
 سدقلا حورلا دض تاءاس"ا

 ةسينكلا يف حورلا لمع وه امو حورلا وه نم مهفن نآ 7ًوأ انيلع ،سدقلا حورلل تاءاس'ا مهفنل
 قلاخ وه ُهYنأ ىرن ، ةفلتخم فئاظو يف رهظي )٤ :٦ ةينثت( دحاو ٌهلإ كانه َنآ مهفن امدنع . انتايح يفو
 ، )صلخgا( نب'ا يف ، )قلاخلا( بأك ةيرشبلل هسفن فشك . ةYيحلا تانئاكلا لكو ، ضر[او تاوامسلا
 فوس . ةددحم فادهأ لج[ انkمي ثيح iا ةيلمع وه سدقلا حورلا .)نكاسلا حورلا( سدقلا حورلاكو
 . كلذب مايقلل iا وعدت يتلا بابس[ا ىلإ رظنن

هحورب <ا ان>مي اذا8 لوح بابس2ا ضعب
 َناَك ِْنإ :َكَل ُلوَُقأ Yقَحْلا Yقَحْلا« :ُعوُسَي َباََجأ  )٥ :٣ انحوي( . iا توكلم يف دلون حورلا لtخ نم

.iYِا َتوُكَلَم َلُخْدَي َْنأ ُرِدْقَي 7َِ حو|رلاَو ِءَاgْا َنِم ُدَلوُي 7َ ٌدََحأ
 ىَلَعَو ٍةYيِطَخ ىَلَع َمَلاَعْلا ُت�َكبُي )سدقلا حورلا( َكاَذ َءاَج َىتَمَو )٨ :١٦ انحوي( . ةبوتلل حورلا اندوقي

.ٍةَنُونْيَد ىَلَعَو �رِب
 ٌحَرَفَو ٌمtََسَو �رِب َوُه ْلَبً ابْرُشَو tًَْكأ iِا ُتوُكَلَم َسْيَل َْن[ )١٧ :١٤ ةيمور( .انيلإ ىوقتلا حورلا لخدي

 .ِسُدُقْلاِ حو|رلا يِف
 ىَِلإ ْمُكُدِشْرُي َوُهَف �قَحْلا ُحوُر َكاَذ َءاَج َىتَم اYَمأَو  )١٣ :١٦ انحوي( .قحلا عيمج ىلإ حورلا اندوقي

.ٍةَيِتآ ٍروُُمأِب ْمُكُرِبْخُيَو ِهِب ُمYلََكتَي ُعَمْسَي اَم |لُك ْلَب ِهِسْفَن ْنِم ُمYلََكتَي 7َ ُهYَن[ �قَحْلا ِعيِمَج
 ٍدِحاَوٍ حوُرِب َانَعيِمَج َانYَن[ )١٣ :١٢ سوثنروك ١( .حيسgا ٍدسج ىلإ اندحويو سدقلا حورلا اندمعي

ً.ادِحاَوً احوُر َانيِقُس َانُعيِمَجَو ً.اراَرَْحأ َْمأً اديِبَع َ��يِناَنوُي َْمأ اYنُكً ادوُهَي ٍدِحاَو ٍدَسَج ىَِلإ اَنْدََمتْعاً اضَْيأ
 )١٨ :٦ سسفأ( . حورلاب ةtصلا وه ةعباسلا ةاد[ا ، iا حtس نع سردن ١٨-١١ :٦ سسفأ يف

 ِعيِمَج ِلَْج[ ،ٍَةبْلِطَو ٍَةَبظاوُم �لُكِب ِهِنْيَعِب اَذَهِل َنيِرِهاَسَو ِ،حو|رلا يِف ٍتْقَو Yلُك ٍَةبْلِطَو ٍةtََص �لُكِب َ��لَصُم
.َ�ِسي�دِقْلا

 وه ، )٧ :١ سواثوميت ٢( حصنلاو ، )١٣-١٢ :٢٨ ايعشأ( نوكسلاو ةحارلا بلجي حورلا Yنإ امك
 :٥ ةيطtغ( حورلا رمث انبهيو انتايح يف لمعيو ، )١٨ :٢ سسفأ ؛٢٧-٢٦ :٨ ةيمور( iً امودقو انعيفش
٢٣-٢٢( . 

 حورلا ةيلمعل سكاعم ٍءيش يأ . قحلاو ربلل اندوقي نأب حورلل حمسن نأ انيلع ، حورلا انkمي امدنع
 . حورلل ةءاسإ وه انتايح يف سدقلا

 حورلا دض تاءاس"ا
 . حورلا ئفطن وأ نزحن 7 نأ انيلع هYنأ ىلع iا ةملك انعلطت

 .ِءاَدِفْلاِ مْوَيِل ُْمتْمِتُخ ِهِب يِذYلا َسو|دُقْلا iِا َحوُر اوُنِزْحُت 7ََو  )٣٠ :٤ سسفأ(
 .َحو|رلا اُوئِفْطُت 7َ )١٩ :٥ يكينولاست ١(

ً انيزح نوكت نأ وه نزحلا . ةرgاب هفسكل . رونلا وأ ، ةلعشلا ، رانلا ، دمخن نأ ينعي ئفطن نأ
 حورلا لمع كهتني ءيش يأ وه سدقلا حورلا نازحإ . نزحلاب رعشي مهدحأ لعجت وأ ، ةراسخ ببسب
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 سدقلا حورلاب دمعتن . ربلاو قحلل يدهيو دوقي نأ حورلا حورلا ديري امدنع حورلا ةكرح فاقيإ وأ ، سدقلا
 بكترت يتلا ةفلتخgا اياطخلا ىرن سدقgا باتكلا يف . انيف سدقلا حورلا ران ئفطن 7 نأ انيلعو ، رانلاو
 . حورلا قحب

 . هبعش دض لب ، هدض طقف تسيل روم[ا هذه ن[ ، iا اهضغبي يتلا روم[ا ىرن لاثمأ يف
 قلخ يف نمكي حورلا لمعو ةسينكلا يف قاقشن'ا بلجت تاموصخلا ن[ ةميظع ةئيطخ وه ماصخلا
 ٌناَسِل ٌةَيِلاََعتُم ٌنُويُع  )١٧( :ِهِسْفَن ُةَهُرْكَم َيِه ٌةَْعبَسَو |بYرلا اَهُضِْغبُي ُةYت�سلا ِهِذَه )١٩-١٦ :٦ لاثمأ( . ةدحولا
 ُدِهاَش )١٩( ِءو|سلا ىَِلإ ِناَيَرَجْلا ُةَعيِرَس ٌلُجَْرأ ًَةئيِدَرً اراَكَْفأُ ئِْشنُي ٌبْلَق  )١٨(ً ائيِرَبً امَد ٌةَكِفاَس ٍدَْيأ ٌبِذاَك
 .ٍةَوِْخإ َْ�َب ٍتاَموُصُخ ُعِرَازَو ِبيِذاََك[اِب ُهوُفَي ٍروُز

 نأ ناك امهفده . iا لجر ىلع iا تيب يف اريفسو اينانح نم لك بذك . حورلا ىلع بذكلا ةبرجت
 ِسُدُقْلاِ حو|رلا ىَلَع َبِذَْكتِل ََكبْلَق ُناَطْيYشلاَ kَم اَذَاgِ اYيِنَانَح اَي« :ُسُرْطُب َلاَقَف  )٩ ؛ ٤-٣ :٥ لامعأ( . اعدخي
 َتْعَضَو َكُلاَب اَمَف ؟َكِناَطْلُس يِف ْنُكَي ْمََلأ َعيِب َاgYَو ؟َكَل ىَْقبَي َناَك ٍقاَب َوُهَو َسْيََلأ )٤( ؟ِلْقَحْلا ِنَمَث ْنِم َِسَلتْخَتَو
 .َتاَمَو َعَقَو َمtََكْلا اَذَه اYيِنَانَح َعِمَس اYمَلَف   )٩( .»iِا ىَلَع ْلَب ِساYنلا ىَلَع ْبِذْكَت ْمَل َتَْنأ ؟َرَْم[ا اَذَه َكِبْلَق يِف
 .َكِلَذِب اوُعِمَس َنيِذYلا ِعيِمَج ىَلَع ٌميِظَع ٌفْوَخ َراَصَو

 نيذلا كلانه . صtخلا بلجي نأ وه سدقلا حورلا لمع . سدقلا حورلا دض نازح'او درمتلا
 اوررحتي نأ �ضفار ، مهاياطخ يف شيعلا يف رارمتس'ا نوديري نكل مهتايح يف سدقلا حورلا نولبقي
 .ْمُهَبَراَح َوُهَوً اّوُدَع ْمُهَل َلYوََحتَف ِهِسْدُق َحوُر اوَُنزَْحأَو اوُدYرَمَت ْمُهYنِكَلَو  )١٠ :٦٣ ايعشأ( .مهاياطخ نم اوقتعيو
 . اناياطخ يف ىقبن نأ اننكمي 7 نأ ٢-١ :٦ ةيمور انعلطي

 ِبوُلُقْلاِب َ�ِنُوتَْخgْا َرْيَغَو ِباَق�رلاَ ةاَسُق اَي«  )٥١ :٧ لامعأ( .اندوقي نأ ديري امدنع حورلا ةمواقم
 ُْمتَْنأ َكِلَذَك ْمُكُؤاَبآ َناَك اَمَك .َسُدُقْلا َحو|رلا َنوُمِواَقُتً امِئاَد ُْمتَْنأ ِناَذ§اَو

 |َيأ ىYتَح َناَطْل|سلا اَذَهً اضَْيأ اََنأ يِناَيِطَْعأ« :tًِئاَق )٢٠-١٩ :٨ لامعأ( . حورلا بهاومب ةناهتس'ا
 َْنأ َْتَنَنظ َكYَن[ ِكtََهْلِل َكَعَم َُكتYضِف ْنَُكتِل« :ُسُرْطُب ُهَل َلاَقَف  )٢٠( .»َسُدُقْلا َحو|رلا َُلبْقَي Yيَدَي ِهْيَلَع ُتْعَضَو ْنَم
.َمِهاَرَدِب iِا ََةبِهْوَم َيَِنتْقَت

 نوكن ، اهضفرن اهدعبو ، انتايح يف حورلا ةوق ةفرعم لبقن نأ دعب . سدقلا حورلا عم ثبعلا رطخ
 . ةملظلل نيدئاع نوريسي سانلا ء7ؤه .انتررحوً ةرم انتصلخ يتلا ةفرعgاو ةوقلا نع نيدعتبم ريسن
  )٥( ،ِسُدُقْلاِ حو|رلا َءاَكَرُش اوُراَصَو َةYيِواَمYسلا ََةبِهَْوgْا اوُقاَذَو ً،ةYرَم اوُريُِنتْسا َنيِذYلا Yَن[  )٦-٤ :٦ �يناربع(
 ْمُه ِْذإ ،ِةَبْوYتلِلً اضَْيأ ْمُهُديِدْجَت ُنِكْمُي 7َ ،اوُطَقَسَو  )٦( ،يِت§ا ِرْهYدلا ِتاYوُقَو َةَحِلاYصلا iِا َةَِملَك اوُقاَذَو
 .ُهَنوُر�هَشُيَو ًةَيِناَث iِا َنْباِ ُمِهِسُفَْن[ َنُوِبلْصَي

 هYنأ ىلع ً)اسدقم هلعج يذلا مدلا( دعوgا مد ىلإ صخشلا رظني امدنع اذه . سدقلا حورلا ةناهإ
 قحتسي اذكهب وهو . هناسحإ ريخ نم انل هاطعأ يذلا حورلا �هي نوكي ، سانلا يقاب مد نع فلتخي 7
 َبِسَحَو ،iِا َنْبا َساَد ْنَمً اّقَِحتْسُم ُبَسْحُي ُهYَنأ َنو|نُظَت Yرََشأً اباَقِع ْمَكَف )٢٩ :١٠ �يناربع( . باقع ىسقأ
؟ِةَمْع�نلاِ حوُرِب ىَرَْدزاَو ً،اسِنَد ِهِب َس�دُق يِذYلا ِدْهَعْلا َمَد

 ِدَي ْنَع َكِحوُرِب ْمِهْيَلَع َتْدَهَْشأَوً ةَريِثَك َ�ِنِس ْمَُهتْلََمتْحاَف )٣٠ :٩ ايمحن( . ءايبن[ا تاءوبن لهاجت
 .يِضاََر[ا ِبوُعُش ِدَيِل ْمَُهتْعَفَدَف اوُغْصُي ْمَلَف َكِئاَيِبَْنأ

. رفتغت 7 يتلا ةئيطخلا ، سدقلا حورلا ىلع فيدجتلا



 َرَفْغُي ْنَلَفِ حو|رلا ىَلَع ُفيِدْجYتلا اYَمأَو ِساYنلِل ُرَفْغُي ٍفيِدْجَتَو ٍةYيِطَخ |لُك :ْمُكَل ُلوَُقأ َكِلَذِل  )٣٢-٣١ :١٢ ىتم(
 يِف 7َ ُهَل َرَفْغُي ْنَلَف ِسُدُقْلاِ حو|رلا ىَلَع َلاَق ْنَم اYَمأَو ُهَل ُرَفْغُي ِناَسْنِ'ا ِنْبا ىَلَع ًةَِملَك َلاَق ْنَمَو  )٣٢( .ِساYنلِل
 .يِت§ا يِف 7ََوِ مَلاَعْلا اَذَه

 َسْيَل َنُوئِطْخُي َنيِذYلِلً ةاَيَح ِهيِطْعُيَف ،ُبُلْطَي ،ِتْوَمْلِل ْتَسْيَل ًةYيِطَخُ ئِطْخُي ُهاََخأ ٌدََحأ َىأَر ِْنإ )١٦ :٥ انحوي ١(
.َبَلْطُي َْنأ ُلوَُقأ ِهِذَه ِلَْج[ َسْيَل .ِتْوَمْلِل ٌةYيِطَخ ُدَجوُت .ِتْوَمْلِل

 يف ريسلاب انيرمتسإ اذإ . حورلاو ةملكلا رون يف كلسن نأ انيلع ، سدقلا حورلا انلبق ىتم 
 موقي نأ iا ديري يذلا ام ضفرنو ، ةسينكلا يف حورلا كرحتي امدنع . حورلل ءيسن نوكن اهنيح ، ةملظلا
 . قحلاو ربلا جتنيل انتايح يف كرحتلاب حورلل حمسن انوعد . هلعفي نأ حورلا ديري ام ئفطن نوكن اهنيح ، هب
 iا حورل لماكلاب انسفنأ عضخن انوعد . اندوقيو انعم ثدحتيل انتسينك يف كرحتلاب حورلل حمسن انوعد
  . ةسينكلا يفو انتايح يف هب موقي نأ ديري ام لكو
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