪لْتِ التٖ السًَ٘ٗٔ ثبٛهَض سل٘وبى اضتُبل يل٢ تسل التٖ اٙٗٔ ّٖ ْوب ٮشاً  ّٖ ٍهب الل١ِ

 .؟!تحٛوَى ّٚ٘ ْوبلٛن اٛغٌبم، يجس ٪ًِ تلوح التٖ

 424: ظ يٗبئسًب،                        

 (و) ٪َٗة                        

 

 :التَضآ ٪َٗة

 الج٠ٗب ٪لَاى تحوٛل ٍ٪ًِ بىٍاٝٗو الًجَزٗٔ ثٛوبل ٪َٗة تػّ الوٗسسٔ الٛتت ٮى: ثَست السٚتَض

 اٝستٗبهٔ ٚوبل ْٖ ٪حسٗ ٚوخلِ ٍل٘س( 20 ٍ 14: 14 حعٖ٘بل) الل١ِ يٌس هحتسجبً غبثطاً ٍالطظاٗب

 ( ...7: 42 ٍ 6 ٍ 1: 40 ٍ 1: 38 ٍ 3: 2 ٍ 8: 1 ٪َٗة) ٍالت١َٗ

 !.ّٛصا ًج٘٘بً تػّ ٪ى الوٗسسٔ الٛتت ْٖ الٗبزسٔ اًَٛاض قلً٘ٔ ّصُ ٮى! ثد ثد: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 الٛطٗن الػبثط الٌجٖ لْصا ثبلٌسجٔ الزو٘لٔ اٍٛغبِ تلٛن ٌٗبٖؽ هب ًط١ ْٯًٌب ْحست، ٟ: الوٌبنط

 :ٖسسِ سبحٔ ٍْٗتٙ اٛضْبز ض٬ٍس يل٢ ضثِ ٗطَٛ ٪ذص ٪ًِ: ثَست ٌٗهوِ ٍٚوب الًتٕ٘ الًْس ْٖ

 ٍ 2 ٍ 1: 10 ٪َٗة) ثططٗط لست ٪ًٌٖ تًلن ٍٖس تهلوٌٖ ٪ى ٗزَظ ّل تٌبظيٌٖ؟ لوبشا! ضة... »

 :ٗلٖ ٚوب اٙٗبت ًع استًطاؼ ثٛن ٍاٛحسي...  ٪سلن تسيٌٖ ٟ ْلوبشا الح٘بٓ، هي هللت ٖس( 7
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 ْْٟوٌٖ. تستٌسًٖ ٟ: لل١ِ ٖبئلًب ًٓسٖ هطاضٓ ْٖ ٪تٛلن ضَٛإ، ٪س٘٘ت ح٘بتٖ، ًٓسٖ َٚطِّٓتٕ ٖس» 

 اٛسطاض؟ هطَضٓ يل٢ ٍتططِ ٗسٗٙ يول تطشل ٪ى. تهلن ٪ى يٌس٘ ٪حٓسٓيٌ تربغوٌٖ، لوبشا

 يي تجحج حت٢. الطرل ٫ٚٗبم سٌَ٘ ٪م اًٝسب ٫ٚٗبم ٪ٗبهٙ تٌهط، اًٝسبى ٌٚهط ٪م ثطط يٌ٘ب ٪لٙ

 تػكبزًٖ ٪ضتٓى ٮى...  ٗس٘ هي هٌَْٓٗصَ ٍٟ هصًجبً لست ٮًٖ يلوٙ ْٖ. ذك٘ئتٖ يل٢ ٍتٓتص ٮحوٖ

...  ؾسٕ ٍر٘ص ًَةٗ. يلٖ َؿجٙ تعٗس تزبّٖ ضَْز٘ تُزسز. يلٖ ٍتتزجط تًَز حن ٫ٚسس

 ٮل٢ ٫ْٖبز ٪ٚي لن ٫ًٖٚ ٌْٛت. ي٘يٌ تطًٖ ٍلن. الطٍح ٪سلوت ٖس ٌٚت. الطحن هي ٪ذطرتٌٖ ْلوبشا

 ٖل٘لٔ، ٪ٗبهٖ ٪ل٘ست. الٗجط

 425: ظ يٗبئسًب،                        

 ( ..18 -1: 10 ٪َٗة... ) ٪يَز ٍٟ ٪شّت ٪ى ٖجل ٖل٘لًب ٫ْثتلذ يٌٖ ّٚٛ ٪تط٘،

. ًٗعٌٖٗ ْطاضٖ ٖلت ٪ًت. حبضسبً يلٖ رًلت حت٢ تٌ٘ي ٪م ٪ًب ٪ثٓحطٌ ًٓسٖ، ثوطاضٓ ٪ضَٛ» 

 يهبهٖ يل٢ الوَت الرٌٕ ًٓسٖ ْبذتبضت ثطزٕ ٍتُطّجٌٖ ثبٛح٠م تطًٌٖٗ. ٚطثتٖ ٌٗعو هؿزًٖ

 يلِ٘ ٍتؿى تًتجطُ حت٢ اًٝسبى َّ هب. ًٓرٔ ٪ٗبهٖ ٛى يٌٖ ُّٚٓ. ٪ح٘ب اٛثس ٮل٢ ٟ شُثتٔ ٖس. ّصُ

 ٪ثلى ضٗخوب ًُطذٌٖ٘ ٍٟ يٌٖ تلتٓت ٟ هت٢ حت٢. توتحٌِ لحهٔ ٍٚل غجبح ٚل ٍتتًْسُ. ٖلجٙ

 يل٢ ٪َٚى حت٢. لٌٓسٙ يبحَضاً رًلتٌٖ لوبشا. الٌبس ضٖ٘ت ٗب لٙٓ ٪ًْل هبشا. ٪٪ذك٫ت. ضٖٗٗ

 «٪َٚى ٠ْ تكلجٌٖ. التطاة ْٖ ٪ؾكزى اٙى ًٖٛ ٮحوٖ تُعٗل ٍٟ شًجٖ تُٓط ٟ ٍلوبشا. حٙولًب ًٓسٖ

 (.21 -11: 7 ٪َٗة)

 ل٘س ٍ ٪يَ. ٪ُتزبة ٠ْ نلوبً ٪غطخ ٮًٖ ّب. ٪حجَلتِ يلٖ ٍلّٛ يَرٌٖ ٖس الل١ِ ٪ى ْبيلوَا»...  

. ض٪سٖ تبد ًٍعو ٚطاهتٖ يٌٖ ٪ظالَ. ن٠هبً رًل سجلٖ ٍيل٢. ٪يجط ٠ْ قطٖٗٗ حَـ ٖس. حَٓٛن

 هًبً ٫ٚيسا٧ حسجٌٖ َؿجِ يلٖ ٍ٪ؾطم. ضربئٖ ضزطٓ هخل ٍٖلى ْصّجتٔ رْٔ ٚل هي ّسهٌٖ

 ظاََا ٍهًبضْٖ. ٮذَتٖ يٌٖ ٪ثًس ٖس. ذ٘وتٖ حَل ٍحلَا قطْٗٗن يلٖ ٍ٪يسٍا َعاتِ رب٧ت

 ْٖ غطتٔ. ٪رٌج٘بً ٗحسجًٌَٖ ٍٮهبئٖ ث٘تٖ ًع٧ٟ. ًسًَٖ يطًَْٖ ٍالصٗي ذصلًَٖ ٖس ٪ٖبضثٖ. يٌٖ

 ٍذووت اهط٪تٖ يٌس هٛطٍّٔ ًْٛتٖ. ٮلِ٘ تؿطت ثٓوٖ. ٗزت ْلن زيَت يجسٕ. َطٗجبً ٪يٌْ٘ن

 ٍالصٗي ضربلٖ ٚل ٚطٌّٖ. يلٖ ٗتٛلوَى ٖوت ٮشا. ضشلًَٖ ٪ٗؿبً اٍٟٛز. ٪حطبئٖ ٪ثٌب٧ يٌس

 يلٖ ٪ًتن تط٪َْا تط٪َْا. ٪سٌبًٖ ثزلس ًٍزَت ٍلحوٖ ثزلسٕ لػٕ ٖس يهوٖ. يلٖ اًٗلجَا ٪حجْن
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 ٚلوبتٖ ل٘ت لحوٖ هي تطجًَى ٍٟ. الل١ِ ٚوب تكبضزًٍٖ لوبشا. هستٌٖ ٖس الل١ِ ٗس ٛى! ٪غحبثٖ ٗب

 ... «ٍثطغبظ حسٗس ثٗلن لػرط ا ْٖ اٛثس ٮل٢ ًٍٗطت. سٓطٍ ْٖ ضسوت ل٘تْب ٗب. تٛتت اٙى

 (19 :6- 24.) 

 حززبً ْوٖ ٍ٪هٜ ٪هبهِ السي١َ ٪حسي. ٚطسِ٘٘ ٮل٢ ٩ْتٖ ٪رسُ ًٗكٌٖ٘ هي»...  

 426: ظ يٗبئسًب،                        

 ٠ْ َطثبً. ٌّب٘ َّ ْل٘س ضطٖبً ٪شّت ٫ًّصا...  لٖ َٗٗلِ هب ٍ٪ْْن ٗز٘جٌٖ التٖ اَٖٛال ٫ْيطِ

 (.8 -3: 23) «٪ضاُ ٠ْ الزٌَة ٗتًكّ ٪ًهطُ ٠ْ يولِ ح٘ج ضوبلًب. ثِ ٪ضًط

 (!.2: 27) «ًٓسٖ ٪هط١ الصٕ ٍالٗسٗط حٖٗ ًعو الصٕ الل١ِ َّ حٖ٘»...  

 هب الُبضؤ الًبضهٔ التػبضٗح ّصُ ْٖ ٌٗبٖؽ الوٗسسٔ، الٛتت ْٖ ٪َٗةٗ -اٛس٢ ٍهى -ّصا... 

 ل٘س ًِٛ. ٪َٗة يجسٕ يل٢ ٖلجٙ رًلت ّل للط٘كبى الطة ْٗبل: »َٗٗل ٍٚوب ضثِ، ثِ غطح

 َّ اٙى ٮل٢ ٍ( »8: 1 ٪َٗة) «الطط يي ٍٗح٘س الل١ِ ٗتٖٗ ٍهستٗ٘ن ٚبهل ضرل اٛضؼ ْٖ هخلِ

 ( ...3: 2 ٪َٗة) «سجت ث٠ ٛثتلًِ يلِ٘ ّ٘زتٌٖ ٍٖس ثٛوبلِ هتوسٙ

: ٖبئلًب ٪َٖالِ ْٖ ضثِ ٗػسِٖ ٍٖس حن ٍيول٘بً، َٖل٘بً ضثِ ٗٛصة التَضآ ٪َٗة ٪ذص ٍشٗب٘ شا٘ ْطَن

 الػَاة ْٖٛ تَٗلَا لن ًٛٛن غبحج٘ٙ ٠ٚ ٍيل٢( الت٘وبًٖ ال٘ٓبض) يل٘ٙ َؿجٖ احتو٢ ٖس»

 (.7: 42 ٪َٗة) «٪َٗة ًٚجسٕ

 ٗربقت ّٚ٘ ٪َٗثْب هي ٍحبُ ٍٗب ٍالعٍض؟ الهلن ْٖ تٌبسجبى ّٚ٘ ٍ٪َٗثِ التَضآ ٮلِ هي ٠ٍُٗ ْ٘ب

 هي ٍٗستُٓطُ ثبلطط ٗٗط ٖس الًٗبة ٗستحٕ ٠ْ ثططٗط ل٘س ٪ًِ لٌٓسِ ٍٗسيٖ الهلن ٮلِ٘ ٌْ٘ست ضثِ

 يلِ٘ ٗتحبٚن لٖٛ ٗزسُ ٟ يٌِ ٗٓحع هْوب ٪ًِ ٮٟ يلِ٘، ٍٗستٌػطّن يج٘سُ ٮل٢ ٗحبٚوِ حن شًجِ

 لحسٚ الًجَزٗٔ ٪زة يي ذبضرٔ ٪ٖبٍٗل هي ْْ٘ب ثوب الَحٖ ٨ٗبت هي ّصُ ّل ثبلل١ِ ٫ًْطسٚن.....  ٍ

 .الػبلح٘ي الوطسل٘ي يي ْؿلًب اٛضشلَى السص١د يٌِ ٫ٗث٢

 ثٛل ٮٟ الوٗسس٘ي الل١ِ ًٛج٘ب٧ الوٗسسٔ الٛتت ت٫ت٢ ٪ٟ اٛس٢ هئ٩ت ٍهى ٪رل،: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 .الطٛط لٛن ٍ الٗط٨ى ًهطٗٔ ْٖ ٪َٗة ث٘ئٔ استًطاؼ ًطرَٚن شا٘ ٍٮش ٍثَٔس٢، ضشٗلٔ

 427: ظ يٗبئسًب،                        

 :الٗط٨ى ًهط ْٖ ٪َٗة

 :َٗٗل ٍٚوب ٍال٘ٗ٘ي الػجط هساضد ث٫يل٢ هَغَِ الٗط٨ى ًهط ْٖ ٍٮًِ ٪رل،: الوٌبنط
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 هُتسل ّصا ثطرلٙ ٪ضٚؽ. ٍيصاة ثٌُػٔتٍ الط٘كبى هسٌٖٛ ٪ًٖ ضثِ ًبز١ ٮش ٪َٗة يجسًب اشٚط ٍ» 

 ؾُخبً ث٘س٘ ٍذص. اٛلجبة ٍٛلٖ ٍشٚط١ هٌب ضحؤً هًْن ٍهخلْن ٪ّلِ لِ ٍٍّجٌب. ٍضطاة ثبضزٗ

 (.44 -41: 38) «٪ٍاة ٮًِ الًجس ًًن غبثطاً ٍرسًبُ ٮًب تحج ٍٟ ثِ ْبؾطة

 ؾط هي ثِ هب ْٛطٌٓب لِ ْبسزتجٌب. الطاحو٘ي ٪ضحن ٍ٪ًت الؿط هسٌٖ ٪ًٖ ضثِ ًبز١ ٮش ٪َٗة ٍ» 

 (.84 -83: 21) «للًبثسٗي ٍشٚط١ يٌسًب هي ضحؤ هًْن ٍهخلْن ٪ّلِ ٨ٍتٌ٘بُ

 تصٍز ح٘ج ٪َٗة، الل١ِ لٌجٖ ثبلٌسجٔ -الوَرعٓ الزو٘لٔ -الحٛ٘ن الصٚط تػبضٗح هي ًوبشد ّصُ... 

 ٮٟ ثلَاُ ْٖ تػِٓ ٠ْ اٝثل٘س٘ٔ، الزبّلٔ اٛح٠م، ٍاٛؾُبث اٛثبق٘ل تلٛن ٍٚطاهتِ سبحتِ يي

 .ٍات٢ٗ١ غجط ثوب الزعٗل ْبٛرط الزو٘ل ثبلػجط

 شلٙ ْٖ ًْول ضثِ، يجبزٓ يي ٗػسُٛ ٪ى ٍيصاثِ ثٌُػٔجِ ٍضرلِ، ثر٘لِ ٮثل٘س ِْ٘ قوى الصٕ ّصا

 .حس٘ط ٍَّ ذبسئبً ٮٟ يٌِ ٗطرى ٍلن ٍايتول

 ٌٗٛع ح٘ج ٍال٘ٗ٘ي، الػجط ْٖ ٍح٘ساً يبل٘بً ٍهٓخَلًب اٝٗوبى، ْٖ ٍّٛبربً ٖجٓسبً ٪َٗةٔ ٍل٘ٛي ٪رل،

 ٗطٗسًٍْب ٪ش١ٖ ٪ٗٔ يي ٗسسّن ٟ الل١ِ ٪ى ٮلْ٘ن ٍَٗحٖ الوطزٓ، ض٘بقٌِ٘ ٍٗزو٘ى ٪يٗبثِ يل٢ ٮثل٘س

 .٪ٗؿبً ٮٗوبًِ يي هزطزاً لًَ٘ز حبلِ ٍغحٔ ٍهبلِ ٪ّلِ يي ًزط٥زُ ْٗبلَا ث٫َٗة،

 .«ًٗلوَى ٟ الٌبس ٪ٚخط ٍلٛي ٪هطُ يل٢ َبلت الل١ِ ٍ» الل١ِ ٍٗطٗس الط٘كبى ٗطٗس

 هبلِ ْٖ ح٘بتِ، ٪ضٚبى يلِ٘ تْسهت ٮشا الػجط حَة ذطٔ ٮل٢ ٪َٗة الل١ِ يجس ل٘ؿكط الط٘كبى ٗطٗس

 غجَضاً ه٭هٌبً يجساً ٪َٗة ًن ٗزًل ٪ى الل١ِ ٍٗطٗس حبلِ، ٍْٖ ٍ٪ٍٟزُ ٍزٍضُ

 428: ظ يٗبئسًب،                        

 للوطؾ٢ سل١َ للوٛطٍث٘ي، ٍيعا٧ٖ للوػبث٘ي، ٍيجطًٓ ٍالًبثسٗي، اٛلجبة ٍٛلٖ ٖػتِ تَٛى ضَٛضاً

 .اٝٗوبى ْٖ الًبلٖ ٍالوخل للػجط اٍٛل الوًلن ٪َٗة ٍلَ٘ٛى ٍالوزطٍح٘ي،

 لحوِ، ٍشّت رسوِ، ّعل حت٢ ضٛبتِ يل٢ ٗعال ٟ ٍ٪َٗة اٛيَام، ٍتحسضت اٛٗبم هطت

 ... اٛلن هي ْطاضِ يل٢ ٗٗط ٟ اللَى، ضبحت الَرِ هٌَِٗ ٍ٪غجح

 ْٯًْب الًكَِ الط٬ٍِ ظٍرٔ ٮٟ حَلِ ٍهٓي ضً٘تِ يٌِ ٍضَجت الطْٕ٘، ٍربًجِ التػسٕٗ، يٌِ ْط

 ثزٌبحْ٘ب، يلِ٘ ض١ْت سج٘لًب، ٮلِ٘ استكبيت هب ثِ ٍيٌ٘ت الحٌبى، ٖلجْب ٍسى هب يلِ٘ تحٌٌت

 ح٘بتِ، يل٢ تحصضّب هربضِ اٙهِ، هي تُسبٍضّب ّوَهبً ٮٟ ضٛت ٍهب ٖلجْب، ٪ٌٚبِ لِ ٍثسكت

 .هحتسجٔ ه٭هٌٔ ضاؾ٘ٔ، حبهسٓ هطؾِ ٪ٗبم نلت ٍلٌْٛب
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 ْبًكلٕ اهط٪تِ، ٖجل هٙي ٮٟ ٮلِ٘ سج٘لًب ٗزس ٍلن الل١ِ، يسٍ ٮثل٘س الل١ِ يجس ٪َٗة ٪هط ٪ي٢٘ ٍلٗس... 

 ٍٖ٘صاً، يو٘ساً شا َّ: ٖبلت ظٍرٙ؟ ٪ٗي: ٍٖبل ضر٠ لْب ْتوخل ٪َٗة هى ض٫ًْب ثًؽ ْٖ ٍّٖ ٮلْ٘ب

 ... اٛح٘ب٧ ٍٟ اٛهَات هي ٟ السا٧ هي يلِ٘ ٪لح هوب ٍٗتٗلت الحو٢ هي ٗتؿَض

 غحٔ هي ٮّبثِ ٍَؿبؾٔ ثطبثِ غسض ْٖ لعٍرْب ٚبى ثوب ٗصٚطّب ْٯذص ٮََائْب ْٖ قوى شا٘ ٮش

 ٗسضْٚب ٪ذص حن اٛحعاى َٚاهي لسْٗب ٍ٪حبضت اٛضزبى الصٚط١ لْب ٫ْيبزت غبْ٘ٔ، ًًٍؤ ٍيبْ٘ٔ

 :ٍٖبلت ٪َٗة ٮل٢ ْصّجت..  ال٫٘س ٖلجْب ٮل٢ ٌٍٗسبة الؿزط

 .؟!الٗسٗن يع٢٘ ٪ٗي! الصاّت ضجبثٙ ٪ٗي! ٍالً٘بل الحبل ٪ٗي! الزوبل ٪ٗي! ضثٙ ًٗصثٙ هت٢ حت٢

 !.هبت ٍٍلس ْبت يع٦ يل٢ تجٛ٘يَ ٪تطا٘ ٪هطاً، الط٘كبى لٙٙ سَٛل ٖس: ٖبئلًب ٫ْربثْب

 !.ثلَا٘ ٍٗعٗح حعًٙ يٌٙ ٗٛطّ ٪ى الل١ِ زيَت ّلّب: ْٗبلت

 .سٌ٘ي سجى: ٖبلت الج٧٠؟ ْٖ ٍٚن: ٖبل حوبً٘ي،: ٖبلت الطذب٧؟ ْٖ هٛختٔ ٚن: ٖبل

 429: ظ يٗبئسًب،                        

 !.ضذبئٖ هسٓ ِْ٘ ٖؿ٘ت ٍهب ث٠ئٖ ٚطّ ضثٖ هي ٪قلت ٪ى ٪ستحٖ: ٖبل

 الَٗٓ ٪تتٌٖ ثطئتٔ ٍلئي ٖلجٙ، الل١ِ ثٗؿب٧ ٍٗؿٕ٘ ٮٗوبًٙ ٗؿًّ ثس٪ ٖس ٪ًِ لٖ ٗر٘ٛل لٛي ٍ

 ٪ٚل٥ٓٙ ٪ٍ ضطاثبً ٪ضطة ٪ٍ قًبهبً ٗسٗٙ هي ٨ٚل ٪ى الَ٘م ثًس يلٖ٘ ٍحطامٗ سَـ، هبئٔ ٛؾطث١ٌٙ

 .هًَٓلًب ٚبى ٪هطاً الل١ِ ٗٗؿٖ حت٢ يٌٖ ْبيعثٖ ٪هطاً،

 ٍٟ هتسركبً ٟ الل١ِ ٮل٢ ْٓعو ٪سٗبهِ، ٍتؿبيٓت اٙهِ اضتست ٍٖس ْطٗساً ٍح٘ساً ٪َٗة ٪غجح

 هسٌٖ ٪ًّٖ( »41: 38) «يصاة ثٌُػٔت الط٘كبى هسٌٖ٘ ٪ًٖ ضثِ٘ ًبز١» ِ هتحٌٌبً، زاي٘بً ثل هتجطهبً،

 (.83: 21) «الطاحو٘ي ٍ٪ًت٫ضحن الؿط

 ث٫ًِ الط١َٛ ّصُ ٖطى ٍٮًوب ؾطُّ، ٚطّ ٗس٫لِ ٪ى زٍى الطر٘ن، الط٘كبى هي الطح٘ن ضثِ ٮل٢ ضٛب

 ٍٟ ثلَا٘ ْٖ يل٘ٙ سبذكبً ٟ الػبثطٗي، هي ٫ًْب ٍٮٟ يجس٘ ٫ْضحن ض٪ٗتٓ ْٯى الطاحو٘ي، ٪ضحن

 .ال٘ٙ ضٛبتٖ ْٖ هتجطم هػٙط٤

: 38) «٪ٍاة ٮًِ الًجس ًًن غبثطاً ٍرسًبُ ٮًب: »٪ربثِ هب ثًس يٌِ ضؾبُ ٍ٪يلي ضثِ٘ لِ ْبستزبة

44.) 
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 ثػجط ازٛضو الط٘كبى لَسَسٔ ٍغوس اٝٗوبى َبٗٔ ثلٍ ٖس ٪َٗة ٚبى السبئ ّصُ ٍٮل٢ ٪رل،

 هب ْجلٍ...  ّسا٣ الزجبل ٍترط اٛضؼ ٍتٌطٕ هٌِ ٗتٓكطى السوَات تٛبز ّوَهبً ٍاحتول اٛضٚبى،

 .. يٗجِ٘ يل٢ ٮثل٘س ًٍٛع الل١ِ ٪ضاز

 لِ ٍٍّجٌب. ثبضزضطاة هُتسل ّصا ثطرلٙ اضٚؽ: »الِ٘ ٍ٪ٍح٢ لطَٛاُ ٍ٪غبخ زيب٧ُ ْبستزبة

 (.43 -42: 38) «اٛلجبة ٍٛلٖ ٍشٚط١ هٌب ضحؤ هًْن ٍهخلْن ٪ّلِ

 يٌِ ًسل ٍ ثسًِ ٍغلح رسوِ ٍغح رطٍحِ ٍثطئت ٖطٍحِ اًسهلت حت٢ ٍاَتسل ضطة ْوب... 

 .ٚبى هب ٫ٚحسي ٍيبز الوطؼ

  تتطِٚ ٪ى الٛطٗؤ ًٓسْب تكبٍيْب ٍلن يلِ٘ ٍحٓسٙثت لِ ٖلجْب ضٔ ٖس ظٍرتِ ٚبًت لٗس ٍ

 430: ظ يٗبئسًب،                        

 ْط٪ت ث٫هطُ ٍالٗ٘بم ض٫ًِ ٮغ٠ح تًبٍز ًٚبزتْب ٮلِ٘ ْطرًت ث٠ئِ ٪ٍل هي لعهتِ ٍٖس ض٫ًِ، ٍ

 يل٢ الل١ِ ْحوست ٍالَٗٓ، الؤٌٔ ٍاْط اللحن، هٛتٌع اّٝبة، َؽ الطجبة، هٛتول ضبثبً ض٪ت يزجبً،

 ... يبْ٘ٔ هي ٮلِ٘ ضز هب

 ٗوٌِ٘ ٗكجٕ٘ ٪ى ثًس َ٘طّب ثْب ٍٗستجسل ٗتطْٚب ْْل يبزتْب، يل٢ لتًبٍزُ الِ٘ يبزت ٍٖس شا٘ ٮش

 ٪ًِ ْْت ٍحٌبًِ، ضحوتِ هي ثِ، الهي ّٛصا هب ٖجل؟ شٕ هي يْس ٚوب رلسٓ هبئٔ ٗؿطثْب ٪ى يلْ٘ب

 .يلْ٘ب؟ ٪ٖسن ثوب ٗػٌى ْوبشا هًْب استسام

 :ٖبئلًب َٗرًْب، ٍ٪ٟ ٗوٌِ٘ ْٖ ٗحٌج ٪ٟ ث٘ي لِ روى ٪ى ضثِ٘ الِ٘ زلِّ هب ٗػٌى

 (.44: 38) «٪ٍاة ٮًِ الًجس ًًن غبثطاً ٍرسًب ٮًب تحٌج ٍٟ ثِ ْبؾطة ؾُخبً ث٘س٘ ذص ٍ» 

 ْٖ ضذػًٔ ضْ٘ٗبً، ذٓ٘ٓبً ؾطثبً ظٍرٙ ثْب ٍاؾطة ثبٖٔ، هبئٔ يل٢ تطتول الٗص هي حعهٔ ذصُ

 ... ٨ٟهٙ ْٖ ضبضٚتٙ هطؾٙ، ْٖ احتولتٙ التٖ الو٭هٌٔ الورلػٔ ثْصُ ٍضحؤً ٗوٌ٘ٙ،

 ٗتػَض، هب ٪يل٢ ٗوٛي هب ٫ْٚؿل الٗط٨ى ًهط ْٖ الٌجٖ ٪َٗة ّٛصا الٛتبثَ٘ى الطٍحَ٘ى ٪ْٗب ْ٘ب... 

 ٢ً٫ْ الؿ٠ل ٮٟ الحٕ ثًس ٍهبشا تػَٓى، هب يل٢ الوستًبى َّ ٍالل١ِ ٍاٝٗوبى للػجط توخ٠٘

 !.؟!تػطَْى

 ًهط ْٖ اًٛج٘ب٧ ث٘ئبت ٮستًطاؼ ْٖ الجحج ثٌب قبل لٗس! ٪ستبش: الك٠ة -اٛسّٗ -ضثٖ... 

 ْٖ الْبهٔ الجُ٘ٔ ٪ى ٮٟ ض٫ًْن، هي ٍٮٚجبضاً ٚطاهتْن يي شٍزاً الجحج ًًن ٚبى ٍٮى ٍالٗط٨ى الًْسٗي

 .ضرب٧ٖ ضرب٧ٖ الخ٠حٔ، الٛتت ْٖ هٌعلتْوب ًٗبضى ٍلٖٛ...  ٍهحوس الوس٘ح ٮل٢ هتّزْٔ الوٌبنطات ّصُ
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 ًهط ْٖ ٮروبل يل٢ هٌْب ًوَشربً ٮل٘ٛن اًٛج٘ب٧ حبٟت ٟستًطاؼ ٍذتبهبً ٪رل،: الوٌبنط

 :الًْسٗي

 431: ظ يٗبئسًب،                        

  الًْسٗي ٪ًج٘ب٧ حبٟت يزبئت                        

 

 ٍحٗ٘ٗٔ التَح٘س ًطط لٓطؼ ٪ًْب ٍزيبٗبتْن، اًٛج٘ب٧ زيَات ثصٚط١ الٗسٗن الًْس ٫ٗتٖ ٟ...  -1

 ٮًوب هَس٢ ٖجل اًٛج٘ب٧ ٪حَال ْٖ الصٚطٗبت ٍّبهٔ ضصضاً، ٮٟ ٍٮغ٠حْب الططًٗٔ ٍ٪زة اٝٗوبى

 ٌٗبلوي هوب الٛخ٘ط شٚط١ -اٛس٢ هى ٍ ٍْْ٘ب ح٘بتْن، ْٖ ث٫ضربغن الربغٔ اٛحَال ثًؽ ّٖ

 ٚوب ٍيهوتِ، الل١ِ يل٢ ٍالزط٪ٓ يبئ٠تْن يل٢ الٓؿبئح ٍتسز٘ل سبحتْن، هي ٍٗوسٜ ٚطاهتْن

 ٌٚب ٍٮى ٍٗعٍٗ، الػسض ٗؿٕ٘ ح٘ج الٛتبة ق٘بت ْٖ هٌْب الٛخ٘ط يي ٍقٌَٗب شلٙ هي ضكطٌ هؿ٢

 .الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ هي يٌْن الحسٌٔالصائسٓ ثصٚطٗبتْن ًٍٗبضًْب ًٗطًْب

 يجبزٓ يي ًْ٘بً ٍٟ ٍالػ٠ح التَح٘س ٮل٢ زيَٓ الٌج٘٘ي هي لُ٘طّوب ٍٟ ٝثطاّ٘ن ٍٟ لٌَح تصٚط ٠ْ

 التَضآ ضطًٗٔ ٫ٚى َ٘طّن، ٗسيَ ٪ى زٍى التَح٘س ٮسطائ٘ل ثٌٖ يلّن هَس٢ ٪ى ٮٟ...  اٍٛحبى

 !.ٮسطائ٘ل ثٌٖ ترع

 :ْحست ٮسطائ٘ل ثجٌٖ ضسبلتِ اذتػبظ يي ٧ تٌجٖ الزسٗس الًْس تػبضٗح ٮى ح٘ج الوس٘ح، ٚصا ٍ

 (.24: 15 هت٢) «الؿبلٔ ٮسطائ٘ل ذطاِ ٮل٢ ٮٟ ٪ضسل لن ٮًٌٖ»...  

 للسبهطٗ٘ي هسٌٗٔ ٗسذلَا ٍٟ ٪هن قطٕٗ ْٖ ٗصّجَا ٪ٟ ٍَٗغْ٘ن للسيَٓ ت٠ه٘صُ ٗطسل لصلٙ» 

 (.6 -5: 10 هت٢) «الؿبلٔ ٮسطائ٘ل ذطاِ ٮل٢ ٗصّجَا ثل

 ٍتلوصٍا ٮشّجَا» السبلٓٔ هٗبلتِ ذ٠ِ َٗٗل ح٘ج غٓلجِ ثًس زيَتِ اذتلٓت ٫ًِٚ ٚبًت ٍٮى ّصا

 (.19: 28 هت٢) «اٛهن رو٘ى

 اٛهن؟ سبئط تػٌى ْوبشا الؿبلٔ ٮسطائ٘ل ثرطاِ الس٠م يلِ٘ ٍالوس٘ح هَس٢ زيَٓ اذتػت ٍلَ... 

 .اٛهن؟ ٚل زيَاتْن الوجططٍى ًٗن ٍلوبشا

 432: ظ يٗبئسًب،                        

 :الَحٖ تلٖٗ حبلٔ -2
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 اًكطاحِ ٍ ح٘بثِ يي ٍتًط٥ِٗ الٌجٖ ترلٖ ٖبئؤ الَحٖ ثٌبٗٔ: ٪ى غطاحٔ ثٛل الوٗسسٔ الٛتت تصٚط

 (.24 -20: 19 غن 1) يطٗبًبً

 تكل٢ت يٌس الٌجٖ ٗكلت لصلٙ. لِ الَحٖ ٍٮي٠ى الٌجٖ يل٢ الل١ِ ٗس حلَل َٗرت ؾطثبلًَز ٪ى١ ٍ

 (.11 -5: 10 غن 1( )19 -11: 3 هل 2) ٍيَازاً يَزاً الَحٖ

 !.َْ٘حٖ ٪ٗؿبً َّ ٗطٖع ٪ٍ ٌٗطف لٖٛ يٌسُ ٍالطٖع الًَز ثؿطة ٮٟ َٗحٖ ٟ الل١ِ ٫ٚى... 

 :الًجطاًٖ اٛغل ْٖ ٚوب ًجًَٛٓ الزٌَى تًتجط ٍٖس ثل: ْحست ٟ

 (.10: 18 غن 1) ّجٛ٘ت. ثتَ٘ ٍٗتٌج٫ٛ ضبٍل ٨ل ضايبُ ٮلْ٘ن ضٍح ٍتػلح حبضات هوب ٢ْٗ ٍ

 .الج٘ت ٍسف ْٖ ْتٌج٫ ضبٍل يل٢ الطزٕ اٝلِ ضٍح ٍاٖتحن الُس هي ٍٚبى: ٪ٕ

 .ٍرٔيّ: ثَٗلْب ٍٗتٌج٫،: َٖلِ التطارن تطروت ٖس ٍ

 ضب٬ل ًجِ٘٘ يل٢ ضطٗطاً ضٍحبً َٗحٖ ٪ى ٍالطٖع ثبلسِ ٍحِ٘ اضتطاـ ثًس التَآ ٝلِ ٍحٕ... 

 !.ٍحبضبُ -ٮلِْ حسٛ يل٢ -يٗلِ يل٢ هُلَثبً هزًٌَبً ْ٘ػ٘ط

 :التجلٍ٘ حبلٔ -3

 ٍَٗٗل الٌبس ل٘جلٍ سٌ٘ي ح٠ت الٌبس ث٘ي ٍحبْ٘بً يطٗبًبً ٗوطٖ ٪ى ٪ضً٘ب٧ ًجِ٘ٛ ٫ٗهط التَضآ ٮلِ

 اٛستبُ ْٖ هٛخَا ٍ ٍحٓبٓ، يطآ ٍالطَ٘خ الٓت٘بى َٚضش ٍر٧٠ هػط سجٖ ٪ضَض هلٙ ّصا: لْن

 (.4 -1: 20 ش 1) لوػط ذعٗبً

  الٓساى ً٘ط ٗزًل ٚوب يٌِٗ يل٢ ٍٗزًلْوب ٍ٪ً٘بضاً ضثكبً لِ ٗػٌى ٪ى ٪ضه٘ب ًجِ٘ ٫ٗهط ٍ

 433: ظ يٗبئسًب،                        

 (.27 ٪ضه٘ب) ثبثل هلٙ ً٘ط تحت ٪يٌبٖٛن ٪زذلَا: ٍَٗٗل الٌبس ل٘جلٍّ الٗط ٪يٌبٔ يل٢

 الرط٧ يل٢ ٮسطائ٘ل ثٌٖ يَ٘ى ٪هبم ٗرجعُ الصٕ الطً٘ط ذجع هي ًٚٛبً ٫ٗٚل ٪ى حعٖ٘بل ٫ٗهطًجِ٘ ٍ

 الصٗي اٛهن ث٘ي الٌزس ذجعّن ٮسطائ٘ل ثٌَ ٫ٗٚل ّٛصا: ٍَٗٗل ل٘جلٍ اًٝسبى هي ٗرطد الصٕ

 اٙى حت٢ الكَٓلٔ هٌص ٨ٚل لن ٪ًٌٖ: ٪هطُ يي ٍٗستٗ٘لِ حعٖ٘بل ٮلِ٘ ْ٘تؿطو. ٮلْ٘ن ٪قطزّن

 (.16 -12: 4 حع) الجٗط ذط٧ اًٝسبى ذط٧ٙ ثسل ٫ٗٚل ٪ى ٫ْهطُ الٌزسٔ، اٛض٘ب٧

 حلج حَالٖ ثبلسّ٘ ٍٗؿطة حلخبً ٗحطٔ ٪ح٠حبً، الطًط ٍٗٗسن ٍلح٘تِ ض٪سِ ٗحلٕ ٪ى ٪ٗؿبً ٫ٗهط ٍ

 ٗسٗف ٍحلج ثبلَثب٧الزَو، ٗوَتَى ٪ٍضضل٘ن ٪ّل حلج ٮى: ٍَٗٗل ل٘جلٍ الطٗح ٮل٢ الخبلج ٍٗصضٕ

 (.5 -1: 5 حع) ٍضا٧ّن س٘ٓبً ٍٗستل٢ ضٗح ٚل ْٖ ٗصضِٗ ٍحلج ثبلسّ٘،
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 هٌبحٔ، ًٗول ٍٟ ٗجٖٛ ٍٟ ٌَٗح ٟ ٍ٪ى ظٍرتِ ٍّٖ يٌِ٘٘ ضَْٓ ًٓسِ هي ٫ٗذص ٪ى حبلخبً ٫ٗهطُ ٍ

 ثٌٖ ل٘جلٍ الٌبس، ذجع هي ٫ٗٚل ٍٟ ضبضثِ ُٗكٖ ٍٟ ضرلِ٘، ْٖ ًًلِ٘ ٍٗزًل يػبثتِ ٍٗلّ

 (.18 -15: 24 حع) ثْن ٗٗى ّٛصا ٪ًِ ٮسطائ٘ل

 للطة تبضٚٔ ظًت اٛضؼ ٪ى ثصلٙ لً٘لل ظًب ٍ٪ٍٟز ظًب اهط٪ٓ لٌٓسِ ٫ٗذص ٪ى َّضى ًجِ٘ ٫ٗهط ٍ

 (.2: 1 َّضى) ظًبّب ٍشٚط الوط٪ تلٙ لِ ٍلستْن الصٗي ث٫سوب٧ ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٍلًٙٙهَِٔ

 هتزَْى ّن ٮسطائ٘ل لجٌٖ الطة ٚوحجٔ ٍظاً٘ٔ غبحت حج٘جٔ اهط٪ٓ حجٟت ٮشّت: ٪ى ٪ٗؿبً ٫ٗهطُ ٍ

 ْؿٔ ضبٖل يطط ثروسٔ العاً٘ٔ الوط٪ٓ َّضى ْ٘طتطٕ. العث٘ت ٖٛطاظ ٍهحجَى ٪ذط١ ٨لْٔ ٮل٢

 ثٌٖ ٛى. ٚصلٙ ٍاًب لطرل تًَٖٛ ٍٟ تعًٖ ٟ ٚخ٘طٓ ٪ٗبهبً تًٗسٗي: لْب ٍَٗٗل ضً٘ط ٍلخٙ ٍثحَهط

 (.4 -1: 3 َّضى) شث٘حٔ ٍٟ ضئ٘س ٍٟ هلٙ ث٠ ٚخ٘طٓ ٪ٗبهبً سً٘ٗسٍى اسطائ٘ل

 434: ظ يٗبئسًب،                        

 سطسطٕ٘، ٍٖٙح ضطٗط ٚل ٫ٍٗثبُ اٛضاشل حت٢ يٌِ ٗزل هب ٪ًج٘بئْب ٮل٢ تٌست ّٚ٘ التَضآ ٠َْٗ... 

 :٪ىّ

 ؾطة ٍ ٍٍٖبحٔ، ذ٠ئ ثٛل ٗستطّن يوب تًط٥ْٗن التَضآ ٪ًج٘ب٧ يل٢ الَحٖ ًعٍل ضطٍـ هي

 َٗحٖ َٗحٖ؟ هبشا ٮلْ٘ن، َْ٘حٖ ًطبقِ ٫ٍٗذص الطة ٗكطة ٍلٖٛ لًلِ الطة، ٪هبم ٍالطٖع الًَز

 !.ٍالسيبضٓ الزٌَى ضٍح

 الٌبس، ث٘ي سٌ٘ي ح٠ث يبضٗبً ّٛصا ل٘وطٖ الٌجٖ ٪ضً٘ب ٫ٗهط اٟلْ٘ٔ ٍالًٌطٔ الكطة ٪ذصُ ٮشا ٍ

 الطً٘ط ذجع هى الُبئف ٫ٗٚل ٪ى حعٖ٘بل حن يٌِٗ، يل٢ ٍاًٛ٘بض الطثف ٗزًل ٪ى اضه٘ب اٙذط ًٍجِ٘

 ٗعًٖ ٪ٕ ظًب، ٍ٪ٍٟز ظًب اهط٪ٓ ل٫٘ذص َّضى حن توبهبً ٍلح٘تِ ض٪سِ ٗحلٕ ٍ٪ى ثسلِ، الجٗط ذط٧ ٪ٍ

 ٪ًتن ٪ٍ ثٛن ًٗٓل ّٛصا ٪ًٛن الٌبس ل٘جلَُا شلٙ ٚل العاً٘ٔ، ٗحت ٍ٪ى ظًب، هي ٪ٍٟز لِ َٗلس لٖٛ

 .ْبيلَى

 ثلسبى يٌْب ٌَْٗا ٪ٍ ًٛطا٧ حبزحٔ يي ٗرجطٍا لٖٛ ٗتٛلوَى ٟ ذُطسبً ٚبًَا اًٛج٘ب٧ ّ٭٧ٟ ٮى ْْل

 !.ٖبؼ ٪ًت هب ْبٖؽ ثتطِٚ؟ الر٘ط ٮل٢ ٍزيَٓ ثبضتٛبثِ، الوٌٛط يي ٪ًْ٘بً الًول،

 ٚبًَا التَضآ ُٚت١بة ٫ٚى ٍٕ اٍّٛبم، ٍذطاْبت اٛح٠م اٛؾُبث ّصُ هي ّبُ: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 لْن َْٗل ٗحٛوَى، ّٚ٘ لْن ْوب! الٓتبٚٔ اْٝتطا٧ات ثْصُ رب٬ٍا حت٢ ًٍٛج٘بئِ لل١ِ اٛيسا٧ ٪لس هي

 !.ٗٛتجَى هوب لْن ٍٍٗل ٪ٗسْٗن ٚسجت ثوب
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 ٚطاهٔ هي توس٘ الًٗل يٌْب ٫ٗث٢ تبضٗر٘ٔ ثصٚطٗبت ٫ٗتٖ ٖس الٗط٨ى ًزس ٍّٛصا: الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 !.الٌج٘٘ي ثًؽ

 يي ٗصٍز الٌحطٗط، ٍالوْ٘وي ٍاٛذ٘ط اٍٛل الصائص َّ الٗط٨ى ْبى ٍحبضبُ، ٚلّب: ٍالك٠ة الوٌبنط

 هي ضصض ٍاظزّط ٪ًَاضُ هي ٖجس ثْط ٚوب الًْسٗي، ٚتبثبت ثِ تسًسْن هب الَحٖ ضربٟت سبحٔ

 .اٙى حت٢ الطسَل٘ٔ الوٗبضًبت ق٘لٔ ٪ظّبضُ

 435: ظ يٗبئسًب،                        

 ضَن لْٞسبز ٪ضسلتن ٪ٍ ٍاْٟتطا٧، الٛصة يل٢ ٪روًتن الطسَل٘ٔ، الزوً٘ٔ ثػٓٔ ٫ًٚٛن ٍٕ

 !.الهبلو٘ي الَٗم ْٗسٕ ٟ الل١ِ ٫ٚى ٍٕ الًو٘ب٧، الزبّلٔ التٗبل٘س يي الوتحطضٓ الًبٖلٔ هٌبنطاتٌب

 ٍٮى الطسَل٘ٔ، الزوً٘ٔ ًسزتْب التٖ الْبهٔ للٌوبشد اٟستبش استًطاؼ ضرب٧: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 !:ًٗلوَى ٚبًَا لَ الًٌٛجَت لج٘ت الجَ٘ت ٪ٍّي

 هْوب السل٘ل ٪ثٌب٧ ْٯًٌب الجٌ٘بت الل١ِ ٨ٗبت يل٢ الربئٌٔ اْٝتطا٧ات رصٍض يل٢ ٍل٘ٗؽٓ ارل: الوٌبنط

 ْبل٘ٛن الساهُٔ، الطبهرٔالحزذ الجطاّ٘ي يل٢ ٮٟ يٗبئسًب تَٗم ٠ْ ٍاٝثطام، ٍالٌٗؽ ال٠ٛم ثٌب قبل

 :الطسَل٘ٔ الوٗبضًبت ْٖ الٗلن يٌِ ضص هب الٗط٨ى، ٪ًج٘ب٧ حَل الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ هي زهسهبت

 (.116: 4) «ثً٘ساً ؾ٠لًب ؾل١ ٖس ثبلل١ِ ٗطط٘

 ٍّن ٚخ٘طاً، ٍ٪ؾلَا ٖجل هي ؾلَّا« 1» هخلخ٘ي َٖهبً تٗلّس اٙى حت٢ الخبلج الٗطى هٌص ْبلٌػطاً٘ٔ

 ذطأْ ْٖ ٗؿبّئَى ٪ٗؿبً ٍّ٭٧ٟ ٪حٌبسَ٘ى، ض٪سْن ٍيل٢ ً٘ٗ٘ٔ، هزلس هى الخبلَحَ٘ى الخلج

 ْبلوس٘ح٘ٔ ٮشاً الوخلخ٘ي، اٖٛسه٘ي الَحٌ٘٘ي هي شٚطًبّن هٓي ٍّن ٖجل، هي ٚٓطٍا الصٗي َٖل: الخبلَث

 ٠ٚ ٮل٢ تط٘طاى اٙٗتبى ٍّبتبى ٖجلْن، هٓي اٖٛسه٘ي هٙي ٪يو٢، تٗل٘س ْٖ تٗل٘ساً ٮلًب ل٘ست الَ٘م

 !.الوٗلسٗي هَّٖ ٍتعٟٗٓبى التٗل٘ساى

 (.171: 4) «لٛن ذ٘طاً اًتَْا ح٠حٔ تَٗلَا ٍٟ»...  

 ضثٖ الل١ِ ايجسٍا ٮسطائ٘ل ثي ٗب الوس٘ح ٍٖبل هطٗن اثي الوس٘ح َّ الل١ِ ٮى ٖبلَا الصٗي ٚٓط لٗس» 

 ٚٓط لٗس. ٪ًػبض هي للهبلو٘ي الٌبضهب ٍه٫ٍاُ الزٌٔ يلِ٘ الل١ِ حط١م ْٗس ثبلل١ِ ٗطط٘ هي ٮًِ ٍضثٛن

 ٍاحس ٮلِ ال١ب ٮلِ هي ٍهب ح٠حٔ حبلج الل١ِ ٮى ٖبلَا الصٗي
__________________________________________________ 

 ً٘ٗ٘ٔ هزلس يول٘بت تٓػ٘ل تزس -الوٗبضًبت 36 -33 ظ 1 د ضارى/ -(1) 



348 
 

 436: ظ يٗبئسًب،                        

 (.73 -72: 5) «٪ل٘ن يصاة هٌْن ٚٓطٍا الصٗي ل٘وس٘ي١ َٗٗلَى يو٘ب ٌٗتَْا لن ٍٮى

 ٖبل الل١ِ زٍى هي ٮلْ٘ي ٍ٪ُهٖ اترصًٍٖ للٌبس ٖلت ٧٪ًت هطٗن اثي ي٘س٢ ٗب الل١ِ ٖبل ٮش ٍ» 

 ٍٟ ًٓسٖ ْٖ هب تًلن يلوتَِ ْٗس ٖلتُِ ٌٚتٔ ٮى لٖ ثحٕ ل٘س هب ٪َٖل ٪ى لٖ َٗٛى هب سجحبًٙ

 ٍضثٛن ضثٖ الل١ِ ايجسٍا ٪ى ثِ ٪هطتٌٖ هب ٮل١ب لْن ٖلت هب. الَُ٘ة يل١بم ٪ًت ٮًٙ ًٓسٙ ْٖ هب ٪يلن

( »..5 :116- 117.) 

 ٖجل هي ؾل٢َا للصٗي ٍاتجبيبً الح٥ٕ، َ٘ط السٗي ْٖ َلَ٘اً الخبلَث يٗ٘سٓ الٛطٗن الٗط٨ى ًٗتجط ْٗس

 ّٚ٘ ْوبلٛن ثً٘ساً، ٍؾ٠لًب ُٗٔٓط، ٟ ٍنلوبً ث٩ٗبتِ ٍتٛصٗجبً الل١ِ يل٢ ٍاْتطا٧ٖ ٚخ٘طاً، ٍ٪ؾلَّا

 .تحٛوَى؟

 :الوس٘ح ٍ٪لَّ٘ٔ الخبلَث تعّٗ٘ ْٖ اًٝز٘ل تػبضٗح

 ٪ى ًًلن ٪ذط١ ًبح٘ٔ ٍهي ٍ٪ًِ( هَؾًبً حوبً٘ي ْٖ) يجسالل١ِ الوس٘ح ٪ى اًٝز٘ل ٗػطّح ٍٚوب ّصا

 سبحٔ ٌٗبل ٪ى هي ٪حٗط ٗسُ ٪ى ٮٟ. الطر٘ن الط٘كبى تس٠َٗت هي ٚلْب الططٗطٓ ٍاٛيوبل اْٛٛبض

 :التبل٘ٔ التػبضٗح ْٖ ٚوب الورلػ٘ي

 (.42: 15) «الُبٍٗي هي اتجًٙ هي ٮٟ سل٘كبى يلْ٘ن لٙ ل٘س يجبزٕ ٮىّ» 

 (.83 -82: 38) «الورلػ٘ي هٌْن يجبز٘ ٮٟ. ٪روً٘ي ٌََْٛٗن ْجًعتٙ» 

 «ض٪١ ٪ى ٍلَٟ ثْب ّن٘ ٍ» -ال٠ٛم حٕ لٛبى -الططـ ثًس هٗسضاً ٌّب٘ الزعا٧ ٚبى لَ ٍ٪ذ٘طاً... 

 .. ٍهستٗجلْب َبثطّب ث٘ي الَاٍ تٓػل ٍلٖٛ

 تعال ٍٟ ثِ، ش٥ٚطٍا هوب حهبً ًٍسَا هَاؾًِ ثًس هي الٛلن ٗحطَْى ٗعالَى ٟ الطسَل٘ٔ للزوً٘ٔ ْوب

 !.ٗٓتطٍى ٍهب ْصضّن هٌْن ذبئٌٔ يل٢ تكلى

 ٮضازٓ ْٖ ضزِْ -الورلَػ٘ي الل١ِ يجبز هي ًِٛ ٍالٓحطب٧ الس٧َ يٌِ هػطٍِ الٗطاى َٗسّ ٮى ٠ٚ

  التٖ الجل٘ٔ حس ًٗلن لٖٛ شلٙ الٗبقًٔ، ثبلططق٘ٔ استخٌبئِ حن الًعٗع ثبهط٪ٓ الس٧َ

 437: ظ يٗبئسًب،                        

 ٌٗزَ ٗٙ ْلن الٌَاحٖ ضت٢ هي ثِ ٮحتٓت ٍَٚاضحْب الطَْٓ ثَايج ٮى ح٘ج َٗسّ، ثْب اثتلٖ

 ٍالٓحطب٧ الس٧َ يٌِ ل٘ػطِ ثبذت٘بضُ، هطَٓيبً الل١ِ هي ايتػبهبً ٮٟ ْحست، الجططٗٔ ٍَٖتِ ثحَلِ

 هي ٖسٛ ٖو٘ػِ ٪ى: الس٧َ ّنٟ يي ٍحت٢ سبحتِ ًعأّ يل٢ ٨ذط ٍزل٘لًب -ٍالًول اٝضازٓ ْٖ -توبهبً
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 اهط٪ٓ هي ذبئٌٔ ث٘سٚ ٖو٘ػِ ُٖسٛ ٪ى َٖٓاستًزبل، ثٛل يٌْب ٍْطاضُ ٮزثبضُ يل٢ غسٔ ضبّس زثطٍ،

 !.«الورلػ٘ي يجبزًب م ٮًِ ٍالٓحطب٧ الس٧َ يٌِ لٌػطِ ٚصلٙ.. » الًعٗع

 هي ّْ٘بت ٍلٛي ت١َْ، ٚوب َٗسّ هًْب لً٘ول ٍتًول، ٍٮهٛبً٘بتْب َٖاتْب ثٛل تًول الًعظ اهط٪ٓ

 :الٓحطب٧ هي ّْ٘بت الس٧َ

 ضثٖ ٮًِ الل١ِ هًبش ٖبل لٙ ّ٘ت ٍٖبلت اٛثَاة ٍَٓلت ًٓسِ يي ث٘تْب ْٖ َّ التٖ ضاٍزتِ ٍ» 

 (.23: 12) «الهبلوَى ًٗٓل ٟ ٮًِ هخَا١ ٪حسي

 ٍ٪ثَاة الٗػط ٪ثَاة -اٛثَاة ٍَلٗت السٔزّٔ ٫ْسسلت الًبضٗٔ، الوتػججٔ لجبس لجست ٮًْب ٪رل،

 !.لٙ ّ٘ت ٍٖبلت السٟل ٪ثَاة ٍْتحت َلٗتْب -الًصض

 ٍتطيطو الحٛؤ، لجبى اضتؿى ٍلٌِٛ اّٝبة، ٍَؿبؾٔ الطجبة ضًٗبى ْٖ ٚبى ٍٮى َٗسّ لٛي ٍ

 ْل٘س ٮشاً ال١َْ، ًعاٍات تستَِْٗ ٪ٍ الوط٪ٓ تستو٘لِ هَؾى ِْ٘ ل٘س ثطثِ هطَُل الطسبلٔ ٌّٚ ْٖ

 .«الهبلوَى ٗٓلح ٟ ٮًِ هخَإ ٪حسي ضثٖ ٮًِ الل١ِ هًبش» َٖلِ ٮٟ لسيَتْب رَاثِ

 !.الػسٍض ترٖٓ ٍهب اٛي٘ي ذبئٌٔ ًٗلن ضثٖ ْٯى الحزت، ٍ٪سسلت اٛثَاة َل١ٗتٙ ٖس ٌٚتٙ اى... 

 ثكطبً، ثِ ْْوت ّبئزْب، ْْبد يلْ٘ب، ٫ٗث٢ يجسّب ض٪ت ٪ى َؿجبً، استكبضت ٮشا ٍّو٘ت ّو٘ت لٌْٛب

 ٖبل ٪ى ٍ٪هبًتِ، ذ٘بًتْب يل٢ غسٔ ضبّس ّصا ٫ْغجح زثطٍ هي ٖو٘ػِ ٖسٓت حت٢ يسٍٕاً، ٍضاٍزتِ

  ٌٚت ٮًٙ لصًجٙ ٍاستُٓطٕ ّصا يي ٪يطؼ َٗسّ: »س٘سّب

 438: ظ يٗبئسًب،                        

 !«يه٘ن ٚ٘سٚي ٮى ٚ٘سٚي هي ٮًِ..  الربقئ٘ي هي

 :َٗسّ ثطا٧ٓ ضَْز

 اهط٪ٓ لْب ٍٗطْس الًعٗع، لْب ٍٗطْس زثط، هي الوٗسٍز الٗو٘ع ثْب ٗطْس هوب َٗسّ سبحٔ ْجطا٧ٓ

: 21) «الػبزٖ٘ي لوي ٍٮًِ ًٓسِ يي ضاٍزتِ ٪ًب الحٕ حػحع اٙى» السَّض تسَّض ثًس الًعٗع

51.) 

 لُوت١ٌٌٖ الصٕ ْصلٛي ٖبلت: »الوسٌٗٔ ًسَٓ يٌس ضْست ٮش ثًس حبً٘ٔ الولٙ يٌس ًٓسْب يل٢ ضْست

 ضة ٖبل. الػبَطٗي هي لًَ٘ٛي ل٘ٔسزٌَٓيَ اهطُ هب ًٗٓل لن ٍلئي ْبتًػن ًٓسِ يي ضاٍزتِ ٍلٗس ِْ٘

. الزبّل٘ي هي ٍ٪ٚي ٮلْ٘ي ٪غتٔ ٚ٘سّي يٌٖ تػطِ ٍٮٟ ٮلِ٘ ٗسيًَٖ هوب ٮلٖٛ ٪حت السزي

 (.34 -32: 12) «الًل٘ن السو٘ى َّ ٮًِ ٚ٘سّي يٌِ ْػطِ ضثِ٘ لِ ْبستزبة
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 ثبلت٠ٍٗ٫ت ٚطاهتِ هس ٮٟ تْسِ ٟ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ٪ى ٮٟ -الجٌ٘ٔ الػبزٖٔ -َٗسّ ضَْز ْْصُ

 .الٗػس ٍضا٧ هي ٍالل١ِ الهبلؤ الجبضزٓ الجً٘سٓ

 ..: ضثِ شٚط الط٘كبى ٫ًْسبُ

 ٪ذص ٮش ضثِ، شٚط ٪ًسبُ الط٘كبى ٪ى َٗسّ ٮل٢ تٌست ٪ذط١ ٨ٗٔ ٌّبلٙ ٪ى ٮٟ ٪رل: اٛسّٗ

 ثؿى السزي ْٖ لجج ٪ى الل١ِ رعاُ لصلٙ -الولٙ -ضثِ يٌس ل٘صٚطُ الوسزَى غبحجِ هي ٗلتوس

 ْٖ ْلجج ضثِ شٚط الط٘كبى ٫ًْسبُ ضثٙ يٌس اشٚطًٖ هٌْوب ًبدٍ ٪ًِ ني للصٕ ٖبل ٍ: »سٌ٘ي

 (.42: 12) «سٌ٘ي ثؿى السزي

 سج٘ل لِ ل٘س الط٘كبى ٪ى ايتجبضاً الورلَػ٘ي، هي ٪ًِ ٨ٍٗٔ اًٝسب٧ ٨ٗٔ: تتًبضؾبى ْبٙٗتبى ٮشا

  التػل٢ت ث٘ي الر٘بض ْلُٛن «الورلَػ٘ي هٌْن يجبز٘ ٮٟ: »هخلِ يل٢ ٍسلكبى

 439: ظ يٗبئسًب،                        

 لن ٮشا ٍ الٗط٨ى، ٍيػؤ َٗسّ يػؤ يسم ٪ٍ التٌبٖؽ، الٗط٨ى يػؤ ٍيسم َٗسّ يػؤ يل٢

 الٌَاحٖ سبئط ْٖ هًػَهبً َٗٛى ّْٛ٘ السزي ْٖ ثُ٘طُ ٍاٝستًبًٔ ثبلل١ِ الطط٘ يي هًػَهبً ٗٙ

 !.الطط٘ هي ٪ز٢ً ّٖ التٖ

 ًخط الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ ًخط٘ ْٖ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ٪حط هٗتٓ٘بً ٮٟ اٛسّٗ ٪ْٗب ٪ضاز٘ هب: الوٌبنط

 !.هطهبّب لُ٘ط ٍتطهْ٘ب تٓ٘سطّب ثُ٘ط تٓس٘طّب السٖٛٙل،

 «ٮلِ٘ ٗسي٢ًٌَ هوب ٮلٖٛ ٪حت السزي ضة: »ٍزيبئِ التوبسٔ ثُ٘ط سٔزي الػسٟٕٗ َٗسّ ٮى ْْل

 .الٌسب٧؟ ٚ٘س يي ٗستطٗح ٍلٖٛ الجسًٖ، السزي ٮل٢ «ضثِ يػ٘بى: »الطٍحٖ السزي يي ْطاضاً

 السزي، ْٖ َّ ٮشا ضثِ شٚط الط٘كبى ٌُٗسجِ ٍّٚ٘ ضثِ؟ َ٘ط هي الر٠ظ ٗلتوس ّْٛ٘ شا٘ ٮش

 .الًػ٘بى؟ ثَايج ثِ ٪حبقت ٮش شا٘ ٖجل لٌ٘ٔسِ٘ ٗٛس ٍلن السبلٓٔ، ثُ٘تِ ْٖ

 الصٕ َٗسّ، غبحت ٮٟ «٪ًسبُ» ْٖ الٌس٘بى ؾو٘ط هطرى ْل٘س ٍالو٢ًٌ، اللٓم ٪ذك٫ت لٗس! ٠ٚ

 !.السز٘ي الػبلح٘ي ضة الولٙ شٚط ٮٟ ضثِ، شٚط ٍل٘س ًبد، ٪ًِ ني

 ٗصٚط ٪ى الٌبرٖ ّصا ذبقط يي الط٘كبى ٫ًْس٢ -الولٙ -ضثٙ يٌس اشٚطًٖ: لِ ٖبل َٗسّ ْٯى

 ضَْز ٍٮل٘ٛن الج٠ـ، ْٖ هٌس٘بً غبض ح٘ج سٌ٘ي، ثؿى السزي ْٖ لجج ٍلصلٙ َٗسّ، حبلٔ ضثِ

 :ْس٘طًبُ لوب غسٔ
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 ًٝسب٧ ًت٘زًٔ «ضثٙ يٌس اشٚطًٖ: »الوٗبلٔ ّصُ ٚبًت ٍلَ «الصٕ ٖبل: »يل٢ تٓطٗى ٫ًْسبُ -1

 ح٘ج..«  للصٕ ْٗبل ضثِ شٚط الط٘كبى ٪ًسبُ: »التٓطٗى يٛس ال٠ٛم حٕ لٛبى ضثِ شٚط الط٘كبى

 !.الٌس٘بى يي ًبتزٔ ّٖ ثل لوٗبلتِ ًت٘زًٔ ل٘س ّٛصا اًٝسب٧

 ًزب الصٕ ٖبل ٍ: »الػسٕ٘ٗ َٗسّ ٟ ضثِ شٚط الٌبسٖ َّ ٪ًِ ٪هٔ ثًس غبحجِ ازٟٚبض هي ًًلن -2

 (.45: 12) «٫ْضسلَى ثت٫ٍٗلِ ٪ًجئٛن ٪ًب ٪هٔ ثًس ٍازٛٚط هٌْوب

  لن ٌّب٘ الٌبسٖ ٪ى اٛسّٗ ْل٘سٛٚط ه٢ًٌٖ، ٟزٟٚبضُ ٗٛي لن ًس٘بى هٌِ ٗسجٕ لن ْلَ

 440: ظ يٗبئسًب،                        

 .٪هٔ ثًس ازٛٚط حن َٗسّ، هٗبلٔ الولٙ ٗص٥ٚط ٪ى ًسٖ الٌبرٖ، ٮٟ ٗٛي

 يجبزُ هٙي ٍَّ َٗسّ الل١ِ ضسَل َّ ّل «الط٘كبى ٪ًسبُ هٓي» ْٖ ضٙ ْٖ ٪ًٌب لٌٓطؼ -3

 ترل٘ػبً ٍ غسٔ ضبّسٓ اٝذ٠ظ ٨ٗٔ تٖٛٓ ٪ٟ شا٘ ٮش الوطط٘؟ غبحجِ َّ ٪م الورلَػ٘ي؟

 !!.ٮٗبُ الط٘كبى ٮًسب٧ يي َٗسّ لسبحٔ

 :ضثٙ يٌس اشٚطًٖ

 َ٘ط ٮل٢ ٍاٝستُبحٔ اٝلتزب٧ ٍٟ ضثِٟ ًس٘بى ثساْى تٛي لن الػسٕ٘ٗ َٗسّ هي الوٗبلٔ ّصُ حن... 

 تٌبست ٪ٍ ًس٘ت الٓطيًَٖ الج٠ـ ح٘ج َٗسّ، ٚطاهٔ يي شٍزاً شٚطاّب تزت هٗبلٔ ّٖ ٍٮًوب الل١ِ،

 ٪ى ٍاٍٛل٘ب٧ اًٛج٘ب٧ ٍارت السزي، ْٖ لصلٙ ٍذل١ستِ ذ٘بًتِ ظينٓ سزٌِ ٍاتجطت َٗسّ ٖػٔ

 .للجبقل ٍٮضَبم الحٕ يي شٍزٗ ٪ًِ ايتجبضاً ٮهٛبً٘بتْن، ثٛل هبهسْب ٚل ٚطاهتْن يي ٗصٍزٍا

 حِٗ، الج٠ـ تٌبسٖ يل٢ الحبٚؤ الكُؤ هي السزي ْٖ التْؤ يل٢ ٗػجط ٪ى لَ٘سّ ٗحل٢ ٠ْ ٮشاً

 التوس ٚوب الوٌبسجٔ الهطٍِ ْٖ ثحِٗ تصٚطْٗن يلِ٘ ٍٗزت ثل! الر٘بًٔ ٍغؤ ٮٗبُ ٍٍغوْن

 !.الٌسب٧ ٚ٘س يي ْطاضاً ضثِ هي السزيَ

 ح٘ج ٚطاهتِ يي شٍزاً يٌِ الرطٍد ٍٗحبٍل الٌسب٧، ٚ٘س يي ْطاضاً السزي ٗسذل الػسٕٗ َْ٘سّ

 اٙٗبت ض٪ٍا هب ثًس هي لْن ثسا حن! »لر٘بًتِ ٪ًْب ٍايتجطت َٗسّ، ؾس السزي ٪هط يٛست الج٠ـ

 !.الحبزحٔ ؾس ٪هطّب لً٘ٛسَا حن...  للحبزحٔ تٌبس٘بً( 35: 12) «ح٘ي حت٢ ل٘سز١ٌٌُِٔٔ

 ت٫ٍٗلْب يي الوًجٟطٍى ًٗزع ض٬ٗبً -ضثِ يلوِ ثوب -الوَحطٔ ثبلط٬ٗب الولٙ اثت٧٠ ًٗلن ٍَّ شا٘ ٮش

: 12) «يل٘ٙ ًًوتِ ٍٗٔتنٜ اٛحبزٗج ت٫ٍٗل هي ًٍٗٔلّوٙ ضثٜٙ ٗزتج٘ٙ ٚصلٙ ٍ» َٗسّ ًٍٗلوْب

6.) 
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 441: ظ يٗبئسًب،                        

 ثتبٍٗل يلوِ ٌَْٗٗكٙط ٪ى لِ ْحٌٕ ٍشٗب٘ لصا٘ ض٬ٗبّوب، ت٫ٍٗل السزي ْٖ غبحجِ٘ ٪ْبز ٪ًِ ثوب ٍ

 ٍهٗطّثب ثِ، ثْتَُ يوب هكْطاً السزي هي ْ٘رطرِ هٌعلتِ ٍلً٘ه٥ن ٮلِ٘، الولٙ ٖلت ٟرت٠ة الط٬ٗب

 لِ، ٗحٕ هي ٮل٢ للحٕ ضرَيبً يل٘ن، حٓ٘م ٮًِ اٛضؼ ذعائي يل٢ ٗزًلِ ٍلٖٛ الولٙ، يٌس

 ... الولٖٛ ٍالج٠ـ الًعٗع اهط٪ٓ ٍذ٘بًٔ ٪هبًتِ ٨ٗبت ٪ذ٘طاً ٍل٘ٛول

 يي التْؤ، يي ذطٍرِ ثل ٚبى، ٪ٗبً السزي يي ترل٢ػِ الولٙ شٚط١ هي َٗسّ ٗٗػس ٠ْ... 

 ...: السزي ضة: زيب٧ُ ْلطتول...  هٌِ ٗٓط ٗعال ٟ الصٕ الطٍحٖ السزي

 الٌسب٧ ثل٘ٔ ْٯى الٌسب٧، ٚ٘س يي ْطاضاً السزي ْٖ زذَلِ ضولت ٚوب ٪ٗؿبً التْؤ يي ذطٍرِ

 ٌٍّب ٚ٘سّي هي السزي ٮل٢ ٗٓط ٌْْب٘ يٌْوب، الٓطاض ٍرَة ْٖ سَا٧ٚ يل٢ ّوب ثبلر٘بًٔ ٍتْوتِ

 ... التْؤ هي هٌِ ٗٓط

 ثِ ٗطزٜ هب السزي، يي ترل٢ػِ لوزطّز تٛي لن «ضثٙ يٌس اشٚطًٖ» هٗبلتِ ٪ى يل٢ غسٔ ضبّس ٍ

 الٌسَٓ ثبل هب ْبس٫لِ ضثٙ ٮل٢ اضرى ٖبل الطسَل رب٧ُ ْلوب ثِ ائتًَٖ الولٙ ٖبل ٍ» اهللٙ هٗبلٔ

 ٖليَ ًٓسِ يي َٗسّ ضاٍزتي ٮش ذكجٛي هب ٖبل. يل٘ن ثٛ٘سّي ضثٖ ٮى ٪ٗسْٗي١ ٖك١ًي ال٠تٖ

 ٍٮًِ ًٓسِ يي ضاٍزتِ ٪ًب الحٕ حػحع اٙى الًعٗع اهط٪ٓ ٖبلت س٧َ هي يلِ٘ يلوي هب لل١ِ حبشٓ

 (.51 -50: 12) «الػبزٖ٘ي لوٙيَ

 ٪هط ضَن السزي يي ٗرطد ٟ الوسزَى َٗسّ ْْصا ؟!ٗز٘جِ ٠ْ الولٙ ٗسيَُ هسزًَبً ٪تط١... 

 َٗسّ ٗطٗس ٍٟ ُْؿحَا، ٚوب يلِ٘ الوٓتطٍى ٍُٗٓؿَح تْوتِ يل٢ ٗٗؿٖ ٪ى ضطـ يل٢ ٮٟ الولٙ

 ... َ٘جِ ْٖ الًعٗع ٗري لن ٪ًِ لً٘لوِ ٮٟ للولٙ ٍرَاثِ شٚطاُ هي

 (.52: 12) «الربئٌ٘ي ٚ٘س ْٗسٕ ٟ الل١ِ ٍ٪ى ثبلُ٘ت ٪ذٌِ لن ٪ًٖ لً٘لن شلٙ» 

 :ْحست السزي هي ل٘رلّػِ ٟ لٌسِ ل٘سترلػِ ٪ذط١ هطٓ الولٙ ٮلِ٘ ٗطسل ثًسئص ٍ

  هٛ٘ي لسٌٗب الَ٘م ٮًٙ ٖبل ٚلوِ ْلوب لٌٓسٖ ٪سترلػِ ثِ ائتًَٖ الولٙ ٖبل ٍ» 

 442 :ظ يٗبئسًب،                        

 (.55 -54: 12) «يل٘ن حٓ٘م ٮًٖ اٛضؼ ذعائي يل٢ ارًلٌٖ ٖبل. ٪ه٘ي

 ... الر٘بًٔ ٮل٢ ًسجَ٘ هب ثًس ٍ٪ه٘ي هْ٘ي، سزي، ْٖ ٌٚتص هب ثًس هٛ٘ي لسٌٗب الَ٘م ٮًٙ... 
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 ٍللصٍز الورلَػ٘ي، الل١ِ ثًجبز ٗرتع ح٘ج الؤلٙ حٕ ٛذص الػسٕٗ َٗسّ سٓلَِٛ سج٘ل ْْصُ

 .الل١ِ ثٯشى ٮٟ ٚبًت ٪ٗ٘بً ٮلْ٘ب ٗتكطّٔ ٍلن ٍارجْن، هي ًِٛ ٚطاهتِ يي

 ٗكلت ٍٟ الولٙ، ض٬ٗب ٍٟ السزي، ْٖ غبحجِ٘ ض٬ٗب ٫ٍٟٗل ٍٟ الوصٚطٓ، هٗبلتِ َٗٗل ٟ ٮًِ ٪رل،

 ٍ: »ٍٍحِ٘ الل١ِ ثٯشى ٮٟ...  ٟ اٛضؼ ذعائي يل٢ ٗزًلِ ٪ى ٍٟ ٍهحبٚوتْي، الٌسب٧ استٌكبٔ هٌِ

 ٪رط ًؿ٘ى ٍٟ ًطب٧ هي ثطحوتٌب ًػ٘ت ٗطب٧ ح٘ج هٌْب ٗتجَ٪ اٛضؼ ْٖ لَ٘سّ هٌٛب ٚصلٙ

 (.57 -56: 12) «ٗتَٗى ٍٚبًَا ٧اهٌَا للصٗي ذ٘ط اٙذطٓ ٍٛرط. الوحسٌ٘ي

 الط٘كبى ٪ًسبُ الصٕ ٪ًِ: تٌست هب َٗسّ ٮل٢ تٌَسٙت التٖ الطٍاٗبت ّصُ ّٖ ْوب ٪رل،: اٛسّٗ

 !.سٌ٘ي ثؿى السزي ْٖ لجج ٪ى الل١ِ رعاُ ٍلصلٙ ضثِ شٚط

 يٗ٘سٓ لٛل ٍاٛذ٘ط اٍٛل الوطرى ْٯًِ الٗط٨ى تؿبز ح٘ج ٮسطائ٘ل٘ٔ، هرتلٓبت ًًتجطّب: الوٌبنط

 .ٍهٗبلٔ

 ْٖ الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ تٓس٘ط ْٖ الو٢ًٌ حٕ ٪ز١ ٪ى لٜستبش ٍضٛطاً الٗط٨ى لَ٘سّ ثد ثد: الك٠ة

 !!.شٚطاُ

 ْٖ التَضآ يي تطروبت: هي ضتبت ٮٟ الٗط٨ى ْٖ َٗسّ ٖػٔ ًزس ٟ: ... الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 .٪ذط١ ْٖ يلْ٘ب ٍذ٠ِ ثًؿْب،

 «تًٗلَى لًلٛن يطث٘بً ٖط٨ًبً ٪ًعلٌبُ ٮًب: »َٗٗل ٚوب ثًطث٘ٔ يجطٗتْب تطرؤ

 443: ظ يٗبئسًب،                        

 (12 :2« )1.» 

 تًٌٖ اٙٗٔ« 2» للتَضآ تطرؤ الٗط٨ى َٚى ٍاستحبلٔ تعّٗ٘ ْٖ الٓػل الَٗل ٪سلٌٓب لٗس: الوٌبنط

 هستٗل ٍحٖ الٗط٨ى ْٯى ْحست، َٗسّ سَضٓ ًعٍل ٟ الَاؾحٔ، ٪ٕ الًطث٘ٔ ثبللُٔ الٗط٨ى ًعٍل

 ٖجلِ هي ٌٚت ٍٮى الٗط٨ى ّصا ٮل٘ٙ ٪ٍحٌ٘ب ثوب الٗػع ٪حسي يل٘ٙ ًٗع ًحي» ٍهًٌبُ ثلٓهِ

 (.3: 12) «الُبْل٘ي لوي

 !.تحٛوَى ّٚ٘ لٛن ْوب التَضآ يي لٙ تطروٌب ثوب ٟ ٮل٘ٙ، ٪ٍحٌ٘ب ثوب ٪رل،

 ْٖ ظٗبزاتْب لٌٗع ثػلٔ ٗوتٜ ٟ التَضآ ْٖ يوب الٗط٨ى ْٖ الٗػٔ ًَاحٖ هي ٚخ٘ط اذت٠ِ حن

 .الٗػٔ حَازث لْبهٔ التَضآ ًٗع يل٢ الٌٗؽ ٗطز ٍٮًوب الٗط٨ى،
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 الٛتت هي الس٠م يلِ٘ الوس٘ح ث٘ئٔ استًطاؼ ْطرب٧ ٌّب، ٍٮل٢ ْحسجٌب ٪ستبش ٗب ضٛطاً: الك٠ة

 ... ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس حن ثٌْ٘ب ًٗبضى ٍلٖٛ الخ٠ث

 ٚتبث٘ٔ هٗبضًبت ْٖ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ٍهحوس الوس٘ح ث٘ئبت استًطاؼ ٍٮل٘ٛن ٪رل،: الوٌبنط

 :ٍالًْسٗي الٗط٨ى ث٘ي

  الس٠م يلِ٘ هطٗن اثي ي٘س٢ الوس٘ح                        

 

 :ٍالًْسٗي؟ الٗط٨ى ًهط ْٖ

 ث٘ئٔ ٍهٗبضًٔ زيَتِ، هي ٍاٛذ٘ط اٍٛل الوس٘ح ّسِ اٛسّٗ ٪ستبشًب ٗستًطؼ ٪ى ضرب٧: الك٠ة

  هس٘ح ٍث٘ي ثٌِ٘ ًٗبضى لٖٛ اًٝز٘ل، هي ٖجلِ، ٪تَا الصٗي اًٛج٘ب٧ هى
__________________________________________________ 

 (81 -68 -2 د) اٛغل يي اذتػبضاً ثبلو٢ًٌ ًٗل/ -(1) 

 السوبٍٗٔ الٛتت ث٘ي ٍالٛتبث٘ٔ الًلو٘ٔ الوٗبضًبت ٚتبة ْٖ/ -(2) 

 444: ظ يٗبئسًب،                        

 .الوستًبى ٍالل١ِ الٗط٨ى

 رو٘ى سجٕ الوس٘ح ٪ى اًٝز٘ل٘ٔ الؿطٍضٗبت ٪ٍل٘بت هي ٍَّ ضٙ ٗطٗجِ ٟ هوب ٮى: ... اٛسّٗ

( 6: 4 َٚ 2) الل١ِ غَضٓ ٍهًبزلِ الل١ِ اثي ًٓسِ ايتجط ح٘ج ٍٮل٢ الٓؿ٘لٔ، ه٘بزٗي ضت٢ ْٖ اًٛج٘ب٧

 -3 -11 هط -3: 21 هت) الطة ٍ( 14: 3 ضٍز) الل١ِ ذل٘ٗٔ ٍثساٗٔ( 15: 1 َٚ) ذل٘ٗٔ ٚل ٍثٛط

 (.31: 19 لَ

 لن لٌِٛ ٪ح٘بًبً، ٍالورلَٔ ثبلًجس ًٓسِ يي يج٘ط ٍٮى الل١ِ، غَضٓ ْٖ ٚبى ٮش الل١ِ هًبزل ٮًِ ٪رل

 !.الًسٗل ٛثِ٘ تَاؾًبً ٮل١ب ٗٛي

 ٗحست لن ٪ٍ لل١ِ، هًبزلًب َٗٛى ٪ى ذلسٔ ٗحست لن الل١ِ غَضٓ ْٖ ٚبى ٮش ٗسَو ْبلوس٘ح

 ٮلْ٘تِ ْٖ ٍرس ٍٮش الٌبس، ضجِ ْٖ غبئطاً يجسٚ غَضٓ ٨ذصاً ًٓسِ ٪ذل٢ لٌِٛ ٌَ٘ؤ، ثبلل١ِ الوسبٍآ

 َْٔ اسوبً ٍ٪يكبُ ٪ٗؿبً الل١ِ ضًِْ ٍلصلٙ الػل٘ت، هَت الوَت حت٢ ٍ٪قبو ًٓسِ ٍؾى ٚٯًسبى

 (.10 -5: 1 ْٖ) اسن ٚل
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 لٌَو الوٌعلٔ ّصُ التَضآ تًن ح٘ج الل١ِ غَضٓ يل٢ ٪ًِ للوس٘ح اذتػبغبً ّصا ل٘س: الوٌبنط

 (.9 -7: 9 ٍ 2 -1: 15 ٍ 18: 1 تٙ) غَضتِ يل٢ ذلِٗ ٪ًِ اًٝسبى

 ... الٛبْطٓ الوٗبٟت لْصُ تعٗ٘ٓبً التَح٘سٗٔ الوٗبضًٔ ْٖ الٓػل الجحج هي ٪سلٌٓبُ هب ضَن

 ٪ًج٘بئِ سبحٔ الطة ْٗتٙ ٪ى الطثَث٘ٔ ًت٘زٔ ٮى ْْل ًبغًٔ، حٗ٘ٗٔ الٛبْطٓ الرطأْ ّصُ ٪ى لٌٓطؼ

 اًٛج٘ب٧ رو٘ى ًٗتجط! ٍهًبزلِ الل١ِ غَضٓ اًٝز٘ل هس٘ح ًط١ ٚوب ٮلِ٘، للسيَٓ ٪ضسلْن الصٗي

 الًول٘ٔ، التطبضٗى ٪سط هي اُٛهن ٗرل٥ػَا لن زٍ ؾح٢، ٚوب يج٘سُ لترل٘ع ٗؿحَا لن ًْٛن لػَغبً

 !.٪حٛبهِ ٗكلجَا لن ٪ٕ

 !.الْسآ ثبًٛج٘ب٧ ّْٛ٘ للًػبٓ ٍهًسًْب الطحؤ ٪سبس ٍالوس٘ح ٚلّب: اٛسّٗ

 !.الوٛطه٘ي الل١ِ ٪ًج٘ب٧ يل٢ هس٘حٌب هي ّٛصا ّتٛبً اٙى حت٢ ًسوى ٌٚب ٍهب زرل: الك٠ة

 445: ظ يٗبئسًب،                        

 !:٪روى الل١ِ ٪ًج٘ب٧ ٗصة اًٝز٘ل هس٘ح

 :اٛس٢ هئ٩ت هى يلْ٘ب ٫ًتٖ هس٘حِ يي اًٝز٘ل تػطٗحٔ ٍّصُ ّٚ٘: الوٌبنط

 «الرطاِ ثبة ٪ًب ٮًٖ لٛن ٪َٖل الحٕ الحٕ ٪ٗؿبً ٗسَو لْن ْٗبل»...  

 (.8 -7: 10 َٗ) «ٍلػَظ سطأ ٖجلٖ ٪تَا الصٗي رو٘ى» 

 الصٕ ٪ًِ ْطَن اًٛج٘ب٧، سبئط ٮل٢ ًٓسِ هي السطٖٔ ًسجٔ ًٗٛس ّٚ٘ اًٝز٘ل هس٘ح هي ًْزجبً

 ٪ًْن الٌج٘٘ي ٗتْن شا٘ ضَن ْْ٘ب، الًػبٓ ٍَٓطاى يلْ٘ب الٗؿب٧ ؾح٘ٛٔ ٍغبض الًول٘ٔ التطبضٗى سطٔ

 !!!.يلْ٘ب ٗٗؿَا لن ٍ الل١ِ ٪حٛبم ٗسطَٖا لن: ّٛصا ٗؿحَا لن ًْٛن ٮل١ب ٧ٚ لطٖ ٟ! ٍلػَظ سٔطأ

 الزسوبً٘ٔ اللّبهحسٍزٮل٢ ٍالتزطز الًجَزٗٔ، ًبسَت ٮل٢ اُٛلَّ٘٘ٔ َّٟت ثسطٖٔ اذتع ٪ًِ ضَن ٍ

 الٌجَ٘ى ّٛصا ٍٟ الوتًبل، الربلٕ اذتػبغبت هي ٮلْ٘ب ٍهب الطثَث٘ٔ، ْٖ الطةٟ ٍضطٚٔ الوحسٍزٓ،

 !!!.ٍالوٌعلٔ الٌسجٔ هي لْن ٗحٕ هب يٛس السطٖٔ ٮل٢ ٌٗسجْن ٍشٗب٘ ْلصا٘.... 

 !.الوس٘ح لوٗبلٔ ت٫ٍٗلًب ٌّب٘ ْلًل! التسطو ّصا هب! ٪ستبش ّبُ،: اٛسّٗ

 ْٖ ثًس هي ٖجل هي اًٝز٘ل هس٘ح َٖل لِ ٍضبّساً يلِ٘، ًجٌْب هب ٮل١ب ت٫ٍٗل ٍٟ تسط٢و ٟ: الوٌبنط

 :َٗٗل ٍٚوب اًٝز٘لٖ الٓسا٧ تؿح٘ٔ ٚوخلِ ٗؿحَا لْن ٮًْن: ٖجلِ ٪تَا الصٗي ٮل٢ السطٖٔ ًسجٔ ٍرِ

 ٨ذط هَؾى هي ٗكلى ثل الرطاِ حه٘طٓ ٮل٢ الجبة هي ٗسذل ٟ الصٕ ٮى لٛن ٪َٖل الحٕ الحٕ» 

 ٍالرطاِ الجَٛاة ٗٓتح لْصا. الرطاِ ضايٖ َْْ الجبة هي ٗسذل الصٕ ٍ٪هب. ٍلع٘ سبضٔ ْصا٘
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 ٪هبهْب ٗصّت الربغٔ ذطاِْ ٪ذطد ٍهت٢. ٍٗرطرْب ث٫سوب٧ٚ الربغ٘ٔ ذطأْ ْ٘سيَ غَتِ تسوى

. الُطثب٧ غَت تًطِ ٟ ًْٛب هٌِ تْطة ثل تجًِ ٠ْ الُطٗت ٍ٪هب. غَتِ تًطِ ًْٛب تتجًِ ٍالرطاِ

 هب ْٗٓوَا ْلن ّن ٍ٪هب. ٗسَو لْن ٖبلِ الوخل ّصا

 446: ظ يٗبئسًب،                        

 :الرطاِ ثبة ٪ًب ٮًٖ: لٛن ٪َٖل الحٕ الحٕ ٪ٗؿبً ٗسَو لْن ْٗبل ثِ ٗٛلن ٚبى الصٕ َّ

 !:ٍلػَظ سٔطأ ّن ٖجلٖ ٪تَا الصٗي رو٘ى

. هطي٢ ٗزس ٍٗرطد ٍٗسذل ْ٘رلع ٪حسٗ ثٖ زذل ٮى. الجبة َّ ٪ًب. لْن تسوى لن الرطاِ لٛي ٍ

 -٪ْؿل لْن ٍلَ٘ٛى ح٘بٓ لْن لتَٛى ٪ت٘ت ْٗس ٪ًب ٍ٪هب. ٍْٗلٙ ٍٗصثح ل٘سطٔ ٮل١ب ٫ٗتٖ ٟ السبضٔ

. ضاي٘بً ٪ر٘طل٘س َّ الصٕ ٍ٪هب. الرطاِ يي ًٓسِ ٗٔجصل الػبلح ٍالطايٖ الػبلح الطايٖ َّ ٪ًب

 الرطاِ الصئت ْ٘ركّ. ٍْٗطة الرطاِ ٍٗتط٘ هٔٗجلًب الصئت ْ٘ط١ لِ الرطاِ ل٘ست الصٕ

 -1: 10 َٗ) الرطاِ يي ًٓسٖ ٪ؾى ٪ًب...  ثبلرطاِ ٗجبلٖ ٍٟ ٪ر٘ط ًِٛ ْٗطة ٍاٛر٘ط. ٍٗجسزّب

15.) 

 ٗرتع ٍاحسٓ ًٗكٔ ٮل١ب تْسِ ٟ ٍتٛطاضّب قَلْب يل٢ اٙٗبت ّصُ ٪ى ًٗلن ٪حس ٍٚل...  ّصا

 ثِ الوس٘ح٘ٔ اُٛهٔ ترلػت الصٕ اًٝز٘لٖ الػل٘جٖ الٓسا٧ ٍَّ اٙذطٗي، زٍى ثْب اًٝز٘ل هس٘ح

 ثبلصئت، ٍ٪سطّب الًول٘ٔ اٛحٛبم ّصُ يي ًٗجط ٍَّ الًول٘ٔ، التطبضٗى ٧ٙ ٍيت الٌبهَس لًٌٔ يي

 التطبضٗى تط٘ يي الٌبتزٔ الًَٗثبت شئت ٗجسزّن ل٠٘ٛ الرطاِ يي ثٌٓسِ ؾح٢ اًٝز٘ل ْوس٘ح

 «اََاسكٌَ٘س هبض» تًج٘ط حس ٍيل٢ ٖجلِ، ثًخَا الصٗي اًٛج٘ب٧ ّن ّ٭٧ٟ هي ْبلوًٌٖ ٮشاً...  الًول٘ٔ

 ٪ضسلْن ثل ًَٓسْن، تلٗب٧ هي ٫ٗتَا ٍلن ٮسطائ٘ل ثٌٖ ْٖ السبثَٗى اًٛج٘ب٧ ّن» الز٘ل تحٓٔ ْٖ

 ْٖ ْ٘طبضِٚ الل١ِ ٗؿبز ّٚ٘ هس٘حِ هي اًٝز٘ل َْٗل! «للوس٘ح سبثٗ٘ي هٌصضٗي ثوٌعلٔ ٍٚبًَا الل١ِ

 .ثبلسطٖٔ ٪ًج٘ب٧ُ ٍٗتْن ٪لَّ٘تِ

 ثبلتطبضٗى ٗٔلعم الوس٘ح ٪ى الًتٕ٘ الًْس ٍهي اًٝز٘ل٘ٔ التػبضٗح ًٗل ٖسهتن ٍٖس ّٚ٘: اٛسّٗ

 !.ًٍٗؽ ٟ ْْ٘ب ًٗؽ زٍى الًول٘ٔ

 447: ظ يٗبئسًب،                        

 ٌٚب هب ٍّصا ٗػحبى ٟ الوتٌبٖؿبى ح٘ج ٪غلِ، يي هحطِ اًٝز٘ل ٪ى هٌٛن تػسٕٗ ّصا: الوٌبنط

 !اٛح٠م ٪ؾُبث ٍهي الَحٖ هي ذل٘كٔ ّٖ ٍٮًوب ث٫سطّب، ٍح٘بً ل٘ست الوتساٍلٔ اًٛبر٘ل ٪ى: ًجٍ
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 .ٌّب؟ الوس٘ح ْٖ الٗط٨ى ًهطٗٔ ّٖ ْوب اٛس٢، هئ٩ت هى شلٙ الو٭سّ هي: الك٠ة

 :ٍٚتجِ الل١ِ ٪ًج٘ب٧ هي ثًسُ ٍهٓي ٖجلِ هٓي ٗػسٔ الٗط٨ى هس٘ح

 اثي ي٘س٢ ٖبل ٮش ٍ: »ضسبلتِ ْٖ الطئ٘س٘ٔ ٪ّساِْ هي ٍّصا ثًسُ، ٍهٓي ٖجلِ هٓي ٗػسٔ ٮًِ: الوٌبنط

 ٫ٗتٖ ثطسَل ٍهجططاً التَضآ هي ٗسٕٛ ث٘ي لوب هػسٖبً ٮل٘ٛن الل١ِ ضسَل ٮًٖ ٮسطائ٘ل ثٌٖ ٗب هطٗن

 ث٘ي لوب هػسٖبً ٍ( »6: 61) «هج٘ي سحط ّصا ٖبلَا ثبلجٌ٘بت رب٧ّن ْلوب ٪حوس اسوِ ثًسٕ هي

 (.50: 3) «التَضآ هي ٗسٕٛ

 ٗحٕ هي اًٝز٘ل هس٘ح ًٗتجط ٍٟ ثِ، ً٭هي ٪ى لٌب ٗحٕ الصٕ َّ الٗط٨ى هس٘ح ٮى حٗبً: الك٠ة

 اًٝز٘ل هس٘ح اذتلٕ الصٕ هي ًصضٕ ٍل٘تٌب الٌٗ٘ؽ، قطْٖ يل٢ ضرػبى ٫ًْٚوب ٍٕ! ثِ اٝٗوبى

 !.ّٛصا

 !:ال٠هًَٗلٔ الرطاْبت ًوَشد اًٝز٘ل هس٘ح

 !:هٌْوب الوؿطٍة ًت٘زٔ َّ ٪ٍ ٍثَشا ثطّوب يي تطروبى اًٝ٘زل هس٘ح

 ْٖ ٮلِ٘ ٪ؾّ٘ هوب ًصضاً ٮل١ب اٛغل قجٕ ًسرًٔ ٍثَشا، ثطّوب يي تطروبى اًٝز٘ل هس٘ح: الوٌبنط

 :ٍَّ اًٛبر٘ل

 ًَاحٍ هي هلًَى ٍَّ اٝلْ٘٘ي، حعة ْٖ زذَلِ ٗحٕ ٍٟ رْبت، هي ظًبً ٍلس -ٍحبضبُ -٪ًِ

 ٛحٛبم ًبٖؽ ٍ الوٛطه٘ي، الل١ِ ٪ًج٘ب٧ هي ٍللػبلح٘ي ٛهِ هتْتٙ ٍٚصاة، ذوط، ٍضط٥ٗت ضت٢،

 ... ٍ الل١ِ

 448: ظ يٗبئسًب،                        

 العٍض، التْٛوبت تلٛن يي ثطٗئبً الٗسٗس٘ي، الٌج٘٘ي ٪يهن هي ٍَّ الٗط٨ى هس٘ح الوٗبثلٔ الٌٗكٔ ٍ

 ... ٍ الٓؿ٘لٔ ه٘بزٗي ضت٢ ْٖ سبثٗبً

 !.الوس٘ح يل٢ هتسطيبً تْزن ٫ْذصت الجحج قَل هي تًجت ٫ًٚٙ ٪ُستبش ٗب ٪ضا٘: اٛسّٗ

 ٪تًت ٮًوب ث٫سطّب، ٪ٍٖبتٖ الٟٗ٘ؤ الجحَث تلٛن ضُلت ٍلَ ٪تًت، ٍلي تًجت هب تبلل١ِ: الوٌبنط

ن ٪ى ٍ٪تؿزط ن الًه٘ن، الطسَل شلٙ الس٠م يلِ٘ هطٗن اثي ي٘س٢ الوس٘ح ٗٔت١ْ  التْن ث٫لَاى يلِ٘ ٗٔت١ْ

 اْٝتطا٧ات تلٛن ٪ىّ اٛس٢ ثبلٍ ٍهى! غلجِ ٪ٍ ٍغًَزُ ضرَلتِ حت٢ ٍقَٓلتِ ٍٍٟزتِ حولِ هٌص

 يي الصٍز ْٖ سَا٧ يل٢ هًٌب ٍ٪ًتن هًٛن ًحي ْلٌٛي ٮشاً ٮلِ٘، الوٌسَثٔ اًٛبر٘ل ْٖ تزوًت

 !.ضْ٘س ٍَّ السوى ٪ل٢ٗ لوي ٍشلٙ اًٛبر٘ل، ّصُ ٮًٛبض ًتبرِ ٚبى ٍٮى ٚطاهتِ
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 !اًٝز٘ل هس٘ح/ ثطّوب* ثَشا                        

 

 .ضرب٧ الوتطبثْ٘ي الخ٠حٔ ّ٭٧ٟ يي هرتػطٓ هٗبضًٔ اٛستبش ٗستًطؼ ٪ى ضرب٧: الك٠ة

 :الًْسٗي ٍ الٗط٨ى ًهط ْٖ الوس٘ح هٗبضًٔ يي الٓػل الجحج حن هٌْب، ًوَشربً ٍٮل٘ٛن ٪رل: الوٌبنط

 !:اًٝز٘ل ٍهس٘ح ثطّوب ث٘ي الٌػَظ هٗبضًٔ

  اًٝز٘ل هس٘ح/ ثطّوب

 449: ظ يٗبئسًب،                        

 «.1» الوططٔ ْٖ نْط الصٕ الٌزن هي ٚطضٌب ٍٟزٓ ئطِْت -1

 «.2» ٍٟزتِ هحل يل٢ الٌبس ٍزل١ الوططٔ ْٖ ًزوع قلى الوس٘ح ٍٔلٙسٓ لوٛب -1

 «.3» هُبضٓ ْٖ ٍْٗط شل يل٢ تَلس ٍلٌِٛ الولٛ٘ٔ الس٠لٔ هي ٚطضٌب ٚبى -2

 ٍهسٌٛٔ شل٦ يل٢ هُبضٓ ْٖ تَلس ٍلٌِٛ سلكبًبً الَْ٘ز ٍذبقجتِ الولٛ٘ٔ الس٠لٔ هي الوس٘ح ٚبى -2

«4.» 

 «.5» ًَضُ هي زٗٓبٖٚ ٪هِ ٍرِ ٍتلًلى ٍٟزتِ يٌس الوُبضٓ ٚطضٌب ًَض ضىٛ لٗس -3

 هي -َٗسّ -هطٗن ٍذك٘ت الٗبثلٔ يَ٘ى ٍحبضت ٍٟزتِ يٌس الوُبضٓ الوس٘ح ًَض هي ضى -3

 «.6» ًَضُ

 ذبقطّب ٚطضٌبسل٢١ ْتٛلن يلِ٘ تجٖٛ ٍ٪ذصت ٪هطُ يبٖجٔ ذبْت ٚطضٌب زٗٓبٖٚ ٍٔلَسٓت لوب -4

«7.» 

 الًبلن ٛذلع رئت رجطائ٘ل ٪ذجط٘ ٍٚوب الل١ِ اثي ٪ًب: ٪هِٛ هربقجبً ٍٟزتِ يٌس ي٘س٢ تٛلن -4

«8.» 

 «.9» لِ ْسزس ٮلِ ٚطضٌب ٪ى الصٚط الجٗط يطِ -5
__________________________________________________ 

 336 ٍ 317 ظ 2 د الٌْس تبضٗد ٚتبة/ -(1) 

 3: 2 هت٢/ -(2) 

 289 ظ زٍاى/ -(3) 

 279 ظ زٍاى/ -(4) 
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 289 زٍاى/ -(5) 

 13: 2 الَٟزٓ اًز٘ل/ -(6) 

 289 زٍاى/ -(7) 

 13: 2 الَٟزٓ اًز٘ل/ -(8) 

 279 زٍاى/ -(9) 

 450: ظ يٗبئسًب،                        

 «.1» لِ ْسزسٍا الوس٘ح الطيبٓ يطِ -5

 ٮل٢ الوبل٘بت لتسل٘ن الجلس ٮل٢ شّجب ح٘ج َبئج٘ي ٚبًب ًبًسا، ٍذك٘جْب ٪ُهِ ٚبًت ٚطضبى ٍٔلس لوب -6

 «.2» السلكبى

 الولٖٛ الٛطّاس ْٖ اسوْوب ل٘سز٠ شّجب ح٘ج َبئج٘ي ٍذك٘جْب ٪هِ ٚبًت الوس٘ح ٍلس لوب -6

«3.» 

 ًْط ٍايجط ََٚٚل ٮل٢ ٍْط١ ٍ٪هِ الكٓل ذص: السوب٧ هي ًسا٧ٖ ٚطضٌب ٪م زٗٓبٖٚ ذك٘ت ًبًسا سوى -7

 «.4» ٖتلِ ٗطٗس الولٙ ٛى رٌْٔ

 الولٙ ح٘ج هػط ٮل٢ ٍْط٥ ٪هِ الكٓلَ ذص: ٪ى الوٌبم ْٖ ًَزٕ هطٗن ذك٘ت الٌبرط َٗسّ -7

 «.5» ٖتلِ ٗطٗس

 ثُ٘تِ ٌٗبل لٖٛ الل٘لٔ تلٙ ْٖ ٍٔلٙسٓ شٚط ٚل١ ٖتل ٍ٪ضاز اٝلْٖ الكٓل ٍٟزٓ يي الحبٚن ٪ذجط -8

«6.» 

 الل٘لٔ تلٙ ٍٔلٙسٓ هي ٚل ثٗتل ٫ْهط ٖتلِ ٍ٪ضاز الوس٘ح اٝلْٖ الكٓل ٍٟزٓ يي الج٠ز حبٚن ٪ذجط -8

«7.» 

 «.8» َْضُ هي ْحٖ٘ اٝلْ٘ٔ ثبلٌهطٓ ٮلِ٘ ٌْهط لٛطضٌب ظه٘لًب ح٘ٔ لسَت -9
__________________________________________________ 

 12 -8: 2 لَٖب/ -(1) 

 5 الٛتبة هي 2 الٓػل ثَضاًب ٍٗطٌَ ٚتبة/ -(2) 

 9 -1: 2 لَٖب/ -(3) 

 3 الٓػل ثَضاًب ٍٗطٌَ ٚتبة/ -(4) 
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 13: 2 هت٢/ -(5) 

 280 ظ زٍاى/ -(6) 

 17 -15: 2 هت٢/ -(7) 

 343: 2 الٌْس تبضٗد/ -(8) 

 451: ظ يٗبئسًب،                        

 «.1» َْضُ هي ٧ ْجط١ ث٘سُ، الوس٘ح ْوسحِ للوس٘ح ظه٘لًب ح٘ٔ لسَت -9

 الوحل ٮل٢ هٌْب ٍاحسٓ ٚل ٍشّجت لْب هلٛبً ْبًترجتِ ثٗطات هى ٚطضٌب سبض اٛٗبم هي َٗهبً -10

 «.2» الولٙ يٌِ٘ الصٕ

 ٮل١ب ٌّب٘ ٪حسٗ ًٗجط ٟ ٍٚبى هلْٛن ٫ًِٚ ْْ٘ن ٗت٫هط ٍ٪ذص اٛقٓبل الوس٘ح روى ٨شض ضْط ْٖ -10

 «.3» الولٙ لْصا ٗسزس ٪ى ٪هطُ

 «.4» ٪ثطغبً ض٢ٓ ٪ى ٚطضٌب هًزعات ٪ٍل ٚبى -11

 «.5» ٪ثطغبً ض٢ٓ ٪ى الوس٘ح هًزعات ٪ٍل ٚبى -11

 .الػل٘ت يل٢ ٍهبت ٚطضٌب غلٙتٓ -12

 .الػل٘ت يل٢ ٍهبت الوس٘ح غٔلٙتٓ -12

 يٌس الطوس ٍ٪نلوت الٗوط حَل ٪سَز ذفٌ ٍاحتّٛ يه٘ؤ حَازث حسحت ٚطضٌب هبت لوب -13

 ٍض٪١ اٛضؼ ْٖ الط٘بق٘ي ٍ٪ْسست الٌ٘طاى ظثبً٘ٔ ٍاضتًلت ٍالطهبز الٌبض السوب٧ٔ ٍ٪هكطت العٍال

 «.6» ًْبض ل٘ل ٗتٗبتلَى اٛضٍاح هي اِٟٙ ٪ى الٌبس

 هي الطوس ٍاًٛسٓت اٛغٌبم ث٘ت ستبض ْرطٖت يه٘ؤ حَازث الوس٘ح ثوَت حسحت -13

 «.7» الٗسٗس٘ي هي الٛخ٘ط يٌْب ٍذطد الٗجَض ٍثًٔخٙطَت 9 -6 السبئ

 «.8» الٗبتلٔ الحطثٔ ٪غبثتِ ح٘ج ٚطضٌب رٌت ْٖ حٗجٔ حسحت -14
__________________________________________________ 

 18 ة الكَٓلٔ اًز٘ل/ -(1) 

 321: 2 الٌْس تبضٗد/ -(2) 

 3 -1: 18 الكَٓلٔ اًز٘ل/ -(3) 

 219: 2 الٌْس تبضٗد/ -(4) 
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 الًطس ْٖ ذوطاً الوب٧ تجسٗل ٪ٍلْب ٪ٍ ٪ذط١ تػطٗحٔ ٗؿبز ٍّصا -7 -6: 36 هت٢/ -(5) 

 (11 -1: 2 َٗحٌب)

 1 د السٌٗ٘ٔ الػَضات ٚتبة/ -(6) 

 27 ة هت٢/ -(7) 

 282 زٍاى/ -(8) 

 452: ظ يٗبئسًب،                        

 «.1» الٗبتلٔ الحطثٔ ٪غبثتِ ح٘ج الوس٘ح رٌت ْٖ حٗجٔ حسحت -14

 ٖبل -15«. 2» اٙلْٔ هٛبى السوب٧ ٮل٢ ثطحوتٖ ٮشّت: ٖتلِ الصٕ للػ٘بز ٚطضٌب ٖبل -15

 هَتِ ثًس ٚطضٌب ٖبم -16«. 3» الزٌٔ ْٖ هًٖ الَ٘م ٪ًت: هًِ غلجَا الصٗي اللػَظ ٛحس الوس٘ح

 «.4» اٛهَات ث٘ي هي

 «.5» اٛهَات ث٘ي هي هَتِ ثًس الوس٘ح ٖبم -16

 «.6» الزح٘ن ٚطضٌِ زذل -17

 «.7» الزح٘ن الوس٘ح زذل -17

 «.8» ٧ٗ ضٖ ٗٛي لن ٍلَُٟ ٧ٚ ضٖ ٚل ذبلٕ ٚطضٌب -18

 «.9» اٛظلٖ الربلٕ َْْ ٧ٗ ضٖ ٗٛي لن ٍلَُٟ ٧ٚ ضٖ ٚل ذبلٕ الوس٘ح -18

 «.10» ٧ ضٖ لٛل ٍالَسف ٍاٙذط اٍٛل ٍَّ ٍال٘ب٧ اٛلّ َّ ٚطضٌب -19

 «.11» ٧ ضٖ لٛل ٍاٙذط ٍالَسف اٍٛل َّ الوس٘ح -19

 الًز٘جٔ اٛسطاض هي لسط الٌبسَت ْٖ نَْضُ ٍٮًوب ٍالٗسٍس الًه٘ن ثطّوب ٚطضٌب -20
__________________________________________________ 

 282 زٍاى/ -(1) 

 612 ظ ٍٗطٌَثَضاًب/ -(2) 

 43: 23 لَٖب/ -(3) 

 282 زٍاى/ -(4) 

 20: 28 هت٢/ -(5) 

 282 زٍاى/ -(6) 
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 ثبة ْطارى الزح٘ن ْٖ الوس٘ح زذَل ثبة ْٖ السبلٓٔ الوساض٘ هي ٍَ٘طُ 282 زٍاى/ -(7) 

  التخل٘ج

 282 زٍاى/ -(8) 

 9: 3 اٖسس 6: 87 ٍاَٚضًتس 3 -1: 1 َٗحٌب/ -(9) 

 282 زٍاى/ -(10) 

 6: 22 ٍ 8: 1 ض٬/ -(11) 

 453: ظ يٗبئسًب،                        

 «.1» اٝلْ٘ٔ

 «2» ٪لَّ٘تِ ٪سطاض هي لسط الٌبسَت ْٖ نْط ٍٮًوب الٗسٍس الًه٘ن َُْٗ الل١ِ َّ الوس٘ح -20

 «.3» الخ٠حٔ هي الخبًٖ اٌَٖٛم َّ ٚطضٌب -21

 «.4» الخ٠حٔ هي الخبًٖ اٌَٖٛم َّ الوس٘ح -21

  اًٝز٘ل ٍهس٘ح ثَشا ث٘ي الٌػَظ هٗبضًٔ                        

 

  اًٝز٘ل هس٘ح/ ثَشا

 هَلسُ ٖجل ِْ٘ ٗٔط١ ٍٚبى ثٌَضُ الطحن ضىٛ هبٗب، الًصاض٧ ضحن ٮل٢ يبل هحل هي ثَشا تٌعّل لوب -1

«5.» 

 الجلَض ٚوخل الطحن غبض الًصاض٧ هطٗن ضحن ٍزذل سوبٍٕ يبل هحل هي الوس٘ح تٌعّل لوب -1

 «.6» هَلسُ ٖجل ِْ٘ ٗٔط١ ٍٚبى

 «.7» ثَشا ًزن ٍتسو٢ إْٛ هي قلى ًزنٗ ٍٟزتِ ي٠هٔ -2
__________________________________________________ 

 492 ثَضاًب ٍٗطٌَ/ -(1) 

 6: 22 ٍ 8: 1 ض٬/ -(2) 

 100 ظ الٌَْز الَحٌ٘٘ي يٗبئس ٚتبة ْٖ ٍل٘وس هَضٗس/ -(3) 

 شٚطّب السبلّ اًٛبر٘ل/ -(4) 

 290 ظ زٍاى 20 ظ ثٌسَى/ -(5) 
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 1 ة هت٢/ -(6) 

 290 زٍاى/ -(7) 

 454: ظ يٗبئسًب،                        

 «.1» الوس٘ح ًزن ٮسوِ الوططٔ هي قلى ًزن ٍٟزتِ ي٠هٔ -2

 اٍٛل ٚبًَى 25 الو٠٘ز ي٘س َٗم ضحوْب ْٖ الٗسس ضٍح حل١ التٖ هبٗب الًصضا٧ اثي ثَشا ٍٔلٙسٓ -3

«2.» 

 اٍٛل ٚبًَى 25 الو٠٘ز ي٘س ضحوْب ْٖ الٗسس ضٍح حبل التٖ هطٗن الًصضا٧ اثي الوس٘ح ٍٔلٙسٓ -3

«3.» 

 «.4» الػجبح ًزن ٮسوِ: ٍٖبلَا ذكبثبت ذكجَا ٍث٘وٌِ السوب٧ رٌَز ثِ سٔط١ ٍٟزتِ ثًس -4

 الوسطٓ للٌبس ٍاٛضؼ السوب٧ ْٖ لل١ِ الًهؤ: ٍٖبلَا ث٘وٌِ ٍذكجَا ثَٟزتِ السوب٧ ه٠ئٛٔ سٔطّ -4

 «.5» الجػط الًو٘بى ٍ٪يك٢ اله٠م هحل ٮل٢ الٌَض ٪ٍغل ح٘ج

 «.6» ثَٟزتِ الٌبس ضح٘ت ٍٟزُ هي َٗم ثًس اللّبَّت٘ٔ ٍ٪سطاضُ ثَشا يطَْا الحٛوب٧ ٮى -5

 «.7» اٙلْٔ ٮلِ سوَُ٘ ٍٟزتِ ثًس ٍلَ٘مٍ اللّبَّت٘ٔ ٪سطاضُ ٍيطَْا الوس٘ح الحٛوب٧ ظاض -5

 «.8» الٌبس ٪يهن ٪ًب ٛهِ قَٓلتِ ْٖ ثَشا ٖبل -6

 «.9» الل١ِ اثي ٪ًب ٛهِ قَٓلتِ ْٖ الوس٘ح ٖبل -6
__________________________________________________ 

 1: 2 هت٢/ -(1) 

 10 ظ الو٠٘ هس٘ح ْٖ ثٌسَى/ -(2) 

 290 زٍاى/ -(3) 

 290 زٍاى/ -(4) 

 14 -13: 2 لَٖب/ -(5) 

 146 -145 ظ الجَشٗٔ الًٗبئس الْطزٕ ٚتبة/ -(6) 

 11 -1: 2 هت٢/ -(7) 

 104 -103 ظ ثَشا تبضٗد الج٘ل، ٚتبة/ -(8) 

 3: 1 الكَٓلٔ اًز٘ل/ -(9) 
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 455: ظ يٗبئسًب،                        

 «.1» هلِٛ ٗسلجِ ٪ًِ ٪ذجط ح٘ج ٖتلِ ْٖ ٪غط ثوجبضا ٍهلٙٔ ذًُٓ٘ٔ، ثَشا ٍٔلٙسٓ -7

 «.2» هلِٛ ٗسلجِ ٪ًِ سوى ح٘ج ٖتلِ ْٖ اّتن ّ٘طزٍس ٍهلٙ ذًٓ٘ٔ الوس٘ح ٍٔلٙسٓ -7

 هسبئل يي الًلن ٪ّل ٍس٫لِ اٛغٌبم ثَ٘ت ثًؽ زذل يوطُ هي يطط الخبًٖ ثَشا ثلٍ لوب -8

 «.3» ٍَلجْن الوطبٚل هي س٫لَُ يوب ٫ْربثْن

 اٛحجبض ٍس٫لِ ٪ٍضضل٘ن ْٖ اٛغٌبم ث٘ت ٮل٢ ثِ شّجَا يوطُ هي يطط الخبًٖ الوس٘ح ثلٍ لوب -8

 «.4» ِْ٘ حبضٍا ثوب ٫ْربثْن الوسبئل هطبٚل يي

 الًه٘ن اٝلِ ثَشا ٗٛي لن حبؾطاً، الل١ِ ضٍح ٚبى ٍحٌ٘صا٘ التًو٘س َسل اَتسل الوٌزٖ ثَشا -9

 «.5» ثَشا َٚتبهب ْتزسن هبٗب الًصضا٧ ْٖ حل ح٘ج ٪ٗؿبً الٗسس ضٍح هى ٚبى ثل ْحست

 ًَِٚ هى الل١ِ اثي الوس٘ح ْٛبى ٚحوبهٔ الل١ِ ضٍح يلِ٘ ًٍعل اٛضزى ًْط ْٖ الوس٘ح ٗح٢٘ يوٛس -9

 «.6» الل١ِ ضٍح

 «.7» تبثَتِ ٍستط ٌِٚٓ آًتح حن ٍزٌَُْ ثَشا هبت -10

 «.8» ٖجطُ يي ٍثًخط ٌِٚٓ ٮْتتح حن ٍزْي الوس٘ح هبت -10

 «.9» ٍاحس َٖ٘م ٪ثسٕ ٪ظلٖ ٍال٘ب٧ اٛلّ َّ ثَشا -11
__________________________________________________ 

 37 ظ الو٠٘ هس٘ح ْٖ ثٌسَى/ -(1) 

 1: 2 هت٢/ -(2) 

 169 -167 ظ ثَشا تبضٗد ْٖ ٍٗجبل/ -(3) 

 48 -41: 2 ٍلَٖب 2 -1: 21 الكَٓلٔ اًز٘ل/ -(4) 

 45 الو٠٘ هس٘ح/ -(5) 

 17 -13: 3 هت٢/ -(6) 

 49 الو٠٘ هس٘ح/ -(7) 

 20 ة ٍَٗحٌب 28 ة هت٢/ -(8) 

 293 زٍاى/ -(9) 

 456: ظ يٗبئسًب،                        
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 يلٖٛ الًبلو٘ي شًَة ٮى: ثَشا ٖبل -12«. 1» ٍاحس َٖ٘م ٪ثسٕ ٪ظلٖ ٍال٘ب٧ اٛلّ َّ الوس٘ح -11

 «.2» يٌْب ذ٠غْن ٍ٪ًب

 «.3» يبتِٗ يل٢ الًبلو٘ي شًَة ٍتحول ٪ذص ٍٖس الًبلن هٌزٖ الوس٘ح -12

 «.4» ْْ٘ب ٍالؿٕ٘ الٓٗط ٍحبٍلَا السً٘ب ٪تطَٚا لت٠ه٘صُ ثَشا ٖبل -13

 «.5» ْٗطا٧ ٍي٘طَا السً٘ب حطٍٓ ٪تطَٚا لت٠ه٘صُ الوس٘ح ٖبل -13

 لؿطٍضٓ ٮل١ب الح٘بٓ ّصُ ٗٗطة ٍلي ًبضٗٔ ح٘بًٓ العٍر٘ٔ ح٘بٓ ٗط١ الًبٖل الطرل: ثَشا ٖبل -14

 «.6» العًب يي اٝرتٌبة

 ٪ى هي ٪حسي العٍاد ح٘ج ؾطٍضٓ ْٖ ٮل١ب الٌسب٧ ٗوس ٪لّب للطرل ٗحسي الوس٘ح ٖبل -14

 «.7» العًب ًبض ثبلٌبض، ٗحتطٔ

 ٠ْ! اٝلْٖ التخل٘ج ٚوب ٍاحس ْٖ ح٠حٔ -ثطّوب* ثَشا َّ اًٝز٘ل ْوس٘ح شا٘ ٮش! ٪غحبثٖ... 

 «.8» يزت

 !:. اٛس٢ هئ٩ت ٍهى يزجبً: الك٠ة

 .ثطّوب ٍ ثَشا يي لجحخٌب غلٔ ٠ْ ٍاًٝز٘ل، الٗط٨ى هس٘ح ث٘ي الوٗبضًٔ لٌب ٗحٕ شا٘ ٮش: اٛسّٗ
__________________________________________________ 

 َٗحٌب ٍٍض٬ٗب 1: 1 َٗحٌب/ -(1) 

 80 ظ السٌسٛطٗتٖ ٨زاة تبضٗد/ -(2) 

  هؿت ٚوب الوس٘ح٘ٔ ٍالتًبل٘ن 293 زٍاى/ -(3) 

 62 ٍ 6 ظ الططٔ ضّجبً٘ٔ ٚتبة ْٖ ّبضزٕ/ -(4) 

 28 -25: 16 هت٢/ -(5) 

 103 ثَشا ٚتبة ْٖ زاٍٗس ضٗس/ -(6) 

 9 -1: 7 َٚضًتَس/ -(7) 

 الَحٌ٘ٔ الًٗبئس ٚتبثِ ْٖ الج٘طٍتٖ التٌ٘ط قبّط هحوس لِ الوَُٓض روًِ هوب ًوبشد ّصُ/ -(8) 

 ٍالوس٘ح٘ٔ

 457: ظ يٗبئسًب،                        
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 الوٌػّ ٗٛبز ح٘ج ٮل٢ الًت٘ٗٔ ضرػ٘تِ ٍرصٍض اًٝز٘ل هس٘ح ث٘ئٔ لتًلوَا ٮل١ب ٪رل: الوٌبنط

 !.الٗط٨ى هس٘ح َّ ٍاحساً هس٘حبً ْ٘ػسٔ ّٛصا هس٘ح ٍرَز ٌٗٛط التٗبل٘س يي الوتحلل

 (و) الوس٘ح                        

 

 ٍالطْى،! الػلت حت٢ ٍٖجلْب الَٟزٓ هٌص

  ٍالًْسٗي الٗط٨ى ًهط ْٖ ٍالَْٛلٔ الكَٓلٔ ث٘ي ث٘ئتِ ٍ

 :اًٝز٘ل ْٖ( و) هطٗن

 ... ٍحن حولْب حن الكبّطٓ هطٗن الوس٘ح ٪مٟ ث٘ئٔ تٗسٗن ضرب٧: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 .الزسٗس؟ الًْس ْٖ هطٗن ّٖ ْوي التطت٘ت، ًًٍن ٪رل،: الوٌبنط

 ٮل٘ػبثبت ٪ضٖبة ٍهي زاٍز ًٍسل َْٗشا سجف هي الوس٘ح ٪م الكُ٘بى ثو٢ًٌ: هطٗن: ثست السٚتَض

 :هَاؾى ذوسٔ ْٖ ٮل١ب الزسٗس الًْس ْٖ شٚطّب ًزس ٍٟ الوًوٟس، ٗح٢٘ ٪م

 هط( )46: 12 هت) ت٠ه٘صُ ًٗل٥ن ٍَّ اثٌْب تٛلن ٪ى ٪ضازت ٮش -2( 3: 2 َٗ) الزل٘ل ٖبًب ٖػٔ -1

 -5( 14: 141) غًَزُ ثًس اٍُٛل٢ اٛٗبم ْٖ -4( 26: 19 َٗ) غلجِ يٌس -3( 19: 8 لَ( )31: 3

 3: 6 هط 56: 37 -55: 13 هت) ثٌبتْب هي ٍيسٓ ضوًَى، َْٗزا، َٗضٖ، ًَٗٗة،: ٪ثٌبئْب شٚط يٌس

ٍ 15 :40 ٍ 47.) 

 تزًلْب هب الًل٘ب الوٛبًٔ هي لْب ٪ى ضَن الزسٗس، الًْس ٚتبثبت ق٘لٔ هطٗن شٚطٗبت ٪ّصُ: الوٌبنط

 .الًبلو٘ي؟ ًسب٧ ذ٘ط

 ٌٍّب٘ ٚطاهتْب، هي ٗوس٘ يو٘ب -٪ٖلّ ٍٟ -الزسٗس الًْس ٗترلع لٖٛ هٔحٙ٘ٓت ٍل٘تْب شٚطٗبتْب ٪ّصُ

 !!!.تٛي لن ٍل٘تْب العًب ٮل٢ ًسجْب ٮًْب٧ ْٖ تتٌبغط الًْسٗي هي ٨ٗبت ثَست، ٗصٚطُ لن هوب

 .ٍ٪ٗي؟ العٍض الٓطٗٔ ٫ْٗي الوس٘ح ٛم ٪رولْب هب ذوسٔ شٚطٗبت ّصُ: اٛسّٗ

 458: ظ يٗبئسًب،                        

 !:الٛٓط ٮلْ٘ب ٌٍٗست ث٫هِ ٗسترّ اًٝز٘ل هس٘ح

 !ٍي٘سبّب لوطٗن ٪سَ٪ّب هب الزل٘ل ٖبًب ٖػٔ  اٍُٛل٢ ثبلصٚط١ ًجس٪: الوٌبنط
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 التٖ هًزعاتِ ٪ٍل هي ٪ًِ ايتجبضاً الًطس ؾ٘بْٔ ْٖ الوب٧ هي الروط غٌى الوس٘ح ٮل٢ تٌست ْٯًْب

 ل٘س: لِ ٗسَو ٪م٘ ٖبلت الروط ْطَت لوب ٍ: »هطٗن ثبستسيب٧ ٍشلٙ ثِ، اٝٗوبى ٮل٢ الت٠ه٘ص زيت

 (.11 -1: 2 َٗ! ... )اهط٪ٓ ٗب ٍلٙ هبلٖ ٗسَو لْب ٖبل. ذوط لْن

 زٍى ه٫هَلْب ْٖ ٪ربثْب ٪ًِ ضَن! اهط٪ٓ ٗب ٍلٙ هبلٖ: الٓبتٛٔ الٛلؤ ثْصُ ٪هِ ْٗتٙ الٗػٔ ْوس٘ح

 !!.ٍت٫ذ٘ط ٮهْبل

: 12 هت -21 -19: 8 لَ -31: 3 هط) حبً٘ٔ ٖػٔ ْٖ ثبلل١ِ، اٝٗوبى ثًسم حبىٍ، ْتٙٚ ْٖ ٗتْوْب حن

 ٗسيًَِ، ٮلِ٘ ذبضربً٪ضسلَا ٍٍَٖٓا ٍ٪هِ ٮذَتِ حٌ٘ئص ْزب٧ت: ت٠ه٘صُ ٗٛلن ٚبى ٮش( »50 -46

 :ٖبئلًب ٫ْربثْن ٗكلجًَٙ، ذبضربً ٍٮذَتٙ ٪ُهٙ شا َّ: لِ ْٗبلَا حَلِ ربلسبً الزوى ٍٚبى

 :ٍٮذَت٢؟ ٪ُهٖ هي

 ٪ُذتٖ ٪ذٖ َّ الل١ِ هط٘ئٔ ٗػٌى هي ٛى ٍٮذَتٖ، ٪ُهٖ ّب: ٍٖبل الزبلس٘ي ٮل٢ حَلِ ًهط حن

 (.21: 8 لَ) ثْب ًٍٗولَى الل١ِ ٠ٚم ٗسوًَى الصٗي ّن ٍٮذَتٖ ٪ُهٖ( 31: 3 هط!!! )ٍ٪ُهٖ

 ٍلوبشا س٧َٚ، ثٛلؤ ْٗتْٛب ْلوبشا الروط، لػٌى الوس٘ح زيَٓ ْٖ يػت -ٍحبضبّب -٪ًْب ْْت... 

 ٪ٍل ٍٗػجح ه٫هَلْب تكجٕ٘ ْٖ ٍٗستًزل ثل ٍض٪ْٔ، حٌبى ثٛل ه٭ٍلْب ثتط٘ شلٙ ٗستجسل ٟ

 !.هطّٓ ٍٛل ثِ ٨هٌَا ٪ى ت٠ه٘صُ ٪ْئسٓ ٮلِ٘ ارتصثت التٖ الجبّطٓ هًزعاتِ

 459: ظ يٗبئسًب،                        

 اٝٗوبى يسم ٮل٢ ٍٮذَتِ ٌٗسجْب لٖٛ الخبً٘ٔ الٗػٔ ْٖ يػ٘بًْب ْوب اٍٛل٢، ْٖ يػت ٪ًْب ّت حن

 ثبلل١ِ ٗ٭هي١ لن ث٫ًْبٮذَتِ لوحبزحتْب ٮربثتْب ْٖ يػ٘بًِ ٗجطض حن الل١ِ هطؾبٓ ْٕ ٍالًول ثبلل١ِ

 !.«ّ٭٧ٟ ت٠ه٘صٕ ٍّن ٍيول ٨هي هي ٍٮذَتٖ ٪ُهٖ ٮًوب: »غبلحبً ًٍٗولي

 يي ٗوتٌى اٛس٢، ٍهى الوس٘ح اثٌْب هي هوي؟ الكبّطٓ، هطٗن ٮل٢ نبلؤ ْبسٗٔ ًسجٔ هي لْب ْ٘ب

 ٍٖس ذوطاً الرجبئج ٪م ٗػٌى َّ ٪ًِ ح٘ي ْٖ! للػبلحبت تبضٚٔ ٪ًْب ثسي١َ الكبّطٓ ٪هِ هٛبلٔ

 .الط٘كبى يول هي ٪ًْب ٍ٪يلي تطبضٗى ٚبْٔ ْٖ الل١ِ حطهْب

 الًططٓ، الٌَاه٘س هي ٍ٪ًِ اُٛهْبت احتطام ْٖ التَٚ٘س ثبلٍ ٗ٭ٚس ٪ًِ ح٘ي ْٖ ّٛصا ٪ُهِ ْٗتٙ

 (.10: 18 لَ( )19: 10 هط( )19: 19 هت) ٍَ٘طُ اٝٗوبى ضطـ زٍى ٪م٘ ًْٛب اُٛم احتطام

 !!!.الوخبثٔ ثْصُ ٍالًول الَٗل ْٖ ٍتٌبٖؿبً ّٛصا للٌَاه٘س ٪ٌْٗؿبً
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 ٪ٍ ث٫ثِ٘ ٗسترّٓ هي هلًَىٌ( »16: 27 تج) ْٖ ٚوب  تًبل٢ الل١ِ لًي ٗرل٥ّ اٛثَٗي تصل٘ل ٪ى يل٢

 .«٨ه٘ي: الطًت رو٘ى ٍَٗٗل ٪ُهِ

 هي ثَحٖ ضًجِ هَس٢ لسبى ٢ْ ثبسترٓبْْب ٍهلًَى ٪ُهِ، حٕ ْٖ للططًٗٔ ًبٖؽ اًٝز٘ل ْوس٘ح

 .ضثِ

( َٗحٌب) ت٠ه٘صُ هي ٗحجِ لوي ٍْٗجْب لْب ثٌَٛتِ يي ًٌٗعل غلجِ يٌس ٍّٖ الخبلخٔ الصٚط١ ْٖ حن... 

 ٍهطٗن ٚلَثب ظٍرٔ هطٗن ٪ُهِ ٍ٪ذت ٪هِ ٗسَو غل٘ت يٌس ٍآٖبت ٚبًت ٍ: »٪هبً لِ لتَٛى

 :ُٛهِ ٖبل ٍآٖبً ٗحجِ ٚبى الصٕ ٍالتلو٘ص ٪ُهِ ٗسَو ض٪١ ْلوب. الوزسل٘ٔ

 َٗ) «ذبغتِ ٮل٢ التلو٘ص ٪ذصّب السبئ تلٙ ٍهي. ٪ُه٘ٙ َّشا للتلو٘ص ٖبل حن. اثٌٙ َّشا! اهط٪ٓ ٗب

19 :25- 27.) 

 لٖٛ ٛهِ ٍضحؤ ٗحجِ ٚبى ًِٛ لَ٘حٌب ٮٚطاهبً ثل ث٫ُهِ استرٓبْبً ٌّب الوس٘ح ْٗسِ ٟ: اٛسّٗ

 !.استرٓبِ ٠ْ ٮشاً ثًسُ، ثتلو٘صُ تلحٕ

 460: ظ يٗبئسًب،                        

 ٟ ٫ٚرٌج٘ٔ تُربقَت ٪ى اثٌْب غلت يٌس س٘وب ٍٟ ذبقطّب ٍتسل٘ٔ اُٛم ٮٚطام ٖؿ٘ٔ ٮى ّل: الوٌبنط

 هْبًٔ ٗستلعم التلو٘ص ٮٚطام ٮى ّل ٪م الُبثط؟ يل٢ ظٗبزٓ اٝثي ثْب ٗط٪ِ ٪ى ثسل ٍثٌِ٘ ثٌْ٘ب ٖطاثٔ

 ْٖ ْتططِٗٛ ٪ذبً التلو٘ص ايتجبض ْٖ ٗٛي ٪ْلن! للتلو٘ص ٪ُه٘بً ٍرًلْب ٪ُهَهتِ يي ثرلًْب ٍٮّبًتْب اُٛم

 .الٗلٗٔ؟؟؟ الوػبثٔ اُٛم يل٢ ظائسٓ ض٪ْٔ ٍ اٝلْٖ للٌبهَس ٍتكج٘ٗبً الحٗ٘ي ث٘ي روًبً لِ هط١ ٪هَهٔ

 !.ٮق٠ٖبً ض٫ًْب يي ٍسٛتت شٚطت ثوب الوس٘ح ٪ُم هطٗن تصٚط لن اًٛبر٘ل ْل٘ت

 !.اٍٛل٘بت هي اٛس٢ ٍهى 5 ٍ 4 اٛذ٘طتبى ٍالصٚطٗتبى: ٮًز٘لٖ قبلت

 ... تًه٘ن ٍٟ ت٫ً٘ت زٍى اسوْب شٚط١ ٮل١ب ْْ٘وب ل٘س: الوٌبنط

 الرك٘ئٔ ٍيي الطَْٓ، يي يػوتْب ضَن الكبّطٓ، ث٫ُهِ ٍٗٓتٙ اًٝز٘ل هس٘ح ْٗتٙ ْْٛصا... 

 ٗػطّح« 1» ٪ٗؿبً الًٗبئسٕ ال٠َّت يلن ْٖ الورتػط ٚوب اٝلْ٘ٔ، الًٌؤ هي ٍاهت٠ئْب الًٓل٘ٔ،

 :ٚبلتبلٖ تػبضٗحِ هي ًٍوَشربً ْػل، َٖل ْٖ ثصلٙ

 ٍثٓؿلْب لل١ِ ثوحجتْب ثل الحس٘٘ٔ، الطَجبت ؾس ثٛٓبحْب ٟ ٍاْطٓ استحٗبٖبت اٚتسجت ٖس ٍهطٗن... 

 تٗسٗس ًٌْس( ... الخبًٖ يل٢ 3: 27/ 3 تَهب الٗسٗس اًهط( )الكبئ التَاؾى، اٝٗوبى،: ) اُٛذط١

 الحوٓل لسى ٪هب هٌحطْٔ، حس٘ٔ حطٚٔ ٚل اًتٓت ثح٢ الطَْات ُٖٟ٘ست ٪هْب ٪حطب٧ ْٖ هطٗن
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 لٗ٘بزٓ الرؿَو ٚل ذبؾًٔ غبضت الحس٘ٔ ال١َٗ ٪ى ثح٘ج ٮذوبزاً الطَْات ٪ذوست ْٗس ثبلوس٘ح

 (.3: 27/ 3 تَهب الٗسٗس اًهط) الًٗل

 حت٢ الركبٗب ٚل ٗتحبض٢ ٪ى ٚلْب ح٘بتِ هسٓ ٗستك٘ى ثبض٘ هي هب: »التطٗسًتٌٖ٘ الوزلس ٪يلي... 

، هي ذبظ ثبهت٘بظ ٮل١ب الًطؾ٘ٔ، ( 833. ). الًصضا٧ الكَثبٍٗٔ ْٖ الحبل ٪ًِ الٌٛ٘سٔ تًتٗس ٚوب الل١ِ

  ضسبلتِ ْٖ يطط الخبًٖ ثَ٘س الجبثب ٖبل ٍٖس
__________________________________________________ 

 118 -112 ظ 2 د اٍث لَزٍٗ ت٫لّ٘/ -(1) 

 461: ظ يٗبئسًب،                        

 ّصُ( 2291).  ٍضاح٘ٔ ٪ٍ ضرػ٘ٔ ذك٘ئٔ ٚل هي يػؤ ْٖ ٚبًت ث٫ًْب» الل١ِ ٪ُم الًصضا٧ يي ،

 ...«. ًًؤ هوتلئٔ ٗب يل٘ٙ ٠مالس ٍ( »28: 1) لَٖب ًع ْٖ هتؿؤٌ ّٖ الًػؤ

 ذك٘ئٔ ٚل ٪ى: ٪ٍَسكٌَ٘س الٗسٗس ًْ٘ل٥ن الرك٘ئٔ، هي هطٗن ثًػؤ ٗزعهَى اللّبت٘ي اٙثب ٚبى

 هٗبم ْٖ السًس هي الجطٗئٔ هطٗن ٗؿى ٪ْطام ٍالٗسٗس هطٗن، الًصضا٧ هي تٌت٢ٓ ٪ى ٗزت ضرػ٘ٔ

 («.3) اًهط» الوس٘ح

 اٝٗوبى ثًسم ٗتْوْب ٪ى اًٝز٘ل هس٘ح ٗزط٬ ّٚ٘ هطٗن يػؤ ْٖ التػبضٗح ّصُ ٚل ٍهى ٪َٖل

 .؟!اٛزة ٮلْ٘ب ٧ ٍٗسٖ

 !!!.تتٓزط ٚبزت ٪ى غسٍضًب ؾبٖت لٗس الٗط٨ى؟ ًهطٗٔ ْٖ هطٗن ّٖ ْوي: اٛسّٗ

 :الحٛ٘ن الٗط٨ى ْٖ( و) هطٗن

 ْصّٓ سَضٓ ٗرتع ح٘ج ٮل٢ ٍر٠لتْب سبحتْب هي ٍٗطْى ٚطاهتْب يي ٗصٍز الٗط٨ى ٮى: الوٌبنط

 .«هطٗن سَضٓ: »ٍ٪رلّْب ٪رولْب هب الزو٘لٔ شٚطٗبتْب ْٖ ثبسوْب

 ٍٟزتْب ٖجل ذبضٖٔ الجتلَ هطٗن ٗزًل ثوب ٍتلسّب تحولْب ٮش الكبّطٓ ٪ُهْب ٍٗصٚط ثل ْحست، ٟ

 .... ٍثًسُ الوس٘ح تلس ٮش ٍثًسّب

 السو٘ى ٪ًت ٮًٙ هٌٖ ْتٗجل هحطضاً ثكٌٖ ْٖ هب لٙ ًصضت ٮًٖ ضة٘ يوطاى اهط٪ٓ ٖبلت ٮش» 

 ٍٮًٖ ٚبًٛخ٢ الصٚط ٍل٘س ٍؾًت ثوب ٪يلن ٍالل١ِ ٪ًُخ٢ ٍؾًتْب ٮًٖ ضة٘ ٖبلت ٍؾًتْب ْلوب. الًل٘ن

 ًجبتبً ٍ٪ًجتْب حسي ثٗجَل ضثْب ْتٗجلْب. الطر٘ن الط٘كبى هي ٍشضٗتْب ثٙ ٪ي٘صّب ٍٮًٖ هطٗن سو٘تْب
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 ٖبل ضظٖبً يٌسّب ٍرس الوحطاة ظٚطٗب يلْ٘ب زذل ٚلوب ظٚطٗب يلْ٘ب زذل ٚلوب ظٚطٗب ٥ٍٓٚلْب حسٌبً

 (.37 -35: 3) «حسبة ثُ٘ط ٗطب٧ هي ٗطظٔ الل١ِ ٮى الل١ِ يٌس هي َّ ٖبلت ّصا لٙ ٪٢١ً ضٗن ٗب

 462: ظ يٗبئسًب،                        

 هطٗن ٗب. الًبلو٘ي ًسب٧ يل٢ ٍاغكٓب٘ٙ ٍقْط٘ اغكٓب٘ٙ الل١ِ ٮى هطٗن ٗب الو٠ئٛٔ ٖبلت ٮش ٍ» 

 ٪حػٌت التٖ يوطاى اثٌٔ هطٗن ٍ( »43 -42: 3) «الطاًٚ٘ي هى ٍاضًٖٚ ٍاسزسٕ لطثٙ اٌٖتٖ

 (.12: 66) «الٗبًت٘ي هي ٍٚبًت ٚتجِ ٍ ضثْب ثٛلوبت ٍغسٖت ضٍحٌب هي ِْ٘ ٌْٓرٌب ْطرْب

 تٗج٘لْب ٪ًِ ثطثْب تطث٘تْب ٍترتع الًبلو٘ي ًسب٧ يل٢ ٍتػكْٓ٘ب ضرس، ٚل يي تكْٟطّب اٙٗبت ْْصُ

 تحسحْب ٚبًت الو٠ئٛٔ ٪ى ضثْب، يٌس هي السوبٍٗٔ ثبلوبئسٓ ٍترتػْب حسٌبً، ًجبتبً ٍ٪ًجتْب ثٗجَلحسي

 ... ٍٖبًتٔ ٍٚتجٔ ضثْب لٛلوبت غسٗٗٔ ٍتزًلْب ثْب، ٍل٘ست ًج٘ٛٔ ٫ًْٚب ضثْب هي

 ٍٟزتِ، يٌس اثٌْب هي ٖ٘ؤ تػطٗحٔ يل٢ ٫ًتٖ ٪ُذط١ ًبح٘ٔ ٍهي الٗط٨ى، هطٗن ث٘ئٔ هي ًوبشد ّصُ

. سطٗبً تحتٙ ضثٙ رًل ٖس تحعًٖ ٪لّب تحتْب هي ٌْبزاّب: »ٮلْ٘ب ًست يوب الٛخ٘ط الصٍز ْْ٘ب

 الجطط هي تطٗي١ ْٯهب يٌ٘بً ٍٖطّٕ اضطثٖ ْٛلٖ. رٌ٘بً ضقجبً يل٘ٙ تسبٖف الٌرلٔ ثزصو ٮل٘ٙ ٍّعّٕ

 هطٗن ٗب ٖبلَا تحولِ َٖهْب ٫ْتتجِ. ٪ًس٘بً الَ٘م ٪ٚلن ْلي غَهبً للطّحوي ًصضت ٮًٖ َْٗلٖ ٪حساً

 ٖبلَا ٮلِ٘ ٫ْضبضت. ثُ٘٘بً ٪ُهٙ ٚبًت ٍهب س٧َٚ اهط٪ ٪ثَ٘ ٚبى هب ّطٍى ٪ُذت ٗب. ْطٗبً ض٘ئبً رئت

 -!«غج٘بً الوْس ْٖ ٚبى هي ًٛلن ّٚ٘

 -«ًَج٘٘ب ٍرًٓٓل٢ٌَ الٛٙتتٓ ٧اتب٢ًٙٓ الل١ِٙ يٓجسٔ ا٢ًّ ٖبلَ» 

 -«حٓ٘ٝب زٔهتٔ هب ٍالع١َِٚٓ ثِبلػٛلَِٓ ٍاٍغ٢ٌ ٌُٚتٔ هب اٗيَ هٔجبضًٓٚب ٍرًٓٓل٢ٌَ» 

 -«ضَٗ٘٘ب رٓج٘بضٖا ٗٓزًٓل٢ٌ ٍلَن ثَِلٙسٓت٢ ٍثٓط٣ا» 

 -«حٓ٘٘ب اثًٓجُ ٍَٗٓمٓ اهَتٔ ٍَٗٓمٓ ٍٔلٙستٜ َٗٓمٓ يٓل٢َٛ ٍالسٛلنٔ» 

 (.34 -24: 19) «ٗٓوتَطٍى ِْ٘ٙ ال١ص١ الحّٕٓ ََٖلَ هٓطٗٓنٓ اثيُ ي٘س٢ٓ شلٙٙٓ» 

 ٍتصٍز ٪ُهِ، ٍٮل٢ ٮلِ٘ ًسجَا هوب الٛخ٘ط الوس٘ح سبحٔ يي تصٍز الجٌ٘بت اٙٗبت ْْصُ... 

 463: ظ يٗبئسًب،                        

 !!!.يططتْب ْٖ ضٗ٘بً ُٛهِ رجبضاً ٚبى ٪ًِ اًٛبر٘ل، ٮلِ٘ ًسجت هب يٌِ

 ْٖ الل١ِ تَح٘س ثًس الٌَاه٘س ٪ٚجط هي ٮلْ٘وب ٍاٝحسبى لَالسٗي حطهٔ ًبهَس ًٗتجط الٗط٨ى ٍ

 : تًبل٢ الل١ِ ثًجبزٓ اٛهط ثًس ْْ٘ب ٮلْ٘وب ثبٝحسبى ٫ٍٗهط َٗغٖ ٨ٗبت ْٖ يجَزٗتِ،
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 ايتجبضاً( 151: 6) «ٮحسبًبً ٍثبلَاٗسٗي ض٘ئبً ثِ تططَٚا ٪ٟ يل٘ٛن ضثٛن حط١م هب ٪تل تًبلَا ٖل» 

 .ْحست ٮلْ٘وب اٝسب٧ٓ ٪ًِ ٟ الوحطهبت هي ٮلْ٘وب اٝحسبى تط٘ ٪ى

 ٮٗبُ ٮل١ب تًجسٍا ٪ل١ب ضثٙ ٖؿ٢ ٍ: »ذلْٗوب ٍس٧َ ٚجطّوب حبل اٝحسبى ٍرَة ٗسٗف ٟ ٍ

 ٍٖل تٌْطّوب ٍٟ ٪ُِ لْوب تٗل ٠ْ ٠ّٚوب ٪ٍ ٪حسّوب الٛجط يٌس٘ ٗجلُُي١ ٮهب ٮحسبًبً ٍثبلَالسٗي

: 17) «غُ٘طاً ضٗجبًٖ ٚوب اضحوْب ضة ٍٖل الطّحؤ هي الصل رٌبح لْوب ٍاذٓؽ. ٚطٗوبً َٖلًب لْوب

23- 24.) 

 ٠ْ يلن ثِ لٙ ل٘س هب ثٖ تطط٘ ٪ى يل٢ ربّسا٘ ٮى ٍ: ... »٪ٗؿبً ٍالطط٘ ثبلٛٓط ٗسٗف ٟ ٍ

 ٌٚتن ثوب ٫ًْجٟئٛن هطرًٛن ٮلٖ٘ حن ٮلٖ٘ ٪ًبة هي سج٘ل ٍاتجى هًطٍْبً السً٘ب ْٖ ٍغبحجْوب تكًْوب

 (.15: 31) «تًولَى

 ٮشا ثوب ّْٛ٘ ٍالتطث٘ٔ، الَٟزٓ ٧ يت هي اٛٚخط لتحوٜلْب اُٛم ربًت ٗطرح الحٗ٘ي هٗبضًٔ ْٖ حن

 ٍْػبلِ ٍّي يل٢ ٌٍّبً ٪ُهِ حولتِ ثَالسِٗ اًٝسبى ٍغٌ٘ب ٍ: »الجتَل ٚوطٗن ٪ة زٍى ٍحسّب ٚبًت

 ٮحسبًبً ثَالسِٗ اًٝسبى ٍغٌ٘ب ٍ( »14: 31) «الوػ٘ط ٮلٖٛ ٍلَالسٗٙ لٖ اضٛط ٪ى يبه٘ي ْٖ

 «.1( »15: 46) «ضْطاً ح٠حَى ْػبلِ ٍ ٍحولِ ٚطّبً ٍٍؾًتِ ٚطّبً ٪هِ حولتِ

 ٛى ضٗ٘بً، رجبضاً ٗٛي ٍلن ثَالستِ ثطاً ٚبى ٪ًِ الل١ِ ٪ًج٘ب٧ هي ًج٘بً تػّ ٨ٗٔ الٗط٨ى ْٖ ًزس ٟ حن... 

  ّْٛ٘ اٝٗوبى ْٖ هتَسف ه٭هي ٚل ثْب ٗلتعم السبشرٔ اُٛهَض هي شلٙ
__________________________________________________ 

 ْٖ اٛة هى اضتطاْٚب ثًس ٍالَٟزٓ الحول ْٖ اتًبثْب ثصٚط١ اٛم ٮْطاز هي ًلوس ح٘ج/ -(1) 

  اٝحسبى هي ثبلوعٗس اذتػبغْب شلٙ هي ًلوس ٮلْ٘وب، اٝحسبى ٍرَة

 464: ظ يٗبئسًب،                        

 يي ٗصٍز لٖٛ «ضٗ٘بً رجبضاً ٗزًلٌٖ ٍلن ثَالستٖ ثطاً ٍ» الػٓٔ ثْصُ الوس٘ح ٗرتع ٍٮًوب! ثبلٌج٘٘ي

 !!!.ٍحبضبُ ٛهِ، ثبلٌست ٍٮّبًتِ ضَٗتِ هي اًٛبر٘ل ٮلِ٘ ًسجت هب سبحتِ

 :ٍٮيتطاؾبت ضجْبت ْٖ الٗط٨ى هطٗن حَل الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ًهطات

 ّٖ هحطاثْب، ْٖ ٍّٖ الزٌٔ هي ضظْٖب ٫ٗتْ٘ب ٚبى ٪ًْب ٖػٔ ٮى( ... 36: 2: )الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ -1

 ّٖ ثل ٍضطة ٪ٚل هحل ل٘ست الزٌٔ ح٘ج اٝلْٖ، للَحٖ ثػلٔ توت ٟ الوس٘ح٘٘ي، ذطاْبت هي

 !.ضٍح٘٘ٔ تًٌوبتْب ٍٚل ٍالتسج٘ح التٗسٗس هحل
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، هي َّ: َٖلْب ٮى ٌّب ًَٗل هب ٪ٍل: الوٌبنط  ثت٫ٍٗل ٮل١ب الزٌٔ هي ٚبى ضظْٖب ٪ى يل٢ ٗسل ٟ يٌسالل١ِ

 ضظْٖب ثٗسضتِ ٗرلٕ ٚبى الل١ِ ٪ى ٗزَظ ْٗس! الزٌٔ هي َْْ يٌسُ هي ٫ٗتٖ هب ْٛل الزٌٔ، ْٖ الل١ِ ٪ى

 الل١ِ، يل٢ لٛطاهتْب هحطاثْب ْٖ يلْ٘ب ٌٗعلِ حن ٗٔحتست، ٟ ح٘ج ٍهي نبّطٗٔ يبزٗٔ ٪سجبة زٍى

 :ٚوب

 (.6 ٍ 4: 17 ٪هل) «ٍهسب٧ غجبحبً ٍضحن ثرجع ت٫تِ٘ ْٛبًت ٝٗل٘ب الُطثبى سرط الل١ِ ٮى» 

 ثَٗٓ سبض حت٢ ٍالططة لٜٚل الو٠٘ ٌْجِْ الوب٧ ٍَٚظ( الرجع هي ًَو: )الًًٛٛٔ لِ ٫ّ٘ ٚوب ٍ

 (.9 -5: 19 ٪هل) َٗهبً ٪ضثً٘ي اٛٚلٔ تلٙ

 ٗزَظ ْْل١ب ًٓسْب، ْٖ ثبقلٔ لوجًسات هٌْب الطظٔ ًعٍل ٗستًجس لٖٛ الرلس رٌٔ ترع ٟ الزٌٔ حن

 .؟(9 -8: 2 تٙ) «هتَْطٓ ٪ُٚل ْْ٘ب التٖ ٨زم رٌٔ» هي ٫ٗتْ٘ب ٚبى الطظٔ ّصا ٪ى

 الوس٘ح ٗططة التٖ الٛطاهٔ هي َٗٛى ٟ لوبشا حن الرطاة؟ ًٍبثْب ٪ضزبضّب ٗجست ٮًْب: َٗٗل ْْل

 ٫ٗٚل هوب ٪ٍ ؟(18: 2 لَ 25: 14 ٍهط 29: 26 هت) الل١ِ هلَٛت ْٖ ت٠ه٘صُ هى ًتبرْب هي رسٗساً

  هلَٛتِ ْٖ الوس٘ح هبئسٓ يل٢ الت٠ه٘ص هٌِ

 465: ظ يٗبئسًب،                        

 (.30: 22 لَ) 

 ٟ حن ٚصلٙ، ٪ًِ ًٍٗل٘بً يٗل٘بً الَٗل ْػلٌب ٍٖس ٍضطة ٪ٚل هحل الًسى رٌٔ تَٛى ٟ ّٚ٘ ٪ذ٘طاً ٍ

 ٍٟ ٗعٍرَى ٟ الٗ٘بهٔ ٪ثٌب٧ ٮى: »هت٢ ًٗل ْٖ اًٝز٘ل هس٘ح َٖل ٮل١ب ٗعيوَى لوب لْن سٌبز

 (.25: 12 هط( )30: 23 هت) «السوب٧ ْٖ الل١ِ ٚو٠ئٛٔ ًََٗٛى ثل ٗتعٍرَى

 ٗتط٘ ٍلن العٍاد تط٘ الوس٘ح ٍ٪ى ٚوب اٛٚل، تط٘ ٗستلعم ٟ ْطؾِ يل٢ ظٍارْن تط٘ ٪ى حبل

 !.اٛٚل

! السوبٍٗٔ الوبئسٓ ٚطاهٔ الٗط٨ى هطٗن يي تستلت لٖٛ ًٓسْب تتًت ٮش الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ٪رْل ْوب

 !!!.الًبزات ذَاضٔ ٍ الوَائس شٚط١ هي الوطحًَٔ الوٗسسٔ ثبلٛتت ٪رْلْن هب

 ْلي غَهبً للطّحوبى ًصضت ٮًْب: ٚصثبً لتَٗل هطٗوِ ٫ٗهط الٗط٨ى ٮلِ( 57: 2: )الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ -2

 الٌرلٔ ثزصو ٮلْ٘ب تْعّ ٪ى ًٓسْب الًجبضٓ ْٖ ٮٗبّب ٪هطُ ثسل٘ل غبئؤ تٛي لن ٍّٖ ٮًس٘بً، الَ٘م تٛلن

 .يٌ٘بً ٍتٗط ٍتططة ْت٫ٚل رٌ٘بً ضقجبً يلْ٘ب تسبٖف



373 
 

 ٖبلت ْٯى ٗتٛلن ٟ الػبئن ٛى هتٌبٖؽ ٠ٚم تتٛلن، ٟ غبئؤ ٮًْب تَٗل ٪ى ٮٗبّب ٪هطُ ْٯى ثًس ٍ

 .تتٛلوت ْٗس ثَٗلِ ٪هطّب هب

 الَ٘م ٪ُٚلن ْلي: يلِ٘ ْطو ح٘ج الػوت الػَم ٚبى ٮًوب ٌّب٘ الػَم ٮى ٌّب تَٗل هب ٪ٍل: الوٌبنط

 .الكًبم تط٘ ال٠ٛم يي الػوت ٠ٗظم ٍٟ ٮًس٘بً،

 يٌس ٚبى الٌرل رٌبٓ هي اٛٚل ح٘ج ثَىٌ، العهبً٘ي ث٘ي ٪ى ٮل١ب ٪ٗؿبً تطِٚ ٗستلعم ٪ًِ لٌٓطؼ

 ٪حساً تطٗي ْٯهب: »الٌبس تط١ ح٘ي ثِ ٪هطت ٮًوب ٍالػَم ٗط١، ٪حس ٌّب٘ ٗٛي لن ٮش الَٟزٓ،

 .«غَهبً للطّحوبى ًصضت ٮًٖ َْٗلٖ

 ض٪ت ح٘ي ٪ًْب يلِ٘ ٍضبّساً الًٓلٖ، َّ ٌّب هٌِ الوًٌٖ لًلّ ثل اللٓهٖ ثبل٠ٛم ٗرتع ٟ الَٗل حن

  ٚبًت ٍهب س٧َٚ اهط٪َ ٪ثَ٘ ٚبى هب ّبضٍى ٪ُذت ٗب: »يلْ٘ب ٍايتطؾَا َٖهْب

 466: ظ يٗبئسًب،                        

 ًٛل٥ن ّٚ٘ ٖبلَا ٮلِ٘ ٫ْضبضت» ٍلسّب ٮل٢ ٮضبضتْب ٮل١ب ثزَاة تلٓم ٍلن هٗبلتْن سوًت «ثُ٘بً ٪ُهٙ

 .ٮضبضتْب ٮل١ب َٖلْب ٗٛي ْلن شا٘ ٮش «غج٘بً الوْس ْٖ ٚبى هي

 غَهْب يل٢ السالٔ الوٗبلٔ ّصُ ذطٍد ًٗلن يبٖل ٚل ٪ى ٮل١ب...  ًصضت ٮًٖ: ٖبلت ٪ًْب ّت ٪ذ٘طاً ٍ

 ٌٗبْٖ ٟ ٪ًِ ٪ٍ ال٠ٛم، ّصا ثًس ٚبًت غَهْب ثساٗٔ ٛى ٮه٘ب غَهْب، ْٖ الوٌْٖ ال٠ٛم يي ٍيصضّب

 ... يصضّب يل٢ السٟلٔ لؿطٍضٓ غَهْب

 :ّطٍى ٪ُذت يوطاى اثٌٔ هطٗن -3

 ٍّطٍى هَس٢ ٪ثَ يوطاى ٪ى ْتَّن هطٗن ث٫ثٖ يوطاى هَس٢ ٪ثب ذلف( 31: 3: )الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ

 يوطاى ٟ يوطام ٪ٗؿبً هَس٢ ٍٍالس سٌٔ، 1500 ًحَ ٍالوس٘ح هَس٢ ث٘ي ٪ى هى هطٗن ٪ثَ َّ

 (.20: 6 ذطٍ)

 يل٢ هَس٢ ْٛلؿِ ّطٍى ٟ هَس٢ ٪ُذت ٪ًْب الَٗل تٗتؿٖ ٚبًت الٌسجٔ ضطأْ ٮى حن: اٛسّٗ

 !.ّطٍى

 سٌبزاً ّصا لَ٘ٛى ٪ذَُ؟ ٍّطٍى هَس٢ ٪ثَ يوطاى َّ ٍّطٍى ثًوطاى تسو٢ هي ٪ٚل٢: ... الوٌبنط

 تسو٢ ٚوب ّطٍى ٍ ثًوطاى ٍ٪ذْ٘ب هطٗن ٪ثٖ تسوٖ٘ ث٘ت ْبت هٌب ٫ْٕٜ الٗط٨ى؟ يل٢ اٝيتطاؼ ْٖ

 .هطٓ؟ ٍٛل ثِ تسو٢ ثوي اسن ٚل ترػَا ٪ى ٮلَب ّٛصا، ٍ٪ذَُ هَس٢ ٪ٍ
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 ٟ ْْ٘ب يوطاى ْصٚط الر٠ْبت، ْٖ ٮلْ٘ب ٗطرى لٖٛ الَح٘س السٌبز ّٖ ل٘ست الحبل٘ٔ التَضآ ٮى حن

 تًطٗجبً يوطاى َٚى ًحتول ٍٖس يجطٗٔ يوطام ٪ى س٘وب ٟ يوطاى،: الٗبئل الٗط٨ى يل٢ الٌٗع ٗستزط

 هَس٢،/ ٚوَضِ الًطة لُٔ ْٖ اٛرٌج٘ٔ ٍاٛي٠م اللُبت تًطٗت ْٖ الوستوط الٗطاض حست لِ

 ... ٍ ٮثطاّ٘ن ٨ٍثطام، رجطٗل، ٍٚجطئ٘ل،

  ّطٍى ث٫ْؿل٘ٔ ايتجبضاً لًلِ يوطاى، ٪ثْ٘ب زٍى ّطٍى ٪ذْ٘ب ٮل٢ هطٗن لٌسجٔ الوجط٥ض حن

 467: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٍتٌزطِ؟ ٪ذتِ تٌحطِ ّٚ٘ هٌعلتِ ّصُ َْوٓي ٍالٗساسٔ، اٝٗوبً٘ٔ الطْطٓ ح٘ج هي

 :ٍاٝٗزبة ثبلسلت ايتجبضاً ٍ٪ُهْب، يوطاى ٍ٪ثْ٘ب ّطٍى ٪ذْ٘ب شٚط ث٘ي روى ٌْْب٘

 يي الس٧َ سلت يي الوتًبل٘ٔ الٗساسٔ ٍٮٗزبة ٪ُهْب، يي الجُب٧ ٍسلت ٪ثْ٘ب، يي الس٧َ سلت

 ثبلخبثتبت ٍغِٓ ٗحٕ ٮًوب...  يٌِ الس٧َ سلت يي ٗزلّ الٗساسٔ هي يبل٘ٔ ثوٛبًٔ ٚبى ٮًِ ٮش ٪ذْ٘ب،

 ... اٝٗوبً٘ٔ

 (:و) ٍْبقؤ هطٗن هٗبضًٔ

 ْْل الس٠م، يلِ٘ الوس٘ح ُٛم الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ هي الزو٘لٔ الصٚطٗبت لْصُ ثد ثد: ٮًز٘لٖ قبلت

 يل٢ اغكٓب٘ٙ ٍ» الٗط٨ى تػبضٗح ْٖ ٚوب ًج٘ٛن ثٌت ْبقؤ يل٢ هطٗن ًطرح ٪ى اٛستبش ٗسوح

 !!!.ْبقؤ زٍى ْصٓ سَضٓ لْب ٍاذتع لوطات شٚطّب الٗط٨ى ٍ٪ىّ ٚوب «الًبلو٘ي ًسب٧

 هي ٗوس هب يٌْب للصٍز ايتجبضاً الٗط٨ى ْٖ شٚطاّب ثٛطٍض الجتَل هطٗن اذتػت ٮًوب: الوٌبنط

 .هؿ٢ ٚوب اٝٗوبى يسم ٮل٢ ٍاًٝز٘ل العًب ٮل٢ الَْ٘ز ًسجتْب ح٘ج ٚطاهتْب،

 ٫ٗتٖ ٟ ٍ يٌْب، شٍزاً الٗط٨ى ْٖ تصٚط لٖٛ ٚطاهتْب ٗوس هب ٮلْ٘ب ٌٗست لن اٝس٠م ْبقؤ لٛي ٍ

 يلِ٘ الجتَل هطٗن س١َ اهط٪ٓ ٪ٗٔ ثصٚط١ ٫ٗت لن ٚوب استًٓبْبً، ث٫سوبئْي اًسب٧ ثصٚط١ الٗط٨ى

 .الس٠م

 الٌسب٧ هي َ٘طّب ٍيل٢ يلْ٘ب ْبقؤ ٍاغكٓب٧ تٌبْٖ ٟ الًبلو٘ي ًسب٧ يل٢ هطٗن اغكٓب٧ ٖػٔ ٍ

 ٮى ٗٔٗبل ٍٚوب ٨ٗبت، ْٖ ٚوب الجططٗٔ الٗطٍى يجط الًبلو٘ي زٍى ظهبًْب يبلوٖ ٗرع الوًػَهبت

 .ثسل٘ل؟ ٮل١ب ٫ٗتٖ سَِ هؿ٢ هوي ٪يلن ٪ًِ هٌِ الوًٌٖ ٪ى يبٖل ٗهي ْْل الًلوب٧ ٪يلن ٠ًْبً

 ْبقؤ ٪ى ٮل١ب ٍاٙذطٗي، اٍٛل٘ي هي ٪روً٘ي الًبلو٘ي ًسب٧ ذ٘ط هطٗن ٪ى لٌٓطؼ

 468: ظ يٗبئسًب،                        
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 يل٢ ضبّساً ٍثٌَّب، ٍثًلْب ٪ثَّب ٮل١ب ًٍسب٧، ضربلًب الًبلو٘ي هي ٪حس ْْ٘ب ٗطبضْٚب ٟ ثكْبضٓ ترتع

 (.33: 33) «تكْ٘طاً ٗكْطٚن ٍ الج٘ت ٪ّل الطرس يٌٛن ل٘صّت الل١ِ ٗطٗس ٮًوب: »التكْ٘ط ٨ٗٔ شلٙ

 اٙى، ٍحت٢ التبثً٘ي ٍتبثًٖ ٍالتبثً٘ي الػحبثٔ هي ٍهٓسطْٗن اٝس٠م ضٍآ ٮروبو ٌّب٘ ٍ

 :ٍّن الوحوسٗٔ الٌجَٛٓ ث٘ت ٪ّل ّن ٮًوب ٌّب الج٘ت ٪ّل ٪ى ٍاحسٓ ٚلؤ ٮروبيْن

 اٛئو٘ٔ سبئط ٍْٖ تٌعٗلًب،« 1» «الس٠م يلْ٘ن ٍالحس٘ي ٍالحسي ٍْبقؤ ٍيلٖ هحوس» 

 .ت٫ٍٗلًب الوًػَه٘ي

 يل٢ تٓؿل ْبقؤقْبضتْب ًْػؤ «ٮًوب» ْٖ الحػط ٖؿَ٘ٔ َ٘طّن زٍى ثْن ترتع الكْبضٓ ّصُ ٍ

 !!!.ْحست ًسبئْن يل٢ هطٗن ضرحت ٮى ًٍسب٧ٖ، ضربلًب الًبلو٘ي رو٘ى

 :ظٍد؟ لْب ٚبى ٍّل ٍتلسُ، الوس٘ح تحول ّٚ٘ اًٝز٘ل هطٗن

 حت٢ َٗسّ هحجٔ لِ ٚبًت اثٌْب ٍهس٘ح( 55: 13 هت) الجبٚطٓ ظٍد الٌزبض َٗسّ: ثٔست السٚتَض

 ( ...19: 1 هت) تٗ٘بً َٗسّ ٚبى ٍلٗس( 3: 6 هط) ثبلطسبلٔ الل١ِ ثًخِ

 :ٚبلتبلٖ الوس٘ح ٍٟزٓ ْٖ اٙٗبت ًع استًطاؼ ثٌب اٛحط١: ... اٛسّٗ

. الٗسس الطٍح هي حجل٢ ٍرست ٗزتوًب ٪ى ٖجل لَ٘سّ هركَثٔ الوس٘ح ٪ُم هطٗن ٚبًت لوب» 

 ّصُ ْٖ هتٓٛط َّ ْ٘وب ٍلٙ سطاً، ترل٘تْب ٪ضاز ٗطْطّب ٪ى ٗط٫ى ٍلن ثبضاً ٚبى ٮش ضرلْب َْ٘سّ

 هطٗن ت٫ذص ٪ى ترّ ٟ زاٍز اثي َٗسّ ٗب ٖبئلًب حلن ْٖ لِ نْط ٖس الطة ه٠٘ ٮشا اُٛهَض

  اسوِ ٍتسيَ اثٌبً ْتلس. الٗسس الطٍح هي َّ ْْ٘ب ثِ حٔجل الصٕ ٛى اهط٪تٙ
__________________________________________________ 

 اٗل٘ب پبضٖل٘كب: الٌجٖ ازضٗس ٚتبة هي اٛقْبض الروسٔ لْ٭٧ٟ ثبلٌسجٔ الٌع ٍاسلٌٓب ٚوب/ -(1) 

 (السوبٍٗٔ الٛتت ْٖ اٝس٠م ضسَل) الجطبضات ٖسن ْٖ ضپ٘طضُپ٘ط ق٘كِ

 469: ظ يٗبئسًب،                        

 :الٗبئل ثبلٌجٖ الطة هي ٖ٘ل هب ٗتن لٖٛ ٚلِ ٍّصا. ذكبٗبّن هي ضًجِ ٗرلّع ٛى. ٗسَو

 َٗسّ است٘ٗم ْلوب. هًٌب الل١ِ: تٓس٘طُ الصٕ يوبًَئ٘ل اسوِ ٍٗسيَى اثٌبً ٍتلس تحجل الًصضا٧ َّشا

 ٖوكتِ ٍ الجٛط اثٌْب ٍلست حت٢ ًٗطْْب ٍلن اهط٪تِ ٍ٪ذص الطة ه٠٘ ٪هطُ ٚوب ًْل الٌَم هي

 ( ...7: 1 لَ. )الوٌعل ْٖ هَؾى لْب ٗٛي لن ٮش الوٙصٍزٓ ْٖ ٍ٪ؾزًتِ
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 ْل٘ٛي ظٍرْب؟ هطٗن ضرل ٪ًِ اٙٗبت تصٚطٓ ّْٛ٘ ظٍرْب ٟ هطٗن ذك٘ت َٗسّ ٚبى ٮى: الوٌبنط

 ٪ثَاُ ٗسَو ثبلػجٖ زذل يٌسهب ٍ» لَ 2 هي 48 ٍ 41 ٍ 27 اٙٗٔ تسل ٍٚوب الوططٍو ظٍرْب

...  الٓػح ي٘س ْٖ ٪ٍُضضل٘ن ٮل٢ سٌٔ ٚل ٗصّجبى ٪ثَاُ ٍٚبى..  الٌبهَس يبزٓ حست لِ ٗػًٌب

 ..«. ٪ثَ٘ ّصا! ثٌٖ ٗب ٪ُهِ لِ ٍٖبلت

 الوحػٌٔ ثْصُ ٗعًٖ الطٍح ٮى ْْل الٗسس، ضٍح هي هطٗن تلس ّْٛ٘ الوس٘ح ٪ثَ َّ َْ٘سّ ٮشاً

 .ظٍارْب؟ ْٖ َٗسّ ٗطبض٘ ٪م الكبّطٓ

 ْْل -ِْ٘ اضتطٚب -ٍالطٍح َٗسّ: ٖجل هي ٪ثَاى لِ ٌٍّب٘ الل١ِ اثي الوس٘ح ًٗتجط ّٚ٘ ثًسئصٚ ٍ

 ٍٖس الخ٠حٔ ٨ثبئِ هي ٚلٍ ٮل٢ ٌٗست ٪ى ْزبئع ِْ٘؟ هتطبٚسَى ح٠ث ضطٚب٧ الل١ِ هى ٮًْوب تَٗلَى

 ٪ى -ؾ٘ع١ ٖسؤ ٮشاً ْتلٙ -ٍاحساً َٖلًب -الل١ِ اثي: الوس٘ح يي ْ٘ٗبل ضطِٗٛ٘ يل٢ اٝلِ ٗطثَا

 .ضطٚٔ زٍى ٍاحسًٓ ْصًٓ ًسجًٔ الل١ِ ٮل٢ ٌٗست حن ٍالطٍح، َٗسّ -اٍٟٛى ٪ثَاُ ٗلسُ

 :هعزٍد تخل٘ج

 :ٍرْ٘ي شات اٖٛبً٘ن ْتػػ٘ط الَحسٓ ٮل٢ اٖٛبً٘ن تخل٘ج ٗٔ٭ٍ٘ل ٚوب ٪ٗؿبً الٌسجٔ ّصُ ٗٔ٭ٍ٘ل ْْل

 .ٍاحسٗ ٮلِ/ الٗسس ضٍح -اٝثي( اٝلِ) اٙة -1

 .ٍاحسٗ ٨ةٗ/ اٝلِ -الٗسس ضٍح -َٗسّ -2

 470: ظ يٗبئسًب،                        

 ثِ تٌجص ٪ى يلْ٘ب شا٘ ٮش هطٗن، يل٢ التْؤ ٗستزط ّصا ٚبى ْٗس الٗسس، ضٍح ٍل٘س ٪ًِ لٌٓطؼ

 رب٬ٍا: ٖس ٍ الطيبٓ روَو ٪هبم( اٙذَض) الوصٍز ْٖ ٍتؿًِ تلسُ ٪ى ٟ الٌبس، يي ٖػ٘بً هٛبًبً

 (.16: 2 لَ) الوصٍز ْٖ هؿزًبً ٍالكٓل ٍَٗسّ هطٗن ٍٍرسٍا هسطي٘ي

 ْلوبشا ٮشاً ؾز٘ى، زى ثبٚطٓ تحول ٪ى الًه٘ن، الحسث لْصا هؿكطث٘ي ًَٗٛب لن ٍظٍرْب ٪ًْب لٌٓطؼ

 !!!.الطة ه٘سح يل٢ ٪ْٯّبًًٔ -اٙذَض ْٖ الوجبض٘ الَل٘س ّصا ٗؿزًبى

 .الس٠م؟ يلِ٘ الوس٘ح ٍٟزٓ ْٖ الٗط٨ى ًهطٗٔ ّٖ ْوب: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 :الوجبض٘؟ ٍلسّب ٍتؿى تحول ّٚ٘ الٗط٨ى هطٗن

 ثبلج٘ت هٛخت ٍالػ٠ح ثبلت١َٗ ٖلجْب ٍيوط سبيسّب اضتس ٍضجت ٍتطيطيت هطٗن ًوت: الوٌبنط

 ٛى شلٙ ٚل٢ اٛهخبل، هؿطة غبضت حت٢ ٍذسهتِ الج٘ت ثسساًِ الٗ٘بم ْٖ ٍ٪ذلػت الل١ِ تًجس

 ٍالحٓبل التطثَٗٔ الٌبح٘ٔ هي الل١ِ ث٘ت ْٖ ٚٓلْب ذبلتْب، ظٍد ظٚطٗب ٍٚٓلْب حسٌبً ًجبتبً ٪ًجتْب ضثْب
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 ٮل٢ تحتذ ٍلن ٍيػوتْب، ٚطاهتْب هي ٗوس هب ٚل ٍيي ْْ٘ب ٍَّاّن الٌبنطٗي يَ٘ى يي يلْ٘ب

 ظٚطٗب زذلًلْ٘ب ٚوب ظٚطٗب ١ٍٓٚلْب حسٌبً ًجبتبً ٪ًجتْب ٍ حسي ثٗجَل ضثْب ْتٗجلْب: »ضظْٖب ْٖ ٚٓبلتِ

 ٗطب٧ هي ٗطظٔ الل١ِ ٮى الل١ِ يٌس هي َّ ٖبلت ّصا لٙ ٪٢١ً هطٗن ٗب ٖبل ضظٖبً يٌسّب ٍرس الوحطاة

 (.37: 3) «حسبة ثُ٘ط

 لْب ٗحٕ ٟ ضثْب، يٌس هي الوٗجَلٔ لْب الوٌصٍضٓ الج٘ت لربزهٔ ٗحٕ ٍٟ الج٘ت، لرسهٔ ضثْب تٗجلْب

 ٍقبئ الج٘ت، يي الرطٍد ٟستلعاهِ العٍاد ْٖ تٓٛط ٍٟ تحي ٠ْ -ٍَ٘طُ لعٍد -٪ُذط١ ذسهٔ

 هَٛٓلٔ ٚبًت ْٯًْب حبرٔ، ٛٗٔ ْٛطٓالرطٍد تًطؾْب ٍٟ الج٘ت، ذسهٔ ْٖ للوٗبم الوٌبْ٘ٔ العٍد

 ضث٘ت ْٖ ذَلَسّب يي ثً٘سٓ الرك٘ت اذت٘بض ٪ٍ العٍاد ْٓٛطٓ الل١ِ، هَائس هي ٍهعٍٖٔ ظٚطٗب، الل١ِ ًجٖ

 لرسهٔ ضثْب ٍٖجَل ٪ُهْ٘ب، ًصض ٍتكجٕ٘ تٌبْٖ ًْٛب ضثْب،

 471: ظ يٗبئسًب،                        

 :لْب ٍالتحطض الج٘ت

 السو٘ى ٪ًت ٮًٙ هٌٖ ْتٗجل هحطضاً ثكٌٖ ْٖ هب لٙ ًصضت ٮًٖ ضةٟ يوطاى اهط٪ٓ ٖبلت ٮش» 

 ٍٮًٖ هطٗن سو٘تْب ٮًٖ ٍ ٚبًُٛخ٢ الصٚط ٍل٘س ٪ًخ٢ ٍؾًتْب ٮًٖ ضث٢٘ ٖبلت ٍؾًتْب ْلوب. الًل٘ن

 (.37 -35: 3... ) «حسيٍ ثٗجَل ضثْب ْتٗجلْب. الطر٘ن الط٘كبى هي ٍشضٗتْب ثٙ ٪ُي٘صّب

 ٚبًت ٮش ضثْب ٮل٢ ٍتحعًّت تٗسٗطّب ٍيٛس ضربئْب ذ٘جٔ هي ٚبى هب يل٢ يوطاى اهط٪ٓ تتحسط

 ٗػلحي ٟ الجٌبت ٪ًُخ٢ الوَلَز ٍلٛي ذسهتِ، يل٢ ٍتِٗٓ الوٗسس لج٘ت تْجِ شٚطاً تلس ٮى تطرَ

 ٪ٗٔ يل٢ ٍالكلٕ الح٘ؽ حبلٔ الرطٍد ٍلعٍم تعٍري، ٮش ٪ظٍارْي يٌس هٗبهٌْي للعٍم لصلٙ،

 ... حبل

 الج٘ت ْٖ ٚبلصَٚض ْلتجٕ الح٘ؽ يي ٍقْبضتْب العٍاد يي هًٌْب ٮٗبّب الطة تٗجل هي ًلوس ٮشاً

 .ضثْب لْب ؾوٌِ ح٘ج لطظْٖب ٚبى ٍٮى ٮق٠ٖبً، ذطٍد زٍى

 تطرَُ ٚبًت الصٕ الص١َٚط يل٢ ٪ٖط٨ًْبٍ يل٢ تطثَ لًلْب لْب تٓب٬لًب هتطًْٔ، ٪ٕ هطٗن ٪ُهْب تسوْ٘٘ب

 ٌٗبلْب ٪ى تً٘صّب الطر٘ن، الط٘كبى هي ٍشضٗتْب ثبلل١ِ تً٘صّب الوُع١ ّصا لتحٕٗ٘ حن لٌصضّب، تكج٘ٗبً

 ثًج٘بز ذلكْب ْٖ ٍيٓتْب توسٜ هب ٗػ٘جْب ٪ى ٪ٍ ثبلج٘ت، الرسهٔ هٗبم ْٖ الٌسب٧ ٌٗبل ٚوب ًٗع

 هحل ْٖ ثبلٌبس اذت٠قْب ْٖ تلعهْب تْؤ تلحْٗب ٪ى ٪ٍ الرسهٔ، ْٖ ؾًّٗ ًٗتطؾْب ٪ى ٪ٍ الج٘ت،

 .الًبهٔ الًجبزٓ
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 التٖ الَْارس ضتبت يل٢ هتطًْٔ هستًل٘ٔ: هطٗنٓ ٍتٗج٘لْب ٪ُهْب، ٪ضازتْب ٚوب هستًبشٓ ضثْب ْتٗج٘لْب

 ًسب٧ يل٢ الل١ِ اغكٓبّب ح٘ج ٪ُهْب ثرلس ٗركط لن ًجبتبً حسٌبً، ًجبتبً ٍ٪ًجتْب ْٗوْب، هب زٍى تْزعّب

 :الًبلو٘ي

 (.42: 3) «الًبلو٘ي ًسب٧ يل٢ ٍاغكٓب٘ ٍقْٛط٘ اغكٓب٘ الل١ِ ٮى هطٗن ٗب الو٠ئٛٔ ٖبلت ٮش ٍ» 

 472: ظ يٗبئسًب،                        

 هطٗن ٗب» ضثْب يٌس هي اٙتٖ لحولْب ٍ٪ُّجًٔ لتحطّضّب، تحٗ٘ٗبً الج٘ت ضة ٍتًجس الج٘ت ترسم ٚبًت... 

 (.43: 3) «الطاًٚ٘ي هى ٍاضًٖٚ ٍاسزسٕ لطثٙ اٌٖتٖ

 تهْط ٮش ٖجل، هي تًْسّب لن ضّجٔ ٍزاذلتْب ْز٫ٓ ًٓسْب اؾكطثت هحطاثْب ْٖ ٍّٖ َٗمٍ ْٖ ٍ

 :الساضٗي ْٖ ٍرِ٘ ثَل٘س ٗجططٍى الطة ه٠٘ ٪هبهْب

 ْٖ ٍرْ٘بً هطٗن اثي ي٘س٢ الوس٘ح اسوِ هٌِ ثٛلؤ ٗجطط٘ الل١ِ ٮى هطٗن ٗب الو٠ئٛٔ ٖبلت ٮش» 

 (.46 -45: 3) «الػبلح٘ي ٍهي ٍْٚلًب الوْس ْٖ الٌبس ٍٗٛلن. الوٗطث٘ي ٍهي ٍاٙذطٓ السً٘ب

 ٖػٔ اٙى حت٢ ثرلسّب تًطؼ ٍلن ؾزً٘بً، لٌٓسْب ٟتط١ ٮش لْب ٍح٤ٕ الجطبضٓ ّصُ هي تستَحص

 .؟«ثطط ٗوسسٌٖ ٍلن ٠َم لٖ َٗٛى ٪٢ًّ ضةٟ ٖبلت: »ِ. العٍاد

 (.47: 3) «َْ٘ٛى ٚي لِ َٗٗل ْٯًوب ٪هطاً ٖؿ٢ ٮشا ٗطب٧ هب ٗرلٕ الل١ِ ٚصلٙٙ: »ٖبل

 ت٠ئوِ ٟ لوستٗجل تتحٕٗ الجطبضٓ ٪ى يطْت ٮش ثطط؟ ٗوسسْب ٍلن تلس ّٚ٘: هطٓ ٍٛل تتٓز٫

 !.َْضُ هي ٍتلس تٌعٍد ٪ى: ٚبلًبزٓ الَٟزٓ

 :ثًل؟ َ٘ط هي هطٗن تحول ّٚ٘

 اٍٛل٢، هي ٪ٚخط تٓزئْب ضّجٔ ْتُساذلْب ضثْب، ٪هبًٔ لَ٘زٙيْب ضثْب ضسَل ٫ٗتْ٘ب يٌسهب حبً٘ٔ تتٓز٫... 

 ضطٖ٘بً، هٛبًبً شا٘ ٮش اًتجصت ْٯًْب هٌْن، َّ لَ٘ٛى ثطط ٌّبلٙ ٍل٘س سَٗبً ثططاً ٪هبهْب تط١ ٮش

ٔنٛ! ٪هبهْب ٍثططٍ لْب ْوب حزبثبً زًٍْن هي ْبترصت  ٪ّجٔ زٍى يٌسّب ٗحؿط ٮش يلْ٘ب اذت٠سبً ٮل١ب ٪لل١ْ

 :ظٍرِ حؿَض ْٖ ٗست٫شى ٗٛبز ٟ ظٍد َّ ٪ٍ الوحبضم، ٪ٖطة هي ٫ًِٚ است٘صاى، ٍٟ

  زًٍْن هي ْبترصت. ضطٖ٘بً هٛبًبً ٪ّلْب هي اًتجصت ٮش هطٗن الٛتبة ْٖ اشٚط ٍ» 

 473: ظ يٗبئسًب،                        

 «تٗ٘٘بً ٌٚت ٮى هٌٙ ثبلطحوبى ٪يَش ٮًٖ ٖبلت. سَٗ٘بً ثططاً لْب ْتوخل ضٍحٌب ٮلْ٘ب ٫ْضسلٌب حزبثبً

(19 :16- 18.) 
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 الًٓ٘ٓٔ الو٭هٌٔ، التٗ٘ٔ ٍّٖ ظً٘وبً، ٍْبرطاً ٪ح٘وبً هًتسٗبً نٌتِ ٮش ثبلل١ِ ٍاستًبشت الْطة حبٍلت

 هٌِ ٗٔستًبش ٟ التٖٗ ُْ٘ط الطّحوبى، ث٫س ٗتٖٗ تٗ٘بً ٚبى ٮى هٌِ ذبلْٗب ثبلطحوبى ٍتستً٘ص الكبّطٓ،

 ثل ٚبلخبً٘ٔ، استًبشت هب لٌِٛ هٌِ، ثْب الل١ِ ٌٗزْ٘ب ذبضٖٔ ثوًزعٓ ٮل١ب حبل ٪ٗٔ يل٢ ٗتٖٗ ٟ ح٘ج

، هربْٔ ٗٗطثْب ل٠٘ٛ ِْ٘ الت١َٗ لطٍح است٘ٗبنبً  ثبٍُٛل٢ اٚتٓت  ٍس١ٛي قو٫ًٌ٘تْب ٮلْ٘ب ٪يبز لٌِٛ الل١ِ

 ْٖ ظٚ٘بً( 19: 19) «ظٚ٘٘بً ٠َهبً لٙ ّٛت ثٙ ضسَل ٪ًب ٮًوب: »ٖبئ٠ ٮلْ٘ب ٗتحسث ٍ٪ذص ضٍيْب

 .. ٪ُهِ ٍٟ َّ ٗتْن ٟ ظٚ٘بً ٍثًسّٓب، الَٟزٓ ٍْٖ ًكٓتِ اًًٗبز

 ٮل١ب اٛس٢، هي هَرٔ ثِ ٍقبْت ، ٪ُذط١ هي الحعى سحبثٔ ٍَط٘تْب ًبح٘ٔ هي ثبٛهبى اقو٫ًت ٮًْب

 ضثْب، ه٠٘ هي ٖلجئصٚ ٮروبلْب يل٢ الجطط١ ّصُ شٚطت ح٘ج لسبًْب، ًٗٗس لن الوَّٖ َّل ٪ى

 ٗجًخْب الَْل ْْصا الوًتسٗي، تْن٘ ترل٥ّ ٍٮش ثًل زٍى تتحٕٗ ٪ى تطٗس ٮش الجطط١، َّل ٍلٛي

 (.20: 19) «ثُ٘٘بً ٪٘ ٍلن ثطط ٗوسسٌٖ ٍلن ٠َم لٖ َٗٛى ٪ًّٖ: »لس٭الْب

 :ٖبئلًب الطٍح هي الزَاة تسوى حت٢! الًبزٓ هزط١ هي شا٘ حولْب تًتجط ٫ًْٚب تَٗلْب

 (.21: 19) «هٗؿ٘٘بً ٪هطاً ٍٚبى هٌب ٍضحؤً للٌبس ٨ًٗٔ ٍلٌزًلِ ّٟ٘ي يلٖٛ َّ ضثٙ ٖبل ٚصلٙ» 

 ٟ الصٗي للَْ٘ز ٍٖسضتِ  تًبل٢ لًلوِ ٨ٗٔ: للٌبس ذبضٖٔ ٨ٗٔ الل١ِ ٍل٘زًلِ ضت٢ لحَٙٛن ٚصلٙ... 

ن ٪ُذتْب هي ٪١َٖ ّٖ ثبٗٔ ْلت٫تْن التسى، هَس٢ ٨ٗبت ل٘ػسَٖا ٗٛبزٍى  تحسث ٪ٍ ٗص١ٚطٍى، لًل١ْ

 (.22: 19) «ٖػ٘بً هٛبًبً ثِ ْبًتجصت ْحولتِ» ُٗٔلجَى ٍلٖٛ شٚطاً لْن

 474: ظ يٗبئسًب،                        

 :حولتْوب؟ ٪م ضٍحِ ٪م الوس٘ح رسن حولت حولتِ؟ ّٚ٘

 هي الٌسب٧ تحول ٚوب ضثْب هي ٍٟ الٗسس، الطٍح ضثْب ضسَل هي ٚبًت هب حولْب ٪ى١ ضٙ ٟ

 ٮًوب: »الطرػ٘ٔ ثبلْجٔ ٟ اٝلْ٘ٔ، ثبلطسبلٔ ٮٗبّب ٍّجِ ٮًوب الطسل ْٯى..  َ٘طّب هي ٍٟ ٪ظٍارْي،

 .«ظٚ٘٘بً ٠َهبً لٙ ّٛت ضثٙ ضسَل ٪ًب

 الًصضا٧ الجتَلٔ ضحن ٍ٪ٍزٓيْب ٪زاّب اٛهٌِ٘ٔ اٛهبًٔ تلٙ ضسَلُِ ٪ز١ٛ ح٘ي الل١ِ ثٯشى حولتِ ٮًوب

 :َٗٗل ٍٚوب الطربل ًكّ ٮلِ٘ تزطٕ الصٕ هزطاُ هي

 ٍٚتجِ ضثْب ثٛلوبت ٍغسٖ٘ت ضٍحٌب هي ِْ٘ ٌْٓرٌب ْطرْب ٪حػٌت التٖ يوطاى اثٌٔ هطٗن ٍ» 

 (.12: 66) «الٗبًت٘ي هي ٍٚبًت
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 «ضٍحٌب هي( ْطرْب ْٖ) ِْ٘ ٌْٓرٌب: »التٌبسلٖ الوزط١ هي ٪ُهِ ضحن ْٖ ًُٓٙدَ الوسح٢ الل١ِ ْطٍح

«1» 

 .الل١ِ ثٯشى الوزط١ ّصا ضحوْب ْٖ الٗسس ضٍح ٪لٗبُ ٪ى الل١ِ ٚلؤ الوس٘ح ًٓد ْٛبى 

 ٍضسلِ ثبلل١ِ ٩ْهٌَا هٌِ ٍضٍحٗ هطٗن ٮل٢ ٪لٗبّب ٍٚلوتِ الل١ِ ضسَل هطٗن اثي ي٘س٢ الوس٘ح ٮًوب» 

 ٍهب السوَات ْٖ هب ٍلس لِ َٗٛى ٪ى سجحبًِ ٍاحسٗ ٮلِ الل١ِ ٮًوب لٛن ذ٘طاً اًتَْا ح٠حٔ تَٗلَا ٍٟ

 (.171: 4) «ٍٚ٘لًب ثبلل١ِ ٢ٍٓٚ اٛضؼ ْٖ

 الٛلؤ ٮلٗب٧ ضٍحِ، ٍّٖ الطٍح ًٓدُ الٓطد، ْٖ ٍاٝلٗب٧ ثبلٌٓد ثل ثبلوٗبضثٔ، الحول ّصا ٗٛي ْلن

 ٗط١ ٪ى زٍى الل١ِ ثٯضازٓ هرلٌَٔ ْبلوس٘ح ٮشاً الل١ِ، ثٯشى الٗسس ضٍح ٍ٪لٗبُ ًَٓرِ رسوِ، ٍّٖ

  الطحن ذبضد الطرَل٘ٔ الٌكٓٔ ٗرلٕ الصٕ َّ ْبلل١ِ ضرل، ٪ٕ غلت
__________________________________________________ 

 ٮل٢ -ِْ٘ -الوصٚط الوٓطز ؾو٘ط ٗطرى ح٘ج الٓطد هزطٕ هي ٚبى الطٍح ًٓد ٮى ٪رل/ -(1) 

 ْْ٘ب ٌْٓرٌب ْطرْب ٪حػٌت التٖ ٍ» الٌٓد هحل١ تَؾح ٟ ٪ذط١ ٨ٗٔ ٌّب ٚبًت ٮى -ٮلْ٘ب ٟ ْطرْب

 (91: 21) «للًبلو٘ي ٨ٗٔ ٍاثٌْب ٍرًلٌبّب ضٍحٌب هي

 475: ظ يٗبئسًب،                        

: اثٌْب الًصضا٧ الجتَلٔ تحول ٍّٛصا ٚصلٙ، ضٍحِ ٍٗرلٕ ٚوب ضحوْب ْٖ هطٗن ثٌكٓٔ ٗوعرْب حن

 ظٖٚ ٠َم الوََّة ٮش( 22: 19) «ٖػ٘بً هٛبًبً ثِ ْبًتجصت( ٍرسوِ ثطٍحِ الوس٘ح) ْحولتِ»

 .ْحست رسوِ ٪ٍ ال٠ُم ضٍح ٟ «ظٚ٘بً ٠َهبً لٙ ّٛت»

 ذبضٖبً، ٚبى الجتَل ضحن ْٖ الزٌ٘ي ًوَ ٚصلٙ ذبضٖبً، ٚبى ٌّب٘ الطرَل٘ٔ الٌكٓٔ ذلٕ ٪ى ٚوب ٍ

 لحولْب ًجصاً...  «ٖػ٘بً هٛبًبً ثِ ْبًتجصت ْحولتِ: »حولتِ هوب ٖل٘ل ثًس ٍؾًتِ ٪ًْب ٗٔست٫ًس ح٘ج

 .«ْبًتجصت» الٓب٧ هي ًستَحِ٘ ٚوب حولتِ، الصٕ الَٖت يي ْػلٍ زٍى

 ٚسبئط قبئلٔ ٚبًت الحول هسٓ ٪ى ْلَ ٍؾًْب، ٖجل ٗتْوْب لن ٪حساً ٪ى شلٙ يل٢ ٨ذط ضبّساً ٍ

 ٗتْوَّب ٪ى ٟ ٖلجئصٚ، يلْ٘ب تتط١ التْن ٍ٪ذصت ٮلْ٘ب، اٖٛطث٘ي ّٛلْب ٪ٖل ٍٟ حولْب لتج٘ٛي الٌسب٧

 ض٘ئبً رئت لٗس هطٗن ٗب ٖبلَا تحولِ َٖهْب ثِ ٫ْتت: »ْحست حزطّب ْٖ ٍلسّب تحول ض٪ٍّب ٮش

 (.27: 19) «ْطٗبً

 :هطٗن؟ حولت هبشا



381 
 

 ْْل ضحوْب، ٮل٢ التٌبسل هزط١ هي لٌٓرِ -الوس٘ح َّ غبض ٍٖس -هٛب رسوبً حولت ٪ًْب ضٙ٘ ٟ

 ٖس الزسن؟ ثًس الطٍح ًٓد ٪م الزسن، ّصا هى الوس٘ح ضٍح هي ذل٘كبً ٮشٚ ٍٖت الحول ٚبى

 .«ضٍحٌب هي ِْ٘ ٌْٓرٌب: » تًبل٢ َٖلِ هي تٗبضًْوب ٗست٫ًس

 ذبضد هرلَٔ ٚبهل رٌ٘يٍ ٪ٍ الطرَل٘ٔ، الٌكٗٔ َّ ه٘ب رسنٍ هى الوس٘ح ضٍح الوٌَٓخ ْل٘ٛي

 الوزط١ هي ًٓرِ َٗٛى حن الطٍح، لٌٓد هٗبضًبً الطحن زاذل هرلَٔ ٍالزسن الطٍح َّ ٪ٍ الطحن،

 .الطٍح رسوبً٘ٔ يل٢ زل٘لًب الوبزٕ

 ْٯهب «ضٍحٌب هي: »لَٗلِ ْحست، الوس٘ح رسن ٗٛي لن ضحوْب ْٖ ًٓد هب ٪ى ضٙ ٗطٗجِ ٟ هوب

 .هًبً ّوب ٪ٍ الطحن، ْٖ هرلَٔ ٍالزسن ْحست الطٍح َّ

 476: ظ يٗبئسًب،                        

 :الوس٘ح/ الٛلؤ -الطٍح

 يي  ٪ُذط١ يجبضٓ ٚبًت التٖ الٛلؤ َّ ٮلْ٘ب ٍالول٢ٗ الطٍح، َّ الجتَل ْٖ الوٌَٓخ ٪ى ثوب ٍ

 (.171: 4) «هٌِ ضٍح هطٗن ٮل٢ ٪لٗبّب ٍٚلوتِ الل١ِ ضسَل هطٗن اثي  ي٘س٢ الوس٘ح ٮًوب: »الوس٘ح

 «.1» ٍضٍحِ ثزسوِ الوس٘ح يي تًج٘طاى ٠ّٚوب ٍالٛلؤ الطٍح ٪ى ايتجبضاً حن

 ٪رل ضٍحبًرسوبً، الوس٘ح رعئٖ هزوَو َّ ْْ٘ب ًٍٓد ٮلْ٘ب ٪لٖٗ الصٕ ٪ى ًستطًط ٍشا٘ ّصا هي

 .التٌبسلٖ الوزط١ هي ًٓرْوب ٗوٛي حس٠ يل٢ ٍلٛي هًبً ّوب ٮًِ

 للوس٘ح ٍيب٧ٗ ٪ًْب ٟ لِ، ٪هَهتْب تػح لٖٛ الطحن، زاذل هطٗن ثٌكٓٔ ذلف ٖس ٚبى ٪ٗبً الزسن ٪ى ٍ

 السْى يل٢ السال١بى اٝلٗب٧ الٌٓد الرلف، يل٢ ٍضبّساً! لِ ٪هَهتِ ٗستحٕ ٟ ٍيب٧ٚ ٫ٕٚ ْحست

 .اًُٛخ٢ ثٌكٓٔ ترلف لٖٛ الطحن يوٕ ٮل٢ الطرَل٘ٔ الٌكٓٔ تػل حت٢ اللٗبح، ْٖ ٮلِ٘ الوحتبد

 ذلِٗ ْٖ الًبزٓ ذطٔ ٚوب العهبى ٗرطٔ سطًٗبً ٌٗوَ ٪ذص ٪هطُ ثساٗٔ هي الحٖ الزٌ٘ي ّصا ٮى حن

 .غج٘بً الوْس ْٖ الٌبس ٗٛلن ٪ذص ٪ى ٪ٖطاًِ يبزٓ ٍذَطَٔ ٍٔلس، حت٢ ٪ة زٍى

 ٮى: »زًٍِ ٪ٍ ٨زم ٚوخَل ٮل١ب س٘طُ ْٖ ٍالًبزٓ العهبى ذطِٖ ٍْٖ ٪ة َ٘ط هي ذَلِٗ ْٖ هٓخَلِ ْوب ٮشاً

 (.59: 3) «َْ٘ٛى ٚي لِ ٖبل حن تطاة هي ذلِٗ ٨زم َٚوٓخلِ الل١ِ يٌس ي٘س٢ هٓخَل

  هرلَٔ ٨ٍزم الطحن، ْٖ هستٛول الطحن، ذبضد التطاة هي هرلَٔ ٪ٗؿبً ْبلوس٘ح
__________________________________________________ 
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 ثبلٛلؤ الوس٘ح يي التًج٘ط لٛبى ٚصلٙ الزسن ٪ٍ ْحست الطٍح ّٖ الٛلؤ ٚبًت لَ ٮش/ -(1) 

 رسن ٪ٍ الوس٘ح ضٍح ٮى ٗٗبل ٪ى ال٠ٛم حٕ ٚبى ٍٮشاً -رسوِ ٪ٍ ضٍحِ -رع٧ِٗ ٪حس يي تًج٘طاً

  هطٗن ٮل٢ ٪لٗبّب ٚلوتِ رسوِ ٪ٍ ٍضٍحِ الل١ِ ضسَل الوس٘ح ٮًوب ٪ٍ ٚلوتِ، الوس٘ح

 477: ظ يٗبئسًب،                        

 .اٛة غٔلت ٗطَ لن ٚوب اُٛم ضحن ٗطَ لن ٪ًِ يٌِ ٨زم ذلٕ اهتبظ ْٗس ٪ٗؿبً، ِْ٘ ٍهستٛول التطاة هي

 ٖجل ًٓرْوب حن ضٍحِ، هي الوس٘ح رسن ْٖ ًٓد ٚصلٙ ضٍحِ، هي ٨زم ْٖ ًٓد الل١ِ ٪ى ٚوب ٍ

 !!!.َْ٘لس ٍٗٔستٛوٓل ٌّب٘ ٌٗوَ لٖٛ الًصضا٧ الجتَل ضحن ْٖ اٝستٛوبل

 ْرُلَٕٙ ثٌكٓتْب ذلف ح٘ج اُٛم تطائت ٗٓٗس ٟ ٖس ٍلٌِٛ اٛة غٔلت ٗٓٗس ٍٮى الوس٘ح رسن ٍ

 .اٛة غٔلت ٚوبٗٓٗس اُٛم تطائت ٗٓٗس ٨زم ٍلٛي ، تًبل٢ الل١ِ ثٯضازٓ ٪ة، زٍى ٪هِ هي الٛبهل رسوِ

 ْٖ الل١ِ ثٯشى الٗسس الطٍح ًٓد ثوب هس٘حْب الًصضا٧ الجتَلٔ حولت ْٗس ٧ٚ ضٖ هي ٗٛي هْوب ٍ

 ّصا سترل٥ّ التٖ التْن ٪ى ٮل١ب: للٌبس ٨ٗٔ الل١ِ ٍّجْب ثوب تستجطط ٪ى لْب ٗحٕ شا٘ ٮش ْْٖ ضحوْب،

 :ٖلٗٔ حبئطٓ ٮل١ب تسّب ٟ الحول

 (.23: 19) «هٌس٘بً ًس٘بً ٌٍٚتٔ ّصا ٖجل هتٜ ل٘تٌٖ ٗب ٖبلت الٌرلٔ رصو ٮل٢ الوربؼ ٫ْرب٧ّب» 

 زاّوْب لوب ٪ٍ تجٌِٜ٘، ٍيسم لرٓتِ ٮهب ثبلحول، تطًط لن ًْٛب حولْب يٌس الوٗبلٔ ّصُ تٗل لن لًلْب ٍ

! تػٌى هبشا تسضٕ ٟ اٙى ٍّٖ ٍتُتن ٍؾًت لو٘ب تت٫ٍُٛ...  ٍؾًت حت٢ ٍاٝؾكطاة السّطٔ هي

 ٪ى لجخت ْوب...  الحبل ثكج٘ٔ َ٘هْب هطرل ٍَل٢ حعًْب ٍاضتس ٪هطّب ْٖ ٍتح٘طت ٗسْٗب ْٖ سٗف

 :زهَيْب ٍّٚٓٛ هربٍْْب ْجسٛز ٪شًْب ْٖ غساُ ٗطى٢ غَتبً سوًت

 تسبٖف الٌرلٔ ثزصو ٮل٘ٙ ٍّعٕ. سطٗبً تحتٙٙ ضثٙٙ رًل ٖس تحعًٖ ٪ل١ب تحتْب هي ٌْبزاّب» 

 للطّحوي ًصضت ٮًٖ َْٗلٖ ٪حساً الجطط هي تَطَٗيّ ْٯهب يٌ٘بً ٍٖطٕ ٍاضطثٖ ْٛلٖ. رٌ٘٘بً ضقجبً يل٘ٙٙ

 (.26 -24: 19) «ٮًس٘٘بً الَ٘م اٚلّن. ْلي غَهبً

  ْٖ يه٘وبً ذلِٗ، ْٖ يه٘وبً: يه٘وبً تحتٙ ضثٙ رًل ٖس الحبزحٔ، ّصُ هي تحعًٖ ٟ

 478: ظ يٗبئسًب،                        

 !.ٚطاهتٙ هي ٗوس هب يٌٙ ٍٗصٍز ٍَوٙ، ّوٙ ٗٛٓ٘ٙ ٍَّ هٛبًتِ،
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: 19) «تحولِ َٖهْب ثِ ٫ْتت: »َٖتْب ٍاستزوًت لجْٛب، هي يعة هب ٮلْ٘ب ٍيبز ًٓسْب، اقو٫ًت... 

 لوب زاحؿٔ ضثْب، هي حزٔ يل٢ ٍلٌْٛب ضثْب، ٨تبّب التٖ الحزٔ لَٟ ّٛصا لتػٌى ٚبزت ٍهب( 27

 ... ٗتْوًَْب

 «ثُ٘بً ٪هٙ ٚبًت ٍهب س٧َٚ اهط٪ ٪ثَ٘ ٚبى هب ّطٍى ٪ذت ٗب. ْطٗبً ض٘ئبً رئت لٗس هطٗن ٗب ٖبلَا» 

 !!.هٌٛطاً رسٗساً يز٘جبً، ض٘ئبً رئت لٗس ه٘طم ٗب( ... 28 -27: 19)

 ٍرًلٌٖ الٛتبة ٨تبًٖ اح يجس ٮًٖ ٖبل. غج٘بً الوْس ْٖ ٚبى هي ًٛلن ّٚ٘ ٖبلَا ٮلِ٘ ٫ْضبضت» 

 ٗزًلٌٖ ٍلن ثَالستٖ ٍثطاً. ح٘بً زهت هب ٍالعٚبٓ ثبلػ٠٘ٓ ٍ٪ٍغبًٖ ٌٚت هب ٪ٗي هجبضٚبً ٍرًلٌٖ. ًج٘بً

 الحٕ َٖل هطٗن اثي ي٘س٢ شلٙ. ح٘بً ٪ثًج ٍَٗم ٪هَت ٍَٗم ٍلست َٗم يل٢ ٍالس٠م. ضٗ٘بً رجبضاً

 (.34 -29: 19) «ٗوتطٍى ِْ٘ الصٕ

 :تؿن الوس٘ح يل٢ الَحٖ ْجساٗٔ

 .ٮلْ٘ٔ هٛبًٔ هي: ٍالًجَزٗٔ الٌجَٓ س١َ يوب ثطا٧تِ -1

 ٍْٖ الًصضا٧، الجتَلٔ حت٢ حَا٧ اٍٛل٢ اٛم هٌص اُٛهْبت ٪ضحبم ْٖ ٚبى، هب ٪ٗي هجبضٚبً ًَِٚ -2

 ْٖ ٟ اٛغ٠ة، ٍ اٛضحبم يٓجط الًْط زًس يي قبّطاً هجبضٚبً ٍ٪ُهَهتْب، ٪ُهْب هي اٙثب٧ ٪غ٠ة

 .ٍظٗبزٓ ٪ُهِ سبحٔ يي ٗصٍز ْٯًِ ْحست، ٪ُهِ ضحن

 ... ٍ ثَالستِ ثبضاً ٚبى ٮًِ: ٍالتػطٗح ٪هِ ثحٕ الطٗب٧ ٮل٢ ًسجتِ يي ثطا٧ٓ -3

 .«ٗوتطٍى ِْ٘ الصٕ الحٕ َٖل هطٗن اثي  ي٘س٢ شلٙ» 

 ٧ٚ ضٖ ٚل ٍْٖ ٪ُه٘ٔ ٍث٘ئٔ ث٘ئٔ ْٖ...  الكبّطٓ الجتَلٔ ٪ُهِ ٍْٖ قْبضتِ ْٖ ًجَٛتِ، ٍْٖ ٍٟزتِ ٢ْ

 .ٍٮلِ٘ ٍهٌِ

 هب ثبلٗط٨ى ٍ٪حسٙي الوَلَز، ٍّصا الو٘ؤًَ الَٟزٓ ثْصُ ثد ثد: اًٝز٘لَ٘ى الك٠ة

 479: ظ يٗبئسًب،                        

 هي ْٗسٕ ٍالل١ِ الٗط٨ى، ًٗط٥ِْ ٚوب ثبلوس٘ح ً٭هي ٪ى لحٕ ٮًِ تبلل١ِ ٍ٪هِ، الوس٘ح ثحٕ تج٘بًبً ٪رولِ

 .هستٗ٘ن غطاـ ٮل٢ ٗطب٧

 :ٍايتطاؾبت ٪سئلٔ

 ْل٘ٛي الجبضئ، الو٘عٓ ثْصُ الرلٕ سبئط يي اهتبظ ْٗس الل١ِ هي ضٍحبً الوس٘ح ٚبى ٮشا: ٮًز٘لٖ قبلت

 .ضٍحِ؟ ثل اثٌِ ٍٟ ذلِٗ ٟ ٪ٍ اثٌِ،
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 .اٛلَّ٘ٔ ّٟت الٌبسَتٖ الوس٘ح هزبًسٔ تٗتؿٖ لٖٛ رٌس٘ٔ، ٟ -ًطَٗٔ -ٌّب «هي: »الوٌبنط

 ثبٛزلٔ ًٓسِ، ٪ٍ الل١ِ، هي رع٧اً الوس٘ح َٚى استحبلٔ التَح٘سٗٔ الوٗبضًبت ْٖ ٪سلٌٓب لٗس ٍ

 .الوحٛوبت ٍتلٛن ث٠ئن ٚوب «هٌِ ضٍح ٍ: »اٙٗٔ ْلتٓسٛط الًٗل٘ٔ، الوحٛؤ

 اٝؾبْٔ ّصُ ٍهب الل١ِ، هي ضٍح الوس٘ح، الل١ِ ٚطٍح ٪ٗؿبً ٍشضٗتِ ٨زم ضٍح ٪ى تسلٌب ٨ٗبت ٌّب٘ ٍ

 ثٌٖ ث٘ي الوس٘ح ٍضٍح...  اٛضٍاح سبئط يي اًٝسبًٖ الطٍح اهت٘بظ تج٘ي تططٗٓ٘ٔ ٮؾبْٔ ٮٟ

 .٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن الطسَل اٛضٍاح، ضٍح ٮٟ سَاُ، يي اًٝسبى

 ٪م ّبرط ٖػٔ ٮلْ٘ب ٌٗست ح٘ج هطٗن، ٖػٔ ْٖ هطتجِ الٗط٨ى ٮى: الطسبل٘ٔ الْساٗٔ روً٘ٔ

 لحن ث٘ت ْٖ ٚبًت ٍهطٗن الٌرلٔ، ثزصو ٮلْ٘ب ٍّع١ت الجطٗٔ ْٖ ٚبًت التٖ ْٯًْب ٮسوبي٘ل،

 هي سٌبز زٍى الوس٘ح٘٘ي ذطاْبت هي ه٫ذَش ٚلْب ٍّصُ الوْس، ْٖ ٗتٛلن لن ٍالوس٘ح الَْ٘زٗٔ،

 «.1» الَحٖ ٚتبثبت

 الًْس ْٖ ّٛصا الٗػٔ استًطاؼ يسم ٮٟ ل٘س الٗط٨ى يل٢ اًٝٛبض ْٖ الزوً٘ٔ سٌبز: الوٌبنط

  ًست هب يل٢ هْ٘وي للٗػٔ الوًَٗل الًبزل استًطاؾِ ْٖ الٗط٨ى ٪ى ضَن الزسٗس،
__________________________________________________ 

  ثبلو٢ًٌ ًٗل ،93 -92 ظ 2 د/ -(1) 

 480: ظ يٗبئسًب،                        

 .ٚطاهتْوب ٗوسٜ هوب ٍ٪هِ الوس٘ح ٮل٢ اًٝز٘ل

 شًت زٍى الٗط٨ى يل٢ ًٗٔتطؼ حن الٗػٔ، ًٗل ْٖ تتٌبٖؽ التٖ اًٛبر٘ل ٮل٢ اٝستٌبز ٗوٛي ّْٛ٘

 .ٍاْٝتطا٧ات التٌبٖؿبت تلٛن ٍِْٗ يسم ٮٟ

 :الٗػٔ ًٗل ْٖ اًٝز٘ل٘ٔ الرلل هي قطِ

 هب ْٗول ْوت٢ اٙذط، شٚطُ هوب ضكطاً هٌْوب ٍاحس ٚل ْٗول الٗػٔخ ٗستًطؾبى حٌ٘وب ٍلَٖب هت٢

 هًْب ٍهٛبلوتِ ثبلوس٘ح لْب ٍثطبضتِ هطٗن ٮل٢ الٌبغطٓ ْٖ «رجطٗل» الطٍح ٧ هزٖ ْٖ لَٖب ٗصٚطُ

 (.57 -26: 1 لَ) ٍهٛبلوتْوب ال٘ػبثبت ٮل٢ َْٗشا رجبل ٮل٢ ٍشّبثْب لِ ٍرَاثْب

 ٍثطبضٓ اٝٚتتبة، ٛرل اللحن ث٘ت ٮل٢ الزل٘ل ٮل٢ ٍهطٗن ٍشّبثِ َٗسّ شٚط يي ُٗٓٓل ٚصلٙ ٍ

 ٮل٢ الزل٘ل ٮل٢ ثبلوسح٢ ٍهطٗن َٗسّ ٍضرَو الوس٘ح ٮل٢ هز٘ئْن ٍض٫ى للطيبٓ الو٠٘

 (.41 -1: 2 لَ) الٌبغطٓ ٮل٢ هٌْب ْطرًَا ٪ٍضضل٘ن ْٖ الَٟزٓ ٪حٛبم ٪ٚو٠ هب ثًس الٌبغطٓ،
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 ثًس لَ٘سّ ٍالَحٖ الوس٘ح ٍهى ّ٘طٍزس هى الوزَس ض٫ى ْٖ هت٢ ٗصٚطُ هب ْٗٔول لَٖب ٍ

 ْٖ لٜقٓبل ّ٘طزٍس ٍٖتل سط١ا، ل٘لًب ثِ ْْطة هػط ٮل٢ ثبلوس٘ح ْٗطة ٪ى الوزَس، اًػطاِ

 هي ٍذَِْ ٮسطائ٘ل ٪ضؼ ٮل٢ ّ٘طزٍس هبت هب ثًس هػط هي ثبلوس٘ح َٗسّ ٍضرَو لحن ث٘ت

 (.23 -1: 2 هت) الٌبغطٓ ٮل٢ الزل٘ل ٮل٢ ْبًػطِ الَْ٘زٗٔ ٮل٢ ثِ ٗصّت ٪ى ٪ضذ٠ٍ٘س

 :ٍٟزتِ ثًس الوس٘ح ثط٫ى ٍلَٖب هت٢ ًٗلٖ ث٘ي تٌبٖؿبً ٌّب٘ ٮى حن

 هػط ٮل٢ ثِ ّطة لحن، ث٘ت ْٖ الوس٘ح ظٗبضٓ هي الوزَس اًػطاِ ثًس َٗسّ ٮى: َٗٗل ْوت٢

 (.22 -7: 2 هت) ٮسطائ٘ل ٪ضؼ ٮل٢ ثِ ْطرى ّ٘طزٍس، هبت ٪ى ٮل٢ ٌّب٘ ٍثٖٗ

 481: ظ يٗبئسًب،                        

 ّٖ ٍ) هطٗن قْبضٓ ٪ٗبم ٪ًتوٛت ٮل٢ لحن ث٘ت ْٖ ثَٗا ٍالوس٘ح ٍهطٗن َٗسّ ٮى: َٗٗل لَٖب ٍ

 ٍلوب التَضآ، ْٖ ٖ٘ل ٚوب شث٘حٔ ل٘ٗسهَا ٪ٍضضل٘ن ٮل٢ ثِ ْػًسٍا( 24 -2: 12 ٟ -َٗهبً ح٠حَى

 -22: 2 لَ) الٌبغطٓ هسٌٗتْن ٮل٢ الزل٘ل ٮل٢ ضرًَا التَضآ ثوٗتؿ٢ الجٛط ٍٟزٓ ضطًٗٔ ٪ٚولَا

40.) 

 ٮل٢ ثبلوس٘ح ٗ٭ت٢ ٪ى ٗوٛي ٟ ٚبى لحن ث٘ت هي الوزَس اًػطاِ ثًس ٪ًِ: هت٢ َٖل ْوٗتؿ٢

 هي الَحٖ ثوٗتؿ٢ ثِ ّطثَا ثل ل٘ٗتلِ، ٗكلجِ ٚبى الوزَس ٪ذجبض ثسجت ّ٘طزٍس ٛى ٪ٍضضل٘ن،

 ٮل٢ ثِ ٪تٖ ٪ًِ لَٖب ٮذجبض ّصا هى ٗت٠م ّْٛ٘ ّ٘طزٍس، ات ٪ى ٮل٢ هػط، ٮل٢ سطاً ٌّب٘

 .ٍح١ٌٙٔ؟ سوًبى يٌِ ٍتٌج٫ ٪ٍضضل٘ن

 ٍلٌِٛ الَْ٘زٗٔ، ث٠ز ٮل٢ ثبلوس٘ح الطرَو ٪ضاز هػط هي ضرى لوب َٗسّ ٪ى هت٢ ٗصٚط ٪ذ٘طاً ٍ

 ٮل٢ ْصّت الزل٘ل، ًَاحٖ ٮل٢ ل٘صّت ٮلِ٘ ٫ٍْح٢ ٌّب٘، ٮل٢ ٗصّت ٪ى ٪ضذ٠ٍ٘س هي ذبِ

 ٍقي تٛي لن الٌبغطٓ ٪ى هٗتؿبُ ٍ ًبغطٗبً، س٘سي٢ ٪ًِ ثبًٛج٘ب٧ ٖ٘ل هب ٗتن لٖٛ ثْب ٍسٛي ًبغطٓ

 .هػط هي ّزطٓ زاض لْن غبضت ٍٮًوب شا٘، ٖجل لْوب ٍسٌٛبً ٍهطٗن َٗسّ

 ٮل٢ غًسا ٍهٌْب هطٗن حولت ٍْْ٘ب ٍَٗسّ هطٗن ٍقي شا٘ ٖجل ٚبًت الٌبغطٓ ٪ى ٗصٚط لَٖب ٍ

 .ٍقٌْن ٚبًت ًْٛب ٪ٍضضل٘ن هي ضرًَا ٍٮلْ٘ب اٝٚتتبة، ٛرل لحن ث٘ت

 يل٢ ًٗتطؾَى حن الٗػٔ ْٖ الوتٌبٖؿبت تلٛن الٗط٨ى ٗتجٛى ٪ى الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ تطرَ ْْل... 

 هي ٚل٦ يل٢ ْلً٘تطؾَا ٮشاً الٗط٨ى، ٗستًطؾْب ٚوب يٌْب الزسٗس الًْس لرلَٟ الٗط٨ى ًٗل ْٖ الٗػٔ

 !!!.اٙذط يٌِ ٗرلَ الٗػٔ هي ثطكط الٛل ًٟٓطاز ٍهت٢ لَٖب
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 ثطِٗ٘ ٚبًت الوٛبى ّصا ٮلِ٘، ثبلوس٘ح هطٗن اًتجصت الصٕ الٗػٖ الوٛبى شى: لٛن ٖبل ْوٓي ٪ذ٘طاً حن

 ٮًِ ٪م الجطّٗٔ؟ ثو٢ًٌ ٖبهَسٛن ْٖ الٗػٖٛ ٮى ْْل! ًرل ٍٟ ضزط ٠ْ ٧٠ٚٓ، ٍٟ ْْ٘ب هب٧ٓ ٟ ٖٓطاً

 ٠ْ الك٘ت ٍلسّب تؿى ٗطًٍبُ ل٠٘ٛ الٌبس هٜٙ يي الجً٘س

 482: ظ يٗبئسًب،                        

 .الٗٓط الجطٗٔ ٟ الًوَضٓ ْٖ ٮٟ ل٘ست الٌرلٔ ٪ى ٖبؾ٘ٔ الحبل ٍقجً٘ٔ اٝتْبم، ْٖ ٗسبضيًَْب

 هًٕٓلّ اٙذَض ٪م الوس٘ح الل١ِ ضٍح ِْ٘ َٗلس ٪ى ٪حط١ ثبلرل الوًوَض الٗػٖ الوٛبى ٮى ْْل

 !.تحٛوَى ّٚ٘ ْوبلٛن الٌبنطٗي، ٍيَ٘ى اٛضْبز ض٬ٍس يل٢ الحَ٘اى

 ٮل٢ الوربؼ ٪رب٧ّب ٪ًْب تٌٛط ٍلصلٙ ًرل َٗرس ٟ ٌّب٘ ٪ى الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ظيوت ْٯى

 للٗب٧ ٍذطرَا الٌرل سًَِ ٪ذصٍا ٪ٍضضل٘ن ْٖ الٛخ٘طٗي ٪ى» ٗػطح َٗحٌب ْٯًز٘ل الٌرلٔ، رصو

 .٪ٍضضل٘ن ؾَاحٖ هي لحن ٍث٘ت( 13 -12: 12 َٗ) «الوس٘ح

 ْٖ تٌحَ ْٗس هٌْب، لت٫ٚل ٍٮحوبضّب الٌرلٔ ثٯح٘ب٧ ٌّب٘ لوطٗن الل١ِ ٚطاهٔ يي الزوً٘ٔ تجرل ٮى ٍ

 استسيت ٮشا ٠ٚهْب يي ثرل ٪ى هطٗن ٗٛلن ٪ى لوس٘حْب تسوح ٟ التٖ اًٛبر٘ل ٪حط ثرلْب

 !.ل٘حسحْب

 :ٍتػسٔ سبحتْب تسًس لوطٗن، الجسًٗٔ ٍالربضٖٔ الٛطٗؤ الٛطاهٔ ّصُ الزوً٘ٔ تسوح ٟ ح٘ي ٍ

: لْب ٍٖ٘ل الكَ٘ض ٍالعحبْبت اٛضؼ زٍاة ٚل ِْ٘ ٮًب٧ٗ يلْ٘ب ًٍعل السوب٧ ْبًٓتحت ربيت ٪ًْب» 

 «تسً٘سِ ٠ْ الل١ِ قْطُ هب: لْب ْٗ٘ل. ًزسبً ض٘ئبً ٖف ٨ٚل لن ٮًٖ ضة ٗب: ْٗبلت. ٍٚلٖ ٮشثحٖ

(1041 :1- 16.) 

 !.الٛطاهٔ تلٙ ٍتٛصة الٗبتلٔ الرطأْ ّصُ تػسٔ ْبلزوً٘ٔ

 ٮى ٪م يٌِ؟ ٢ًْ الصٕ ثبلوٌٛط ٪هطاً ث٫ٚلْوب ٫ٍٗهطّب ٍالٌزس السًس هطٗن يل٢ ٌٗٔع٥ل الل١ِ ٮى ْْل

 لًٌٔ يي الجططٗٔ س٘ٓتسٕ ٍلسّب لسى الًول٘ٔ تطبضًِٗ ٮثكبل ٍتطٗس حٛوِ ْٖ الل١ِ تًبضؼ هط١

 !.الٌبهَس

 يػب ْٖ شا٘ هخل ْلتٗل سبيتْب هي ٍٮحوبضّب الٌرلٔ اذؿطاض الزوً٘ٔ ٪حبلت لَ ٍ

 483: ظ يٗبئسًب،                        

 ظّطاً ٍ٪ظّطت ْطٍذبً ٪ْطذت ٖس ٍرسّب الُس ٍْٖ الطْبزٓ ذ٘ؤ ْٖ ٍؾًْب ح٘ج هَس٢،

 (.4: 9 يت( )11 -7: 17 يس) لَظاً ٍ٪ًؿزت
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 للوس٘ح ثٌٟ٘ٔ هًزعٓ ٪ٍل ٍَّ الرطاْبت، هي ٪ٗؿبً الوْس ْٖ الوس٘ح تٛل٢ن الزوً٘ٔ تًتجط ٪ذ٘طاً ٍ

 ٪ٍل ٪ى ايتجبضاً ذ٘ط، َّ ثبلصٕ ٪ز٢ً َّ الصٕ استجسال تطٗس الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ ْلًل! الس٠م يلِ٘

 سبحٔ ٌٍٗعُ ثًجَزٗتِ، الوس٘ح ًٗتطِ ٪ى تطؾ٢ ٟ ٪ٍ! الوهبل ي٘س ْٖ ذوطاً الوب٧ ٖلت هًزعاتِ

 !!.ّتْٛب هي سبحتِ ٌٍٗعُ العًب تْؤ هي ٪هِ

 ٪حط١ ّن ٍ ٮلْ٘ب، ًست يوب الًصضا٧ الجتَلٔ سبحٔ ثطا٧ٓ الطسَل٘ٔ الزوً٘ٔ تطؾ٢ ٟ ّٚ٘: اٛسّٗ

 .هٌٛن؟ ثصلٙ ٍ٪ٍل٢

 :الًْسٗي ْٖ الوس٘ح ًست

 الػبزٖٔ الوس٘ح هٗبلٔ ْٖ الٗط٨ى تٛصّة ح٘ج! تطًط ٪ٍ تطًط ٟ ح٘ج هي تطؾ٢ ٟ ٪رل: الوٌبنط

 ْٖ -الحبل ثكجً٘ٔ -الًْسٗي تػسٟٔ ح٘ي ْٖ ٪هِ، ٍٮل٢ ٮلِ٘ ًست هوب الٛخ٘ط ٚطاهتِ يي الصائسٓ

 !.ٍاٛضحبم اٛغ٠ة يجٓط الٌَاحٖ ضت٢ هي العٍاًٖ ٪ٍٟز هي ٍ٪ًِ الوس٘ح ًست

 ْٖ الوس٘ح ٪هط ًٗٛس ٍّٚ٘ هس٘حٌب ثط٫ى ٪ًبر٘لٌب ْٖ العٍض التْن ّصُ ٪٢ً! ّبُ: اٛسّٗ

 .؟!الٗط٨ى ْٖ يٌِ ٍٗٔصاز ٚتبثِ ْٖ يلِ٘ ٗٓتط١ ٪ى ٍالٗط٨ى اًٝز٘ل

 ٍتٌبٖؿِ الوس٘ح ٚصة ٗستلعم اٛار٘ل ٍغسٔ! الوس٘ح ٖسس يل٢ ذكط اًٛبر٘ل غحٔ: الوٌبنط

! ْْ٘ن السذَل لِ ٗسوحبى ٍٟ اح حعة يي الوس٘ح تجً٘س ْٖ ٗتٌبغطاى ٍالًْساى! زيَتِ ْٖ

 !.ظًب هي ٍلسٍا ٪ضثًٔ رسٍز هي ٪ًِ الوس٘ح يل٢ ٗٓتطٗبى ٍالًْساى

 !.تػبضٗح ْٖ ٗسْب هب الوس٘ح ٚطاهٔ يي للصٍز غسٔ ضبّس ٫ٗتٖ ٍالٗط٨ى... 

 484: ظ يٗبئسًب،                        

  سل٘وبى...  يوٖ ثي. ْبضظ. ه٭اة

 :الًْسٗي تػبضٗح حست العًب ٪ٍٟز هي ٚلْن تزس الوس٘ح ٪رساز هي اٛضثًٔ ّ٭٧ٟ

 ًسل هي ٍالوس٘ح ه٭اة ًسل هي ٍّٖ( 6 -5: 1 هت) ضٍث ٪هِ الٌجٖ زاٍز رس٘ يَث٘س: ه٭اة

 .ٍسل٘وبى ٍزاٍز الوس٘ح ٪رساز ٪حس ْوَاة( 1: 1 هت) سل٘وبى هي زاٍز

: 14 هلَ٘ 1) يوٖ ثي ًسل هي ٪هِ( 7: 1 هت) الوس٘ح ٪رساز هي سل٘وبى ثي ضحجًبم: يوٖ٘ ثي

21.) 

 (.4 -1: 1 هت) الوس٘ح ٪رساز سلسلٔ ْٖ ٪ٗؿبً ٍَّ: ْبضظ

 :تػبضٗح ْٖ العًب ٍلس هي التَضآ ْٖ ٍسل٘وبى الخ٠حٔ ّ٭٧ٟ ًزس ٮًٌب حن
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 ثي الػُط١ ٍهي ه٭اة الٛجط١ هي َْلس ثجٌتِ٘ سٛطاًبً ظ٢ً ح٘ج لَـ اثٌب ّوب: يوٖ٘ ٍثي ْو٭اة

 (.38 -30: 19 تٙ) يوٖ ٍثي ه٭اة سلسلتٖ ضئ٘سب ٍّوب يوٖ٘

 تَ٪ه٘ي ظاضح ْبضظ َْلست! ثْب ظ٢ً ح٘ج َْٗزا اثي حل٘لٔ «تبهبض» هي ٍلس: ثطظ ٪ٍ ْبضظ

 (.3: 1 هت( )30 -6: 38 تٙ)

 (.6: 1 هت) -!(حبضبُ ٍ) -الٌجٖ زاٍز ثْب ظ٢ً ح٘ج ٪ٍضٗب اهط٪ٓ ضجى ثت هي ٍلس ٪ٗؿبً: سل٘وبى ٍ

 .ًَسجْٓن استًطاؼ ْٖ الًْسٗي لتٌبغط ًت٘زٔ الوحبضم هي ظًبً ٪ٍٟز ٍالوس٘ح ٍسل٘وبى ْساٍز

 .«سل٘وبى ْبضظ، يوٖ، ثي ه٭اة،» هي ٍاٛضحبم، اٛغ٠ة يٓجط ظًب هي ٍلس الوس٘ح ٍ

، حعة هي ٍّ٭٧ٟ الوس٘ح ترطد ثتػبضٗح ت٫تٖ التَضآ حن  :ْْ٘ن ثبلسذَل لْن ت٫شى ٍٟ الل١ِ

 485: ظ يٗبئسًب،                        

 ٟ. الطة روبئ ْٖ ٪حس هٌِ ٗسذل ٟ الًبضط الز٘ل حت٢. الطة روبئ ْٖ ظًب اثي ٗسذل ٟ... »

 الزوبئ ْٖ ٪حس هٌْن ٗسذل ٟ. الًبضط الز٘ل حت٢. الطة روبئ ْٖ ه٭اثٖ ٍٟ يوًَٖ٘ ٗسذل

 (.6 ٍ 3 -2: 23 تج) «اٛثس ٮل٢ ٪ٗبهٙ ٚل١ ذ٘طّن ٍٟ س٠هْن تلتوس ٟ...  اٛثس ٮل٢ الطة

 

 الو٭اث٘ي س٘وب ٍٟ ظًب ٍلس ٍٚل َّ الطة روبئ ْٖ ٗسذل ٍٟ اًٝز٘ل هس٘ح ْٖ ذ٘ط ٠ْ ٮشاً

 ْٖ هتزسساً ٮلْبً ٪م لل١ِ اثٌبً ٪ٍ الًعم؟ ٪ٍلٖ هي يه٘وبً ًج٘بً ًٗٔتجط ّْٛ٘! هٌْوب ٍَّ يو٘ي ٍثي

 !!!.الٌبسَت

 هي ٪ٍ الس٠م، يلِ٘ الوس٘ح ٪يسا٧ هي اًٛبر٘ل ه٭لٖٓ ًًتجط ٪ى حٌ٘صا٘ تسوحَى ْْل: ٪غحبثٖ

 :سج٘لًب ْٗتسٍى ٟ الصٗي الزْبل السص١د

  ٪يهن ْبلوػ٘جٔ تسضٕ ٌٚت ٍٮى هػ٘جٌٔ ْتلٙ تسضٕ ٟ ٌٚت ْٯى

 ٍتسًسْب ٮل١ب ّٖ ٚوب الٗبزسٔ اًٛسبة تؿجف ٟ ّٚ٘ الوٗسسٔ الٛتت هي ّبُ: اًٟز٘لَ٘ى الك٠ة

 حت٢ الًْسٗي تػبضٗح ْٖ يلِ٘ هٗؿٖ َْْ الجساٗٔ، ْٖ يلِ٘ ٖؿٖ ٮش للوس٘ح ٗج٢ٗ ْوبشا ٮشاً... 

 !.الٌْبٗٔ

 .اًٛبر٘ل ث٘ي الوس٘ح ًست استًطاؼ ْٖ هٌبٖؿبت ٪ٗؿبً ٌّب٘ ْٯى ْحست، ٟ: الوٌبنط

 «1» ّبضهطسٖ هستط َٗٗل
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 ث٘بى ْٖ اذتلٓب ٍلَٖب هت٢ ٪ى يلنٍ شٕ ٚل٢ ٍلً٘لن ر٘ساً الَْ٘ز ْٖ تُحَٓم الٌست ٪ٍضأ ٚبى: »

 .«الوت٫ذطٗي الٗسهب٧ هي الوحَٗٗى ِْ٘ تح٘ٛط اذت٠ْبً الطة ًست

 ّ٘س، ٚ٘سط، اْٚبضى،» هخل اًٝز٘ل٘٘ي الوحٗٗ٘ي هي ٨ذطٍى روبئ ايتطِ ٍ
__________________________________________________ 

  ٠ٚض٘ ٨زم يٌِ ٌٗٗلِ لَٖب، ٮًز٘ل/ -(1) 

 486: ظ يٗبئسًب،                        

 ّصُ هي ًوبشد ٍٮل٘ٛن ضبسًبً هًٌَٗبً اذت٠ْبً هرتلٓبى ٪ًْوب ٍَ٘طّن «ْطش ًط، ٍٕ زثَت،

 :ٍلَٖب هت٢ ث٘ي اٝذت٠ْبت

 .ّبًٖ اثي ٮًِ: لَٖب -1 ًَٗٗة، اثي الٌزبض َٗسّ ٮى: هت٢ -1

 .زاٍز ثي ًبحبى ٍلس هي اًِ: لَٖب -2 زاٍز، ثي سل٘وبى ٍلس هي الوس٘ح: هت٢ -2

 :لَٖب -3 هطَْضٍى، س٠ق٘ي ثبثل ر٧٠ ٮل٢ زاٍز هي الوس٘ح ٨ثب٧ رو٘ى ٮى: هت٢ -3

 .ٚصلٙ ل٘س

 .ً٘طٕ اثي ٪ًِ: لَٖب -4 َٗذبً٘ب، ثي ضلتبئ٘ل: هت٢ -4

 1000 زاٍزالوس٘ح ث٘ي ٪ى حبل ر٘لًب، 41 اًِ: لَٖب -6 ر٠٘، 26 الوس٘ح ٮل٢ زاٍز هي: هت٢ -5

 ْْ٘ن اضتجِ ر٘لًب يطط ٪ضثًٔ ٌْْب٘ سٌٔ، 26 الخبًٖ ٍيل٢ سٌٔ 40 ر٘ل ْٛل اٍٛل ٍيل٢ سٌٔ،

 .ٖبؼ ٪ًت هب ْبٖؽِ هطتجْبى، ّوب ٪ٍ الٛبتج٘ي، ٪حس

 :ًسجِ الٗط٨ى، هس٘ح

 .الوس٘ح؟ ًست ٗستًطؼ ّٚ٘ ْبلٗط٨ى ٮشاً: اٛسّٗ

 ٌٗسجِ، هب ٚل ٪ُهِ ٮل٢ الوس٘ح ًست ٍٮًوب! ٗستًطؾْب لٖٛ اًٛسبة ٚتت هي الٗط٨ى ل٘س: الوٌبنط

 -يبّط ٪م -حبضبُ -الل١ِ ٪م الٗسس ضٍح ٪م َٗسّ َّ ٪ٚبى سَا٧ٖ ٪ثبً، لِ ٗرتلٕ ثوي تٌسٗساً

 .«هطٗن ٮل٢ الٗبّب ٍٚلوتِ الل١ِ ضسَل هطٗن ثي ي٘س٢ الوس٘ح ٮًوب» ٍ -ٍحبضبُ

 ٚبًت ٮى ٪هِ ٍٮل٢ ٪ة، لِ ٚبى ٮى ٪ثِ٘ ٮل٢ ٌٗٔست ْ٘وب ٌٗٔست الَلسٓ ٪ى ٖبؾ٘ٔ الحبل قجً٘ٔ ٍ

 ٮل٢ ٌٗٔست اى ٟ اٍٛل، ٩ٚزم اٛثَٗي هٌٖٓ ٚبى ٮى ٍالسٓ ٪ٍ ٍالس ٪ٕ ٮل٢ ٌٗٔست ٟ حن ْحست،

 الوس٘ح ًسجَا ٚوب الل١ِ ٮل٢ ٪ٍ الطٍح ٮل٢ ٌٗٔست ٪ٍ ٪هِ، ث٘ي ٍٟ ٍثٌِ٘ ثٌِ٘ غلٔ ٟ ٪رٌجٖ ضرل

 .الل١ِ ٮل٢ -تساٍلًب اٛٚخط ٍّٖ -ٍحبلخٔ الطٍح ٮل٢ ٍ٪ذط١ َٗسّ ٮل٢ تبضٓ
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 487: ظ يٗبئسًب،                        

 يي ثٌٟ٘ٔ ٍاحسٓ ثٛلؤ ٗكْطُ حن الرلٗٔ، ًسجٔ الل١ِ ٮل٢ ٌٍٗسجِ الَٟزٓ، ًسجٔ ٪هِ ٮل٢ ٌٗسجِ ْبلٗط٨ى

 هجبضٚبً رًلٌٖ ٍ: ... »ٍٟزتِ يٌس ثَٗلِ ٮق٠ٖبً الكْبضٓ ٌٗبْٖ ٍيوب ٍاٛضحبم، اٛغ٠ة يْٓط الًْط

 غلت ٍْٖ حَا٧، اٍٛل٢ ٪هٖ حت٢ ٍرساتٖ ٪هٖ ضحن ْٖ الَٟزٓ ٖجل ٌٚت هب ٪ٗي «ٌٚت هب ٪ٗي

 تٌزسٌٖ لن الوكْطٓ، ٍاٛضحبم الطبهرٔ اٛغ٠ة ْٖ ًَضاً ٌٚتٔ ْٗس اٍٛل، ٨زم حت٢ ٍاٙثب٧ ٪ثْ٘ب

 ٌٚت، ٍح٘خوب ٌٚت هب ٪ٗي هجبضٚبً ٌٚت ٖس...  ح٘بثْب هسلْوبت هي تلجسٌٖ ٍلن ث٫ًزبسْب، الزبّل٘ٔ

 ٍالجطٚٔ ٌٗبْٖ هب ٚل...  ٪ٍ. هططٚٔ ٍضحن رَْل هطط٘ غلت ٪ٍ ظاً٘ٔ، ضحن ٍٟ ظاىٍ غلت ٪ضٓ لن

 .ٍالكْبضٓ

 ْْ٘وب زًسَا ح٘ج الًْسٗي ْٖ الوحطْ٘ي قبئ٠ت يل٢ الٗط٨ى ٗٗؿٖ الك٘جٔ الزو٘لٔ الٛلؤ ثْصُ ٍ

 ٚطاهبت يل٢ الحٓ٘م الوْ٘وي الٛتبة شلٙ ه٘عات هي شلٙ ٪ى ٍٚوب الًْط، ث٫زًبس الوس٘ح سبحٔ

 .الٗػس ٍضا٧ هي ٍالل١ِ ٍ٪ًج٘بئِ الل١ِ

 ْٖ الوٌبٖؿبت ًسجِ ْٖ الزبضْٔ التْن ثطت٢ تتْوِ ح٘ج الوس٘ح ْٖ اًٛبر٘ل ًهطات ْْصُ... 

 هي الَٗم ٪ٍل٢ ضاثى ٚطٗن، ًجٖ يي ْؿلًب ضطٗط ْبسٕ ٚل يٌْب ٗعيذ لحس٘ ٍ٪ّساِْ، ٍزيَتِ ٍرَزُ

 .اٝلْٖ الَحٖ ضح٢ يلْ٘ن زاضت الصٗي الطسل

 يلِ٘ ٖسسِ سبحٔ ٮل٢ ٍتٌسجِ ٮل١ب س٧َٚ ٪ٕ ٍٟ ٚٓطاً ٍٟ ْسٗبً تسو ٟ التٖ الٌبشد ثْصُ ًٛتٖٓ ٖس ٍ

 :الٌ٘طٓ ح٘بتِ ق٘لٔ الوس٘ح حَل الحٛ٘ن الصٚط هي ًبغًٔ ًوبشد يل٢ ٗلٖ ْ٘وب ٫ًتٖ حن الس٠م،

  ٍالس٠م الػ٠ٓ ٪ْؿل يلِ٘ الٗط٨ى هس٘ح                        

 

 ٌٗبل ٚطاهتِ هي ٗوس هب ٚلّ ًبحٍ٘ٔ هي ٗطْؽ الس٠م، يلِ٘ الوس٘ح ثصٚطٗبت ٫ٗتٖ لوب الٗط٨ى ٮى

  ٮل٢ ٗطًِْ ٪ذط١ ٍهي اٍّٛبم، ٍذطاْبت اٛح٠م ٪ؾُبث هي سبحتِ هي

 488: ظ يٗبئسًب،                        

 الل١ِ ٪ًج٘ب٧ ْٖ هخلِ َٗرس هب ضص ح٘ج ٮل٢ ٍاٚتسبث٘ٔ، اذتػبغ٘ٔ الَٟٗٔ، هٗبهبت هي الًططات

 .٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن الطسَل ٍَّ ًجٖ ٚل ٍٍلٖ٘ ٍلِ٘٘ ٮلّب ٍ٪ٍل٘بئِ،

 :ٗلٖ ٚوب الٗط٨ى ْوس٘ح
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 ٍثًس الٌ٘طٓ ح٘بتِ ٍيٓجٕط ٍاٛضحبم اٛغ٠ة يٓجٕط ٚبى، ٪ٌٗوب هجبضٚبً ضثِ رًلِ -ًٍجِ٘٘ الل١ِ يجس ٮًِ

 (.32 -30: 19) ٗطرى ٍيٌسام ضًِْ

 (.172: 4) «لل١ِ يجساً َٗٛى ٪ى الوس٘ح ٗستٌّٛ لي» ٍ

 (.51: 3) «هستٗ٘ن غطاـ ّصا ْبيجسٍُ ٍضثٛن ضثٖ الل١ِ ٮى» ٍٖجلْب الطسبل٘ٔ ح٘بتِ ق٘لٔ هٗبلتِ ٍ

 (.59: 3) «َْ٘ٛى ٚي لِ ٖبل حن تطاة هي ذلِٗ ٨زم ٚوخل الل١ِ يٌس ي٘س٢ هخل ٮى» ٍ

 (.59: 43) «ٮسطائ٘ل لجٌٖ هٓخلًب ٍرًلٌبُ يلِ٘ ٪ًًوٌب يجس ٮلّب َّ ٮى» ٍ

 (.187: 5 ٍ 159: 4) اٛيوبل ضْسا٧ ٍهي( 7: 33) الروسٔ الوطسل٘ي ٪ئؤ هي ٚبى هب ٍ

 (45: 3) «الوٗطث٘ي ٍهي ٍاٙذطٓ السً٘ب ْٖ ٍرْ٘بً» ٍ

 (.87 -85: 6 ٍ 33: 3) الػبلح٘ي الوزتج٘ي الوػكٓ٘ي هي ٍ

 (.48: 3) ٍاًٝز٘ل ٍالتَضآ ٍالحٛؤ الٛتبة الل١ِ يلوِ ٖس ٍ

 (.48: 3) ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن ثبلطسَل هجططاً ٚبى ٍ

 ٮل١ب يلن هي ثِ لْن هب هٌِ ضٙ٘ لٖٓ ِْ٘ اذتلَا الصٗي ٍٮى لْن ضجِ٘ ٍلٛي غلجَُ ٍهب ٖتلَُ هب ٍ» 

 (.158 -157: 4) «حٛ٘وبً يعٗعاً الل١ِ ٍٚبى ٮلِ٘ الل١ِ ضًِْ ثل. ٌٗٗ٘بً ٖتلَُ ٍهب الهي اتجبو

 489: ظ يٗبئسًب،                        

 هَتِ ٖجل ثِ ل٘٭هٌيّ ٮل١ب الٛتبة ٪ّل هي ٮى ٍ» ٗوَت ٪ى ٖجل ٖبقجٔ الٛتبة ٪ّل ثِ س٘٭هي ٍ

 (.159: 4) «ضْ٘ساً يلْ٘ن َٗٛى الٗ٘بهٔ ٍَٗم

: 3) الجَ٘ت ْٖ ٗسٛذطٍى ثوب ٍالًلن ٍاٛثطاظ اٛٚوِ ٍٮثطا٧ الوَت٢ ٮح٘ب٧ هي الجٌٟ٘بت الل١ِ ٨تبُ ٍ

49.) 

 الْوز٘ٔ يل٢ حَضُ تطبضيِ٘، ٍتكجٕ٘ الل١ِ ٮل٢ السيَٓ سج٘ل ْٖ تؿح٘بت ٚلّْب ح٘بتِ ٚبًت ٍ

 .الورتلٗٔ الػلت ثرطأْ الوصًج٘ي ٨حبم ٗحول ٪ى زٍى ٪ذ٠ٖ٘ٔ ٍال٠ ٍال٠زٌٗ٘ٔ

 ٖؿً٘ٔ ثًس ٍهي ٖجل هي الل١ِ ٪ًج٘ب٧ سٌٔ ٍّٖ ٚوب يلْ٘ب، للٗؿب٧ ٟ الٌبهَس ٪حٛبم ٝح٘ب٧ ْبزٚ َْْ

 .اٝلْ٘ٔ ٍضسبٟتْن لطسبلتْن

 هى ٗلَْ ٍ لٙساتِ هى ٮٗلًت َْْ ٗػلحْن، ثوب ٍْٚلًب الوْس ْٖ الٌبس ٗٛلن الٗط٨ى هس٘ح ٮى: ٪رل

 ٟ زضسِ، ٮل٢ الٗطٗٔٗػُٖ هًلن ٮل٢ ٗصّت ٍٮش ثَ٘تْن، ْٖ ٍٗسذطٍى ٫ٗٚلَى ثوب ٗجئْن ٪ٖطاًِ،

 ... الػح٘ح الػح٘ح ْٖ هًلوِ ثسض ٍٖس ٮٟ ض٘ئبً ٗتل٢ٗ
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 هب ٗجْطُ ٠ْ يططٓ، الخبً٘ٔ سٌٔ تًس ٍلن الس٠م، يلِ٘ هطٗن الػسٕٗ ٪هِٟ هى الوٗسس ث٘ت ٮل٢ ٗطحل

 ضائًٔ هطبّس هي ثػطُ يلِ٘ ٗٗى هب ٗٓتٌِ ٍٟ هتجبٌٗٔ، الٌبس هي ٍ٪لَاى هرتلٓٔ روبيبت هي ٗط١

 ّصُ ْٖ ٍَّ ظذطْْب، هي ثػطُ ٗٓعٌَ ٪ٍ ثعْٗٓب الوسٌٗٔ، تلٙ تلِْ ٍلن سبحطٓ، ذ٠ثٔ ٍههبّط

 ثٌٓسِ ٍٗلٖٗ ٚلِ، شلٙ يي ُٗؿٖ ٍلٌِٛ الل١َْ، ٮل٢ ٮلّب تسْى ٍٟ ثبلجًج، ٮٟ تَحٖ ٟ التٖ السيّ

 .هٌْلِ هي ٍٗطتَٕ هَضزُ هي ٍٗستٖ الًلن، ه٘ساى ْٖ

 ْٖ هتٓسرٔ هتَتطٓ حبلٔ ٚبًت ضوسِ، ٍ٪ضطٖت الوس٘ح ًزن ثعٌ يٌسهب الَْ٘ز حبلٔ ٚبًت لٗس ٍ

 ٍٗٛص٥ة الحطط الٗ٘بهٔٗستجًس تٌٛط ْطٖٔ ْوي ٍالًول٘ٔ، ٍاٛذ٠ٖ٘ٔ الًٗبئسٗٔ اهزبٟت ضت٢

 ٗستسطٍّى ضَْاتْب، يل٢ ٍ٪ٖجلَا ه٠شّب ْٖ ٍاًُوسَا السً٘ب الح٘بٓ ٪لْتْن ٪ذط١ ٍهي ثبلحسبة،

 ٍٗجتعٍا هربلجْن ْٖ لًََّٖ٘ن الٌبس ٗطا٬ٍى ٗٗتطًَْْب، ٍّْن الٌبس ٪ي٘ي يل٢ ٍٗتستطٍى ثْب،

 .٪هَالْن

 490: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍّن ٨ضائْن ٮل٢ ٗػَُى ٍر٬٠ّْن ٖل٘ل ثخوي ٍ٪حٛبهِ الٛتبة ٗططٍى يو٧٠ يلوب٬ّن ٫ْغحجت

 .ّن ٚوب ًٗطًَْْن

 ٮل٢ ثبثبً ٍٟ سلِٛ، ٮل٢ سج٘لًب ٗتط٘ ْلن الٌَض، ٮل٢ الهلوبت هي ل٘رطرْن  تًبل٢ الل١ِ ثًخِ شا٘ ٮش

 .الحو٫ٓ تلٙ هي ٍٗرلػْن الَّسٓ، ّصُ هي ٌٗتطلْن ٪ى ٗحبٍل قطِٖ،

 ي٘س٢ شا َّ ْوب ثسّوْن، ثبلركط ٍ٪حَٜا ٗزطْْن ثبلت٘بض اٝسطائ٘لٖ السٗي ضربل ضًط حٌ٘صا٘

 ٗٓؿح َّ حن الوبل، روى ٮل٢ ٍتسبثْٗن اللصات يل٢ ٍتْبلْٛن الطَْات ْٖ اًُوبسْن يلْ٘ن ٌٗٛط

 ح٘خوب ٍتٛصٗجِ حلّ ٪ٌٗوب هٌبٍ٪تِ يل٢ ثٌْ٘ن ٪هطّن ٫ْروًَا هربظْٗن، الٌبس ث٘ي ٌٍٗطط ٪سطاضّن

 .ضحل

 ٌٍٗٓس ٨ضا٧ّن ٗعّٟٗ الٗط١ ث٘ي هٌتٗلًب ٍسبض الػسٔ، لسيَٓ ٍحجت الحٕ سج٘ل ْٖ غوس لٌِٛ ٍ

 السوى ٗلٖٗ ٚبى هوي ٍٖلَثبًضاي٘ٔ، غبَ٘ٔ ٨شاًبً العاّطٓ زيَتُِ ٍرست حت٢ الزوبّ٘ط، ٪هبم ٪َٖالْن

 .الحٕ ضْؽ يل٢ ٍتػل٢ت للجبقل تًػت زًٍوب ضْ٘س ٍَّ

! ضطُ ْٗٛٓ٘ن هٌِ ٗطٗحْن ْ٘وب التٓٛ٘ط ٮل٢ ٍزًْْن َ٘هْن ٚبهي ٍحط١٘ الٌْٛٔ حٓ٘هٔ شلٙ ٫ْحبض

 .«الوبٚطٗي ذ٘ط ٍالل١ِ الل١ِ ٍهٛط هٛطٍا ٍ» ث٫ش١ ٗوسَُ٘ ٪ى ٗستكًَ٘ا لن ٍلٌْٛن

 :اًٝز٘ل هس٘ح
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 اٙى، حت٢ ح٘بتِ ق٘لٔ ٮلِ٘ ٍيلِ٘ لَِ ٍهب ٍٚ٘بًِ ًٌَٚ٘تِ ٌٗبٖؽ اًٝز٘ل هس٘ح ًزس ٍٖس ّصا

 الوسلو٘ي ٍيل٢ الوس٘ح، تػسٕٗ يل٢ الٓطٗٗ٘ي ٮروبل ٗعين هي ْحزٔ ٍٮشاً الٗط٨ى، هس٘ح ٌٗبٖؽ

 الٗط٨ى، غسِٖ ٮشا ٮلّب ضسَلًب ٗػسَٖى ٟ الوسلوَى ح٘ج زاحؿٔ، الحزٔ ّصُ ضسَلْن، ًجَٓ ٮحجبت

 ثبلٛخ٘ط اًٝز٘ل هس٘ح يي ٗرتلّ الٗط٨ى ٍهس٘ح

 491: ظ يٗبئسًب،                        

 !.التٌبٖؽ حسٟ ٮل٢ الٛخ٘ط

 الس٠م يلِ٘ الوس٘ح ثل اٝس٠م ضسَل ٗرع ٟ ٍالوسلو٘ي الوس٘ح٘٘ي ث٘ي الر٠ِ ْو٘ساى ٮشا

 .٪ٗؿبً

 ًط١ ٮش ٌْحي اٙى، حت٢ تن٘ هب ٪ًِ ٮٟ الحٕ لٌب ٪ٍؾحت ٪ى الطٛط لٙ! ٪ُستبش: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 ٮل٢ ثًٕٓسٔ، هٓيْ ْٯل٢ الًْسٗي، ٚتبثبتٔ ٚطاهبتْٙن هس٘ت ؾ٘بيبً ًطاّن ٖجلِ، ٪تَا الصٗي ٍاًٛج٘ب٧ الوس٘ح

 .هي؟

 (ظ) هحوس اٟيهن الطسَل                        

 

 :ٍالًْسى الٗط٨ى ْٖ

 .الوطسل٘ي ٍس٘س الٌج٘٘ي ذبتن ٮل٢: الوٌبنط

 .هعٗس ٍِْ٘ الٌجَ٘ى َّ ًجٖٟ ٮل٢

 .هعٗس ٍِْ٘ الٛتت ٗزوى ٚتبة ٮل٢

 ٮل٢ الزبزٓ ًسجٔ ْطٍيِ، ٮل٢ اٛغل ًسجٔ هؿت لوب ثبلٌسجٔ ّٖ ًبغًٔ، ذبلسٓ تطبضٗى ٮل٢

 .التوبم ٮل٢ الٌٗؽ ًٍسجٔ الوٗػس،

 لَن ٪ٍ» الٗ٘ن ٚتبثِ ٍ٪ذ٘طاً الَحٖ، ٚتبثبت ضولت غسِٖ ٨ٍٗبت اٍٛل٢، الػحّ ْٖ شٚطُ ًجٖ ٮل٢

 (.51: 29) «يلْ٘ن ٗتل٢ الٛتبة يل٘ٙ ٪ًعلٌب ٪ًب ْٗٛٓن

 سبحبت زًّست التٖ ٍالتْن اْٝتطا٧ات سبئط يل٢ الْبهٔ، ٍضحوتِ الًبم ثًكِٓ ٗٗؿٖ ضح٘ن ًجٖ ٮل٢

 .ثًس هي ٍ ٖجل هي اٝلْ٘ٔ الوٗسسٔ التطبضٗى ٍظٗٛٓت ٖجل، هي الل١ِ ٪ًج٘ب٧ يل٢ الَحٖ

 .الٛجط١ الٗ٘بهٔ حت٢ ذبلسٓ ظٗبزٓ ٍِْ٘ الٛتت ٚل َّ ٍٚتبةٍ اًٛج٘ب٧، ٚل٢ َّ ًجٖ ٮل٢

 492: ظ يٗبئسًب،                        
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 :الٗط٨ى ْٖ اٛيهن الطسَل ث٘ئٔ

 «1» الَُ٘ض ٍَٗحٌب اٟلوبًٖ ٌْسض السٚتَض الٗس

 ًٍحي هًػَم، لٌجٖ ٗحٕ ٚوب ٗػِٓ الٗط٨ى ٪ى ٍٟ ثصٚطٗبت هحوسٚن ٗصٚط الوٗسس الٛتبة ٟ: 

 لن هي للصًَة ٍضبًْبً الل١ِ هي ضسَلًب ٗ٭ّل ّْٛ٘ ٍشًَة ث٫ذكب٧ تصٚطُ ٨ِٗ هي ٍْ٘طاً ًزس

 !.الصًَة يي ٗترلع

 هب ثوخل هٗبثلٔ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن الطسَل يل٢ ثٌٟ٘ٔ ْطٗٔ ٮٟ ّصُ ٮىْ: الوٌبنط

 .هس٘حِ يل٢ اٝر٘ل ثِ اْتط١

 .ٍَ٘طُ ٌْسض ٗعين ٚوب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ثوحوس تٌسٟز التٖ إٙ استًطاؼ ضرب٧: الك٠ة

 .«الوس٘ح ٮٟ ضٓ٘ى الًبلن ْٖ ل٘س ٍ( »6 -5: 2 ت٘وَ 1 ٍ 12: 4 و 1 ٍ 6: 13 َٗ) ْٖ: ... ٌْسض

 (:ظ) اٛيهن الطسَل يل٢ الًػ٘بى ْطٗٔ

 ٍٗطٓى ْٗسٕ ّْٛ٘ ٍالًػ٘بى، ٍالٌس٘بى السَْ ِْ٘ َٗرس ْٗس الجططٕ الزٌس هي ٚبى لوب هحوس ٍ

 !.ٍضٓ٘ى ّبز ٮل٢ ٗحتبد ٍَّ

 .الوٗبضً٘ٔ ثحَحٌب قَال يطٌْبّب التٖ الٛتبثبت ّصُ تػبضٗح ْٖ حزٔ ٟ: ... الوٌبنط

 زٍى الخبلَث يٗ٘سٓ رطّا٧ هي ّٖ التٖ -ٍالٌس٘بى ٍالًػ٘بى السَْ -الخ٠حٔ اٛذكب٧ ّصُ ْطٗٔ حن

 .اٍٛل٢ ٍالػحّ الٗط٨ى تعْٗٓب الٓطٗٔ ّصُ ٍَطٍضاً، ظٍضاً ٮٟ سٌبز ٪ٕ

 لصًجٙ استُٓط حٕ الل١ِ ٍيس ٮى ْبغجط( »55: 40) ْٖ هسكَض َّ ٍٚوب: الطسَل٘ٔ ٍالزوً٘ٔ ٌْسض

 ٍللو٭هٌ٘ي لصثٌٙ استُٓط ٍ الل١ِ ٮل١ب ٮلِ ٟ ٪ًِ ْبيلن» ٍ «ٍاٝثٛبض ثبلًطٖ٘ ضثٙ ثحوس ٍسجٟح

 «ٍهخَاٚن هتٗجلٛن ًٗلن ٍالل١ِ ٍالو٭هٌبت
__________________________________________________ 

 385 ظ الطت٘ٔ الجبَٚضٓ ْٖ ٍَٗحٌب الحٕ ه٘عاى ْٖ ٌْسض/ -(1) 

 493: ظ يٗبئسًب،                        

 ..« ت٫ذط ٍهب شًجٙ هي تٗسم هب الل١ِ لٙ لُ٘ٓط. هجٌ٘بً ْتحبً لٙ ٮًبْتحٌب( »19: 47) 

 (48 :1- 2.) 

 ٗٓتح ث٫ى شًَثِ يي ل٘ستُٓط ضثِ ٫ٗهطُ ٍلصلٙ شًَثبً ٪شًت هحوساً ٪ى ضٗت زٍى نبّطٓ اٙٗبت ّصُ

 «.1» ت٫ذط ٍهب تٗسم هب لِ لُ٘ٓط هجٌ٘بً ْتحبً لِ
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 ضسَلٌب يل٢ ٍظٍضاً رْلًب تحبهلَا ل٠٘ٛ اٛغل٘ٔ الًطث٘ٔ اللُٔ ْٖ الصًت ه٢ًٌ يطْتن ل٘تٛن: الوٌبنط

 ّصُ ٪ى ٍ. تٓتطٍى هب يٛس لٛن لتج٘ي الو٢ًٌ يطْتن ٪ًٛن ْلَ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن

 ٍٟ ثِ تٌسز ٪ى زٍى -الطسَلٖ اٝٗوبًٖ -٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل هَّٖ تًه٥ن اٙٗبت

 !.ٮضبض ضكط

 :لَُٗبً الصًَة

 ٗٔستَذَن هب ٚل ْٖ ٍٗستًول ٧ الطٖ ثصًََت اٛغل ْٖ الصًت: الٗط٨ى َطٗت ْٖ الطاَت َٗٗل

 .يٗجبُ

 ح٘ج هحبلٔ ٟ يػ٘بى ٍالخبًٖ اٙذطٓ، ٨رل ٪ٍ السً٘ب يبرل ثبيتجبض ٮهب الًٓل يٗج٢ ٍذبهٔ: ٪َٖل

، يػ٘بًبً ٚبى ٮشا ٮٟ ٌّب٘ الًٓل يٗج٢ ٗستَذن ٍٟ لل١ِ، َٗهئص اٛهط  ْٖ ايتجط ْٯى اٍٟل ٍ٪هب لل١ِ

 يٌسّن ْْٖ ٍضَْاتْن تٌبْٖ يول٘ٔ ْٛل الجبقل ٪ّل ًهط ْٖ ٍ٪هب ٪ٗؿبً، ْٛصلٙ الحٕ ٪ّل ًهط

 شًت يلٖ٘ لْن ٍ» ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هَس٢ يي َٗٗل ٍٚوب هطغس، ٚل لٓبيلِ ٗطغسٍى شًت

 يٌس شًجبً ٗٛي لن الوَحس للسجكٖ الوٗبتل الوطط٘ الٗجكٖ ٖتل ْٯى( 14: 26) «ٗٗتلَى ٪ى ٫ْذبِ

 .ٍ٪ّلِ ْطيَى ًهط ْٖ َّ ٍٮًوب الل١ِ

 ٌّب الٗطئي ٪حط هًٌبُ ْٖ ٗٗت٢ٓ ٍٮًوب الًػ٘بى يل٢ ثوٓطزّب تسل ٟ الصًت ْلٓهٔ شا٘ ٮش
__________________________________________________ 

 217 ظ ٌْسض السٚتَض ت٫لّ٘ الحٕ ه٘عاى/ -(1) 

 494: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪ٍ يػ٘بى ٚل ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل سبحٔ يي تصٍز الحٛ٘ن الصٚط ٨ٍٕ ٌّب٘، ٍ

 :ٚبلتبلٖ اٝلْ٘ٔ ٍالَٟٗٔ ٍالًػؤ اٝٗوبى هساضد ث٫يل٢ تػِٓ ٍ هٛطٍُ،

 :الٗط٨ى ْٖ اٟيهن الطسَل

 !.الًبثسٗي ٪ٍل ٮل٢ الًػ٘بى ٌٗٔست ّْٛ٘( 81: 43) «الًبثسٗي ٪ٍل ٫ًْب ٍلس للطحوبى ٚبى ٮى ٖل» 

 ٪ًٓسْن هي يلْ٘ن ضْ٘ساً ٪هٔ ٚل ْٖ ًجًج َٗم ٍ: »السٗي ٍَٗم السً٘ب َٗم الطْسا٧ ضْ٘س َّ ٍ

 ْٖ -الوس٘ح ْْ٘ن ثوي -اٛزٗبى ٪ئؤ يل٢ اٝهبم َْْ( 92: 16) «ّ٭٧ٟ يل٢ ضْ٘ساً ثٙ ٍرئٌب

 .ٍَ٘طّب اٛيوبل يل٢ الطْبزٓ ًبح٘ٔ
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 الٌج٘٘ي ه٘خبٔ الل١ِ ٪ذص ٮش ٍ: »ٌٍٗػطُ ثِ ٗ٭هي ٪ى ٖجلِ ضسَل ٚل٥ ٍيل٢ الطسل، ٮل٢ الطسل َّ ٍ

 ٧٪ٖطضتن ٖبل ٍلتٌػطًِ ثِ لت٭هٌي١ هًٛن لوب هػسٔ ضسَل رب٧ٚن حن ٍحٛؤ ٚتبة هي ٨ت٘تٛن لوب

 (.81: 3) «الطبّسٗي هي هًٛن ٍ٪ًب ْبضْسٍا ٖبل ٪ٖطضًب ٖبلَا ٮغطٕ شلٛن يل٢ ٍ٪ذصتن

 

 يػ٘بى ٚل ٍ( 3: 53) «١ََ ٍهب غبحجٛن ؾل هب: »ٮق٠ٖبً ٍالَُاٗٔ الؿ٠لٔ سبحتِ يي ٌٖٗٓ ٍ

 (.121: 20) «١َُْ ضثِ ٨زم يػ٢ ٍ: »ََاٗٔ

 (.9 -8: 53) «٪ز٢ً ٪ٍ َٖس٘ي ٖبة ْٛبى. ْتسل٢ زًب حن: »ٗوٛي هب ٪ٖطة ٮل٢ ٖطثِ ًٗتجط ٍ

 ٍٮٟ الل١ِ ضؾ٢ ٮٟ شاتِ ٪يوبٔ ْٖ ٗجٕ ْلن ًٓسِ يي ٍحت٢ سَاُ يوب ٍتجبيِ ضتجِ ٮل٢ اٖتطة

 .الٗطة هطاتت ٪ض٢ٖ ٍْٖ يٌْب َٓل ٮشا ًٓسِ حت٢ ٪حس الل١ِ ٍث٘ي ثٌِ٘ ٗجٕ ٍلن! .. الل١ِ ٮل٢ التَرِ

  ٪قبو ْٗس الطسَل ٗكى هي: »ٮق٠ٖبً ًٗٓل ٪ٍ َٗٗل هب ٚل ْٖ الل١ِ قبئ قبيتِ ًٗٓتجط ٍ

 495: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪هطاً ٮٟ ّٛصا، قبيتِ ٍرَة تٛي لن ح٘بتِ، ْٖ ٍاحسٓ هطٓ ٚبى ٍٮى ًٗػٖ، ٚبى ٪ًِ ْلَ «الل١ِ

 .-!ٍحبضبُ -الل١ِ ثًػ٘بى

 الرلٕ ٌٗبْٖ ٍالًػ٘بى( 4: 68) «يه٘ن ذلٕ لًل٢ ٮًٙ ٍ: »ٖبئلًب الًه٘نٔ ذُلَِٗ ٗستًهنٔ ٪ذ٘طاً ٍ

 .الًه٘ن الل١ِ يٌس س٘وب ٍٟ يٙهَوِ يي ْؿلًب الًجَزٕ اٝٗوبًٖ

 (:ظ) اٛيهن الطسَل شًت َّ هب

 ٍٮل١ب ٪ذ٠ٖ٘بت، ال٠ الَحٌ٘بت ٍيل٢ الًبغ٘ي يل٢ الٗؿب٧ ٮٟ الٌ٘طٓ الطسبل٘ٔ ح٘بتِ ق٘لٔ شًجِ هب ٍ

 -شًت ٍزيَتِ شًت ٍيولِ شًت تٓٛ٘طُ شًت ٍرَزُ. شًجِ ْْصا الحٕ، سج٘ل ْٖ ٍاٟستٗبهٔ الػوَز

 ثبلجًؽ ٍ٪غ٘ت اغكسم ٍلٗس الجططٗٔ، يل٢ توطّ ٚبًت التٖ الوطٓ الٗلٗٔ الهطٍِ تلٛن ْٖ -يٌسّن

 الْزطٓ ٮل٢ ٍاؾكطٍُ ٍحبغطٍُ ٍضطزٍُ ٍ٪زهَُ ثبلزٌَى، ضهَُ ٪ى اٝغ٠ح٘ٔ، يول٘بتِ يٗج٢ هي

 .الو٫لَِ ٍقٌِ يي

 هب ٍ هٌِ تٗسم هب شًجِ ثِ الل١ِ َٓط ٪ى الوٛطهٔ هٛٔ ْتح الًَٗثبت ّصُ هَاغلٔ ٗسْى هوب ٚبى ٍ

 ٪شاُ يل٢ ثًسئصٚ ٗزط٬ٍا ْلن ذَْبً الجبَٖى ٍاستسلن ٍقبئً يَٓاً الٛخ٘طٍى ثِ ٨هي ٪ى ت٫ذط،

 .هٌِ ٍاًٝتٗبم
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 هي الًبضهٔ ٍالتًػجبت الًَٗثبت ٪ثَاة يلِ٘ ٍ٪َلٕ الؿ٠لٔ، حػَى لِ ْتَح هٛٔ ْتح ٮى ٪رل

 .ًْبض ل٘ل ٍؾطّ ضطّ ٚل يلِ٘ تَاغل ٚبًت التٖ الوططٚ٘ي،

: الل١ِ هي الُٓط قلت ٪ٕ شًجِ، هي ٍاٝستُٓبض َٖهِ ٪ش١ يل٢ ثبلػجط ضثِ ٫ٗهطُ ٚبى هٛٔ ْتح ٖجل ٍ

 لَيسُ ٮًزبظاً هٛٔ ْتح الل١ِ ضظِٖ حت٢ الًطة، َٚٓطَٓ هي يلِ٘ الوٛؤًَ الًَٗثبت ٍٗستط ُٗٓط ٪ى

( 109: 10) «الحبٚو٘ي ذ٘ط َّ الل١ِ ٗحٛن ٍاغجطحت٢ ٮل٘ٙ َٗح٢ هب اتجى ٍ: »لوس٭ٍلٔ ٍٮربثٔ

( 128: 16) «ٗوٛطٍى هوب غٕ٘ ْٖ تٙ ٍٟ يلْ٘ن تحعى ٍٟ ثبلل١ِ ٮلّب غجط٘ ٍهب اغجط ٍ»

  الصٗي ٗسترٌٓٙ ٍٟ حٕ الل١ِ ٍيس ٮى ْبغجط»

 496: ظ يٗبئسًب،                        

 ثحوس سجٟح لصًجٙ ٍاستُٓط حٕ الل١ِ ٍيس ٮى ْبغجط: »َٗٗل ٪ى ٍٮل٢( ... 60: 30) «ٌََٖٗى ٟ

 (.55: 40) «ٍاٟثٛبض ثبلًطٖ ضثٙ

 ٮى الحطام الوسزس لتسذلي ثبلحٕ الط٬ٗب ضسَلِ الل١ِ غسٔ لٗس: »َٗٗل ٍٚوب الٓتح ٍيسٔ ّصا ٍيسٔ ٍ

٘ي ٨هٌ٘ي الل١ِ ضب٧  ْتحبً شلٙ زٍى هي ْزًل تًلوب لن هب ًْلن تربَْى ٟ ٍهٗػطٗي ض٬ٍسٛن هحل٥ٗ

 (.27: 48) «ٖطٗجبً

 ٍالل١ِ الو٭هٌبت ٍ ٍللو٭هٌ٘ي لصًجٙ ٍاستُٓط الل١ِ ٮٟ ٮلِ ٟ ٪ًِ ْبيلن: »للو٭هٌ٘ي اٝستُٓبض ّٛصا ٍ

 الًْس ق٘لٔ الوططٚ٘ي ذكط ْٖ ٚوخلِ ٚبًَا الو٭هٌ٘ي ح٘ج( 19: 47) «ٍهخَاٚن هتٗلجٛن ًٗلن

 ٪ى ٌٍّب٘ ٌّب٘ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل ٪هط ٍٖس هٛٔ، ْتح ٮل٢ الْزطٓ ٍثًس ثوٛٔ،

 يٌْن ٍٗٔستط ٍُٗٔٓط الططالركط، َٚاهي يٌْن ٗٔصاز ٪ى ٍللوسلو٘ي، ل٠س٠م الٓطد الل١ِ هي ٗكلت

 اٝس٠ه٘ٔ التطبضٗى ٮل٢ السيَٓ َّ ٍ الو٭هٌَى الطسَل ِْ٘ اضتط٘ ٍاحساً شًجبً ٮٟ ٗٛي ٍلن شًجْن

 :َٗٗل ٍٚوب ٍيسُ الل١ِ ٪ًزع ٪ى ٍٮل٢ ّصا الوططٚ٘ي، ٨ضا٧ ٍتٌٗ٘س ٍتكجْ٘ٗب

 ٍْٗسٗٙ يل٘ٛن ًًوتِ ٍٗتن ت٫ذط ٍهب شًجٙ هي تٗسم هب الل١ِ لٙ لُ٘ٓط. هجٌ٘بً ْتحبً لٙ ْتحٌب ٮًب» 

 ل٘عزازٍا الو٭هٌ٘ي ٖلَة ْٖ السٌٛ٘ٔ ٪ًعل الصٕ َّ. يعٗعاً ًػطاً الل١ِ ٌٍٗػط٘. هستٗ٘وبً غطاقبً

 (.الٓتح سَضٓ) «حٛ٘وبً يل٘وبً الل١ِ ٍٚبى اٛضؼ السٛوَات رٌَز ٍلل١ِ ٮٗوبًْن هى ٮٗوبًبؼ

 سججبً الٓتح ٗ٭ّل حت٢ الًبلو٘ي ضة هي الًػ٘بى ٍَٓطاى الوج٘ي الٓتح ث٘ي غلٔ ٟ ٪ى الجسْٖٗ هي ٍ

 ٪ْسس هب ٮغ٠ح ٍ ٍاٝستُٓبض التَثٔ هي الًبغٖ يل٢ هٓطٍؾٔ ٪سجبثبً للُٓطاى ْٯى للُٓطاى،
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 الطحؤ ثٓتح للصًت ٪رعا٧ٖ! الصًَة َٓطاى( ْتحٌب ٮًب: الطة ًْل َّ ٍ) الٓتحٔ ٌٗتذ ّْٛ٘ ثًػ٘بًِ،

 !.ٍْبٔ؟ َ٘ط رعا٧ٖ

 هب الصًت هي الوطاز ٪ى تَحٖ هٛٔ ٍْتح الصًت َٓطاى ث٘ي اٙٗٔ ْٖ الجٌٟ٘ٔ ْبلػلٔ ٮشاً

 497: ظ يٗبئسًب،                        

 الوططٚ٘ي ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل ٪َبل هب ٮلّب ٍل٘س الٓتح، ٍَّ الل١ِ ًْل ٌٗبست

 ْٖ ٍٗػط٥ح ٚوب هٛٔ ثٓتح يلْ٘ب  تًبل٢ الل١ِ ٖؿ٢ ٍٖس الَُائل، لِ ٗٛوٌَى ٚبًَا ٪ى اٝلْ٘ٔ ثسيَتِ

 .ٮٗوبًْن هى ٮٗوبًبً ل٘عزازٍا الو٭هٌ٘ي ٖلَة ْٖ السٌٛ٘ٔ ٍٮلٗب٧ الًعٗع ثبلٌػط: ًتبئزِ يساز

: الل١ِ ٪هطُ ٍٚوب الحٕ ًَاه٘س يل٢ للحٓبل ٍغوَزُ غجطُ رطّا٧ هي ٍالًعٓ الٌػطٓ ٍّصُ ٪رل

 ٮًٙ ضثٙ لحٛن اغجط ٍ( »35: 46) «لْن تستًزل ٍٟ الطسل هي الًعم ٪ٍلَا غجط ٚوب ْبغجط»

 هب يل٢ اغجط ٍ( »48: 68) «الحَت ٚػبحت تٛي ٍٟ ضثٙ لحٛن ْبغجط( »48: 52) «ث٫يٌٌ٘ب

 (.10: 73) «رو٘لًب ّزطاً ٍاّزطّن َٗٗلَى

 الًسط هى ْٯى: »ٍيس ٍٚوب ٪هطُ لِ ٍٗسٛط ٍيسُ الل١ِ ٪ًزع حت٢ ٍاستٗبم ٍغوس ٍغجط غجط ْٗس

 .«ٗسطاً الًسط هى ٮى. ٗسطاً

 -ًْبض ل٘ل الطسَل٘ٔ ح٘بتِ ق٘لٔ ٍاحساً ٮلّب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن الطسَل شًت ٚبى ْوب ٮشاً

 ٪شًت هي ايتط ْٗس لصلٙ الوططٚ٘ي، هي الكُبٓ الًتبٓ هَ٘ل يي يػ٘بًبً ٮٟ هًٌبُ ٍهب -ضسبلتِ ٍَّ

 ثِ ٖبم ٍهب الٓبسس، لسٌْٗن الو٠ئؤ َّٛائْن الجبّهٔ زيَتِ ْٖ ثِ رب٧ هب ٪رل هي يٌسّن ٖطٗص

 .ٍقبََتْن رجطٍتْن يي ٍحكتْن ٪ضَوتْن التٖ ثبلحطٍة الحٕ زٗي حَظٓ يي السْبو هي

 ّٖ ْوب ٮلّب الًػ٘بى، َ٘ط ثبلصًت ٪ضٗس ٮشا ٮلّب ل٘ست «لُ٘ٓط..  ْتحٌب ٮًب: »ال٠ٛم ْػحٔ ٪ذ٘طاً ٍ

 ٮشا ٮلّب ثبٙٗٔ اٝستسٟل الطسَل٘ٔ ٍالزوً٘ٔ لٌٓسض ٗت٢ً٫ ٠ْ ٮشاً ٍالُٓطاى؟ الٓتح ث٘ي الوٌبسجٔ

 يل٢ زاحؿٔ حزٔ ثٌٓسْب اٙٗٔ ٪ى ضَن ٪لٓبنْب، ضثبـ يي ذبل٘ٔ هطهبّب ْٖ َبلكٔ ٨ٗٔ ايتجطٍّب

 !!.ٍَْٗى هب

 .ت٫ذط ٍهب تٗسم هوب ثبلوًٌٖ تعٍٟزًب ٪ى ٍالطرب٧ ضٛط ٍ٪لّ ٪ستبش لٙ ضٛطاً: ٚتبثٖ قبلت

 :ٖطٗت ثٓتح تجط٘طاً ٚبًت ْٗس الوٛطٓ، هٛٔ تٓتح ٍلوب ًعلت الٓتح ٨ٗٔ ٮى ٪رل،: الوٌبنط

 498: ظ يٗبئسًب،                        
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 هب ثبلٓتح لِ هَُٓضاً غبض السبلّ ثبلو٢ًٌ الطسَل ٍشًت «الووٌ٘ي ٍثطط ٖطٗت ٍْتح الل١ِ هي ًػطٌ» 

 غبض ثًس ٍهي ٖجل هي لِ ٗٛوٌَى ٚبًَا ْوب ثًسُ، ٍهب الٓتح ٮل٢ ت٫ذط ٍهب اٙٗٔ ًعٍل ٖجل هٌِ تٗسم

 ٌٗٔتهط زا٧ٚ لٛل زٍا٧ٖ الٓتح ٫ْغجح ثبلٓتح، هزجَضاً غبض ثًس ٍهي ٖجل هي ٪غبثَُ ٍهب ثبلٓتح، هجتَضاً

 .هٌِ ٪غبثْن هب لٛل ٍرجطاً الوططٚ٘ي، هي

 الصٗي َ٘طّن ٖطٗص هي يٌِ ضص هي لِ روى ٮش الٓح ثْصا ضسَلِ يل٢ ًًوتِ ٪تن  تًبل٢ الل١ِ ٮى ٪رل

 هستٗ٘وبً غطاقبً ٍّساُ الحطام، الوسزس زٍى ٍيٗجٔ ٍاٝس٠م، التَح٘س سج٘ل ْٖ يخطٓ حزط ٚبًَا

 رعٗطٓ ثِ اًٗبزت يعٗعاً ًػطاً ًػطُ ٍ الحٕ، زٗي ًٍطط ٮثطاّ٘ن ٮثِ٘ ٍسٌي الحذ ضًبئط ٮٖبهٔ ٮل٢

 .ٍْبضس ضٍم ٮل٢ السيَٓ ٍتركتْب الًطة

 رًلٌبُ لٛي ٍ» اٝٗوبى ٍٟ لٛتبة هب ٗسضٕ ٟ ؾبلًب ًجَتِ ٖجل ٚبى هحوساً ٮى الٗط٨ى ٍَٗٗل: ٌْسض

 الْبزٗي ٪ٍل ٗػجح ٟ ال٠ٮٗوبى الزبّل الؿبل ثبل ْوب ٮشاً «يجبزًب هي ًطب٧ هي ثِ ًْسٕ ًَضاً

 !.ٍالًبثسٗي

 .يط٘طتِ ٪ّلِ يجبزٓ يل٢ ٚبى ث٫ًِ ًبقٗٔ «ؾبلًب ٍرسا٘ ٍ» الًجبضٓ ٍّصُ: الْساٗٔ روً٘ٔ

 -تطتَْى الصٕ ثبلو٢ًٌ ؾبلًب ًجَتِ ٖجل ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن ضسَلٌب ٚبى لئي: الوٌبنط

 ٍٚوب ٍالٛصة ٍالعًب الطط٘ حس ٮل٢ الطسَل٘ٔ ح٘بتْن ق٘لٔ ؾل١بلًب ٚبًَا الًْسٗي ٫ًْج٘ب٧ -ٍحبضبُ

 !.الًْسٗي هي ٪سلٌٓبُ

 .تًٍَِْ هوب ٪ضرح ثطهتْب ّٖ احتوبٟت ٌّب ْٯى تًٍَِْ ٚوب ل٘س ٌّب الؿبل هي الوًٌٖ حن

 ضت٢ هطاتت لِ ْبلؿبل ٮل٘ٙ، ٪ٍح٢ ثوب ٮلْ٘وب ْْسا٘ ٍالٌجَٓ الَحٖ يي ؾبلًب ٍرس٘ -1

 ٮل تْسٌٗب ٖجلْب لؿ٠لٔ الوٗبثلٔ الٌجٖ ٍّساٗٔ الٗطائي حست للؿ٠لٔ ه٘ب هطتجٔ تتً٘ٛي ٍٮًوب ٚبلْساٗٔ،

  ٍتٌٖٓ اٝلْ٘ٔ، الٛل٘ٔ ٍالَٟٗٔ الرتو٘ٔ الٌجَٓ هي ٮلِ٘ ّساُ يوب الؿ٠ل ٪ًِ

 499: ظ يٗبئسًب،                        

 :ٖبئلًب ٍالًػ٘بى، ٍالٛٓط الطط٘ ؾ٠لٔ ثو٢ًٌ ٮق٠ٖبً، ٍالَُاٗٔ الؿ٠لٔ يٌِ ٪ذط١ ٨ٗبت

 (.2: 53) «١ََ ٍهب غبحجٛن ؾل هب» 

 يٌْب، ٗٓحع التٖ ْٗ٘ستِ ٪ٕ الو٭هي ؾبلٔ الحٛؤ ٪ى ٍٚوب الٌبس ؾبلٔ ٪ٕ «ؾبلًب ٍرس٘» -2

 ْْس١ شا٘، ٖجل ًٗطًَِْ ٚبًَا هب ثًسّب، يوب ْؿلًب الٌجَٛٓ ٖجل ثوٌعلتِ ًٗطًَِْ ٚبًَا هب الٌبس ْٯى

 .ٖبقجًٔ الجططٗٔ ض٬ٍس يل٢ هي ٍرًلِ ٍهحتسُ ثٌجَٛتِ ربّط ٪ى ٮلِ٘ الٌبس الل١ِ
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 تلٙ ٚبًت ٍٖس ؾبلٔ، ال٠ٓٓ ْٖ الٓطٗس الطزطٓ الًطة تسوٖ ٍٚوب َٖهٙ ْٖ ْطٗساً ٪ٕ ؾبلًب -3

 ثبلل١ِ، ٍاٝٗوبى الًلن ٪حوبض تحول ٮًسبً٘تِ ضزطٓ ٜٚ، ٍٟ ضزط ْْ٘ب ل٘س ال٘بثسٔ ٚبلوُبضٓ الج٠ز

 .الوٌحطْ٘ي ٮل٘ٙ الل١ِ ْْس١ الزْل هُبضٓ ْٖ الٓطٗسٓ الطزطٓ ٍ٪ًت ٪ٟ

 ٗوتبظ الصٕ الٛخ٘ط ثبلٛخ٘ط ثْوب الل١ِ ْْصا٘ ٍٔلٙست حٌ٘وب ٍالًٗل الوًطْٔ يي ؾبلًب ٍرس٘ -4

 الوٛبضم سج٘ل ثٙ ٗسلٙ ه٠ئٛتِ هي هلٙ ث٫يهن ّسا٘ ُْكٙوت هب ٍثًس سَا٘، يوي ثبلوئ٩ت

 الَٟزٓ ثًس ح٘بتٙ ْٛبًت ثطسبلتِ الل١ِ اثتًخٙ ٪ى ٮل٢ ًٍْبض٘، ل٘لٙ الًبلن ٪ذ٠ٔ ٍهحبسي

 .الٛوبل َْٔ الٛوبل ٮل٢ هتسضربً الوطاتت ضت٢ يل٢ ٍيٗل هًطْٔ ح٘بٓ الوَت حت٢

 ٍ٪ًب الوكلت يجس رسٕ يي ؾللت: َٗٗل ٍٚوب ٮلِ٘ الل١ِ ْْساُ لوطات الكطٕٗ يي ؾل ٍلٗس -5

 :الًٛجٔ ث٫ستبض هتًلٗبً ْٗسًٖ، ٮش الوكلت يجس َٗٗل ٍٚبى الل١ِ، ْْساًٖ ٗتٗلٌٖ الزَو ٚبز ؾبئى غجٖٞ

 ٗساً يٌسٕ ٍاغكٌى ضثٖ ٪ضززُ             هحوساً ٍلسٕ ضٔزٛ ضة ٗب          

 

 ٍَّ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ٗسِٗ ٍث٘ي ًبٖٔ يل٢ رْل ٪ثَ ٪تبُ حت٢ الج٘ت ّصا ٗطزٟز ظال ْوب

 :َٗٗل

 ذلٖٓ هي ٍ٪ضٚجتِ الٌبٖٔ ٪ًرت ٮًٖ: ٖبل ٍلٙنٓ؟ الوكلت يجس ْٗبل اثٌٙ، هي ًط١ هبشا ًسضٕ ٟ

 َّ ٪حوٕ ٗب: تَٗل الٌبٖٔ ٫ٚى الٌبٖٔ ٖبهت ٪هبهٖ ٪ضٚجتِ ْلوب تَٗم ٪ى الٌبٖٔ ٫ْثت

 500: ظ يٗبئسًب،                        

 :الووٗتسٕ ذلّ َٗم ّْٛ٘ اٝهبم

 .الس٠م يلِ٘ ثوَس٢ ًْل ٚوب يسٍُٟ ث٘س رسُ ٮل٢ الل١ِ ضزُٛ: يجبس اثي ٖبل

 الل١ِ ْْساُ الكطٕٗ، يي ؾل حت٢ ثً٘طُ ثعهبم ال٠ُم ٫ْذص ه٘سطٓ ذسٗزٔ ٠َم هى ذطد -6

 .الٗبْلٔ ٮل٢ ْْساُ ٨زهٖ ثػَضٓ رب٧ُ ٪ى ثزجطئ٘ل

 .الٗبْلٔ ٮل٢ الل١ِ ْْساُ قطٕٗ يي ْؿلّ الطبم ٮل٢ ثِ ذطد قبلت ٪ثب ٮًب -7

 الطسَل ٚبى ٍلٗس هُوَضاً، غبض ٮشا اللجي ْٖ الوب٧ ؾل: الًطة تَٗل ٚوب هُوَضاً ٪ٕ ؾبلًب -8

 .سلكبًِ ٍثسف زٌِٗ ٪نْط حت٢  تًبل٢ الل١ِ َْٗٛاُ الٛٓبض ث٘ي هُوَضاً ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢

 اٙٗٔ ٗترػَا ٪ى اٛهطٗٛ٘ٔ ٍالزوً٘ٔ ٌْسض ٗزط٬ ّٚ٘ ثحززْب الطارحٔ اٝحتوبٟت ّصُ ثًس ٍ

 !.ضسبلتِ؟ ٖجل هَِٖٓ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن ثبلطسَل ٌٍٗسزٍا العائّ، ثَْاّن
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 ؾبلًب ٚبى ٪ًِ س٘وب ٍٟ الخوبً٘ٔ، اٝحتوبٟت ٗزَٟظٍى ٍٟ اٙٗٔ هي ًٍَِْٗ هب ٗحت٥وَى ٪ٗي ْوي

 ٚبى ْ٘وب الح٘طٓ يٌِ ٍزْى الَحٖ ٍ٪ي٠م الٌجَٓ ثٌَض ٮلِ٘ الل١ِ ْْساُ الٌجَٓ، ٖجل ٮلِ٘ ٪ٍحٖ يوب

 !.زا٬ّن ٍهب زا٬ّن ْوب ذبلسٓ؟ ضطًٗٔ ٮل٢ الْس١ هي ٗكلجِ

 :اٝٗوبى ٍٟ الٛتبة هب تسضٕ ٌٚت هب

 ٖسهٌب ٚوب ٪ه٘ٛتِ تخجت ْْٖ ٨ٗبت ْٖ ٚوب ٍاٝٗوبى ثبلٛتبة ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ رْلِ ٖػٔ ٪هب ٍ

 حزٔ تعٗسُ ٍٮًوب ٚطاهتِ، هي توس ٍٟ يلِ٘، ٍالًبض ثبلرعٕ تطرى ٟ ٍ٪ًْب« 1» ِْ٘ الٓػل الَٗل

 :الًبلن؟ هًلن ٪غجح ٗٗط٪، ٍٟ ٗٛتت ٟ ٪ُهٟٖ ٪غجح ّٚ٘ ٪ى الطسبل٘ٔ حززِ يل٢

 هي تلٙ( »48: 29) «الوجكلَى ٟضتبة ٮشاً ث٘وٌ٘ٙ ترك٢ِ ٍٟ ٚتبة هي ٖجلِ تتلَهي ٌٚت هب ٍ» 

  هي َٖهٙ ٍٟ ٪ًت تًلوْب ٌٚت هب ٮل٘ٙ ًَحْ٘ب الُ٘ت ٪ًجب٧
__________________________________________________ 

 السوبٍٗٔ الٛتت ث٘ي ٍالٛتبث٘ٔ الًلو٘ٔ الوٗبضًبت ْٖ/ -(1) 

 501: ظ يٗبئسًب،                        

 ٌٚت هب ٪هطًب هي ضٍحبً ٮل٘ٙ ٪ٍحٌ٘ب ٚصٚل ٍ( »49: 11) «للوتٗ٘ي الًبٖجٔ ٮى ْبغجط ّصا ٖجل

 ٮل٢ لتْسٕ ٍٮًٙ يجبزًب هي ًطب٧ هي ثِ ًْسٕ ًَضاً رًلٌبُ ٍلٛي اٝٗوبى ٍٟ الٛتبة هب تسضٕ

 ٍٚبى تًلن تٛي لن هب ٍيلوٙ ٍالحٛؤ الٛتبة يل٘ٙ الل١ِ ٪ًعل ٍ( »52: 42) «هستٗ٘ن غطاـ

 ّصا ٮل٘ٙ ٪ٍحٌ٘ب ثوب الٗػع ٪حسي يل٘ٙ ًٗع ًحي( »113: 4) «يه٘وبً يل٘ٙ الل١ِ ْؿل

 (.3: 12) «الُبْل٘ي لوي ٖجلِ هي ٌٚتٓ ٍٮى الٗط٨ى

 الٗط٨ى هي ًٗلن ٚبى هب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوساً اٛيهن الطسَل ٪ى ٍحٖ اٙٗبت ّصُ ْزوبو

 ٚبى لسى هي ثِ ٖطى ضثِ» ٚبى ٍٮى ضسبلتِ ٖجل يلوبً ٍٟ ٚتبثًٔ ٍٟ ٖطا٧ٓ ض٘ئبً، الَحٖ سبئط هي ٍٟ

 «.1» «ًْبضُ ل٘لِ الًبلن ٪ذ٠ٔ ٍهحبسي الوٛبضم سج٘ل ثِ ٗسلٙ ه٠ئٛتِ هي هلٙ ٪يهن ْك٘وبً

 :اٝٗوبى ٟ ٍ

 .اٝٗوبى؟ ًٖٓ ه٢ًٌ ْوب الًلن يٌِ تٌٖٓ ٮًْب ٪رل،: ٚتبثٖ قبلت

 ْبٙٗٔ اٝٗوبى، تًلن ٍٟ الٛتبة تًلن ٌٚت هب إ اٝٗوبى، ٍٟ الٛتبة هب تسضٕ ٌٚت هب: الوٌبنط

 يي اٝٗوبى َٗٛى ٪ى ثو٢ًٌ اٝٗوبى ٍيلن اٝٗوبى، ًٓس تٌٖٓ ٍٟ ثبٝٗوبى الًلن يٌِ تٌٖٓ ٮًوب
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 الًه٘ن الولٙ شلٙ ثِ ٗسلِٛ ثوب َّ ٍٮًوب ٚتبثٖ يلن يي ٚبى هب الطسَل ٍٮٗوبى ٚتبثٖ، يلن

 .الوٛبضم سج٘ل

 الصٕ اٝٗوبى تٌٖٓ ٮًوب ثل اٝٗوبى، ٪غل ًٖٓ تَحٖ ٟ لٌْٛب اٝٗوبى ًٓس تٌٖٓ ٪ًْب لٌٓطؼ حن

 ٍٚوب ٚبلؿ٠ل، اٝٗوبى هساضد اذت٠ِ ْٖ ضٗت ٍٟ ٍالطسبلٔ، ثبلَحٖ ٪تبُ
__________________________________________________ 

  ٍالس٠م الػ٠ٓ ٪ْؿل يلِ٘ الو٭هٌ٘ي ٛه٘ط الٌبغًٔ الركجٔ/ -(1) 

 502: ظ يٗبئسًب،                        

 .الوستٗ٘ن غطاقِ ٮل٢ ٗطب٧ هي ْٗسٕ ٍالل١ِ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ؾ٠لِ هي الوًٌٖ ْٖ ٪سلٌٓبُ

 :الل١ِ؟ ٪حلِ هب( ظ) الٌجٖ حطّم ّل

 سَضٓ ْٖ ٚوب هحوس، ًْلِ ٍٖس الوًبغٖ ٪ٚجط ٍهي الصًَة هي الل١ِ ٪حل١ هب تحطٗن ل٘س ّل: ٌْسض

 ٖس. ضح٘ن ََٓض الل١ِ ٍ ٪ظٍارٙ هطؾبت تجتُٖ لٙ الل١ِ ٪حل١ هب تحط٥م لٙنٓ الٌجٖ ٪ْٗب ٗب: »التحطٗن

 (.2 -1: 66) «الحٛ٘ن الًل٘ن ٍَّ هَٟٚن ٍالل١ِ ٪ٗوبًٛن تحل١ٔ لٛن الل١ِ ْطؼ

 ْٖ اٛٗب هي َٗم ْٖ ٚبى هحوساً ٪ى اٙٗبت ّصُ ًعٍل سجت ٪ى( الٗلَة ح٘بٓ 2 د 55 ة) ْٖٓ

 ض٭ًٍْب هي ض٫ى ٮل٢ شّجت ْلوب الٗجك٘ٔ هبضٗٔ تسو٢ ذبزهٔ ٍيٌسّب ظٍربتِ ٮحس١ حٓؿِ ث٘ت

 َٗهْب ْٖ ذبزهتْب ٗٗبضة هحوساً ٪ى ٍاَتبؾت اٛهط يل٢ حٓػٔ ٫ْقلًت هبضٗٔ هحوساً ٖبضة

 ال٘و٘ي ًٗؽ ٪ٍرت لوبضٗٔ حجٛٔ ٪ى ٮٟ ٪ثسا، هبضٗٔ ٗٗطة ٪ل١ب ٍحلّ هحوس ْبستحج٢ ٗرػْب الصٕ

 «.1! »الل١ِ هي ٍحٖ ٪ًْب ظيوبً ثصلٙ حٓػٔ تطؾ٢ لٖٛ التحل١ٔ ٨ٗٔ ٫ًْعل

 ٍذلف ُْلف ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن الطسَل يل٢ ْطٗتِ ْٖ ٌْسض ٪ْطـ لٗس: الوٌبنط

 !.الًبثسٗي ٪ٍٛل يل٢ ٚبْطٓ ٍْطٗٔ ثٟ٘ي ثعٍض ٍرب٧ ٍاٛه٘ي، ٍالربئي ٍالسو٘ي الُج ث٘ي

 ْٖ حٓػٔ ذبزهٔ ٖبضة ٪ًِ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ضسَلٌب يل٢ العًب ْطٗٔ ٌْسض يل٢ ٗ٭ذص هب ٫ٍْل

 هبضٗٔ ٪ى التحطٗن ٨ٗٔ ًعٍل ٪سجبة ْٖ الٓطٗٗ٘ي هي اٛحبزٗج استٓبؾٔ ضَن ث٘تْب، ٍْٖ َٗهْب

 هب تحطّم لٙنٓ: »اٙٗٔ ًع ٍضَن هَٖٗس، ٮلِ٘ ٪ّساّب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ربضٗتِ ٚبًت الٗجك٘ٔ

  حلِ يل٢ الػطٗح٘ي ٍالسٌٔ الٛتبة ْطَن الٗجك٘ٔ، هبضٗٔ هى الوٗبضثٔ ٍَّ «لٙ الل١ِ ٪حل١
__________________________________________________ 

 (254 -253) الحٕ ه٘عاى/ -(1) 
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 503: ظ يٗبئسًب،                        

 ٚبًت ْٯى الؿسٗي، ث٘ي روًبً العًب ْطٗٔ ْْ٘ب ٗسَن ٪ى التحطٗن ْطٗٔ ذ٠ل ٌْسض ٗطتْٖ هبضٗٔ،

 ْوي اٙٗٔ، تسل ٚوب هحلّلٔ ٚبًت ٍٮى ؟«لٙ الل١ِ ٪حل هب: » تًبل٢ َٖلِ هي الوًٌٖ َّ ْوب هحط١هٔ

 ْطاضْب يل٢ َٗهْب ْٖ حٓػٔ ذبزهٔ ٖبضة -ٍحبضبُ -٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ٪ًِ العًب ْطٗٔ ٪ٗي

 !.ٖبؼ ٪ًت هب ْبٖؽ ضؾبّب، زٍى

 هي ًْل ْ٘وب ضثِ يػ٢ هب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس الطسَل ٪ى اٙٗبت ّصُ هي الوستٓبز حن

 ٮى: »َٗٗل ٍٚوب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ٪ظٍارِ هي احٌتبى الًبغٖ ٍٮًوب ٖجلِ، الوٗبضثٔ هي ٍ التحطٗن

 الو٭هٌ٘ي ٍغبلح ٍرجطٗل هَُٟ َّ ا ْٯى يلِ٘ تهبّطا ٍٮى ٖلَثٛوب غُت ْٗس الل١ِ ٮل٢ تتَثب

 ه٭هٌبت هسلوبت هٌٛيّ ذ٘طاً ٪ظٍاربً ٗجٔسلِ ٪ى قلٗٛي ٮى ضثِٜ ي٘س٢. نْ٘ط شلٙ ثًس الو٠ئٛٔ

 (.5 -4: 66) «ٍ٪ثٛبضاً ح٘٘جبت سبئحبت يبثسات تبئجبت ٖبًتبت

 الل١ِ ٍ٪نْطُ ٪ْطت ٍلٌْٛب تٓطْ٘ب ٪لّب حسٗخبً ٮحساّوب ٮل٢ ٪سط ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الٌجٖ ٪ى ٍ

 ثِ ًج٫٘ت ْلوب حسٗخبً ٪ظٍارِ ثًؽ ٮل٢ الٌجٖ ٪سط ٮش ٍ: »هٌْوب يػ٘بًبً الس٘ط ّصا ٮْطب٧ ٚبى يلِ٘،

 ًج٫ًٖ٘ ٖبل ّصا ٪ًج٫٘ هي ٖبلت ثِ ًج٫ّ٘ب ْلو٘ب ثًؽ يي ٍ٪يطؼ ثًؿِ يط١ِ يلِ٘ الل١ِ ٍانْطُ

 (.4 -3: 66...« ) الل١ِ ٮل٢ تتَثب ٮى. الرج٘ط الًل٘ن

 ثًسئصٚ، الٗجك٘ٔ هبضٗٔ ٗٗبضة ٪ل١ب ثبلل١ِ حلّ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ٪ًِ ٮٟ ٌّب٘ التحطٗن ٚبى هب ٍ

 تط٘ ٢ْٓ -اٛٚخط يل٢ ْسبزاً لٜٖل تطر٘حبً -ّبت٘ي الوتهبّطت٘ي ظٍرتِ٘ ههبّطٓ هي ذَْبً

 ْٖ الزَٟ الوهبّطٓتٛسٗط هَاغلٔ ٮستساهتْب ٍْٖ ثٌْ٘وب، الزٌس٘ٔ الطَْٓ هتبضٚٔ هبضٗٔ هى الوٗبضثٔ

 الططي٘ٔ الٗبيسٓ ٍٖؿ٘ٔ يلِ٘، الل١ِ غلَات الطسَل ذبقط ٍتْطٗذ الوَّٖ ٍترك٘ط الَحٖ الج٘ت

 ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الطسَل ٗطرح ٍلصلٙ الوعاحؤ، هَاضز ْٖ اّٛن ضيبٗٔ ّٖ الٛل٘ٔ ٍالًٗل٘ٔ

 ٪شاُ، ْٖ ٍتتَاغ٠ يلِ٘ تتهبّطا ل٠٘ٛ العٍرت٘ي لطؾ٢ استز٠ثبً تطْٚب يل٢ ٍٗحلّ هبضٗٔ تط٘

 .شلٙ ْٖ الَحٖ ٫ٗتِ٘ ٪ى ٖجل ٍن٘ٓتِ ّصُ ٚبًت ْٗس

 504: ظ يٗبئسًب،                        

 الوتهبّطت٘ي ظٍرتِ٘ يل٢ ٍث٧٠ٖ يلِ٘ ٮضٓبٖبً ًٓسِ يل٢ حط١هِ هب لِ ٪حل١  تًبل٢ الل١ِ لٛي ٍ

 :ٖبئلًب اّٛن الوعاحن يل٢ ٖؿب٧ٖ الحل حٛن يل٢ ٍحٓبنبً



414 
 

 هطؾبٓ اثتُب٧ تحطهِ الل١ِ ٪حلِ ٚوب لٙ ح٠ل ْٯًِ) لٙ الل١ِ ٪حل هب تحطم لٙنٓ الٌج٢ ٪ْٗب ٗب» 

 ٍهربقطٓ ههبّطٓ ٗستط ٪ٕ لٙ ُٗٓط «ضح٘ن ََٓض ٍالل١ِ ٪ظٍارٙ هطؾبٓ تجتُٖ( اٛظٍاد

 .هٌْوب ذَْبً هبضٗٔ، ثتحطٗٛحل٘لتٙ تجتل٢ ٪ل١ب ٍٗطحوٙ -ًبح٘ٔ هي -اٛظٍاد

 ٚوب ثل حٛوِ، الل١ِ ضؾ٢ يل٢ ضؾبّي تُل٘ت ثو٢ًٌ ٗٛي لن ٌّب اٛظٍاد هطؾبٓ ٮثتُب٧ ٍٮى ٪رل،

 ثبلك٠ٔ ّسزّوب ٪ى اّٛن ضط الل١ِ ٢ٓٚ حت٢ ٍيٗبً، ضطيبً اّٛن للوعاحن تطر٘حبً شلٙ ٚبى ْػٛلٌبُ

 .ثبلتَثٔ ٍ٪هطّبم ههبّطتْوب ْٖ هَْٖٓوب ٍظّٗ

 يي حو٘س ثي يجس ٍ٪ذطد ٚوب ٍيبئطٔ، حٓػٔ ٚبًتب ٪ًْوب هتهبّطٓ هتهبْطٓ الٓطٗٗج٘ي ضٍاٗبت ٍ

 ٫ْقلًت ٮلْ٘ب شلٙ ٍ٪سط حٓػٔ، َٗم ْٖ ٮثطاّ٘ن ٪م الٗجك٘ٔ ْتبتِ حطم ٚبى: ٖبل اٙٗٔ ْٖ ٖتبزٓ

 «.1» ًٓسِ يل٢ حطم هب لِ الل١ِ ٫ْحل ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الٌجٖ يل٢ تهبّطتب ٍٚبًتب يبئطٔ، يلِ٘

 ٪ّساِ يل٢ الطسَلٖ هَِٖٓ حٓبل ٗطرح ٚبى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ ضسَل ٍٮى ٪رل،

 ظٗس حل٘لٔ هتِ ثٌت هى العٍاد ٧ ٗجك٢ ٪ٗؿبً ٍلصلٙ الططًٗٔ، ْٖ الوحللٔ الزٌس٘ٔ الطرػ٘ٔضَْاتِ

 ... اٝس٠م ٖجل زيِٟ٘

 ٮل٢ ًهطتِ سجٗت زذل ْلوب زيِٟ٘ ظٗس ث٘ت ٮل٢ ٗصّت اٛٗبم هي َٗم ْٖ ٪ًِ شًَثِ ٍهي: ٌْسض

 الربلٗ٘ي، ٪حسي الل١ِ تجبض٘ الٌَض، ذبلٕ الل١ِ سجحبى: ْٗبل حجبً ٍضُْٓب ٫ْيزجتِ ظٗس اهط٪ٓ

 لِ، ٍٮذ٠غبً حجبً ٪ٍ هحوس هي ذَْبً ٮهب ظٗسٗ ْكلْٗب ٗس، ظٍرْب ثِ ٫ْذجطت ثصلٙ ظٌٗت ْطًطت

  تَٗل ٮش ٍ: »ظٌٗت ثٌٛبح ضثِ ٪هطُ ٪ى التبل٘ٔ اٙٗبت هحوس ْبذتلٕ
__________________________________________________ 

 240 ظ 6 د الوٌخَض السض/ -(1) 

 505: ظ يٗبئسًب،                        

 الل١ِ هب ًٓسٙ ْٖ ٍترٖٓ الل١ِ ٍاتٕ ظٍرٙ يل٘ٙ ٪هسٙ يلِ٘ ٍ٪ًًوت يلِ٘ الل١ِ ٪ًًن للصٕ

 يل٢ َٗٛى ٟ لٖٛ ظٍرٌبْٚب ٍقَطاً هٌْب سٗظٗ ٖؿ٢ ْلوب ترطبُ ٪ى ٪حٕ ٍالل١ِ الٌبس ٍترط٢ هجسِٗ

 (.37: 33) «هًَٓلًب الل١ِ ٪هط ٍٚبى قَطاً هٌْي ٖؿَا ٮشا ٪زي٘بئْن ٪ظٍاد ْٖ حطد الو٭هٌ٘ي

 ٍ٪ًِ ظٌٗت حت هحهَضٕ ث٘ي ٚبى ٍهحوس الزبّل٘ٔ، ْٖ هحطٍهبً ٚبى السيٖ ثعٍرٔ التعٍٗذ ْٯى

 «.1» التحل٘ل ٨ٗٔ اذتلٕ ٍلصلٙ الزبّل٘ٔ، زٗي ْٖ هحطمٗ تعٍٗذ ّٛصا
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 لن ٪ًِ ٮٟ ي٘ٛطٍُ، َٖهِ ٪ى هى تجٌبُ، الصٕ ظٗس اهط٪ٓ ٪ذص ٮًِ ٪رل،: اٟهطٗٛ٘ٔ الطسبل٘ٔ الزوً٘ٔ

 ًًن اٝحسبس، هٌِ ٪هبتت اٝلْ٘ٔ الًٌؤ هي الوزطز يل٢ استَلت ٮشا الطَْٓ ٛى ثتً٘٘طاتْن ٗجبل

 اثٌِ، اهط٪ٓ زاٍز ٫ٗذص ْلن اٛهطٗي، ث٘ي رس٘ن ْطٔ َٗرس ٍلٛي العًب ذك٘ئٔ ْٖ زاٍزٍٖى ٍٮى

 ْبزي٢ ٮًسبى لٛل سٌٔ الرك٘ئٔ ّصُ ْزًل هحوس ٪هب ٍتبة، ثصًجِ ٍايتطِ ضثِ استُٓط ٪ًِ ٍحبً٘بً

 .ثصلٙ ٪هطُ الل١ِ ٪ى

 ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن ضسَلٌب يل٢ اْتط١ ٪ى ٮل٢ ٍ٪سب٧ الٗس٘س ّصا اٛزة ٪سب٧ ٖس: الوٌبنط

 ٧ٚ ضٖ ْٖ ٗستٌس ٪ى زٍى يٌسُ هي َّ ذتلْٗب ٍ٪ٚبشٗت ٮسطائ٘ل٘ٔ ضٍاٗبت ٮٟ لْب سٌبز ٟ ْطٗٔ ٨لِ

 ٍتعْٗٓب ثل العٍض، اْٝتطا٧ات هي َْٗاُ هب يل٢ تسل ٟ ًٍْٛب الجٌ٘٘بت، الل١ِ ٨ٗبت ٮل٢ شلٙ هي

 !.ٌٍّب٘ ٌّب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس الطسَل هَّٖ ٍتًهن

 ظٗس زيِ٘ حل٘لٔ ثعٌٗت تعٍد ٪ى اٝس٠م ثطسَل ٌٗسز ّٚ٘ الطسبل٘ٔ، الزوً٘ٔ هي الًزت اٖؽ حن

 ٍٖجل ق٠ْٖب ٖجل حت٢٥ ٪ٍضٗب ثبهط٪ٓ ظ٢ً ٮش التَضآ ثساٍز ٌٗسز ٍٟ الزبّل٘٘ي، سٌٔ ضَن ق٠ْٖب ثًس

 تتجى الطسبل٘ٔ ْبلزوً٘ٔ اٝلْ٘ٔ، الططائى ٚبْٔ ْٖ حطهتْب ضَن! الٌجٖ سل٘وبى هٌْب ٫ٍْلس ٪ٍضٗب ٍْبٓ

  الططائى لٛبْٔ الوؿبزٓ اٍٛل٢ الزبّل٘ٔ حٛن
__________________________________________________ 

 254 ظ الحٕ ه٘عاى/ -(1) 

 506: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن ثطسَلٌب تٌسٗساً ٮٟ ٧ٚ لطٖ ٟ الػلجٖ، ثبٝثي السيٖ ثٯلحبٔ اٝلْ٘ٔ،

 .٨لِ

 :ٍظٌٗت ظٗس هى( ظ) الٌجٖ ٖػٔ ْٖ ْػل َٖل

 ٪ى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الٌجٖ يلِ٘ ٍ٪ًًن ثبٝٗوبى يلْ٘ن الل١ِ ٪ًًن الصٗي الو٭هٌ٘ي هي حبثت ثي ظٗس

: 33..« ) يلِ٘ ٍ٪ًًوت يلِ٘ الل١ِ ٪ًًن للص١ تَٗل ٮش ٍ: »حزص ثٌت ظٌٗت يوِ ثٌت ظٍٛرِ ٍ ٍاُ

37.) 

 الزوبّ٘ط ث٘ي ٍربّط ضْؿِ ٪ثبُ ٪ى ضَن ثل ربّل٘بً تج٥ٌ٘بً ٟ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ ضسَل تج١ٌبُ

 .ربّل٘بً ثبلٌست تلحٕ ٪ى زٍى ٍالحت الوَازٓ ح٘ج هي ٚبًت الجٌَٓ ْْصُ ٮثٌٖ، ل٘س ٪ًِ
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 ٧ ًُجٖ ٍلوٛب يٛبل ثسَٔ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ ضسَل ْبضتطاُ السجٖ ًًٍٖلِ٘ الصٗي هي ْعٗسٗ

: ٍٖبل قبلت ٪ثب ٍ٪ت٢ حبضحٔ ٪ثَُ ْٗسم ٫ْسن اٝس٠م ٮل٢ زيبُ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ ضسَل

 ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ لطسَل ٪ثَقبلت شلٙ ٖبل ْلوب ًٗتِٗ، ٪ى ٍٮهب ٗجًِ٘ ٪ى ْٯهب ٪ذ٘ٙ ٮثي سل

 ا٣ غل٢ الل١ِ ضسَل ٗٓبضٔ ٪ى ظٗسٗ ٫ْث٢ ضب٧، ح٘ج ْل٘صّت حطٌ َّ: ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ٖبل ٨لِ

 غل٢ هحوس ثي ظٗس ٗسي٢ ْٛبى ٮثٌٖ ل٘س ظٗساً ٪ى ٮضْسٍا ٖطٗص هًط ٗب حبضحٔ ْٗبل ٨لِ ٍ يلِ٘

 .ٚخ٘طاً الٌجٖ ٗحجِ ٍٚبى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الٌجٖ ث٘ت ٪ّل هي ًٗسٜ ٚبى ٍلٗس ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣

 ذكجْب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ ضسَل يؤ يجسالوكلت ثٌت ٪هْب اٛسسٗٔ رحص ثٌت ظٌٗت ٍ

: ٌْعلت! يوٙ اثٌٔ ٪ًب: ٍٖبلت ٍ٪ًٛطت ٫ْثت حبضحٔ ثي ظٗس هَُٟ يل٢ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الٌجٖ

 ٍهي ٪هطّن هي الرٙ٘طَٓ لْن َٗٛى ٪ى ٪هطاً ٍضسَّل الل١ِ ٖؿ٢ ٮشا ه٭هٌٔ ٍٟ لو٭هي ٚبى هب ٍ»

 (.36: 33) «هجٌ٘بً ؾ٠لًب ؾل ْٗس ٍضسَلِ الل١ِ ًٗع

 غل٢ ظٗساًتحجِ تٛطُ ٚبًت ٍٖس يوتِ، ثٌت ْٖ ًٓسِ يل٢ ٖسهِ ٪ى ٮلِ٘ الل١ِ ضسَل هي ٮًًبمٗ ْْصُ

 ٚٓ٭ الو٭هي ٪ى ّٖ يبزلٔ ٮس٠ه٘ٔ لحٗ٘ٗٔ تحٗ٘ٗبً هحل١ل ًٛبح ْٖ ًٓسِ يل٢ ٖسهِ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣

  نطٍِ هي غبلح لهطِ ٍتٌَٛٗبً ٍالٌست، الحست ْٖ ٮذتلٓب هْوب الو٭هٌٔ،

 507: ظ يٗبئسًب،                        

 ْ٘كلْٗب ظٗس هى تَٗم ٟ ٪ًْب هٌِ يلوبً ربّل٘ٔ، سٌٍٔ يل٢ ٖؿب٧ٖ ق٠ْٖب، ثًس ثْب تعٍٗزِ َّ التططٗى

 ٮشا ٪زي٘بئْن ٪ظٍاد ْٖ حطد الو٭هٌ٘ي يل٢ َٗٛى ٟ لٖٛ: »ثْب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ َّ ْ٘تعٍد

 (.37: 33) «هًَٓلًب الل١ِ ٪هط ٍٚبى ٍقطاً هٌْي ٖؿَا

 شات ثبهطٓ تعٍد ٪ى لعٗس ذ٘ط اٍٛل ْٖ ذ٘طٌ، ٪ٗؿبً ق٠ْٖب ٍْٖ ثْب ظٗس تعٍٗذ ْٖ ٚبى ْلٗس

 ًبح٘ٔ ْٖ ٮل١ب للٛٓب٧ٓ ه٢ًٌ ٟ ٪ى ثٌْ٘ن ثصلٙ ٪ًٗطض للو٭هٌ٘ي ٍذ٘ط ٍروبل، ًٍست حست

 .اٝٗوبى

 لطسَل ذ٘طٌ ٪غ٘ل، ثٌْ٘وب لر٠ِ هًْب الوٗبم ٗستك٘ى ٚبى هب ح٘ج لعٗس، ذ٘طٌ ٪ٗؿبً ق٠ْٖب ْٖ ٍ

 ح٠ئلْن ٍحطهٔ ٪ثٌب٧ٖ، اٛزي٘ب٧ ايتجبض ّٖ يطٗٗٔ ربّل٘ٔ لسٌٔ ّسمٗ ثْب تعٍٗزِ ْٖ ش ٪ىّ الل١ِ

 ًعٍل يٌْب ٗػطْْن ٚبى هب ح٘ج ٮل٢ الًطة ث٘ي الزبّلٔ السٌٔ ّصُ ضٚعت ٍلٗس اٝيتجبض، ثٌٓس

 .يول ٍٚوب الوٗسسٔ ثٌٓسِ يول٘بً ٮثكبلْب الطسَل ٗكجٕ حت٢ ٮثكبلْب ْٖ اٙٗبت
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 رًل ٍهب رَِْ ْٖ ٖلج٘ي هي لطرل الل١ِ رًل هب: »اٛزي٘ب٧ ًسجٔ ٮثكبل ْٖ ٖلجئصٚ ٨ٗبت ًعلت ْٗس

 ٍالل١ِ ث٫َْاّٛن َٖلٛن شالٛن ٪ثٌب٧ٚن ٪زي٘بٚن رًل ٍهب ٪هْبتٛن هٌْي تهبّطٍى ال٠ئٖ ٪ظٍارٛن

 ٧اثب٧ّن تًلوَا لن ْٯى الل١ِ يٌس ٪ٖسف َّ ٙثبئْن ازيَّن. السج٘ل ْٗسٕ ٍَّ الحٕ َٗٗل

 الل١ِ ٍٚبى ٖلَثٛن تًوٛست هب ٍلٛي ثِ ْ٘وب٪ذك٫تن رٌبح يل٘ٛن ل٘س ٍهَال٘ٛن السٗي ْٖ ْٯذَاًٛن

 الٌج٘٘ي ذبتن الل١ِ ضسَل ٍلٛي ضربلٛن هي ٪حس ٪ثب هحوس ٚبى هب( »5 -4: 33) «ضح٘وبً ََٓضاً

 (.40: 33) «يل٘وبً ٧ٚ ضٖ ثٛل الل١ِ ٍٚبى

 هي ٛحس الل١ِ ضسَل يي اٛثَٓ ًسجٔ ٍالخبً٘ٔ اٛزي٘ب٧، يي الٌجَٓ ًسجٔ اٍٛل٢ اٙٗٔ ًٓت ْٗس

 .حبضحٔ ثي ظٗس ٍهٌْن الوسلو٘ي ضربل

  ٪ى ٖجل ثْب لتعٍٗذ للطَْٓ ٖؿب٧ٖ ثعٌٗت التَظٗذ ٗطٗس ٚبى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ ضسَل ٪ى لَ ٍ

 508: ظ يٗبئسًب،                        

 ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الطسَل يؤ ثٌت ٍّٖ ظٌٗت هخل اهط٪ًٓ ٪ى ٖبؾ٘ٔ الحبل ٍقجً٘ٔ ظٗساً، ٗعٍرْب

 ٗطرح الطسَل ٪ى ٍٟ الوٗسسٔ، ًٓسِ يل٢ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الطسَل هَل٢ تطرح ٚبًت هب ٨لِ

 لٌٓسِ ٗطٗسّب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الطسَل ٪ى لعٗس ذكجتْب ْٖ ٮلْ٘ب ذ٘ل ٍٚوب! الجٛط يل٢ الخ٘ت

 .تطززت لعٗس ٪ًْب يطْت لوب حن ْٗجلت،

 :ّٛصا ٮٟ ٗكجٕ ٟ تططًٗ٘بً ّسْبً ٌّب٘ ٪ى َٗحٖ ًٓسِ ٖجل ٮٗبّب ظٗساً الطسَل ْتعٍٗذ

 ٪ظٍاد ْٖ حطدٗ الو٭هٌ٘ي يل٢ َٗٛى ٟ لٖٛ» ق٠ْٖب ثًس زيِٟ٘ ظٗس ثحل٘لٔ الطسَل ٗتعٍد ٪ى

 (.37: 33) «ٍقطاً هٌِ ٖؿَا ٮشا ٪زي٘بئْن

 «ظٍرٌبْٚب: »ٮٗبّب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الطسَل ظٍٛد الل١ِ ٍ٪ى ٚوب الل١ِ، هي ثَحٖ ّصا ٚبى لٗس ٍ

(23 :37.) 

 ثٯهسب٘ يلِ٘ ٗ٭ٚس ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ٍالطسَل ٗكلْٗب، ٪ى ظٗس ٫ْضاز ٍظٍرتِ ظٗسٗ تربغن

، ث٫هط س٘كجِٗ الصٕ ٍارت ًٓسِ ْٖ ٗرٖٓ ظٍرِ  ٗولِ٘ هوب ظٍرِ ثٯهسب٘ العٍد ٪هط ٪ى ٚوب الل١ِ

 ثْصا ٗطٗس ٟ اٍٛل٘ب٧ ٍلٖٜ ٪ًِ ثوب ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الل١ِ ٍضسَل اٍٛل٘ب٧، يَاتٕ يل٢ الططو

 للٗؿب٧ ٮٗبّب س٘عٍرِ الل١ِ ٍ٪ى ٗوسْٛب ٟ ٪ًِ يلوِ هى الٌبح٘ٔ، ّصُ هي ٍارجِ تكجٕ٘ ٮٟ اٛهط

 :يطٗٗٔ ربّل٘ٔ سٌٔ يل٢
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 ْٖ ترٖٓ ٍ الل١ِ ٍاتّٕ ظٍرتٙ يل٘ٙ ٪هسٙ يلِ٘ ٍ٪ًًوت يلِ٘ الل١ِ ٪ًًن للصٕ تَٗل ٮش ٍ» 

 لٖٛ ظٍرٌبْٚب ٍقطاً هٌْب ظٗس ٖؿ٢ ْلوب ترطبُ ٪ى ٪حٕ ٍالل١ِ الٌبس ٍترط٢ هجسِٗ الل١ِ هب ًٓسٙ

 هب. هًَٓلًب الل١ِ ٪هط ٍٚبى ٍقطاً هٌْي١ ٖؿَا ٮشا ٪زي٘بئْن ٪ظٍاد ْٖ حطد الو٭هٌ٘ي يل٢ َٗٛى ٟ

 ٖسضاً الل١ِ ٪هط ٍٚبى ٖجل هي ذلَا الصٗي ْٖ الل١ِ سٌٔ لِ الل١ِ ْطؼ ْ٘وب حطد هي الٌجٖ يل٢ ٚبى

 ٚبى هب. حس٘جبً ثبح ٢ٍٓٚ الل١ِ ٮٟ ٪حساً ٗرطَى ٍٟ ٍٗرطًَِ الل١ِ ضسبٟت ٗجلَُى الصٗي. هٗسٍضاً

 «يل٘وبً ٧ٚ ضٖ ثٛل الل١ِ ٍٚبى الٌج٘٘ي ٍذبتن الل١ِ ضسَل ٍلٛي ضربلٛن هي ٪حس ٪ثب هحوس

 509: ظ يٗبئسًب،                        

 (33 :37- 40.) 

 لْسِ ٍارجبً ٚبى ثعٌٗت ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس الطسَل ظٍاد ٪ى تػط٥ح الجٌ٘بت اٙٗبت ْْصُ

 ْٖ ضٚعت الصٗي الزْبل السصد يلِ٘ ّبرن ٍٮى شلٙ ْٖ حطد يلِ٘ ٍل٘س روبيٖ، ٮس٠هٖ ّبم

 ْٖ ٪هطُ ٗكجٕ الل١ِ ٗرط٢ ٪ى يلِ٘ ٍٮًوب شلٙ، ْٖ ٗربْْن ٪ى لِ ْل٘س الزبّل٘ٔ، السٌي ٖلَثْن

 .العٍاد ّصُ

 ح٘ج السٗي، هي ٗرطرَا ٪ٍ يلِ٘ ْٗبروَا ٪ى هربْٔ ٮٟ ٧ٚ لطٖ ٟ الٌبس ٗرط٢ ٚبى ٍٮًِ ٪رل

 يل٢ الحٓبل  تًبل٢ ٪هطُ تكجٕ٘ ْٖ ٗحبٍل ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ْٛبى ثبٝس٠م، الًْس رٔسٓز ٚبًَا

 :ًبح٘ت٘ي

 .الل١ِ ٛهط ٮتوبهبً ٍقطاً هٌْب ظٗس ٖؿ٢ ٪ى ثًس ثعٌٗت ٗتعٍد ٪ى -1

 ا٣ غل٢ سٛت لَ ٪ى َْٗاّب، ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ٪ًِّ ٗٔي ٟ لٖٛ ظٍرِ ثٯهسب٘ ظٗساً ٫ٗهط ٪ى -2

 سجٕ هى ثْب تعٍٗزِ حن ثبلك٠ٔ، ضؾبُ سَٛتِ هي ستَُحٖ ٟ ثبٝهسب٘ ٪هطُ يي ٨لِ ٍ يلِ٘

 .ثططٗ٘بً ١َّٖ َْٗاّب ٚبى ٪ًِ َٗحٖ ثبلك٠ٔ ضؾبُ

: ْحست اٍٛل٢ الٌبح٘ٔ يل٢ ٗحبْم ٪ى ٫ٍٗهطُ الٌبس، ٗرط٢ ٪ى يي ٌْٗبُ  تًبل٢ سجحبًِ الل١ِ ٍ

 .«ترطبُ هب ٪حٕ ٍالل١ِ الٌبس ترط٢ ٍ»

 ٪ى الجٌ٘بت اٙٗبت ّصُ هي ٗستَحٖ اٙذط، ٍالَ٘م ثبلل١ِ ٗ٭هي ٟ ٚبى ٍٮى هٌػّ، يبٖل ٚل ٍ

 هي الٌجٖ يل٢ ٚبى هب» ٍ لِ الل١ِ ْطؼ ثوب ثل الطَْٓ، ثساْى ظٍاربً ٚبى هب ثعٌٗت الطسَل ظٍاد

( 38: 33) «هٗسٍضاً ٖسضاً الل١ِ ٪هط ٍٚبى ٖجل هي ذلَا الصٗي ْٖ الل١ِ سٌَٔ لِ الل١ِ ْطؼ ْ٘وب حطد

 ٗٛٓل ًِٛ العٍاد، يٗس ٗتٛٓل الصٕ َّ الل١ِ ٪ى ًَيِ ْٖ هٓطز ظٍاد ٍّصا ٮٗبّب، ظٍٛرِ الل١ِ ٍ٪ى
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 ٪ظٍاد ْٖ حطد الو٭هٌ٘ي يل٢ َٗٛى ٟ لٖٛ: »الوسل٢ٌ ث٘ي روبيٖ زٌٖٗ ّبم ٪هط تكجٕ٘

 .«ٍقطاً ٖؿَا ٮشا ٪زي٘بئْن

  تطرى ٚبًت السًَ٘ٗٔ، ٪هَضُ هي ٮلِ٘ ٍهب ٍظٍارِ حت٢ ٍ٪ًْبلِ الٌجٖ ٪َٖال ٚبًت لٗس ٍ

 510: ظ يٗبئسًب،                        

 الل١ِ ضسَل ظٍاد ٪ى اٛحٛبه٘ٔ الوٗبضًبت ْٖ الٓػل الَٗل ٫ٗت٘ٛن ٍٖس ٍالوسلو٘ي، لٞس٠م ثبلٌٓى

 .ٮٟ ل٘س ضطي٘ٔ س٘بسٔ ثساْى ٮٟ ٚبى هب اهط٪ٓ ثٛل ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢

 ظٍارِ ْٖ اٝس٠م ضسَل يل٢ ٗتحبهلَى ٍ٪ؾطاثْن اٟهطٗٛ٘ٔ الطسبل٘ٔ ٍالزوً٘ٔ ٌْسض للٗس ْلوب

 ٍاحت٘بلِ ٪ٍضٗبُ، ثبهط٪ٓ التَضآ زاٍز ظًب يي الكطِ ُٗؿ٢َى حن ظٍرْب، يي الوكلٗٔ ثعٌٗت الَارت

 ٖلجِ ٪هلي ال٠تٖ الوططٚبت الٌسب٧ هي ثبلوئبت التَضآ سل٘وبى ظٍاد ٍيي هًْب، للوَٛث ٖتلِ ْٖ

 التَضآ لَـ ظًب ٍيي اٛت٠ل، تلٙ يل٢ لٍٜحبى ْبذطٓ ثَ٘تبً لْي ٗجٌٖ ٪ذص لحس٘ الل١ِ يي

 ٮل٢ ٗطب٧ هي ْٗسٕ الل١ِ ٍ» الَحٖ ضربٟت يل٢ العٍض اْٝتطا٧ات هي شلٙ ٮل٢ ٍهب! ثٛطٗوتِ٘

 .«هستٗ٘ن غطاـ

 :الٛبْطٗي؟ هتكلجبت ٮل٢ ٗو٘ل هحوس ٚبى ّل

 ضٓبيتْب، ٗصٚط ٪ى هٌِ ٗكلجَى ٚبًَا ٨لْتْن ٮل٢ ه٘لًب هٌِ ٗطٍى الوططَٚى ٚبى لوب: الطسبل٘ٔ الزوً٘ٔ

 اٛحعاة سَضٓ ٢ْ َْضز ًْبُ، الل١ِ ٪ى ٍٗسيٖ شلٙ يي ٗطرى حن زيَتْن ٗز٘ت هب ٚخ٘طاً ْٛبى

 َٗح٢ هب ٍاتجى. حٛ٘وبً يل٘وبً ٚبى الل١ِ ٮى ٍالوٌبْٗ٘ي الٛبْطٗي تكى ٍٟ الل١ِ اتٕ الٌجٖ ٪ْٗب ٗب»

 !.يٌِ ًْٖ لوب شًجبً ٗٗتطِ لن ْلن( 2 -1: 33) «ضثٙ هي ٮل٘ٙ

 لت٠ شٍ ٗطٙ ْْل الجسْٗٔ، ذ٠ِ يل٢ ضسبلتْن ْٖ ٪روًَا ٫ًْٚن الطسبل٘ٔ الزوً٘ٔ ٍٗل: الوٌبنط

 ٚبى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن ضسَلٌب ٪ى التعٍٗط َجبض ٗستطّب ٟ التٖ الوًلَهبت ٪ٍؾح هي ٪ى

 ل٘لَ ح٘بتِ ق٘لٔ شلٙ يي ٗٓتط ٟ ثًجستْب، ٍتٌسٗساً لْب شهبً ٍ٪غلجْن اٛغٌبم ؾس ٍق٫ًٓ الطسل ٪ضس

 ٪غَلًب تطبضًِٗ ًَاحٖ سبئط يلِ٘ ٍٗٓطّو ٍ٪ذ٘طاً، ٪ٍلًب ضسبلتِ يٌَاى شلٙ ٚبى ٮًوب ثل ًْبض،

 .الوئ٩ت ثبلوئ٩ت الحٛ٘ن الصٚط ٨ٕ ثصلٙ ٍٗطْس ٚوب ٍْطٍيبً،

  ٪ى يل٢ ٗسل التططٗى، ثساٗٔ ْٖ س٘وب ٍٟ ٧ٚ، ضٖ يي الٌْٖ ٪ى لٛن ٖبل هي ٪ذ٘طاً ٍ

 511: ظ يٗبئسًب،                        
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 يل٢ زل٘لًب الوحهَض يي يجبزُ ٢ٌْٗ ٪ى الل١ِ يل٢ ٗزت ْْلّب شا٘، ٖجل ٗٗتطِْ ٚبى ثِ الوربقت

 .هستٗجلًب؟ التبض٘ ٗٗتطِْ ٍٟ الوٗتطِ ٗتطِٚ لٖٛ ِْ٘، ثبلوٌى ٍٮي٠هبً حصضُ،

 الوس٘ح٘ٔ تترصٍا ٍٟ الوس٘ح٘٘ي الوجططٗي ثتجط٘طات تُتطٍا ٟ الوسلو٘ي هي للسصد ٖ٘ل ْٯشا

 .هٌْن؟ غبضٍا ٪ًْن يل٢ زل٘ل شلٙ ٮى ْْل ضًبضاً،

 يلِ٘ ا٣ غل٢ الطسَل ٗطايٖ ٍ٪ٟ اٛزي٘ب٧، ٍٖػٔ التجٌٖ ذطأْ ٝثكبل تَقئِ الٌَاّٖ ّصُ ٮى حن

 السٌٔ رط١ا٧ هي اٛزي٘ب٧ ح٠ئل ًٛبح هي ٗستَحطَى الصٗي الوسلو٘ي هي السص١د ربًت ٨لِ ٍ

 الزبّل٘ٔ، السٌي تسي٘ن ْٖ ٗتهبّطٍى ٚبًَا ٍالوٌبْٗ٘ي الٛٓبض ٍ٪ى ْْ٘ن، تطسٛجت التٖ الزبّل٘ٔ

 هب، لحس٠ اٛزي٘ب٧ ح٠ئل ٖػٔ ْٖ هًْن ٗتوبض٢ ٪ى ١َْٗ ٚبى ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الطسَل ْلًل

 ٍٗؿكطثَا ٗت٫حطٍا ل٠٘ٛ الو٭هٌ٘ي، ٖلَة ٪يوبٔ ْٖ اٝٗوبى َٖات ٍتتطٚع اٝس٠م ٗت١َٗ حت٢

 .ْْ٘ن الوٌبْٗ٘ي ٪ٗسٕ يل٢ الٛٓبض هي الٌبضجٔ اٍٛل٢ الزبّل٘ٔ ثسيبٗبت

 ٮى الوٌبْٗ٘ي ٍ الٛبْطٗي تكى ٍٟ الل١ِ ٮتِٕ الٌجٖ ٪ْٗب ٗب: »ّبم َٗحٖ اٝلْ٘ٔ الًػؤ ٪زضٚتِ شا٘ ٮش

 يل٢ ٍتَٚل. ذج٘طاً تًولَى ثوب الل١ِ ٚبى ٮى ضثٙ هي ٮل٘ٙ َٗح٢ هب ٍاتجى. حٛ٘وبً يل٘وبً ٚبى الل١ِ

 تهبّطٍى ال٠ئٖ ٪ظٍارٛن رًل ٍهب رَِْ ْٖ ٖلج٘ي هي لطرل الل١ِ رًل هب. ٍٚ٘لًب ثبح ٢ٍٓٚ الل١ِ

 ْٗسٕ ٍَّ الحٕ َٗٗل ٍالل١ِ ث٫َْاّٛن َٖلٛن شلٛن ٪ثٌب٧ٓٚن ٪زي٘ب٧ٓٚن رًل ٍهب ٪ُهْبتٛن هٌْي

 (.5 -1: 33...« ) الل١ِ يٌس ٪ٖسف َّ ٙثبئْن ازيَّن السج٘ل،

 سٌٔ يل٢ ٍٖؿب٧ٖ ٛهطُ ٮًزبظاً ٮٗبّب الل١ِ ٍٗعٍرِ ثل زيِٟ٘، ظٗس اهط٪ٓ ثتعٍٗذ ٫ٗهط ٪ى ٮل٢ ٍ

 .هؿت ٍٚوب يطٗٗٔ ربّل٘ٔ

 الٌْٖ ّصا ٍهب حٗٔ، ٟ ٍٟ س٧َٚ سبثٗٔ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن لطسَلٌب شا٘ ٮش تٙ ْلن

 .ٍالوٌبْٗ٘ي الٛٓبض زيبٗبت ٗرط٢ ٪ٍ الٌبس ٗطايٖ ٪ى زٍى ثبٛهط الطسَل ْٗتن ٪ى ثساْى ٮل١ب

 512: ظ يٗبئسًب،                        

 ضربٟت رو٘ى ٪ى شلٙ ٗلعهْن ٮٗبُ الوٌْٖ اٖتطاِ ٨ٗٔ ٧ٚ ضٖ يي الٌْٖ تًتجط ٮش الطسَل٘ٔ الزؤً ٍ

 الَارجبت رو٘ى تطَٚا ٍ٪ًْن اٝلْبه٘ٔ، ٚتبثبتْن ْٖ يٌْب ًَْا ح٘ج اٙحبم، رو٘ى اٖتطَْا الَحٖ

 !.ثْب ٪هطٍا ح٘ج

 ًٗلن لٖٛ اٝلْ٘ٔ التطبضٗى ٪ٍل٘بت هي ّوب لٌْٖ ٍا اٛهط ٪ى ٍلْ٘ٓوَا َْ٘٘ن يي ْل٘طرًَا ٟ، ٮش ٍ

 !!!.ًجَٓ ٍٟ تططٗى ٠ْ ًْٖ ٍٟ ٪هط ٟ ٍٮش َٖهِ، ٍل٘جل٥ُْب ٪حٛبهِ ًج٠ٖ ٚل
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 (:ظ) الٌجٖ يٌِ ًْٖ هب ٮل٢ الًبهٔ الٌهط ٍرْٔ

 هًلَهٔ ّٖ التٖ ٍ٪هب ثبلَحٖ، ٮل١ب تًلن ٟ ٍهحطّهبت ٍارجبت اٝلْ٘ٔ التطبضٗى ْٖ ٌّب٘: اٛسّٗ

 ٚوخل يٌْب، ًِْ٘ ٪ٍ ثْب ٪هطُ ْٖ الًلٔ ّٖ ْوب -ال٧٠ًٗ ٪يٗل ٍَّ -هحوس س٘وب ٍٟ يبٖل ٚل لس١

 ٍالٌَاّٖ اٍٛاهط ًزس ٌّب٘ الوططٚ٘ي، ٪َّا٧ ٍاتجبو الط٘كبى قبئ يي ٍالٌْٖ الل١ِ ثكبئ اٛهط

 .الٗط٨ى ْٖ ٚخ٘طٓ الخبًٖ الٗج٘ل هي

 ٪ى حبل ٍالٛٓبض، الوططٚ٘ي ٪َّا٧ اتجبؤ يٌْب هحوس ًْٖ التٖ الؿطٍضٗٔ الًٗل٘ٔ الوحطهبت ْوي

 اٖتطاِْ ٮل١ب يٌْب لٌِْ٘ ه٢ًٌ ٠ْ ٮشاً ثبلوططٚ٘ي، ّْٛ٘ الوسلو٘ي ١َّ ٚبًت ٍٮى هحط١مٗ ال١َْ اتجبو

 هي رب٧٘ ثًسا هي ٪َّا٧ّن اتجًت لئي ٍ: »َٗٗل ٍٚوب ٚصلٙ، َْٗا٘ ٚبى ٪ًِ ٪ٍ شا٘ ٖجل لْب

: 17) «هرصٍلًب هصهَهبً ْتًٗس ٨ذط ٮلْبً الل١ِ هى تزًل ٟ( »145: 2) «الهبلو٘ي لوي ٮشاً ٮًٙ الًلن

 (.213: 26) «الوًصث٘ي هي ْتَٛى( ».. 39: 17) «هسحَضاً هلَهبً رٌْن ْٖ ْتلٖٗ( ».. 22

 ّصُ ْوب ٍشٗب٘ شا٘ ٮل٢ هبئلًب ٪ٍ الوططٚ٘ي ل١َْ تبثًبً ٪ٍ هططٚبً شا٘ ٖجل هحوس ٗٛي لن ْٯى

 .ثبلًصاة؟ الوْسٟزٓ الٌَاّٖ

 :تعيوَى هب ضَن ٍٗزٔ اتزبّبت اٙٗبت لْصُ ٮى١: الوٌبنط

 .ثبلَحٖ حبلخبً ت٫ٗ٘ساً ٍالٓكطٓ، الًٗل ثسل٘ل الو٭ٗسٓ -الحٗٔ -اًٛج٘ب٧ زيَات ت٫ٗ٘س هٌْب

 513: ظ يٗبئسًب،                        

 ثْن اًزصا لطرب٧ ٚبى ٍٮى ٮلْ٘ن ٍٗو٘ل ١َْٗ ٪ٍ الٌجٖ ٗت١جًْن ٪ى يي الٛٓبض ٪قوبو الٗكى هٌْب ٍ

 ٪ُغَل ٍّن ثْن ّْٛ٘ اتجبيْن ْٖ هْسٛز  تًبل٢ رٌبثِ هي ٖطثٔ َبٗٔ يل٢ الٌجٖ ٍ٪ى زيَتِ، ٮل٢

 .الؿ٠ل

 .ربضٓ ٗب ٍاسوًٖ ٪يٌٖ ٮٗب٘: ثًٌَاى الركبثبت ّصُ هخل ْٖ ٗربقت ٚبى ٪ًِ هٌْب ٍ

 ا٣ غل٢ ثِ ترتع ٪ى زٍى الٌبس ٮل٢ ٗجلُْب ٪ى يلِ٘ ٗزت ضسبل٘ٔ ٪ًْب ذكبثبتِ ْٖ اٛغل هٌْب ٍ

 َٖلِ اٛذ٘ط ّصا يل٢ ٍضبّساً..  هؿت هب ٚوخل يٌْب هحتسُ لًلَ٘ تطولِ ٟ ٍ٪ح٘بًبً ٨لِ ٍ يلِ٘

 ٍٮهب َ٘طُ حسٗج ْٖ ٗرَؾَا حت٢ يٌْن ٫ْيطؼ ٨ٗبتٌب ْٖ ٗرَؾَى الصٗي ض٪ٗت ٮشا ٍ: » تًبل٢

 (.68: 6) «الهبلو٘ي الَٗم هى الصٚط١ ثًس تًٗس ٠ْ الط٘كبى ٌٗٔسٌ٘ٙ

 ّصا ْٖ اُٛذط١ اٙٗٔ ٪ى حبل ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ الطسَل هى ٪ًِ ٌّب الركبة الهبّط ٮى ح٘ج

 تًٗسٍا ٠ْ ثْب ثْبٗستْع٪ ٗٔٛٓط الل١ِ ٨ٗبت سوًتن ٮشا ٪ى الٛتبة ْٖ ي٘ٛن ًل ٖس ٍ: »تَٗل الوزط١
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 رٌْن ْٖ ٍالٛبْطٗي الوٌبْٗ٘ي ربهى الل١ِ ٮى هخلْن ٮشاً ٮًٛن َ٘طُ حسٗج ْٖ ٗرَؾَا حت٢ هًْن

 (.140: 4) «روً٘بً

 سبلٓٔ هٛ٘ٔ ٪ًْب ثوب  اٍُٛل٢ اٙٗٔ ٮل١ب ل٘ست اٙٗٔ ّصُ ٖجل الٛتبة ْٖ الوسلو٘ي يل٢ الوٌع١ل ْٯى

 ْٖ ْبلركبة ٮشاً. َ٘طّب الوٗبلٔ ّصُ تؿن الٛتبة ْٖ ٨ٗٔ ًزس ٟ ًٍحي حٗٔ، ٟ هسً٘ٔ ٍتلٙ

 لٛبْٔ. ذكبة ٍلٌِٛ الهبّط، حست الطسَل لطرع ثبلٌسجٔ ٚبى ٍٮى...«  ض٪ٗت ٮشا ٍ» الوسٌٗٔ

 .«الٛتبة ْٖ يل٘ٛن ًعل ٖس ٍ» الخبً٘ٔ اٙٗٔ غطحت ٚوب الوسلو٘ي

 .هحوس؟ نْط ٪ًٗؽ الصٕ الَظض َّ هب

  ٪ْل٘س يٌِ، ٍؾًِ ٍالل١ِ هحوس نْط ٪ًٗؽ -ٚج٘ط ٮحن ٪ٕ -ٍظض ٌّب٘: الطسبل٘ٔ الزؤًْ

 514: ظ يٗبئسًب،                        

 ٪ًٗؽ الصٕ. ٍظض٘ يٌٙ ٍٍؾًٌب. غسض٘ لٙ ًططح ٪لن» اٙحبم ٗٗتطِ ٚبى ٪ًِ يل٢ زل٘لًب شلٙ

 (.3 -1: 94) «نْط٘

 حبهلِ يي ٗر١ّٓ ٟ حٗ٘ل، رول ًِٛ ٪ح٘بًبً لٞحن ٍاستً٘ط ٍٗتًت، ٗخٗل هب َّ لَُٗبً الَظض: الوٌبنط

 ٮش الطسبل٘ٔ ٍالزوً٘ٔ لٗطٌٗٔ، ٮل١ب لِ الوستًبض الو٢ًٌ يل٢ ٗحول ٠ْ ثٛبهلِ، الٗ٘بهٔ َٗم حٗلِ ٍٗهْط

 ٍتطْؽ الوزبظٕ ثًوٌِ ٌّب الَظض ترتع ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ السيهن ضسَلٌب هَّٖ تعّٗ٘ تطٗس

 اٙٗبت س٘بٔ ٪ى ٍضَن هزبظ، زٍى ٌّب الحٗ٘ٗٔ ٨ٗبت نَْض ضَن الحٖٗ٘ٗ، الو٢ًٌ ثطْؽ الحٗ٘ٗ٘ٔ

 :ٗلٖ ٚوب الوزبظ ّصا ٗطْؽ ضثبقْب ٍغحِ

 يي ٍٗطْى َٗؾى ٟ الصًت ْٯى الَؾى ٟ الُٓط شٚط الوٌبست لٛبى ٮحوبً ٌّب الَظض ٚبى لَ -1

 .الًَٗثٔ ح٘ج هي ٪حطُ ٍٗوح٢ ُٗٓط ٍٮًوب غسٍضُ، ثًس الوصًت

 ْبلوصًت التحل٘ٔ، يل٢ هتٗسهٔ التعٚ٘ٔ ْٯى الػسض اًططاح يل٢ ٗٗسم ٪ى ٗزت ٮحوبً ًَِٚ يل٢ -2

 ٪ذ٘طاً، ٍال٘ٗ٘ي اٝٗوبى ثحل٘ٔ ٍٗحل٢١ غسضُ ٗططح حن ٍٗٔكْٛط، ٪ٍلًب شًجِ ُٗٔٓط غسضُ ضطح ٗٔطاز الصٕ

 !.تٌهِ٘ٓ ٖجل الٌتي الٗصض الحَؼ ٮل٢ الػبْٖ الوب٧ ٗطسل ٚوب ض، «اٛ ًٗٛس ٪ى ٟ

 ٍهسًَٗبً، زائٌبً التزبضٓ ٪حٗبل التبرط َْظض هًٌبُ، يل٢ ثٌ٘ٔ ٖطٌٗٔ ٍهٌعلتِ ثوحتسُ الَظض ْبيل ٮى -3

 الًلوٖ ٍارجِ يلِ٘ ٗولِ٘ هب الًبلن ٍٍظض الوولٛٔ، ٪ُهَض ٍ٪حٗبل الس٘بسٔ ٪يجب٧ حولِ الَظٗط ٍٍظضض

 ٍظض حن..  ٪تًبة هي ٍٗتًجِ ٪حٗبل هي ٗحولِ هب الحوٛبل ٍٍظض حَلِ، الوحتطسٓ الزوبّ٘ط ٪هبم

 ٍهب ٗحٕ، ٚوب لٞغ٠ح ٍٗطسل ٗ٭هط لن ٍَّ الوزتوى ْسبز هي ضسبلتِ ٖجل ًٗبًجِ٘ هب الطسَل
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 ّصُ ْٖ يلِ٘ تْزن ٍهٌب٨ٍت هًبضؾبت ٍهي الل١ِ ٮل٢ السيَٓ هي ثًسّب، الطسبلٔ حول ٗخٗلِ

 .السج٘ل

 ٍظض ٚبى نْطُ ٪ًٗؽ الصٕ الطسَل ٍظض ٪ى ضٗت زٍى تَحٖ ٍالوَؾَو الحٛن هٌبسجٔ ٍ

  الل١ِ ّجبُ ٪ى ٮل٢ ضسبلتِ ٍق٘لٔ ٗطسل ٪ى ٖجل ٍالورلَٔ الربلٕ ٪هبم الْبهٔ الوس٭ٍل٘ٔ

 515: ظ يٗبئسًب،                        

 .ْطائؿْب هي ٮلْ٘ب ٍهب ٍزْبيبً ٍزيبٗٔ زيًَٓ الطسبلٔ ٪يجب٧ حول ْٖ ًٗبًٍِ ٪ّلِ هي ٍظٗطاً

 الخ٠ث الٗطائي ّصُ ٪ى ٮل١ب ٖطٌٗٔ، ٪ٗٔ ٮل٢ الحٖٗ٘ٗ هًٌبُ يل٢ الَظض حول ْٖ ًحتبد ٟ ٌٚب ٍٮى ّصا

 ... تعٗ٘ٓبً الوزبظ احتوبل تعٗس هوب

 :ثًسّب ٍظض الطسبلٔ ٖجل ٍظض

 هي ٗطاُ هب ٛرل ًٗبًِ٘ ٚبى ٍهب ٍٗزْسُ، ٍٗخٗلِ ٍْٗوِ ُٗوِ ٚبى هب َْْ الطسبلٔ ٖجل ٪هبٍظضُ

 شلٙ هي ٗتزطّو الزبّل٘ٔ، الجبقلٔ ٍيجبزاتْن الٗج٘حٔ ٍيبزاتْن الوطزٗٔ ٍ٪َّائْن الٌبس ؾ٠ل

 ٍيسم ضثِ، هي اٛهط ٫ٗت ٍلوٛب لَحستِ هَْٖٓن، ٍتعّٗ٘ هًٌْن يل٢ ٗٗسض ٪ى زٍى الٌٛس َػع

 .تطَوْن ٍحزذ ث٩ٗبت تعٍٗسُ

 ٛيجب٧ٙ هًبً٘بً الٌبس، ؾ٠ل هي هستَحطبً اظهي هي هسٓ حطا٧ َبض ٠ٍٗظم الًعلٔ ٗحت ٚبى لصلٙ

 ضطح حت٢ الَاسًٔ، ضحوتِ ٍلكِٓ الل١ِ لٓطد هٌتهطاً الػسض، ٍؾٕ٘ الح٘طٓ ٍيسط الوجطح الْن ّصا

 .يسطُ لِ ٍٗسط شٚطُ ٍضْى ٍظٗطُ هي يٌِ ٍٍؾى غسضُ الل١ِ

 اٝهتٌبى، ٌٗبْٖ ْٯًِ الطسبلٔ يي يعلِ ل٘س يٌِ ٍٍؾًِٔ الرتو٘ٔ الطسبلٔ ٍظض َْْ الطسبلٔ ثًس ٪هب ٍ

 ٪ُهتِ ٍيل٢ يلِ٘ ًٗؤ شلٙ ْٖ ٛى ٍْطٍؾِ، ٪حٛبهِ يي ٌٗٗؽ ث٫ى ٟ يبتِٗ، يي ترِٓ٘ٓ َّ ثل

 اٛذ٘ط الطسبلٔ ّصُ هي الُطؼ ٌٗبْٖ هٌػجِ ٌٗبْٖ ٍّصا الًبلو٘ي، ثحبربت ٍْبئِ ٍيسم زٌِٗ ْٖ

 .تطولِ ٪ى ٮل١ب ٚوبلًب تطص ٟ ٪ى ٗزت التٖ

 ظٍ٘ز ٚوب ًٗبًٍِ ٚوخلِ ٍظٗط ثٌػت ٮل١ب الططّٗ يبتِٗ يي الطسبلٔ ٍظض ترّٓ٘ ْل٘س شا٘ ٮش

 :زي٢ ثًسهب ّبضٍى ث٫ذِ٘ هَس٢

 ٍظٗطاً لٖ ٍارًل. َٖلٖ َْٗٓٗا. لسبًٖ هي يٗسًٓ ٍ٪حلل. ٪هطٕ لٖ ٍٗسط. غسضٕ لٖ اضطح ضة» 

 ٮًٙ. ٚخ٘طاً ًٍصٚط٘. ٚخ٘طاً ًسجحٙ ٖٚ. ٪هطٕ ْٖ ٍ٪ضطِٚ. ٪ظضٕ ثِ اضسز. ٪ذٖ ّطٍى. ٪ّلٖ هي

 ٗب س٭لٙ ٪ٍُت٘ت ٖس ٖبل. ثػ٘طاً ثٌب ٌٚت
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 516: ظ يٗبئسًب،                        

 (.36 -25: 20) «هَس٢

 يلٖ ثَظٗطُ ٍظضُ يٌِ ٍٍؾى ٪هطُ لِ ٍٗسٛط ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس غسض الل١ِ ضطح شا٘ ٮش

 ح٘ج الولُٙ ٍظض الوٓلٙٙ يي ٗرّٓ هي الَظٗط ْٯى الوٗسس، ًٍٓسِ ٍهخلِ ٪ذِ٘ الس٠م يلِ٘

 !.ثَظاضتِ هلِٛ يٌِ ٌٗٗؽ ٪ًِ ٟ ٚططٗٙ، ٪هطُ ْٖ ًٗبًٍِ

 ثبلٌٓس ٍيبًٍِ الطربل، هي ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ اٛيهن ثبلطسَل ٨هي هي ٪ٍ٘ل الس٠م يلِ٘ يلٖ ٍ

 لطسٓ يجبزتِ هحطاة ْٖ ٖتل ٪ى ٮل٢ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ ٍْبتِ ٍثًس هًِ هٗبٍهٔ ق٘لٔ ٍالٌٓ٘س

 .الل١ِ شات ْٖ ٍتٌوٜطُ يسلِ

 الوحوسٗٔ الخبً٘ٔ الٌسرٔ َْْ ٗٓبضِٖ، ٟ الػٌَ هي ٚبلػٌَٟ ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هًِ ٚبى لٗس ٍ

 الل١ِ ٮل٢ ٍالسيَٓ ٍالزسال ٍالٌؿبل التؿح٘ٔ ه٘بزٗي هرتلّ ْٖ اٝس٠م لطسَل اٍٛل ٍالووخل

 ... الحسٌٔ ٍالوَيهٔ ثبلحٛؤ

 التٖ اٍٛظاض ٟ الس٠م، يلِ٘ يلٖٞ ٍهوخ٥لِ هخ٘لِ ٮل١ب ٍظٗطُ ٍٟ الطسبلٔ، ٍظض ٮل١ب ضسَلٌب ٍظض ْوب ٮشاً

 .الل١ِ ٪ًج٘ب٧ ٚطاهٔ هي ٍهسَٜا ٚوب الطسبل٘ٔ الزوً٘ٔ تَْاّب

 الًٗل هي ٗٛي لن ٨لِ ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ٚطاهٔ هي ٗوس٘ هب يل٢ زالٔ اٙٗبت ّصُ ٚبًت لَ حن

 يل٢ الًبلن ٪روى ٍٖس  الًهو٢ ٨ٍٗتِ الربلسٓ هًزعتِ َّ الصٕ ٚتبثِ ْٖ -تعيوَى ٚوب -ٗرتلْٗب ٪ى

 .تٍَْى هب يل٢ ْْ٘ب زٟلٔ ٠ْ ٮشاً ض٪ِٗ، ٍٮتٗبى يٗلِ ٚوبل

 :الٗط٨ى ْٖ اٛيهن الطسَل

 ٗػِٓ ح٘ج ٖجل، هي الل١ِ ٪ًج٘ب٧ ْٖ تَرس هب ضص التٖ الٓصٓ ثبلٗ٘ن ضسَلِ ٗػّ الٗ٘ن ٚتبة شلٙ ٍ

 :ٗلٖ ٚوب ًوبشد ٍٮل٘ٛن الطسبل٘ٔ ث٘ئٔ ٗستًطؼ يٌسهب هوٛي ٚوبل ٚوبل ثٛل

 يل٢ ٗولٖ الوٛلٓ٘ي، ٚبْٔ ٮل٢ ضسَل َّ ٚبى ٚوب الطسل، ٮل٢ ضسَلًب الًه٘ن ًجِ٘٘ الٗط٨ى ًٗتجط

 ٚوب يلْ٘ن ٪ذصُ ٮل٠ْٖ ّبم٠ ه٘خبٔ ْٖ ٍشلٙ ثطسَلْب، ٪ُهٔ ٚل ٮٗوبى ثِ ٗ٭هٌَا ٪ى اًٛج٘ب٧

 517: ظ يٗبئسًب،                        

 :َٗٗل
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 هًٛن لوب هػسٔ ضسَل رب٧ٚن حن ٍحٛؤ ٚتبة هي ٨ت٘تٛن لوب الٌج٘٘ي ه٘خبٔ الل١ِ ٪ذص ٮش ٍ» 

 هًٛن ٍ٪ًب ْبضْسٍا ٖبل ٪ٖطضًب ٖبلَا ٮغطٕ شلٙ يل٢ ٍ٪ذصتن ٧ٓ٪ٖطضتن ٖبل ٍلتٌػطًِ ثِ لت٭هٌيّ

 (.81: 3) «الطبّسٗي هي

 الٌج٘٘ي ٪ىّ ٍٟ ثٗطٍى، ثًسُ ثبلوًجَث س٘وب ٍٟ ٨ذط ثطسَل اٝٗوبى يلِ٘ ٗٔول٢َ ضسَلًب ًزس ٟ ٍ

 ضسَل ٪ًِ ٚوب ٖجلِ، ثًٔخَا ٪ًْن ضَن ٮلْ٘ن ضسَل ٪ًِ ٍٟ ًٍػطتِ، ٮق٠ٖبً ثِ اٝٗوبى يلْ٘ن ه٫ذَش

 ... السٗي َٗم الوٛلٓ٘ي يبهٔ ٮل٢

( الٌج٘٘ي) رب٧ٚن حن» ٮلْ٘ب، ٍهب الجبضئ اٙٗٔ ّصُ ْٖ ٚوب اٝس٠م ضسَل ٮل١ب ٚصلٙ ضسَلًب ًزس ٟ

 .«ٍلتٌػطًِ ثِ لت٭هٌي هًٛن لوب هػسٔ ضسَلٌ

 .الوطسل٘ي؟ ث٘ي -اٝلْٖ -ٍاٛذ٘ط اٍٛل العي٘ن ٪ًِ ٮل٢ ضهعاً ّصا ٪ل٘س

 .٪هتِ؟ هي الٌجَ٘ى ًٗتجط حساً الطسبل٘ٔ ٍهٌعلتِ هحتسُ ْٖ ثبلٌٍ ٪ًِ ضهعاً ّصا ٪ل٘س

 هي ٪ٍتَا لو٘ب ه٘خبِٖ الٌج٘٘ي يل٢ ه٫ذَشاً الطسبل٘ٔ، الًَْز قَال ضسَلًب لًَِٛ ًجطاسبً ّصا ٪ل٘س

 .هجًخبً؟ ٨ٍذطّن ه٘خبٖبً ٪ٍلْن َْْ ٍحٛؤ، ٚتبة

 .الربلسٓ؟ ضسبلتِ زيَتِ ًحَ تٌحَ ّبه٘ٔ ًبح٘ٔ هي ٚبًت ٍزيَاتْن ضسبٟتْن ٪ى ثطّبًبً ّصا ٪ل٘س

 الل١ِ غٌى هب ٚل ٗسط٢ ثْب٧ٗ الل١ِ ضسَل ٮى لٛن ٪َٖل لصلٙ: ... »الس٠م يلِ٘ الوس٘ح َٗٗل ٍٚوب ّصا

 .ٍالوحجٔ الرَِ ضٍح. ٍالَٗٓ الحٛؤ ضٍح. ٍالوطَضٓ الْٓن ثطٍح هعزاًع ًِٛ. تٗطٗجبً

 التٖ. الػجط اللكّ ضٍح. ٍالت١َٗ الًسل ضٍح. ٍالطحؤ الوحجٔ ثطٍح هعزاى. ٍاٝيتسال التجػ٘ط ضٍح

. الًبلن ٮل٢ ِْ٘ س٫٘ت٢ الصٕ العهي ثًس هب. ذلِٗ لسبئط ٪يك٢ هب ٪ؾًبِ ح٠حِ الل١ِ هي هٌْب ٪ذص

 ض٪ٗتِ ٍلوب. ًجَٓ ثطٍحِ ًٗكْ٘ن الل١ِ ٛى. ًجٖ ٚل ض٨ُ ٚوب اٝحتعام لِ ٍٖسهت ض٪ٗتِ ٪ًٖ غسًَٖٖ

 :ٖبئلًب يعا٧ٖ اهتٜت

 518: ظ يٗبئسًب،                        

 ًج٘٘بً غطت ّصا ًلت ٮشا ًٖٛ. حصائٙ س٘ط ٪حل١ ٪ى ٪ّلًب ٍل٘زًلٌٖ هًٛن الل١ِ ل٘ٛي! هحوس ٗب» 

 (.33 -19: 44 ثطًبثب) «الل١ِ ضٛط ّصا ٗسَو ٖبل ٍلوب. الل١ِ ٍٖسٍس يه٘وبً

 ٍ: »َٗٗل ٍٚوب ٪ٗؿبً اٙذطٓ ْٖ الطْسا٧ ضْ٘س ٍَّ ثل ْحست، زً٘بُ ترع ٟ الوٌعلٔ ٍّصُ... 

 الٛتبة يل٘ٙ ًٍعلٌب ّ٭٧ٟ يل٢ ضْ٘ساً ثٙ ٍرئٌب ٪ًٓسْن هي يلْ٘ن ضْ٘ساً ٪ُه٘ٔ ٚل ْٖ ًجًج َٗم
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 ثطْ٘س ٪ُهٔ ٚل هي رئٌب ٮشا ّْٛ٘( »89: 16) «للوسلو٘ي ٍثطط١ ٍضحؤً ٍّس١ٖ ٧ٚ ضٖ لٛل تج٘بًبً

 (.41: 4) «ضْ٘ساً ّ٭٧ٟ يل٢ ثٙ ٍرئٌب

 ًجْ٘٘ن، َْْ ٪ْؿلْن َّ ٮًوب -السً٘ب ْٖ ٚوب -الٗ٘بهٔ َٗم ٪ُهٔ ٚل ٪ًطْ٘س ضٙ ٗطٗجِ ٟ هوب ٍ

 .ٮق٠ٖبً الطْسا٧ الٌج٘٘ي ث٘ي اٍٛل الطٍحٖ العي٘ن َْْ الطْسا٧ ضْ٘س ٚبى ٮش اٝس٠م ٍضسَل

 .يٌسًب؟ الوٗجَلٔ اًٝز٘ل٘ٔ التًبل٘ن يي ٗرتلّ الصٕ الورتلَٕ اًٝز٘ل ٍّصا لٌب هب: اٛسّٗ

 زٍى يٌِ، ًٗجٟط ٪ى ٗحٗت الصٕ ٚتبثِ شا َْْ ٚتبة للوحس٢ ٚبى ٮى! ٪ستبش ٗب هِ: الٛتبثَ٘ى الك٠ة

 شٚطٗبت ْٖ اٛستبش الط٘د ْػ٘ل ٍٖس سبحتِ، هي ٍتٌبل ٚطاهتِ هي توس الت٢ اُٛذط١ الٛتبثبت

 1.ثطًبثب ٮًز٘ل يي يٌسًب هٗجَلٔ هستٌسٓ ث٘ئٔ الٗطٍى يجط اًٛبر٘ل

 ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس ثحٕ ٍتػطٗحبت ثطبضات تَرس ٪ى الوْن ٍٮًوب ٍٮلِ٘، ٮل٘ٛن شا٘: اٛسّٗ

 !.الًتٕ٘ الًْس ٚتت ٍٚصلٙ ًػسْٖب، ًحي التٖ اُٛذط١ اًٝز٘ل٘ٔ الٛتبثبت ْٖ ٨لِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لو٘ٔ الوٗبضًبت . ْٖ 1 ٔ اًل تب٘ث ي ٍاٛل ٍٗٔ الٛتت ٘ث  السوب
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  الجطبضات

 

 :الوٗسسٔ ٚتت ْٖ اٛيهن الطسَل شٚطٗبت

 التحطٗٓبت هي الَْ٘ط ضَن الَحٖ ٚتبثبت هي ًستًطؾْب ًػَظ ٌٍّبلٙ ٪رل: الوٌبنط

 ضربٟت ٍنبئّ ّبه٘ٔ هي ٚبى ْلٗس ٧ٗ، ضٖ ٗستطُ ٟ الل١ِ ًَض ْٯى ٮغكسهتْب، التٖ ٍاٝذت٠ْبت

 .هعٗس ٍْْ٘ب الٌجَات رو٘ى تزوى ذتو٘ٔ ذبلسٓ ثٌجَٛٓ التجط٘ط الَحٖ

 .هج٘ي ٚتبة ْٖ ٮل١ب ٗبثس ٍٟ ضقت ٍٟ ٧ٚ ضٖ ٚل تج٘بى ْْ٘ب يبهٔ ٪ثسٗٔ ضسبلٔ

 .السبلٓٔ ٍالٌجَات للَٟٗبت ٚبٛغل ّٖ الُبٗٔ، حت٢ الوحبهس توى ذبلسٓ هحوسٗٔ ٚل٘٘ٔ ٍٟٗٔ

، ٍلي ٗحطِ لن ٖٟ٘ن ْص٦ ٚتبة ْٯل٢  الر٠ْبت ْٖ ٮلِ٘ ٗطرى ٍ٪غلًب ًٍجطاسبً هتطاسبً ٗج٢ٗ ثل ٗحط١ِ

 .ثًس ٍهي ٖجل هي التططًٗ٘ٔ الْساهٔ

 هي لْن ٗحٕ لوب ٍتحٕٗ٘ الٌج٘٘ي ٚطاهٔ يي ٍشٍزٗ الطسبل٘ٔ، للح٘بٓ استجٗب٧ٗ ْْ٘وب ٍٚتبة ًجَٓ ٮل٢

 .ٮلْ٘ن ئعَٗت التٖ العٍض لْٞتطا٧ات ٍتعّٗ٘ الَٟٗٔ هٗبٟت هرتلّ

 اٝلْ٘ٔ، التطبضٗى الوطسل٘ي يبهٔ ٮل٢ ّبهٔ ثَٓائس تطرى للوجططٗي ثبلٌسجٔ ًػطٌٓ الجطبضات ّصُ ْٖ

 ثْب ٫ٗتٖ للجٌ٘٘بتبلتٖ ت٫ٗ٘س ٍ٪ذ٘طاً ٪ًج٘ب٬ّن، ثِ ٨ٍهي غسِٖ٘ ثوي ٗ٭هٌَا ٪ى الٛتبة ٪ّل يل٢ ٍحزٔ

 لتعٍٗس الجطبضات تلٛن يي ٢ٌَٖ ْٖ الصات ثٌٓس َّ ٚبى ٍٮى الوحوسٗٔ الرتؤ الطسبلٔ غبحت

 .الٛبْ٘ٔ ثبلحزذ الوحوسٗٔ الطسبلٔ

 لوي ًَضاًثَْضاً، ٮل١ب السَّض هطّ يل٢ تعزاز ٍٟ العهي هى توطٖ ذبلسٓ ثوًزعٓ ه٭ٗس ًٍِٛ ٪رل

 .ضْ٘س؟ ٍَّ السوى ٪ل٢ٗ لوي الًو٘ب٧، الزبّل٘ٔ التٗبل٘س يي ٗتحلّل

 اٝس٠م ضسَل» ٚتبثٌب ْٖ: الٛتبة ّصا ثحَث قَال ٌٚب ٚوب الحَاض ثػَضٓ الجطبضات تلٛن ْٯل٘ٛن

 الطسَل ثحٕ السبٍٗٔ الٛتت هي ثطبضٓ ٍذوس٘ي تسًٔ حَالٖ ٗؿن الصٕ «السوبٍٗٔ الٛتت ْٖ

 ٍالٛتبث٘ٔ الًلو٘ٔ «الوٗبضًبت» ّصا «يٗبئسًب» يل٢ ٖسهٌب ٍٚوب ٨لِ، ٍ يلِ٘ ا٣ غل٢ هحوس اٛيهن

 .السوبٍٓ الُٛتت ث٘ي

  اٛضطِ الٌزّ. الػبزٖٖ هحوس: الوططْٔ ٖن

  الػبزٖٖ هحوس. ز 2934425: تلَٓى
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  واألعالم المصادر فهرس

 

 :«الٛطٗن الٗط٨ى» 

 ٍثًؽ هَس٢ ٮل٢ هٌسَثٔ اٟيساز، اٍٟٗبى، الحطٍد، التخٌ٘ٔ، التَٛٗي،: التَضات٘ٔ الروسٔ اٛسٓبض

 .اًٛج٘ب٧

 اًٟطب٧ ًط٘س اٛهخبل، زاٍز،: هعاه٘ط ٮسطائ٘ل، ثٌٖ ٪ًج٘ب٧ ٚتت: الٗسٗن الًْس التَضآ، هلحٗبت

 حجَٗٔ، ًبحَم، ه٘رب، َّضى، زاً٘بل، حعٖ٘بل، اضه٘ب، هلَ٘، غوَئ٘ل، ًحو٘ب، ضايَث، لسل٘وبى،

 .ه٠ذٖ حزٖ، غٌٓ٘ب،

 :ٍالتبثً٘ي الحَاضٗ٘ي ٮل٢ الوٌسَثٔ اًٛبر٘ل

 .هطٖس لَٖب، َٗحٌب، هت٢،: ٮل٢ هٌسَثٔ اٛضثًٔ، اًٛبر٘ل

 .ٍَ٘طّن ثكطس ثَلس، َٗحٌب،: ٍسَاّن الحَاضٗ٘ي هٛبت٘ت

 .الٗسٗس ثطًبثب: ثطًبثب اًز٘ل

 :الَٟزٓ ٍاًز٘ل الكَٓلٔ اًز٘ل

 .َٚزالًَس ْ٘لجس: ْ٘لجس هٛبضٓبت

 .حساز اٟستبش: ٍالٛتبة الٗط٨ى

 .اٟلوبًٖ ٌْسض السٚتَض الٗس٘س: الحٕ ه٘عاى

 .اٟهطٗٛ٘٘ي الوطسل٘ي روً٘ٔ: الْساٗٔ
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 .ثطًطزٍس الٗسٗس: الو٠حهٔ

 .ثَست ٖس السٚتَض: الوٗسس ٚتبة ٖبهَس

 .پبقط ثطٍْسَض: ٍْطٍيْب الوس٘ح٘ٔ السٗبًٔ ٪غَل

 .السطٗبًٖ ضلحت رطرس ْسَٗٓس الرَض: ٍالسٗي ٍالًلن الػٌبئ ْٖ الٌز١َ

 .السهطٖٗ َٗحٌب الٗسٗس: ٍالسٗي ٍالًلن الػٌبئ ْٖ الٌز١َ

 .ْطث٘ٔ ْطًس٘س اٛة: التزسس

 .اٙلوبًٖ اٍث لَزٍٗ: الًٗبئسٕ ال٠َّت يلن هرتػط

 .تَهب الٗسٗس ٠ّ٘ضَٗس، تطتل٘بى،: الًٗبئسٕ ال٠َّت يلن هرتػط

 .اٍَسكٌَ٘س الٗسٗس: الًٗبئسٕ ال٠َّت يلن هرتػط

 .السهلَرٖ ْبضٍٔ: الوس٘ح الس٘س ح٘بٓ

 .هَضٗس: الٗسٗؤ الٌْسٗٔ اٙحبض

 .زٍاى: اٛذ٘طٓ السٗبًبت ْٖ ٗوبحلْب ٍهب ٍاًٟز٘ل التَضآ ذطاْبٓ

 .الج٘طٍتٖ التٌ٘ط قبّط هحوس يٌِ ٌٗٗلِ: ٚج٘تب

 .٪لي: الٌْس

 .ْبثط هستط: الَحٌ٘ٔ ٪غل

 .ستًَس ّلسلٖ هستط: ٍالًٗل اٟٗوبى

  ثًََٗٙ: الوػطٗ٘ي ايتٗبز

 .ْ٘سٙ: ٍهرتطيَّب الرطاْبت

 .حساز اٟستبش!: ًػطاً٘ٔ زيَٓ الٗط٨ى

 .زٍاى: الٗسٗؤ السٗبًبت

 .ّ٘زي: الٗسٗؤ السٗبًبت

 .ز٠ًٍة هسَ٘: اًٟٛلَسٛستي

 .ثٌػَى: اًٟسبى اثي

 .ثبضذَست: الًجطاًٖ الٗبهَس

 .ً٘ت: الَحٌ٘ٔ ٍالرطاْبت الٗسٗؤ الػٌبئى
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 .ٌٚ٘ٛسجطٍ اللَضز: الٗسٗؤ الوٛس٘ٙ ٨حبض

 .سَٛٗط: الح٘ٔ ضهع

 .ْلٙ هستط َٚز، السٚتَض ثطستس،: الح٘ٔ ضهع

 .حساز اٟستبش: الوس٘حٖ اٝس٠هٖ الحَاض

 .اٙضَضٕ زاٍز اٟحس يجس اٟة: ٍالػل٘ت اًٟز٘ل

 .اًٟزل٘عٕ غبل رطرس: اٟس٠م ْٖ هٗبلٔ

 .الٓلسكٌٖ٘ اث٘ٓبى: الْطقٗبت ْٖ الطبهل

 .َّ٘: َّ٘ ضحلٔ

 .ثٌػَى: الو٠٘ الوس٘ح

 .ْطَٚغَى: ٍا٢ًْٛ الطزطٓ

 .الٌٛسٕ الوس٘ح يجس: اٟس٠م ٌٗبث٘ى

 .اًٟكبٖٚ غ٘س اسّٗ الطاّت ثَلس: اٟس٠م ٌٗبث٘ى

 .السَ٘قٖ السٗي ر٠ل: ثبلو٫حَض التٓس٘ط ْٖ الوٌخَض السض

 .الجحطاًٖ الحَٗعٕ: الخٗل٘ي ًَض

 .الكجبقجبئٖ ال٠ًهٔ: الو٘عاى

 .الػسٍٔ: اٛذجبض هًبًٖ التَح٘س،

 .اًٟٛ٘لعٕ هٌٍ الٛبضزٌٗبل: اٛثسٗٔ ٌَْٚت

 .َٚٚس رَضد الٗس: الٗسٗؤ السٗبًبت

 .ث٘س اسلٖ ٌََٚٗ٘، الوسَ٘ اْٚبضى،: الٗسٗؤ السٗبًبت

 .ث٘ل: ثَشا تبضٗد

 .هَلط هٛس: السٌسٛطٗت٘ٔ اٙزاة تبضٗد

 .ثٖ السٚتَضٍت هَضٕ،: الرطاْبت

 .ثبّل لَقط، َّة، استبى زٗي: الرطاْبت

 .ّوٌس السٚتَض: الرطاْبت

 .ّوٌس السٚتَض: زضچطزٌٗت زٍالٖ تٓس٘ط
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 .ثطتطاًسضسل: الُطث٘ٔ الٓلسٓ٘ٔ تبضٗد

 .َّضى: َّضى تٓس٘ط

 .َّضى: الحَاضٗ٘ي ايتٗبز الٌػبضٕ، غ٠ٓ

 .َّضى: ٖت٘ٗ٘وسَى

 .اٍضٗزبًس ٚطٗستَم، اٚل٘وٌؿس، لَحطَٗس،: ٖت٘ٗ٘وسَى

 .الوستجػط اٟس٠م ْرط غبزٔ هحوس: اٟي٠م اً٘س

 .اٟلوبًٖ ثًَس شٕ اضتست الوَسَ٘ هَسْ٘٘ن،: اٟي٠م اً٘س

 .اٟلوبًٖ ثًَس شٕ اضًست الوَسَ٘: الٌػطاً٘ٔ السٗبًٔ تبضٗد

 .هلوي: الحٕ الٌػطاً٘ٔ ٪ٕ اٟس٠م

 .لٌ٘هي ث٘طبة الٗس: الػل٘ت ٪ّل يل٢ الطز ْٖ اٟضٗت تحٓٔ

 .الجحطاًٖ ّبضن الس٘س: الجطّبى

 .اٟغْٓبًٖ الطاَت: الٗط٨ى هٓطزات

 .اٟغْٓبًٖ الطاَت: الًطة لسبى

 .الج٠َٖ اٟهبم: الوسضس٘ٔ الطحلٔ الْس١،

 .الْطٍٕ: الجَشٗٔ الًٗبئس

 .الج٘طٍتٖ التٌ٘ط قبّط هحوس: ٍالوس٘ح٘ٔ الَحٌ٘ٔ الًٗبئس


