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م ـــــــــ يدقت

رصاعم يرصم يليجنإ ناميإ رارقإ ةصق

عإالن نا رصمب ةيخيشم ةيليجنإ ةسينكك نمؤن نحن ٍءدب يذ ئداب
حيسملا عوسي برلا صخش يف لا مكلا لك لماك عإالن وه هتاذ نع هللا

يف انمَّلك ٍةريثك ٍقرطو ٍعاونأب اًميدق ءايبن باأل اآلءاب مَّلك ام دعب "فهللا
.(2،1:1 بع )" هنبا يف ةريخ األماياأل هذه

اإلعالن،ألهن"مل اذهل دحو األ عجرملا وه سدقملا باتكلا نأ نمؤنو
نم نيقوسم نوسيّدقلا هللا سانأ ملكت لب ٍناسنإ ةئيشمب طق ةوبن ِتأت
واألمعلا نامي لإل ديحولا روتسدلا وهو "(2طب21:1)، سدقلا حورلا
و ميوقتلل خيبوتلا و ميلعتلل عفانو هللا نم هب ىحوم وه باتكلا لكف "
ص لمع لكل اًبهأتم الً ماك هللا ناسنإ نوكي يكل ربلا يف يذلا بيدأتلا

حلا"(2يت17،16:3).

سيئر مهنم اًبتاك نيعبرأ نم رثكأ سدقملا باتكلا رطس دقل عنـم!
يعار سوماعو ، رهاملا بتاكلا ارزعو كلملا يقاس ايمحنو لا يناد ءارزولا

امك ، دايصلا سرطبو ، بيبطلا اقولو ، بئارضلا يباج ىتمو ، منغلا
ةمكحو ، دواد رعشو ، عوشي ةربخو ، ىسوم ملع سدقلا حورلا مدختسا
ةاسأمو لا، يقزح ةيرقبعو ، ايمرإ نانحو ، ءايعشإ ةيطارقتسرأو ، ناميلس

، انحوي ةقرو ، ايركز ىؤرو ، اينفص ةحارصو ، ليئوي لا يخو ، عشوه
ةمغانتم ةدحاو ة ينوفميس يف مهريغو ، سلوب ةفسلفو ، بوقعي ةيعقاوو

. ةعئار نم رثكأ ةروصب ةقسانتمو
ثالث يفو ٍتاغل ثبالث سدقملا باتكلا يحولا ةشير تلّجس دقلو
ام ىلإ هتمجرت تمت مويلا .و اًبيرقت ماع ةئامسمخو فلأ ربعو ٍتاراق
لا... مجلا ةعيدب ةدحاو ةموظنم ةباثمب ،إالهنا ةجهلو ةغل يفلأ نع ديزي

ةقئافلا هللا ةبحم " وهو دحاو عوضوم يف صخلتيو ، روصتلا دح قوف
،و هممتم ،واالنب هربدم :اآلب ناسن اإل ءادف يف ىلجتت يتلا و ةفرعملا

ديدج يأ ةفاضإ ليحتسملا نم هنأ نمؤن نحنو ." همدقم سدقلا حورلا
ال؟! فيك هنم. دحاو فرح ألي فذح وال يفاولا اإلعالناإليهل اذهل
اهيلإ متهبتنا نإ اًنسح نولعفت يتلا تبثا يهو ةيوبنلا ةملكلا اندنعو "

"(2طب19:1). ٍملظم ٍعضوم يف ٍرينم ٍجارس ىلإ امك
هجاوت يهو ليوطلا اهخيرات ربع ةسينكلا ف ىرخأ ةيحان نمو هـاذ،
اهناميإ نع رّبعت نا آلٍرخ نيح نم اهيلع بجاو لب اهمزلي ةريثك تاريغتم
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هيف. غاصت يذلا رصعلا عم بسانتت ةرصاعم ةغل يف

و ةفلا خملا ميلا وعتلا تاقطرهلا و عدبلا هجاوت نأ ةسينكلا ىلع هنأ امك
لكب يحيسملا نامي نعاإل عفادتو جراخلا وأ لخادلا نم ًءاوس ةفرحنملا

. ةسدقملا ةملكلا وه يذلا لماكلا هللا سبالح كلذو ٍةلا، سبو ٍةعاجشو ٍةوق

شيعن ألانن .إالهنأ ريغتي ال ُتباث يحيسملا نامي اإل رهوج نإ ًقحـا!
ريغلا يهل اإل قحلا مدقن نأ ةسينكك انيلعف ٍةلهذم ةعرسب ريغتم عٍملا يف
يذلا انعقاو عم مءاوتيو تيالمء امب ددجتم بولسأبو ريغتم بلا ق يف ريغتم

هيف. شيعن

باتك يف نمضتملا و يلا حلا يليجن اإل نامي اإل رارقإ نأ ركذلا ب ريدجو
ماقو .1925 ةنس هتغايص تمت " رصمب ةيليجن اإل ةسينكلا روتسد "
هابتن لال تفلملا 1930.و ةنس هرارقإو هتعجارمب يليجن اإل لينلا سدونس

رارق: اذهاإل ةمدقم يف ءاج هنأ

يف بجاولا نم اهيلع امو قحلا نم ةيحلا ةسينكلل ام ديؤن "
تغلب دق نوكت امل اًراهظإ آلٍرخ تقو نم اهتديقع ريرقت ةداعإ
حورلا داشرإب يهل اإل قحلا نع ةديدجلا تامولعملا نم هيلإ

." سدقلا

لئاو األ داورلا ةيليجن اإل انتسينك ءابآ هلجسو هرطس ام اذه ـل! جأ
يف ةيخيشم ةيليجنإ ةسينكك انريكفت بولسأ نع رّبعت تاملك يهو
يف أدب يذلا يليجن اإلصالحاإل ثارت ىلإ اذه عجريو ، اهماظنو اهتديقع
يتوه لاال ةدايقب مث رثول نترام ةماعزب رشع سداسلا نرقلا لئاوأ
خيرات يف " ةيخيشملا "وبأ نفلا ك نوج ارسيوس يف ماقأ يذلا يسنرفلا
اهتاذ حلصت نأ بجي ةحلصملا ةسينكلا :"نأ يداني ناك يذلا و ةسينكلا

TheReformedChurchshouldalwaysreformitself" اًمئاد

حيسملا دبع سقلا روتكدلا لضافلا بانج مدق 1982 ماع يفو
اإل توه لاال ةيلك نم ةعفد جيرخت لفح يف اًعئار اًباطخ سونافطسا

ناكو " رصاعم يرصم يليجنإ توه ال ملع وحن ": ناونعب ةرهاقلا ب ةيليجن
ذنمف . قاطنلا ةعساو ةيباجيإ لعف دودر قيمعلا يتوه لاال باطخلا اذهل
ناميإ رارقإ ىلإ:" ةحلملا و ةساملا اهتجاحب انتسينك ترعش تقولا كلذ

ةيسدونسلا سلا جملا و عماجملا ضعب تحارف " رصاعم يرصم يليجنإ
هرارق ذختي هلعجو يليجن اإل لينلا سدونس زفح امم األرم اذهب بلا طت
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رصمب ةيخيشملا ةيليجن اإل ةسينكلل نوكي نأب 1996 ةنس يخيراتلا
يفاال عضي نأ ىلع اهميلعتو اهتديقع نع ديدج نم رّبعي " ناميإ رارقإ "

اآلةيت: قئاقحلا عم لعافتي ناو رابتع

ةيبرعلا بلاالد يف دئاسلا ركفلا (1
. ةيديلقتلا سئانكلا ركف (2

ىرخ. األ ةيليجن اإل بهاذملا ركف (3

دوهشو ، نييتبسلا لثم: يباتكلا قحلا نع تدعتبا يتلا بهاذملا (4
. اهريغو ، نومروملا ،و يحيسملا ملعلا ،و هوهي

يف ةحاسلا ىلع ترهظ يتلا ةرصاعملا ةيركفلا تارايتلا و راكف 5)األ
كلذ. ريغ وأ ةيتوه ال تناك ًءاوس ةريخ اآلةنواأل

هذهب مايقلا ب يزاركلا و يوعرلا لمعلا سلجم فلكُي نأ سدونسلا ررقو
رخدي مل سدونسلا رارق رودص روف سلجملا نأ ةقيقحلا .و ةيلوئسملا
دقعف ، دوشنملا فدهلا قيقحتو ، بئاصلا رارقلا اذه ذيفنت ليبس يف اًدهج

و لخادلا يف نماآلءار ريثكلا علطتساو ، تاءاقللا و تارمتؤملا نم ديدعلا
ةيسنكلا تادايقلا و سوسقلا تارضح نم لمع ناجل مظنو ، جراخلا

لمعي لكلا ذخأو انعماجم رئاود لكو ةسينكلا تاعاطق لك نولثمي نيذلا
ب ساسح اإل قلطنم نم واإلخالص بحلا لكب دحاولا قيرفلا حورب

هللا. لمع وحن بجاولا و ةيلوئسملا

عضو يذلا وه سونافطسا حيسملا دبع سقلا روتكدلا نأ لا قُي قحلا و
هلو ، عئارلا يتوه لاال هباطخب زيمتملا ريبكلا زاجن اإل اذهل ساس األ رجح
يف ناك دقلف هئاي ىلإ هفلأ نم هئانبو عورشملا دادعإ يف لضفلا عجري

. يزاركلا و يوعرلا لمعلا سلجمل اًسيئر تقولا كلذ

يليجنإ ناميإ رارقإ " عورشم سدونسلا ضرعتسا 2003 ماع يفو
لك قحتسي ٍزاجنإ نم سلجملا هيلإ لصو امب داشأو " رصاعم يرصم

هضيوفت ديدجت سدونسلا ررقو ، قيمعلا ركشلا هل لّجسو ءانثلا و ريدقتلا
فلك هيلعو . هرارقإو ماهلا و يويحلا عورشملا اذه نم ءاهتن لال سلجملل
دادعإو ةساردلا ةعجارمل نييتوه لاال نم ةعومجم نم ةنجل سلجملا
هرارقإ متو ناك، دقو ةيماتخلا تاسمللا عضوو ةيئاهنلا ةغايصلا

.2006 ربمفون يف لعفلا ب هدامتعاو
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نامي اإل نيناوق لحم لحي ال رارق اإل اذه نأ ةظح بملاال ريدجو
حضويو لمكتسي هنكلو لبق، نم ةسينكلا اهترقأ يتلا نامي اإل تارارقإو

. مويلا رصمب ةيخيشملا ةيليجن اإل ةسينكلا ركف

انه :"ىلإ ودشنو ةنوعملا رجح بصنن رونلا ىلإ رارق اذهاإل رودصبو
، اهيضام يف انتسينك كراب يذلا برلا نأ هانعم اذهو " برلا انناعأ

اهرود يدؤتل لبقتسملا يف اهكرابيس هنأ قثن اهرضاح يف اهاعريو
دهشي يضاملا ،ف ءاطعلا و األءاد نوكي ام عورأب ملا علا اذه يف اهتلا سرو

األ هيدي نيب ٍنامض يف لبقتسملا ،و هتياعرب رخفي رضاحلا ،و هتنامأب
. نيتنيم

ةمدخلا ءاول لمح ىلع برلا مهنمتأي نيذلا ةمداقلا األيجلا ىلعو
ب ٍليج دعب يجالً اوموقيو ةيخيراتلا مهتيلوئسم اولَّمحتي نأ ةسدقملا

مهعقاو عم بسانتي ناميإ رارقإ يف يحيسملا مهناميإ نع ريبعتلا
دح دنع فقوتت نأ نكمي ال يليجن اإل ركفلا ةريسمف مهرصع تابلطتمو
اإلصالحو وحن ةمئادو ةبئاد ةكرح يف اًدبأو اًمئاد لظتس اهنكلو نيعم

جايتحا عم ىشمتيو خسارلا يباتكلا ركفلا ىلع زكتري يذلا ديدجتلا
. سودقلا هللا حور داشرإب ريغتملا عقاولا

عفالً كراشو اًيأر، ىدبأو ، اًدهج لذبو اًتقو سّرك نم لكلف عنـم!
ب نورقملا ليزجلا ركشلا مدقن الق معلا لمعلا اذه جارخإو دادعإ يف
لمع ىلع عيمجلا برلا ئفاكي نأ ةراحلا الة صلا عم قيمعلا ريدقتلا

. مهتبحم بعتو مهناميإ

نيب ةيخيشملا ةيليجن اإل ةسينكلل يليجن اإل نامي اإل رارقإ عضن ذإو
يف ةسينكلا ،وألءانب ةزيزعلا بالاند عوبر يف انسئانك بعشو ةداق يديأ
ةوق لكب هللا ةمعن همدختست نأ قامع نماأل يلصن ملا علا عاقب لك
ةيليجن اإل انتديقعب مازتل واال كسمتلل ، عيمجلل ةكرب ببس نوكيل

ىلع اًعم لمعنلو اًدج اًريثك اهب زتعن يتلا و انبولق ىلع ةيلا غلا ةيخيشملا
انهلإ مسا دجمل ةريثك سوفنل " نيسيدقلل ةرم ملَّسملا نامي "اإل ليصوت

. بيبحلا انيداف توكلم دادتماو

ني مـآ ــن يمآ

ـر كاش جرو قلاـسـج
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يزاركلا و يوعرلا لمعلا سلجم سيئر
ـي ليجن ـلاإل ينلا سدو ـ نسل

ــر2006 بمسيد

رصمب ةيخيشملا ةيليجن اإل ةسينكلل نامي اإل رارقإ
ـــــــــ

يهل اإلعالناإل

ماعلا اإلعالن
دحأ هري مل (يأ11:29). عيمجلا قوف عفترمو ٍماس هللا نأ نمؤن
هاري نأ ناسن اإل عيطتسي وك15:1؛1وي12:4)وال (وي18:1؛ طق
نلعي مل ول ةفرعملا قح هللا اوفرعي نأ رشبلل ناك امو (رخ20:33).

1:1–3،ور19:1 بع ا( ًجردتم ناك اذه عإالهن نإو مهل، هسفن نع وه
.(20،

هلا معأ نعو هدجم نع هللا، نع ثدحتت ةقيلخلا نأ نمؤن نحنف
نلعت اهطوقسو تايروطاربم اإل مايقو بوعشلا خيراتو (زم1:19).
ةيملعلا تافاشتك واإل (مأ1:21؛اد21:2؛35،34:4). هتئيشم

ًانيح همولي يذلا ناسن اإل ريمضو . هتمظع رهظُت ةعونتملا و ةديازتملا
دق اهّلك هذه هللا(ور15:2).إالنأ نع هثِّدحُي رخآ، ًانيح هنع عفاديو
(ور21:1)،ف هدوقت ال دقو هللا نع ةفرعملا نم ٍردق ىلإ ناسن اإل دوقت

. نمؤملا ىوس اهداعبأ ِّلكب هذه َّلك كردي ال
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صاخلا اإلعالن تاياد ب
راتخملا هلسنلو ميهارب إل مث حونل هتاذ نع نلعأ هللا نأ نمؤنو
هتمعنو هتبحم ساسأ ىلع مهعم دهع يف لخدو ،(2:4 (كت1:12؛عأ

(رخ13:14) ميدقلا هبعشل ءادفلا لا معأ زجن 8،7:7)أو (ثت امهاوس ال
ةعامجك هوكردُي نأ مهل نكمي ناك يذلا ردقلا ب مههجوو مهعم لماعتو

الص خلا ةلا سر نولمحي هل، اًصاخ اًبعش اونوكيل مهظفحي يكل ، ةيئادب
.(7،6:42 شإ (رخ6،5:19؛ رشبلا لكل

ةريثك ٍقرطو ٍعاونأب ا ًميدق ءايبن باأل اآلءاب مّلك هللا نأ نمؤن امك
اههجويو اهعفديو ا هلمحي ةفلتخم تايصخش مدختساو ،(1:1 بع )

عم هلماعت خيرات نيودتل (2يت16:3؛2طب21:1) سودقلا هحور
يف نَّمضتم كلذو كلا، ومملا بوعشلا و صاخش األ فلتخم عمو ، هبعش

1:1–3؛عأ24:3). بع ) ميدقلا دهعلا تاباتك

سدقملا باتكلا و يهل لااإلعالناإل متكا
هتاذ نلعأ ، هتمكح يف هللا هآر يذلا دادع ُّلكاإل لمتكا اَّمل هنأ نمؤنو
َّلحو ا، ًرشب راص يذلا هللا ةملك ، حيسملا عوسي يف الًًماتا ماك إعالًان
ًاباّتك سودقلا هللا حور داقو (لغ4:4؛وي18،14:1). سان لا نيب
اإلعالناإليهل اذهل ً ةداهش هنم، يحوب لأليجلا، اومّدقيل نيفلتخم
يتلا ، ديدجلا دهعلا تاباتك يف هبعشل لاالةمز تاهيجوتلا و لماكلا
عجرملا وه يذلا ، سدقملا باتكلا ميدقلا دهعلا تاباتك عم لِّكشُت
(2يت16:3؛2طب21،20:1). اإلعالناإليهل اذهل نمتؤملا ديحولا

ميركلا هصخش نع ثيدحلا يف اإليهل يحولا هنع تمص ام امأ
(تث هيف ضوخلل لوضفلا اندوقي ال نأ بجيف ، رشبلا عم الهت ماعمو

لكلو رصع لكل ةددجتم ةروصب هسفن نلعي هللا 29:29).والزلا
(وي26:14؛16: سدقلا حورلا لمعب ةسدقملا ةملكلا خالل نم ليج

.(13

هصخش عإالن ةيلوئسم هب نينمؤملا قتاع ىلع عضو هللا نأ نمؤنو
الً معو وقالً ةسدقملا هتملك ىضتقمب نوشيعي ،ذإ مويلا ملا علل
و نامي ًالإل ديحو ًا روتسد باه نوُّرقيو ، سودقلا هحور ةوقب
20،19:28؛2يت17،16:3؛1وي13،12:4). (تم ةايحلا يف كولسلا
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ةددجتملا تاريبعتلا و دحاولا نامي اإل
وه وه عوسي حيسملا يف الً ماك إعالًنا هتاذ هللا عإالن نأ نمؤن

همدقي ايذل لاذهاإلعالناإليهل ةديدج تافاضإ دجوت ال هنأو ، ريغتي ال
واأل روصعلا رم ىلع ةسينكلا (2طب19:1).إالنأ سدقملا باتكلا
اام ًريثك ا، ًيخيراتو ا ًيفارغج ةفلتخملا تاريغتملا هجاوت يهو يجلا
بيلا سأبو ةثيدح ةغل يف اهناميإ نع رّبعت ألن ناكملا و نامزلا اهمزلأ
اهتلا سر يف مدختست نأ ةسينكلا ىلع بجي هنإ لب . ةددجتم
. يحيسملا نامي اإل حرشتو مدقت يهو ةرصاعم تاريبعت ةيميلعتلا

، ةفرحنملا وأ ةفلا خملا ميلا وعتلا عدبلا هجاوت يهو ةسينكلا نأ امك
هنع عفادتو اهناميإ نع رِّبعت نأ اهيلع ، جراخلا نم وأ لخادلا نم ءاوس

. ةجاحلا هيضتقتو ، رصعل عما بسانتي امب ليج دعب يجالً

نامي اإل نيناوقو ةينوكسملا عماجملا
برلا ةيهولأب اهناميإ نع ةينوكسملا ية سنكلا عماجملا ترّبع دقلو

325)و ةنس ) يواقينلا نامي اإل نوناق يف هتيمونق وأ حيسملا عوسي
، هتيمونقاو سدقلا حورلا ةيهولأب اهناميإ نع ريبعتلا ب كلذ تلمكتسا
ا نوناق يف ، ةبضتقم تارابع يف تايورخ ،واأل ةيدومعملا ،و ةسينكلا بو

ةعيبطب اهناميإ نع تّربع 381)مث ةنس ) ينيطنطسقلا يواقينلا نامي إل
عمجم يف هتوسان ثيح نمو هتيهولأ ثيح نم حيسملا عوسي برلا

.(451 ةنس ة( ينوديقلخ

نامي اإل تارارقإو اإلصالح ةكرح
اإل نوناقب اهمازتلا و اهناميإ دكؤتل يليجن اإلصالحاإل ةكرح تءاجو

حضوتلو ، ةينوديقلخ عمجم هّرقأ امو ، ينيطنطسقلا يواقين لا نامي
عوضوم لثم ، اهلوانتت مل يتلا دئاقعلا لمكتستو اهب ءاج ام حرشتو
يليجن اإل نامي نعاإل ترَّبعف كلذ. ريغو ، ينابرلا ءاشعلا ،و ريربتلا
يسنرفلا نامي اإل رارقإك ةصاخ ناميإ تارارقإب هملا، عم تددحو
يكيجلبلا نامي اإل رارقإو (1560) يدنلتكس اال نامي اإل رارقإو (1559)

ا رارقإو (1563) يجربلديهلا نامي اإل لوصأو (1561) ةنس ( يدنلوهلا )
اإل ركفلل ًاديكأتو كلذ دعب ءاجو .(1566) يناثلا يرسيوسلا نامي إل
يف مث (1648 ةنس ) يرتسنمتسولا نامي اإل رارقإ يخيشملا يليجن

يليجن اإل لينلا سدونس هرقأ يذلا يليجن اإل نامي اإل رارق هلإ ةعباتم
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.(1930 ةنس )

، ةينوكسملا نامي اإل نيناوق ب كسمتت رصمب ةيليجن اإل ةسي ونكلا
ةلصأتملا اهروذج نع ا ًريبعت ، اهيلإ راشملا نامي اإل تارارقإ اًريثك رِّدقُتو

ملا،و علا بالد فلتخم يفو ، روصعلا رم ىلع ةسينكلا خيرات يف
انباتك انل همدقي امك ، حيسملا عوسي ، دسجتملا ةملكلا ىلع ةسسؤملا
. مويلا يليجن اإل نامي اإل رارقإ همدقُي ألن ىعسي ام اذهو . سدقملا

ةرصاعم تادرفمب اهناميإ نع رِّبعت يهو ةسينكلا نأ نمؤن اننأ امك
درجمب اذه لعفت ،ال ةديدجلا نامي اإل تارارقإبو ، ةددجتمو ، ةديدج

ألن اهتيلوئسم ًامئاد كردت اهنكلو ، ةيتوه لاال تاحلطصملا وأ تاملكلا
ةرادإ بولس ،وأ ةدابعلا يف ةيلمعلا اهتاقيبطت ةديدجلا ةغايصلل نوكت

. عمتجملا يف ةسينكلا رود كلذكو ، ةفلتخملا تاق ،وعلاال ةسينكلا نوئش

ةقثلا و ةفرعملا اإلميــانو
ميلا عتو قئاقح درجم ميدقتل فدهي ال اإلعالناإليهل نأ نمؤن
دوقيو هعم، لعافتيو نامي اإل دّلوي يصخش ٌءاقل هنكل . رشبلل اياصوو

.(3:12 بع ) نامز تمال ةفرعملا و نامي .فاإل ةيحورلا قئاقحلا مهف ىلإ

لوبق درجمك نامي اإل نع ًا نايحأ سدقملا باتكلا ثَّدحتيو
نمؤن اننأ هللا(عي20،19:2).إال دوجوب داقتع ،كاال ةيساس األ قئاقحلا

(ور4:4–7، ةيناجملا هللا ةيطعك نامي ربُيزاإل سدقملا باتكلا نأ
ةدارإب رِّرقيل هلخاد يف هللا حور لمعي امدنع ناسن اإل اهلبقي ،(8:2 فأ

اإلهل يف ،(1:11 بع ) طورش نودو ، مسحب هتقث عضي ةنأ يصخش
حيسملا يف الً ماك عإالنًا هسفن نلعأ يذلا يقيقحلا يحلا دحاولا

(وي3:17). عوسي

، هرعاشمو هفطاوع تمس امهمو ، ناسن اإل لقع غلب امهم هنأ نمؤنو
ىلإ هدوقت ال هذه لكف ، ةيصخش ةيلخاد ةرانتسا نم لصو امهمو
وه نامي فاإل . ةيقيقح ةحيحص ةفرعم هسفن ةفرعم هللاوال ةفرعم

حيحصلا قيرطلا يف ريستل فطاوعلا و ركفلا و لقعلل قيرطلا ريني يذلا
(2خأ20:20؛إش9:7). نامي نعاإل ًا ديعب نامأ ،فال نومأملا

باإلهل ةقيثو عبالةق مازتلا هنكل الً، سرم كالمًا سيل نامي واإل
نم ةيرحو حرفو ةعاط يف سفنلا ميلستو ، يقيقحلا يحلا دحاولا
نامي اإل سيلو م. هسفن أل رشبلا اهعنصي يتلا ةفيزملا اآلةهل ةيدوبع
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ةيصخش عوالةق نيقيو ةقث هنكل الم، ظلا يف ًةزفق وأ ىمعأ ًا ميلست
(زم1،10:116وك13:4). مَّلكتنف مهفنو ملعن اهب

كلذلف ، مهفلا و ةفرعملا ىلإ ًا مئاد ىعسي يقيقحلا نامي اإل نإ
طبختي ال هنكلو ، لماكلا كارد اإل يعَّدي ال هنإ . ثحبلا و لا ؤسلا لصاوي

يف نمضتملا .فاإلعالناإليهل ةفلتخم ميلا عت وأ تاهّجوتب ا ًعوفدم
يحيسملا نامي اإل ظفحي هيلع، ةسينكلا تنمُتئا يذلا ، سدقملا باتكلا

امو سفنلا ةفرعمو هللا ةفرعم : ةفرعملا نم ددحم حضاو راطإ لخاد
. ةفرعملا هذه ىلع بترتي

عالهتق يف ، نمؤملا ةايح يف رمثي يح ناميإ يحلا باإلهل نامي واإل
عمتجملا ،وعلاالةقب نينمؤملا ةعامج عم علاالةق يفو ، برلا ب ةيصخشلا

ةفاكب ةيلوئسملا لمح يفو امك تازايتم اال يف ةلا َّعفلا ةكراشملا ب
ٍعاو. عانتقا نم هيجوتب ، كاردإو ةياردو مهف نع اهبناوج

بلقلا و لقعلا : نامي اإل رارقإ
اهعفرن صالة ىلإ لوحتي رارق اذهاإل نإف ، انناميإب رقُن ذإ اننأ نمؤن

وه انناميإ رارقإف . انهلإب انطابتراو انمازتلا و انناميإ قمعتيل ، بلقلا نم
انيف يذلا ءاجرلا ببس نع انلأسي نم لك ةبواجمل اندادعتسا نع ريبعت

. ليجن ةلااإل سرب زركنو دهشنف (1طب15:3)
ىلإ اهقيرط تدجو قئاقح نع رّبعُي انناميإب انرارقإ نأ نمؤنو

ةلاا سرل اًكاردإو اًمهف دادزنل انتايحو اًضيأ انبولق تسمل اهنأ امك ، انلوقع
. انتايح يف اًيلمع اهرمث رهظيف ليجن إل

ةملكلا و سدقلا حورلا

ب ًاعيمج طبترت ةقثلا و ةفرعملا و نامي واإل نأاإلعالناإليهل نمؤن
نع ًادبأ لصفني ال سدقلا حورلا نأو ، ةبوتكملا ةملكلا و سدقلا حورلا

. سدقلا حورلا نع لصفنت نأ نكمي ال ةملكلا نأ امك ، ةملكلا

يحولا و سدقلا حورلا
هللا، مهزرفأ سانأ ةسدقملا ةملكلا نيودتب اوماق نيذلا نأ نمؤن
،وا ةنيابتملا مهبهاوم اًمدختسم ، مهيلع نميهو سودقلا هحور مهعفدو
ىتح (2طب21:1) مهرصعلو مهنم لكل ةزيمملا تادرفملا و بولس أل
.(16:1 (عأ سدقلا حورلل سدقملا باتكلا تاملك بسنُت نأ نكمأ
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نحنف كلذلو . ةسدقملا ةملك بلا ىحوأ يذلا هللاوه حور نأ نمؤ نو

ىحوم ميدقلا دهعلا تاباتك نأش اهنأش ديدجلا دهعلا تاباتك نأ نمؤن
هنم، ةمسن ةيرشبلا تاملكلا يف خفن هللا نأكو هللا(2يت16:3) نم اهب

ةرداص ، ةييحمو ةيح تاملكلا كلت تحبصأف مدآ، يف اًميدق خفن امك
كال يهف .(25:4،21:3 21:59،16:51؛رإ9:1؛عأ وه(شإ همف نم

حيسملل دهشت يهو (زم130،105:119؛رإ17:38؛وك16:3). برلا م
(وي39:5).

ديدجلا و ميدقلا نيدهعلا يف ةسدقملا بتكلا نأ نمؤن نحنف كلذلو
مل اهعماجمو ةسينكلا .ف سدقلا حورلا ب اهطابترا نم اهتطلس دمتست

ناطلسلا كلذب تفرتعاو ترقأ امنكلو ، اهناطلس ةسدقملا بتكلا حنمت
اهيف. نمضتملا

ةملكلا ةيلعافو سدقلا حورلا
حورلا .ف ةملكلا ةيلعافب ا ًضيأ طبترم سودقلا هللا حور نأ نمؤنو
اهعماس وأ ةملكلا ءىراق غلب امهمف . ةملكلا لوبقل ناهذ األ ريني يذلا وه

حور حتفي مل نإف ، ةبهوم نم حراشلا وأ ظعاولا غلب امهمو ، ةردقم نم
.(14:16 (ول45:24؛عأ ىودج ًفال وأال لوقعلا رينيو ناهذ هللاأل

لمعلا و ةديقعلل نينمؤملا روتسد ك ةملكلا و سدقلا حورلا
نم مويلا نينمؤملا ىلإ ثَّدحتي الزلا سدقلا حورلا نأ نمؤن امك
عإال وأ تارا بتخا حأالموأ وأ ىؤر خالل نم ،ال ةسدقملا ةملكلا خالل
8:40 ًا(شإ مئادو ا ًمامت تبثأ ةيوبنلا ةملكلا ،ف ةديدج لئاسر وأ تان

ديدجلا دهعلا يف اهنع أرقن يتلا واإلعالتان ىؤرلا ؛2طب19:1).و
بتكلا هللا اناطعأ دقو امأ . ةملكلا نيودت لا متكا لبق اهلك تناك
ميوقتو الالت، ضلا خيبوتو دينفتو ، قحلا ميلعتل ةعفان يهف ، ةسدقملا
حبصيل ةيفاك يهو حلا. صلا كولسلا يف بيذهتلا ،و أطخلا حيحصتو
روتسدلا يهف صحلا، لمع لكب مايقلل الً هؤمو الً ماك نمؤملا

(2يت17،16:3). لمعلا و نامي لإل ةلماكلا ةطلسلا وذ موصعملا ديحولا
ال خلل يرورضو عفان وه ام لك ةسدقملا بتكلا يف اناطعأ هللا حورف
أو صن عم ضراعتي ام لك ضفرن نحنف كلذلو ص(2يت17،16:3).
–1:13 (ثت هخيرات وأ هردصم ناك امهم سدقملا تكلااب ميلعتو حور



18

لغ9،8:1). 4؛

ميلعت وأ هيجوت يأو هللا، ةملك نع ًا دبأ لصفني ال سدقلا حورلا و
سدقلا حورلا كرت دقف . هضفر بجي ةملكلا عم قفاوتي ال رابتخا وأ

هنم ردصي نأ نكمي ،وال ةسدقملا ةملكلا يف هصخشل ةزيمملا هتامصب
(1وي1:4ـ3). همَّدق نأ قبس ام عم ضراعتي ام هنع وأ

نينمؤملا نيقيو ةملكلا و سدقلا حورلا
يذلا وه ةسدقملا ةملكلا ب ىحوأ يذلا سدقلا حورلا نأ نمؤن امك

هللا دوعو قدصو ، ةملكلا ةحص يف نيقيلا و ةقثلا نينمؤملا حنمي
خالل نم مهل دكؤي امك هب(2وك20:1ـ22؛1وي27:2). نينمؤملل

نينمؤملا حاور ًاأل يلخاد دهشي يذلا وه هللا حورف م، هتَّونب ةملكلا
(ور16:8؛2وك22:1). ةسدقملا ةملكلا ب كلذ ًا دكؤم هللا، ءانبأ مهنأ

هللا ـنأ شب ـا نناميإ

هللا ـة ينادحو
نحنو ءايش األ عيمج هنم يذلا ،اآلب، يقيقح يح دحاو هلإب نمؤن

وايلا األفل وهو هل(وي3:1،ور36:11؛1وك6:8؛12:11؛وك16:1).
ٌريثك اًثيدح مهل والزلا اًميدق رشبلل ناك (ؤر8:1). ةياهنلا و ةيادبلا ء،

يقيقحلا يحلا دحاولا باإلهل نمؤي ال نمف ، بابر نماأل ٌريثكو نماآلةهل
هتقث عضيو والهء اهل مدقيو اهءارو ىعسي ةهلآ ًاوأ إهل هسفنل عنصي

هل. ًاهلإ داحل نماإل لعجي نم كلا نه نإ لب 24:6؛1وك5:8). اهب(تم
هل اننإف ، هريغ الهلإ يذلا ، يقيقحلا يحلا دحاولا بهللا نمؤن ذإف كلذل
اننإ لب .(10:4 تم 14،13:6؛ (ثت دبعن هدحو هايإو دجسن هدحو
ةردقلا لك نمو ركفلا لك نمو سفنلا لك نمو بلقلا لك نم هبحن
. ةايحلا سّدقي يذلا و يدافلا و قلا خلا وهاإلهل (رم30،29:12).

تاروصت لك قوفي يذلا يقيقحلا يحلا دحاولا اذهاإلهل نأ نمؤنو
ناسن خالهقئ،خقلاإل رئاس وأ رشبلا دودحب هَّدُحَن نأ نكمي ،وال رشبلا
مامت ليبسلا ُّلضنو . لمكأو ىمسأ وه ئادمًاامل ىعسيل ، هتروص ىلع
نع انريكفت امس امهم ناسنإ هنأكو هللا روصتن نأ انلواح املك ًا

. رشبلا
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مامتو ًمئادا رِّبني ديدجلا و ميد قلا هيدهعب سدقملا باتكلا نأ نمؤنو
لك ىلع رداقلا ، يتأي يذلا و ناك يذلا و نئاكلا هللا، ةينادحو ىلع ًا
عم ضراعتي ًاام عطاق ا ًضفر ضفر (ؤر8:1).ون لكلا طباضلا ، ءيش

39،35:4؛4:6؛رم29:12). (ثت ةينادحولا كلت

ناكم لك يف ٌرضاح يقيقحلا دحاولا يحلا اإلهل اذه نأ نمؤنو
ألن نونمؤملا جاتحي فال كلذلو ، دودح هدحت ءايش،وال األ لكب ٌملا عو
هيلإ نومدقتي مهو نيعم هاجتا يف اوهجتي نأ وأ اًنيعم اًعضو اوذخأي
قلا خلا الف تخا رادقمب هتاقولخم نع فلتخت هتعيبطو الة. صلا يف

(إش18:40). خالهقئ نع

هل دوجسلا و ةدابعلا مدقن اننإف دحاولا باإلهل انناميإ ساسأ ىلعو
ملاال نم ءاوس هريغل دوجس وأ ةدابع لك ضفرنو . هاوس نود هدحو
5:2؛ؤر22،10:19: بع (رخ3:20؛وك18:2؛ اوناك ًا يأ رشبلا وأ ةكئ
، اهتيمست تناك امهم روصلا وأ ليثامتلا ليبقت ضفرن كلذكو .(9

كلذف اهل، ةدابعلا لا كشأ نم لكش يأ ميدقتو اهمامأ دوجسلا ضفرنو
هتيصو بسح ، هاوس نود يقيقحلا يحلا دحاولا إاللإلهل زوجي ال

8:42؛11:48؛عأ26،25:10). شإ (رخ5،4:20؛ ةسدقملا
ةملكلا انملعُت نمل مارك اإل ميدقت يف رِّصقُن نأ ينعي ال اذه إالنأ

:1 (رخ12:20؛اد23:9؛ول بيطلا ركذلا و مارك اإل مهل نأب ةسدقملا
،7:13 بع 13،12:5؛ ست 48،42؛وي26:12؛ور7:13؛1يت17:5؛1

17؛1طب17:2).
ثو لـا ثلا ـةد يقع

عوسي انبر وبأ وهاآلب، ، يقيقحلا يحلا دحاولا نأاإلهل نمؤن
عبني يأ سدقلا حورلا قثبني هنم يذلا (أف3:1؛1طب3:1)و حيسملا
يف انلج األلز،وأل يف هتاذ يف وهف (وي26:15). اًيئاقلت ضيفيو

و :اآلبواالنب ثلثم قيرطب هتاذ انل نلعأ يذلا دحاولا ،اإلهل نمزلا
. سدقلا حورلا

ثولا ثلا ةديقع ساسأ
قنال وأ ةيفسلف تايرظن ةجيتن ثولا ثلا نع ةسينكلا ميلعت نكي ملو

نينمؤملا رابتخا ةجيتن امنكلو بلاالد، ضعب يف ةدئاس راكفأ نع ً
موي يف سدقلا حورلا لولح عمو (وي14:1) دسجتلا عم مهلعافتو

.(18،17:2 (عأ نيسمخلا
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نع ًامامت هرهوج يف فلتخي يح، هلإ دحاولا اذهاإلهل نأ نمؤنو
ةيرشب تادرفمب هتاذ نع انل َّر ،بع هصخشب رعيِّفان يكلو . رشبلا
ناسن اإل تادرفمل فيك ،ذإ ةبجاولا ةقدلا ب هفصت نأ نع زجعت ةدودحم
لقعلا ناك نإو (خر14:3). دودحملا ريغ هللا فصت نأ دودحملا
كاردإ قوفت يتلا هللا ةعيبط بعوتسي نأ عيطتسي ال دودحملا يرشبلا

ال يرشبلا لقعلا نأ درجمل ثولا ثلا ةديقع ضفرل لا جم ،فال رشبلا
هللا نأ بعوتسي نأ عيطتسي يذلا اذ نمف . اهبعوتسي نأ عيطتسي
يف رشبلا عيمج ءاعدل عماسو ، ءيش لكب ملا ،عو ناكم لك يف رضاح

نآ؟! لك يفو ناكم لك

هتاذ نع هللا الن عإو ثولا ثلا
نع انل وه هنلعأ ام ىلع هللا صخشل انتفرعم يف دمتعن اننأ نمؤنو
ىلع انفُّرعت بولسأ نع فلتخي دامجلا ىلع انفُّرعت بولسُأف هتاذ.

ًا مهفتو ربكأ ًدهجا انم مزلتسي ناويحلا ىلع فُّرعتلا نأ امك . تابنلا
نم رثكأ هعم لماعتلا و فرصتلا يف انتيرح ىلع ا ًدودح عضيو ، قمعأ
مل امف ، مهعم انلماعتو رشبلا ىلع انفرعت امأ . تابنلا ىلع فرعتلا
ليبس ،فال مَّلكتي مل امو ، هلخادب امع هيلع فَّرعتن نأ ديرُن نم ْحِصفُي

أ اننوللضي رشبلا ضعب ناك نإو ، ةلماكتم ةحيحص ةفرعم هيلع فُّرعتلل
لا جم ىلإ انلقتنا ىتم امأ . مهسفنأ نع نوثَّدحتي مهو ًا نايح
نلعي ،واممل هسفنب وه انفّرعُي مل ام هنأ حضاوف قلا، خلا ىلع فُّرعتلا
هري مل يذلا هللا نأ نمؤن نحنو . هتفرعم ىلإ ليبس ،فال هَسفن انل
انربخأ ،ذإ هسفنب انفِّرعي يكل ل زانت هاري نأ ٌدحأ عيطتسي وال طق دحأ

كلذ نكي ملو اآلب(وي18:1). بلق نم بيرقلا ديحولا االنب هنع
،مبيال هسفن وه ناك هنكلو لوسر وأ ّيبن اهلمحي ةلا سر كالموأ درجم
، ةديجملا هتمايقو ، بيلصلا ىلع هتومو ، ةدرفتملا هتايحو ، يزجعملا هد
هعم لماعتو هآر نم َّنأ ىتح هللا، ةمكحو ركفل يدًا سجت ... هدوعصو

(وي9:14). هصخش ىلع فّرعتو هللا أرى دق نوكي

ّة وبأ مهفتن نأ انلواح ول ليبسلا لضن اننأ كردن اننإف ، نمؤن ذإو
ًا.ف نايحأ صقنلا و فعضلا اهبوشي يتلا ، رشبلا ةوبأ ءوض يف هللا
ة حيحصلا اهتروص دجن امنإ رشبلا ّة وبأ ،ألن حيحصلا وه سكعلا
ّة وبأ ُلُك ستتمد هنم يذلا هللا، ّة وبأ ىلإ رظنلا ب ةيقيقحلا اهتميقو

.(15:3 (فأ اهءامسأ ةيلئاعلا تاق علاال لكو
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دقو ، ردصملا و لص هنإاأل . قثبنم وال دولوم ،الوه هتاذب نئاك فاآلب
حورلا ب كلذو انعم، هللا وه يذلا ، عوسي حيسملا يف هتاذ نع انل نلعأ

. انقوف وه يذلا هللا وهاآلب، وه لظي امنيب انيف، هللا وه يذلا سدقلا

ةيهل اإل ةيصخشلا و ثولا ثلا
عم لعافت يف إال جضنت وال لمتكت ال ةيرشبلا ةيصخشلا و
هللا ةينادحو نأ انناميإ مّهفتن نأ ىلع اننواعي اذهو . ىرخأ تايصخش
واال ةلزُعلا ةينادحو يه وال ةيباسح ةينادحو يه ،ال ةَّينغ ةينادحو

مِّلكتملا وهف كلذلو . دحاولا يف ثولا وثلا ثولا يفث دحاولا وهف ، دارفن
ةجاح خالهقئ،ألهنال عم هلماعت لبق نمو نماأللز، هتاذ يف ُّبحملا و
هسفن انل نلعي ثولا ثك األيلز يتاذلا هنايك ساسأ ىلعو . هريغ ىلإ هل
دحا ولا اإلهل وهف اهيف. لا صفنا ال ةدحتم ثالث قرطب نمزلا بلق يف

. مينا األق ثلثملا دحاولا رهوجلا وذ

يف اهصنب درت مل مونقأو رهوجو ثولا تث ادرفم لا نأ فرتعن اننإو
ميلعتلا نع ا ًقيقد ًا ريبعت رّبعت كلذ مغرب اهنكلو ، سدقملا باتكلا

نع ّربعت ميناق ،واأل ةيهل اإل تاذلا نع رِّبعُي رهوجلا هللا.ف نع يباتكلا
الً،فاآلبواال قتسم ًانايك نكي مل نإو ةيهل اإل تاذلا يف ٍزيمتم نايك
هللا نوك نع ُرِّبعُت ثلاالةث ميناق .واأل دحاو رهوج سدقلا حورلا و نب
يف َرِّكفُن نأ نكمي .وال هحورب لعاف و ٌّيحو هتملكب قطانو هتاذب نئاك
نود ثلاالةث نيب زِّيمن ثلاالةث،والنأ داجمأ انب طيحت نأ نود دحاولا

. دحاولا ىلإ انركف هجتي نأ

"عالةق"االنبباآلب،الألن قلطنم نم هعيطيو لآلب عضخي واالنب
، سدقلا حورلا كلذكو . رهوجلا يف فلتخم هنأ وأ ةفلتخم " هتعيبط "

نينمؤملل االنب هلسري نماآلبو ضيفيو عبني يأ قثبني ، حيسملا حور
(وي26:15).

واألةوب ثولا ثلا
ا ًساسأو وأالً ،وه يقيقحلا يحلا نأاإلهل نمؤن اننإف هللا ةوبأ امأ
اإليهل ركفلا ،يأ ةملكلا دَّسجت ذإ هتاذب انفَّرَع . حيسملا عوسي انبر وبأ

اآلب،فا ىلع فرعتي امنإ حيسملا ىلع فرعتي يذلا األيلز،ف ةمكحلا و
تاذ نم هنوك نع ًا ريبعت ، روهدلا لك لبق نماآلب دولوم النب

. ةيعيبط ةيرشب والةد دولوم هنأك سي اآلب،ول رهوج



22

ًاهلل، نبا نمؤملا حبصي حيسملا ب نامي هنأباإل ًا ضيأ نمؤن اننأ إال
هللا بطاخي نأ عيطتسي هَبلق سدقلا حورلا نكسي ذإو . ينبتلا ب كلذو
: نينمؤملا نم هريغ عم هوعدي امك لغ6:4)، "(ور15:8؛ يبأ :"اي نباك
9:6؛ول11: (تم هيلإ مهتاولص نونمؤملا عفري يذلا هنإاآلب ." انابأ "

.(2

نيذلا رشبلا رئاسل هللا رظني عسوأ ةرئاد يف هنأ نمؤن اننأ امك
هتقيلخ مهرابتعاب اًعيمج مهوبأ وه هنأو هءانبأ مهربتعيف مهقلخ

الً ماك ًا ريبعت رِّبعت ال رشبلا ةوبأ تناك املو .(8:64،16:63 (شإ
ًا ضيأ انثدحي سدقملا باتكلا دجن هللا، ةوبأ نومضمو ىنعم نع
وهف (إش15:49)، اهءانبأ ىعرتو بحت يتلا األم ةروص يف هللا نع

.ٍ دحاو ٍ نآ يف اآلبواألم رودب موقي

ةيهل اإل ةيانعلا هللاو ةدايس

كسمملا ، لكلا طباض ، ءيش لك ىلع رداقلا وهاآلب انهلإ نأ نمؤن
ةميقو ىنعم ةايحلا يطعي هب نامي األروم،واإل ةفاكو نوكلا مامزب
ةايحلا يف ةقثلا حنميو ، ةميحرلا و ةحلا صلا هدصاقم ققحي ذإ ًافدهو

(دع19:23؛ور29:11؛ ةنيمأ هدوهعو ةقداص هدوعو ألن تامملا يفو
1وك20:1).

(إش12:40، نوكلل هقلخ يف ًا يلج رهظت هللا ةدايس نأ نمؤن و
،ذإ هجئاتنو ءادفلا لمع يفو هتاذ، نع الهن عإو 23،21،13؛5:42)،
. ةنونيدلا لمع يف ًا ضيأ رهظت امك هذه. نم ًاألي رطضم نكي مل
يف ناسن هللاإل قلخ ذإف ، ناسن اإل ةيرح يفنت هللاال ةدايس نأ نمؤنو
عضوو ا، ًهركم ًاال راتخم هعيطيل ةيرحلا هحنم هترو ص ىلع ءدبلا

ال ةيلوئسم يهو (كت17،16:2)، رارقاهت ةيلوئسم هقتاع ىلع
ةئيطخلا يف طقس نأ دعب ىتح اهنم لصنتي نأ ناسن اإل عيطتسي

.(15:24 شي 19:30؛ (ثت

ةقيلخلا و ةيهل اإل ةيانعلا
هنأ امك (إش26:40)، خالهقئ لك ظفحي هتيانع يف هللا نأ نمؤنو
هيف.إالهنأ وه هدجوأ يذلا ماظنلا عم ضقانت نود نوكلا نوئش ريدي

قباسلا هملعو هتئيشم دصق بسح نيعم فده وحن ءيش لك هجوي
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قيرطلا ،و ةيادبلا بتر ، ةياهنلا نَّيع ذإف (عأ28،27:4؛ور28:8ـ30).
ققحي ال وهو (ور36:11). ءايش لكاأل هلو هبو، هنم، ،ألن فدهلا ىلإ

عم لماعتي خالهقئ،لب ةيرحل رابتعا نود ،وأ ةيكيناكيم ةيفيكب هفادهأ
يف هسفنب انفَّرع امبسح ، ةيصخش عالةق يف ءيش لك يف رشبلا

22:33؛ هللا(شإ ءاضقل يباتكلا موهفملا وه اذهو . عوسي حيسملا
ءاضقلا ةركف نع ًا مامت فلتخي امم رإ20:11؛ور28:9؛1طب2:1)،

ميلا عت يف اهل دوجو ،وال يحيسملا نامي اهلباإل العالةق يتلا ردقلا و
. سدقملا باتكلا

خيراتلا و ةيهل اإل ةيانعلا
لماعتي امك روم عماأل لماعتي ال هنكل ، خيراتلا ديس نأإانهل نمؤنو

يذلا رضاحلا .ف لبقتسمو رضاحو ضامك ، نمزلا قاطن يف رشبلا اهعم
ةقيقحلا ،وه يضاملا تايط يف يسمي ىتح هوشيعي نأ رشبلا داكي ال

نماأللز وه امك همامأ رضاحو لثام ءيش لكف هلل. ةبسنلا ب ةخسارلا
دودحب ديقتي ال ناكم لك يف رضاحلا يدمرسلا انهلإف األدب. ىلإو

األ دقعتتو (رخ14:3؛يأ3:42؛إش4:41؛وي58:8). ناكملا و نامزلا
هللا ةدايس مهّفتن نأ لواحن امدنع ، قئاقحلا كباشتتو ، انمامأ روم

لعافتيو لماعتي انلثم رشب هنأكو ، ناسن عماإل هلماعت َّلكو هتيانعو
. لبقتسملا و رضاحلا و يضاملا : نمزلا ىضتقمب

أ لمشت ةيهل اإل ةيانعلا نأ ينعت ال خيراتلل انهلإ ةدايس نأ نمؤنو
وهأ هنأ امك يُقلغ، دحأ وال حتفي يذلا وهف .ٍ ثادحأ نود ًثادحا

تاراسكناو تاراصتناو (ؤر7:3). حتفي دحأ وال قلغي يذلا ًا ضي
ةايح يف قيضلا و ةعسلا ،و ضرملا و ةحصلا ،و ميدقلا يف هبعش
قلا خو رونلا عدبم وهو ةقئافلا هتيانع قاطن لخاد اهلك عقت نينمؤملا
ددحي يذلا وه هنأ ،يأ ءاقشلا دجوُمو ءانهلا المو سلا عناص ، ةملظلا
اهلكو (إش7،6:45). ةئيطخلا و رشلا بقاوعو هعم، ةكرشلا تاكرب

. اًيحور نينمؤملا جضن ىلع لمعت

نينمؤملا ةايحو ةيهل اإل ةيانعل ا

يصفتلا رغصأب ينتعي امك ، ةريبكلا روم واأل ثادح باأل متهي يذلا وهو
(2لم5،4:8؛إش1:6ـ3؛ كارد اإل قوفي هتيقوتو .(30:10 الت(تم

ةركف ضفرن نحنف كلذل .(13:4 بع ) انرمأ هعم يذلا وهف .(2،1:6 سأ
يف ةقث انديزت هدوعو قيقحتو تاوبنلا قيقحتو . ةفداصملا وأ ظحلا
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17:2؛4:21؛9:27). (تم ةيهل اإل هتيانع

و رطاخملا لك نم نمؤملا ةناصح ينعت ال ةيهل اإل ةيانعلا نأ نمؤنو
(يأ21:1). ذخأي يذلا ًا ضيأ وه ، يطعُي يذلا فهللا . رورش لا
يفاأل ظفحي نأ عيطتسيو (اد17:3) نوت نماأل ظفحي نأ عيطتسي

ةايحلا براجت ىلع راصتن هباال نينمؤملا بهي (اد28،27:3). نوت
ةبعصلا ةايحلا فورظ بلق يف راصتن اال قوفي ام مهبهي امك ، اهرورشو
ةيانعلا نأ نمؤن نحنف كلذل (ور37:8ـ39؛2وك9:12). ىرخأ ًنايحا أ
ملعتن يتلا ةسردملا نوكت ام ًاريثك لب لسكلا و لكاوتلل وعدت ال ةيهل اإل

ب كلذو ، هتاراصتناو نامي اإل ةريسم ، داهتج واال داهجلا قيرط نع اهيف
لبقتسملا نم وأ رضاحلا يف فوخلا و قلقلا نم ررحتلا و ربصلا و ركشلا

(36–32:10 بع )

ةيهل اإل ةيانعلا يف انتقث حزحزي وال عزعزي ال رارش األ حاجن نأ امك
رداقلا األروم، عيمج مامزب كسم ُ يو لكلا طباض وهف (زم23:73)؛

ًا ريثك ،لب ثادح األ ىلع ىنبُي اال نناميإف (ؤر8:1). ءيش لك ىلع
برلا لّوحي ام اًريثك لب (ور35:8–39). ثادح األ مغرب نوكي ام

(كت7،5:45؛20:50؛رخ16:9؛11:18؛زم10:76). تاكربل رورشلا

لبقتسملا الةو وصلا ةيهل اإل ةيانعلا
انوبأف الة. صلا نع ّفكن نأ ينعت هللاال ةيانع يف انتقث نأ نمؤنو

عم انسلجأ (2طب4:1)،و ةيهل اإل ةعيبطلا ءاكرش انلعج يذلا يوامسلا
يلصن نأو ، يلصن ألن انثحتسي ،(6:2 (فأ تايوامسلا يف حيسملا
هتوكلم قيقحتل ةيطخلا و رشلا تاوق دض داهجلا يف كراشنف ، ةجاجلب

18:6؛وك24:1). (فأ ةحلا صلا هتئيشم مامت وإل

انلبقتسمو انرضاح نأ ةقثلل انعفدي هللا ةيانعب خسارل ا انناميإ نأ امك
فشك تاءاعدا لك عم لماعتلا ضفرن نحنف كلذلو وه. هدي يف

(ال تناك امهم لا واألكش روصلا فلتخمب انريغ وأ انل ةبسنلا ب لبقتسملا
كز2:10؛ 1:13-3؛10:18ـ12؛إش20،19:8؛ ثت 31:19؛
انل برلا هيجوتو . ةعاطلا و ةقثلا وه ًمئادا انبجاوف .(24:24 تم

تاساردلا امأ . ةملكلا و حورلا ًاب مئاد طبتري ا نسوفنل هداشرإو
. اًمامت اهعجشن نحنف ةيلبقتسملا
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واألمل رشلا ةلكشمو هتبحمو هللا ةدايس

ةياعرلا و ةيانعلا و بحلا نم هيلع يوطنت ام لكب هللا ةوبأ نأ نمؤنو
نإ . ءايش األ لكل ا ًطباضو ، ءيش لك ىلع اًرداق هنوك عم ضراعتت ال
ا ًريثك رشبلا نيب واألمل ةينان واأل ملظلا و ةيهاركلا ،و ةيعيبطلا ثراوكلا

تقولا سفن يفو ًبحما، هللاًبأا نوك يف الت ؤاستلا و كوكشلا ريثت ام
(زم1:22؛23:44–25؛2:73++؛رإ1:12++؛ ءيش لك ىلع ًرداقا
. انمامأ ا ًحضاو هدصاقم مامتإ نوكي ال دقو .(++13،++2:1 بح
نأ انيلع بعصلا نم حبصيو ، دودح ىصقأ ىلإ انربص نحتمُي دقو
اإل مدقي .وال ءيش لك ىلع رداق تقولا سفن يفو صحلا هنأ نمؤن
الت،أل ؤاستلا هذه ةهجاوم يف لقعلا عنقُت ةيقطنم ةيفسلف ةباجإ نامي

ةباجإ مدقي هنكلو 4:2؛2وك7:5) بح ) نايعلا الب كلسن نامي اننباإل
، حيسملا يف توملا و واألمل رشلا ىوق ىلع هللا راصتنا يف ةيلمع
يف هسولجو ، هدوعصو ، هتمايقو ، هتومو ، هبلصو ، هتايحو ، هدسجتب

. تايوامسلا

آوالانم آالهم
نمؤن اننأ .إال يرشبلا انكاردإ ىلع يصعتست األمل ةلكشم نأ ملعن
اهنكل األمل، ةلكشمل اًحرشو اًريسفت انل مّدقت مل نإو حيسملا نأآالم

آالانم(إش فرعي انم(يف5:4)، بيرق هللا نأ كلذ مغرب انل حضوت
18:2؛15:4). بع ) ملأت اًضيأ وه 9:63)،ألهن

رشبلا هللاعم نماضتو األمل
ةصاخ ةفصبو ضر األ ىلع هتايح لك يف عوسي حيسملا نأ نمؤنو

:2 بع ) رشبلا اهيف رمي نأ نكمي يتلا اآلالم ةفاك لمتحا اهتياهن برُق
ركمل ضَّرعت دقف . اهريغ وأ ةينامسج وأ ةيسفن تناك ءاوس ،(10

. روصلا ىتشب هب اوعقوي نأ نولواحي مهو مهسئاسدو نيركاملا
ىساقو . ءاقدص األ رُّكنتو قوقحلا عايضو ةنايخلا و ردغلا ربتخاو

نأ نكمي ام ىصقأو ءزهلا و مئاتشلا لمحتو فسعلا و رهقلا و ملظلا
ةينامسجلا اآلالم امأ 30:27؛1طب23:2). (تم تاناهإ نم هروصتن

، هرهظ تمدأ يتلا تادلجلا و كوشلا ليلكإو شطعلا و عوجلا ربتخا دقف
18:21؛وي7:4؛وي28:19، (تم ةنعللا و راعلا ةتيمو ، بيلصلا آوالم

30،29:27؛رم17:15–19). تم
نيذلا مه مهدحو دوهيلا بعش و سط ويبال سدوريه نكي ملو
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ملو كلذ.(عأ25:4ـ28). يف ةيرشبلا لك تكراش ،لب حيسملا اوضفر
تناكو . بيلصلا يف هتغلب ام لثمب اهتورذ واألمل رشلا ةلكشم غلبت
تارابع ددرُيو ملا، علا ةيطخ ءبع تحت حزري وهو يدافلا تاملك

(46:27 ؟!"(تم ينتكرت اذامل ، يهلإ يهلإ " نيرشعلا و يناثلا رومزملا
ثيداحأ ثدحتي ملو اًملظ لعفي مل وهو اذه لك كلذ. نع ريبعت ريخ
ىضرملا ىفشو عايجلا معطأ مك (1طب22،21:2). عادخلا و شغلا

و رشلا تاوق نأ نمؤن نحنف كلذلو . ىتوملا ماقأو ىنازحلا ىساوو
دسجت ةهجاوم يف اهطاشن تفَّثك اهلا كشأو اهروص لكب المواألمل ظلا

(وك2: بيلصلا دنع اهادم ىصقأ تغلب ىتح هتمدخو هتايحو حيسملا
.(15

اآلالم هذه َّلك َلِبَقو براجتلا هذه لكل ضَّرعت حيسملا نأ نمؤن اننإ
(ور18،17:5). ملا علا ةيطخ نع ّر فكيل يرشبلا سنجلل لِّثممك
يف اهقاس ،لب ةيحورلا رشلا تاوق لك ىلع هبيلصبو هصخشب رصتناف
(2وك14:2؛وك15:2)فاألمل هبع شل ءادفلا ءيه ُ ،يل رفاظلا هبكوم
اًنيه. اًئيش سيل نارفغلا الص،ألن خلا خيرات جيسن يف يساسأ رصنع

حيسملا يف هللا نارفغ ةفلكت ةمظع تناك ةيرشبلا مرج ةماسج ردقبو
(2وك21:5؛15:9).

نماضت نع ىرخأ ةيواز نم اًضيأ ترَّبع ءادفلا نأآالم نمؤن اننإ إال
يذلا اإلهل وهف األمل، ةهجاوم يف يرشبلا سنجلا عم حيسملا يف هللا
هنوكب فصُو آالماه ةيرشبلا حيسملا كراش ذإو (إش9:63). انعم ملأتي

(ول19: ةرم نم رثكأ ىكبو (إش3:53)، نازح األ ربتخمو عاجوأ لجر
هيناعن ام فرعيو ، انتافعض مَّهفتي وهف انلثم ملأت ذإو 41؛وي35:11).
ةيطخ بال نكي نإو ، انلثم ءيش لك يف بَّرجُم آلالانم،ألهن ىثريو

.(15:4 بع )

بناج يف اًدبأ نكي هللامل نأ انل حضوت حيسملا نأآالم نمؤنو
انلج أل ملأت ذإ قمعأ ةروصب هتاذ ةقيقح نع انل فشك دقل . ملظلا و رهقلا

." ةبحم "هللا لوقن نإ اًدبأ عيطتسن انك ام كلذ ولوال آالانم، انكراشو
األمل. ةكرش يف ققحتت ةبحم قدصأو ، ةقادص قمعأ نإف

هلج وأل هعم ملأتنل ةوعدلا و بيلصلا
ملأتن ألن انوعدي هنإف انعمو انلجأ نم حيسملا ملأت ذإ هنأ نمؤنو
لمحو تاذلا را كنإ ةوعد يه هل ةذملتلا ةوعدو هلج، أل ملأتنو هعم
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.(24:16 (تم بيلصلا

اًعفاد نايطعي آالهم قيرط نع حيسملا هققح امو بيلصلا نأ نمؤنو
آال فيفختو نيملأتملا ةكراشمو لب األمل لُّمحت ىلع نينمؤملل اًيوق
هيلإ رظنن ذإو ، ةريسملا لِّمكمو دئاقلا و دئارلا وه عوسي حيسملا مهم.ف
اًكرات انلج أل ملأت دقف (3:12 بع ) لذاختن وال ّلكن ال هلمتحا ام لك يف

(1طب21:2). هتاوطخ عبَّتن يكل ثماالً انل

آبالهم اًمامت ءادفلا لمع لمكأ دق حيسملا ناك نإو هنأ نمؤنو
نينمؤملا نم بلطتت لأليجلا حيسملا ةلا سر ليصوت ،إالنأ ةيرافكلا

، توكلملا ةلا سرب يداني وهو حيسملا اهأدب يتلا األمل ةريسم اولِّمكي نأ
(عأ41:5؛وك24:1). حرفلل اًردصم نوكي اذهاألمل إالنأ

بيلصلا يفف ، بيلصلا يف هتورذ غلب دق رشلا نأ ملعن انك نإو اذه،
واأل ةيطخلا و رشلا وقى لك ىلع رصنلا ةورذ ، ةمايقلا ءوض يف ، ًاضيأ

نحنو ، تمسُح دق ةلصافلا ةكرعملا نأ نمؤن نحنف مل(وك15:2).
ةقيلخلا هللا حلا صي ،ذإ يئاهنلا رصنلا عإالن لا متكا ءاجر ىلع ايحن

وا ةديدجلا ءامسلا ققحتتف ، ءيش لك ددجيو ، حيسملا يف هسفنل اهلك
(ور19:8–21؛2وك18:5–21؛ؤر1:21). ةديدجلا ضر أل

قلخلا نأشب انناميإ

من يأ نع ًا دبأو ًا مامت ينغلا هتاذ،و يف لماكلا انهلإ نأ نمؤن
يف ررق هتاذ، نع جراخ ببس نود ، هتمعنو هتبحم يفو ، هدجمل ، هاوس

1 (كت مدعلا نم هلك ملا علا قلخف ًا، درفنم نوكي ال نأ ةقلطم ةيرح
ةملكب ناقتإب تلبُج دق ةقيلخلا نأ مهفن نامي باإل اننإف :1،وي4-1:1).

خقلا وهف لبق. نم ًادوجوم ناك ءيش نم هارن، ام نوكتي ملف هللا،
.(3:11 بع ) ناكملا و نامزلا ، لكلا

هللا ةدايسو ةقيلخلا
:اآلبخ ميناق األ ثلثملا هللا ةدايس زربُت قلخلا ةديقع نأ نمؤنو
ءيش لك ناك هب يذلا هت، ملك (كت1:1)،واالنب، ضر واأل ءامسلا قلا
ملف (كت2:1؛زم30:104). ييحملا ، برلا ، سدقلا حورلا (وي3:1)،و
حسفأ هتمعنو هتبحم درجمل هنكلو ، ناسن لإل ةجاح يف هللا نكي
نونيدم نحنف كلذلو (كت8،7:2). هعم ةكرشلل ، رشبلا دوجول لا جملا
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ركذتن ، اندوجو يف هيلع دمتعن ذإو . ةعاطلا و ةقثلا و ركشلا و ةدابعلا هلب
(زم5:36–7؛31،24:104–34؛إر12:10). ةمعنلا لضف ًامئاد

جوالهل،وأ هدجم رهظُي ٌحرسم اهنأكو ةقيلخلا دجوأ هللا نأ نمؤنو
(1خأ31:16– هتيصخش تاحمل نم ًا ئيش هتقيلخ لمحت ٌنانف هنأك
ريغ هتوه وال ةيدمرسلا هتردقف 34؛زم11:96–13؛24:104–30).

(زم4:19؛ور20:1). ناسن اإل امهكرديل ، ةقيلخلا امهنع رّبعت ، روظنملا
هعم ةكرش يف ايحيو ناسن اإل هدِّجميل جالهل، اهؤلمي اهلك ضر نإاأل لب

(زم4:98–9).
(وي5: لمعي هللا به.فالزلا ينتعي ملا علا قلخ يذلا هللا نأ نمؤنو

ةملكب لكاألايشء لماح هنإ . هنأشو هكرت مث ملا علا قلخي مل هنإ .(17
لمع يف ه تورذ غلبي ةقيلخلا ب همامتهاو ،(3:1 بع (وك17:1؛ هتردق

(وك20-14:1). ءادفلا

يذلا وه ىرُي، ام لكو ضر األ قلخ يذلا انهلإ ًانأ ضيأ نمؤنو
قوفي بناج ةقيلخلا يفف كلذلو ىري. امال لكو تاوامسلا قلخ
نامي باإل ىرن ىرخ األ ةيحانلا نم اننأ .إال انتيدودحمب انرّكذيو انكاردإ
نوكلا يف الً دابتم اًدامتعاو اًشياعتو اًنزاوتو اًطابترا كلا نه نأ

ىرُي، ال امو ىرُي ام نيبو ، تايضر واأل تاَّيوامسلا نيب ، ناسن اإل لخادو
10:1؛وك20،17،16:1). (فأ عايضلا و قزمتلا نوكي كلذ ريغبو

ةيلوئسملا و ةقيلخلا
ةيانعلا ةيلوئسم انيلع عضو ةقيلخلا ىلع هللا انمتئا ذإ هنأ نمؤنو
اًمادختسا ةيعيبطلا دراوملا مادختساو ، ةئيبلا ىلع ةظفاحملا و اهب

باإل ةطبترم ةقيلخلا .ف رامدلا تاودأو داوم لك ضفرو الً، وئسم
(2خأ14:7؛إش4:24ـ6؛إر4:12؛وه4: هتيطخب رثأتتو ترثأت ، ناسن

ءادفلا لا متكا ةفهلب عقوتتو ، هقاثيمو هللا دهع هعم لبقتت اهنكلو 1ـ3).
واإل عايضلا دابعتسا نم قتعُتل هللا، ءانبأ الن عتساو داسج األ ةمايقب

(ور17:8–23). ءانفلا و طابح

نحنو قلا خلا وه هنأ ًامئاد ركذتن ألن انعفدي انقلا بهللاخ انناميإو
اهيلع نميهملا و ةرئادلا زكرم في هدحو وه نوكي نأ بجيو ، هتقيلخ
شيعنف ةقيقحلا نع اندعبي خالقئ اننوكل انكاردإ مدع (ؤر11:4).نإ

عضي نأ ناسن اإل لواحي نأ يه ناثوأ ةدابع مظعأ نإو يخاالت. يف
هسفن رّمدُيو ، ىنعم وال ىودج بال ةايح ىلإ لصيف هللا، ناكم هسفن



29

.(23،22:12 (كت5:3ـ7؛اد30:4ـ32؛عأ

لكاأل نم رشبلا عيمج نأ كردن ألن انعفدي انقلا هللاخ نأ انناميإو
نأ بجي ، همامأ نوواستم ، ءاسنلا و لا جرلا ، تانايدلا ،و ناول واأل سانج
ٍمأو دحاو ٍبأ لسن مهف اآلرخ(زم5:68)، تاجايتحاب مهنم ٌّلك متهي

ليضفتل لا جم فال كت10:2). ) ةقيلخلا ةصق انمّلعت امك ، ةدحاو
اآلرخ، ىلع ناك امهم ٍدحاو ِّيأ نول،وأ ىلع نول وأ سنج ىلع سنج

تناك امهم نيرخ اآل قوقح مارتح ال انعفدي قلا خلا ريقوتو مارتحاو
.(9:23 هللا(تم ةقيلخ لك عم انلما عت لك هجويو ،لب مهتاءامتنا

اننويع ضمغن نأ ينعي ال ةديج هللا ةقيلخ نأ انناميإ نأ فرتعنو
بهللا انناميإ يف دجن اننإ لب ملا. علا يف واألمل ةيطخلا و رشلا نع
دجب لمعنل اانل ًزفاح ًدجا، ًا نسح ءيش لك ىأرو ، ةقيلخلا دجوأ يذلا

تهوشتو ، هتقيلخل هللا اهدارأ يتلا ةكرابملا ةروصلا قَّقحتتل داهتجاو
. ناسن اإل طوقسب

ملعلا و نامي واإل ةقيلخلا
إل تسيل سدقملا باتكلا انل اهمدقُي امك ةقيلخلا ةصق نأ نمؤنو
يأ يف ًيملعا ا ًعجرم نوكتل ملا،وال هللاعلا قلخ فيك نع انلوضف عابش
ةقثلا بهللاو نامي نعاإل ا ًساسأ رِّبعت اهنكلو ، مولعلا جماالت نم لا جم

وأ تاقولخملا نم ِّيأب وأ تاذلا ب ةقثلا ضفرو ، حيسملا عوسي بانبر
(كت1:1؛وي3:1؛ور20،19:1؛وك16:1؛ اهنم يحورلا عزفلا و فوخلا

.(3–1:11 بع

،لب نيتضقانتم ةرورضلا ب اتسيل ملعلا ةغلو نامي اإل ةغل نأ نمؤنو
هللا ةيانع ةديقعو قلخلا ةديقعو اآلرخ. يرثُي امهنم كالً نإ

مويلا كردي ملعلا .و نوكلا يف رمتسملا رُّيغتلا نع نارّبعت ةرمتسملا
املك هنأو اهب، َّملُي نأ عيطتسي ًاال رارسأ كلا نه نأو ، هتيدودحم
حضوي بهللا انناميإو ! اًعاستا الم ظلا طيحم ديازت رونلا ةرئاد تعستا

، ناسن اإل ةيزكرم ةيدودحم قوف ومست هفادهأو هللا لا معأ نأ انل
اإل ةايحلا نأش نم للقي ال اذهو . ةرئادلا زكرم يف ًامئاد هللا نوكيل
ىلإ وعدي نامي نإاإل ،لب ةددعتملا اهبناوجب ملعلا متهي يتلا ةيناسن

ًا. يأض ملعلا هب متهي امم ، ةقيلخلا مييقت ةداعإ

ةرس واأل جاوزلا و ةقيلخلا
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لو جاوزلل حيحصلا موهفملا انل مدقت ةقيلخلا ةصق نأ نمؤن امكأنان
"(كت28:1) ضر ألاواأل ماو اورثكأو اورمثأ قلا:" يذلا فهللا ةرس، أل

ةأرماب دحاو لجر طابترا نوكيل جاوزلا مسر ،و ةيسنجلا زئارغلا سّدق
نينث نماال لعجت ، ةلماك ةنامأو ، لدابتم بحو ، ةمئاد ةكرش يف ةدحاو

(كت2: ةدايزلا لبقي وال ناصقنلا لبقي ،ال اًدحاو اًنايك ا،يأ ًدحاو ا ًدسج
ال اًعم امهنرق هللايأ امهعمج نم 31:5)ألّن فأ 4:19ـ6؛ تم 24؛

جاوز وأاأل تاجوزلا ددعت ضفرن كلذل .(6:19 (تم ناسن اإل امهقرفي
لجرلا ةيصخش وأ ةأرملا ةيصخشل رادهإ نود ، ًامَّركم جاوزلا نوكيل

.(4:13 بع (1وك11،10:7؛11:11؛
جاوزلا اهعم زوجي ال يتلا ةبارقلا تاجرد سدقملا باتكلا مدقيو

(ال يف اهيلإ تاراشإ دجنو . لسنلا سالةم ىلع ظافحلل اًساسأ يهو
ميلعت ءوض يف ةمئاقلا هذه يف دري اممل ةسينك ال ددحتو 6:18ـ18)

. سدقلا حورلا هيجوتو ةسدقملا ةملكلا

حلا يف هب حمس هنا الق"(لم16:3)إال طلا هركي هللا" نأ مغرو
نإو 32،31:5؛9،8:19؛رم11:10؛ول18:16) (تم ةيجوزلا ةنايخلا

(1وك11،10:7؛6:13ـ8 ئطخملا فرطلا ةبوت مامأ بابلا قلغي مل ناك
األ هجوي ةرفاغلا هللا ةبحم نع عشوه رفس همدقي امو (32:4 فأ ؛

(وه2:1؛20،19:2؛4:14). هاجت اذهاال يف راكف

الت كشملا ةهجاوم يفو اهرس أل اهتياعر يف ةسينكلا دمتعتو
عم لماعتلا يف ةسدقملا ةملكلا و سدقلا حورلا تاهيجوت ىلع ةيلئاعلا
. ةماعلا ةسينكلا اهددحت طباوضو حضاو راطإ لخاد حلااالت، ةفاك

:5 (فأ تاجوزلا و جاوز األ نيب علاالةق راطإ ةسدقملا ةملكلا ددحتو
لجرلا ةيصخش نيوكت رابتع اال يف عضتو (7 23ـ33؛1طب3:ـ1

لك متهي ،فال ةينان األ ةعزنلا نانث اال بنجتيل ، ةأرملا ةيصخش نيوكتو
يف4:2). امبلآلرخ(1وك4:10؛5:13؛ ،لب هسفنل وه امب فرط

تاق علاال هيلع نوكت نأ بجي ام ةسدقملا ةملكلا حضوت امك
ب لعاف رودب مايقلا ،و حضاو نزاوت يف واألءانب اآلءاب نيب ةلدابتملا

ةمعنلا يف مهومنو برلا ةفاخم يف األءانب ةيبرتل ةسينكلا عم نواعتلا
2:6؛4:6؛وك3: فأ (رخ12:20؛17:21؛ال9:20؛مأ20:20؛رم10:7؛

.(21
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لك نع اناهنيو ةيسنجلا زئارغلا طبضب سدقملا باتكلا انيصوي امك
امك ،(28:5 (تم جاوزلا نع اًديعب ةيسنجلا تاسرامملا و تاق علاال
لا واألكش روصلا فلتخمب ، ةيسنجلا زئارغلا ريثي ام لك بنجتب انيصوي

مهرودب مايقلل ةسينكلا و نيدلا ولا قتاع ىلع ةريبك ةيلوئسم عضي امم
جماربلا ةهجاوم يف اميس لا جملا اذه يف ةيحيسملا ةيبرتلا يف

اإلعالم لئاسوو ، ةثيدحلا ةزهج األ ضعب اهمدقت يتلا ةريثكلا ةريثملا
لغ19:5؛1يت22:5؛2يت2: (ور11:13ـ14؛1وك27،25:9؛ ةفلتخملا

.(4:13 بع 23؛
و لا جرلا نيب قراوفلا زتلا حيسملا يف هنأ ةسدقملا ةملكلا دكؤتو
28:10؛5:15، (عأ ةيسقطلا ةعيرشلا رود ىهتناو (لغ28:3) ءاسنلا
دعب ءاوس ةأرملا ريهطت عئارشل ةدوعلل لا جم فال كلذلو 28،10،9ـ29)
انيلع (ال1:12ـ8؛19:15ـ30)ذإ كلذ ريغ وأ تانبلا والةداألوالدوأ
ةيدوبع رينب كبترن وال اهب حيسملا انررح يتلا ةيرحلا يف تبثن نأ

(لغ1:5). اهرود ىهتنا عئارش

، ةأرماو ةأرما وأ لجرو لجر نيب ةي لالثم ةيسنجلا تاق علاال امأ
ةنادإ تاق علاال هذه لك نيدي سدقملا انباتكف تاناويحلا ةرشاعمو

(ال23،22:18؛16،15،13:20؛ور27،26:1؛1وك9:6؛ ةعطاق
1يت10:1).

ةداهشلا و ةدابعلا و ةقيلخلا
ضفرن هل.و عضختو هللا، ةقيلخ اهتلمجب ةقيلخلا نأ نمؤن اننأ امك
راقتحاب رظنتو ، يركفلا طاشنلا و لقعلا دّجمت يتلا ةيجاودز اال أدبم

فَّلك يذلا وهو ، ديجو نسح هللا هقلخ ام لكف . يوديلا لمعلا و ةداملل
برلا بحن نأ انديري (كت15:2)و ندع ةنج يف هيديب لمعي نأ مدآ

(رم12: ةردقلا لك نمو ركفلا لك نمو سفنلا لك نمو بلقلا لك نم
.(30

لوانتب دسجلا ىلع حورلا تلغيلب وعدن ألن ةجاحب انسل اننأ نمؤنو
انيلعو . ةحلا صو ةديج هللا ةقيلخ لكف ، اهريغ نود ماعطلا نم عاونأ

الة هللاوصلا ةملكب سَّدقُت ،ألناه ركشلا ب ةفلتخملا ةمعط األ لوانتن نأ
هللا، نم ًا برق ماعطلا نم ةنيعم عاونأ اندي (1يت4،3:4).والزت
نيلك اآل فقوم وه مهي امف ! ةمعط األ لئادب ًا دج ترثك دقو اميس
بل قلا َتب َّثُي ىتح ، نيرخ بواآل برلا ب مهتق عوال ماعطلل مهمادختساو
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.(9:13 بع ) ةمعط الباأل ةمعنلا ب

يف طاشنلا ةايح نينمؤملا نم رظتني برلا نأ نمؤن اننأ امك
يف ةيلوئسملا لُّمحتو ةمدخلا و رمثملا لمعلا ،و هصخشل ةداهشلا
مئادلا غرفتلل كلذ ناك ولو ىتح هنم، باحسن اال ةايح ،ال عمتجملا
برحلا يف حورلا ةرصن ىلع لمعلا ب داقتع ،وألال ماوص واأل تاولصلل
عمتجملا يف ًا رون اونوكيل نوّوعدم نينمؤملا .فلك دسجلا دض
مهديري حيسملا 14،13:5).ف (تم هيف ّبدي داسف حيأ لصُي ا ًحلمو

امك (وي14،11:17–18). هنم اونوكي مل نإو ملا علا يف اونوكي نأ
:6 (فأ ةيحورلا برحلا ةوارض ففخي ال عمتجملا نم باحسن نأاال

.(12

ةمعنلا دهعو ةقيلخلا
ناك ملا، علا سيسأت لبق ، ةقيلخلا دجوت نأ لبق نم هنأ نمؤن امك
عوسي حيسملا يف نينمؤملا رايتخاو ، ةمعنلا دهع اإليهل، دهعلا كلا نه

هللا، أءانب اونوكيل ا ًقبسم مهنييعتو ، همامأ مول بوال نيسيدق اونوكيل
اإل تاريبعت هذهو . ةديجملا هتمعن حدمل ، هتئيشم هب تَّرُس امل ًاقفو

3:1–6؛1طب2:1). ا(فأ ًمامت لقعلا ا هبعوتسي دقال يتلا نامي

، ديدجلا دهعلا هلإ هسفن قلا،هو خلا ، ميدقلا دهعلا هلإ نأ نمؤنو
بعش اًعم.ونأ نآ يف ، يدافلا هسفن وهو قلا خلا وه ،فهللا يدافلا
يتلا ةسينكلا ؛و هوهي هللا، عم دهعب طبترا يذلا ميدقلا دهعلا يف برلا
دحاو بعش امه ديدجلا دهعلا طيسو ح، يسملا عم دهعب تطبترا
ةبحم ساسأ ، دحاو ساس ؛واأل ةمعن دهع ، دحاو دهعلا (1طب10:2)،و
ضقن دقو .(13:2 (فأ حيسملا مدب دحاو ءادفلا ،و ناسن هللالإل

األدب ىلإو ةدحاو رمة نينث اال نيب لصافلا جايسلا طئاح حيسملا
وا ةديدجلا ءامسلا يبن ةيجاودز نعا ثيدحل لال جم 14:2).وال (فأ

سورعل ةديدجلا ءامسلا رابتعاب ، امهنيب لصفلا و ةديدجلا ضر أل
. هاوس نود ميدقلا برلا بعشل ةديدجلا ضر ،واأل ةسينكلا ، حيسملا

اهتورذ غلبت ، سدقملا انباتك انل اهمدقي امك ، ةقيلخلا ةصق نأ نمؤنو
، عباسلا مويلا ةحار يف نكلو ، سداسلا مويلا يف ناسن اإل قلخ يف ال
ًدجا(كت2:2، نسح هلمع ام لك هللانأ ىأر نأ دعب ةيلا فتح اال ةحارلا
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ءامسلا ىلإ عّلطتن نحنف ملا، علا ىلإ ةيطخلا تلخد دقو امأ .(3
يذلا ءادفلا لمع ساسأ ىلع (ؤر1:21)، ةديدجلا ضر واأل ةديدجلا

نماأل األلو مويلا يف توملا ىلع اًرصتنم هتمايقب عوسي برلا هزجنأ
نينمؤملا ةعامج نأ نمؤن نحنف كلذل . ةديدجلا ةقيلخ لا ءدبو ، عوبس

األدح موي يف ، عوبس نماأل األلو مويلا يف برلا لوح نوفتلي امدنع
ىلإ نوعلطتيو ، ءادفلا مامتإب نولفتحي مهنإف (عأ7:20؛1وك2:16)،

. ةديدجلا ضر واأل ةديدجلا ءامسلا ب ةيلا فتح اال ةحارلا

ناسن لإل يباتكلا موهفملا

هللا ةروص ىلع ناسن اإل
ناسن اإل لبج ، ةقيلخلا يف هدجم تامصب كرت دقو هللا نأ نمؤ ن

هللا، ةروصل ساكعناك ققحتت ةروص يهو (كت27:1)، هتروص ىلع
، هتيناسنإ ققحي ال ناسن نأاإل نمؤن نحنف كلذل . ةآرم ناسن اإل نأكو
هعم، ٍبواجتو هللا، عم ٍةكرش يف اهلج،إال أل قلُخ يتلا ةياغلا وال

. هتروص سكعيف

انسل اننأ ًامئاد انرِّكذيل هتروص ىلع ناسن اإل قلخ هللا نأ نمؤنو
ىلعو (1وك20،19:6). انحاورأو انداسجأ يف هللا دجمنف ، انتاوذل
نحنف 20:22؛رم17:12؛ول25:20). تم ) هلل هلل ام يطعنل هتروص

يف مدآ هللا دجوأ دقف . ةقيلخلل وال انسفن ،الأل نيكلا م انسلو كوالء،
(كت15:2). ةنجلا ب ينتعيو ضر األ حلفُيف ، اهظفحيو اهلمعيل ندع ةنج

ناسن اإل نوك ىلع فّرعتنو . هتروص يلع ناسن اإل قلخ هللا نأ نمؤن
يفف . ديدجلا دهعلا انل امهمدقي نيتقيقح ءوض يف هللا ةروص ىلع

خهقلا، ةروص ىلع نوكيل نمؤملا دوعي ، حيسملا يف ةديدجلا ةقيلخلا
ةسادقلا و ةفرعملا و بربلا فصتت ام نمض نم ةروصلا هذه فصتتو

24:4؛وك20:3). (فأ

يف حضوأ لكشب رهظت ناسن اإل اهيلع قلُخ يتلا هللا ةروص إالنأ
كلذلو . روظنملا ريغ هللا ةروص ، دسجتملا هللا ةملك ، عوسي حيسملا
امكو ، نوكت نأ بجي امك ةيناسن اإل ىرن حيسملا عوسي ناسن اإل يفف

. نوكت هللانأ اهدارأ
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اننأكو اًدماج اًئيش ينعي ال اذهف هللا، ةروص ىلع ناسن اإل نوكي نأو
ةروصل ساكعنا يه هللا ةروص ىلع ةايحلا .ف راطإ لخاد ةروص مامأ

،و بلقلا ءاقنو هل، ةماتلا ةعاطلا بهللا،و ةلماكلا ةقثلا ب زيمتت ، حيسملا
ملظلا ةبراحمو ، نيفعضتسملا و ءاطسبلا عم نماضتلا ،و ةاطخلل ةبحملا
تافصلا رئاسو ، عمتجملا يفو دارف األ ةايح يف ءايرلا و شغلا و داسفلا و

ينعي هللا ةروص ىلع ناسن اإل نوكف . عوسي حيسملا يف اهدجن يتلا
دجم نم اهسفن ةروصلا كلت ققحتتل رمتسم رّيغت هيف ، اًيكيمانيد اًئيش

(2وك18:3). سدقلا حورلا لمعب دجم ىلإ

ةيناسن اإل ةيصخشلا و ثولا ثلا
، ميناق األ ثلثم هتروص ىلع ناسن اإل قلخ يذلا هللا نأ نمؤنو

نيرخ عماآل شياعت يف ،لب دارفناو ةلزع يف ناسن اإل ايحي ال كلذلو
عماآلرخ رمتسم راوح يف شيعي هنأ امك . اًضيأ ةقيلخلا لك عمو
اإل ةيناسنإ نإف ، هتروص ىلع ناسن هللاإل قلخ ذإ هنأ نمؤنو . صخشك
.ألناإل هتبحم ةوعد عم بواجتلا هللاو عم ءاقللا يف ققحتت ناسن

هللاهل. ةبطاخم نم هتميق دمتسي ناسن

، ةقيلخلا رئاس نع هزَّيم هتروص ىلع ناسن هللاإل قلخ ذإ هنأ نمؤنو
بواجتيل ةيلوئسملا اهعمو ةيرحلا هحنمو ةقيلخلا ةمق ىلع هعضوو

يف اهتيافكو اهعبش تاقولخملا رئاس دجت امنيبو . هرايتخاب هللا عم
وحن يعسلا ب اهنع ناسن اإل زيمتي ، زئارغلا عابشإو ىوأملا و ماعطلا

اهقيقحت ىلع الً ماع ، ةايحلا ةياغو ىنعم فاشكتساو ، ىمسأ فادهأ
(1وك19:15). توملا دعب اميف ،لب ديعبلا ىدملا و بيرقلا ىدملا ىلع

اَمِل علطتت فال اهيف شيعت يتلا ةئيبلا ب تاقولخملا رئاس طبترت امنيبو
ةرشابملا ةئيبلا نم دعبأ وه اَمِل ىماستي ناسن اإل دجن كلذ، نم دعبأ وه

و نامزلا دودح زواجتي ام عم لعافتيو عّلطتيو اهيف، شيعي يتلا
. ناكملا

ةيصخشلا ةدحوو ةيناسن اإل بناوج لا
ال اذه .إالنأ لقعلا القئب خلا رئاس نع ناسن زَّيماإل هللا نأ نمؤنو
يف زئارغلا بناجو يفطاعلا و يدسجلا وأ يداملا بناجلا نأش نم للقي

ةيناسن اإل ةايحلل راهدزا ،وال ةيرهوج بناوج هذه لكف . ناسن اإل
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. اهنودب

ال اًرومأ كلا نه نأ انل تفشك دق ىرخأ مولعو ةثارولا ملع ناك نإو
بابلا تفح هسفن تانيجلا ملع .إالنأ اهلّبقتن نأ بجيو اهيف انل رايخ
نمؤن اننكلو . ةيناسن اإل يرثُت نأ نكمي رييغتلا و ةيرحلا نم الطنالةق
هرايتخاب اهل عضي نأ بجي ناسن هللالإل اهبهو يتلا ةيرحلا نأ اًضيأ

(1وك20،19:6). ةيلوئسملا حور قلطنم نم اًدودح

و سفنلا و حورلا نع ثدحتي امدنع سدقملا باتكلا نأ نمؤنو
وأ ءازجأ نع ثدحتي نأ دصقي 23:5)،ال ست 1) ناسن يفاإل دسجلا
ةدحو ناسن نعاآلرخ.فاإل لزعمب اهدحأ نع ثيدحلا نكمي تانّوكم

نم بناوج حورلا و سفنلا و دسجلا .و صخش هنإ . ةلماكتم ةدحاو
بهللاو ةفلتخملا هتاق عوال هتطشنأو ، هتايح يف هلك يناسن اإل نايكلا
عم اهضعب رمتسم لعافت يف اهلك ةفلتخملا بناوجلا هذهو ملا. علا

. ضعب

اًئيش اًمئاد ينعي ال دس جلا نع سدقملا باتكلا ثدحتي امدنعو
زئارغلا لكك،و ناسن يفاإل يندتملا بناجلا دصقي ام اًريثك هنكلو . اًيدام

(17:5 لغ (ور14:13؛ هبناوج لكب يرشبلا نايكلا يف ةطبضنملا ريغ
، يداملا بناجلا ، يرشبلا مسجلا نع سدقملا باتكلا ثدحتي وال

ضرتفي هنإ لب . ناسن يفاإل يحورلا بناجلل اًقِّوعم هتاذ يف هرابتعاب
هللا(1وك6: دجمل مدختسُتل ، اهتياعرو مهداسجأب ةيانعلا نينمؤملا يف

.(29:5 فأ 20؛

اًّق، خال اًعدبم نوكي نأ هيلع هتروص ىلع ناسن هللاإل قلخ ذإو
هيلعف هللا ناطلس تحت لظي هنكل ، ةقيلخلا ىلع طلستي نأ هاطعأ ذإو

اهب، ينتعيو اهيلع ظفاحيف ةلا، كولا حورب ةقيلخلا عم لماعتي نأ
ا قلا خلا ثملا ىلع ثّولتلا و بارخلا نم اهنوصيو ، اهتيمنت ىلع لمعيو
ىرت سدقملا باتكلا اهنع رِّبعي امك ةيقيقحلا ةيناحورلا نإ لب نيم. أل
هل دجملا ميدقتو قلا خلل حيبستلا و دمحلا يف كراشت اهلك ةقيلخلا

12:55؛ور21:8). شإ (1خأ33،32:16؛زم8:98،12،11:96؛

ناسن اإل طوقسل يباتكلا موهفملا

نع بارتغ باال رعشي هللا،إالهنأ ةروص ىلع قلُخ ناسن نأاإل مغر



36

هسفن ىلع اًمسقنم ايحي هنإ (كت14:4)،لب ناسن اإل هيخأ نعو خهقلا
كردي هنكلو هيلع، نوكي نأ بجي ام فرعي وهف ، ةيلخاد برح يف
زاشن كلا نه نأ كردي امك (ور15:7ـ19). كلذ عم ضقانتي يذلا هعقاو
يهف ، هتدارإو هفطاوعو هلقع نيب نزاوتلا دقف هنأو ، هتايح يف ًا

و دسحلا و ةريغلا عفاود هلخاد يف لعافتتو ، اهنيب اميف ضراعتت
اهيلع رطيسي نأ عيطتسي ال يتلا تاذلا راقتحاو ءايربكلا و ةيهاركلا
طوقس وه كلذ يف ببسلا نأ سدقملا باتكلا انملعيو (عي2:4). اًمامت

. اهيلع قلُخ يتلا هللا ةروص تهّوش يتلا ةئيطخلا و ناسن اإل

هركشي هعم، ةكرش يف ايحيل ناسن اإل قلخ هللا نأ نمؤن نحنف
(كت1: هدوجوو هتايح زكرم هللا نوكيو ، هتاكربب عتمتسيو ، هدجميو
كهللا"(كت3: نوكيل هللا" ناكم يف تاذلا عضو ناسن 28).إالنأاإل

تداسو فدهلا أطخأ ذإو . ةيرشبلا ةيدودحملا لوبق ضفرو ،(5
لصفناف هللا هل اهمسر يتلا دودحلا زواجت ، هتايح ىلع تاذلا و ءايربكلا
فارحن واال ةيطخلا " أدبم " حبصأو (كت23:3)، هعم ةكرشلا دقفو هنع،

(يف15:2). هتعيبط نم اًءزج

ةيلوئسملا و ةيطخلا و ةعيرشلا
ةعيرشلا ناسن اإل ىطعأ هللا نأ انملعي سدقملا باتكلا نأ نمؤنو

16،15:30؛ور7: (ثت هعم ةكرشلا و ةايحلا و ريخلا قيرط يف هدشرتل
هدوقت نأ اهفده ناك يتلا ةعيرشلا تحبصأف هللا، ىصع هنكلو .(12

هللا(ور10:7؛2وك3: نع لا صفن يأاال توملا ىلإ هب ةيدؤم ، ةايحلل
داعتباو هنع، لا صفناو هللا، ةدار إل يرايتخا نايصع ةئيطخلا 7،6)ف
تفشك ةئيطخلا نأ امك .(2:59 هللا(شإ ةعيبط يه يتلا ةسادقلا نع

عم ناقباطتت امال اًريثك صحلا وه ام ةفرعمو ةيرحلا نأ ناسن لإل
(ور19،18:7). لمعلا و ذيفنتلا ىلع ةردقملا

يدرف رايتخاك ةئيطخلا نع انثدحي سدقملا باتكلا نأ مغرو
بال رشبلا لك لمشت ةماع حةلا اهنأ انل دكؤي هنأ ّرح،إال يصخش

رشبلا لكف نعاآلرخ، لزعم يف ،وأ هتاذل درفلا شيعي ،فال ءانثتسا
ةكرتشم ةيلوئسم ةئيطخلا نع ةيلوئسملا اًعم،و نونماضتمو نوطبترم

رشبلا نأ درجمل اذه سيلو (زم1:14ـ3؛1:53؛ور12:3؛12:5).
هل ءامتن هبواال طابتر اال يف مدآ،يأ يف ألهن مدآ،لب نم نولسانتم

(1وك22:15). عيمجلا أطخأ ، يرشبلا سنجلا لكل لثممك
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ثيبخ ضرم اهنأكو ةئيطخلا نع سدقملا باتكلا ثدحتيو
ريرش ناسن اإل بلق رّوصت حبصأ ىتح يرشبلا سنجلا لك يف ىرشتسا
لكو باإلمث(زم5:51) دلوي ناسن نأاإل امك (21:8 (كت هتثادح ذنم

(زم14: دحاو وال سيل صالاًح، لمعي نم سيل ، اودسفو اوغاز رشبلا
ةيعيبطلا ةرمثلا يه رشبلا نع ردصت يتلا ةيدرفلا اياطخلا و .(3

.(19:15 (تم ناسن اإل لخاد نم عبنتو ، ةئطاخلا ةيرشبلا ةعيبطلل

،وال ىمظعلا ناسن اإل ةلكشم يه ةئيطخلا نأ نمؤن نحنف كلذلو
ةسرامم ةدار،وأ اإل ةوقب وأ مّلعتلا و ةفرعملا نم ديزمب حالً اهل دجت

ناسن باإل هذه تّدأ ام اًريثكف ، ةيعامتج اال تاح ،وأاإلصال ريخلا لا معأ
و هسفن اهب رّمد ُي يتلا بارخلا تاودأ نم ديزملا عارتخا يف نُّنفتلل
ف كلذلو (كت21:8؛زم4:64؛مأ14:6؛اج29:7). نيرخ اآل رّمد ُي

نرقلا لئاوأ يف ةسينكلا لخاد نم ضعبلا اه لذب يتلا تاد وهجملا
اإلصال قيرط نع اوققحيل " يعامتج اال ليجن "اإل راعش تحت نيرشعلا

يتلا تادوهجملا ،و ضر األ ىلع هللا توكلم اهدحو ةيعامتج اال تاح
لإل يبهذلا رصعلا قيقحتل ( ةيعويشلا ) ةيداحل اإل ةيلدجلا ةيداملا اهتلذب

. اهتيلعاف مدع رهظو لشفلا ب تءاب اهلك ، ناسن

ةيطخلا ةيمومع
يتلا ،و سدقملا باتكلا انل اهمدقُي امك اهتيمومع يف ةئيطخلا و
رشبلا نأ ينعت ةيلص،ال األ ةئيطخلا اهتيمست ىلع نويتوه لاال حلطصا

ىلع حيسملا هلمح دق اذهف ، باقعلا قحتسي يذلا اهمرج نوثري
هللا نع دعُبلا حلا يف اًعم لكلا عمجي يذلا نماضتلا ينعت ،لب بيلصلا
عال نوكت اهنأ ،إال عطقنت هبال علاالةق تناك نإو هعم. ةكرشلا نادقفو ،

توملا مكح تحتو هللا بضغ تحت اهيف رشبلا ايحي بارتغا ةق
، ةئيطخلل ةيدرفلا ةرظنلا ةهجاوم يفف 6،5:5؛وك6:3). فأ (ور18:1؛

ثدحتيو ،لب رشبلا لك ىلع تداس دقو اهنع سدقملا باتكلا ثدحتي
رشبلا يف مكحتي نوناق اهنأكو "(ور23:7) ةئيطخلا ةعيرش نع" اًضيأ

عملا يف ةيبذاجلا نوناق لعفي امك اًمامت ، لفسأ ىلإ اًيحور مهدشي ،
،(يف15:2) ةئيطخلا وحن ثراوتملا فارحن وأاال ليملا يهف . ةعيبطلا

ةئيطخلا .و دلوي لفط لك يف جآالً الًوأ جاع رهظي يذلا وهو
نأ نكمي ،فال اهراتوأ طبضُت مل ةيقيسوم ةلآ هنأكو ناسنإ لك لعجت

. اًحيحص الً يمج اًنحل مِّدقُت
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تدسفأ ةثراوتملا ةماعلا ةئيطخلا هذه نأ سدقملا باتكلا انملعيو
ال اذهو . ناسن يفاإل هللا ةروص تهوشو اًمات اًداسف ةيرشبلا ةعيبطلا
رش، نم هيلإ لصي نأ نكمي ام ىصقأ ىلإ لصو ناسن نأاإل ينعي

اهريثأت اهلو ، هتايح بناوج عيمج ىلإ تلغلغت ةئيطخلا نأ ينعي هنكلو
امك . ةحلا معأاالًص رشبلا اهربتعي يتلا األمعلا ىلع ىتح ءيسلا
ةمعن لمعب إال حيحصلا هاجت لال ناسن اإل ةداع إل ةليسو ال هنأ اًضيأ ينعي

.(8:2 فأ (ور24:3؛8:5؛ بلقلا يف هللا

ةخطلو ةمصو نم اجن صخش يأ نع سدقملا باتكلا انثدحي وال
"(2وك5: ةيطخ فرعي "مل يذلا هدحو حيسملا عوسي ىوس ةئيطخلا

سند هببال َلبُح رخآ صخش يأ نع انثدحي 15:4).وال بع 21؛
(1طب19:1).

، بسحو ةيصولا رسك ةروص يف ةئيطخلا سانلا ىري ام اًريثكو
انملعُي ام ردقبف . اهلغلغت ىدمو ةيقيقحلا اهداعب أل ٍكاردإ مدع اذه يفو

، عونخلا نأ اًضيأ انملعي هنإف ، ةئيطخ ءايربكلا نوك نع سدقملا باتكلا
اًضيأ اهلك ، قحلا نع توكسلا ،و اهبويعب ةدئاسلا عاضو األ لوبقو

(وي41:9؛ ةئيطخ بكتري لمعي وال اًريخ لمعي نأ فرعي نمف . اياطخ
عي17:4).

ةعيبطلا داسف ىلع هريبنت لك مغر سدقملا انباتك نأ نمؤن اننأ إال
15:30؛زم37: (ثت ناسن اإل ةيلوئسم تقولا سفن يفو اًمامت دكؤي ةيرشبلا

27؛مأ14:14).

حيسملا صخش نأشب انناميإ

عوسي برلا ةدايس
برلا و هدحو يقيقحلا اإلهل ةفرعم يه ةيدب األ ةايحلا نأ نمؤن
يهو (وي3:17). ةعاطلا و ةقثلا و نامي اإل ةفرعم حيسملا عوسي

(1وك3:12). بلقلا يف سدقلا حورلا لمعب إال ققحتت ال ةفرعم
هللا، نبا حيسملا عوسي دحاو برب اهناميإب زيمتت ةيحيسملا نأ نمؤنو

.(23:5 فأ (1وك6:8؛ ديحولا اهسأرو ةسينكلا بر

انبرب انناميإ بهللاآلب،إالنأ انناميإ نع وأالً ثدحتن اننأ مغرو
ا ةفرعمل قيرطلا انل فشكي يذلا هللاالنب،وه ، حيسملا عوسي دحاولا
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27:11؛ول10: االنب(تم قيرط نع اآلبإال ةفرعمل ليبس آلب.فال
انتديقعو اآلب(وي9:14). فرعي االنب فرعي يذلا 22؛وي18:1)،و

ناكم لا لثمتو ، يحيسملا نامي اإل يف ةيوازلا رجح يه االنب نأشب
. يحيسملا ميلعتلا يف يزكرم لا

هل نوكت نأ ينعي حيسملا عوسي ، دحاو برب انفارتعا نأ نمؤنو
انتاق عال يفو ةيلئاعلا و ةيصخشلا انتايح يف ناطلسلا و ةدايسلا
لئاسو لكل انمادختسا يفو ، عمتجملا يف الانت ماعم لكو ةيسنكلا

ام لكو . ةلماك ةعاطو ةمات ةقث يف هب طبترنو هيف تبثنف ، رصعلا
هللاآلب ركشلا هب نيمدقم ، همساب هلعفن امنإف لمع وأ لوق نم هب موقن

(وك17:3).

(وي13:14، همساب يلصن اننإف حيسملا عوسي دحاو برب نمؤن ذإو
يف عفشيو ّيح هنأ ةقث يف ، سدقلا حورلا يف همساب دبعتنو (14

25:7؛1وي1:2). بع ) نينمؤملا

ةيوهلا ديدحتو حيسملا ب نامي اإل
األ نينمؤملا ناميإ سفن وه حيسملا عوسي ، دحاولا انبرب انناميإو
. انتيوهو مهتيوه تددح يتلا ةيمستلا اناطعأو مهاطعأ يذلا لئاو

مهيلع قلطأ ، يرصانلا عوسيب مهناميا لئاو األ نونمؤملا نلعأ ذإف
اوفرُع يذلا وهاالمس اذه حبصأو (5:24 "(عأ ىراصنلا " مسا دوهيلا
مهناميا لئاو األ نونمؤملا نلعأ ذإ هنأ امك . قرشلا يف ًاعئاش حبصأو هب

مسا برغلا رئاس يف مث ةيكاطنأ يف مهيلع اوقلطأ حيسملا ب
لخاد نم اعبنت مل نيتيمستلا نأ مغرو "(عأ26:11). نييحيسملا "
عوسي دحاولا انبرب انناميإ ،إالنأ ميركتلا دصقب انوكت ملو ، ةسينكلا

. تايمستلا تناك ًاّيأ انَّتيوه ددحي يذلا وه حيسملا

صِّلخي يذلا وهف هب، نينمؤمك انلج أل هلمع حِّضوي عوسيب انناميإو
هنأ انل حضوي حيسملا ب انناميإو .(21:1 (تم مهاياطخ نم هبعش
انمِّلعي يذلا األعمظ انّيبن نوكيل هللا نم زرفملا و نَّيعملا ،يأ حوسمملا
نوكيلو ، انتايحو انص خال وحن نم هتئيشمو هللا دصاقم انل فشكيو
ةدحاولا ةحيبذلا ، هدسج ةحيبذب انادتفا يذلا دحو األ انتنهك سيئر

،(25:7 بع اآلب( ىدل انيف عفشيو (27–26:7 بع ) رركتت ال يتلا
، سودقلا هحورو هتملكب انتايح ىلع دوسي يذلا يدب األ انكلم نوكيلو
(ور30:8، هيلإ اناعد يذلا الص خلا ةرئاد يف انظفحيو انع عفادي امك
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12:2؛يت9:1؛1طب15:1). ست لغ6:1؛1
رشبلل هصخش إلعالن انعفدي حيسملا عوسي دحاولا انبرب انناميإو

.(18:28 تم ) ضر األ ىلعو ءامسلا يف ناطلس َّلك َيطعُأ يذلا وهف
بابرأو نوريثك ةداس هناكم لتحيس هل ةدايسلا نوكت ال امدنعو

24:6؛ (تم ةيداملا روم وأاأل تايجولودي وأاأل رشبلا نم ، نوريثك
1وك5:8).

حيسملا عوسي برلا ةيهولأ
بِّرقيل ةيرشب تاريبعت مدختسا انل، هتاذ هللا نلعأ ذإ هنأ نمؤن

، انتاريبعت يف انققدو انريكفت امس امهم هنأ نمؤنو . انكرادمل قئاقحلا
نع الً ماش ًا قيقد ًاريبعت رِّبعت يتلا تادرفملا دجن نأ انل نكمي نلف
برلا دُّسجت نعو خالهقئ، عم هلماعت نعو هتاذ، يف كرابملا هصخش
كلذل ؟! رشبلا كاردإ قوفي ام كردن نأ اننكمي فيكف . حيسملا عوسي
ةفرعم تسيل اهنإ . ةيناميإ ةفرعم يه هلل انتفرعم نأ نمؤن نحنف

. ةعاطلا و ةقثلا ةفرعم اهنإ انيف. لوضفلا عابش ،والإل ةيميداكأ

بر" عوسي " ةرابعلا يف مهناميإ لئاو األ نونمؤملا َّصخل دقو
هنكلو ، مهريغ نع مهزيميل ًا يفاك اذه ناكو يف11:2). (1وك3:12؛

بر". رصيق " نولوقي اوناك نامورلا .ف ريثكلا مهفَّلك تقولا سفن يف
اإلهل(رخ3:20؛ برلا هو هدحو " هوهي " نإ نولوقي وناكا دوهيلا و
اننأ .إال امهيلك نم ًافي نع ًاموجه ةسينكلا تهجاو كلذلو .(10:4 تم
ـب مهناميإ ِنعي بر"،مل عوسي نع" لئاو األ نينمؤملا ثيدح نأ نمؤن
ب نامي نعاإل ًاديعب ، اولوقي نأ ضعبلا لواحي امك ،" هدحو عوسي "
:ا دحاولا باإلهل نامي .فاإل سدقلا حورلا و :اآلبواالنب سدق األ ثولا ثلا
،وال أّزجتت ال ةدحاو ةلمعل ناهجو :االنب، دحاولا برلا ب نامي آلب،واإل
باالنب،وال ناميإ نود باآلب ناميإ فال اآلرخ. نود امهدح أل مايق

نعاآلب(وي19:8). ثيدحلا نود نعاالنب ثيدح

ةفلتخملا ينيطنطسقلا يواقينلا نامي اإل نوناق تاريبعت نأ نمؤنو
ةعيبطلا دكؤت يهو ، سدقملا باتكلا نم ةدمتسم نعاآلبواالنب

هللا ةينادحو نأ نع رِّبعتو لآلبواالنب، دحاولا رهوجلا و ةدحاولا
اهفطاوعب ةبحملا نأو ، دارفن واال ةلزُعلا ةينادحو ،ال ةّينغ ةينادحو

ا نايكلا يف اهساسأ دجت ، رشبلا نيب ةيماسلا تاق علاال روصو ، ةلدابتملا
(أف15:3). ةقيلخلا لبق نم ىتح إليهل،
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نعاآلبواال سدقملا باتكلا ثيدحل يتوه لاال ساس نأاأل نمؤنو
. عوسي حيسملا يف وهاإلعالناإليهل تادرفملا و تارابعلا فلتخمب نب
. حيسملا عوسي انبر وبأ نماأللز هنأ هساسأ ةيلز هللاأل ةوّبأب انناميإف

نحن حبصنو .(15:3 (فأ ةّوبأ لك ىّمسُت هنم يذلا وهف اذهلو
نم حيسملا لمع ساسأ ىلع هب، نامي ،باإل ينبتلا ب هءانبأ نينمؤمك
اننأ امك . ءادفلا ةديقع نع ًاديعب اهانعم دقفت هللا ةوََّبأف كلذلو . انلجأ

هللا دصقل انكاردإ راطإ لخاد إال عوسي حيسملا ةيصخش مهفن نل
. هبعش خيرات يفو نوكلا لك يف هلمعو

كلذ ريغو ديحولا هللا نبا وه حيسملا عوسي نأ انرارقإ نأ نمؤنو
امل لك نأو ، دحاو وهواآلب هنأ دكؤنل امنإ نامي اإل نوناق تارابع نم

انناميإ يف أًدبا طِّرفن نلو لآلب. وهف املالنب لكو لالنب، هنإف آلب
هللا(وي10:14؛15:16). ةينادحوب

هنأو ، روهدلا لك لبق نماآلب دولوم عوسي حيسملا نأ انرارقإو
"و دولوملا " نيب عساشلا قرافلل ديكأت هيف قولخم ريغ دولوم
يه يتلا " ةملكلا ". ءيش لك ناك هب يذلا ةملكلا وهف ." قولخملا "
لصفن نأ نكمي .وال ناكف " نكيل هللا:" ذإقلا قوطنملا اإليهل ركفلا

نأ عيطتسن انك نإو ، قوطنملا اإليهل ركفلا و هتاذ يف اإليهل ركفلا نيب
ًعبطا. عساشلا قرافلا عم راكف األ تانبو ركفلا نع ثيدحلا ،ك امهنيب زّيمن

عوسي برلا ةيهولأ نأشب الت ؤاست
لخاد نم ترهظ ةيحيسملا ةيادب ذنمو ، روصعلا رم ىلع هنأ ملعنو
نامي اإل تضفر يتلا ةفرحنملا ميلا عتلا ضعب اهجراخ نمو ةسينكلا
نكمي ىتح خأالةيق اهضعب عفاود تناك . حيسملا عوسي برلا ةيهولأب

قعال اآلرخ اهضعب عفاود ناك امنيب . ناسن ،اإل حيسملا ب لُّثمتلل ةوعدلا
. دسجتلا ةركف لبقي نأ عيطتسي ال لقعلا نأ رابتعاب اًين

تاملك نوسبتقيو دسجتلا ةديقع نوضفري نم ةهجاوم يفو
حيسملا عوسي برلا ةيهولأب خسارلا انناميإ دكؤن اننإف سدقملا باتكلا

رَّبعاأل دقف (وك18:1). ءيش لك يف ةيولو هلاأل نوكت نأ بجي يذلا
،2:5 األلز(يم مايأ ذنم ، ميدقلا ذنم ( هلصأ ) هجراخم نأ نع ءايبن
ع دقو (8:1 بع (زم6:45؛ روهدلا رهد ىلإ هشرع نأو .(6:2 تم
هنأو " هيهأ ذلاي هيهأ " همسا نأ ميدقلا يف هبعشل هتاذ هللا فَّر
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دوجولا هل هدحو هنأ يأ ،" نئاكلا " وهف "(رخ15،14:3) هوهي "
عوسي برلا رَّبَع كلذ ل باقم يفو . دحأ نم هدمتسي ال يذلا يقيقحلا
ثدحتي امك (وي58:8). نئاك وه ميهاربإ نوكي نأ لبق هنأ هسفن نع

ءيش لك ىلع رداقلا ، يتأي يذلا و ناك يذلا و نئاكلا هنأ ايؤرلا رفس هنع
ميدقلا دهعلا ثدحتي امنيبو روم(ؤر8:1). لكاأل مامزب كسمملا ،يأ

(إش23:45)، ناسل لك هب مِسقُيو ةبكر لك وثجت هل يذلا هللا نع
ناسل لك فرتعيو ، ةبكر لك عوسي مساب وثجت هنأ ديدجلا دهعلا لوقي

ذإو هللاآلب(يف11،10:2). دجمل ٌبر، وه حيسملا عوسي نأ
انأواآلرِخ،و "انأاأللو لوقيف ميدقلا دهعلا يف هسفن نع هللا ثدحتي

هسفن نع عوسي برلا لوقي "(إش4:41؛6:44؛12:48) يريغ الهلإ
واآلرِخ"(ؤر17:1؛8:2؛13:22). وهاأللو "انأ

(وك13:1) ةملظلا ناطلس نم ذقنملا وه عوسي برلا نأ نمؤنو
وهو (16:1 (وك قلا خلا وهو (14:1 (وك اياطخلا رفاغ ، يدافلا وهو
نإ (وك17:1)لب كسامتيو موقي هب ءيش لكو ، ءيش لك لبق نئاكلا

:1 يةس(وك نكلا سأر وهو (وك19:1؛9:2) هئلم لكب هللا لحي هيف
(وك15:1). ةيحورلا رشلا ىوق لك ىلع رصتنملا وهو (18

" ةقيلخ لك "ركب ىنعم
هنأ ًاقلطم ينعي (وك15:1)فال ةقيلخ لك ركب هنوك نع ثيدحلا امأ

ةنيرقلا و رخآ. اًظفل بلطتي كلذ نع ريبعتلا هللا،ف هقلخ نم لوأ
ركبو باآلب، عالهتق يف (وك15:1) ىرُي ال يذلا هللا ةروص هنأ حِّضوت
ةلا سر يف ثدحتي امك اًمامت . تاقولخملا ب عالهتق يف ، ةقيلخ لك

األ ةقيقحلا دبع".و ةروص " يفو هللا" ةروص " يف هنوك نع يبليف
نم ةقيلخ لك ركب وهف . ةيناثلا ةقيقحلا راطإ ددحت نيلا حلا يف ىلو
لك يف "ركب" ةملك لولدم هدكؤي ام اذهو ، نامزلا ال ماقملا ثيح

. سدقملا باتكلا

هللا" ةقيلخ ةءادب " ىنعم
يف هللا"(ؤر14:3) ةقيلخ ةءادب ح" يسملا نوك نع ثيدحلا نأ امك

. ةنيرقلا لكب اًطبترم مهفُي نأ بجي ةيكدو ال ةسينكل هجوملا باطخلا
ناك، هب ءيش ."لك قولخم ريغ دولوم . ةقيلخلا ءىدبمو ئ شنم وهف
يف عماآلب سلا جلا وهو ناك"(وي3:1) امم ءيش نكي مل هريغبو

ناتطبترمو ناترواجتم ناتنيدم يسولوكو ةيكدو (ؤر21:3)وال هشرع
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يسولوك ةسينكل ثيدحلا نع لصفني ال ةيكدو ال ةسينكل ثيدحلا ،و
عأاله. هيلإ انرشأ امم

دسجتلا نأشب التقعالةين ؤاست
نأ رابتعاب قعالةين، بابس أل دسجتلا ةديقع نوضفري نم ضعب امأ
الد يمب نمؤي ْنم نأ حضاوف دسجتلا ةركف لبقي نأ عيطتسي ال لقعلا

رضاح هللا ؛ونأ ىتوملا ماقأو ىضرملا ىفش هنأو ، ءارذع نم حيسملا
هسفنب رهظ دقو ، نمزلا هدحي ،وال بيجملا عيمسلا هنأو ، ناكم لك يف

، قرتحت نأ نود ةقيلع يف ةلعتشم ٍران ةروص يف هريغ خالل نم وأ
نأ ةقيقح ضفري نأ اذه لثمل سيلف ، رشبلا كاردإ قوفت رومأ اهلكو
هسفن حيسملا ف قعالةين. بابس ،أل اًرشب راص هللا" ةملك " حيسملا

، هسفن لعين هللانأ ءاشو . دسجتلا ةقيقح نع اًربعم هسفن نع ثدحت
. اًناسنإ هللا" ةملك " حبصي هيلع،نأ رشبلا فرّعتي نأو

بر" عوسي " لوقي نأ دحأ ردقي ال هنأ نمؤن اننإف لا لكاألوح يفو
حيسملا عوسيب فرتعي ال حور لكو (1وك3:12)" سدقلا حورلا إالب

هللا"(1وي3،2:4). نم سيلف دسجلا يف ءاج دق هنأ

هسفن ر هوجلا هل عوسي حيسملا نأ ىلع ترَّبن ةسينكلا نأ نمؤنو
الصال خلا كلذ،ألن نم لقأ وه امب ًا قلطم لبقت ملو لآلب، يذلا
خلا اذه عنص هسفنب وه هنأو ، هسفن هللا نم اًرداص نكي مل نإ ققحتي

4:4ـ1 بع 7:1؛وك14:1؛ (فأ سدقملا باتكلا كلذ دكؤي امك الص.
.(2:12 بع 16؛

ــد سجتلا
رشلا تاوقلو ةيطخلل حمسي مل هتب حمو هتدايس يف هللا نأ نمؤن

مل كلذلو هعم. ةكرش يف ناسن اإل ايحي ألن ةكرابملا هتطخ دسفُت نأ
يف طوقسلا دعب نم مدآ دع هدض،وف تراث يتلا ةيرشبلا نع َّلختي
اذهل اًقيقحتو (كت15:3). ةيحلا سأر قحسي ةأرملا لسن نأ ةيطخلا

(لغ4: اًرشب هنبا هللا لسرأ يشء لك دادعإ لمتكا امدنع هنإف دعولا
. يحيسملا نامي اإل قئاقح لك مهفن دّسجتلا ةقيقح ءوض يفو .(4
بر" عوسي ": ةرابعلا يف مهناميإ لئاو األ نونمؤملا صّخل ذإو
عو"(عأ38:2؛48:10) سي برلا " مساب نودِّمعُي اوناكو (1وك3:12)

ددحتو ، قئاقحلا نم اهريغ نمضتت ةيزكرملا ةقيقحلا هذه ألن كلذف
ةديقع نع اًديعب هللا نع ثيدحلا (عأ27:9).ف حيحصلا اهموهفم
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(وي18:1؛ هنع ةشوشم راكف أل دوقي ،االنب، عوسي حيسملا نع ةحضاو
نعاالنب اًديعب سدقلا حورلا نع ثيدحلا 38:5؛40:6؛1يو1:5)،و

اهل(1وك3:12؛1وي1:4-3). طباض ال تارابتخا نع ثيدحلل يدؤي

فدهلا و ىنعملا و ةطخلا و ضرغلا مهف حاتفم وه دسجتلا نأ نمؤنو
وال طق دحأ هري مل يذلا فهللا بهللا. عالةق لكو ةقيلخلا نم
(وي14:1)، حيسملا دسجتب رشبلل هسفن نلعأ هاري نأ ناسن اإل عيطتسي
ّنأو هللا، ةروص يف ناك ذإو (وك15:1). روظنملا ريغ هللا ةروص وهف
يف حبصي نأ َلِبَق ، منتغُي َاًئيش ربتعُي وال هقح نم الًهلل داعم هنوك

(يف5:2–8). دبع ةروص

13:16؛9:17) "(تم ناسن اإل "نبا هنأ هسفن نع حيسملا ثدحتيو
نع هومس نع تقولا سفن يفو ، يرشبلا سنجلا ب هداحتا نع اًريبعت

لا(اد7: يناد رفس هنع ثدحتي يذلا يوامسلا صخشلا ،ك رشبلا رئاس
. نيعمتجم نمزلا و األلز ىرن عوسي حيسملا يفف .(13

ا "مدآ هرابتعاب سدقملا باتكلا هنع انثدحي اهلك ةيناسن لإل لثممكو
ةيادبلا "،(1وك47:15) يناثلا ناسن ريخ"(1وك45:15)و"اإل أل
عمتجملا و ةديدجلا ةيناسن اإل تققحت هيف لب ، ةيناسن لإل ةديدجلا

نَّيبت ،يأ نَّيعت تقولا سفن يف هنكلو 10:1؛9:3ـ11). (فأ ديدجلا
هللا"(ور4:1). "نبا هنأ نلعُأو

نأ بجي امك ةيناسن اإل ىرن حيسملا عوسي ناسن يفاإل اننأ نمؤنو
و جذومنلا و لا ثملا وهف كلذل . نوكت نأ اهل هللا دارأ امكو نوكت
1:5؛ (فأ عمتجملا يفو رشبلا عم انتاق عوال بهللا انتق علال سايقملا

وك7،6:2؛10:3؛1طب15:1؛1وي6:2).

توسانلا و توه لاال
راص ةملكلا " نأو "(1يت16:3) دسجلا يف رهظ "هللا نأ انناميإو

:اإل ةجودزملا عوسي برلا ةعيبط ىلع ريبنتلا ينعي "(وي14:1) اًدسج
ةعيبط احبصتل امهل جزم وأ نيتعيبطلا نيب طلخ نود ، ةيناسن واإل ةيهل
لصفلا ىرخ،وأ األ ىلإ نيتعيبطلا ىدحإ رّيغت ،وأ دّسجتلا دنع ةدحاو
صخش حيسملا عوسيف . امهنيب ماسقنا دوجو ،وأ نيتعيبطلا نيب
ةدارإو ةعي بط هل نأ امك ، ةمات ةلماك ةيهلإ ةدارإو ةعيبط هل دحاو
ثيح نم عماآلب دحاو رهوج وذ وهف (1يت5:2)، ةمات ةلماك ةيناسنإ
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انتدارإو انتعيبط انكراشيو (وي20:5–23؛30:10)، ةيهل اإل هتعيبط
اإل ةملكلا (عب15:4).و ةئيطخلا ادع ام اًمامت ءيش لك يف ةيرشبلا

لمعي امنكلو ، حيسملل يناسن اإل نايكلا نم ءزج يأ لحم لحي ال يهل
عوسي حيسملل نكت مل ولف . لماكلا يناسن اإل نايكلا كلذ خالل نم

نكت مل ولو الً. ماك ةيرشبلا خالص ناك اَمَل ةلماكلا ةيهل اإل ةعيبطلا
دكؤن ذإو الص. بخلا ةيناسن اإل تعفتنا اَمَل ةلماكلا ةيرشبلا ةعيبطلا هل

نأ رقن اننإف ، عوسي برلل ةلماكلا ة يناسن واإل ةلماكلا ةيهول باأل انناميإ
. ةصاخلا مهتاربخ دودح زواجتي ال يذلا رشبلا كاردإ قوفي اذه

هاري ألن دوقي عوسي برلا ةيهولأ ىلع ريبنتلا فعض نأ نمؤنو
، ديهش وأ مّلعم وأ لطب وأ ءايبن األ رئاس نم دحاو ةروص يف ضعبلا
نم ءاطسو نع ثحبلل عفدي حيسملا توسان ىلع ريبنتلا فعض امنيب
، دحاولا عيفشلا و دحاولا طيسولا نع اًديعب مهتعافشب ةادانملا ،و رشبلا

(1يت5:2). حيسملا عوسي ناسن اإل

فيك كردن نأ عيطتسن ال انك نإو . يوارذعلا حيسملا الد يمب نمؤنو
لماكلا هتوه بال انناميإ عم قفاوتت ةقيقحلا هذه كلذ،إالنأ نكُم ي

. لماكلا هتوسانو

(ول48:1). لكاأليجلا اهبوطُت ،كام ميرم ءارذعلا بِّوطن نحنو
(ول43:1).إال برلا مأو (وي26،25:19؛عأ14:1) عوسي مأ يهف

يباتك ريغ ريبعت اذهف اإلهل". ةدلا "كو اهنع ثيدحلا بنج تن اننأ
ءابآ همدختسا دقو ، يبرعلا انعمتجم يف اميس ، همهف ةءاسإ نكميو

ةمدتحم ىلو األ ةسينكلا عماجم تا شقانم هيف تناك ٍرصع يف ةسينكلا
نع ثيدحلا يف ةقيقحلا هذهل اًديكأت كلذ ،و عوسي برلا ةيهولأ لوح
وأ ةيصخش نع ثيدحلل اًقلطم سيلو ، ميرم ءارذعلا هتدلو نم صخش

. اهسفن ءارذعلا ةديسلا ةناكم

هللا نوكي نأ ةيرشبلل ققحت دسجتلا بو حيسملا الد يمب هنأ نمؤنو
انم، اًدحاو نوكي نأ لب .(23:1 تم 14:7؛ (شإ ليئونامع انعم،

نويد االنب ثري امك هنأ ىتح (لغ4:4)، ةعيرشلا ماكحأ تحت اًدولوم
عطتست مل هللاام ققحو . رشبلا نحن اننويد عوسي ثرو ، هيدلا و

يف هنبا لسرأف ، ةيرشبلا ةعيبطلا فعض ببسب هققحت نأ ةعيرشلا
اهنيديو ةئيطخلا عم لماعتيل ، ةئيطخلا ب لّقثملا اندسج هباشي دسج
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(ور3:8). دسجلا كلذ قيرط نع

، ىضرملا و ءارقفلا و ةاطخلل اًقيدص ناك حيسملا دسجت ذإ هنأ نمؤنو
ينيدلا داسفلا و ملظلا دض اًرئاث ناك .إالهنأ يحورلا توكلملا سَّسأو
يحورلا توكلملل اآلرخ بناجلا مّدق اذهبو ، نايغطلا و ينيدلا ريغو
. نينمؤمك ةجودزملا هئدابمب مزتلنو هيلإ يمتنن يذلا و هسسأ يذلا

ةمعنلا ةردابم و حيسملا لمع نأشب انناميإ

ــد هعلا
ىرش، بلا سنجلل لثممكف ، ةئيطخلا يف مدآ طقس نأ دعب هنأ نمؤن
(كت3: ةيحلا سأر قحسي ةأرملا لسن نأ هتمعنو هتبحم يف هللا هدعو

ةمعنلا دهع ،وه ناسن عماإل دهع عالةق يف هللا لخد دعولا اذهبو .(15
لك قبست ةمعنلا ،ف طورش ةيأب ديقتي ،وال ناسن اإل ىلع دمتعي ال يذلا

شءي.

ةروصبو (كت6:9)، حون عم برلا دهع يف ةمعن لا ةردابم رنوى
تلمتكاو (كت2،1:12). هلسن عمو يم هاربإ عم برلا دهع يف حضوأ
هميلعتو هتايح يفو عوسي حيسملا دسّجت يف ةمعنلا ةقيقح ترولبتو
ثيدحلا نوكي كلذ لك نودبف انص(لغ4:4). خال أللج هلمع ام لكو

ةماسج كاردإ نع ا ًزجاع ةعساولا هتمحر نعو " ميحرلا هللا" نع
هللا ةبحم رون يف إال انسؤب ىدم كردن ال نحنف ، اهئبعو ةّيطخلا
نعو حيسملا نع اًديعب هنأ امك 1:2ـ5) (فأ عوسي حيسملا يف هئادفو
اًفيخم اًئبع ةئيطخلا ة ماسج كاردإ نوكي هتمحرو هتمعن ىلع فرّعتلا

(وك17:15–19). اًعزفم

ميدقلا دهعلا يف ةروصلا : دهعلا
ا ةليسو هبعشل هتمعن يف هللا ىطعأ حيسملا دسجت لبق هنأ نمؤنو

ماظنلا و حئابذلا قيرط نع كلذو هعم، ةكرشلا ةداعتساو هيلإ بارتق ال
، ءايبن األ ةلا سرل عامتس ،واال ةعيرشلا ظفحو ،(1:5 بع ) يتونهكلا
الص، خلل اًساسأ حلصت مل اًعيمج هذه .إالنأ ءايقت األ كولملا ةدايقو

مِّلعملا و يبرملا يأ بِّدؤملا رود اهرود حبصأف . ةيناسن اإل زجع ببسب
(لغ24:3). عوسي حيسملا ىلإ هِّجويو دوقي يذلا
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ديدجلا دهعلا يف ةروصلا : دهعلا
نحن انلجأ نم هلمع نعو حيسملا نع انثيدح ناك امهم هنأ نمؤنو

:3 (فأ هداعبأ لكب كلذ لك نع ل ماشلا ريبعتلا مّدقن نأ ردقن نلف رشبلا
قيرطلا وه ،لب ةديدجلا ةيناسن اإل دئار ، نامي اإل سيئر حيسملا ف .(9
سيئر ، صِّلخملا ،و دئاقلا ، ركبلا ،و ةروكابلا وهو ، نونمؤملا هكلسي يذلا

.(20:12 بع (عأ15:3؛ نامي الصواإل خلا سيئرو ةايحلا

و كارد اإل قوفت اهنأ فش تكن حيسملا ةبحم داعبأ كردنل ىعسن ذإو
باتكلا اهمدقي يتلا ةفلتخملا روصلا 19:3).و فأ (2وك15:9؛ ةفرعملا

يةس نكلا اهب ترّبع يتلا ةفلتخملا ميهافملا ،و حيسملا لمع نع سدقملا
:ف هبنا وج لكب الص خلا لا متكا حضوت ، لمعلا كلذ نع روصعلا رم ىلع
،(ول4:15، مهدجي نوعئاضلا (ول18:4)،و مهحارس قِلطي نونوجسملا

مهيرتشي ديبع (وك14:1)،ولا مهنع ًءادف هسفن مدقيو لب (32،5
يفي نونيدملا (ور15:8؛1وك20:6؛وي36:8)،و مهررحيو مهيدتفيل

(وك1: اهيلع مهل رصتني رشلا تاوقل نودبعتسملا (وك14:2)،و مهنيد
ةديدج ةايح ،لب توملا ىلع ةبلغ اهبهي ةتئاملا ةيرشبلا 13؛15:2)،و

(ول32:12)، يوامسلا توكلملا (2طب4:1)و ةيهل اإل ةعيبطلا ةكرشو
(ور11،10:5؛2وك18:5– ءابحأ مهلعجي ،لب مهحلا صي هللا ءادعأو
لكو مهرعاشم كّرحي ، بيلصلا يف هبح نلعي ذإو وك20:1). 21؛

(وي32:12). هوحن مهنايك

ةعيرشلا عوسي ظفح ، ىرشبلا سنجلل لثممكو دسجتلا ب هنأ نمؤنو
لا وحأ لك يف هرثأ يفتقنو هب لثمتنل هلل، ةلماكلا ةعاطلا ةايح شاعو

8:5؛3،2:12؛1طب21:2). بع (يف8:2؛ ةايحلا

يبنلا حيسملا
(رم35:3؛وي4: رشبلل هللا ةدارإ هميلا عتو هتايحب نلعأ هنأ نمؤن امك
هنع عفادو قحلا مّدقو ، هتوكلمل ءامتن هللاواال ةبحم ةلا سرب ىدانف (34
رّذحو ، نيشَّمهملا و نيروهقملا و ءارقفلا و نيمولظملا رصانو (وي32:8)،
مسرو انل، يبنلا ةفيظوب ماقف ، اهباقعو ةيطخلا ةنونيد نم عيمجلا

تاهيجوتو هحور لمعب يوبنلا مهرود دارفأك نينمؤمللو هتسينكل
40:25؛ول3:13؛12،11:12). (تم هتملك

ةحيبذلا حيسملا
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ةيرشبلل الً ثمم عوسي حيسملا راص دسجتلا ب هنأ اًضيأ نمؤنو
اهتاذ يف اهيدل دجوت ،وال قحلا اهل سيل يتلا هللا،و ىلع ةدرمتملا

مهكراشو ةاطخلا عم دحتاف . هترضح يف لوثملل ةدار واإل ةبغرلا
َيحلا هللا نع لا صفن ،يأاال يحورلا توملا ةنعلو باقع َلِبَقو مهمرج
مَّدقو ، ةئيطخ فرعي مل هسفن وه هنأ 46:27)،عم (تم بيلصلا ىلع

وه حبصأ كلذبو (2وك21:5). رشبلا ةئيطخل ةرافك هسفن ةحيبذ
ثيدحلا وأ اهراركتل لا جم ال ىتلا ، ةلماكلا ةدحاولا ةيهل اإل ةحيبذلا

28،27:7؛14:9؛10: بع ) اهتايمسم تناك امهم اهدعب نم حئابذ نع
، رشبلا لك نع دبالً بيلصلا ىلع تام يذلا هللا لمح وهف .(14،10

ءادفلا ةيئاهن ةفصبو اًمامت لمتكاو (وي29:1). ملا علا ةئيطخ لمحف
، اهجئاتن لك نم الص ،وخلا ةئيطخلا ةثولو ناطلسو باقعو مرُج نم

هللا(2وك18:5). عم حلا صتت نأ ةدرمتملا ةيناسن لإل ققحتو

ةمايقلا ةيزكرم
اهب ىدان يتلا ةيزكرملا ةلا سرلا تناك حيسملا ةمايق نأ نمؤن

"(عأ17: ةمايقلا و عوسي " نع سانلا نوثدحي مهو لئاو األ نونمؤملا
ةيدوهيلا ةرئادلا جراخ االطنالق ةطقن ةمايقلا ثيدح ناكو (18

واأل تادابعلا و عونلا و نوللا و سنجلا دويقو زجاوح يطختل ةقيضلا
. ةفلتخملا تايجولدي

ةمايقلا ديكأت
ةمايق ةقيقح ةهج نم ضعبلا هريثي دق ام لك مغر هنأ نمؤنو

(32:2 (عأ ةمايقلل ةداهشلا يف لئاو األ نينمؤملا ةعاجش نإف حيسملا
دوهيلا مايق مدعو تلاالذيم، ةيصخش يف ثدح يذلا يرذجلا رييغتلا و
سلوب ةايح يف لهذملا ديدجتلا ،و ةمايقلا يفنب ةينامورلا تاطلسلا وأ
يسيئرلا رودلا األدح،و موي ةدابعلل لئاو األ نينمؤملا لّوحتو ، لوسرلا

، يدوهيلا ركفلا و ةئيبلا عم مءاوتي ال امب ةمايقلا نع ثيدحلا يف ءاسنلل
. ةمايقلا ب انناميإ معدت قئاقح اهلك اهومنو اهسفن ةسينكلا ةأشنو

ةمايقلا جئاتن
ُد ،قو توملا ناطلس ىلع ةايحلا ةرصن تمت ةمايقلا ب هنأ نمؤنو
ولاربق توملا نأشب مهتريحو رشبلا الت ؤاستل ةمساحلا ةباج اإل تم ِّ

ةمايقلا نأ امك الم. وظلا رشلا ةميزه تمتو (يأ14:14؛2يت10:1)
دهعلا تاوبنل اًقيقحتو (ور4:1) عوسي برلا ةيه ألول اًديكأت تمدق
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، حيسملا ةايح ةميق تدكأ ةمايقلا نأ نمؤن امك (عأ76:2) ميدقلا
اآلن نانَلعُي نارفغلا الصو .فخلا ءادفلا ةميقو ةعاطلا و ةمدخلا ةايح

(ور4:1؛1وك17:15). ةمايقلا ساسأ ىلعو حيسملا مساب

يف رضاحلا يحلا وه هنأ نينمؤملل تدَّكأ حيسملا ةمايق نأ نمؤنو
ةمايقف اًيح(1طب3:1) ًءاجرو اًديكأتو اًنامض نينمؤمل ا طعيل ناكم لك
توملا ىلع مهترصنو نينمؤملا ةمايقب دعولا و علاالةم يه حيسملا

(1وك55:15).

دوست عملا يف نينمؤملا عجشت يتلا يه حيسملا ةمايق نأ نمؤنو
. ةياهنلا تسيل ربقلا و توملا و بلصلا .ف فوخلا و قلقلا و ةيهاركلا هيف

ةمايقلا نأ نمؤنو . ةمايقلا رونو رجف كلا نه ربقلا ظوالم ليل دعب نمف
نع رِّبعت اهنكلو ، يضاملا يف َّمت يخيرات ثدحك ىورُت ةصق تسيل
ال اهنودبف نامي اإل ساسأو ةزاركلا ساسأ اهنأو ، ماقملا حيسملا ةدايس
ةيلا واإلسر ةمايقلا (1وك14،13:15)ف نامي لإل ةميق وال ةزاركلل ىنعم

. امهنيب لصفلا نكمي وال بنج ىلإ اًبنج ناريست

ةيدومعملا ةسرامم .ويف ةيرشبلل لثممك ماق حيسملا نأ نمؤنو
ِم يقُأ امك ىتح حيسملا عم نفدُيو تومي نمؤملا نأ نع ّربعن

ةايحلا يف نمؤملا كلسي اآلب، دجمب تاوم األ نيب نم حيسملا
نوموقي نم نأ نمؤن نحنف كلذلو ئاداًم(ور4:6) ةددجتملا ةديدجلا
ةايحلا ب عفتريو ومسي ام لك ىلإ مهراكفأ هجتت حيسملا عم اًيحور

(وك4-1:3).

تومب ربخ نوُ ينابرلا ءاشعلا ةضيرف سرامن ذإ اننأ نمؤن امك
ةيادب يهف . ةمايقلا ةيزكرم نع كلذب رّبعن اننإف ، ءيجي نأ ىلإ برلا

ريخ األ مدآ وه ماقملا حيسملا ألن ةديدجلا ةيناسن واإل ديدجلا عمتجملا
(1وك45:15).

هتمايق نوركذي نونمؤملا حبصأ عوبس األ لوأ يف حيسملا ةمايقبو
هناكم األدح مويل حبصأو 7:20؛1وك2:16) (عأ عوبس األ لوأ يف

. ةيحيسملا ةدابعلا يف صاخلا

حيسملا دوعص
دصقن ال ءامسلا ىلإ عوسي حيسملا دوعص نع ثدحتن ذإ اننأ نمؤن

وأ انساوحب اهددحنو اهكردن ةيفارغج اًداعبأ وأ اًعقوم كلذب فصن نأ
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ةقيقح عافتر واال دوعصلا ب اًساسأ دصقن نحنف . انتاودأب اهدصرن
ىتح ةلماكلا هتعاطو ، هدسجتو هعاضتإ دعب حيسملا اهغلب ىتلا ةعفرلا
لك قوف اًمسا هاطعأو هللا، هعَّفر اهلج أل يتلا ،و بيلصلا توم ، توملا
وه ءامسلا نع انثيدحو .(22–20:1 فأ 7:2–11؛ "(يف مسا
، هدجوأ يذلا وهف هلك نوكلا ميأل يذلا هللا" ةرضح " نع ريبعتلل

هنم. اًءزج سيل هنكلو

مظع األ ةنهكلا سيئ ر حيسملا
يذلا مظع األ انتنهك سيئر عوسي حيسملا راص دسجتلا ب هنأ نمؤن

عم ةرشابم األدب،علالةق ىلإو ةدحاو ةرم ، نينمؤملا لكل قيرطلا حتف
ىلإ ةدوعلا ىلإ ةجاح فال كلذبو 27،26:7؛1:8؛11:9). بع هللا(
ةنهك ة كلمم هب نينمؤملا لعج ،ذإ هدعب نم صاخ يرشب تونهك
(ؤر6:1؛10:5). نينمؤملا عيمج تونهك كلذب اًققحم (1طب9:2)،

دهع ءاهتنا نع اًريبعت ناك ءامسلا ىلإ حيسملا دوعص نأ نمؤنو
سيئر ناك ذإف يرشبلا تونهكلا رودو ، ةعيرشلا اهتمسر ىتلا حئابذلا

نع اًبئان ة انسل يف ةدحاو ةرم سادق األ سدق ىلإ لخدي ةنهكلا
ذإ حيسملا نإف ، ةحيبذلا مد هديبو هللا، ةرضحل لوخدلل اًزمرو ، بعشلا
دعص ، بوعشلا نم هنيعب بعش الأللج عمجأ ملا علا أللج هسفن مّدق

(24:9 بع ) ةيزمرلا يةال قيقحلا هللا ةرضح ىلإ ،يأ اهنيع ءامسلل
بع ) لضفأ دهعل نماضلا 15:9)و بع ) ديدج دهع طيسو وهف كلذبو
همدق دقو هسفن ةحيبذو (24:7 بع ) لوزي ال تونهك هتونهكف (22:7

(10:10 بع 21،12:9؛ بع 27:7؛ بع األدب"( ىلإو ةدحاو ا"ةرم
راركت نع ثيدحلل ىتح وأ يرخأ حئابذ ميدقتل لا جم يأ كرتت ال
ةمدقتب ) دحاو نابرقب "ألهن ريبعت يأ وأ ةروص يأب حيسملا ةحيبذ

.(14:10 بع )" نيسدقملا األدب ىلإ لمكأ )دق ةدحاو

ةنهك سيئر اآلبوه نيمي نع هسولجو هدوعصب حيسملا نأ نمؤنو
ة نهكلا سيئر وه هنأ نمؤنو .(24:7 بع ) لوزي هتال ونهكو األدب، ىلإ
،وأ هدعب نم ةنهك سيئر هنأ هسفنل دحأ ىعَّدي ال نأ بجي يذلا دحاولا

. هناكم يف
لك نم يأ ، هبعش لك نم لعج ةنهك سيئرك هنأ نمؤن اننإ لب
نهكة(ؤر6:1؛ ةكلممو (9:2 طب 1)" يكولم تونهك هب" نينمؤملا
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ألن قحلا درفك نمؤم لكلو ةعامجك اًعم نينمؤمللف كلذلو رخ6:19)
اال ىلع ؤرجيو 19:10)لب بع ) ةقثب ةرشابم هللا ةرضح ىلإ يتأي
ىلإ ليبسلا حيسم لا حتف دقف (12:3 (فأ نانئمطاب هللا ىلإ بارتق
اذه نمو ، ساس األ اذه ىلعو .(20:10 بع 18:2؛ (فأ عيمجلل هللا
عوسي دحاولا ةنهكلا سيئربو ، نينمؤملا عيمج تونهكب نمؤن ، قلطنملا

. حيسملا

دحاولا عيفشلا حيسملا
اآلب نيمي نع مئادلا هسولجو هدوعصو هتمايقب حيسملا نأ نمؤنو
ةمات ةلماك هتعافشف اًمئاد يحلا دحاولا عيفشلا ، كرابملا انعيفش وه
ديحولا عيفشلا و دحاولا طيسولا وه 25:7؛1وي1:2)ألهن بع )

ّب ثت دق مظعأ دهعل طيسو وهو 6:8؛15:9؛24:12)، بع (1يت5:2؛
.(15:9 بع ) ديدج دهع طيسو 6:8)ألهن بع ) لضفأ ديعاوم ىلع ت
. هراوج ىلإ ةعافش وأ ةطاسو انسمتلا نإ إهيل ءيس ُنو اًريثك ئطخنو
لكاأل اهبوطت ،تلاي عوسي ،ّمُأ ميرم ءارذعلل ريبكلا انريدقت مغربف كلذل

نيذلا نيسيدقلا نينمؤملا و ملاالةكئ عيمجلو ،(48:1 (ول يجلا
سيئر ناك ذإف . هدحو حيسملا ةعافش يف وه خسارلا انناميإف ، انوقبس
بعشلل الً ثمم سادق األ سدق ىلإ لخدي ميدقلا دهعلا يف ة نهكلا

اآلن رهظيل " اهنيع ءامسلل لخد حيسملا نإف ، ةنسلا يف ةدحاو ةرم
هنإف هللا نيمي نع سلا ج وه ذإو (24:9 بع انلج"( هللاأل هجو مامأ

. ةيفاكو ةلماك هتعافشو (ور34:8) انيف عفشي

يثري انتنهك سيئرك هنكلو طقف انيف عفشي ال هنأ نمؤن اننإ لب
لك يف بّرج ألهنت آوالانم انبراجت مّهفتيو انعم، فطاعتي وهف ، انتافعضل

.(15:4 بع ) ةيطخ ،بال انلثم ءيش

ناكملا و نامزلا ب اًدودحم دعي مل هدوعصب عوسي حيسملا نأ نمؤنو
. ناكم وأ نامز هدحي ال يذلا اإليهل قاطنلا يف حبصأو ، نييرشبلا

مهيف بلحٌٌلا مهعم رضاح وهف دسجلا ب نينمؤملا عم دعي مل ذإف كلذلو
هروضحو (33،22:2 (وي16:14–18؛26:14؛عأ سودقلا هحورب
نونمؤملا حبصأو . ةسدقملا ضئارفلا و ةملكلا قيرط نع ققحتي

"(2يت1:3؛ ةريخ األ وه"األماي نمزلا نم دجدي عون نع نوثدح تي
ريخ"(هي18). األ نامزل 2طب3:3)وأ"ا
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كلملا حيسملا
حرف ردصم امه اآلب نيمي نع هسولجو حيسملا دوعص نأ نمؤنو
هنوك نع ريبعت اآلب نيمي نع حيسملا سولجف (ول52:24) نينمؤملل
قوف ،(18:28 (تم ضر األ ىلعو ءامسلا يف ناطلس لك هل يطعُأ دق

،20:1 ً(فأ ال بقتسمو اًرضاح ، ةدايسو ةوقو ناطلسو ةساير لك
(ؤر بابر األ برو كولملا كلم وهف (9:2 (يف ماقم عفرأ لتحي (21
(ؤر8:1) ءيش لك ىلع رداقلا ماألروم، امزب كسمملا وهو (14:17
لكب خيراتلا عمو اهبناوج لكب ةايحلا عم نولعافتي نونمؤملا ف كلذلو

ة اغطلا ىتح ماكحلا و كولملا نأ نونمؤي .ألمهن نيقيو ةقثب هثادحأ
ا كولم سيئر وهف (ور17:9؛مأ1:21) هفادهأ ققحي ام نودؤي مهنم
هلو ىنعم هل ثدحي ام لك نأ نونمؤي مهف كلذكو (5:1 (ؤر ضر أل

،و فده وألي ملا هللاعلا قلخ اذامل نونمؤملا مهفتيف . فده هلو دصق
ب ةرمتسملا هللا عوالةق (1يت10:1) دولخلا ةقيقحو ةايحلا ينعم ام

ملا. علا

انيلع دوسي هنإف ؤر16:19) ) كلملا هرابتعاب هنأ نمؤن امك
. انئادعأ ىلع رصتنيو انع عفاديو لب انتايح سوسيو ، هتدار إل انعضخُيو
هللاآلب(2وك11:6– دجمل اًضعب انضعب لبقن انل هلوبق قلطنم نمو
اًعم حبصنو وك12:3–14؛1طب8:4–10)، 21،2:5؛ فأ 13؛

يف20:3). 19:2؛ (فأ هتكلمم في نينطاوم

اًضيأ وه يذلا هللا، توكلم ، هتوكلم ينبي كلملا حيسملا نأ نمؤنو
مل ءانبكو 33:13؛رم27:4) ،(تم ءافخلا يف ، تاوامسلا توك لم

توكلم هنإ . يئاهنلا هلكش مهفتن نأ وأ كردن نأ عيطتسن دعب،ال لمتكي
(25:15 (1وك لمتكي نأ ىلإ هيف ةعجر ال يقي قح هنكلو ، ءىبتخم
قثن اننكلو قئاقحلا لك ملعن ال ألانن اًنايحأ ةريح يف فقن دقف كلذلو
سفن يف انك نإو نمؤن ألانن كلذو (7:13 (وي دعب اميف مهفنس اننأ

(رم24:9). انناميإ فعض هللا نيعي يكل يلصن تقولا

نونمؤملا و كلملا حيسملا
وأ كلم ةسينكلل سيل هنا ينعت كلملا حيسملا ةدايس نأ نمؤنو

15:4؛23:5؛وك18:1). اوسه(فأ رخآ سيئر وأ سأر

، انتيناسن الًإل ثمم اآلب نيمي نع حيسملا سولج نأ نمؤنو
عينيه 6:2)امب (فأ تايوامسلا يف نينمؤمك هعم سلجن نأ انل ققحي
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. تامازتلا و تايلوئسم نم هيلع يوطني امو ، تازايتمإ نم كلذ

ةلزنملا عن رِّبعي (6:2 (فأ تايوامسلا يف هعم انسولج نأ نمؤنو
، ةسادقلا ةايح نم ديزمل انعفدي امم ، ةمعنلا اهيلإ انتعفر يتلا ةيماسلا
ال قوف امب هللاوهنمت نيمي نع سلا ج حيسملا ثيح ، قوف ام بلطنف

سودقلا هللا حور لمعب سيدقتلا ربتخنف (وك3،2:3) ضر األ ىلع امب
. طقف اًماقم حاالً،ال نيرربم حبصُن ألن علطتنو

ةقث انحنمي اآلب(وك1:3) نيمي نع حيسملا سولج نأ نمؤنو
لكو ءادع لكاأل ةهجاوم يف انع عفاديو انيمحي يذلا انكلم ،ألهن ةديكأ

. ةعاطلا و عوضخلا ةباجتسا انم بلطتي امك لا، واألوح فورظلا

نيمي نع هسولج انل اهروصي ىتلا حيسملا ةدايس نأ نمؤن اننإ لب
عيمجلل ةلا سرلا ليصو تل ةزاركلا ةيلوئسم نينمؤمك انيلع عضت اآلب
ةيدأتل عفادلا و عجشملا مدقت تقولا سفن يف اهنكلو (19،18:28 (تم

.(20:28 (تم ةدكؤم هتقفرو ةمئاد هتدايسف ةلا سرلا

ــر يربتلا
نم لكل ريربتلا ققحتي يرافكل ا هلمعبو حيسملا ةايحب هنأ نمؤنو
ىلع (ور1:5؛وك20:1)،ال سفنلا عمو هللا المعم سلا ربتخيف هب نمؤي

(ور4: حيسملا هب ماق ام ةيافك ساسأ ىلع هب،لب وه موقي ام ساسأ
قطنلا متي مولملا مرجملا بنذملا 8:2؛وك14:1).ف فأ 5،4؛6:11؛

باإل اذه لا نيو (ور24:3؛وك14:2)، حيسملا رب هل بسحُي ذإ هتءاربب
حورلا لمعي مل ول هنأ 8:2)،ذإ هللا(فأ ةيطع اًضيأ وه يذلا ، نامي
ءاقلت نم نمؤي نأ هل نكمي ناك ،اَمَل هنهذ رنُي مل ولو هبلق، يف سدقلا

و قيدصتلا درجم سيل نامي اإل اذهو (ول45:24؛عأ14:16). هتاذ
.(1:11 بع ) بلقلا لك نم ةلماكلا ةقثلا ،لب يلقعلا لوبقلا

يدب األ نامضلا و ةيحورلا برحلا و سيدقت لا
هيف نكسيو نمؤملا يف سدقلا حورلا لحي ريربتلا ب هنأ نمؤنو

سودقلا هللا حورل الً كيه هنايك لكو هدسج حبصيف ، هتايح سدقيو
لغ5:4، (ور16،15:8؛ ينبتلا هللب اًنبا وه ريصيو (1وك16:3؛11:6)،
،(19:2 (فأ اهتايلوئسمو اهتازايتمإب ةيوامسلا ةرس يفاأل اًوضع 6)،و

برلل ركشلا نع اًريبعت ، يقيقح حافك يف ، نامي اإل داهج ةايح ايحيف
ةايح يف30،27:1؛1يت12:6؛2يت5:2)ويف (1وك25:9–27؛
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هلقن ،ذإ هتمحرو هتبحم لضفل ةداهشلا ،و نينمؤملا عمو هعم ةكرشلا
ةديدجلا ةايحلل يحورلا توملا (1طب9:2)،مون رونلا ىلإ ةملظلا نم

يف ومنيف (2وك18:5). ةبحملا ةايحل هلل ةوادعلا 1:2–5)،مون (فأ
ديدج ٍناث رابتخاك ،ال حيسملا عوسي انصلخمو انبر ةفرعم يفو ةمعنلا
يذلا هللا حور لمعل يعيبط دادتماك امنكلو (2طب18:3)، لصفنم

تايدحتلا هجاو املكو ، اًسيركت دادزا املك هنايك أل ميو هيف نكسي
نمؤم " نع ثيدحلا (يف6:1).ف لِّمكي يذلا وه أدب يذلا ،ف ةيحورلا

يف هل ساسأ "ال اًيحور اًنمؤم " حبصيل ناث رابتخا ىلإ جاتحي " يدسج
هللا. ةملك

رابتخا ىلع ناسسأتي ال نمؤملا نيقيو ريربتلا ةقيقح نأ نمؤنو
.فاأل ٍةريثك ٍ نايحأ يف ثدحي اذه نأ مغر ، نّيعم موي وأ صاخ
(رو ةحضاولا هتاريذحت عم ةقداصلا هللا دوعوو ةمعنلا وه اًمئاد ساس

هتداهشو ،(13:1 فأ (2وك22:1؛ سدقلا حورلا متخو ،(31–29:11
سدقلا حورلا نوبرع امو (ور16:8). نمؤملا ةايح يف ةيلخادلا

، نيقيلا و ةنينأمطلا و ةقثلا نم اًديزم نمؤملا يطعيل 14:1)إال (فأ
لزن انص خال لجأ نمو رشبلا نحن انلجأ نم يذلا كاذ ةمعن ساسأ ىلع

.(14:1 فأ (2وك22:1؛ تاوامسلا نم

الص خلا ساسأ رايتخ اال
زواجتي انص خال ساسأ نأ انل دكؤت ةمعنلا ةردابم نأ نمؤن نحنو
ةيضق سيل (ور33:11–36)،ألهن مهقطنمو مهتاشقانمو رشبلا راكفأ

هللا تفلك يتلا ةيلا غلا ةمعنلا لضفب رارقإو فارتعا هنكلو ، ةيفسلف
ألهن هنودمحيو برلا نونمؤملا ركشي اهءازإ يتلا (2وك9:8)،و ريثكلا
4،3:1؛1طب2:1 (فأ ملا علا سيسأ ت لبق عوسي حيسملا يف مهراتخا

لمحلا ةايح رفس يف ملا علا سيسأت ذنم ةبوتكم مهءامسأ ،3)،وألن
يذلا سؤبلا ىدم كاردإو ، عضاوتلا نم ديزمل مهعفدي اذهو (ؤر8:13)

(1وك11:6؛يت3: يلا وعتلا راختف ًلال جماال كرتي ال امم هيلع، اوناك
وأ ٍناوت نود مهيلع هلضف عإالن يف ةبغرلا مهيف ديازتتف .(27–3
سفن نوريثك ربتخيل الص خلا ةراشب رشنل داهتجاو ةريغ يفو ، لسك

ّدح(1يت12:1–16).فاال لك تقافف مهيلع تضاف يتلا ةمعنلا لمع
:"...انأ عوسي برلا لوقيو (1طب9:2). ةلا سرلو فدهل اًمئاد رايتخ

"(وي16:15). رمثب اوتأتو اوبهذتل مكتمقأو مكترتخا



55

نوكي ما:(1)نأ هيلع صرحن نأ يغبني نارمأ كانه لا لكاألوح يفو
ناسنإ ىعَّدي ،فال دودحلا لك قوفت يتلا ةسدقملا هللا ةبحمل دجملا لك

(ور24:3)،ال اًناجم ر ربتن نحنف . ةمعنلا لمع دجم نم اًءزج هسفنل
(1يت1: هسفن قامعأ يف نمؤم ّلك هب ّرقي ام اذهو . اهلمعن ةراب لا معأب
ىلع ةسسؤم ةخسار ةقث هب نمؤم لكل نوكت نأو 16؛يت5-3:3)،(2)

نيم،و األ هدحو وه ،ألهن يرشب داهج وأ داهتجا ىلع هللا،ال صخش
نع اًديعبو (2يت13:2). هسفن ركنُي نأ ردقي ،نل اًمئاد اًنيمأ ىقبي يذلا
،ال رارقتس اال مدعو فوخلا حلا يف ناسن اإل لظي خسارلا ساس اذهاأل
وه يذلا نامي باإل ريربتلا ،امأ ريمضلا ةحار وال يقيقحلا الم سلا ربتخي

ةمعنلا نيقيو سفنلا سوالم هللا، المعم سلا نمضيف هللا، ةيطع اًضيأ
(ور1:5).

لك نأ نادكؤي اهاوس نود ةمعنلا لضفو ، هدحو نامي باإل ريربتلا و
ودعي ال ةفلتخملا واألمعلا روصلا ب هركش نع نمؤملا ِرهب ّبعي ام

فال كلذبو (2وك11:9–15). نمؤملا هب مزتلي بجاو ءادأ هنوك
نينمؤملا دحأ اهب موقي وأ ماق ةحلا ص لا معأ نع ثيدحلل اًقلطم لا جم

عفتني ةسينكلا فرصت تحت اًديصر حبصت هللا هبلطتي امع ةدئاز اهنأكو
. نورخآ هب

هلمعو سدقلا حورلا صخشب انناميإ
علاال نأ نمؤنو ، توه لاال يف ثلا ثلا مونق ،األ سدقلا حورلا ب نمؤن
و ةايحل ا ةكرشب اًساسأ فصتت واآلبواالنب سدقلا حورلا نيب ةق
االنب نأو نماآلب، قثبني سدقلا حورلا نأ نمؤن نحنف اذلو . ةبحملا

حيسملا حور هنوكب فرعُي وهف اذلو (وي26:15). نينمؤملل هلسري
يف19:1). (وي14:16،ور9:8؛

عم هدجمنو هعيطنو هبحنو هل دجسن اننإف سدقلا حورلا ب نمؤن ذإو
وها عوسي نأ فرعن حورلا ق يرط نعو اآلبواالنب(2وك18،17:3)،
يف هوعدنف اآلب، فرعن حور بولا (وي34،33:1؛1وك3:12). النب
نمؤنو .(9:6 تم لغ6:4؛ "(ور16،15:8؛ انابأ "وأ" يبأ "اي ةدوم

نإف اذلو االنب. قيرط نع اآلب نونمؤملا دجمي حورلا يف هنأ
حورلا ةوقب كلذ لعفت اهنإف هب، نمؤت امب رقتو فرتعت ذإ ةسينكلا
اًديعب سدقلا حورلا ب فارتعا وال رابتخا ال هنأ امك (1وك4:12)، سدقلا
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19:28؛2وك14:13). نعاآلبواالنب(تم

ةديدجلا ةقيلخلا األلوىو ةقيلخلا : ييح ملا برلا
نيتغللا يف كلذ نم حضوأو ، ةيبرعلا ةغللا يف " حور " ةملكو

ةوقلا و ةايحلا ءاطعإ نع اًريبع ت سافن دالةلاأل اهل ةينانويلا و ةيربعلا
(وي8:3؛عأ2: حيرلا ب حور ةملك طبترت امك (كت7:2؛وي23،22:20)

. ةوقلا و ةيرحلا و ةكرحلا نع اًريبعت (2

(كت2:1؛ ةقي لخلل ةايحلا حنم يف حضاو رود هل حورلا نأ نمؤنف
حنميو هللا(زم1:19) دجمتل اهسدقي يذلا وهو زم6:33؛زم30:104)

(رخ31:35). رشبلل ةزيمتملا ةيعيبطلا بهاوملا

وهو (زم7:139) ناكم لك يف رضاح سدقلا حورلا نأ نمؤنف
اًديعبو (9:5 فأ (لغ22:5؛ ةسدقملا تابغرل ا لكو راكف لكاأل ردصم

(وي3: يح ورلا توملا ىلإ مهب يدؤي امم نوينادسج رشبلا حبصي هنع
لغ5:11–21). 6،5؛

برلا اًضيأ وه ، ةقيلخلل ةايحلا يطعم سدقلا حورلا أن نمؤنو
(زح9:37؛ور9:8؛عأ1،38:2وك13:12؛ ةيطخلا توم نم ييحملا

ةبوتلل عفد ،وي ةيطخلا ىلع تكبي نأب رشبلا ددجي يذلا وهف 2وك6:4)
بلقلا يف نامي باإل حيسملا لوبق ىلع ةردقلا حنميو ُعنق، يو ،

هللا دارأ امك اًديدج اًناسن إ نمؤي نم لك حبصيل (14:16 (وي8:16؛عأ
ةسادقلا و وربلا ةفرعملا يف هللا ةروص ىلع كلذو ، نوكي نأ ناسن لإل

24:4؛وك10:3). (فأ ةيقيقحلا
حبصي سدقلا حورلا لمعب نامي باإل بلقلا يف حيسملا لوبقبو

(عأ10: سدقلا حورلا هيلع لحيف هللا(1وك11:6) مامأ اًرربم نمؤملا
هنم لعجي هيف،لب نكسيو (33،18:2 (عأ هبلق يف بكسنيو (44
هل هتيكلمل اًديكأت ه متاخب همتخيو هل(1وك16:3) اًسدقم الً كيه

.(13:1 فأ هب(2وك22:1؛ هطا البتر اًقيثوتو

سدقلا حورلا رابتخا نع تافدارتم
،وأ ةيطع ،وأ ةبهوم ،وأ لولح ،وأ باكسنا نع ثيدحلا نأ نمؤنو
رّبعت ةفدارتم تادرفمل مادختسا وه سدقلا حورلا متخ ى،وأ نكس
لوبق دنع نمؤملا و سدقلا حورلا نيب طابتر نغىاال نع ةددعتم روصب

13:1).و فأ 38،17:2؛44:10؛ (عأ بلقلا يف نامي باإل حيسملا
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. نومضملا سفن مِّدقي (11:3 (تم سدقلا حورلا ةيدومعم نع ثيدحلا
حيسملا ب نمؤملا طابترا ةيادب ، ةيادبلا نع اًمئاد رّبعت ةيدومعملا ف

(ور4،3:6؛1وك13:12). هدسج يف اًوضع حبصيل

رابتخاك سدقلا حورلا ةيدومعم نع ثيدحلا نأ نمؤن نحنف كلذلو
ضراعتي ، سدقلا حورلا لمعب حيسملا يف ةديدجلا ةايحلا رابتخ ال تٍلا

اال يف ومنلا ةرورضب نمؤن نحنف . سدقملا باتكلا ميلعت عم اًمامت
يأ لبقن ال اننأ (2طب18:3)،إال ةفرعملا و ةمعنلا يف ومنلا و رابتخ

توملا نم لا واالقتن حيسملا يف ةديدجلا ةايحلا شنأ نم للقي ميلعت
. مهأو مظعأ هنأكو ٍناث رابتخا ىلإ وعديل ، ةايحلا ىلإ

اهب فصتي ةفص نوكي نأ نكميف سدقلا حورلا نم االتمالء امأ
نمؤملا ةايح يف رركتي نأ نكمي رابتخا (عأ5:6؛24:11)وأ نمؤملا

(عأ4:2؛31:4؛9:13؛ صاخ لمعب مايقلل وأ نيعم فقوم ةهجاومل
.(18:5 فأ

نينمؤملا سيدقتو سدقلا حورلا
، ةيطخلا دابعتسا نم ررحملا وه سدقلا حورلا نأ نمؤنو
نم كلذل ام لكب ، ينبتلا هللاب ءانبأ نونمؤملا حبصي هتطساوبو
الح وصلا ربلا ةايحو حرفلا حنمي يذلا وهو (ور14:8–17) تازايتما
رئاس نع اوعنتمي ألن نينمؤملا ثحيو (9:5 فأ لغ22:5؛ (ور17:14؛

تادرفملا مادختسا عن اًمامت اوّفكي نأ 22:5)لب ست 1) رشلا روص
يوطنت تاملكب لزهلا ة،و هيفسلا تارابعلا ،و ةيسنجلا تاءاحي اإل تاذ

ال هذه لكف . عمتجملا يف ةعئاش تناك امهم ، ةئيذب تاطاقس ا ىلع
مهيف سدقلا حورلا ى نكسب نيسيدق اوراص نم ةايح يف اهل ناكم

3:5–5؛وك8:3). (فأ

عفاديو يماحيو ، نينمؤملا عجشي يذلا وه سدقلا حورلا نأ نمؤنو
(وي16:14). يزعملا ىنعم وه ،هفاذ مهنع

حورلا متخب نونمؤملا متخ الصيُ خلا ليجنإ لوبقب هنأ نمؤنو
سدقلا حورلا لمعيف مهب عللالةق اًقيثوتو مهل ه تيكلمل اًديكأت سدقلا
ديدجلا سبلو ميدقلا علخل رمتسملا يعسلا ب سدقتتل مهت ايح يف

(1وي1: أطخلا دنع ةبوتلا و فارتع 23،22:4؛وك8:3–10)بواال (فأ
حبصيو 14:12؛1طب15:1) بع ) ةسادقلا ةايح يف داجلا يعسلا 9)و
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ثاريم يف اًبيصن مهل نمضي اًنوبرع مهبولق يف سدقلا حورلا لولح
هل(2وك22:1؛5: ةصاخ هللا مهلعج نم ءادف لمتكي نأ ىلإ ، نينمؤملا

.(14،13:1 فأ 5؛

ديستت ألن دوعت ال ةميدقلا ةيرشبلا ةعيبطلا نأ نمؤن اننأف كلذلو
نمؤن اآلرخال بناجلا نم اننأ مكا (ور12:6–23). نينمؤملا ىلع

(ور25:7؛1وي1: ةايحلا هذه يف نينمؤملل ققحتت ةلماكلا ةسادقلا نأ
، ريخلل عفديو رشلا حامج حبكي نينمؤملا يف سدقلا حورلا 8)ف
(رم37:13؛ رمتسملا داهجلا و مئادلا رهسلا ةايح نونمؤملا ايحيف

نمؤم دوعي ألن اًقلطم رربم ور2:12؛1وك25:9–27؛2يت7:4)ذإال
(ور2،1:6؛1وي18:5؛2طب20:2–22). ةيطخلا ةايحل

يف ةديدجلا ةايحلا يطعي حورلا نأ مغر هنأ نمؤن نحنف كلذل
نينمؤملا ،إالنأ ةديدجلا ةقيلخلا ةروكاب نينمؤملا نم لعجيو حيسملا

ا ءادفب ينبتلا لا متكا ةفهلو عقوت يف نورظتنيو ةقيلخلا لك عم نونئي
(2طب12،11:3؛ؤر22: ةيناث حيسملا ءي جمب (ور23،22:8)، داسج أل

حيسملا دسج ةروص ىلع نوكتل ةعضاوتملا مهداسجأ ريغتتل (20،17
(يف21:3). ديجملا

نينمؤملا ةكرشو سدقلا حورلا
يأ ، سدقلا حورلا ةكرش مهمضت نينمؤملا ةعامج نأ نمؤنو

، حيسملا ب مهداحتا ققحي يذلا سدقلا حورلا يف اًعم نوكراشي
هتابثو هيف مهتابث نمضيو (1وك13:12) هدسج ءاضعأك اًعم مه داحتاو

ىلع سسأتي هنكلو مهنم عبني ال نيقيو تابث وهو (1وي13:4) مهيف
سيئرك حيسملا لمع ىلعو ةنيم واأل ةقداصلا هللا دوعو ىلعو ، ةمعنلا

(وي37:6؛29،28:10؛ نينمؤملا تافعضل يثري نأ ىلع ر داقلا ةنهكلا
يف6:1؛2يت12:1؛ 14،13:1؛30:4؛ فأ ور10،9:5؛29:8–39؛

14:4–16؛10:10؛1طب3:1–5). بع 18:4؛

اإل ةعيبطلا ءاكرش نينمؤملا لعجت سدقلا حورلا ةكرش نأ نمؤنو
ةقباطم حبصتل مهفا دهأو مهعفا دوو مهلويم سدقتتف (2طب4:1) ةيهل

.(10:6 هللا(تم ةئيشمل

يوبنلا رودلا و سدقلا حورلا
مهمهلأ يذلا وه لسرلا و ءايبن باأل قطن يذلا سدقلا حورلا نأ نمؤنو
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ننإفا كلذلو ، ديدجلا و ميدقلا هيدهعب سدقملا باتكلا رافسأ انل اونِّوديل
ةايحلا بولس هب،وأل نمؤن امل موصعملا روتسدلا اهدحو يه اهنأ نمؤن

،7،4:4 تم 20:8؛ شا انم(زم7:19–11؛ هللا هبلطتي يذلا يلمعلا
3:3–5؛2يت3: فأ 10؛ول29:16؛وي29:5؛وي1،13:16وك13:2؛
ال يرشب ميلعت لك ضفرن اننإف كلذ 2،16طب19:1–21)وأللج
لكإ ضفرن امك . هتيف لخ تناك امهم سدقملا باتكلا ميلعت ىعم شمتي

ءاعدإ يأ كلذكو (2طب19:1) ةديدجلا ى ؤرلا و اإلعالتان تاءاعد
عيمجف ناك، امهم ناسن إل رشبلا هبسني هريغ وأ ميلعتلا يف ضعبلل

(1وي8:1). أطخلل نوضرعم رشبلا

يهو مويلا ةسينكلا مفب قطني الزلا سدقلا حورلا نأ نمؤنو "
ةوعدلا ،و اهظعو يف الص خلا ليجنإ ميدقتب يوبنلا اهرودب موقت

اال ةهجاوم يف اإليهل قحلا ،وإعالن حيسملا يف ةديدجلا ةايحلل
. نايغطلا و ملظلا و رشلا و تافارحن

نينمؤملا ةيلوئسمو سدقلا حورلا
ةايحلا نأب انرِّكذي ، ةايحلا يطعم ، برلا وهو سدقلا حورلا نأ نمؤن
ةيلوئسمب ةقيلخلا لك عم لماعتن نأ انيلع بجيف كلذل هللا نم ةيطع
ظافحلا ىلع لمعنو ، مادختس اال ءوس دض اهيلع ظفاحنف ، مارتحاو
ريقفلا و ةأرملا و لفطلا كلذ يف امب ناسن اإل قوقح مارتحاو ، ةئيبلا ىلع

لغ27:3–29؛وك11:3؛1وي3: 11:15؛21،14:24؛ .(ثت شَّمهملا و
.(17

ةملك وه يذلا حورلا فيسب حلستن نأ انيلع نينمؤمك اننأ نم ؤنو
نأو (18:6 (فأ حورلا يف الة صلا ىلع بظاون نأو (17:6 هللا(فأ
دمتعن نأو (عأ6:16–10) ةمدخلا يف سدقلا حورلا تاهيجوت عيطن

ىلع (ول12:12)و تايدحتلا و لكاشملا ةهجاوم يف سدقلا حورلا ىلع
حورلا نزحُن ال نأو (وي13:16) قحلا ةفرعمل سدقلا حورلا داشر إ

ال يك سانلا هجون نأو (19:5 ست 1) هئفطن نأ 30:4)وال (فأ
مهضفرب ،ألمهن مهبولق يف هلمع ضفرب سدقلا حورلا ىلع اوفدجي

هللا(ول10:12؛1وي16:5). نارفغ مامأ بابلا نوقلغي

ام رمثب يتأت نأ نكمي ال اهب ظعولا و ةبوتكملا هللا ةملك نأ نمؤنو
(ول45:24؛ ةملكلا لوبقل بولقلا و ناهذ األ سدقلا حورلا حتفي مل
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عأ14:16).
يف ةقثلا نينمؤملا حنمي يذلا وه هسفن سدقلا حورلا نأ نمؤن امك

(2وك20:1؛ور16:8). ةمعنلا نيقيو هللا، دوعو

ةدابعلا و سدقلا حورلا
بلطتي عماآلبواالنب هديجمتو سدقلا حورلل دوجسلا نأ نمؤن
هبلطي يذلا يقيقحلا دوجسلا وه اذه ألن قحلا و حورلا ب دّبعتن نأ انم

(وي20:4–24). نامز وأ ناكمب ديقتي ال دوجس وهو هللا،

لعجي هنإف نينمؤملا يف سدقلا حورلا لحي ذإ هنأ نمؤنو
هيفا(1وك16:3؛2وك16:6)فال نكسي ة يحور يهالك مهداسجأ
وأ هوحن نوهجوتي ، رشبلا هينبي يضرأ لكيه ىلإ ةجاحب نودوعي
اًعم نونِّوك ي نينمؤملا ةعامج نأ نمؤن امك هلل. اودبعتيل هيلإ ن وبهذي

(1طب2: ةيحور حئابذ ميدقتل ةيح ةراجحك مهنم ًا ينبم ، اًيحور اًتيب
(1وك20،19:6) مهداسجأو مهحاورأ يف هللا اودجميلو 5؛ور1:12)

تاعاسب ،وال ةدابعلا ى نبمل ةنيعم تافصاومب مازتل لال نوجاتحي فال
ةيرحلا ققحت حورلا ب ةدابعلا نأ امك الة. صلل نيعم هاجتا وال ةنيعم

وأ لكأم نأشب دحأ مهيلع مكحي ال كلذبو (2وك17:3) نينمؤملل
(وك16:2–23؛1يت2:4؛ مساوم وأ دايعأ ةهج نم ،وأ برشم
مهل حالل ءيش لكف (1يت3:4). جاوزلا نع عانتم 9:13)وأاال بع
مهبلسي ،وال نيرخ اآل ءانبو مهئانبو ، نيرخ اآل عفنو مهعفنل يدؤي ماد ام
مهتايح نوكتف (1وك12:6؛23:10). مهتيرح نيرخ اآل بلسي وال

(يف27:1). ليجن اإل ميلعتب ةمزتلم
ب يلصنو حورلا ب يلصن نأ انتدابع يف انم ديري برلا نأ نمؤنو

انرِّذحي هنإف كلذبو . اًضيأ نهذلا ب لترنو حورلا ب لترن نأو ، اًضيأ نهذلا
واال فطاوعلا بيلغت (1وك15:14)وأ ساوحلا و يعولا بيغت نم

.(14:4 (فأ ةفلتخملا تارايتلا يف فارجن

انتامينرت لمحت نأ بجي حورلا ب لترن ذإ اننأ نمؤن نحنف كلذلو
تاهيجوتب اهنيودت مت يتلا سدقملا يحولا تاملك تاه ّ جوتو يناعم

. سودقلا هللا حور
نم ةعبان انتاولص نوكت نأ بجي حورلا ب انتدابع يف اننأ نمؤنو
اهنيعب تارابع وأ تاولص رركن ال نأو 6:6؛ول14،13:18)، ،(تم بلقلا
فيك هنم ملعتن اًجذومن انل برلا مدق دقو .(7:6 (تم تناك امهم
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.(7:6 (تم تارمو تارم هددرن 9:6؛ول2:11ـ4)الألن (تم يلصن

يف انتافعض نيعي سدقلا حورلا نإف حورلا ب انتدابع يف اننأ نمؤنو
(ور26:8). يغبني امك هلج أل يلصن ام ملعن انسل الة،ألانن صلا تقو

يف مئاد ديدجت كلا نه نوكي نأ انم ديري هللا حور نأ نمؤنو
رمتسملا ومنلا حنمي يذلا وهو ، ددجملا يو يحملا حورلا وهف ةدابعلا

هيف رركن نيتور درجم انتدابع حبصت ال ىتح (زم30:104؛2وك18:3)
انلا. وحأو انفورظو اننادجو عم لعافتت ،ال نورخآ اهغاص اهنيعب تارابع

رمثلا و بهاوملا و سدقلا حورلا

، حيسملا دسج ءاضعأ نينمؤملا لعجي ذإ سدقلا حورلا نأ نمؤن
(ور12: دسجلا يف ةءافكب هتفيظو يدؤيل ةبهوم وضع لك حنمي هنإف

6،5؛1وك11:12–13).
دهعلا ريشي ، ةعونتمو ةريثك سدقلا حورلا بهاوم نأ نمؤنو

(ور6:12–8؛1وك8:12–28،10–31؛ اهنم ريبك ددع ىلإ ديدجلا
هذه ةرفو دمى كردن انلعجي اذهو 12،11:4؛1طب11،10:4). فأ

. ةسينكلا يف ماهلا اهرودو ، اهعونتو بهاوملا

ضعب ى طعأ سدقلا حورلا نأ ديدجلا دهعلل انتسارد نم حضتيو
، ةيلوسرلا ةبهوم كلذ لا ثمو . هدعب نم يهتنت نيعم رصعل بهاوملا

.(11:4 فأ (1وك28:12؛ لسرلا رصعب تهتنا ىتلا

تاجايتحا ةهجاومل بهاوملا حنمي سدقلا حورلا نأ نمؤنو
حنمي حورلا نأ نمؤن نحنف كلذلو . ناكملا و نامز لا ثيح نم ةسينكلا
بسانت امك ليج، لكو رصع لك تاجايتحا بسانت ةددجتم بهاوم

حنم يذلا وه سدقلا حورلا نأ نمؤن اننإف كلذلو . ةفلتخملا عق اوملا
مادختساو طيطختلا و مينرتلا و يقيسوملا بهاوم مويلا ةسينكلا

لكو عقوم لك بسانت تلاي ةروصلا ،بو اهريغو ةثيدحلا اإلعالم لئاسو
ليج.

ديري امك وه،ال ءاشي امك بهاوملا عزوي سدقلا حورلا نأ نمؤنو
(1وك12: اهيمنيو اهسدقيو ةيعيبطلا بهاوملا مدختسي هنأ امك ، رشبلا

.(30–14:25 تم 11:4؛ فأ 11؛

تآفاكم اًقلطم تسيل اهنإو ، اياطع سدقلا حورلا بهاوم نأ نمؤنو
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و راختف ،اللال عضاوتلا و ركشلل انعفدت نأ بجي اهنإف كلذلو (1وك7:4)
،ال اهيلع اونمتئا الء كوك اهعم لماعتن نأ يه انتيلوئسمو . يهابتلا

انبجاوو . يصخشلا مهعفنل ،وأ اوءاش امفيك اهيف نوفرصتي نيكلا مك
:25 (تم اهتيمنت ىلع لمعنو رامثتسا لضفأ بهاوملا رمثتسن نأ وه
،وأ لسكلا ةايحب اهلمهن ،وال تناك امهم اهرقتحن ال نأو 16؛ول13:19)

18:25؛ول20:19). اهل(تم رربم ال راذعأب

ةتوافتم تاجردبو ةعونتم بهاوم عزوي سدقلا حورلا نأ نمؤنو
حيسملا دسج يف نوفلتخم ءاضع أ مهنوك عم بسانتت نينمؤملا ىلع

ك اهنيعب ةبهوم ديدحتف كلذل 15:25؛1وك12،11:12). (تم دحاولا
عم اًمامت ضراعتي سدقلا حورلا رابتخ ال ةزيمم عكالةم ةنسلا ب ملكتلا

ءاضعأ نم نوكتي دسجلا (1وك29:12).ف حضاولا هللا ةملك ميلعت
وه ىتلا ةفيظولا بسحب اًفلتخم معالً هيف وضع لك يدؤي ، ةريثك
لهؤي حيسملا دسج ءاضعأك نونمؤملا كلذكو اهنع. لوئسمو لهؤم

نأ هيلع يذلا رودلل ةبسانملا ةبهوملا ب مهنم وضع لك سدقلا حورلا
هب(ور4:12–6؛1وك11:12–20). موقي

ماعلا عفنلل كلذو دارف لأل بهاوملا يطعي سدقلا حورلا نأ نمؤنو
ليهأتو (1وك19:14)، ميلعتلا ب ملا علا ةمدخو (1كو7:12) ةسينكلل
حيسملا دسج ناينبل اهب نوموقي ىتلا ةفلتخملا تامدخلل نينمؤملا

ةدحو قيقحتل لماكتلا غولب ىلع بهاوملا لمعت كلذبو .(12:4 (فأ
(1وك12: بهاوملا ددعت عم ةسينكلا ةدحوو ، ءاضع األ ددعت عم دسجلا

رّبنيو ةسينكلا و نينمؤملا ناينبل ةيساسأ بهاوم كلا نهو .(27–25
(1وك31:12). ةيولو األ اهئاطعإب لوسرلا سلوب

ةنسلأب ملكتلا
نأ انل حضوت هللا ةملك نإف ، تاغلب ،يأ ةنسلأب ملكتلا ب قلعتي اميف امأ
ا نيبو (2 (عأ نيسمخلا موي يف ةنسلأب ملكتلا نيب حضاو قراف كلا نه
األلوى(1وك14،12). سوثنروك ةلا سر يف ةنسلا ب ملكتلل تاراش إل
هللا لا معأ نع نيرضاحلا نم دحاو لك عمس نيسمخلا موي يفف
ب ظعوللو ، كلذل ناكو (عأ11،8،6:2) اهيف ُدل تلايو هتغلب ةميظعلا
ىلع سدقلا حورلا لولحو (عأ41:2) ةكرابم ةحضاو جئاتن ةملكلا

ةسينكلا يمالد ددحي ، رركتي ال ديرف ثدح نيسمخلا موي يف نينمؤملا
هدعو برلا ققح ثيح ، هبعشو برلا نيب ةديدجلا وعلاالةق ةيحيسملا
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(ي مهعم يقبيو سانج لكاأل نم رشب، لك ىلع هحورب لحي ميأن دقلا
دارفأ ىلع لحي هللا حور ناك ثيح ميدقلا دهعلا سكعب ؤ28:2–32)

هللا بعش قاطن يف اًروصحم كلذ ناكو ، ةدودحم ةرتفلو طقف
. ميدقلا

األلوىاألرم سوثنروك ةلا سر يف ةنسلأب م لكتلا نع ثيدحلا امأ
(1وك10:12) بهاوملا ةمئاق رخآ يف لوسرلا سلوب هعضي يذلا
ة سينك تبتك ىتلا الت كشملا دحأ ناك عوضوملا اذه نأ حضاوف
1:7؛1:8؛1:16) نراق (1وك1:12 اهنأشب لوسرلا سلوبل سوثنروك

اًموهفم كالاًم نكي مل سوثنروك ةسينك يف ةنسلأب ملكتلا وأن
ءاوهلا يف كالم درجم هربتعا لوسرلا سلوب نأ ةجردل (1وك9،2:14)

يول داعلا صخشلا نأ ربتعا امك . موهفم ريغ هنوكل (1وك9:14)
(1وك14: لقعلا يلتخم نيملكتملا ربتع كلاالمأل اذه لثم ىلإ عمتسا
يف ةنسلأب ملكتلا مدع ىلع حوضوب نينمؤملا ثحتسا كلذلو (23

.(23،19:14 (وكا ةسينكلا تاعامتجا

مجرتي نأ ىلع ةنسلأب نوملكتي نم ثحتسي لوسرلا سلوب نأ امك
تاملكب هلخاد يف لعافتي امع رّبعي نأ هب،يأ قطن ام مهنم دحاولا

هنإ لب (1وك5:14). ةموهفملا ريغ ظافل األ نم دبالً ةموهفم
ىتح يلصي ألن نوعماسلا همهفي ال امب قطني هسفن دجي نم ثحتسي
ظافل نماأل 13:14)دبالً (1وك ةموهفم تاملكب هلخادب امع رّبعي

. ةموهفملا ريغ
نينمؤملا هللا ةملك ثحتست ةنسلأب ملكتلا نع ثيدحلا قايس يفو

دق ةيعاو ريغ ةيدارإ االتال عفنا نع ردصي امع اوفرصني ألن اًرركم
لقعلا بييغت اورذحي نأو (1وك3،2:12) فيدجتلا ب قطنلا ىلإ يدؤت
ةسينكلا يف ةدابعلا نوكت نأو ،(16-14:14 (1وك ةيحور ةوشن يف

يأ اًمامت ٍعاو نهذب نوكتف األفطلا، ةدابع ال نيجضانلا نيغلا بلا ةدابع
ا نيب ةنراقملا قايس يفو .(14:4 فأ (1وك20،19:14؛ كاردإو مهفب
يف(إش11-9:28) ءاج ام ىلإ لوسرلا سلوب ريشي نيغلا وبلا ألفطلا
،عالةم ةبيرغ ظافلأب قطنلا ،يأ ةنسلأب ملكتلا نأب كلذ ىلع قّلعيو

اوعيطي ملو اوعمتسي مل نمل ةنونيد اهنأ امك ، نينمؤملا ريغ اهب زيمتي
مادختساب مهتدابع يف نوزيمتيف نونمؤملا امأ ةحضاولا هللا ةلا سر

ةبيطلا ةداهشلا سو وفنلا حبر يف اهرامث اهل نوكت ةموهفم ةغل
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(1وك25-23:14). نينمؤملل

ال امم يصخش ءانب وأ عفنل ةنسلأب ملكتلا نم هللا ةملك رّذحت امك
5،4:14؛12؛19) (1وك نينمؤملا ةعامجك ةسينكلا ينبي وال عفني

ةسينكلا ينبي امب مامته اال ىلع اًددشم هللا ةملك ّر ُبن ت كلذلو
نوكي نأو 12:4؛1طب11:4) فأ هللا(1وك3:14-5؛12؛26؛ دجمبو

يصخشلا لا ،فاالعفن ةمّظنمو الةقئ ةروصب اًمئاد بهاوملا مادختسا
عيطتست ال دق امم ، هتمعنو هللا ةبحمب قيمع ساسح إ نع عبانلا

نيب متي ماد ام عونمم ريغ هنع، رِّبعت وأ هبعوتست نأ ةغللا تادرفم
ةسينكلا يف ةدابعلا راطإ لخاد سيلو (1كو2:14)، برلا و نمؤملا
هميمعت نكمي ال يصخشلا لا االعفن اذه لثمو .(39،19:14 (1وك

،ألهن هراركتل يعسلا وأ هديلقت ةلواحم رطخلا ونم أطخلا نمو . اًقلطم
ام كلا نهو مص18:19–24) 1 نراق ) ريبك دح ىلإ يدارإ ريغ هتعيبطب

(1وك3:12). يحي سملا نامي اإل ةرئاد جراخ كلذ هبشي

، ةمجرت كلا نه نكت مل نإف ةبيرغ ةغل قطني هنأب هسفن ربتعا نم امأ
ةسينكلا و نينمؤملا ناينب ققحتيل (1وك28:14) تمصي نأ هيلعف

(1وك26:14).
ــءا فشلا

ةيطخلا (كت31:1).إالنأ اًنسح ءيش لك قلخ هللا نأ نمؤن
(كت19-17:3). ناسن لإل ءاقشلا تبلجو ءيش لك تدسفأ

ن اننأ (رخ5:20)،إال اًضارمأ ثّروت اياطخ كلا نه نأ ملعن اننأ مغرو
ة يطخ اهببس رشبلا بيصت يتلا ضارم لكاأل نأ انربتعا ىءول ُطخ

أطخلا سفن وه اذه ناكو (وي3:9) اهيف مهف سأال دحأ وأ مه اوعقو
(يأ3،2:8). بويأ ءاقدصأ هيف عقو يذلا

هللا ةملك ،إالنأ رشبلل ةوقلا و ةحصلا ديري هللا نأ نمؤن اننأ مغرو
نم اوناعي نأب اًنايحأ نينمؤملل حمسي دق هتمكح يف هللا نأ انل حضوت
(وي4:11؛ خالمهل نم هدجملو مهريخل كلذو ةفلتخم ضارمأ
. ةقيقحلا هذه حضوت ديدجلا دهعلا يف ةريثك ةلثمأ كلا نهو ور28:8)
رزآم وأ ليدانمب هدسج نع ُتؤى ي ناك يذلا لوسرلا سلوب ىتحف
فعض نم يناعي ناك (عأ12:19) ضارم األ مهنع لوزتف ىضرملا ىلإ
حةلا نم يناعي ناك هنأ امك (لغ14،13:4) اًرفنم ناك هنأ ودبي يدسج
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،" ينمطلي ناطيشلا "،و"مالك دسجلا يف ةكوش " ةملكب اهنع رّبع ةملؤم
"إالنأ ةكوشلا " كلت هقرافتل تارم ثالث برلا ىلإ " عرضت " هنأ ىتح
فعض يف هللا ةوق لمتكت "،ذإ ةكوشلا " ىقبت نأ ىأر هتمكح يف برلا
ناك سواثوميت نأ امك .(2وك10-7:12) ةيفاكلا هت معن لمعب ، لوسرلا
هب لصو ستيدورفبأو "(1يت23:5) ةريثك ماقسأ " نم اًضيأ يناعي
أطخ انل حضوي اذه لك (يف27،26:2). توملا نم بارتق لال ضرملا
مدع نأو ةيفاعلا و ةحصلا اًمئاد يه نينمؤملل هللا ةطخ نأ لوقلا

هللا ةطخ نمض ضرملا نوكي دقف . نامي اإل مدع ببسب وه ءافشلا
(1وك13:10؛2وك17،16:4). نينمؤملل

أللج ناميإو ةقثب يلصت ألن ةسينكلا هجوي برلا نأ نمؤنو
15،14:5 (عي ةحاتملا ةيبطلا لبسلا لك مدختست نأ ىلع ىضرملا

كرتن نأ نامي نماإل وال ةمكحلا نم سيلف كلذلو (34:10 :ول نراق
ضعبب مايقلا ب ءافتك امواال ضرم علالج اًحضاو ًيبطا عالاًج اًبناج

هللااهب معنأ يتلا ةيبطلا لئاسولا كرتن نأ !وأ تاولصلا و تاسرامملا
:5 :1يت نراق ) ةسدقملا بتكلل ةئطاخ ميهافم ءارو اًيرج رشبلا ىلع

.(23

رمثلا و سدقلا حورلا
جتني هنإف نينمؤملا بلق يف لحي امدنع سدقلا حورلا نأ نمؤن
ةمئاق لوسرلا سلوب انل مدقيو . هصخش عم بسانتي اًرمث مهتايح يف

:5 (لغ نينمؤملا ةايح يف سدقلا حورلا رمث نم بناوج ةدع حضوت
هنع ربعي امم ، مهتاق عال لكو مهتايصخش ىلع اهتاساكعنا 23،22)اهل

. ةفلتخم روصب لوسرلا سلوب
يف رود نمو ةيمه نمأ سدقلا حورلا بهاومل ام مغرب هنأ نمؤنو

اهريثأتو ةايحلا ةيعونل يقيقحلا رشؤملا وه رمثلا نإف نينمؤملا ةايح
خالل نم نينمؤملا ىلع فرعتن اننأ هللا ةملك انركذتف . عمتجملا يف

امدنع هنأ ظح نال اننأ امك .(16:7 (تم مهبهاوم خالل نم ال مهرامث
بهاوم عوضوم نع سوثنروك ةسينك ىلإ لوسرلا سلوب ثدحت
ةنسلأب ملكتلا اميس اًريثك ةسينكلا كلت هب تلغشنا يذلا سدقلا حورلا
ةبحملا ىلإ بهاوملا نع ماعلا هثيدح دعب اههجوي هب (1وك14:12)اذإ
سدقلا حورلا رامث نيب ةيساس واأل ةزيمتملا ةرمثلا يهو (1وك31:12)

ليبس يف داهتج نماال ريثكب مهأ رمثلا ليبس يف داهتج نأاال رابتع با
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ةبهومب نيي سو ثنروكلا نيب دئازلا مامته باال هنم اًساسحإو . بهاوملا
ةنسلأب ملكتلا نأ ىلإ ةراش باإل ةبحملا نع هثيدح أدب ة نسلأب ملكتلا
ةبخاص تاوصأو ةغراف ةجض وه ةبحم نود " وملاالةكئ سانلا "

(1وك1:13).

ثدحتيل داع (1وك13) ةعئارلا ةبحملا ةديصق نم ىهتنا نأ دعبو
نم اهرابتعاب هللا ةملكب ظعولا ةبهوم نعو ةايح، بولسأك ةبحملا نع

(1وك1:14). اهوحن نونمؤملا ىعسي نأ بجي يتلا بهاوملا مهأ

ميدقت ،يأ ؤبنتلا ةبهوم نيب لصتم ثيدح يف كلذ دعب نراقي مث
ريغ ظافلأب ةنسلأب ملكتلا ،و ةحضاو تادرفمو ةموهفم ةغلب هللا ةملك
نأ ىلإ ةسينكلا و نينمؤملا ناينبل ؤبنتلا ةيمهأ اًرارم رركيو ، ةموهفم
ةغلب هللا ةملك ميدقت ةيمهأ ىلع ريبنتلا ب أدب ثيح نم هثيدح متتخي

(1وك39:14). ةموهفم

ربتعا يتلا سوثنروك ةسينك نأ ظح نأنال اًدج مهملا نم هلعلو
سدقلا حورلا بهاوم نم ةبهوم اهصقنت نكت مل هنأ لوسرلا سلوب
تاماسقن اال رثكأ اهيف تناك يتلا ةسينكلا اهسفن يه تناك (1وك7:1)

مهضعب ة اضاقم ةجردل ، ديدجلا دهعلا يف اهنع أرقن يتلا تاقاقشلا و
اذه لعلو (1وك12،11:1؛4،3:3؛1:6ـ7) ةيندملا مكاحملا يف ضعبلا
ةيمه أ ىلع اًربنم مهيلإ بتكي ألن لوسرلا سلوب عفد يذلا ببسلا وه

انل مدقي اذه نأ نمؤنو (1وك31:12؛1:14). سدق لا حورلا رمث
. ةرركتم ةرهاظلا ،ف اًحضاو اًريذحت

يفو نينمؤملا ةايح يف سدقلا حورلا رمث ةيمه أ حضوي اذه لك
امنكلو بهاوملا وه سيل اًعيمج اهل ميلسلا سايقملا نأو ةسينكلا ةايح

نم اهسملي ةيلمع تاقيبطت يف هحوضوو حورلا رمث جضن ىدم
. مهعم نولماعتي

ـة سينكلا ـنأ شب ـا نناميإ

ــة سينكلا
راتخا ، اًصاخ اًبعش ليجو رصع لك يف هسفنل دجوأ برلا نأ نمؤن
سدقلا حورلا مهمضو ، عوسي برلا مهادتفاو الص، خلل مهاعدو هدارفأ

هللا، ةسينك اًعيمج اونوكيل مهسدقو ، يحلا مهسأر حيسملا دسج ىلإ
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ةداهشلا ةيلوئسم مهيلإ لكوأو هل(1وك31:10)، نودبعتيو هنو دجمي
حورلا ةوقب مهديأو الً، معو وقالً ليجن ةلااإل سر ميدقتو هصخشل

(وي18:17؛وي20: هبولسأ سفنبو حيسملا ةلا سر سفن اومدقيل سدقلا
عقوت ةايح يف (1طب9:2) ةميظعلا هللا لا معأ عيمجلل اون لعيو (21

(يت12:2، دجمب ةيناث حيسملا ءي جمب كرابملا ءاجرلا قيقحتل رمتسم
يذلا هللا توكلمل ةقبسم ةروص مدقت ةسينكلا 13؛2طب12،11:3).ف

. هقيقحت عقوتتو هنلعتو هب يدانت

ةسينكلا سأر حيسملا
(وك18:1؛ اهسيئرو ةسينكلا سأر وه هدحو ح يسملا نأ نمؤنو
وأ ةسينكلا سأرك ناسنإ يأ نع ثيدح لكف كلذلو 22:1؛23:5) فأ
هللا ةملك عم ضراعتي ، حيسملا لثمي يذلا بئان كلا ،وأ اهسيئرك

.(4،3 ست 8:23–1،10طب2:5-4؛2 (تم

ثدح دسجتلا .ف دسجتلل اًدادتم ا ربتعُت ال ةسينكلا نأ نمؤن امك
ماك الص خلا لمع زجنأ خالهل نمو ، هسفنب عوسي برلا هققح يخيرات
ةحلا صملا ساسأ ىلع هللا عم حلا صتيل ملا علا وعدت ةسينكلا الً.ف

ة عناص اهسفن يه تسيل اهنكلو ، هدسجتب حيسملا اهققح ىتلا
، ةسينكلا سأر ، حيسملا نأ امك تاه. لمكم وأ رشبلا هللاو نيب ةحلا صملا

نوكتت حيسملا دسج ، ةسينكلا يفاألعيلا.و ةمظعلا نيمي نع سلا ج
. حيسملا دسجت قيرط نع الص خلا ناولا رشب نم

دهعلا ةعامج : ةسينكلا
اًتونهكو ، رشبلا نيب نم هراتخا اًسنج ةسينكلا لعج برلا نأ نمؤنو
كلذبو (1طب9:2) هسفنلو هسفنب هكلتما اًبعشو ، ةسدقم ةمأو ، اًيكلم
مهنكلو ، نيرخ نعاآل لقتسم مهنم لك دارفأ نم نوكتت ال ةسينكلا ف
طبترا بعش مهف ، اًضيأ مهءانبأ لمشيو ، نينمؤملا عيمج لمشي بعش
اًرابك ميدقلا هبعشب لبق نم طبترا امك اًمامت ، كرابم دهع يف برلا هب

تحبصأ كلذبو (6:7 ثت (رخ6،5:19؛ فاصو األ سفنب اًراغصو
(لغ7:3–29،9)وإ نييقيقحلا ميهاربإ ءانبأ هللا، بعش ةسينكلا
هللا ضرغ قيقحت يف ةيرارمتسا كلا نهف (لغ16:6). ديدجلا ليئارس

حيسملا لوبق يف وه يدسجلا ميهاربإ لسن ءاجرو الص. خلا يف
هللا ةملك انرذحتو (ور23:11) ةيضرأ ةكلمم مهل ميقي ،النأ اًصلخم
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(ور33:11 انكاردإ قوفت ألاهن عوضوملا اذه الت يصفت يف ضوخلا نم
.(36–

ةسينكلا و نمؤملا نيب علاالةق
سأر ، حيسملا و نمؤملا نيب ةرشابملا ةيصخشلا علاالةق نأ نمؤن
يف نكسي ذإ سدقلا حورلا نأ نمؤن امك . ةيرهوجو ةيساسأ ، ةسينكلا

(وي16:14) ةسدقملا ةملكلا منخالل ههجويو هدشري نينمؤملا طسبأ
هللا ةملك هيلع ربنت امم ، درفك ةيصخشلا نمؤملا ةميق دكؤي اذهو

13:41؛2،1:43). (شإ ةريثك روصب

علاالةقا ةرورضلا ب اهعبتتست حيسملا ب ةيسأرلا نمؤملا عالةق إالنأ
نم ءانب ، سدقم لكيه ، يحور تيب يه ىتلا ةسينكلا عم ةيقف أل
لّكشي يذلا حيسملا دسج يهو (1طب5:2) نونمؤملا مه هيح ةراجح
مامضن باال مزتلم نمؤم لك نأ نمؤن نحنف كلذل . هءاضعأ نونمؤملا

نإف ، ءرملا نمؤي ذإف . نينمؤملا ةعامج ىلإ ،يأ ةسينكلا ةيوضع ىلإ
حيسملا ةكرش ىلإ ملا علا يف ةيد رفلا هتلزع نم هجرخي سدقلا حورلا
ةكرشو (2وك14:13) سدق لا حورلا ةكرش اًضيأ يه يتلا (1وك10:1)

(عأ42:2؛ نينمؤملا رئاس عم ةكرش يف هلعجي امم عماآلب(1وي3:1)
ساسأ ىلع (يف1:2–4)ال ةرمتسم عوالةق طابترا يف 1وي3:1)

االتخال ةفاك مغرب ةيقيقح ةكرش ،لب عفانملا لدابت وأ لدابتم باجعإ
، ناسن اإل مسج ءاضعأك ءانب،وأ يأ يف ةطبارتملا كلاحجةرا اًمامت تاف،
لكاأل هيف لمعت اًدحاو اًدسج اهتاف ال تخا لك مغرب اًعم لّكشت ىتلا
،وأ دحأ بناج نم الء عتسا نود ، ماجسناو قفاوتو داحتا يف ءاضع
نيب ةلضافم وأ رمذت وأ دسح وأ اآلرخ بناجلا نم تاذلل راقتحا
وضع لكف لغ28:3) واآلرخ(ور4:12–6؛1وك12:12–26؛ دحاولا
بهاومف . مهمعد يلإ جاتحي تقولا سفن يف وهو نيرخ اآل معدب موقي

نم وج يف ءاضع األ نيب تاق علاال يرثت ةعونتملا سدقلا حورلا
نأ امك ،(16،12:4 فأ (ور7:14؛1وك25:12–27؛ لماكتلا و لفاكتلا

. ومنلا نمضي يذلا يحورلا ءاذغلا اًعم نينمؤملل مدقت ةمعنلا طئاسو
هئاضعأ لكب برلا بعش نع اًديعب ةلزعلا ةايح لبقن ال نحنف كلذل

اًنصح سيل يحيسملا نامي فاإل . بابس وأاأل عفاودلا تناك امهم
يف ةرشتنم يهو ةسينكلا ملا.ألن علا نع اًديعب نونمؤملا هيف يمتحي

أل ةيوبن عالةم يهف هللا. ةبحم ميدقت ةيلا سرإب موقت ملا علا ءاحنأ لك
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. دوشنملا ريغتلا ققحيل ملا، علا يف برلا روضح ةليسو اهنأ

ةروظنملا ريغ ةسينكلا
وا روصعلا لك يف نييقيقحلا نينمؤملا ةعامجك ةسينكلا نأ نمؤنو

نينمؤملا ةكرش ، ةروظنملا ريغ ة سينكلا يه ملا بالدعلا لكو أليجلا
32،27:5؛ؤر7:19) فأ ) حيسملا س ورع (18–16:3 فأ (1وي3:1؛

(أف32:2). يفالكل لكلا ميأل يذلا ءلم

ةرصتن ملا ةسينكلا و ةدهاجمل ةا سينكلا
ةعامج يأ ، ةدهاجملا ةسينكلا نيب ّزيمن نأ انيلع هنأ نمؤنو

(يأ14:14؛2يت12:6)و ملا علا يف نيدوجوملا ءايح األ نينمؤملا
نم اوحارتساو اولقتنا نيذلا نينمؤملا ةعامج ،يأ ةرصتنملا ةسينكلا

(2يت8،7:4؛ؤر9:7؛ؤر13:14). مهباعتأ

واأليجلا، روصعلا لك يف ةسينكلا ةدحوب خسارلا انناميإ مغرو
(عي16:5)إ ضعب أللج مهضعب الة صلا يف ءايح األ نينمؤملا ةكراشمو
(يف6:4) ةرشابم هللا ىلإ انتابلط ب مدقتن نأ انملعت هللا ةملك النأ

انتاولصب مدفتن نأ زوجي فال كلذل (وي24،23:16) حيسملا مساب
وأ انعم داهجلل ى رخأ ةرم اودوعيل اوحارتساو انوقبس نيذلا نينمؤملل

. انلجأ نم

ةروظنملا ةسينكلا
رصع لك يف هل نوكت نأ دصق عوسي برلا نأ اًضيأ نمؤن نحنو
ءانب يحة،ال ةعامج يه ، ةروظنم ةسينك ملا علا ءاحنأ لك يفو ليجو
.إالنأ تايفلخلا و سانج واأل رامع لكاأل نم ءاسنو لا جر نم ، يدام

صاخشأ اهتيوضع يف لخدي دق ةروظنملا ةسينكلا نأ انملعت هللا ةملك
همساب ةميظع لا معأب مايقلا نوعَّدي لب حيسملا ب نامي اإل نوع َ ّدي

دقف كلذبو 23،22:7؛1وي19:2) (تم اًقح هيلإ نومتني ال مهنكلو
ريغ ةسينكلل نومتني ال ةروظنملا ةسينكلا يف ءاضعأ كلا نه نوكي

ين يقيقحلا نينمؤملا فرعي يذلا وه هدحو برلا نأ نمؤنو . ةروظنملا
(1وك5:4). ريخ األ مويلا يف اذه نلعُيسو (2يت19:2)

اًدادتماو ًةداهش ملا علا نم ةريثك نكامأ يف لّثمُي يداملا ءانبلا إالنا
. حيسملا ةسينكل اًدجاوتو

(وي14:17 ملا علا نم نكت مل نإو ملا علا يف ةسينكلا لوكن اًكاردإو
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واإلصالح ةعجارملا ىلإ ةرمتسملا ةسينكلا ةجاحب نمؤن نحنف (16–
رشلا ب ءيلم عملا يفو . ةسدقملا ةملكلا خالل نم سدقلا حورلا لمعب
ملا علل هتبحم الن عإو هللا ةيانع ىلع عكالةم ةسينكلا ايحت ةيطخلا و

(1وي12:4).

ةيقيقحلا ةسينكلل ةزيمملا تام علاال
هللا. ةملك اهمدقت ةددحم تافصب زيمتت ةيقيقحلا ةسينكلا نأ نمؤن
اإل ةلا سر مدقت اهتلا سرل ةنيم واأل ةيقيقحلا ةسينكلا نأ نمؤن نحنف
(لغ8،7:1؛1يت4: حيحصلا ميلعتلا فتتمسكب ةحيحص ةروصب ليجن

13–16؛2يت14:3–17).

نيتضيرفلا سرامت ةنيم واأل ةيقيقحلا ةسينكلا نأ نمؤن امك
يفو ةحيحص ةروصب كلذو عوسي برلا امهمسر نيتللا نيتسدقملا
ريبنتلا عم برلا بعش طسو ةسدقملا ةملكلا ةقفارمب ، حيحص راطإ
هبعشل نيتضيرفلا برلا ى طعأ ىتلا ، ةنيم واأل ةقداصلا هللا دوعو ىلع
نامي اإل يف مهتيبثتو نينمؤملا عيجشتل اهل اًمتخو عالةم انوكتل

19،18:24؛1وك23:11–26). (تم
اال دعاوق سرامت ةنيم واأل ةيقيقحلا ةسينكلا نأ اًضيأ نمؤن امك
ب فرعُي امب هللا، ةملك يضتقت امك يحيسملا كولسلا يف طابضن

ةريثك تاكربو دئاوف نم كلذ يف اَمِل ، يسنكلا بيذهتلا وأ بيدأتلا
. اهمدقتو ةسينكلا ومنو هللا دجمل

ةسينكلا ةدحو
روصع يف ىتح دمتعت مل ةدحو يهو ، ةسينكلا ةدحوب نمؤنو

ناك هنأ امك (29–6:15 (عأ ةيرشب ةسائر ىلع يلو األ ةيحيسملا
ةمدخ لا بولسأ يف رمتسم روطتو ، ةفلتخملا فورظلا عم لعافت كلا نه

(عأ1:6–6؛عأ1:13–3؛عأ23:14) ناكم ىلإ ناكم نم فلتخي
ةدابعلا و يراد اإل ةسينكلا ماظن بولس أل ةرمتسم ةعجارم كلا نه تناكو

نأ خسارلا اهناميإ نم الاًق طنا (1وك17:11–22) ضئارفلا ةسراممو
كلمي يذلا وهف اآلب، نيمي نع سلا جلا ةسينكلا سأر وه حيسملا
مهتنهك سيئرك نينمؤملا يف عفشي يذلا وهو (20:1 (فأ دوسيو
حورلا داشرإب هتاهيجوت عم اًمئاد بواجتت نأ ةسينكلا ىلعو (1:8 بع )

. ةسدقملا ةملكلل ددجتملا مهفلا ،و سدقلا
وه يذلا دحاولا اهساسأ نم اهتدحو دمتست ةسينكلا نأ نمؤن امك
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وهف ساسأك ءايبن واأل لسرلا رود امأ (1وك11:3) حيسملا عوسي
ةسينكلا ةدحو نأ نمؤنو .(22–20:2 (فأ هسفن حيسملا نم دمتسم
نونمؤملا و دسجلا اذه سأر وهو حيسملا دسج اهنوك نم حضتت

4:4–6).و فأ ) سأرلا حيسملا يف دحاو لكلا ف كلذلو ، هؤاضعأ
ةبحم عوسي برلا نوبحي نيذلا لك نم نوكتت ألاهن ةدحاو ةسينكلا
طابترا نم عبنت ةسينكلا ةدحوف (24:6 فأ ) ةرباثم ةصلخم ةتباث

. دحاولا حيسملا ب اًعيمج نينمؤملا

و هللاآلبواالنب ةينادحوب ةطبترم ةسينكلا ةدحو نأ نمؤنو
هلواال اًصاخ اًبعش ةسينكلا نوكت نأ دارأ يذلا فاآلبوه سدقلا حورلا
وه سدقلا حورلا و يحلا هدسج هلعجو بعشلا اذه ى دتفا يذلا وه نب
. ةزيمتم ةكرش يف هانكسل اًسدقم الً كيه نينمؤملا لعج يذلا

ةسينكلا نإف ددعت يف ةينادحو هللا ةينادحو نأ امك هنإف كلذلو
ىرخ األ ةفئاطلا نع اهفئاوط ىدحإ زيمي دق يذلا ددعتلا مغر ةدحاو

(وي21:17).

ةسينكلل ةزيمملا ةيساس األ تام علاال مهيف رفاوتت نم لكف كلذل
اًدحاو اًطمن ينعي ال اذهو . ةدحاولا ةسينكلا نمض مه ةيقيقحلا

. لمعلا و ةدابعلا يف اًدحاو اًبولسأو

ـة سدقم ـة سينكلا
حيسملا دسج وه يذلا ديدجلا هللا لكيه يه ةسينكلا نأ نمؤن
هتيسدق لكب ميدقلا يدوهيلا لكيهلا لحم ةيئاهن ةفصب لح يذلا

هللا لكيه اهرابتع با ةسدقم ةسينكلا 21:2)ف فأ (وي18:2–22؛
(1وك17،16:3).

ملا، علا نم نينمؤملا عدى يذلا ألن ةسدقم ةسينكلا نأ نمؤنو
هللا. ةملك يف ةسادقلا ى نعم وه اذهو ، هصخشل مهصصخو مهزرفأ
، اهساسأ دمتست ألاهن ةيرشبلا تاسسؤملا نع فلتخت ةسينكلا ف كلذلو
يف هللا ةدايس نم ،لب مهتايفلخو المهت هؤمو اهدارفأ ةعيبط نم ال

(ور7:1؛1وك2:1، مهلا ح ناك امهم نيسيدق اونوكيل نينمؤملل هتوعد
نينمؤملا نأ انملعت هللا ةملكف يف1:1؛وك2:1) 1:1؛ فأ 2وك1:1؛

يف1:1)،ال 1:1؛ فأ (ور7:8؛1وك2:1؛2وك1:1؛ نوسيدق اًعيمج
. هسيدق وأ سيدق بقل مهحنم ةسينكلا ررقت نمم مهنم ضعبلا
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نينمؤملا يف نكسي هللا حور ألن ةسدقم ةسينكلا نأ نمؤنو
عالةم مسرك ةيجراخ ةسرامم ألي نوجاتحي ال مهو (1وك19:6)

. ءايش لوأل دارف هللالأل سيدقت ديكأتل بيلصلا

، ديدجلا هللا لكيه اهرابتعاب ةسدقم ةسينكلا تناك نإو هنأ نم ؤنو
و بجاوك ةسدقم اهنأ اهيف،إال هللا حور ى نكس رابتعابو ، حيسملا دسج
3:4؛1وي3:3؛ال11: ست (إش8:35؛1 هيلع نوكت نأ بجي امل مازتلا
يف زربُت نأ ةسينكلا ىلع هنأ نمؤن نحنف 45،44؛2:19؛7:20).

(لغ5: سدقلا حورلا رمث عمتجملا يف عيمجلا مامأو ةيلخادلا اهتايح
اهكلتمي ىتلا ةايحلا قيرط نع يف9:1–11) 10،9:5؛ فأ 23،22؛

ك نونمؤملا ءيضي لحنمو فرحنم ليج طسو يف ىتح هللا، حور
ك حبصت اهنإف كلذ يف ترَّصق تمى امأ (يف15:2). ةعطاسلا موجنلا
:5 (تم سانلا هسودي وسىنأ قحتسي وال هتحولم دقف يذلا حلملا

اهتايح لِّكشي نأب ملا علل حمست ألن اًمئاد ةضرعم ةسينكلا ف .(13
ةراضحلا و راكف واأل تاداعلا ريثأت تحت اهتمدخ بولسأو اهتطشنأو

ألنال دارفأكو ةعامجك ةوعدم يهف كلذلو . عمتجملا يف ةدئاسلا
ةسينكلا ئدابم ددحي نأ وأ نينمؤملا ةايح لّكشي نأب ملا علل حمست

(ور2:12). اهتاسراممو

اوررحت دق اهءاضعأ نأ ينعي ال ةسدقم ةسينكلا نوك نأ نمؤنو
سفنلل طبضو ، رمتسم داهج ةايح اإلامين ةايحف . ةيطخلا نم اًمامت

، ةيطخلا نع رمتسم تومو يف13،12:2) 13،12:6؛ فأ (1وك25:9؛
8:5؛ فأ (ور11:6؛22؛ور1:12–2؛ رارمتساب ةددجتم ةديدج ةايحو
ةايح لا ةياهن نأكو اًيموي بيلصلا لمحو اًبناج، تاذلا عضوو وك5:3)

نيلصاوتملا راظتن واال رهسلا ةايحو (رم34:8؛ول23:9) تكشوأ دق
نونمؤملا ققحيل (رم35،33:13؛ور11:13؛1طب7:4؛2طب12:3).

.(10:2 (فأ مهتايحل ةكرابملا هللا ةطخ

، نينمؤملا براحي الزلا هنكلو موزهم ودع سيلبإ نأ نمؤن نحن ف
(1طب8:5؛ور14:7 نامي يفاإل نيخسار هومواقي نأ نينمؤملا ىلعو

ةيقيقح ةبوت نيبئاتلا لبقت نأ ةسينكلا بجاو نمف كلذلو .(25–
(2وك5:2–8). مهعجشتو

طابضن اال ىلإ ةجاحلا و ةسدقملا ةسينكلا
. تاعامجلا و دارف األ ةايح ىعرت نأ ةسينكلا بجاو نم هنأ نمؤن
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، نينمؤملا ةايح طابضنا ىلع اًمئاد لمعت نأ اهبجاو نم هنأ امك
مساب كلذ فرُع دقو (15،14،6:3 ست 2) مهتايح راسم حيحصتو
موقي نأ ،لب اًيبلس اًرود ينعي ال نأ يغبني اذهو . يسنكلا بيدأتلا

. ةيحيسملا ةايحلا يف نينمؤملا بيذهت يف يباجيإ رودب

ةعامج ةايح يفو دارف األ ةايح يف طابضن اال ىلإ ةجاحلا و
،(3،2:4 (فأ ةسينكلا ةدحوب ظافتح اال ىلع انصرح نم عبنت نينمؤملا
4:1؛27،26:5؛ فأ 10:6؛ شن ) عمتجملا يف ةقرشملا اهتروصبو
نأ برلا ةيصول ذيفنت ةطبضنملا ةايحلا ىلع لمعلا نأ امك (12:4 ست 1
ال ىتحو (2يت19:2ـ21) حيسملا مسا يِّمسُي نم لك األمث بنجتي
هل بستنيو ةسينكلا هيلإ بستنت يذلا حيسملا مسا ىلإ ءاسُي

بّنجتل نيرخ اآل عدرل كلذكو يت5:2؛عي7:2) (ور24:2؛ نونمؤملا
11:13؛1يت20:5؛يت13:1). (ثت ةفلتخملا اياطخلا

ةرشاعمب ءايقت األ رثأتي ال ىتح يرورض يسنكلا بيدأتلا نأ نمؤنو
دسفُت ةريغصلا ةريرشلا ةريمخلا ف نينواهتملا وأ رارش األ ةطلا خمو
ىتم ، ةسينكلا ىلع هللا بضغ عقي ال ىتحو هلك(1وك6:5ـ13) نيجعلا

(زم31:78؛11:95؛رإ12:21 اهئاضعأ ساندأ عم لماعتلا يف تنواهت
11:3؛3:4). بع 7،6:5؛ فأ ؛

خالص ىلع لمعي وهف يباجيإ رود يسنكلا بيدأتلل نأ نمؤن و
عفدي امك (1وك5:5) ةايحلا هذه يف تقؤم باقع كانه ناك نإو حورلا

عم ةكرشلا ىلإ دوعيف ، برلا ىلإ ةدوعلا ،ف لجخلا ىلإ ئطخملا
.(14:3 ست 2) ةسينكلا يف نينمؤملا

ال نأ بجي ةيحيسملا ةايحلا يف طابضن اال ىلع لمعلا نأ نمؤنو
نأو . ىفشتسملا ،و ةسردملا ،و ةلئاعلا ةروص لب ةمكحملا ةروص ذخأي
برلا ميلا عت يف رغصلا ذنم ةيبرتلل ةسينكلل يباجيإ رود كلا نه نوكي

.(4:6 (فأ هتاريذحتو

فارتع واال ةبوتلا و ةسدقملا ةسينكلا
ءاشعلا نم لوانتلا ب طبترا ءاوس ةيطخلا ب فارتع اال نأ نمؤنو
ةملكلا همدقت ام راطإ يف نوكي نأ بجي طبتري مل وأ ينابرلا

(زم12:19؛ ةيصخشلا ةيصوصخلا عباط اهل اياطخ كلا نهف . ةسدقملا
كلا نه (زم24،23:139؛1وي9:1)إالنأ هلل اهب فرتعن هذهو (8:90
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ةروصب اهتجلا عم بجي هذهو ني، نيعم صاخشأب انتاق عبال طبترت ايا طخ
24،23:5؛1يت8:2؛1طب3: تم (يأ8:42؛ هيلإ انأسأ نم عم ةيصخش
عال راطإ يف اذه لكو 15:18ـ17؛ول3:18) (تم انيلإ ءاسأ نم 7)؛وأ

. برلا ب ةيصخشلا انتق

نكي مل هنأ هللا ةملك نم حضاوف طبرلا و لِحلا ناطلس نع امأ
مهصاخشأ يف قحلا اذه هريغ وأ وه هئافلخل وال هدحو سرطبل

نارفغ نأ انل حضوت هللا ةملكف 17:16؛18:18؛وي23:20) (تم
حورلا لمعو هللا ةبحم ليجنإب ةزاركلا عم بواجتلا ب متي اياطخلا

.(5:1 ست (ول47:24ـ49؛2وك18:5ـ21؛1 سدقلا

" حيتافملا ةطلس " هنومسي ام وأ طبرلا ِلو حلا نأ نمؤن نحنف
دقتو ، ةيحان نم ِل" "حلا مدقت يتلا ليجن اإل دوعو ميدقتب ناققحتت

ا ةيحانلا نم قلغلا وأ طبرلا نع رّبعُت يتلا ةسدقملا ةملكلا تاريذحت م
و لحلا متي ، نينيعم رشب دي ىلع فارتع اال بلطتي ال اذهو ىرخ. أل

. مهقيرط نع وأ اًيصخش مهتطساوب طبرلا
امهل نينمؤملا نيب ةلدابتملا الة وصلا لدابتملا فارتع اال نأ ريغ
رّبنُت كلذلو هللا(عي16:5) ةملك اهعجشت ةيسفنو ةيحور دئاوف

. ةروشملا ةمدخ عجشتو يوعرلا لمعلا ىلع ةسينكلا

مهتبوت الن عإو مهاياطخب نينمؤملا دارفأ فارتعا نأ نمؤن اننإ امك
،ال نينمؤملا ةعامج ةدابع راطإ يف اًنلع متت ألن ضعبلا وعدي يتلا

. حيسملا دسج ، ةسينكلا ناينب ىلع لمعت وال ةسدقملا ةملكلل دنتست

ةعماجلا ةسينكلا
ناسلو ةلي بق لك نم رشبلا عيمج لمشت يأ ةعماج ةسينكلا نأ نمؤن
قرشم نمف . ليجب وأ رصعب ديقتت وال ملا علا بالد لكو (ؤر9:7)
يفو لم11:1) (زم3:113؛ دجمم برلا مسا اهبرغم ىلإ سمشلا

(لغ28:3). قراوفلا ةفاك لوزت ةسين كلا

نأ ةلماش ةماع ةعماج ةيلا سرإ يف هذيم تال لسرأ عوسي برلا ف
(رم15:16) اهلك ةقيلخلل ليجن باإل اوزركي نأو عمجأ ملا علل اوبهذي

.(19:28 األمم".(تم عيمج اوذملتو اوبهذا قولا:"

ةسينكلا ةيلوسر
،(عأ42:2)، لسرلا ميلعتب كسمتت ألاهن ةيلوسر ةسينكلا نأ نمؤنو
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هملسنل هيلع كوالء نحن يذلا (هي3)و نيسيدقلل ةرم مَّلسملا نامي وباإل
نأ لبقت ألاهن ةيلوسر ةسينكلا (2يت2:2).و اندعب نم نونمؤي نمل
برلا فلك ىتلاي مظعلا ةيلوئسملا ليج، دعب يجالً اهقتاع ىلع ذخأت
ىلع اهتيلوسر يف دمتعت ال يهف (20–16:28 اهب(تم لسرلا عوسي
ميلعتلا ب كسمتلا ىلع ،لب صئاقنلا و تافعضلا هبوشت يرشب لسلست

هللا. ةملك ىلع سسؤملا ميلسلا و حيحصلا يلوسرلا

لكل ةزيمم بهاومو ةعونتم تايصخش لسرلل تناك امك هنأ نمؤنو
روصب ملا علل اهتمدخ يف اهتيلوسر نع ربعت ألن ةوعدم ةسينكلا ،ف مهنم

تاعمتجملا يف هسملن يذلا عونتلا عم بسانتت ةعونتم لا كشأو
ءامتن لال سيلو حيسملل وه يساس واأل ووالؤاهاأللو . ةفلتخملا

. يفئاطلا

ةيسنكلا فئاظولا و ةسينكلا ةيلوسر
23:5؛ (فأ اهسيئرو ةسينكلا سأر وه هدحو عوسي برلا نأ نمؤن

وك18:1).

ةسينكلا رومأ ريبدت نوكي نأ نينمؤملا نم رظتني برلا نأ نمؤنو
سدقلا حورلا يطعي كلذلو (1وك40:14) نيحضاو ماظنو ةقايلب اًمئاد
ظعولا 12:4)ك فأ (1وك7:13؛ ةسينكلا ناينبو ريخل ةعونتم بهاوم
ةسينكلا نوئش ةرادإو (11:4 فأ (ور8،7:12؛1وك28:12؛ ميلعتلا و

و ةزاركلا ك ةملكلا ةمدخب ةيادبلا نم ةسينكلا تمتهاو (ور8:12).
ةسينكلا نوئش ريبدتبو ، ةيحان نم ةفلتخملا لئاسولا ب ميلعتلا و ظعولا

(عأ1:6ـ6). ىرخ األ ةيحانلا نم كلذ هبشي امو اًيعامتجاو اًيرادإو ماًيلا

بسحب اًضعب مهضعب ءاضع األ مدخي نأ ىلع ةسينكلا لمعت كلذلو
دارف األ وعدي يذلا سدقلا حورلا نم نممه ٍلكل ةاطعملا ةبهوملا
ةعامج هجوي تقولا سفن يفو (1طب11،10:4)، ةنيعم تامدخل
حورلا مهاعد يتلا ةمدخلا سفنل دارف ؤهالءاأل سفن ةوعدل نينمؤملا
ةدحاو ةلمعل نيهجو الن ثمي ناذهو لاه(عأ2:13) مهّلهأو اهيلإ سدقلا

اآلرخ. نود امهدحأب األروم ميقتست ،ال
نوكت نأ ىلع ةيادبلا نم تصرح ةسينكلا هللانأ ةملك انل حضوتو

(عأ23:14؛ يميظنت ءارجإك ةفلتخملا سئانكلا يف تادايق كلا نه
يت5:1).
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يخيشملا ماظنلا و ةيسنكلا فئاظولا
حضاو ديدحت نود ةيسنك فئاظو ةدع نع ديدجلا دهعلا انثدحيو

،و ةخيشملا ،و ةيفقس نهفلاكاأل . ةفيظو لك اهب موقت يتلا ماهملل
نامسا امه ةخيشملا و ةيفقس نأاأل حضوت تاراشإ كلا نهو ؟ ةيسومشلا
كلذكو ع28) عم ةنراقملا ةس(عأ17:20؛ب ينكلا يف ةدحاو ةمدخل
ةسمامشو ةفقاسأ ىلإ ةراش اإل دجن امك ع7) عم ةنراقملا (يت5:1ب

(يف1:1). خويش ىلإ ةراش اإل نود يبليف ةسينك يف
. ةسينكلا نوئش ةراد إل ةمظن األ ضعب ةسينكلا يف ترهظ دقو
رّبني يذلا يخيشملا ماظنلا كلا نهو ، يسائرلا وأ يفقس األ ماظنلا كلا نهف

، بعشلا نم اًعبان باختن باال لمعلا ريسيل يطارقميدلا بولس األ ىلع
كلا نهو ، ةفلتخملا عقاوملا يف سئانكلا نيب عمجت ةطبار يف امنإو
ةدحو ةيلحم ةسينك لك ربتعي يذلا يروهمجلا وأ اليل قتس اال ماظنلا
نودو دحأب يرادإ طابترا نود ، اهسفنب اهسفن نوئش ربدت ةلقتسم

. دحأ نم لخدت

باتكلا صوصنل مظنلا برقأ وه يخيشملا ماظنلا نأ نمؤنو
دهعلا يف ءاوس حضاو رود خويشللف ةسدقملا ةملكلا حورو سدقملا

1:19ـ13؛عأ19:15ـ21 ثت (رخ1:24ـ18؛ ديدجلا دهعلا يف وأ ميدقلا
؛عأ17:20ـ38؛1يت17:5ـ22).

يحاونلا اهرود ىدعتي ال ةيسنكلا فئاظولا نأ اًمامت نمؤن اننأ إال
ةهج نم ةيلوئسملا ب مازتل واال ةنام األ بلطتي امم ، ةيراد واإل ةيميظنتلا
بناج نم مهماركإو مهمارتحاو (عأ28:20؛1طب3،2:5) نيفظوملا
دهعلا ف برلا عم علاالةق يف 17:13)امأ بع 12:5؛ ست 1) برلا بعش
مدقتلا و بارتق قحاال مهل ةنهك نينمؤملا لك نأ انل حضوي ديدجلا

نم هذه مهتفص نودمتسي مهو ، نيرخ الةأللجاآل ،وصلا برلل ةرشابم
(1طب9،5:2؛ؤر6:1). حيسملا عوسي برلا مظع األ انتنهك سيئر

ةنطاوملا ةيلوئسمو ةيندملا ةطلسلا و ةسينكلا

هللا ة دايسو يخي راتلا راط اإل
يف ناكملا و نامزلا خالل نم هتقيلخ عم لماعتي هللا نأ نمؤن

يحولا ةبتك صرح دقو . ةددحم تايصخشب طبترت ةيخيرات ثادحأ
ةصق ليجان األ مدقتو . اهنودرسي يتلا ثادح األ ةيخيرات ديكأت ىلع



77

، ةقَّثوم ةيخيرات قئاقحك هتمايق ىتح هدلوم نم عوسي حيسملا ةايح
ووالة ماّكح رصع في ةفورعم تايصخشو ةددحم عقاومب ةطبترم

(ول2،1:3). نيددحم ةداقو

رشبلا هللاعم لماعت ةصق مّدقي ةيناسن اإل خيرات نأ نينمؤمك ىرنو
. ةيماسلا هدصاقم ققحيو اًمئاد لمعي يذلا اإلهل وهف . هتقيلخ لك عمو

ةريغصلا وال ةريبكلا ثادح األ يف ال ةفدصلل ناكم فال كلذ ىلعو
هنأب ةعجشم تارابعب نينمؤملا برلا نئمطُيو (2لم5،4:8؛اد1:6).

نينمؤملا سوؤر روعش نأو ، هنذإب إال ضر األ ىلإ روفصع طقسي ال
30،29:10؛ول7،6:12). (تم ةاصحم اهعيمج

ةنطاوملا ةيلوئسمو نونمؤملا
ةمظنأ اهمكحت تاعمتجم يف ةيناسن اإل دجوأ هللا نأ نمؤنو

سللةط عضخت اًعيمج اهنكل ، ةنيابتم نوكت دق تاهُّجوتل عضخت ، ةفلتخم
ريخلو هدجمل يهلإ بيترت ةيندملا ةطلسلا هنم.ف ةدمتسم يهو هللا
نامضو الم وسلا واألنم ةيرحلا و لدعلا ةماق ،إل اهمدقتو ةيرشبلا
ةأفاكمو بنذملا بيدأت كلذكو ، صرفلا ؤفاكتو ناسن اإل قوقح

(ور1:13–7؛1طب13:2–17). حلا صلا نطاوملا

ميدقتو الة ،لببصلا ةيندملا ةطلسلل عوضخلا ب نوبلا طم نونمؤملا و
ايحيل ، تايوتسملا ةفاك ىلع نيلوئسملا لكو ماَّكحلا أللج تابلطلا

هللا.(اج14:8-1؛ ةدابع صرف رفوتتلو ةن، ئمطم ةئداه ةايح عيمجلا
1:3؛1طب14،13:2). ور1:13-7؛1ىت2،1:2؛يت

ريغ وأ دصق نع ءاوس هللا دصاقم نومدخي ماكحلا نأ نمؤنو
شروكو رَّصن ذخوبن ناك اذكهو . رشابم ريغ وأ رشابم قيرطب ، دصق

واأليجلا(2يأ22:36؛ روصعلا رم ىلع مهريغو سط يبوال سدوريهو
زع1:1؛اد22:2؛35،34:4؛عأ26:4–28).

ووالمهئ مهعوضخ نع اورِّبعي نأ نينمؤملا ىلع هنأ نمؤن كام
دادسك مهنم ةبولطملا تامازتل اال عيمجب اوموقي نأب ، نينطاومك

يف ةمهاسملا 24:17–27؛17:22–21)و (تم بئارضلا
تازايتماو تايلوئسم يف ةكراشملا ،و ةينطولا تامدخلا و تاعورشملا

ةيمنت ىلع لمعلا ،و يأرلا ءادبإو ، تاباختن يفاال تيوصتلا ك ةنطاوملا
مدقتو ، يملعلا ثحبلا و ميلعتلا عيجشتو ، ةئيبلا ىلع ظافحلا ،و دراوملا
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ام لكو ةيفاقثلا و ةيحصلا و ةيعامتج اال تامدخلا ب مايقلا ،و عمتجملا
يف8:4؛1يت2: (رإ7:29؛ور6:13؛ اهراهدزاو بلاالد مدقت ىلع لمعي

2،1؛يت1:3؛1طب15:2–17).
و قوقحلا عايض نم نمؤملا هلباقي دق ام ةهجاوم يف هنأ نمؤنو

ةودقلا سط، يبال مامأ لزعأ ناسنإك حيسملا يف ىري هنإف ملظلا و رهقلا
،لب هسفنل مقتني ألن ىعسي ،وال رشلا ب رشلا هجاوي اهب،فال لثمتي يتلا

(ور17:12–21؛1طب21:2ـ23). كلذ هل نكمأ الم،ام سلل اًمئاد ىعسي
:5 (تم مهلج أل اًيلصم ءادع األ وحن ةبحملا هيف ومنت نأ ىلع لمعي امك

.(44

نأ ةعامجك نينمؤملا ىلعو ، درفك نمؤم لك ىلع هنأ نمؤن اننأ امك
14:24 (ثت ريذحتلا و راذن واإل قحلا نع عافدلا يف ّيوبن رودب اوموقي
؛زم3:82؛إش17:1؛رإ6،5:7؛3:22؛اع15:5؛1:6–17؛كز9:7؛

هيجوتو هللا ةملك ىلع اًسيسأت ، عيجشتلا كلذكو 16:8؛1يت3:5)،
ةعادولا حورب مهقوقحو نيرخ اآل قوقحب اوبلا طُي نأو ، سودقلا هحور

ال ظلا درطي اًرونو داسفلا مواقي اًحلم اونوكيل (1طب15:3)، ٍخارت نودو
.(16–13:5 (تم ميلسلا قيرطلل دشريو ، لمعلا و طاشنلل عفديو م،
هلمع يدؤي يذلا حلا صلا نطاوملل اًجذومن نوكي نأ نمؤم لك ىلعو
رشبلل ال برلل هتامدخ مِّدقي هنأك ةبيط ةَّينبو ، مازتل اال حوربو ، ةنامأب

(يف14:2–15؛وك22:3–24).

هللا ةعاط ةي ولوأو ةفلتخملا تاريغتملا
هلل،إالأن هلل امو رصيقل رصيقل ام مٍّدقن ألن نينمؤمك ىعسن ذإو
اًمئاد ةيولو األ نوكت نأ بجي هنأ لا األوح ةفاك يف ةخسارلا انتديقع

(عأ29:6). رشبلا ةعاط هللاال ةعاطل
ةايحلا يحاون ةفاك ىلع ةنميه نم هلّثمت امو ةملوعلا ةهجاوم يفو
اهنأكو ةرصاعملا ميقلا و ئدابملا ضرفو ةسفانملا حور عيجشت لثم

،و ةوقلا ةوطسك انتايح بولسأو انريكفت يف مكحتت يتلا ةيعجرملا
طباوض بال ةيهافرلا و ةحارلا لئاسو ءارو يعسلا الةيك،و هتس اال ةعزنلا
فقت . ةيراجت ةعلس هنأكو هسفن ناسن لبلإل ءيش لكل رظنلا ،و

و ءارقفلا نع اًعافد ةداج ةفقو اذه لك ةهجاوم يف ةسينكلا
رصعلل حمست فال نييقيقح لفاكتو نماضت يف نيشمهملا و نيمولظملا

نم عبني رييغت ىلع لمعت لب اهعمتجم ةايحو اهتايح ّل كشي ألن
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(ور2:12). عمتجمللو هللااهل ةدار إل يقيقح رابتخا قيقحتل لخادلا
ماعلا يسنكلا عمتجملا عم لعافتت نأ ةسينكلا بجاو نم هنأ نمؤنو

13:5 (تم كلذ بجو تسي حلمك و رونك اهرود نإف تانايدلا رئاس عمو ،
.(14،

و فئاوطلا نيب تاراوحلا يف كراشُت نأ ةسينكلا ىلعف كلذلو
ةدوعلل دادعتساو عيمجلل ٍمات ٍمارتحا يف ةفل، تخملا ةيحيسملا بهاذملا

.ف سودقلا هللا حور تاهيجوتل عوضخلا و ةسدقملا ةملكلل ةرمتسملا
نأ كردت امك كلذ، ىلإ ةمئاد ةجاح يف اهنأ كردُت ةحلصملا ةسينكلا
لئاو تلااليمذاأل ةعامج نأو ، ةعونتمو ةريثك ءاضعأ هيف حيسملا دسج
تناك ىلو األ ةيحيسملا روصع يفو ، ةفلتخم تايصخش مهل تناك
اًعيمج تقفتا اهنكلو ، ةصاخلا اهتاهجو ت اهنم ٍلكل ةيركف سرادم كلا نه

، عيمجلا ةكراشمل عستي كرتشملا لمعلا لا جمو . تايساس األ يف
. فدهلا يف ةدحولا ،و ةمدخلا يف ةدحولا ققحتتف

اهيف، لعاف رود ةسينكلل نوكي نأ اًضيأ بجيف نايد األ تاراوح امأ
ةجاح كش ال كلا نهف . يباتكلا قحلا يف تامواسم التوأ زانت نود

، ةفلتخملا تانايدلا تاهجوتو ميلا عتو دئاقع ىلع رشابملا فرعتلل ةسام
ققحتيل ةداقلا ريغو ةداقلا نيب تاق علاال يف روسجلا و يرابكلا ءانبو

ةمدخ ب موقت نأ ةسينكلا ىلعو ي. بعشلا و يدايقلا ىوتسملا ىلع كلذ
بناج ، ةمدخلا ،يأ ةينوكايدلا ،ف ةفلتخملا لا واألكش روصلا عمب تجملا
(عأ1:6؛29:11؛2وك4:8؛1:9؛2يت11:4). ةسينكلا ةايح يف ليصأ

ةسدقملا ضئارفلا نأشب انناميإ

، ةسينكلا يلا ،بوتلا لئاو األ نينمؤملا رمأ عوسي برلا نأ نمؤن
19:28؛رم16،15:16)و (تم ةيدومعملا امه نيتضيرف ةسراممب
يف سرامنف كلذلو (34 (ول19:22؛1وك3:11ـ2 ينابرلا ءاشعلا

"رس"ألن ةملك امهيلع قلطن وال نيتضيرفلا نيتاه ةيليجن اإل انتسينك
نع اًريثك انب دعتبي الً ولدم اهل نومدقي ةملكلا هذه نومدختسي نم
اإل نإ امك . ينابرلا ءاشعللو ةيدومعملل يليجن اإل يباتكلا موهفملا
"،ال ةسينكلا رارسأ " هنومسي امم ، ةسدقملا ضئارفلل ىرخ األ تافاض

ةضيرف اهرابتعاب اهتسراممب انرمأي اًصن سدقملا باتكلا يف دجن
اهنوك نع الً ضف اهب، اهنوسرامي يتلا ةروصلا بو عوسي برلا اهمسر



80

ىلو. األ نورقلا يف ةيحيسملا ةسينكلا يف ةفورعم نكت مل
ةسوملمو ةسوسحم ةيفيكب انل مدقت ةسدقملا ضئارفلا نأ نمؤنو

اهانعم قمع مغرف . نينمؤملل هللا اهحنمي ةيلخاد ةمعنل ةروص
ام انل روصت حاضيإ ةليسو ةباثمب اهربتعن نأ اننكمي إالهنأ اهنومضمو
،أ انتاوذل هققحن نأ نحن عيطتسن وال عطتسن مل امم انلج، هللاأل هزجنأ

ةسدقملا ضئارفلا هللا.ف ةمعن ىنغ نم تاحمل اهيف ىرن ةآرم ةباثمب و
هب، طبترن نأ انل ديريو انبحي هنأ انل برلا ةداهش ةيلمع ةروصب انل مدقت

ملا. علل نوبستني نم نيبو اننيب ز يميف
واأل ةقداصلا هللا دوعوب اًمامت طبترت ةسدقملا ضئارفلا نأ نمؤنو

نيتضيرفلا برلا اناطعأ انناميإ فعضل هنإو اهنع، رِّبعتو ةنيم
نع اًيلخاد انبولقل سدقلا حورلا دكؤي ، ةيجراخ عكالةم نيتسدقملا

هب. انتقث نم ديزيو انناميإ يوقي امم هللا، ةبحم دوعو امهقيرط

:ور11:4) نراق ) متخ ةباثمب يه ةسدقم ةضيرف لك نأ نمؤن امك
ليجن ةلااإل سرو ، ةسدقملا ةملكلا انل اهمدقت يتلا دوعولا نأ انل دكؤي
يفف . هسفنب برلا نم ةرداص ، ظعولا ةملك يف اهيلإ عمتسن يتلا
انل مدقيف نيتضيرفلا يف امأ ، ةعومسم هتملك برلا انل مدقي ظعولا
هانعمس ام انل دكؤي متخ اهنأكو ، ةروظنم ةظع هربتعن نأ نكمي ام برلا

نيتضيرفلا سرامن ال نحنف كلذلو . دوعولا قيقحتل نوبرع ،وأ
. ةقداصلا هدوعو الن عإو ، برلا ةملك ميدقت راطإ يف إال نيتسدقملا

انناميإ مغربف اهتاذ يف ةيلعاف اهل تسيل ةسدقملا ضئارفلا نأ نمؤنو
اهل نأكو ضئارفلا نع ثيدحلا ،إالنأ ةطورشم ريغ هللا ةمعن نأ
يف سدقلا حورلا لمع ةيرح لهاجتي اهتاذ نمو اهتاذ يف ةيلعاف

. نامي اإل ةباجتسا ةيمهأ لفغي امك ، بلقلا

صخشلا نم اهتيلعاف د متست ال ةسدقملا ضئارفلا نأ نمؤن اننإ امك
عوسي برلا اهمسر يتلا ةروصلا ب متت تماد ،ام اهءارج إب موقي يذلا
ةملكلا ةمدخ متتل هنأ نمؤن اننإ الة.إال هللاوصلا ةملك ميدقت راطإ يف
سوسقلا موقي (1وك40:14) بيترتو ماظنب ةسدقملا ضئارفلا و
ضئارفلا و ةملكلا ةمدخل مهتصصخو ةسينكلا مهتزرف ا نييمسر مادخك

لقأ. وال رثكأ ال يميظنت راطإك ، نيتضيرفلا ءارجإ ةرشابمب ةسدقملا

امهمسر ةمعنلا دهعل متخو عالةم نيتسدقملا نيتضيرفلا نم لكف
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نم نيب زييمتللو هب، طابتر واال قاصتل اال دئاوفو حيسملا ميدقتل هللا
هتمدخب اومزتليلو ، ةسينكلا يف ءاضعأ مه نمو ملا علل نوبستني

. ةملكلا بسحب

ــة يدومعملا

كلذب رمأ عوسي برلا ألن انسئانك يف ةيدومعملا سرامن اننأ نمؤن
طئاسو ىدحإ يه ةيدومعملا نأ نمؤن رم16:16)و 19:28؛ (تم

. ةمعنلا

ميدقلا دهعلا نم روصو ةيدومعملا
اهنأ ةماهلا ميدقلا دهعلا ثادحأ ضعب مدقي ديدجلا دهعلا نأ نمؤن

(1طب0:4ـ212) حون ةنيفس ةصقك ، ةيحيسملا ةيدومعملل ةروص
(1وك2،1:10). رحبلا ميدقلا برلا بعش روبعو

حيحصلا اهموهفمب ةيدومعملا نأ فيك زربي ديدجلا دهعلا نأ امك
نع رّبعُيو قمع، األ هانعمب امنكل ميدقلا دهعلا يف ناتخلا لحم تلح

16،15:10؛16:30؛رإ4:4؛وك11:2). (ثت بلقلا ناتخب كلذ

نادمعملا انحوي دي ىلع عوسي ةيدومعم
ةرفغمل ةبوتلا ةيدومعمب انحوي هدمعي نأ عوسي برلا لبق ذإو
يقيقحلا لثمملا نوكيل انب، قيثولا هطابترا كلذب دكأو نلعأ ، اياطخلا

هتومب تلمتكا يتلا 13:3ـ15) (تم ةمعنلا دهع تاكرب نحن لا انل،ننل
(ول50:12).

، هتونبل اًديكأتو ، هصخش نع عإالاًن عوسي ةيدومعم تناك امك
. هتمدخل اًدادعإو

ةيدومعملا دوالةل ىنعم
مغر ، دحاولا دهعلا ، ةمعنلا دهعل متخو عالةم ةيدومعملا ننأ مؤنو

(ور16:4؛ ميدقلا دهعلا يف ةسرامملا و قيبطتلا و علاالةم الف تخا
لغ29:3).

ةكرش يف لبقُن اهبجومب يتلا ةضيرفلا يه ةيدومعملا نأ نمؤنو
هلل ءانبأك لبقُنو ، يسنكلا عمتجملا ،يأ نينمؤملا ةعامج نيب ، ةسينكلا

(1وك13:12).

نع ثحبن ىتح ، ناسن اإل ةيطخ ةقيقحل ريشت ةيدومعملا نأ نمؤنو
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نارفغل انتجاح انل دكؤتو ةيدومعملا دهشت ،ذإ انسفنأ جراخ انص خال
. حيسملا وهب امنإ نارفغلا اذه نأو ، اناياطخ

يأ ، سدقلا حورلا و اآلبواالنب مساب متت ةيدومعملا نأ نمؤنو
يكل لزانتي يذلا .فاآلبوه ميناق األ ثلثملا باإلهل انطابترا نع اًريبعت
وأكالهد(وي12:1).واالنب انانبتي ذإ هتمعنب يدبأ دهع يف انعم لخدي
(2وك11:6؛ اناياطخ نم همد لعف ب انلسغي هنأ انل دكؤي يذلا وه ألهن

اناياطخل ركذ لك وحميو انرهطيو ؤر5:1)، 14:9؛1وي7:1؛ بع
يف كراشن نأ انحنمي يذلا وهو ،(19:3 25:43؛22:44؛عأ (شإ

ناطيشلا ةكلمم مدهو هتكلمم ءانبل (لغ20:2) هتمايقو هتوم
انل دكؤي ألهن سدقلا حورلا .و هتدار إل انتابغر عضختف (2وك5،4:10)،
(ور5:12؛ حيسملا دسج يف ءاضعأ نوكنل انسدقيو انيف نكسي هنأ

لسغ نم انل حيسملا هققح ام ربتخن نأ انبهيو 1وك27،20:12)
و بيع هللابال ةرضح يف لثمن نأ ىلإ اًيموي انتايح ديدجتو اناياطخ
(لغ5: انتايح يف رمثلا دجوُي يذلا وه سدقلا حورلا نأ امك . سند ال

. ةمعنلا لضفل انركش نع اًريبعت ةمدخلل انعفديو (22
ةثلثملا علاالةق هذه اهساسأ ةيحيسملا ةيدومعملا نأ نمؤن نحنف

بعش عجشت يتلا ةثلثملا علاالةق سفن يهو ، مصفنت ال ةدحو يف
عوسي مساب ةيدومعملا ىلإ تاراش اإل امأ . مهناميإ يوقتو برلا

ألن كلذف 38:2؛37،16:8؛48:10؛5:19) (عأ برلا وأ حيسملا
امنإ ةيدومعملا تاكرب نأ زاربإ تابسانملا هذه يف تضتقا فقاوملا
. سدقلا حورلا ةيطعو ةيدومعملا نيب حضاو طبر عم حيسملا يف يه

حيسملا دسجل مامضن عكالةماال ةيحيسملا ةيدومعملا نأ نمؤنو
(1وك13:1) تاماسقن اال براحتو (5:4 (فأ ةسينكلا ةدحو دكؤت
(1وك13:12؛ تناك امهم تاف لكاالتخال قوف ومسلل نينمؤملا عفدتو
ملا علا ءاحنأ يف ةسينكلا ب قيثولا طابتر لغ28،27:3؛وك11:3)واال
ةداعإ ضفرن نحنف كلذلو . بهاذلا و فئاوطلا الف تخا مغر

. سدقلا حورلا و اآلبواالنب مساب تمت دق تماد ام ةيدومعملا

ةمايقلا و حيسملا عم توملا نم هيلإ ريشت امب ةيدومعملا نأ نمؤنو
لوخدلا (ور1:6ـ5)ف ةيطخلا عم لهاستلا مدعل انعفدتو انركذت هعم

و ةعاطلا ب مازتل اال ينعي ةيدومعملا هيلإ ريشت يذلا هللا عم دهعلا يف
. ةمدخلا و ةقثلا
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دوهع قيقحتو ديكأتل متخو عكالةم ةيدومعملا نأ اًضيأ نمؤن امك
وال سأين ال ىتح اًيحور انتايح ترثعت ىتم انعجشت انلو، انعم برلا
انص خال ةجهب درتسن ألن انعفدي امم ، انتيدومعم ركذتنف ، لشفن

. ةسدقملا ةايحلا و برلا ب انتق عال ديعتسنو

.ف ةيدومعملا ،الب حيسملا عم انداحتاب ققحتي انص خال نأ نمؤنو
نم لستغن نحنو هيلإ، ريشت اهنكلو يناثلا الد يملا حنمت ال ةيدومعملا
دهعت لب دسجلا خسو ةلا زإب قلعتي ألناألرمال حيسملا مدب اناياطخ
هذهل متخو عالةم ةيدومعملا هللا(1طب21:3)و مامأ صحلا ريمض

. ةقيقحلا

؟ ةيدومعملا متت فيك
حورلا و اآلبواالنب مساب ، ءاملا ب متت ةيحيسملا ةيدومعملا نأ نمؤن
ضئارفلا و ةملكلا ةمدخل مهصصختو ةسينكلا مهزرفت نم ديبو ، سدقلا

أللج ةعوفرملا الة صلا يف ةيدومعملا متتو . يميظنت ءارجإك ةسدقملا
ةيحور ةكرب ببس ءاملا ب ةيدومعملا ةسرامم نوكتلو ، مهدامع متي نم

. نيدمعملل

، سيطغتلا ب نوكت نأ بجي ةيدومعملا نأ ضعبلا ىري امنيبو
ب ةيدومعملا امهنع رّبعت هعم ةمايقلا و حيسملا عم توملا نأ نولوقيو

نيلصفلا سفن نإف وك12:2). (ور3:6-6؛ ريبعت لضفأ سيطغتلا
هتوم يف حيسملا عم داحت كاال ةيدومعملا نع اًضيأ ناثدحتي نييباتكلا

(وك2: ديب عونصملا ريغ ناتخلا نعو (ور6،5:6) هعم بلصلا نعو
ريشت وال ةيدومعملا نع ثيدحلل ةيريوصت تاريبعت اهلكو (11

. سيطغتلل

ىوس ينعي ال ةيدومعملا نع رّبعملا ينانويلا لعفلا نأب لوقلا امأ
(ول24:16)وأ لبي ينعي نأ نكمي لعفلا نأ لهاجتي اذهف ، سيطغتلا
نم هنإ لب (ول50:12) غبصي ؤر13:19)وأ (وي26:13؛ سمغي
سغلا ةصاخ ةفصبو " لسغلا وه" ةريثك عضاوم يف ىنعملا نأ حضاولا

سيطغتلا بلطتي ال امم ريهطتلا فدهب ةيدوهيلا يف ةيسقطلا الت
يتلا ةيساس األ ةركفلا نأ نمؤن نحنف اذهلو (10:9 بع (رم2:7ـ5؛8؛

(زح25:36؛وي25:3، ريهطتلا يه هللا ةملك يف ةيدومعملا اهيلإ ريشت
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حضتي يذلا وهو 22:10؛1طب21:3) بع يت5:3؛ 16:22؛ 26؛عأ
(ال14: سيطغتلا وأب بكسلا وأب شرلا ب متي نأ نكمي هنأب هللا ةملك نم

نمؤن نحنف اذهلو 13:9؛19ـ22؛22:10) بع 7؛دع7:8؛زح25:36؛
بولس األ ىلع زيكرتلا نوكي ال نأ بجي ةيدومعملا نع ثيدحلا يف هنأ
ىنعمف . نومضملا و اهسفن ةقيقحلا ىلإ لب ةيدومعملا هب متت يذلا
. همادختسا بولسأب وال ءاملا ةيمكب ناطبتري ال ةيدومعملا ةميقو

هتاراشإو ةيدومعملا نع نادمعملا انحوي ثيدح ننأ مؤن اننإ امك
هذه نع ثيدحلا مث 1:4؛وي37:1) (تم سدقلا حورلا ةيدومعمل

باكسنا (عأ4:2)وأ سدقلا حورلا االتمالءب اهرابتعاب ةيدومعملا
44:10؛11: (عأ سدقلا حورلا لولح 23،17:2)وأ (عأ سدقلا حورلا

. سيطغتلا ةركف ةرورضلا ب ينعت ال ةيدومعملا نأ انل دكؤت (15

يف روبعلا و ميدقلا برلا بعشل ةباحسلا ةيامح نع ثيدحلا نأ امك
طابترا ،يأ ىسومل ةيدومعم نيذه رابتعاو ، ةسباي ضرأ يف امك ، رحبلا

نع ثيدحلل جماالً كرتي (1وك2،1:10)ال ىسومب قيثولا بعشلا
. سيطغتلا ب متت نأ بجي ةيدومعملا نأ

نيذلا سفن ثلاالةثآالف نأ روصتملا نم سيل هنأ اًضيأ حضاوو
كلذكو . سيطغتلا ب مهتيدومعم تمت دق نيسمخلا موي يف اودمتعا

ناك ولو 18:9؛47:10؛34،33:16) (عأ يف اهيلإ راشملا حلااالت
كلذ حضوي لا ستغ اال ناكل ، اياطخلا لسغ نع ريبعتلا ضرغب سيطغتلا

. لمكأو لضفأ ةروصب

؟ نودَّمعُي نيذلا مه نم
ةرئاد ىلإ لوخدلا يف نوبغري نم نأ ملعي ديدجلا دهعلا نأ نمؤن
اودمعُي نأ بجي اًيدافو اًصلخم حيسملا ب نامي باإل برلا بعش
مامضن واال ةمعنلا دهع متخو عالةم يه ةيدومعملا (رم16:16)ألن

متتو نيغلا بلا نم نونوكي الء ؤهو . ةسينكلا ، ديدجلا برلا بعشل
مويلا هسرامن ام اذهو 38:8؛18:9؛16:22) (عأ دارفأك مهتيدومعم

ئاعالت مهب طبترت نم .إالنأ نيغلا بلا نم نامي اإل ىلإ نولبقُي نم عم
اًعم هلك تيبلا ةيدومعم متت تناكف ديدجلا دهعلا مهنع ثدحتي نمم
ةدحاو ةدحو تيبلا دارفأ لعجي يذلا نماضتلا و طبارتلا نع اًريبعت

ىلإ ةراش اإل ردجتو 48:10؛31،15:16++؛8:18؛1وك16:1) (عأ
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األبواألم ينعت ال سدقملا انباتك يف " تيبلا لهأ "وأ" تيب " ةملك نأ
(كت26:17؛18: ريثكب كلذ نم عسوأ ةرئاد لمشت اهنكلو طقف واألءانب

ميدقلا دهعلا يف ءاوس هللا ةمعن الت ماعمف 19؛أع24:10؛14:11)
. ةيدرف عالةق يف اهرصحن نأ نكمي ال ديدجلا دهعلا يف وأ

ميدقلا برلا بعش نوك نع سلوب لوسرلا ثيدح نأ نمؤن اننإ امك
اًدحاو احبصأ دق ديدجلا برلا بعشو ، راغصلا و رابكلا لمشي ناك يذلا
بعش نمض نينمؤملا ءانبأ لوبق انل دكؤي (15:2 (فأ حيسملا يف
19:2)يأ (فأ نيسيدقلا عم ةيعر حيسملا ب نونمؤملا حبصأف . برلا

(يف2:3) يوامسلا نطولا ،وه اًراغصو اًرابك ، دحاو نطول اًعم نومتني
هللا تيب لهأ اوحبصأ امك . هيدلا و نطول اًيمتنم لفطلا ربتعي امك اًمامت

مامضن عكالةماال ةيدومعملا نأ انل دكؤت روص هذه لكف (19:2 (فأ
. نينمؤملا ءانبأ لمشت برلا بعشل

تاكرب نأ نع ريبعتلل متخو عالةم يه تيبلا لهأ لك ةيدومعمو
ناو األءانب، ىلإ نيدلا ولا نم دتمت ، برلا بعشب طابتر ،يأاال ةيدومعملا

اونوكيل األفطلا تلمش يتلا و ميدقلا دهعلا يف ةمدقملا برلا ةمعن
حيسملا ءيجمب صقانتت نأ نكمي ،ال سدقملا برلا بعش نمض
تاكرب مهل نوكتل ميدقلا دهعلا لا فطأ نولبقي اوناك نإو (1وك14:7)

نأ نم لقأ سيلف اهلك، ةعامجلا نولثمي روكذلا ناكو ، ناتخلا ب دهعلا
كلذو ، ةيدومعملا ب دعولا تاكرب اولا نيل نولبقي نينمؤملا لا فطأ ربتعن

عالةماال يه ةيدومعملا نأ واإلثان،ذإ روكذلا لمشتل معأ ةروصب
39،38:2؛1وك13:12؛ (عأ ديدجلا دهعلا يف برلا بعشل مامضن

وك12،11:2).

(عأ39:2) نيدلا ولل مدقم وه امك لألءانب مدقم برلا دعو نأ نمؤنو
هسفن دعولا امنيب علاالةم نم نينمؤملا ءانبأ مرحن ال نأ انيلع كلذلو
ىلإ اولصي ىتح رظتني ال عماألءانب نيدلا ولا لماعت ناك نإو وهاألمه!
نم نينمؤملا ءانبأ مرحن اذاملف ، كردملا و يعاولا بواجتلا ةلحرم

بلطتت ال يتلا هللا ةمعن لمعو ، برلا بعشل ءامتن عكالةماال ةيدومعملا
؟ ةرشابم جئاتن

ةردابم نع ةروص انل مدقت نينمؤملا ءانبأ ةيدومعم نأ نمؤن امك
ةردابم ةيأ انبناج نم رهظت نأ لبق هللاانل ةبحم نع ربعت ،ذإ ةمعنلا

نأ امك ً(1وي19:4) وأال انبحأ وه ألهن بحن نحنف ةقث، وأ ةبحم
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ةيدومعملا يف نامي اإل راطإو . دودح بوال ءاشي امك لمعي هللا حور
نأ نوربتعي نم امأ . نينمؤملا ةعامجو نيدلا ولا ناميإ يف دوجوم

نينمؤملا ءانبأ ةيدومعم نوضفريو انناميإ عإالن اًساسأ يه ةيدومعملا
ةرئادلا زكرم يف ناسن اإل حبصُي ،ذإ ةمعنلا ةردابم ةقيقح يف نوطِّرفيف

هللا. دبالًنم

،13:19 (تم مهكرابو باألفطلا بحر هسفن عوسي برلا نأ نمؤنو
25:11؛ (تم ةريبك ةناكم مهحنمو 14؛رم13:10ـ16؛ول15:18ـ18)

بعشل اومضنيل نينمؤملا ءانبأب بحرن نأ انب قيليف كلذلو (3:18 تم
نمض نوبسحُيف ، ةيدومعملا يه يتلا مامضن عالةماال قيرط نع برلا

، ةديدجلا ولاالةد حنمت ال ةيدومعملا نأ اًضي أ نمؤن انك نإو ، برلا بعش
عال ىلع اذه رثؤي ال مهتيدومعم متت نأ لبق نوتومي نيذلا فاألفطلا

. برلا ب مهتق

دهعلا تايلوئسمو ةيدومعملا
نيدلا ولا قتاع ىلعو ةسينكلا قتاع ىلع عضت ةيدومعملا نأ نمؤن

قلا: يذلا برلا ف بيردتلا و ميلعتلا ةيلوئسم يه ، ةريبك ةيلوئسم
مهوملعو ... مهودمعو ": اًضيأ األمم"قلا عيمج اوذملتو اوبهذا "

هدهع نع برلا ثدحتي ذإو (20،19:28 هب"(تم مكتيصوأ ام عيمج
نم هتيبو هينب يصوي يكل ( هترتخا ) هتفرع :"ألين لوقي ميهاربإ عم
ً..."(كت19:18). ال دعو اًرب اولمعيل بر لا قيرط اوظفحي نأ هدعب

بعشل مامضن عالةماال ناك ناتخلا نأ مغرب هنأ نمؤن نحنف كلذلو
ىلعو نيدلا ولا ىلع ةريبك ةيلوئسم كلا نه تناك هنأ ،إال ميدقلا برلا

7:6؛0ـ2 (ثت هضئارفو برلا ةفرعم يف مهئانبأ ةئشنتل برلا بعش
برلا بعشل مامضن عالةماال يه ةيدومعملا نأ مغرف ، كلذكو (25

باأل األءانب ةئشنتو ةيبرتل نيدلا ولا ىلع ةريبك ةيلوئسم كلا نهف ، مويلا
:6 (فأ ةيحيسملا ةايحلا و يحيسملا نامي يفاإل ميلسلا يوبرتلا بولس

.(4

ـي نابرلا ـءا شعلا

اًضيأ مسر ةيدومعملا ةضيرف مسر يذلا عوسي برلا نأ نمؤن
26:26-29؛رم22:14-25؛ول22: (تم ينابر لا ءاشعلا ةضيرف هسفنب

14ـ21؛1وك23:11ـ25).
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حصفلا ديعو ينابرلا ءاشعلا
. حصفلا ديع ةدئامب اًقيثو اًطابترا طبترا ينابرلا ءاشعلا نأ نمؤنو

عوسي برلا نأ نمؤنو . هبعش صلخي نأب برلا دهعب االً فتحا
ءاشعلا ةضيرف مسر امدنع " يمدب ديدجلا دهعلا " ةرابع مدختسا

دهع وه دهع عالةق اًمئاد يه هبعشب برلا عالةق نأ دكؤيل ، ينابرلا
نأ دكأ ىرخ األ ةيحانلا نم هنأ .إال رشبلل هيف لضف ال يذلا ، ةمعنلا

. ميدقلا نع اًمامت ف لتخي دهعلا اذهل اًديدج اًراطإ عضي ينابرلا ءاشعلا
نع ريفكتلل اهراركت بجي حئابذب طبتري ميدقلا يف دهعلا ناك امنيبف
يف انل حبصأ ، نورخآ مهدعب نم يتأيو نوتومي ةنهكو حبذمو اياطخلا
تناك يتلا ، حيسملا ةحيبذ يه ، رركت ال ةدحاو ةحيبذ ديدجلا دهعلا

نع ثيدحلا ىلإ ةجاح فال كلذلو . اهيلإ ريشت ميدقلا دهعلا حئابذ لك
روصلا نم ةروص يأب اهراركتب لوقلا زوجي وال اهدعب نم حئابذ

هللا لمح وهو (1وك7:5) انحصف حيسملا 27:7؛14،10:10)ف بع )
ميدقت ساسأ ىلعو (وي39:1؛1طب19:1) ملا علا ةيطخ عفري يذلا

.(10:10 بع ) نوسدقم نحن ةدحاو ةرم عوسي دسج

نينمؤمك اهمدقن نأ انيلع حبصأ يتلا حئابذلا نأ نمؤن نح نف كلذلو
ةحيبذلا كلت لضفب اًفارتعا ، حيبستلا و هلل ركشلا حئابذ يه امنإ
ميدقتو ريخلا لعف حئابذ مدقن نأو امك (15:13 بع ) ةيفاكلا ةدحاولا

انهلإ بلق حِّرفي برلل انركش نع يلمع ريبعتك نيرخ لآل تادعاسملا
(ور13:6؛1:12؛ ةيعاو ةدابع يف هلل انتاوذ مدقن نأ 16:13)لب بع )

1طب5:2).

تونهكلا رود لطبأ ةنهك سيئر ديدجلا دهعلا يف انل هنأ نمؤن امك
اًدهع نمضي وهو 24:7؛11:8) بع ) لوزي ال هتونهك ألن اًمامت يرشبلا

:2 بع هللا( عم ةرشابم علالةق قيرطلا حتفيو 22:6ـ25) بع ) لضفأ
تونهك نع ثيدحلل ةدوع فال كلذبو 4:4،17ـ161؛19:10ـ23)
نومدقي ةنهك ةكلمم اوحبصأ دق نونمؤملا .ف هدعب نم صاخ يرشب
نينمؤملا عيمج تونهك دكؤي امم (رخ6:19؛1طب9:2) ةيحور حئابذ

هللا.ف ىلإ ةرشابم مدقتي نأ نمؤم لكل قحي ذإ (ؤر5:1؛10:5).
25:7؛15:9؛ بع ) دحاولا انطيسوو ديحولا انعيفش هسفن حيسملا

1يت25:2؛1وي1:2).
مهرابتعاب نينمؤملا نع ثيدحلل ساسأ ال هنأ نمؤن نحنف كلذلف
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مهبيصن هللا راص وأ هل اًبيصن هللا مهذختا نيذلا يأ سوريلكأ نيتئف
برلا بعش مه اًعيمج نونمؤملا .ف بعشلا يأ نييناملعو ، ةنهكلا مهو

:32 (ثت اًبيصن برلا اوذختا نم وأ برلا بيصن اًعيمج مهسفنأ مهو
موقي دحاو لك ناك نإو ، ةعامجو ةعامج نيب زييمت وأ ةقرفت نود (9
سدقلا حورلا ةبهوم بسحب ، حيسملا دسج يف وضعك صاخلا هرودب

هل(ور5،4:12؛1طب10:4). ةاطعملا

ميدقتك ينابرلا ءاشعلا نع ثيدحلل لا جم ال هنأ نمؤن نحنف كلذلو
كلمن ال نحنف . حيسملا دسج هيلع مدقُي اًحبذمو اًنهاك بلطتت ةحيبذ

. حيسملا بيلصب هذه تلمتكا دقف ءادفلا تاكرب لا ننل برلل همدقن ام
مدقي ذإ هتدئام نم لوانتنل ، ةغراف ديأب ينابرلا ءاشعلا يف يتأن اننكلو

. كرابملا هصخش ىلع اًيحور ىذغتنل هتاذ انل

لكلا و ينابرلا ءاشعلا ةضيرف مسر عوسي برلا نأ نمؤن ذإو
حبذملا مامأ وال لكيهلا يف ،ال ةيلعلا يف حصفلا ةدئام لوح نوعمتجم

األ نارصنعلا امهو رمخلا و زبخلا ينابرلا ءاشعلا يرصنع لعج هنأ امك ،
نعو نعاأللك نارّبعيو ، هرصع يف ةدئام ةيأ ىلع نايداعلا و نايساس
نع انل اهمدقي نأ عوسي برلا َدَصَق يتلا ةحضاولا ةروصلا نإف برشلا

. ةروصلا هذه ىنغو داعبأ لكب ةدئام ةروص يه ينابرلا ءاشعلا

ينابرلا ءاشعلا دوالةل ىنعم
نع ةيدومعملا رّبعُت ذإف . ةمعنلا طئاسو دحأ ينابرلا ءاشعلا نأ نمؤن
عالةم يه ةيدومعملا نأو هللا ةمعن ىلع سسأتت ةيحيسملا ةايحلا نأ

انتجاح نع رّبعُي ينابرلا ءاشعلا نإف ، برلا بعشل دارف األ مامضنا متخو
. ومننل اًيحور ىذغتن ألن ةمئادلا

عوضوم مهنأ هنم نولوانتي نمل دكؤي ينابرلا ءاشعلا نأ نمؤنو
ال خلا تاكرب لكو ، ليجن اإل ىنغ لكو دهعلا دوعو لك ناو هللا ةبحم

ميدقتب اًمئاد طبترت ينابرلا ءاشعلا ةسراممف كلذلو مهل. يه ص
ةلا سر دكؤتو دبعتملا برلا بعشل ، ةسدقملا ةملكلا يف ليجن ةلااإل سر

(1وك26:11). ةيزاركلا نينمؤملا ةيلوئسمو

يف نينمؤملا ةكرش يف اًيزكرم معالً ناك زبخلا رسك نأ نمؤنو
نع ثيدحلا طبتراو (عأ46،42:2؛1وك16:10؛24:11++) ةسينكلا

. ينابرلا ءاشعلا ةسراممب زبخلا رسك
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(1وك24:11ـ26)، حيسملا ةحيبذل راكذت ينابرلا ءاشعلا نأ نمؤنو
ىركذ اهنكل ، ىهتناو يضاملا يف مت ثدحل ىركذ درجم تسيل يهو

(13:9 بع ) ناكملا و نامزلا دودح ىطختت حيسملا ةحيبذف ةيح،
ءاشعلا ف كلذلو . لبقتسملل دتميو ،لب رضاحلا يف اًيقاب الزلا اهرثأف

، نينمؤملل ةمدقملا ءادفلا تاكرب لكل نوبرعو متخو عالةم ينابرلا
، نينمؤملا بو هب طابتر نعاال ريبعتو ، حيسملا يف ومنلل يحور ءاذغو

دسجك اًعم انتدحوو هتمايق يفو هتوم يف هعم انتكرشل ديكأتو
ركش ةميلو يه ينابرلا ءاشعلا ةميلو نإ (1وك17،16:10)لب حيسملا
ةيناث حيسملا ءيجمب كرابملا ءاجرلل علطتن ألن انعفدت حيبستو دمحو

ةيوامسلا ةميلولا ىلإ علطتن هللا(1وك26:11)وألن توكلم لا متكاو
(ؤر19: لمحلا سرع ءاشعو 29:26؛1وك26:11) (تم حيسملا عم

.(9

مادختس ال رمخلا و زبخلا صصخي ركشلا الةو بصلا هنأ نمؤنو
رمخلا و اًزبخ لظي زبخلا إالنأ اًيحور نينمؤملا ءاذغل ، ينابرلا ءاشعلا
ينابرلا ءاشعلا نع لوسرلا سلوب ثيدح هدكؤي ام اذهو اًرمخ لظت

اذه اولك اوذخ عوسي برلا ذإقلا هنإ امك (1وك17:10؛26:11ـ28)
ىلع ىذغتن ال نحنو . مهنيب اميف هدسجب اًدوجوم ناك هنإف يدسج وه
نأ امك ، انلوقعو انبولقب نامي باإل امنإو ، انتدعمو انهاوفأب عوسي برلا
مدو دسج ىلإ رمخلا و زبخلا لوحتب ققحتي ال عوسي برلا روضح
روضح نأ نمؤن نحنف رمخلا و زبخلا عمو يف هروضحب وأ حيسملا
روضح وهو ، رمخلا و زبخلا يف ال نينمؤملا بولق يف ققحتي حيسملا
هرابتعاب نينمؤملا بو هب ةيحلا انتدحو قّمعيل ةوقب لمعي يكيمانيد

. هدسج ءاضعأ نحنو سأرلا

هنم لوانتلا و ينابرلا ءاشعلا
لوانتلل نولبقُي نم نأشب حوضو كلا نه نوكي نأ بجي هنأ نمؤن
اودمعت نأ قبس نم مه نولوانتي نم نأ نمؤنف . برلا ةدئام نم
مهاياطخب اوفرتعاو ، حيسملا ةمعن ساسأ ىلع برلا بعشل اومضناف

با اومزتلا ،و مهناميإ اونلعأو ، حيسملا لمعب مهاياطخ نارفغ نأ اوكردأو
ةبترتملا تاعبتلا لوبقو تايلوئسملا لمحو ، نينمؤملا ةعامجب طابتر ال
ةداهشلا ةيلوئسمو (1وك28:11) سفنلا ناحتما نم ، طابتر اذهاال ىلع

(1وك6:11). ةزاركلا و
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، نيدلا ولا نطول األفطلا ءامتنا قح هبشت ةيدومعملا نأ انيأر امكو
يف ىوس ةنطاوملا تايلوئسمو تازايتمإ سرامي ال لفطلا ناك نإو

هتازايتمإب ينابرلا ءاشعلا نم لوانتلا نوكي كلذك القح، تقو
قئاقحلا هذه هدامع قبس نم اهيف كردي يتلا نسلا يف هتايلوئسمو

كلذ. اوعاري نأ نيدلا ولا ىلعو
مهتجاحب نوسحي نيذلا مه ةدئاملا نم نولوانتي نم نأ نمؤنو

نأ ةسينكلا ىلعف كلذلو ، مهتايح الح صإ يف نوبغريو مهناميإ ةيوقتل
طيبثتل هللا،ال ةملك ءوض يف سفنلا ناحتما عجشتو ، نيبئاتلا عجشت

يفاإلص ةقداصلا ةبغرلا نم دكأتلل نكلو ، لوانتلا نع عانتم واال ممهلا
هللا. ةمعن ىلع سسأتي هنكلو انتاوذ نم عبني ال قاقحتس الح،فاال

نوزيمي ال نم عم نواهتت ال نأ ةسينكلا ىلع هنأ اًضيأ نمؤن اننأ إال
نولماعتيف ، ةدئاملا نم لوانتلا ةميقو ىنعم نوكردي ال ،يأ برلا دسج

بجي ام انل فشكي ينابرلا ءاشعلا نأ نمؤن نحنف . فافختساب اهعم
لك يف نينمؤملا ةعامجبو ، برلا ب انتق عال يف انتايح هيلع نوكت نأ
ءادفلا لمع نع سانلا ثّدحنو (1طب9:2) ةمعنلا لضفل دهشنف ، ناكم

ً(1وك26:11). ال معو وقالً

يحيسملا ءاجرلا : تايورخ األ ناشب انناميإ

ةماعلا ةمايقلا
(اد2:12؛وي29،28:5؛ رشبلا عيمجل ةماع ةمايق كلا نه نأ نمؤن

ءيجي ذإ ةماع ةنونيد كلا نهو (27:9 بع 15:24؛1وك12:15ـ22؛ عأ
(وي27،22:5؛عأ31:17؛ تاوم واأل ءايح األ نيديل دجمب ةيناث حيسملا

2وك10:5).

ةمايقلا ـحو يسملا
حيسملا يف انل يذلا ءاجرلا ساسأ ىلع ةمايقلا رظتنن اننأ نمؤنو

اآلن،فال نودقري نيذلا وأ انوقبس نيذلا نيدقارلا ةهج نم عوسي
(1وك19:15؛ ءاجرلا اذه مهيدل سيل نمم رشبلا نم انريغك نزحن

برلا لوح نينمؤمك عمتجن انئابحأ لا قتنا دنعف كلذلو (13:4 ست 1
أللج تاولص ميقُن ال نحنف هللا، ةملك انل همدقت امم ةيزعت ةمدخ يف
نع انب دعتبي امم ّمهن بؤن وال تاراكذت وال تازانج وال نيلقتنملا

. سدقلا حورلا لمعب هللا ةملك اهمدقت يتلا تايزعتلا
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يذلا حيسملا وه هساسأ ةمايقللو تومللو ةايحلل حيحصلا انمهفف
اناك ناذللا ضومغلا المو ظلا ليجن اإل ةلا سرب ددبو ، توملا لطبأ

هتمايقو هتومف (يأ14:14؛2يت10:1) دولخلا و ةايحلا ب ناطيحي
هدوعوو هتمايقف اآليت. رهدلا ةايح يه امو توملا وه ام انل ناحضوت

(وي40،39:6؛وي26،25:11؛وي1:14ـ6؛ ةمايقلل انمهفل ساس يهاأل
ور9،8:14).

(1وك19:15)ف ناكم وأ نامز هدحي ال يحيسملا ءاجرلا نأ نمؤنو
(يف20:3؛ ضر األ ىلع نوشيعي مهو ىتح ءامسلا ونطاوم نونمؤملا

ةمايقلا ب أدبت ةيدب األ ةايحلا وأ اآليت رهدلا ةايح نأ نمؤنو 2وك6:5).
5:2؛وي17: فأ (وي25:5؛ برلا ب ةقيثولا ةفرعملا ،و ةيطخلا توم نم

لمتكت اهنكلو ، توملا ب يهتنت ال يهو هللا، عم ةايح ةيدب األ ةايحلا 3)ف
نع نينمؤملا ةعامج هدعب نمو حيسملا ثدحتي كلذلو ، دسجلا ةمايقب
،13:4 ست (وي11:11؛1وك51:15؛1 ةمايقلل اًراظتنا داقرك توملا

.(14

.ف دسجلا ءانفو سفنلا دولخ نع انثدحت هللاال ةملك نأ نمؤنو
ةلماكتم ةدحاو ةدحو يهو ، اًعيمج هللا اهقلخ دسجلا و سفنلا و حورلا

هنأو ، داسج األ ةمايقب نمؤن كلذلو . صخشك ناسن اإل اهنم نوكتي
(ور23:8). نينمؤملا ءادف لمتكي كلذب

ـة مايقلا ـد سج
دسجو ةايحلا هذه يف رشبلا داسجأ نيب طابترا كلا نه نأ نمؤن
يتلا ةتبنلا و اهتعارز متي يتلا ةبحلا ب سدقملا باتكلا ههبشي ، ةمايقلا
باتكلا نأ امك (1وك1:5) ءانبلا و ةميخلا (1وك5:15ـ443)وأ ومنت
دسجل اًهباشم نوكيس نينمؤملل ةمايقلا دسج نأ انربخي سدقملا

(يف21:3؛1وي2:3). ماقملا حيسملا
امم ريثكلا كلا نه نأ ىرخ األ ةيحانلا نم انركذت هللا ةملك نأ نمؤنو

(ور24:8؛1وك12:13) ةايحلا هذه يف اًمامت هكردن نأ عيطتسن ال
.(1:11 بع (وي2:14؛ ةقثلا ةايح ايحن اننكلو

اآليت رهدلا ةايح
ةايح اهنأو (ؤر4،3:22) ةمدخ ةايح اآليت رهدلا ةايح نأ نمؤن

هللا. ةرضح يفو (وي1:14ـ3) حيسملا نوكي ثيح
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كرابملا ءاجرلا
اهيف يعيد ، ةغَّرفم ةقلح يف ريست ال خيراتلا ثادحأ نأ نمؤن
،وأ ةيئاوشعلا ب فصتت ال خيراتلا ثادحأ نأ نمؤن امك . هسفن خيراتلا
وحن هثادحأ دوقيو خيراتلا بر فهللاوه . ىضوفب يهتني خيراتلا نإ

هللا لماعت خيراتو اهلك. ةقيلخلل ،لب ةيناسن لإل هدصاقم ققحي فده
األ ءايلا و وهاألفل ألهن تأدب هنم يذلا كاذ يف همامت غلبي ةقيلخلا عم
ءايش لكاأل هلو هبو هنم يذلا وهو واآلرِخ(ؤر17،11:1؛13:22)، لو
يف اهريغو هيسآم و هحارفأ لكب يضمي ال خيراتلا (ور36:11).ف

. ةياهن بال ةيرارمتسا

يه هدوعصو هتمايقو هتومو هتايحو حيسملا يمالد نأ نمؤن امكو
هنم عنصت ل ثولملا انيضام اهيلإ مض ن يتلا يهو ، يضاملا ثادحأ مهأ

ج حيسملا نأ يه رضاحلا يف ةقيقح مهأ نأ نمؤن امكو ؛ ةديدج ةايح
لكاأل مامزب اًكسمم ، نوكلا ىلع كلميو انيف، عفشي اآلب نيمي نع ُسلا
مهأ نأ نمؤن اننإف هللا(وك3:3) يف هعم ةئبتخم انتايح الً عاج روم

حيسملا ءيجم وه لبقتسملا يف هرظتننو هب لغشنن نأ بجي ثدح
9:2–11؛ؤر5:1– (يف اًكلمو اًبر عيمجلل نلعتسُي ،ذإ دجمب ةيناث

(يت13:2). هيلإ نونمؤملا علطتي يذلا كرابملا ءاجرلا وه اذهف (7
فاطتخ الن…اال عتس ،اال روهظلا ، ءيج ملا

ظافلأب ةيناث حيسملا ءيجم نع ثدحتي ديدجلا دهعلا نأ نمؤنو
:4 ست (1وك23:15؛1 يصخشلا دجاوتلا ىنعمب ءيجملا اهنم ةفلتخم

ىنعمب روهظلا 7:1؛1طب13،7:1)؛و ست الن(2 عتس 15؛عي7:5)؛واال
ءيجملا ىنعمب روهظلا كلذكو 14:6؛2يت1:4) (1يت ديجملا روهظلا

نم لا االقتن ىنعمب نايت 2:3)؛واإل (وك4:3؛1طب4:5؛1وي رهاظلا
(ؤر25:2). لوصولا ىنعمب ءيجملا (ول13:19)؛و رخآ ناكم ىلإ ناكم

لصاف نود ، ةدحاو ةقيقح نع رِّبعت اهنأ إال تادرفملا هذه ددعت مغرو
ودعي ال نايت اإل نعو ، روهظلا نعو ، ءيجملا نع ثيدحلا .ف اهنيب ينمز
روص يف دحاو ثدح ىلإ ريشت ةفدارتم تادرفم مادختسا هنوك
اًضيأ نراق ،44:24 تم 37:24؛ول30،26:17؛ (تم ةددعتم لا كشأو

ول كبتري ةسدقملا ةملكلا ريسفت نإف كلذلو 8:2؛1وي28:2) ست 2
. تاريبعتلا هذه نيب تاف ال تخا فشتكن نأ انلواح

ءيجم دنع نيدقارلا ةمايقو نينمؤملا فاطتخا نأ نمؤن نحنف
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ءيجملا .ف نورخ اآل امهب يردي نأ نود اًرس، ناثدحي ال ةيناث برلا
(16:4 ست 11:1؛1 (عأ ديجم ينلع ءيجمو ، يصخ ش ءيجم يناثلا

فورعم ريغ وهف هئيجم دعوم ،امأ ناطلسو ةوقب اًرصتنم يتأيس وهف
رهسلل نينمؤملا وعدي امم رشبلا تاعقوت لك تغابيو 36:24)لب (تم

2:5ـ7). ست 42:24؛رم33:13؛1 (تم لصاوتملا

تاوبنلا و يناثلا ءيج ملا
، عقتس ثادحأب لغشنن ألن انعفدي ال كرابملا ءاجرلا اذه نأ نمؤنو

كلذل .(11:1 (وي3:14؛عأ دعو امك يتأيس صخش ىلإ علطتن ألن لب
ضعبو ةيخيرات ثداوح نيب طبرن ألن انمامتها هجون ال نحنف
دعوم اهساسأ ىلع ددحن ةينمز لوادج ىلإ لصنل ةيباتكلا تارابعلا
اندعبُي فوس هنكلو ، يرشبلا لوضفلا عبشُي دق اذه لثم نإ . ءيجملا
كولسلا يف الح 13:19)واصل (ول ةيحيسملا ةلا كولا يف طاشنلا نع

، فورظلا ةفاك يف حرفلا 3:3؛2طب14،11:3)و (يت12:2-14؛1وي
دربت ذإو (يت13:2؛ؤر20:22). ءيجملا كلذل مئاد عقوتو قوش يف

نينمؤمك انعفدي يناثلا ءيجملا نإف (12:24 (تم نيريثكلا ةبحم
42:24؛13:25؛رم35،33:13؛ول21: (تم ةرمتسملا ةظقيلا و رهسلل
ةايح يف ةيلمعلا تاقيبطتلا ةفاكو 2:5-6؛ؤر15:16،3:3) ست 36؛1
هتوخأ صخش يف همدخن نحنو ةزاركلا و ةبحملا و ةعاطلا و نامي اإل

. لمعلا هلبكلاالمبو دهشنو (40:25 (تم هتاوخأو

تاباتك يف يناثلا ءيجملا نع انثدحي سدقملا باتكلا نأ نمؤنو
رفسو لا يناد رفسك نكام األ ضعب يف ةيوؤر تاباتك يفو اًنايحأ ةيوبن
سردن نحنو اننويع بصن اذه عضن نأ انيلع بجيف كلذلو . ايؤرلا

يف اهعم لماعتلا نكمي ال ةيوؤرلا تاباتكلا .ف يناثلا ءيجملا عوضوم
بجوتسي ةسدقملا ةملكلل حيحصلا ريسفتلا نأ امك ، ةيفرحلا اهيناعم

خ نم ددحن اهنيعب تارابع لكك،العم سدقملا باتكلا عم لماعتن نأ
. باتكلا لكل اًنيعم اًمهف الاهل

(ور نينم ؤملا لك ديجمتو خالص لمتكي يناثلا ءيجملا هنأب نمؤنو
ىلع اوحبصيل 7:4–15؛ؤر7:19) ست 21:8؛ور32:11؛1
لك ررحت لمتكيو 21:3)،لب يف ،49:15 (1وك حيسملا ةروص
نما قَتعُتل هللا، ءانبأ نأيُنلع ةفهلو بُّقرت يف رظتنت يتلا ، ةقيلخلا
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"(ور21،19:8). ءيش "ال ىلإ يهتنت ال ىتح ، ءانفلا ناطلسل دابعتس ال

اهيف رخأتي ةنسو مويو ةعاس لك ركشب لبقن اننإف نينمؤمكو
نم ديزم ميدقتو ة، اطخلل ةبوتلا ةصرف ةحات إل ةيناث حيسملا ءيجم
لك يفو هللا(2طب9:3). ةمعن عم بواجتلا ليج،و باإلن ةزاركلل صرفلا
اإلد دودحو " فيرعتلا " دودح زواجتي يحيسملا ء اجرلا نأ نمؤن اذه

(ور24:8؛1وك9:2). كار

ناك دقف هلسنلو ميهارب إل برلا دوعوو ميدقلا دهعلا تاوبن امأ
ةلا سرل كلذو .(8،7:7 (ثت هتمعنو هتبحم ساسأ ىلع مهل هللا رايتخا

ميهاربإ يف هنأ حيرص برلا دعوف يلا، عتلل وال لا لالزعن يمرت ال ةصاخ
اًرون برلا بعش نوكي نأو (كت3:12) ملا علا بوعش عيمج كرابتت
ةعاطلا ب ةطورشم تناك برلا دوعو لكو (6:42 (شإ ىرخ األ بوعشلل

ءاج ذإو 1:4؛10،9:7) ثت رخ6،5:19؛ (كت1:17؛ برلل ةنام واأل
هللا، دهع عوضوم (1:1 "(تم ميهاربإ "،"نبا دواد "نبا حيسملا

لصاوفلا تلا زو (لغ16:3) ميدقلا دهعلا دوعو لك هيف تققحت
نكمأ لب 14:2ـ16) (فأ دوهيلا ريغو دوهيلا نيب زييمتلا يهتناو
ديدجلا هللا ليئارسإ مهرابتعاب ةسينكلا و نينمؤملا نع ثيدحلا

هبعش يف ققحتي نأ رظتني هللا ناك ام مهيف ققحتيو (لغ16:6)
(رخ6،5:19؛1طب10،9:2). ميدقلا

ةماعلا ةنونيدلا و ةماعلا ةمايقلا
ناطلسو ةوقب يتأي امنإف ،ٍ دجمب ةيناث يتأي ذإ حيسملا نأ نمؤن

(وي3: باقعلا ىلإ اًنايحأ ريشت تناك نإو ، ةنونيدلا .و عيمجلا نيديل
ءازجلا وأ ةبساحملا وأ ءاضقلا اًضيأ ينعت اهنأ 17–19؛ور1:8)إال

.(31:25 تم 27:9؛ بع ) باقعلل وأ باوثل ل ءاوس

ةنونيدلا نيقي
حيسملل يناثلا ءيجملا دعوم ديدحت دض هللا ةملك انرّذحت ام ردقبو

ةقي قحو ، تاوم األ عيمجل ةماعلا ةمايقلا ةقيقح انل دكؤت ام ردقب ،
41:13ـ43؛31:25-43؛ تم (اد2:12؛ رشبلا عيمجل ةماعلا ةنونيدلا
ةراش اإل هعم عنتمي امم (27:9 بع 15:24؛2وك10:5، وي29:5؛عأ

رارش. األ ءانفب لوقلل (لم1:4) ىلإ

، اهلبقتسم ىلعو ةايحلا رضاح ىلع رثؤي ةنونيدلا نيقي نأ نمؤنو
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لك يف هرود ءادفلا ققحي ألن لا جملا حسفيو ةلا، كولا ةايحل انعفديف
، ايجولونكتلا و ةفرعملا و ملعلا يف مدقت عملا يف اميس ، ةايحلا بناوج

ةايحلا " فده " حبصأ امنيب رسيأو لهسأ ةايحلا " لئاسو " تحبصأف
. نيريثك دلى حضاو ريغو اًضماغ

و ملظلا و رقفلا نع اننويع ضمغن نأ اننكمي ال ةنونيدلا نيقي ءازاو
لثم اءاز اًيبلس اًفقوم فقن ،فال رشبلا ضعب هنم يناعي ام رئاسو رهقلا

.ف تامملا دعب كلذ لك نع مهضّوعت فوس " ءامسلا " نأكو ؤهالء
.(46–41:25 انهواآلن(تم انتايلوئسمب انرّكذت ةنونيدلا

(ور16:2) سانلا رئارس هللا نيدي ةماعلا ةمايقلا يف هنأ نمؤنو
يئاهنلا هللا فده ىلإ ريشت ةنونيدلا (1وك5:4).و بولقلا ءارآ رهظُيو
ةيدبأ ةنونيدل ءادع األ عيمج حيسملا حرطي ثيح ، فدهلا اذه الن عإو

(1وك25:15؛ؤر19:19–21؛ رشلا يوق ىلع اًيئاهن ًءاضق اهيف يضقي
(10:20

ةنونيدلا و نونمؤملا
نينمؤملا نحن هجاون ال ةماعلا ةنونيدلا و ةماعلا ةمايقلا ءوض يفو

فقومك انلخاد نم عبنت ةعاجش ىلإ اًدانتسا تابوعصلا و لكاشملا
ةياغو فدهو ةطخ كلا نه نأب قثاولا ةعاجشب امنكلو داج؛ يدوجو

يف ىتح ينميلا انديب كسمي وهو هعم اًمئاد اننوكلو هذه، لك ءارو نم
ةكرابملا هتطخ اودسفي نأ رارش واأل رشلل نكمي لا،وال األوح كلحأ

.(10:4 شإ (زم4:2؛23:73؛

يذلا وه نايدلا ،ف ةعوفرم سوؤرب ّنا يدلا نورظتني نونمؤملا و
عمهن لا زأو مهلج أل نيد نأأُ قبس يذلا وهو ، ماقو مهلج أل تام

.(2كو21:5). ةنعللا
، نيرخ اآل نيدن ال نحنف كلذلو . هدحو برلل يه ةنونيدلا نأ نمؤنو
.(تم اهيلي امو ةنونيدلا فصو يف لسرتسن ،وال ثادح األ قبتسن وال
نود ئاحالً فقي ال اذه 5:4).إالنأ 10:14-15؛1وك 1:7؛ور

-15:18 (تم يباجي اإل ةسينكلا رودو ءانبلا دقنلا و ةيوخ األ ةحراصملا
عم2وك5:2ـ8؛يت15:2). 17،ول4،3:17؛ور13:14؛1وك1:5ـ5

حيسملا ةحيبذ ةيافكب خسارلا نامي اإل نم الاًق طنا هنأ نمؤنو
نإف 26:9؛10:10)، بع لوألدب( ةدحاو ةرم اهمدق يتلا ةيرافكلا
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اًمئاد نوكت نأ بجي ةنونيدلا نع ثيدحلا يف ةيزكرملا ةقيقحلا
هللا ةيطع يه يتلا ، ةمعنلا وهب امنإ نمؤملا خالص نأو ، ةمعنلا ةقيقح
الصال 8:2)فخلا .(فأ ةيناجملا هللا ةيطع اًضيأ وه يذلا ، نامي باإل

رمثلا يه ةحلا صلا األمعلا تناك نإو ، ةحلا صلا لألمعلا ةجيتن ققحتي
امك .(9،8:2 فأ (لغ1:3-14؛ دحأ رختفي ال ىتح الص، خلل يعيبطلا
اذه نم لقتنيو سالم، يف ايحي نمؤملا لعجي ةمعنلا الصب خلا نأ

ةيحورلا تاكربلا و .(ور1:5؛2يت12:1). نيقيو ةقث يف ملا علا
و متخلا مهل مدقي نينمؤملا يف سدقلا حورلا ىنكس ،لب ةفلتخملا
نم نوفاخي وال رضاحلا يف مهنيقي تبثيو مهتقث دطوتتف ، نوبرعلا

14،13:1؛ور1:8). .(فأ لبقتسملا يف ةنونيد

،(عأ7: برلا يف نودقري نيلقتنملا نينمؤملا نأ نمؤن نحنف كلذلو
13:4-15؛وي11:11) ست 60؛1،36:13وك51،20،18،6:15؛1
هللا(ول19:16 ةرضح يف دجاوتلا نوربتخيو هب اونمآ ام مهل ققحتيف
نم نولقتنيف عأ59:7) يف24-22:1، -31؛ول43:23؛2وك8:5؛

مهداهج يهتنيف ةرصتنملا ةسينكلا ىلإ ةدهاجملا ةسينكلا
ةمايقلا يف مهجاهتباو مهحرف لمتكي نأ ىلإ مهباعتأ نم نوحيرتسيو

8،7:4؛ يف21:1-25؛2يت .(ول43،42:23؛ ةماعلا ةنونيدلا و ةماعلا
ؤر13:14).

ةلا كولا ىدم مييقتل يه امنإ نينمؤملل ةبسنلا ب ةنونيدلا نأ نمؤنو
.(ور10:14-12؛1وك9:3-15؛1وك5:4؛1وك15: تآفاكملا ميدقتو

لمتكيو . مهلا قتنا دعب تأدب يتلا ، مهتداعس نينمؤملل لمتكتف (41
يف اًعم نينمؤملا دجاوتو هللا. توكلم وه يذلا " يدفملا عمتجملا "

(ؤر8-6:19). نينمؤملل ةقيقحلا ةداعسلا لا متكا هللاوه ةرضح

ىلع ةنونيدلا يف انيلإ رظني ال برلا نأ نينمؤمك انعجشي اممو
:7 (تم ةلا كولا يف انتنامأ ىدم ىلع ،لب ةايحلا يف هانزجنأ ام ساسأ

23-21؛ؤر10:2).

فقاوملا مسحو نولقتنملا
واأل ةقداصلا هللا دوعوو ةسدقملا هللا ةملك ساسأ ىلع هنأ نمؤنو
ىلإ نوجاتحي ال نيلقتنملا نينمؤملا نإف هللا، ةمعن ىلع اًدامتعاو ةنيم
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و تاولص ،وأ نينمؤملا دارفأ تاولصل وأمالةكئ،وال نيسيدق ةعافش
اوربتخيل ، مهمساب مدقت تاناسحإ وأ تاقدص ،وأ ةسينكلا ت امدخ

األ هتعافشو لماكلا يرافكلا حيسملا لمعف . ةلماكلا ةداعسلا و ةحارلا
الم(1يت2: وسلا نانئمط واال يفاكلا نامضلا امهيف نينمؤملا يف ةديك

قلقلا دوسي هذه، نع اًديعبو 25،24:7؛10:10؛1وي2:1). بع 5؛
ةيناسن اإل مهتعيبط عفادب ، رشبلا هلذبي دق ام لك مغر ، رارقتس اال مدعو

. ةيناجملا ةمعنلا لوبق عم قفاوتت ال يتلا

ناكم نع ثيدحلل لا جم ال هنأ قثن ساس األ سفن ىلع اننأ امك
مهتايح تباش نيذلا نينمؤملا وأ نيدمعملا ريغ األفطلا هيلإ بهذي

، رصقت دقو لوطت دق تاباذع قيرط نع هيف اورهطتيل ، تافعضلا ضعب
ءايح األ اهمدقي ٍ تاولصو ٍ ةحلا ص ٍٍ ألمعلا خالاهل نوجاتحي

ا وزجنأ مهنإ ُقلا ي نيسيدق ةعافشو مالةكئ، ةعافشلو ، مهنع ةباين
حيتي امم ، نينمؤملا رئاس نم هللا هبلط ي امع ديزي ام مهتايح يف
ىلع نيلقتنملل ققحت نأ ، اهتاسراممو اهتاولص قيرط نع ةسينكلل

نأا نمؤن اننإف . هترتف ريصقتو مهباذع فيفخت " دئاوزلا " هذه ساسأ
وأ ميلعت لكو (9:13 بع ) ةمعنلا ساسأ وه نيتملا خسارلا ساس أل
يف نمؤملا كرتيو ، ةيحان نم هللا دجم شدخي كلذ نع اًديعب ةسرامم
ىرخ. األ ةيحانلا نم ةمعنلا نيقي نع اًديعب رارقتس اال مدعو عزفلا حلا

داهجلا ةايح نيب نينمؤملل الً صاف اًدح عضي ذإ توملا نأ نمؤنو
. نيلقتنملا نينمؤملا ةعامجل ىتلا ةيدب األ ةحارلا ةايحو ، ضر األ يف

فقاوملا مسحت و ةبوتلا باب قَلغُي ذإ رارش ًلأل ال صاف اًدح عضي هنإف
25:10؛ول19:16–31). (تم

نع دعبلا حلا نوربتخي اونمؤي ملو ليجن ةلااإل سر مهتلصو نمف
اإل ةبحملا رادقم نوكرديو هب، اونمؤي نأ اوضفر ام مهل ققحتيف هللا،
(رم43،48:9؛ هنيعب يدب األ باذعلا وه اذهو . اهوضفر يتلا ةيهل
وأ مالةكئ ةعافشل نكمي 9،8:1)وال ست 28:10؛ول2،31-19:16 تم

عفن. يأب مهيلع دوعت نأ تانسح وأ تاولص وأ نيسيدق

ثيح رارش لأل اًريذحت مدقت ةماعلا ةنونيدلا ةقيقح نأ نمؤنو
ىوقتلا تاجرد نم اوغلب امهم نامي اإل ءايعدأ لك ةقيقح برلا فشكي

رظني برلا 23:7-21)ف تم ) رشبلا رهبُت دق ىتلا واألمعلا ةيرهاظلا
(رم43،48:9؛ يدبأ مساح رارش باأل اقعو (7:16 مص 1) بلقلا ىلإ
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.(28:10 تم

(لغ3:6-5؛ ةيدرف ةيصخش حلااالتعالةق لك يف وعلاالةق
ةحاتملا ةصرفلا عّيضي نأ نم ناسنإ لك هللا ةملك رذحتو ور12:14)

32:12؛2وك10:5؛ تم 1:2-3؛ بع ) رركتت وال ةايحلا هذه يف هل
.(27:9 بع

هللا مهلماعي ليجن ةلااإل سر مهيلإ لصت مل نم هللانأ ةملك انمّلعتو
كرتن نأ انيلعو (ور19:1-23؛15،14:2) مهيلإ لصو يذلا رونلا ردقب

(1وك5:4). برلا مكحل اذه

حيسملل يئاهنلا كلملا

: توكلملا سسأ اًدسجتم انضرأ ىلإ حيسملا ءي جمب هنأ نمؤن
31:13؛رم30:4). (تم تاوامسلا توكلم وه وه هللايذل توكلم

األ ةكلمملا نع اًديعب راظن األ لّوحي نأ يف أدب كلذب هنأ نمؤنو
اذه نم سيل وه ام ىلإ هرصع يف راكف األ لغشت تناك ىتلا ةيضر
لك ضفرن اننإف كلذلو (وي36:18). يضرأ وه امع اًديعبو ملا علا
، اًينمز اًكلم اهيف وه جّوتُي ، حيسملل ةيضرأ ةكلمم ىلإ علطتن ألن ةوعد

ةيعارز تارفط اًيفرح اهيف ققحتتو ، يدام شرع ىلع سلجي
4:2؛6:11–9؛17:65–25؛ (شإ كراد اإل قوفت ةيسايسو ةيناويحو
يفا حيسملا ةمعن هققحت ام لكل ةيزمر تاراشإ هذه لكف .(3:4 يم
ّرب وه لب اًبرشو كأالً سيل هللا توكلم .ألن عمتجملا يفو دارف أل

(ور17:14). سدقلا حورلا يف حرفو سوالم
هكلمل نوكي نلف ، دجمب ةين اث هئيجمب حيسملا كلمي ذإ هنأ نمؤنو

نسة ألفل مودي حيسملل ٍكلُم نع ثيدحلا ف كلذلو (ول33:1) ةياهن
رفس يف دري يزمر ثيدح ى، رخأ ثادحأ اهيلتو ةددحم ثادحأ اهقبست
لضن ، ةيوؤر ةغلب بوتكم رفس وهو (ؤر6،5،4،3،2:20) ايؤرلا
فورظ لكل ٍرابتعا نودو ، يفرحلا اهانعمب اهمهفن نأ انلواح ول ليبسلا

. ةباتكلا
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دسجتلا يف حيسمل ءياأللول أدببلاجم يذلا هللا توكلم نأ نمؤنو
ةقيلخلا نإف كلذلو . ةيناث حيسملا ءيج همب مامت غلبيو لمتكي
. ةيناث هئيجم دنع اهتياغ غلبت حيسملا يف تأدب ىتلا ةديدجلا

ققحتي امم روم األ لا متكا ىلإ اًمئاد علطتي يحيسملا ءاجرلا ف
لكاأل ضفرن نحنف كلذلو . هيبأ توكلم يف ةيناث حيسملا ءي جمب

اهريغو ةينيدلا و ةيداصتق واال ةيسايسلا ى وقلا و مظنلا و تايجولدي
لكاآلم قيقحتو ةيلا ثملا نم ةجرد ىلإ ةيرشبلا ب لصت اهنأب يعَّدت ىتلا
و ريوطتلا ىلإ اًمئاد جاتحي ، تقؤم ي ئزج رودب موقت دق هذه لكف لا،

مهريصمل اًرايعمو ةيؤر رصع لك ماكح يطعي نأ بجي امم ديدجتلا
(رم42:10ـ45). ةيئاهنلا مهتيلوئسمو

هسسأ يذلا توكلملا ةرئاد لمشي يئاهنلا حيسملا كلُم نأ نمؤنو
مهنم بغرة نع نينمؤملا بولق يف كلميل ، ءادفلا لمعو هدسجتب
ةدايس اهيلع دوسي اهلك،ذإ ةقيلخلا لمشي بأن لمتكي امك ةرح، ةدارإبو

، نيطايشلا ىتحو تانئاكلا عيمجو رارش واأل هلاألرارب عضخيف ، ّدحُت ال
لك هل عضختو (3:45 (شإ هناطلسو هكلمو هللا دجمب عيمجلا فرتعيف
ـ11؛ 9:2 يف 3:45؛1وك25:15؛ (شإ ةبكر لك هل وثجتو ، يوقلا

.(22:3 22،21:1؛1طب فأ

برو كولملا كلم هنوك ةقيقح لمتكتو اًيئاهن اًكلم حيسملا كلمي ذإو
ةديدجلا ضر واأل ةديدجلا ءامس لا ققحتت (ؤر9:19–16) بابر األ

22:66؛2طب13:3؛ؤر1:21). (شإ


