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سدقلا حورلا زومر

 هذه سردن امنيبو . انهاجت حورلا ةيلمع مهفن يكل سدقلا حورلل زومر سدقلا باتكلا انيطعي
 امدنع Jا يف انيدل ةTوق يآً اضيأ ىرن امك . انتايح يف هلعفي نأ Jا حور نم هعقوت اننكمي ام ىرن ، زومرلا
 . هحورب دمعتن

ءا-ا
 Tيَِلإ ْلِبْقُيْلَف ٌدََحأ َشِطَع ِْنإ« :ىَداَنَو ُعوُسَي َفَقَو ِديِعْلا َنِمِ ميِظَعْلا ِريَِخ[اِ مْوَيْلا يِفَو )٣٩-٣٧ :٧ انحوي(
 يِذTلاِ حوpرلا ِنَع اَذَه َلاَق )٣٩( .»oيَح ٍءاَم ُراَهَْنأ ِهِنْطَب ْنِم يِرْجَت ُبَاتِكْلا َلاَق اَمَك يِب َنَمآ ْنَم )٣٨( .ْبَرْشَيَو
 .ُدْعَب َدuجُم ْدَق ْنُكَي ْمَل َعوُسَي Tَن[ ُدْعَب َيِطُْعأ ْدَق ْنُكَي ْمَل َسُدُقْلا َحوpرلا Tَن[ ُهوَُلبْقَي َْنأ tَِعِْمزُم ِهِب َنُونِمُْؤqْا َناَك

v اهسفن ةقيرطلابو . ءام نود نم ةايح كانه نوكي نأ نكمي ، v ةيحور ةايح كانه نوكي نأ نكمي 
 Jا ىلع قلطqاب دمتعن . كلذ لج[ Jا ىلع لماكلاب دمتعن . ءاqا قلخ نكمي v ،ً اضيأ . حورلا نود نم
 . يحلا ءاqا ، حورلا لج[ً اضيأ

 َانَصTلَخ- ِهِتَمْحَر ىََضتْقُمِب ْلَب ،ُنْحَن اَهَانْلِمَع oرِب يِف ٍلاَمَْعأِب vَ )٥ :٣ سطيت( . رهطتلل ءاqا مدختسُي
. ِسُدُقْلاِ حوpرلا ِديِدْجَتَو يِناTثلا ِدَ�ِيqْا ِلْسَغِب
 ِبَلَطِل ٌتْقَو ُهTنِإَفً اثْرَح ْمُكِسُفَْن[ اُوثُرْحا ِ.َح�Tصلا ِبَسَحِب اوُدُصْحا .uرِبْلاِب ْمُكِسُفَْن[ اوُعَْرزِا« )١٢ :١٠ عشوه(
 .Tرِبْلا ُمُكَمuلَعُيَو َيِْتأَي ىTتَح uبTرلا

ِيِراَجَم  َْدنِع ٍةَسوُرْغَم ٍةَرَجَشَك ُنوُكَيَف )٣ :١ رومزم( . ومنلا يف ءاqا دعاسي  يِطْعُت يِتTلا ِهاَِيqْا ِ
 .ُحَْجنَي ُهَُعنْصَي اَم pلُكَو .ُلُبْذَي vَ اَهُقَرَوَو ِهِناََوأ يِف اَهَرَمَث
 يِتَكَرَبَو َِكلْسَن ىَلَع يِحوُر ُبُكَْسأ .ِةَسِباَيْلا ىَلَع vًوُيُسَو ِناَشْطَعْلا ىَلَع ًءاَم ُبُكَْسأ يuَن[ )٤-٣ :٤٤ ايعشأ(
 .ِهاَِيqْا يِراَجَم ىَلَع ِفاَصْفTصلا َْلثِم ِبْشُعْلا tََْب َنُوُتْبنَيَف )٤( .َكِتTيuرُذ ىَلَع

 يِف Jُا  )٥( .uِيلَعْلا ِنِكاَسَم َسِدْقَم Jِا ََةنيِدَم ُحuرَفُت ِهيِقاَوَس ٌرْهَن  )٥-٤ :٤٦ رومزم( . شعنُي ءاqا
 .ِْحبpصلا ِلَابِْقإ َْدنِع Jُا اَُهنيِعُي .ََعزَْعَزتَت ْنَلَف اَهِطَسَو

 ُهَل َسْيَل يِذTلاَو ِهاَِيqْا ىَِلإ اوpمُلَهً اعيِمَج ُشاَطِعْلا اَهpَيأ )١ :٥٥ ايعشأ( .ً اناجم يحلا ءاqا ىطعي
 ً.اَنبَلَوً ارْمَخ ٍنَمَث َ�ِبَو ٍةTضِف َ�ِب اوَُرتْشا اوpمُلَه .اوُلُكَو اوَُرتْشا اوُلاَعَت ٌةTضِف

حيرلا
 َلُخْدَي َْنأ ُرِدْقَي vَِ حوpرلاَو ِءَاqْا َنِم ُدَلوُي vَ ٌدََحأ َناَك ِْنإ :َكَل ُلوَُقأ Tقَحْلا Tقَحْلا« :ُعوُسَي َباَج )٨-٥ :٣ انحوي(
 يَِغْبنَي :َكَل ُتْلُق يuَنأ ْبTجََعتَت vَ )٧( .ٌحوُر َوُهِ حوpرلا َنِم ُدوُلَْوqْاَو َوُه ٌدَسَج ِدَسَجْلا َنِم ُدوُلَْوqَْا )٦( .JTِا َتوُكَلَم
 َنَْيأ ىَِلإ vََو يِْتأَت َنَْيأ ْنِم ُمَلْعَت vَ َكTنِكَل اَهَتْوَص ُعَمْسَتَو ُءاَشَت ُثْيَح pبُهَت ُحيuرَلا  )٨( .ُقْوَف ْنِم اوُدَلوُت َْنأ
 .ِ»حوpرلا َنِم َدِلُو ْنَم pلُك اَذَكَه .ُبَهْذَت

 دهعلا يف حيحص هتاذ ءيشلا ، . ةملكلا سفن يه حورلاو حيرلل ةينانويلا ةملكلا ، عطقqا اذه يف
 ريغ ناسن�ا Tنإً اضيأ ، حيرلا هجوي نأ ردقي v ناسن�ا نأ امك . ةيربعلا ةغللاب بوتكم وه يذلا ميدقلا
 عضي اهدعبو ، بهت يكل حيرلا رظتني . بهت نأب حيرلا رمأي نأ هنكمي v راTحبلا . حورلا هيجوت ىلع رداق
 دبعن ، يدي[ا عفرن طقف ، حيرلا كرحتي امدنع ، هباشم ٍلكشبو . ةفصاعلا حيرلا بسحب اهلدعيو هعارش
 . انل�خ نمو انل مدخي نأب حورلل حمسنو ، TبTرلا

 )٢( ٍةَدِحاَو ٍسَْفنِبً اعَم ُعيِمَجْلا َناَك tَِسْمَخْلا ُمْوَي َرَضَح َاqTَو  )٤-١ :٢ لامعأ( . tسمخلا موي
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 ْتَرََهظَو  )٣( tَِسِلاَج اوُناَك ُثْيَح ِتَْيبْلا Tلُكَ �َمَو ٍةَفِصاَع ٍحيِر ِبُوبُه ْنِم اَمَك ٌتْوَص ِءاَمTسلا َنِم ًَةتْغَب َراَصَو
 ِسُدُقْلاِ حوpرلا َنِم ُعيِمَجْلاَ َ�تْماَو )٤( .ْمُْهنِم ٍدِحاَو uلُك ىَلَع ْتTرََقتْساَو ٍراَن ْنِم اَهTَنأَك ٌةَمِسَْقنُم ٌَةنِسَْلأ ْمُهَل
  .اوُقِْطنَي َْنأ ُحوpرلا ُمُهاَطَْعأ اَمَك ىَرُْخأ ٍَةنِسَْلأِب َنوُمTلََكتَي اُوأََدتْباَو

 ةدابعلا وج رمتسإ . TبTرلا نوحبسيو نودبعي اوناكً اذيملت ١٢٠ يلاوح ، لو[ا لصفلا لامعأ يف
 ، tسمخلا موي يف حورلا Tلح امدنع . pبTرلا هيلإ علطتي يذلا وجلا وه اذه . حورلا بكسنإ tحل حيبستلاو
 ىتأ ، رخآ ىنعمب “ ٍةَفِصاَع ٍحيِر ِبُوبُه ْنِم اَمَك ٌتْوَص ِءاَمTسلا َنِم ًَةتْغَب َراَصَو”  نأ سدقqا باتكلا انعلطُي
 TبTرلا حبسنو دبعن . ذيم�تلا هلعف ام لعفن نأ انيلع . تيبلا لك �مو ةديدش ةفصاع ٍحير توص لثم حورلا
 . حورلا ةكرح تحت هتدابعب رمتسن اهتقو . يتأي tحل

 ءامسلا تاوصأو ءامسلا نم حيرلا بوبه توص عمسن لظنس ، انطسو يف حورلا كرحتي امدنع
  . ةTوبنلاو ، ةنسل[ا ةمجرت ، ةنسلأ عاونأ : يه يتلاو ةقوطنqا سدقلا حورلا بهاوم ةطساوب انيلإ ثدحتت
 ْمُكُونَبُ أTَبَنتَيَف ٍرَشَب uلُك ىَلَع يِحوُر ْنِم ُبُكَْسأ يuَنأ ِةَريَِخ[اِ ماTَي[ا يِف ُنوُكَيَو :Jُا ُلوُقَي )١٧ :٢ لامعأ(
 ً.امَ�َْحأ ْمُكُخوُيُش ُمُلْحَيَو ًىؤُر ْمُكُبَابَش ىَرَيَو ْمُكُتَانَبَو

رونلاو رانلا
 ٌتْوَص ِءاَمTسلا َنِم ًَةتْغَب َراَصَو )٢( ٍةَدِحاَو ٍسَْفنِبً اعَم ُعيِمَجْلا َناَك tَِسْمَخْلا ُمْوَي َرَضَح َاqTَو  )٤-١ :٢ لامعأ(
 ْنِم اَهTَنأَك ٌةَمِسَْقنُم ٌَةنِسَْلأ ْمُهَل ْتَرََهظَو  )٣( tَِسِلاَج اوُناَك ُثْيَح ِتَْيبْلا Tلُكَ �َمَو ٍةَفِصاَع ٍحيِر ِبُوبُه ْنِم اَمَك
 اَمَك ىَرُْخأ ٍَةنِسَْلأِب َنوُمTلََكتَي اُوأََدتْباَو ِسُدُقْلاِ حوpرلا َنِم ُعيِمَجْلاَ َ�تْماَو )٤( .ْمُْهنِم ٍدِحاَو uلُك ىَلَع ْتTرََقتْساَو ٍراَن
 .اوُقِْطنَي َْنأ ُحوpرلا ُمُهاَطَْعأ

 َْنأ ً�َْهأ ُتْسَل يِذTلا يuنِم ىَوَْقأ َوُه يِدْعَب يِْتأَي يِذTلا ِنِكَلَو ِةَبْوTتلِل ٍءاَمِب ْمُكُدuمَُعأ اََنأ )١١ :٣ ىتم(
  .ٍراَنَو ِسُدُقْلاِ حوpرلاِب ْمُكُدuمَعُيَس َوُه .ُهَءاَذِح َلِمَْحأ

 .ِغِئاTصلِل ٌءاَِنإ َجُرْخَيَف ِةTضِفْلا َنِم َلَغTزلا ِلَِزأ  )٤ :٢٥ لاثمأ( . يقُنتل رانلا لمعتسُت
 وُعْدَي َوُه .ِبَهTذلا َناَحِتْما ُمُُهنَِحتَْمأَو ِةTضِفْلا ِصْحَمَك ْمُهُصَحَْمأَو ِراTنلا يِف َثْلpثلا ُلِخُْدأَو  )٩ :١٣ ايركز(
.]يِهَِلإ pبTرلا :ُلوُقَي َوُهَو يِبْعَش َوُه :ُلوَُقأ .ُُهبيُِجأ اََنأَو يِمْساِب
 ِنَانَْشأ ُْلثِمَو ِصuحَُمqْا ِراَن ُْلثِم ُهTَن[ ؟ِهِروُُهظ َْدنِع ُُتْبثَي ْنَمَو ِهِئِيجَم َمْوَي ُلَِمتْحَي ْنَمَو )٣-٢ :٣ يخ�م(
 tَِبuرَقُم اوُنوُكَيِل ِةTضِفْلاَو ِبَهTذلاَك ْمِهيuفَصُيَو يِوvَ يِنَب يuَقنُيَف .ِةTضِفْلِلً ايuَقنُمَوً اصuحَمُم ُِسلْجَيَف  )٣( .ِراTصَقْلا
.uرِبْلاِب ًةَمِدْقَت uبTرلِل

 ِدوُمَع يِف اراَهَن ْمُهَماَما ُريِسَي pبTرلا َناَكَو  )٢٢-٢١ :١٣ جورخ( . رونتلل وأ ٍرونك رانلا لمعتسُت
 ُدوُمَع ْحَْربَي ْمَل )٢٢( .�ْيَلَو اراَهَن اوُشْمَي ْيَكِل - ْمُهَل َءيِضُيِل ٍراَن ِدوُمَع يِف �ْيَلَو ِقيِرTطلا يِف ْمُهَيِدْهَيِل ٍباَحَس
 .ِبْعTشلاِ ماَما ْنِم �ْيَل ِراTنلا ُدوُمَعَو اراَهَن ِباَحTسلا

.ٍراَن ِرُونِب ُهTلُك َلْيTللاَوً اراَهَن ِباَحTسلاِب ْمُهاَدَهَو )١٤ :٧٨ رومزم( ، دوواد لاق 
 َوُهَف uقَحْلا ُحوُر َكاَذ َءاَج َىتَم اTَمأَو )١٣ :١٦ انحوي( . قحلا رون ىلإ سدقلا حورلا اندشريس

 .ٍةَيِتآ ٍروُُمأِب ْمُكُرِبْخُيَو ِهِب ُمTلََكتَي ُعَمْسَي اَم pلُك ْلَب ِهِسْفَن ْنِم ُمTلََكتَي vَ ُهTَن[ uقَحْلا ِعيِمَج ىَِلإ ْمُكُدِشْرُي
 ل�خ نم ةيت¦ا روم¦اب انربخيو رuونُي لازي ام حورلا نأ ىرنس ، انطسو يف حورلا كرحتي امنيب

 . حاور[ا زييمتو ، ةفرعم م�ك ، ةمكح م�ك : يه يتلاو حورلا بهاوم ةفرعم

ٍةمامح
 Jا حور  .ِهْيَلَع Tرََقتْساَف ِءاَمTسلا َنِم ٍةَماَمَح َْلثِم vًِزاَن َحوpرلا ُتَْيأَر ْدَق يuِنإ« :اTنَحوُي َدِهَشَو )٣٢ :١ انحوي(
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 . حيسqا ىري امدنع اهاريس يتلا انحوي Jا اهل�خ نم ربخأ يتلا ةم�علا تناك ةمامحلاك لزانلا
qيف سدقلا حورلا هجتنُي ام اذه . ةفيطلو ةئداه يه ةمامحلا ؟ حورلل حلاص ٌزمر ةمامحلا اذا 

 )٢٣( ٌناَمِيإ ،ٌَح�َص ٌفْطُل ٍةاََنأ ُلُوط ،ٌمَ�َس ٌحَرَف ٌةTبَحَم :َوُهَفِ حوpرلا ُرَمَث اTَمأَو )٢٣-٢٢ :٥ ةيط�غ( . انتايح
.ٌسوُماَن َسْيَل ِهِذَه ِلَاثَْمأ Tدِض .ٌفpفَعَت ٌةَعاَدَو

 اَه« )١٦ :١٠ ىتم( . حيسqا نوهبشي ٍصاخشأك ملاعلل جرخن ، انتايح يف حورلا رمث دجاوت عم
 ١٦ :١٠ ىتم يف ةملكلا ِ.ماَمَحْلاَك َءاَطَسُبَو ِتاTيَحْلاَك َءاَمَكُح اوُنوُكَف ٍبَائِذ ِطَسَو يِفٍ َمنَغَك ْمُكُلِسُْرأ اََنأ
 ٌفصو اذه . “رش طيلخ نود نم” وأ “ ءايقنأ” ـك مجرتت نأ نكمي )كياد ناف ثيمس( “ ءاطسب” ةمجرتqا
 . انتايح يف هلعفي نأ حيسqا حورل نكمي اq ٌلاثم ُهTنإ امك . عوسيل ٌنسح

تيزلا
 .ِسيِرَعْلا ِءاَِقلِل َنْجَرَخَو Tنُهَحيِباَصَم َنْذََخأ ىَراَذَع َرْشَع ِتاَواَمTسلا ُتوُكَلَم ُهِبْشُي ٍذَِئنيِح« )٤-١ :٢٥ ىتم(
 Tنُهَعَم َنْذُْخأَي ْمَلَو Tنُهَحيِباَصَم َنْذََخأَف َُت�ِهاَجْلا اTَمأ  )٣( .ٍتَ�ِهاَج ٌسْمَخَو ٍتاَميِكَح Tنُْهنِم ٌسْمَخ َناَكَو  )٢(
 .Tنِهِحيِباَصَم َعَم Tنِهِتَيِنآ يِفً اتَْيز َنْذََخأَف ُتاَميِكَحْلا اTَمأَو  )٤(ً اتَْيز

 حورلل ةددجqا ةوقلاو Jا ةمعن لبقي يذلا بعشلا تاميكحلا ىراذعلا لثمت . رونلا لج[ تيزلا
 حيسملل نكمي v ، اهسفن ةقيرطلاب . تيزلا نود نمً ارون يطعيل نكي مل حيسqا مايأ يف حابصqا . سدقلا
 ِ.مَلاَعْلا ُروُن ُْمتَْنأ  )١٦-١٤ :٥ ىتم( . اهتايح / هتايح يف حورلا نود نم ملاعلل )Jا ةلاسر( رونلا فشكي نأ
vَ َو  )١٥( ٍَلبَج ىَلَع ٌةَعوُضْوَم ٌَةنيِدَم ىَفْخُت َْنأ ُنِكْمُيvَ ا َتْحَت ُهَنوُعَضَيَوً اجاَرِس َنوُدِقوُيqْا ىَلَع ْلَب ِلاَيِْكqِْةَرَاَن 
 ََةنَسَحْلا ُمُكَلاَمَْعأ اْوَرَي ْيَكِل ِساTنلا َماTدُق اَذَكَه ْمُكُروُنْ ئِضُيْلَف  )١٦( .ِتَْيبْلا يِف َنيِذTلا ِعيِمَجِل ُءيِضُيَف
 .ِتاَواَمTسلا يِف يِذTلا ُمُكاََبأ اوُدuجَمُيَو

 اسTدَقُم انْهُد ُهَُعنْصَتَو )٢٥ :٣٠ جورخ( . ةحسqا عنصل لمعتسُي تيزلا ناك . ةحسqا تيز
 حسq لمعتسُي ناك سدقqا نهدلا اذه  .ُنوُكَي ِةَحْسَمْلِل اسTدَقُم انْهُد .ِراTطَعْلا َةَْعنَص ٍةَراَطِع َرْطِع .ِةَحْسَمْلِل
 ١( . ةصاخ ٍةوعد لج[ مهيلع Tلح uبTرلا حورلا نأ زمر وه ةحسqا تيز . كولqاو ، ةنهكلا ، ةنهكلا ءاسؤور

 َكِلَذ ْنِم َدُواَد ىَلَع uبTرلا ُحوُر Tلَحَو .ِهِتَوِْخإ ِطَسَو يِف ُهَحَسَمَو ِنْهpدلا َنْرَق ُليِئوُمَص َذََخأَف )١٣ :١٦ ليئومص
.ِةَماTرلا ىَِلإ َبَهَذَو ُليِئوُمَص َماَق Tمُث ً.ادِعاَصَفِ مْوَيْلا

 حورلا tبلاط ، ة�صلا يف TبTرلا سمتلن ، عوسي uبTرلا مسإب تيزلاب يلصن . حورلا زمر وه تيزلا
 اوpلَصُيَف ِةَسيِنَكْلا َخوُيُش ُعْدَيْلَف ؟ْمَُكنْيَب ٌدََحأ ٌضيِرََمأ  )١٥-١٤ :٥ بوقعي( . ءافشلا ةسq لج[ انيلع لحيل
 ًةTيِطَخ َلَعَف ْدَق َناَك ِْنإَو ،ُهُميِقُي pبTرلاَو َضيَِرqْا يِفْشَت ِناَميِ�اُ ةَ�َصَو )١٥( ،uبTرلاِ مْساِب ٍتَْيزِب ُهُونَهْدَيَو ِهْيَلَع
 .ْهَل ُرَفْغُت

 ، ءافش بهاوم ، نامي�ا : يه يتلاو حورلا بهاوم ةوق ةيلمع ىرن ، انطسو يف حورلا كرحتي امنيب
 . )ٍتازجعم( ٍتاوق لمعو

ةنامضلاو متخلا
 )٢١( .َانِتَطِساَوِب ،Jِا ِدَْجtُ، qِِم¦ا ِهيِفَو ْمَعTنلا ِهيِف َوُهَف Jِا ُديِعاَوَم ْتَناَك اَمْهَم َْن[ )٢٢-٢٠ :١ سوثنروك ٢(
ِ حوpرلا َنوُبْرَع ىَطَْعأَو ً،اضَْيأ َانََمتَخ يِذTلا  )٢٢( Jُا َوُه ،َانَحَسَم ْدَقَو ،ِحيَِسqْا يِف ْمُكَعَم َاُنتuَبثُي يِذTلا Tنِكَلَو
 .َانِبوُلُق يِف

 ةيمور( . ءامسلا دعوم انيدل نوكي اهنيح ، تاوم[ا نم حيسqا ماقأ يذلا حورلا سفن انيدل ناك اذإ
 ِْنإَو )١١( .uرِبْلا َِببَسِبٌ ةاَيَحَف ُحوpرلا اTَمأَو ِةTيِطَخْلا َِببَسِب ٌتuيَم ُدَسَجْلاَف ْمُكيِف ُحيَِسqْا َناَك ِْنإَو )١١-١٠ :٨
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 ُمُكَداَسَْجأ يِيْحُيَس ِتاَوَْم[ا َنِم َحيَِسqْا َماََقأ يِذTلاَف ْمُكيِفً انِكاَس ِتاَوَْم[ا َنِم َعوُسَي َماََقأ يِذTلا ُحوُر َناَك
 .ْمُكيِف ِنِكاTسلا ِهِحوُرِبً اضَْيأ ََةتِئَاqْا

 اناياطخ نم رهطتن نأ ن¦ا اننكمي . ةثجلجلا ىلع انلج[ حيسqا هلعف ام نم )دعولا( دعوqا يتأي
 . uبTرلا عم ةيدب[ا ةايحلا ثرن نأ اننكمي ، دعولا اذه عمو . دوعوqا سدقلا حورب ئلتمنو

بهاومو ، رمث ، زومر
 زمر عم . انتايح يف ً�ماع حورلا رمث ىرن ، ةمامحك حورلا زمر عم . حورلا بهاومو ، رمث ، زومر

 ٍتاوق لمعو ، ءافش بهاوم ، نامي�ا : يه يتلاو حورلا بهاوم ةTوق ةيلمع ىرن نأ نكمي ، تيزك حورلا
 م�ك ، ةمكح م�ك : يه يتلاو ةفرعملل حورلا بهاوم ىرن نأ اننكمي ، ٍرونو ٍرانك حورلا زمر عم .)تازجعم(
 ، ةنسلأ عاونأ : يه يتلاو ةقطانلا حورلا بهاوم ىرن ، حيرك حورلا زمر عمو . حاور[ا زييمتو ، ةفرعم
 . ةTوبنلا ، ةنسلأ ةمجرت

 ةيدومعم ل�خ نم انل ةرفوتم ةلئاه ةTوق كلانه . انل هيدل ام ىرن ، uبTرلا ةفرعمو ةمعن يف ومنن امنيبو
 ؟ سدقلا حورلا ةيدومعم عيمجلا بلطي v اذاq ، لاؤسلا حرطن نأ انيلع نوكيس . سدقلا حورلا
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