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سرهفلا
٤.................لوصفةتساهيفوةمدقملا

٤..................بتاكلايف:لوألالصفلا
٤................اهتابتكنمزيف:يناثلالصفلا
٤..............اهتباتكعضوميف:ثلاثلالصفلا
٤..هتراشبيفهبتكامباقولملعرداصميف:عبارلالصفلا
٥......ةراشبلاهذهنماقولةياغيف:سماخلالصفلا
٥..........اقولةراشبصاوخيف:سداسلالصفلا

٦.......................لوألاحاحصألا
٦....................٤ىلإ١عاقولةمدقم
٧......٢٥ىلإ٥عحيسملاقباسانحويداليمبءابنألا
١٢.....٣٨ىلإ٢٦عحيسملادلتاهنأبميرملكالملاريشبت
١٥............٥٦ىلإ٣٩عتاباصيلألميرمةرايز
١٩............٦٦ىلإ٥٧عنادمعملاانحويداليم
٢٠.................٨٠ىلإ٦٧عايركزةحيبست

٢٣.......................يناثلاحاحصألا
٢٣...........٧ىلإ١عمحلتيبيفحيسملاداليم
٢٥.................٢٠ىلإ٨عةاعرلاوةكئالملا
٢٨......٣٩ىلإ٢١علكيهلايفهميدقتوعوسيناتخ
٣٢.................٥٢ىلإ٤٠ععوسيةثادح

٣٥......................ثلاثلاحاحصألا
٣٥..............١٤ىلإ١عنادمعملاانحويةمدخ
٣٨..........١٨ىلإ١٥عحيسملاءيجمبانحويءابنإ
٣٨...............٢٠و١٩عنادمعملاانحوينجس
٣٨..................٢٢و٢١ععوسيةيدومعم
٣٨..................٣٨ىلإ٢٣ععوسيبسن

٤٠.......................عبارلاحاحصألا
٤٠...................١٣ىلإ١ععوسيةبرجت
٤١.............١٥و١٤عليلجلاىلإعوسيباهذ
٤٢...........٣٠ىلإ١٦ععوسيةرصانلالهأضفر
٤٥.........٤١ىلإ٣١عموحانرفكيفعوسيتازجعم
٤٦.......٤٤ىلإ٤٢عكلذدعبهريشبتوعوسيدارفنا

٤٦.....................سماخلاحاحصألا
٤٦.....١١ىلإ١عنيدايصلاةوعدوكمسلاديصةزجعم
٤٨..................١٦ىلإ١٢عصربألاءافش
٤٩..................٢٦ىلإ١٧عجولفملاءافش
٥٠........٣٩ىلإ٢٧عهتيبيفةبطاخملاويوالةوعد

٥١.....................سداسلاحاحصألا
٥١......١١ىلإ١عتبسلاظفحرمأيفدوهيللةرظانملا
عوسيىلإبعشلاعامتجاورشعينثالاباختنا

٥٢........................١٩ىلإ١٢ع
٥٣...............٤٩ىلإ٢٠علبجلاىلعظعولا
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٥٦......................عباسلاحاحصألا
٥٦.........١٠ىلإ١عينامورلاةئملادئاقدبعءافش
٥٧..........١٧ىلإ١١عنييانيفةلمرألانباةماقإ
باطخوعوسيىلإنادمعملاانحويلبقنمنيلوسرءيجم

٥٩...........٣٥ىلإ١٨عكلذرثأىلععوسي
٦٠........٥٠ىلإ٣٦عيسيرفلاتيبيفحيسملانهد

٦٣.......................نماثلاحاحصألا
٦٣.............٣ىلإ١عريشبتللحيسملانالوج
٦٤...................١٥ىلإ٤ععرازلالثم
٦٥..............١٨ىلإ١٦عقحلايعماسلهيبنت
٦٦..........٢١ىلإ١٩عهيلإهتوخإوعوسيمأءيجم
٦٦........٢٥ىلإ٢٢عرحبلاوةفصاعلاعوسينيكست
٦٦......٣٩ىلإ٢٦عةردجنونجمنمنوئيجللاجارخإ
مدلاةفزانلاةأرملاءافشوسريايةنباةماقإ

٦٨........................٥٦ىل٤ع

٦٨......................عساتلاحاحصألا
٦٨.......٦ىلإ١عريشبتللرشعينثالاعوسيلاسرإ
٦٩.................٩ىلإ٧عسدوريهبايترا
هعابشإوةّيربلاىلإمهعمحيسملاباهذوذيمالتلاعوجر

٦٩..............١٧ىلإ١٥عفالآلاةسمخلا
٧٠............٢١ىلإ١٨عحيسملابسرطبفارتعا
٧١..........٢٧ىلإ٢٢عهتمايقوهتومبعوسيءابنإ
٧٢.....................٣٦ىلإ٢٨عيلجتلا
٧٣.............٤٣ىلإ٣٧عنونجملادلولاءافش
٧٣.............٤٥و٤٤عةيناثهتومبعوسيءابنإ
مهايإهميلعتوةسائرلابحىلعهذيمالتحيسملاخيبوت

٧٣..................٤٨ىلإ٤٦ععضاوتلا
٧٤....................٥٠و٤٩عانحويةريغ
٥٦ىلإ٥١عليلجلانمريخألاحيسملاباهذ

٧٤....................)م.ب٢٩ةنس(
مهنملكلهباوجوحيسملااوعبتينأةثالثبلط

٧٦.......................٦٢ىلإ٥٧ع

٧٧.......................رشاعلاحاحصألا
٧٧.........١٦ىلإ١عريشتللنيعبسلاعوسيلاسرإ
٧٩................٢١ىلإ١٧عنيعبسلاعوجر
٨٠....................٢٤ىلإ٢١عوسيحرف
نونحلايرماسلاةصقوهلحيسملاباوجويسومانلالاؤس

٨١......................٣٧ىلإ٢٥ع
٨٥.........٤٢ىلإ٣٨عاثرموميرمتيبيفعوسي

٨٦..................رشعيداحلاحاحصألا
٨٦........٤ىلإ١عةينابرلاةالصلابيناثلاعوسيءابنإ
٨٧..........ىتمةراشبيفيهامكةينابرلاةالصلا
٨٧...........اقولةراشبيفيهامكةينابرلاةالصلا
٨٧..٨ىلإ٥عليللافصتنميفىتأيذلاقيدصلالثم
٨٨.................١٣ىلإ٩عةالصلاةيلعاف
٨٩......٢٦ىلإ١٤عنييسيرفلافيدجتوحيسملاةزجعم
٨٩...............٢٨و٢٧ععوسيلةأرملابيوطت

٩٠.......٣٢ىلإ٢٩عءامسلانمةيآنيلئاسلاباوج
٩٠.......٣٦ىلإ٣٣عةيناحورلانيعلاويوامسلارونلا
نييسيرفللحيسملاخيبوتويسيرفلاتيبيفءاشعلا

٩١.......................٥٤ىلإ٣٧ع

٩٣...................رشعيناثلاحاحصألا
٩٣...........١٢ىلإ١عفوخلاوءايرلانمريذحتلا
٩٥................٢١ىلإ١٣ععمطلانمريذحت
٩٧................٣٤ىلإ٢٢عهللاىلعلاكتالا
٩٨....٤٠ىلإ٣٥عدبعلاوديسلالثمورهسلاىلعثحلا
١٠٠......٥٣ىلإ٤٩صهنيدلملاعلاةمواقمبحيسملاءابنإ
تقولامهزييمتمدعىلعسانلاحيسملاخيبوت

١٠١.......................٥٩ىلإ٥٤ع

١٠٢..................رشعثلاثلاحاحصألا
١٠٢...................٥ىلإ١عنييليلجلالتق
١٠٣................٩ىلإ٦عميقعلاةنيتلالثم
١٠٤......١٧ىلإ١٠عتبسلاموييفةينحنملاةأرملاءافش
١٠٦.................١٩و١٨علدرخلاةبحلثم
١٠٦....................٢١و٢٠عةريمخلالثم
ميلشروأىلإرئاسوهوةيريبيفحيسملاميلاعت

١٠٦..................١٨:١٤صىلإ٢٢ع
١٠٦.......٣٠ىلإ٢٣عنوصلخينيذلاددعنعلاؤس
١٠٨................٣٥ىلإ٣١عسدوريهديدهت

١٠٩...................رشععبارلاحاحصألا
كانهثداوحلاوءاشعلليسيرفتيبىلإحيسملاباهذ

١٠٩...............)٣٠ةنسةيريب(٢٤ىلإ١ع
١١٠............١١ىلإ٧عنيوعدمللعوسيباطخ
١١١...............١٤ىلإ١٢عتيبلابرلباطخ
١١٢..............٢٤ىلإ١٥عميظعلاءاشعلالَثم
ةذملتلاطورشيفعمجللحيسملاباطخ

١١٤.......................٣٥ىلإ٢٤ع

١١٥.................رشعسماخلاحاحصألا
١١٥.....٢و١عةاطخلاهلوبقلحيسملاىلعنييسيرفلارمذت
١١٦...............٧ىلإ٣علاضلافورخلالثم
١١٧...............١٠ىلإ٨عدوقفملامهردلالثم
١١٧................٣٢ىلإ١١علاضلانبالالثم

١٢٢.................رشعسداسلاحاحصألا
١٢٢................١٣ىلإ١عملظلاليكولثم
١٢٦............١٨ىلإ١٤عنييسيرفللحيسملاخيبوت
١٢٧...............٣١ىلإ١٩عرزاعلوينغلالثم

١٣١..................رشععباسلاحاحصألا
١٣١............١٠ىلإ١عهذيمالتلحيسملاتاريذحت
١٣٣...............١٩ىلإ١١عصربةرشعءافش
١٣٥.........٣٧ىلإ٢٠عهللاتوكلمنأشيفميلعت
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١٣٧...................رشعنماثلاحاحصألا
١٣٧.................٨ىلإ١عةحلملاةأرملالثم
١٣٩.............١٤ىلإ٩عراشعلاويسيرفلالثم
١٤١....١٧ىلإ١٥عمهايإهتكرابمولافطأللحيسملالوبق
١٤١.................٣٠ىلإ١٨عينغلاسيئرلا
١٤١..........٣٤ىلإ٣١عهتمايقوهتومبعوسيءابنإ
١٤٢.............٤٣ىلإ٣٥عاحيرأيفىمعأءاربإ

١٤٢...................رشععساتلاحاحصألا
١٤٢...................١٠ىلإ١عراشعلااكز
١٤٤..............٢٧ىلإ١١عءانمألاةرشعلالثم
١٤٧....٤٠ىلإ٢٨عميلشروأىلإاحيرأنمحيسملادوعص
١٤٨..........٤٤ىلإ٤١عميلشروأىلععوسيءاكب
١٤٩..............٤٨ىلإ٤٥عيناثلالكيهلاريهطت

١٤٩.....................نورشعلاحاحصألا
١٤٩....٨ىلإ١عهناطلسنععوسيلدوهيلاءاسؤرلاؤس
١٥٠.............١٩ىلإ٩عنينئاخلانيماركلالثم
١٥٠...............٢٦-٢٠عرصيقلةيزجلاميدقت
١٥٠...........٤٠ىلإ٢٧عنييقودصللعوسيماحفإ
دوادىلإحيسملاةبسننعنييسيرفللعوسيلاؤس

١٥١........................٤٤-٤١ع
١٥١......٤٧ىلإ٤٥نعةبتكلانمهذيمالتحيسملاريذحت

١٥٢...............نورشعلاويداحلاحاحصألا
١٥٢.................٤ىلإ١عناسلفلاوةلمرألا
١٥٢.........٣٦ىلإ٥عميلشروأبارخبعوسيءابنإ
١٥٤..............٣٨و٣٧عحيسملافرصتةيفيك

١٥٤................نورشعلاويناثلاحاحصألا
١٥٤................١٣ىلإ١عحصفللدادعتسالا
١٥٥......................١٨ىلإ١٤عحصفلا
١٥٦...................٢٠و١٩عينابرلاءاشعلا
١٥٧...................٢٣ىلإ٢١عنئاخلااذوهي
١٥٧................٣٠ىلإ٢٤علسرلاةرجاشم
١٥٨........٣٨ىلإ٣١عهايإسرطبراكنإبعوسيءابنإ
١٦٠............٤٦ىلإ٣٩عناتسبلايفعوسيمالآ
١٦١.........٥٣ىلإ٤٧عهيلعصبقلاوعوسيميلست
١٦٢.............٦٢ىلإ٥٤ععويسلسرطبراكنإ
١٦٢.............٦٥ىلإ٦٣عًاليلعوسيبءازهتسالا
١٦٢......٧١ىلإ٦٦عًاحابصسلجملامامأعوسيفوقو

١٦٣...............نورشعلاوثلاثلاحاحصألا
١٦٣....٢٥ىلإ١عسدوريهوسطاليبمامأعوسيفوقو
١٦٦.....................٤٩ىلإ٢٦عبلصلا
١٧١...............٥٦ىلإ٥٠عحيسملادسجنفد

١٧١...............نورشعلاوعبارلاحاحصألا
كلذكسرطبنايتإوربقلاىلإءاسنلانايتإ

١٧١........................١٢ىلإ١ع
ساومعىلإنابهاذامهوناذيملتللحيسملاروهظ

١٧٣.......................٣٥ىلإ١٣ع
١٧٦.....٤٣ىلإ٣٦عميلشروأيفهذيمالتلحيسملاروهظ
١٧٧.....٤٩ىلإ٤٤عهدوعصوهتمايقدعبحيسملاباطخ
١٧٩.................٥٢ىلإ٥٠عحيسملادوعص
نيسمخلاديعلبقوحيسملادوعصدعبلسرلالاح

١٨٠...........................٥٣ع



لوصفةتساهيفوةمدقملا

بتاكلايف:لوألالصفلا
وأسوناقولرصتخماذههمساواقولةراشبلاهذهبتاك

٤:١٤يسولوك(تارمثالثلئاسرلايفركُذ.سويلسول
لامعأرفسبتاكوهو.)٢٤نوميلفو٤:١١سواثوميت٢و
اوداهنمملبًاليصأًايدوهينكيملهنأمهضعبلاق.لسرلا
يفهباحصأركذامدنعسلوبنألءالخداومُسوممألانم
ناتخلانماوسيلنيذلاوًالصأناتخلانمنيذلاةيمور
لباق(نيرخآلاعمهركذلبنيلوألاعماقولركذيملكلذك
هنأىلعةلدأةدعانلو.)٤:١٤يسولوكعم٤:١١يسولوك
دوهيلادئاوعلكبًاملاعناكهنأاهنم.ًاليخدناك
ىلعبعشلااوجيهامدنعدوهيلانأاهنمو.مهسوقطو
نمًادحاوهعملخدأهنألكلذاوتأامنإميلشروأيفسلوب
نكلو.)٢١:٢٧لامعأ(يسسفألاسوميفورتوهوممألا
ملولوهنأشنمءيشبهيلعدحأضرتعيملوهعمناكاقول
.هنعاوتكسيملًانتتخمًاليخدنكي

يسولوكلهألسلوبلوقنمرهظامكًابيبطناكو
هليجنإيفهركذامبنيعدهاشنكيملو)٤:١٤يسولوك(
يفءاجامليلدبهراشتنالوأنمليجنإللًامداخالو
.هتدهاشمىلعهركذامىنبدقناكالإو)١:٢اقول(همالك

هركذلوأو.رصنتنمديىلعالورصنتىّتمملعُيملو
:١٦لامعأ(ساورتيفسلوببهعامتجادنعناكباتكلايف
همسابكلانهحرصُيملو.ةينودكمىلإهقفارمثنمو.)١٠
نأانبلط«هلوقكًالبقهئابنإيفاملًافالخملكتملاريمضبلب
ًالبقهلسرأسلوبنأمهضعبنظو.»ةينودكمىلإجرخن
ناكهنألوكلانههرصنتأبنركذيملهنألريشبتللساورتىلإ
ةدملكسلوبعماقوليقب.نينمؤملاهئاقفررئاسكهدمتعي
اهنعسلوبرفسةدميبليفيفًايقابلزيملويبليفبهتماقإ
ملكتلاةغيصنعرفسلاكلذىلعهمالكيفلدعهنأليلدب
ىلإساورتيفهمالكنمقبساملًافالخةبيغلاةغيصىلإ
.)١٧:١لامعأ(يبليفهغولب

سلوبعوجردعبيبليفنمهجورخدنعسلوبقفارمث
يقباقولنأرهاظلاف.)٢٠:٥لامعأ(ثلاثلاهرفسيفاهيلإ
ثلاثلاهرفسىلإيناثلاسلوبرفسنميبليفيفًارشبم
.م٥٩-٥١نميأنينسعبسوحنكلذو

ميلشروأوةيرصيقوروصوستيليمىلإسلوبقفارو
.)١٨و٢١:١٧و٢٠:٥لامعأ(

لَسْرَأ«سوثنروكلهأىلإهبتكاميفسلوبلاق
ْ
ُهَعَماَن

يفُهُحْدَميِذَّـلٱَخَألٱ يفِليِجْنِإلٱِ لٱِعيَِمجِ
ْ

َسْيَلَو.ِسِئاَنَك

لٱَنِمًاضْيَأٌبَخَتْنُمَوُهْلَب،ْطَقَفَكِلٰذ
ْ

يفاَنَلًاقيِفَرِسِئاَنَك ِ
ةلاسرلاهذهقحلميفو.)١٩-٨:١٦سوثنروك٢(»ِرَفَّـسلٱ
سطيتديىلعيبليفنمتلسرأ«هتمجرتامةينانويلايف
ةدمسلوبعمناكو.هيلإراشملاخألاوهاقولنوكيف»اقولو
.)٢٤:٢٣لامعأ(نيتنسوحنيهوةيرصيقيفهنجس
٢٧:١لامعأ(ةيمورىلإًاريسأقلطنموهوسلوبقفارو
٤:١٤يسولوك(لوألاهنجسةدملكهعميقبو.)٢٨:١٦و
ىلإةيناثلاهتلاسربتكسلوبنأانبسحاذإو.)٢٤نوميلفو
حجرملاوهامكةيموريفيناثلاهنجسةدميفسواثوميت
:٤سواثوميت٢(هداهجةياهنىلإسلوبعميقباقولنأجتن
.سلوبتومدعبهربخنمنيقيلاانلسيلو.)١١

»بيبحلابيبطلا«وههنأهتهجنمانتفرعمةصالخو
يفهكيرشوسلوبلصلخملاقيدصلاهنأو.)٤:١١يسولوك(
.لسرلالامعأرفسوةثلاثلاةراشبلابتاكو.همالآوهباعتأ
نيعبسلادحأهنأوةيكاطنأيفدلُوهنأمهضعبلوقامأو
نيذيملتلادحأناكهنأوريشبتللحيسملامهلسرأنيذلا
ناكهنأوساومعىلإهتمايقدعبعوسيامهقفارنيذللا
نانويلادالبيفًاديهشتامهنأوركُذامىلعةوالعًاروصم
.هيلعليلدالف

اهتابتكنمزيف:يناثلالصفلا
حاحصألانألميلشروأبارخلبقةراشبلاهذهتبتُك

خيراتالميلشروأبارخبةءوبنبتُكاهنمنيرشعلاويداحلا
.)١:١لامعأ(لسرلالامعأرفسلبقتبتكو.ىضمرمأ
ةيموريفسلوبنجسةدمبتُكلامعألارفسنأحجرألاو
:٢٨لامعأ(نجسلاكلذةياهنركذبيهتنيسلوبخيراتنأل
ةراشبلاهذهنأةيجتنلاو.م٦٣ةنسكلذناكو)٣١و٣٠
.م٦٠و٥٨ةنسنيبتبتُك

اهتباتكعضوميف:ثلاثلالصفلا
وهةباتكلاكلتعضومنأاهتباتكنمزيفليقاممانل
هنأريشبلامالكنمحضتيو.سلوبنجسثيحةيرصيق
قلعتياملكنعثحبللطئاسولالكهتباتكدنعهلناك
اودهاشنيذلاسانلاةهجاوملوةيضرألاحيسملاةايحب
.اوربتخاو

يفهبتكامباقولملعرداصميف:عبارلالصفلا
هتراشب

تافلؤمناكهنأهتصالخامهتراشبةمدقميفاقوللاق
تافلؤملاكلتنأهمالكنمرهظيوحيسملاةريسيفةريثك
فوقولايفدوهجملاغرفتساهنأواهبقوثومريغةصقانتناك
ملهنأىلعانلدياذهو.ثداوحلالامكورمألاةقيقحىلع
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هتراشبيفلخدأناكالإوسقرموىّتميتراشبىلعفقي
الو.هنلعأيذلاهدصققفوكلذنألاهاركذيتلاثداوحلا
بتكانحوينألانحويهبتكامعذخأدقنوكينأهنكمي
هنكلثداوحلانمهبأبنأامبنيعدهاشهنأعديملو.هدعب

ىلعاوفقوونيعدوهشاوناكنممكلذنعثحبهنأبحرص
.نيقيلا

داشرإببتكاقولنأنولوألانويحيسملانوخرؤملاقفتاو
نمًاريثكدافتساهنأيفبيرالوهميلعتولوسرلاسلوب
ميلاعتةصالخهتراشبنأوهلًاقيفرناكهنألسلوبميلاعت
النكلو.يلوسرساسأىلعةنيبميهًاذإفلوسرلاكلذ
هذخأامىلعةروصقمتناكهتفرعمنأبمكحلاىلإليبس
نعذخأهنأانلققحتهتراشبةمدقمو.هدحوسلوبنع
يفهبأبنأامذخأهنأنمبجعالو.نيريثكدوهش
نعوأاهسفنعوسيمأميرمنعىلوألاةثالثلاتاحاحصألا
يفةراشبلاهذهبتكهنأحجرألاواهنمهوعمسنيذلا
ميلشروأوةنيدملاهذهنيبةفاسملاو.هانركذامكةيرصيق
ميلشروأىلإبهذيهنأنمهعنمياممنكتملفةبيرق
امهيفميقيناكنيتللانيتنسلاءانثأيفميرمبطاخيو
.ةيرصيقب

يفسلوبميلعتواقولميلعتنيبةهباشملارهظتامرثكأو
عم٢٠و٢٢:١٩اقوللباق(ينابرلاءاشعلاىلعمالكلا
عم٢٧و٢٤:٢٦اقولًاضيألباقو٢٥-١١:٢٣سوثنروك١
.)١٥:٣سوثنروك١

ناكهنأيفحدقيالهتراشبرداصمنمهانركذاملكو
.ماهلإلانعهينغيالوسدقلاحورلابًامهلم

ةراشبلاهذهنماقولةياغيف:سماخلالصفلا
لجرةدافإلتبتُكاهنأةراشبلاهذهةمدقمنمرهظي

لكلماعمساسليفواثنأمهضعبنظو.سليفواثهمسا
اذهيفانينكلوهللابحمةينانويلايفهانعمنأليحيسم
بترلابابرأبصتخيناكتعنلااذهنإفزيزعلابهتعننظلا
ًاذإف.)٢٤:٣لامعأ(لامعألارفسنمرهظيامكةيسايسلا
ةيدوهيلالهأنمنكيملهنأنيبتيوهنيعبصخشسليفواث
نمناكولوهتراشبيفةروكذملانكامألانماقولهلهرسفامل
امركُذاملاثمأو.كلذىلإجاتحاامضرألاكلتلهأ
٤:٣١صموحانرفكو١:٢٦صةرصانلارمأنمهلهنابأ
ةفاسملاو٨:٢٦صنييردجلاةروكو٢٣:٥١صةمارلاو
صميلشروأونوتيزلالبجنيبوميلشروأوساومعنيب

.١:١٢لامعأو٢٤:١٣
.دوهيلانمالممألانموهوينانويسليفواثمساو
لمحةمولعماهنأكايلاطيإيفنكامألاضعباقولركذو
هنأحجرملاو.دالبلاكلتناكسنمهنأنظلاىلعضعبلا

ًالوأهليجنإبتكاقولنأوممألانمحيسملاباونمآنممناك
ةقفاومةراشبلاهذهو.هدحوهلالهلاثمأنمهريغةعفنمل
ممألالوسروهيذلاسلوبميلعتنمضتتيهوممأللًادج
ممأللتبتُكاهنأنيبياممو.مهورشبنممهريغميلاعتو
يبأميهاربإركذبحيسملابسنئدتبيملاقولنأةصاخ
عوسينأرهظيلمدآبأدتبالبىّتملعفامكنييناربعلا
هتراشبلكيفربعو.مهدحودوهيلالرشبلالكلصلخم
نظلايوقياممو.مدآدالوألكمعيهنأحيسملاتوكلمنع
هميلعتوحيسملاتافصنعهريبعتنيينانويللبتكهنأ
لامكنيبدقوهو.هيفنوينانويلابغرييذلابولسألاب
نيينانويلادنعزيزعوماسوهاملكغلبهنأبحيسملاتوسان
لقعلاةدوجنممهتفسلفومهروصومهليثامتبهيلعاولدامم
.ةمحرلاوقحلاوربلانمبلقلاتافصولالدتسالاةوقو

رثكأناكحيسملاتوهالنايبلمهيملاقولنأعمو
هبلبحلانمهبقلعتياملكركذذإهتوسانىلعهمالك
دوهيللرهظينأىّتمةياغتناكف.هتبيبشوهتوبصوهتلوفطو
نأسقرمةياغومهئابآلهبدوعوملاحيسملاوهعوسينوك
رصتنموردتقمكلمهنأوهللانباعوسينأنيينامورللرهظي
هنأوناسنإلانباعوسينأنيينانويللنيبينأاقولةياغو
.رشبلالكلصلخموتافصلالماك

اقولةراشبصاوخيف:سداسلالصفلا
زاتماسقرموحيسملاظعاومركذبزاتماىّتمنأانركذ

دارفألحيسملاتابطاخمركذباقولزاتماوحيسملالامعأركذب
هركذنيريشبلارئاسنعهبزاتمااممو.مهلهتبوجأوسانلا

٣:٢١صهتيدومعمتقوهركذاماهنموعوسيتاولص
مهملعينأهذيمالتهلأساملو.٩:٢٩صهيلجتتقويفو
سرطبلجأنمىلصهنأنمهركذامو١١:١صةالصلا
نعهبزاتمياممو.٢٢:٣٢صهناميإىشالتياليكل
ىلعليلداذهوةينانويلاةغللايفهتغالبوهتحاصفمهرئاس
.ءاملعلانمناكهنأ

ايؤرنيريشبلانماقولريغاهركذيمليتلاثداوحلانمو
يفهميدقتوعوسيةدالوو.ءارذعلاميرمةراشبو.ايركز
نييانيفةلمرألانباةماقإو.ريثكلاكمسلاديصو.لكيهلا
ةأرمللةرفغملاو.نيرشبمنيعبسلالاسرإو.توملانم
يذلااينعتيبيفءاشعلاو.راشعلااكزةوعدو.ةئطاخلا
عوسييمدقدنعةسلاجميرمتناكواثرمهيفتمدخ
مالكلاو.ساومعىلإنيذيملتلاريسمو.هتاملكىلإيغصت
ركذهدحوهنأةصاخركذلاقحتسياممو.دوعصلاىلع
نماهناكسدالبةيريبو.ليصفتلابةيريبيفحيسملاةمدخ
لاثمألانمو.رهشأةتسوحنحيسملااهبماقأدوهيلاونيينثولا
ةلمرألالثمو.ميقعلاةنيتلالثماقولريغاهركذيمليتلا
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ينغلالثمو.لكيهلايفراشعلاويسيرفلالثمو.ةحلملا
مهردلالثمو.لاضلافورخلالثمو.رزاعلولهاجلا
لثمو.ملاظلاليكولالثمو.رطاشلانبالالثمو.دوقفملا
نباسرعلثمو.ءانمألاةرشعلالثمو.ننحتملايرماسلا
.كلملا

لوألاحاحصألا

٤ىلإ١عاقولةمدقم

يفٍةَّـصِقِفيِلْأَتِباوُذَخَأْدَقَنُوريِثَكَناَكْذِإ«١ ِروُمُألٱِ
ملٱ
.»اَنَدْنِعِةَنَّـقَيَتُْ

ةراشبللةمدقمحاحصألااذهنمىلوألاعبرألاتايآلا
.اهتباتكنمةياغلانايباهيفواهلك

اونوكيملانهنوريثكلاِفيِلْأَتِباوُذَخَأْدَقَنوُريِثَك
ىلإمهبرشيملاذهىلعومهريغنعهلقنلبنيعدوهش
رشيملو.نيعيدهاشاناكانحويوىّتمنألنيريشبلارئاس
تلخامهيلعفقوولوهبتكامىلعفقيملهنألسقرمىلإ
بتكييكلسقرماهركذيتلاثداوحلاضعبنمهتراشب
حجرألاف.عوسيبةقعلتملاءايشألالكيلاوتلاىلعقيقدتلاب
نيذلاهبنورشبملاوليجنإلاوملعممهنيريثكلاكئلوأنأ
نممهريغولسرلانمهوعمساممةرصتخمًارابخأاوبتك
اوناكنيذلانينمؤملاضعبمهنملعلو.تقوىلإتقو
.لسرلاظعاومنممهتظفاحيفىقبيامنوبتكي

كلذةّلعونوريثكلاكئلوأهبتكاممءيشانيلإلصيملو
امماهريغنودعبرألارئاشبلاظفحبىنتعاسدقلاحورلانأ
اهنألوةيرهوجلارومألالكىلعلمشتاهنألاهتقويفبتُك
.هماهلإبتبتُك

يأليجنإلايفاملنسحفيرعتاذهِةَنَّـقَيَتُْملٱِروُمُألٱ
نملبتانونظملانمتسيليهفحيسملاةايحثداوح
دقو.اهتحصىلعنييحيسملالكقفتايتلاةقحملاتاعقاولا
.اهنعريبعتلاواهركذواهكاردإهيفلهسيقيرطىلعتبتر
نمهعمساممونوريثكلاهبتكاممدافتساهنأاذهنمنيبتيو
.هليجنإيفهبتكامللوألاردصملاوهاذهومهريغ

.نييحيسملانحناَنَدْنِع

لٱُذْنُماوُناَكَنيِذَّـلٱاَنْيَلِإاَهَمَّـلَساَمَك«٢
ْ
َنيِنِياَعُمِءْدَب

لِلًاماَّـدُخَو
ْ

.»ِةَمِلَك

:١انحوي١و١:١٦سرطب١و٥:١سرطب١و٢:٣نييناربع
١٥:٢٧انحويو١:١سقرم،١

رثكأتناكهنألًاهافشاهبانأبنأيأاَنْيَلِإاَهَمَّـلَس
.ملقلابالناسللابىلوألاةسينكلاروصعيفميلاعتلا

ِك
َ
.حيسملاةمدخلوأنميأءْدَبْلٱُذْنُماوُنا
ردصملايهءالؤهةداهشِةَمِلَكْلِلًاماَّـدُخَوَنيِنِياَعُم

نمممهريغولسرلامهوهنمهليجنإاقولذخأيذلايناثلا
اولذبوهتملكباورشبوهلاوقأاوعمسوهلامعأوعوسياودهاش
.هتمدخيفدهجلا

ِلَّـوَألٱَنِمٍْءَيشَّـلُكُتْعَّـبَتَتْدَقْذِإًاضْيَأاَنَأُتْيَأَر«٣
لٱاَُّهيَأَكْيَلِإِيلاَوَّـتلٱَىلَعَبُتْكَأْنَأٍ،قيِقْدَتِب

ْ
.»ُسُليِفُواَثُزيِزَع

١:١لامعأ

نيذلانيريثكلانمًادحاوهسفنبسحًاضْيَأاَنَأ
ملوطلغلابمهمهتيملهنأىلعليلداذهو.فيلأتلايفاوذخأ
هوبتكاممرثكأبتكينأهدصقرهظألبهوبتكامبفختسي
.ًالماكأبنلانوكيل

حورلايحونأةمدقملاهذهيفاقولبتكاممرهظيو
لعجيالةيهلإلارافسألانمرفسةباتكبهماهلإوأسدقلا
بتاكلانععفريالوةميقالبوةعفانريغسانلاةداهش
يفقيقدتلاوةيرشبلاتاداهشلاعمجيفهداهتجابةيلوؤسملا
.اهدسافواهحيحصنيبزييمتلا

اذهنمنيبتيٍقيِقْدَتِبِلَّـوَألٱَنِمٍءَْيشَّـلُكُتْعَّـبَتَت
لكبةفرعملالامكىلعلوصحلايفدوهجملاغرفتسااقولنأ
»لوألانم«هلوقو.ةيضرألاحيسملاةايحبةقلعتملاثداوحلا
ىلعلمتشيالًاصقانناكنوريثكلاهبتكامنأىلعلدي
بتكينأوهدصقوحيسملاةريسنمةريغصءازجأىوس
.اهرخآىلإةيضرألاهتايحلوأنمثداوحلا

يفبتُكاملكنأكلذنممزليالِيلاَوَّـتلٱَىلَع
نأدصقهنأهانعمفهثودحتقوبسحبتُراقولليجنأ
.ةباتكلائدتبينألبقهنيعيذلابيترتلاىلعهخيراتنوكي
تاقوأنعرظنلاعطقبةهباشتملاثداوحلاًانايحأهعمجف
.يلاوتلاىلعنوكتنأنماهجرخيالاهثودح

ىلعهرمأنمءيشفرعيملُسُليِفُواَثُزيِزَعْلٱاَُّهيَأ
.نانويلانمهنأحجرألاويدوهيالينانويهمساو.نيقيلا
لديليلجلاوةيدوهيلايفعضاوملانمهركذياماقولفصوو
هفصومدعو.نيطسلفناكسنمسيلسليفواثنأىلع
نأنظلاىلعلمحيةيلاطيإلانكامألانمهركذيام
يدوهيبسيلهنأبلوقلايوقيو.ايلاطيإناكسنمسليفواث
هبيقلتو.)٢٣:٨لامعأ(نييقودصلاداقتعاهلاقولنييبت
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نألةيسايسلابترلابابرأنمهنأىلعلديزيزعلابهايإ
يلاولاسكليفهببقُلامكماكحلاهببقلُيناكاممكلذ
:٢٦لامعأ(يلاولاستسفهببقُلامكو.)٢٤:٣لامعأ(
لكاهبديرُأةيلايخةروصهنأبلوقلاعفدياذهو)٢٥
اونمآنممهنأحجرألاو.هللابحمهمساىنعمنأليحيسم
.ممألانمحيسملاب

لٱَةَّـحِصَفِرْعَتِل«٤
ْ

لُعيِذَّـلٱِمَالَك
ِّـ

.»ِهِبَتْم
٢٠:٣١انحوي

هتبتكاممةقثىلعنوكتليأِمَالَكْلٱَةَّـحِصَفِرْعَتِل
.قيقدتلابرومألانعتثحبقداصينأكدهعلكيلإ

ملعتدقسليفواثنأىلعليلداذهِهِبَتْمِّـلُعيِذَّـلٱ
اقولدارأف.حيسملارمأنمسانلاهملعامضعبكلذلبق
نموههعمجاممربخلالامكىلعاذههبحاصلصحينأ
.ةفلتخمرداصم

هللانأفيكةفرعمةراشبلاهذهةمدقميفركُذاممانلو
ىلعلمتشيمالكلااذهوهمالكنالعإلرشبلاةمدخذختي
دوهشنممهريغهبربخأاموًاهافشلسرلاهبظعوام
هوبترونيدهاشملانعًالقننوريشبلاهبتكامىلعونيعلا
بتكامنوكيفنيالكلذلكو.نسحبولسأىلع
امبلسرلامهلأحورلانألسدقلاحورلانمهبىحوم
هوعمسامةباتكيفطلغلانمنيريشبلاظفحواولمكت
الهنأوليجنإلابانتقثيوقيامةلمجنمكلذو.هودهاشو
.هميلاعتوحيسملاةريسرهوجىلعهلامتشايفبير

٢٥ىلإ٥عحيسملاقباسانحويداليمبءابنألا

يفَناَك«٥ لٱِكِلَمَسُدُوريِهِماَّـيَأِ
ْ
ُهُمْسٱٌنِهاَكِةَّـيِدوُهَي

اَهُمْسٱَوَنوُراَهِتاَنَبْنِمُهُتَأَرْمٱَو،اَّـيِبَأِةَقْرِفْنِماَّـيِرَكَز
.»ُتاَباَصيِلَأ
١٧و١٢:٥ايمحنو١٩و٢٤:١٠مايأ٢:١،١ىّتم

يف قباسانحويةدالوركذباقولأدتباَسُدوُريِهِماَّـيَأِ
.لوألانمءيشلكركذيهنأهدعولًامامتإحيسملا
ىّتمحرشلارظنا(ريبكلاسدوريهوهانهروكذملاسدوريهو
لبُحاملبقرهشأةتسوحنانهةروكذملامايألاو.)٢:١
.عوسيب

هانعمو)٢٤:٢٠مايأ٢(دوهيلانيبعئاشمسااَّـيِرَكَز
.ركذيبرلا

ةقرفنيرشعوعبرأمهلعجفةنهكلادوادمسقاَّـيِبَأِةَقْرِف
نوقلياوناكوتبسلامويحابصهلوًاعوبسأاهنملكمدخي

كئلوأنمةنماثلااّيبأةقرفتناكو.ةمدخلابيترتلةعرقلا
اهؤاسؤريمُسو)٨:١٤مايأ٢و١٨-٢٤:٧مايأ١(قرفلا
.»ةنهكلاءاسؤر«

.يتونهكلاطبسلانميأَنوُراَهِتاَنَبْنِمُهُتَأَرْمٱ
همالكلنوكيلةيتونهكلاةلالسلانمحيسملاقباسلعجف
جوزتينأيرورضلانمنكيملو.بعشلايفميظعريثأت
رفسيفةنهكلاجاوزطورشو.يوالطبسنمنهاكلا
.)٢١:٧نييوال(نييواللا

نوراهةأرمامساكةيناربعلايفعباشيلأيهُتاَباَصيِلَأ
.»يهلإمسق«ةغللاكلتيفهانعمو)٦:٢٣جورخ(

.اذوهيطبسنماهمألعلو)٣٦ع(ميرمةبيسنيهو
.حاحصألااذهيفالإليجنإلايفاهمساركذُيملو

يفِْنيَكِلاَس،ِهللاٱَماَمَأِنْيَّـراَباَُمهَالِكاَناَكَو«٦ اَياَصَوِعيَِمجِ
.»ٍمْوَلَالِبِهِماَكْحَأَوِّـبَّـرلٱ
:١مايأو٢٠:٣كولم٢و٩:٤كولم١و١٧:١و٧:١نيوكت
٣:٦يبليفو٢٤:١٦و٢٣:١لامعأو١

نايبوهللاةعاطيفنيرويغنيحلاصيأِنْيَّـراَباَُمهَالِك
.ةيآلاهذهرئاسيفامهرب

تابجاولاليجنإلايفاياصولابًابلاغداريِّـبَّـرلٱاَياَصَو
.ةيبدألا

يهوةيسقطلاتابجاولاماكحألابًابلاغداريِهِماَكْحَأَو
ضئارفلابنييناربعلاةلاسريفةمجرتملاةملكلالثملصألايف
ىلعنالمتشيهماكحأوبرلااياصوف)١٠و٩:١نييناربع(
.ةينيدلاتابجاولالك

اذهوهللاينيعيفالسانلانويعيفيأٍمْوَلَالِب
البامهنأىنعملاسيلو.انحوييدلاوىوقتبةحيرصةداهش
لوقلثموهف٢٠عكالملامولتحتعقوايركزنألةيطخ
لٱِةَهِجْنِم«هسفنيفسلوب

ْ
يفيِذَّـلٱِّـِرب »ٍمْوَلَالِبِسوُماَّـنلٱِ

رثكأنملضفأايركزنأكلذنمجتنيو.)٣:٦يبليف(
.نيدسافاوناكمهرثكأنألهنامزةنهك

َهلْنُكَيَْملَو«٧
ُ

اَناَكَو.ًارِقاَعُتاَباَصيِلَأْتَناَكْذِإ،ٌدَلَواَم
يفِْنيَمِّـدَقَتُماَُمهَالِك .»اَمِهِماَّـيَأِ

َهلْنُكَيَْملَو
ُ

يفًاميظعًاباصمبسُحيكلذناكٌدَلَواَم
حيسملادلوينأةيدوهيةلئاعلكءاجرىلعءانبمايألاكلت
.)١:١ليئومص١(اهنم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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يفُنَهْكَيَوُهاَمَنْيَبَف«٨ .»ِهللاٱَماَمَأِهِتَقْرِفِةَبْوَنِ
٣١:٢و٨:١٤مايأ٢و٢٤:١٩مايأ١

تاناويححبذنمتونهكلاةمدخيتأييأُنَهْكَي
.هريغوريخبتلاوحئابذلاقارحإواهئامدشروةمدقتلا

هللاتيببسُحيناكلكيهلانألهلكيهيفيأِهللاٱَماَمَأ
لكيهلايفسادقألاسدقيفهدجمرهظيناكىلاعتهنأل
.لوألا

لٱِةَداَعَبَسَح«٩
ْ

لٱُهْتَباَصَأ،ِتوُنَهَك
ْ
َىلِإَلُخْدَيْنَأُةَعْرُق

.»َرِّـخَبُيَوِّـبَّـرلٱِلَكْيَه
مايأ٢و٢٣:١٣مايأ١و٢:٢٨ليئومص١و٨و٣٠:٧جورخ
٢٩:١١

ةعرقلانوقليةنهكلاءاسؤرناكُةَعْرُقْلٱُهْتَباَصَأ
.اّيبأةقرفذئنيحةعرقلاتباصأومدختيتلاةقرفلانييعتل
عونّنيعتلعرتقتةعرقلااهبيصتيتلاةقرفلاتناكهنأمث
هتنيعفايركزذئمويةعرقلاتباصأو.اهنملكليذلاةمدخلا
.عوبسألاةدمريخبتلل

ريغدحألخديالثيحسدقلايأِّـبَّـرلٱِلَكْيَه
.ةنهكلا

امكلكيهلاكلذيفناكروخبلاحبذمنأحجرألاَرِّـخَبُي
ىشغمزرألابشخنمناكوناميلسلكيهيفناك
نيعارذهولعوًاعارذهضرعوًاعارذهلوطناكوبهذلاب
سدقلايفهعضومناكو.)٢٨:١٨مايأ١و٦:٢٠كولم١(
ناكو.سادقألاسدقوسدقلانيبلصافلاباجحلامادق
:٣٠جورخ(جورخلارفسيفتنيُعءازجأنمًاجيزمروخبلا

ةعاسلايفراهنلايفنيترمهنودقوياوناكو.)٣٨ىلإ٣٤
رماجميف)٨و٣٠:٧جورخ(هنمةعساتلاةعاسلاوةثلاثلا
بهذلانمناميلساهغاصةقيمعنوحصةئيهكندعملانم
.)٧:٥٠كولم١(صلاخلا

ًابوجوتاقرحملاحبذمنمذخؤتداقيإلارانتناكو
.)٢و١٠:١نييوالعم١٢-٦:٩نييواللباق(

١٤١:١رومزم(ةالصلاىلإًازمرروخبلاةمدقتتناكو
.)٤و٨:٣و٥:٨ايؤرو

َتْقَوًاجِراَخَنوُّلَصُيِبْعَّـشلٱِروُهُْمجُّلُكَناَكَو«١٠
لٱ
ْ
.»ِروُخَب
٤و٨:٣ايؤرو١٦:١٧نييوال

دابُعءالؤهنيبناكهنأنمدبالِبْعَّـشلٱِروُهُْمج
تقولاكلذيفاوبلطةيبنلاةنحوخيشلاناعمسكنوصلخم
.هبدوعوملاهللاتوكلمنالعإ

.توصنودبَنوُّلَصُي
.لكيهلارايدنمةنهكلارادريغيفيأًاجِراَخ

ِحَبْذَمِنيِمَيْنَعًافِقاَوِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَلَرَهَظَف«١١
لٱ
ْ
.»ِروُخَب
٣٠:١جورخ

حيسملاةمدخلرهظكالملوأاذهُكَالَمُهَلَرَهَظَف
اهنمحيسملادلوينأباهلًارشبمميرملكالملاكلذدعبرهظو
)١:٢٠ىّتم(هتأرمااهذخأييكلفسويلرهظو.٢٠ع
ىّتم(رصمىلإبهذييكلفسويلو)٢:٩ص(ةاعرللو
.)٢:١٩ىّتم(سدوريهتومبهربخيلهلرهظمث.)٢:١٣

.»ٌفْوَخِهْيَلَعَعَقَوَوَبَرَطْضٱاَّـيِرَكَزُهآَراَّـمَلَف«١٢
٢:٩صو٢٩عو١٠:٨لاينادو١٣:٢٢و٦:٢٢ةاضق
١:١٧ايؤرو١٠:٤لامعأو

رظنمةبارغةجيتنفوخلاوبارطضالانملكناك
يعاودنمهتئيهيفاموراظتناريغىلعهروهظوكالملا
كالملانأناسنإلامهوتنموةراهطلاوةمظعلاوةبيهلاوراقولا
دنعلاينادفاخاذك.هباقعوهتيكبتلالإناسنإلرهظيمل
دنعءاسنلاتفاخكلذكو.)٨:١٧لايناد(هلكالملاروهظ
يفلوسرلاانحويبهركلذكو.)٢٨:٥ىّتم(حيسملاربق
باشةئيهبايركزلرهظكالملالعلو.)١:١٧ايؤر(سمطب
نمبجعالو.)١٦:١٥سقرم(حيسملاربقدنعرهظامك
لبقًاكالمدهاشيملهنألكالملاةدهاشمنمايركزبهرنأ
.ةيتونهكلاهتدملكيفكلذ

ملٱُهَلَلاَقَف«١٣
لِطَّـنَأل،اَّـيِرَكَزاَيْفََختَال«:ُكَالَْ

ْ
ْدَقَكَتَب

.»اَّـنَحوُيِهيِّـمَسُتَوًانْبٱَكَلُدِلَتَسُتاَباَصيِلَأَكُتَأَرْمٱَو،ْتَعِمُس
٦٣و٦٠ع

ًانيكستسانللكلذاولوقينأةكئالملاداتعاْفََختَال
١٦:٦سقرمو٢:١٠صو٣٠عمهفوخل

نمو.اهباجتساوهللااهلبقيأْتَعِمُسْدَقَكَتَبْلِط
هلنوكينأيهواهيفتبلُطامفرعنةالصلاةباجتسا
ىلعةماعلاةكربلاهللالأسينأايركزرصتقيملف.نبا
ًاضياهلأسهنكلهتفيظوهيلعتبجوأامكليئارسإبعش
بلطيناكهنأكالملادعونمجتنتسنو.ةصوصخمةكرب

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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لعلو.هلقباسنباهلنوكينأوهمايأيفحيسملاءيجم
ّرمامهمةالصلاىسنيالهللاافليوطنامزذنمهتبلطكلت
.نامزلانماهيلع

:٢٨مايأ٢و٣:٢٤مايأ١(نانحويةيناربعلايفوهاَّـنَحوُي
هتدالولبقعوسيمساّنيعامكف.ناّنحهللاهانعمو)١٢
.هتدالولبقهقباسمساّنيعكلذك)١:٢١ىّتم(

َنوُحَرْفَيَسَنُوريِثَكَو،ٌجاَهِتْبٱَوٌحَرَفَكَلُنوُكَيَو«١٤
.»ِهِتَدَالِوِب
٥٨ع

اميسالودلاوللراسرمأنباةدالوٌجاَهِتْبٱَوٌحَرَفَكَل
ًاباوجدولوملاناكوهلدلوينأوجريالودلوالبناكاذإ
نأايركزحرفدازيذلاو.هبهللاةرسمةمالعوهتالصل
.رظتنملاحيسملاوهوهنممظعأوهنملًاقباسناكدلولاكلذ
حلٱُنْبالَا«نألهيدلاولًاحرفدلولكسيلو

ْ
،ُهاَبَأُُّرسَيُميَِك

جلٱُنْبالٱَو
ْ
دعُوايركزنكل.)١٠:١لاثمأ(»ِهِّـمُأُنْزُحُلِهَا

اذهوهتايحءدبنمسدقلاحورلانمًاؤلممهنبانوكينأب
.نيحلاصلانمنوكينأهلققح

ءاقدصألاونودلاولاالِهِتَدَالِوِبَنوُحَرْفَيَسَنوُريِثَك
ىّتم(هباوعفتناوهظعواوعمسنيذلافولألالبمهدحو
ىقبيلبهتدالوتقوىلعًاروصقمنوكيالحرفلاف)٣:٥
.ًايحيقبام

َالًارِكْسُمَوًارَْمخَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاميِظَعُنوُكَيُهَّـنَأل«١٥
طَبْنِمَو،ُبَْرشَي

ْ
لٱِحوُّرلٱَنِمُئِلَتْمَيِهِّـمُأِن

ْ
.»ِسُدُق

ةيطالغو١:٥ايمرإ،٧:٢٣صو١٣:٤ةاضقو٦:٣ددع
١:١٥

امىلعهبنيريثكلاحرفةلعاذهًاميِظَعُنوُكَيُهَّـنَأل
ةمكحلاوىنغلابموقتالةيحورانهاهبإبنملاةمظعلاو.ركُذ
.ةيملاعلا

:ةيتآلارومألايفانحويةمظعةصالخو
.ةيرشبلاتاوهشلاكلذببلغفركذُيسامكًاريذنهنوك.١
.هللاهتنامأوهحالصوهاوقت.٢
.سدقلاحورلانمًائلتممهنوك.٣
ىلإلمعلااذهةبسنو.حيسملامامأقيرطلاًائيهمهنوك.٤

.هتمظعبابسألجأنمحيسملالمع

هنكلنينيعلاىلإرظنيال«نمينيعيفيأِّـبَّـرلٱَماَمَأ
ضرألاكولمف.)١٦:٧ليئومص١(»بلقلاىلإرظني

سانلامامأءامظعءاينغألاوةفسالفلاوتاحوتفلابابرأو
.راغصانحويناكامفالخبهللامامأمهنكلو

نوكيهنأبءابنالاكلذبدارملاُبَْرشَيَالًارِكْسُمَوًارَْمخ
.هتايحلوطهللاةمدخلًازرفميأ)٤و٦:٣ددع(ًاريذن
حجرألاو.)٢٣-١٢و٥-١٣:٢ةاضق(نوشمشناكهلثمو
دوصقملاو.)١:١١ليئومص١(كلذكناكًاضيأليئومصنأ
رمخلاركسملابوبنعلاريصعنمركسيامانهرمخلاب
تناكءاوسلقعلاةبيغملاةرمتخملاتابورشملانماهريغو
ريغولسعلاوهكاوفلانممأةعجلاورزملاكبوبحلانم
تقويفةنهكلاىلعةمرحماهلكتاركسملاتناكو.كلذ
نيروذنملايأرذنلاىلعو)١٠:٩نييوال(ةمدخلاةسرامم
.)٦:٣ددع(ًامئاد

سدقلاحورلانأياِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمُئِلَتْمَي
يتلاةيحورلاوةيلقعلابهاوملالكهتأشنلوأنمهحنمي
لكىلعبجيو.يغبنيامكهتفيظوتابجاوبمايقللهلهؤت
لوسرلالوققفوانحويتافصلثميفبغرينأيحيسم
خلٱِباوُرَكْسَتَالَو«

ْ
خلٱِهيِفيِذَّـلٱِرَْم

ْ
»ِحوُّرلٱِباوُئِلَتْمٱِلَب،ُةَعََال

.)٥:١٨سسفأ(
ذنمًاددجتمناكانحويبلقنأركذامممهفنو

لعلوكلذبانحويدرفنينأةرورضلانمسيلو.ةيلوفطلا
.هدعبوانحويلبقمهبولقتددُجلافطألانمنيريثك
.هايإهللانولأسيوكلذنوجريمهنأنيدلاولاىلعبجيف
تاريثأتلانولبقيالراغصلادالوألانأنظلاإطخلانمف
ايمرإلهللالاق.ةينيدلاميلاعتلانمنوديفتسيالوةيحورلا
يفَكُتْرَّـوَصاَمَلْبَق«يبنلا لٱِ

ْ
طَب
ْ

َنِمَتْجَرَخاَمَلْبَقَو،َكُتْفَرَعِن
.)١:٥ايمرإ(»َكُتْسَّـدَقِمِحَّـرلٱ

ذنمانحويديدجتبةنرتقملالاوحألافرعننأانديفيو
نينمؤمنييقتاناكهيدلاونأىلوألاثالثيهوةيلوفطلا
سرُكهنأةثلاثلاو.امهتالصلةباجإامهلحنُمهنأةيناثلاو
.ىلاعتهللاةمدخل

.»ْمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمَنِيريِثَكُّدُرَيَو«١٦
٦و٤:٥يخالم

ملاعلاويتاذلاربلاولالضلاوهللانايسننمُّدُرَيَو
يفانحويحاجنبأبنلااذهتبثو.ناطيشلاوتاوهشلاو
سقرمو٦و٣:٥ىّتم(ةيتآلاتايآلانمنيبتيامكهتمدخ
ىّتم(هلعوسيةداهشبًاضيأتبثو.)١٠و٣:٧اقولو١:٥
مادقهبفافختسالانمنييسيرفلافوخو)١٤-١١:٧
هاتأامبنادمعملاانحويلانو.)٢٦و٢١:٢٥ىّتم(بعشلا
لٱَىلِإَنِيريِثَكاوُّدَرَنيِذَّـلٱ«لاينادلوقيفيتلاةمظعلا

ْ
ِّـِرب

لٱَك
ْ

.)١٢:٣لايناد(»ِروُهُّدلٱِدَبَأَىلِإِبِكاَوَك
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َىلِإِءاَبآلٱَبوُلُقَّـدُرَيِل،ِهِتَّـوُقَواَّـيِليِإِحوُرِبُهَماَمَأُمَّـدَقَتَيَو«١٧
لٱَو،ِءاَنْبَألٱ

ْ
ًابْعَشِّـبَّـرلِلَئِّـيَُهيْيَكِل،ِراَرْبَألٱِرْكِفَىلِإَةاَصُع

.»ًاّدِعَتْسُم
٩:١٢سقرمو١١:١٤ىّتمو٤:٥يخالم

حيسملاوهو)١٦ع(مههلإبرلامامأيأُهَماَمَأُمَّـدَقَتَي
يفَرَهَظُهللاٱ«وهيذلا جلٱِ

ْ
ُِّلَحي«.)٣:١٦سواثوميت١(»ِدََس

ُهللاَا«وهو.)٢:٩يسولوك(»ًاّيِدَسَجِتوُهَّـاللٱِءْلِمُّلُك
ىلعينبمزاجم»همامأمدقتي«هلوقو.)١:٢٨ىّتم(»اَنَعَم
يفمهمامأنولسرياوناكمهنأيهوًاميدقكولملاةداع
همودقبسانلائبنيوقيرطلامهلءيهينممهرافسأ
ةؤبننمىنعمسبتقملصألاو.هلاقبتسالاودعتسيل
.٦و٤:٥يخالم

اذه.)١١:١٤ىّتمحرشلارظنا(ِهِتَّـوُقَواَّـيِليِإِحوُرِب
دارملانأريسفتويخالمةءوبنةياغمتيانحوينأبءابنإ
رسفاذكو.نادمعملاانحويوهوههبشيلجراهيفايليإب
ةريغلاانحويوايليإنيبهبشلاهجوو.ءوبنلاكلتحيسملا
ةيادهوءايندألاوءافرشلانمةأطخلاخيبوتوةعاجشلاو
.قحلالبسىلإنيلاضلا

اهلكةيآلاهذهنومضمِءاَنْبَألٱَىلِإِءاَبآلٱَبوُلُقَّـدُرَيِل
حالصإلااذهرامثألوأو.ةريرسلاوةريسلايفميظعحالصإ
نيدلاداسفرهاوظلوأنمهنألةيلئاعلاةفلألانيسحت
ءانتعالاىلإنيدلاولادراهيناثو.يلئاعلامائتلالاطبُرعاطقنا
تامالعنمهنألهللاةدابعىلإمهتيادهودالوألاسوفنب
الومهدالوأسوفنبءانتعالانودلاولالمهينأداسفلاكلذ
نيدلاوعيمجلابولقدركلذةجيتنو.برلاةفاخممهوملعي
.ىلاعتوهناحبسهللاىلإًادالوأو

ميهاربإمهانهنيروكذملاءابآلانأضعبلانظو
نوفسآءايحأمهنأكمهصخشيبنلانأوبوقعيوقاحسإو
هنأومهنعاوضرعأكلذلونييليئارسإلامهدالوألالضنم
انحويريشبتبدالوألابولقيفثدحييذلاميظعلاريغتلل
.ىضرلاوةبحملابمهيلإءابآلاكئلوأبولقعجرت

اودرمتنيذلانأكلذىنعمِراَرْبَألٱِرْكِفَىلِإَةاَصُعْلٱَو
ىلإانحويةادانمبنوعجريقحلانيدلانعاوغازوهللاىلع
ةيقيقحلاةمكحلاوهعوجرلاكلذوناميإلاوةسادقلاوةعاطلا
حلٱُءْدَب«نألراربألاركفهلوقباهيلإراشملا

ْ
»ِّـبَّـرلٱُةَفاََخمِةَمْكِ

ةمكحلاكلاسميهةسادقلاكلاسمنألو.)٩:١٠لاثمأ(
»مهئابآىلعءانبآلابلق«درينأيخالملوقوةيقيقحلا
اهظفلالةلمجلاهذهىنعمكالملاركذو.)٤:٦يخالم(
وهءايقتألامهئابآناميإىلإنيلاضلاءانبألاعوجرنأل
انهمهيلإراشملاةاصعلاو.)راربألاركفيأ(ةيقيقحلاةمكحلا
يفانهءابآلابدارملاو.حيسملاونادمعملاانحويرصعدوهيمه

مهانركذنيذلانولوألاءابآلاامإورصعلاكلذءايقتألاامإ
.ًافنآ

ةينبمةرابعلاهذهًاّدِعَتْسُمًابْعَشِّـبَّـرلِلَئِّـيَُهيْيَكِل
انحويةفيظونايباهانعمو.٤٣:٢١ءايعشإيفليقامىلع
هراهظإبكلذومهبولقيفحيسملالوبقلسانلادعينأيهو
انحويةمدخةبسنف.صلخمىلإمهجايتحاومهاياطخمهل
اعدهنإفليجنإلاىلإسومانلاةبسنكحيسملاةمدخىلإ
نممهذقنييذلاصلخملااولبقييكلةبوتلاىلإسانلا
غلبيملحاجنلانأعمهيلعناكامانحويلمكأو.مهاياطخ
نمدبالهنكلدوهيلايفلمكيملنآلاىلإوذئتقولامكلا
.دعبلمكينأ

لكلنوكينأبجيانحويتافصنمكالملاهركذامو
جهتبينأيأ»برلامامأمدقتي«نأوهوليجنإلابرشبم
سانلابولقدرينأوهصالخبًارشبموحيسمللًالوسرهنوكب
نييقيقحلانينمؤملانمًابعشءيهينأو.هللاىلإةئيطخلانع
يفهوحبسينأمثضرألاىلعبرلااومدخينألنيدعتسملا
.ءامسلا

لِلاَّـيِرَكَزَلاَقَف«١٨
ْ

ٌخْيَشاَنَأِّـينَأل،اَذٰهُمَلْعَأَفْيَك:ِكَالَم
يفٌةَمِّـدَقَتُمِيتَأَرْمٱَو »؟اَهِماَّـيَأِ
١٧:١٧نيوكت

قدصيلنيبتيتلاةمالعلااميأاَذٰهُمَلْعَأَفْيَك
لوقنمبيريفناكايركزنأاذهنمرهظيو.كدعو
عقويذلاصاصقلاوهلكالملاباوجكلذحضويو.كالملا
دعولاكلذمامتإنمعناوملاىلإدسحلانيعبرظنهنإفهيلع
نأهيلعبجيناكو.هللاةوقىلإناميإلانيعبرظنيملو
معن.ةرهاظةمالعبلطالبكالملاديىلعهللادعونقيتي
ملكلذلوناميإلابهلأسهنكلوةمالعهللالأسميهاربإّنإ
بلطكلذكو.)٤:١٩ةيمورو٨و١٥:٦نيوكت(هملي
:٢٠كولم٢و٣٩و٣٧و٣٦و٦:١٧ةاضق(ايقزحونوعدج
قدصلتامالعىسومهللاىطعأو.امهمليملهللاو)٨
لعجيذلاف.)٧و٦و٤-٤:٢جورخ(هبلطنودنمهلوق
.كشلانمهارعامةئيطخايركزبلط

هللامالكيفكشهنأىلعلدياذهخلاٌخْيَشاَنَأِّـينَأل
.هللاكالملسرُملانوكيفالهنيع

نسدعبنويواللامدخيالنأةيوسوملاةعيرشلاتنيع
ةنهكلاىلععقتملاهنكلو.)٨:٢٤و٤:٣ددع(نيمسخلا
نأيضتقيناكامفنسلايفنعطامهمف.ايركزلثم
عيطتسيناكذإدلوهلنوكينأبهللادعوقدصيفكشي
ميقعهتأرماوخيشوهوقاحسإهلدلُوميهاربإنأركذينأ
.نوشمشادلاوناككلذلثمو
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اهنأقدصيملةكربهلأسمث)١٣ع(ًادلوايركزهللالأس
.اهبدعُوامللاونلاةنكمم

ملٱَباَجَأَف«١٩
لٱُليِئَاْربِجاَنَأ:ُكَالَْ

ْ
،ِهللاٱَماَّـدُقُفِقاَو

لِسْرُأَو
ْ

لَكُألُت
ِّـ

هبَكَِّـرشَبُأَوَكَم .»اَذِٰ
:١نييناربعو١٨:١٠ىّتمو٢٣و٢٢و٩:٢١و٨:١٦لايناد
١٤

دهعلاًاملعتمايركزناك.هللارابجيأُليِئاَْربِجاَنَأ
رهظيذلاكالملاوههنأهمسانمًالاحفرعفميدقلا
ًاعوبسأنيعبسلابهأبنأوكلذلبقةنس٤٩٠نملاينادل
-٢٤و٩:٢١و٨:١٦لايناد(»عَطقُي«هنأبوحيسملاءيجمبو
ىوسةكئالملاءامسأنمسدقملاباتكلايفركذيملو.)٢٦
ليئاربجركذو)١٢:١و١٠:٢١لايناد(ليئاخيموليئاربج
:٩و١٨-٨:١٥لايناد(ةراسلارابخألابًائبنميأًاريشبًابلاغ
ماكحألايرجيًابلاغليئاخيمركذو.)٢٩-١:٢٦اقولو٢٣-٢١
.)١٢:٧ايؤرو٩اذوهيو١٢:١لايناد(ةيهلإلا

كلملاراددئاوعىلعينبمزاجماذههللاٱَماَّـدُقُفِقاَوْلٱ
ةبتروًافرشىلعأمهوهمامأنوفقيهمدخضعبنأكلذو
.)٦٣:٩ءايعشإو١٨:١٠ىّتم(همدخرئاسنمكلملادنع
لوقىلعءانبةعبسةرضحلاةكئالمنأضعبلانظو
ملٱَةَعْبَّـسلٱُتْيَأَرَو«ايؤرلابحاص

َماَمَأَنوُفِقَيَنيِذَّـلٱَةَكِئَالَْ
.)٨:٢ايؤر(»ِهللاٱ

.لسرموألوسروهوكالملاىنعملقفاوماذهُتْلِسْرُأ
هللارمأبلبهسفنءاقلتنمتأيملهنأًانايبكلذلاقو
ميرملرهظيذلاكالملاوهو.هقدصوهئابنأةيمهألًاراهظإو
نمهللانمًالسرمكالملااذهنوكو.)٢٦ع(كلذدعب
.همالكيفهكشبايركزةيطخمظعةكئالملافرشأ

ليجنإلانمًاءزجانحويداليمبءابنإلاناكَكَِّـرشَبُأَو
.راهنلانمءزجرجفلانأامك

لٱَىلِإ،َمَّـلَكَتَتْنَأُرِدْقَتَالَوًاتِماَصُنوُكَتَتْنَأاَهَو«٢٠
ْ
ِمْوَي

يفُّمِتَيَسيِذَّـلٱيِمَالَكْقِّـدَصُتَْملَكَّـنَأل،اَذٰهِهيِفُنوُكَييِذَّـلٱ ِ
.»ِهِتْقَو
٢٤:٢٧و٣:٢٦لايقزح

بلغهنألًاضيأشرطهنأحجرألاوسرخأيأًاتِماَص
٦٢عيفركُذامكلذدكؤيو.سرخلاشرطلابحصينأ
يمسينأديرياذامبهولأسينأاودارأنيحسانلانأنم
.عمسييقبولناكامكًاظفلهوملكيملوهيلإاوأموأهنبا
هناميإمدعبىلاعتهايإهتناهإلهلهللابيدأتنمكلذناكو
امهيلعمتُخنأبهيتفشءاطخىلعبقوعف.هلوسرقدصب

»اذهملعأفيك«هلوقلةباجإهلةمالعًاضيأناكو.ةدم
صاصقلافونصنميهيتلاةمالعلاهذههلهللاراتخاو
.هبلطاملاونبهناميإمدعىلعهلًابيدأت

ءافولاىلعهتردقيفاوكشنيذلاسانلاهللابقاعولف
بقاعامبمههاوفأبمهكوكشاونلعأوكلذهتدارإوهديعاومب
ءارجإمدعو.ضرألاهذهيفمكبلارثكأناكامفايركزهب
نمظاتغيالهنأىلعليلدبسيلمويلاصاصقلااذههللا
٣:١٢نييناربع(هتاملكوكشلاراكفأنمةملكوركفلك
.)١٩و

تقولاانهمويلااَذٰهِهيِفُنوُكَييِذَّـلٱِمْوَيْلٱَىلِإ
مويلاىلإسرخأيقبهنألهنيعانحويداليمموياليبيرقتلا
.داليملاكلذدعبنماثلا

ايركزةيطخنأًايلجكالملاّنيبْقِّـدَصُتَْملَكَّـنَأل
.بلطلاكلذىلعهلمحيذلاهكشلبةمالعلاهبلطتسيل

يفُّمِتَيَسيِذَّـلٱيِمَالَك كالملاهلاقاملكيأِهِتْقَوِ
هتيمستوانحويةدالونمبيترتلاىلعهنيحيفيرجي
.هلمعحاجنوهتفيظووهرذنوهتيبرتو

ِهِئاَطْبِإْنِمَنيِبِّـجعَتُمَواَّـيِرَكَزَنيِرِظَتْنُمُبْعَّـشلٱَناَكَو«٢١
يف هلٱِ

َْ
.»ِلَكْي

ملسدقلايفرخبييذلانهاكلانأةيآلاهذهنمرهظي
بعشلانأوهتمدخبمايقللًاريصقًاتقوالإكانهىقبينكي
نمرثكأأطبأايركزنأوفارصنالالبقهعوجرعقوتي
ةّلعمهلهجلسانلابجعتفناكملاكلذيفةداعلاىضتقم
.هئاطبإ

لَكُيْنَأْعِطَتْسَيَْملَجَرَخاَّـمَلَف«٢٢
ِّـ

ْدَقُهَّـنَأاوُمِهَفَف،ْمُهَم
يفاَيْؤُرىَأَر هلٱِ

َْ
.»ًاتِماَصَيِقَبَوْمِهْيَلِإُئِموُيَناَكَف.ِلَكْي

يهلإنالعإاهنأبداتعملاريغملحلانعايؤرلازاتمتاَيْؤُر
ايؤرىأرهنأبعشلامهفو.مئانللنالعإوهوظقيتسملل
يذلاهتوكسنموههجوىلعةبهرلاوفوخلاتارامإنم
نأيفبيرالوهيديتراشإنمويرارطضاهنأمهلرهظ
وأةباتكبوإتاراشإبامإهئاطبإةلعنعهلأسمهضعب
.شرطيملناكنإتوصب

.ِهِتْيَبَىلِإىَضَمِهِتَمْدِخُماَّـيَأْتَلَمَكاَّـَملَو«٢٣

٩:٢٥مايأ١و١١:٥كولم٢
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نهاكللةنيعملاةعبسلامايألايأِهِتَمْدِخُماَّـيَأْتَلَمَك
هباصمايركزذختيمل.)١١:٥كولم٢(لكيهلايفريخبتلل
ةبرجتلاكلتيفعوقوللةضرعناكهنأعمهلمعكرتلًارذع
امبهباحصأوهئابرقأنماهريغوهتأرمارشبينأيفهتبغرل
.هلكالملاهلاق

انتابجاوبمايقلاىلعرمتسننأانلريخهنأكلذنمانلو
يتلالئاسولانسحأنماذهّنألبئاصملاانيلعتعقوولو
.انلةكربانلعجيوأانعبئاصملاعفريهللالعجت

طبسبةصتخملالابجلانيبتيبلااذهناكِهِتْيَبَىلِإ
برقهنأحجرألاوهعضومركذيملو.)٤٠و٣٩ع(اذوهي
هتيبىلإعارسإلاىلعهلمحيذلاو.ليلجلايهيتلانوربح
امبهتيبلهأءابنإيفهتبغروهباصمهتمدخليمكترثأىلع
.ناك

لِتَدْعَبَو«٢٤
ْ

ْتَفْخَأَو،ُهُتَأَرْمٱُتاَباَصيِلَأْتَلِبَحِماَّـيَألٱَك
»:ًةَلِئاَقٍرُهْشَأَةَسَْمخاَهَسْفَن

نعةدرفنمتيقبيأٍرُهْشَأَةَسَْمخاَهَسْفَنْتَفْخَأ
كلذتتأاهلعلو.ركذًتملكلذةلعوةدملاكلتلكسانلا
اهلعلو.هباهيلعهللامعنأامباهراختفاراهظإلًاعفدًاعضاوت
ع(ًارقاعاهنوعدياوناكمهنوكلراعللاهسفنضرعتنأدرتمل

.كلذكتسيلاهنأحضتيىتحتيبلايفتيقبف)٣٦
اهسفنِفختملاهنألحيحصلاببسلاوهريخألانأحجرألاو
.رهشأةسمخىوس

يفُّبَّـرلٱَِيبَلَعَفْدَقاَذَكٰه«٢٥ ،َّـَيلِإَرَظَناَهيِفيِتَّـلٱِماَّـيَألٱِ
.»ِساَّـنلٱَْنيَبيِراَعَعِزْنَيِل
٤و٥٤:١و٤:١ءايعشإو٣٠:٢٣نيوكت

ليزيٍنبابيندعونأبينمحريأَلَعَفْدَقاَذَكٰه
.يراع

.ةقفشلاوةبحملارظنيأَّـَيلِإَرَظَن
اوناكمهنألمقعلاراعياِساَّـنلٱَْنيَبيِراَعَعِزْنَيِل
نيوكت(ميقعلانوريعيفهللابضغةمالعمقعلانوبسحي
ةمالعةدالولااوبسحو.)٧و١:٦ليئومص١و٢٣و٣٠:٢
١٢٨:٣و١٢٧:٣و١١٣:٩رومزمو٢٦:٩نييوال(هللاىضر
كلذنمتاباصيلأرثأتةدشرهظتو.)٤و٤٤:٣ءايعشإو
نوكينأالوهبحتنبااهلنوكينأسيلاهحرفعوضومنم
درجمحرفلاكلذعوضومناكلبتيصلاعئاذدلولاكلذ
نمَقبيملاهنعراعلاكلذعزندارأهللانأامبو.راعلاعزن
اهسفنتفخأكلذلواهناريجنمهلضرعتتنأرارطضالا
.اهلبحروهظتقوىلإهنمًاصلخت

ةصاخةهيلإةوقبقاحسإةدالولثمانحويةدالوتناكو
ةدالوفالخوهو.ةعيبطلاقراخوهامكلذيفسيلو
رثكأضرألابارتنممدآءاشنإهبشتوةزجعماهنإفعوسي
ةءادبوهنوكييكلقاحسإةدالووأانحويةدالوهبشتامم
اهبنرتقيلةأرمانمًادولومعوسيهللالعجو.ةديدجةقيلخ
نمدلويهلعجوناسنإنبانوكينأويرشبلاسنجلا
.سندالبًارهاطنوكيلءراذع

٣٨ىلإ٢٦عحيسملادلتاهنأبميرملكالملاريشبت

يفَو«٢٦ ملٱُليِئَاْربِجَلِسْرُأِسِداَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ
ِهللاٱَنِمُكَالَْ

جلٱَنِمٍةَنيِدَمَىلِإ
ْ

.»ُةَِرصاَناَهُمْسٱِليَِل

يف تاباصيلإتلبحتقونميأِسِداَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ
اهراهظإدعبرهشكلذو)ًافنآةروكذملارهشألاةسمخلاك(
نعهاورامبتكهنأحرصاقولنأامبو.سانللاهسفن
مأميرميتفشنمانههبتكاملقنهنأحجرينيعلادوهش
.اهسفنعوسي

.١٩عايركزلرهظيذلاكالملايأُليِئاَْربِج
بتكيملاقولنأىلعلدياذهِليِلَْجلٱَنِمٍةَنيِدَم

لبنايبلااذهىلإةجاحيفاوناكاممهنألدوهيلاىلإهتراشب
.ممألانمءارقللاهبتك

٢٣و٢:٢٢ىّتم(مويلاةرصانلابةفورعملايهُةَِرصاَن
داليملبقميرموفسوينكسمتناكو.)١:٩سقرمو
جرميلامشلابجلانيبةعقاويهو.)٢:٢٣ىّتم(عوسي
ىلعورحبلاحطسقوفمدق٥٠٠وحنعفترتورماعنبا
فصنوةعاسوحنوميلشروأنممايأةثالثوحنةفاسم
.روباتلبجنمةعاس

ُهُمْسٱَدُواَدِتْيَبْنِمٍلُجَرِلٍةَبوُطَْخمَءاَرْذَعَىلِإ«٢٧
لٱُمْسٱَو.ُفُسوُي

ْ
.»ُمَيْرَمِءاَرْذَع

٥و٢:٤صو١:١٨ىّتم

اذإو.١٩و١:١٨ىّتمحرشلارظناٍةَبوُطَْخمَءاَرْذَع
هذهنمثلاثلاحاحصألايفحيسملابسنلودجانربتعا
ةيبسنيهويلاهاهوبأناكميرمبسنلودجةراشبلا
.٣٦عةجيزلابتاباصيلإ

ةيرشبلاةعيبطلايفكرتشييكلةأرمانمحيسملادلُوو
ىلعًازاتممنوكييكلءارذعنمدلُوو.)٤:٤ةيطالغ(
نوكياليكلو.هماقمبقيليامكهتدالوبسانلانمهريغ
دلُوولنوكينأبجوامكةئطاخلامدآةعيبطيفًاكيرش

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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ًاظفحوماهوأللًاعفدةبوطخمنمدلُوو.ةيعيبطةدالو
.دعباهبينتعينماهلنوكييكلواهفرشل

فسويناكو.دوادلسننملجريأَدُواَدِتْيَبْنِم
يفىّتمهركذاممتبثامككلذكعوسيابأبسُحيذلا
لسننماهسفنميرمتناكو.هتراشبنملوألاحاحصألا
َمَسْقَأ«يبنلالوقنمو.٦٩و٣٢عنمحضتيامكدواد
حلٱِبَدُواَدِلُّبَّـرلٱ

ْ
مثْنِم:ُهْنَعُعِجْرَيَال،ِّـَق

ََ
طَبِةَر

ْ
َىلَعُلَعْجَأَكِن

نأبالإةءوبنلاهذهحصتالو.)١٣٢:١١رومزم(»َكِّـيِسْرُك
٣٨-٣:٢٣صًاضيأرظناو(دوادلسننمميرمنوكت
نييناربعو١١و١:٣ةيمورو٢:٣٠لامعأوكانهحرشلاو
٧:١٤(.

ملٱاَهْيَلِإَلَخَدَف«٢٨
ملٱاَهُتَّـيَأِكَلٌمَالَس:َلاَقَوُكَالَْ

ُمَعْنُْ
يفِتْنَأٌةَكَراَبُم.ِكَعَمُّبَّـرلَا!اَهْيَلَع .»ِءاَسِّـنلٱِ
٢:٤ثوعارو٦:١٢ةاضق،١٠:١٩و٩:٢١لايناد

اذهوهيفميرمتناكيذلاتيبلاىلإيأاَهْيَلِإَلَخَدَف
نأانهليقاممجتنتسنو.ىؤرلانمالةيقيقحلاثداوحلانم
سانلادحأكتيبلالخدو.ناسنإةئيهيفرهظكالملا
ملاهنأكلذانلققحيوسانلارئاسةبطاخمكميرمبطاخو
ةكئالملارهظو.هئابنأوهمالكنملبهتدهاشمنمفخت
.١٣و٦صةاضقوحونمونوعدجلسانلاك

نيمركملاونيبحمللةّيداعةيحتاذهناكٌمَالَسَلاَقَو
.)١٩و١٠:١٨لايناد(اهلثمبلاينادكالملااّيحو

ناكامانهاهيلعماعنإلابِنعيملاَهْيَلَعُمَعْنُْملٱاَهُتَّـيَأ
اهلهللااهبهويتلاةمعنلالبةنسحلاتافصلانماهل
اهريغلوسرلافصوو.صلخملاحيسمللًاّمأاهايإهرايتخاب
.)١:٦سسفأ(هبكالملااهفصواملثمبنينمؤملانم

وهوءاعدامإوثدحامبٌربخامإاذهِكَعَمُّبَّـرلَا
باطخلثمو.)٦:١٢ةاضق(نوعدجلكالملاباطخلثم
نمضتياذهو.)٢:٤ثوعار(هلقحيفنيداصحللزعوب
هلققحيسانلانمدحأعمبرلانوكنألتاكربلالك
ميهاربإلناكامكةسادقلاوةداعسلاوحاجنلاوةيامحلا
.لاينادوفسويو

ًافعسمءرمللهللانوعناكاذإ
هدارمرمألكنمهلىتأت
ىقتللهللانمٌنوعنكيملنإو
هداهتجاهيلعينجياملوأف
يفِتْنَأٌةَكَراَبُم حيسمللًامُأهللااهراتخاِءاَسِّـنلٱِ

نمتناكو.ءاسنلانماهريغكراباممرثكأكلذباهكرابف
حيسملايوبأدوادمأوميهاربإمأءاسنلايفتاكرابملا
.كلذكةكرابمهنيعحيسملامأنوكتنأيرحلابفدسجلاب

ةعيبطلابةزاتممتناكميرمنأىلعةئنهتلاهذهنمليلدالو
البتدلواهنأىلعالوتايقتلاءاسنلانماهريغىلع
ماركإاهمركألبةدابعلانمًائيشاهلمدقيملكالملاوةئيطخ
.يداعلاءايقتألاسانلا

ىَسَعاَمْتَرَّـكَفَو،ِهِمَالَكْنِمْتَبَرَطْضٱُهْتَأَراَّـمَلَف«٢٩
»!ُةَّـيِحَّـتلٱِهِذٰهَنوُكَتْنَأ
١٢ع

يفاهبيرنماهبارطضاأشنِهِمَالَكْنِمْتَبَرَطْضٱ
اهنأرهظيملواهئاجرباهفوخجازتمانموكالملاىنعم
اهلرهظليئاربجنأىلعلدياذهوهرظنمنمتبرطضا
ًامهبمناكهنألاهراكفأبارطضاأشنأهمالكنكلًارشبم
.اهعمسنعًابيرغواهدنع

نألكلذتلاقُةَّـيِحَّـتلٱِهِذٰهَنوُكَتْنَأىَسَعاَم
يهوةئنهتلاعوضوماهلّنيبيملوةميظعةكربباهأنهكالملا
ًائيشعقوتتملوكلذبجوياهيضاميفًائيشدهعتنكتمل
.اهلبقتسميفًاميظع

َهلَلاَقَف«٣٠
َ
ملٱا
يفاََختَال:ُكَالَْ ِتْدَجَوْدَقِكَّـنَأل،ُمَيْرَماَيِ

.»ِهللاٱَدْنِعًةَمْعِن

ًاريذنالًاريشباهيلإلسرُأهنأًانايبكلذبكالملااهملك
.اهبارطضانّكسواهفوخهبلازأف

.»َعوُسَيُهَنيِّـمَسُتَوًانْبٱَنيِدِلَتَوَنيِلَبْحَتَسِتْنَأاَهَو«٣١
٢:٢١ص١:٢١ىّتمو٧:١٤ءايعشإ

هدعوّنكلهنبابايركزلهدعوكنبابميرملكالملادعو
متامنإايركزلناكامنألزايتمالالكهنعزاتماميرمل
ةقراخطئاسوبمتفميرملناكامامأو.ةيعيبطةطساوب
ميرمنباامأو.سانلارئاسكًاناسنإايركزنباناكوةعيبطلا
.هللانباوناسنإلانباناكف

فسويكالملادعوامكًاصلخميأَعوُسَيُهَنيِّـمَسُتَو
حرشلايفمسالااذهىنعممدقتو.)١:٢٠ىّتم(كلذدعب
.٣٣و٣٢عكانه

لٱَنْبٱَو،ًاميِظَعُنوُكَياَذٰه٣٢«٣٢،٣٣
ْ

،ىَعْدُيِّـِيلَع
ِتْيَبَىلَعُكِلْمَيَو٣٣،ِهيِبَأَدُواَدَّـِيسْرُكُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱِهيِطْعُيَو
ِملُنوُكَيَالَو،ِدَبَألٱَىلِإَبوُقْعَي

ُ
ل
ْ

هنِهِك .»ٌةَياَِ
١٣٢:١١رومزمو١٢و٧:١١ليئومص٥:٧،٢سقرم
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،٣:٧ةيمورو٢٣:٥ايمرإو١٦:٥و٧و٩:٦ءايعشإو
انحويو٤:٧اخيمو٢١ايدبوعو٢٧و٧:١٤و٢:٤٤لايناد
١:٨نييناربعو١٢:٣٤

٥:٦ءايعشإيفهبءابنألاقفواذهًاميِظَعُنوُكَياَذٰه
نكلو١٥عانحوينأشيفكلذلثمبكالملاأبنأو.٧و
كلملاةمظعقوفتامكانحويةمظعتقافعوسيةمظع
انحويةمظعو.هدبعةمظعديسلاةمظعوهقباسةمظع
.ةيتاذتناكحيسملاةمظعوهللانمةبهتناك

:٢٢ليئومص٢و٢٤:١٦ددع(هللانبايأِّـِيلَعْلٱَنْبٱَو
حيسملاةمظعهبموقتاممو.)٥٧:٢و٧:١٧رومزمو١٤
:رومأةعبرأ
نبا«هتيمستهيلعلدتامكةيهلإلاهتعيبط:لوألا·

.»يلعلا
امككولملامظعأنمةيرشبلاهتعيبطلسلست:يناثلا·

دسجلابسحبهلسنهنأل»هيبأدواد«هلوقنمرهظي
٩:٧ءايعشإو٤و٨٩:٣رومزمو٧:١٣ليئومص٢(
نمحضتاف.)٣:٣١اقولو١:١ىّتمو٣٣:١٥ايمرإو
ملميرمو.دوادتيبنمميرمنأ»هيبأدواد«كالملالوق
كالمللاهلاؤسنمرهظهنأعماذههلوقنمبجعتت
هبترشُبيذلادلولانوكينأعقوتتملاهنأكلذرثأىلع
.فسويباهنارتقاةجيتن
كالملالوقهيلعلدامكاهماودوهتكلممعاستا:ثلاثلا·

ِملُنوُكَيَالَو،ِدَبَألٱَىلِإَبوُقْعَيِتْيَبَىلَعُكِلْمَي
ُ
ِهِكْل

يدسجلاليئارسإلسنبوقعيتيبدارملاسيلو.ٌةَياَِهن
ميهاربإدالوألكوهويحورلاليئارسإلسنلكلب
وهوًاضيأممألاودوهيلاىلعلمتشياذهوناميإلاب
كلميو.نامزوناكملكيفهللابعشنعةرابع
ىلإمهايإهبذجوهتعيرشمهايإهئاطعإبمهيلععوسي
لئازلاملاعلااذهيفمهايإهداشرإومهلهتيامحبواهتعاط
.يدبالاةداعسلاملاعىلإ
ملحلاوةمحرلاوةدوجلاوةمكحلاكةيصخشلاهتافص:عبارلا·

ًانهاكهنوكيهوثالثلاهفئاظوو.اهريغوةسادقلاو
.هبعشلاهلصحيتلاتاكربلاومسو.ًاكلموًايبنو

ِملُنوُكَيَال
ُ
يسركتيبثتبدوادهللادعوٌةَياَِهنِهِكْل

دعولااذهمتو.)١٦و٧:١٣ليئومص٢(دبألاىلإهتكلمم
لَُخمَوًاسيِئَرِهِنيِمَيِبُهللاٱُهَعَّـفَر«ذإحيسملاعوسيب

ِّـ
لامعأ(»ًاص

.هبعشبولقىلعًادئاسدبألاىلإكلميوهف)٥:٣١
الحيسملانألضرقنتاليتلاةديحولاةكلمملايههتكلممو
.رشبلاكولمكتوملابهتكلممكرتىلإرطضي

يفلوسرلاسلوبلوقوانهكالملالوقنيبةضقانمالو
ةياهنىلإريشيسلوبمالكنأل.٢٨-١٥:٢٤سوثنروك١
هتبراحمكلذنمو،هرهوجالحيسملاتوكلمضارعأضعب
حيسملاةبلغبيهتنتةبراحملاهذهنإف.هلةمواقملاكلامملل
رابتعابهتفيظووحيسملاةسراممهنمو.هئادعأىلعذنئيح
مهدشريومهظفحيلضرألاىلعمهوهبعشلًاطيسوهنوك
هبعشلكنأليهتنتهذهفبآلادنعمهيفعفشيومهبدؤيو
.ةداعسلاوةراهطلاونمألايفءامسلايفذنئيحهعمنوكي
كلذتاقلعتمنمًاتوقومناكاميهتنييذلانوكيف
مالكيفةياهنلافماعلاهللاتوكلمبداحتالابلمكُيوتوكلملا
.لماكلاراهنلايفرجفلاكسلوب

بارطضانيكسترومأةعبرأكالملامالكيفاملصاحو
.هتمظعبءابنإلاوهتيمستونباباهدعووميرم

يذلاو.كالملامالكىنعملكمهفتملميرمنأحجرألاو
تعقوتاهنأيفبيرالو.رظتنملاحيسملانوكياهنبانأهتمهف
نوكينأنوعقوتيدوهيلاناكامكًاينمزًاكلمنوكينأ
صتخياملكفسويفرعوميرمتفرعولو.حيسملا
ةمدخلاهامدخينأامهيلعلاحتسالعوسيةعيبطلالجب
.ًادلووًالفطهلالجاهيضتقييتلا

لِلُمَيْرَمْتَلاَقَف«٣٤
ْ

ُتْسَلاَنَأَواَذٰهُنوُكَيَفْيَك:ِكَالَم
»؟ًالُجَرُفِرْعَأ

)١٨ع(بيرلاةجيتنايركزلاؤسكميرملاؤسنكيمل
دعولاةحصىلعًاناهربنوكتللأسامكةمالعلأستملاهنإف
مارتحالكبتلأسفجاوزالبًادلودلتاهنأتمهفاهنكل
نماهتياغلعلو.دعولااذهمامتإعقوتتنأبجيفيك
مايقلانعاهلهجبرصقتالئلهلعفتنأبجيامةفرعمكلذ
ملةفيفعءارذعنمًاعبطهنمدباللاؤسلااذهو.اهتابجاوب
هتوقبءاوحومدآهللاقلخذنمجاوزالبٌدلودلُوهنأبعمست
.ةطساوالبةيهلإلا

ملٱَباَجَأَف«٣٥
لٱُحوُّرلَا:ُكَالَْ

ْ
ُةَّـوُقَو،ِكْيَلَعُِّلَحيُسُدُق

لٱ
ْ

لَظُتِّـِيلَع
ِّـ
لٱًاضْيَأَكِلٰذِلَف،ِكُل

ْ
ملٱُسوُّدُق

َنْبٱىَعْدُيِكْنِمُدوُلْوَْ
.»ِهللاٱ
:١انحويو١:١سقرمو٦٤و٢٦:٦٣و٤:٣٣و١:٢٠ىّتم

١:٤ةيمورو٨:٣٧لامعأو٢٠:٣١و٣٤

.)٢٠و١:١٨ىّتمحرشلارظنا(
ةردقنعسدقملاباتكلاربعامًاريثكُسُدُقْلٱُحوُّرلَا

.)١٠٤:٣٠رومزمو١:٢نيوكت(حورلابقلخلاىلعهللا
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هباهلبحنأوًاسأرهللاةردقبقلُخيدلولانأكالملاىنعمف
.ةزجعم

دارملاسيلهنأقباسلالوقللحرشاذهِّـِيلَعْلٱُةَّـوُق
.سدقألاثولاثلانمثلاثلامونقألادرجمسدقلاحورلاب

هتدالوتسيلفمسالااذهبقحلاهلنألِهللاٱَنْبٱىَعْدُي
لبقهللانباناكهنألهللانبابهتيمستةلعةعيبطلاةقراخلا
هنألو.)١٧:٥و٨:٥٨و١:١انحوي(ًايلزأهنوكلدسجتينأ
يرشبدسجيفّلحيلزألاهللانباو.لزألاذنمكلذكنبا
لبًادرجمًاناسنإسيلهنأىلعسانللليلدةقراخلاهتدالوو
.ًاضيأيلعلاهللانباوه

يفٍنْبٱِبَىلْبُحًاضْيَأَيِهِكُتَبيِسَنُتاَباَصيِلَأاَذَوُهَو«٣٦ ِ
لِتِلُسِداَّـسلٱُرْهَّـشلٱَوُهاَذٰهَو،اَهِتَخوُخْيَش

ْ
ملٱَك
.»ًارِقاَعِةَّـوُعْدَْ

نمةمالعاهاطعأكالملانكلةمالعميرمبلطتمل
اهناكالملادارأف.ىلبحتاباصيلأنأيهوهسفنءاقلت
.تاباصيلأرمأنمهيلعفقتاممهمالكةحصققحتل

تاباصيلأنوكو.ةبسنلاهذهامانلرهظيملِكُتَبيِسَن
نألاذوهيطبسنمميرمنوكيفنياليوالطبسنم
ريغنمءاسناوجوزتينأنمنيعونمماونوكيملةنهكلا
جورخ(اذوهيطبسنمتناكنورهةأرمانأليلدبمهطبس
اذوهيطبسنموهيذلاميرمابأيلاهلعلوأ.)٦:٢٣
نأحصينيلامتحالاىلعو.يوالطبسنمةأرماذخأ
.ميرملةبيسنتاباصيلأنوكت

انحويرمعنيبقرفلايهةدملاهذهوُسِداَّـسلٱُرْهَّـشلٱ
.عوسيرمعونادمعملا

.»ِهللاٱىَدَلٍنِكُْممَْريَغٌْءَيشَسْيَلُهَّـنَأل«٣٧
١٩:٢٦ىّتمو٨:٦ايركزو٣٢:١٧ايمرإو١٨:١٤نيوكت
٤:٢١ةيمورو١٨:٢٧صو١٠:٢٧سقرمو

لازأوميرملاؤسلًايفاكًاباوجناككلذليئاربجلوق
سانلاراكفأنمبيرلكيفنلفاكوهو.اهبارطضالك
هديعاومهللامامتإرمأيفكشلكودسجتلارسنأشيف
امو.ءاشياملكيرجيهتردقيفدودحملاريغهللانأل
هسفناهبهللاطبردويقبتسيلةيعيبطلاسيماونلاباهيمسن
هدييفلابحلالاثمأيهامنإقلطملاهرايتخانعهتعنمف
.هدصاقمءارجإهيضتقيامكاهّرصقيوأاهلّوطيىلاعت

.َكِلْوَقَكِيلْنُكَيِل.ِّـبَّـرلٱُةَمَأاَنَأاَذَوُه:ُمَيْرَمْتَلاَقَف«٣٨
ملٱاَهِدْنِعْنِمىَضَمَف

.»ُكَالَْ

اهناميإوهللاةدارإىلإاهميلستمالكلااذهبميرمتنلعأ
ةمَأاهسفنةيمستباهعضاوتواهبهللاةيانعبوهبتدعُوامب
.لاؤسالبهللايدييفاهتيصرمأتكرتدقو.برلا

٥٦ىلإ٣٩عتاباصيلألميرمةرايز

يفُمَيْرَمْتَماَقَف٣٩«٣٩،٤٠ لِتِ
ْ

ٍةَعُْرسِبْتَبَهَذَوِماَّـيَألٱَك
جلٱَىلِإ

ْ
ْتَمَّـلَسَواَّـيِرَكَزَتْيَبْتَلَخَدَو٤٠،اَذوَُهيِةَنيِدَمَىلِإِلاَبِ

.»َتاَباَصيِلَأَىلَع
١٣و٢١:١١عوشي

يف املاحةراشبلاتقورثأيفيأِماَّـيَألٱَكْلِتِ
.مايأةعبرأةفاسمرفسللبهأتلاتعاطتسا

يفثكمتملاهنأىلعلدياذهٍةَعُْرسِبْتَبَهَذَو
ىلإعارسإلاىلإاهتأجلأهنأو.ًاليلقالإةراشبلادعبةرصانلا
نأيفوكالملااهملعأامبتاباصيلأةئنهتيفاهتبغررفسلا
كلتنكتملو.اهلكالملاةراشبققحياماهتدهاشمبدجت
كلتبهعربتلهنكلكالملامالكيفاهبيرىلعةلالدةبغرلا
ةرصانلايفنكيملهلعلو.اهنمديفتستنأاهبقالةمالعلا
.اهلكالملادعوباهئبنتنأقيلينم

ةصتخملاةيلبجلاضرألايفةنيدميهاَذوَُهيِةَنيِدَمَىلِإ
يتلا(نوربحةنيدمبرقتناكاهنأنونظملاو.اذوهيمسقب
عوشي(نورهلتبهُوضرألاكلتنأل)ليلخلاةنيدميه
.تاباصيلأوايركزنكسميهو.)٢١:١١

اهيلعتملساهنأحجرألاَتاَباَصيِلَأَىلَعْتَمَّـلَسَو
.اهنعراعلاعفرامباهتأنهوداتعملامالسلا

جلٱَضَكَتْرٱَمَيْرَمَمَالَسُتاَباَصيِلَأْتَعِمَساَّـمَلَف«٤١
ْ

ُنيَِن
يف طَبِ

ْ
ألَتْمٱَو،اَهِن

َ
لٱِحوُّرلٱَنِمُتاَباَصيِلَأْت

ْ
.»ِسُدُق

.نينجلاةكرحبصاخضاكترالاو.كرحتيأَضَكَتْرٱ
ريغةكرحامإونينجللةكرحلوأامإانهةروكذملاةكرحلاو
ةلعاهتّدعوميرمءيجمىلإتاباصيلأاهتبسنىتحةيداع
اذهيفركذُتملةيداعريغةكرحلاكلتنكتملولو.اهل
.ماقملا

مــتِسُدـُقـْلٱِحوُّـرلٱَنـِمُتـاَبـاَصيـِلَأْتَألـَتـْمٱ
هنأكلذىنعمو)١٥ع(اهنبالهبدعُواملثمتاباصيلأل
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ىلإداتعملاريغسفنلاعافتراوأةءوبنلاحوراهيلعلح
ىسومتخأميرملوءامدقلاءايبنأللناكامكهللاحيبستلا
لواشلو.)١١:٢٧ددع(ليئارسإخويشلو)١٥:٢٠جورخ(
.)٢١و١٩:٢٠ليئومص١(هلسرلو.)١٠:٦ليئومص١(كلملا
نمدارملاتمهفاهيلعسدقلاحورلالولحةطساوبو
.حيسملادلتيتلايهاهيلإتتأيتلانأونينجلاضاكترا
وأةلسارمىندأميرموتاباصيلأنيبناكهنأىلعليلدالو
.انهروكذملامالكلابأبنتتتأدتباوميرمتأرنألبقةملاكم

يفِتْنَأٌةَكَراَبُم:ْتَلاَقَوٍميِظَعٍتْوَصِبْتَخََرصَو«٤٢ ِ
مثَيِهٌةَكَراَبُمَوِءاَسِّـنلٱ

ََ
طَبُةَر

ْ
.»ِكِن

٢٨عو٥:٢٤ةاضق

يفِتْنَأٌةَكَراَبُم ليعايلةكربلاهذهلثمناكِءاَسِّـنلٱِ
نيذلانأًاريثكىرنو.)٥:٢٤ةاضق(ينيقلارباحةأرما
سدقلاحورلامهيلعلحىّتمةيهلإلارافسألالاوقأاوملعت
كلتنمةيرعشلاتايآلاضعبمهتاءوبنيفاوسبتقااوأبنتو
.كلذلثمتتأتاباصيلأورافسألا

ربخامإ»ءاسنلايفتنأةكرابم«ميرملتاباصيلألوقو
وأءاسنلانماهريغلاهبهيمليتلاةكربلاباهيلعهللاماعنإب
.كلذكاهوعدتوةكرابماهلكءاسنلااهبسحتنأباهلءاعد

اهلوقلليلعتةرابعلاهذهِكِنْطَبُةَرََمثَيِهٌةَكَراَبُم
ةءوبنلاحوربتفرعتاباصيلأنأل.ءاسنلايفتنأةكرابم
سيلو.اهنطبةرمثبدارملاوهيذلاحيسملادلتسميرمنأ
ةكربىلعميرملوصحلدسحلانمءيشتاباصيلأمالكيف
ركشلاوعضاوتلاىلعٌّلادهلكاهمالكلباهتكربنممظعأ
.ءاجرلاوناميإلاوحرفلاوهللا

»؟َّـَيلِإِّـيبَرُّمُأَِيتْأَتْنَأاَذٰهِيلَنْيَأْنِمَف«٤٣

ةرايزنأبتاباصيلأنمرارقإاذهاَذٰهِيلَنْيَأْنِمَف
لوقاذهلثمو.هتبارغنمبجعتوميظعلزانتاهلميرم
»ّيلإيتأتتنأو«هنمدمتعيلىتأامدنععوسيلانحوياهنبا
اهلةيهلإةمعنبرارقإلاؤسلاكلذيفلعلو.)٣:١٤ىّتم(
تسيلةرايزلاكلتنأوهواهبلقيفًارمضمناكهباوجنأو
.ىلاعتهتيانعنملبرشبنم

ناملعتنأسدقلاحورلااهمهلأَّـَيلِإِّـيبَرُّمُأَِيتْأَتْنَأ
نأتملعاهنأمعن.يلعلانباوهميرمنمدلويسيذلا
نوكيميرمنبانأتملعاهنكل)١٥ع(ًاميظعنوكياهنبا
.هنممظعأ

يفِكِمَالَسُتْوَصَراَصَنيِحاَذَوُهَف«٤٤ َضَكَتْرٱَّـَينُذُأِ
جلٱ
ْ

يفٍجاَهِتْبٱِبُنيَِن طَبِ
ْ

.»يِن

اماهلتققحسدقلاحورلانمةمالعكلذتركذ
حورف.)اهبرمأميرمّنأيأ(قباسلاددعلايفهتملع
كلتنمضرغلاكاردإىلعاهردقيذلاوهةءوبنلا
ناميإىّوقامتاباصيلأمالكيفنأنمدبالو.ةمالعلا
.ًاجاهتبااهدازوميرم

َهلَليِقاَمَّـمِتَيْنَأْتَنَمآيِتَّـلِلىَبوُطَف«٤٥
َ
ِلَبِقْنِما

.»ِّـبَّـرلٱ

اهناميإتامالعنألميرمليأْتَنَمآيِتَّـلِلىَبوُطَف
اهنأتاباصيلأتققحتىتحاههجوىلعترهظاهجاهتباو
هديعاومدئاوفيفنينمؤمللةكيرشاّهنأوهللادعوبةقثاو
.ىلاعت

ميرمناميإنيبقرفلاىلإًاحيملتاذهاهلوقيفلعلو
ىتحىلاعتهدعوامبايركزاهجوزناميإمدعوهللادعوب
هركذيذلاناميإلاةلثمأنمميرمناميإناكو.َبّدُأ
َالٍروُمُأِبُناَقيِإلٱَوىَجْرُياَمِبُةَقِّـثلٱَوُهَفُناَميِإلٱاَّـمَأ«سلوب
لامكإنمعناوملاىلإتفتلتمليهو)١١:١نييناربع(»ىَرُت
ناميإلانأكلذنمانلو.دعاولاةوقىلإترظنلبدعولا
اموتلحيسملالوقلثماذهو.ةيقيقحةداعسلكردصم
.)٢٠:٢٩انحوي(»اْوَرَيَْملَواوُنَمآَنيِذَّـلِلىَبوُط«

َهلَليِقاَم
َ
نمتاباصيلإتفرعِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِما

ليقامنكلوحيسملارمأنمهلكالملاهلاقامايركزاهجوز
.سدقلاحورلايحوبالإهفرعتملميرمل

.»َّـبَّـرلٱِيسْفَنُمِّـظَعُت:ُمَيْرَمْتَلاَقَف«٤٦
٣٥:٩و٣و٣٤:٢رومزمو٢:١ليئومص١

ىلعأنمسدقمرعش٥٦ىلإ٤٦عنمميرمةحيبست
رفسيفةنحمالكاهتارابعضعبانركذيوراعشألابتارم
ليئومصرفسيفدوادمالكو١١-٢:١لوألاليئومص
١١٢رومزملاو٣١رومزملالمجضعبو٢١-٧:١٨يناثلا
ميرمىلعلحهللاحورنأريشبلالقيملو.١٢٦رومزملاو
ىلعو٤١عتاباصيلأىلعلحهنأليقامكتحّبسنيح
لحهنكلواهيلعلحهنأيفبيرالنكلو٦٧عايركز
الو.٣٥عًاريصقًاتقوتاباصيلألعلحوًاليوطاهيلع
تايآنمًاريثكاهحيبستيفميرمتسبتقانأنمبجع
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نوظفحياوناكايابصلاونايبصلادوهيلادالوأنألميدقلادهعلا
ةروبدةديصقكمهبولقروهظىلعتايآلاكلتنمًاريثك
ةدابعلايفاهباومنرتينأاوداتعاودوادريمازموةنحةديصقو
يفوءاسملاةحيبذيفوحابصلاةحيبذميدقتدنعمويلكهللا
ميظعتلاميرمةحيبستةءادبو.ًاضيأةيونسلاتالافتحالا
ةمركمةطساواهايإهرايتخاباهرورسةلعوههنألبرلل
هللاحيبستلاىلعرصتقتملو.ىمظعلاهدصاقمءارجإل
.ةنطابلااهاوقيأاهسفنكلذيفتكرتشالباهيتفشب
َتْرَظَنَكَّـنَألَكِتَْمحَرِبُحَرْفَأَوُجِهَتْبَأ«دوادلوقلثمانهاهلوقو
.)٣١:٧رومزم(»يِتَّـلَذَمَىلِإ

لَُخمِهللاٱِبيِحوُرُجِهَتْبَتَو«٤٧
ِّـ

.»ِيص

كردتيتلايهحورلاو.ةنطابلاياوقلكيأيِحوُر
وجرتونمؤتيتلايهوةرهاظلاساوحلابكرديالام
.بحتو

ةئيطخلانمهبعشيدفيهنألصلخمهللاِيصِّـلَُخمِهللاٱِب
انهميرملوقيفو.ةيدبألاةايحلايفًابيصنمهيطعيوتوملاو
صالخلاهللانمتلاناهنأوصلخمىلإةجاتحماهنأبرارقإ
فاكدراهسفنميرملوقيفًاذإف.هبعشلهبىتأوهيذلا
.ةعيبطلايفرشبلارئاسكتسيلميرمنأمهضعبةوعدىلع
نمصالخلاعقوتتليئارسإيفتانمؤملارئاسكتناكاهنإف
وهيذلااهنمدولوملامسابكلذباهلدعولاررُكدقوهللا
رثكأاهلصلخمهللانأبتجهتباف.)٣١ع(صلخميأعوسي
.اهنمدولومنأبعوسيتجهتباامم

ُعيَِمجَنآلٱُذْنُماَذَوُهَف.ِهِتَمَأِعاَضِّـتٱَىلِإَرَظَنُهَّـنَأل«٤٨
.»يِنُبِّـوَطُتِلاَيْجَألٱ
صو٣:١٢يخالم،١٣٨:٦رومزمو١١و١:١ليئومص١
١١:٢٧

نماهعفرينأةيغبونحلارظنِهِتَمَأِعاَضِّـتٱَىلِإَرَظَن
اهيلعهبمعنأامبسانلانيباهتراقحىلعاهمركأواهلذ
اهعضاوتترهظأفهللانمفطلولزانتكلذنأتنقيتف
.ماركإلاكلذةقحتسمتسيلاهنأاهرارقإب

يدتقترصعلكلهأنأيأيِنُبِّـوَطُتِلاَيْجَألٱُعيَِمج
ينبسحت»ينبوطت«هلوقىنعمو.يلاهتطبغيفتاباصيلأب
روصعلايفاهلكءاسنلانأامكهنأميرمىنعمف.ةديعس
نوكتساهنمحيسملادلوينأيفبغرتتناكاهلبقةيضاملا
هتدالوىلعةديعساهايإةبساحرصعلكيفاهدعبءاسنلا
رثكأةطبغيقبنكلتأبنتامىلعتلصحاّهنإمعن.اهنم

هللاقامدنعحيسملااهنابأاميهوةدالولاكلتباهتطبغنم
نيذللانييدثلاوكلمحيذلانطبللىبوط«مهضعب
هللامالكنوعمسينيذللىبوطلب«هلوقب»امهتعضر
.»هنوظفحيو

كلتنأوعوسيةمظعةءوبنلاحوربميرمتملعو
سانلانيبركذُياهمسانأتنقيتودبألاىلإمودتةمظعلا
.دسجلايفحيسمللًامُأةراتخماهنأرابتعاب

ىلإكلذكلازتالوًاقحةطوبغمتناكميرمّنإمعن
طبغفةدوبعمميرمنوكتنأزيجتالةطبغلاهذهّنكلدبألا
ذيملتلاناكنأبلوسرلاانحويونينمؤملاابأهنوكبميهاريإ
لوسرهنوكبسلوبودوهيلالوسرهنوكبسرطبوبوبحملا
.اودبعُينأركذامممزليملهنكلوممألا

لٱَّـنَأل«٤٩
ْ
.»ٌسوُّدُقُهُمْسٱَو،َمِئاَظَعِيبَعَنَصَريِدَق

١١١:٩رومزم،١٢٦:٢و٧١:١٩رومزم

هللارظنلةيناثلاةمالعلاهذهَمِئاَظَعِيبَعَنَصَريِدَقْلٱ
ىلاعتوهناحبسهللاوهانهريدقلاباهدارمو.اهلذىلإهونحب
يلعلاةوق«هلوقباهلكالملاهركذامىلإلوقلاكلذبتراشأو
هللااهبهويتلاةكربلانعتربعو.٣٥عخلا»كللظت
.ًادجةبيجعوةميظعاهتأراهنألمئاظعلاب

ًاريدقهنوكبىلاعتيرابلاميرمتدّجمٌسوُّدُقُهُمْسٱَو
نمىمسأةراهطيأةسادقاذيأًاسودقهنوكبانههتدّجمو
همسابدارملاو.ملظوةئيطخلكنعهّزنمهنأوةسادقلك
َلْثِمٌسوُّدُقَسْيَل«باتكلالوققفواذهو.ةيلعلاهتاذانه
.)٢:٢ليئومص١(»ِّـبَّـرلٱ

قراخبولسأبحيسملادسجأشنأهنأبهتردقهللارهظأو
حيسملاعوسيبهلمكأيذلاءادفلابهتسادقرهظأوةعيبطلا
نعةرافكهنباهلذببةئيطخللديدشلاهضغبنلعأهنأل
.ةاطخلا

.»ُهَنوُقَّـتَيَنيِذَّـلِلِلاَيْجَألٱِليِجَىلِإُهُتَْمحَرَو«٥٠
١٠٣:١٧رومزمو٢٠:٦جورخو١٧:٧نيوكت

هتدجموهتسادقوهتردقبًالبقهللاميرمتدجمُهَُتْمحَرَو
ةياغنألحيسملابنيملاعللهللاةمحرتلجتو.هتمحربانه
.نيكلاهلاصالخهبءادفلا

اميفهتدجموهللاميرمتحبسِلاَيْجَألٱِليِجَىلِإ
هحبستانهتذخأواهنمعوسيةدالوباهيلعهماعنإلقبس
عوسيداليمبسانلانماهريغىلعهماعنإلهدجمتو
.سانلانمفنصرخآ»لايجألاليجب«اهدارمو.هكلمو
نيدلاولانمًاثاريمءايقتأللمودتهللاةمحرنأاهدارملعلو
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رفسيفءاحامكملاعلاةياهنىلإمهدالوأدالوأومهدالوأىلإ
.٢٠:٦جورخلا

الةمحرلاكلتللهأمهنيذلايأُهَنوُقَّـتَيَنيِذَّـلِل
لاثمأ»هنوقتينيذلاب«تدصقاهلعلو.ةاصعلاونيربكتملا
صالخنورظتنياوناكنممامهريغوتاباصيلأوايركز
.ليئارسإ

ملٱَتَّـتَش.ِهِعاَرِذِبًةَّـوُقَعَنَص«٥١
هبوُلُقِرْكِفِبَنِيِربْكَتْسُْ .»ِْمِ

٣٣:١٠رومزم،٤٠:١٠ءايعشإو١١٨:١٥و٩٨:١رومزم
٥:٥سرطب١و

ةاصعلالذأهنأبوهللاةردقميرمانهتدّجمًةَّـوُقَعَنَص
.نيدرمتملا

.لمعلادنعةردقلاهتقيقحزاجمانهعارذلاِهِعاَرِذِب
نوزيمتيهنألءايربكلابةمثألاميرمتتعنَنِيِربْكَتْسُْملٱ
نوزاتمينيحلاصلانأامكةفصلاهذهبمهريغنع
امموهللابضغلتاجيهملامظعأنمءايربكلاو.عضاوتلاب
.ىلاعتهنايصعىلإسانلادوقي

.اهردصموءايربكلاةلعىلإاذهبتراشأِْمِهبوُلُقِرْكِفِب
نورساجتيكلذبونوردتقمءامظعمهنأنوبسحيسانلاف
سانأمهمالكلااذهبميرممهتدصقنيذلاو.هللاىلع
ناشابكلمجوعونييرومألاكلمنوحيسونوعرفك
ةيروسكلمسوخويطنأونييروشألاكلمبيراحنسو
مهتوقعزنهللاوهللااومواقنيذلاةاسقلاكولملانممهريغو
لٱاوُرِّـثَكُتَال«ةنحلوقلثمانهاهلوقو.مهنم

ْ
لٱَمَالَك

ْ
َِيلاَع

ملٱ
لَو،َِيلْعَتْسُْ

ْ
.)٢:٣ليئومص١(»ْمُكِهاَوْفَأْنِمٌةَحاَقَوَْحْربَت

لٱِنَعَءاَّـزِعَألٱَلَزْنَأ«٥٢
ْ

ملٱَعَفَرَوِّـِيساَرَك
.»َنيِعِضَّـتُْ

١١٣:٦رومزمو٥:١١بويأوخلا٢:٦ليئومص١

دنعاهئامظعوضرألاكولمىلإءالؤهبتراشأَءاَّـزِعَألٱ
نييسيرفلاوامهئارزووسدوريهورصيقكمهلاثمأومهسفنأ
.امهمايأيفنييقودصلاو

ثيحمهبتارمومهبصانمنعيأِّـِيساَرَكْلٱِنَعَلَزْنَأ
.مهتمظعومهتورثنورهظيومهتطلسومهتوقلامعأنورجي
بلقيملاعلايفهتوكلممايقوحيسملاءيجمةطساوبهللانإف
ةيآلاىنعمكةيآلاهذهىنعمو.ءايربكلاومثإلايساركلك
راكفأكلتيفتركُذاهنإف.يظفلامهنيبقرفلاواهلبقيتلا
.مهتمظعلاوحأهذهيفوةّيربكلامهبولق

نإ.»ءازعألالزنأ«اهلوقللباقماذهَنيِعِضَّـتُْملٱَعَفَرَو
ىلعءايندألاسلُجيضرألاكلامميفتابلقتلايرُجيهللا
راتخاوهضفرهنإفكلملالواشبلعفامكءامظعلاشورع

.)٧:٨ليئومص٢(هبعشىلعًاسيئرمنغلايعاردواد
لٱِعِزْنٱ«هلوقلثمكلذو

ْ
لِتَالِهِذٰه.َجاَّـتلٱِعَفْرٱ.َةَماَمِع

ْ
.َك

لٱِعَفْرٱ
ْ
.)٢٧و٢١:٢٦لايقزح(»َعيِفَّـرلٱِعَضَو،َعيِضَو
هبعشكلمسدوريهلهللاضفريفترظنميرملعلو

ةرصانلاءارذعنمدلُوًالفطهنمًالدبهرايتخاوذئموي
نأعقوتتدوهيلارئاسكتناكاهنأيفبيرالو.ةسئابلا
ريننمليئارسإذقنيلًاينمزًاكلمضرألاىلعكلميحيسملا
كلملادريويمودآلاسدوريهتيبرينونيملاظلانيينامورلا
.دوادتيبنميقيقحلاثراولاىلإ

جلٱَعَبْشَأ«٥٣
ْ
.»َنيِغِراَفَءاَيِنْغَألٱَفََرصَوٍتَاْريَخَعاَيِ

٢:٥ليئومص١

انهداريامرثكأنكلو.ةقيقحًانايحاهللاملعلنايباذه
نيذلامهءالؤهو.ةيحورتاريخسوفنلاعايجعابشإ
اهسفنتلخدأميرمنأيفبيرالو.)٥٠ع(هنوقتي
ءاينغألابدوصقملاو.عايجلاكئلوأنيبايركزوتاباصيلأو
ىلإمهجايتحاباورعشيملوةينمزلامهتاريخباوفتكانيذلا
نأليسيرفلاوراشعلانيقيرفلالثمو.ةيحورلاتاكربلا
١٤-١٨:٩ص(يسيرفلانودًارربمهتيبىلإلزنراشعلا
٤١-١٠٧:٣٣رومزمو٧-٢:٤ليئومص١ًاضيأرظناو
.)٩-١١٣:٧و

اَمَك٥٥،ًةَْمحَرَرُكْذَيِلُهاَتَفَليِئاَْرسِإَدَضَع٥٤«٥٤،٥٥
.»ِدَبَألٱَىلِإِهِلْسَنَوَميِهارْبإل.اَنَءاَبآَمَّـلَك
:١٣٢رومزمو١٧:١٩نيوكت،٣١:٣ايمرإو٩٨:٣رومزم
٣:١٦ةيطالغو١:٢٨ةيمورو١١

ءافويفهتنامألًةعبارهللاميرمتدجمنيددعلانيذهيف
هتمحربًاقباسىلاعتهلعفامىلإكلذبتراشأو.هديعاوم
هلعفينأعمزأاملومهئابآلهديعاومىضتقمبراتخملاهبعشل
.ًاصلخموًاكلمبعشلاكلذهئاطعإيفكلذلثمنم
اهعفنلنكيمل)٤٩ع(اهبتدعُويتلامئاظعلاباهحرفف
.اهبعشعفنلناكامملقأالإيتاذلا

.)٤١:٨ءايعشإ(هدبعيأُهاَتَف
اميسالو)٧٢ع(هتمحراهببسديعاوميأًَةْمحَرَرُكْذَيِل

.)٢٢:١٨و١٥:١٨و١٢:٣نيوكت(حيسملابةقلعتملاديعاوملا
ناهربامإوةمحرلادهعهركذةجيتنامإانههبعشهللادضعو
.كلذىلع

مايأيفهللااهرهظأيتلاةمحرلانأيأاَنَءاَبآَمَّـلَكاَمَك
قاحسإوميهاربإاهبدعويتلاةمحرلانيعيهميرم
رهوجو.دحاوعوبنينمراهنأنيقيرفلاديعاومف.بوقعيو
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٥٥:٣و٥٤:١٠ءاعيشإو١٧:١٩نيوكت(حيسملاةمحرلاكلت
.)١١:٢٩ةيمورو

»ةمحرركذيل«هلوقيف»ركذيب«قلعتماذهِدَبَألٱَىلِإ
.دبألاىلإهدهعركذيهللانأل

ْتَعَجَرَّـمُث،ٍرُهْشَأِةَثَالَثَوْحَناَهَدْنِعُمَيْرَمْتَثَكَمَف«٥٦
.»اَهِتْيَبَىلِإ

ىلإايركزتيبيفميرمتماقأيأٍرُهْشَأِةَثَالَثَوْحَن
.تاباصيلأةدالوبرق

هنأحجرألاو.)٢٦ع(ةرصانلايفاهنكسميأاَهِتْيَبَىلِإ
.)٢٤-١:١٨ىّتم(يفركُذاماهعوجردعبثدح

٦٦ىلإ٥٧عنادمعملاانحويداليم

ِتَدَلَوَف،َدِلَتِلاَُهناَمَزَّـمَتَفُتاَباَصيِلَأاَّـمَأَو٥٧«٥٧،٥٨
َهلُهَتَْمحَرَمَّـظَعَّـبَّـرلٱَّـنَأاَهُؤاَبِرْقَأَواَُهنَاريِجَعِمَسَو٥٨.ًانْبٱ

َ
،ا

.»اَهَعَماوُحِرَفَف
١٤ع

َهلُهََتْمحَرَمَّـظَع
َ
.ًانبااهايإهئاطعإبكلذا

حرفةلعناكدولوملانألانهمهحرفركُذاَهَعَماوُحِرَفَف
دلوُينأردنيهنألةيداعريغتناكهتدالونألوهسفنب
)حجرألاوهامك(اوعمسمهنألوتاباصيلأوايركزكخويشلل
دولوملاةمظعبدعولاولكيهلايفايركزلتناكيتلاايؤرلاب
هلوقوهو١٤ةيآلايفدعولازاجنإةءادبحرفلااذهو.هل
.»هتدالوبنوحرفيسنوريثكو«

يفَو«٥٩ لٱِ
ْ
ُهْوَّـمَسَو،َّـيِبَّـصلٱاوُنِتْخَيِلاوُءاَجِنِماَّـثلٱِمْوَي

.»اَّـيِرَكَزِهيِبَأِمْسٱِب
١٢:٣نييوالو١٧:١٢نيوكت

يف ةعيرشلايفناتخللّنيعملامويلايأِنِماَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
يبليفو٢:٢١صو١٢:٣نييوالو٢١:٤جورخ(ةيوسوملا
٣:٥(.

.ءابرقألايأاوُءاَج
دنعىمسيناكدولوملانأىلعانلدياذهُهْوَّـمَسَو

هناتخدنعميهاربإبماربأةيمستكلذببسلعلوهناتتخا
تحتلخديناتخلاةطساوبدلولانامث)١٧:٥نيوكت(
.)١٣-١٧:٩ددع(ميهاربإهللادهاعيذلادهعلا

كشوىلعاوناكوايركزهتيمستاودارأيأهيِبَأِمْسٱِِب
ظفحلوايركزلمهرابتعاكلذببسلعلو.كلذبهومسينأ
.سانلانيبهمسا

.»اَّـنَحوُيىَّـمَسُيْلَبَال:ُهُّمُأْتَلاَقَف«٦٠
١٣ع

ةطساوبايركزنمكلذتفرعتاباصيلأنأبيرال
ىمسُينأبتلاقكلذلفكالملاهنيعيذلامسالاهتباتك
.ناّنحبرلاانحويىنعمو)١٣ع(انحويب

َهلاوُلاَقَف«٦١
َ
يفٌدَحَأَسْيَل:ا هبىَّـمَسَتِكِتَريِشَعِ اَذِٰ

.ِ»مْسالٱ

طبسلكلباسنألالاودجظفحيفدوهيلادهتجا
اوظفحكلذلوةثارولاقوقحنايبلهتدحىلعتيبلكلو
كلذلوبيرلاوطلغلانمءاقتاتيبلكدارفأءامسأ
نمدحأهبمسيمليذلامسالاكلذىلعءابرقألاضرتعا
انحويمسانكلو.ليوطنمزذنممايألاكلتيفمهتريشع
ىتحنادمعملاانحويلبقةفلتخمطابسأيفًاريثكلمعتسا
امًاريثكو.)٢٣و١٢:٢٢ايمحن(يوالطبسنمنيذلانيب
اورهتشانيذلامهفالسأضعبءامسأبًاميدقدالوألااومس
يفهمسابىمسملالثمدولوملانوكينأيفةبغرلئاضفلاب
نمدحأهبمسيملمسابدلولاةيمستتناكو.هلئاضف
لثمتينأقحتسينممهنمنكيملهنأنظللةضرعهئابرقأ
.هب

.»ىَّـمَسُيْنَأُديِرُياَذاَم،ِهيِبَأَىلِإاوُأَمْوَأَّـمُث«٦٢

اوجاتحيملالإوهمكبقوفّمصهنأهلمهئاميإنمجتنتسي
.مالكلابهنعاونغتسااوناكلبهنمماهفتساللءاميإلاىلإ

َبَّـجَعَتَف.اَّـنَحوُيُهُمْسٱ:َبَتَكَوًاحْوَلَبَلَطَف«٦٣
جلٱ
ْ

.»ُعيَِم
١٣ع

ًاقيقرًاحولةباتكللاوذختينأمايألاكلتيفبلغًاحْوَل
ناكو.عمشبهجولاىشغمًاليلقيشاوحلالئامبشخلانم
هفرطوةباتكللددحمهيفرطدحأديدحنمكلذلملقلا
.)١٧:١ايمرإو١٩:٢٤بويأ(وحمللحطسمرخآلا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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الفرمألابرنمىضقمرمألانأيأاَّـنَحوُيُهُمْسٱ
ناكاميضرايركزنأيفبيرالو.)١٣ع(رايتخالللحم
عرظنا(نانحبرلا»انحوي«ىنعمو.برلاكالمهلاقدق

١٣(.
يفدهعيملمسابهتيمستمهبجعتةلعُعيِمَْجلٱَبَّـجَعَت

لمتحيو.ًاقباسهبءاضقلاوهيلعنيدلاولاقافتاوةلئاعلاكلت
دعبرهشأةدعهتوكسدعبايركزمُلكتًاضيأمهبجعتةلعنأ
.مئادللشبباصمهنأمهنظ

يفَو«٦٤ حلٱِ
ْ
.»َهللاٱَكَراَبَوَمَّـلَكَتَوُهُناَسِلَوُهُمَفَحَتَفْنٱِلَا

٢٠ع

ةجيتنكلذوهناسلقلطناويأُهُناَسِلَوُهُمَفَحَتَفْنٱ
.هتحتفيتلايههافتقلغأيتلاةيهلإلاةوقلاو.همفحاتفنا
رظنا(ىهتنادقناكهيفتمصلابهيلعمكُحيذلاتقولاو
.)ًاعم٢٠و١٣ع

وهذئنيحهبملكتيذلانأحجرألاَهللاٱَكَراَبَوَمَّـلَكَتَو
عساتلاىلإهدعبامونيتسلاونماثلاددعلايفام
.نيعبسلاو

ةدملاكلتهناسلطبردعبملكتلايفايركزءادتباو
يفوأهئابرقأدحأوأهتأرماةبطاخميفنكيملةليوطلا
رمذتلاظافلأوأهناسلقالطنابهجاهتبانعةبرعملاتاملكلا
.ىلاعتهلًاحيبستناكلبباصملاكلذهلازنإلهللاىلع
نأةبيصمنماجنوضرمنمئربيحيسملكىلعف
.)١٦عم١١و٦٦:١٠رومزم(هللاحيبستبهناسللغشي

هنَاريِجِّـلُكَىلَعٌفْوَخَعَقَوَف«٦٥ هبَثِّـدُُحتَو.ِْمِ ِروُمُألٱِهِذِٰ
يفاَهِعيَِمج لٱِلاَبِجِّـلُكِ

ْ
.»ِةَّـيِدوُهَي

٣٩ع

يتلاثداوحلاعيمجفوخلااذهببسٌفْوَخَعَقَو
هؤابنإوكالملاروهظيهوهتيمستوانحويداليمبتنرتقا
نينعاطنيدلاونمانحويةدالوودهاشملاايركزصاصقو
.هدلوناتتخادنعايركزناسلقالطناونسلايف

ةيوامسلاتانلعملاضعبهركذدنعاقولداتعادقو
نيذلافوخوهتانلعملاكلتريثأتلوأنأنييبتةبيرغلا
كلذناكو٢٤:٢٥و٢:٩صو٣٠و٢٩و١٢عاهودهاش
لجهللانمبرقلابروعشلانعًاجتانًاينيدًاعوشخفوخلا
.العو

ىلإميلشروأيبونجنمدالبلايهِةَّـيِدوُهَيْلٱِلاَبِج
نأىلعلديانهريشبلامالكو.)ليلخلايهيتلا(نوربح

تيبنمًائيشفُائيشرشتناانحويةدالويفثداوحلاربخ
.ةروكلاكلتلكىلإهداليم

يفَنيِعِماَّـسلٱُعيَِمجاَهَعَدْوَأَف«٦٦ هبوُلُقِ ىَرُتأ:َنيِلِئاَقِْمِ
.»ُهَعَمِّـبَّـرلٱُدَيْتَناَكَو؟ُّيِبَّـصلٱاَذٰهُنوُكَياَذاَم

٨٩:٢١و٨٠:١٧رومزمو٣٩:٢نيوكت،٥١و٢:١٩ص
١١:٢١لامعأو

يف...اَهَعَدْوَأَف نعاوثحبواهيفاولمأتيأِْمِهبوُلُقِ
.اهجئاتناورظتناواهتياغ

كلذباونعو.ربكىّتميأُّيِبَّـصلٱاَذٰهُنوُكَياَذاَم
هنأليبصلاديىلعنيحدعباهءارجإهللادصقيتلارومألا
دنعهنمنوكياذامفهداليمبةنرتقمبئارغلاهذهتناكاذإ
.هغولب

:٢ةاضق(برلاةوقل»برلادي«راعتساُهَعَمِّـبَّـرلٱُدَي
نمضتتانهيهو.)٧:٩ارزعو٣٠:١٢مايأ٢و١٣:٢٥و١٥
هلقعوهدسجلةيرورضةكربلكهايإهحنموهبهللاةيانع
.ةرشعةسماخلاةيآلايفيتلاةءوبنلاقفواذهو.هحورو
.انحويةوبصخيراترصتخماذهو

٨٠ىلإ٦٧عايركزةحيبست

ألَتْمٱَو«٦٧
َ

لٱِحوُّرلٱَنِمُهوُبَأاَّـيِرَكَز
ْ
»:ًالِئاَقَأَّـبَنَتَو،ِسُدُق

٢:٢٨ليئوي

لمأتايركزلعلونيتسلاوةعبارلاةيآلابةقلعتمةيآلاهذه
يحوباهيلعنآلاملكتيتلاقئاقحلايفهتمصرهشأةدم
.سدقلاحورلا

ليئومصرفسيفامكحورلاماهلإبهللاحبسيأَأَّـبَنَت
يفملكتلكىلعءوبنتلاقلطيو.)١٩:٢٠ليئومص١(لوألا
لدتسنو)٢٥و١٤:٢٤سوثنروك١(يحولابةينيدعيضاوم
ىلعباطخلااذهيفترهظيتلاايركزتاساسحإنم
.دعباميفانحويهنبالهميلعتةيهام

ًءاَدِفَعَنَصَوَدَقَتْفٱُهَّـنَألَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم«٦٨
.»ِهِبْعَشِل
جورخ،١٠٦:٤٨و٧٢:١٨و٤١:١٣رومزمو١:٤٨كولم١
٧:١٦صو١١١:٩رومزمو٤:٣١و٣:١٦

نوكييكلهنبالسرأيذلابآلايأُّبَّـرلٱٌكَراَبُم
نمهللاكرابايركزف.»ىلعلانمقرشملا«و»صالخنرق«

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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عىلإ٧١عنمركذو.حيسملاهلاسرإىلع٧٠عىلإ٦٨ع
.كرابملاهئيجمنمةجتانلاةميظعلاةاجنلا٧٥

يفامكةدعاسملالجألهبعشدقتفايأَدَقَتْفٱُهَّـنَأل
:٧لامعأ(لامعألارفسو.)٢٥:٣٦ىّتم(ىّتمةراشب

ءاغلإايركزربتعاو.)١:٢٧بوقعي(بوقعيةلاسرو)٢٣
ليئارسإينبوهللانيبًاداعتباةنسةئمعبرأذنمةءوبنلا
.ةيناثمهيلإهعوجركذئمويمهيلعهتمعنتامالعبسحو

ءيجمدادعإانهايركزلزنأهِبْعَشِلًءاَدِفَعَنَصَِو
لمعلكنعءادفلابّربعو.هنيعءيجملاةلزنميدافلا
انحوي(ةيطخلاةيدوبعلكنمريرحتلانمضتيوهوحيسملا
يفحيسملابءادفلاىنعماورصحفدوهيلاامأ)٣٦-٨:٣٤
لككرديملايركزلعلو.نيينامورللمهتيدوبعنمريرحتلا
.انههبهوفتامىنعم

يفٍصَالَخَنْرَقاَنَلَماَقَأَو«٦٩ .»ُهاَتَفَدُواَدِتْيَبِ
٣٢:١٧رومزم

.قبسامليصفتةيآلاهذهيف
ىنبو.حيسملا»صالخلانرقب«دارأٍصَالَخَنْرَق
»َدُواَدِلًانْرَقُتِبْنُأَكاَنُه«يبنلالوقىلعكلذيفهمالك
راعتستامكهتوقلناويحلانرقراعتسيو.)١٣٢:١٧رومزم(
:٤٨ايمرإو٧٥:١٠رومزمو٣٣:١٧ةينثت(هتوقلناسنإلادي

هانعم)١٢-٨:٣و٨و٧:٧لاينادو٢٩:٣١لايقزحو٢٥
:١ةيمور(هللاةوقهلنأوًاريدقًاصلخمنوكيحيسملانأانه
.)٥:١٢ايؤرو١٦

يف نأدقتعاايركزنأىلعليلداذهُهاَتَفَدُواَدِتْيَبِ
.دوادلسننميهميرم

لٱِهِئاَيِبْنَأِمَفِبَمَّـلَكَتاَمَك«٧٠
ْ
ُذْنُمْمُهَنيِذَّـلٱَنيِسيِّـدِق

.»ِرْهَّـدلٱ
٣:٢١لامعأو٩:٢٤لاينادو٣٠:١٠و٦و٢٣:٥ايمرإ
١:٢ةيمورو

قلعتاملكحيسملابمتيهّنأىلإاذهبايركزراشأِهِئاَيِبْنَأ
كلذو.ءادفلاهلمعةياهنىلإمدآطوقسذنمتاوبنلانمهب
هراصتناوهتوموهمالآوهتايحثداوحوهتدالوىلعلمتشي
بوقعيءايبنألاكئلوأصخأو.عيمجلاىلعًابرهليلكتو
ءايعشإ(ءايعشإو)١٨:١٥ةينثت(ىسومو)٤٩:١٠نيوكت(
ميهاربإلهللاهنلعأامتاءوبنلانمو.)٥٣صو٧و٩:٦
)٢٦:٤نيوكت(قاحسإلو)٢٢:١٨و١٢:٣نيوكت(
.)٢٨:١٤نيوكت(بوقعيلو

ملكتامكلقيملايركزنأانهةظحالملاقحتسياممو
انأرقاملكًاذإف»ءايبنألامفبهللاملكتامك«لبءايبنألا
.هللاتاملكانأرقدقنوكنتاءوبنلا

ركذانهو.ءايبنألالوأملكتامذنميأِرْهَّـدلٱُذْنُم
:اهلجأنمهللاكرابرومأةعبرأايركز
.ةمحرلابليئارسإىلإهللادوع.١
.ًاريدقًاصلخمهلاسرإ.٢
.هدجمثراوودوادلسننمنوكيصلخملاكلذنأ.٣
.هبمتتةديجملاتاءوبنلالكنأ.٤

.»اَنيِضِغْبُمِعيَِمجيِدْيَأْنِمَواَنِئاَدْعَأْنِمٍصَالَخ«٧١

نيعبسلاوسماخلاددعلاىلإهدعباموددعلااذهيف
دئاوفلاكلتلوأو.حيسملاءيجمنمةجتانلادئاوفلاركذ
:مهو»انئادعأنمصالخلا«
.نوينامورلايأنويبنجألامهوملاظ.١
نويّمودآلاهتعامجوسدوريهمهونوينطولامهوملاظ.٢

.نييليئارسإباوسيلءالخداوناكنإونيذلا
٣:١٥نيوكت(مهتاوهشوناطيشلايأةيحورلامهؤادعأ.٣

يفروكذملاصالخللنايبصالخلااذهو.)١:١٢ىّتمو
حيسملانماوعقوتمهنأميظعلادوهيلاطلغو٦٩ةيآلا
.طقفينمزلاصالخلا

ملٱُهَدْهَعَرُكْذَيَواَنِئاَبآَعَمًةَْمحَرَعَنْصَيِل«٧٢
.»َسَّـدَقُْ

١٠٦:٤٥و٩و١٠٥:٨و٩٨:٣رومزمو٢٦:٤٢نييوال
٥٤عو١٦:٦لايقزحو

ةمحرحيسملاءيجمايركزبسحيملاَنِئاَبآَعَمًَةْمحَر
نوعقوتياوناكدوهيلاءابآنألًاضيأىتوملللبطقفءايحألل
ءاكرشايركزمهلعجفصلخملانايتإةريثكنورقذنم
دنعءايحأسانلادنعىتوملاو«.ةمحرلاكلتيفمهدالوأ
.»هللا

هلوقبدارملاو.حيسملالاسرإبهدعويأُهَدْهَعَرُكْذَيَو
انهاذهو.هبىفووهركذمثهدعويسننمكزجني»ركذي«
لكيرجيلبىسنيالىلاعتهناحبسهنألةباتكلابابنم
.ةنيعملااهتاقوأيفهدصاقم

لٱ«٧٣
ْ
»اَنيِبَأَميِهاَرْبإلَفَلَحيِذَّـلٱَمَسَق

١٧و٦:١٣نييناربعو١٧و٢٢:١٦و١٧:٤و١٢:٣نيوكت

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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.هلديكوتوةقباسلاةيآلايفدهعلانملدبانهَمَسَقْلٱ
:٢٤و١٧و٢٢:١٦نيوكت(نيوكتلارفسيفركُذمسقلااذهو
:٣ةيطالغ(ىلإةلاسرلايفسلوبلوقلقفاوموهو)١٨-١٦
٦:١٣نييناربع(نييناربعلاةلاسريفليقاملو)١٧-١٣
.حيسملابّمتٍمسقبهتبثأوهبهللادهعيفءيشلكف.)١٤و

يِدْيَأْنِمَنيِذَقْنُم،ٍفْوَخَالِباَنَّـنِإاَنَيِطْعُيْنَأ«٧٤
.»ُهُدُبْعَن،اَنِئاَدْعَأ
٩:١٤نييناربعو٢٢و٦:١٨ةيمور

.دعولازاجنإةجيتناذه
نمألاوههيطعييذلاو.ءادعألانميأٍفْوَخَالِب

ةحارلاةبهيأنانئمطالاوةنيكسلابةدابعلالجألماتلا
اهراصتناوأةمألادجملاليحورلاريخلاىلإةليسوةيدسجلا
.مهنمماقتنالاوأممألانماهريغىلع

اهبهويتلاتاكربلانمةينيدلاةيرحلانأركُذاممّنيبت
.حيسملا

.»اَنِتاَيَحِماَّـيَأَعيَِمجُهَماَّـدُقٍّرِبَوٍةَساَدَقِب«٧٥
٢:١٣يكينولاست٢و٤:٢٤سسفأو٤٠و٣٢:٣٩ايمرإ
١:١٥سرطب١و٢:١٢سطيتو١:٩سواثوميت٢و
١:٤سرطب٢و

.اهعيمجلوةمألادارفألٍةَساَدَقِب
ةراهطلايهةسادقلانأربلاوةسادقلانيبقرفلاٍّرِبَو

.جراخلايفةراهطلاكلتروهظربلاوةيلخادلا
.ةسادقلاوربلاامكمزلتسيكلذوهللامادقيأُهَماَّـدُق
ىلعةيليئارسإلاةمألاتماداميأاَنِتاَيَحِماَّـيَأَعيَِمج

مدعلكلذىلعاولصحيملنييليئارسإلانكلو.ضرألا
دئاوفلاوًاريخأهيلعاولصحينأنمدبالمهنأىلعمهناميإ
:سمخانهتركُذامىلعحيسملاءيجمنم
.ةيدوبعلانمريرحتلا:ىلوألا·
.مسَقلابهتبثأيذلاهللادهعزاجنإ:ةيناثلا·
.نمألا:ةثلاثلا·
.ضراعمالبةدابعلا:ةعبارلا·
.ةسادقلا:ةسماخلا·

لٱَّـيِبَنُّيِبَّـصلٱاَُّهيَأَتْنَأَو«٧٦
ْ

ُمَّـدَقَتَتَكَّـنَأل،ىَعْدُتِّـِيلَع
.»ُهَقُرُطَّـدِعُتِلِّـبَّـرلٱِهْجَوَماَمَأ
١٧عو١١:١٠ىّتمو٤:٥و٣:١يخالمو٤٠:٣ءايعشإ

يتلاوةيآلاهذهيفايركزتفتلاُّيِبَّـصلٱاَُّهيَأَتْنَأَو
يذلالمعلاركذوهمامأناكيذلاانحويلفطلاىلإاهيلت
كاذنأركذيملو.يهلإلاءادفلاليبسيفانحويهيرجيس
يفركتفاامنإهتخوخيشيفهلةيزعتةلعنوكيسيبصلا
.حيسمللهتمدخ

دهعلاءايبنأنمدحاوةلزنمهنباايركزلزنأِّـِيلَعْلٱَّـيِبَن
دعبلاقحيسملانكلنيعبسلاةيآلايفمهركذنيذلاميدقلا
.٧:٢٨صنيفلاسلاءايبنألاعيمجنممظعأهنأكلذ

.٣٢ع»يلعلانبا«حيسملاوهللاوهانهيلعلابدارملاو
.»يلعلايبن«وهفانحويامأو

ةءوبنيفليقامىلعٌّينبمانهمالكلاخلاُمَّـدَقَتَت
ةراشبحرشيفهريسفتقبسو)٤و٤٠:٣ءايعشإ(ءايعشإ
.)٣:٣ىّتم(ىّتم

خلٱَةَفِرْعَمُهَبْعَشَيِطْعُتِل«٧٧
ْ

.»ْمُهاَياَطَخِةَرِفْغَمِبِصََال
٣:٣صو١:٤رومزم

ةجاحةلعةرهظمةرابعلااذهِصَالَْخلٱَةَفِرْعَم
صالخلاةقيقحاولهجليئارسإينبنألقباسىلإحيسملا
قحلاو.نيينامورلاريننمةاجنلاهونظفهيلإنوجاتحييذلا
ةيطخلاريننمصالخلاىلإةجاحلاديدشيفاوناكمهنأ
ةيحورلاةاجنلااولدبمهنأمهلهجةصالخو.اهيلعةنونيدلاو
.ةيسايسلاةاجنلاب

صالخلايطعيحيسملانأهقباسوحيسملانيبقرفلاو
.صالخلاةفرعميطعيهقباسنأو)١:٢١ىّتم(

هيلإرقتفياممظعأيهوْمُهاَياَطَخِةَرِفْغَمِب
ىلإرقتفيالهنأاونظوراقتفالااذهاولهجمهنكلنويليئارسإلا
ةكربلاكلتحنميلحيسملاىتأدقو.ممألاالإةرفغملاكلت
كلذلوطلغلاومهوللًاعفداهبمهربخيلانحويىتأو.عيمجلل
ِملِةَبْوَّـتلٱِةَّـيِدوُمْعَمِب«ىدان

َ
خلٱِةَرِفْغ

ْ
.)١:٤سقرم(»اَياََط

بهاوممظعأوناسنإلاتاجاحمظعأيهفةرفغملاامأ
هيفركُذهنألليجنإلارصتخمربخلااذهيفو.حيسملايفهللا
.ةميظعقئاقحعبرأ
.ليجنإلاعوضوموهيذلاصالخلا:ىلوألا·
.اياطخلاةرفغمبصالخلانأ:ةيناثلا·
٣:١٦انحوي(هللاةمحرصالخلاحنمةّلعنأ:ةثلاثلا·

.)٨-٢:٤سسفأو
مالسونيلاضلاروناهتصالخو.صالخلاجئاتن:ةعبارلا·

انهةروكذملاثالثلاتاكربلامظعأامف.نيبرطضملل
نأانملكىلعبجيف.مالسلاورونلاوةرفغملايهو
.ىمظعلاتاكربلاكلتىلعتلصحلههسفنلأسي

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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هبيِتَّـلٱاَنِٰهلِإِةَْمحَرِءاَشْحَأِب٧٨«٧٨،٧٩ ملٱاَنَدَقَتْفٱاَِ
ُقَْرشُْ

لٱَنِم
ْ

جلٱَىلَعَءِيضُيِل٧٩.ِءَالَع
ْ
يفَنيِسِلَا لُّظلٱِ

ْ
ِلَالِظَوِةَم

ملٱ
يفاَنَماَدْقَأَيِدَْهيْيَكِل،ِتْوَْ سلٱِقيِرَطِ

.ِمَالَّـ
يخالمو٦:١٢و٣:٨ايركزو١١:١ءايعشإو٢٤:١٧ددع
لامعأو٤:١٦ىّتمو٤٩:٩و٤٢:٧و٩:٢ءايعشإ،٤:٢
٢٦:١٨

ىلعانحويبقلعتيامنيقباسلانيددعلايفايركزركذ
نايتإدجموهولوألاهعوضومىلإداعمثراصتخالاهجو
.هصالخوحيسملا

تاكربلالكردصمًالوأركذاَنِٰهلِإَِةْمحَرِءاَشْحَأِب
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«صلخملاءيجمىلعةعقوتملا

ْ
ََملاَع

لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَح
ْ
.)٣:١٦انحوي(»َديِحَو

.زاجملاليبسىلعحيسملاقرشملااذهبدارملاُقَْرشُْملٱ
لٱُسْمَشُِقْرشُت«هلوقبهنعيخالمأبنتدقو

ْ
:٤يخالم(»ِّـِرب

ملٱِحْبُّصلٱُبَكْوَك«انحويوسرطبهلراعتساو)٢
ُ»ريِنُْ

سمشلابايركزهيلإراشأو.)٢٢:١٦ايؤرو١:١٩سرطب٢(
سمشلاةلزنمبسانلابولقلحيسملاف.اهعولطلوأيف
»ملاعلارون«وهعوسينأكلذلكةياغو.يعيبطلاملاعلل
.)٨:١٢انحوي(

الحيسملايتأياهنميتلاءامسلانميأءَالَعْلٱَنِِم
نمدعصتاهنأكاهعولطدنعرهظتيتلاةيعيبطلاسمشلاك
.قفألاتحت
يفَنيِسِلاَْجلٱَىلَعَءِيضُِيِل حرشرظنا(ةَمْلُّظلٱِ
.)٤:١٦ىّتمةراشب

نأامكهنأهنايبزاجماذهاَنَماَدْقَأَيِدَْهيْيَكِل
يفمهمادقأاولقنينأنوعيطتسيالةملظلايفنيسلاجلا
النولهاجلاةأطخلاكلذكحابصلاعلطيملامةلوهجمقيرط
نمقرشملامهلءيضيملامءامسلاىلإاوريسينأنوردقي
ةداعسلانطومىلإنامأبنوبهذيِهيف.حيسملايأءالعلا
.يدبألا

يف ةكربلكنعمالسلاةظفلبّربعِمَالَّـسلٱِقيِرَطِ
.ةداعسو

يفَناَكَو،ِحوُّرلٱِبىَّـوَقَتَيَووُمْنَيَناَكَفُّيِبَّـصلٱاَّـمَأ«٨٠ ِ
لٱ
ْ

.»َليِئاَْرسإلِهِروُهُظِمْوَيَىلِإيِرَاَرب
١١:٧و٣:١ىّتم،٢:٤٠ص

.ًايدسجًاومنيأوُمْنَي
رئاسوةعاجشوةفرعمديزييأِحوُّرلٱِبىَّـوَقَتَي

ددعلاوددعلااذهيفاقولرصتقاو.ةنسحلاقالخألا

انحويةوبصبقلعتيامةصالخىلعنيتسلاوسداسلا
.هتثادحو

يفَناَكَو ةياغو.ًانيعمًاتقوكلانهناكيأيِراََربْلٱِ
بيرالو.ةدمسانلانعانحويدارفناّنيبينأاذهبريشبلا
لابجيفهيدلاوتيبيفهتوبصنمزفرصانحوينأ
ملعتهنأو.)ليلخلاةنيدميهيتلا(نوربحبرقةيدوهيلا
دهعلانمذئمويدوهيلاءايقتأهملعينأعاطتساامامهنم
وهواتامامهنأو.حيسملانعوهسفننعهتاءوبنوميدقلا

انحوينأو.هتدالودنعنسلايفانعطدقاناكامهنألريغص
)٢:١ىّتم(ندرألايبرغةيدوهيلايراربىلإذئنيحلقتنا
دهاعيوةيهلإلارافسألاسردييكلسانلانعدرفناثيح
لعفاذكو.هللانمّنيعملاهلمعلدعتسيوةالصلاىلعهللا
ةوبنلاةجردغلبنألبقةيربلايفةدمفرصهنإفىسوم
هدارفناانحوينرقو.نييليئارسإلاداشرإوهللاةعيرشغيلبتو
.هتقيظويفايليإةفيلخبوريذنلابقيليامكدهزلاوفشقلاب
هنأوأةبتكلانمملعتهنارهظيملًايوالهنوكعمانحوينأو
انحوينألكلذولكيهلايفنييواللاةمدخنمًائيشسرام
.قحلاوهونييواللاةفيظونممظعأيبنلاةفيظوبسح

ةمدخلاهئادتبانيحىلإيأَليِئاَْرسإلِهِروُهُظِمْوَيَىلِإ
نوكتىسومةعيرشبسحةمدخلاكلتةءادبو.ةينلعلا
٣:٢اقولو٤:٣ددع(نيثالثلانسمداخلاغولبدنع
ةيصخشلاةفرعملاعقتملهنأىلعلديانهركُذامو.)٢٣و
ةداهشنأدحأنظيالئلتقولااذهىلإحيسملاوانحوينيب
.ةقادصوأامهنيبقباسقافتاةجيتنحيسمللانحوي

يناثلاحاحصألا

٧ىلإ١عمحلتيبيفحيسملاداليم

يفَو«١ لِتِ
ْ

ْنَأِبََرصْيَقَسُطْسُغوُأْنِمٌرْمَأَرَدَصِماَّـيَألٱَك
ملٱُّلُكَبَتَتْكُي

.»ِةَنوُكْسَْ

يف انحويهيفدلُويذلانامزلابرقيفيأِماَّـيَألٱَكْلِتِ
.نادمعملا

ةكلممةصاعةيمورنميكلمرمأيأٌرْمَأَرَدَص
كلذذافنإرثأىلعحيسملاعوسيداليمناكو.نيينامورلا
.ةيروسيفرمألا

ةكلمملاروطاربمأسويفاتكأوهوََرصْيَقَسُطْسُغوُأ
ةسداسلانسيفتاموةنسنيعبرأكلمةينامورلا
نايبهكلمنمنينسرشعلكيفعمجيناكو.نيعبسلاو

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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ةكلمملاناكسددعىلعلمتشتةمئاقيفهتكلمملاوحأ
ةفرعمومهيلعةيزجلابرضكلذيفهدصاقمنمو.مهتورثو
.اهرادتقاوةكلمملاةوق

كلذلثمىلإرصيقسويلويروطاربمألاهمعهقبسو
ناكو.سوفنلاءاصحإدرجمناكهنأرهاظلاوباتتكالا
نمدبالفةيروسىلعًاكلمسطسغوأهنيعدقسدوريه
.رمألاكلذذافنإبهئاضرإيفدهجلالذبهنأ

نماذهو.ةينامورلاةكلمملالكيأِةَنوُكْسَْملٱُّلُك
ةفورعملاةنوكسملارثكأنألرصعلاكلذيفباتكلاحلطصم
نيينامورلاءاليتساو.نيينامورلاةطلستحتتناكذئموي
دقهنأىلعناهربةيزجللمهايإمهدعىتحةيدوهيلاىلع
يهوبوقعيةءوبنبسححيسملاداليملنيعملاتقولاناح
ِهْيَلْجِرِْنيَبْنِمٌِعَرتْشُمَواَذوَُهيْنِمٌبيِضَقُلوُزَيَال«هلوق
.)٤٩:١٠نيوكت(»ُنوُليِشَِيتْأَيىَّـتَح

َِيلاَوُسوُيِنِيريِكَناَكْذِإىَرَجُلَّـوَألٱُباَتِتْكالٱاَذٰهَو«٢
.»َةَّـيِروُس
٥:٣٧لامعأ

سونيريكنأيدوهيلاخرؤملاسوفيسويركذُسوُيِنِيريِك
ةنسلاىلإداليمللةسداسلاةنسلانمةيدوهيلاىلعًايلاوناك
باتتكالانمبعشلايفسجسلصحهنأوةرشعةيداحلا
لامعألارفسيفسجسلااذهىلإاقولراشأو.هارجأيذلا
يفليقامبأطخأاقولنأضعبلانظف.)٥:٣٧لامعأ(
نألبقةيروسيفهلامعأةسراممركذذإانهسوينيريك
يخرؤمةداهشنمًايلجرهظينكل.نينستسبىلوتسا
ىلوألاىلوت.نيترمةيروسىلوتسوينيريكنأرصعلاكلذ
نكيملولو.هدعبةنسىلإداليملالبقنينسثالثذنم
باتتكالاىرجأوركذامكنيترمةيروسىلوتسوينيريك
باتتكالا«لوقينأىلإةجاحنماقوللانهنكيملكلذك
.»لوألا

تقوىلإتقونمريغتتةيروسموختتناكةَّـيِروُس
ًالامشتارفلاوسروطلبجنمذئمويتناكاهنأحجرألاو
.ًابرغمورلارحبىلإًاقرشبرعلاةيدابنموًابونجرصمىلإ

جلٱَبَهَذَف«٣
ْ

.»ِهِتَنيِدَمَىلِإٍدِحاَوُّلُك،اوُبَتَتْكُيِلُعيَِم

يفلكبتتكالةيلصأةينامورةيالوةيروستناكول
تناكاهنوكلنكلوهداليمناكمىلإتافتلاالبهنكسم
يفةلقتسمورومألاضعبيفةينامورلاةلودللةعضاخ
ىلإرظنلابدوهيلادئاوعبسحباتتكالاىرجضعبلا

ىلإدحاولكعوجركلذنممزلف.مهلئابقومهطابسأ
.باتتكاللهلصأنطو

.يلصألاهتلئاعنكويأهِتَنيِدَمَىلِِإ

جلٱَنِمًاضْيَأُفُسوُيَدِعَصَف«٤
ْ

ِةَِرصاَّـنلٱِةَنيِدَمْنِمِليَِل
لٱَىلِإ

ْ
ِهِنْوَكِلٍ،ْمَحلَتْيَبىَعْدُتيِتَّـلٱَدُواَدِةَنيِدَمَىلِإ،ِةَّـيِدوُهَي

ِ.»هِتَريِشَعَوَدُواَدِتْيَبْنِم
١:٢٧صو١:١٦ىّتم،٧:٤٢انحويو٤و١٦:١ليومص١

دوعصاهيلإباهذلافليلجلانمىلعأمحلتيبَدِعَصَف
دالبلاةمصاعىلإباهذلااومسينأبلغو.ةقيقح
.ًادوعص
ىّتمو١:٢٦صحرشلارظنا(ِةَِرصاَّـنلٱ...ِليِلَْجلٱ

.)٢٣و٢:٢٢
.)٤-١٦:١ليئومص١(َدُواَدِةَنيِدَم
كلذكتيمسوزبخلاتيبهانعميناربعمساٍمَْحلَتْيَب
٣٥:١٩نيوكت(ةثارفأوةتارفأمدقالااهمساواهضرأبصخل
.)٥:٢اخيمو١:٢ثوعارو

ركذُيملو.)١٧:٧ةاضق(اذوهيطبسمهسيفتناكو
عوشيرفسيفاذوهيطبسلتنيعيتلانكامألانيباهمسا
ةتسوحندمأىلعةعقاويهو.اهتراقحكلذببسلعلو
.ميلشروأيبونجلايمأ

ملٱِهِتَأَرْمٱَمَيْرَمَعَمَبَتَتْكُيِل«٥
.»َىلْبُحَيِهَوِةَبوُطْخَْ

١:١٨ىّتم

نمناكو.٢٤و١٩و١:١٨ىّتمو١:٢٧صِةَبوُطْخَْملٱ
امفالإوًارابجإلاجرلاكءاسنلابتتكتنأنيينامورلادئاوع
مايأةعبرأةفاسممحلتيبىلإبهذتنأميرمترطضا
هدصاقممامتإلكلذهللاىضقو.لاحلاكلتىلعيهو
لبميرمتنكسثيحةرصانلايفحيسملادلوياليكلو
ميرمباهذو)٥:٢اخيم(ةءوبنلابسحمحلتيبيفدلويل
نماهنأىلعةلدألادحأباتتكاللمحلتيبىلإفسويعم
.دوادلسن

سوينيريكوسدوريهوسطسغوأقفتاهنأاذهنمانلو
حيسملابةقعلتملاميدقلادهعلاتاوبنوهللادصاقممامتإىلع
ملو.هتدارإءارجإىوسمهنمدحأدصقينأنودبكلذو
دعبمودتةكلممسيسأتلتالآاونوكينأمهلابىلعرطخي
.ةينثولااهتدابعةاشالموةينامورلاةكلمملالالحمضا

.»َدِلَتِلاَهُماَّـيَأْتَّـمَتَكاَنُهاَُمهاَمَنْيَبَو«٦

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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نييعتىلعةعطاقلاةلدألانماقولمالكيفءيشال
ةنسلانملصفناكهنأالإحيسملاهيفدلُويذلارهشلا
بهذاملو.ًاليلةيربلايفمهمنغاوسرحينأهيفةاعرلانّكمي
ةنسلالوأمويلاكلذناكهنمدمتعيلانحويىلإحيسملا
.هيفدلُويذلامويلاقفووهوحيسملاداليمنمنيثالثلا
ةيدوهيلالهأنمةريثكعومجعامتجالًاقفاومتقولاناكو
ةفرعمتناكولو.نادمعملاانحويةزاركاوعمسيلةيربلايف
نأريشبلااقولسدقلاحورلامهلألةيرهوجحيسملاداليمموي
.ًايلجهنيعي

لٱاَهَنْبٱِتَدَلَوَف«٧
ْ
يفُهْتَعَجْضَأَوُهْتَطَّـمَقَوَرْكِب ملٱِ

ْ
َْملْذِإ،ِدَوْذِ

َهلْنُكَي
ُ

يفٌعِضْوَماَم ملٱِ
.»ِلِزْنَْ

١:٢٥ىّتم

نييقرشلادئاوعبسحةطمقألابهتطبرياُهْتَطَّـمَق
.مويلااذهيفوذئموي

يف .ّباودلافلعمِدَوْذِْملٱِ
َهلْنُكَيَْمل

ُ
يفٌعِضْوَماَم ةدالولةلعكلذركذِلِزْنَْملٱِ

نممهلصأنممنوريثكرطضا.باودلالحميفاهنباميرم
رمألةباجإاهيفنكسممهلسيلواهيلإءيجملاىلإمحلتيب
لعلو.نيرفاسملابلزنملاألتماىتحباتتكالابرصيقلا
نيرفاسملالزنماودجوفمهريغدعبهالصوميرموفسوي
.ىوأمنادجيثيحالزنينأىلإارطضافسانلابًاصاغ
هتيببابمحلتيبناكسنمدحأحتفيملهنأرهاظلاو
عوسيدلومةراقحتناكف.هتبيطخوراجنلافسويلوبقل
نيأاهيفهلنكيملهنألةيضرألاهتايحخيراتلكلةقفاوم
سيلربقيفنفُدتاماملو.سانلانكاسميفهسأرعضي
ءادفلهعاضتانمًاءزجناكاذهو.نيملاعلاقلاخهنأعمهل
هنكميًاصلخممهلنأًارقفسانلادشألققحيامموهورشبلا
يفلبرصقيفدلويملذإمهروعشيفمهعمكرتشينأ
.ليلجلانمراجنتيبيفلبءارمألانيبّبرُيملولبطصا
ىلعنكسوءامسلادجمكرتنأدعبحيسملانأقحلاو
.خوكورصقنيبهدنعميظعقرفنمَقبيملضرألا

تناكاهنأىّتمةراشبنمفرعنفعوسيةدالوةنسامأ
حجرألاوريصقنمزبهتوملبقوسدوريهةايحينسنم
لاق.)١٩و٦-٢:١ىّتم(اهنيعةنسلاكلتنمءزجهنأ
.ةيمورسيسأتل٧٥٠ةنستامسدوريهنأسوفيسوي
يفسويغزغأسويسينويدعئاشلايحيسملاخيراتلاّنيعو
٧٥٤ةنسداليملاةنسبسحوداليمللسداسلانرقلا
.نينسعبرأبأطخأفةيمورسيسأتل

٢٠ىلإ٨عةاعرلاوةكئالملا

يفَناَكَو«٨ لِتِ
ْ

لٱَك
ْ

ِتاَساَرِحَنوُسُرَْحيَنيِّـدَبَتُمٌةاَعُرِةَروُك
.»ْمِهِتَّـيِعَرَىلَعِلْيَّـللٱ

يف .محلتيبلةرواجملاضرألايفيأِةَروُكْلٱَكْلِتِ
اورظتناءايقتأًالاجراوناكةاعرلاءالؤهنأحجرألاٌةاَعُر
نوسرحيمهواوناكمهنأو»ليئارسإةيزعت«خيشلاناعمسك
حيسملابةقلعتملاميدقلادهعلاتاءوبنبنوركاذتيًاليلمنغلا
ع(هسفنناعمسكاهمامتإىلإنوقاتشيونولصياوناكو

وأءارمأوأكولملحيسملاةدالونالعإنكيملف.)٣٥
.ءاطسبةاعرللبنييسيرفوأهبتكوأةنهكوأةفسالف
َراَتْخٱاَمَأ،َءاَّـبِحَألٱِيتَوْخِإاَياوُعَمْسٱ«لوسرلالوققفواذهو
لٱاَذٰهَءاَرَقُفُهللاٱ

ْ
يفَءاَيِنْغَأَِملاَع ملٱَةَثَرَوَو،ِناَميِإلٱِ

يِذَّـلٱِتوُكَلَْ
.)٢:٥بوقعي(»ُهَنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱِهِبَدَعَو

.ودبلالهأكةيربلايأةيدابلايفنينئاكيأَنيِّـدَبَتُم

هبَفَقَوِّـبَّـرلٱُكَالَماَذِإَو«٩ َهلْوَحَءاَضَأِّـبَّـرلٱُدَْجمَو،ِْمِ
ُ

،ْم
.»ًاميِظَعًافْوَخاوُفاَخَف

١:١٢ص

.ةأجافملاًاذإيهاَذِإ
يفامكناسنإةئيهيفناكهنأحجرألاِّـبَّـرلٱُكَالَم

ءابآلاءاسؤرلةكئالملارهظو.)١٦:٥سقرم(سقرمةراشب
هلوقلًاقفوءاعدوةاعرلانهاورهظودونجلاداوقوءايبنألاو
ملٱَو«
.)١١:٥ىّتم(»َنوَُّـرشَبُيُنيِكاَسَْ
يهلإلانالعإلاةمالعوهوبيرغرونيأِّـبَّـرلٱُدَْجمَو
:٦ءايعشإو١١و٨:١٠كولم١(لكيهلاوعامتجالاةميخيف
.)١٧:٥ىّتمحرشلارظنا()٢٢:١١و٩:٣لامعأو٣-١

فوخةلعسانللةكئالملاروهظنوكينأبلغاوُفاَخَف
:٢٢ىّتم(ةنونيدللاوتأمهنألابلاىلعرطخياملوأهنألمهل
.)٣٠و١:١٣اقولو٩-٥

َهلَلاَقَف«١٠
ُ

ملٱُم
ٍحَرَفِبْمُكُِّـرشَبُأاَنَأاَهَف.اوُفاََختَال:ُكَالَْ

ِجلُنوُكَيٍميِظَع
َ

.»ِبْعَّـشلٱِعيِم
٣١:٣٢عو١:١٥سقرمو٢٨:١٩ىّتمو١٢:٣نيوكت
١:٢٣يسولوكو٢٤:٤٧صو

حيسملابرشبملوأكالملااذهناكْمُكُِّـرشَبُأاَنَأ
ةيحورلاةملظلاملاعلانعتعفُرهنأىلعهتراشبتلمتشاو
هللادعومتدقهنأو.ةنسفالآةعبرأوحنهتطغيتلا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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ةحلاصملاواياطخلاةرفغمئطاخلالاونىلإقيرطلاديهمتب
ىرسألقتعلابةادانملاو.ناطيشلاسأرقحسىلإو.هللا
.ةمثألارربيوًارابهللانوكيفيكهنأراهظإىلإوةئيطخلا

نولبقينيذلاعيمجليأِبْعَّـشلٱِعيِمَِجل...ٍحَرَفِب
كرتشينأئطاخلكنكميف.هبَّـرشبملاحيسملاوةراشبلا
ىلعمثًالوأدوهيلاىلعضرعو.دارأنإحرفلاكلذيف
:١صو٣٢عمهتنسلأومهفونصفالتخاىلعممألاعيمج
٧٩.

لٱُمُكَلَدِلُوُهَّـنَأ«١١
ْ
يفَمْوَي لَُخمَدُواَدِةَنيِدَمِ

ِّـ
ملٱَوُهٌص

ُحيِسَْ
.»ُّبَّـرلٱ
١:٤٣صو١٦:١٦و١:١٦ىّتم،١:٢١ىّتم،٩:٦ءايعشإ
٢:١١يبليفو١٠:٣٦و٢:٣٦لامعأو

نوعقوتتدارفأمكنأرابتعابةاعرلااهيأمكليأُمُكَلَدِلُو
ىلإجاتحمسنجنميأرشبمكنأرابتعابوحيسملاءيجم
لبهدجملسيلحيسملاةدالوةياغو.هيلإلسرُأصلخم
ةايحلامهحنمبويدبألاكالهلانممهذاقنإبسانلاةعفنمل
ددعلايفركُذيذلاحرفلاةلعيهحيسملاةدالوف.ةيدبألا
.انهةكئالملاريشبتعوضوميهورشاعلا

يف .محلتيبيفيأَدُواَدِةَنيِدَمِ
)١:٢١ىّتم(مهاياطخنمهبعشصلخيهنألٌصِّـلَُخم
ًاكلموًانهاكوًايبنبآلاهللانمحوسمملايأُحيِسَْملٱ
.)١:١ىّتمحرشلارظنا(

يفهوهيىنعمبًامئاداقولهلمعتسابقللااذهُّبَّـرلٱ
٢٣:٢صو١٦و١٥و١١و٩و١:٦ص(ميدقلادهعلا
كلموقلاخهنألبرلاوهحيسملاو)٢:٣٦لامعأو
نأةاعرلاكالملاملعمالكلااذهبو.)١٨-١:١٦يسولوك(
ناكف.رظتنملاحيسملاوههنأودسجتمهلإوهلفطلاكلذ
ملذإفسويلوميرملنالعإلانممظعأةاعرللكالملانالعإ
هنأوًاميظعنوكيهنأوعوسيهمسانوكينأالإامهلنلعي
.دواديسركثراوويلعلانبا

لٱُمُكَلِهِذٰهَو«١٢
ْ

يفًاعَجْضُمًاطَّـمَقُمًالْفِطَنوُدَِجت:ُةَمَالَع ِ
.»ٍدَوْذِم

دوذميفهتدالودنعدلولاعضوينأةبارغيهةَمَالَع
ةمظعوهلصأومسنيبةقفاوملامدعو.ّباودفلعميأ
كلملاريرسنوكينأعقوتيالهنألهلاحةءاندوهتفيظو
نأنودنمةاعرللةمالعلاهذهتيطعُأو.باودفلعم
صاهبلطنودنمميرملةمالعلاتيطعأهنأامكاهوبلطي

نملفطلااوزيمييكلةمالعىلإةاعرلاجاتحاف.١:٣٦
كلتيفدلُوهنأحجرملانمسيلو.محلتيبلافطأرئاس
دلوينألاحملانمبرقيومحلتيبيفنوريثكلافطأةليللا
.ًاضيأدوذملايفعضويورخآ

ملٱَعَمًةَتْغَبَرَهَظَو«١٣
جلٱَنِمٌروُهُْمجِكَالَْ

ْ
ِّـيِواَمَّـسلٱِدُْن

»:َنيِلِئاَقَوَهللاٱَنيِحِّـبَسُم
١٤٨:٢و٢١و١٠٣:٢٠رومزمو٢و٣٢:١و٢٨:١٢نيوكت
٥:١١ايؤرو١:١٤نييناربعو٧:١٠لاينادو

ًابلاغباتكلامهنعربعيوةكئالملامهِّـيِواَمَّـسلٱِدْنُْجلٱ
١٨:١٨مايأ٢و٢٢:١٩كولم١(هللاشرعطيحيشيجب
:١٩ايؤرو٢٦:٥٣ىّتمو٧:١٠لاينادو١٠٣:٢١رومزمو
نمنوريثكًالوأةاعرلابطاخيذلاكالملاعمرهطف)١٤
.ةكئالملا

ىلعدحأحيبستلااذهعمسيملهنأحجرألاَنيِحِّـبَسُم
.ةاعرلاىوسضرألا

ملٱ«١٤
يفِِهللاُدْجَْ ِساَّـنلاِبَو،ُمَالَّـسلٱِضْرَألٱَىلَعَو،ِيلاَعَألٱِ

ملٱ
.»ُةَّـَرسَْ

،٥:١٣ايؤرو٢١و٣:١٠و١:٦سسفأو١٩:٣٨ص
٢:١٧سسفأو٥:١ةيمورو١:٧٩صو٥٧:١٩ءايعشإ
سسفأو٥:١٩سوثنروك٢و٣:١٦انحوي،١:٢٠يسولوكو
١٠و٤:٩انحوي١و٢:١٦يكينولاست٢و٧و٢:٤

هبسحتنأحصيوحيسملاداليمةكئالملامنرتعوضومناك
بابسأةثالثحيسملاداليميفمهلناكو.ءاعدوًاحيبست
:حرفلل
.هللادجميءامسلايفهنأ:لوألا·
يكلمالسلاتوكلمسسأتضرألاىلعهنأ:يناثلا·

.سانلانيبماصخلالطبي
ىضريفةحلاصمضرألاوءامسلانيبناكهنأ:ثلاثلا·

.هنوبحيوهنومركيسانلاوسانلانعهللا

ةدايزلالبقيالوهفدودحمريغهللادجمنإِِهللاُدْجَْملٱ
تانلعمبهتاقولخملًاروهظديزيهنكلطئاسولانمءيشب
نمقئالخللحيسملابرهظأاموهدجملااذهو.ةديدج
اليتلاةبحملاوةمحرلاوقحلاولدعلاوةمكحلاكبآلاتافص
.حيسملاريغباهروهظنكمي

هاتأاموهتاولصوهتعاطوهتسادقبهللادجمهسفنحيسملاو
ًاذاقنإوهتعيرشلًاماركإهتوموهميلاعتوةمحرلالامعأنم
منرتوهللادجمرهظأةقيلخلالمعنإمعن.طقاسلاناسنإلل
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ناكحيسملاداليمنكل)٣٨:٧بويأ(ذئتقوةكئالملاهب
لوخدباولفتحانيذلاعومجلاو.دجملاكلذلًاراهظإرثكأ
يفدجم«مهلوقبةكئالملامنرتامكاومنرتميلشروأىلإعوسي
.١٩:٣٨ص»يلاعألا

يف .تاوامسلاىلعأيفيأِيلاَعَألٱِ
مالسلاسيئروهحيسملانأُمَالَّـسلٱِضْرَألٱَىلَعَو
:رومأةعبرألكلذو)٩:٥ءايعشإ(
لوسرالضرألاىلإءامسلانممالسلالوسرهّنإ.١

.ةنونيدلاوةمقنلا
:٢سسفأ(ناسنإوناسنإنيبمالسلائشنمهّنإ.٢

١٤(.
.اياطخلاةرفغمقيقحتبًامالسريمضلاحنامهّنإ.٣
هللانيبيأضرألاوءامسلانيبمالسلاطيسوهّنإ.٤

.ءادفلادئاوفلكىلعانهمالسلالمتشيو.سانلاو

راهظإوهوسانلانعهللاىضريأُةَّـَرسَْملٱِساَّـنلاِبَو
١٠و٩و١:٥سسفأو٣:١٦انحوي(هنباداليمبمهلهتبحم
هلاعفأوهلاوقألكنمحيسملاةياغتناكو.)٣:٤سطيتو
وهفهتومامأو.سانللةقئافلاهيبأةبحمنالعإضرألاىلع
ايندلايفريخلكنأىلع(ةبحملاكلتىلعناهربىلجأ
ميظعءزجةثلاثلاةلمجلايفةرسملاو.)ىلاعتهترسمةجيتن
نمٌلكو.ةقباسلاةلمجلايف»مالسلا«تاحضومنم
.هيلإلوؤيوهقفاويلبهللادجمنيشيالةرسملاومالسلا

اتراصفةدحاوةلمجبنيتريخألانيتلمجلامهضعبمجرتو
.هللايراتخملايأ»ةرسملايوذلمالسلاضرألاىلع«و

ملٱُمُهْنَعْتَضَماَّـَملَو«١٥
ُةاَعُّرلٱَلاَق،ِءاَمَّـسلٱَىلِإُةَكِئَالَْ

َرْمَألٱاَذٰهْرُظْنَنَوٍْمَحلِتْيَبَىلِإَنآلٱِبَهْذَنِل:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَب
لٱ
ْ
.»ُّبَّـرلٱِهِباَنَمَلْعَأيِذَّـلٱَعِقاَو

امنإومهنكسمءامسلانألِءاَمَّـسلٱَىلِإ...ْتَضَم
.ًالسُرضرألاىلإنوتأي

نأكالملالاقيتلادوادةنيدميأٍمَْحلِتْيَبَىلِإ
.اهيفدلويحيسملا

ربخقيقحتكلذنممهتياغنكتملَرْمَألٱاَذٰهْرُظْنَنَو
ةدهاشملةصرفلامانتغااودارأمهنكلهوقدصمهنألكالملا
كالملالوقيفو.هبكالملامهرشبيذلاميظعلارمألاكلذ
مهنأىلعلدتةنيرقلاو.١٢عباهذلابمهلهرمأبحيملت
ناكهنأعممهنعةكئالملاتعفترااملاحباهذلاىلعاومزع
البمهتيعراوكرتينأىلعمهلمحيكلذوليللافصتنم
.سراح

.كالملاةطساوبهايإانغلبيأُّبَّـرلٱِهِباَنَمَلْعَأ

طلٱَوَفُسوُيَوَمَيْرَماوُدَجَوَو،َنيِِعْرسُماوُءاَجَف«١٦
ِّـ

َلْف
يفًاعَجْضُم ملٱِ

ْ
.»ِدَوْذِ

.حيسملاةدهاشملمهتبغرةدشىلعلدينيعرسممهئيجم
نيرورسموهنايتإنيعقوتماوناكمهنأكلذنمجتنتسنف
ًالاحةعاطللنيدعتسموناميإلاءايوقأوهبريشبتلاب
تيبتناكو.ةرشعلاةيناثلاةيآلايفمهلليقامكاودهاشف
لزنملااودجينأمهيلعبعصيملفةريغصةيرقمحل
.هلبطصاو

لٱِباُوَربْخَأُهْوَأَراَّـمَلَف«١٧
ْ

َهلَليِقيِذَّـلٱِمَالَك
ُ

اَذٰهْنَعْم
.»ِّـيِبَّـصلٱ

اورصتقيملمهنأحجرألاو.ميرموفسوييأاوَُربْخَأ
اوناكنمممهريغحابصلايفكلذباورشبلبامهرابخإىلع
احرفدقفسويوميرمنأدبالو.مهعُقوتحيسملانوعقوتي
.امهناميإىوقتوامهوربخأامب

.يوامسلادنجلامنرتومهلكالملاربخيأخلاِمَالَكْلٱِب
نماوعمسامةيرقلالهأمهئابنإيفكلذىلإاوفاضأمهلعلو
ناكف.هتدالولبقهنأشيفةكئالملاىؤُرنمفسويوميرم
ةاعرلاناكوءامسلالهأنمكلذبنيرشبملالوأكالملا
محلتيبلهأىلإاولقنوضرألالهأنمهبنيرشبملالوأ
.ةيوامسلاةمينرتلاكلتوميظعلادهشملاكلذأبنانيلإو

مماوُبَّـجَعَتاوُعِمَسَنيِذَّـلٱُّلُكَو«١٨ َهلَليِقاَّـِ
ُ

.»ِةاَعُّرلٱَنِمْم

تيبناكسيفةاعرلاةداهشريثأتنوكينأبجيناك
حيسملاوهدولوملالفطلانأنوقدصيمهنأىتحًاميظعمحل
ىوسريثأتنمنكيملنكلوكلذكهولبقينأورظتنملا
فالخبدولوملااذهلاحةءاندكلذببسلعلو.مهبجعت
ةدالونمتاريثأتلالكانعمجاذإنكلونوعقوتياوناكام
:ةسمخاهانيأرحيسملا
.ةكئالملاحيبست.١
.حيبستلاوديجمتلابةاعرلاةداهش.٢
.هيفاهركفتورومألاكلتميرمظفح.٣
.ةكئالملابجعت.٤
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:٢ىّتم(يبصلالتقىلعهمزعوسدوريهبارطضا.٥
١٦(.

َحتْتَناَكَفُمَيْرَماَّـمَأَو«١٩
ْ
لٱاَذٰهَعيَِمجُظَف

ْ
ِهِبًةَرِّـكَفَتُمِمَالَك

يف لَقِ
ْ
.»اَهِب

٥١عو١:٦٦صو٣٧:١١نيوكت

ةيآلايفاوركُذنمماهريغوميرمنيبةلباقمةيآلاهذهيف
نيرخآلانأوًالاحهوسنوناكامماوبجعتنيلوألانإفةيلاتلا
كلذلكظفحتتناكفميرمامأو.ًارهجاوحبسواودجم
هتعمساموةاعرلاهلاقامركذتتناكاهنأيأهيفةركفتم
ةجيتنتناكامبرو.دحاولاظفللابتاباصيلأوايركزنم
نعاقولهلقناممانيلإققدملاربخلااذهلوصواذهاهركذت
.٣و١:٢صكلذدعباهناسل

.»ظفحت«هلوقبقلعتم»اهبلقيف«هلوقو
كلذةقيقحملعتيكلهيفةلمأتميأِهِبًةَرِّـكَفَتُم

صخشيفهللادسجتو.هلاهيلعبجياموملعلاقحدولوملا
هتفرعلبةعفدهكردتنأميرمنكميملميظعرسعوسي
.ةديدجةداهشوةزجعملكبًائيشفًائيشةفرعملاضعب
يفاهظفحىلإةليسولضفأوهةميظعلاقئاقحلايفركفتلاو
.ةركاذلا

َىلَعُهَنوُحِّـبَسُيَوَهللاٱَنوُدِّـجَمُيْمُهَوُةاَعُّرلٱَعَجَرَّـمُث«٢٠
َهلَليِقاَمَكُهْوَأَرَوُهوُعِمَساَمِّـلُك

ُ
.»ْم

.اوناكثيحىلإاوداعيأُةاَعُّرلٱَعَجَر
يفانللاثمةاعرلاءالؤههَنوُحِّـبَسُيَوَهللاٱَنوُدِّـجَمُُي

نأيفةبغرلاوهلحيبستلاوهللاركشلاوةعاطلاوناميإلا
.ةراشبلانمهوعمساممهريغعمسي

فسويوةكئالملانماوعمساميأُهْوَأَرَوُهوُعِمَساَم
.مهنيعأبهوأرامموميرمو

٣٩ىلإ٢١علكيهلايفهميدقتوعوسيناتخ

مثْتَّـمَتاَّـَملَو«٢١
ََ

،َعوُسَيَيِّـمُسَّـيِبَّـصلٱاوُنِتْخَيِلٍماَّـيَأُةَيِنا
ملٱَنِمىَّـمَسَتاَمَك

يفِهِبَلِبُحْنَأَلْبَقِكَالَْ لٱِ
ْ
طَب
ْ

.»ِن
٣:٥يبليفو١:٤٩صو١٢:٣نييوالو١٧:١٢نيوكت
١:٣١صو٢٥و١:٢١ىّتم،٢:١٧نييناربعو

يفَو«هنأيهوىسومةعيرشلةعاطإَّـيِبَّـصلٱاوُنِتْخَيِل ِ
لٱ
ْ
ناتخلاو.)١٢:٣نييوال(»ِهِتَلْرُغُْمَحلُنَتُْخيِنِماَّـثلٱِمْوَي
ناتخناكو.هللالهأمتخوريهطتلاةمالعةيدومعملاءامك
:٣ىّتم(ربلكليمكتيأةياغلايفهتيدومعمكحيسملا

ملوهللابعشنمدحاوكدوهيلاهلبقيملهناتخالولو)١٥
ملعمكهلاوعمسيملولكيهلاىلإلوخدلابهلاوحمسي
َحتًادوُلْوَم«ناكهنألحيسملانتتخاف

ْ
َيِدَتْفَيِل،ِسوُماَّـنلٱَت

َحتَنيِذَّـلٱ
ْ

.)٥و٤:٤ةيطالغ(»ِسوُماَّـنلٱَت
يفُهَتَوْخِإَهِبْشُي«يكلنتتخاو :٢نييناربع(»ٍْءَيشِّـلُكِ
الوريهطتلاىلإهتاذبجاتحيالفةيطخالبناكهنأعم)١٧
.)٣:٥انحوي١و٤:١٥نييناربع(هتمالعىلإ

ًالاثمناكوةيجراخلاةنايدلاسوقطكلذبمركأحيسملاف
هللاًاراهجدالوألافقوبوجوجتنتسنانهنمو.هيفانل
هللادهعتلايفةايحلالوأيفكلذكمهلوخدوةيدومعملاب
عزنيأبلقلاناتخىلإزمردسجلاناتخو.هتسينكو
ملهنألحيسملافالخبانليرورضوهوةيدسجلاتاوهشلا
.هيلإةجاحيفنكي

رهظأو١:٢١ىّتميفاذهريسفترمَعوُسَيَيِّـمُس
:١ىّتم(امهتعاطوامهناميإكلذكهتيمستبميرموفسوي
.)١:٣١اقولو٢٥و٢١

كلمكةعونتملاهقئاظوىلإةبسنلابةريثكباقلأعوسيلو
عوسيلامعتساحيسملالضفو.خلاناّيدونهاكويبنو
اممرثكأضرألاىلعهلمعىلإريشيهنألاهنم)صلخملايأ(
ةتساودلوينألبقباتكلايفاوّمسنيذلاو.هاوس
.)١٧:١٩نيوكت(قاحسإو.)١٦:١١نيوكت(ليعامسإ
.)٤٤:٢٨ءايعشإ(شروكو.)١٣:٢كولم١(ايشويو
.)١:٣١ص(عوسيو.)١:١٣اقول(نادمعملاانحويو

طَتُماَّـيَأْتَّـمَتاَّـَملَو٢٢«٢٢،٢٣
ْ

ِةَعِيَرشَبَسَح،اَِهريِه
َوُهاَمَك٢٣،ِّـبَّـرلِلُهوُمِّـدَقُيِلَميِلَشُروُأَىلِإِهِباوُدِعَص،ىَسوُم
يفٌبوُتْكَم ىَعْدُيٍمِحَرَحِتاَفٍرَكَذَّـلُكَّـنَأ:ِّـبَّـرلٱِسوُماَنِ
.»ِّـبَّـرلِلًاسوُّدُق
٢٢:٢٩,٣٤:١٩و١٣:٢جورخ،٦ىلإ١٢:٢نييوال
١٨:١٥و٨:١٧و٣:١٣ددعو

.٨-١٢:١نييوالاَِهريِهْطَتُماَّـيَأ
ةثالثوأًاموينيعبرأريهطتلامويوةدالولانيبةدملاتناك
مألاتناكو.)١٢:٤نييوال(ناتخلادعبًاموينيثالثو
نأاهلزئاجريغيأةسجنةدملاكلتةياهنلبقبسُحت
اهلكةدملاهذهيفتيقبميرمنأحجرألاو.لكيهلالخدت
.محلتيبيف
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نألميلشروأىلإهباوبهذَميِلَشُروُأَىلِإِهِباوُدِعَص
هنألةلاحمالسوجملاءيجملبقكلذناكو.كلانهلكيهلا
نمميظعرطخيبصلاىلعناكلكلذكنكيملول
سوجملاءيجمدعبعوسيلتقهدصقوهدسحلسدوريه
تيبنمسوجملافرصنااملاحيبصلاببهذفسوينألو
.محل
.روكذلاراكبأىلعًاضورفمكلذناكِّـبَّـرلِلُهوُمِّـدَقُيِل
راكبأنعزاجونييرصملاراكبألكبرضنأدعبهللانأل
نأبوجوبيأهلروكذلاراكبألالكنأبحرصنييليئارسإلا

ذخأمث.)٣:١٣ددعو١٢و١٣:٢جورخ(ةنهكهومدخي
ددع(هلةنهكاونوكييكلمهلكراكبألالدبيوالطبسلك
ًاددعليئارسإراكبأنوداوناكنييواللاروكذنألو.)٣:١٢
٨:١٣و٢٧و٣:٢٦ددع(مهاردلابركبلكىدفُينأرمأ
ةمسخركبلكنعءادفلاغلبمناكو.)١٧و١٨:١٦و١٨و
اوتأرمألاكلذلًاقفوو.ًايراجتًاشرغنينامثوحنيألقاوش
هنعاودأمهنأحجرألاو.تقولاكلذيفلكيهلاىلإعوسيب
.يقيقحلالكيهلاورابحألاسيئرناكهنأعمغلبملاكلذ
نييحيسملاراكبأبلاطتملو.هلزانترومأةلمجنماذهو
٢:٩سرطب١(هللاةنهكاوراصحيسملاةطساوبمهنألكلذب
.)٥:١٠ايؤرو

.ًاركبيأٍمِحَرَحِتاَف
:١٣جورخ(ىلاعتهتمدخلًازورفميأِّـبَّـرلِلًاسوُّدُق

٢(.

يفَليِقاَمَكًةَحيِبَذاوُمِّـدَقُيْيَكِلَو«٢٤ ،ِّـبَّـرلٱِسوُماَنِ
.»ٍماََمحْيَخْرَفْوَأٍماَمَيَجْوَز
٨و٦و١٢:٢نييوال

امهنيبامونيرشعلاويناثلاددعلابقلعتمددعلااذه
.ضرتعم

يأًايلوحًافورخةأرمللريهطتلاةحيبذتناكًةَحيِبَذ
ةئيطخلانعحبذيةماميوأةمامحخرفوقرحيةنسنبا
لدبامهنميضُرنيريقفنادلاولاناكاذإو.)١٢:٦نييوال(
ةحيبذرخآلاوةقرحمامهدحأمامحيخرفوأنيتماميبكلذ
تمدقاهنألةريقفتناكاهنأىلعلدتميرمةمدقتو.ةيطخ
انلجألحيسملالزانتنمًاضيأاذهو.ريقفلاىلعناكام
برللمدقتنأنعتزجعنإوميرمف.)٨:٩سوثنروك٢(
.هللالمحيأكلذنملضفألكيهلايفتمدقًافورخ

يفٌلُجَرَناَكَو«٢٥ ًاّراَبَناَك،ُناَعْمِسُهُمْسٱَميِلَشُروُأِ
لٱُحوُّرلٱَو،َليِئاَْرسِإَةَيِزْعَتُرِظَتْنَيًاّيِقَت

ْ
.»ِهْيَلَعَناَكُسُدُق

٣٨عو١٥:٤٣سقرمو٤٠:١ءايعشإ

ينابرلاليلهنبااذهناعمسنأمهضعبنظُناَعْمِس
نكلو.)٥:٣٤لامعأ(سلوبملعمليئالامغوبأوروهشملا
باتكيفركذهنألتقولاوةيمستلاىوسكلذىلعليلدال
.تقولاكلذيفناكليلهنبناعمسنأدوهيلا

ًادهتجموًاماتًاظفحىسومةعيرشًاظفاحيأًاّيِقَتًاّراَب
.)٨:٢و٢:٥لامعأ(سانللوهللاهتابجاولكبمايقلايف
هنأاورظتنادوهيلانألحيسملايأَليِئاَْرسِإَةَيِزْعَت

سلوبةيمستقفواذهو.مهايالبلكىلعءاجىّتممهيزعي
هلوقو.)٢٨:٢٠لامعأ(»ليئارسإءاجر«هنأبحيسملل
»ميلشروأيفءادفنيرظتنملا«هلوققفوليئارسإةيزعترظتني
نيذلالكلةيزعتمظعأحيسملانأيفبيرالو.)٣٨ع(
هلاسرإبمهدعووكلذكهسفناعدوهوهنولبقيوهنوفرعي
.)١٤:١٦انحوي(سدقلاحورلاوهرخآًايزعم

يلاتلاددعلااذهريسفتِهْيَلَعَناَكُسُدُقْلٱُحوُّرلٱَو
.سودقلاحورلانمًامهلمناكهنأيأ

لٱِحوُّرلٱِبِهْيَلِإَيِحوُأْدَقَناَكَو«٢٦
ْ
ىَرَيَالُهَّـنَأِسُدُق

ملٱ
.»ِّـبَّـرلٱَحيِسَمىَرَيْنَأَلْبَقَتْوَْ
١١:٥نييناربعو٨٩:٤٨رومزم

حورلاهيلإىحوأقيرطيأباقولربخيملِهْيَلِإَيِحوُأ
.ًاعومسمًاتوصمأايؤرمأكلذناكًاملحأ

:٨انحويو٨٩:٤٨رومزم(تومياليأَتْوَْملٱىَرَيَال
ىلعهرمعدازونسلايفًانعاطناكهنأاذهنممزليو)٥١
.حيسملاىريامرثأىلعتوميهنأورشبللنيعملاتقولا
.هتاولصلًاباوجناككلذبهايإهللادعولعلو

هحسموهلسرأوهببرلادعويذلايأِّـبَّـرلٱَحيِسَم
.هحورب

هلٱَىلِإِحوُّرلٱِبىَتَأَف«٢٧
َْ

ِّـيِبَّـصلٱِبَلَخَداَمَدْنِعَو.ِلَكْي
.»ِسوُماَّـنلٱِةَداَعَبَسَحُهَلاَعَنْصَيِل،ُهاَوَبَأَعوُسَي
٤:١ىّتم

ىلعذئنيحهلمحسدقلاحورلانأيأِحوُّرلٱِبىَتَأَف
نوكيهبدعُوامزاجنإنأهيلإىحوأامبرو.لكيهلانايتإ
.تقولاكلذيف
ْهلٱَىلِإ

َ
اهيفدالوألامدقييتلالكيهلارادىلإيأِلَكْي

.ءاسنلاراديهو
ًايرجنيوبألابامهنعاقولربعوميرموفسوييأُهاَوَبَأ
نعرظنلاعطقبذئمويسانلاةماعنيبعاشامىلع
.ةقيقحلا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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ءادفلاايدؤيوبرللهامدقينأيأخلاُهَلاَعَنْصَيِل
.هنع

»:َلاَقَوَهللاٱَكَراَبَوِهْيَعاَرِذَىلَعُهَذَخَأ«٢٨

كلذداليمبناعمسسانلانمدحأربخيملُهَذَخَأ
كلذبهأبنأامنإداليملاكلذبئارغنمناكامويبصلا
لبهللادعوبسحهارينأبفتكيملو.سدقلاحورلا
.هبًارورسوهلةبحموهنيقيلةدايزهلمحوهديبهكسم

.هركشوهللاحبسيأَهللاٱَكَراَبَو

طُتَنآلٱ«٢٩
ْ

.»ٍمَالَسِبَكِلْوَقَبَسَحُدِّـيَساَيَكَدْبَعُقِل
١:٢٣يبليفو٤٦:٣٠نيوكت

داليمرمأيفةيرعشلايحولاتاملكباوقطننيذلاناك
.ةنحوناعمسوميرموتاباصيلأوايركزمهوةسمخحيسملا

نأىلإمالكلااذهبناعمسراشأَكَدْبَعُقِلْطُتَنآلٱ
ةمدخنمقتعوةحارهتومنأوةيدوبعوةقشمتناكهتايح
ةدهاشمدرجملهرمعلاطنأىلإو.همرهلاهمامتإنعزجع
هللادعوهلزجنأوةدهاشملاكلتبهتالصتبيجأوحيسملا
ةايحلاهذهيفتايهتشملانمءيشهلقبيملوهعقوتاملانو
ملاعلاىلإملاعلااذهنمليحرلايفبغرف.اهيفبغريل
.برلاهلنذأاذإيدبألا

سداسلاددعلايفركُذيذلايحولايأَكِلْوَقَبَسَح
.نيرشعلاو

هاهتشملاونوحيسملاةدهاشمبهترسميأٍمَالَسِب
.لبقتسملايفنانئمطالاوهبهللاىضرةمالعكلذهذاختاو

ىلعلكتينمءاجربيخيالهللانأكلذنمانلو
ناسنإلاءيهيوتوملابعرليزيءيشالهنأو.هدعو
ناميإلانيعبحيسملاةدهاشملثمةايحلاهذهنمقالطنالل
.ًاصلخموًايداف

.»َكَصَالَخاَتََرصْبَأْدَقَّـيَنْيَعَّـنَأل«٣٠
٢:٦صو٥٢:١٠ءايعشإ

حنميلهتلسرأوهبتدعوذلاصلخملايأَكَصَالَخ
.صالخلا

.»ِبوُعُّشلٱِعيَِمجِهْجَوَماَّـدُقُهَتْدَدْعَأيِذَّـلٱ«٣١

ددعلايفنيروكذملانيمسقلايأِبوُعُّشلٱِعيَِمج
الًامومعرشبللحيسملاصالخنأناعمسملعف.يتآلا
.مهدحودوهيلل

ألِلٍنَالْعِإَروُن«٣٢
ُ
.»َليِئاَْرسِإَكِبْعَشِلًادَْجمَو،ِمَم

٤:١٦ىّتمو٣و٢و٦٠:١و٤٩:٦و٤٢:٦و٩:٢ءايعشإ
٢٨:٢٨و١٣:٤٧لامعأو

.نيثالثلاددعلايفصالخللحرشددعلااذهيفامنإ
هللاامممأللنلعيحيسملانأيأِمَمُألِلٍنَالْعِإَروُن
ممألانعباتكلاربعيو.هسفنمدبةيدبألاةايحلاقيرطو
سمشوهحيسملانأوةيطخلاوةلاهجلاةملظيفنيسلاجلاب
.)٤:٢يخالمو٦-٦٠:١و٩:٢ءايعشإ(مهلربلاوةفرعملا

مهنألليئارسإلدجملاناكَليِئاَْرسِإَكِبْعَشِلًادَْجمَو
مهنمدلُوحيسملانأو.ًالوأحيسملاءيجمبديعاوملااوطعأ
ص(هصالخبًالوأمهرشبوهتازجعممهنيبلمعومّلعهنأو
مهنألًايتقودجملااذهمهعبجحو.)٤:٢٢انحويو٢٤:٤٧
مهترخآنوكتفحيسملانولبقيفوسمهنكلمهحيسماوضفر
.ةدجمم

ممِناَبَّـجَعَتَيُهُّمُأَوُفُسوُيَناَكَو«٣٣ .»ِهيِفَليِقاَّـِ

هيبأبسيلفسوينأًاحيرصاقولرهظأُهُّمُأَوُفُسوُي
ددعلايف»هوبأ«هلوقيفزاجملاىلعةيلجةنيرقوهو.ةقيقح
.نيرشعلاوعباسلا

ةمظعيفناعمسهلاقامامهبجعتةلعخلاِناَبَّـجَعَتَي
نأاذهنمنيبتيو.هفعضنمرهاظوهامعملفطلاكلذ
كالملانمهاعمسامىنعملكاكرديملميرموفسوي
ًاميظعنوكيسلفطلانأكلذنمامهفمعن.ةاعرلاو
.ناعمسهنابأيذلاغلبملاغلبتهتمظعّنأامهفيملامهنكلو
لكخيشلاناعمسةفرعمنمًاضيأابجعتامهنألمتحيو
هنأعمهايإهتدهاشملوأدنععوسيبةقلعتملاقئاقحلاكلت
نأناعمسلوقنمًاضيأابجعتامهلعلو.امهنعبيرغ
.حيسملاءيجمدئاوفيفدوهيلانوكراشيممألا

ِملَلاَقَو،ُناَعْمِساَمُهَكَراَبَو«٣٤
َ
ْدَقاَذٰهَّـنِإاَه:ِهِّـمُأَمَيْر

يفَنِيريِثَكِماَيِقَوِطوُقُسِلَعِضُو .»ُمَواَقُتٍةَمَالَعِلَو،َليِئاَْرسِإِ
٩:٣٢ةيمورو٢١:٤٤ىّتمو١٤:٩عشوهو٨:١٤ءايعشإ
سرطب١و٢:١٦سوثنروك٢و٢٤و١:٢٣سوثنروك١و٣٣و
٢٨:٢٢لامعأ،٨و٢:٧

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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.هيلعهللاةكرببلطيأاَمُهَكَراَبَو
ِملَلاَقَو

َ
يحولابملعناعمسنااذهنمرهظيِهِّـمُأَمَيْر

.هلءارذعٌمأاهنأيهوعوسيىلإميرمةبسنةقيقح
.هللاهنيعينعينيعيأَعِضُو
مهو.ضعبللةرثعةرخصنوكينأليأِطوُقُسِل

غلبُتالةيويندلامهلامآنألنوكلهيفهبنونمؤيالنيذلا
.اوباخفًايويندًاذقنماوعقوتدوهيلانأكلذو.هتطساوب
هوضفروهوضغبأفمهئايرومهئايربكىلععوسيمهخبوو
.مهتمأومهتنيدمىلعليولاعقوكلذلو

نيذلانيطقاسللضاهنإىلعنوكينأليأِماَيِقَو
حيسملانااذهنمنيبتو.هبنونمؤيوةبوتلابنوعضتي
ِملٍتْوَمُةَحِئاَر«

َ
ِحلٍةاَيَحُةَحِئاَرَكِئٰلوُألَو،ٍتْو

َ
سوثنروك٢(»ٍةاَي

:٩ةيمورو١٥و٨:١٤ءايعشإيتأيامباذهلباق(.)٢:١٦
.)٨و٢:٧سرطب١و١:٢٣سوثنروك١و٣٣
.حيسمللدوهيلاداهطضابةءوبناذهُمَواَقُتٍةَمَالَعِلَو

تقواميسالواهلكهتايحةدمهيلعىرجامبتزجنُأ
هيلعروزلاتاداهشىلعتلمتشاهلمهتمواقمو.هبلص
.هايإمهلتقوهلمهضغبوهبمهئازهتساو

دوهييفًالوأمتحيسملايفناعمسخيشلاهلاقاملكو
يأمويلاىلإتقولاكلذنماهلكضرألايفمتمثهرصع
هلبقوكلهفمهضعبهضفرفسانلالكلًاصلخمىتأهنا
هذيمالتةمواقمبمويلامواقيلازيالو.ًاصلخمضعبلا
.هنيدو

يفُزوَُجيًاضْيَأِتْنَأَو«٣٥ ْنِمٌراَكْفَأَنَلْعُتِل،ٌفْيَسِكِسْفَنِ
.»ٍَةريِثَكٍبوُلُق
٩:٣٩انحوي،١٩:٢٥انحويو٤٢:١٠رومزم

يفُزوَُجي بيصيهنأهتقيقحزاجماذهٌفْيَسِكِسْفَنِ
نأكالملالوقتعمسنأدعباذه.نازحألادشأميرم
)١٠ع(بعشلاعيمجلميظعحرفىلعنوكيحيسملاءيجم
ةلعالإنوكتالحيسملاىلإاهتبسننأكلذبترظتنااهلعلف
.ترظتناامفالخانهناعمسنمهتعمسامواهلحرف
اهنبادوهيلالبقينأاهلمأةبيخفديدشلااهنزحةلعامأ
امدنعاهسفنيففيسلاكلذزاجو.مهحيسمهنأمهضفرو
.)٤:٢٩اقول(لبجلانمهوحرطينأةرصانلالاجردهتجا
نيطايشلاجرخيهنأمهلوقبنويسيرفلاهيلعفدجامدنعو
ةنتفجيهمكهيلعاوضبقنيحو.)١١:٤٦ىّتم(لوبزلعبب
برقتفقوامدنعوتوملابهيلعمكُحاملو.فدجمكو
.)١٩:٢٥انحوي(هبنوأزهيدوهيلاتعمسوبيلصلا
.ربقلايفنفُدوحورلاملسأامدنعو

يفعضُوهلوقبةقلعتمانهماللاخلاٌراَكْفَأَنَلْعُتِل
.نيثالثلاوعبارلاددعلا

ىلاعتهلعوضخلاباورهاظتوهللادالوأمهنأدوهيلاىعدا
فشُكهللاتافصنلعُموهيذلاحيسملاىتأاملنكلو
مهضغبومهعمطومهؤايربكترهظومهءايرهيلإمهتءاسإب
.)٢٨-٢٣:٢٥ىّتم(بآلل

ْدَقْنُكَأَْملْوَل«كلذدعبدوهيلايفعوسيلوقاذهقفاويو
َهلْنُكَتَْملْمُهُتْمَّـلَكَوُتْئِج

ُ
َهلَسْيَلَفَنآلٱاَّـمَأَو،ٌةَّـيِطَخْم

ُ
ٌرْذُعْم

يف .)١٥:٢٢انحوي(»ْمِهِتَّـيِطَخِ
مأيهةحلاصأمهراكفأنلعتوسانلابولقنحنتمتو
يفَنوُّنُظَتاَذاَم«وهولاؤسلااذهبةريرش ملٱِ

:٢٢ىّتم(ِ»حيِسَْ
.مهنيبحيسملاميلعتةطساوبدوهيلاراكفأتنحتماو.)٤٢
تحتةانزلاونيراشعلابولقيفريخلانمناكامنلعأف
بولقيفرشلانمناكامو.ةئيدرلامهتريسباجح
ءايرلاباجحتحتةسلكملاروبقلاكمهنيذلانييسيرفلا
هراكفأهبنلعتناسنإلكلناحتمامويلابيلصلاةراشبو
جاتحموئطاخهنأبرعاشمأيتاذلاهربىلعٌلكتمأةيقيقحلا
ملٱِبُزِرْكَنُنْحَناَنَّـنِكٰل«حيسملاربىلإ

لِل:ًابوُلْصَمِحيِسَْ
ْ
ِدوُهَي

لِلَو،ًةَرْثَع
ْ
لِلاَّـمَأَو!ًةَلاَهَجَنيِّـيِناَنوُي

ْ
،َنيِّـيِناَنوُيَوًادوَُهي:َنيِّـوُعْدَم

ملٱِبَف
وُقِحيِسَْ

.)٢٤و١:٢٣سوثنروك١(»ِهللاٱِةَمْكِحَوِهللاٱِةَّـ
اهبربعيتلاءامسألاةدعهيلإتافتلالاقحتسيامو
حيسمو)٢٥ع(ليئارسإةيزعتيهوحيسملانعناعمس
)٣٢ع(دجمورونو)٣٠ع(هللاصالخو)٢٦ع(برلا
.)٣٤ع(مواقتةمالعو

ِطْبِسْنِمَليِئوُنَفُتْنِبُةَّـنَح،ٌةَّـيِبَنْتَناَكَو٣٦«٣٦،٣٧
يفٌةَمِّـدقَتُمَيِهَو،َريِشَأ َعْبَسٍجْوَزَعَمْتَشاَعْدَق،ٍَةريِثَكٍماَّـيَأِ
مثَوٍعَبْرَأَوْحَنٌةَلَمْرَأَيِهَو٣٧.اَهِتَّـيِروُكُبَدْعَبَنيِنِس

ََ
،ًةَنَسَنيِنا

هلٱُقِراَفُتَال
َْ

لِطَوٍماَوْصَأِبًةَدِباَع،َلَكْي
ْ
.»ًاراََهنَوًالْيَلٍتاَب

٥:٥سواثوميت١و٢٦:٧لامعأ

حيسمللًاماركإاهتداهشنسحنايبلانهةنحتركُذ
ليئومص١(يبنلاليئومصمأمساكاهمساو.هاوعدلًاتابثإو
١:٢(.

نمةمهلمتناكاهنأحضتاهنألكلذكتيعُدٌةَّـيِبَن
.سدقلاحورلا

.اهجوزمساركذيملواهيبأمساركُذَليِئوُنَفُتْنِب
يتلاةرشعلاليئارسإطابسأدحأوهَريِشَأِطْبِسْنِم

نمجتنيو.)٦و١٧:٣كولم٢(روشأكلمرسانملشاهرسأ
.يبسلاذنمهتبسنلودجظفحطبسلااذهضعبنأاذه

يفٌةَمِّـدقَتُم ليصفتلابهدعباميفركذامكٍةَريِثَكٍماَّـيَأِ
ًاعبرأةلمرأتيقبونينسعبسجوزعمتشاعاهنأوهو
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لبقةنسةرشعتسكلذىلإانفضأاذإف.ةنسنينامثو
ةنسةئماهرمعناكانههضرفحصياملقأوهواهجاوز
ةثلاثلانسيفتلمرتدقنوكتاذهىلعو.نينسعبسو
دئاقلاسويبمبذخأتدهاشدقنوكتنذإف.نيرشعلاو
ثالثوحنبداليملالبقكلذوميلشروأةنيدمينامورلا
ةنسةيدوهيلايفسدوريهتيبمكحةءادبوةنسنيتسو
.داليملالبقنيثالثوعست

ْهلٱُقِراَفُتَال
َ

تناكاهنأديفياللوقلااذهنإَلَكْي
نمتقويفهنعبغتملاهنألبلكيهلايفمانتولكأت
ًاحابصحئابذلاميدقترضحتتناكفةينيدلاةمدخلاتاقوأ
توبسلايفةنايدلاضورفنمًاصوصخضرُفاموًءاسمو
ةنايدلارومأريغبيلابتنكتملاهنأكلذنمرهظيو.دايعألاو
.اهاوساملكىلعاهلضفتتناكاهنأو

ةعيرشيفنيرمألانيذهالكضرُفٍتاَبْلِطَوٍماَوْصَأِب
الو.مايقنسحأةنحاهبتماقودوهيلالكىلعىسوم
ربكلسانلاعيمجنمةمركموةفورعمتناكاهنأيفبير
.اهاوقتواهنس

يفَيِهَف«٣٨ لِتِ
ْ

ْتَمَّـلَكَتَو،َّـبَّـرلٱُحِّـبَسُتْتَفَقَوِةَعاَّـسلٱَك
ملٱِعيَِمجَعَمُهْنَع

يفًءاَدِفَنيِرِظَتْنُْ .»َميِلَشُروُأِ
٢٤:٢١صو٢٥عو١٥:٤٣سقرم

ةنحهلتدهشلاجرلانمناعمسعوسيلدهشامك
ىلعهللاتحّبسوحيسملاوههنأبتفرتعااذإءاسنلانم
.اهريغهبترشبوهايإهلاسرإ

.بآلاهللايأَّـبَّـرلٱ
.حيسملاهنأعوسينعيأُهْنَع
يفًءاَدِفَنيِرِظَتْنُْملٱ ناكهنأىلعلدياذهَميِلَشُروُأِ
دقهنأاهنماومهفوتاؤبنلااوسردءايقتأسانأميلشروأيف
نأحجرألاو.ميلشروأىلإيدافلانايتإباهمامتإتقوبرتقا
ةنحلكلذبناكفةالصلاتاقوأيفلكيهلانوتأياوناكءالؤه
.حيسملابمهرشبتومهملكتنأةصرف

اوُعَجَر،ِّـبَّـرلٱِسوُماَنَبَسَحٍْءَيشَّـلُكاوُلَمْكَأاَّـَملَو«٣٩
جلٱَىلِإ

ْ
.»ِةَِرصاَّـنلٱُمِهِتَنيِدَمَىلِإِليَِل

اذهلثميفىسومةعيرشهبلطتاملكيأٍءَْيشَّـلُك
:ةثالثيهورمألا
.دلولاناتخ:لوألا·
.ةنيعملاةمدقتلااهميدقتعممألاريهطت:يناثلا·

وهوركبلاءادفعملكيهلايفيبصلاميدقت:ثلاثلا·
.ًافنآانركذامكةنيعملالقاوشلا

مهنايتإنيبةدميضميفنيالاذهِليِلَْجلٱَىلِإاوُعَجَر
الإعقيملكلذنأحجرألاو.ليلجلاىلإمهباهذولكيهلاىلإ
ىلإمهبرهومهلسوجملاةرايزومحلتيبىلإمهعوجردعب
نأاقولريملثداوحلاكلتلكو.)١٢-٢:١ىّتم(رصم
ىّتمهلاقامقفاويهركذامو.هدصقتايرورضنماهركذ
يفسلوبربخيفءاجامكلذلثمو.)٢٣و٢:٢٢ىّتم(
)٩:٢٦لامعأ(ميلشروأىلإقشمدنمىتأهنأنمعضوم
قرافذنمنينسثالثهيلعرمهنأرخآعضوميفءاجو
مهليملف.)١٨و١:١٧ةيطالغ(ميلشروأغلبنأىلإقشمد
روهظوسوجملاءيجمثداوحركذينأسدقلاحورلااقول
.رصمىلإبرهلاولافطألالتقومجنلا

ص(حيسملاداليملبقمهانكسلحميأُمِهِتَنيِدَمَىلِإ
ةلعمهتنيدمةرصانلانأهلوقباقولنابأو.)٢٧و٢٦:٢٦
فسويلعلوىّتملوقنمرهظيملاذهو.اهيلإمهعوجر
كلذنمهعنمنكلرصمنممحلتيبىلإعجرينأدصق
.سواليخرأنمهفوخ

.)١:٩سقرمو٢:٢٣ىّتمحرشلارظنا(ِةَِرصاَّـنلٱ
نيثالثلانسغلبنأىلإحيسملانطوةرصانلاتيقبو
)١٩:١٩انحوي(هبيلصناونعيفاهيلإحيسملاةبسنتناكو
:٢٢لامعأ(دهضملالواشملكموياهيلإهسفنعوسيبسنو
٨(.

٥٢ىلإ٤٠ععوسيةثادح

،ًةَمْكِحًائِلَتُْمم،ِحوُّرلٱِبىَّـوَقَتَيَووُمْنَيُّيِبَّـصلٱَناَكَو«٤٠
.»ِهْيَلَعِهللاٱُةَمْعِنْتَناَكَو

٥٢عو١:٨٠ص

هلنأامكةيرشبًاسفنعوسيلنأةيآلاهذهنمحضتي
هنأنمسونايلوبأهيلإبهذامفالخاذهو.ًايرشبًادسج
يلزألاةملكلاهحورنألبةيرشبسفنحيسمللنكيمل
.هدسجيفسفنلالحمذخأ

ةفرعملايفعستيناكهلقعنأيأِحوُّرلٱِبىَّـوَقَتَي
.هدسجومنعمملعلاو

هيفنيالهنأامكهتوهاليفنيالًاجردتهلقععاستاو
لاوحألكهتايحيفعوسيربتخاف.ةوقلاوةماقلايفهومن
نسلالماكًالجرمثًاباشمثًايبصمثًالفطناكذإناسنإلا
نيبنكيملو.ًارابكوًاراغصسانلاعيمجعمرعشييكل
.ةسادقلالماكناكهنأبالإقرفهبارتأوعوسي
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.هيلعهتكربوهببآلاىضريأِهْيَلَعِهللاٱُةَمْعِن

يفَميِلَشُروُأَىلِإٍةَنَسَّـلُكِناَبَهْذَيُهاَوَبَأَناَكَو«٤١ ِديِعِ
لٱ
ْ
.ِ»حْصِف
١٦و١٦:١ةينثتو٣٤:٢٢و١٧و٢٣:١٥جورخ

ثالثميلشروأاوتأينأًاعرشدوهيلاروكذىلعناك
لاظملاديعونيسمخلاديعوحصفلاديعيفةنسلكتارم
ًاعورشمكلذنكيملو.)١٦:١٦ةينثتو١٧-٢٣:١٤جورخ(
امًاريثكتايقتلاءاسنلانأحجرألاوًاعونممالوءاسنلاىلع
.)٢٤و٢٢و١:٧ليئومص١(كلانهىلإنهجاوزأنقفار
يفءاسنلارضحتنأبوجوبروهشملاينابرلاليلهلاقو
تدصقميرمنأحجرألاو.ةنسلكحصفلاديعميلشروأ
.يدوهيلاملعملاكلذرمألًاعوطالهتيبلوهللاًابحميلشروأ
امكدوهيلانمهرصعدالوأةيبرتىبرتدقعوسيناكنإف
ىلعًابوثثالثلانسغلبامدنعسبلهنأنمدبالفعقوتُي
ددع(هللارمأامبسحينوجنامسأنمةباصعهليذبده
.همأنمًالوأملعتو)٢٢:١٢ةينثتو٤١-١٥:٣٨

سومانلاءازجأضعبرهظتساسمخلانسغلباملو
١١٨-١١٤رومزم(»ليلهلا«و)٢:٤ةينثت(»ةعمشلاك«
.)١٣٦رومزمو

ةعيرشلاسوقطلكسرامةرشعةيناثلانسغلباملو
ذخأوكلذلكاشامودايعألايفميلشروأنايتإكةيوسوملا
بسُحوءارقفوءاينغأنمدوهيلادالوأرئاسكةعانصملعتي
.»سومانلانبا«تقولاكلذنم

يفاهيلعمالكلاقبسدقفحصفلاديعظفحةيفيكامأ
.)٢٦:٢ىّتم(ىّتمةراشبحرش

َميِلَشُروُأَىلِإاوُدِعَصًةَنَسَةََرشَعاَتَنْثٱُهَلْتَناَكاَّـَملَو«٤٢
لٱِةَداَعَك

ْ
.»ِديِع

اذهنمجتنتسيو.عوسيوميرموفسوييأاوُدِعَص
.ءادفللهميدقتوهناتخذنمميلشروأىلإدعصيملعوسينأ
نأدوهيلاداتعايذلانسلاغلبدقتقولاكلذيفناكو
ميلشروأيفديعلاىلإمهدالوأنمهغلبنماوذخأي
.ضورفلامامتإيفمهوكراشيل

ًاليمنينامثوحنميلشروأوةرصانلانيبةفاسملاتناكو
ناكو.ةعبرأوأمايأةثالثيفسرافلااهعطقيناكو
يهةيتآلاةثداحلاو.ًافولأتقولاكلذلثميفنورفاسملا
ىلإرصمنممهنايتإذنمتركُذيتلاةديحولاةثداحلا
.رشبيأدتباونيثالثلانسغلبنأىلإةرصانلا

ُّيِبَّـصلٱاَمِهِعوُجُرَدْنِعَيِقَبَماَّـيَألٱاوُلَمْكَأاَمَدْعَبَو«٤٣
يفُعوُسَي .اَمَلْعَيَْملُهُّمُأَوُفُسوُيَو،َميِلَشُروُأِ

.ميلشروأيفديعلاةسرامميأِديِعْلٱِةَداَعَك
ةينامثهبودادعتسالاموينودةعبسيهَماَّـيَألٱاوُلَمْكَأ
يفحصفلافورخنولكأياوناكو.ًانايحأبسُحتتناكامك
ديعيمُسكلذلوةعبسلامايألايفريطفلازبخولوألامويلا
:٢٣نييوالو١٧و١٢:١٥جورخ(ريطفلاديعبًانايحأحصفلا
.)١٦:٢ةينثتو٦و٥

.كلذناكفيكاقولركذيملُعوُسَيُّيِبَّـصلٱ...َيِقَب
ءانتعالاهباينتعيملميرموفسوينأاذهنممزليالو
مهئابرقأنمةعامجمهعمناكهنأحجرألاو.بجاولا
ناكفمهدالوأومهةرصانلانممهعماوتأنيذلامهباحصأو
عوسينأيفبيرالو.مهنيبعوسيناكرتيميرموفسوي
ًاجاتحمنكيملىتحهبارتأرئاسنمةهابنوًاكاردإرثكأناك
.هريغكهبينتعينمىلإ

اَناَكَو،ٍمْوَيَةَريِسَماَبَهَذ،ِةَقْفُّرلٱَْنيَبُهاَّـنَظْذِإَو٤٤«٤٤
طَي
ْ

ملٱَوِءاَبِرْقَألٱَْنيَبِهِناَبُل
َىلِإاَعَجَرُهاَِدَجيَْملاَّـَملَو٤٥.ِفِراَعَْ

طَيَميِلَشُروُأ
ْ

.»ِهِناَبُل

ةرصانلاىلإميلشروأنمنوعجارلاناكهنأنمدبال
يفنارفاسمامهومويلوأيفاعيطتسيملكلذلوةريبكةلفاق
لوزندنعنكلومهعمسيلعوسينأاققحتينأقيرطلا
هنأامهلحضتااهتدحىلعةلئاعلكعامتجاوءاسمةلفاقلا
هايأرنملكهنعنالأسيدغلايفاعجرف.ةلفاقلايفسيل
هادجيملوامهلوصومويميلشروأيفهنعاصحفوقيرطلايف
سيلهنأكلذنمحضتيفثلاثلامويلاوهوهدغحابصالإ
.اذكهابعتيملالإويداعريغكاردإةوقامهنمدحاول

يفُهاَدَجَوٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبَو«٤٦ هلٱِ
َْ

يفًاسِلاَج،ِلَكْي ِطْسَوِ
ملٱ
لَعُْ

ِّـ
ُهلَأْسَيَوْمُهُعَمْسَي،َنيِم

ُ
.»ْم

يف ْهلٱِ
َ

داتعاثيحءاسنلارادةقورأدحأيفيأِلَكْي
ةعيرشلااورسفيوًاناجمسانلااوملعينأدوهيلاءاملع
.ةينيدلالئاسملايفاوثحابتيو

لثمنييسيرفوةبتكنمنوينابرلامهوَنيِمِّـلَعُْملٱ
اوناكو.)٥:٣٤لامعأ(»سومانلاملعم«ليئالامغ
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)٢٣:٢ىّتم(هؤافلخمهنأك»ىسوميسركىلعنوسلجي«
.)٢٢:٣لامعأ(مهمادقأدنعذيمالتلاسلجيو

هسفنلكرُتامدنعلكيهلاىلإهباهذبعوسيرهظأو
هلذلتيتلاعيضاوملايأةينيدلاميلاعتلاناكمهروضحو
.ةذللامظعأ

ُهلَأْسَيَوْمُهُعَمْسَي
ُ

اممباوجلاولاؤسلاقيرطناكْم
امعلأسيذيملتلاناكفمايألاكلتيفنوملعملاهراتخا

همالكيبنيوذيملتلادنعامردقفرعيللأسيملعملاولهجي
ناكهنأنمدبالو.ناصقنلاربجيوأطخلاليزيفباوجلاىلع
ةيهامورظتنملاحيسملاةلئسمةثحابملاكلتلثميفضرعي
عوسينأيفبيرالو.هبةقعلتملاتاّوبنلاريسفتوهتكلمم
ربكأمهنملماركإلاوعضاوتلانمقيلياملكذئنيحرهظأ
.ًاملعوًانسهنم

.»ِهِتَبِوْجَأَوِهِمْهَفْنِماوُِتُهبُهوُعِمَسَنيِذَّـلٱُّلُكَو«٤٧
٧:١٥انحويو٣٢و٤:٢٢صو١:٢٢سقرمو٧:٢٨ىّتم
٤٦و

لقعةوقهتبوجأوهتلئسأبرهظأحيسملانأيفبيرال
.هنسلثمدالوأنماهريظنسانلادهاشيململعةحصو
هميلعتيفهبأدبيذلاميظعلارونلانمةعشكلذناكو
.)٧:٤٦انحويو١٣:٥٤ىّتم(دعباميفبعشلا

ِمل،َّـيَنُباَي:ُهُّمُأُهَلْتَلاَقَو.اَشَهَدْنٱُهاََرصْبَأاَّـمَلَف«٤٨
َ
اَذا

لَعَف
ْ

طَناَّـنُكاَنَأَوَكوُبَأاَذَوُه؟اَذَكٰهاَنِبَت
ْ

»!ِْنيَبَّـذَعُمَكُبُل

هادجينأاعقوتيملامهنأكلذببسلعلاَشَهَدْنٱ
نعًادرفنمهئاقبنمًافئاخًاقلقهادجينأاورظتنالبًانئمطم
هنمربكأمهنمةرشاعمبًارورسمًائداههايأرامهنكلهلهأ
امهنألمتحيو.ةنسةرشعيتنثانبانمعقوتياملًافالخ
هتمكحنمابجعتونيملعملاباطخيفهتاملكىلإايغصأ
هنأكلذلبقاربتخادقاناكنإوهنماهلثمادهعيمليتلا
.ميكح

ِمل
َ
دقنحنوتيقباذامليأاَذَكٰهاَنِبَتْلَعَفاَذا

ناكولاذهاهنباميرملأستنأببجعنمنكيملو.انبهذ
يفهباهيلإيحوااملكنعتلفغاهنكلدالوألارئاسك
نمءيشهايإاهلاؤسيفناكهنأنمدبالو.عوسينأش
الوامهمزالينأهيلعبجيناكهنأاهنظىلعءانبخيبوتلا
.امهيفالإاركتفي

عوسياهبتطاخميفتداتعاميرمنأىلعلدياذهَكوُبَأ
سانلاةداعىلعًايرجكلذتتأو.هابأفسوييمستنأ
.هوبأهللانأذئنيحاوملعيملمهنأل

نمافاخووهنيأالهجامهنألنيبذعماناكِْنيَبَّـذَعُم
.قيضوأةجاحيفهنأوأءوسهلضرعينأ

َهلَلاَقَف«٤٩
ُ

ِمل:اَم
َ
طَتاَمُتْنُكاَذا

ْ
يِغَبْنَيُهَّـنَأاَمَلْعَتَْملَأ؟يِنِناَبُل

يفَنوُكَأْنَأ .»؟ِيبَألاَمِ
٢:١٦انحوي

ِمل
َ
يفامىلعدرلاؤسلااذهيِنِناَبُلْطَتاَمُتْنُكاَذا

قلطمنعماهفتسالادريملو.خيبوتلانمميرملاؤس
نأتفرعتلمأتولاهنأونيبذعمهبلطنعلبهايإامهبلط
هداليمثداوحلكتركذولاهنأيأكلذليعادال
يفنوكيهنأوهبينتعيهابأهللانأنمدبالهنأتنطفل
.هيبأتيب

ناسلنعباتكلاهلقنمالكلوأةرابعلاهذهاَمَلْعَتَْملَأ
.)٥٠ع(اهانعمامهفيملهيوبأنأبيرغلانمو.عوسي
امهنكميلًايفاكيهلإلانالعإلامالكنمهاعمسامناكو
.دصاقمةعبرألاؤسلااذهيفوهمهفنم
هنألدجوينيأفرعتناهمأىلعبجيناكهنأ:لوألا·

.يحولانمهتدهعامبكلذلةيفاكطئاسواهلناك
ةلباقمهوبأهنأنايبيأهللاىلإهتبسنبحيرصتلا:يناثلا·

هابأنأوهيبأبسيلفسوينأملعف.»كوبأ«ميرملوقل
اذههمأركذتنأدارأوءامسلانمىتأهنأوهللاوه
.رمألا
ملاعلاىتأيذلالمعلاهملعذئتقورهظأهنأ:ثلاثلا·

هنأعمهلدعتسيوهبمتهينأهيلعبجيهنأوهممتيل
.ًاراهجهئدتبينألبقةنسةرشعينامثكلذدعبيقب
)٢:١٦انحوي(هيبأتيبهللاتيببسحهنأ:عبارلا·

.»هيبألوهام«لمعهللامالكيفكانههتثحابمو

بآلاهلسرأيذلالمعلا»يبألاميف«هلوقىنعمو
َلَمْعَأْنَأيِماَعَط«كلذدعبهلوققفواذهو.هممتيل
.)٤:٣٤انحوي(»ُهَلَمَعَمِّـمَتُأَويِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَةَئيِشَم

لٱاَمَهْفَيْمَلَف«٥٠
ْ

َهلُهَلاَقيِذَّـلٱَمَالَك
ُ

.»اَم
١٨:٣٤و٩:٤٥ص

امدعبعوسيىنعمميرموفسويمهفمدعبرغتسن
.)١:٢ىّتمو٣٥و١:٣٢رظنا(يهلإلانالعإلانمهافرع
نأنمبجعالفهدارمامهفيملكلذعمهاوبأناكاذإو
.هميلاعتيناعماوكرديملهذيمالت
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ًاعِضاَخَناَكَوِةَِرصاَّـنلٱَىلِإَءاَجَواَمُهَعَمَلَزَنَّـمُث«٥١
َهل
ُ

َحتُهُّمُأْتَناَكَو.اَم
ْ
يفِروُمُألٱِهِذٰهَعيَِمجُظَف لَقِ

ْ
.»اَهِب

١٩عو٧:٢٨لايناد

َهلًاعِضاَخَناَكَو...َلَزَنَّـمُث
ُ

لكللاثماذهاَم
هيوبألهعوضخركُذو.مهيدلاولةعاطلابوجويفدالوألا
هنأديحولاهوبأهللانأهنايبنممهوتياملًاعفدنييضرألا
ةبسنلاكلتلهرابتعانألدسجلايفهئابسنأىلإهتبسنركنأ
ِةَيِصْعَمِباَمَكُهَّـنَأل«سلوبلاق.»ربلكليمكت«نمءزج
لٱِناَسْنِإلٱ

ْ
لٱَلِعُجِدِحاَو

ْ
ِةَعاَطِإِبًاضْيَأاَذَكٰه،ًةاَطُخَنُوريِثَك

لٱ
ْ
لٱُلَعْجُيَسِدِحاَو

ْ
حيسملاف.)٥:١٩ةيمور(»ًاراَرْبَأَنُوريِثَك

ةدمنييضرألاهيوبألهتعاطإويوامسلابآللهتعاطإب
ىتأو.سلوباهركذيتلاةعاطلابماقةنسنيثالثوثالث
.انلجألكلذلك

نمفرعنواقولةراشبيففسويلركذرخآاذهو
هعملمععوسينأوًاراجنناكهنأسقرموىّتميتراشب
نألبقتامهنأنونظملاو.)٦:٣سقرمو١٣:٥٥ىّتم(
همأىوسهتلئاعنمركذُيملكلذدعبهنألرشبيعوسيأدتبا
.)٢:١٢انحوي(هتوخإو

َحت
ْ
ةعساتلاةيآلايفهلوقكاذهوخلاِهِذٰهَعيَِمجُظَف

نماهلقبسامباهلباقتوًاعيمجاهركذتتناكاهنأيأةرشع
ايركزوتاباصيلأوكالملانمعوسيبءابنألاوتانالعإلا
اهيفلمأتتوةيبنلاةنحوناعمسخيشلاوسوجملاوةاعرلاو
ناسلنعربخلااذهلقناقولنأبانتقثيوقيامماذهو.اهلك
.اهسفنميرم

يفُمَّـدَقَتَيَناَكَفُعوُسَياَّـمَأَو«٥٢ حلٱِ
ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
،ِةَمْعِّـنلٱَوِةَماَق

.»ِساَّـنلٱَوِهللاٱَدْنِع

ءابنأىلعلمتشتيتلانيعبرألاةيآللةعباتةيآلاهذه
يتلاةيآلاو.ضرألاىلععوسيةايحنمةنسةرشعيتنثا
.اهنمةنسةرشعينامثءابنأىلعلمتشتانه

يف ناكحيسملاعوسيهللانبانأيأِةَماَقْلٱَوِةَمْكِْحلٱِ
.سانلارئاسكًالقعوًادسجمدقتيناسنإهنأرابتعاب

نمرهظيناكهنأيأِساَّـنلٱَوِهللاٱَدْنِع،ِةَمْعِّـنلٱَو
امةحلاصلالامعألاوةنسحلاتافصلاوةليمجلاقالخألا
نمهلهبهوامبةرسملاتامالعهلحنميوهبرسيهللالعج
دنعهلدهشامكةيحورلاوةيلقعلاوةيدسجلابهاوملا
هنألسانلاىلإًابوبحمهلعجركُذامو.٣:٢٢صهتيدومعم
مهبضغجيهيلمهاياطخىلعسانلاخبويذئنيحئدتبيمل
عوسيراظتناو.)٧:٧انحوي(كلذدعبعقوامكهيلع

عقوتلايفانللاثمريشبتلاأدتبانالبقةنسنيثالثهربصو
انلجألهللاةئيشملمعيةدملاكلتيفناكو.ربصلاو
)٢:٧يبليف(هلزانتو)٤:٤ةيطالغ(هللاةعيرشهتعاطإب
ع(هيوبألهتعاطو)٨:٢٠ىّتمو٨:٩سوثنروك٢(هراقتفاو
.)٢:٢٢سرطب١(هتراهطو)٥١

ثلاثلاحاحصألا

١٤ىلإ١عنادمعملاانحويةمدخ

يفَو«١ خلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ
لَسْنِمَةََرشَعِةَسِمَا

ْ
َسوُيِراَبيِطِةَنَط

لٱُسُطَاليِبَناَكْذِإ،ََرصْيَق
ْ
لٱَىلَعًايِلاَوُّيِطْنُب

ْ
،ِةَّـيِدوُهَي

جلٱَىلَعٍعْبُرَسيِئَرُسُدُوريِهَو
ْ

ٍعْبُرَسيِئَرُهوُخَأُسُّبُليِفَو،ِليَِل
َىلَعٍعْبُرَسيِئَرُسوُيِناَسيِلَو،َسِتيِنوُخاَرَتِةَروُكَوَةَّـيِروُطيِإَىلَع
.»ةَّـيِلِبَألٱ

ًاكيرشناكنيينامورلاروطربمأوهَرصْيَقَسوُيِراَبيِط
توملبقنيتنسكلملايفرصيقسطسغوأهمعل
ةيمورسيسأتنم٧٦٥ةنسكلميأدتبايأسطسغوأ
يفهركذياقولنأحجرألاو.٧٦٧ةنسهدحوكلميأدتباو
مويًاكلمناكيذلاسطسغألًاكيرشهيفناكيذلاتقولا
سيسأتل٧٥٠ةنسسدوريهتامو.٢:١صحيسملاداليم
اهيفدلويتلاةنسلارخآيفناككلذنأحجرألاوةيمور
أدتبانيحةرشعةسماخلانسيفعوسيناكو.حيسملا
اهيلإراشأيتلاةدملايفحيسملانسناكو.كلميسويرابيط
تناكو.)٢٣ع(ةنسنيثالثوحنحاحصألااذهيفاقول
ًاملاظًاثيبخناكوةنسنيرشعوًاثالثسويرابيطكلمةدم
.هلًاماركإ.همسانمةيربطةنيدمتيمُسو

ةءادبذنماهالوتةيروسيلاووهُّيِطْنُبْلٱُسُطَاليِب
سواليخرألزُعو.م.ـب٣٦ةنسةياهنىلإم.ب٢٧ةنس
.)٢:٢٢ىّتم(ةيدوهيلاىلعنينسرشعكلمنأدعب
نمًالدبةيدوهيلاىلعًاينامورًايلاوسطسغوألسرأف
ةيروسىلعسداسلايلاولاسطاليبناكو.سواليخرأ
.)٢٧:٢ىّتمحرشلارظنا(

نبسابيتنأسدوريهوهوٍعْبُرَسيِئَرُسُدوُريِهَو
انحويلتاقوهو.)١٤:١ىّتم(يساثلموريبكلاسدوريه
امدنعحيسملابهركسعووهرخسيذلاوهو.نادمعملا
ناكو.)١١-٢٣:٦اقول(هتمكاحمتقوسطاليبهيلإهلسرأ
.ةنسنيعبرأونيتنثاليلجلاىلعًاسيئر

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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ريبكلاسدوريهنبايناثلاسبليفوهُهوُخَأُسُّبُليِف
يمولاسجوزت.)ميلشورأنمةيدوهييهو(ارتبويلكهتأرماو
تصقريتلايهيمولاسو.ايدوريهولوألاسبليفتنب
ةسائرلاىلوتو.اهصقرةرجأنادمعملاانحويسأرتذخأو
وهوسدوريهدالوألضفأبسُحو.ةنسنيثالثوًاتس
ددجوساينابمويلااهمسايتلاسبليفةيرصيقىنبيذلا
.سايلوياهامسواديصتيبءانب

لبجيأنومرحلبجبةطيحملادالبلايهَةَّـيِروُطيِإ
نبليعامسإنبروطيىلإةبسنةيروطيأتيّمسوخيشلا
.)٢٥:١٥نيوكت(ميهاربإ

بونجلاىلعيتلادالبلايهَسِتيِنوُخاَرَتِةَروُكَو
ًالبقىمستتناكوةيروطيأوخيشلالبجنميقرشلا
ءزجيهواجللامويلااهمساو)١٤و٣:١٣ةينثت(بوجرأ
.ناروحنم

كلمسويناسيلنباناكهنأحجرألاُسوُيِناَسيِلَو
لبقةنسنيتسكلمكلملااذهو.هديفحوأسيخلخ
نيثالثوعبرأذنمسوينوطنأهلتقوانههيلإراشملاتقولا
دالوأذخأينأبحيرصيقسطسغوأناكوم.قةنس
مهيلويومهالتقوسوساركوسوينوطنأهامصخمهلزعنيذلا
.مهيدلاوتايالو

رهنيبناجىلعقشمديلامشةريغصةروكيهِةَّـيِلِبَألٱ
ةنيدملاكلتنيبيهفاهنمتاعاسعبسدمأىلعوىدرب
.سيخلخنمًاءزجتناكاهنأحجرملاو.كبلعبو

يف«٢ لٱِسيِئَرِماَّـيَأِ
ْ

ِهللاٱُةَمِلَكْتَناَك،اَفاَيَقَوَناَّـنَحِةَنَهَك
يفاَّـيِرَكَزِنْباَّـنَحوُيَىلَع لٱِ

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب

٤:٦لامعأو١٨:١٣و٥١و١١:٤٩انحوي

:٢٦ىّتمحرشلارظنا(اَفاَيَقَوَناَّـنَحِةَنَهَكْلٱِسيِئَر
٢(.

دحاوةنهكسيئرىوسبحمستىسومةعيرشنكتمل
ةنهكلاةسائرىلوتوافايقامحنانحناكو.دحاوتقويف
اولومثًارارمهولزعوهريغاولونأدعبنوينامورلاهلزعفهلبق
ًانسافايقنممظعأنانحناكو.)١٨:١٣انحوي(افايق
ربتعاوًاقحةنهكسيئردوهيلاهربتعاكلذلفًاريثأتوةمكحو
هلناكونانحلةوقلاتيقبو.ًاعرشكلذكافايقنوينامورلا
افايقلنكيملو)٤:٦لامعأيفوانهامك(مسالاًانايحأ
.ةوقلاضعبومسالاىوس

ةراشإميدقلادهعلايفكلذناكَىلَعِهللاٱُةَمِلَكْتَناَك
ايمرإو١٧:٣مايأ١و١٢:٢٢كولم١(سدقلاحورلاماهلإىلإ
نوكةياغو.)١:١نانويو١:٢عشوهو٦:١لايقزحو١:١
.ًاراهجهتمدخيفئدتبينأبهرابخأانحويىلعهللاةملك

.)٣:١ىّتمحرشلارظنا(اَّـنَحوُي
.)١:٥ص(اَّـيِرَكَز
يف .)١:٨٠ص(ةيدوهيلاةيربيأِةَّـيِّـَربْلٱِ

لٱِعيَِمجَىلِإَءاَجَف«٣
ْ

ملٱِةَروُك
ُزِرْكَيِّـنُدْرُألٱِبِةَطيِحُْ

ِملِةَبْوَّـتلٱِةَّـيِدوُمْعَمِب
َ
خلٱِةَرِفْغ

ْ
.»اَياََط

١:٧٧ص،١:٤سقرمو٣:١ىّتم

.ةيربلايفهدرفنمنميأَءاَجَف
ندرألارهنيبناجىلعِّـنُدْرُألٱِبِةَطيِحُْملٱِةَروُكْلٱ
انحوينأىلعلديانهمالكلاو.طولةريحبيفهبصمبرق
.دحاوناكمبميقمريغةروكلاكلتيفةزاركلللوجيناك

ةبوتلاةمالعيهيتلاةيدومعملايأِةَبْوَّـتلٱِةَّـيِدوُمْعَمِب
اودمتعانيذلانأىلإةراشإلااهبدارملاو.ةراهطلازمرو
ةايحنويحياوذخأوةفلاسلاتالالضلاواياطخلانماورهطت
نكتملو.)٦-١:٤سقرمو١١-٣:١ىّتم(ةديدج
نماهبنرتقاواهقبسامبالإةميقتاذةيجراخلاةيدومعملا
نابأامكفارتعالابةنرتقمتناكو.ةيبلقلاةيقيقحلاةبوتلا
.سقرموىّتم

ِمل
َ
ةرفغملاةمالعتناكةيدومعملانأيأاَياَطَْخلٱِةَرِفْغ

ىلإرظنلابةبوتلاةمالعتناكاهنأامكهللاىلإرظنلاب
.ناسنإلا

يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك٤«٦-٤ ُتْوَص:ِّـيِبَّـنلٱَءاَيْعَشِإِرْفِسِ
يفٍخِراَص لٱِ

ْ
ُهَلُبُساوُعَنْصٱ،ِّـبَّـرلٱَقيِرَطاوُّدِعَأ،ِةَّـيِّـَرب

،ُضِفَخْنَيٍةَمَكَأَوٍلَبَجُّلُكَو،ُئِلَتْمَيٍداَوُّلُك٥.ًةَميِقَتْسُم
ملٱُريِصَتَو

ُِرصْبُيَو٦،ًةَلْهَسًاقُرُطُباَعِّـشلٱَو،ًةَميِقَتْسُمُتاَّـجَوْعُْ
.»ِهللاٱَصَالَخٍَرشَبُّلُك
،١:٢٣انحويو١:٣سقرمو٣:٣ىّتمو٤٠:٣ءايعشإ
٢:١٠صو٥٢:١٠ءايعشإو٩٨:٢رومزم

.)٣:٣ىّتم(ىّتمةراشبيفكلذلثمحرشقبس
قيرطلاءيهيانحوينأوهتايآلاهذهيفهيبشتلانايبو
يصاعملامهبولقنماوعزنينادوهيللهتادانمبحيسملانايتإل
مهمامأنوريسيكولملالسُرنأامكرفكلاودانعلاوءايربكلاو
عناومنماهيفامةلازإبقرطلاديهمتببعشلااورمأيل
:٤٠ءايعشإ(ءايعشإةءوبننمسبتقمانهمالكلاو.رورملا
ةقفاومرثكأوهوًاظفلالًىنعمسبتقمددعلاو.)٥-٣
»هللاصالخ«هلوقو.ةءوبنلاكلتنم٥٢صنم١٠ةيآلل
صنم٣٠عيف»كصالخ«هلوققفوسداسلاددعلايف
.ةراشبلاهذهنم٢
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لِلُلوُقَيَناَكَو٧«٩-٧
ْ

اوُدِمَتْعَيِلاوُجَرَخَنيِذَّـلٱِعوُمُج
لٱَنِماوُبُرَْهتْنَأْمُكاَرَأْنَم،يِعاَفَألٱَدَالْوَأاَي:ُهْنِم

ْ
ِبَضَغ

مثَأاوُعَنْصٱَف٨؟ِيتآلٱ
َْ

يفَنوُلوُقَتاوُئِدَتْبَتَالَو.ِةَبْوَّـتلٱِبُقيِلَتًارا ِ
َميِقُيْنَأٌرِداَقَهللاٱَّـنِإْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل.ًابَأُميِهاَرْبِإاَنَل:ْمُكِسُفْنَأ
حلٱِهِذٰهْنِم

ْ
ِتَعِضُوْدَقَنآلٱَو٩.َميِهاَرْبإلًادَالْوَأِةَراَجِ

لٱ
ْ
مثُعَنْصَتَالٍةَرَجَشُّلُكَف،ِرَجَّـشلٱِلْصَأَىلَعُسْأَف

ََ
ًادِّـيَجًار

لُتَوُعَطْقُت
ْ
يفىَق .»ِراَّـنلٱِ

٧:١٩ىّتم،٣:٧ىّتم

مالكنيبقرفالو.)١٠-٣:٧ىّتمحرشلارظنا(
راشأ»عومجلل«هلوقباقولمهيلإراشأنيذلانأالإنيريشبلا
اقولجتحيملو.»نييقودصلاونييسيرفلل«هلوقبىّتممهيلإ
هباطخانحويصخو.ممألاىلإبتكهنألليصفتلاكلذىلإ
لوبقىلإًاليمرثكأاوناكمهنألنييقودصلاونييسيرفلاب
.ةبولطملاةديدجلاةريسلانودةيدومعملايأديدجلاسقطلا
ةريسلاحالصإنأىلإ»ةبوتلابقيلتًارامثاوعنصا«هلوقبراشأو
لوققفوكلذوةيقيقحلاةبوتلاىلعديحولاناهربلاوه
.)٢٠-١:١٠ءايعشإ(ءايعشإ

جلٱُهَلَأَسَو«١٠
ْ

»؟ُلَعْفَناَذاَمَف:ُعوُُم
٢:٣٧لامعأ

هللابضغنمبرهنيكللعفننأبجياذاميأ
:٢لامعأ(لامعألارفسيفءاجاملثمهذهو.يتآلا

.)٨ع(اهعنصننأيغبنييتلارامثألايهاموأ.)٣٧

لَفِناَبْوَثُهَلْنَم:َباَجَأَف«١١
ْ
ُهَلْنَمَو،ُهَلَسْيَلْنَمِطْعُي

لَفٌماَعَط
ْ
.»اَذَكٰهْلَعْفَي

انحوي١و١٦و٢:١٥بوقعيو٨:١٤سوثنروك٢و١١:٤١ص
٤:٢٠و٣:١٧

تاذلاراكنإةيقيقحلاةبوتلاتامالعنمانهانحويركذ
ةبحمنألهريغنودكلذركذهلعلو.ريغللريخلالمعو
ىلإمهليمنمرثكأدوهيلااهيلإلامناتئيطخعمطلاوتاذلا
ناسنإلاتاجايتحالكنعماعطلاوبايثلابّربعو.اهاوس
نأمالكلااذهنمرهظيو.)٥:٤٢ىّتمرظنا(.ةيدسجلا
فارتعاعامتساوةيدومعملاسقطةسراممبفتكيملانحوي
ىلعناهربللةيرورضلالامعألابمهاصوأفًاراهجبعشلا

.مهتبوتةحص

لَعُماَي:ُهوُلَأَسَواوُدِمَتْعَيِلًاضْيَأَنوُراَّـشَعَءاَجَو«١٢
ِّـ

،ُم
»؟ُلَعْفَناَذاَم
٧:٢٩صو٢١:٣٢ىّتم

ملو.)٥:٤٦ىّتم(نيينامورللةيزجلاةابجمهنوراشعلا
نيرقتحماوناكفمهاندأالإدوهيلانمدحأمهتفيظولبقي
ةهاركلةأطخلاعمًابلاغركذُتمهؤامسأتناكونيضغبم
.مهلامعأملظومهتفيظو

ممَرَثْكَأاوُفْوَتْسَتَال:َباَجَأَف«١٣ .»ْمُكَلَضِرُفاَّـِ
١٩:٨ص

عمةفيظولاكلتاوكرتينأمهحصنيوأانحويمهرمأيمل
نمّدبالفةموكحنكتامثيحهنألبعشلاههركامماهنأ
نماوبلطينأمهاهنف.اهتاقفنلمزاللاةيزجلاةابجدوجو
مهنأىلعلدياماذهيفو.مكاحلاهنيعامقوفًائيشسانلا
.هنعمهاهناماوداتعادقاوناك

َال:َباَجأَف؟ُنْحَنُلَعْفَناَذاَمَو:ًاضْيَأَنوُّيِدْنُجُهَلَأَسَو«١٤
.»ْمُكِفِئَالَعِباوُفَتْكٱَو،ٍدَحَأِباوُشَتَالَو،ًادَحَأاوُمِلْظَت

١٩:١١نييوالو٢٣:١جورخ

النيينامورلانألنيينامورلانماوسيلمهَنوُّيِدْنُج
.هتيدومعميفنوبغريالونادمعملاةزاركاوعمسيلنوتأي
وأليلجلاسيئرسابيتنأسدوريهدنجنمامإاوناكًاذإف

.اهيفانحويناكيتلاةروكلاىلعنوظفاحيدوهيلانمًاطرش
ملو.اهنوبكترياوناكيتلااياطخلاهنعانحويمهاهناممفرعنو
.ةمرحمركسعلاةفيظونأىلعهنملدتسياملقي

ببسباوناكمهنألملظلانعمهاهنًادَحَأاوُمِلْظَتَال
اهيلعضرُفاممرثكأةيعرلانماوذخأينألةضرعمهتفيظو
تقواهيلعكلذباولقثيفاهلاومأنمًائيشاوبلسينأوأ
.ملسلا

وأهباوعستودحأىلعاوّمنتاليأٍدَحَأِباوُشَتَالَو
ةيغبكلذلةضرعاوناكو.هبكتريملامبمكاحللهيلعاوكتشت
مكاحلانمًاباوثوأمهقالطإلةوشرنيمهتملانماوذخأينأ
.هلسيساوجمهنأك

ةرجأتناكو.مكرجأباوعنتقايأْمُكِفِئَالَعِباوُفَتْكٱ
ناكو.شورغ٤وحنيأمويلايفرانيدوحنذئتقويدنجلا
دونجلاناكامًاريثكو.مهماعطىلعاهنماوقفنينأمهيلع
اهتيدأتمدعومهرجأةلقنممهئاسؤرىلعذئنيحنوصعي
.اهتاقوأيفمهل
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ًانايبهتريسحالصإبسانلانمفنصلكانحويرمأو
.هتبوتصولخل

١٨ىلإ١٥عحيسملاءيجمبانحويءابنإ

جلٱَو،ُرِظَتْنَيُبْعَّـشلٱَناَكْذِإَو«١٥
ْ

يفَنوُرِّـكَفُيُعيَِم هبوُلُقِ ِْمِ
ملٱُهَّـلَعَلاَّـنَحوُيْنَع

.»ُحيِسَْ

انحويةءارجفحيسملاءيجمنيعقوتمذئمويسانلاناك
اولوقينأىلعمهنمنيريثكالمحسانلابولقىلعهناطلسو
تاءوبنلاقفوهلامعأسيلأيأرظتنملاحيسملاوهسيلأ
انحويةراشبيفليقامقفاويانهليقامو.حيسملابةقلعتملا
انحوي(»تنأنم«انحويلأستلميلشروأنمةنجلءيجمنع
١:١٩(.

لِلاَّـنَحوُيَلاَق١٦«١٨-١٦
ْ

،ٍءاَمِبْمُكُدِّـمَعُأاَنَأ:ِعيِمَج
َّـلُحَأْنَأًالْهَأُتْسَليِذَّـلٱ،يِّـنِمىَوْقَأَوُهْنَمِيتْأَيْنِكٰلَو
لٱِحوُّرلٱِبْمُكُدِّـمَعُيَسَوُه.ِهِئاَذِحَروُيُس

ْ
يِذَّـلٱ١٧.ٍراَنَوِسُدُق

يفُهُشْفَر لٱُعَمَْجيَو،ُهَرَدْيَبيِّـقَنُيَسَو،ِهِدَيِ
ْ
اَّـمَأَو،ِهِنَزَْخمَىلِإَحْمَق

طُتَالٍراَنِبُهُقِرْحُيَفُنْبِّـتلٱ
ْ

ُظِعَيَناَكٍَةريِثَكَرَخُأَءاَيْشَأِبَو١٨.ُأَف
.»ْمُهُِّـرشَبُيَوَبْعَّـشلٱ
١٣:٣٠ىّتمو٤:١٢اخيم،٣:١١ىّتم

٣:١١ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفكلذريسفتقبس
.ءايشأةثالثانحويباوجةصالخو.)١٢و
.حيسملاوهسيلهنأ:لوألا·
.هروهظوحيسملاءيجمبرق:يناثلا·
رايخألالصفكلذنمو.حيسملالمعحرش:ثلاثلا·

.نيرخآلاكالهونيلوألاصالخورارشألانع

لمعنأوهانحويلمعوحيسملالمعنيبقرفلاو
ةيدومعمنأودبعلالمعيناثلالمعوديسلالمعلوألا
يناثلاةيدومعمنممظعأحورلاةيدومعميهيتلالوألا
ريهطتلاىلعرانلاةوقنأامكدسجلاةيدومعميهيتلا
.هيلعءاملاةوقنممظعأ

٢٠و١٩عنادمعملاانحوينجس

ُهْنِمَخَّـبَوَتْذِإَفِعْبُّرلٱُسيِئَرُسُدُوريِهاَّـمَأ١٩«١٩،٢٠
ِروُُّرشلٱِعيَِمجِبَبَسِلَو،ِهيِخَأَسُّبُليِفِةَأَرْمٱاَّـيِدُوريِهِبَبَسِل
جلٱَىلَعًاضْيَأاَذٰهَداَز٢٠،اَهُلَعْفَيُسُدُوريِهَناَكيِتَّـلٱ

ْ
ُهَّـنَأِعيَِم

يفاَّـنَحوُيَسَبَح .»ِنْجِّـسلٱِ
٦:١٧سقرمو١٤:٣٠ىّتم

.)١ع(ليلجلاسيئرسابيتنأوهُسُدوُريِه
اقولنسحتسانكلوعوسيديمعتدعبانحوينجسناك

خيبوتيهيتلاهتلعإبنبنجسلاأبننرقيلكلذلبقهركذ
.سدوريهلانحوي

ىلإعيمجلاهلوقبراشأِعيِمَْجلٱَىلَعًاضْيَأاَذٰهَداَز
يفانحويلسدوريهعامتسالثماهركذيملثداوحةدع
انحويحصنىضتقمبةريثكُارومأهلعفورورسلابهرمألوأ
ركُذاممكلذريغىلإانحويىلعهتواسقتجيهايدوريهنأو
.)٢٠-٦:١٧سقرم(سقرمةراشبيف

.٩:٩صيفاقولهركذفانحويلتقامأو

٢٢و٢١ععوسيةيدومعم

ُعوُسَيَدَمَتْعٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَدَمَتْعٱاَّـَملَو٢١«٢١،٢٢
ُحوُّرلٱِهْيَلَعَلَزَنَو٢٢،ُءاَمَّـسلٱِتَحَتَفْنٱِّـيلَصُيَناَكْذِإَو.ًاضْيَأ
لٱ
ْ
هبُسُدُق ِءاَمَّـسلٱَنِمٌتْوَصَناَكَو.ٍةَماََمحِلْثِمٍةَّـيِمْسِجٍةَئْيَِ
حلٱيِنْبٱَتْنَأ:ًالِئاَق

ْ
.»!ُتِْرُرسَكِب،ُبيَِب

١:٣٢انحويو٣:١٧ىّتم

)١١-١:٩سقرمو١٧-٣:١٣ىّتمحرشلارظنا(
ىلعيتأتتناكيتلاتاعامجلايأِبْعَّـشلٱُعيَِمج

.مويلكيلاوتلا
نأاقولىوسنيريشبلانمدحأركذيملِّـيلَصُيَناَكْذِإ

اممو.هيلعسدقلاحورلالحودمتعانألبقىلصعوسي
ًاريثكعوسيتاولصهتراشبيفركذينأهتبحماقولهبصتخا
،)٢٣:٢٦و٤١و٢٢:٣٢و١٩و٩:١٨و٦:١٢ص(

ةمامحةروصبيأٍةَمَاَمحِلْثِمٍةَّـيِمْسِجٍةَئْيَِهب
تناكو.كلانهناكنملكاهدهاشهنأحجرألاو.ةروظنم
ةمالعاهتئيهحورلاذختاكلذلوةراهطلاىلإةراشإةمامحلا
ةصاخلاحيسملاتافصنمةراهطلانأىلإةراشإهروضحل
.)٣:١٦ىّتمكلذيفحرشلارظنا(هلامعأيفرهظتاهنأو

٣٨ىلإ٢٣ععوسيبسن

َىلَعَوُهَو،ًةَنَسَنيِثَالَثُوْحَنُهَلَناَكُعوُسَيَأَدَتْبٱاَّـَملَو«٢٣
.»ِيلاَهِنْبَفُسوُيَنْبٱُّنَظُيَناَكاَم
:٦انحويو١٣:٥٥ىّتم،٤٧و٤٣و٣٩و٣٥و٤:٣ددع
٤٢

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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نويواللاأدتبانسلااذهلثميفًةَنَسَنيِثَالَثُوْحَن
ًالقعوًادسجلامكلانسبسُحهنألمهتفيظونوسرامي
.)٣٥و٣٠و٢٣و٤:٣ددع(

حرشلارظنا(خلاَفُسوُيَنْبٱُّنَظُيَناَكاَمَىلَع
بتُكو.)١٣لصفنيريشبلاقافتاباتكو١٣-١:١ىّتم
يفهبسنوىّتمةراشبيفعوسيبسننيبقرفلاةلعيف
لوقلاىوسىلإانهانلةجاحالو.ةريثكتادلجماقولةراشب
يذلافسويةهجنمىّتمةراشبيفهبسننأحجرألانأب
ةهجنماقولةراشبيفهبسننأو.عوسيلًابأدوهيلاهبسح
نأدارأفدوهيلاةدافإلهليجنإبتكىّتمنأكلذةلعو.همأ
اقولنأودوادنباىعدينأيفًاعرشعوسيقحمهلتبثي
دوادلسننمعوسينأمهلنهربينأدارأفممأللبتك
ديؤييذلاو.مدآبهبسنلاصتالماتناسنإهنأوهمأةطساوب
:رومأةثالثكلذ
اذهو»َفُسوُيَنْبٱُّنَظُيَناَكاَمَىلَع«اقوللوق:لوألا·

عقوتيالف.ةقيقحفسوينباسيلعوسينأىلعليلد
نينثاىلإهعبتتيوفسويبسنكلذدعباقولنيبينأ
كلذوهللاىلإةبسنلابيهتنيوسانلانمًافلسنيعبسو
نباعوسينوكلةحصالنأهمالكلوأيفّنيبنأدعب
اقوللقيملاذاملليقنإف.ًانظالإسيلكلذنأوفسوي
يفةداعلارجتملانلق.خلايلاهتنبميرمنباعوسينأ
نأنانويلاباسنألوادجيفالودوهيلاباسنألوادج
.برعلانيبترجاهنكلوهمأىلإناسنإلابسنُي
ةوالع(هللاباتكيفدجننأًاعبطعقوتناممهنأ:يناثلا·

نأيفيعرشلاقحلاعوسيلنأدوهيلاعنقيامىلع
دسجلابسحعوسينأًاعطاقًاليلد)دوادنباىعدُي
.هللادعوامكةقيقحميهاربإلسننمودوادلسننم
سيلعوسينألكلذتبثتالفسويىلإهتبسندرجمف
بسنىلإكلذتابثإلجاتحنف.ةقيقحفسوينبا
لسننمعوسينأىلعرخآًاناهربانلنأىلع.ميرم
.٣٥و١:٣٢صكالملالوقوهودواد
نإفىّتمةياغفالخهلودجيفاقولةياغنإ:ثلاثلا·

نأرهظيلسانلانممدآبعوسيبسنيفىهتنااقول
حيسملانأوهلزمرلوألامدآنأويناثلامدآوهحيسملا
ضرغلًافالخمدآلسنلكيفهتوسانرابتعابكرتشي
ناتاهو.ميهاربإلسننمعوسينوكنايبهنإفىّتم
ميرملرخآلاوفسويلامهدحأنيلودجنايضتقتناتياغلا
.ةقيقح

رفسيفءاجامكرهصىنعمبانهنبالاِيلاَهِنْب
عنامالو)٢٥و٢٦:٢١و٢٤:١٦ليئومص١(لوألاليئومص
نوكيكلذىلعو.ينبتلابيلاهنبافسوينوكينأنم

نبافسوينأاقولىنعمناكولو.ةعيرشلايفهنباةلزنمب
لاقىّتمنألىّتملوقوهلوقنيبضقانتلاعقولةقيقحيلاه
.بوقعينبافسوينأ

هتيدومعمركذنيبحيسملابسناقولركذاذاملليقنإف
نودنيثالثلانسلبقشاععوسينأانلق.هتادانمةءادبو
ةدملاكلتلكيفبسُحينأيضروحيسملاهنأهاوعدبةادانملا
ىضتقاىوعدلاكلتراهظإتقوناحاملنكلو.فسوينبا
هنألعفلاولوقلابنيبيويقيقحلاهبسننعباجحلاعفرُينأ
.هللانبالبفسوينباسيل

لَمِنْبيِوَالِنْبَتاَثْتَمِنْب٢٤«٢٧-٢٤
ْ

ِنْباَّـنَيِنْبيِك
ِنْبِيلْسَحِنْبَموُحاَنِنْبَصوُماَعِنْباَيِثاَّـتَمِنْب٢٥،َفُسوُي
ِنْبَفُسوُيِنْبيِعْمَشِنْباَيِثاَّـتَمِنْبَثآَمِنْب٢٦،ِياَّـجَن
لَأَشِنْبَلِباَّـبُرَزِنْباَسيِرِنْباَّـنَحوُيِنْب٢٧،اَذوَُهي

ْ
ِنْبَليِئِت

.»يِريِن

هيفولبابيبستقوىلإيلاهءابآءامسألودجاذه
كلذىلإفسوينمىّتملودجيفوًامسانورشعوةعبرأ
ثلثلاىقبيةعبسهلودجنمىّتمكرتورشعةعبرأيبسلا
.نيريخآلانيثلثلانملككرشعةعبرأءامسألانملوألا
اوناكنيقابلاةثالثلالعلونوفورعمكولمةعبسلانمةعبرأف
.مهركذنعىنغتسافتقولاكلذيفكلذك

لوقلةضقانماذهيفمهضعبنظيِريِنِنْبَليِئِتْلَأَش
نمءيشالنكلو.)١:١٢ىّتم(»ليئتلأشدلواينكي«ىّتم
يذلاليئتلأشوهىّتمهركذيذلاليئتلأشنأىلعليلدلا
.اقولهركذ

لَمِنْب٢٨«٣١-٢٨
ْ

ملَأِنْبَمَصُقِنْبيِّـدَأِنْبيِك
ِنْبَماَدوُْ

،يِوَالِنْبَتاَثْتَمِنْبَميِروُيِنْبَرَزاَعيِلَأِنْبِيسوُيِنْب٢٩ِ،ريِع
٣١،َميِقاَيِلَأِنْبَناَنوُيِنْبَفُسوُيِنْباَذوَُهيِنْبَنوُعْمَشِنْب٣٠
.»َدُواَدِنْبَناَثاَنِنْباَثاَّـتَمِنْبَناَنْيَمِنْباَيَلَمِنْب
٣:٥مايأ١و٥:١٤ليئومص١٢:١٢،٢ايركز

نيذلاو.يبسلاودوادنيباوناكنملًامسانورشعانه
ةعبرأىّتممهكرتنممورشعةعبرأنينثألانيبىّتممهركذ
.ميقايوهيوايصمأوشآويوايزحأمهونوروهشم

.)٣:٥مايأ١و٥:١٤ليئومص٢رظنا(َدُواَدِنْبَناَثاَن

لَسِنْبَزَعوُبِنْبَديِبوُعِنْبىَّـسَيِنْب٣٢«٣٤-٣٢
ْ

َنوُم
ِنْبَنوُْرصَحِنْبَماَرآِنْبَباَداَنيِّـمَعِنْب٣٣،َنوُشْحَنِنْب
ِنْبَميِهاَرْبِإِنْبَقاَحْسِإِنْبَبوُقْعَيِنْب٣٤،اَذوَُهيِنْبَصَراَف

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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.»َروُحاَنِنْبَحَراَت
٢٦و١١:٢٤نيوكت،خلا٢:١٠مايأ١وخلا٤:١٨توعار

.ىتملودجيفءامسألاقفوانهءامسألا

ِنْبَرِباَعِنْبَجَلاَفِنْبوُعَرِنْبَجوَُرسِنْب٣٥«٣٨-٣٥
ِنْبِحوُنِنْبِماَسِنْبَداَشْكَفْرَأِنْبَناَنيِقِنْب٣٦،َحَلاَش
لَلْهَمِنْبَدِراَيِنْبَخوُنْخَأِنْبَحَلاَشوُتَمِنْب٣٧،َكَمَال

ْ
ِنْبَليِئ

.»ِهللاٱِنْبٱ،َمَدآِنْب،ِتيِشِنْبَشوُنَأِنْب٣٨،َناَنيِق
٢و٥:١نيوكت،خلا١١:١وخلا٥:٦نيوكت،١١:١٢نيوكت

عبارلاددعلايفنيمساعمدادعألاهذهيفءامسألا
نمءامسألاهذهاقولذخأو.ىتماهركذيملنيثالثلاو
اهنيبقرفالوةيناربعلاةاروتلانمالةروهشملانيعبسلاةمجرت
مسانيثالثلاوعباسلاددعلايفركُذهنأىوسنيتاروتلايف
تمجرتنيعبسلانأحجرألاوةيناربعلايفسيلوهونانيق
ةيمهأالومويلااندنعيتلاةخسنلاريغةيناربعةخسننع
.ةتبلاقرفلاكلذل

لسننمحيسملانوكنايبكلذبدارملا)٣٨ع(َمَدآِنْب
َعَنَصَو«انيثألهألسلوبلوقكةوخإسانلالكنأو.مدآ
ِهْجَوِّـلُكَىلَعَنوُنُكْسَيِساَّـنلٱَنِمٍةَّـمُأَّـلُكٍدِحاَوٍمَدْنِم
يلزألاهللانبايناثلامدآنأو.)١٧:٢٦لامعأ(»ِضْرَألٱ
.ةيحورلاةيناثلاةقيلخلاسأرو

.رشبلارئاسكةدالولابالاءدبهقلخهللانأيأِهللاٱِنْبٱ

عبارلاحاحصألا

١٣ىلإ١ععوسيةبرجت

ِحوُّرلٱَنِمًائِلَتُْممِّـنُدْرُألٱَنِمَعَجَرَفُعوُسَياَّـمَأ١«١،٢
لٱ
ْ
يفِحوُّرلٱِبُداَتْقُيَناَكَو،ِسُدُق لٱِ

ْ
ُبَّـرَُجيًامْوَيَنيِعَبْرَأ٢ِةَّـيِّـَرب

يفًائْيَشْلُكْأَيَْملَو.َسيِلْبِإْنِم لِتِ
ْ

َعاَجْتَّـمَتاَّـَملَو.ِماَّـيَألٱَك
.»ًاريِخَأ
جورخ،١٤عو٢:٢٧ص،١:١٢سقرموخلا٤:١ىّتم

١٩:٨كولم١و٣٤:٢٨

ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفةبرجتلاهذهىلعمالكلارم
.سقرموىّتمأبننملمكأانهاقولأبنو)١١-٤:١

تعقوةبرجتلانأانهنمرهاظلاِّـنُدْرُألٱَنِمَعَجَر
يتراشبنملكيفءاجامقفواذهو.ةيدومعملارثأىلع
امو.ًالامجإةبرجتلايفناددعلاناذهو.سقرموىّتم

ةصاخبراجتثالثنايبرشععبارلاددعلاىلإامهدعب
.ناحتمالاةياهنيفتعقو

ةضرعةبيبشلاوةوبصلايفناكعوسينأحجرألاو
مزعاملنكلوًامئاداهبلغواهمواقفسانلارئاسكبراجتلل
اوعقويتلاةئيطخلانمرشبلاءادفيفةينالعلوخدلاىلع
حيسملابّرجينأىضتقارشبلابئانلوألامدآطوقسباهيف
.اهيلعهتبلغرهظتلةميظعةبرجتبيناثلارشبلابئان

تقوحورلااذههيلعّلحِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَنِمًائِلَتُْمم
.٣:٢٢صةيدومعملا

لعفبلبهسفنءاقلتنمبهذيمليأِحوُّرلٱِبُداَتْقُي
حورلابراحيلحلاصلاحورلاهداتقاو.سدقلاحورلا
.ريرشلا

يف .)١:١٣سقرمو٤:١ىّتمحرشلارظنا(ِةَّـيِّـَربْلٱِ
.شوحولاعمناكعوسينأانهامىلعسقرمدازو

نأاقولوسقرمنملكلوقنمحضتيًامْوَيَنيِعَبْرَأ
.ةدملاكلتلكحيسملاىلعىلاوتتتناكبراجتلا

ماصهنأىّتملوقنمحضاواذهًائْيَشْلُكْأَيَْملَو
نأيفبيرالو.اذهنمءيشركذلضرعتيملسقرمو
.ةيهلإةوقبًاعوجتوملانمظفُحعوسيدسج

اَذِٰهلْلُقَف،ِهللاٱَنْبٱَتْنُكْنِإ:ُسيِلْبِإُهَلَلاَقَو٣«٣،٤
حلٱ
ْ

َسْيَلْنَأٌبوُتْكَم:ُعوُسَيُهَباَجَأَف٤.ًازْبُخَريِصَيْنَأِرََج
خلٱِب

ْ
.»ِهللاٱَنِمٍةَمِلَكِّـلُكِبْلَب،ُناَسْنِإلٱاَيَْحيُهَدْحَوِزُْب
٨:٣ةينثت

)٤و٤:٣ىّتم(ىّتمركذامكىلوألاةبرجتلايههذه
اذه«لاقاقولوعمجلاب»ةراجحلاهذه«لاقىّتمنكل
.سنجلامساب»رجحلا

نوكينأءادفلالمعءارجإلهسفنىلعحيسملالبق
انهسيلبإهبرجفمدآدالوأرئاسكهللاىلإًارقتفمًاناسنإ
لقتسيوناسنإلاكهلعوضخلاوهللاىلعلاكتالاضفرييكل
.هتوهالب

َعيَِمجُهاَرَأَوٍلاَعٍلَبَجَىلِإُسيِلْبِإُهَدَعْصَأَّـمُث٥«٨-٥
ملٱِكِلاََمم

يفِةَنوُكْسَْ َكَل:ُسيِلْبِإُهَلَلاَقَو٦.ِناَمَّـزلٱَنِمٍةَْظَحلِ
لُّسلٱاَذٰهيِطْعُأ

ْ
اَنَأَو،َعِفُدْدَقَّـَيلِإُهَّـنَأل،َّـنُهَدَْجمَوُهَّـلُكَناَط

ِملِهيِطْعُأ
َ

جلٱَكَلُنوُكَييِماَمَأَتْدَجَسْنِإَف٧.ُديِرُأْن
ْ

.ُعيَِم
َكِٰهلِإِّـبَّـرلِل:ٌبوُتْكَمُهَّـنِإ!ُناَطْيَشاَيْبَهْذٱ:ُعوُسَيُهَباَجَأَف٨
.»ُدُبْعَتُهَدْحَوُهاَّـيِإَوُدُجْسَت
:١٠و٦:١٣ةينثت،٧و١٣:٢ايؤرو١٤:٣٠و١٢:٣١انحوي

٢٠

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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ًاثلاثىّتمةراشبيفركُذًايناثانهبراجتلانمركُذام
يفةبرجتلاهذهىلعمالكلارظناف.)١٠-٤:٨ىّتم(
.رمألااذهيفريخأتلاوميدقتللةيمهأالو.كلانهحرشلا
توكلملانععوسيينثينأةبرجتلاهذهيفناطيشلادصقو
ةلزنمبنوكيلدوهيلاتغتباامكيملاعلاكلملاىلإيحورلا
دصقامفالخكلذوذئتقورصيقةلزنمبوًاميدقدواد
.هللا

يرُينأعيطتسيالناطيشلا)٥ع(ِةَنوُكْسَْملٱِكِلاََمم
رئاسهارأهنكلوةيدوهيلاةكلممنمءزجىوسةقيقححيسملا
كلذلكناكواهايإهفصودرجمبًاليختوأًاروصتكلامملا
اذهو»نامزلانمةظحليف«هلوقليلدبنيعةفرطلثميف
.ىتمهركذيملامم

الإاذهناطيشلالوقركذيملخلاَعِفُدْدَقَّـَيلِإُهَّـنَأل
:١٢انحوي(عضوملااذهريغيفًاضيأتركُذىوعدوهواقول

ةبذاكىوعدهذهو.)٢:٢سسفأو٤:٤سوثنروك٢و٣١
امميهوناطلسلاكلذلثمناطيشلاىلإعفديملهللانأل
ىلعهبذكو.)٨:٤٤انحوي(»باذكلاوبأ«وهنممرظتني
»اتومتنل«هلوقبهتجوزولوألامدآىلغهبذككيناثلامدآ
.)٣:٤نيوكت(

ِحاَنَجَىلَعُهَماَقَأَو،َميِلَشُروُأَىلِإِهِبَءاَجَّـمُث٩«١٢-٩
هلٱ
َْ

طٱَفِهللاٱَنْبٱَتْنُكْنِإ:ُهَلَلاَقَوِلَكْي
ْ

َىلِإاَنُهْنِمَكَسْفَنْحَر
ْيَكِلَكِبُهَتَكِئَالَمِيصوُيُهَّـنَأ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل١٠،َلَفْسَأ
َمِدْصَتَالْيَكِلَكَنوُلِمَْحيِْمهيِداَيَأَىلَعْمَُّـهنَأَو١١،َكوُظَفَْحي
َّـبَّـرلٱِبِّـرَُجتَال:َليِقُهَّـنِإ:ُعوُسَيَباَجَأَف١٢.َكَلْجِرٍرَجَحِب
ٰهلِإ
َ

.»َك
٦:١٦ةينثت،٩١:١١رومزم،٤:٥ىّتم

ءاجاقوليفًاثلاثءاجام)٧-٤:٥ىّتمحرشلارظنا(
عوسيلناطيشلالمحةبرجتلاهذهةصالخو.ىتميفًايناث
ضرعينأبكلذو.هنباهنألهتبحموهللاةيانعيفعمطلاىلع
ناطيشلاىغتباامكعوسيلعفولف.عادالبرطخللهسفن
فلاخيامإوهلتقبحمسيوهنباركنينأامإهنأىلعهللاربجأل
ةمقنوأةمعننمبجومريغلةزجعملعفيالهنأبهءاضق
.يونبلاعوضخلاةرئادنمهيبألهتبرجتبحيسملاجرخيف

:يتأيامثالثلابراجتلاىلعمالكلاىوحفو
رابتعابءادفلالمعنعلدعينأىلعحيسملالمح.١

.هللاّنيعامكًاناسنإهنوك
ةكلممىلعًايحورًاكلمنوكينأنعلودعلاىلعهلمح.٢

.ةيحور
ىلعوهنباكهلبآلاةبحمبةقثلانعلودعلاىلعهلمح.٣

.ةزجعمبهنباهنأبحّرصيلهمزلينأ

.ناسنإلانباهنوكرابتعابهيلعتعقوىلوألاةبرجتلاف
.ًايحورًاكلمحوسمملايأحيسملاهنأرابتعابةيناثلاو
.هللانباهنوكرابتعابةثلاثلاو

هتمواقمقفوةيضرألاهتايحلكيفحيسملاةريستناكو
ةيدسجلاهتاجاحىضقُتنأيضرفثالثلابراجتلاكلتل
ًايضرأًاكلمنوكينأىبأو)٨:٣ص(سانلاتاقدصب
لكتناكفهسفنعفنلةزجعملعفيملو.)٦:١٥انحوي(
.١١:٢٩صسانلاةدافإلوهللادجملهتازجعم

َجتَّـلُكُسيِلْبِإَلَمْكَأاَّـَملَو«١٣
ْ
.»ٍنيِحَىلِإُهَقَراَفٍةَبِر

٤:١٥نييناربعو١٤:٣٠انحوي

َجتَّـلُك
ْ
بيرجتلامايأةدمهيلععقوامعيمجيأٍةَبِر

.نيعبرألا
ىلإعجرناطيشلانأىلعليلداذهيفٍنيِحَىلِإُهَقَراَف
ناتسبيفوهوهبرجهنأحجرألاو.كلذدعبعوسيةبرجت
:٢٦ىّتم(ةينامسجلابمويلاةماعلادنعفورعملايناميسثج
ليبُقحيسملالوقكلذىلإريشيو.بيلصلاىلعو.)٣٨
.بيلصلاىلعهمالآوناتسبلايفهبائتكا

لٱاَذٰهَسيِئَر«
ْ

هلوقلثموهو.)١٤:٣٠انحوي(»ِيتْأَيَِملاَع
لُسَوْمُكُتَعاَسِهِذٰه«دوهيلل

ْ
لُّظلٱُناَط

ْ
.)٢٢:٥٣ص(»ِةَم

ةكئالملاةمدخنمىّتمهركذامانهاقولركذيملو
.ةبرجتلادعبحيسملل

١٥و١٤عليلجلاىلإعوسيباهذ

جلٱَىلِإِحوُّرلٱِةَّـوُقِبُعوُسَيَعَجَرَو«١٤
ْ

ُهْنَعٌَربَخَجَرَخَو،ِليَِل
يف لٱِعيَِمجِ

ْ
ملٱِةَروُك

.»ِةَطيِحُْ
١٠:٣٧لامعأو٤:٤٣انحويو١عو٤:١٢ىّتم

ملعوسينأرهظياذهِحوُّرلٱِةَّـوُقِبُعوُسَيَعَجَرَو
هلمعاملكلمعلبناسنإكهسفنيضريلًائيشلمعي
.سدقلاحورللةعاطإ

رثأىلعليلجلاىلإعوسيعوجراقولركذِليِلَْجلٱَىلِإ
نادمعملاانحوينجسرثأىلعسقرموىّتمهركذوهتبرجت
هتراشبيفانحويهركذامو.)١:١٤سقرمو٤:١٢ىّتم(
ىلإبهذعوسينأوهوروكذملافالتخالارهاظةلعّنيب
:١انحوي(هتبرجتوهتيدومعمرثأىلعىلوألانيترمليلجلا

اقولركذف.)٤:١انحوي(تقوبكلذدعبةيناثلاو.)٤٤
نيبةدملانأحجرألاو.ةيناثلاسقرموىّتمركذوىلوألا
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يفرشبيوهوعوسيىلعاهرثكأّيضقتةنسوحننيترملا
.انحويالإاهثداوحلصفيملةمدخلاهذهو.ةيدوهيلا

اورضحنيذلانييليلجلانأحجرملاُهْنَعٌَربَخَجَرَخَو
دهاشوةيربلايفعوسيأبناوعمسنادمعملاانحويريشبت
انحويةداهشاوعمسوعوسيدامتعادنعناكاممهضعب
.مهعوجردعبكلذباوأبنأف

٢:١انحوي(ليلجلااناقيفهتازجعمضعبحيسملاعنصو
-١١(.

لَعُيَناَكَو«١٥
ِّـ

يفُم جلٱَنِمًادَّـجَُممْمِهِعِماََجمِ
ْ

.»ِعيَِم

ةمكحلانمهرهظامبعوسيربخعاذُمِّـلَعُيَناَكَو
اوعمسامبهلسانلاةداهشدرجمبالعماجملايفهميلعتب
اهيفميلعتلاودوهيلاعماجمىلعمالكلاقبسدقو.اودهاشو
.)٤:٢٣(ىّتمةراشبحرشيف

هحاجننألهميلعتةدوجلًامظعموًاحودمميأًادَّـجَُمم
ةنهكلاءاسؤردسحجيهدقنكيملتقولاكلذىلإ
.كلذدعبناكامكمهضغبدقوأدقنكيملهميلعتو

٣٠ىلإ١٦ععوسيةرصانلالهأضفر

َلَخَدَو.ىَّـبَرَتْدَقَناَكُثْيَحِةَِرصاَّـنلٱَىلِإَءاَجَو«١٦
ملٱ
.»َأَرْقَيِلَماَقَوِتْبَّـسلٱَمْوَيِهِتَداَعَبَسَحَعَمْجَْ
١٧:٢و١٣:١٤لامعأ،٦:١سقرمو١٣:٥٤و٢:٢٣ىّتم

ىّتميفركُذيذلاريغءيجملااذهِةَِرصاَّـنلٱَىلِإَءاَجَو
كاذوهدحوهبماقاذهف.٦-٦:١سقرمو٥٨-١٣:٥٤
ضعبعنصكاذيفوةزجعمعنصيملاذهيفو.هذيمالتعم
اودارأوهيلعدوهيلاراجاذهيفو.)٦:٥سقرم(تازجعملا
.كلذنمءيشمهنمنكيملكاذيفوهلتق

عمجملارضحينأهرغصنمهدايتعايأِهِتَداَعَبَسَح
ةدابعللهلخدناكملكيفعمجملارضحينأوةدابعلل
ىلعةبظاوملايفيحيسملكللاثماذهيفو.ميلعتلاو
نيبناكهنأبيرالو.ةحيحصلاةدابعلانكامأىلإءيجملا
ربخغلبينألفاكتقوةرصانلاىلإهئيجموهتيدومعم
ىَرَجُهَّـنَأاَنْعِمَسْمَك«مهلوقليلدبةرصانلاهنطولهأهترهش
يف .)٢٣ع(»َموُحاَنَرْفَكِ

حيسملالعلوةيرايتخاةءارقلاكلتتناكَأَرْقَيِلَماَقَو
.ةءارقللهدادعتساهفوقوبرهظأ

َدَجَوَرْفِّـسلٱَحَتَفاَّـَملَو.ِّـيِبَّـنلٱَءاَيْعَشِإُرْفِسِهْيَلِإَعِفُدَف«١٧
ملٱ
»:ِهيِفًابوُتْكَمَناَكيِذَّـلٱَعِضْوَْ
٢و٦١:١ءايعشإ

نئاصامإوعمجملاسيئرامإعفديذلاِهْيَلِإَعِفُدَف
.ةسدقملابتكلا

ًادولجيأًاقوقرذئمويبتكلاتناكو.باتكيأُرْفِس
.بشخلانمةريغصةناوطساقرلايفرطنملكيفةقيقر
ىلعفليونيتناوطسالاىدحإنمرشنيةءارقلاتقويفف
مايأيلاوتلاىلععمجملايفاوأرقينأدوهيلاداتعاو.ىرخألا
:١٣لامعأ(ءايبنألاتاءوبنضعبوىسومرافسألكةنسلا

١٥(.
.)ًاجردلماحنهاكةروصيلاتلاهجولايفرظنا(
ًادصقلبًاقافتانكيملكلذنأحجرألاَعِضْوَْملٱَدَجَو

.هباطخعوضومنوكيل

ملٱَِّـرشَبُأليِنَحَسَمُهَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱُحوُر«١٨
،َنيِكاَسَْ

ملٱَيِفْشَأليِنَلَسْرَأ
لٱِيِرسَكْنُْ

ْ
لِلَيِداَنُأل،ِبوُلُق

ْ
َنيِروُسْأَم

طِإلٱِب
ْ

لِلَوِقَال
ْ

لٱِبِيْمُع
ْ
ملٱَلِسْرُأَو،َِرصَب

يفَنيِقِحَسْنُْ حلٱِ
ْ

.»ِةَّـيِّـُر
٥٨:٦ءايعشإ

)٢و٦١:١ءايعشإ(ءايعشإةءوبننمسبتقممالكلااذه
.٥٨:٦ءايعشإنمةلمجعمنيعبسلاةمجرتيفامىلع
عوسياهراتخاوحيسملالمعلًانايبةءوبنلاهذهدوهيلاربتعاف
.اهبمايقللىتأيتلاةمدخلاةيناحورحضوتاهنأل

ًانايبهسفنىلإلوقلااذهعوسيبسنَّـَيلَعِّـبَّـرلٱُحوُر
وههعنصاملكنألبهسفنءاقلتنمًائيشعنصيملهنأ
راشأهنكلًامئادهيلعناكهللاحورنأقحلاو.هللارمأب
هتيدومعمدنعةينالعهيلعسدقلاحورلالولحىلإةصاخ
.)١٤و٤:١و٣:٢٢ص(هسيركتلًانالعإوهتمدخلةمدقم
.ةءوبنلاكلتيفتركُذيتلاديعاوملازاجنإيفهلًاليهأتو

ًاميدقةنهكلاوءايبنألاوكولملاحسُمامكيِنَحَسَم
كلذلو.)٤٥:١ءايعشإو٨٤:٩رومزمو١٦:٦ليئومص١(
تيزلابحسُمهنألسيلحوسمملايأحيسملابعوسييمُس
.هللاحوربحسُمهنأللبًالعفةنهكلاوءايبنألاوكولملاك

يذلاصالخلابجهبملاربخلاربخأليأَنيِكاَسَْملٱَِّـرشَبُأل
نيكاسملامهوةجاحلاكلتباورعشدقوهيلإةجاحيفوه
اهركذيتلاكانهاهبدوعوملاتاكربلاو.)٥:٣ىّتم(حورلاب
.)١٢-٥:١ىّتم(لبجلاىلعهظعولوأيفحيسملا

ةيزعتعوسيليجنإيفِبوُلُقْلٱِيِرسَكْنُْملٱَيِفْشَأل
ىلعنونزحينيذلااميسالومهنازحألكىلعىنازحلل

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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ءايعشإ(ةحلاصملاونارفغلاببئاتلانمؤمللةراشبومهاياطخ
٦٦:٢(.

لوأيفكلذناكِقَالْطِإلٱِبَنيِروُسْأَمْلِلَيِداَنُأل
مهنطوىلإلبابنمىرسألادوهيلاعوجربةءوبنرمألا
ناطيشلاةيدوبعنمسوفنلاقالطإىلإًازمروةيدوهيلا
.)٣٦-٨:٣٤انحوي(ةئيطخلاو

ةقيقحيمعللرصبلاحيسملابهوَِرصَبْلٱِبِيْمُعْلِلَو
ملهلمعنكلو.)٤١-٣٩و٩:١١انحويو١١:٥ىّتم(
هلإنيذلا«ةريصبلايمعلرصبلابهوهنإفكلذيفرصحني
:١٢انحويو٤:٤سوثنروك٢(»مهناهذأىمعأدقرهدلااذه
.)٢:١١انحوي١و٤٠

يفَنيِقِحَسْنُْملٱَلِسْرُأَو ريثأترشنمذقنييأِةَّـيِّـرُْحلٱِ
ليقثلمحتحتمهنأكاوراصاهتدشنممهنيذلاةيطخلا
»لسرأ«هلوقبقلعتم»ةيرحلايف«هلوقو.مهيلععقو
ىتأهلعلو.٥٨:٦ءايعشإنمةلمجلاهذهعوسيسبتقاو
نيروسأملل«هلوقىنعملًانايب٢و٦١:١ءايعشإهتءارقيفاهب
.)٥:١ةيطالغرظنا(»قالطإلاب

ملٱِّـبَّـرلٱِةَنَسِبَزِرْكَأَو«١٩
.»ِةَلوُبْقَْ

١٧ىلإ٢٥:٨نييوال

عتمتيتلاتاكربلابهتوكلمتاكربانهحيسملاهبش
خفنينيسمخلالمكتةنسلكيهوليبويةنسيفاهبدوهيلا
يدوهيلكنأبيدانيوةيدوهيلادالبلالكيفقاوبألاباهيف
نمتلقتناضرأةعطقلكوررحيهريغوأنيدلدبعُتسا
نمتيبلككلميلاهبرىلإعجرتيلصألااهبحاصكلُم
-٢٥:٨نييوال(عوشيوىسومديبهلهللامسقامليئارسإ

حيسملالمعىلإًازمرنوكينأنسحياذهو.)٥٥-٢٣و١٦
ةيطخلامرجنممهذقنيلةيحورلاةيرحلاسانللبهييذلا
هللاىضروربلاثاريمنماودقفاممهلعجريواهباقعو
.يوامسلاسودرفلاو

خلٱَىلِإُهَمَّـلَسَوَرْفِّـسلٱىَوَطَّـمُث«٢٠
ْ
ُعيَِمجَو.َسَلَجَوِمِدَا

يفَنيِذَّـلٱ ملٱِ
.»ِهْيَلِإًةَصِخاَشْمُُهنوُيُعْتَناَكِعَمْجَْ

تفلدنقلاكيدوهيلاعمجملايفهلمعيذلاوهِمِداَْخلٱ
مثباتكلائراقلايطعينأوهوةيحيسملاةسينكلايف
.هنوصيوةءارقلادعبهنمهذخأي

اوملعيوًافوقواوأرقينأنوملعملاداتعاَسَلَجَو
.ًاسولج

قبستملهنأكلذنمجتنتسيِهْيَلِإًةَصِخاَشْمُُهنوُيُع
ًاقباسناكنمماوبجعتفةرصانلاعمجميفملعينأةداع
هنأيعديهوعمسينأاوعقوتو.ملعملاسلجمًاسلاجًاذيملت
مهنألمتحيو.رخُأنكامأيفكلذىتأهنأمهغلبامكيبن
سوفنلايفهمالكعقووةيداعلاريغهتئيهنممهرثأتلاوبجعت
.هراقوو

َهلُلوُقَيَأَدَتْبٱَف«٢١
ُ

لٱُهَّـنِإ:ْم
ْ
ملٱاَذٰهَّـمَتْدَقَمْوَي

يفُبوُتْكَْ ِ
.»ْمُكِعِماَسَم

نأهنمانملعوهلكركذُيملباطخةءادبانهمالكلا
هئيجمةياغنأعوسيراهظإيهباطخلاكلذةصالخ
ميلعتلةمدقمروصتننأعيطتسنالو.ةءوبنلاكلتليمكت
دصاقملمكييكلىتأهنأةمدقملاهذهنملضفأحيسملا
لكبانهحّرصعوسيو.ةءوبنلاهذهيفةروكذملاةيريخلاهللا
حيسملانعتاءوبنلانأورظتنملاحيسملاوههنأحوضو
.هدحوهبلمكت

جلٱَناَكَو«٢٢
ْ

ِتاَمِلَكْنِمَنوُبَّـجَعَتَيَوُهَلَنوُدَهْشَيُعيَِم
خلٱِةَمْعِّـنلٱ

ْ
َنْبٱاَذٰهَسْيَلَأ«:َنوُلوُقَيَو،ِهِمَفْنِمِةَجِرَا

»؟َفُسوُي
،٢:٤٧صو٦:٢سقرمو١٣:٥٤ىّتمو٤٥:٢رومزم
٦:٤٢انحوي

ةوقبملكتحيسملانأباوملسينأاورظضاُهَلَنوُدَهْشَي
.هلاقامةحصبمهرئامضتمكحوهاوسدحأاهبملكتيمل
ىلإمهضعبءاميإوهيلإمهءاغصإهلمهتداهشقيرطتناكو
مادخةداهشتناكاذهلثمو.كلذكمهمالكوضعب
اَذٰهَلْثِماَذَكٰهٌناَسْنِإُّطَقْمَّـلَكَتَيَْمل«مهلوقبهللكيهلا
.)٧:٤٦انحوي(»ِناَسْنِإلٱ

عمهنمرهظاممهبجعتعوضومناكَنوُبَّـجَعَتَيَو
.راجنلانباهنأمهتفرعم

نألةمعنلاىلإحيسملاتاملكتفيضُأِةَمْعِّـنلٱِتاَمِلَك
حضتاو.ةيريخلاهدصاقموهتمحروسانللهللاةبحماهعيضاوم
ةحاصفنمبجعتلانأكلذدعبةرصانلالهأنمناكامم
.رخآءيشهاوعدلوبقوءيشهتدوجبةداهشلاوحيسملامالك
ظعاولانوحدميءامدقلاةرصانلالهألثممويلانوريثكو
.هتظعوبدوصقملانعنولفغيو

ءيشىلعلاؤسلااذهلديَفُسوُيَنْبٱاَذٰهَسْيَلَأ
مهنألناميإلامدعوهبفافختسالاوحيسمللدسحلانم
لقألاىلعةنسنيرشعوسمخذنمفسوينباهنأاودقتعا
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ًاببسكلذاوأروراجننباريقفهنأومهنيبهنكسةدميهو
.هاوعدمهراكنإلًايفاك

َهلَلاَقَف«٢٣
ُ

ملٱاَذٰهِيلَنوُلوُقَتٍلاَحِّـلُكَىلَع:ْم
اَُّهيَأ:َلَثَْ

يفىَرَجُهَّـنَأاَنْعِمَسْمَك.َكَسْفَنِفْشٱُبيِبَّـطلٱ ،َموُحاَنَرْفَكِ
يفًاضْيَأاَنُهَكِلٰذْلَعْفٱَف .»َكِنَطَوِ
٦:١سقرمو١٣:٥٤ىّتم،١١:٢٣و٤:١٣ىّتم

راكفأفراعهنأعوسينابأَنوُلوُقَتٍلاَحِّـلُكَىلَع
.مالكلاباهورهظأنألبقاهنعهتباجإبكلذونيرضاحلا

نألبقكضرمجلاعيأَكَسْفَنِفْشٱُبيِبَّـطلٱاَُّهيَأ
.هئافشلًاضيرمًابيبطوعديدحأالهنأل.كريغءافشيعدت
ىلعهاوعدنالطبنالعإلمحيبيبطلااذهلثمنأل
ينأمكداقتعالّيفنوكشتمتنأويبنينأعدمانأف.ههجو
مكعنميمككشو.يتفرعمنممكلقبسامبسانلارئاسك
سانلاعنميبيبطلاضرمنأامكًايبنيايأمكلوبقنم
تازجعمعنصايبناينولوقتكلذلفًابيبطهايإمهلوبقنم
مظعأكنأكلامعأبرهظأوكاوعديفانكوكشكلذبلزأيأ
.ريقفلاراجنلافسوينبانوكتنأنم

يفىَرَج دقناكعوسينأكلذنمنيبيَموُحاَنَرْفَكِ
ملباهذلااذهوكلانهبئاجعلعفوموحانرفكىلإبهذ
.اقولهركذي

حلٱ:َلاَقَو«٢٤
ْ

يفًالوُبْقَمٌّيِبَنَسْيَلُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَّـَق ِ
.»ِهِنَطَو
٤:٤٤انحويو٦:٤سقرمو١٣:٥٧ىّتم

ثالثلثملااذهبملكتولَثمبَلثمىلعحيسملابواج
ةيناثلاهترايزيفةيناثلاو.ىلوألاةرملاوهانهءاجامو.تارم
يفةثلاثلاو)كلانهلثملاحرشرظناف١٣:٥٧ىّتم(ةرصانلل
حيسملاىنعمو.)٤:٤٤انحوي(انحويركذامىلعليلجلا
رئاسىلععقوامهسفنىلعلبقهنأانهلثملااذهداريإب
مهعنقينأدهتجيالهنأوهنطويفهلماركإالنأوهوءايبنألا
يفرمألاناكامكنوعنتقيالذئتقواهعنصولهنألتازجعملاب
.ءايبنألارئاس

حلاِبَو٢٥«٢٥،٢٦
ْ

يفَّـنُكًَةريِثَكَلِماَرَأَّـنِإْمُكَلُلوُقَأِّـَق ِ
يفَليِئاَْرسِإ َنيِنِسِثَالَثَةَّـدُمُءاَمَّـسلٱِتَقِلْغُأَنيِحاَّـيِليِإِماَّـيَأِ
يفٌميِظَعٌعوُجَناَكاَّـَمل،ٍرُهْشَأِةَّـتِسَو لُكِضْرَألٱِ

ِّـ
َْملَو٢٦،اَه

ِةَفِْرصَىلِإ،ٍةَلَمْرَأَىلِإَّـالِإ،اَهْنِمٍةَدِحاَوَىلِإاَّـيِليِإْلَسْرُي
.»َءاَدْيَص

:١٢و٧:٢٥لايناد،٥:١٧بوقعيو١٨:١و١٧:٩كولم١
١٤و١٢:٦و٣و١١:٢ايؤرو٧

٢٤-١٧:٨كولم١يفةثداحلاىلإانهراشأ
ةلاسريفكلذلثمءاجٍرُهْشَأِةَّـتِسَوَنيِنِسِثَالَث

رهظهللانأ١٨:١كولم١يفيذلانكلو.٥:١٧بوقعي
.ضرألاهجوىلعًارطميطعأفلاقوةثلاثلاةنسلايفايليإل
يفدارملانأةدملايففالتخالانمرهظيامببسلعلو
يأهتقودعبنينسثالثكسمأرطملانوككولملارفس
ًاضيأفيصلاوعيبرلاةدممادطحقلانوكيفءاتشأةثالث
كلذيفىنعملالعلوأةنسفصنونينسثالثكلذةلمجو
نوكتفايليإبرهتقونمثالثلانينسلاةءادبنأرفسلا
.كلذلبقطحقلاةءادب

دنفرصاهمساةيرقمويلايهو)٢٦ع(َءاَدْيَصِةَفِْرص
اهنألامأواديصوروصنيبةعقاوةيناعنكةنيدمتناكو
نكلرحبلائطاشىلعًالوأتينُب.اهتموكحلةعباتتناك
وحندمأىلعةمكأىلإاهلهأاهلقنرشعيداحلانرقلاذنم
لزتملو.رحبلاصوصلنمةفيخرحبلانمةعاسفصن
.ئطاشلاىلعةميدقلاةنيدملاراثآ

يفاوُناَكَنُوريِثَكٌصْرُبَو«٢٧ يفَليِئاَْرسِإِ َعَشيِلَأِناَمَزِ
ِيناَيُّْرسلٱُناَمْعُنَّـالِإْمُهْنِمٌدِحاَوْرَّـهَطُيَْملَو،ِّـيِبَّـنلٱ

ُّ
«.

٥:١٤كولم٢

١٤-٥:١كولم٢يفةروكذملايهانهةثداحلا
حيسملادارمو.قشمديفينثوركسعدئاقوهُناَمْعُن
املثملعفيهنأانهىلإنيرشعلاوعبارلاددعلايفليقامم
اعنصودوهيلاالمهأامهنأيفعشيلأوايليإنملكلعف
دوهيلانماهيفقحأممألاادجوامهنألممألانيبامهتازجعم
نيبتازجعملالمعوهنطولهأهلامهإبوهلعفاذكهف
.ءابرغلا

ألَتْمٱَف«٢٨
َ

يفَنيِذَّـلٱُعيَِمجًابَضَغ ملٱِ
اوُعِمَسَنيِحِعَمْجَْ

.»اَذٰه

نينمؤملاريغنييليئارسإلابمهايإهتلباقممهبضغةلع
عنصهتدارإمدعهراهظإوايليإمايأيفلعبلااودبعنيذلا
نالعإلضفهنأوكلذنوقحتسيالمهنألمهدنعةزجعم
.مهلاهايإهنالعإىلعممأللهتمعن
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ملٱَجِراَخُهوُجَرْخَأَواوُماَقَف«٢٩
َةَّـفاَحَىلِإِهِباوُءاَجَو،ِةَنيِدَْ

جلٱ
ْ
طَيىَّـتَحِهْيَلَعًةَّـيِنْبَمْمُهُتَنيِدَمْتَناَكيِذَّـلٱِلََب

ْ
َىلِإُهوُحَر

.»ُلَفْسَأ

نماهضيضحىلإبرقأةمكأحفسىلعةينبمةرصانلا
دصقييذلاو.اهنمعفرأماكآةمكألاكلتبطيحياهتنق
نأبمكحياهيلعتينُبيتلاةمكألادهاشيومويلاةرصانلا
ولعرُفُشكلانهوةمكألاكلتةنقىلإعوسيباودعصاهلهأ
نأاودصقفًامدقنيعبرأوأنيثالثوحناهنمريفشلك
اذهلثمناكو.هوتيميفضيضحلاىلإاهدحأنمهوحرطي
نولعفيدوهيلاناكو.سانلاكالهإيفنيينامورلادئاوعنم
يفنييمودآلانمفالآةرشعلتقايصمأنإفًانايحأكلذك
عوسيلةرصانلالهأةلماعمف.)٢٥:١٢مايأ٢(قيرطلاكلت
لَبْقَتَْملُهُتَّـصاَخَو،َءاَجِهِتَّـصاَخَىلِإ«ريشبلالوقلقادصم

ْ
(»ُه

.)١:١١انحوي

يفَزاَجَفَوُهاَّـمَأ«٣٠ .»ىَضَمَوْمِهِطْسَوِ
١٠:٣٩و٨:٥٩انحوي

هتاجنلةزجعمعنصحيسملانأمالكلااذهنممزليال
هءودهوأههجوتارامإنماودهاشاملهوباهمهلعلف.مهنم
ملومهنيبزاتجافهحرطقيرطيفاوفلتخامهلعلوأهتوكسو
هذهلثمو.تتأدقنكتملهتومةعاسنألدحأهضرتعي
بلصلاىلإهباوتأيلهيلعاوضبقنيذلاىلعتعقوةبيهلا
.١٠:١٨انحوييفةاجنلاهذهلثمركذو)١٨:٦انحوي(

٤١ىلإ٣١عموحانرفكيفعوسيتازجعم

جلٱَنِمٍةَنيِدَم،َموُحاَنَرْفَكَىلِإَرَدَحْنٱَو«٣١
ْ

َناَكَو،ِليَِل
لَعُي

ِّـ
يفْمُهُم .»ِتوُبُّسلٱِ
١:٢١سقرمو٤:١٣ىّتم

نمأطوأيهو.)٤:١٣ىّتمحرشلارظنا(َموُحاَنَرْفَك
ىّتمرصتقا.اهيلإردحناهنألوقلاحصيكلذلوةرصانلا
كلذىلعدازاقولنكلاهيلإحيسملاباهذركذىلعسقرمو
.اهيلإةرصانلانمهلاقتناببسركذ

يفْمُهُمِّـلَعُي ملعيهريشبتلوأيفحيسملاناكِتوُبُّسلٱِ
يهو(ةدابعللاهيفمهعامتجامايأعماجملايفسانلا
ةريثكتاعامجاهيفنوعمتجياوناكسانلانأل)توبسلا
ناكفةيويندلالامعألايفراكتفالانمةغرافمهناهذأتناكو
هتيصعاذنأدعبهنكلو.ميلعتللصرفلانسحأاهيفهل

نأةصرفهلتناكفبهذثيحهعبتتعومجلاتناك
.مويلكمهبطاخي

لُسِبَناَكُهَمَالَكَّـنَأل،ِهِميِلْعَتْنِماوُتِهُبَف«٣٢
ْ

.»ٍناَط
٢:١٥سطيتو٢٩و٧:٢٨ىّتم

هميلعتةدوجكلذةّلعو.اوبجعتواوراحيأاوُتِهُبَف
.)٢٩و٧:٢٨ىّتمحرشلارظنا(هنايببولسأو

ريمضلايفريثأتهمالكلنمكويبنوأكلمكٍناَطْلُسِب
روعشلاوهبملكتيامةحصهنيقيوهتريغنمكلذوبلقلاو
.همالكتقفارسدقلاحورلاةوقنألوهتيمهأب

يفَناَكَو٣٣«٣٦-٣٣ ملٱِ
ٍناَطْيَشُحوُرِهِبٌلُجَرِعَمْجَْ

ُعوُسَياَيَكَلَواَنَلاَمِهآ٣٤ٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَخََرصَف،ٍسِجَن
.ِهللاٱُسوُّدُق:َتْنَأْنَمَكُفِرْعَأاَنَأ!اَنَكِلْهُتِلَتْيَتَأ!ُّيِِرصاَّـنلٱ

ُهَعََرصَف.ُهْنِمْجُرْخٱَوْسَرْخٱ:ًالِئاَقُعوُسَيُهَرَهَتْنٱَف٣٥
يفُناَطْيَّـشلٱ لٱِ

ْ
ْتَعَقَوَف٣٦.ًائْيَشُهَّـُرضَيَْملَوُهْنِمَجَرَخَوِطَسَو

جلٱَىلَعٌةَشْهَد
ْ

اَم:َنيِلِئاَقًاضْعَبْمُهُضْعَبَنوُبِطاَُخياوُناَكَو،ِعيَِم
لٱِهِذٰه

ْ
لُسِبُهَّـنَأل!ُةَمِلَك

ْ
َةَسِجَّـنلٱَحاَوْرَألٱُرُمْأَيٍةَّـوُقَوٍناَط

.»ُجُرْخَتَف
صو٩:٢٤لاينادو١٦:١٠رومزم،٤١ع،١:٢٣سقرم
١:٣٥

يفدحاوربخلانإف٢٦-١:٢٣سقرمحرشلارظنا
.نيتراشبلا

يفَناَكَو مايألادحأيفهيفًارضاحناكيأِعَمْجَْملٱِ
.كلانهعوسياهيفملكتيناكيتلا

ىلعةلمجلاهذهاقولداز)٣٥ع(ُناَطْيَّـشلٱُهَعََرصَف
لجرلاكلذدسجىلعةوقناطيشللناك.سقرمهلاقام
.عرصلابباصملاكجنشتيعمجملاطسويفهحرطهنأىتح

نمناطيشلاتعنمعوسيةوقنألًائْيَشُهَّـُرضَيَْملَو
.هاذأ

تازجعمنماقولوسقرماهركذيتلاتازجعملالوأف
هركذاملوأو.ةسجنلاحاورألاىلععوسيطلستحيسملا
هتوقانحويهركذاملوأو.سانلاضارمأىلعهناطلسىّتم
.ضعبىلإرصانعلاضعبليوحتبةداملاملاعىلع

يفٍعِضْوَمِّـلُكَىلِإُهْنَعٌتيِصَجَرَخَو«٣٧ لٱِ
ْ

ِةَروُك
ملٱ
.»ِةَطيِحُْ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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ماكحأيفهتيصرشتنا.١:٢٨سقرمحرشلارظنا
عومجلاثيدحعوضومناكفتازجعملاعنصيفوميلعتلا
.نيرمألانيذهاوبهذامنيا

ملٱَنِمَماَقاَّـَملَو٣٨«٣٨،٣٩
.َناَعْمِسَتْيَبَلَخَدِعَمْجَْ

ْنِمُهوُلَأَسَف.ٌةَديِدَشىَّـُمحاَْهتَذَخَأْدَقَناَعْمِسُةاََمحْتَناَكَو
حلٱَرَهَتْنٱَواَهَقْوَفَفَقَوَف٣٩.اَهِلْجَأ

ْ
يفَو!اَهْتََكَرتَفىَّـُم حلٱِ

ْ
ِلَا

َختْتَراَصَوْتَماَق
ْ

.»ْمُهُمِد
١:٢٦سقرمو٨:١٤ىّتم

.٣١-١:٢٩سقرمو١٥-٨:١٤ىّتمحرشلارظنا
.ًاسلاجبعشلاملعيناكهنألَماَق
تيبهنأسقرملاقو.سرطبتيبيأَناَعْمِسَتْيَب
:٤ىّتم(ديصلايفناكيرشناوخأامهوسواردنأوناعمس
١٨(.

مح
َّـُ

ركذو.رطخلاةريثكباهتلالاةميظعيأٌةَديِدَشى
ىمحلاكلترهتناعوسينأةدشلاباهامحهفصودعباقول
ةمومحملانأواهلازأهنأكلذىنعمو.كاردإتاذاهنأك
ىمحلانمنيهقانللًافالخنيرضاحلاتمدخوًالاحتماق
.ءافعضذئنيحنونوكيمهنإف

َناَكَنيِذَّـلٱُعيَِمج،ِسْمَّـشلٱِبوُرُغَدْنِعَو٤٠«٤٠،٤١
ِهْيَدَيَعَضَوَف،ِهْيَلِإْمُهوُمَّـدَقٍةَفِلَتُْخمٍضاَرْمَأِبُءاَمَقُسْمُهَدْنِع
ًاضْيَأُنيِطاَيَشْتَناَكَو٤١.ْمُهاَفَشَوْمُهْنِمٍدِحاَوِّـلُكَىلَع
َخت
ْ
ملٱَتْنَأ:ُلوُقَتَوُخُْرصَتَيِهَوَنِيريِثَكْنِمُجُر

!ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ
ملٱُهَّـنَأُهوُفَرَعْمَُّـهنَأل،َنوُمَّـلَكَتَيْمُهْعَدَيَْملَوْمُهَرَهَتْنٱَف

.»ُحيِسَْ
سقرم،٣:١١و١:٣٤سقرم،١:٣٢سقرمو٨:١٦ىّتم
٣٥و٣٤عو٣٤و١:٢٥

داز.٣٤-١:٣٢سقرمو١٧و٨:١٦ىّتمحرشلارظنا
حيسملاتنأ«نيطايشلالوقسقرموىّتممالكىلعاقول
.»حيسملاهنأهوفرعمهنأو«»يحلاهللانبا

٤٤ىلإ٤٢عكلذدعبهريشبتوعوسيدارفنا

٤٢«٤٤-٤٢ ٍعِضْوَمَىلِإَبَهَذَوَجَرَخُراَهَّـنلٱَراَصاَّـَملَو
جلٱَناَكَو،ٍءَالَخ

ْ
ُهوُكَسْمَأَوِهْيَلِإاوُءاَجَف.ِهْيَلَعَنوُشِّـتَفُيُعوُُم

َهلَلاَقَف٤٣.ْمُهْنَعَبَهْذَيَّـالَئِل
ُ

َِّـرشَبُأْنَأِيليِغَبْنَيُهَّـنِإ:ْم
ملٱ
لِسْرُأْدَقاَذِٰهلِّـينَأل،ِهللاٱِتوُكَلَمِبًاضْيَأَرَخُألٱَنُدُْ

ْ
٤٤.ُت

يفُزِرْكَيَناَكَف جلٱِعِماََجمِ
ْ

.ليَِل

سقرمليجنإو.٤:٢٣ىّتمليجنإيفربخلاكانهربخلا
هلوقىنعمو.نيعضوملايفحرشلارظناف.٣٩-١:٣٥
ميلعتللموحانرفكيفمهدنعهوقبينأاودارأمهنأهوكسمأ
.ءافشلاو

سماخلاحاحصألا

١١ىلإ١عنيدايصلاةوعدوكمسلاديصةزجعم

جلٱَناَكْذِإَو«١
ْ

َناَك،ِهللاٱَةَمِلَكَعَمْسَيِلِهْيَلَعُمِحَدْزَيُعَْم
.»َتَراَسيِّـنَجَِةْريَحُبَدْنِعًافِقاَو
١:١٦سقرمو٤:١٨ىّتم

تعقويتلاثداوحلاىدحإاذهِهْيَلَعُمِحَدْزَيُعْمَْجلٱ
عاذوموحانرفكىلإىتأوةرصانلانمحيسملادرُطامدعب

.تازجعملانمعنصامبهتيص

لٱَدْنِعِْنيَتَفِقاَوِْنيَتَنيِفَسىَأَرَف«٢
ْ
ْدَقَنوُداَّـيَّـصلٱَو،َِةْريَحُب

.»َكاَبِّـشلٱاوُلَسَغَواَمُهْنِماوُجَرَخ

ةراشبيفةعبرألالسرلاعوسيةوعدىلعمالكلاقبس
قرفالو.٢٠-١:١٦سقرمةراشبيفو.٢٢-٤:١٨ىّتم
عوسيءافشدعبةوعدلاكلتركذاقولنأالإتاياورلانيب
كلذلبقاهاركذفسقرموىّتمامأوموحانرفكيفىضرملا
.امهنملكربخنملوطأاقولربخو

هفاضأاموًاقباسهللاهنلعأامىنعمنايبيأِهللاٱَةَمِلَك
.هللايبنهنأرابتعابةديدجلاميلاعتلانمحيسملا

ةيربطرحبًاضيأاهمساوَتَراَسيِّـنَجِةَْريَحُبَدْنِع
نيذلاعومجلانعدارفنالاحيسملابلطو.ليلجلارحبو
هوعبتمهنكلوةريحبلائطاشىلعهريسبندملايفهومحز
.ةرثكب

ىرخألاوسواردنأوسرطبلامهادحإتناكِْنيَتَنيِفَس
.يدبزينبال

باشعألانماهبقلعتامماهوقنيأَكاَبِّـشلٱاوُلَسَغَو
رعقىلعاهبحسنمكلذلكاشاموىصحلاونيطلاو
سقرموىّتملاقاممرهاظلاو.ةحرابلاةليللاةدميفةريحبلا
.هوحلصأفقزمتكابشلاضعبنأ

،َناَعْمِسِلْتَناَكيِتَّـلٱِْنيَتَنيِفَّـسلٱىَدْحِإَلَخَدَف«٣
لٱِنَعًاليِلَقَدِعْبُيْنَأُهَلَأَسَو

ْ
لَعُيَراَصَوَسَلَجَّـمُث.ِّـَرب

ِّـ
جلٱُم

ْ
َعوُُم
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.»ِةَنيِفَّـسلٱَنِم

ىلعًاقباسهفرعهنألسرطبناعمسةنيفسعوسيلخد
ًانايحأهقفاريناكهنألمتحيو.)١:٤١انحوي(ندرألائطاش
لككرتدقنكيملتقولاكلذىلإهنكلةفرعمهنمديفتسيل

صموحانرفكيفناعمسفيضعوسيناكف.هعبتوءيش
٤:٣٨.

لٱَنِمَغَرَفاَّـَملَو«٤
ْ

لٱَىلِإْدُعْبٱ:َناَعْمِسِلَلاَقِمَالَك
ْ

ِقْمُع
لَأَو
ْ
.»ِدْيَّـصلِلْمُكَكاَبِشاْوَق
٢١:٦انحوي

لوخدركذبايفتكاوسقرموىّتماهركذيملةزجعملاهذه
.اهنمبعشلابطاخةنيفسىلإعوسي

الفقيقرءاملاثيحئطاشلابرقاوناكِقْمُعْلٱَىلِإ
.ةرثكبهيفكمسلاعمتجي

لَعُماَي:ُناَعْمِسَباَجَأَف«٥
ِّـ

َْملَوُهَّـلُكَلْيَّـللٱاَنْبِعَتْدَق،ُم
لُأَكِتَمِلَكَىلَعْنِكٰلَو.ًائْيَشْذُخْأَن

ْ
.»َةَكَبَّـشلٱيِق

تاقوأبسنأنأىلإكلذبراشأُهَّـلُكَلْيَّـللٱاَنْبِعَت
ةراشبنمًاضيأاذهجتنتسنو(ليللاوهةداتعملاديصلا
مهبعتنأوًاريثكاوبعتمهنأسرطبركذو.)٤و٢١:٣انحوي
املذئتقوديصلانمًاحاجنوجرياملقهنأرهظأوًاثبعناك
ةعاطإلدعتسمكلذعمهنكلكمسلادئاوعنمهوربتخا
.بعتكلذيفناكنإوبرلارمأ

ْتَراَصَف،ًاّدِجًاريِثَكًاكَمَساوُكَسْمَأَكِلٰذاوُلَعَفاَّـَملَو«٦
.»ُقَّـرَخَتَتْمُهُتَكَبَش

.ةبيرغلاةجيتنلاكلتتناكاوعاطأاملاحيأاوُلَعَفاَّـَملَو
ديصملاكمسلاةرثكانهةزجعملاًاّدِجًاريِثَكًاكَمَس

ىلعكلذناكوةكبشلاىلإةريثكتاعامجكامسألانايتإو
ّنأىلعناهرباذهو.ًاثبعديصلايفمهدهجلكلذبرثأ
مدآحيسملابمتفحيسملاعوسيلًاعضاخناكرحبلاكمس
لَسُت«يبنلادوادناسلبىلاعتهلوقيناثلا

ِّـ
ِلاَمْعَأَىلَعُهُط

لَعَج.َكْيَدَي
ْ

َحتٍْءَيشَّـلُكَت
ْ

،ِءاَمَّـسلٱَروُيُطَو.ِهْيَمَدَقَت
لٱَكَمَسَو

ْ
يفَكِلاَّـسلٱِرْحَب ملٱِلُبُسِ

ْ
.)٨و٨:٦رومزم(»ِهاَيِ

اهنويعضعبعطقتتوأقزمتتتداكيأُقَّـرَخَتَت
ناهدنعكمسلانكميدحىلإالنكلطويخلاةقيقدلا
.اهنمتلفي

لٱِمِهِئاَكَُرشَىلِإاوُراَشَأَف«٧
يفَنيِذَّـ ْنَأىَرْخُألٱِةَنيِفَّـسلٱِ

ألَمَواْوَتَأَف.ْمُهوُدِعاَسُيَواوُتْأَي
ُ
يفاَتَذَخَأىَّـتَحِْنيَتَنيِفَّـسلٱاو ِ

لٱ
ْ

»ِقَرَغ

.١٠عامهعمنمويدبزينبايأِمِهِئاَكَُرشَىلِإ
لمعيفسواردنأوناعمسيكيرشكلذدعباراصناذهو
.سوفنلاديصوهومظعأ

يف نماوغرفمهنأاذهنمرهظيىَرْخُألٱِةَنيِفَّـسلٱِ
نأرهاظلاو.ةنيفسلااولخدواهحالصإوكابشلالسغ
يفنمنكمأةريصقتناكنيتنيفسلانيبامةفاسم
.ىرخألايفنمتاراشإاورينأةدحاولا

يفاَتَذَخَأ اودازولمهنأىتحقرغلانماتبرقيأِقَرَغْلٱِ
.تقرغلًاليلقًالقثامهنملكىلع

طُبُناَعْمِسىَأَراَّـمَلَف«٨
ْ

ْيَتَبْكُرَدْنِعَّـرَخَكِلٰذُسُر
.»ٌئِطاَخٌلُجَرِّـينَأل،ُّبَراَييِتَنيِفَسْنِمْجُرْخٱ:ًالِئاَقَعوُسَي
١٧:١٨كولم١و٦:٩ليئومص٢

مدعبرعشهنأسرطبيفةزجعملاريثأتلوأناك
ناكو.ةيهلإةوقوذهنأهلعفبرهظأنممبرتقينأهقاقحتسا
لكيهلايفايؤرىأرامدنعيبنلاءايعشإروعشاذهلثم
...ِْنيَتَفَّـشلٱُسِجَنٌناَسْنِإِّـينَأل،ُتْكَلَهِّـينِإ!ِيلٌلْيَو«لاقف
ملٱاَتَأَرْدَقَّـيَنْيَعَّـنَأل

جلٱَّـبَرَكِلَْ
ْ

هلثمو.)٦:٥ءايعشإ(»ِدوُُن
َكِلٰذِل.يِنْيَعَكْتَأَرَنآلٱ«هلوقبهنابأيذلابويأروعش
يفُمَدْنَأَوُضُفْرَأ رظنا()٦و٤٢:٥بويأ(»ِداَمَّـرلٱَوِبَاُّرتلٱِ
١٧:١٨كولم١و١٣:٢٢ةاضقو١٩و٢٠:١٨جورخًاضيأ
نمًالبقرثأتدقناكسرطبنأبيرالف.)١٠:١٧لاينادو
ةنيفسلايفحيسملاظعونموموحانرفكيفهتامحءافش
.ناسنإدرجمسيلحيسملانأكمسلاةزجعمنمدكأتو

دارمسيلمالكلااذهرهاظيِتَنيِفَسْنِمْجُرْخٱ
هقاقحتسامدعالإهبرهظينأدريملهنإفيقيقحلاسرطب
عوسيلركسعلادئاقلوقىنعمكوهف.هنمحيسملابارتقال
لكو.»يفقستحتلخدتنإًاقحتسمتسلديساي«
برلابرقدنعهقاقحتسامدعوهاياطخبًاعبطرعشيناسنإ
انلعجييكلضرألايفانيلإحيسملاىتأو.هتردقراهظإوهنم
.ءامسلايفهيلإانذحأيوهيلإبارتقاللًالهأ
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ِكَمَّـسلٱِدْيَصَىلَعٌةَشْهَدُهَعَمَنيِذَّـلٱَعيِمجَوُهَْتَرتْعٱِذِإ«٩
.»ُهوُذَخَأيِذَّـلٱ

ًالدبئطاخهنأبهافرتعاوعوسيلسرطبدوجسانهركُذ
.هنمحبرلابواورداصامةرثكبحرفينأنم

سواردنأهوخأمهنأحجرألاُهَعَمَنيِذَّـلٱَعيِمجَو
.)١:١٦سقرمو٤:٨ىّتم(هتنيفسيفمادخلاو

اَناَكِناَذَّـللٱيِدْبَزاَنْبٱاَّـنَحوُيَوُبوُقْعَيًاضْيَأَكِلٰذَكَو«١٠
َنآلٱَنِم!ْفََختَال:َناَعْمِسِلُعوُسَيَلاَقَف.َناَعْمِسْيَكِيَرش
»!َساَّـنلٱُداَطْصَتُنوُكَت
١:١٧سقرمو٤:١٩ىّتم

يفناكامكيدبزةنيفسيدايصيفةزجعملاريثأتناك
.ناعمسةنيفسيدايص

شيعيوهللاىريدحأالهنأدوهيلادقتعاْفََختَال
لوأسرطبفوخحيسملانّكسف)١:١٢اقولحرشلارظنا(
.ءيشلك

سانلابذجتيكلليجنإلابيدانتيأَساَّـنلٱُداَطْصَت
ةوعدهذهو.مهسوفنصالخلهايألوبقوقحلاةفرعمىلإ
ملو.هلًالوسرنوكينأوًامئادحيسملاعمنوكيلسرطبل
.)٤:٢٠ىّتمحرشلارظنا(ذيملتىوسكلذلبقنكي
.)٤:٢١ىّتم(ًاضيأبوقعيوانحويذنئيحاعدهنأحجرألاو

كمسلادايصنيبهبشلاهجوىلعمالكلاّرمدقو
يفو)٤:١٨ىّتم(ىّتمليجنإحرشيفليجنإلابرشبملاو

.)١:١٦سقرم(سقرمةراشبحرش

لٱَىلِإِْنيَتَنيِفَّـسلٱِباوُءاَجاَّـَملَو«١١
ْ

ٍْءَيشَّـلُكاوُكَرَتِّـَرب
.»ُهوُعِبَتَو
١٨:٢٨و١:١٨سقرمو١٩:٢٧و٤:٢٠ىّتم

دعبمهتنهمكمسلاديصاولعجيملمهنأكلذىنعم
:٢١انحوي(ًانايحأنوديصياوناكمهنأعنميالاذهو.كلذ
مهتاوذراكنإوحيسمللمهتبحمنودايصلاءالؤهرهظأو.)١
كرتةباثمبكلذناكو.مهنفسومهكابشكرتبهلجأل
.ةعساولامهكالمأومهشورعومهروصقكولملاوءاينغألا
يأكلذلثملدادعتسالانآلاهذيمالتنمحيسملابلطيو
ًاحبرهلجأنمةراسخلكنابسحوهلجألءيشلككرتل
.تاينتقملاوءاقدصألاولهألالكقوفهتبحمو

ذميلتسرطبنأىلعتامالععبرأرماميفانيأردقو
هتعاطةيناثلاو.حيسملاميلعتىلإهؤاغصإىلوألا.يقيقح

امدنعهايإهعابتاةعبارلاو.لاقامهقيدصتةثلاثلاو.هرمأل
.هادان

١٦ىلإ١٢عصربألاءافش

يفَناَكَو١٢«١٢،١٣ ملٱىَدْحِإِ
ٌءوُلَْممٌلُجَراَذِإَف.ِنُدُْ

اَي:ًالِئاَقِهْيَلِإَبَلَطَوِهِهْجَوَىلَعَّـرَخَعوُسَيىَأَراَّـمَلَف.ًاصَرَب
:ًالِئاَقُهَسََملَوُهَدَيَّـدَمَف١٣.ِينَرِّـهَطُتْنَأْرِدْقَتَتْدَرَأْنِإ،ُدِّـيَس
طٱَفُديِرُأ

ْ
لِلَو.ْرُه

ْ
لٱُهْنَعَبَهَذِتْقَو

ْ
.»َُصَرب

١:٤سقرمو٨:٢ىّتم

ىّتمليجنإحرشيفةزجعملاهذهىلعمالكلاقبس
ظعولارثأىلعةزجعملاهذهىّتمركذو.)٤-٨:٢ىّتم(
.هيلإاريشيملواهلعفتقواقولوسقرمركذيملولبجلاىلع

يف .ليلجلاندميأِنُدُْملٱىَدْحِإِ
.هدسجلكًاماعًاديدشهصربناكيأًاصَرَبٌءوُلَْمم
همارتحاوهعضاوتلةمالعكلذىتأِهِهْجَوَىلَعَّـرَخ

.هيلإعرضتلاوعوسيل

َكَسْفَنِرَأَوِضْمٱِلَب.ٍدَحَألَلوُقَيَالْنَأُهاَصْوَأَف«١٤
لِل
ْ

طَتْنَعْمِّـدَقَو،ِنِهاَك
ْ

َهلًةَداَهَشىَسوُمَرَمَأاَمَكَِكريِه
ُ

.»ْم
٢٢و٢١و١٠و١٤:٤نييوال،٨:٤ىّتم

رثكاذهو.باطخلاىلإةبيغلانمتافتلاددعلااذهيف
.تاغللالكيف

خلٱَعاَذَف«١٥
ْ

ْيَكِلٌَةريِثَكٌعوُُمجَعَمَتْجٱَف.َرَثْكَأُهْنَعََُرب
.»ْمِهِضاَرْمَأْنِمِهِباْوَفْشُيَواوُعَمْسَي
٦:٢انحويو٣:٧سقرمو٤:٢٥ىّتم

يذلاصربألاةعاطإمدعنمحيسملاربخراشتناجتن
لخدينأهنكميملهنأىتح)١:٤٥سقرم(حيسملليفش
جيهمهنأىوعدبةموكحلابابرأهكسميالئلامةنيدم
.بعشلل

يفُلِزَتْعَيَناَكَفَوُهاَّـمَأَو«١٦ لٱِ
ْ

.»ِّـيلَصُيَويِرَاَرب
٦:٤٦سقرمو١٤:٢٣ىّتم

.١:٣٥سقرمحرشلارظنا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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٢٦ىلإ١٧عجولفملاءافش

يفَو«١٧ لَعُيَناَكِماَّـيَألٱِدَحَأِ
ِّـ

لَعُمَوَنوُّيِسيِّـرَفَناَكَو،ُم
ِّـ

َنوُم
جلٱَنِمٍةَيْرَقِّـلُكْنِماْوَتَأْدَقْمُهَوَنيِسِلاَجِسوُماَّـنلِل

ْ
ِليَِل

لٱَو
ْ
.»ْمِهِئاَفِشِلِّـبَّـرلٱُةَّـوُقْتَناَكَو.َميِلَشُروُأَوِةَّـيِدوُهَي

يفَو رشبيليلجلايفلوجيناكامنيحيأِماَّـيَألٱِدَحَأِ
٤:٤٤.

قبسدقو.)٢:١سقرم(موحانرفكيفيأُمِّـلَعُيَناَك
:٩ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفجولفملااذهءافشىلعمالكلا
.)١٢-٢:١سقرمةراشبحرشو٨-٢

سقرموىّتمنمرثكأاقولحضوأِسوُماَّـنلِلَنوُمِّـلَعُم
ةبيرقلانكامألانمدوهيلاءاسؤرنمنوريثكىتأدقنأ
هيلعةياكشةلعاودجيوعوسياوبقاريلةديعبلانكامألاو
كلذاوتأو.بعشلادنعهماقمطحلةطساووأةموكحلل
يفهميلعتريثأتةدايزنمةفيخوهحاجنىلعهلًادسح
.سانلا

.دوهيلادالبيفيتلانكامألارثكأنميأٍةَيْرَقِّـلُكْنِم
نعةهيلإةوقترهظهنأىنعملاو.عوسييأِّـبَّـرلٱُةَّـوُق

.عوسيبرلادي
عومجلامهبىتأنيذلامهنمىضرملاءافشيأْمِهِئاَفِشِل

ةحصتبثيلةيهلإلاهتوقعوسيرهظأو.مهملعيناكنيذلا
ىفشهنأانفرعاماقولةراشبالولف.حيسملاوههنأهاوعد
.جولفملاريغًادحأذئنيح

،ًاجوُلْفَمًاناَسْنِإٍشاَرِفَىلَعَنوُلِمَْحيٍلاَجِرِباَذِإَو«١٨
طَياوُناَكَو

ْ
.»ُهَماَمَأُهوُعَضَيَوِهِباوُلُخْدَيْنَأَنوُبُل

٢:٣سقرمو٩:٢ىّتم

اوعيطتسيملمهنأوةعبرأهولمحنيذلانأىّتمركذ
ةرثكلهيفناكيذلاتيبلابابنمعوسيىلإلوخدلا
.نيعمتجملا

جلٱِبَبَسِلِهِبَنوُلُخْدَيَنْيَأْنِماوُِدَجيَْملاَّـَملَو«١٩
ْ

،ِعَْم
طَّـسلٱَىلَعاوُدِعَص

ْ
لَدَوِح

لٱَعَمُهْوَّـ
ْ
َىلِإِّـرُجَألٱِْنيَبْنِمِشاَرِف

لٱ
ْ
.»َعوُسَيَماَّـدُقِطَسَو

ديمرقيأةينانويلايفنُماَرَكةظفلةمجرتوهِّـرُجَألٱ
فقسلاركذهنإفسقرممالكيفوهاممحضوأانهىنعملاو
ىلععضورجآلاكلذنأضعبلانظو.هتدامركذيملو

نوكيكلذىلعفًايتقوفقسلاكلذناكورادلاةحاسفقس
مهضعبلدتساو.لهسرمأوهورجآلاعفربهيفلخدملاحتف
ةميدقلاةيليلجلاندملالكمدريفرجآلاوفزخلارسكةرثكب
ندملاكلتيفةمئادلاوةيتقولاتويبلافوقسلكنأىلع
دنعةلوهسبعفرُينأنكمياهلكورجآلانمذئتقوتناك
نظو.بارتلانمتعضُوولرمألاناكامفالخبةجاحلا
نماهفوقسلكناكةدلبيفهتراشببتكاقولنأمهضعب
رجآةظفلبفقسلاىلإاوريشينأاهلهأحلطصافرجآلا
.هتدامنعرظنلاعطقبفقسلاقلطملكلذاقوللمعتساف

َكَلٌةَروُفْغَم،ُناَسْنِإلٱاَُّهيَأ:ُهَلَلاَقْمَُهناَميِإىَأَراَّـمَلَف«٢٠
.»َكاَياَطَخ

.هيلماحوجولفملاناميإيأْمَُهناَميِإ
نمحيسملاءادنيفامضعباقولركذُناَسْنِإلٱاَُّهيَأ
جولفمللعوسيلوقوهورخآسقرملقنو.جولفمللهمالك
.»قث«هلوقوهورخآىّتمركذو.»ينباي«

لٱَأَدَتْبٱَف«٢١
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ
اَذٰهْنَم:َنيِلِئاَقَنوُرِّـكَفُيَنوُّيِسيِّـرَف

ُهللاٱَّـالِإاَياَطَخَرِفْغَيْنَأُرِدْقَيْنَم؟َفيِداَجَتِبُمَّـلَكَتَييِذَّـلٱ
»؟ُهَدْحَو
:٤٣ءايعشإو٣٢:٥رومزم،٧و٢:٦سقرمو٩:٣ىّتم
٢٥

ةلعانهحيسملامالكيفنويسيرفلاوةبتكلادجو
اوحرفمهنأيفبيرالو.نوبلطياوناكامكهيلعةياكشلل
مكحللةلعهتباصإبعوسيةمكاحمدنعافايقحرفامككلذب
.)٢٦:٦٣٦٥ىّتم(حيسملامفنم

هلاقامناكلًاهلإحيسملانكيملولَفيِداَجَتِبُمَّـلَكَتَي
تبثأهنكلاياطخلاةرفغمىلعةوقىعداهنألةلاحمالًافيدجت
مهمامأاهعنصيتلاةزجعملابهلإهنأهاوعدنيدهاشملل
.ةيلجلاةنيبلادعبهاوعدةحصبمهميلستمدعباوأطخأف

َهلَلاَقَو،ْمِهِراَكْفَأِبُعوُسَيَرَعَشَف٢٢«٢٤-٢٢
ُ

اَذاَم:ْم
يفَنوُرِّـكَفُت َكَلٌةَروُفْغَمَلاَقُيْنَأ:َُرسْيَأاَمُّيَأ٢٣؟ْمُكِبوُلُقِ
َّـنَأاوُمَلْعَتْيَكِلْنِكٰلَو٢٤.ِشْمٱَوْمُقَلاَقُيْنَأْمَأ،َكاَياَطَخ
لُسِناَسْنِإلٱِنْبال

ْ
خلٱَرِفْغَيْنَأِضْرَألٱَىلَعًاناَط

ْ
َلاَقاَياََط

لِل
ْ

.»كِتْيَبَىلِإْبَهْذٱَوَكَشاَرِفْلِْمحٱَوْمُقُلوُقَأَكَل:ِجوُلْفَم

.)٦-٩:٤ىّتم(ىّتمليجنإحرشيفكلذريسفترم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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متنألوقيكلذبحيسملانأك)٢٤ع(خلااوُمَلْعَتْيَكِل
مكلنهربأانأو.ًالطاب»كاياطخكلةروفغم«يلوقنونظت
ةيدسجلاضارمألاىلعًاناطلسيلوقلنأةيومسةزجعمب
لثماذهو.ةيحورلاضارمألاىلعهناطلسمكلتّبثيكلذو
هللايبنهنأىلعلمركلالبجىلعايليإهاتأيذلاناهربلا
يفتازجعمثالثحيسملاعنصف.)٣٩-١٨:٢١كولم١(
.تقولاكلذ
.هئادعأبولقراكفأةفرعم:ىلوألا·
.جولفملادسجءافش:ةيناثلا·
.لكلامظعأيهوهاياطخةرفغم:ةثلاثلا·

حلٱيِفَف«٢٥
ْ
ًاعِجَطْضُمَناَكاَمَلََمحَو،ْمُهَماَمَأَماَقِلَا

.»َهللاٱُدِّـجَمُيَوُهَوِهِتْيَبَىلِإىَضَمَو،ِهْيَلَع

.ةزجعملاراكنإىلإًاليبسمهلعديملاذهْمُهَماَمَأَماَق
نأبكلذاودهاشاملاوفرتعينأنييسيرفلاىلعبجيناكو
تلزناملفايليإنامزيفسانلالعفامكحيسملاوهعوسي
بعشلاعيمجطقسهتالصبةقرحملاىلعءامسلانمرانلا
وهبرلاهللاوهبرلا«دحاومفبنيلئاقمههوجوىلع
ضعبرثأتامنإعوسيباوفرتعيملنييسيرفلانكلو.»هللا
.ًاريثكبعشلا

هانعمو.سقرمالوىّتمهركذيملاذهَهللاٱُدِّـجَمُيَوُهَو
شارفلاًالماحجرخامدنعهدمحوهللاركشجولفملانأ
.هيلعًالومحمناكيذلا

جلٱِتَذَخَأَف«٢٦
ْ

ألَتْمٱَو،َهللاٱاوُدَّـَجمَوٌَةْريَحَعيَِم
ُ
ًافْوَخاو

لٱاَنْيَأَرْدَقاَنَّـنِإ:َنيِلِئاَق
ْ
.»!َبِئاَجَعَمْوَي

يفةعونتملاوقألاتناكنأنمدبالفًاريثكعمجلاناك
رخآًائيشسقرملقنواهنمًائيشىّتملقنفبجعتلاراهظإ
ةزجعملامهتريحةلعنكتملو.مهنعذخأنممهريغاقوللقنو
مظعأًاناطلسهئاعدالًاتابثإاهايإحيسملاعنصلباهدحو
.اياطخلاةرفغمىلعةردقلاوهوضارمألاءافشناطلسنم

٣٩ىلإ٢٧عهتيبيفةبطاخملاويوالةوعد

ًاسِلاَجيِوَالُهُمْسٱًاراَّـشَعَرَظَنَفَجَرَخاَذٰهَدْعَبَو«٢٧
جلٱِناَكَمَدْنِع

ْ
ٍْءَيشَّـلُكََكَرتَف٢٨.يِنْعَبْتٱ:ُهَلَلاَقَف،ِةَياَبِ

.»ُهَعِبَتَوَماَقَو
١٤و٢:١٣سقرمو٩:٩ىّتم

:٢سقرمو٩:٩ىّتمحرشلايفكلذىلعمالكلاقبس
.١٤و١٣

يفدوهيلادنعهماقموراشعلاةيهامنايبمدقتًاراَّـشَع
.)٥:٤٦ىّتم(ىّتمةراشبحرش

.)١٠:٣و٩:٩ىّتم(يليجنإلالوسرلاىّتموهيِوَال
بتاكوًالوسروًالمعًاراشعوًانيدًايدوهيوًانطوًايليلجناكو
امدنعىّتمهامسعوسينألمتحيو.ةيهلإةوعدبةراشب
ةملكىّتمو.سرطبناعمسىمسامكًالوسرنوكيلهاعد
.هللاةبههانعموايتاّتمرصتخمةيناربع

ٍف
َ

سقرموىّتملاقامىلعةوالعاذهءَْيشَّـلُكَكََرت
دصاقملاوةيلاملابساكملاهئاجرلكًانطابلزتعاهنأهانعمو
ًاذيملتنوكييكلراشعألاعيمجًارهاظلزتعاوةيويندلا
.حيسملل

يفًَةريِبَكًةَفاَيِضيِوَالُهَلَعَنَصَو٢٩«٣٢-٢٩ .ِهِتْيَبِ
َنيِراَّـشَعْنِمًاريِثَكًاعَْمجاوُناَكْمُهَعَمَنيِئِكَّـتُماوُناَكَنيِذَّـلٱَو
لٱَوْمُهُتَبَتَكَرَّـمَذَتَف٣٠.َنيِرَخآَو

ْ
ِهِذيِمَالَتَىلَعَنوُّيِسيِّـرَف

ِمل:َنيِلِئاَق
َ
٣١؟ٍةاَطُخَوَنيِراَّـشَعَعَمَنوُبَْرشَتَوَنوُلُكْأَتاَذا

ملٱِلَبٍبيِبَطَىلِإُءاَّـحِصَألٱُجاَتَْحيَال:ُعوُسَيَباَجَأَف
.ىَضْرَْ

.»ِةَبْوَّـتلٱَىلِإًةاَطُخْلَبًاراَرْبَأَوُعْدَألِتآَْمل٣٢
٩:١٣ىّتم،١٥:١ص،٢:١٥سقرمو٩:١٠ىّتم
١:١٥سواثوميت١و

سقرمو١٧-٩:١٠ىّتمحرشلارظنا(ًةَريِبَكًةَفاَيِض
٢٢-٢:١٥(.

ىّتمنكلوىّتمتيبيفتناكةفايضلاهذهنأاقولركذ
يأةريبكتناكاهنأىلعصنو.ًاعضاوتكلذركذيمل
ةميلولاكلتملوأىّتمنأحجرألاو.فونصلاةريثكتادعملا
اوعمسينأةصرفهباحصأوهبراقأللعجيلوحيسمللًاماركإ
.عوسيمالك

نأىّتمةفرحنأشنمناك)٢٩ع(ًاريِثَكًاعَْمج
هباحصأنمنيوعدملاناكفسانلانمنيريثكبفرعتي
.هئافصروهفراعمو

مهايإنييسيرفلاةيمستنممزليال)٣٠ع(ٍةاَطُخ
نكلو.ةريسلاءوسبنيروهشمًارارشأاوناكمهنأكلذب
ةعيرشنوطفحيالنيذلااوربتعايتاذلاربلانيعدملاكئلوأ
مهلوقىلإةاطخمهلوقاوفاضأمهلعلوأ.ةاطخمهلثمىسوم
ىلإموللااوهجوو.ًادحاونيرمألامهرابتعالًانايبنيراشع
.مهملعمعوسيةمالممهدصقوذيمالتلا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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ِمل:ُهَلاوُلاَقَو٣٣«٣٨-٣٣
َ
ًاريِثَكاَّـنَحوُيُذيِمَالَتُموُصَياَذا

لِطَنوُمِّـدَقُيَو
ْ
لٱُذيِمَالَتَكِلٰذَكَو،ٍتاَب

ْ
اَّـمَأَو،ًاضْيَأَنيِّـيِسيِّـرَف

َهلَلاَقَف٣٤؟َنوُبَْرشَيَوَنوُلُكْأَيَفَكُذيِمَالَت
ُ

ْنَأَنوُرِدْقَتَأ٣٥:ْم
َجت
ْ
لٱيِنَباوُلَع

ْ
لٱَماَداَمَنوُموُصَيِسْرُع

ْ
ْنِكٰلَو؟ْمُهَعَمُسيِرَع

لٱُعَفْرُيَنيِحٌماَّـيَأِيتْأَتَس
ْ

يفَنوُموُصَيٍذِئَنيِحَف،ْمُهْنَعُسيِرَع ِ
لِت
ْ

َهلَلاَقَو٣٦.ِماَّـيَألٱَك
ُ

ًةَعْقُرُعَضَيٌدَحَأَسْيَل:ًالَثَمًاضْيَأْم
جلٱَفَّـالِإَوٍ،قيِتَعٍبْوَثَىلَعٍديِدَجٍبْوَثْنِم

ْ
،ُهُّقُشَيُديَِد

لٱَو
ْ

جلٱَنِميِتَّـلٱُةَعْقُّرلٱُهُقِفاوُتَالُقيِتَع
ْ

ٌدَحَأَسْيَلَو٣٧.ِديَِد
يفًةَديِدَجًارَْمخُلَعَْجي خلٱَّـقُشَتَّـالَئِلٍةَقيِتَعٍقاَقِزِ

ْ
جلٱُرَْم

ْ
ُةَديَِد

ًارَْمخَنوُلَعَْجيْلَب٣٨.ُفَلْتَتُقاَقِّـزلٱَوُقَرُْهتَيِهَف،َقاَقِّـزلٱ
يفًةَديِدَج .اعيَِمجُظَفْحُتَف،ٍةَديِدَجٍقاَقِزِ
:٢سقرمو١٧و٩:١٦ىّتم،٢:١٨سقرمو٩:١٤ىّتم
٢٢و٢١

يفموصلاةقيقحيفحيسملاميلعتىلعمالكلاقبس
لقنو.)٢٢-٢:١٨سقرمو١٧-٩:١٤ىّتم(حرشلا
ًانايبحيسملااهدروأيتلاةثالثلالاثمألاةثالثلانويليجنإلا
دئاوعنميناثلاو.سارعألادئاوعنماهلوأذخأ.هدارمل
رمخلاظفحدئاوعنمثلاثلاو.بايثلاقورخعقر
.ةديدجلا

مهنيلئاقلانأانهةنيرقلانممهفن)٣ع(ُهَلاوُلاَقَو
مهنيلئاقلانأىّتمةراشبنميذلانمونويسيرفلا
نأسقرمةراشبيفيذلانمونادمعملاانحويذيمالت
وهو.)٢:١٨سقرم(نويسيرفلاوانحويذيمالتمهنيلئاقلا
.اقولوىّتمنيبفالخلاةهبشعفدي

يتلاةلجترملاتاولصلاتابلطلاهذهبدارملاسيلٍتاَبْلِط
ةوالتلبتاكربلانمهيلإنوجاتحيامةيغبءايقتألااهيلصي

.سوقطلارئاسكمهيلعتضرُفةبوتكمتاولص
ماظنلاىلإقاقزلاهذهبراشأ)٣٧ع(ٍةَقيِتَعٍقاَقِز

.يسقطلايوسوملا
راشأو.يحورلايحيسملاماظنيأٍةَديِدَجٍقاَقِز

ةنايدلاىلإةديدجلارمخلابوةيدوهيلاةنايدلاىلإةقيتعلارمخلاب
رذعتنايباذهيفحيسملامالكنمركُذاملكو.ةيحيسملا
اذهو.ةيحيسملاةيرحلاوةيدوهيلاسوقطلانيبقافتالا
ىلإهتلاسريفسلوباهحضوأيتلاقئاقحلارصتخملصفلا
.ةيطالغلهأ

لٱَِبَرشاَذِإٌدَحَأَسْيَلَو«٣٩
ْ

لِلُديِرُيَقيِتَع
ْ
جلٱِتْقَو

ْ
،َديَِد

لٱ:ُلوُقَيُهَّـنَأل
ْ

طَأُقيِتَع
ْ

.»ُبَي

ماظنلالباقينأددعلااذهيفحيسملاىنعمسيل
راهظإلبامهدحأةيبيطأبمكحلليحيسملاماظنلابيدوهيلا
هوداتعاامًالاحاوكرتينأسانلاىلعبعصهنأوهوعقاولا
نيثالثلاوةيناثلاةيآلابقلعتمانهمالكلاو.هريغباوكسمتيو
مهلاثمأونادمعملاانحويذيمالتنعرذعلانمءيشهيفو
كرتبيحورلاحيسملاميلعتلوبقىلإنوعرسيالنيذلا
.ةميدقلاسوقطلا

نألبقهيلعةيحورلاةنايدلاضرعلوأيفيأِتْقَوْلِل
لضفققحتيلهبلقهللاحوررينينألبقوةيسقطلاباهلباقي
ًالوسرراصاذهدعبهنكلمهتيمينأةيغبديدجلاماظنلا
.هتوقلكبهنعىماحوناميإلاكلذل

سداسلاحاحصألا

١١ىلإ١عتبسلاظفحرمأيفدوهيللةرظانملا

يفَو١«٥-١ َْنيَبَزاَتْجٱِلَّـوَألٱَدْعَبِيناَّـثلٱِتْبَّـسلٱِ
ْمُهَوَنوُلُكْأَيَوَلِباَنَّـسلٱَنوُفِطْقَيُهُذيِمَالَتَناَكَو.ِعوُرُّزلٱ
َهلَلاَقَف٢.ِْمهيِدْيَأِباََهنوُكُرْفَي

ُ
لٱَنِمٌمْوَقْم

ْ
ِمل:َنيِّـيِسيِّـرَف

َ
اَذا

يفُهُلْعِفُِّلَحيَالاَمَنوُلَعْفَت اَمَأ:ُعوُسَيَباَجَأَف٣؟ِتوُبُّسلٱِ
اوُناَكَنيِذَّـلٱَوَوُهَعاَجَنيِح،ُدُواَدُهَلَعَفيِذَّـلٱاَذٰهَالَوْمُتْأَرَق
،َلَكَأَوِةَمِدْقَّـتلٱَزْبُخَذَخَأَوِهللاٱَتْيَبَلَخَدَفْيَك٤،ُهَعَم
لِلَّـالِإُهُلْكَأُِّلَحيَاليِذَّـلٱ،ًاضْيَأُهَعَمَنيِذَّـلٱىَطْعَأَو

ْ
؟ْطَقَفِةَنَهَك

َهلَلاَقَو٥
ُ

.»اضْيَأِتْبَّـسلٱُّبَرَوُهِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإ:ْم
:٣سوثنروك٢و٢٠:١٠جورخ،٢:٢٣سقرمو١٢:١ىّتم
٢٤:٩نييوال،٢١:٦ليئومص٦،١

يف راشأنامزيأحضتيملِلَّـوَألٱَدْعَبِيناَّـثلٱِتْبَّـسلٱِ
.كلذلةيمهأنمسيلهنأىلعتاملكلاهذهبحيسملاهيلإ
نملوألامويلالوألابدارملانأنيرسفملارثكأنظدقو
تبسلادوهيلادنعوهوتبسلامويوهوهدغيناثلابوحصفلا
مويلايفبرللنومدقيدوهيلاناكو.ةينيدلاةنسلانملوألا
اولكأينأمهلًازئاجنكيملوداصحلاةروكابديعلانميناثلا
١١و٢٣:١٠نييوال(ميدقتلالبقًائيشةديدجلامهلالغنم
ىلإميلشروأنمعوجرلابعرسأوديعلاعوسيرضحو.)١٤و
.)١٦و٥:١٥انحوي(انحويليجنإيفتركُذةلعلليلجلا
ةيندملاةنسلانملوألاتبسلالوألابدارملانأنورخآنظو
دارملانأولوألانيرشترهشلوأوحنيفوهوةيسايسلاوأ
وحنيفوهوةينيدلاةنسلانملوألاتبسلايناثلاتبسلاب
تبسلايناثلاتبسلابدارملانأمهريغنظو.ناسينلوأ
يفتوبسةثالثدوهيللنألنيسمخلاديععوبسأيفعقاولا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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عوبسأيفعقاولاتبسلالوألااهاوساممرثكأاهنوربتعيةنسلا
نيسمخلاديععوبسأيفعقاولاتبسلايناثلاوحصفلا
.لاظملاديععوبسأيفعقاولاتبسلاثلاثلاو

لمعىلعمالكلاقبسخلاَلِباَنَّـسلٱَنوُفِطْقَي
يفحيسملاباوجونييسيرفلاةياكشوروكذملاذيمالتلا
يفقرفالو.)٢٨و٢:٢٣سقرمو٨-١٢:١ىّتم(حرشلا
ىوكشركذاقولنأالإسقرموىّتميتياورنعاقولةياور
مهنأاركذسقرموىّتمنأوهسفنحيسملاىلإنييسيرفلا
ىلإمهوكشمثًالوأذيمالتلااومالمهلعلو.ذيمالتلااومال
.عوسيمهملعم

.نيرمأهباوجةصالختناك)٣ع(ُعوُسَيَباَجَأَف
موييأةحارلاموييفةيرورضلالامعألازوجتهنألوألا
وأوههبرمأاملمعمويلاكلذيفزوجيهنأيناثلاو.برلا
.هتمدخليبسيفناكوأهبحمسام

يفَو٦«١١-٦ ملٱَلَخَدَرَخآٍتْبَسِ
لَعُيَراَصَوَعَمْجَْ

ِّـ
.ُم

لٱُهُدَيٌلُجَرَكاَنُهَناَكَو
ْ
لٱَناَكَو٧،ٌةَسِباَيىَنْمُي

ْ
ُةَبَتَك

لٱَو
ْ
يفيِفْشَيْلَه:ُهَنوُبِقاَرُيَنوُّيِسيِّـرَف اوُِدَجيْيَكِل،ِتْبَّـسلٱِ
يِذَّـلٱِلُجَّـرلِلَلاَقَو،ْمُهَراَكْفَأَمِلَعَفَوُهاَّـمَأ٨.ًةَياَكِشِهْيَلَع
يفْفِقَوْمُق:ٌةَسِباَيُهُدَي لٱِ

ْ
َلاَقَّـمُث٩.َفَقَوَوَماَقَف.ِطَسَو

َهل
ُ

يفُِّلَحيْلَه:ًائْيَشْمُكُلَأْسَأ:ُعوُسَيْم خلٱُلْعِفِتْبَّـسلٱِ
ْ

َِْري
َخت؟ِّـَّـرشلٱُلْعِفْوَأ

ْ
ُهَلْوَحَرَظَنَّـمُث١٠.>؟اَهُكَالْهِإْوَأٍسْفَنُصيِل

ْتَداَعَف.اَذَكٰهَلَعَفَف.َكَدَيَّـدُم:ِلُجَّـرلِلَلاَقَوْمِهِعيَِمجَىلِإ
ألَتْمٱَف١١.ىَرْخُألٱَكًةَحيِحَصُهُدَي

ُ
َنوَُملاَكَتَياوُراَصَوًاقُْمحاو

»؟َعوُسَيِبَنوُلَعْفَياَذاَم:ْمُهَنْيَباَميِف
:٩انحويو١٤:٣و١٣:١٤ص،٣:١سقرمو١٢:١٠ىّتم
١٦

١٤-١٢:٩ىّتمحرشلانمقبساميفكلذرسُف
تثدحانهةروكذملاةثداحلانأحجرألاو.٦-٣:١سقرمو
نأسقرموىّتمهركذامىلعاقولدازو.موحانرفكيف
تبسلايلييذلاتبسلايفناكديلاسبايلعوسيءافش
ذئتقوملعيناكعوسينأولبانسلاهذيمالتهيفكرفيذلا
امفرعهنأو.ىنميلاتناكةسبايلاديلانأو.عمجملايف
ًافلاخمهوربتعامهنأوضغبلاودسحلانمنييسيرفلابولقيف
هركذاماقولركذيملو.ًاقمحاوألتمامهنأو.تبسلاةيصو
رارضاىلعنويدوريهلاومهاوقفتانييسيرفلانأنمسقرم
.حيسملا

عوسيىلإبعشلاعامتجاورشعينثالاباختنا
١٩ىلإ١٢ع

يفَو«١٢ لِتِ
ْ

جلٱَىلِإَجَرَخِماَّـيَألٱَك
ْ
ىَضَقَو.َِّـيلَصُيِلِلََب

يفُهَّـلُكَلْيَّـللٱ .»ِِهللاِةَالَّـصلٱِ
١٤:٢٣ىّتم

ةيربطةريحبيأليلجلارحببرقلبجوهِلَبَْجلٱ
.)٣:٧سقرم(ذئتقوددرتيعوسيناكثيح
عوسيدارفناركذينأهتبحماقولهبزاتمااممَِّـيلَصُيِل

ذئمويهتالصنمحيسملاةياغتناكو.ًارارمةالصلل
ىلإحيسملاةجاحامليقنإف.هلسُرباختنالدادعتسالا
ًاناسنإهنوكرابتعابجاتحافهلإهنأامكناسنإهنأانلقةالصلا
لجأليلصينكيملو.ماعطلاىلإهتجاحو.ةيهلإلاةكربلاىلإ
نيبًاطيسوهنوكىلإرظنلابًاضيأهريغلجأللبطقفهسفن
يليجنإلاانحوياهركذيتلاهتالصنمىرُيامكسانلاوهللا
ءامسلايفكلذكيلصيلازيالهنأو.)١٧صانحوي(
.)٧:٢٥نييناربع(

ْيَنْثٱُمُهْنِمَراَتْخٱَو،ُهَذيِمَالَتاَعَدُراَهَّـنلٱَناَكاَّـَملَو«١٣
»ًالُسُر«ًاضْيَأْمُهاَّـمَسَنيِذَّـلٱ،ََرشَع
خلا٣:١٤سقرمو١٠:٢ىّتم

.حبصلالوأيأُراَهَّـنلٱَناَكاَّـَملَو
.هميلاعتاوعمسيلهايإنيعباتلاهبنينمؤملايأُهَذيِمَالَت
مهراتخادقنكيملحيسملانأكلذنممزليالراَتْخَٱ
نيذلاًانلعرهظأحيسملانأانهدارملانألًالبقهنهذيف
ىلعمالكلاقبسدقو.دعبًالسُراونوكيلًالسُرمهراتخا
٢١-١٢:١٥و٤-١٠:٢ىّتم(حرشلانمّرماميفاذه
.)١٩-٣:٧سقرمو

حيسملالاسرإلبلسرلارايتخاهتراشبيفىّتمركذيملو
امأو.طقفرايتخالاانهاقولهدصقيذلاو.ريشبتللمهايإ
.ًانامزعوسيمهملعنادعبناكفلاسرإلا

طُبًاضْيَأُهاَّـمَسيِذَّـلٱَناَعْمِس١٤«١٦-١٤
ْ

َسُر
١٥.َسُواََملوُثْرَبَوَسُّبُليِف.اَّـنَحوُيَوَبوُقْعَي.ُهاَخَأَسُواَرَدْنَأَو
لَحَنْبَبوُقْعَي.اَموُتَوىَّـتَم

ْ
ىَعْدُييِذَّـلٱَناَعْمِسَوىَف

لٱ
ْ

يِذَّـلٱَّـيِطوُيْرَخْسِإلٱاَذوَُهيَو،َبوُقْعَيَنْباَذوَُهي١٦.َروُيَغ
لَسُمَراَص

ِّـ
.»ًاضْيَأًام

١اذوهي،١:٤٢انحوي

.٤-١٠:١ىّتمحرشلايفكلذىلعمالكلارم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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يفَفَقَوَوْمُهَعَمَلَزَنَو١٧«١٩-١٧ َوُه،ٍلْهَسٍعِضْوَمِ
ِعيَِمجْنِم،ِبْعَّـشلٱَنِمٌريِثَكٌروُهُْمجَو،ِهِذيِمَالَتْنِمٌعَْمجَو
لٱ
ْ
اوُءاَجَنيِذَّـلٱ،َءاَدْيَصَوَروُصِلِحاَسَوَميِلَشُروُأَوِةَّـيِدوُهَي
ملٱَو١٨،ْمِهِضاَرْمَأْنِماْوَفْشُيَوُهوُعَمْسَيِل

ٍحاَوْرَأْنِمَنوُبَّـذَعُْ
جلٱُّلُكَو١٩.َنوَُأْربَياوُناَكَو.ٍةَسِجَن

ْ
لَيْنَأاوُبَلَطِعَْم

ْ
،ُهوُسِم

َختْتَناَكًةَّـوُقَّـنَأل
ْ
جلٱيِفْشَتَوُهْنِمُجُر

ْ
.»َعيَِم

٥:٣٠سقرم،٢٤:٣٦ىّتم،٣:٧سقرمو٤:٢٥ىّتم
٨:٤٦صو

اعدوةالصللدعصثيحلبجلاةنقنميأَلَزَنَو
.هيلإهذيمالت

يف يفالحفسلايفريغصلهسكلذٍلْهَسٍعِضْوَمِ
ىّتملوقنمرهظيامكهيلإردحنيملحيسملانألضيضحلا
ىضرملاىفشوضيضحلاىلإًالوألزنهلعلو.)٥:١ىّتم(
نممهبطاخولبجلاىلإةيناثدعصعومجلامحدزااملوكانه
.كلانه

مسقذيمالتلاولسرلاىوسكلانهناكٌريِثَكٌروُهُْمج
اولانيوحيسملااوعمسيلاوتأنيذلامهوسانلانمثلاث
مالكلاّرمدقو.ًاحيحصًاناميإهباونمؤيملمهوهنمءافشلا
:٣سقرمو٢٥-٤:٢٣ىّتم(حرشلايفروهمجلااذهىلع
.)٨و٧

َختْتَناَكًةَّـوُقَّـنَأل
ْ
ةوقلاترهظيأ)١٩ع(ُهْنِمُجُر

.ءافشلاتازجعمبهيفيتلا

٤٩ىلإ٢٠علبجلاىلعظعولا

اَُّهيَأْمُكاَبوُط:َلاَقَوِهِذيِمَالَتَىلِإِهْيَنْيَعَعَفَرَو«٢٠
ملٱ
.»ِهللاٱَتوُكَلَمْمُكَلَّـنَأل،ُنيِكاَسَْ
٢:٥بوقعيو١١:٥و٥:٣ىّتم

لبجلاىلعظعولاريغانهروكذملاظعولانأمهضعبنظ
سداسلاوسماخلاةثالثلاتاحاحصألايفىّتمهركذيذلا
رخآناكميفظعولاكلذنمءزجريركتهنكلوعباسلاو
عوسينأىّتملوقوهكلذىلعمهلمحيذلاو.رخآتقوو
لزنهنأاقوللوقو.)٦:١ىّتم(سلجولبجلاىلإدعص
حيسملانألاقاقولنكلو)١٧ع(لهسعضوميففقوو
دنعفقولهوًاضيأدعصمأهعضوميفيقبأنيبيملولزن
يفباطخلانأًاضيأكلذىلعمهلمحاممو.سلجوأظعولا
ىّتمنكل.ىتمليجنإيفباطخلانمرصقأاقولليجنإ
هركذامعبطلايضتقيامكمهلرسففدوهيلاىلإهتراشببتك
ـةـبـتكـلامـيلـعــتلـًافالـخهـتـوكـلـمةـينـاحورنـاـيـبلحـيسـملا
ىلإجتحيملفممألاىلإاقولبتكو.يسومانلانييسيرفلاو

يئزجلاقرفلااذهعمنكلو.كئلوأميلعتنممهرذحينأ
ظعولاوهاقولهركذيذلاظعولانأىلعنيرسفملارثكأقفتا
يفهدصققفاويامهنمركذمهنمالكنأوىّتمهركذيذلا
نملكةءادبةلثاممكلذىلعمهلمحيذلاو.هتراشبريطست
نملكركذو.نينثالاىنعمةدحووهتياهنونيظعولا
ىلإهلوخدظعولانمحيسملاغارفرثأىلعنيريشبلا
ىلعظعولاريسفترمدقو.دئاقلادبعهءافشوموحانرفك
.)٧صو٦صو٥ىّتم(هيلإعجرافحرشلايفلبجلا

ىلإعوسيرظنيفنكيملولِهِذيِمَالَتَىلِإِهْيَنْيَعَعَفَرَو
إبنةمدقميفاقولهركذيمليداعريغرمأذئنيحهذيمالت
اتلكف.»هافحتف«كلذلهتمدقميفىّتملاقو.ظعولا
.كلذرثأىلعباطخلاةيمهأىلعلدتنيترابعلا

ةنماثباهمتخوةصاختابيوطتعبسىّتمركذْمُكاَبوُط
ةعبارلاوىلوألانهاهنمعبرأركذىلعاقولرصتقاو.ةماع
.ىتمهركذاممةمتاخلايهيتلاوةيناثلاو

مهو.)٥:٣ىّتم(حورلابنيكاسملايأُنيِكاَسَْملٱاَُّهيَأ
.مهينغيلحيسملاىلإنوتأيويحورلامهرقفبنورعشينيذلا

نألدحاوىنعملاوتاومسلاتوكلميأِهللاٱَتوُكَلَم
كلملاىلإتوكلملابسناقولف.هللاتوكلمءامسلاتوكلم
ىلعمالكلاىّتمركذو.ىلاعتهشرعناكمىلإىّتمهبسنو
ليبسيفاقولهركذو»خلامكابوط«هلوقبةبيغلاليبس
يفهليبسىلعنيريشبلانملكىرجوتيأرامكباطخلا
.هلكظعولاكلذ

قوقحلكبنوعتمتيمهنأنيكاسمللدعولابدوصقملاو
.ةيحورلاهتاكربوهللاتوكلم

جلٱاَُّهيَأْمُكاَبوُط«٢١
ْ
ْمُكاَبوُط.َنوُعَبْشُتْمُكَّـنَأل،َنآلٱُعاَيِ

لٱاَُّهيَأ
ْ
.»َنوُكَحْضَتَسْمُكَّـنَأل،َنآلٱَنوُكاَب

ىّتمو٦١:٣ءايعشإ،٥:٦ىّتمو٦٥:١٣و٥٥:١ءايعشإ
٥:٤

لبزبخلاىلإدسجلاعوجءالؤهعوجنكيملُعاَيِْجلٱ
.)٥:٦ىّتم(ربلاىلإسفنلاعوج

بضغنماهجئاتنوةيطخلامهئاكبةلعَنآلٱَنوُكاَبْلٱ
.)٥:٤ىّتم(ىّتمهركذاممحضتيامكهباقعوهللا

ةرفغممهجاهتباةلعونوجهتبتيأَنوُكَحْضَتَس
.دبألاىلإونآلامهنعهللاىضرومهاياطخ

،ْمُكُوَّـريَعَوْمُكوُزَرْفَأاَذِإَو،ُساَّـنلٱُمُكَضَغْبَأاَذِإْمُكاَبوُط«٢٢
.»ِناَسْنِإلٱِنْبٱِلْجَأْنِمٍريِّـِرشَكْمُكَمْسٱاوُجَرْخَأَو
١٦:٢انحوي،٤:١٤و٣:١٤و٢:١٩سرطب١و٥:١١ىّتم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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نمىّتمهركذامةلعاذهو.يذيمالتمكنألُمُكَضَغْبَأ
.)١١و٥:١٠ىّتم(هريغودرطلاورييعتلا

قوقحلامكومرحوعماجملانممكودرطيأْمُكوُزَرْفَأ
.يدوهيلابعشلليتلا

يفاوُحَرْفِا«٢٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
يفٌميِظَعْمُكُرْجَأاَذَوُهَف،اوُلَّـلََهتَوِمْوَي ِ

.»ِءاَيِبْنَألٱِبَنوُلَعْفَياوُناَكاَذَكٰهْمُهَءاَبآَّـنَأل.ِءاَمَّـسلٱ
،١:٢بوقعيو١:٢٤يسولوكو٥:٤١لامعأو٥:١٢ىّتم
٥٢و٧:٥١لامعأ

يف يلجألمكايإسانلاداهطضاموييأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.)٥:١٢ىّتم(

ْدَقْمُكَّـنَأل،ُءاَيِنْغَألٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَوْنِكٰلَو٢٤«٢٦-٢٤
لِن
ْ
.َنوُعوُجَتَسْمُكَّـنَأل،ىَعاَبَّـشلٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو٢٥.ْمُكَءاَزَعْمُت
.َنوُكْبَتَوَنوُنَزْحَتَسْمُكَّـنَأل،َنآلٱَنوُكِحاَّـضلٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو
اَذَكٰهُهَّـنَأل.ًانَسَحِساَّـنلٱُعيَِمجْمُكيِفَلاَقاَذِإْمُكَلٌلْيَو٢٦
لٱِءاَيِبْنَألٱِبَنوُلَعْفَيْمُهُؤاَبآَناَك

ْ
.»ِةَبَذَك

٥و٦:٢ىّتم،٥:١بوقعيو١٢:٢١صو٦:١سوماع
انحوي،١٤:١٣لاثمأ،٦٥:١٣ءايعشإ،١٦:٢٥صو١٦و
٤:٥انحوي١و١٥:١٩

يفناكهنأبيرالو.انهةروكذملاتاليولاىّتمركذيمل
.نيريشبلانمدحأاهركذيملرخُأءايشأحيسملاباطخ
اوناكنيذلانييسيرفلاىلإتهجُوتاليولاكلتنأحجرألاو
.كلانه

ىلعةلالدانهوهوىبوطىنعمسكعهانعمٌلْيَو
.ةرخآلاوايندلايفءافشلا

نولكتملايويندلامهبيصنبنوفتكملايأُءاَيِنْغَألٱاَُّهيَأ
مهسوفنرقفبنورعشيالمهفمظعألاريخلاهنأكمهانغىلع
٢٠و١٢:١٩اقولو١٠:٢٤سقرم(ءامسلايفزنكمهلسيلو
يفانههدارمعوسيحضوأو.)١٧و١٠و٦:٩سواثوميت١و
.)١٦:١٩ص(رزاعلوينغلالثم

نمضرألالامنمنوكياممتلنيأْمُكَءاَزَعْمُتْلِن
ليلد»مكءازعمتلن«هلوقو.صقانريصقءازعوهوةيزعتلا
نمالهدعبمهلءازعاليذلاديحولامهبيصنكلذنأىلع
ميحجلايفينغللميهاربإلوقلًاقفوحيسملانمالوليجنإلا
يفَكِتَاْريَخَتْيَفْوَتْسٱَكَّـنَأْرُكْذٱيِنْبٱاَي« :١٦ص(»َكِتاَيَحِ
٢٥(.
ةيآلايفامسكعةيآلاهذهيفام)٢٥ع(ىَعاَبَّـشلٱ
نممهلاميألجاعلابنوفتكملاانهىعابشلابدارملاو.٢١
.ربلاىلإنيعئاجريغايندلاةايحلاهذه

هذهتاّذلنأنورعشتسيأ)٢٥ع(َنوُعوُجَتَس
عوجلاكلذيرتعيدقو.ةدلاخلاسفنلاعبشتالايندلا
توملادنعاهيرتعيامًاريثكوةيويندلااهتاذلءانثأيفسفنلا
نوكتتيحةيدبألايفكلذمظعمويضرأميعنلكةقرافمو
.ءازعلكىلإةرقتفمسفنلا

ملاعلااذهتاّذلبنوعتمتملايأ)٢٥ع(َنوُكِحاَّـضلٱ
نزحالبهللانيميدنعيهيتلاتاّذللاىلعاهايإنيلضفم
.باقعلانمفوخالوةيطخلاىلع

نأاهيفنورتيتلاةيلبلاةعاسيفَنوُكْبَتَوَنوُنَزْحَتَس
نأاهيفنورطضتةعاسيفومكتيزعتعيطتستالملاعلاتاذل
:١٤لاثمأ(لداعلاناّيدلامامأاوفقتوتاّذللاكلتلكاوكرتت

.)٧:٦ةعماجو١٣
نييويندللالذيمالتللباطخاذه)٢٦ع(ْمُكَلٌلْيَو

.مهبطاخيناكنيذلا
.نييويندلايأ)٢٦ع(ِساَّـنلٱُعيَِمج
ْوَل«هلوقاذهريسفت)٢٦ع(ًانَسَح...ْمُكيِفَلاَق
لٱَنِمْمُتْنُك

ْ
لٱَناَكَلَِملاَع

ْ
ْمُتْسَلْمُكَّـنَألْنِكٰلَو.ُهَتَّـصاَخُِّبُحيَُملاَع

لٱَنِم
ْ

لٱُمُكُضِغْبُيَكِلٰذِل..ِ.َملاَع
ْ

لوقو.)١٥:١٩انحوي(ُ»َملاَع
لٱَةَّـبََحمَّـنَأ«لوسرلا

ْ
نكميالف)٤:٤بوقعي(»ِِهللاٌةَواَدَعَِملاَع

اونوكيملامًانسححيسملاذيمالتيفاولوقينأملاعلالهأ
نيبلاطمثإلاوءايرلايفنيشئاعمهرئامضنيفلاخممهلثم
ملاعلاحدمف.هدحوهللانموهيذلادجملاالسانلادجم
تكبتالمهلامعأومهلاوقأنأىلعناهربذيمالتلاكئلوأل
.ملاعلالهأاهضغبييتلاحيسملالامعألثامتالونييملاعلا

يفنييويندلاءابآيأخلاْمُهُؤاَبآَناَكاَذَكٰهُهَّـنَأل
ةثداحىلإةراشإلاحيسملادريملو.ةبذكلاءايبنألاةنمزأ
اوبحأمهءابآنأيهوةماعقئاقحبنالعإلالبةنيعم
كلتىلعمهوخبويملمهنألةبذكلاءايبنألااوحدمومهاياطخ
نيذلاليئارسإءايبنأولعبلاءايبنأكلذنمو.اياطخلا
.)٥:٣١ايمرإو٣:١٠ءايعشإ(ايمرإوءايعشإمهركذ

اوُّبِحَأ:َنوُعِماَّـسلٱاَُّهيَأْمُكَلُلوُقَأيِّـنِكٰل«٢٧،٢٨
اوُّلَصَو،ْمُكيِنِعَالاوُكِراَب٢٨،ْمُكيِضِغْبُمَىلِإاوُنِسْحَأ،ْمُكَءاَدْعَأ
.»ْمُكْيَلِإَنوُئيِسُيَنيِذَّـلٱِلْجَأل
ةيمورو٣٥عو٥:٤٤ىّتمو٢٥:٢١لاثمأو٢٣:٤جورخ
٧:٦٠لامعأو٢٣:٢٤ص،١٢:٢٠

٤٥و٥:٤٤ىّتمحرشلارظنا

،ًاضْيَأَرَخآلٱُهَلْضِرْعٱَفَكِّـدَخَىلَعَكَبََرضْنَم«٢٩
.»ًاضْيَأَكَبْوَثُهْعَنْمَتَالَفَكَءاَدِرَذَخَأْنَمَو
٦:٧سوثنروك٥:٣٩،١ىّتم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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٤٠و٥:٣٩ىّتمحرشلاىلإعجرا

َالَفَكَليِذَّـلٱَذَخَأْنَمَو،ِهِطْعَأَفَكَلَأَسْنَمُّلُكَو«٣٠
.»ُهْبِلاَطُت
٥:٤٢ىّتمو٢١:٢٦لاثمأو١٠و٨و١٥:٧ةينثت

٥:٤٢ىّتمهريسفتمدقت

ًاضْيَأْمُتْنَأاوُلَعْفٱُمُكِبُساَّـنلٱَلَعْفَيْنَأَنوُديِرُتاَمَكَو«٣١
هب .»اَذَكٰهِْمِ
٧:١٢ىّتم

٧:١٢ىّتمهحرشقبس

ٍلْضَفُّيَأَف،ْمُكَنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱُمُتْبَبْحَأْنِإَو٣٢«٣٦-٣٢
خلٱَّـنِإَف؟ْمُكَل

ْ
اَذِإَو٣٣.ْمَُهنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱَنوُِّبُحيًاضْيَأَةاَُط

َّـنِإَف؟ْمُكَلٍلْضَفُّيَأَف،ْمُكْيَلِإَنوُنِسُْحيَنيِذَّـلٱَىلِإْمُتْنَسْحَأ
خلٱ
ْ

َنوُجْرَتَنيِذَّـلٱُمُتْضَرْقَأْنِإَو٣٤.اَذَكٰهَنوُلَعْفَيًاضْيَأَةاَُط
خلٱَّـنِإَف؟ْمُكَلٍلْضَفُّيَأَف،ْمُهْنِماوُِّدَرتْسَتْنَأ

ْ
ًاضْيَأَةاَُط

خلٱَنوُضِرْقُي
ْ

ملٱُمُهْنِماوُِّدَرتْسَيْيَكِلَةاَُط
ْ
اوُّبِحَأْلَب٣٥.َلْثِ

َنوُكَيَف،ًائْيَشَنوُجْرَتَالْمُتْنَأَواوُضِرْقَأَواوُنِسْحَأَو،ْمُكَءاَدْعَأ
لٱيِنَباوُنوُكَتَوًاميِظَعْمُكُرْجَأ

ْ
ِْريَغَىلَعٌمِعْنُمُهَّـنِإَف،ِّـِيلَع

ًاضْيَأْمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَءاََمحُراوُنوُكَف٣٦.ِراَْرشَألٱَوَنيِرِكاَّـشلٱ
.»ٌميِحَر
،٣٠عو٣٧:٢٦رومزم،٢٧ع٥:٤٢ىّتم،٥:٤٦ىّتم
٥:٤٨ىّتم،٥:٤٥ىّتم

.٤٨-٥:٤٦ىّتمحرشلارظنا
فطللالمعركذاقولنأىّتمهركذامعانهقرفلاو
تايحتلاىوسركذيملىّتمو.باحصألاىلإناسحإلاو
.ناسحإلاوفطللاردصميهيتلاةبحملاىلعلدتيتلا

ٍدَحَأَىلَعاوُضْقَتَال.اوُناَدُتَالَفاوُنيِدَتَالَو٣٧«٣٧،٣٨
،اْوَطْعُتاوُطْعَأ٣٨.ْمُكَلْرَفْغُياوُرِفْغِا.ْمُكْيَلَعىَضْقُيَالَف
يفَنوُطْعُيًاضِئاَفًازوُزْهَمًادَّـبَلُمًادِّـيَجًالْيَك ُهَّـنَأل.ْمُكِناَضْحَأِ
لٱِسْفَنِب

ْ
.»ْمُكَلُلاَكُيَنوُليِكَتِهِبيِذَّـلٱِلْيَك

٧:٢ىّتم،٧٩:١٢رومزم،١٩:١٧لاثمأ،٧:١ىّتم
٢:١٣بوقعيو٤:٢٤سقرمو

.٩-٧:١ىّتمحرشلارظنا

اممذوخأمزاجماذهًاضِئاَفًازوُزْهَمًادَّـبَلُمًادِّـيَجًالْيَك
ىلإةراشإانهليكلافاصوألكوبوبحلالكيفهوداتعا
.نيجاتحملاوءارقفلاىلإنينسحمللباوثلالامكوهلامك

يف ذئمويدوهيلابايثتناك)٣٨ع(ْمُكِناَضْحَأِ
قطنتيةعساوةليوطمويلاقرشلالهأنمنيريثكبايثك
بوبحلانمريثكبعلايفعضوينأنكميىتحاهيلع
٣:١٥ثوعارو٧و٤:٦جورخ(اهريغوريعشلاوحمقلاك
نأىنعملاو.)١٥:٣٣و٦:٢٧لاثمأو٤:٣٩كولم٢و
متنكنإفمهنولماعتامكلمعلاولوقلابمكولماعيسانلا
نإوكلذكمكيلعاوناكمهلامعأنيدقتنممكريغىلعءالخب
مكلاوناكمهيلعءامركمهلنيحماسممهبءافطلمتنك
:٤سقرم(سقرمةراشبيفاذهلثمعوسيلاقو.كلذك
هذيمالتملعينأكانههدصقنإفىرخأةياغلنكل)٢٤
ةدافإيفاودهتجاوطاشنوةبغربهميلاعتاولبقنإمهنأ
.ةدئافوًاملعمهدازاوملعتاممءالهجلا

َهلَبََرضَو«٣٩
ُ

؟ىَمْعَأَدوُقَيْنَأىَمْعَأُرِدْقَيْلَه:ًالَثَمْم
يفِناَنْثالٱُطُقْسَياَمَأ »؟ٍةَرْفُحِ
١٥:١٤ىّتم

)١٥:١٤ىّتمحرشلاىلإعجرا(
ىلعظعولانمهلقناميفىّتماهركذيملةيآلاهذه

ملكتيوهونييسيرفللحيسملاباطخيفاهركذلبلبجلا
ًالثمانهاقولاهركذو.ةساجنلارمأيفمهميلعتءوسىلع
.٤١و٤٠عيفمالكلابةقلعتميهودوهيلانيبًارئاس

لِّـتلٱَسْيَل«٤٠
ْ

لَعُمْنِمَلَضْفَأُذيِم
ِّـ

َراَصْنَمُّلُكْلَب،ِهِم
لَعُمَلْثِمُنوُكَيًالِماَك

ِّـ
.»ِهِم

١٥:٢٠و١٣:١٦انحويو١٠:٢٤ىّتم

نكلو.١٠:٢٤ىّتمحرشلايفاذهىلعمالكلاقبس
نإفانهةياغلاوةنيرقلاكاتسيلىّتمليجنإيفةياغلاوةنيرقلا
رظتنينأذيملتلاىلعبجيهنأنايبىّتمةراشبيفةياغلا
اودهطضاواوضغبأامكهايإمهداهطضاوسانلاضغب
نمرثكأفرعينأذيملتلانمرظتنيالانهةياغلاو.هملعم
حيسملاراشأو.كلذكذيملتلافىمعأملعملاناكنإفهملعم
قئاقحلكنيملعتمهذيمالتنوكينأةيمهأىلإكلذب
.نايمعللًايمعًاداوقاونوكياليكلليجنإلا

هملعينأهملعمردقاملكًاملعتميأ)٤٠ع(ًالِماَك
الامملعملانمملعتينأهنكميالف.ملعملاكراصىتحهايإ
يفةبغرلاىلعمالكلااذهبهذيمالتحيسملاثحو.هملعي

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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ىلعنيرداقاونوكييكلملعلاملسنمايلعلاةجردلاغولب
.اهيلإمهريغغيلبت

ملفملعملاهبفصتينأبجياميفًالاثمحيسملاناكو
ًاميلحًاعضاوتمًافيطلناكلبًاربكتمالوًادقتنمنكي
.كلذلكيفهبلثمتينأملعملكىلعبجيف

ِمل٤١«٤١،٤٢
َ
لٱُرُظْنَتاَذا

ْ
يفيِذَّـلٱىَذَق اَّـمَأَو،َكيِخَأِْنيَعِ

خلٱ
ْ

يفيِتَّـلٱُةَبََش َهلُنَطْفَتَالَفَكِنْيَعِ
َ
ْنَأُرِدْقَتَفْيَكْوَأ٤٢؟ا

لٱِجِرْخُأيِنْعَديِخَأاَي:َكيِخَألَلوُقَت
ْ
يفيِذَّـلٱىَذَق ،َكِنْيَعِ

خلٱُرُظْنَتَالَتْنَأَو
ْ

يفيِتَّـلٱَةَبََش ًالَّـوَأْجِرْخَأ!يِئاَرُماَي.َكِنْيَعِ
خلٱ
ْ

ُختْنَأًادِّـيَجُِرصْبُتٍذِئَنيِحَو،َكِنْيَعْنِمَةَبََش
ْ
لٱَجِر

ْ
ىَذَق

يفيِذَّـلٱ .»كيِخَأِْنيَعِ
١٨:١٧لاثمأ،٧:٣ىّتم

.٥-٧:٣ىّتمحرشلارظنا

مثُرِمْثُتٍةَدِّـيَجٍةَرَجَشْنِماَمُهَّـنَأل٤٣«٤٣،٤٤
ََ

َالَو،ًاّيِدَرًار
مثُرِمْثُتٍةَّـيِدَرٍةَرَجَش

ََ
ْنِمُفَرْعُتٍةَرَجَشَّـلُكَّـنَأل٤٤.ًادِّـيَجًار

مث
ََ

َنِمَنوُفِطْقَيَالَو،ًانيِتِكْوَّـشلٱَنِمَنوُنَتَْجيَالْمَُّـهنِإَف.اَهِر
لٱ
ْ

.»ًابَنِعِقْيَّـلُع
٧:١٦ىّتم،١٢:٣٣ىّتم،١٧و٧:١٦ىّتم

١٨-٧:١٦ىّتمحرشلارظنا
تافصنيبةديدشلاةقالعلانايبمالكلااذهيف

لالضلاملعمنوكيالحلاصلاناسنإلاف.هميلعتوناسنإلا
اذهو.قحلاملعمنوكينأعيطتسيالريرشلاناسنإلاو
ناسنإلاةريسنوكتنأزاوجنمضعبلاهدقتعيامفالخ
.ينيدلابعشلاملعمنوكينألهحالصعمةئيدر

لَقِزْنَكْنِمُحِلاَّـصلٱُناَسْنِإلَا«٤٥
ْ
ُجِرُْخيِحِلاَّـصلٱِهِب

لَقِزْنَكْنِمُريِّـِّـرشلٱُناَسْنِإلٱَو،َحَالَّـصلٱ
ْ
.َّـَّـرشلٱُجِرُْخيِريِّـِّـرشلٱِهِب

لٱِةَلْضَفْنِمُهَّـنِإَف
ْ
لَق
ْ

.»ُهُمَفُمَّـلَكَتَيِب
٣٥و١٢:٣٤ىّتم

ىّتماهركذيملةيآلاهذه.)١٢:٣٥ىّتمحرشلارظنا(
الورخآعضوميفاهركذهنكللبجلاىلعحيسملاظعويف
.اهتيمهألاهرركحيسملانأنمبجع

ِملَو٤٦«٤٩-٤٦
َ
َالْمُتْنَأَو،ُّبَراَيُّبَراَي:يِنَنوُعْدَتاَذا

يِمَالَكُعَمْسَيَوَّـَيلِإِيتْأَيْنَمُّلُك٤٧؟ُهُلوُقَأاَمَنوُلَعْفَت
َعَضَوَوَقَّـمَعَوَرَفَحَو،ًاتْيَبىَنَبًاناَسْنِإُهِبْشُي٤٨،ِهِبُلَمْعَيَو
َكِلٰذُرْهَّـنلٱَمَدَصٌلْيَسَثَدَحاَّـمَلَف.ِرْخَّـصلٱَىلَعَساَسَألٱ

لٱ
ْ
.ِرْخَّـصلٱَىلَعًاسَّـسَؤُمَناَكُهَّـنَأل،ُهَعِزْعَزُيْنَأْرِدْقَيْمَلَف،َتْيَب
َىلَعُهَتْيَبىَنَبًاناَسْنِإُهِبْشُيَف،ُلَمْعَيَالَوُعَمْسَييِذَّـلٱاَّـمَأَو٤٩
َناَكَو،ًالاَحَطَقَسَفُرْهَّـنلٱُهَمَدَصَف،ٍساَسَأِنوُدْنِمِضْرَألٱ
لٱَكِلٰذُباَرَخ

ْ
.»ًاميِظَعِتْيَب

:٧ىّتم،١٣:٢٥صو٢٥:١١و٧:٢١ىّتمو١:٦يخالم
٢٤

.)٢٧-٧:٢١ىّتمحرشلارظنا(

عباسلاحاحصألا

١٠ىلإ١عينامورلاةئملادئاقدبعءافش

يفاَهَّـلُكُهَلاَوْقَأَلَمْكَأاَّـَملَو١«١،٢ َلَخَدِبْعَّـشلٱِعِماَسَمِ
َىلَعًاِفْرشُمًاضيِرَم،ٍةَئِمِدِئاَقِلٌدْبَعَناَكَو٢.َموُحاَنَرْفَك
ملٱ
.»هَدْنِعًازيِزَعَناَكَو،ِتْوَْ
خلا٨:٥ىّتم

ةصقيفاقولهركذاموىّتمهركذامنيبهبدتعيقرفال
ناكدبعلاضرمنألاقىّتمنأكلذنمودئاقلااذه
-٨:٥(ىّتمةراشبيفنيتيآلانيتاهحرشقبسو.ًاجلاف

١٣(.

لٱَخوُيُشِهْيَلِإَلَسْرَأ،َعوُسَيْنَعَعِمَساَّـمَلَف٣«٣،٤
ْ
ِدوُهَي

اوُبَلَطَعوُسَيَىلِإاوُءاَجاَّـمَلَف٤.ُهَدْبَعَيِفْشَيَوَِيتْأَيْنَأُهُلَأْسَي
.»اَذٰهُهَلَلَعْفُيْنَأٌّقِحَتْسُمُهَّـنِإ:َنيِلِئاَقٍداَهِتْجٱِبِهْيَلِإ

يأهلأسفيكاقولنابأوحيسملالأسدئاقلانأىّتملاق
عئاشزاجماذهودوهيلاخويشةطساوبلبًاسأرهلأسيملهنأ
ىنبناميلسنأهلوقلثموهوةروهشملاتاغللالكيف
ععمجملاىنبدئاقلااذهوحيسملادلجسطاليبنأولكيهلا
٥.

ملٱاَنَلىَنَبَوُهَو،اَنَتَّـمُأُِّبُحيُهَّـنَأل«٥
.»َعَمْجَْ

هتدومرهظأودوهيلاةنايدٌينثوهنأعمناسنإلااذهربتعا
رثكأفالخاذهو.مهلدبعمءانببماقنأبنييليئارسإلل
.دوهيللنيرقتحملانيربكتملانيملاظلامهتالوونيينامورلاداوق
نأ»ليئارسإيفالو«ةعساتلاةيآلايفاقوللوقنمرهظيو

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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ءاكرشنوبسُحياوناكءالخدلانألًاليخدنكيملدئاقلاكلذ
.قوقحلاوناميإلايفنييليئارسإلا

لٱِنَعٍديِعَبَْريَغَناَكْذِإَو.ْمُهَعَمُعوُسَيَبَهَذَف«٦
ْ
،ِتْيَب

ملٱُدِئاَقِهْيَلِإَلَسْرَأ
ْ
.ْبَعْتَتَال،ُدِّـيَساَي:ُهَلُلوُقَيَءاَقِدْصَأِةَئِ

َحتَلُخْدَتْنَأًاّقِحَتْسُمُتْسَلِّـينَأل
ْ

.»يِفْقَسَت

هيلإلسريملهنأبحيسمللهرابتعادئاقلارهظأَءاَقِدْصَأ
.هئاقدصأضعبلسرألبهديبعضعب

نأملعيناكهنأيفبيرالوًاينثودئاقلاناكْبَعْتَتَال
ىلإًاسجننوكينأهيلعبجويهتيبىلإحيسملالوخد
.كلذهفلكينأدريملفدوهيلاةعيرشبسحءاسملا

هعضاوتلدئاقلااذهبسحخلأًاّقِحَتْسُمُتْسَلِّـينَأل
ىلعهتداهشو.وههقحتسيالفرشهتيبىلإحيسملانايتإنأ
.٤عهلخويشلاةداهشفالخقاقحتسالامدعبهسفن
يفنوربكيمهسفنأنويعيفنورغصينيذلانأبلاغلاف
.سكعلابومهريغنويع

.َكْيَلِإَِيتآْنَأًالْهَأِيسْفَنْبِسْحَأَْملَكِلٰذِل٧«١٠-٧
ٌبَّـتَرُمٌناَسْنِإًاضْيَأاَنَأِّـينَأل٨.يِمَالُغََأْربَيَفًةَمِلَكْلُقْنِكٰل
َحت
ْ

لُسَت
ْ

َحتٌدْنُجِيل،ٍناَط
ْ

ْبَهْذٱ:اَذِٰهلُلوُقَأَو.يِدَيَت
.ُلَعْفَيَفاَذٰهْلَعْفٱ:يِدْبَعِلَو،ِيتْأَيَفِتْئٱ:َرَخآلَو،ُبَهْذَيَف
لٱَو،ُهْنِمَبَّـجَعَتاَذٰهُعوُسَيَعِمَساَّـَملَو٩

ْ
جلٱَىلِإَتَفَت

ْ
يِذَّـلٱِعَْم

يفَالَوْدِجَأَْمل:ْمُكَلُلوُقَأ:َلاَقَوُهُعَبْتَي ًاناَميِإَليِئاَْرسِإِ
ملٱَعَجَرَو١٠.اَذٰهِراَدْقِمِب

لٱَىلِإَنوُلَسْرُْ
ْ
لٱاوُدَجَوَف،ِتْيَب

ْ
َدْبَع

ملٱ
.»َّـحَصْدَقَضيِرَْ
١:٢٧انحوي

ىوسبجعتحيسملانأليجنإلايفركذيملَبَّـجَعَت
مدعنمةيناثلاو.دئاقلااذهناميإنمىلوألا.نيترم
.)٦:٦سقرم(ةرصانلالهأناميإ

هحدمامكدئاقلاحيسملاحدمخلاْمُكَلُلوُقَأ:َلاَقَو
مهفهحدمىلعمهتلمحيتلاريغةلعلنكلودوهيلاخويش
ضعبانهاقولكرتو.هناميإلهحدمعوسيوهئاخسلهوحدم
.رخآعضوميفهركذهنكلو)١٢و٨:١١ىّتم(ىّتمهركذام
.)٢٩و١٣:٢٨ص(هرّركحيسملانأىلعليلداذهو

ىّتمهركذامىلعةوالعاذهخلاَنوُلَسْرُْملٱَعَجَرَو
.يفشدبعلانأبهئابنإىلعرصتقاهنإف

١٧ىلإ١١عنييانيفةلمرألانباةماقإ

يفَو«١١ لٱِ
ْ
،َنيِياَنىَعْدُتٍةَنيِدَمَىلِإَبَهَذِيلاَّـتلٱِمْوَي

.ٌ»ريِثَكٌعَْمجَوِهِذيِمَالَتْنِمَنُوريِثَكُهَعَمَبَهَذَو

نييانتناكو.ةلحرموحننييانوموحانرفكنيبةفاسملا
مويلافورعملاريغصلانومرححفسىلعليلجلايفةنيدم
ةفاسمىلعوموحانرفكنمًاليم٢٥دمأىلعّيحودلالبجب
يقرشلابونجلايفيهوًابونجروباتلبجنملايمأةثالث
ليعرزيلهسنميقرشلافرطلاىلعوةرصانلانم
ىمستةريقحةيرقمويلايهورماعنباجرمبمويلافورعملا
.نين

هلبعشلارابتعاومسيفحيسملاوكلذناكٌريِثَكٌعَْمج
.ًايونيدًاذقنموًاينمزًاكلمنوكينأنوعقوتياوناكدوهيلانأل
يفحيسملااهلعفيتلاةزجعملادوهشاوناكمهنألاقولمهركذو
.نييان

ملٱِباَبَىلِإََبَرتْقٱاَّـمَلَف«١٢
ٌنْبٱٌلوُمَْحمٌتِّـيَماَذِإ،ِةَنيِدَْ

ملٱَنِمٌريِثَكٌعَْمجاَهَعَمَوٌةَلَمْرَأَيِهَو،ِهِّـمُِألٌديِحَو
.»ِةَنيِدَْ

الاذهواقولريغنيريشبلانمدحأةثداحلاهذهركذيمل
.اهعوقوةحصبةقثلافعضي

ىتوماونفدينأدوهيلاةداعتناكٌلوُمَْحمٌتِّـيَماَذِإ
ًاعنموةحصللًاظفحروسلاجراخةروسمةنيدملك
كلذنماونثتساوروبقلاىلإبارتقالانميسقطلاسيجنتلل
.نييليئارسإلاكولملاضعبوءايبنألاضعب

رمأاذهو.نزحلاةدشىلعًاليلدكلذركذٌديِحَوٌنْبٱ
نزحلايفلثملاديحولانبالاتومباوبرضىتحهبملسم
.)٨:١٠سوماعو١٢:١٠ايركزو٦:٢٦ايمرإ(طرفملا

دشأنماهديحوتوملعجةلمرأاهنوكٌةَلَمْرَأَيِهَو
عمجلاضعبلعلو.اهتدمعواهتيزعتناكهنأللزاونلا
ملهنأىلعتيملااذهرومأبعوسيأبنأتيملاةزانجبلفتحملا
.هسفننمءيشلكملعيهنألكلذىلإًاجاتحمنكي
تيملابمهغولبدنعاهيلإلوصولاونيياندصقهنأحجرألاو
.هميقيلةنيدملاباب

ةنزحملاةلمرألاكلتلاوحأتضتقاٌريِثَكٌعَْمجاَهَعَمَو
مهتقفارمبمهتقفشاورهظأفسانلانمنيريثكونحكرحتنأ
هاجتتناكةزجعملانأرهظيلعمجلاكلذاقولركذو.اهايإ
.دوهشلانمنيريثك

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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َهلَلاَقَواَهْيَلَعَنَّـنََحتُّبَّـرلٱاَهآَراَّـمَلَف«١٣
َ
.»يِكْبَتَال:ا

حيسملالعفلةلعننحتلاريغاقولركذيملاَهْيَلَعَنَّـنََحت
ةماقإحيسملاتلأسةلمرألانأىلعليلدالوةزجعملاكلت
حيسملاطرتشيملو.كلذهلأساهئاقدصأدحأنأالواهدلو
.تيملاكلذهتماقإلنيدهاشملانمدحأناميإهتداعك
باشلاسفنعفنلباشلاكلذماقأحيسملانأحجرألاو
هننحتنعًالضفحيسملاهنأهاوعدتابثإبنيدهاشملاعفنو
.ةلمرألاكلتىلع

لوقلااذهلثمىنازحللسانلالوقيامًاريثكيِكْبَتَال
ةلعليزيًائشاولعفينأنوعيطتسيالمهنكلةيزعتلاةيغب
يذلاوهءاكبلانعةلمرألاىهنيذلانكلمهئاكب
ناكو.)٢١:٤ايؤر(»نيعلكنمةعمدلكحسميس«
لوقلاكلذلعلو.ًاريخأهلعفىلإًازمرذئتقوحيسملالعف
نآلاىلإحيسملالازيالو.ةلمرألابلقيفناميإلاأشنأ
برلايفنوتومينيذلاىتوملابدننعنييحيسملايهني
ةماقإبهدعوبكلذببسمهلنيبيوسانلانممهريغك
.كلانهةيدبألاةداعسلاوءامسلايفعامتجالاوداسجألا

حلٱَفَقَوَف،َشْعَّـنلٱَسََملَوَمَّـدَقَتَّـمُث«١٤
ْ
اَُّهيَأ:َلاَقَف.َنوُلِمَا

.»ْمُقُلوُقَأَكَل،ُّباَّـشلٱ
٤:١٧ةيمورو٩:٤٠لامعأو١١:٤٣انحويو٨:٥٤ص

امأ.نولماحلافقيلكلذلعفَشْعَّـنلٱَسََملَوَمَّـدَقَت
هتئيهنممهرثأتللاؤسالبهوعاطأوهدارماوملعفمه
.همالكو

انحوي(»ةايحلاوةمايقلاوه«اذهلاقيذلاْمُقُلوُقَأَكَل
.هعيطينأنمتومللدبالناطلسوذهلوقو.)١١:٢٥
لكحتفييذلاتوصلاوهذئنيحعفترايذلاتوصلاو
.ىتوملاعيمجميقيوروبقلا

نمهيلعبعصأهتومنمتيمللحيسملاظاقيإنكيملو
نايبنلارهظأامفالخاذهو.هموننممئانللهريغظاقيإ
دنعامهتوقريغةوقىلعدانتسالاوباعتألانمعشيلأوايليإ
.ًاتيمامهنملكةماقإ

ةلمرألانباللاقو»يموقاثيلط«سريآيةنبالحيسملالاق
هذهلكتناكو»ًاجراخمله«رزاعللو»مقلوقأكل«
.ةلاعفلاوقألا

ملٱَسَلَجَف«١٥
.»ِهِّـمُأَىلِإُهَعَفَدَف،ُمَّـلَكَتَيَأَدَتْبٱَوُتْيَْ

الةقيقحًاتيمناكهنأتبثيتيملاهلوقُتْيَْملٱَسَلَجَف
ًاعطاقُاناهربهملكتوهسولجنملكناكو.هيلعًايشغم
.ةوقلاوةحصلاوةايحلاىلإهعوجرةقيقحىلع

ةماقإىلعهلمحيذلامألاىلعننحتلاِهِّـمُأَىلِإُهَعَفَدَف
ًانايبًايحاهيلإهمدقينأبجاهتبالاىلعًاضيأهلمحتيملااهنبا
حيسملارسامكو.ًاثبعنكيمل»يكبتال«هلوقنأىلع
عمجينأبهللارسياذكهمألاكلتجاهتباةدهاشمبذئتقو
ًاروبحوةجهبمهبولقألميلتوملامهقرفنيذلانينمؤملالك
.)٤:١٤يكينولاست١(

جلٱَذَخَأَف«١٦
ْ

اَنيِفَماَقْدَق:َنيِلِئاَقَهللاٱاوُدَّـَجمَو،ٌفْوَخَعيَِم
.»ُهَبْعَشُهللاٱَدَقَتْفٱَو،ٌميِظَعٌّيِبَن

،٩:١٧و٦:١٤و٤:١٩انحويو٢٤:١٩ص،١:٦٥ص
١:٦٨ص

ةوقلكةدهاشمنمًاعبطجتنيفوخلااذهلثمٌفْوَخ
اوفاخحيسملالعفاملنيدهاشملانأنمبجعالف.ةيهلإ
٩٠٠ذنمتيممقيملذإةدهاشملاكلتلثماوفلأيملمهنأل
.عشيلأمايأذنميأتقولاكلذلبقةنس

ًاحلاصًافوخناكمهفوخنأىلعليلداذهَهللاٱاوُدَّـَجمَو
هبعشركذىلاعتهنأهللامهديجمتةلعو.ءايقتألافوخك
.)١:٦٨ص(ًايبنهيلإلسرأوةمحرلابهدقتفاو

نييبنلاعشيلأوايليإذئتقونودهاشملاركذٌميِظَعٌّيِبَن
ًايبنعوسياوربتعاوىتوملاضعباماقأنيذللانيميظعلا
هاوعدلكبرارقإلامامتبسيليبنهنأبمهفارتعاو.امهلثم
عوسينأىوساودهاشامماوجتنتسيملءالؤهف.حيسملاهنأ
ةقئافةوقحيسمللنأكلذقوفجتنتسننحننكلويبن
.ناسنإلانباوهللانباةقيقحلابهنأواهلريظنالةقفشو

خلٱاَذٰهَجَرَخَو«١٧
ْ

يفُهْنَعََُرب لٱِّـلُكِ
ْ
يفَوِةَّـيِدوُهَي ِعيَِمجِ

لٱ
ْ

ملٱِةَروُك
.»ِةَطيِحُْ

تازجعملالعفيميظعيبنرهظدقهنأيأَُربَْخلٱاَذٰه
يفاهربخعاشوليلجلايفةزجعملاكلتتناكو.ىمظعلا
انحوياهيفنجسيتلاةعلقلاىلإندرألاربعوةيدوهيلا
.طولرحبئطاشىلعنادمعملا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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عوسيىلإنادمعملاانحويلبقنمنيلوسرءيجم
٣٥ىلإ١٨عكلذرثأىلععوسيباطخو

هبُهُذيِمَالَتاَّـنَحوُيََربْخَأَف«١٨ لُكاَذِٰ
ِّـ
.»ِه

١١:٢ىّتم

قرفيرمألااذهباقولأبنو)٧-١١:٢ىّتمحرشلارظنا(
يفاقولهركذامكرتىّتمنأكلذنمو.ىّتمإبننعًاليلق
نمو١٥و١٤عيفىّتمهركذامكرتاقولنأو٢١و٢٠ع
.ىنعملانمءيشيفامهنيبقرفالو.١١ص
نأىلإكلذلبقاقولرشيملُهُذيِمَالَتاَّـنَحوُيََربْخَأ
رهظيو.هنجسةلعنمءيشىلإالونجسلايفناكانحوي
يفوهوهيلإاوتأينأهذيمالتلًاحابمناكهنأانهمالكلانم
.نجسلا

.عوسياهعنصيتلاتازجعملايأِهِّـلُكاَذِٰهب

َعوُسَيَىلِإَلَسْرَأَو،ِهِذيِمَالَتْنِمِْنيَنْثٱاَّـنَحوُياَعَدَف«١٩
»؟َرَخآُرِظَتْنَنْمَأِيتآلٱَوُهَتْنَأ:ًالِئاَق

نأىلعحيسملاتازجعمربخانحويلمحاذاملليقنإ
نأانلقلاؤسلااذههالأسيلهذيمالتنمنينثاهيلإلسري
يتلالامعألاضعبلعفيذلافيكهنأنمبجعتانحوي
وههنمعقوتيناكامرئاسلمعيالحيسملانماهعقوت
مهيملاظنمدوهيلاذقنيوكلمينأكلذو.دوهيلارئاسو
دجوف.هبانحويأبنأامكمهبقاعيورارشألاىلعيضقيو
بجعالو.اهضعبلمهأولامعألاضعبلعفهنأيفةبوعص
نأانملعدقونادمعملاانحويسفنيفكشلالخدينأنم
تناكيتلاطئاسولاةرفوعمهيفاوكشلسرلارئاسوسرطب
ىلع.)٢٤:٢١اقولو٥٦و٢٦:٣١ىّتم(هاوعدقيقحتلمهل
.اهتلازإلحيسملاىلإانتداقاذإانرضتالكوكشلانأ

اَّـنَحوُي:َالاَقِنَالُجَّـرلٱِهْيَلِإَءاَجاَّـمَلَف٢٠«٢٠،٢١
ملٱ
ُرِظَتْنَنْمَأِيتآلٱَوُهَتْنَأ:ًالِئاَقَكْيَلِإاَنَلَسْرَأْدَقُناَدَمْعَْ
يفَو٢١؟َرَخآ لِتِ

ْ
ٍءاَوْدَأَوٍضاَرْمَأْنِمَنِيريِثَكىَفَشِةَعاَّـسلٱَك

لٱَبَهَوَو،ٍةَريِّـِرشٍحاَوْرَأَو
ْ
.»نِيريِثَكٍناَيْمُعِلََرصَب

يف نيذيملتلانأحجرملاو.ةدملاكلتيأِةَعاَّـسلٱَكْلِتِ
.هتازجعمنمًاريثكحيسملااهيفعنصًامايأحيسملاعمايقب

اَمُتْيَأَراَمِباَّـنَحوُيَاِربْخَأَواَبَهْذٱ:ُعوُسَيَباَجَأَف«٢٢
لٱَّـنِإ:اَمُتْعِمَسَو

ْ
لٱَو،َنوُِرصْبُيَيْمُع

ْ
لٱَو،َنوُشْمَيَجْرُع

ْ
َْصُرب

ملٱَو،َنوُعَمْسَيَّـمُّصلٱَو،َنوُرَّـهَطُي
ملٱَو،َنوُموُقَيىَتْوَْ

َنيِكاَسَْ
.»َنوَُّـرشَبُي
٤:١٨ص٣٥:٥ءايعشإ،٥و١١:٤ىّتم

ةيدسجلادئاوفلانمهاتأامركذبهباوجيفحيسملاأدتبا
سوفنلاعفنليحورلاهلمعوهواهنممهأوهامبىهتناو
ىلإباوجلااذهبراشأهنأيفبيرالو.ليجنإلابريبشتلايأ
.)٦١:١ءايعشإ(ءايعشإةءوبنممتهنأ

عوسيىلإالصونيذيملتلانألمتحيَنوُموُقَيىَتْوَْملٱ
أبناعمسامهنأحجرألاو.نييانيفةلمرألانباميقيوهو
امتيأرامبانحوياربخأوابهذا«هلوقليلدبامهريغنمكلذ
.»امتعمسو

ِملىَبوُطَو«٢٣
َ

يفُرُثْعَيَالْن .»َّـِ

هكشةلازإوانحويناميإةيوقتمالكلااذهبعوسيدصق
نأيفبيرالو.انحويروصتامكهلمعهتسرامممدعنم
هذيمالتضعبىتأانحويتاماملهنألكلذبعجشتانحوي
.)١٤:١٢ىّتم(عوسيىلإ

ُلوُقَيَأَدَتْبٱ،اَّـنَحوُيَالوُسَرىَضَماَّـمَلَف٢٤«٢٨-٢٤
لِل
ْ

لٱَىلِإْمُتْجَرَخاَذاَم:اَّـنَحوُيْنَعِعوُمُج
ْ

ًةَبَصَقَأ؟اوُرُظْنَتِلِةَّـيِّـَرب
ًاسِبَالًاناَسْنِإَأ؟اوُرُظْنَتِلْمُتْجَرَخاَذاَمْلَب٢٥؟ُحيِّـرلٱاَهُكِّـرَُحت
يفَنيِذَّـلٱاَذَوُه؟ًةَمِعاَنًاباَيِث للٱِ

ِّـ
لٱِساَب

ْ
يفْمُهِمُّعَنَّـتلٱَوِرِخاَف ِ

ملٱِروُصُق
ُلوُقَأْمَعَن؟ًاّيِبَنَأ؟اوُرُظْنَتِلْمُتْجَرَخاَذاَمْلَب٢٦.ِكوُلُْ

اَنَأاَه:ُهْنَعَبِتُكيِذَّـلٱَوُهاَذٰه٢٧!ٍّيِبَنْنِمَلَضْفَأَوْمُكَل
٢٨!َكَماَّـدُقَكَقيِرَطُئِّـيَُهييِذَّـلٱيِكَالَمَكِهْجَوَماَمَأُلِسْرُأ
ملٱَْنيَبُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل

ٌّيِبَنَسْيَلِءاَسِّـنلٱَنِمَنيِدوُلْوَْ
ملٱاَّـنَحوُيْنِمَمَظْعَأ

يفَرَغْصَألٱَّـنِكٰلَو،ِناَدَمْعَْ ِهللاٱِتوُكَلَمِ
.»ُهْنِمُمَظْعَأ
٣:١يخالم،١١:٧ىّتم

-١١:٨ىّتمحرشلارظنا(ليصفتلابكلذريسفتقبس
١٩(.
نمىنثتسيفةيعيبطةدالويأِءاَسِّـنلٱَنِمَنيِدوُلْوَْملٱ

.ملكتملاكلذ
ناميإلابءامدقلاءايبنألاانحويقفيملَمَظْعَأٌّيِبَنَسْيَل

برقأاهبناكهنألهتفيظوبمهقافامنإةبحملاوأةسادقلاوأ
.مهنمحيسملاىلإ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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يفَرَغْصَألٱ رغصألاذيملتلاناكامنإخلاِهللاٱِتوُكَلَمِ
كرديهنألانحوينممظعأضرألاىلعحيسملاةسينكيف
.هتومبهبعشيدفيهنأويحورحيسملاتوكلمنأهنمرثكأ

لٱَواوُعِمَسْذِإِبْعَّـشلٱُعيَِمجَو٢٩«٢٩،٣٠
ْ

اوُرَّـرَبَنوُراَّـشَع
لٱاَّـمَأَو٣٠.اَّـنَحوُيِةَّـيِدوُمْعَمِبَنيِدِمَتْعُمَهللاٱ

ْ
َنوُّيِسيِّـرَف

َْريَغ،ْمِهِسُفْنَأِةَهِجْنِمِهللاٱَةَروُشَماوُضَفَرَفَنوُّيِسوُماَّـنلٱَو
.»ُهْنِمَنيِدِمَتْعُم
صو٣:٥ىّتم،٣:٤ةيمورو١١:١٩ىّتمو٥١:٤رومزم
٢٠:٢٧لامعأ،٣:١٢

نمءزجامهنأققحتيملونيددعلانيذهىّتمركذيمل
ًانايباقولمالكنمامهنأوأانحويةمدخىلعحيسملامالك
راهظإامهنمدصقلافحيسملامالكنماناكنإف.قبسامل
اقولمالكنماناكنإو.٣٤-٣١عنمدعبهنابأامةلع
لاوحأنولهجينيذلاممألاءابنإاهنمدصقلافحجرألاوهو
هضفرمهضعبنأوعوسيلبقسانلاضعبنأببسبدوهيلا
حيسملاباونمآهنماودمتعاوانحويةداهشاولبقنيذلانأوهو
.حيسملااوضفرهتيدومعموانحويةداهشاوضفرنيذلاو

ترهظيتلاهلامعأوهللادصقةدوجباورقأَهللاٱاوُرَّـرَب
ةاطخمهنأبمهيلعمكحينأهقحوهلدعبوانحويةزاركيف
مهلوبقلًادادعتساةريسلاحالصإوةبوتلاىلإمهوعديو
.حيسملا

يف»هللااوررب«مهنأةمالعمهتيدومعمتناكَنيِدِمَتْعُم
.مهاياطخنعاوباتمهنأومهلامعأ

انحويميلعتاولبقيمليأ)٣٠ع(ِهللاٱَةَروُشَماوُضَفَرَف
اودعتسيملوةبوتلاىلإاوتأيملفهللاةروشمنالعإوهيذلا
.مهتريسحالصإبحيسملالوبقل

ىنعملاو.هللاةروشمةلصنماذهْمِهِسُفْنَأِةَهِجْنِم
كلتضفربسفنألاكلتاورضأفمهسفنأعفنلتناكاهنأ
.ةروشملا

نييسيرفلارثكأىلعقدصياذهُهْنِمَنيِدِمَتْعُمَْريَغ
ةافانملانمءيشكلذيفسيلو.اودمتعامهنمنيليلقنإف
ىتأهنأىّتمىنعمنأحجرألاذإ٣:٧صيفىّتملوقل
املهوكرتمثهميلعتلوأيفانحويىلإنييسيرفلانمنوريثك
ضفرناكو.ميلعتلاكلذةيحوروهتقيرطقيضاوققحت
تناكهتيدومعمنأاهنيعةبوتلاضفرانحويةيدومعمءالؤه
.اهلًامتخوةمالع

اَذٰهَساَنُأُهِّـبَشُأْنَمِبَف:ُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث٣١«٣٥-٣١
جلٱ
ْ
يفَنيِسِلاَجًادَالْوَأَنوُهِبْشُي٣٢؟َنوُهِبْشُياَذاَمَو،ِليِ ِ
ْمَلَفْمُكَلاَنْرَّـمَز:َنوُلوُقَيَوًاضْعَبْمُهُضْعَبَنوُداَنُيِقوُّسلٱ

ملٱاَّـنَحوُيَءاَجُهَّـنَأل٣٣.اوُكْبَتْمَلَفْمُكَلاَنْحُن.اوُصُقْرَت
ُناَدَمْعَْ

٣٤.ٌناَطْيَشِهِب:َنوُلوُقَتَف،ًارَْمخُبَْرشَيَالَوًازْبُخُلُكْأَيَال
ٌناَسْنِإاَذَوُه:َنوُلوُقَتَف،ُبَْرشَيَوُلُكْأَيِناَسْنِإلٱُنْبٱَءاَج
لِلٌّبُِحم،ٍرَْمخُبيِّـِرشَوٌلوُكَأ

ْ
خلٱَوَنيِراَّـشَع

ْ
حلٱَو٣٥.ِةاَُط

ْ
ُةَمْكِ

.اَهيِنَبِعيَِمجْنِمْتَرَّـَربَت
ىّتم،١:١٥صو١:٦سقرمو٣:٤ىّتم،١١:١٦ىّتم
١١:١٩

١٩-١١:١٦ىّتمحرشلارظنا
ماهفتسالااذهريركتَنوُهِبْشُياَذاَمَو...ُهِّـبَشُأْنَمِبَف

يبلقتمنيدينعسانألاحنيبيلثمداجيإةبوعصىلعلدي
اوقدصنإف.حيسملاوانحويلمهتلماعميفدوهيلالثمراكفألا
ىلعءانبحيسملااوحدمينأمهيلعناكانحويىلعمهاوكشب
هفطلىلععوسياومالمهنكل.هوعضومهيذلاسايقلا
امهيلكاومالنأبمهسفنأكلذباونادفهتمارصىلعانحويو
مدعنعلطابرذعىوسمهاوكشنكتملفببسالب
.امهنملكلوقلمهتعاط

نيمألاهللابعشةمكحلاينببدارملا)٣٥ع(اَهيِنَب
رابتعابامهيلكحيسملاوانحويببحريذلاددعلاليلقلا
نمآولوألاةوعدبباتوةيوامسلاةمكحلاًانلعمامهنأ
.يناثلاديعاومب

٥٠ىلإ٣٦عيسيرفلاتيبيفحيسملانهد

لٱَنِمٌدِحاَوُهَلَأَسَو«٣٦
ْ
َلَخَدَف،ُهَعَمَلُكْأَيْنَأَنيِّـيِسيِّـرَف

لٱَتْيَب
ْ
.»َأَكَّـتٱَوِّـِيسيِّـرَف

١١:٢انحويو١٤:٣سقرمو٢٦:٦ىّتم

.اقولىوسنيريشبلانمدحأةثداحلاهذهركذيمل
رزاعلتخأميرمنهدونهدلااذهنيبزيمننأبجيو
اذهنإف.)١٢:٣انحوييفو١٤:٣سقرمو٢٦:٧ىّتم(
تيبيفكاذوموحانرفكيفناكهنأحجرألاوليلجلايفناك
لجروهويسيرفلاناعمستيبيفاذهو.ةيدوهيلايفاينع
تيبيفكاذوةفايضلاتابجاوبثرتكمريغدقتنمربكتم
.ًابوبحمًامركمعوسيهيفناكصربألاناعمسىلإبسُن
تنهداهمسافرعنملةئطاخهتتأيتلاةأرمإلاتناكاذهو
رزاعلتخأميرمهتتأيتلاتناككاذواهتبوتلةينالععوسي
تناكولضفألابيصنلاتراتخادقاهنأاهلدهُشةيقتيهو
اهنهدبتتأوهميلعتعمستلحيسملايمدقدنعسلجت
ىلعيسيرفلاهيفضرتعااذهو.عوسينيفكتلًادادعتسا
اذوهيهيفضرتعاكاذو،عوسينمةئطاخلاةأرملااوند
نمثةرثكلفارسإلاىلعذيمالتلارئاسويطويرخسالا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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دعبلاوحألاقفاوتالةثداحمهدعبترجاذهو.بيطلا
ةيدوهيلايفيسيرفلجروعدينأليحتسيواذه.كاذ
نألهميدقميرمتنهذامنيحهتيبيفءاشعلاىلإعوسي
انحوي(كلذعنميًادحغلبنييسيرفلانيبوهنيبفالتخالا

١٢:٤٢(.
.٤٠عناعمسهمسالجروهَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱَنِمٌدِحاَو
دقنييسيرفلاوعوسينيبفالخلاتقولااذهيفنكيملو
ىلإعوسيهتوعدبيسيرفلاكلذهدنعماليًاديعبًادحغلب
رابتعالاضعبعوسيلرهظينأكلذبهتياغلعلو.هتيب
.لامعألاوميلعتلابهراهتشال

دجملانمءيشهلنوكينأيفكلذقوفبغرهلعلو
نمبيريفناكهنألمتحيو.عوسيهيلعلصحيذلا
لبقهميلاعتضعبعمسيلهتيبىلإهاعدفعوسيىوعد
سدوريهةياغكهتياغتناكامبرو.ىوعدلاكلتيفمكحلا
رهاظلاو.هديىلعيرجتةزجعمىريوهارينأيهوكلملا
نأنودًايفاكًاماركإماعطللهتيبيفعوسيلوبقنظهنأ
سانللنلعأاذهبو.٤٦-٤٤عفيضلابقيلياملكبموقي
كلتلأسيملفعوسيامأو.حيسمللذيملتبسيلهنا
.ليجنإلابريشبتللةصرفناكذإاهضفريملوةوعدلا

٢٣:٦ىّتم(حرشلايفءاكتالاةيفيكنايبّرمَأَكَّـتٱَو
دلجملانم٢٩٠هجوةلباقملاةحفصلايفءاكتالاةروصو
.)لوألا

يفٌةَأَرْمٱاَذِإَو«٣٧ ملٱِ
ُهَّـنَأْتَمِلَعْذِإ،ًةَئِطاَخْتَناَكِةَنيِدَْ

يفٌئِكَّـتُم لٱِتْيَبِ
ْ
.»ٍبيِطِةَروُراَقِبْتَءاَج،ِّـِيسيِّـرَف

ةيلدجملاميرماهنظمهضعبنكلواهمساركذيملٌةَأَرْمٱ
هنألبةينازاهنألقيملكلتنألكلذىلعليلدنمسيلو
.٨:٢صنيطايشةعبساهيف

يف عوسينألموحانرفكةنيدملاهذهنأحجرألاِةَنيِدَْملٱِ
.ليلجلايفهيلعىضقتيذلاتقولارثكأكانهنكس

حجرألاو.حيسملاىلإيتأتنألبقيأًةَئِطاَخْتَناَك
صةبوتلاىلإمهوعديلحيسملاىتأنممتناكاهتئيطخنأ
نيبعتملانمتناكاهتيطخلقثبترعشاهنألو.٥:٣٢
ةحاراودجيلهيلإحيسملامهاعدنيذلالامحألايليقثلاو
حيسملاظعوًالبقتعمساهلعلو.)١١:٢٨ىّتم(مهسفنأل
راهظإلةصرفعقوتتتناكوتباتوتنمآوهنمترثأتو
.اهسفنصالخواهاياطخةرفغماهققحتلوحيسمللاهركش

ةروراقلاو.ةوعدالبناعمستيبىلإِةَروُراَقِبْتَءاَج
.)٢٧:٧ىّتم(بيطللداتعملاءاعولايه

٢٦:٧ىّتم(نمثلاريثكوهونيدرانبيطوأٍبيِط
.)١٤:٣سقرمو

ُّلُبَتْتَأَدَتْبٱَو،ًةَيِكاَبِهِئاَرَوْنِمِهْيَمَدَقَدْنِعْتَفَقَوَو«٣٨
ُلِّـبَقُتَو،اَهِسْأَرِرْعَشِباَمُهُحَسْمَتْتَناَكَو،ِعوُمُّدلٱِبِهْيَمَدَق
طلٱِباَمُهُنَهْدَتَوِهْيَمَدَق

ِّـ
.»بي

هديقفرمىلعًائكتمحيسملاناكِهْيَمَدَقَدْنِعْتَفَقَوَو
ناكفضيرعريرسىلعهءاروناتدودممهامدقوىرسيلا
.هيمدقنموندتنأاهيلعًالهس

عومدعومدلاهذهتناكخلاِعوُمُّدلٱِبِهْيَمَدَقُّلُبَت
امهايإاهنهدوهيمدقاهليبقتواهتئيطخنعةبوتلاولجخلا
ليبقتلاالإدصقتملاهلعلو.هلاهركشواهرابتعاةمالع
.اهاياطخاهركذلاهمغرىلعاهعومدترجامنإنهدلاو

نيححيسملايمدقىلععقتاهعومدتناكاَمُهُحَسْمَت
نكيملونيتللبمامهكرتتنأًاقئالرتملوامهليبقتلينحنت
ففجتلةفشنملانمًالدبهتذختاواهرعشتّلحفةفشنماهعم
ةأرملادجمرعشلانألاهنمًاعضاوتكلذناكو.هيمدق
عومدلاكلتنمنمثأبيطلاناكو.)١١:١٥سوثنروك١(
كلذنمنمثأهللادنعتناكعومدلانكلوسانلادنع
.بيطلا

لٱىَأَراَّـمَلَف«٣٩
ْ
يفَلاَق،َكِلٰذُهاَعَديِذَّـلٱُِّيسيِّـرَف :ِهِسْفَنِ

ملٱِهِذٰهْنَمَمِلَعَلًاّيِبَناَذٰهَناَكْوَل
لَتيِتَّـلٱُةَأْرَْ

ْ
!َيِهاَمَوُهُسِم

.»ٌةَئِطاَخاََّـهنِإ
١٥:٢ص

ريغةيضاملامهتايحخيراتوسانلاتافصةفرعمتناك
:١١ءايعشإ(ءايبنألابةصتخملارومألانمسانلانيبفورعملا
ًاليلددجوهنأيسيرفلاناعمسنظو.)٤:١٤انحويو٤و٣
فرعاّمإعوسينأوهو.ةءوبنلاعوسيىوعدنالطبىلع
هحامسفاهفرعدقناكنإفاهفرعيملامإوةأرملاكلتتافص
ملناكنإويبنلاةسادقهلنوكتنأيفنيهسملتنأباهل
سيلناعمسمعزىلعوهفيبنلاةفرعمهلنكتملاهفرعي
يبنلانأهلابىلعرطخيملهنألكلذو.نيلاحلاىلعيبنب
نماهوندنالهجو.اهبحاصوندبحمسيوتافصلافرعي
.ءامسللةدعمةرهاطاهلعجةبوتلاوناميإلابحيسملا

.َكَلُهُلوُقَأٌْءَيشيِدْنِعُناَعْمِساَي:ُعوُسَيَلاَقَف«٤٠
لَعُماَيْلُق:َلاَقَف

ِّـ
.»ُم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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حيسملانكلوةملكبهوفتيمليسيرفلاُعوُسَيَلاَقَف
يأهسايقسفنبيبنهنأناعمسلنهربوهراكفأىلعهباجأ
.)٩:٤ىّتم(بلقلاايافخهتفرعمب

ناكفكلذبنومسيدوهيلانمنوريثكناكُناَعْمِس
يفركُذو.كلذبّنيمسمنانثارشعينثالاحيسملالسرنم
.ناعمسهمسامهنملكًالجررشعةسمخديدجلادهعلا

ىلعيسيرفللفيطلهيبنتاذهَكَلُهُلوُقَأٌءَْيشيِدْنِع
.نأشوذمالكهيليامنأ

ِملَناَك«٤١
ُ

لٱَىلَع.ِناَنوُيْدَمٍنِياَد
ْ
ٍراَنيِدِةَئِمُسَْمخِدِحاَو

.»َنوُسَْمخِرَخآلٱَىلَعَو
١٨:٢٨ىّتم

ِمل
ُ
.ةيطخلانيدلابوهللانّيدملابحيسملادارأٍنِياَد
نألثملااذهرخآنمرهظيو.نائطاخيأِناَنوُيْدَم

.ناعمسوةأرملانيئطاخلانيذهبىنعحيسملا
.ًاشرق٢٢٥٠وحنيأٍراَنيِدِةَئِمُسَْمخ
ىلإلوألانيدةبسننإف.ًاشرق٢٢٥وحنيأَنوُسَْمخ

لكفلتختةبسنلاهذهو.دحاوىلإةرشعةبسنكيناثلا
ةراشبيفنيروكذملانينويدملانيبةبسنلانعفالتخالا
فلأىلإدحاوةبسنلاكلتنأل)٣٥-١٨:٢١ىّتم(ىّتم
يفميظعلانيَدلاناكو.ًافلأنيسمخوفلأيتئموفلأ
ناسنإلناسنإىلعريغصلاوهللاناسنإلاىلعىّتمةراشب
الًاذإفهللاناسنإلاىلعددعلااذهيفامهيلكنينيدلانكل
.ىلاعتهللاينيعيفئطاخوئطاخنيبميظعقرف

مظعأةأرملااياطخنأبحرصينأانهحيسملادصقيملو
ةلباقملايتأينألبهفاعضأةرشعاهنأيأناعمساياطخنم
رعشيناكناعمسف.فرتعيوامهنملكهبرعشيامنيب
هنألًارانيدنيمسخنيدكةريغصهللاىلعهتئيطخنأب
ملوةميقتسمتناكهتريسنألوةيسقطلاةعيرشلاظفح
نأبرعشتتناكفةأرملاامأو.هللامامأهبلقاياطخبرعشي
ةئمسمخنيدكةريبكةيبلقلااهاياطخوةرهاظلااهاياطخ
.رانيد

َهلْنُكَيَْملْذِإَو«٤٢
ُ

:ْلُقَف.ًاعيَِمجاَمُهََحماَسِناَيِفوُياَماَم
»؟ُهَلًاّبُحَرَثْكَأُنوُكَياَمُُّهيَأ

َهلْنُكَيَْمل
ُ

نأكلذبعوسيانملعِناَيِفوُياَماَم
نيدنموههيلعامهللاءافيإنعزجعلالكزجاعناسنإلا
لكىلعقدصيوهونيقيملعنعحيسملالوقو.ةئيطخلا
.يفويامئطاخلسيلفاهليلقمأاياطخلاريثكئطاخ

هعنصيامىلإنئادلااذهعنصريشيًاعيَِمجاَمُهََحماَس
حيسملاهلعفاملكلذوهحماسيوهفبوتيئطاخلكلهللا
قحلًايلامنيدلاناكولف.ئطاخلانيديفوييكلهبملأتو
مرجةيطخلانكلوةرافكالبنويدملاحماسينأنئادلل
مرجةيطخلانكلوةرافكالبنويدملاحماسينأنئادلل
يهةرافكلاكلتوةرافكيضتقتيهفًانيداهنوكىلعةوالع
.بيلصلاىلعهتوموةسدقملاحيسملاةايح

ةلئسملاكلتيفمكحينأيسيرفلالأسخلاْلُقَف
هنيدييكلوانهّنيبلاقحلاهيفرثؤيلوهريمضظقيتسيل
يسومانللحيسملالاؤسناكاذهلثمو.هريصقتىلعهناسل
.)٣٧-١٠:٣٠اقول(

َلاَقَف.ِرَثْكَألٱِبُهََحماَسيِذَّـلٱُّنُظَأ:ُناَعْمِسَباَجَأَف«٤٣
.»َتْمَكَحِباَوَّـصلٱِب:ُهَل

تدازاملكهنأكلذبحيسملادريملَتْمَكَحِباَوَّـصلٱِب
ناكالإوةرفغملاهلاوندنعهللاهتبحمديزتناسنإلااياطخ
انحويهبحيناكاممرثكأهبحيحيسملاعمبلُصيذلاصللا
ركشلاوهللاةبحمىلإنوليميةاطخلانأهدارمامنإ.لوسرلا
باقعلامهقاقحتساومهبونذبنورعشيامردقبةرفغملاىلعهل
لدعءافيإنعمهزجعويدبألاكالهلارطخيفمهنوكو
.هللا

لٱَّـمُث٤٤«٤٦-٤٤
ْ
ملٱَىلِإَتَفَت

ُرُظْنَتَأ:َناَعْمِسِلَلاَقَوِةَأْرَْ
ملٱِهِذٰه

لَخَدِّـينِإ؟َةَأْرَْ
ْ

.ِطْعُتَْملَّـَيلْجِرِلْجَألًءاَمَو،َكَتْيَبُت
ِرْعَشِباَمُهْتَحَسَمَوِعوُمُّدلٱِبَّـَيلْجِرْتَلَسَغْدَقَفَيِهاَّـمَأَو
لِّـبَقُتَْملًةَلْبُق٤٥.اَهِسْأَر

ْ
لَخَدُذْنُمَفَيِهاَّـمَأَو،يِن

ْ
َّـفُكَتَْملُت

ْدَقَفَيِهاَّـمَأَو،ِيسْأَرْنُهْدَتَْملٍتْيَزِب٤٦.َّـَيلْجِرِليِبْقَتْنَع
طلٱِبْتَنَهَد

ِّـ
.»َّـَيلْجِرِبي

٢٣:٥رومزم

ناعمسىلإرمألالوأيفرظنِةَأْرَْملٱَىلِإَتَفَتْلٱَّـمُث
هيمدقوحنههجولوحمثههاجتًائكتمناكهنأحجرألاو
.هلوقباهدارأيتلاةأرملانيعييكل

ناعمسىلعهلقحفًافيضهلخديأَكَتْيَبُتْلَخَد
:رومأةثالثكلذنموفيضللبجياملك
٢٤:٣٢و١٩:٢و١٨:٤نيوكت(هيمدقلءام:لوألا·

سواثوميت١و١٣:٥انحويو٣:١١ىّتمو١٩:٢١ةاضقو
٥:١٠(.

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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:٣٣و٧و٢٧:٦و٢٢:٤نيوكت(بيحرتلاةلبق:يناثلا·
و٢٠:٣٧لامعأو٢٠:٤١ليئومص١و١٨:٧جورخو٤
.)١٦:٢٠سوثنروك١و١٦:١٦ةيمور
٣:٣ثوعار(نهدلابسأرلاحسم:ثلاثلا·

٤٥:٧و٢٣:٥رومزمو١٤:٢و١٢:٢٠ليئومص٢و
ناعمسنكيملو.)٦:١٧ىّتمو٩:٨ةعماجو١٤١:٥و
عوسيلهتوعدنظهلعلوحيسمللهتابجاوبّرصقهنألهجي
ًايفاكًاماركإهعمماعطلالوانتىلإيرصانلاراجنلانبا
حيسمللدئازلاماركإلاميدقتبةأرملاكلتتدهتجاف.هل
.هماركإيفناعمسّرصقامردقىلع

اَهاَياَطَخْتَرِفُغْدَق:َكَلُلوُقَأَكِلٰذِلْجَأْنِم«٤٧
لٱ
ْ

ُِّبُحيٌليِلَقُهَلُرَفْغُييِذَّـلٱَو.ًاريِثَكْتَّـبَحَأاََّـهنَألَُةريِثَك
.»ًاليِلَق
١:١٤سواثوميت١

ةقباسلاثالثلاتايآلايفركُذامليأَكِلٰذِلْجَأْنِم
.يتأيامركُذاممجتنيلاقحيسملانأكف

ىنعملاًاريِثَكْتَّـبَحَأاََّـهنَألُةَريِثَكْلٱاَهاَياَطَخْتَرِفُغ
ىلعتلدةبحملاكلتنأوةميظعلااهتبحمترهظأاهلامعأنأ
تناكو.ةميظعةريثكاياطخلميظعنارفغلاونتققحتاهنأ
تلاناملاهنكلوتفاخوتنزحفاهنويدةرثكبُالوأرعشت
لبنارفغلاةلعاهتبحمنكتملف.تنمَأوتحرفةرفغملا
كلذك.نيعبرألاوةيناثلاةيآلانمحضتاامكهناهربوهتجيتن
نهربةمحرلالاننادعبهنكلوةأطخلالوأهنأبرعشسلوب
.بعتلاوةريسلانمهلجألهاتأامبحيسمللهتبحمةدش

ىرييذلايأًاليِلَقُّبُِحيٌليِلَقُهَلُرَفْغُييِذَّـلٱَو
امدنعنزحلاوفوخلاةدشبرعشيالةريغصوةليلقهاياطخ
نيححرفلاوركشلاوةبحملانمريثكبرعشيالواهبفرتعي
هجوىلعلديامبالإِتأيملناعمسف.ةرفغملاىلعلصحي
جايتحابالإرعشيملهنأبهسفنىلعدهشكلذبوليلقلا
حيسملاحرصيملو.ًاليلقالإهلرفغيملهللانأونارفغللديهز
ةداهشلكلذكرتلبًاليلقبحأيذلاوههنأبناعمسل

بصيملناعمسنألثملاكلذبحيسملانلعأو.هريمض
نأبةئطاخةأرمالحمسهنألعوسينعةءوبنلايفنبهمكحب
ةرفغملاتلانوتباتاهنأترهظأةيبحلااهلامعأنألهسملت
ةيآلاهذهيفو.دحألًاسندماهسملنكيملكلذلوهللااهلبقو
روعشلاةرفوةجيتنةبحملاةدشنأوهولثملاميلعترهوج
ةدشبسحننأنمسرتحننأبجيف.ةرفغملاةمظعب
هللاةمعنىوستسيلةلعلاكلتنألةرفغمللةلعةبحملا
.ةيناجملا

َهلَلاَقَّـمُث«٤٨
َ
.»ِكاَياَطَخِكَلٌةَروُفْغَم:ا

خلا٢:٥سقرموخلا٩:٢ىّتم

هللانمةرفغملاتلانةأرملاكلتنأبانهىحيسملاحرص
كللذنهربامكاياطخلارفغينأىلعهتردقبهللاهنأنهربو
.ةأطخلاىلعهونحرهظأويسيرفلاناعمسراكفأهتفرعمب

ملٱَأَدَتْبٱَف«٤٩
يفَنوُلوُقَيُهَعَمَنوُئِكَّـتُْ اَذٰهْنَم:ْمِهِسُفْنَأِ

.»؟ًاضْيَأاَياَطَخُرِفْغَييِذَّـلٱ

.نويسيرفلاهؤاقدصأويسيرفلاناعمسمهَنوُئِكَّـتُْملٱ
ىوسلاؤسلااذهلسيلخلاُرِفْغَييِذَّـلٱاَذٰهْنَم
اياطخلاةرفعمناطلسيعّدييذلاف.هللاوهودحاوباوج
.هللاهنألناطلسلاكلذهلحيسملاوفدجيهللاريغ

لِلَلاَقَف«٥٠
ْ

.»ٍمَالَسِبيِبَهْذِا!ِكَصَّـلَخْدَقِكُناَميِإ:ِةَأْرَم
:١٨و٨:٤٨صو١٠:٥٢و٥:٣٤سقرمو٩:٢٢ىّتم
٤٢

نارفغلااهلاونلةطساولانكتملِكَصَّـلَخْدَقِكُناَميِإ
نأباهناميإلباهتبحمالواهتيدهالواهعضاوتالواهعومد
ناكو.كلذلدعتسمهنأواياطخلاةرفغمىلعةوقعوسيل
.اهلامعأبهتقيقحترهطوةبحملابًالماعًايحاهناميإ

ةحاراهلققحمالكبحيسملااهفرصٍمَالَسِبيِبَهْذِا
اذهلثمبو.نارفغلااهلاونىلعءانبلبقتسملايفلابلا
:٥سقرم(مدلافزننماهأربأيتلاةأرملافرصمالكلا

٣٤(.

نماثلاحاحصألا

٣ىلإ١عريشبتللحيسملانالوج

يفُريِسَيَناَكَكِلٰذِرَثَأَىلَعَو«١ ُِّـرشَبُيَوُزِرْكَيٍةَيْرَقَوٍةَنيِدَمِ
.»ََرشَعاَنْثالٱُهَعَمَو،ِهللاٱِتوُكَلَمِب

.ناعمسدنعءاشعلانمهغارفلاحيأَكِلٰذِرَثَأَىلَع
يفيناثلاحيسملانالوجىلإانهاقولراشأُريِسَيَناَك

هيلإراشأيذلاوهولسرلاهباختنالبقلوألاناكو.ليلجلا
لسرأامدنعثلاثلاهنالوجناكو١٥و٤:١٤صيف

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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٩:١صتازجعملااوعنصيوليجنإلاباودانيلًاضيأهذيمالت
ينسنمةيناثلاةنسلالوأانههيلإراشملاتقولاناكو.٦-
.هيرشبت

ًادادعإذئنيحهعمحيسملامهذخأََرشَعاَنْثالٱُهَعَمَو
اوعمساممومهملعامماودافتسافكلذدعبهنودباوبهذيلمهل
اوناكوةيبجعلاهلامعأمهتدهاشمنمومهريغلهميلعتنم
امًاناكمنولصياوناكامدنعمهنأحجرألاو.ةدحاوةعامج
مهنوعديوحيسملاءيجمبمهنوربخيوناكسلانيبنولوجي
نمةحاسيفامإوعمجملايفامإهوعمسيواوعمتجتيل
.ناكملاتاحاس

ٍةَريِّـِرشٍحاَوْرَأْنِمَنيِفُشْدَقَّـنُكِءاَسِّـنلٱُضْعَبَو«٢
ملٱىَعْدُتيِتَّـلٱُمَيْرَم:ٍضاَرْمَأَو

ُةَعْبَساَهْنِمَجَرَخيِتَّـلٱَةَّـيِلَدْجَْ
.»َنيِطاَيَش
١٦:٩سقرم،٥٦و٢٧:٥٥ىّتم

نكهعميتاوللاءاسنلانأحجرألاِءاَسِّـنلٱُضْعَبَو
نمّنكيللهأنهنأعوسينهآرماسماقموةورثتاوذ
ناكميفعوسيلنهتمدخىلإليجنإلاراشأو.هذيمالتةلمج
هنأرابتعالاقحتسياممو.)٢٣:٤٩اقولو٢٧:٥٥ىّتم(رخآ
نمًائيشحيسمللمدقلاجرلانمدحاوليجنإلايفركذُيمل
.طقفءاسنلاىلإكلذبسُنامنإةيدسجلاهتاجاح

ءاسنلانمةعامجنأحيسملارصعيفةداعلاترجو
.نيينابرلانمهنربتعينمضعبةقفنبنمقيتايدوهيلا
تمدخةيضرألاهتايحيفحيسملاءاسنلاتمدخامكو
لكيفءاسنللو.نهريغوتاسامشلاككلذدعبهتسينك
ةمدخلاهذهوهتسينكيفحيسمللةيبحلانهتمدخللحمرصع
.نيرشبملاريشبتنمحيسملاينيعيفًارابتعالقأبتسيل
يديأنمةيدسجلاتاجاحلاهلوبقبهعضاوترهظأحيسملاو
ملهنكلوهريغتاجايتحادسلتازجعملاعنصيناكفسانلا
ةملكبًافولأمعطأ.هسفنتاجايتحادسلةدحاوعنصي
يحورلاتوقلامدقوهباحصأيديأنمزبخلالبقوهتردق
.رشبلانميدسجلاتوقلاذخأوسانلاسوفنءايحإل
ءيشبهومركينأبرلادينمةمعنلااوذخأنيذلابقالو
.نآلاقيلياذكهومهلاومأنم

هعنصامىلعًالوأحيسمللنهتمدختينبَنيِفُشْدَق
ىلعًاريخأتينباهنأيفبيرالوةيدسجلامحارملانمنهل
.ةيدبألاةايحلانهلاونونهسوفنءافشنممظعأةمحر

هذهرمأنمفرعنملَةَّـيِلَدْجَْملٱىَعْدُتيِتَّـلٱُمَيْرَم
١٥:٤١سقرمو٦١و٢٧:٥٧ىّتمو(انهركُذامىوسةأرملا
٢٠:١٤و١٩:٢٥انحويو٥٥و٢٣:٤٩اقوليفو١٦:٩و٤٧و
ةديدشةيناطيشةوقنمتذقنُأاهنأكلذةصالخو.)١٥و

يفهتمدخوحيسملاتعبتاهنأونيطايشةعبسةوقباهنعربع
اهنأوميلشروأىلإريخألاهرفسيفهتقفاراهنأوليلجلا
انحويوعوسيمأويهبيلصلاىلعحيسملامالآتدهاش
ىلإىتأنملوأنمتناكاهنأوحيسملانفدتدهاشاهنأو
ربقلاتدجواملاهنأوبيطلاةلماحدحألامويحابصربقلا
ىلإامهعمتعجروانحويوسرطبتربخأوتعجرًاغراف
يكبتتناكامدنعاهنأوامهفارصنادعبكلانهتيقبوربقلا
.هعمتملكتوًايححيسملاتأرربقلاىلع

ةداهشانهاذهركُذَنيِطاَيَشُةَعْبَساَهْنِمَجَرَخ
ىلعةيرقاهيلإتبسنيتلالدجملاو.حيسملاةوقةمظعب
وألايمأةثالثوحندمأىلعةيربطةريحبنميبرغلائطاشلا
يفةريقحةيرقلزتمليهوةيربطةنيدمنمةعاسةفاسم
.)١٥:٣٩ىّتمحرشلارظنا(اهعضوم

ُرَخُأَو،ُةَّـنَسوُسَو،َسُدُوريِهِليِكَويِزوُخُةَأَرْمٱاَّـنَوُيَو«٣
.»َّـنِِهلاَوْمَأْنِمُهَنْمِدَْخيَّـنُكٌتَاريِثَك

نمتناكاهنإفةمايقلاربخيفًاضيأتركذاَّـنَوُي
صتاينغلانمتناكاهنأحجرألاو.بايطألاتالماح
٢٤:١٠.

سابيتنأسدوريهليكويأَسُدوُريِهِليِكَويِزوُخ
حيسملايفشيذلاكلملامداخمهضعبهنظ.ليلجلايلاو
نمناكو.)٥٤-٤:٤٦انحوي(»ُهُّلُكُهُتْيَبَوَوُهَنَمآَف«هنبا
موحانرفكناكس

.انهالإركذُتملةأرملاهذهُةَّـنَسوُسَو
نهؤامسأفرعتملنإوتاريثكلاءالؤهفٌتاَريِثَكُرَخُأَو
.)٢٧:٥٥ىّتم(ءامسلايفباوثوركذنهلضرألاىلع

ريغوةوسكوماعطنمهيلعنقفنييأُهَنْمِدَْخيَّـنُك
.ةيدسجلاتاجاحلانمكلذ

١٥ىلإ٤ععرازلالثم

اوُءاَجَنيِذَّـلٱَنِمًاضْيَأٌريِثَكٌعَْمجَعَمَتْجٱاَّـمَلَف٤«١٥-٤
.ُهَعْرَزَعَرْزَيِلُعِراَّـزلٱَجَرَخ٥:ٍلَثَمِبَلاَق،ٍةَنيِدَمِّـلُكْنِمِهْيَلِإ
ُهْتَلَكَأَوَساَدْنٱَفِ،قيِرَّـطلٱَىلَعٌضْعَبَطَقَسُعَرْزَيَوُهاَميِفَو
َّـفَجَتَبَناَّـمَلَف،ِرْخَّـصلٱَىلَعُرَخآَطَقَسَو٦.ِءاَمَّـسلٱُروُيُط
يفُرَخآَطَقَسَو٧.ٌةَبوُطُرُهَلْنُكَتَْملُهَّـنَأل ،ِكْوَّـشلٱِطَسَوِ
يفُرَخآَطَقَسَو٨.ُهَقَنَخَوُكْوَّـشلٱُهَعَمَتَبَنَف ِضْرَألٱِ
ِحلاَّـصلٱ

َ
مثَعَنَصَتَبَناَّـمَلَف،ِة

ََ
:ىَداَنَواَذٰهَلاَق.ٍفْعِضَةَئِمًار

لَفِعْمَّـسلِلِناَنُذُأُهَلْنَم
ْ
اَم:ُهُذيِمَالَتُهَلَأَسَف٩.!ْعَمْسَي

ملٱاَذٰهَنوُكَيْنَأىَسَع
ْنَأَيِطْعُأْدَقْمُكَل:َلاَقَف١٠.؟ُلَثَْ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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لِلاَّـمَأَو،ِهللاٱِتوُكَلَمَراَْرسَأاوُفِرْعَت
ْ
ْمَُّـهنِإىَّـتَح،ٍلاَثْمَأِبَفَنيِقاَب

َوُهاَذٰهَو١١.َنوُمَهْفَيَالَنيِعِماَسَو،َنوُِرصْبُيَالَنيِِرصْبُم
ملٱ
ُمُهِقيِرَّـطلٱَىلَعنيِذَّـلٱَو١٢،ِهللاٱُمَالَكَوُهُعْرَّـزلٱ:ُلَثَْ
لٱُعِزْنَيَوُسيِلْبِإِيتْأَيَّـمُثَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱ

ْ
هبوُلُقْنِمَةَمِلَك َّـالَئِلِْمِ

ىَتَمَنيِذَّـلٱُمُهِرْخَّـصلٱَىلَعَنيِذَّـلٱَو١٣.اوُصُلْخَيَفاوُنِمْؤُي
لٱَنوُلَبْقَياوُعِمَس

ْ
َهلَسْيَلِءَالُؤٰهَو.ٍحَرَفِبَةَمِلَك

ُ
،ٌلْصَأْم

يفَو،ٍنيِحَىلِإَنوُنِمْؤُيَف يِذَّـلٱَو١٤.َنوُّدَتْرَيِةَبِرْجَّـتلٱِتْقَوِ
َنوُقِنَتْخَيَفَنوُبَهْذَيَّـمُث،َنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱُمُهِكْوَّـشلٱَْنيَبَطَقَس
حلٱِموُُمهْنِم

ْ
هتاَّـذَلَواَهاَنِغَوِةاََي مثَنوُجِضْنُيَالَو،اَِ

ََ
يِذَّـلٱَو١٥.ًار

يف جلٱِضْرَألٱِ
ْ

لٱَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱَوُهِةَدِّـَي
ْ

يفاََهنوُظَفْحَيَفَةَمِلَك ِ
لَق
ْ

.ِ»ْربَّـصلٱِبَنوُرِمْثُيَوٍحِلاَصٍدِّـيَجٍب
،٤:١٠سقرمو١٣:١٠ىّتم،٤:٢سقرمو١٣:٣ىّتم
٤:١٤سقرمو١٣:١٨ىّتم،٤:١٢سقرمو٦:٩ءايعشإ

-١٣:٣ىّتم(حرشلايفلثملااذهىلعمالكلاقبسدق
نيبريبكقرفنمسيلو)٢٠-٤:٣سقرمو٢٣-١٨و٨
انهاقولركذيملهنكللثملااذهيفاقولمالكوىّتممالك
عضوميفاهنمنينثاركذامنإىّتماهركذيتلالاثمألاةيقب
.)٢١-١٣:١٨صةريمخلالثمولدرخلاةبحامهورخآ

ىّتمحرشلارظنا()٨ع(خلاِعْمَّـسلِلِناَنُذُأُهَلْنَم
١١:٥(.

عرزلا»سادنا«هنأنيرخآلانيريشبلالوقىلعاقولداز
ةرجحملانكامألابىّتمهامسامو.قيرطلاىلععقويذلا
ةبرتنأهتصالخدحاوىنعملاو)٦ع(رخصلاباقولهامس
ددعلااذهيفاقولدازو.رخصقوفةقيقرتناكحمقلاكلذ
سقرموىّتمربعو.»ةبوطرهلنكيملهنال«ّفجعرزلانأ
هضعبعنصنأبةديجلاضرألايفعرُزيذلابصخنع
ع(رثكألاىلعرصتقافاقولامأنيثالثرخآونيتسرخآوةئم
امفطخيذلالثمللحيسملاريسفتيفىّتمىمسو.)٨
»ناطيشلا«سقرمهامسو»ريرشلا«بلقلايفعرزدق
سقرموىّتملاقامىلعاقولدازو.»سيلبإ«اقولهامسو
.)١٢ع(»اوصخليفاونمؤيالئل«هلوقفطخلاكلذةلعيف
ع(»نودتريةبرجتلاتقويفمهنأ«نيدترملايفاقوللاقو
ِوَأٌقيِضَثَدَحاَذِإَف«كلذنمًالدبىّتملاقو.)١٣
لٱِلْجَأْنِمٌداَهِطْضٱ

ْ
دازو.)١٣:٢١ىّتم(»ُرُثْعَيًالاَحَفِةَمِلَك

نمكوشلانيبطقسامريسفتيفىّتمهلاقامىلعاقول
.)١٤ع(»ةايحلاهذهتاذل«عرزلاقانتخابابسأ

ليئانثنبلقلثمكلذ)١٥ع(ٍحِلاَصٍدِّـيَجٍبْلَقيف
يذلاو.)١٧:٩لامعأ(نييريبلابولقو)١:٤٧انحوي(
.لقحلابروهكلذكبلقلاكلذلعج

ىّتمةراشبيفحيسملالوققفاوياذه)١٥ع(ِْربَّـصلٱِب
ملٱَىلِإُِربْصَييِذَّـلٱ«

:٢٤و١٠:٢٢ىّتم(»ُصُلَْخياَذٰهَفىَهَتْنُْ
١٣(.

١٨ىلإ١٦عقحلايعماسلهيبنت

طَغُيَوًاجاَِرسُدِقوُيٌدَحَأَسْيَلَو«١٦
ِّـ

َحتُهُعَضَيْوَأٍءاَنِإِبِهي
ْ

َت
.»َروُّنلٱَنوُلِخاَّـدلٱَرُظْنَيِل،ٍةَراَنَمَىلَعُهُعَضَيْلَب،ٍرِيَرس
١١:٣٣صو٤:٢١سقرمو٥:١٥ىّتم

.٢٥-٤:٢١سقرمو٥:١٥ىّتمحرشلارظنا

ُمَلْعُيَالٌموُتْكَمَالَو،ُرَهْظُيَالٌّيِفَخَسْيَلُهَّـنَأل«١٧
.»ُنَلْعُيَو
١٢:٢صو١٠:٢٦ىّتم

لاحلاىضتقمبسحاهرركيتلاحيسملالاوقأنماذه
سانلامهريعيناكنيحلسرلاةيزعتًانايحأهبدصقو
ريذحتلاًانايحأو)١٠:٢٦ىّتم(مهيلعنوبذكيومهنورقتحيو
بولقيفهزنكيناكامًانايحأو.)١٢:٢اقول(ءايرلانم
امكسانللهونلعينأمهيلعبجوأيذلاقحلانملسرلا
هبىتأامو.ًامئادنالعإللًاريصقًاتقوًايفخناكاذهو.انه
نأيهوعرازلالثمةجيتنوه١٧و١٦نيددعلايفحيسملا
نأكلذوتايحورلانمهوفرعاممهلامعتسابمهبلاطيهللا
رونلاكلذباوئيضينأوةفرعملاكلترونيفةسادقلاباوكلسي
هميلعتهذيمالتيفخينأحيسملادصقيملف.مهريغداشرإل
.نيينثولاةفسالفدصقامكملاعلانع

ْنَمَو،ىَطْعُيَسُهَلْنَمَّـنَأل!َنوُعَمْسَتَفْيَكاوُرُظْنٱَف«١٨
.»ُهْنِمُذَخْؤُيُهَلُهُّنُظَييِذَّـلٱَفُهَلَسْيَل

ىلعةيلوؤسملاحيسملارصقيملَنوُعَمْسَتَفْيَكاوُرُظْنٱ
ىلعاهعقوألبةملكلابمهتادانمنأشيفنيريشبلا
ةسمخبموقتةلوبقملاةيفيكلاوعمسلاةيفيكيفنيعماسلا
:رومأ
.اوسنياليكللمأتلاوءاغصإلاباوعمسينأ.١
.ناسنإالهللاملكتملانألعضاوتلاوراقولاباوعمسينأ.٢
.سدقلاحورللةالصلامهميدقتعماوعمسينأ.٣
.سدقلاحورللةالصلامهميدقتعماوعمسينأ.٤
.لاحلايفرمألكيفاوعيطينأدصقاوعمسينأ.٥
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ًالوأهلاقفًارارماذهحيسملالاقىَطْعُيَسُهَلْنَمَّـنَأل
هلاقو.كلانههريسفترمو)١٣:١٢ىّتم(عرازلالثمعم
لثمعمًاثلاثهلاقو.)٢٥:٢٩ىّتم(تانزولالثمعمًايناث
عمسيذلا»هلنم«هلوقىنعمو.)١٩:٢٦اقول(ءانمألا
»هلسيلنم«ىنعمو.هاضتقمبلمعوهمهفوميلعتلا
.عمسيملهنأكىتحعمسامبعفتنيمليذلا

هسفنعدخينمىلعانهمالكلاخلاُهَلُهُّنُظَييِذَّـلٱَف
ريثأتلانودبهلفاكةملكلاعمسدرجمنأهداقتعاب
هدفتملاذإهذهفةيلقعلاةفرعملاوههلهنظييذلاو.يحورلا
.هنمتذخُأاهنأّدعت

٢١ىلإ١٩عهيلإهتوخإوعوسيمأءيجم

اوُلِصَيْنَأاوُرِدْقَيَْملَو،ُهُتَوْخِإَوُهُّمُأِهْيَلِإَءاَجَو١٩«٢١-١٩
جلٱِبَبَسِلِهْيَلِإ

ْ
َنوُفِقاَوَكُتَوْخِإَوَكُّمُأ:ُهُوَربْخَأَف٢٠.ِعَْم

ُمُهِيتَوْخِإَويِّـمُأ:َباَجَأَف٢١.َكْوَرَيْنَأَنوُديِرُيًاجِراَخ
هبَنوُلَمْعَيَوِهللاٱَةَمِلَكَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱ .»اَِ
٣:١سقرمو١٢:٤٦ىّتم

٥٠-١٢:٤٦ىّتمحرشلايفكلذىلعمالكلاقبس
.٣٥-٣:٣١سقرمو

هذهركذو.١٣:٥٥ىّتماهركذفعوسيةوخإءامسأامأ
بعشللعوسيميلعتامهركذلبقسقرموىّتمةثداحلا
ركذيملاقولنأحجرألاو.كلذدعباقولاهركذولاثمألاب
ركذاقوللعلو.امهاركذامكاهعوقوبيترتىلعثداوحلا
)١٨ع(نوعمستفيكاورظنا«هلوقلًاريسفتانهةثداحلاهذه
هللاةملكنوعمسي«هلوقب)٢١ع(يفةيفيكلاكلتنابأو
»هللاةملك«اقولةراشبيفحيسملاهامسامف.»اهبنولمعيو
سقرمةراشبيفهامسو»يبأةئيشم«ىّتمةراشبيفهامس
نيريشبلامهلأسدقلاحورلانأىلعلدياذهو»هللاةئيشم«
.هتدارإنالعإهللاةملكاوربتعينأ

٢٥ىلإ٢٢عرحبلاوةفصاعلاعوسينيكست

يفَو«٢٢ َلاَقَف،ُهُذيِمَالَتَوَوُهًةَنيِفَسَلَخَدِماَّـيَألٱِدَحَأِ
َهل
ُ

لٱِْربَعَىلِإُْربْعَنِل:ْم
ْ
.»اوُعَلْقَأَف.َِةْريَحُب

٤:٣٥سقرمو٨:٢٣ىّتم

يف نكلوىّتمكلذكوتقولااقولنيعيملِماَّـيَألٱِدَحَأِ
عرازلالثمبهيفملكتيذلامويلاءاسمهنأبحرصسقرم
.)٤:٣٥سقرم(لاثمألانمهريغو

ىلإيبرغلاليلجلاةريحببناجنمزجنليأُْربْعَنِل
.يقرشلابناجلا

يفٍحيِرُءْوَنَلَزَنَف.َماَنَنوُرِئاَسْمُهاَميِفَو«٢٣ لٱِ
ْ
،َِةْريَحُب

يفاوُراَصَوًءاَمَنوُئِلَتْمَياوُناَكَو .»ٍرَطَخِ

:٨ىّتم(حرشلايفاهلكةثداحلاهذهىلعمالكلاقبس
اذهلبقاقولركذو.)٤١-٤:٣٥سقرمو٢٧-٢٣و١٨
جارخإوىضرملاءافشىلعهتوقنيبتيتلاحيسملاتازجعم
ناطلسنيبتةزجعمانهركذو.ىتوملاةماقإونيطايشلا
.يداملاملاعلاىلعحيسملا

.)٤:٣٨سقرم(»ةداسوىلع«هلوقسقرمدازَماَن
.ةريحبلايقرشيتلاتامكألانميأٍحيِرُءْوَنَلَزَن
ىلععقتتناكجاومألانأىنعملاًءاَمَنوُئِلَتْمَياوُناَك

نماهيفتفلأاملقثنمقرغلارطخيفاهلعجتوةنيفسلا
.ءاملا

لَعُماَي:َنيِلِئاَقُهوُظَقْيَأَواوُمَّـدَقََت٢٤«٢٤،٢٥
ِّـ

لَعُماَي،ُم
ِّـ

،ُم
ملٱَجُّوَمَتَوَحيِّـرلٱَرَهَتْنٱَوَماَقَف.!ُكِلَْهناَنَّـنِإ

َراَصَواَيَهَتْنٱَف،ِءاَْ
َهلَلاَقَّـمُث٢٥.ٌءوُدُه

ُ
اوُبَّـجَعَتَواوُفاَخَف؟ْمُكُناَميِإَنْيَأ:ْم

ملٱَوًاضْيَأَحاَيِّـرلٱُرُمْأَيُهَّـنِإَف؟اَذٰهَوُهْنَم:ْمُهَنْيَباَميِفَنيِلِئاَق
َءاَْ

.»!ُهُعيِطُتَف

كلهناّنأمهلوقعمراركتلااذهلديُمِّـلَعُماَي،ُمِّـلَعُماَي
كلذيفدبالو.قرغلانمفوخلاديدشيفاوناكمهنا
لاقرخآلاوًائيشلاقذيمالتلادحأنأنمبيهرلاتقولا
.مهتنسلأنعنوريشبلاهلقنامفلتخااذهلورخآًائيش

نمحيسملاهلاقامضعبىّتمركذَحيِّـرلٱَرَهَتْنٱَوَماَقَف
رصتقاوحيرلارهتنانألبقذيمالتللءازعلاوخيبوتلاتاملك
حجرألافكلذدعبذيمالتللهلاقامركذىلعاقولوسقرم
.هدعبوراهتنالالبقكلذبمهبطاخهنأ

٣٩ىلإ٢٦عةردجنونجمنمنوئيجللاجارخإ

جلٱِةَروُكَىلِإاوُراَسَو«٢٦
ْ

َلِباَقُمَيِهيِتَّـلٱَنيِّـيِرََد
جلٱ
ْ

.»ِليَِل
٥:١سقرمو٨:٢٨ىّتم

دحأةردجتناكيتلادالبلايأَنيِّـيِرَدَْجلٱِةَروُك
.»ندملارشعلا«ًاضيأىمستواهندم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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بتكاقولنأىلعديدحتلااذهلديِليِلَْجلٱَلِباَقُم
هذهىلعمالكلاقبسدقو.دوهيللالبناجأللهليجنإ
-٥:١سقرمو٩:١و٣٤-٨:٢٨ىّتم(حرشلايفةزجعملا

٢٠(.

ملٱَنِمٌلُجَرُهَلَبْقَتْسٱِضْرَألٱَىلِإَجَرَخاَّـَملَو«٢٧
َناَكِةَنيِدَْ

لَيَالَناَكَو،ٍليِوَطٍناَمَزُذْنُمُنيِطاَيَشِهيِف
ْ
ُميِقُيَالَوًابْوَثُسَب

يف يفْلَبٍتْيَبِ لٱِ
ْ
.»روُبُق

دحاوركذىلعاقولوسقرمرصتقاٌلُجَرُهَلَبْقَتْسٱ
رثكأًاروهشمناكامهدحأنأرهاظلاونينثاركذىّتمنكلو
.يناثلانم

ةنيدملاكلتلهأنمناكلجرلاكلذنإِةَنيِدَْملٱَنِم
هذهو.روبقلانيبًانكاسناكحيسملالبقتسانيحهنكل
نألةردجالئطاشلابرقةسجرجوأةسرجيهةنيدملا
.ةريحبلانمتاعاسثالثدمأىلعتناكةردج

ىلعةلالدهريغنوداقولكلذركذٍليِوَطٍناَمَزُذْنُم
.هنونجنمأربينألمأمدعوناسنإلاكلذءاقشطرف

راشأفسقرمامأواقولالإكلذركذيملًابْوَثُسَبْلَيَال
.)٥:١٥سقرم(ًاسبالناكءافشلادعبهلوقبكلذىلإ

َلاَقَوُهَلَّـرَخَوَخََرصَعوُسَيىَأَراَّـمَلَف٢٨«٣١-٢٨
لٱِهللاٱَنْبٱُعوُسَياَيَكَلَوِيلاَمٍ:ميِظَعٍتْوَصِب

ْ
طَأ!ِّـِيلَع

ْ
ُبُل

َجُرَْخيْنَأَسِجَّـنلٱَحوُّرلٱَرَمَأُهَّـنَأل٢٩.يِنَبِّـذَعُتَالْنَأَكْنِم
َطِبُرْدَقَو،ُهُفَطَْخيَناَكٍريِثَكٍناَمَزُذْنُمُهَّـنَأل.ِناَسْنِإلٱَنِم
َنِمُقاَسُيَوَطُبُّرلٱُعَطْقَيَناَكَو،ًاسوُرَْحمٍدوُيُقَوٍلِسَالَسِب
لٱَىلِإِناَطْيَّـشلٱ

ْ
:َلاَقَف؟َكُمْسٱاَم:ُعوُسَيُهَلَأَسَف٣٠.يِرَاَرب

ْنَأِهْيَلِإَبَلَطَو٣١.ِهيِفْتَلَخَدًَةريِثَكَنيِطاَيَشَّـنَأل.ُنوُئَِجل
هلٱَىلِإِباَهَّـذلٱِبْمُهَرُمْأَيَال

َْ
.»ِةَيِوا

٢٠:٣ايؤرو١٠:٧ةيمور

ْهلٱَىلِإ
َ
منهجوأةكلاهلاحاورألانجسيأ)٣١ع(ِةَيِوا

.نيطايشلانكسم

يفىَعْرَتٍَةريِثَكَريِزاَنَخُعيِطَقَكاَنُهَناَكَو«٣٢ جلٱِ
ْ
،ِلََب

َهلُنَذْأَيْنَأِهْيَلِإاوُبَلَطَف
ُ

َهلَنِذَأَف،اَهيِفِلوُخُّدلٱِبْم
ُ

.»ْم

.نيفلأوحنريزانخلاكلتنأسقرملاقٍةَريِثَكَريِزاَنَخ
يف ةيلبجةريحبلايقرشيتلاضرألالكِلَبَْجلٱِ

نيبةيدوألايفامإواهحوفسىلعامإىعرتتناكريزانخلاف
.اهلابجسوؤر

يفْتَلَخَدَوِناَسْنِإلٱَنِمُنيِطاَيَّـشلٱِتَجَرَخَف«٣٣ ِ
خلٱ
ْ
لٱَعَفَدْنٱَف،ِريِزاََن

ْ
جلٱَىلَعْنِمُعيِطَق

ْ
لٱَىلِإِفُْر

ْ
َِةْريَحُب

.َ»قَنَتْخٱَو

يفْتَلَخَد ريزانخلايفتلخدفيكملعنالِريِزاَنَْخلٱِ
اهلوخدنأانهليقاممملعنامنإحاورألارومأانتفرعمرصقل
ىرتعااذإهنأمولعملانموريزانخللميظعفوخببسناك
ملاهريغوليخلاوأرقبلاكمئاهبلانمةريثكةعامجفوخلا
.كالهلاىلإعرستلبلعفتاذامكردت

نيطايشلالبقنمتجتنيتلاررضلاةمظعَقَنَتْخٱَو
نيلجروأًالجرحيسملاذاقنإومهتسارشومهترثكىلعلدت
.هتوقوهتمحرىلعلديمهنم

اوُبَهَذَواوُبَرَهَناَكاَمُةاَعُّرلٱىَأَراَّـمَلَف٣٤«٣٧-٣٤
يفاُوَربْخَأَو ملٱِ

يفَوِةَنيِدَْ .ىَرَجاَماْوَرَيِلاوُجَرَخَف٣٥،ِعاَيِّـضلٱِ
ُنيِطاَيَّـشلٱِتَناَكيِذَّـلٱَناَسْنِإلٱاوُدَجَوَفَعوُسَيَىلِإاوُءاَجَو
،َعوُسَيْيَمَدَقَدْنِعًاسِلاَجًالِقاَعَوًاسِبَالُهْنِمْتَجَرَخْدَق
َصَلَخَفْيَكاْوَأَرَنيِذَّـلٱًاضْيَأْمَُهَربْخَأَف٣٦.اوُفاَخَف
ملٱ
جلٱِةَروُكِروُهُْمجُّلُكِهْيَلِإَبَلَطَف٣٧.ُنوُنْجَْ

ْ
ْنَأَنيِّـيِرََد

َةَنيِفَّـسلٱَلَخَدَف.ٌميِظَعٌفْوَخْمُهَاَرتْعٱُهَّـنَأل،ْمُهْنَعَبَهْذَي
.»َعَجَرَو
١٦:٣٩لامعأو٨:٣٤ىّتم

نونجملاىتأنيأنماقولركذيمل)٣٥ع(ًاسِبَال
.اهايإهوطعألسرلانأحجرألاوبايثلاب

الإكلذركذيمل)٣٥ع(َعوُسَيْيَمَدَقَدْنِعًاسِلاَج
لبقناكهنألهريغتةمظعىلعلديكانههسولجواقول
هتبغروحيسمللهتبحموهركشىلعوسانلانمبرهيكلذ
.هميلعتيف

ُنيِطاَيَّـشلٱُهْنِمْتَجَرَخيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱاَّـمَأ٣٨«٣٨،٣٩
٣٩:ًالِئاَقُهَفََرصَعوُسَيَّـنِكٰلَو،ُهَعَمَنوُكَيْنَأِهْيَلِإَبَلَطَف
َوُهَوىَضَمَف.َكِبُهللاٱَعَنَصْمَكِبْثِّـدَحَوَكِتْيَبَىلِإْعِجْرٱ
يفيِداَنُي ملٱِ

لُكِةَنيِدَْ
ِّـ
.»ُعوُسَيِهِبَعَنَصْمَكِباَه

٥:١٨سقرم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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عوسيءابإىلعوانهروكذملانونجملابلطىّتمركذيمل
.)٥:١٩سقرم(حرشلانمّرماميفتركُذهبلطةباجإ

يف ةنيدمةنيدملاكلتنأحجرألا)٣٩ع(اَهِّـلُكِةَنيِدَْملٱِ
ىدانلجرلاكلذنأسقرملاقو.ةريحبلابرقةسرج
بجعأامف.ندملارشعلايأةروكلاكلتلكيفحيسملاب

هاجنهنإفًادجريصقتقويفنونجملاكلذلحيسملاعينص
سدقلاحورلابهرانأوهبلقددجوةريثكلانيطايشلانمهيف
.ليجنإلابريشبتللًادعتسمراصىتح

مدلاةفزانلاةأرملاءافشوسريايةنباةماقإ
٥٦ىل٤ع

جلٱُهَلِبَقُعوُسَيَعَجَراَّـَملَو٤٠«٥٦-٤٠
ْ

اوُناَكْمَُّـهنَألُعَْم
َءاَجْدَقُسُرِياَيُهُمْسٱٌلُجَراَذِإَو٤١.ُهَنوُرِظَتْنَيْمُهُعيَِمج
ملٱَسيِئَرَناَكَو

ْنَأِهْيَلِإَبَلَطَوَعوُسَيْيَمَدَقَدْنِعَعَقَوَفِعَمْجَْ
َهلٌةَديِحَوٌتْنِبُهَلَناَكُهَّـنَأل٤٢،ُهَتْيَبَلُخْدَي

َ
ْيَتَنْثٱُوْحَنا

يفْتَناَكَو،ًةَنَسَةََرشَع ملٱِلاَحِ
ُهْتََمحَزٌقِلَطْنُمَوُهاَميِفَف.ِتْوَْ

جلٱ
ْ

.»ُعوُُم
ْتَقَفْنَأْدَقَو،ًةَنَسَةََرشَعْيَتَنْثٱُذْنُمٍمَدِفْزَنِبٌةَأَرْمٱَو٤٣«
ألِلاَهِتَشيِعَمَّـلُك

َ
٤٤،ٍدَحَأْنِمىَفْشُتْنَأْرِدْقَتَْملَو،ِءاَّـبِط

حلٱيِفَف.ِهِبْوَثَبْدُهْتَسََملَوِهِئاَرَوْنِمْتَءاَج
ْ
ُفْزَنَفَقَوِلَا

جلٱَناَكْذِإَو!يِنَسََمليِذَّـلٱِنَم:ُعوُسَيَلاَقَف٤٥.اَهِمَد
ْ

ُعيَِم
طُبَلاَق،َنوُرِكْنُي

ْ
لَعُماَي:ُهَعَمَنيِذَّـلٱَوُسُر

ِّـ
جلٱ،ُم

ْ
ُعوُُم

َلاَقَف٤٦!يِنَسََمليِذَّـلٱِنَمُلوُقَتَو،َكَنوَُمحْزَيَوَكْيَلَعَنوُقِّـيَضُي
ْتَجَرَخْدَقًةَّـوُقَّـنَأُتْمِلَعِّـينَأل،ٌدِحاَويِنَسََملْدَق:ُعوُسَي
ملٱِتَأَراَّـمَلَف٤٧.يِّـنِم

َختَْملاََّـهنَأُةَأْرَْ
ْ
ًةَدِعَتْرُمْتَءاَجِفَت

،ُهْتَسََملٍبَبَسِّـيَألِبْعَّـشلٱِعيَِمجَماَّـدُقُهَْتَربْخَأَو،ُهَلْتَّـرَخَو
يفْتَئِرَبَفْيَكَو حلٱِ

ْ
َهلَلاَقَف٤٨.ِلَا

َ
ِكُناَميِإ.ُةَنْبٱاَييِقِث:ا

َءاَج،ُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبَو٤٩«.»ٍمَالَسِبيِبَهْذِا.ِكاَفَشْدَق
ملٱِسيِئَرِراَدْنِمٌدِحاَو

َال.َكُتَنْبٱِتَتاَمْدَق:ُهَلًالِئاَقِعَمْجَْ
ملٱِبِعْتُت

لَعُْ
ِّـ

ْنِمآ.ْفََختَال:ُهَباَجَأَوُعوُسَيَعِمَسَف٥٠.َم
لٱَىلِإَءاَجاَّـمَلَف٥١.ىَفْشُتَيِهَف،ْطَقَف

ْ
ًادَحَأْعَدَيَْملِتْيَب

طُبَّـالِإُلُخْدَي
ْ

٥٢.اَهَّـمُأَوِةَّـيِبَّـصلٱاَبَأَو،اَّـنَحوُيَوَبوُقْعَيَوَسُر
جلٱَناَكَو

ْ
لَيَواَهْيَلَعَنوُكْبَيُعيَِم

ْ
َْمل.اوُكْبَتَال:َلاَقَف.َنوُمِط

.ْتَتاَماََّـهنَأَنيِفِراَع،ِهْيَلَعاوُكِحَضَف٥٣.ٌةَمِئاَناَهَّـنِكٰلْتُمَت
جلٱَجَرْخَأَف٥٤

ْ
اَي:ًالِئاَقىَداَنَواَهِدَيِبَكَسْمَأَو،ًاجِراَخَعيَِم

يفْتَماَقَواَهُحوُرْتَعَجَرَف.يِموُقُةَّـيِبَص حلٱِ
ْ
ْنَأَرَمَأَف.ِلَا

َالوُقَيَالْنَأاَُمهاَصْوَأَف.اَهاَدِلاَوَتِهُبَف٥٦.َلُكْأَتِلىَطْعُت
،٩:٢٠ىّتم،٥:٢٢سقرمو٩:١٨ىّتم.»َناَكاَّـمَعٍدَحَأل
١١:١١انحوي،٥:٣٥سقرم،٦:١٩صو٥:٣٠سقرم
٩:٣٠و٨:٤ىّتم،١١:٤٣انحويو٧:١٤ص،١٣و
٥:٤٣سقرمو

-٩:١٨ىّتمحرشلانمرماميفهلككلذريسفترم
يفناتثداحلاناتاهتناكو.٤٣-٥:٢٢سقرمو٢٦
ناكو.نييسجرجلاضرأنمحيسملاعوجردعبموحانرفك
ركذو.ىّتمتيبيفةميلويفهيلإسريايىتأنيححيسملا
.ءايشأةثالثاقولدازو.٥:٢٩صيفةميلولاكلتاقول

.)٤٢ع(اهيدلاولةديحوتناكسريايتنبنأ)١(
وه»ينسملنم«حيسملالوقنعباجأيذلانأ)٢(
.هقالخأنمهملعناملسرطبنمعقوتيناكاذهو.سرطب
مهنأاوركنأعيمجلانأاقوللوقنمجتنتسننأنسحيالو
ىلإتعجراهنأحجرألانألكلذتركنأةأرملانأهوسمل
.اهمففوخلاوءايحلاقلغأوًالاحءارولا

عساتلاحاحصألا

٦ىلإ١عريشبتللرشعينثالاعوسيلاسرإ

لُسَوًةَّـوُقْمُهاَطْعَأَو،ََرشَعْيَنْثالٱُهَذيِمَالَتاَعَدَو«١
ْ

ًاناَط
.»ضاَرْمَأِءاَفِشَوِنيِطاَيَّـشلٱِعيَِمجَىلَع
٦:٧وخلا٣:١٣سقرمو١٠:١ىّتم

١١:١و٤٢-١٠:٥و٣٨-٩:٣٥ىّتمحرشلارظنا
ليلجلايفثلاثلاحيسملانالوجاذهو.١٣-٦:٦سقرمو
يفليقاممملعنو.هبهريغءابنإنمرصخأهباقولءابنإو
نورشبيىرقلايفلسرلالاجنيحهنأ)١١:١(ىّتمةراشب
.ندملايفًاضيأرشبيحيسملاناك

ةيهلإلاهتوقعوسيرهظأخلاًاناَطْلُسَوًةَّـوُقْمُهاَطْعَأ
ًالضفتازجعملالمعىلعةردقهريغهئاطعإبةدودحملاريغ
.اهلمعبرهظأامىلع

مهتوقومهترثكتناكامهمِنيِطاَيَّـشلٱِعيَِمجَىلَع
.مهتسارشو

ملٱاوُفْشَيَوِهللاٱِتوُكَلَمِباوُزِرْكَيِلْمُهَلَسْرَأَو«٢
.»ىَضْرَْ

٩و١٠:١صو٦:١٣سقرمو٨و١٠:٧ىّتم

امنإومهألامهلمعكلذناكِهللاٱِتوُكَلَمِباوُزِرْكَيِل
.اهناطلسومهتزاركقدصىلعًاليلدىضرملاءافشناك
.)٦:٧سقرم(نينثانينثاذيمالتلاعوسيلسرأو

َهلَلاَقَو«٣
ُ

َحتَال:ْم
ْ

ًادَوْزِمَالَوًاصَعَالِ،قيِرَّـطلِلًائْيَشاوُلِم
لِلُنوُكَيَالَو،ًةَّـضِفَالَوًازْبُخَالَو

ْ
.»ِناَبْوَثِدِحاَو

٢٢:٣٥و١٠:٤صو٦:٨سقرمو١٠:٩ىّتم
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َحتَال
ْ
ميلعتهلكاذهبحيسملادصقخلاًائْيَشاوُلِم

.هّفرتلاويويندلاهاجلامهبنجتومهتايرورضبعانتقالاهذيمالت
»طقفاصعريغ«هلوقباذهةلباقمنمجتنتسنًاصَعَال

مهلامبهذيمالتبهذينأدصقحيسملانأ)٦:٨سقرم(
عضيالفهلسيلنموهذخأيلفىصعهلنمفذئنيح
نينثاذخأيالفاصعهلنمواصعنعشيتفتلايفتقولا
.كلذىلإةجاحلانمًاطايتحا

لَخَدٍتْيَبَّـيَأَو«٤
ْ
َكاَنُهْنِمَو،اوُميِقَأَكاَنُهَفُهوُمُت

.»اوُجُرْخٱ
٦:١٠سقرمو١٠:١١ىّتم

نمفيوطتلانعهذيمالتحيسملاهنيملاوُميِقَأَكاَنُه
نعمهاهنلبىضرملاءافشوريشبتلاةيغبرخآىلإتيب
تقولاةعاضإنممهلعنمكلذو.ماعطلالجألنالوجلا
.ةيدسجلاتاذللاوةيويندلاتارايزلاب

لِتْنِماوُجُرْخٱَفْمُكُلَبْقَيَالْنَمُّلُكَو«٥
ْ

ملٱَك
،ِةَنيِدَْ

لٱاوُضُفْنٱَو
ْ

.»ْمِهْيَلَعًةَداَهَشْمُكِلُجْرَأْنَعًاضْيَأَراَبُغ
١٣:٥١لامعأو١٠:١٤ىّتم

اوعقوتينأهذيمالتكلذبعوسيملعْمُكُلَبْقَيَالْنَم
،مهتمواقمومهمالكبيذكتسانلانم

نوضفرينيذلانأهبدصقزاجمكلذَراَبُغْلٱاوُضُفْنٱَو
هنأو.مهبولقةواسقيفنوكرتيونيينثولاكنوبسُحيمهمالك
اذإمهرمأنمةيلوؤسملانمءيشلسرلاىلعىقبيال
.اوكله

يفَنوُزاَتَْجياوُناَكاوُجَرَخاَّـمَلَف«٦ َنوُِّـرشَبُيٍةَيْرَقِّـلُكِ
يفَنوُفْشَيَو .»ٍعِضْوَمِّـلُكِ
٥:١٣سقرم

)٦:١٢سقرم(ةبوتلاباوزركمهنإسقرملاقَنوُِّـرشَبُي
يرورضطرشةبوتلانألليجنإلابريشبتلانمءزجكلذو
.ةيليجنإلاتاكربلالاونل

يف يف...ٍةَيْرَقِّـلُكِ ناكملكيفيأٍعِضْوَمِّـلُكِ
ىضرملانونهدياوناكمهنأكلذىلعسقرمدازوهولخد
.مهءافشاودصقامدنعتيزلاب

٩ىلإ٧عسدوريهبايترا

َناَكاَمِعيِمَجِبِعْبُّرلٱُسيِئَرُسُدُوريِهَعِمَسَف٧«٩-٧
َنِمَماَقْدَقاَّـنَحوُيَّـنِإ:َنوُلوُقَياوُناَكًامْوَقَّـنَألَباَتْرٱَو،ُهْنِم
َنِمًاّيِبَنَّـنِإ:َنيِرَخآَو.َرَهَظاَّـيِليِإَّـنِإ:ًامْوَقَو٨.ِتاَوْمَألٱ
لٱ
ْ
.ُهَسْأَرُتْعَطَقاَنَأاَّـنَحوُي:ُسُدُوريِهَلاَقَف٩.َماَقِءاَمَدُق
طَيَناَكَو!اَذٰهَلْثِمُهْنَعُعَمْسَأيِذَّـلٱاَذٰهَوُهْنَمَف

ْ
ْنَأُبُل

.»ُهاَرَي
٢٣:٨ص،٦:١٤سقرمو١٤:١ىّتم

٢٩-٦:١٤سقرمو١٢-٤:١ىّتمحرشلارظنا
نكلوةقيقحكلذكناكوهِعْبُّرلٱُسيِئَرُسُدوُريِه

لثميفسانلاةداعىلعًايرجًاماركإًاكلمهامسسقرم
برقيناطلسهلوريبكلاسدوريهنباناكهنأىلعكلذ
.كلملاناطلسنم

نملوقلااذهلصأناكخلاَنوُلوُقَياوُناَكًامْوَقَّـنَأل
دانسإالبةنسلألاهتلقانتمثاقولوىّتملاقامىلعسدوريه
سدوريهبايتراوءامظعلالاوقألقنيفسانلاةداعكهيلإ
.مهفواخمجييهتونيبنذملابولققالقإىلعريمضلاةوقلنايب

مليذلاايليإنيبسانلازّيم)٨ع(َرَهَظاَّـيِليِإَّـنِإ
انحويو.)٢:١١كولم٢(ءامسلاىلإًايحلقنامنإتمي
نأورهظلوألانأمهلوقباوتامنيذلاءابينألاونادمعملا
.تاومألانماوماقنيرخآلا

ديحولاأبنلااذه)٩ع(ُهَسْأَرُتْعَطَقاَنَأاَّـنَحوُي
انكو.نادمعملاانحويتومءابنأنماقولهبءاجيذلا
رئاسنمرثكأانحويتومىلعمالكلايفوتسينأعقوتن
لدف.مهنمرثكأهتدالوىلعمالكلاىفوتساهنألنيرشبلا
هنوكةهجنمانحويخيراتةيمهأربتعاهنأكلذيفهراصتخا
انحويرمأنمهريغباذهدعبهفيملوهدهاشوحيسملاقباس
.ضرألاىلعحيسملاةايحبقلعتملاوههنابأامنأل

ناكرمامكموقلاهلاقاملعل)٩ع(اَذٰهَوُهْنَم
.اذهسدوريهلاؤسلًاباوج

.تازجعملانمحيسملاهاتأاميأاَذٰهَلْثِم
نمءيشةيؤريفهتبغرلكلذُهاَرَيْنَأُبُلْطَيَناَك

ىلعلصحيملفهتدهاشمبهفوخوهبايتراةلازإلوهتازجعم
.١٢-٢٣:٦صحيسملابلصموييفالإكلذلةصرف

ةّيربلاىلإمهعمحيسملاباهذوذيمالتلاعوجر
١٧ىلإ١٥عفالآلاةسمخلاهعابشإو

،اوُلَعَفاَمِعيِمَجِبُهُوَربْخَأُلُسُّرلٱَعَجَراَّـَملَو١٠«١٧-١٠
ِملٍءَالَخٍعِضْوَمَىلِإًادِرَفْنُمَفََرصْنٱَوْمُهَذَخَأَف

َ
ىَّـمَسُتٍةَنيِد
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جلٱَف١١.اَدْيَصَتْيَب
ْ

ْمُهَمَّـلَكَوْمُهَلِبَقَف،ُهوُعِبَتاوُمِلَعْذِإُعوُُم
ملٱَو،ِهللاٱِتوُكَلَمْنَع

َأَدَتْبٱَف١٢.ْمُهاَفَشِءاَفِّـشلٱَىلِإَنوُجاَتْحُْ
جلٱِفِْرصٱ:ُهَلاوُلاَقَوََرشَعاَنْثالٱَمَّـدَقَتَف.ُليِمَيُراَهَّـنلٱ

ْ
َعَْم

لٱَىلِإاوُبَهْذَيِل
ْ
،ًاماَعَطاوُِدَجيَواوُتيِبَيَفاَنْيَلاَوَحِعاَيِّـضلٱَوىَرُق

يفاَنُهٰهاَنَّـنَأل َهلَلاَقَف١٣.ٍءَالَخٍعِضْوَمِ
ُ

ْمُتْنَأْمُهوُطْعَأ:ْم
ٍةَفِغْرَأِةَسَْمخْنِمُرَثْكَأاَنَدْنِعَسْيَل:اوُلاَقَف.اوُلُكْأَيِل
لُكِبْعَّـشلٱاَذِٰهلًاماَعَطَعاَتْبَنَوَبَهْذَنْنَأَّـالِإ،ِْنيَتَكَمَسَو

ِّـ
.ِه

:ِهِذيِمَالَتِلَلاَقَف.ٍلُجَرِفَالآِةَسَْمخَوْحَناوُناَكْمَُّـهنَأل١٤
اوُأَكْتَأَواَذَكٰهاوُلَعَفَف١٥.َنيِسَْمخَنيِسَْمخًاقَرِفْمُهوُئِكْتَأ
جلٱ
ْ

خلٱَةَفِغْرَألٱَذَخَأَف١٦.َعيَِم
ْ

ُهَرَظَنَعَفَرَو،ِْنيَتَكَمَّـسلٱَوَةَسَْم
اوُمِّـدَقُيِلَذيِمَالَّـتلٱىَطْعَأَوََّـرسَكَّـمُث،َّـنُهَكَراَبَوِءاَمَّـسلٱَوْحَن
لِل
ْ

ْمُهْنَعَلَضَفاَمَعِفُرَّـمُث.ًاعيَِمجاوُعِبَشَواوُلَكَأَف١٧.ِعْمَج
لٱَنِم

ْ
.»ًةَّـفُقَةََرشَعاَتَنْثٱِ:َرسِك

٦:٣٥سقرمو١٤:١٥ىّتم،١٤:١٣ىّتم،٦:٣٠سقرم
٥و٦:١انحويوخلا

.٤٤-٦:٣٠سقرمو٢١-١٤:١٣ىّتمحرشلارظنا
.ءاقفريأ)١٠ع(ْمُهَذَخَأَف
ربلايفمأكلذناكرحبلايفأاقولنيبيملَفََرصْنٱَو

.رحبلايفناكهنأرئاشبلارئاسنمفرعننكل
ِملٍءَالَخٍعِضْوَم

َ
ّداضتالو.ةنيدملاكلتلعباتيأٍةَنيِد

عضوملااوكرتامدعبمهنأسقرملوقوانهاقوللوقنيب
ةزجعملانأحجرألاف.)٦:٤٥سقرم(اديصتيبىلإاوبهذ
اهلعباتاديصتيبيقرشلهسيفتناكانهةروكذملا
ةنيفسلااولخدذيمالتلانأو.ةحيطبلالهسمويلاىمسي
ةيربطةريحبيفًاريغصًاجيلخاوربعييكلةزجعملادعب
.اديصتيبنيدصاق

ىلعوئطاشلابرقةنيدملاهذهتناكاَدْيَصَتْيَب
ةيرقاهرمألوأيفتناكوةريحبلانميقرشلالامشلا

اهيفىنبامةرثكلةنيدمعبرلاسيئرسبليفاهلعجةريغص
دقو.روطاربمألاةنباايلوجلًاماركإسايلوجاهامسواهنيزو
ندرألارهنيبناجىلعتينُبةنيدملاكلتناضعبلابهذ
اهدحأنيمسقةنيدملانوكتبهذملااذهىلعوهبصمدنع
يبرغيناثلاوةزجعملالحمبرقيقرشدحاولافرخآلاربع
ةراشبيفو)٦:٤٥سقرم(سقرمةراشبيفركُذيذلاوهو
.)٦:١٦انحوي(انحوي

بلطوبعتدقذئنيحعوسيناك)١١ع(ْمُهَلِبَقَف
ربلاىلعًايراجهقبسيذلاعمجلادهاشاملنكلدارفنالا
.هاضرمىفشوهملعوهيلعننحت

.بورغلاىلإسمشلاليمتيأ)١٢ع(ُليِمَيُراَهَّـنلٱ
كانهناكو.ناكسلانملاخيأٍءَالَخٍعِضْوَم

.)٦:١٠انحوي(ريثكبشع

نمتناكةفغرألاكلتنإانحويلاق)١٣ع(ٍةَفِغْرَأ
.كلانهمالغنماهورتشاذيمالتلانأوريعشلا

ليبسىلعكلذسقرمركذَعاَتْبَنَوَبَهْذَنْنَأَّـالِإ
اوعبشينأمهناكمإمدعنايبوهودحاوىنعملاوماهفتسالا
لوقكلذىلعانحويوسقرمدازو.ميظعلاعمجلاكلذ
ًائيشدحاولكاوطعيلرانيديتئمىلإنوجاتحيمهنإذيمالتلا
.ماعطلانمًاريسي

َءاَسِّـنلٱاَدَعاَم«)١٤ع(ٍلُجَرِفَالآِةَسَْمخَوْحَن
.)١٤:٢١ىّتم(»َدَالْوَألٱَو

ءاكتالابعمجلارمأحيسملانإسقرموىّتملاقاوُأَكْتَأَو
كلذبعيمجلااورمأينأبلسرلارمأحيسملانأرهاظرمألاف
.ةغللكيفعئاشاذهلثمو

٢١ىلإ١٨عحيسملابسرطبفارتعا

ُذيِمَالَّـتلٱَناَكٍداَرِفْنٱَىلَعِّـيلَصُيَوُهاَميِفَو١٨«٢١-١٨
َهلَأَسَف.ُهَعَم

ُ
جلٱُلوُقَتْنَم:ْم

ْ
:اوُباَجَأَف١٩؟اَنَأِّـينِإُعوُُم

ملٱاَّـنَحوُي
لٱَنِمًاّيِبَنَّـنِإَنوُرَخآَو.اَّـيِليِإَنوُرَخآَو.ُناَدَمْعَْ

ْ
ِءاَمَدُق

َهلَلاَقَف٢٠.َماَق
ُ

َباَجَأَف؟اَنَأِّـينِإَنوُلوُقَتْنَم،ْمُتْنَأَو:ْم
طُب
ْ

اوُلوُقَيَالْنَأىَصْوَأَوْمُهَرَهَتْنٱَف٢١.ِهللاٱُحيِسَم:ُسُر
.»ٍدَحَألَكِلٰذ
ىّتم،٨و٧عو١٤:٢ىّتم،٨:٢٧سقرمو١٦:١٣ىّتم
١٦:٢٠ىّتم،٦:٦٩انحويو١٦:١٦

يشمرمأنمسقرموىّتمهركذامانهاقولكرت
.)٤٦و٦:٤٥سقرمو٣٦-١٤:٢٣ىّتم(ءاملاىلعحيسملا
ةعبرألاهعابشإواهتنباءافشهلأستهيلإةيناعنكلاةأرملانايتإو
سقرمو٣٨-١٥:٢١ىّتم(سرخألامصالاءافشوفالآلا
نييسيرفلاونييقودصلاريمخىلعهمالكو.)٣٧-٧:٢٤
يفىمعألاهئاربإو)٢١-٨:١٣سقرمو١٢-١٦:٤ىّتم(
.)٢٦-٨:٢٢سقرم(اديصتيب

١٦:١٣ىّتم(حرشلايفتايآلاهذهىلعمالكلارمدقو
.)٣١-٨:٢٧سقرمو٢١-

نييليجنإلانمدحأركذيمل)١٨ع(ِّـيلَصُيَوُهاَميِف
لأسنألبقةالصلابًاتقولغشحيسملانأاقولىوس
هتوموهمالآبمهايإهئابنإلبقوهبمهناميإنعهذيمالت
ذيمالتلالجألتناكةالصلاكلتنأيفبيرالو.هتمايقو
امفالخهيلعيتأيهنأاوعمساذإهبمهناميإعزعزتياليكل
.حيسملارمأنمنودقتعيونوعمسياوناك

جتنتسنو.محدزملاعمجلانعلزعمبيأٍداَرِفْنٱَىلَع
ىلعًاليلقحارتسادقذئنيحناكعوسينأسقرمهلاقامم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا

٧٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هذيمالتعميحورلاباطخلاوةالصلاةصرفزهتناوقيرطلا
.)٨:٢٧سقرم(

لاؤسلااذهنمحيسملاةياغاَنَأِّـينِإُعوُمُْجلٱُلوُقَتْنَم
هيفبعشلاداقتعانيبًايلجاوزيمينأىلعذيمالتلالمح
ديدجميلعتلاودعتسينأوكلذيفهوغلبيذلاداقتعالاو
.صالخلالمعلمكياهيفيتلاقيرطلاةهجنم

مهلكلسرلاكلذبحيسملابطاخَنوُلوُقَتْنَم،ْمُتْنَأَو
عوسيهلبقوعيمجلانعسرطبهباجأف.لكلاباوجدارأو
ةجيتنفارتعالاوةفرعملانمباوجلاكلذيفامناكوكلذك
.)١٦:١٦ىّتم(هللانالعإ

حيسم«خيشلاناعمسلوقلثماذهِهللاٱُحيِسَم
هنعربُعو.هلسرأوهللاهحسميذلايأ)٢:٢٦ص(»برلا
سقرمةراشبيفويحلاهللانباحيسملابىّتمةراشبيف
وهعوسينأوهودحاوكلذلكيفدوصقملاو.حيسملاب
.هبدوعوملاحيسملا

حيسموهعوسينأيأ)٢١ع(َكِلٰذاوُلوُقَيَالْنَأ
حرشلايفةيصولاكلتببسىلعمالكلاّرمدقو.هللا
.)١٦:٢٠ىّتم(

٢٧ىلإ٢٢عهتمايقوهتومبعوسيءابنإ

َُّـملَأَتَيِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأيِغَبْنَيُهَّـنِإ:ًالِئاَق٢٢«٢٧-٢٢
لٱِءاَسَؤُرَوِخوُيُّشلٱَنِمُضَفْرُيَو،ًاريِثَك

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
،ُلَتْقُيَو،ِةَبَتَك

يفَو لٱِ
ْ
.»ُموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

لِلَلاَقَو٢٣«
ْ

لَف،يِئاَرَوَِيتْأَيْنَأٌدَحَأَداَرَأْنِإ:ِعيِمَج
ْ
ْرِكْنُي

ْنَأَداَرَأْنَمَّـنِإَف٢٤.يِنْعَبْتَيَو،ٍمْوَيَّـلُكُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَن
لَُخي
ِّـ

اَذٰهَفِيلْجَأْنِمُهَسْفَنُكِلُْهيْنَمَو،اَهُكِلُْهيُهَسْفَنَص
لَُخي
ِّـ

لٱَحِبَرْوَلُناَسْنِإلٱُعِفَتْنَياَذاَمُهَّـنَأل٢٥.اَهُص
ْ

،ُهَّـلُكََملاَع
،يِمَالَكِبَوِيبىَحَتْسٱِنَمَّـنَأل٢٦؟اَهَِرسَخْوَأُهَسْفَنَكَلْهَأَو
ِبآلٱِدَْجمَوِهِدْجَمِبَءاَجىَتَمِناَسْنِإلٱُنْبٱيِحَتْسَياَذٰهِبَف
ملٱَو
لٱِةَكِئَالَْ

ْ
لٱَنِمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأًاّقَح٢٧.َنيِسيِّـدِق

ْ
اَنُهٰهِماَيِق

ملٱَنوُقوُذَيَالًامْوَق
١٦:٢١ىّتم.»ِهللاٱَتوُكَلَماْوَرَيىَّـتَحَتْوَْ

٨:٣٤سقرمو١٦:٢٤و١٠:٣٨ىّتم،٢٣و١٧:٢٢و
١٠:٣٣ىّتم،٨:٣٦سقرمو١٦:٢٦ىّتم،١٤:٢٧صو
سقرمو١٦:١٨ىّتم،٢:١٢سواثوميت٢و٨:٣٨سقرمو
٩:١

.)٣٨-٨:٣١سقرمو٢٨-١٦:٢١ىّتمحرشلارظنا(
ملأتيهنأذيمالتلاىلعرركيتقولاكلذنمحيسملاذخأ
لكفلاخياممهعامسأدّوعيلملاعلااياطخلجأنمتوميو
حيسملاخيبوتاقولركذيملو.حيسملانأشيفةقباسلامهئارآ

ملامك.)٢٣و١٦:٢٢ىّتم(انههلوقىلعهضارتعالسرطبل
.)١٩-١٦:١٧ىّتم(هبهفارتعارثأىلعسرطبلهدعوركذي

هنأسقرملوقنمواذهنمملعن)٢٣ع(ِعيِمَجْلِل
ىرقلاىدحإقيرطلايفاوغلبمهنأهذيمالتعمعمجلااعد
.)٨:٣٤سقرم(هميلعتاوعمسيلسانلاعمتجاثيح

ىلإًاعبطناسنإلابلقليمي)٢٣ع(ُهَسْفَنْرِكْنُيْلَف
ىلعبجيفيلاعلادجملاوةيويندلاتاذللاوةيدسجلاةحارلا
هبلقنمعزنينأهيلعًاكلمحيسملاميقينألبقناسنإلك
.ةيويندلاةيصخشلاتاياغلاكلتلك

هذهوناطيشلاوملاعلامواقييأُهَبيِلَصْلِمَْحيَو
هلوقنممهفُيو.ايندلاهذهيفةيلبلاوراعلاةّلعةمواقملا
همسالجألهلمتحيامناسنإلكلنيعهللانأ»هبيلص«
ضرفبيلصلالمحف.هريغبيلصلمحينأهيلعسيلو
البيحيسملانيدلانوكينأليحتسيفيحيسملكىلع
.حيسمالبنوكينأليحتسيامكبيلص

لكىلعاضرُفبيلصلالمحوتاذلاراكنإٍمْوَيَّـلُك
تاعاسنمةعاسلكوهتايحمايأنممويلكيحيسم
هسفننعلوسرلاسلوبلوقنمبرقياذهومويلك
.)١٥:٣١سوثنروك١(»ٍمْوَيَّـلُكُتوُمَأ«

هراكنإبةيدسجلاهتايحيأ)٢٤ع(ُهَسْفَنَصِّـلَُخي
.داهطضالاتقوحيسملا

.ةيقيقحلاةيماسلاةيحورلاهتايحكلهييأاَهُكِلُْهي
كلذكو.ةيحورلاةايحلاوةيعيبطلاةايحلاناينعمانهسفنللف
ملٱِعَد«ىلاعتهلوقيفناينعمتومللءاج

َنوُنِفْدَيىٰتْوَْ
ىتومنونفديحورلاىتوميأ)٨:٢٢ىّتم(»ْمُهاَتْوَم
.دسجلا

هتايحلذبينميأِيلْجَأْنِمُهَسْفَنُكِلُْهيْنَم
كالهبةراسخلاةمظعىلإةبسنلابركذلاقحتسيالةيدسجلا
.سفنلا

ملاعلاحبرنألًائيشعفتنياليأ)٢٥ع(ُعِفَتْنَياَذاَم
ةراسخلاةمظعىلإةبسنلابركذلاقحتسيالديهزهلك
.سفنلاكالهب

نمهيفنلكلذوةيوامسلاهتايحرسخيأاَهَِرسَخ
.منهجيفنيكلاهلانيبهسبحوهللاةرضح

ركنأنأبءايحلارهظأنميأ)٢٦ع(ِيبىَحَتْسٱِنَم
.توملانمهدسجذقنيلحيسملا

نملعفهبلعفيِناَسْنِإلٱُنْبٱيِحَتْسَياَذِٰهب
نمهيفنيوهضفريوهعابتأنمهنأبفرتعيالف.هريغبىحتسا
.نيدلاموييفهترضح

ةيناثهئيجمبانهحيسملاحرص)٢٦ع(َءاَجىَتَم
ثالثدجملاكلذلو.ميظعدجمبءيجملاكلذنوكيسو
.تافص
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.لزألاذنمهللانباليذلادجملايأ»هدجم«هنأ:ىلوألا·
هايإبآلاهحنميذلادجملايأبآلادجمهنأ:ةيناثلا·

.ءادفلالمعلجألهمالآوهعاضتأىلعءازج
ذئمويهنوقفارينيذلاةكئالملادجمبنرتقمهنأ:ةثلاثلا·

.هلًامادخ

.٢٤عمهريغولسرلايأ)٢٧ع(اَنُهٰهِماَيِقْلٱ
.ةّرمسأكانهتوملاهبشَتْوَْملٱَنوُقوُذَي
َنْبٱاُوَرَي«هلوقبىّتملوقلااذهرسفِهللاٱَتوُكَلَماْوَرَي

يفًايِتآِناَسْنِإلٱ اْوَرَي«هلوقبسقرمو)١٦:٢٨ىّتم(»ِهِتوُكَلَمِ
لكبعوسيدصقو)٩:١سقرم(»ٍةَوُّقِبىَتَأْدَقِهللاٱَتوُكَلَم
مهتوملبقنمنورظنيمهملكيناكنيذلاضعبنأكلذ
.ضرألاىلعهتوكلمسسأوىتأحيسملانأمهلققحيام

تمتدقودحاوثداحبةعفدمتتملةءوبنلاهذهلعلو
.تاقوأةثالثيفًايئزج
كئلوأنمةثالثكلذدهاشو.هيّلجتتقو:لوألا·

.مايقلا
ًانلعحيسملاتوكلمسسأهيفف.نيسمخلاموي:يناثلا·

ةسينكلاءاشنإوةنسلألاةبهوموسدقلاحورلاباكسناب
لككلذدهاشونيمواقملاىلعاهراصتناوةيحيسملا
.يطويرخسالااذوهيىوسمايقلاكئلوأنملسرلا
ةئيهلاهبتلازيذلاميلشروأبارخموي:ثلاثلا·

انحويبارخلاكلذدهاشو.ميدقلاماظنللةيجراخلا
.مايقلاكئلوأدحأوهولوسرلا

٣٦ىلإ٢٨عيلجتلا

لٱاَذٰهَدْعَبَو٢٨«٣٦-٢٨
ْ

مثِوْحَنِبِمَالَك
ََ

َذَخَأ،ٍماَّـيَأِةَيِنا
طُب
ْ

اَميِفَو٢٩.َِّـيلَصُيِلٍلَبَجَىلِإَدِعَصَوَبوُقْعَيَواَّـنَحوُيَوَسُر
.ًاعِمَالًاّضَيْبُمُهُساَبِلَو،ًَةِّـريَغَتُمِهِهْجَوُةَئْيَهْتَراَصِّـيلَصُيَوُه
ٱ٣١،اَّـيِليِإَوىَسوُماَُمهَو،ُهَعَمِناَمَّـلَكَتَيِنَالُجَراَذِإَو٣٠

َ
ِناَذَّـلل

ُهَلِّـمَكُيْنَأًاديِتَعَناَكيِذَّـلٱِهِجوُرُخْنَعاَمَّـلَكَتَو،ٍدْجَمِباَرَهَظ
يف طُباَّـمَأَو٣٢.َميِلَشُروُأِ

ْ
اوُلَّـقَثَتْدَقاوُناَكَفُهَعَمِناَذَّـللٱَوُسُر

لٱِنْيَلُجَّـرلٱَو،ُهَدَْجماْوَأَراوُظَقْيَتْسٱاَّـمَلَف.ِمْوَّـنلٱِب
ْ
.ُهَعَمِْنيَفِقاَو

طُبَلاَقِهِناَقِراَفُياَُمهاَميِفَو٣٣
ْ

لَعُماَي:َعوُسَيِلُسُر
ِّـ

ٌدِّـيَج،ُم
لَف.اَنُهٰهَنوُكَنْنَأ

ْ
ِملَو،ًةَدِحاَوَكَل:َّـلاَظَمَثَالَثْعَنْصَن

ُ
ىَسو

َوُهاَميِفَو٣٤.ُلوُقَياَمُمَلْعَيَالَوُهَو.ًةَدِحاَواَّـيِليِِإلَو،ًةَدِحاَو
يفاوُلَخَداَمَدْنِعاوُفاَخَف.ْمُهْتَلَّـلَظَفٌةَباَحَسْتَناَكَكِلٰذُلوُقَي ِ
َوُهاَذٰه:ًالِئاَقِةَباَحَّـسلٱَنِمٌتْوَصَراَصَو٣٥.ِةَباَحَّـسلٱ
حلٱيِنْبٱ

ْ
َدِجُوُتْوَّـصلٱَناَكاَّـَملَو٣٦.اوُعَمْسٱُهَل.ُبيَِب

يفًادَحَأاُوِربُْخيَْملَواوُتَكَسَفْمُهاَّـمَأَو،ُهَدْحَوُعوُسَي لِتِ
ْ

ِماَّـيَألٱَك
ممٍءَْيشِب »ُهوَُرصْبَأاَّـِ

٨:١٨لايناد،١:١٥سرطب٩:٢،٢سقرمو١٧:١ىّتم
١٧:٩ىّتم،٢:٢٣لامعأ،٣:١٧ىّتم،١٠:٩و

٨-١٧:١ىّتمحرشلايفكلذىلعمالكلارمدق
.٨-٩:٢سقرمو

أبنأيذلامويلااقولبسح)٢٨ع(ٍماَّـيَأِةَيِناََمثِوْحَنِب
سقرموىّتمامأو.هيفىرجيذلامويلاوكلذبهيفحيسملا
.نيمويلاكنيذنيبيتلاةتسلامايألاابسحف

ءالؤهّزعيعوسيناكَبوُقْعَيَواَّـنَحوُيَوَسُرْطُب
ةثالثلاةداهشنإف.هدجمبًادوهشهعممهذخأوًاريثكةثالثلا
.ةثداحلكتبثتةيدوهيلاةعيرشلايف

لبجيأنومرحوهليجلااذهنأحجرألاٍلَبَج
.خيشلا

.اقولالإلبجلاىلعهدوعصةلعاذهنأركذيملَِّـيلَصُيِل
لعفامكةالصلابىمظعلاهلامعألكئدتبيحيسملاناكو
نمزوهيلجتنيحولسرلاهباختناتقووهدامتعاموي

.هبلص
اهبًافورعمحيسملالزيمل.ةدجمميأ)٢٩ع(ًةَِّـريَغَتُم

.لبقيذنمناكامك
ايليإوىسومروهظسقرموىّتمركذ)٣٠ع(ِنَالُجَر
ارهظامهنأّنيعاقولنكلارهظروصلايأيفاركذيملو
.نيلجر

.نييوامسلاكءاهبورونبيأ)٣١ع(ٍدْجَمِباَرَهَظ
٢(وههتومنعسرطبريبعتككلذوهتوميأِهِجوُرُخ

املكتايليإوىسومناسقرموىّتمركذ.)١:١٥سرطب
كلذنانابأاقولنكلو.مالكلاعوضوماركذيملوهعم
ميلشروأيفهتومينأعوسيمزعيذلاتوملاوهعوضوملا
ملاعلاىلإهنايتإببسكلذناكامنإو.ملاعلااياطخلجأل
عوضوموهيذلاو.ئطاخلاملاعلانعةيدفهسفنلذبيل
نأقيليمهمالكوءامسلايفنيدجمملانيسيدقلالمأت
ضرألاىلعءايحألاحيسملايسيدقلمأتعوضومنوكي
يفمهحرفوةافولاوةايحلايفمهتيزعتوهامنإفمهمالكو
.ةيدبألا

ةقعلتملاتاؤبنللويهلإلاءاضقللًامامتإهيرجييأُهَلِّـمَكُي
.ءادفلالمعلوهب

ىلعدوعصلابلسرلابعتدقوليلناكِمْوَّـنلٱِباوُلَّـقَثَت
دقواوظقيتساوةبطاخملاةدمرثكأاومانمهنأحجرألاو.لبجلا
نيبتياذهو.اهنمليلقىوساوعمسيملفةياهنلانمتبرق
.خلا»اوظقيتسا«املفهلوقنم

دجملاكلذناكوحيسملادجميأِنْيَلُجَّـرلٱَو،ُهَدَْجم
دقو.ايليإوىسومدجملةثالثلالسرلاهبتنيملىتحًاميظع
.)١٧:٨ىّتم(حرشلايفيلجتلاةياغىلعمالكلاقبس

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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ىّتم(حيسملارمألةعاطإكلذاوتأ)٣٦ع(اوُتَكَسَف
ملو.ةمايقلادعبىلإنيتكاساولظمهنأحجرألاو)١٧:٩
ءيجملبقايليإءيجمنعلسرلالاؤسهتراشبيفاقولركذي
ىلإةجاحنمنكيملفدوهيلاعقوتيناكامكرظتنملاحيسملا
انحويءيجمبتمتدقايليإقبسبةؤبنلانأمهلنيبينأ
.نادمعملا

٤٣ىلإ٣٧عنونجملادلولاءافش

يفَو٣٧«٤٣-٣٧ لٱِ
ْ
جلٱَنِماوُلَزَنْذِإِيلاَّـتلٱِمْوَي

ْ
،ِلََب

جلٱَنِمٌلُجَراَذِإَو٣٨ٌ.ريِثَكٌعَْمجُهَلَبْقَتْسٱ
ْ

اَي:َخََرصِعَْم
لَعُم

ِّـ
طَأ،ُم

ْ
اَهَو٣٩.ِيلٌديِحَوُهَّـنِإَف،يِنْبٱَىلِإْرُظْنُا.َكْيَلِإُبُل

جلٱِبَو،ًادِبْزُمُهُعَْرصَيَف،ًةَتْغَبُخُْرصَيَفُهُذُخْأَيٌحوُر
ْ

ُهُقِراَفُيِدَْه
ْمَلَفُهوُجِرُْخيْنَأَكِذيِمَالَتْنِمُتْبَلَطَو٤٠.ُهاَّـيِإًاضِّـضَرُم
جلٱاَُّهيَأ:ُعوُسَيَباَجَأَف٤١.اوُرِدْقَي

ْ
ملٱُْريَغُليِ

ملٱَوِنِمْؤُْ
لُْ
ْ
،يِوَت

٤٢.اَنُهَىلِإَكَنْبٱِمِّـدَق؟ْمُكُلِمَتْحَأَوْمُكَعَمُنوُكَأىَتَمَىلِإ
َحوُّرلٱُعوُسَيَرَهَتْنٱَف،ُهَعََرصَوُناَطْيَّـشلٱُهَقَّـزَمٍتآَوُهاَمَنْيَبَو
جلٱَتِهُبَف٤٣.ِهيِبَأَىلِإُهَمَّـلَسَوَّـيِبَّـصلٱىَفَشَو،َسِجَّـنلٱ

ْ
ُعيَِم

جلٱَناَكْذِإَو.ِهللاٱِةَمَظَعْنِم
ْ

َلَعَفاَمِّـلُكْنِمَنوُبَّـجَعَتَيُعيَِم
.»ِهِذيِمَالَتِلَلاَق،ُعوُسَي
١٧و٩:١٤سقرمو١٧:١٤ىّتم

أبنو٢٩-٩:١٤سقرمو٢١-١٧:١٤ىّتمحرشلارظنا
.هريغنمرثكأفاواذهبسقرم

يف ىلعمهوليللامهيلعىّضقت)٣٧ع(ِيلاَّـتلٱِمْوَيْلٱِ
لسرلايقبثيحيبليفةيرصيقىلإًاحابصاوعجرولبجلا
.ةعستلا

امماذهواقولالإاذهركذيمل)٣٨ع(ِيلٌديِحَوُهَّـنِإَف
.هباصمبهيبأنزحداز

ءافشيفةمظعلاكلتروهظديريِهللاٱِةَمَظَعْنِم
»هللاناحبس«مهلوقبمويلاسانلابجعتككلذفنونجملا
.٣٧عكلانهناكيذلاريثكلاعمجلانماوتهبنيذلارثكأو

٤٥و٤٤عةيناثهتومبعوسيءابنإ

لٱاَذٰهْمُتْنَأاوُعَض٤٤«٤٤،٤٥
ْ

يفَمَالَك َنْبٱَّـنِإ:ْمُكِناَذآِ
ْمَلَفْمُهاَّـمَأَو٤٥.»ِساَّـنلٱيِدْيَأَىلِإُمَّـلَسُيَفْوَسِناَسْنِإلٱ
لٱاَذٰهاوُمَهْفَي

ْ
اوُفاَخَو،ُهوُمَهْفَيَالْيَكِلْمُهْنَعًىفُْخمَناَكَو،َلْوَق

لٱاَذٰهْنَعُهوُلَأْسَيْنَأ
ْ
.»ِلْوَق

١٨:١٤و٢:٥٠صو٩:٣٢سقرم،١٧:٢٢ىّتم

ثلاثلاددعلادعبلصفلااذهلوأنوكينأبجيناك
ةيرصيقثداحبقلعتيددعلاكلذلوأنألنيعبرألاو
ىلعمهوهذيمالتوحيسملانيبباطخلابهيقابوسبليف
ةراشبنمرهظيامكموحانرفكىلإةنيدملاكلتنمقيرطلا
.)٣١و٩:٣٠سقرم(سقرم

٢٣و١٧:٢٢ىّتم(حرشلايفاذهىلعمالكلاقبس
حيسملالمعنمعمجلابجعتلعلو.)٣٢-٣٠سقرمو
حيسملاتوكلمنايتإنوعقوتيذيمالتلاالعجهايإمهديجمتو
هتوموهمالآنمًاقباسهبمهأبنأامنوسنيوًالاحةوقلاب
.ةيناثهبمهأبنأكلذلو

تاقوألايلاوتىلعهبهوفتاميأ)٤٤ع(َمَالَكْلٱاَذٰه
.كلمينألبقتوملاىتحهعاضتانأشيف

ًايرسىنعمهمالكلاونظمهلعل)٤٥ع(اوُمَهْفَيْمَلَف
ةيدوهيلاةمألاءارآلكفلاخيرهاظلانألهرهاظدريملهنأو
.دوهيلاكلمحيسملانأشيف

يفةقباسلامهءارآهئافخإةلعناكْمُهْنَعًىفُْخمَناَكَو
.مهتايهتشمفلاخيامقيدصقتمهءابإوحيسملاكلمةقيقح

هلاؤساوعيطتسيملمهنأكلذةلعُهوُلَأْسَيْنَأاوُفاَخَو
حيسملاخيبوتاوعمسدقوهبمهاضرمدعاورهظيملام
.مهبولقيفاملثمرهظأامدنعسرطبل

هميلعتوةسائرلابحىلعهذيمالتحيسملاخيبوت
٤٨ىلإ٤٦ععضاوتلامهايإ

َمَظْعَأَنوُكَيْنَأىَسَعْنَم:ٌرْكِفْمُهَلَخاَدَو٤٦«٤٨-٤٦
لَقَرْكِفُعوُسَيَمِلَعَف٤٧؟ْمِهيِف

ْ
،ُهَدْنِعُهَماَقَأَوًادَلَوَذَخَأَو،ْمِهِب

َهلَلاَقَو٤٨
ُ

لٱاَذٰهَلِبَقْنَم:ْم
ْ
ْنَمَو،يِنُلَبْقَييِمْسٱِبَدَلَو

َوُهًاعيَِمجْمُكيِفَرَغْصَألٱَّـنَأل،يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱُلَبْقَييِنَلِبَق
»ًاميِظَعُنوُكَي
سقرمو١٨:٥و١٠:٤٠ىّتم،٩:٣٤سقرمو١٨:١ىّتم
١٢و٢٣:١١ىّتم،١٣:٢٠و١٢:٤٤انحويو٩:٣٧

.)٣٧-٩:٣٣سقرمو٥-١٨:١ىّتمحرشلارظنا(
يفنورئاسمهوذيمالتلانيبانهةرجاشملاتثدح

ىلإمهلوصودعبالإكلذىلإعوسيتفتليملوقيرطلا
.)٣٤و٩:٣٣سقرم(موحانرفك

ةرجاشملانيحنيديعباوناكمهنأرهاظلاُعوُسَيَمِلَع
مهترجاشمعوضومنعموحانرفكيفمهلأسفعوسينع
ملعهنأجتنيف.)٣٤و٩:٣٣سقرم(هوربخينأاوحتساف
ةسائرلاوتاذللمهتبحميأمهبولقراكفأةيهلإلاهتوقب
نمانلو.ةرجاشملاكلتةّلعتناكيتلافرشلاوناطلسلاو
عطاقليلدهذيمالتلًالثمدلولاهعضووانهحيسملامالك

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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ريشبتللحيسملاهلسرينملكةاواسمولسرلاةاواسمىلع
هراكنإوهعضاوتةجيتنكلذلمظعأمهدحأناكنإوماقملايف
.هتاذل

٥٠و٤٩عانحويةريغ

لَعُماَي:اَّـنَحوُيَلاَقَف٤٩«٤٩،٥٠
ِّـ

ُجِرُْخيًادِحاَواَنْيَأَر،ُم
َلاَقَف٥٠.اَنَعَمُعَبْتَيَسْيَلُهَّـنَأل،ُهاَنْعَنَمَفَكِمْسٱِبَنيِطاَيَّـشلٱ
.»اَنَعَمَوُهَفاَنْيَلَعَسْيَلْنَمَّـنَأل،ُهوُعَنْمَتَال:ُعوُسَيُهَل
:١١صو١٢:٣٠ىّتم،٩:٣٨سقرموخلا١١:٢٨ددع
٢٣

.٣٩و٩:٣٨سقرمحرشلايفكلذىلعمالكلاقبس
لسرلانأحيسملادارمنظهنأانهانحويمالكنمرهظي

مهلنأوهذيمالتةاواسميفلاقاممنونثتسمرشعينثالا
وههاتأًالعفحيسمللركذوًايماسًاناطلسوةصاخًاقوقح
كلترشعينثاللنوكيهنأكردأهنأهاوعدهنملدتسي
وأ.هسفنلًاحدمهلعفامركذدقنوكيكلذىلعو.قوقحلا
عضاوتللًالثممهطسويفريغصلادلولاةماقإنمرعشهلعل
جرخيناكيذلاناسنإلاهعنمىلعهلخيبوتلانمءيشب
باصأمأأطخأأملعيلحيسملالأسفحيسملامسابنيطايشلا
.كلذب

٥٦ىلإ٥١عليلجلانمريخألاحيسملاباهذ
)م.ب٢٩ةنس(

َىلِإَقِلَطْنَيِلُهَهْجَوَتَّـبَثِهِعاَفِتْرالُماَّـيَألٱِتَّـمَتَنيِحَو«٥١
»َميِلَشُروُأ
١١و١:٣لامعأو١٦:١٩سقرم

ركذوليلجلايفحيسملاةمدخةياهنددعلااذهيف
ذئتقوليلجلاهكرتناكو.ضرألاىلعهتايحرحآثداوح
ىلإبهذيملهنكلوتومييكلميلشروأىلإهدوعصةءادب
يقرش)Perae(ةيريبيفرادلبميقتسمطخىلعكلانه
١٣:٢٢و١٠:١صكلانهرهشأةدعهيلعتضقتوندرألا
.١٨:٣١و١٧:١١و٣١و

اهنأبسقرموىّتميتراشبنعاقولةراشبتزاتما
ةيريبيفهتالوجةدميفحيسملالامعأليصفتىلعتلمتشا
)Perae(هباهذركذدرجمىلعاورصتقافسقرموىّتمامأو
.)١٤و٧:٢انحويو٣١-١٠:١سقرمو١٩:١ىّتم(اهيلإ

ةراشبلاهذهنمتاحاحصأةرشعةمدقمددعلااذهو
.١٩صنم٢٨عىلإحاحصألااذهنم٥١عنميفو
.ميلشروأىلإريخألاحيسملادوعصثداوحىلعلمتشتو

مايأاهنألةياهنلانمتبرقيأُماَّـيَألٱِتَّـمَتَنيِح
.ضرألاىلعحيسملاةايحنمةريخألاةنسلا

.هدوعصوهتمايقوهتومنعةملكلاهذهبراشأِهِعاَفِتْرال
.دجميوتوميلحيسملارفسخيراتاقولةراشبةيقبنوكتف

ىلإبهذينأًاتباثًامزعمزعيأخلاُهَهْجَوَتَّـبَث
الإاهيلإباهذلانكيملوهئادعأدشأاهيفنأعمميلشورأ
تارامإههجوىلعترهظهلعلو.توملاومالآلاىلإًاباهذ
.مزعلاكلذ

ًةَيْرَقاوُلَخَدَواوُبَهَذَف،ًالُسُرِهِهْجَوَماَمَأَلَسْرَأَو«٥٢
.»ُهَلاوُّدِعُيىَّـتَحَنيِّـيِرِماَّـسلِل

هرفسثداوحنمثداحلوأناكًالُسُر...َلَسْرَأَو
دادعإلسرلاهلاسرإةياغوةرماسلابهرورمليلجلانم
.هباحصأوحيسمللماعطوىوأمنمةيدسجلاتاجاحلا
هنألًاحيسممهيلإهئيجمبلسرلائبنينأًاضيأدصقهلعلو
.)٤:٢٦انحوي(ةيدوهيلايفلعفامككلانههاوعدفخيمل

حرشلايفنييرماسلاىلعمالكلاقبسَنيِّـيِرِماَّـسلِل
يفدوهيلانيبومهنيبفالخلابابسأتركُذو٦و١٠:٥ىّتم
.٤صارزعو١٧صيناثلاكولملارفس

.»َميِلَشُروُأَوْحَنًاهِجَّـتُمَناَكُهَهْجَوَّـنَألُهوُلَبْقَيْمَلَف«٥٣
٩و٤:٤انحوي

حجرألاو.ماعطوىوأمبهلاوحمسيمليأُهوُلَبْقَيْمَلَف
.لسرلاةطساوبهايإمهلوبقمدعاونابأاهنأ

نييرماسلاةوادعتناكخلاًاهِجَّـتُمَناَكُهَهْجَوَّـنَأل
ةرماسلايفدوهيلاّرماملكدتشتتناكاهنكلةمئاددوهيلل
اومركيوكلانهدايعألااورضحيلميلشروأىلإنودعاصمهو
ميزرجلبجاوربتعانييرماسلانأعمهيفةدابعلاولكيهلا
ضفريملًاذإف.ةيقيقحلاةدابعلاعضومةرماسلاةنيدمقوف
دحأهنوكللبهميلعتوأهصخشلةهاركحيسملانويرماسلا
هنألميلشروأيفديعللدعصدقو.اهنوهركياوناكيتلاةمألا
.)٧:١٤انحوي(لاظملاديعتقوذئنيحناك

بحرونيتنسبكلذلبقةرماسلاحيسملارازو
امكميلشروأىلإًاهجوتمذئموينكيملهنكلهبنويرماسلا
:٤انحوي(هذيمالتنمنيليلقىوسذنئيحهعمنكيملوانه
.لكيهلاىلإةهجوتمةريثكةعامجهعمناكانهنكل)٤٠

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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ولوحيسملاهنأعوسيىوعداوعمسنييرماسلالعلو
املنكلهباوبحرليقيقحلاةدابعلاعضومميزرجنأبمكح
دوهيللومهيلع)ةدابعللميلشورأىلإههجوتب(مكحهوأر
.ًافيضهلوبقاوبأوحيسملاهنأاوضفر

نأءامسلاكلمىضرينألزانتلابيرغنمناكو
هعاضتاوهلزانتنوكيمكفكولملاروصقرخفأيفًافيضنوكي
ضفرةريقحةيرماسةيرقتيبيفًافيضنوكينأهاضرب
.ةدحاوةليلمهدنعًافيضتيبينأاهلهأ

لِتَكِلٰذىَأَراَّـمَلَف«٥٤
ْ

اَي:َالاَق،اَّـنَحوُيَوُبوُقْعَيُهاَذيِم
اَمَك،ْمُهَيِنْفُتَفِءاَمَّـسلٱَنِمٌراَنَلِزْنَتْنَأَلوُقَنْنَأُديِرُتَأ،ُّبَر
»؟ًاضْيَأاَّـيِليِإَلَعَف
١٢و١:١٠كولم٢

امموأحيسملامهلسرأنمماملعيأُهاَذيِمْلِتَكِلٰذىَأَر
نيحةيرقلالهأاهرهظأيتلاةوادعلاتارامإنمهادهاش
.اهنمابرق

كلتبنيهُأامهملعمنأايأرخلاَلوُقَنْنَأُديِرُتَأ
ةيرقلاكلتلهأصاصقهدارأهلامهتبحمامهتلمحفةلماعملا
ًالدعناكايزخأكلملالسرلايليإباقعنأاوربتعاف
.ماقتنالايفهبايدتقينأادارأف)١٤-١:١٢كولم٢(

لٱَف«٥٥
ْ
ِّـيَأْنِمِناَمَلْعَتاَمُتْسَل«:َلاَقَواَُمهَرَهَتْنٱَوَتَفَت

»!اَمُتْنَأٍحوُر

نيذيملتلاظيغبحيسملارسيملاَُمهَرَهَتْنٱَوَتَفَتْلٱَف
نسحتسيملنإوهنإفهلامهتبحميهوةديجهتلعتناكنإو
مهداسجأرارضإضريملهايإمهضفرالونييرماسلاةدابع
داهطضالاميرحتراهتنالاكلذبحضوأدقو.مهنمماقتنالاالو
.ًادبأينيدلا

امناذيملتلانظاَمُتْنَأٍحوُرِّـيَأْنِمِناَمَلْعَتاَمُتْسَل
حيسملانكلهدجملامهتريغوحيسمللامهتبحمنموههايتأ
ةلقلةيرقبارخامهبلطماقتنالاوةوسقلابابنمهنأمكح
ذيملتلاىلعبجيهنأايسنف.ةفايضلانأشيفاهلهأبدأ
وفعلاوملحلاوفطللانمهرهظأامرهظيوهملعمكنوكينأ
-٥:٣٩ىّتم(»خلارشلااومواقتال«هلوقايسنوةبحملاو
٤٤(.

ماقتنالاوةوسقلاىلإليملانأانهحيسملالوقنمملعتنو
ناسنإلالغشينأنكميهنأويحيسملانيدلاحورلداضم
.هسفنفرعينأملعتيالوحيسملاةسردميفًاليوطًاتقو
حيسملاذيمالتنمناذيملتطلغاذإفلئاضفهلئاذرنظيف
كلذلثملةضرعسانلارئاسنوكيمكفاذكهرشعينثالا

نيبهليجنإوحيسملانومدخينمىلعبجيهنأو.طلغلا
ةهجنممهبولقلخديالئلمهسفنأاونحتمينأقحلاءادعأ
يفمهداهتجانأاوبسحيوحيسملايضريالاممهموصخ
:١٠كولم٢(وهايلعفامكبرللةريغمهتمواقمبرفظلا

١٦(.
وهونيذيملتلاكنيذدحأنأانهرابتعالاقحتسياممو

كلذفالخًاحوررهظأوةدمدعبةرماسلاىلإعجرانحوي
لامعأ(ةيحورلاتاكربلانييرماسلاحنمينأدصقذإحورلا
٨:٢٥(.

ْلَب،ِساَّـنلٱَسُفْنَأَكِلْهُيِلِتْأَيَْملِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«٥٦
لَخُيِل

ِّـ
.»ىَرْخُأٍةَيْرَقَىلِإاْوَضَمَف.َص

١٢:٤٧و٣:١٧انحوي

يفليقامقفواذهَصِّـلَخُيِلْلَب...َكِلْهُيِلِتْأَيَْمل
:٥و٣:٧انحوي(انحويةراشبو)١٨:١١ىّتم(ىّتمةراشب

امضقانلامهبلطىلعيدبزينباحيسملاباجأولف.)٤٥
نأحيسملاذيمالتلزوجيالف.ملاعلاىلإهئيجمةياغيفهلاق
ةفيظوف.مهلصخيلحيسملاىتأنيذلاكالهيفاوبغري
هءاضقيرجيلايليإلسرأهللانإفايليإةفيظوريغحيسملا
هتدابعمهكرتىلعمهلًاباقعليئارسإطابسأةرشعىلع
الصالخللىتأحيسملانألو.لعبةدابعبكسمتلاوىلاعت
ربصلانموههرهظأامهذيمالتلكرهظينأبجوماقتنالل
صالخيفةبغرلاوةقفشلاوةرفغملاوةعادولاولامتحالاو
.سانلا

يفهذيمالتلهرمأقفواذهىَرْخُأٍةَيْرَقَىلِإاْوَضَمَف
اقولركذيملو.)٢٣و١٠:١٤ىّتم(لاحلااذهلثم
حجرألاو.دوهيللمأىرخألاةيرقلاكلتتناكنييرماسللأ
نوكتةرماسلاىرقىدحإنممهضفرةلعنألةيدوهياهنأ
نيأىلإققحتننأعيطتسنالو.اهارقراسنممهضفرةلع
رورملانعلدعهنأضعبلانظفذئتقوحيسملارفاس
هنأنيرسفملارثكأبهذو.ةيريبىلإندرألاربعةرماسلاب
)٧:١٠انحوي(لاظملاديعرضحوميلشورأىلإًاسأربهذ
كلانهنمًالاحعجرهنأولوألانيرشتيفديعلاكلذناكو
هنأنورخآبهذو.ةيريبىلإريسيللبميلعتللالليلجلاىلإ
ديعىلإلاظملاديعنمكلذورهشأةثالثميلشروأيفيقب
ةيريبىلإكلذدعببهذهنأو)٤٠و١٠:٢٢انحوي(ديدجتلا
.ندرألاربعيأ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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مهنملكلهباوجوحيسملااوعبتينأةثالثبلط
٦٢ىلإ٥٧ع

يفَنوُرِئاَسْمُهاَميِفَو«٥٧،٥٨ اَي:ٌدِحاَوُهَلَلاَقِقيِرَّـطلٱِ
ِبِلاَعَّـثلِل:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف٥٨.ِيضْمَتاَمَنْيَأَكُعَبْتَأ،ُدِّـيَس
ُهَلَسْيَلَفِناَسْنِإلٱُنْبٱاَّـمَأَو،ٌراَكْوَأِءاَمَّـسلٱِروُيُطِلَوٌةَرِجْوَأ
.»ُهَسْأَرُدِنْسُيَنْيَأ
٨:١٩ىّتم

ىلإددعلااذهنمثداوحلاتركُذاهتنمزأيفأققحتيمل
ملاقولنألاهريغيفاهنأحجرألاواهتنمزأريغيفمأ٦٢ددعلا
.ىتماهيلإتفتلاامكثداوحلاةنمزأىلإتفتلي

٨:١٨ىّتمحرشلارظنا(بتاكوهخلاٌدِحاَوُهَلَلاَق
-٢٠(.

رظنينأباوجلااذهيفعوسيهرمأخلاُعوُسَيُهَلَلاَق
اذإهنأهلنابأفهعابتاهبلطىلعهتلمحيتلابابسألايف
.عابتالاكلذباهيلعلصحيملةيويندهتياغتناك

،ُدِّـيَساَي:َلاَقَف.يِنْعَبْتٱ:َرَخآلَلاَقَو٥٩«٦٠-٥٩
ِعَد:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف٦٠.ِيبَأَنِفْدَأَوًالَّـوَأَِيضْمَأْنَأِيلْنَذْئٱ
ملٱ
ِتوُكَلَمِبِداَنَوْبَهْذٱَفَتْنَأاَّـمَأَو،ْمُهاَتْوَمَنوُنِفْدَيىٰتْوَْ
.»هللاٱ
٨:٢١ىّتم

يبنعوسينأبنيفرتعملايأذيمالتلادحأوهَرَخآل
هنأىّتملوقنمرهظيو.)٢٢و٨:٢١ىّتمحرشلارظنا(
حيسملانألوقيانهاقولو.هسفنءاقلتنمحيسملالأس
ينعبتاهلوقبهباجأفحيسملالأسهنأعنميالاذهنكلوهاعد
ةوعدلاامهونيرمألالضفأراتخينأباوجلااذهيفهرمأو
.ةيهلإلاةوعدلاوةيعيبطلا

.اقولريغرمألااذهركذيملِداَنَو

ْنَذْئٱِنِكٰلَو،ُدِّـيَساَيَكُعَبْتَأ:ًاضْيَأُرَخآَلاَقَو٦١«٦١،٦٢
يفَنيِذَّـلٱَعِّـدَوُأْنَأًالَّـوَأِيل َسْيَل:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف٦٢.يِتْيَبِ
ملٱَىلَعُهَدَيُعَضَيٌدَحَأ

ْ
لٱَىلِإُرُظْنَيَوِثاَرْحِ

ْ
ِملُحُلْصَيِءاَرَو

َ
ِتوُكَل

.»ِهللاٱ
١٩:٢٠كولم١

ريغنيريشبلانمدحأرخآلااذهأبنركذيملُرَخآَلاَقَو
.اقول

عوسيلًاذيملتهسفنمدقلجرلااذهخلاًالَّـوَأِيلْنَذْئٱ
اموحيسمللهيلعبجيامنيبيناثلاكفقوتهنكللوألاك

قفوحيسملانمهبلطامنارهاظلاو.هتيبلهألهيلعبجي
ةينيدلاتابجاولانمءيشلفلاخمريغويرشبلاعبطلا
مزعيملوكلذىأرهنأامإحيسملاباوجنمجتنتسننكلو
هرمأبينغلاباشلانحتماامكهنحتمافهعابتاىلعمزعلا
)١٩:٢١ىّتم(ءارقفلاىلعهعزويوهلاملكعيبينأبهايإ
رييغتيفمهعسويفامنولذبيهباحصأنأملعهنأامإو
.هتيبىلإباهذلانمهعنمفمهدارمنوكرديوهدصاقم
ننسريغىلعهيرجلحجنيمليذلاحالفلالثمهلبرضو
ىلإثرحيوهورظنينأحالفلاتابجاونمهنإفتابجاولا
حالفلاكلذنكلومزليامكًاقيمعًاميقتسمنوكيلهملت
نألهلمعنسحيملفءارولانمهلابلغشيامىلإتفتلا
الاذهلثمورخآعضوميفهراكفأولمعلايفاتناكهيدي
.ًالقحثرحينأنسحي

لمعللهابتنالامدعنعةيانكاذهِءاَرَوْلٱَىلِإُرُظْنَي
.هيلعرخآءيشليضفتو

نأبلطيذلاناسنإلالمحلثملااذهنمحيسملاةياغو
نأوكلذنمهدصقيفرظنيوهسفننحتمينأىلعهعبتي
توكلملجألءيشلككرتىلعمزعلالكمزعينأهثحي
:٦ىّتم(نيديسمدخينأدحأردقيالهللاقهنأكف.هللا

٢٤(.
ِملُحُلْصَيَ...سْيَل

َ
نأحلصياليأِهللاٱِتوُكَل

توكلملاءانبيفءادهشلاوهلسروحيسمللًاكيرشنوكي
هذهمومهبمتهييذلاف.هسسؤيعوسيأدتبايذلاديدجلا
نأعيطتسياللاملانارسخوأداهطضالانمفاخيوأايندلا
مسقنمهبلقنملبقيالحيسملانألبجيامكحيسملاعبتي
سيلتايحورلايفءارولاىلإرظنلاف.ًاذيملتملاعلاوهللانيب
النملثمو.تايملاعلاىلإدوعلايأعوجرللدادعتساىوس
.)١٩:٢٦نيوكت(طولةأرمايوامسلاتوكلمللحلصي
هيبأتيبوهنطوكرتيذلاميهاربإكلذلحلصينملثمو
٢:٢١سرطب٢كلذبلباق١٢:٤نيوكت(هللارمألًاعوط
.)٢٢و

عناومةثالث٦٢-٥٧عنمثالثلاثداوحلاهذهيفو
.نزحلايناثلاو.يويندلاحبرلابحلوألا.حيسملاعابتانم
نيعنامانوكيملثلاثلاويناثلانكل.ةيلئاعلاةبحملاثلاثلاو
ماقملايفحيسملاعابتاعضوولوألاماقملايفاعضُوامهنألالإ
ناكةثلاثلاةبلطلانملوألاصخشلانأانلنيبتو.يناثلا
ناكيناثلانأوةبقاعلاىلإرظانريغًالاحلعفيًالوجع
ثلاثلانأوهيلعمزعاميفذخألانعًايناوتميأًائطابتم
هلاقامنومضمناكفنيرمألادحأدمتعيمليأًاددرتمناك
.دمتعامثيعابتاكفلكيامبسحأنألوأللحيسملا
هلوقنومضمو.يناوتمللرذعالنأيناثللهلوقنومضمو
.مزعلالكهيلعمزعاولاحلايفتئشامرتخانأثلاثلل

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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رشاعلاحاحصألا

١٦ىلإ١عريشتللنيعبسلاعوسيلاسرإ

ُمُهَلَسْرَأَو،ًاضْيَأَنيِرَخآَنيِعْبَسُّبَّـرلٱََّـنيَعَكِلٰذَدْعَبَو«١
َوُهَناَكُثْيَحٍعِضْوَمَوٍةَنيِدَمِّـلُكَىلِإِهِهْجَوَماَمَأِْنيَنْثٱِْنيَنْثٱ
.»َِيتْأَيْنَأًاعِمْزُم
٦:٧سقرمو١٠:١ىّتم

حاحصألايفةروكذملاثداوحلادعبيأَكِلٰذَدْعَب
.قباسلا

الواقولالإنيعبسلالاسرإنيريشبلانمدحأركذيمل
كلذنوكينأالإهاركذيملسقرموىّتمنأةلعملعن
نإفةيريبيفةريخألاحيسملاةمدخءانثأيفناكلاسرإلا
.راصتخالاةياغىلعتناكةدملاكلتثداوحبامهؤابنإ

ىسوممهراتخانيذلاخويشلاددعقفواذهَنيِعْبَس
رثكو)١٧و١١:١٦ددعو٢٤:١جورخ(ليئارسإينبةسايسل
اهيلإمهلسرأيتلاةيريبدالبنألنيلسرملاددعحيسملا
.ًاريصقناكريشبتلليقابلاتقولانألوةعساو

ددعلايفاوركُذنيذلارشعينثالاريغيأَنيِرَخآ
فلتختنيعبسلاةفيظوتناكو.عساتلاحاحصألانملوألا
هيتقوتناكنيعبسلاةفيظونأيفرشعينثالاةفيظونع
اولسرأرشعينثالانأو.ةمئادتناكرشعينثالاةفيظوو
ًاطبسرشعينثالالعجلةلاضلاليئارسإفارخىلإةصاخ
ناكنيعبسلالاسرإنكل.)٦و١٠:٥ىّتم(ًاديدجًاتوكلم
نأىلإةراشإكلذيفو.ًاعمنينكاسلانيينثولاودوهيللًاماع
ممأنماهلبقينملكلةدعمةماعليجنإلاتاكرب
قفاوممألاةدئافلبتُكاقولليجنإنأامبو.ضرألا
نأدوهيلاديلاقتنمو.نيعبسلاكئلوألاسرإركذهدصقم
رفسيفءاجامىلعءانبنوعبسضرألاممأددعلصأ
ىلإحيسملاتفتلالهملعنالو)١٠صنيوكت(نيوكتلا
.هيلإتفتليملهنأحجارلانظلاوالوأكلذ

لسرأليلجلايفلوجينأحيسملادارأاملِهِهْجَوَماَمَأ
يفلوجينأدصقاملو)١٠:١ىّتم(ههجومامأرشعينثالا
.هلوبقلقيرطلااودهميلهمادقذيمالتلالسرأةيريب

ةملكيهوPerae(ةيريبندرألايقرشدالبلاتيمسو
لمتشتوةيربطرحبربعوندرألاربعيأربعاهانعمةينانوي
تناكيتلايهوداعلجوناشابدالبىلعضرألاكلت
داجونيبوأرمهوليئارسإينبنمطبسفصنونيطبسل
حيسملارصعيفدالبلاكلتتناكو.ىسنمطبسفصنو

.ممألانممهضعبوًادوهيمهضعبناكوناكسلاةريثك
كلتيفحيسملانالوجيفتاحاحصأةرشعاقولبتكو
عساتلاحاحصألاىوسكلذيفبتكيملىّتمنكلودالبلا
بتكيملونيرشعلاحاحصألانمًاددعرشعةتسورشع
عنموهورشاعلاحاحصألانمءزجىوسكلذيفسقرم
٣١-١.

ىهنامكحيسملامههنيملٍعِضْوَمَوٍةَنيِدَمِّـلُكَىلِإ
دوهيلانأل»اوضمتالممأقيرطىلإ«هلوقبرشعينثالا
.ةيريبيفًاعمنينكاساوناكممألاو

َهلَلاَقَف«٢
ُ

حلٱَّـنِإ:ْم
ْ

لٱَّـنِكٰلَوٌ،ريِثَكَداََص
ْ
.َنوُليِلَقَةَلَعَف

طٱَف
ْ

حلٱِّـبَرْنِماوُبُل
ْ

.»ِهِداَصَحَىلِإًةَلَعَفَلِسْرُيْنَأِداََص
٣:١يكينولاست٢و٤:٣٥انحويو٣٨و٩:٣٧ىّتم

يتلارماوألاكنيعبسلاحيسملااهبرمأيتلارماوألارثكأ
حرشلايفكلذىلعمالكلارمدقورشعينثالااهبرمأ
.)١٥-١٠:٧ىّتم(

لسرأنألبقاذهلثمحيسملاركذٌريِثَكَداَصَْحلٱ
.)٣٨و٩:٣٧ىّتم(حرشلايفهريسفتقبسورشعينثالا

ةينامثنيعبسلالسرللحيسملاهلاقاميفخلااوُبُلْطٱَف
حيسملارمأدقوةالصلابوجولوألانأشتاذرومأ
طئاسولاريخاهنأىلإةراشإرماوألالكلبقةالصلابذيمالتلا
.هليجنإراشتنال

.»ٍباَئِذَْنيَبٍنَالُْمحَلْثِمْمُكُلِسْرُأاَنَأاَه.اوُبَهْذِا«٣
١٠:١٦ىّتم

ةادانملابةقلعتملاراطخألانيعبسللانهحيسملانيب
انحوي١(ةيحيسملاةسينكلاروصعلكيفناكاذكوليجنإلاب
يذلايناثلارمألااذهنمانلو.)٣:٨سرطب١و٣:١٣
داهطضالااوعقوتينأوههلذيمالتلاهبتنينأحيسملادصق
.مهريشبتيفتاقيضلاو

َحتَال«٤
ْ

لَسُتَالَو،ًةَيِذْحَأَالَوًادَوْزِمَالَوًاسيِكاوُلِم
ِّـ

َىلَعاوُم
يفٍدَحَأ .ِ»قيِرَّـطلٱِ
٤:٢٩كولم٩:٣،٢صو٦:٨سقرمو١٠و١٠:٩ىّتم

رمألاددعلااذهيف)١٠و١٠:٩ىّتمحرشلارظنا(
ريشبتلانعمهقيعياملكاولزتعينأبوجووهوثلاثلا
.ةفلُألاوةيهافرلانم

يفٍدَحَأَىلَعاوُمِّـلَسُتَالَو يهنلااذهءيجيملِقيِرَّـطلٱِ
ةرهاظةريثكةيدوهيلاتايحتلاتناكو.اقولةراشبىوسيف

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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لثمنعكئلوأعوسيعنمفًاليوطًاتقولغشتىنعملاةليلق
ىلإجاتحيمهممهلمعوريصقمهتقونأىلعًاهيبنتكلذ
مهلتقوالنأومهتراشبرشنلةصرفلكزاهتناوةعرسلا
يبنلاعشيلأةيصوتكاذهوةيداعلاتالافتحالابهنولغشي
ةافانمنمكلذيفسيلو.)٤:٢٩كولم٢(يزحيجهمداخ
.)٣:٨سرطب١(»ءافطلاونوك«لوسرلالوقل

لَخَدٍتْيَبُّيَأَو٥«٨-٥
ْ
اَذِٰهلٌمَالَس:ًالَّـوَأاوُلوُقَفُهوُمُت

لٱ
ْ
،ِهْيَلَعْمُكُمَالَسُِّلَحيِمَالَّـسلٱُنْبٱَكاَنُهَناَكْنِإَف٦.ِتْيَب
يفاوُميِقَأَو٧.ْمُكْيَلِإُعِجْرَيَفَّـالِإَو لٱَكِلٰذِ

ْ
َنيِبِراَشَوَنيِلِكآِتْيَب

مم لٱَّـنَأل،ْمُهَدْنِعاَّـِ
ْ
ٍتْيَبْنِماوُلِقَتْنَتَال.ُهَتَرْجُأٌّقِحَتْسُمَلِعاَف

لَخَدٍةَنيِدَمُةَّـيَأَو٨.ٍتْيَبَىلِإ
ْ
مماوُلُكَف،ْمُكوُلِبَقَواَهوُمُت دَقُياَّـِ

ُمَّـ
.»ْمُكَل
:١٠وخلا٩:٤سوثنروك١و١١و١٠:١٠ىّتم،١٠:١٢ىّتم
:١٠و٤:١٧و٣:٢ىّتم،٩:٢ص٥:١٨سواثوميت١و٢٧
١١عو٧

وهوعبارلارمألاانه.)١٣-١٠:١١ىّتم(حرشلارظنا
.ةعانقلابوجو

ِهلٌمَالَس
ٰ

ليئومص١ةيداعةيحتاذه)٥ع(ِتْيَبْلٱاَذ
.٨و١٢٢:٧رومزمو٢٥:٦
.مالسلابرشبينأقحتسملاياِمَالَّـسلٱُنْبٱ
يهةرابعلاهذه)٧ع(ُهَتَرْجُأٌّقِحَتْسُمَلِعاَفْلٱ

يفحيسملالاوقأنملئاسرلايفسبتقايذلاديحولالوقلا
.رئاشبلا

دئازلاماركإلاوبيطلاماعطلاةيغب)٧ع(اوُلِقَتْنَتَال
.ةنيمثلاتاقوألالغشتةريثكلامئالولانإف

.هباوفتكايأ)٨ع(ْمُكَلُمَّـدَقُياَّـِمماوُلُكَف

ملٱاوُفْشٱَو«٩
َهلاوُلوُقَو،اَهيِفَنيِذَّـلٱىَضْرَْ

ُ
ََبَرتْقٱِدَق:ْم

»ِهللاٱُتوُكَلَمْمُكْنِم
١١عو١٠:٧و٤:١٧و٣:٢ىّتم،٩:٢ص

ةماقإبوجووهوسماخلارمألاانهىَضْرَْملٱاوُفْشٱ
.ةعفانلابئاجعلابمهتيلسرمنيهارب

َهلاوُلوُقَو
ُ

عوضوموهوسداسلارمألاانهخلاْم
.حيسملاءيجمبديعاوملاتمتدقهنأكلذومهريشبت

لَخَدٍةَنيِدَمُةَّـيَأَو١٠«١٢-١٠
ْ
اوُجُرْخٱَف،ْمُكوُلَبْقَيَْملَواَهوُمُت

لٱىَّـتَح١١:اوُلوُقَواَهِعِراَوَشَىلِإ
ْ

ْنِماَنِبَقِصَليِذَّـلٱُراَبُغ
ْمُكْنِمََبَرتْقٱِدَقُهَّـنَأاَذٰهاوُمَلْعٱِنِكٰلَو.ْمُكَلُهُضُفْنَنْمُكِتَنيِدَم
يفَموُدَسِلُنوُكَيُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَو١٢.ِهللاٱُتوُكَلَم لٱَكِلٰذِ

ْ
ِمْوَي

ممًالاَمِتْحٱُرَثْكَأٌةَلاَح لِتِلاَّـِ
ْ

ملٱَك
.»ةَنيِدَْ

:١٠ىّتم،١٨:٦و١٣:٥١لامعأو٩:٥صو١٠:١٤ىّتم
٦:١١سقرمو١٥

هيفو١٥و١٠:١٤ىّتمحرشيفكلذىلعمالكلاّرم
.مهتداهشنوضفرينيذلامثإبءابنإلاوهوعباسلارمألا

سانلانمهللاتوكلمبرتقاخلااوُمَلْعٱِنِكٰلَو
مويةنونيدلافاهوضفرمأمهتداهشاولبقنيلسرملاةطساوب
مهلاهميدقتدعبةراشبلاكلتمهضفرىلعىنبتنيدلا
.ةنونيدةلعوراذنإوهفالإوةراشبناكلبُقنإهللانالعإف

َتْيَباَيِكَلٌلْيَو!ُنيِزَروُكاَيِكَلٌلْيَو١٣«١٥-١٣
يفْتَعِنُصْوَلُهَّـنَأل!اَدْيَص لٱَءاَدْيَصَوَروُصِ

ْ
ملٱُتاَّـوُق

ُةَعوُنْصَْ
يفِْنيَتَسِلاَجًاميِدَقاَتَباَتَل،اَمُكيِف ملٱِ

َّـنِكٰلَو١٤.ِداَمَّـرلٱَوِحوُسُْ
َهلُنوُكَيَءاَدْيَصَوَروُص

ُ
يفاَم ممًالاَمِتْحٱُرَثْكَأٌةَلاَحِنيِّـدلٱِ اَّـِ

ملٱُموُحاَنَرْفَكاَيِتْنَأَو١٥.اَمُكَل
َنيِطَبْهُتَس،ِءاَمَّـسلٱَىلِإُةَعِفَتْرُْ

هلٱَىلِإ
َْ
.»ِةَيِوا

١١:٤نيوكت،١١:٢٣ىّتم،٣:٦لايقزح،١١:٢١ىّتم
:٢٦لايقزح،٥١:٥٣ايمرإو١٤:١٣ءايعشإو١:٢٨ةينثتو
٣٢:١٨و٢٠

نيتاهأبنحيسملاركذ.)٢٣-١١:٢١ىّتمحرشلارظنا
تيبونيزروكتناكو.رارشأللةربعاديصوروصنيتنيدملا

تمواقاهنألرشلايفامهلتاهباشمموحانرفكواديص
روصرشنممظعأثالثلاهذهرشنإمعن.ليجنإلا
اذهلاقحيسملانأحجرألاو.أدرأاهتبقاعنوكتفاديصو
عنصيواهيفرشبيوهوليلجلايفىلوألانيترممالكلا
.ًاريخأليلجللهكرتدنعةيناثلاو.تازجعملا

ْمُكُلِذْرُييِذَّـلٱَو،يِّـنِمُعَمْسَيْمُكْنِمُعَمْسَييِذَّـلَا«١٦
.»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱُلِذْرُييِنُلِذْرُييِذَّـلٱَو،يِنُلِذْرُي
يكينولاست١٣:٢٠،١انحويو٩:٣٩سقرمو١٠:٤٠ىّتم
٥:٢٣انحوي،٤:٨

نماثلارمألاددعلااذهيف.)١٠:١٤ىّتمحرشلاعجار(
يذلافرشلاوهونيعبسللحيسملاباطخيفريخألاوهو
نونوكيمهنألحيسملاءارفسمهنأرابتعابهللانممهلنوكي

ركُذامكمهلسانلاةناهإلةلباقمةماركلايفحيسملاءاكرش
.٣عيف

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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٢١ىلإ١٧عنيعبسلاعوجر

ىَّـتَح،ُّبَراَي:َنيِلِئاَقٍحَرَفِبَنوُعْبَّـسلٱَعَجَرَف«١٧
َختُنيِطاَيَّـشلٱ

ْ
.»َكِمْسٱِباَنَلُعَض

١ع

ريصقنمزىوسنكيملهنأحجرألاَنوُعْبَّـسلٱَعَجَرَف
تلهسمهترثكنإفمهعوجروريشبتللنيعبسلاباهذنيب
نينثااوبهذمهنألدحاوتقويفةريثكنكامأاوروزينأمهل
.دحاونيحيفًاناكم٣٥يفاورشبينأمهنكمأفنينثا
يذلاناكملايفةيريبيفوهومهعوجرعقوتحيسملالعلو
لبًاعماوعجرنيعبسلانأإبنلانممزليالو.هنممهلسرأ
اوهتنايتلاةفاسملابسحيلاوتلاىلعاوعجرمهنألمتحي
.اهيلإ

ةيآلاهذهيفنأشلاتاذةملكلاوهحرفلااذهٍحَرَفِب
حاجننمبجعتةرورسمتداعمهنمةقرفلكنإف
.اهتيلسرم

َختُنيِطاَيَّـشلٱىَّـتَح
ْ

مهنأعوضخلاكلذناكاَنَلُعَض
نوعبسلابسحو.ذيمالتلارمأبسانلانمنوجرخياوناك
سانلالبقلهاوركذيملو.تازجعملامظعأنمكلذ
اقولريملكلذنمًائيشاوركذمهنألمتحيوًالوأمهريشبت
مهناميإةوقىلعًاليلدمهحاجنناكو.هدصقملًايرورضهركذ
هناميإفعضلكلذلثمنعزجعرشعينثالاضعبنأل
مهايإهلاسرإدنعمهاصوأدقحيسملاناكو.)١٧:٢١ىّتم(
كلذىلعةوقبدعولانمضتياذهو٩عىضرملااوفشينأ
ىتحمهناميإيوقاهجئاتناوربتخاوةوقلاكلتاولمعتسااملو
اوردقوىضرملاءافشنممظعأوهاملمعىلعاوأرجتمهنأ
بجومالو.ناميإلاردقىلعًاناطلسمهلبهوحيسملانأل
كلذىلعمهلوصحلمهسفنأدجمباوحرفمهنأنظلل
مكحتنأىلوألاف.هنعًاباونمهربتعاحيسملانأوناطلسلا
ناطيشلاقرنممهريرحتبسانلامهعفنلهباوحرفمهنأ
نيبتفهمسابتازجعملااولعفمهنألحيسملامهديجمتلولئاهلا
.قحلاحيسملاهللانبامهديسنأ

ردصمهنأرابتعابحيسمللدجملالكاوطعاَكِمْسٱِب
.مهناطلسلك

َهلَلاَقَف«١٨
ُ

لٱَلْثِمًاطِقاَسَناَطْيَّـشلٱُتْيَأَر:ْم
ْ

َنِمِْقَرب
.»ِءاَمَّـسلٱ
٩:١ايؤرو١٦:١١و١٢:٣١انحويو١٥ىلإ١٤:٩ءايعشإ
١٢ىلإ١٢:٧و

نيعبسلاريشبتريثأتهللاوههنوكلحيسملاىأرُتْيَأَر
ىأروهو.مهاهوريمليتلاحاورألاملاعيفمهلامعأةجيتنو
اودهاشمهو.مهلامعأبهوربخأواوتأنألبقةجيتنلاكلت
كلتنمةميظعةدحاوةجيتنرظنوهوةقرفتملامعأ
.لامعألا

نوعبسلاجرخأنيذلانيطايشلاسيئروهَناَطْيَّـشلٱ
.سانلانممهضعب

ةماركلاماقمنمًاطباهيأِءاَمَّـسلٱَنِم...ًاطِقاَس
ناكناطيشلانأل.كالهلاوناوهلاةيواهىلإناطلسلاو
مثإلاوملاعلابحىلإمهايإهدوقورشبلاىلعهراصتناةطساوب
لوققفوكلذو.ناطلسلانمٍلاعشرعىلإعفتراهنأك
يفِةَّـيِحوُّرلٱِّـَّـرشلٱِداَنْجَأ«هدونجوناطيشلاىلعلوسرلا ِ
نيعبسلللاقحيسملانأكف.)٦:١٢سسفأ(»ِتاَّـيِواَمَّـسلٱ
جئاتننألنيطايشلاعاضخإبمتحرفمكنأبنوبيصممتنأ
مكنألكلذكحرفلاعوضومومتننظامممظعأعاضخإلاكلذ
ةيرشبلاسوفنلادارفأنأواوعضخةسلابألادارفأنأمتننظ
توكلمنمءزجمدُهدقهنأقحلاومهتيدوبعنمتقتع
.رسكنتةكلمملاكلتسيئرةكوشتأدتباوةملظلا
نايطشلاةكلممطوقسةءادبوهويتقوالمئادمكراصتناف
:٣انحوي١(ناطيشلالامعأضقنييكلىتأحيسملاف.اهلك
نوبرعوضقنلاكلذنمًاءزجنيعبسلالمعىأرو)٨
اذهيفهلامعأجئاتنلكىلإمهلامعأةجيتنعمجفاهمامتإ
هتازجعموهريشبتوةيربلايفسيلبإةبرجتهلامتحاوملاعلا
ناطيشللهتمواقموسدقلاحورلاهلاسرإوهتمايقوهتومو
ناطيشلاتوكلممدههلككلذةياغوهستينكةطساوب
.هتوكلمناينبو

لكمدهنعةيانك»ءامسلانمناطيشلاطوقس«و
:١٢انحويًاضيأرظنا٩:١ايؤرو١٤:١٢ءايعشإ(رشلاةكلمم
.)١٠-٧و٣و٢٠:٢و٩-١٢:٧ايؤرو٣١

.ةعرسلايفِقَْربْلٱَلْثِم

لُسْمُكيِطْعُأاَنَأاَه«١٩
ْ

حلٱاوُسوُدَتِلًاناَط
ْ
لٱَوِتاَّـَي

ْ
َبِراَقَع

لٱِةَّـوُقَّـلُكَو
ْ

.»ٌْءَيشْمُكُُّرضَيَالَو،ِّـوُدَع
لامعأو١٦:١٨سقرمو٩١:١٣رومزمو٣:١٥نيوكت

٢٨:٥

ماودبنيعبسلاحيسملادعوًاناَطْلُسْمُكيِطْعُأ
يفمهيزعييكلهقاطنعيسوتوهايإمهحنميذلاناطلسلا
.داهطضالاوةمواقملامهتاساقموةلبقتسملامهباعتأ

نأدصقحيسملالعلَبِراَقَعْلٱَوِتاَّـيَْحلٱاوُسوُدَتِل
َنوُلِمَْحي«سقرمةراشبيفهلوقكةقيقحمالكلااذهاومهفي
.)٢٨:٣لامعأ(ًالعفكلذمتو)١٦:١٨سقرم(»ٍتاَّـيَح
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ةيحورلامهئادعأىلإبراقعلاوتايحلابراشأهنأحجرألاو
اهنممهيمحيهنأمهدعوف.ةهوركملاةراضلارشلاتاوقو
اذهلثمو.نيطايشلااهعيطتسييتلاةيدسجلارارضألانمو
منرملالوقو.)٣:١٥نيوكت(»ِكَسْأَرُقَحْسَيَوُه«ىلاعتهلوق
نوكيكلذىلعو)٩١:١٣رومزم(»ُأَطَتِّـلِّـصلٱَوِدَسَألٱَىلَع«
لثمءامسلانمناطيشلاطوقسكبراقعلاوتايحلاسود
.قربلا

لكسيئروهوناطيشلاانهودعلاِّـوُدَعْلٱِةَّـوُقَّـلُكَو
براقعلاوتايحللريسفتوهوًادرفمركُذكلذلونيمواقملا
رارضإلاودعلاةوقلعفنمو.ةقيقحوهوزاجميهف
اهلكاشاموءاونألاولزالزلاكةيعيبطلالزاونلاويدسجلا
.ةلئاهلاسيلبإبراجتورارشألاجييهتو

حيسملاذقنأنأبُارارمدعولااذهمتٌءَْيشْمُكُُّرضَيَال
نإف.ةيعيبطلارارضألامهاقوومهئادعأيديأنمهديبع
حمسيالةيدسجلابئاصملانمءيشلوزنبانبرحمس
هذيمالتداسجألًاررضنوكيامفيحورلاىذألانمءيشب
.مهسوفنلًاحبرنوكي

هباوُحَرْفَتَالْنِكٰلَو«٢٠ َختَحاَوْرَألٱَّـنَأاَذِٰ
ْ

ِلَب،ْمُكَلُعَض
حلٱِباوُحَرْفٱ

ْ
يفْتَبِتُكْمُكَءاَمْسَأَّـنَأِّـيَِر .»ِتاَواَمَّـسلٱِ

:١٢لاينادو٤:٣ءايعشإو٦٩:٢٨رومزمو٣٢:٣٢جورخ
:١٣ايؤرو١٢:٢٣نييناربعو٤:٣يبليفو٨:١٦ةيمورو١
٢١:٢٧و٢٠:١٢و٨

َختَحاَوْرَألٱَّـنَأاَذِٰهباوُحَرْفَتَال
ْ

مكتوقاوذختتالُعَض
ةديحولاهتلعوأمكحرفمظعمتازجعملامظعأعنصىلع
ىّتم(تازجعملاكلتلثماوعنصمثإلاةلعفنمنيريثكنأل
دبالو.ةوقلاكلتلثميطويرخسالااذوهيلناكو.)٧:٢٢
ةضرعةوقلاكلتلثمىلعلصحنمنوكينأنم
.ءايربكلاوراختفالل

يقيقححرفةلععوسيمهلركذِّـيِرَْحلٱِباوُحَرْفٱِلَب
.ءايربكللضرعتينأنمهبحاصلرطخالمهبقئال

يفْتَبِتُكْمُكَءاَمْسَأَّـنَأ نأوهوزاجماذهِتاَواَمَّـسلٱِ
ىلاعتهنأكلذىنعمورفسيفترطسهللاديبعءامسأ
ةيوامسلاةنيدملالهأنممهنألهتثرووهدالوأمهنأبفرتعي
امهنموسدقملاباتكلايفزاجملااذهلثمءاجامًاريثكو
يخالمو٢١:١لاينادو٣٣و٣٢:٣٢(جورخلارفسيفءاج
١٣:٨و٣:٥ايؤرو١٢:٢٣نييناربعو٤:٣يبليفو٣:١٦
اولانمهنأذيمالتلاحرفةلعنوكتف.)٢١:٢٧و٢٠:١٢و
بيراليدبألامهصالخنأوحيسملاةطساوبةرفغملاوةمحرلا
نأوةوقلاةبهنملضفأةمعنلاةبهنأكاذةجيتنو.هيف
امهمةيضرألابهاوملانملضفأةيوامسلابهاوملا

ةطلسنمسانلاداسجأذقنينملحرفةلعيأو.تمظع
نوكيوناطيشلادويقيفهسفنىقبتوةيتقولاناطيشلا

.يدبألاباذعلايفهلًاكيرش
الوةيصخشلاةسادقلاتسيلانههيلإراشملاحرفلاةلعو
ةايحلابحيسملادعولبةحلاصلالامعألاالوةفرعملانسح
.ناميإلابهسفنلناسنإلاةداهشوهبنمؤينملكلةيدبألا

٢٤ىلإ٢١عوسيحرف

يفَو«٢١ لِتِ
ْ

َكُدَْمحَأ:َلاَقَوِحوُّرلٱِبُعوُسَيَلَّـلََهتِةَعاَّـسلٱَك
ِنَعِهِذٰهَتْيَفْخَأَكَّـنَأل،ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱُّبَر،ُبآلٱاَُّهيَأ
حلٱ
ْ

لٱَوِءاَمَُك
ْ
ألِلاَهَتْنَلْعَأَوِءاَمَهُف

َ
ط
ْ

ْنَأل،ُبآلٱاَُّهيَأْمَعَن.ِلاَف
ملٱِتَراَصاَذَكٰه

.»َكَماَمَأُةَّـَرسَْ
١١:٢٥ىّتم

الومالكلابرهظأًاميظعًاحرفحرفيأُعوُسَيَلَّـلََهت
حرفلانوبرعوهوههجوىلعتارامإلانمرهظهنأيفبير
ىَرَيِهِسْفَنِبَعَتْنِم«هلوقيفهبحيسملاهللادعويذلا
اذهريغليجنإلايفسيلو.)٥٣:١١ءايعشإ(»ُعَبْشَيَو
.للهتحيسملانأهيفركذعضوملا

محَأ
َْ
ىّتمةراشبيفةيآلاهذهلثمركُذُبآلٱاَُّهيَأَكُد

انهلاوحألانعةفلتخمكانهلاوحألاتناكو.٢٦و١١:٢٥
.نيترمهركذحيسملانأنمبجعالو

انهحيسملاركذاَهَتْنَلْعَأَو...ِهِذٰهَتْيَفْخَأَكَّـنَأل
ًالكذختاونالعإلاوءافخإلاامهوبآلالامعأنمنيلمع
رونبجحيفلدعلاءارجإلوألاف.ركشللًاعوضومامهنم
هوضغبأوقحلااوضفرومهنويعاوضمغأنيذلانعقحلا
ءاطسبلقحلاحاضيإيفةمحرلاءارجإيناثلاو.هورقتحاو
.يهلإلاميلعتلالوبقلمهبولقاوحتفدقوهنوبحينيذلابولقلا
هبنمآامىلإةلمجلاهذهيف»هذه«هلوقبةراشإلاو
دارملاو.هبصالخلاوحيسملانايتإعمهباورشبونوعبسلا
يفًاقحمهفلاوةمكحلابابرأانهءامهفلاوءامكحلاب
نمممهوتايحورلايفمهمهوىلعكلذبابرأوتايويندلا
كلذكاوسيلمهنكلوملاعلارثكأدنعمهفلاوةمكحلاباورهتشا
انهحيسملالوقو.نويسيرفلاءالؤهلاثمأو.هللاينيعيف
.)٣١-١:٢٧سوثنروك١(لوسرلالوققفو

ألِل
َ

نويملاعلامهبسحنيذلامهلاثمأونيعبسلليأِلاَفْط
لبمهسفنأيفءايوقأاوسيلمهومهفلاوةمكحلايفًالافطأ
مهراتخادقوةعاطللنيدعتسمميلعتللنيلباقنيعضاوتم
هورهظأاملهذيمالتلحيسملادهشو.هلامعأمظعألتالآهللا
.يحورلاكاردإلاوةريغلاوناميإلانم
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هللادصاقمبهترسمحيسملارهظأُبآلٱاَُّهيَأْمَعَن
ةفلاخمتناكنإوةحلاصةسدقمةلداعاهنأربتعاوهلامعأو
.ديدجنيدميلاعترشنلءاطسبلارايتخابةيرشبلاةمكحلل

لٱَو«٢٢
ْ
َّـَيلِإَعِفُدْدَقٍْءَيشُّلُك:َلاَقَوِهِذيِمَالَتَىلِإَتَفَت

ْنَمَالَو،ُبآلٱَّـالِإُنْبالٱَوُهْنَمُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَلَو.ِيبَأْنِم
.»ُهَلَنِلْعُيْنَأُنْبالٱَداَرَأْنَمَو،ُنْبالٱَّـالِإُبآلٱَوُه
١:١٨انحوي،١٧:٢و٥:٢٧و٣:٣٥انحويو٢٨:١٨ىّتم
٤٦و٦:٤٤و

عجارف١١:٢٧ىّتمةراشبيفمالكلااذهلثمءاج
.كانهحرشلا

نمضرألاىلعوءامسلايفاملكيأٍءَْيشُّلُك
.ءادفلالمعتايرورض
:نيرمأبانهحيسملاحّرصخلاُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَلَو
ملعلامامتحيسملادسجترسملعيهدحوهللانأ)١(
هللانباهنأيأحيسملاةقيقحكردينأعيطتسيدحأالنأو
.بآلاهمّلعيملامناسنإلانباو

ةطساوبالإةفرعملامامتبآلافرعيدحأالنأ)٢(
.)١:١٨انحوي(كلذبربخيلملاعلاىلإىتأيذلانبالا

نباحيسملاوهعوسينأاوفرعنيذلانوعبسلاذيمالتلاف
يفخملاقحلابآلامهلنلعأنيذلا»لافطألا«نممههللا
نويعيفءامهفلاوءامكحلانيربكتملانييسيرفلانع
.مهسفنأ

لٱَو٢٣«٢٣،٢٤
ْ
:َلاَقَوٍداَرِفْنٱَىلَعِهِذيِمَالَتَىلِإَتَفَت

لِلىَبوُط
ْ

َّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل٢٤،ُهَنوُرُظْنَتاَمُرُظْنَتيِتَّـلٱِنوُيُع
َْملَوَنوُرُظْنَتْمُتْنَأاَماوُرُظْنَيْنَأاوُداَرَأًاكوُلُمَوَنِيريِثَكَءاَيِبْنَأ
.»اوُعَمْسَيَْملَوَنوُعَمْسَتْمُتْنَأاَماوُعَمْسَيْنَأَو،اوُرُظْنَي
٥ىلإ٢٣:١ليئومص٢و٤٩:١٨نيوكت،١٣:١٦ىّتم
١:١٠سرطب١و

فالتخالاو١٧و١٣:١٦ىّتمةراشبيفركذاملثماذه
.نسحدعولااذهراركتو.نمزلاولاحلايف
هجومانهحيسملامالكداَرِفْنٱَىلَعِهِذيِمَالَتَىلٍِإ

ينثالاىلعنولمتشياوناكمهلعلومهريغنودهبنينمؤملل
.مهريغونيعبسلاورشع

اورظننملسيلبيوطتلااذهخلاِنوُيُعْلِلىَبوُط
هورظننينمؤملاريغنييسيرفلانألةيدسجلانويعلابحيسملا
هللانباحيسملاهوأروناميإلانويعبهورظننمللبكلذك
.ملاعلاصلخم

دوادككولملاراربأمهوراربألابىّتممهنعربعًاكوُلُم
ظحىلعًاريثكحيسملاذيمالتظحدازو.ايقزحوناميلسو
ةفرعمنملاينادوءاعيشإوناميلسودوادوىسوموميهاربإ

.حيسملاعوسيهنباةطساوبهتمحردصاقموهللاتافص
ةيوامسلاةفرعملاكلتىلعبيوطتلانمّرمامنمضتيو
.اهيفاومدقتينأاودهتجيواهباوكسمتيواهوربتعينأحصنلا

يرماسلاةصقوهلحيسملاباوجويسومانلالاؤس
٣٧ىلإ٢٥عنونحلا

لَعُماَي:ًالِئاَقُهُبِّـرَُجيَماَقٌِّيسوُماَناَذِإَو«٢٥
ِّـ

ُلَمْعَأاَذاَم،ُم
حلٱَثِرَأل

ْ
»؟َةَّـيِدَبَألٱَةاََي

خلا١٢:٢٨سقرمو٢٢:٣٥و١٩:١٦ىّتم

نييسومانلاو.ىسومةعيرشيفملاعناسنإوهٌِّيسوُماَن
نييليجنإلانمدحأاهركذيملانهةثداحلاو.ةبتكلانمةقرف
ينغلاسيئرلاةثداحنيبواهنيبزيمننأبجيف.اقولىوس
:١٩ىّتمةراشبو٣٠-١٨:١٨صةراشبلاهذهيفةروكذملا

دحاوامهيفلاؤسلاف.٣١-١٠:١٧سقرمةراشبو٢٤-١٦
ةثداحلانيبواهنيبًاضيأزيمننأبجيوكلذكباوجلالوأو
سقرمةراشبو٤٠-٢٢:٣٥ىّتمةراشبيفتركُذيتلا

٣٤-١٢:٢٨.
داطصينأدارأيسومانلانأاذهنممزليالُهُبِّـرَُجي

هنأرابتعابهتفرعمناحتمادصقهنألمتحيف.ةملكبحيسملا
فلاخيءيشهيفلهىريلهميلعتيفامفشكوملعم

امك(هتاذربدقتعيوهوكلذهلأسهلعلو.ىسومةعيرش
هحدمتبثيحيسملاباوجنأًارظتنم)٢٩عنمرهظي
.ةيدبألاةايحلاثاريمهيضتقياملكلمعهنأبهسفنل

نمةلئسملاهذهَةَّـيِدَبَألٱَةاَيَْحلٱَثِرَألُلَمْعَأاَذاَم
اههجوو.اهلأسينأناسنإلكىلعبجيلئاسملامهأ
ةلئسملانيعيهواهباوجنوعيطتسينملضفأىلإيسومانلا
نأحجرألاو.١٩:٢٦ىّتمو١٨:١٨صسيئرلااهلأسيتلا
ةيريخلالامعألانملمعبهرمأيحيسملانأعقوتيسومانلا
.دهزلاوأتاذلاناركنبواهنملعفامقوف

يفٌبوُتْكَمَوُهاَم:ُهَلَلاَقَف«٢٦ »؟ُأَرْقَتَفْيَك.ِسوُماَّـنلٱِ

هلاؤسنميسومانلاةياغحيسملافرعٌبوُتْكَمَوُهاَم
.ضارتعاللهيفهجوالامبهبواجو»هبرجي«نأيأ
يذلاسومانلايفيسومانلااهيأكبولطمنأهباوجةصالخو
.هتملعوهتسرددق
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امدنعلاؤسلااذهىلعنوينابرلاحلطصاُأَرْقَتَفْيَك
ةاروتلاتاملكنمهوأرقامعمهذيمالتنولأسياوناك
.هفورحب

ٰهلِإَّـبَّـرلٱُّبُِحت:َباَجَأَف«٢٧
َ

لَقِّـلُكْنِمَك
ْ
ِّـلُكْنِمَو،َكِب

َلْثِمَكَبيِرَقَو،َكِرْكِفِّـلُكْنِمَو،َكِتَرْدُقِّـلُكْنِمَو،َكِسْفَن
.»َكِسْفَن
١٩:١٨نييوال،٦:٥ةينثت

ةعيرشلاةصالخهكاردإةوقباوجلااذهبيسومانلارهظأ
يهانملاورماوألاركذينأنمًالدبزاجيإلايفهتغالبو
.)١٩:١٨نييوالو٦:٥ةينثت(نمهباوجسبتقاو.ًاليصفت

عوسيمزتلاهسفنءاقلتنميسومانلااذههفرعيذلاو
.)٣٩-٢٢:٣٧ىّتم(ميلشروأيفرخآًايسومانهملعينأ
.هسفنهتفرعمنممظعأةعيرشلاهتفرعمنأرهظف

.»اَيْحَتَفاَذٰهْلَعْفِا.َتْبَجَأِباَوَّـصلٱِب:ُهَلَلاَقَف«٢٨
٢١و١٣و٢٠:١١لايقزحو٩:٢٩ايمحنو١٨:٥نييوال
١٠:٥ةيمورو

ىّتم(حرشلايفاذهريسفتقبساَيْحَتَفاَذٰهْلَعْفِا
اذهىلعسومانلالعفنأحيسملاىنعمو.)٤٠-٢٢:٣٧
يذلانألةيدبألاةايحلاثراولعافلانأةمالعبولسألا

نممنوكيهسفنكهبيرقبحيوءيشلكقوفهللابحي
لعفرشبلانمدحأالنكلو.ةيدبألاةايحلاهبلقيفتأشن
عوسيبطاخو.اهيلعهلعفيسوأضرألاىلعكلذ
ًاهيبنتوليجنإلاتاملكلًاديهمتةعيرشلاتاملكبيسومانلا
ةايحلاثراونكيملوبجيامكسومانلاظفحيملهنأىلعهل
َىلِإاَنَبِّـدَؤُمُسوُماَّـنلٱَناَك«لوسرلالوققفواذهوةيدبألا
ملٱ
مالكلًادعتسميسومانلانكيملو.)٣:٢٤ةيطالغ(ِ»حيِسَْ
سومانلااياصولكظفحنعهزجعبرعشيملهنألليجنإلا
لوبقلاودعتسانيذلاف.ناميإلابحيسملاربىلإرقتفمهنأبو
.)٢٩و٦:٢٨انحوي(كلذريغبحيسملامهبواجليجنإلا

ْنَمَو:َعوُسَيَلَأَس،ُهَسْفَنَرِّـَربُيْنَأَداَرَأْذِإَفَوُهاَّـمَأَو«٢٩
»؟يِبيِرَقَوُه

١٠:١٨سوثنروك٢و١٦:١٥ص

ظفحمدعنمهسفنئربينأامأُهَسْفَنَرِّـَربُيْنَأ
حيسملالوقنأىلعءانباهبيلاطمفالتخاىلعةبحملاةعيرش
ّئربينأاّمإوةعيرشلاكلتظفحيملهّنأمزلتسي»اذهلعفا«

اهباوجةطيسبةلئسمهلاؤسنممزاللالهجلانمهسفن
.حضاو

مدعنمهسفنةئربتدارأهنأضرفىلعيِبيِرَقَوُهْنَم
امكهللابحيهنأدقتعاوةبحملاةعيرشنميناثلاءزجلاظفح
ءزجلاهظفحمدعبهمهتيحيسملانأروصتيملىتحبجي
نمدبالحيسملللاقهنأكنوكيةعيرشلاكلتنملوألا
تمهفكنأيناثلاءزجلايظفحمدعكنظةلعنوكتنأ
.هنمانأهتمهفيذلاىنعملاريغىنعم»يبيرق«نمتنأ
ينثولاالويرماسلااليدوهيلاوهيبيرقنأدقتعأينأل
دقفاذهبهسفنريربتدصقدقناكنإف؟اذكهدقتعتَتسلفأ
يهامىلعاهكرتينأبجيناكفةبحملاةرئادقييضتباهناد
هلاؤسبسرطبأطخأامكأطخأدقو.هديدحتنودهيلع
:١٨ىّتم(»ُهَلُرِفْغَأاَنَأَويِخَأَّـَيلِإُئِطُْخيًةَّـرَمْمَك«برلا

كلذهنايتإلةلاهجلانمهسفنةئربتدارأهنأضرفىلعو.)٢١
وهنمفرعننأنُهيمللاقهنأكنوكيطيسبلالاؤسلا
.ًاريثكفلتختكلذيفءاملعلاءارآنألبيرقلا

َىلِإَميِلَشُروُأْنِمًالِزاَنَناَكٌناَسْنِإ:ُعوُسَيَباَجَأَف«٣٠
ُهوُكَرَتَواْوَضَمَو،ُهوُحَّـرَجَوُهْوَّـرَعَف،ٍصوُصُلَْنيَبَعَقَوَف،اَحيِرَأ
.»ٍتِّـيَمَوٍّيَحَْنيَب

يرماسلالثمبفورعملالثملاهباوجناكُعوُسَيَباَجَأ
ىلع»يبيرقنم«يسومانلالاؤسباوجسيلوهوحلاصلا
يناثلاءزجلاظفحينملوقيلئاسباوجنكلميقتسمطخ
.بجيامكهبيرقبحينميأًاماتًاظفحةبحملاةعيرشنم
سانلافونصىلإرظنتاليسومانلللاقحيسملانأكف
مهنأنوعدينيذلالامعأىلإرظنالبكبيرقوهنمققحتتل
هبحييذلاكبيرقوهنمققحتتلمهفطاوعوبيرقلانوبحي
.ًاحيحصًابح

ملالإويدوهيناسنإلااذهنأةنيرقلانمملعنٌناَسْنِإ
.ميلشروأنملزانهنأقدصي

ةفاسماحيرأوميلشورأنيباَحيِرَأَىلِإَميِلَشُروُأْنِم
ىلعأميلشروأتناكوًاليمنيرشعيأتاعاسعبسوحن
رحبلاحطسولعتميلشورأنألمدق٣٤٠٠وحنباحيرأنم
لاقاذهلومدق٩٠٠وحنبهنمأطوأاحيراومدق٢٥٠٠وحنب
كلتحيسملابرضو.»اَحيِرَأَىلِإَميِلَشُروُأْنِمًالِزاَنَناَك«
نمتناكاهنأنمعنميالهميلعتنايبلًالثمةصقلا
.تاعقاولا

احيرأوميلشروأنيبضرألامظعمٍصوُصُلَْنيَبَعَقَوَف
ناكسلانمالخكلذلفةثارحللنسحيالبيدجيرخص
اهبنمكياهروخصيففوهكلارثكتةقيمعةيدوأهيفو
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ةينغةريبكةنيدمذئموياحيرأتناكو.نيرفاسمللصوصللا
ذنمترهتشانيتنيدملانيبقيرطلاواهيلإنورفاسملاناكف
قيرطلاب«تيمُسىتحصوصللاةرثكبةيلاخلاروصعلا
.ةيومدلاوأ»ءارمحلا

ذخأبمهئافتكادعبمهتواسقصوصللارهظأُهْوَّـرَعَف
.اهوذخأوهبايثهنعاوعزننأبهتعاضبوهدوقن

هيلعمهموجهلوأيفكلذاولعفامبرُهوُحَّـرَجَو
هلامنعوهسفننععفديذخأهنألوأةمواقملانمهوعنميل
درىلعهنودعاسينمدجيومهراثآعبتتينأنعهوعنميلوأ
ىذأمهبحومهبولقةواسقدرجملهوحرجمهلعلوهوبلسام
.ريغلا

.هتايحوأهتومبنيثرتكمريغاْوَضَمَو
ثيحىلإريسينأنعًازجاعناكفٍتِّـيَمَوٍّيَحَْنيَب
رمينملكةقفشهلبجوتلاحيفوهبينتعينمدجي
.هب

يفَلَزَنًانِهاَكَّـنَأَضَرَعَف«٣١ لِتِ
ْ

َزاَجَوُهآَرَفِ،قيِرَّـطلٱَك
.»ُهَلِباَقُم
٣٨:١١رومزمو٤ىلإ٢٢:١ةينثتو٥و٢٣:٤جورخ
٥٨:٧ءايعشإو

كلذبءانتعاللقباسدصقالبناكوأقفتايأَضَرَعَف
.حيرجلا

نمنيريثكماقماحيرأتناكو.نوراهءانبأدحأًانِهاَك
نأليق.لكيهلاةمدخنممهغارفنيحنييواللاوةنهكلا
نأًاعبطمزلف١٢٠٠٠وحنحيسملامايأيفغلبكلانهمهددع
.ًابايإوًاباهذنيتنيدملانيبًاريثكاورمي

.دعبلاىلعُهآَرَف
وأهرمأىلعفقيلهنمبرتقيمليأُهَلِباَقُمَزاَجَو

فلكيوقاعينأدريمل.حيرجلاةثاغتساعمسيلوأهدعاسيل
ناكنإةيسقطةساجننمفاخهنأامإوًابعتوةقفنهسفن
دحأهمهتينأنمفاخهنأامإوهتثجنماندوًاتيموه
.هنمًابيرقهآراذإهلتقب

هيلعناكو.ةبحملاةعيرشهاتأامبفلاخنهاكلااذهو
هلوقلىلاعتهبلثمتينإضرألاىلعهبئانوهللاًامداخهنوكل
كلتًاملعمهنوكلو)٦:٦عشوه(»ًةَحيِبَذَالًةَْمحَرُديِرُأِّـينِإ«
فلاخهنكلةقفشلاوةبحملاراهظإيفةودقنوكينأةعيرشلا

وأهمئاهبدربوودعلاىلعةقفشلابترمأيتلاةبحملاةعيرش
ةقفشلابرمأتنأىلوألابيهف)٥و٢٣:٤جورخ(اهتماقإ
.هلودعبسيلناسنإةايحىلع

ملٱَدْنِعَراَصْذِإ،ًاضْيَأٌّيِوَالَكِلٰذَكَو«٣٢
َرَظَنَوَءاَجِناَكَْ

.»ُهَلِباَقُمَزاَجَو

يفنوراهينبودعاسممهويوالءانبأدحأٌّيِوَال
يفديحولاعضوملااذهو.)٢٢-٨:٥ددع(لكيهلاةمدخ
نيفوقوماوناكنييواللاو.يوالهيفركُذيذلارئاشبلا
ىلعةقفشلااورهظينأىلعنيربجموةنهكلاكهللاةمدخل
.مهاوسنممرثكأسانلا

هنأنمدبالو.عقاولاىلعفوقولايفةبغرَرَظَنَوَءاَج
هتايحنألةدعاسملاىلإحيرجلاكلذجايتحاةدشفرع
هتيانعمدعببنذأفهمدنملاسامةرثكنميهتنتتداك
ةعيرشلاهتفلاخمبهبلقىسقهنألنهاكلانمرثكأهب
.ةعيرشلاىوسفلاخيمللوألاوةعيبطلاو

حيرجلانكيملولف،نهاكلالعفامكُهَلِباَقُمَزاَجَو
.يواللاونهاكلانملكنمهكرتلًانايبكلذبحرصلًايدوهي
.اهظفحيعدمواهيرسفموةعيرشلاءاملعنمامهالكاناكو
.ءاعدالاوملعلادرجمبسومانلابماقيالف

.»َنَّـنََحتُهآَراَّـَملَو،ِهْيَلِإَءاَجًارِفاَسُمًاّيِرِماَسَّـنِكٰلَو«٣٣
٤:٩انحوي

ىسومةعيرشباونمآنيينثونويرماسلاناكًاّيِرِماَس
ملو)١٠:٥ىّتمحرشلارظنا(ةعيرشلاموسرضعبباوماقو
ناكهنألمتحيوميلشروأنمىتأيرماسلااذهنأركذُي
نيبقيرطلاضعبيفرمفميزرجوأليإتيبنمًايتآ
اذهحيسملاركذو.ةراجتللرفاسموهواحيرأوميلشروأ
ةبحملاةعيرشعيطييذلايبنجألانأملعييكليرماسلا
نييرماسلامركيلالاهفلاخييذلاقحلانيدلامداخنمريخ
.نييواللاوةنهكلابأزهيلالو

نمدبالامبرذتعينايرماسلانكميناكِهْيَلِإَءاَج
عارسإلاىلعًاربجمناكهنوكلهبارذتعانهاكلاويواللانأ
كلذلتقبةمهتلاوهايإمهبلسوصوصللاعوجرنمًافئاخو
اهبلابيملوراطخألاكلتلكلمتحاهنكلتامنإناسنإلا
.ةبحملاةعيرشلًاعوط

لامعأنمهعينصةلعكلذناكوهلقريأَنَّـنََحت
نعاكلاةقرمدعنأامكةقفنلاوبعتلاوتاذلاراكنإ
نأانلققحياممو.حيرجلاكلذبثارتكالامدعببسيواللا
ءانتعالًانايبكلذركذلًايرماسناكولهنأًايدوهيناكحيرجلا
اوبراّممونييرماسلادئاوعنمناكو.هريغنودهبيرماسلا
نأحمسيمليرماسلااذهنكلو.دوهيلااوضغبينأهيلع
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يدوهيىلعهبلقيسقيلةلعهيلعيبُراموهدئاوعنوكت
.هتيانعوهتقفشىلإرقتفم

،ًارَْمخَوًاتْيَزاَهْيَلَعَّـبَصَو،ِهِتاَحاَرِجَدَمَضَوَمَّـدَقَتَف«٣٤
.»هِبىَنَتْعٱَوٍقُدْنُفَىلِإِهِبىَتَأَو،ِهِتَّـباَدَىلَعُهَبَكْرَأَو

نماهلصفطُبُربكلذلعفهلعلِهِتاَحاَرِجَدَمَض
.هبايث

حارجلااوجلاعينأذئموياوداتعادقاوناكًارَْمخَوًاتْيَز
امهبةجلاعملانمدوصقملاو)١:٦ءايعشإ(رمخلاوتيزلاب
.حارجلانعءاوهلاعنمبملألانيكستومدلانايرجعطق
ًادادعتسارمخلاوتيزلالمحدقناكيرماسلانأرهاظلاف
.ًاناسحإحيرجلاىلعهقفنأفصاخلاهعفنل

هيذؤتالىتحهمدنايرجعطقوهجلاعنأدعبُهَبَكْرَأَو
.ةكرحلا

ًاديدشًابعتيساقيويشمينأرطضافِهِتَّـباَدَىلَع
ةيرخصلاضرألاكلتيفطوقسلانمهلةياقوهكسميل
.ةردحنملا

.ناخيأٍقُدْنُف
ىلعدازلبكانهىلإهلصوأنأبفتكيملِهِبىَنَتْعٱَو

.ءاضتقالاردقىلعهمدخهنأكلذ

يفَو«٣٥ لٱِ
ْ

اَُمهاَطْعَأَوِنْيَراَنيِدَجَرْخَأىَضَماَّـَملِدَغ
لٱِبِحاَصِل

ْ
َرَثْكَأَتْقَفْنَأاَمْهَمَو،ِهِبِنَتْعٱ:ُهَلَلاَقَو،ِقُدْنُف

.»َكيِفوُأيِعوُجُرَدْنِعَف
٢٠:٢ىّتم

دوقنلاةميقنكلوشورغةعستوحنيأِنْيَراَنيِدَذْخَأ
نيلعافةرجأكلذناكومويلااهتميقنممظعأتناكذئموي
يفكيماعطنمثناكو.)٩و٢٠:٢ىّتم(نيمويلمعىلع
٦صنم٣٧ةيآلايفامسايقىلعةعفدًاسفننيسمخ
حيرجلاىلعةقفنلابيرماسلاكلذماقف.سقرمةراشبنم
.لبقتسملاضعبولاحلايف

يفعجرينأيرماسلاعقوتَكيِفوُأيِعوُجُرَدْنِعَف
يقدنفلادعوفحيرجلاىلعقفنأامبفتكيملوقيرطلاكلت
روضحلايفهبىنتعافكلذقوفهقفنيامبهبساحيهنأ
.ةبيغلاو

َْنيَبَعَقَويِذَّـلِلًابيِرَقَراَصىَرَتِةَثَالَّـثلٱِءَالُؤٰهُّيَأَف«٣٦
»؟ِصوُصُّللٱ

يواللاونهاكلاةثالثلاءالؤهبدارملاِةَثَالَّـثلٱِءَالُؤٰهُّيَأ
ملوسانلااهاملعوةبحملاةعيرشافرعنالوألافيرماسلاو
اهاضتقمبىرجيرماسلايأرخآلانكلواهاضتقمبالمعي
نم«هنأنعلأسيسومانلاو.المااهظفلفرعيناكءاوس
يذلاوهسيلأةبحملاهلرهظأنأموزلمانأيذلا»يبيرقوه
عيطتسييذلايبحاصومدلايفيبيسنوداقتعالايفيلثم
لبًاسأركلذىلعحيسملاهبجيملفهتعفناذإينعفنينأ

»يبيرقوهنم«لقيمليذلايرماسلاكلذلثمهلبرض
بهذمىلعهلبيرقبسيلوناسنإلًاعربتةبحملارهظألب
.بيرقلاىنعميفيسومانلا

بسحنمحيسملالوقينأعقوتنانكخلاًابيِرَقَراَص
بلقهنكلو.حيرجلاوههنأبباجينأو.هبيرقيرماسلا
كلذةلعوحيرجلااليرماسلاهنأباوجلاناكىتحلاؤسلا
نأنايبحيسملاةدارإوامهنملكىلعةبارقلاقدصبلقلا
.هلعفامبةبارقلاكلتةقيقحربتعايرماسلا

هلوقيأيسومانلالاؤسحيسملاباجأاذاملليقنإف
ةثالثلاءالؤهيأ«هلوقوهورخآلاؤسب»يبيرقوهنم«
باوصلابمكحيللئاسلاريمضهبنينأهتدارإانلق»خلاىرت
.حيسملاباوجنمالهنادجوةداهشنمسانلاعنتقيلو

:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف.َةَْمحَّـرلٱُهَعَمَعَنَصيِذَّـلٱ:َلاَقَف«٣٧
.»اَذَكٰهْعَنْصٱَوًاضْيَأَتْنَأْبَهْذٱ

حرصينأيسومانلادريملََةْمحَّـرلٱُهَعَمَعَنَصيِذَّـلٱ
هلقنباوجاذهو.ًاظفلالىنعمهيلإراشأفيرماسلاحدمب
حجرألاو.اهيلعيبُريتلاةيدوهيلاهئدابمداضيهريمضنع
.حيرجلابيرقيرماسلانأبملسيمللثملااذهالولهنأ

رمأ.لثملانمحيسملاةياغوهاذهاَذَكٰهْعَنْصٱَو
كلذبهنألحيرجلليرماسلاعنصامكعنصينأيسومانلا
.ةبحملاةعيرشىضتقمبلمعي

ءابرقأسانلالكبسحننأبوجولثملااذهنمانلو
رهظننأوعيمجلابحننأوةلملاوأةمألانعرظنلاعطقب
هلعفبلثملااذهرسفيذلاو.ةجاحلاتقوانلامعأبانتبحم
هاضتقمبلمعينأردقيدحأالو.حيسملاوههاوسنممرثكأ
.حيسملانمملعتيملام

حيسملارمألولثملااذهلاهتعاطبةيحيسملاةسينكلانإ
ةيدسجلاتاكربلاهلتلمحوملاعللةمحركالمتراصهلاثملو
عنمو)ديبعلابراجتالايأ(ةساخنلالاطبإكةيحورلاو
ىلعماعطلاعيزوتوبرحلاىرسأونينوجسملاىلعةواسقلا
ىضرمللتايفشتسملادييشتوناسلوةلملكنمعايجلا
.ضرألكيفصالخلاىرشبثبو
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٤٢ىلإ٣٨عاثرموميرمتيبيفعوسي

اَهُمْسٱٌةَأَرْمٱُهْتَلِبَقَف،ًةَيْرَقَلَخَدَنوُرِئاَسْمُهاَميِفَو«٣٨
يفاَثْرَم .»اَهِتْيَبِ
٣و١٢:٢و١١:١انحوي

تركُذيذلارفسلاميلشروأىلإنورفاسميأَنوُرِئاَس
.٩:٥١صيفهتءادب

حفسىلعيهواينعتيبةيرقلاهذهنأبيرالًةَيْرَق
ةثالثوحنةفاسمميلشروأنيبواهنيبيقرشلانوتيزلالبج
:١٢و١١:١انحويو١٤:٣سقرمو٢٦:٦ىّتم(ةعاسلاعابرأ
ةثداحلانامزققحتيملو.ةيرازاعلابمويلاىمستو.)٢و١
يفلاظملاديعيفميلشروأيفعوسيناك.انهةروكذملا
ضرألاىلعهتايحنمةريخألاةنسلانملوألانيرشت
لوألانوناكيفديدجتلاديعيفًاضيأناكو)٧:١٠انحوي(
ةرايزلايفامإةثداحلاكلتف.)١٠:٢٢انحوي(ةنسلاكلتنم
مالكلانألاهنامزرابتعابركذُتمليهفةيناثلاةرايزلاوأىلوألا
.ةيريبيفحيسملاةمدخىلعانه

اهنأحجرألاورزاعلوميرمتخأيهاَثْرَماَهُمْسٱٌةَأَرْمٱ
:٢٦ىّتم(صربألاناعمسنألمتحيو.امهنملكنمربكأ
مايأيفناكهنأخجرألاو.نيتخألاىدحإجوزوأمهوبأ)٦
ىوسهرمأنمركذُيملهنألًابئاغوأًاتيمحيسملاريشبت
سقرموىّتمنملكمالكناكاهملعنملبابسألو.همسا
امأوًاحيرصتالًاحيملتاينعتيبيفةلئاعلاكلتىلعاقولو
يتلاةيرقلامساورزاعلمساركذفمهدعببتكيذلاانحوي
.نيريشبلانمهريغهركذيملاذهواهيفوه

وهوميدقلادهعلايفمسالااذهلثمركُذيملاَثْرَم
حيسملااهربتعاةنمؤمةذيملتيهوةديسهانعمينايرس
.)١١:٥انحوي(

يف يفتلعفاذكوهلًامارتحاًافيضهيفهتلبقيأاَهِتْيَبِ
.ةيضرألاهتايحنمعوبسأرخآ

َدْنِعْتَسَلَجيِتَّـلٱ،َمَيْرَمىَعْدُتٌتْخُأِهِذِٰهلْتَناَكَو«٣٩
.»ُهَمَالَكُعَمْسَتْتَناَكَوَعوُسَيْيَمَدَق

خلا٧:٣٢سوثنروك١و٢٢:٣لامعأو٨:٣٥ص

ناكاذكورحبلاُّرموأةرارمهانعميناربعمساَمَيْرَم
.ىسومتخأمساوعوسيمأمسا

ذيمالتلاسولجيأخلاَعوُسَيْيَمَدَقَدْنِعْتَسَلَج
لامعألككرتبحيسمللاهماركإترهظأو.ملعملاىدل
كلذعوضومنأحجرألاو.هميلعتىلإتغصأوتيبلا
بولقيفهسسؤيلعوسيىتأيذلاتوكلملاناكميلعتلا

اثرماهتخأنألءاشعلالبقروكذملااهسولجناكوسانلا
.هدادعإيفتذخأدقتناك

يفًةَكِبَتْرُمْتَناَكَفاَثْرَماَّـمَأَو«٤٠ ْتَفَقَوَف،ٍَةريِثَكٍةَمْدِخِ
ُمِدْخَأيِنْتَكَرَتْدَقيِتْخُأَّـنَأِبِيلاَبُتاَمَأ،ُّبَراَي«:ْتَلاَقَو
َهلْلُقَف؟يِدْحَو

َ
»!يِنَنيِعُتْنَأا

يفًةَكِبَتْرُم نعةوالععوسياثرمتربتعاٍةَمْدِخِ
تراتخاو.هللايبنوروهشمينابرهنأًاقيدصهايإاهرابتعا
فالخيهو.ةرخافةبدأمدادعإهايإاهماركإراهظإلقيرطلا
امهيتلكةياغتناكف.كلذلميرماهتراتخايتلاقيرطلا
ماعطلانأتنظاثرملعلو.حيسملامارتحايهوةدحاو
ةميظعلاةمدخلاكلتبتكبتراو.عوسيردقنودطيسبلا
.ليلجلااهفيضبقيلتةدئامدعتل

ةسلاجاهتخأتأراهنأكلذةلعتناكْتَلاَقَوْتَفَقَو
نميهتيعأدقوتيبلاباعتأةهجنممهالبةحيرتسم
.ةّدحوةعرسبتملكتاهنأحجرملاو.ةمدخلاةقشم

ملهنأبعوسيلموللانمءيشاذهيفِيلاَبُتاَمَأ،ُّبَراَي
ءيشاثرملو.اهتدعاسمميرملأسيملواهكابتراةرثكلهبتني
هلككلذنماهتياغنألمالكلااذهىلعاهتءارجبرذعلانم
.اهبربقيليامدادعإبمامتهالا

لمعتتناكميرمنأىلعاذهلدييِنْتَكَرَتْدَقيِتْخُأ
حيسملاثيدحضعبتعمسمثرمألالوأيفاثرمعم
اهلامعأتيسنوهيلإيغصتتسلجفاهلّذلفةراميهو
.فيضللاهيلعبجيامواهتخأو

َهلْلُقَف
َ
ىلإعجرتنأنسحيالميرمنأكيِنَنيِعُتْنَأا

.هرمأوعوسينذإبالإلمعلا

َنيِبِرَطْضَتَوَنيِّـمَتَْهتِتْنَأ،اَثْرَماَثْرَم:ُعوُسَيَباَجَأَف«٤١
.»ٍَةريِثَكٍروُمُأِلْجَأل

قيدصلاخيبوتاهللعجياهمساحيسملاريركتاَثْرَماَثْرَم
:٢٢ص(»ناعمسناعمس«هلوقلثماذهفناّيدلاخيبوتال
نّكسيءيشالو.)٩:٤لامعأ(»لواشلواش«و)٣١
كلذيفنوكينأنمدبالو.همسابهتادانملثمبرطضملا
.مالكلاةيمهأىلعًاهبينتريركتلا

لباهتمدخىلعحيسملااهخبويملخلاَنيِّـمَتَْهتِتْنَأ
دعبالإكلذلقيملو.اهيفاهكابتراواهباهمامتهاةدايزىلع
َال«ًاقباسذيمالتللهلوقكانههلوقو.اهتخأمولينأهتلأسنأ
ِحلاوُّمَتَْهت

َ
اهنأاهوأطخناكو.)٦:٢٥ىّتم(»خلاْمُكِتاَي

تباصأاهنكلوةيويندلاتابجاولابًادئازًامامتهاتمتها
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لُم«لوسرلالوقلًاقفوحيسمللاهمومهركذب
ْ
ْمُكِّـَمهَّـلُكَنيِق

.)٥:٧سرطب١(»ْمُكِبيِنَتْعَيَوُهُهَّـنَألِهْيَلَع

حلٱَّـنِكٰلَو«٤٢
ْ
َبيِصَّـنلٱُمَيْرَمْتَراَتْخٱَف.ٍدِحاَوَىلِإَةَجَا

.»اَهْنِمَعَزْنُيْنَليِذَّـلٱَحِلاَّـصلٱ
٢٧:٤رومزم

لوألانيينعممالكلااذهلمتحيٍدِحاَوَىلِإَةَجاَْحلٱ
الينكلوًافيضىّتمدخلةريثكءايشأنيدعتكنأوهويفرحلا
يناثلاو.ةمعطألانمدحاوفنصوأليلقىلإالإجاتحأ
توصلءاغصإلاوأ.سفنلابةيانعلاوهويحورلاىنعملا
يفهسفنحيسملالوبقوأ.كلذىلإةليسولاوهيذلاحيسملا
.»ةريثكرومأب«مدُخيًافيضهلوبقنمًالدبناميإلاببلقلا
نمدبالهنأللوألاىلعحيسملادارمرصقننأأطخلانمف
يكلنينثالاىلعقدصيامبملكتفيناثلادصقدقنوكينأ
.يحورلاىنعملاىلعيفرحلاىنعملابهبني

ةمدخوهلالاهلًاعفنناكحيسمللميرمعامتسانإمث
ًاقفوذخألاىلعءاطعلاحيسملالضففهلًاعفنتناكاثرم
:٢٠ىّتم(»َمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِلِتْأَيَْملِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأ«هلوقل

.حئابذلاتاوبرىلعبولقلاةبحمرثؤيوهف.)٢٨
ثاريملاميسقتىلعينُبزاجماذهَحِلاَّـصلٱَبيِصَّـنلٱ
ثاثآلاوألوقحلاوأدوقنلاذخأيفاوريخنيذلاةثرولاىلع
وهو»دحاوىلإةجاحلا«هلوقىنعمكانهىنعملاو.تويبلاوأ
اذهو.يوامسلاثاريملاوهللاةبهوميهيتلاةيدبألاةايحلا
ضرملايفوةحصلايفحلاصوهوةبصنألانمريخبيصنلا
ةايحلايفوةقشملايفوةحارلايفوةخوخيشلايفوةبيبشلايفو
.ةيدبألايفونامزلااذهيفوتوملايفو

لوزيالبيصنةيدبألاةايحلانألاَهْنِمَعَزْنُيْنَل
امههباهناميإوحيسملامالكلميرمعمسو.ىنفيالثاريمو

لوقليلدبةايحلازبخنماهلكأوةايحلاءامنماهبرش
»ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفيِمَدُبَْرشَيَويِدَسَجُلُكْأَيْنَم«حيسملا
ًائيشلعفيالهنأاثرملحيسملاحّرصو.)٦:٥٤انحوي(
هتراتخايذلامظعألاريخلاكلذبلطنعاهتخأفرصي
عزنياليذلابيصنلاو.هتباصإيفدهتجتتذخأوًابيصن
ةبصنألالكنعفلتخيانههيلإراشملاوهوهينتقينمم
كولملاقرافيفمهتومدنعاهبابرأنمعزنتاهنأةيويندلا
اميفو.هللامامأةارعنوفقيومهلاومأءاينغألاومهروصق
.يحيسملكلةليزجدئاوفاثرموميرملحيسملاهلاق
تابجاوبءانتعالالكينتعننأنسحيالهنأ:ىلوألا·

ىلإناسحإلالامعأنمتناكولوةيجراخلانيدلا
هللاباتكةوالتنمةيحورلاتابجاولالمهنونيكاسملا
تابجاولالصأةيناثلاتابجاولانأعمةالصلاولمأتلاو

هنأيفحيسملابيدتقننأبحيف.اهردصموىلوألا
مهضارمأءافشبسانلاداسجأبءانتعالاضعبىنتعا
صالخلنيدلامهميلعتبرثكأمتهاهنكلهماعطإو
.مهسوفن
مهعنمينااوحمسينأنييحيسمللزوجيالهنأ:ةيناثلا·

صالخبمامتهالانعةينمزلاتاجاحلابءانتعالا
.مهسوفن
قيرطلضفأحيسملامادقأدنعسولجلانأ:ةثلاثلا·

يغصنوهمالكةبلطنمنوكننأكلذوتقولالغشل
.انبولقيفسودقلاهتوصىلإ
اوببحينأيفاودهتجينأنيدلاولاىلعبجيهنأ:ةعبارلا·

نوبّبحياممرثكأحلاصلابيصنلااوراتخينأمهدالوأىلإ
نماورذحينأوةورثلاوبصانملاومولعلاليصحتمهيلإ
مهمامتهابمهسوفنريخاولمهينأةبرجتللمهضيرعت
حيسملامالكناكنإف.مهلوقعومهداسجأريخدرجمب
كلذكنوكينأردجأوهفنييحيسملالكلًاهيبنتانه
ًارومأ«مهداسجألاوبلطينأباوفتكياليكلنييويندلل
لباهلمعتسننحنوىنفتيتلاتايملاعلانم»ةريثك
.حيسملابمهسوفنلةيدبألاةايحلااوبلطييكل

رشعيداحلاحاحصألا

٤ىلإ١عةينابرلاةالصلابيناثلاعوسيءابنإ

يفِّـيلَصُيَناَكْذِإَو«١ ْنِمٌدِحاَوَلاَق،َغَرَفاَّـَمل،ٍعِضْوَمِ
لَع،ُّبَراَي:ِهِذيِمَالَت

ِّـ
ًاضْيَأاَّـنَحوُيَمَّـلَعاَمَكَِّـيلَصُنْنَأاَنْم

.»ُهَذيِمَالَت

نموحيسملاتاولصاقولركذامًاريثكِّـيلَصُيَناَكْذِإ
صةيربلايفو.٣:٢١صهتيدومعمدنعهتالصهركذكلذ
هدارفنايفو٦:١٢صًالوسررشعينثالاهنييعتلبقو٥:١٦

.٢٩و٩:٢٨صهيلجتدنعو٩:١٨ص
يف يذلاوهعقومالوعضوملااذهمساملعنالعِضْوَمِ

نمريخألاهرفسةدمعوسيهغلبةيريبيفناكهنأهلمعن
.ميلشروأىلإليلجلا

هنألنيقابلانعًابئانناكاذهوِهِذيِمَالَتْنِمٌدِحاَو
.ينملعال»انملع«لاق

ةرارحاودهاشذيمالتلانأحجرألاَِّـيلَصُنْنَأاَنْمِّـلَع
.هلثماولصينأيفاوبغروكلذمهيفرثأفةالصلايفحيسملا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا

٨٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفتارمثالثاولصينأدوهيلانوملعينوينابرلاناكو
ققحتوةنيعمةليوطتاولصنولصينويسيرفلاناكوراهنلا
اهملعيتلاتاولصلافالخحيسملاةالصنأذيمالتلا
ةقزألااياوزيفنويسيرفلااهسراميتلاتاولصلاونوينابرلا
روعشلاكلذيفذيمالتلانوكراشينملىبوطف.عراوشلاو
ينغتسيدحأالهنأل»يلصننأانملع«حيسمللنولوقيو
نأرداقهدحوعوسيبرلاو.ةالصلانأشيفميلعتلانع
.ةالصلاميدقتىلعانردقيويلصنفيكانملعي

ميلعتنيريشبلانمدحأركذيملخلااَّـنَحوُيَمَّـلَعاَمَك
ىلإكلذلبقاقولراشأو.اقولىوسهذيمالتلةالصلاانحوي
رئاسكتابلطميدقتوماوصأظفحهذيمالتملعانحوينأ
.نيينابرلا

َهلَلاَقَف٢«٤-٢
ُ

يفيِذَّـلٱاَناَبَأ:اوُلوُقَفْمُتْيَّـلَصىَتَم:ْم ِ
َكُتَئيِشَمْنُكَتِل،َكُتوُكَلَمِتْأَيِل،َكُمْسٱِسَّـدَقَتَيِل،ِتاَواَمَّـسلٱ
يفاَمَك اَنِطْعَأاَنَفاَفَكاَنَزْبُخ٣.ِضْرَألٱَىلَعَكِلٰذَكِءاَمَّـسلٱِ
ْنَمِّـلُكِلُرِفْغَنًاضْيَأُنْحَناَنَّـنَألاَناَياَطَخاَنَلْرِفْغٱَو٤،ٍمْوَيَّـلُك
لِخْدُتَالَو،اَنْيَلِإُبِنْذُي

ْ
يفاَن َجتِ

ْ
.»ريِّـِّـرشلٱَنِماَنِّـجَنْنِكٰلٍةَبِر

٦:٩ىّتم

.هتدارإلقفاومهنأللاحلايفبلطلااذهحيسملاباجأ
ىلوألاةرملاو.ةينابرلاةالصلاهذيمالتملعةيناثةرمهذهو
:٦ىّتم(لبجلاىلعظعيوهونيتنسوحنبهذهلبقتناك
ةعيرشلاترركاذكو.اهتيمهأىلعليلداهريركتو.)١٣-٩
.)١٠:٤و٩:١٠ةينثت(نييليئارسإلاعماسمىلعنيترم
يفاهظافلأوىلوألاةرملايفةالصلاكلتظافلأنيبقرفلاو
ملحيسملانأقرفلاكلذانملعيو.هركذيتأيسو.ديهزيناثلا
.ىنعملاانيلعبجوينأدارألبةنيعمظافلأاندييقتدصقي

-٦:١ىّتم(حرشلايفةينابرلاةالصلاريسفتعجار(
.)نيترملانملكيفاهتروصانهانعضودقو.)١٣

ىتمةراشبيفيهامكةينابرلاةالصلا

يفيِذَّـلٱاَناَبَأ« ِتْأَيِل.َكُمْسٱِسَّـدَقَتَيِل،ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفاَمَكَكُتَئيِشَمْنُكَتِل.َكُتوُكَلَم َىلَعَكِلٰذَكِءاَمَّـسلٱِ
لٱاَنِطْعَأاَنَفاَفَكاَنَزْبُخ.ِضْرَألٱ

ْ
اَمَكاَنَبوُنُذاَنَلْرِفْغٱَو.َمْوَي

لِلًاضْيَأُنْحَنُرِفْغَن
ْ

لِخْدُتَالَو.اَنْيَلِإَنيِبِنْذُم
ْ
يفاَن َجتِ

ْ
ْنِكٰل،ٍةَبِر

ملٱَكَلَّـنَأل.ِريِّـِّـرشلٱَنِماَنِّـجَن
لُْ
ْ

لٱَو،َك
ْ
ملٱَو،َةَّـوُق

.ِدَبَألٱَىلِإ،َدْجَْ
»َنيِمآ

اقولةراشبيفيهامكةينابرلاةالصلا

يفيِذَّـلٱاَناَبَأ« ِتْأَيِل،َكُمْسٱِسَّـدَقَتَيِل،ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفاَمَكَكُتَئيِشَمْنُكَتِل،َكُتوُكَلَم َىلَعَكِلٰذَكِءاَمَّـسلٱِ
اَناَياَطَخاَنَلْرِفْغٱَو،ٍمْوَيَّـلُكاَنِطْعَأاَنَفاَفَكاَنَزْبُخ.ِضْرَألٱ
لِخْدُتَالَو،اَنْيَلِإُبِنْذُيْنَمِّـلُكِلُرِفْغَنًاضْيَأُنْحَناَنَّـنَأل

ْ
يفاَن ِ

َجت
ْ
.»ِريِّـِّـرشلٱَنِماَنِّـجَنْنِكٰلٍةَبِر

ةثالثبلطوًابأهللاىلإبارتقالاةالصلاكلتةصالخو
ليمكتوهتوكلمنايتإوانيبأمساديهمتيهوةميظعءايشأ
يمويلاانماعطيهوانلءايشأةثالثبلطمث.هتدارإ
ناطيشلانمةاجنلاومويلكاهيلإجاتحنيتلاةرفغملاو
رفغننأوهوطرشبتابلطلاهذهىدحإنرتقتوكلذك
.انريغل

وهودحاوىنعملاو»مويلا«ىّتميف)٣ع(ٍمْوَيَّـلُك
.رضاحتقولكيفهيلإانداسجأجاتحتامبلط

نأنونظملاوىّتميفامك»انبونذ«يأ)٤ع(اَناَياَطَخ
ربعىّتموممألانيبةعئاشلاةملكلابماثآلانعربعاقول
يفنيتملكلانيقرفلاونييناربعلادنعةعئاشلاةظفللاباهنع
.ًاليلقمعأىّتماهلمعتسايتلاةظفللالعلو.ديهزةينانويلا

رفغنامك«ىّتمةراشبيفُرِفْغَنًاضْيَأُنْحَناَنَّـنَأل
عقوتننأانلقحالوهودحاونيترابعلاىنعمو»نحن
رشبلاانتوخإلرفغنملاذإهتعيرشىلعانيدعتلهللاةرفغم
نأيفًاقحانللعجتالانتوخإلانترفغمو.انيلعمهتايدعت
.هنمدباليذلاطرشلابانمقاننأةمالعيهلبانلرفغي
مرجعزنيهنألهللارفغيامكرفغينأناسنإلانكميالو
النأهترفغمفناسنإلاامأو.ناسنإلابلقنمةيطخلا
يفبغريلبهنمماقتنالابلطيالوهيلإءيسملاضغبي
.هريخ

.اقولاهركذيملةروكذملاةمتاخلاو

ليللافصتنميفىتأيذلاقيدصلالثم
٨ىلإ٥ع

َهلَلاَقَّـمُث٥«٥،٦
ُ

ِيضْمَيَوٌ،قيِدَصُهَلُنوُكَيْمُكْنِمْنَم:ْم
،ٍةَفِغْرَأَةَثَالَثيِنْضِرْقَأُقيِدَصاَي:ُهَلُلوُقَيَوِلْيَّـللٱَفْصِنِهْيَلِإ
.»هَلُمِّـدَقُأاَمِيلَسْيَلَو،ٍرَفَسْنِمِينَءاَجِيلًاقيِدَصَّـنَأل٦

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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ةيلعافًاضيأملعمث)٤-١ع(َّـىلصُيفيكحيسملاملع
)١٠و٩ع(اولصنيذلارابتخابو.)٩-٥ع(لثمبةالصلا
.)١٣-١١ع(هللاةيوبأىلعةينبمنيهاربنمو

دحألثملااذهركذيملٌقيِدَصُهَلُنوُكَيْمُكْنِمْنَم
ةبظاوملابوجوانيملعتهتياغو.اقولىوسرئاشبلاةبتكنم
بحمناسنإيفةجاجللاريثأتىلعانههمالكىنبو.حاحلإلاو
هقفاوتاللاوحألهبحاصةبلطبيجينأهركينالسكتاذلا
ةالصلارثؤتنأىلوألابفهتباجإىلعةجاجللاهتلمحكلذعمو
الونيبلاطلاةباجإيفًادبأبغرييذلاداوجلابحملاهللايف
.ملاظلايضاقلاىلعمالكلاهلثمو.كلذنمهلعنام

ةباجإقيدصلاهركىلعنيبيلتقولاركذِلْيَّـللٱَفْصِن
.هقيدصةبلط

لوصونمبجعالٍرَفَسْنِمِينَءاَجِيلًاقيِدَصَّـنَأل
ناكًافيصتقولاناكنإهنألةعاسلاكلتلثميففيضلا
بلاطللرذعكلذركذو.ًاراهنرفسلانمًاريخًاليلرفسلا
هتأيملهنأنايبوبسانملاريغتقولاكلذيفهظاقيإىلع
.لوبقمرذعكاذوةفايضلاتابجاوبهمايقللبهعوجل

هنألهركذنكلويحورىنعماذهلسيلٍةَفِغْرَأَةَثَالَث
.ٍلجرليفاكلاردقلاوه

لَا!يِنْجِعْزُتَال:َلوُقَيَوٍلِخاَدْنِمَكِلٰذَبيِجُيَف«٧
ْ
ُباَب

يفيِعَميِدَالْوَأَو،َنآلٱٌقَلْغُم لٱِ
ْ
َموُقَأْنَأُرِدْقَأَال.ِشاَرِف

.»َكَيِطْعُأَو

وهوهبواجلببابلاحتفلمايقلافلكتيملٍلِخاَدْنِم
.هعجضميف

نألهبلطهضفرىلعًارذعكلذلاقخلايِنْجِعْزُتَال
.هتيبلهأةحاروهتحارعزنيوةقشمهفلكيبابلاحتف
مداخالذإًاريقفناكلوؤسملانأىلعلديانهمالكلاو
كلذناكوهتلئاعلكلدحاوعدخمىوسهلسيلوهدنع
نأنودموقينأهعمهنكميالبولسأىلعًاشورفمعدخملا
.ًاضيأهدالوأجعزي

ينعنمتكلاهتركذيتلاتابوعصلانأيأخلاُرِدْقَأَال
.يتيبلهأويسفنملظأملامكبلطةباجإنم

،ُهَقيِدَصِهِنْوَكِلِهيِطْعُيَوُموُقَيَالَناَكْنِإَو:ْمُكَلُلوُقَأ«٨
.»ُجاَتَْحياَمَرْدَقِهيِطْعُيَوُموُقَيِهِتَجَاَجلِلْجَأْنِمُهَّـنِإَف

خلا١٨:١ص

بلاطلاقيدصلانأكلذنمرهظيهِتَجاََجلِلْجَأْنِِم
حليوبابلاعرقيثبلهنكلهضفروهقيدصراذتعابسأييمل

ةجاجللانأركُذاممرهظف.ًاريخأهدارمكلذبغلبفهيلع
لسكوةفايضلاقوقحنموةقادصلاتاقالعنمًاريثأتدشأ
.هتلئاعةحارهتاعارموهتاذلهتبحمولوؤسملا

ىلعهتجاجلةطساوبلصحهنأيأُجاَتَْحياَمَرْدَق
نايبلثملاةياغو.هبلطهاضتقااملكهراكنمهدارممامت
لاونيفحاحلإلاولاؤسلاةبظاومبناسنإلاحجناذإهنأ
باطخيفكلذبحجنيمكفلاوحألاكلتلثميفهبولطم
بحيوهوةباجإلاباندعودقوبلطلاىلإانوعدييذلاهللا
انتابلطبيجينأعيطتسيوناّيسهيدلراهنلاوليللاوءاطعلا
.ةقشملانمًائيشهريغالوهسفنكلذبفلكيالوهو

سيلكلذفانتابلطةباجإنعئطبمهللانأرهظنإف
لبلثملااذهيفلوؤسملاقيدصلاكةباجإلاهتدارإمدعل
كلذبهبعشناميإنحتميامًاريثكهنأوانتدئافلجأل
ةكربلالوبقلنيدعتسمريغاننوكلًانايحأانبيجينأرخأتيو
ملاننألوأبجيامكاهيلإانراقتفابرعشنملاننأباهبلطنيتلا
امرماميفسيلو.اهلاونيفةبغرلاوقئاللاعضاوتلاباهبلطن
.»نولصتامنيح«ىّتمةراشبيفىلاعتهلوقيفاني

١٣ىلإ٩عةالصلاةيلعاف

طُا.اْوَطْعُتاوُلَأْسٱ:ُمُكَلُلوُقَأاَنَأَو٩«١٣-٩
ْ

.اوُدَِجتاوُبُل
طَيْنَمَو،ُذُخْأَيُلَأْسَيْنَمَّـلُكَّـنَأل١٠.ْمُكَلْحَتْفُياوُعَرْقِا

ْ
ُبُل

ُهُلَأْسَي،ٌبَأَوُهَو،ْمُكْنِمْنَمَف١١.ُهَلُحَتْفُيُعَرْقَيْنَمَو،ُِدَجي
َلَدَبًةَّـيَحِهيِطْعُيَفَأ،ًةَكَمَسْوَأ؟ًارَجَحِهيِطْعُيَفَأ،ًازْبُخُهُنْبٱ
ْمُتْنُكْنِإَف١٣؟ًابَرْقَعِهيِطْعُيَفَأ،ًةَضْيَبُهَلَأَساَذِإْوَأ١٢؟ِةَكَمَّـسلٱ
ْمَكَف،ًةَدِّـيَجاَياَطَعْمُكَدَالْوَأاوُطْعُتْنَأَنوُفِرْعَتٌراَْرشَأْمُتْنَأَو
حلٱِب

ْ
لٱَحوُّرلٱيِطْعُي،ِءاَمَّـسلٱَنِميِذَّـلٱُبآلٱِّـيَِر

ْ
َسُدُق

.»هَنوُلَأْسَيَنيِذَّـلِل
١٥:٧انحويو١١:٢٤سقرمو٢١:٢٢و٧:٧ىّتم
:٧ىّتم،٧:٩ىّتم،٣:٢٢انحوي١و٧و٦و١:٥بوقعيو
١١

نيبو.١١-٧:٧ىّتمحرشلايفكلذريسفترم
باطخلايفو.ىنعملايفالظفللايفديهزقرفنيمالكلا
نأكلذةلعو.انه»برقعلا«لدب»رجح«ىّتمهاوريذلا
امهادحإىلعىّتمهلقننيتروصىلعنيترملثملاركذحيسملا
ىّتملقنىلعاذهلثميفلاقيو.ىرخألاىلعاقولو
معنلالضفأوهو»سدقلاحورلا«اقوللقنو»ةحلاصاياطع«
.انلحيسملاةبهدعب

عبس١٣-١عنمةالصلاىلعمالكلايفءاجاممانلو
.دئاوف

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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قفوكلذوةالصلايفةجاجللاوةبظاوملاةدئاف:ىلوألا·
ُهوُعَدَتَالَواوُتُكْسَتَالِّـبَّـرلٱيِرِكاَذاَي«يبنلالوق
يفًةَحيِبْسَتَميِلَشُروُأَلَعَْجيَوَتِّـبَثُيىَّـتَح،ُتُكْسَي ِ
.)٧و٦٢:٦ءايعشإ(»ِضْرَألٱ
نمفورعملاعقوتينأقحقيدصللناكنإهنإ:ةيناثلا·

عقوتينأىلوألافهيبأنمكلذرظتنينأنباللوهقيدص
.ىلاعتهنمهللادالوأكلذ
ءافعضرارشأمهونويضرألاءابآلاناكنإهنإ:ةثلاثلا·

نأىلوألافةحلاصاياطعمهدالوأنوطعيمهتاوذنوبحي
يفدودحملاريغميحرلاينغلاحلاصلايوامسلابآلا
.كلذكهدالوأيطعيةردقلا
ريغاياطعانتابلطلةباجإانيطعيالىلاعتهنإ:ةعبارلا·

لضفأانلبهيلببرقعكةرضموأرجحكةعفان
.اهيلإةجاحاندشأوبهاوملا
نعهؤطابتبسحننأبطلغنالنأبوجو:ةسماخلا·

.اهايإهضفرانتابلطةباجإ
النأوهتمكحوهللاةبحمبةقثلابوجو:ةسداسلا·

ًارجحهزبخنظنالنأوةكربهلسريامةنعلبسحن
.ةيحهتكمسو
جاتحنامدشأيهسدقلاحورلاةيطعنإ:ةعباسلا·

ملنإفهايإانيطعينأهللاىلإءيشبحأيهو.هيلإ
مدعكلذلةديحولاةلعلافةكربلاكلتىلعلصحن
.انناميإوانترارحةلقوةالصلاىلعانتبظاوم

٢٦ىلإ١٤عنييسيرفلافيدجتوحيسملاةزجعم

.َسَرْخَأَكِلٰذَناَكَو،ًاناَطْيَشُجِرُْخيَناَكَو١٤«٢٣-١٤
جلٱَبَّـجَعَتَف،ُسَرْخَألٱَمَّـلَكَتُناَطْيَّـشلٱَجِرْخُأاَّـمَلَف

ْ
١٥.ُعوُُم

ُجِرُْخيِنيِطاَيَّـشلٱِسيِئَرَلوُبَزَلْعَبِب:اوُلاَقَفْمُهْنِمٌمْوَقاَّـمَأَو
.ُهَنوُبِّـرَُجيِءاَمَّـسلٱَنِمًةَيآُهْنِماوُبَلَطَنوُرَخآَو١٦.َنيِطاَيَّـشلٱ

َهلَلاَقَوْمُهَراَكْفَأَمِلَعَف١٧
ُ

هتاَذَىلَعٍةَمِسَقْنُمٍةَكَلَْممُّلُك:ْم اَِ
َخت
ْ
َناَكْنِإَف١٨.ُطُقْسَيٍتْيَبَىلَعٍمِسَقْنُمٍتْيَبَو،ُبَر
ْمُكَّـنَأل؟ُهُتَكَلَْممُتُبْثَتَفْيَكَف،ِهِتاَذَىلَعُمِسَقْنَيًاضْيَأُناَطْيَّـشلٱ
اَنَأُتْنُكْنِإَف١٩.َنيِطاَيَّـشلٱُجِرْخُأَلوُبَزَلْعَبِبِّـينِإ:َنوُلوُقَت
َكِلٰذِل؟َنوُجِرُْخيْنَمِبْمُكُؤاَنْبَأَف،َنيِطاَيَّـشلٱُجِرْخُأَلوُبَزَلْعَبِب
ُجِرْخُأِهللاٱِعِبْصِإِبُتْنُكْنِإْنِكٰلَو٢٠.ْمُكَتاَضُقَنوُنوُكَيْمُه
ُظَفَْحياَمَنيِح٢١.ِهللاٱُتوُكَلَمْمُكْيَلَعَلَبْقَأْدَقَف،َنيِطاَيَّـشلٱ
لٱ
ْ
لَسَتُمُهَراَدُّيِوَق

ِّـ
يفُهُلاَوْمَأُنوُكَت،ًاح ىَتَمْنِكٰلَو٢٢.ٍناَمَأِ

لٱُهَحَالِسُعِزْنَيَوُهُبِلْغَيُهَّـنِإَفُهْنِمىَوْقَأَوُهْنَمَءاَج
ْ

َلِماَك
َوُهَفيِعَمَسْيَلْنَم٢٣.ُهَمِئاَنَغُعِّـزَوُيَوِهْيَلَعَلَكَّـتٱيِذَّـلٱ
.»قِّـرَفُيَوُهَفيِعَمُعَمَْجيَالْنَمَو،َّـَيلَع
١٢:٣٨ىّتم،١٢:٢٤و٩:٣٤ىّتم،١٢:٢٢و٩:٣٢ىّتم

جورخ،٣:٢٤سقرم،١٢:٢٥ىّتم،٢:٢٥انحوي،١٦:١و
٢٥و٤٩:٢٤ءايعشإ،٣:٢٧سقرم،١٢:٢٩ىّتم،٨:١٩
١٢:٤٣ىّتم،١٢:٣٠ىّتم،٢:١٥يسولوك،٥٣:١٢و

.٣٠-١٢:٢٢ىّتمحرشلارظنا
نامزيفةزجعملاهذهاقولركذيمل)١٤ع(َسَرْخَأ
سرخأناكنونجملانأىلعرصتقاوىّتملعفامكاهثودح
.ًاضيأىمعأهنأىّتمركذو

نباوهاذهلعلأ«مهلوقكلذىلعىّتمدازَبَّـجَعَتَف
.»دواد

.)١٢:٢٤ىّتم(نويسيرفمه)١٥ع(ْمُهْنِمٌمْوَق
.٣:٢٢سقرمميلشروأنمةبتكو
.١٠:٢٥ىّتمحرشلارظناَلوُبَزَلْعَب
٢٩عيفبلطلااذهباوج)١٦ع(ًةَيآُهْنِماوُبَلَط

ببسلعلو.)١٥ع(نييسيرفلافيدجتىلعحيسملادردعب
هنأ«روكذملاموقلالاقاملمهضعبنأًاعمنيرمألااقولركذ
نأبمهلوقلطبينأاولأس»نيطايشلاسيئربتايآلاعنصي
.ًاسأرهللانماهنأرهظتءامسلانمةيآمهيري

»هللاحورب«كلذعضومىّتملاق)٢٠ع(ِهللاٱِعِبْصِإِب
ىلإةراشإزاجملااذهيفوةقيقحىّتممالكوزاجماقولمالكف
.ةلوهسلاةياغبتازجعملاعنصيهللاحورنأ

،ِناَسْنِإلٱَنِمُسِجَّـنلٱُحوُّرلٱَجَرَخىَتَم٢٤«٢٤،٢٦
يفُزاَتَْجي طَيٌءاَماَهيِفَسْيَلَنِكاَمَأِ

ْ
ُِدَجيَالْذِإَو،ًةَحاَرُبُل

ُهُِدَجيَوِيتْأَيَف٢٥ُهْنِمُتْجَرَخيِذَّـلٱيِتْيَبَىلِإُعِجْرَأ:ُلوُقَي
َّـَرشَأَرَخُأٍحاَوْرَأَةَعْبَسُذُخْأَيَوُبَهْذَيَّـمُث٢٦.ًانَّـيَزُمًاسوُنْكَم
َّـَرشَأِناَسْنِإلٱَكِلٰذُرِخاَوَأُريِصَتَف،َكاَنُهُنُكْسَتَوُلُخْدَتَف،ُهْنِم
»!ِهِلِئاَوَأْنِم
٢:٢٠سرطب١٠:٢٦،٢و٦:٤نييناربع،٥:١٤انحوي

.٤٥-١٢:٤٣ىّتمحرشلاعجار

٢٨و٢٧ععوسيلةأرملابيوطت

هبُمَّـلَكَتَيَوُهاَميِفَو«٢٧ جلٱَنِماََهتْوَصٌةَأَرْمٱِتَعَفَراَذِٰ
ْ

ِعَْم
لِلىَبوُط:ُهَلْتَلاَقَو

ْ
طَب
ْ

ِنْيَذَّـللٱِْنيَيْدَّـثلٱَوَكَلََمحيِذَّـلٱِن
.»اَمُهَتْعَضَر

٤٨و١:٢٨ص

مساواقولىوسنيريشبلانمدحأةثداحلاهذهركذيمل
عمجلاكلذءاسننماهنأرهاظلاولوهجمانهةروكذملاةأرملا
نمةجراخلاتاملكلانمتبجعتوحيسملامالكتعمس

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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اهبجعتترهظأفهتازجعمضعبتدهاشاهلعلوهيف
.اذهكٍبيجعٍنبامألىبوطهانعموانهتلاقامباهترسمو

ًارمأتنظاهنأهسفنهلالهمألاهبيوطتببسلعلو
كلذباتملكتنيتللانيتفشلاةكرابمىلعرصتقتنأًاديهز
ىلعةوالعتكرابفتايآلاكلتاتلعفنيتللانيديلاومالكلا
.امهعضرنيذللانييدثلاوهلمحيذلانطبلاكلذ

هسفنحيسملاكرابتنأقحتستالاهنأتأراهلعلوأ
.هلجألهمأةكرابمبهتكرابف

دلويحيسملانأتايليئارسإلارئاسكةنقيتمتناكاهلعلو
نأتققحتنيحوماركإلااذهلانتنأةيجارونهادحإنم
تخرصوهمألةطبغلاوةكربلابتمكححيسملاوهعوسي
نكمياليتلاتاكربلامظعأتلاناهنألاهلىبوطةلئاق
.اهريظنلانتنأاهريغ

ِهللاٱَمَالَكَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلِلىَبوُطْلَب:َلاَقَفَوُهاَّـمَأ«٢٨
.»ُهَنوُظَفَْحيَو
١:٢٥بوقعي،٨:٢١ص،٧:٢١ىّتم

نماهريغىلعميرمزّيمهللانأهباوجيفعوسيركنيمل
كلذنأبملسيملهنكلحيسمللةدلاواهايإهرايتخابءاسنلا
دحألانيالاهتلانيتلاةطبغلانأبورورسللمظعألاببسلا
ريخنبالاومألانيبةيدسجلاةبسنلانأبوًاردقاهلثم
مظعأةيحورةبسنناسنإلكلقابهنأبحّرصلبباسنألا
ةعاطلاوهللاةبحملانمةجتانلاةبسنلايهوةبسنلاكلتنم
ْمُهْنَمَويِّـمُأَيِهْنَم«حيسملالوققفواذهو.هرماوأل
يِخَأَوُه...يِذَّـلٱِيبَأَةَئيِشَمُعَنْصَيْنَمَّـنَأل...؟ِيتَوْخِإ
.)٥٠و١٢:٤٨ىّتم(»يِّـمُأَويِتْخُأَو

»اهوظفحوهللاةملكاوعمس«نيذلانمميرمتناكو
تدهشو.)٤٧و١:٣٨ص(مهصلخمهللااباونمآنممو
َليِقاَمَّـمِتَيْنَأْتَنَمآيِتَّـلِلىَبوُط«اهلوقبتاباصيلأاهناميإب
َهل
َ
.)١:٤٥ص(»ِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِما

هللاىلإهبسنهنكلوًاضيأحيسملامالكوهِهللاٱَمَالَك
.هللانملوسركىتأوانلجأنمهسفنىلخأهنألًاعضاوت

٣٢ىلإ٢٩عءامسلانمةيآنيلئاسلاباوج

جلٱَناَكاَميِفَو٢٩«٣٢-٢٩
ْ

:ُلوُقَيَأَدَتْبٱ،َنيِِمحَدْزُمُعوُُم
جلٱاَذٰه

ْ
طَي.ٌريِّـِرشُليِ

ْ
َناَنوُيُةَيآَّـالِإٌةَيآُهَلىَطْعُتَالَو،ًةَيآُبُل

َكِلٰذَك،ىَوَنيِنِلْهَألًةَيآُناَنوُيَناَكاَمَكُهَّـنَأل٣٠.ِّـيِبَّـنلٱ
جلٱاَذِٰهلًاضْيَأِناَسْنِإلٱُنْبٱُنوُكَي

ْ
ِنَمْيَّـتلٱُةَكِلَم٣١.ِليِ

يفُموُقَتَس جلٱاَذٰهِلاَجِرَعَمِنيِّـدلٱِ
ْ
ْتَتَأاََّـهنَأل،ْمُهُنيِدَتَوِليِ

ْنِمُمَظْعَأاَذَوُهَو،َناَمْيَلُسَةَمْكِحَعَمْسَتِلِضْرَألٱِيصاَقَأْنِم

يفَنوُموُقَيَسىَوَنيِنُلاَجِر٣٢.اَنُهٰهَناَمْيَلُس اَذٰهَعَمِنيِّـدلٱِ
جلٱ
ْ
هنَأل،ُهَنوُنيِدَيَوِليِ

ْنِمُمَظْعَأاَذَوُهَو،َناَنوُيِةاَداَنُمِباوُباَتْمَُّـ
!اَنُهٰهَناَنوُي
،١٠:١كولم٢:١٠،١و١:١٧نانويو٣٩و١٢:٣٨ىّتم
٣:٥نانوي

١٦عيفيذلالاؤسلاباوجاذه
ماحدزاببسلعل)٢٩ع(َِنيِمحَدْزُمُعوُمُْجلٱَناَك

.لئسامكءامسلانمةيآبعوسييتأينأمهعقوتسانلا
اذهيفعوسيهلاقامىلعمالكلاقبسُلوُقَيَأَدَتْبٱ

لوقنيبقرفلاو.)٤٢-١٢:٣٩ىّتم(حرشلايفباوجلا
نيخرؤمنمهعقوتناممرثكأبسيلىّتملوقواقول
.نيلقتسم

ىونينلهألةيآنانويناك)٣٠ع(ىَوَنيِنِلْهَألًةَيآ
.رخآىنعمبةيآحيسملارصعيفنيذلادوهيللناكوىنعمب
مايأةثالثتوحلانطبيفناكنأدعبةيآىونينلهألناكف
صاصقوهللاهنايصعبمهربخأهنأنمدبالولايلثالثو
مهنأىلعمهلةيآناكاذهيفو.هتاجنوهتالصبوهلهللا
.اوباتاذإةرفغملانولانيمهنأوهللاةاصعاوقبنإنوبقاعي
لسرمهنأبتدهشةبيجعلاهتاجننألًاضيأمهلةيآناكو
.مهيلإهللانم

ِهل
ٰ

مهلةيآنانويناكورصعلاكلذدوهييأِليِْجلٱاَذ
ةثالثضرألابلقيفيقبهنألتوملانمحيسملاةمايقدعب
امكاذهاقولحضويملوتوحلافوجيفيقبامكمايأ
.)١٢:٤٠ىّتم(ىّتمهحضوأ

٣٦ىلإ٣٣عةيناحورلانيعلاويوامسلارونلا

يفُهُعَضَيَوًاجاَِرسُدِقوُيٌدَحَأَسْيَل«٣٣ َحتَالَو،ٍةَيْفُخِ
ْ

َت
ملٱ
ْ
ملٱَىلَعْلَب،ِلاَيْكِ

.»َروُّنلٱَنوُلِخاَّـدلٱَرُظْنَيْيَكِل،ِةَراَنَْ
٨:١٦ص٤:٢١سقرم،٥:١٥ىّتم

ملكت)٣٧-٣٣عيأ(لصفلااذهيفحيسملالاوقألك
لاوحأيفًاضيأاهبملكتمثلبجلاىلعهظعويفًالوأاهب
.ىرخأةياغدصقىرخأ

دوصقملا)٥:١٥ىّتمحرشلاعجار(ًاجاَِرسُدِقوُي
كلذيفو.مهتريسولسرلاميلعتىّتمةراشبيفجارسلاب
نيعأنعمهميلعترونبجحيءيشلكنملسرللريذحت
لثمهيفوهنيعحيسملاميلعتانهجارسلابدارملاو.سانلا
ىلإانههمالكهجودقحيسملاناكنإو.ريذحتلاكلذ
جارسعضيملهنأبهسفنريربتانههنمدوصقملافنييسيرفلا
هنأكءامسلانمةيآبلطبهومهتاامكلايكملاتحتهميلعت

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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ىسوملعفامكةيوامسلانيهاربلاداريإمدعبهميلعتىفخأ
.مهلهدقوأيذلاجارسلانماوديفتسيملمهنأبمهتئطختو

جلٱُجاَِرس٣٤«٣٦-٣٤
ْ

لٱَوُهِدََس
ْ

ْتَناَكىَتَمَف،ُْنيَع
ًةَريِّـِرشْتَناَكىَتَمَو،ًارِّـيَنُنوُكَيُهُّلُكَكُدَسَجَفًةَطيِسَبَكُنْيَع
يِذَّـلٱُروُّنلٱَنوُكَيَّـالَئِلًاذِإْرُظْنُا٣٥.ًامِلْظُمُنوُكَيَكُدَسَجَف
لُظَكيِف

ْ
ٌءْزُجِهيِفَسْيَلًارِّـيَنُهُّلُكَكُدَسَجَناَكْنِإَف٣٦.ًةَم

ُجاَِّـرسلٱَكَلُءِيضُياَمَنيِحاَمَك،ُهُّلُكًارِّـيَنُنوُكَي،ٌمِلْظُم
.»هِناَعَمَلِب
٦:٢٢ىّتم

اذهحيسملاداريإةلع)٢٣و٦:٢٢ىّتمحرشلاعجار(
لهأكسانلاضعبلقحلاروهظببسّنيبينأانهمالكلا
ليجلاكلذيسيرفكمهضعبنعهئافخوأبسةكلموىونين
يوامسلارونلالوخدلهبلقينيعحتفلوألاقرفلانأوهو
.امهضمغأيناثلاقيرفلانأوهيلإ

رونلانألناسنإلكىلعةيلوؤسملاىقبتكلذىلعو
.هينيعحتفينملكلدعُأوملاعلالخديوامسلا

قحللريمضلاةداهشيأ)٣٥ع(َكيِفيِذَّـلٱُروُّنلٱ
هيفو.دسجللنيعلاةلزنمبسفنللريمضلالعجهللااف
بصعتلاوةئيدرلادئاوعلاولالضلابريمضلاءاوتلانمريذحت
نمًالدبكالهلاوةياوغلاىلإداقىوتلااذإريمضلانإفيلهجلا
.ةايحلاوىدهلاىلإدشرينأ

سفنلاتناكاذإهنأهانعمزاجماذهًارِّـيَنُهُّلُكَكُدَسَج
ءايربكلاوتاوهشلاطلستنموبصعتلانمةيلاخ
دازوميلعتلاكلذباهلكتءاضحيسملاميلعترونتدهاشو
يفلماكلاراهنلاغلبتنأىلإمايألايلاوتىلعرونلااهيف
.ءامسلا

»ملاعلارونوه«حيسملاو)١:٥انحوي١(»رونهللانإ«
.)١:٩انحوي(»يقيقحلارونلا«و)٨:١٢انحوي(

نييسيرفللحيسملاخيبوتويسيرفلاتيبيفءاشعلا
٥٤ىلإ٣٧ع

،ُهَدْنِعىَّـدَغَتَيْنَأٌِّيسيِّـرَفُهَلَأَسُمَّـلَكَتَيَوُهاَميِفَو«٣٧
.»َأَكَّـتاَوَلَخَدَف

ةوعدنميسيرفلااذهدصقنأحجرألاٌِّيسيِّـرَفُهَلَأَس
٧:٣٦صيفروكذملايسيرفلادصقكهماعطىلإعوسي
ءيشميدقتوًاديدجًائيشعمسيوأىرينأيفةبغرلاكلذو
لعفلاولوقلابروهشمملعمهنأرابتعابعوسيلماركإلانم

هيلعحيسملالوزنبدجملانمءيشىلعلوصحلاةيغبو
.ًافيض
ًافيضةاطخلاونيراشعلاتويبحيسملالخدلَخَدََف
حونسدنعكلذكنييسيرفلاتويبلخدومهسفنأةدافإل
.ةدافإلاهذهلثملةصرفلا

هلوخدلاحيفماعطلاةدئامدنعأكتاياَأَكَّـتاَو
.تيبلا

لٱاَّـمَأَو«٣٨
ْ
ْلِسَتْغَيَْملُهَّـنَأَبَّـجَعَتَكِلٰذىَأَراَّـمَلَفُِّيسيِّـرَف

لٱَلْبَقًالَّـوَأ
ْ

.»ِءاَدَغ
٧:٣سقرم

حيسملالمعنميسيرفلابجعتببسناكَبَّـجَعَت
َّـنَأل«مهخويشديلاقتىلعةينبملانييسيرفلادئاوعلهتفلاخم
لٱ
ْ
لٱَّـلُكَوَنيِّـيِسيِّـرَف

ْ
َنوُلُكْأَيَالٍءاَنِتْعٱِبْمَُهيِدْيَأاوُلِسْغَيَْملْنِإِدوُهَي

كلذىتأحيسملانأيفبيرالو.)٤و٧:٣سقرم(»خلا
دصقو.هلاوقأبملعيناكامكهلامعأبملعيناكهنألًادمع
لقيملو.بلقلاةراهطىلعمالكلاىلإةعيرذكلذذختينأ
لعفهنأحجرألاوةراشإوألوقبهبجعرهظأيسيرفلانأانه
هيلعضرتعُيملوللاحلايفخبويأدبيملحيسملانألكلذك
.ظيغلاتارامإبوأةسوسولابوأّنيبلاحيرصلامالكلاب

هدـاــتـعايذــلايســـقـطــلالـاـســـتـغالايأْلــِســَتــْغــَي
ةينانويلاةملكلاىنعمفرعينأدارأنم(.نويسيرفلا
ىنعمىلإرظنينأهيلعفةيدومعملاىنعمةقيقحىلعفقيل
يسيرفلاهعقوتيذلالاستغالاعونيفرظنيوانه»لستغي«
ةرابعلاتناكلًايفرحةملكلاكلتانمجرتولف.حيسملانم
لهئراقلامكحيلف»ءادغلالبقًالوأدمتعيملهنأبجعت«
لبقءاملايفهلكحيسملاسطغينأرظتنييسيرفلاناك
.)الوألكألا

لٱاَُّهيَأَنآلٱُمُتْنَأ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف٣٩«٣٩،٤٠
ْ
َنوُّيِسيِّـرَف

لٱَجِراَخَنوُّقَنُت
ْ

لٱَوِسْأَك
ْ
ٌءوُلْمَمَفْمُكُنِطاَباَّـمَأَو،ِةَعْصَق

خلٱَعَنَصيِذَّـلٱَسْيَلَأ،ُءاَيِبْغَأاَي٤٠.ًاثْبُخَوًافاَطِتْخٱ
ْ
َجِرَا

»؟ًاضْيَأَلِخاَّـدلٱَعَنَص
١:١٥سطيت،٢٣:٢٥ىّتم

يفمهلهتاخيبوتضعبكنييسيرفللانهحيسملاتاخيبوت
ىّتم(ةيضرألاهتايحنمريخألاعوبسألايفميلشروألكيه
.)٢٣ص
يفنييملاعلاونيينيدلانيملعملارئاسكلعفحيسملانإ
.نأشاذهبسحيذلاميلعتلاضعبريركتبرصعلك
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يسيرفتيبيففيضوهوحيسملانأنمبجعالو
حيسملانألًاديدشًاخيبوتمهلامعأىلعنييسيرفلاخبوي
.رورشلالكىلعًاخبوموًاملعموًارشبملزيملبهذثيح
نأقحتسيلةصلاخحيسملاةوعدنميسيرفلاةياغنكتملو
٥٣عنمرهظيامكةقرلاوفطللاةدايزبحيسملاهبطاخي
.٥٤و

اوسراممهنأبمهتوابغنويسيرفلارهظأ)٤٠ع(ُءاَيِبْغَأاَي
اوضرينأةيغبًاينيدًاضرفكلذاوتأوًالماكالًايئزجًاريهطت
عنصامكلخادلاعنصيذلاوهىلاعتوهناحبسهنإفهللا
رهاظلاريهطتلاىضريهنأمهنظةلاهجلانموجراخلا
يبلقلاسيدقتلاونطابلاريهطتلانوديسقطلالاستغالاب
حلٱِبَتِْرُرسْدَقاَه«دوادناسلبىلاعتهلوقلًاقفو

ْ
يفِّـَق ِ

لٱ
ْ
.)٥١:٦رومزم(»ِنِطاَب

.٢٣:٢٥ىّتمحرشلايفنيددعلانيذهريسفتّرمدقو

ُنوُكَيٍْءَيشُّلُكاَذَوُهَف،ًةَقَدَصْمُكَدْنِعاَماوُطْعَأْلَب«٤١
.»ْمُكَلًاّيِقَن
١٢:٣٣ص،٤:٢٧لايناد،٥٨:٧ءايعشإ

سرامينأددعلااذهبدصقحيسملانأنمدبال
)٣٩ع(ثبخلاوفاطتخالانمًالدبتاقدصلانويسيرفلا
.نيديلالسغنملضفأريهطتىلإةعيرذنوكيكلذو
دارأامنإةسادقلاوهةقدصلاءاطعإنأحيسملادارمسيلو
ًاناهربوةسادقلاىلإًاديهمتويسقطلاريهطتلانملضفأهنأ
.اهدوجوىلع

قحيف.ىنتقملكيأْمُكَلًاّيِقَنُنوُكَيٍءَْيشُّلُك
ىلعهضعباوعزوتنأدعبهباوعفتنتوهولمعستنأمكل
لكب»ءيشلك«هلوقمهضعبرسفو.هللاًاماركإنيجاتحملا
رهطتياللخادلاكلذنأوةعصقلاوسأكلالخادوهام
وهو.ةقدصهيفامضعبعيزوتبلبءانإلاجراخلسغب
.لصأللقفاومونسحىنعم

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَوْنِكٰلَو«٤٢
ْ
َنوُِّـرشَعُتْمُكَّـنَأل،َنوُّيِسيِّـرَف

حلٱِنَعَنوُزَواَجَتَتَو،ٍلْقَبَّـلُكَوَباَذَّـسلٱَوَعَنْعَّـنلٱ
ْ

ِةَّـبََحمَوِّـَق
لِتاوُُكْرتَتَالَوِهِذٰهاوُلَمْعَتْنَأيِغَبْنَيَناَك.ِهللاٱ

ْ
»!َك

٢٣:٢٣ىّتم

)٢٣:٢٣ىّتمحرشلارظنا(

.هقاروأبىوادتيمعطلاّرمريغصتابنوهَباَذَّـسلٱ

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو«٤٣
ْ
ملٱَنوُّبُِحتْمُكَّـنَأل،َنوُّيِسيِّـرَف

َسِلْجَْ
يفَلَّـوَألٱ ملٱِ

يفِتاَّـيِحَّـتلٱَو،ِعِماَجَْ .»ِقاَوْسَألٱِ
٣٩و١٢:٣٨سقرم،٢٣:٦ىّتم

٢٣:٦ىّتمحرشلايفةيآلاهذهلثمىلعمالكلاقبس
٧و

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو«٤٤
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ
ملٱَنوُّيِسيِّـرَف

ْمُكَّـنَأل،َنوُؤاَرُْ
لٱُلْثِم

ْ
ملٱِروُبُق

.»!َنوُمَلْعَيَالاَهْيَلَعَنوُشْمَيَنيِذَّـلٱَو،ِةَيِفَتْخُْ
٢٣:٢٧ىّتم،٥:٩رومزم

.)٢٣:٢٧ىّتمحرشلاعجار(
َالاَهْيَلَعَنوُشْمَيَنيِذَّـلٱَو،ِةَيِفَتْخُْملٱِروُبُقْلٱ
ميلشروأيفنييسيرفللحيسملاباطخىّتمركذَنوُمَلْعَي
ةراهطلانيبقرفلاىلإةراشإةضيبمروبقبمهايإههيبشتو
يفمهلهباطخانهاقولركذو.ةيلخادلاةساجنلاوةرهاظلا
ضرألارئاسنعروبقلازيمتالثيح)حجرألاىلع(ةيربلا
ةرهاطاهيلعنوشمييتلاضرألااوبسحيناسانلانكميف
ىتوملاثثجىلعلمتشتاهنأعقاولاونيضرألانماهريغك
نأانههيبشتلاىنعمو.١٩:١٦ددعاهيلعنيراملاسندتو
نيذلانأوسانلانعًايفخًارشةءولممنييسيرفلابولق
نورعشيالمهومهعمطومهئايربكبنوسندتيمهنورشاعي
.ةيفتخملاروبقلاىلعنوشمينيذلاك

لَعُماَي:َنيِّـيِسوُماَّـنلٱَنِمٌدِحاَوُهَلَلاَقَف«٤٥
ِّـ

ُلوُقَتَنيِح،ُم
.»ًاضْيَأُنْحَناَنُمِتْشَتاَذٰه

نأمهتفيظوموقنويسومانلاَنيِّـيِسوُماَّـنلٱَنِمٌدِحاَو
اذهو.نييسيرفلاةقرفنممهرثكأوسومانلااوحرشي
نأونييسيرفلاخيبوتبهخبوحيسملانأدقتعايسومانلا
ًاعقوتمهلوقبحيسملاضرتعافخيبوتلاكلذنمهيقتهتفيظو
.هنمهينثتسيهنأ

ْمُكَّـنَأل،َنوُّيِسوُماَّـنلٱاَُّهيَأْمُتْنَأْمُكَلٌلْيَوَو:َلاَقَف«٤٦
حلٱَةَِرسَعًالاَْمحَأَساَّـنلٱَنوُلِّـمَُحت

ْ
َلاَْمحَألٱَنوُّسَمَتَالْمُتْنَأَوِلَْم

.»ْمُكِعِباَصَأىَدْحِإِب
٢٣:٤ىّتم

.٢٣:٤ىّتمحرشلارظنا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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ْمُكُؤاَبآَو،ِءاَيِبْنَألٱَروُبُقَنوُنْبَتْمُكَّـنَأل،ْمُكَلٌلْيَو«٤٧،٤٨
ْمُهْمَُّـهنَأل،ْمُكِئاَبآِلاَمْعَأِبَنْوَضْرَتَوَنوُدَهْشَتًاذِإ٤٨.ْمُهوُلَتَق
.ْمُهَروُبُقَنوُنْبَتْمُتْنَأَوْمُهوُلَتَق
٢٣:٢٩ىّتم

.)٣٣-٢٣:٢٩ىّتمةراشبحرشيفكلذريسفتقبس(
اودمحينأسانلاىلعلهسأهنأديفيانهحيسملامالكو
اوسرامينأنممهروبقاونبيومهتومدعبنيحلاصلا
نوهبشيمهنأىلعناهربنييسيرفلالامعأنأو.مهلئاضف
.مهسفنأءايبنألانوهبشياممرثكأءايبنألايلتاق

ُلِسْرُأِّـينِإ:ِهللاٱُةَمْكِحْتَلاَقًاضْيَأَكِلٰذِل٤٩«٥١-٤٩
طَيَوْمُهْنِمَنوُلُتْقَيَف،ًالُسُرَوَءاَيِبْنَأْمِهْيَلِإ

ْ
طُيْيَكِل٥٠َنوُدُر

ْ
َبَل

جلٱاَذٰهْنِم
ْ
ملٱِءاَيِبْنَألٱِعيَِمجُمَدِليِ

لٱِءاَشْنِإُذْنُمُقَرْهُْ
ْ

٥١ِ،َملاَع
ملٱَْنيَبَكِلْهُأيِذَّـلٱاَّـيِرَكَزِمَدَىلِإَليِباَهِمَدْنِم

لٱَوِحَبْذَْ
ْ
.ِتْيَب

طُيُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأْمَعَن
ْ

جلٱاَذٰهْنِمُبَل
ْ
»!ِليِ

٢١و٢٤:٢٠مايأ٤:٨،٢نيوكت،٢٣:٣٤ىّتم

.)٣٦-٢٣:٣٤ىّتمةراشبحرشرظنا(
ةمكحلاهذهبهسفندصقهنأحجرألاِهللاٱُةَمْكِحْتَلاَق

:٢٣(ىّتمةراشبيفامقفوكلذو»انأتلق«لاقهنأكف
.)١:٢٤سوثنروك١(يفهللاةمكححيسملايمسو.)٣٤
مايألارفسيفءاجامرصتخمانهليقامنأمهضعبنظو
.٢٢-٢٤:١٨يناثلا

َحاَتْفِمْمُتْذَخَأْمُكَّـنَأل،َنوُّيِسوُماَّـنلٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو«٥٢
ملٱ
لَخَداَم.ِةَفِرْعَْ

ْ
.»ْمُهوُمُتْعَنَمَنوُلِخاَّـدلٱَو،ْمُتْنَأْمُت

٢٣:١٣ىّتم

يسومانلااوطعينأدوهيلاةداعتناكِةَفِرْعَْملٱَحاَتْفِم
ىلإةراشإنيثالثلانمهغولبيفةفيظوللهنييعتدنعًاحاتفم
سومانلايفيتلاةيهلإلاةمكحلازونكحتفبموزلمهنأ
.بعشللوهسفنلءايبنألاو

يفريصقتلالكمترصقيأخلاْمُتْنَأْمُتْلَخَداَم
مكنألمكريغسوفنومكسفنأعفنلةفرعملاحاتفملامعتسا
ىلاعتوهناحبسهللالاوقأنممهأخويشلاديلاقتنأمتملع
يفليقاميناعماميسالوةيهلإلالاوقألايناعممتفرحو
بعشلادعتسالقحلامتملعولو.همالآوهتوكلموحيسملا
.هلوبقل

نأنيدلايملعملةفرعملاحاتفمميلستبهللادصقو
مهلامعأبهوقلغأمهنكلوسانللءامسلاتوكلمهباوحتفي
.)٢٣:١٣ىّتم(

لَكُيَوُهاَميِفَو٥٣«٥٣،٥٤
ِّـ

هبْمُهُم لٱَأَدَتْبٱاَذِٰ
ْ

ُةَبَتَك
لٱَو
ْ
٥٤،ٍَةريِثَكٍروُمُأَىلَعُهَنوُرِداَصُيَو،ًاّدِجَنوُقَنَْحيَنوُّيِسيِّـرَف
ْيَكِلِهِمَفْنِمًائْيَشاوُداَطْصَيْنَأَنيِبِلاَطُهَنوُبِقاَرُيْمُهَو
.»هْيَلَعاوُكَتْشَي
١٢:١٣سقرم

تاخيبوتنمركُذامةلعلنايبنيتيآلانيتاهيفركُذام
مهضغبفرعحيسملانإفمهلهتاديدهتونييسيرفللحيسملا
مهنمدحاوفيضوهناكو.هومواقييكلمهعامتجاوهايإ
هايإمهلتماعمنمًالدبفطللابهولماعينأمهيلعناكف
.هنوشخلاب

الةيطسفسةريثكلئاسمبهنونحتمييأهَنوُرِداَصُي
مهلئاسمىلعمهباجأو.اهبهوسبرعيللبةدافتسالادصقل
.ملحلاوربصلاوةمكحلابةيعادخلا

مهتياغوةدافإلايفبغرينمكهولأسييأاوُداَطْصَي
.حاخفلاءافخإنمنيدايصلاةياغكلاؤسلانم

هنأىوعدبدوهيلاءاسؤرىلإامإِهْيَلَعاوُكَتْشَيْيَكِل
.ةنتفجيههّنأىوعدبنيينامورلاماكحلاىلإوأفّدج

ةلماعميفمهلاعفأوميلشروأييسيرفراوطأتناكو
٨صانحوي(انهنيروكذملاةيريبييسيرفراوطأكحيسملا
.)٢٢صىّتمو١٠صو

رشعيناثلاحاحصألا

١٢ىلإ١عفوخلاوءايرلانمريذحتلا

يفَو«١ َناَكىَّـتَح،ِبْعَّـشلٱُتاَوَبَرَعَمَتْجٱِذِإَكِلٰذِءاَنْثَأِ
اوُزَّـرََحتًالَّـوَأ:ِهِذيِمَالَتِلُلوُقَيَأَدَتْبٱ،ًاضْعَبُسوُدَيْمُهُضْعَب
لٱِريَِمخْنِمْمُكِسُفْنَأل

ْ
.»ُءاَيِّـرلٱَوُهيِذَّـلٱَنيِّـيِسيِّـرَف

١٦:١٢ىّتم،٨:١٥سقرمو١٦:٦ىّتم

ًارارمحيسملااهلاقةريثكلاوقأحاحصألااذهيفتركُذ
اذهيفف.نيملعملارئاسلعفهذيمالتناهذأيفاهلًاريرقت
يفتركُذاهنمنوثالثوسمخةيآنوسمخوعستحاحصألا
.ىرخأتاقوأ

يف يفتركُذيتلاثداوحلاةدميفيأَكِلٰذِءاَنْثَأِ
.قباسلاحاحصألا

نمناكميأيفملعنالِبْعَّـشلٱُتاَوَبَرَعَمَتْجٱ
رفسلاًارفاسمذنئيحناكحيسملانأملعنامنإاوعمتجاةيريب
دصاقمتناكو.١١:٢٩صيفهتءادبتركُذيذلا
بئارغلاةدهاشمضعبلادصقمناكفةفلتخمنيعمتجملا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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ضارمألاءافشضعبلادصقموةدافتسالاضعبلادصقمو
.ةمواقملاوداقتنالانيرخآلادصقمو

نييسيرفلاوةسينكللقباسلاباطخلاناكِهِذيِمَالَتِل
رشعينثالاىلإالهبنينمؤملاىلإمالكلاحيسملاهجوانهو
.مهدحو

نيبةهباشملاهجوركذو.نييسيرفلاميلعتيأِريَِمخ
.)١٢و١٦:٦ىّتم(حرشلايفمهميلعتوريمخلا

يفمهنألءايرلانمًالوأذيمالتلاحيسملارذحُءاَيِّـرلٱ
نيئارملانييسيرفلابءادتقاللمهضرعتلهنمرطخلاديدش
.نيدلاءاسؤرمهنيذلا

.»َفَرْعُيْنَلٌّيِفَخَالَو،َنَلْعَتْسُيْنَلٌموُتْكَمَسْيَلَف«٢
٨:١٧صو٤:٢٢سقرمو١٠:٢٦ىّتم

)١٠:٢٧(ىّتمةراشبحرشيفةيآلاهذهريسفتقبس
ءايرلانمذيمالتللهريذحتبابسأدحأاهيفحيسملاركذو
يذلاةيعادخلاةسادقلارتسهنألهبحاصعفنيالهنأوهو
هذهيفكلذنوكيامًاريثكوةساجنلاهءارورهظتفقزمتي
.نيدلاموييفهنمدبالنكلوةايحلا

لُقاَمُّلُكَكِلٰذِل«٣
ْ
يفُهوُمُت لُّظلٱِ

ْ
يفُعَمْسُيِةَم اَمَو،ِروُّنلٱِ

يفَنُذُألٱِهِبْمُتْمَّـلَك ملٱِ
.»ِحوُطُّسلٱَىلَعِهِبىَداَنُيِعِداَخَْ

رظناف)١٠:٢٦ىّتم(ىّتمةراشبيفمالكلاكانهمالكلا
يفهءاكرشهذيمالتنوكينأحيسملادصق.كانههريسفت
ةينالعهباودانينأدارأدارفناىلعهايإمهملعامفقحلارشت
يفهربخرشتنيكلذبو.مهنمنوملعتينيذلاهبيدانييكل
داهطضالاةنمزأيفنورطضيذيمالتلاناكو.ةنوكسملالك
هلكمهميلعتنكلوًارسمهريغاوملعيوةيفخاوعمتجينأ
.نمألاتقويفرهظيناك

َنيِذَّـلٱَنِماوُفاََختَال:يِئاَّـبِحَأاَيْمُكَلُلوُقَأْنِكٰلَو٤«٤،٥
جلٱَنوُلُتْقَي

ْ
َهلَسْيَلَكِلٰذَدْعَبَو،َدََس

ُ
ْلَب٥.َرَثْكَأَنوُلَعْفَياَمْم

ممْمُكيِرُأ لُسُهَل،ُلُتْقَياَمَدْعَبيِذَّـلٱَنِماوُفاَخ:َنوُفاََختْنَّـِ
ْ

ٌناَط
لُيْنَأ

ْ
يفَيِق »!اوُفاَخاَذٰهْنِم:ْمُكَلُلوُقَأْمَعَن.َمَّـنَهَجِ

١٠:٢٨ىّتمو١:٨ايمرإو١٣و١٢و٨و٥١:٧ءايعشإ
١٥و١٥:١٤انحويو

.)١٠:٢٧ىّتمحرشلاعجار(
دعبةيحىقبتسفنلانأنيتيآلانيتاهنمملعتن

دنعيهتنتسفنلاىلعسانلاةوقنأو.دسجلانعاهلاصفنا

نمزمالكلااذهبءادهشلاىّزعتامًاريثكو.توملا
.داهطضالا

هذيمالتلحيسملاباطخركُذةرملوأهذهيِئاَّـبِحَأاَي
ةراشبيفًاضيأاهرركو.مهبهتقثوهتبحملًانايبةملكلاهذهب
.)١٥-١٥:١٣(انحوي

درطيهللافوخوهللاوهخلاُلُتْقَياَمَدْعَبيِذَّـلٱ
.بلقلانمسانلافوخ

لَفِبُعاَبُتَريِفاَصَعُةَسَْمخْتَسْيَلَأ٦«٦،٧
ْ

ٌدِحاَوَو،ِنْيَس
ًاضْيَأْمُكِسوُؤُرُروُعُشْلَب٧؟ِهللاٱَماَمَأًاّيِسْنَمَسْيَلاَهْنِم
»!ٍَةريِثَكَريِفاَصَعْنِمُلَضْفَأْمُتْنَأ.اوُفاََختَالَف!ٌةاَصُْحماَهُعيَِمج

.)٣١-١٠:٢٩ىّتمحرشلاعجار(
ةقيقدلارومألالمشتهللاةيانعنأمالكلااذهنمرهظي
هذيمالتلحيسملاققحدقو.يحيسمللءازعريخكلذيفو
.ةصاخةيانعمهبينتعيهللانأ

ىّتميفءاجِنْيَسْلَفِبُعاَبُتَريِفاَصَعُةَسَْمخ
ةداعبسحنيسلفبةسمخانهو»سلفبناعابيناروفصع«
نايبكلذلكو.نمثلالقيعيبملاةدايزردقىلعهنأعيبلا
.اهلومشوهللاةيانعةمظعوريفاصعلاردقةسخل

،ِساَّـنلٱَماَّـدُقِيبََفَرتْعٱِنَمُّلُك:ْمُكَلُلوُقَأَو٨«٨،٩
ِينَرَكْنَأْنَمَو٩.ِهللاٱِةَكِئَالَمَماَّـدُقِناَسْنِإلٱُنْبٱِهِبُِفَرتْعَي
.»ِهللاٱِةَكِئَالَمَماَّـدُقُرَكْنُي،ِساَّـنلٱَماَّـدُق
انحوي١و٢:١٢سواثوميت٢و٨:٣٨سقرمو١٠:٣٢ىّتم
٢:٢٣

.)٣٣و١٠:٣٢ىّتمحرشلاعجار(
انهو»تاوامسلايفيذلايبأمادق«ىّتمةراشبيفءاج

هنألرخآلانمضتينيلوقلانملكو»هللاةكئالممادق«
كلانهفةكئالملاثيحوةكئالملاكلانهفءامسلايفهللاثيح
.هللا

اَّـمَأَو،ُهَلُرَفْغُيِناَسْنِإلٱِنْبٱَىلَعًةَمِلَكَلاَقْنَمُّلُكَو«١٠
لٱِحوُّرلٱَىلَعَفَّـدَجْنَم

ْ
.»ُهَلُرَفْغُيَالَفِسُدُق

٥:١٦انحوي١و٢٩و٣:٢٨سقرمو٣٢و١٢:٣١ىّتم

٣٢و١٢:٣١ىّتمحرشلارظنا

ملٱَىلِإْمُكوُمَّـدَقىَتَمَو١١«١١،١٢
ِءاَسَؤُّرلٱَوِعِماَجَْ

َحتاَمِبْوَأَفْيَكاوُّمَتَْهتَالَفِنيِطَالَّـسلٱَو
ْ
،َنوُلوُقَتاَمِبْوَأَنوُّجَت

لٱَحوُّرلٱَّـنَأل١٢
ْ
لَعُيَسُدُق

ِّـ
يفْمُكُم لِتِ

ْ
ْنَأُِبَجياَمِةَعاَّـسلٱَك

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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.»ُهوُلوُقَت
٢١:١٤صو١٣:١١سقرمو١٠:١٩ىّتم

٢٠-١٠:١٧ىّتمحرشلارظنا

٢١ىلإ١٣ععمطلانمريذحت

جلٱَنِمٌدِحاَوُهَلَلاَقَو«١٣
ْ

لَعُماَي:ِعَْم
ِّـ

ْنَأيِخَألْلُق،ُم
ملٱيِنَمِساَقُي

ْ
.»َثَاريِ

دحأهنكلذيملتبسيلوهِعْمَْجلٱَنِمٌدِحاَو
.ةصاخلامهرومأبنيمتهملانيرضاحلا

ناسنإلابلطينأةدالبلانميِخَألْلُق،ُمِّـلَعُماَي
نودبتايحورلاىلعمالكلاءانثأيفةيويندلاةصاخلاهرومأ
يهيتلاقئاقحللونيعماسللوملكتمللبجاولارابتعالا
نمحيسملاةياغلئاسلااذهأطخأدقو.باطخلاعوضوم
فئاظوسراميةيملاعةكلممئشنييكلىتأهنظوهئيجم
ةيسايسلاعئارشلانمدسفامحلصيونييسايسلاماكحلا
رومأللضرعتللحيسملاتأيملهنألةياغلاكلتفالخكلذو
ءانتقاىلعسانلاثحيوًايحورًاتوكلمسسؤيللبةيسايسلا
.يدبأثاريموءامسلايفزنك

يفتينُبثاريملاةمسققيرطَثاَريِْملٱيِنَمِساَقُي
مالكريثأتلجرلااذهىأر.)٢١:٧ةينثت(ىسومةعيرش
لصفيفريثأتلاكلذمدختسينأءاشونيعماسلايفحيسملا
.هيخأنيبوهنيبةوعدلا

ْوَأًايِضاَقاَمُكْيَلَعيِنَماَقَأْنَم،ُناَسْنِإاَي:ُهَلَلاَقَف«١٤
»؟ًامِّـسَقُم
١٨:٣٦انحويو٢:١٤جورخ

همقيملهنأهانعميراكنإماهفتسااذهخلايِنَماَقَأْنَم
كلذلحيسملامكحولف.هللاالوناسنإالًايضاقدحأ
ىبأوهويسايسلامكاحلاماقمهسفنماقألهيلعوألجرلا
ليئارسإكلمهنأبحرصحيسملانإمعن.ماودلاىلعكلذ
ببسلااذهو.)١٨:٣٦انحوي(يحورهتوكلمنأّنيبهنكل
كاذنودناثببساذهلناكو.بلطلاكلذهضفرلمظعألا
.هيلعاهبنوكتشيهئادعألةجحكرتينأدريملهنأوهو
ءاطعإرمأيفو)٨:١١انحوي(ةينازلارمأيفهلعفكاذهو
ةلآناكناسنإلاكلذلعلو.)٢٢:١٥ىّتم(رصيقلةيزجلا
حيسملانأعمو.هبهبيجيامبحيسملااوداطصيلنييسيرفلل
سانلاكلساذإئدابممّلعرمألاكلذلثملضرعتينأىبأ

ناسنإلابحأولدعلاىرجويواعدلاتلطباهاضتقمب
.هسفنكهريغ

ةمدخلكلنسحلاثمرمألااذهيفحيسملاكولسو
.نييسايسًاماكحاونوكينألضرعتلااولزتعيلنيدلا
نوكيالنأيأإدبملاكلذحالصنيبيةسينكلارابتخاو
سلوبةحيصنقفواذهو.نييسايسًاماكحنيدلاءاسؤر
امكلذيفسيلو.)١٤و٤:١٣سواثوميت١(سواثوميتل
نييثنروكلاىلإىلوألاهتلاسريفلوسرلالوقيفاني
نأذيمالتلاكلانهحصنلوسرلانأل)٨-٦:١سوثنروك١(
.ىنسحلابضعبلمهضعبطسوتبمهيواعداوضقي

َهلَلاَقَو«١٥
ُ

ىَتَمُهَّـنِإَف،ِعَمَّـطلٱَنِماوُظَّـفََحتَواوُرُظْنٱ:ُم
.»ِهِلاَوْمَأْنِمُهُتاَيَحْتَسْيَلَفٌريِثَكٍدَحَألَناَك
٤:٤ىّتم،خلا٦:٧سواثوميت١

ريخلايفةبغرلاةدشعمطلاِعَمَّـطلٱَنِماوُظَّـفََحت
ةدابعو)٢٠:١٧جورخ(ةرشاعلاةيصوللفلاخموهوينمزلا
ةياغىأرحيسملانأحجرألاو.)٣:٥يسولوك(ناثوألل
هعطقبكلذنلعأهسفنلئاسلاو.عمطلالئاسلاكلذ
ةلعّنإلاحلكىلعو.يويندلاهبلطبيحورلاثيدحلا
لمحييذلاعمطلاوهثاريملاةمسقيفًابلاغفالخلا
قحيامهتءابإىلعرخآلاوهقحنمرثكأذخأىلعدحاولا
.هل

دسجلاةايحانهدوصقملانأمهضعببهذُهُتاَيَح
ةريثكتناكامهمتاينتقملانأكلذىلعةيآلاىنعمنوكيف
ينغلاف.توملانمهيمحتالاهنألاهبحاصةايحبلفكتتال
ىنعمنأضعبلابهذو.دبألاىلإشيعيالهانغرفوامهم
ردصمهللااف.ةبوبحمةايحلالعجتيتلاةداعسلاانهةايحلا
نيينعملاالكو.هتاينتقمالةرخآلاوايندلايفناسنإلاةداعس
ةدارإىلعةفقوتمةيدسجلاناسنإلاةايحنألديفموميقتسم
.هتورثةجيتنتسيلفهللانمةبههتداعسولاملاىلعالهللا
ةايحلابدوصقملانأىلعلدت٢١عيفمالكلاةمتاخنكلو
.»هللاًاينغ«ناسنإلانوكبةمئاقلاةيدبألاةداعسلاوه

دنعهلاومأناسنإلككرتينأنمدبالِهِلاَوْمَأْنِم
موقتنأنكميالفًالاحاهكرتينأرطضيهلعلوتوملا
دبألاىلإوتوملادعبهلىقبيامبلباهبةيقيقحلاهتداعس
.ةداعسلاوةايحلاردصمهدحوهللااف

َهلَبََرضَو«١٦
ُ

ْتَبَصْخَأٌّيِنَغٌناَسْنِإ:ًالِئاَقًالَثَمْم
.»ُهُتَروُك

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا

٩٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةراشإالو.اقولريغنيريشبلانمدحألثملااذهركذيمل
هانغىلعلصحهنأرهظيو.ًاملاظناكينغلاكلذنأىلإ
ةطساوبهللانمةبههحاجننأوةزئاجلاةيداعلاطئاسولاب
.هلةكربتناكلهتورثبفرصتلانسحأولف.هتروكبصخ

يفَرَّـكَفَف«١٧ ِيلَسْيَلْنَأل،ُلَمْعَأاَذاَم:ًالِئاَقِهِسْفَنِ
مثَأِهيِفُعَْمجَأٌعِضْوَم

َْ
»؟يِرا

رصقف.لابلاءانعنمهقيملوةعانقلاىلعهانغهلمحيمل
اذهواهتدايزلدادعتسالاىلعمزعوهلاومأنزخىلعهمامتها
لٱُِّبُحيْنَم«ميكحلالوققفو

ْ
لٱَنِمُعَبْشَيَالَةَّـضِف

ْ
ْنَمَو،ِةَّـضِف

هجوو.)٥:١٠ةعماج(»ٍلْخَدْنِمُعَبْشَيَالَةَوْرَّـثلٱُِّبُحي
ملو.هللاداشرإىلإتفتلمريغهسفنىلإباطخلاينغلااذه
عمجلةنكمألانسحأنأعمهريغىلإناسحإلابثرتكي
اهعمجولفىماتيلاعايجهاوفأولمارألاءارقفتويبهلاومأ
.هللاةنازخيفاهعمجهنأكناكلكلانه

يِنْبَأَوِينِزاََخمُمِدْهَأ:اَذٰهُلَمْعَأ:َلاَقَو١٨«١٨،١٩
:ِيسْفَنِلُلوُقَأَو١٩،ِيتَاْريَخَوِيتَّـالَغَعيَِمجَكاَنُهُعَْمجَأَو،َمَظْعَأ
ِيِحيَرتْسِا.ٍَةريِثَكَنيِنِسِلٌةَعوُضْوَم،ٌَةريِثَكٌتَاْريَخِكَلُسْفَناَي
.»يِحَرْفٱَوِيبَْرشٱَوِيلُكَو
٥:٥بوقعيو١٥:٣٢سوثنروك١و١١:٩ةعماج

هبهرهظأامىلعةوالع(هاتأامبناسنإلااذهئطخ
:رومأةتسلكلذو)هتوابغنم
تاريخلاكلتهلبهويذلاهللايفركتفيملهنأ:لوألا·

سيلهنأوهللااهردصمنإ»يتاريخويتالغ«هلوقبركنأف
.اهبفرصتلايفليكوىوس
ينزاخميفعمجأ«هلوقبرهظأوءارقفلابلابيملهنأ:يناثلا·

.هريغىلعاهنمًائيشقفنينأدصقيملهنإ»يتالغعيمج
ىوساهبفرصتلاقرطنمقيرطهلابىلعرطخيملو
.اهعلبواهعمج
هللاةروصىلعةقولخملاةدلاخلاهسفننظهنأ:ثلاثلا·

اي«هلوقبهسفنبطاخوةيدسجلاةمعطألانمعبشت
اهنأك»خلايلكويحيرتسا...ةريثكتاريخِكلسفن
.معنلالضفأبرشلاولكألانأكوةميهبسفن
تاريخ«هلوقبرهظأوتوملاباسحبسحيملهنأ:عبارلا·

يفتوملاهيتأينألامتحاهلهج»ةريثكنينسلةعوضوم
.اهنيعةليللاكلت
ثرتكيملوتوملادعبةيدبألابلابيملهنأ:سماخلا·

.اهيفهسفنتاجاحب

رسخهنألهتوابغترهظأرمألاةبقاعنأ.سداسلا·
هبضاتعيءيشىندأهلنكيملوءامسلارسخوهسفن
.كلذنع

طُتَةَلْيَّـللٱِهِذٰه،ُّيِبَغاَي:ُهللاٱُهَلَلاَقَف«٢٠
ْ

َكُسْفَنُبَل
ِملاََهتْدَدْعَأيِتَّـلٱِهِذٰهَف،َكْنِم

َ
»؟ُنوُكَتْن

،٤:١٤بوقعيو٥٢:٧رومزمو٢٧:٨و٢٠:٢٢بويأ
١٧:١١ايمرإو٣٩:٦رومزم

نكلهللاىلإتفلتيمللجرلاكلذنإُهللاٱُهَلَلاَقَف
ملو.هيلإتفتلينأنمهللاعنميملىلاعتهيلإهتافتلامدع
مأايؤربمأهبطاخعومسمتوصبأهللاهبطاخفيكملعن
.توملاكالملاسرإب

ميكحهنأناسنإلاكلذنظ.لهاجاييأُّيِبَغاَي
هوبسحهناريجلعلوهتالغعمجلنزاخملاوءارهألاهدادعإب
نقيتهسفنوهو»ًايبغ«هبسحهللانكلًاديعسًاميكحكلذب
.أطخلاحالصإلةصرفلاتاوفولجألالولحدنعكلذ

عم»ةريثكنينس«ايحينأناسنإلاكلذعقوتَةَلْيَّـللٱِهِذٰه
نمًاددعلقأتناكهتايحنمتيقبيتلاتاعاسلانأ
.اهعقوتيتلانينسلا

ًارايتخاهسفنهللاعدوتسينمؤملاَكْنِمَكُسْفَنُبَلْطُت
هنمبلطيهللاافنمؤملاريغامأوهوبأوهقيدصهّنأهداقتعال
حرفلاوةحارلابهسفنناسنإلاكلذدعو.ًارابجإهسفن
نكلو»يحرفاويبرشاويلك«هسفنلهلوقبةيدسجلاتاذللاب
.ءاضقلاوةمكاحمللهمامأاهروضحبلطهللا

ِملاََهتْدَدْعَأيِتَّـلٱِهِذٰهَف
َ
نألاؤسلااذهىنعمُنوُكَتْن

مأنيريثكىلعمسقتأ.نوكتنملفرعيالناسنإلاكلذ
قحهلىقبيالهنأفرعيامنإهثرينأوههركينماهذخأي
.ةدحاوةقيقدهتومدعباهيف

هلوقوهوةعماجلارفسيفلاؤسلاكانهلاؤسلاو
َحتِهيِفُتْبِعَتيِذَّـلٱيِبَعَتَّـلُكُتْهِرَكَف«

ْ
ُثْيَحِسْمَّـشلٱَت

ُنوُكَيْلَه،ُمَلْعَيْنَمَو.يِدْعَبُنوُكَييِذَّـلٱِناَسْنِإلِلُهُكُرْتَأ
:٣٩رومزماذهبلباق١٩و٢:١٨ةعماج(»ًالِهاَجْوَأًاميِكَح
٦(.

.»ِِهللاًاّيِنَغَوُهَسْيَلَوِهِسْفَنِلُزِنْكَييِذَّـلٱاَذَكٰه«٢١
:٢بوقعيو١٩ىلإ٦:١٧سواثوميت١و٣٣عو٦:٢٠ىّتم
٥

نيرمأانمامأحيسملاعضو.يبغلااذهلثميأاَذَكٰه
لكتينملهجققحتنلتوملارخآلاوينغناسنإامهدحأ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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ةعاسًائيشهعفنيمللجرلاكلذىنغلكنألةورثلاىلع
هلسيلوةلبقتسملاةيدبأللدعتسمريغاذهلثمف.هتوم

.ةيوامسلازونكلانمءيش
لعجيويندناسنإلكلفصواذهِهِسْفَنِلُزِنْكَي

.ديحولاسفنلاكلتبيصنيضرألاهزنكوهلًالهأهسفن
نودبطقفهسفنلزنكييذلاِِهللاًاّيِنَغَوُهَسْيَلَو

ذإهللاريقفوهفرشبلاهتوخإنمنيجاتحملاوأهللاىلإتافتلا
هنألبرشلاملاءانتقانأيضتقيالاذهو.هدنعثاريمهل

.رخآبيصننعلأسيالوهسفنىلعهقفنييذللرش
ينغلاو)٢:٥بوقعي(ناميإلابينغلاوهفهللاينغلاامأو
:٦سواثوميت١و٥:٢٠ىّتمو٣٣ع(ةحلاصلالامعإلاب

لاثمأو١٦:١١صلباق٢:٩ايؤر(هللاةبحمبينغلاو.)١٨
.)١٩:١٧و٨:١٨

لاحملانموهللاعمجيامإوهسفنلعمجيامإناسنإلكف
راتخانإفامهدحأراتخينأهيلعفًاعمنينثاللعمجينأ
هللاىنغناكيناثلاراتخانإوًاعمهزنكووهكلهلوألا
.ضرألاىلعًاريقفناكنإودبألاىلإهانغ

٣٤ىلإ٢٢عهللاىلعلاكتالا

َال:ْمُكَلُلوُقَأاَذٰهِلْجَأْنِم:ِهِذيِمَالَتِلَلاَقَو٢٢«٣١-٢٢
ِحلاوُّمَتَْهت

َ
لِلَالَو،َنوُلُكْأَتاَمِبْمُكِتاَي

ْ
لَتاَمِبِدَسَج

ْ
٢٣.َنوُسَب

حلَا
ْ
جلٱَو،ِماَعَّـطلٱَنِمُلَضْفَأُةاََي

ْ
للٱَنِمُلَضْفَأُدََس

ِّـ
٢٤.ِساَب

لٱاوُلَّـمَأَت
ْ

َحتَالَوُعَرْزَتَالاََّـهنَأ:َناَبْرِغ
ْ

َهلَسْيَلَو،ُدُص
َ
َالَوٌعَدَْخما

حلٱِبْمُتْنَأْمَك.اَهُتيِقُيُهللاٱَو،ٌنَزَْخم
ْ

٢٥!ِروُيُّطلٱَنِمُلَضْفَأِّـيَِر
؟ًةَدِحاَوًاعاَرِذِهِتَماَقَىلَعَديِزَيْنَأُرِدْقَيَّـمَتْهٱاَذِإْمُكْنِمْنَمَو
َنوُّمَتَْهتاَذاَمِلَف،ِرَغْصَألٱَىلَعَالَوَنوُرِدْقَتَالْمُتْنُكْنِإَف٢٦
لٱِب
ْ
،ُلِزْغَتَالَوُبَعْتَتَال!وُمْنَتَفْيَكَقِباَنَّـزلٱاوُلَّـمَأَت٢٧؟يِقاَوَب
يفُناَمْيَلُسَالَوُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأْنِكٰلَو لَيَناَكِهِدَْجمِّـلُكِ

ْ
ُسَب

لٱَناَكْنِإَف٢٨.اَهْنِمٍةَدِحاَوَك
ْ

لٱُدَجوُييِذَّـلٱُبْشُع
ْ
يفَمْوَي ِ

حلٱ
ْ

طُيَوِلَْق
ْ

يفًادَغُحَر لُيِروُّنَّـتلٱِ
ْ
حلٱِبْمَكَف،اَذَكٰهُهللاٱُهُسِب

ْ
ِّـيَِر

لُي
ْ
طَتَالَف٢٩؟ِناَميِإلٱِيليِلَقاَيْمُتْنَأْمُكُسِب

ْ
َنوُلُكْأَتاَمْمُتْنَأاوُبُل

طَتاَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِإَف٣٠،اوُقَلْقَتَالَوَنوُبَْرشَتاَمَو
ْ

لٱُمَمُأاَهُبُل
ْ

ِ.َملاَع
َحتْمُكَّـنَأُمَلْعَيْمُكوُبَأَفْمُتْنَأاَّـمَأَو

ْ
طٱِلَب٣١.ِهِذٰهَىلِإَنوُجاَت

ْ
اوُبُل

.»ْمُكَلُداَزُتاَهُّلُكِهِذٰهَو،ِهللاٱَتوُكَلَم
٦:٣٣ىّتم،١٤٧:٩رومزمو٣٨:٤١بويأ،٦:٢٥ىّتم

.٣٣-٦:٢٥ىّتمحرشلاكلذىلعمالكلاقبس
ىنغلانأنايبنمقبسامليأ)٢٢ع(اَذٰهِلْجَأْنِم

.هلةبرجتلاريثكوهبحاصلعفنلاليلقيويندلا
يضتقيانهةيويندلاتاجاحلابمامتهالامدعاوُّمَتَْهتَال

.اهحنمييذلايوامسلابآلاىلعلاكتالا

يذلانكلو»رويطلا«كلذلدبىّتميفءاجَناَبْرِغْلٱ
ًالدباهذختافرويطلارئاسىلعحصينابرغلاىلعانهحصي
رومزمو٣٨:٤١بويأ(بويأرفسيفءاجامكلكلانم

١٤٧:٩(.
ةيآلاهذهركذيمل)٢٦ع(خلاَنوُرِدْقَتَالْمُتْنُكْنِإَف
هبديزتالذإمامتهالانمةدئافالنأهانعمو.اقولىوس
.ةايحلاتاجاحنمءيشبيتأيالهنأردجألافًائيشةايحلا

الهانعمواقولىوساذهلقنيمل)٢٩ع(اوُقَلْقَتَال
.ءاجرلاوفوخلانيباوددرتتاليأاوبرطضت

لٱاَُّهيَأْفََختَال«٣٢
ْ
ْنَأَّـُرسْدَقْمُكاَبَأَّـنَألُ،ريِغَّـصلٱُعيِطَق

ملٱُمُكَيِطْعُي
.»َتوُكَلَْ

٢٦و١١:٢٥ىّتم

نمفةيدسجلاتاجايتحالابموقياممدعنمْفََختَال
.فاخيالنأمزلًاقيدصوًابأهلهللاناك

وههنألفارخلابهذيمالتحيسملاهبشُريِغَّـصلٱُعيِطَقْلٱ
نألريغصلابعيطقلاتعنو)١٠:١١انحوي(حلاصلامهيعار
ةريثكلاتاوبرلاوفولألاىلإةبسنلابنيليلقاوناكهبنيهبشملا
الهللانكلو.مهئادعأةرثكىلإةبسنلابوملاعلااذهلهأنم
.ًاريغصناكنإوعيطقلاكلذىسني

وأكلمدرجمالابأهيراتخملهتاذهللانلعيْمُكاَبَأَّـنَأل
مهتاجاحىلإرظنلابمهمومهليزياذهنأبجيفنايد
.ةيدسجلا

نمفءامسلاتوكلميأَتوُكَلَْملٱُمُكَيِطْعُيْنَأ
يوامسلاتوكلملاىنغةثرونأبحمسيهللانألاحملا
ىلعلمتشيربكألانألةريصقلاةايحلاهذهطئاسومهزوعي
يفنيمئادلايحورلامهانغيفريكفتلانأبجيف.رغصألا
.لئازلايدسجلامهرقفيفريكفتلا

َالًاساَيْكَأْمُكَلاوُلَمْعِا.ًةَقَدَصاوُطْعَأَوْمُكَلاَماوُعيِب«٣٣
يفُدَفْنَيَالًازْنَكَوىَنْفَت َالَوٌقِراَسُبَرْقَيَالُثْيَح،ِتاَواَمَّـسلٱِ
.»ٌسوُسِيلْبُي
:١٦صو٦:٢٠ىّتم،٤:٣٤و٢:٤٥لامعأو١٩:٢١ىّتم
٩:١٩سواثوميت١و٦

.٢٠و٦:١٩ىّتمحرشلارظنا
حيسملانألمتحيًةَقَدَصاوُطْعَأَوْمُكَلاَماوُعيِب

ءيشلكاوكرتنيحهذيمالتلةقيقحرمألااذهمامتإدصق
هذيمالتنأدصقهنألمتحيو.هللامالكباورشبيلهوعبتاو
مهويحيسملانيدلاءوشنلوأيفكلذنولعفينيلوألا
نوكتنألمتحيو.)٤:٣٢و٢:٤٤لامعأ(كلذكاولعف
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بجاوكلذلاحلكىلعو.كلذةبجوممويلالاوحألا
ملحيسملانأحجرألانكلو.ةقيقحهبحيسملاانرمأاذإانيلع
قيرطيفيويندلاانلامبفرصتننأدارأامنإةقيقحدصقي
لدبنوكيامًاريثكعيبلانأليحورلازنكلاىلإاهبلصن

هزنكلدبيعوسيلًاماركإءارقفلايطعييذلافءيشبءيش
.يوامسلازنكلابيضرألا

تاقدصلابىرتشُينأنكميالةبهصالخلاّنإمعن
المظعألاهريخىنغلابسحييذلاليخبلاناسنإلانكل
هلمعيامعسيلانهلاؤسلاو.ءامسلالخدينأردقي
صالخلالاحيفناسنإلالمعياذاملبصلخيلناسنإلا
.ءامسلايفهتداعسديزيل

ىنغلاهتقيقحزاجماذهىَنْفَتَالًاساَيْكَأْمُكَلاوُلَمْعِا
.يدبألايحورلا

لَقُنوُكَيَكاَنُهْمُكُزْنَكُنوُكَيُثْيَحُهَّـنَأل«٣٤
ْ
.»ًاضْيَأْمُكُب

.٦:٢١ىّتمحرشلارظنا

٤٠ىلإ٣٥عدبعلاوديسلالثمورهسلاىلعثحلا

.»ًةَدَقوُمْمُكُجُُرسَوًةَقَطْنَُممْمُكُؤاَقْحَأْنُكَتِل«٣٥
١:١٣سرطب١و٦:١٤سسفأوخلا٢٥:١ىّتم

نيدعتسماونوكينأهانعمزاجماذهًةَقَطْنَُممْمُكُؤاَقْحَأ
امكفملاعلااذهرومأيفنيكمهنمريغهيفنيطشانلمعلل
وأرفسلبهأتمريغةقطنمالبليوطلابوثلاسباللانأ
دودشمامأوةيهلإلاةمدخلاوأيوامسلارفسللدعتسم
٤:٢٩كولم٢(هيفعراشولمعلاىلعمزاعوهفنيوقحلا
.)١٢:٨لامعأو١:١٧ايمرإو٩:١و

عوجرنوعقوتيديبعىلإانهةراشإلاًةَدَقوُمْمُكُجُُرسَو
دعبعجريسحيسملانأكلذنمدوصقملاو.ًاليلمهديس
اذهلثمىلعمالكلاقبسو.ءامسلاىلإهذيمالتنعهباهذ
.)١٣-٢٥:١ىّتم(ىراذعلارشعلالثميف

نأىلعهذيمالتثحينألوقلااذهبحيسملادصقو
مونلابنيلقثمريغنوظقيتممهوًامئادهعوجراوعقوتي
تومللًادبأدعتسننأبوجوكلذنمانلو.يحورلا
نيعوهنيرمألانيذهدحألدادعتسالاوحيسملاعوجرلو
جُرسهبلقيفسدقلاحورلادقوأيذلاو.يناثللدادعتسالا
يداوتاملظىشخيالةعاطلاوةبحملاوءاجرلاوناميإلا
.توملالظ

َنِمُعِجْرَيىَتَمْمُهَدِّـيَسَنوُرِظَتْنَيٍساَنُأُلْثِمْمُتْنَأَو«٣٦
لٱ
ْ

لِلُهَلَنوُحَتْفَيَعَرَقَوَءاَجاَذِإىَّـتَح،ِسْرُع
ْ
.»ِتْقَو

نألىراذعلالثمةروصنعلثملااذهةروصفلتخت
نقفارييكلسيرعلاءيجمتارظتنمنكىراذعلاكئلوأ
مهديسعوجرنورظتنياوناكانهديبعلاوهتيبىلإسورعلا
سيرعلاامإديسلااذهو.هتيبيفمهوسرعلانممهيلإ
دحأامإواهيبأتيبنماهتاقيفروسورعلابعجريهسفن
.داعوةميلولارضحسيرعلاباحصأ

نيهبتنممهنوكىلإةراشإاذهِتْقَوْلِلُهَلَنوُحَتْفَي
.نيدعتسمو

لٱَكِئَلوُألىَبوُط«٣٧
ْ

ْمُهُِدَجيْمُهُدِّـيَسَءاَجاَذِإَنيِذَّـلٱِديِبَع
حلَا.َنيِرِهاَس

ْ
ُمَّـدَقَتَيَوْمُهُئِكْتُيَوُقَطْنَمَتَيُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَّـَق

.»ْمُهُمِدَْخيَو
٢٤:٤٦ىّتم

نيعقوتملاءانمألاهذيمالتهتباثإىلإاذهبحيسملاراشأ
مدخهنأبًابيرغًالزانتلثملايفديسلارهظأو.هعوجر
هفويضتيبلابرمدخينأةداعلاترجهّنإمعن.هديبع
نيوكت(ةكئالمهفويضنأملاعريغوهوميهاربإلعفامك
.هديبعديسلامدخينأةداعلارجتملنكلو)٨و١٨:٧
.ةبحموًاماركإوًارابتعالزانتلاكلذىلعةوالعمهلرهظأو
لجرأهلسغبةمدخلاهذهلثمحيسملاعوسيانديسىتأو
نأدصقاملثملااذهبنابأو.)١٢-١٦:٤انحوي(هذيمالت
نأعيطتسنالو.يوامسلاهسرعمويءانمألاهمادخلهلعفي
ةداعسلاوماركإلانمهيبشتلااذههنمضتاملكنآلاكردن
ناكىتحةلماكنوكتنينمؤملاةداعسنأملعناننكل
هلثمًائيشانبلطولرمأاذهو.كانهمهمداخهسفنمهديس
.عمطلاعماطمبرغأنمناكل

يفىَتَأْنِإَو«٣٨ هلٱِ
َْ

يفىَتَأْوَأِيناَّـثلٱِعيِز هلٱِ
َْ

ِثِلاَّـثلٱِعيِز
لٱَكِئَلوُألىَبوُطَف،اَذَكٰهْمُهَدَجَوَو

ْ
.»ِديِبَع

ْهلٱ
َ
قبسدقوليللانميناثلاعبرلايأِيناَّـثلٱِعيِز

.)١٤:٢٥ىّتم(حرشلايفليللاماسقأىلعمالكلا
ْهلٱ
َ
ثالثوهوليللانمثلاثلاعبرلايأِثِلاَّـثلٱِعيِز

ملهنأللوألاعيزهلاانهركذيملو.ليللافصندعبتاعاس
عيزهلاركذيملودئاوعلابسحسرعللبسانملاتقولانكي
سانلانوكينأبلغيو.هلبقًابلاغيهتنيسرعلانألعبارلا
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يفمهضرعتلًافالخثلاثلاويناثلاعيزهلايفتابسللةضرع
.عبارلاولوألا

نيعقوتمنيدعتسمنيرهاسيأاَذَكٰهْمُهَدَجَوَو
.هعوجر

.ريرقتلاةدايزلةرابعلاهذهرركخلاىَبوُط

لٱُّبَرَفَرَعْوَلُهَّـنَأ:اَذٰهاوُمَلْعٱاَمَّـنِإَو٣٩«٣٩،٤٠
ْ
ِتْيَب

يف ٤٠.ُبَقْنُيُهَتْيَبْعَدَيَْملَو،َرِهَسَلُقِراَّـسلٱِيتْأَيٍةَعاَسِةَّـيَأِ
يفُهَّـنَأل،َنيِّـدِعَتْسُمًاذِإْمُتْنَأاوُنوُكَف ُنْبٱِيتْأَيَنوُّنُظَتَالٍةَعاَسِ
.»ناَسْنِإلٱ
ايؤرو٣:١٠سرطب٢و٥:٢يكينولاست١و٢٤:٤٣ىّتم
١٣:٣٣سقرمو٢٥:١٣و٢٤:٤٤ىّتم،١٦:١٥و٣:٣
٣:١٢سرطب٢و٥:٦يكينولاستو٣٦و٢١:٣٤صو

لثموهورخآلثمبرهسلابوجوهذيمالتحيسملاملع
لثملااذهحيسملابرضدقو.هرهسمدعلهتيبقُرسناسنإ
٤٢:٤٣ىّتم(حرشلايفهريسفتقبسدقو.رخآتقويف
:١٦و٣:٣ايؤرلارفسيفهيبشتلااذهءاجدقو.)٤٤و
١٥(.
.١٣:٣٣سقرمحرشلارظنأِناَسْنِإلٱُنْبٱِيتْأَي

نأهذيمالتنكميالهنأنيتيآلانيتاهبحيسملاحرص
هذيمالتنوكيلًالوهجمتقولاكرتو.يناثلاهئيجمتقواوفرعي
.ةعاسفةعاسهئيجماوعقوتيلًادبأنيدعتسم

طُبُهَلَلاَقَف«٤١
ْ

ملٱاَذٰهُلوُقَتاَنَلَأ،ُّبَراَي:ُسُر
ْمَأَلَثَْ

لِل
ْ

»؟ًاضْيَأِعيِمَج

ركذاملك»لثملااذهب«ىنعسرطبلعلَلَثَْملٱاَذٰه
ريذاحتلانمنيعبرألاةيآلاونيثالثلاوةيناثلاةيآلانيب
رثكأنألًالثماهلكاهامسوديعاوملاوهيباشتلاواياصولاو
ةعباسلاةيآلايفليقامدرجمدصقهلعلوأ.زاجماهظافلأ
فرعيناسرطبدارأو.دبعللديسلاةمدخنمنيثالثلاو
.عمجلالكلوهوأطقفذيمالتللمالكلااذهله

لٱَوُهْنَمَف:ُّبَّـرلٱَلاَقَف٤٢«٤٦-٤٢
ْ
ُنيِمَألٱُليِكَو

حلٱ
ْ

لٱُمُهَيِطْعُيِلِهِمَدَخَىلَعُهُدِّـيَسُهُميِقُييِذَّـلٱُميَِك
ْ

يفَةَفوُلُع ِ
لٱَكِلٰذِلىَبوُط٤٣؟اَهِنيِح

ْ
ُهُِدَجيُهُدِّـيَسَءاَجاَذِإيِذَّـلٱِدْبَع

حلٱِب٤٤!اَذَكٰهُلَعْفَي
ْ

.ِهِلاَوْمَأِعيَِمجَىلَعُهُميِقُيُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأِّـَق
لٱَكِلٰذَلاَقْنِإْنِكٰلَو٤٥

ْ
يفُدْبَع لَقِ

ْ
ُهَموُدُقُئِطْبُييِدِّـيَس:ِهِب

لٱُبِْرضَيُئِدَتْبَيَف
ْ

لِغ
ْ

جلٱَوَناَم
ْ

.ُرَكْسَيَوُبَْرشَيَوُلُكْأَيَو،َيِراََو
لٱَكِلٰذُدِّـيَسِيتْأَي٤٦

ْ
يفِدْبَع يفَوُهُرِظَتْنَيَالٍمْوَيِ َالٍةَعاَسِ

خلٱَعَمُهَبيِصَنُلَعَْجيَوُهُعَطْقَيَف،اَهُفِرْعَي
ْ
.»نيِنِئَا

،٢٤:٤٧ىّتم،٤:٢سوثنروك١و٢٥:٢١و٢٤:٤٥ىّتم
٢٤:٥١ىّتم،خلا٢٤:٤٨ىّتم

ريغوتقولااذهريغيفمالكلااذهلثمبحيسملاىتأ
.)٥١-٢٤:٤٥ىّتم(حرشلايفهريسفتقبسولاوحألاهذه

لبحيرصلاباوجلابسرطبحيسملابجيملُّبَّـرلٱَلاَقَف
ىلعرصقيمل٣٧عيفدعولانأوهوهانعمنمضتيامب
.هذيمالتنمميكحنيمأليكولكلوهفرشعينثالا

تيبيففسويكوميهاربإتيبيفرزاعيلاكُليِكَوْلٱ
.رافيطوف

اوعدوتسامهنألنييحيسملالكىلعبقللااذهحصيو
تابجاومويلامهيلعفاهيلعاوبساحينأنمدبالبهاوم
نيدلاةمدخىلعرثكأحصيهنكلميظعباوثًادغمهئانمألو
)٤:١سوثنروك١(هللاتيبيهيتلاةسينكلانومدخيمهنأل
اميسالونييحيسملالكىلعقدصيانهليقاملكف
.نيدلاةمدخ

لٱَكِلٰذاَّـمَأَو٤٧«٤٧،٤٨
ْ

َالَوِهِدِّـيَسَةَداَرِإُمَلْعَييِذَّـلٱُدْبَع
َّـنِكٰلَو٤٨.ًاريِثَكُبَْرضُيَف،ِهِتَداَرِإِبَسَحِبُلَعْفَيَالَوُّدِعَتْسَي
.ًاليِلَقُبَْرضُي،ٍتاَبََرضُّقِحَتْسَياَمُلَعْفَيَو،ُمَلْعَيَاليِذَّـلٱ
طُيًاريِثَكَيِطْعُأْنَمُّلُكَف

ْ
ًاريِثَكُهَنوُعِدوُيْنَمَوٌ،ريِثَكُهْنِمُبَل

.»َرَثْكَأِبُهَنوُبِلاَطُي
لامعأو١٥:٢٢و٩:٤١انحويو٢٥:٢ةينثتو١٥:٣ددع
١:١٣سواثوميت١و٥:١٧نييوال،٤:١٧بوقعيو١٧:٣٠

نمضتيامبقبساميفحيسملاىتأ.اقولالإاذهركذيمل
نينمؤملالكنأوهو٤١عيفسرطبلاؤسنعباوجلا
.هيلعباوثلابنودوعوموكلذبنورومأممهلكوءالكو
يفنيفظوتملاىلعهنأنمضتيامبنيددعلانيذهيفىتأو
اوناكاذإمظعألاباوثلامهلنأوىمظعلاةيلوؤسملاهتسينك
.نينئاخاوناكاذإدشألاباقعلاوءانمأ

ةيلوؤسسمنأوهوينيدأدبمبانهحيسملاحرصو
ىضتقميوهطئاسووهتبترومسوهتفرعمردقىلعناسنإلا
.ريخألامويلايفناديأدبملااذه

اوعمسنيذلاذيمالتلاولسرلاكَةَداَرِإُمَلْعَييِذَّـلٱ
.هللاباتكمهلصونملكوًاهافشحيسملاميلعت

الوهديسمودقعقوتياليأُلَعْفَيَالَوُّدِعَتْسَيَال
.هيلعهبجوأامبموقيالومزليامهلدعيلرهسي

ىلإةداسلاةبسنىلعينبمزاجماذهًاريِثَكُبَْرضُيَف
مهديبعنمنينئاخلانوبقاعيمهنإفمهتويبيفديبعلا
مغرىلعنوئطخينيذلاةأطخلانأىنعملابو.برضلاب

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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اذهيفًاديدشًاباقعنوبقاعيهللاباتكصنومهرئامض
.ًادبأيتآلاملاعلايفوًانايحأملاعلا

هللاةدارإلهجييذلااذهبحيسملادريملُمَلْعَيَاليِذَّـلٱ
ًافنآروكذملاةفرعمىلإةبسنلابهتفرعميذلالبلهجلالك
ةلاهجكلذكفةلماكبتسيللوألاةفرعمنإفءيشالك
ةطساوبهللاةدارإةفرعمنمًائيشنيينثوللنأىتح.رخآلا
تاحفصىلعهتافصنمهللاهبتكامومهرئامضةداهش
:٢و٣٢و٢٠و١:١٩ةيمور(رذعنمئطاخلسيلفةقيلخلا

.)١٥و١٤
نمهلامردقىلعوءاملعلاىلإةبسنلابًاليِلَقُبَْرضُي

امهلعفللبةلوهجمرماوألهتفلاخمتسيلهباقعةلعو.ةفرعملا
.ةعيبطلاوريمضلاراونأةفلاخموهوباقعلاهيلعقحتسي

امكتاجردمنهجباقعنأنيددعلانيذهنمانلو
:١٠ص(يفليقامقفواذهو.عاونأءامسلايفباوثلانأ
.)١٥:٤١سوثنروك١و١٣و١٢

يفميلعتلالثمانهميلعتلاخلاًاريِثَكَيِطْعُأْنَمُّلُك
.)٢٩-٢٥:١٥ىّتم(تانزولالثم

٥٣ىلإ٤٩صهنيدلملاعلاةمواقمبحيسملاءابنإ

لُألُتْئِج«٤٩
ْ
ِوَلُديِرُأاَذاَمَف،ِضْرَألٱَىلَعًاراَنَيِق

»؟ْتَمَرَطْضٱ
٥١ع

رومأةثالثنعةرابعسدقملاباتكلايفرانلاًاراَن
.ةيزمر
لعفب)٣:٢يخالم(نينمؤملاريهطتىلإزمرلا:لوألا·

.)٣:١١ىّتم(سدقلاحورلا
١:٨يكينولاست٢(كالهلاوبضغلاىلإزمرلا:يناثلا·

.)١٢:٢٩نييناربعو
٦٦:١٢رومزم(تامواقملاوبورحلاىلإزمرلا:ثلاثلا·

داهطضانأرمأةجيتنو)٤:١٢سرطب١و٤٣:٢ءايعشإو
نأىلعلدتةنيرقلاو.ًاريخأرشلاةدابإو.ًايتقونينمؤملا
يفهتجيتنو٥١ع»ًاماسقنا«هلوقيهوثلاثلاانهىنعملا
.٥٣و٥٢ع

ملاعلااذههنيدلوخدنمىلوألاةجيتنلانأحيسملالاق
.نيدلاكلذلءادعألاةمواقميهةئيطخوًالالضءولمملا
لكهسفنىلعجيهيهنألبطحلاسباينيبةلعشكنوكيف
دصقحيسملانأىلع.ةدسافلاةيرشبلاةيعيبطلاتالاعفنالا
دئاقعلاداسفنمهيفامقارحإوملاعلاحالصإنيدلاكلذب

هتراعتساكملاعلايفهنيدريثأتلرانلاهتراعتساف.لامعألاو
.هلحميفهريسفترمدقو)١٠:٣٤ىّتم(هلفيسلا

امأوملاعلايفيحيسملانيدللريثأتلوأانهركذاملكو
؟مثإلاولالضلانمملاعلاريهطتيهفةريخألاةجيتنلا

داهطضالارانتدقتااملوأبيلصلاىلعحيسملاناك
نمةعشألاضعبهيلععقوف.اهبهلدشألمتحاوهوهذه
٥٤و١١:٥٣صيفركذامكهلنييسيرفلاةمواقمباهرح
سطاليبىلإةنهكلاءاسؤرهملسنيحاهبهلهلكهبطاحأو
ىلإبلُصمويذنمبولصملاةراشبلزتملو.ًابلصهوتامأو
هيعباتلداهطضالاةلعتناكفضرألاىلعرانلاءاقلإكمويلا
.لالضللةدابإلاو

:اذهيفلوقنْتَمَرَطْضٱِوَلُديِرُأاَذاَم
هقايتشاةدشىلعلدتهذهحيسملاتاملكنإ.١

همالكنأكلذىلعلدياممو.ذئمويهراكفأبارطضاو
١٢صنم٢٨و٢٧عيفءاجامهلثمو.عطقتمانه
.انحويليجنإنم

اهبربعملاظافلألايفوهاممحضوأحيسملاىنعمنإ.٢
يهنوكتفةيردصمامإ»ول«نأكلذنايبو.هنع
»اهمارطضاديرأ«ريدقتلاوفوذحملهبلوعفماهتلصو
نوكيفٍنمتفرحامإو.»ديرأاذام«هلوقباوجوهو
باوجلاوةيطرشامإو.»تمرطضااهتيل«ىنعملا
وهاهمارطضافتمرطضانإ«ىنعملانوكيففوذحم
.»اهبهليفقرتحملوأتنكنإوةدقتماهوعدفيبولطم

لمتحينأبالإملاعلالخديالهليجنإنأملععوسينإ.٣
ملألاكلذنمةيرشبلاهتعيبطترفنفمالآلادشأوه
ءادفلالمعمامتإلةديحولاةليسولاوههنألنكلو
ىلإربصينأهيلعبعصىتحهناريندقوتىلإقاتشا
بارطضانمنيرمألانيذهنيبهددرتناكف.دقتتنأ
.هراكفأ

نوكينأبالإملاعلالخديالهليجنإنأًاضيأملعهنإ.٤
نأولتقوداهطضاوماسقناوهذيمالتلةمواقمةلع
ملاعلاريهطتولالضلاةدابإوقحلاراصتناهلككلذةبقاع
هراكفأبارطضاللعنمناكف.ةيطخلاسندنم
.مهمالآةجيتنبحرفلاوهذيمالتىلعنزحلانيبهددرت
ىلإًازمرانهرانلانوكةلاحتساىلإمهضعببهذ
نأروصتاوعيطتسيملمهنألتاداهطضالاوتاماساقنالا
ةرسمككلذبهحرفنكلاهيلإقاتشيواهبحرفيحيسملا
.)٧:٤سوثنروك٢(هتاقيضيفسلوب

نارينداقيإةلعنوكيهليجنإلوخدنأًاضيأملعهنإ.٥
راصتناالوصالخالنأوملاعلايفلزاونلاوبورحلا
.اهمارطضاىلإقاتشاكلذلفاهبالإلماكريهطتالو

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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»؟َلَمْكُتىَّـتَحُِرصَحْنَأَفْيَكَو،اَهُغِبَطْصَأٌةَغْبِصِيلَو«٥٠
١٠:٣٨سقرمو٢٠:٢٢ىّتم

امكهتوموهمالآىلإةغبصلاهذهبحيسملاراشأٌةَغْبِص
نأنآلاةسينكلاىلعف.)٢٠:٢٢ىّتم(ةراشبيفءاج
.مالآلاةغبصيفحيسملاكراشت

ًالكديرأنيداضتمنيرمأنيبانأيأُِرصَحْنَأَفْيَكَو
لهأىلإهتلاسريفروكذملاسلوبلاحكلاحلاهذهف.امهنم
لمعلمكينأيهتشيناكعوسينإف.)١:٢٣يبليف(
رفنتةيرشبلاهتعيبطتناكوةاطخلالجأنمهتومبءادفلا
ىنعملااذهو.ملاعلانعنيدلاهؤافيإاهيضتقيتلامالآلانم
انهحيسملاتالاعفناو.ةقباسلاةيآلاىنعمنمبرقي
ةغبصلابهنعربعيذلاو.يناميسثجناتسبيفهتالاعفناك
.)١٢:٢٧انحويو٢٢:٤٢ص(كانهسأكلابهنعربعانع

َىلَعًامَالَسَيِطْعُألُتْئِجِّـينَأَنوُّنُظَتَأ٥١«٥٣-٥١
َنِمُنوُكَيُهَّـنَأل٥٢.ًاماَسِقْنٱِلَب!ْمُكَلُلوُقَأَّـالَك؟ِضْرَألٱ
يفٌةَسَْمخَنآلٱ ِْنيَنْثٱَىلَعٌةَثَالَث:َنيِمِسَقْنُمٍدِحاَوٍتْيَبِ
َىلَعُنْبالٱَوِنْبالٱَىلَعُبَألٱُمِسَقْنَي٥٣.ٍةَثَالَثَىلَعِناَنْثٱَو
لٱَىلَعُّمُألٱَو،ِبَألٱ

ْ
لٱَوِتْنِب

ْ
حلٱَو،ِّـمُألٱَىلَعُتْنِب

ْ
َىلَعُةاََم

لٱَواَهِتَّـنَك
ْ

هتاََمحَىلَعُةَّـنَك .»اَِ
٩:١٦و٧:٤٣انحويو٧:٦اخيم،٤٩عو١٠:٣٤ىّتم
١٠:٣٥ىّتم،١٠:١٩و

١٠:٣٤ىّتمةراشبيفمالكلاىنعمكانهمالكلاىنعم
.كانهحرشلاىلإعجراف٣٦-

نمليزيلكلذهذيمالتعوسيلأسخلاَنوُّنُظَتَأ
ةمواقملانودبديجملاحيسملاتوكلمراصتناعقوتمهراكفأ
.خلااونظتاللاقهنأكفمالآلاو

تقولامهزييمتمدعىلعسانلاحيسملاخيبوت
٥٩ىلإ٥٤ع

لِلًاضْيَأَلاَقَّـمُث٥٤«٥٧-٥٤
ْ

َباَحَّـسلٱُمُتْيَأَراَذِإ:ِعوُمُج
طَت
ْ

ملٱَنِمُعُل
لِلَفِبِراَغَْ

ْ
ُنوُكَيَف.ٌرَطَمِيتْأَيُهَّـنِإ:َنوُلوُقَتِتْقَو

جلٱَحيِرْمُتْيَأَراَذِإَو٥٥.اَذَكٰه
ْ

ُنوُكَيَسُهَّـنِإ:َنوُلوُقَتُّبَُهتِبوَُن
ِضْرَألٱَهْجَواوُزِّـيَمُتْنَأَنوُفِرْعَت،َنوُؤاَرُماَي٥٦.ُنوُكَيَف.ٌّرَح
ِملَو٥٧؟ُهَنوُزِّـيَمُتَالَفْيَكَفُناَمَّـزلٱاَذٰهاَّـمَأَو،ِءاَمَّـسلٱَو

َ
َالاَذا

َحت
ْ

حلٱِبَنوُمُك
ْ

»؟ْمُكِسوُفُنِلَبِقْنِمِّـَق
١٦:٢ىّتم

)٣و١٦:٢ىّتم(حرشلايفتايآلاهذهريسفترمدق
ركذونييسيرفلاوةبتكلاكلذببطاخحيسملانأىّتمركذو
يفتقولانكلمهباودتقانيذلاسانلاهببطاخهنأاقول
راثآلاضعبىّتمركذو.اقولةياوريفتقولاريغىّتمةياور
ًءاسمءامسلاةرمحنأنابأواقولهتأيملبولسأىلعةيوجلا
برغملانمباحسلاءوشننأاقولنابأووحصلاةمالع
املثمكلذوٍرحةمالعبونجلاحيربوبهورطمةمالع
.)٤:١١(ايمرإةءوبنو)١٨:٤٤(لوألاكولملارفسيفءاج

ملوقحلااوبحيملمهنألنيئارممهاعد)٥٦ع(َنوُؤاَرُماَي
.قحلاباحصأمهنأمهئاعداعمهوزيميملوهنعاوثحبي

اوداتعادوهيلالعلِضْرَألٱَهْجَواوُزِّـيَمُتْنَأَنوُفِرْعَت
ىدنلاردقةبقارمبرطملاووحصلانملكتامالعزييمت
زييمتيفءامكحاوناكفتابنلاقاروأةبقارموضرألاىلع
نأىلعنيهاربلازييمتيفءالهجورحلاورطملاتامالع
.مهطسويفمئاقوهوىتأدقحيسملا

كلذتامالعوحيسملاءيجمنامزيأُناَمَّـزلٱاَذٰهاَّـمَأ
هبةقلعتملاتاءوبنلاهمامتإاهوزيمينأمهيلعناكيتلا
ميلاعتلاواهلعفيتلاتازجعملاوهقباسنادمعملاانحويءيجمو
.اهبىتأيتلا

ةداهشىضتقمبيأ)٥٧ع(ْمُكِسوُفُنِلَبِقْنِمِّـقَْحلٱ
نيعداخلامكتاضقىلإنيتفتلمريغمكرئامضومكلوقع
نامزتامالعنأشيفحيحصلامكحلانممكوعنمنيذلا
هنأهاوعدوىتأحيسملاتوكلمنأانه»قحلاو«.حيسملا
.ةقححيسملا

حلٱَىلِإَكِمْصَخَعَمُبَهْذَتاَمَنيِح٥٨«٥٨،٥٩
ْ
ِ،مِكَا

جلٱِلُذْبٱ
ْ

يفَتْنَأَوَدَْه لَخَتَتِلِقيِرَّـطلٱِ
َىلِإَكَّـرَُجيَّـالَئِل،ُهْنِمَصَّـ

لٱ
ْ
لَسُيَو،ِيضاَق

ِّـ
لٱَكَم

ْ
حلٱَىلِإِيضاَق

ْ
لُيَفِ،مِكَا

ْ
حلٱَكَيِق

ْ
يفُمِكَا ِ

َختَال:َكَلُلوُقَأ٥٩.ِنْجِّـسلٱ
ْ
يفوُتىَّـتَحَكاَنُهْنِمُجُر َِ

لٱ
ْ
لَف
ْ

.َ»ريِخَألٱَس
،٥:٢٥ىّتمو٥٥:٦ءايعشإو٢٥:٨لاثمأو٣٢:٦رومزم
٢١:٢صو١٢:٤٢سقرم

لبجلاىلعهظعويفًاضيأمالكلااذهبحيسملاملكت
بنجتبوجوهانعمو.)٥:٢٥ىّتم(كانهحرشلاعجارف
قلقلاةلعاهنألناكمإلاردقىلعةموكحلاىلإيواعدلاعفر
نجسلارطخلناسنإلاضرعتوتاقفنلاوبارطضالاو
ةوعدلاعفرُتنألبقهمصخناسنإلاحلاصينأبجيكلذلف
.مكحلاتبيويضاقلاىلإ

نظ.ةحضاوريغامهلبقامونيتيآلانيتاهنيبةقالعلاو
صيفركذيتلاثاريملاةمسقتاقلعتمنمامهنأضعبلا

ىلعليلدالو.باطخلانمريبكمسقىلعتناكو١٢:١٣

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا

١٠١
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ىأرًازاجمهذختينأدحأدارأاذإنكلو.زاجمانهمالكلانأ
هللاعمناسنإلاحلاصتينأةمكحلانسحأنمهنأىنعملا
ممألاىلعةمقنلالولحوتقولاتاوفلبقناميإلاوةبوتلاب
.ًاعممكاحلاويضاقلاوههللانوكياذهىلعو.دارفالاو

رشعثلاثلاحاحصألا

٥ىلإ١عنييليلجلالتق

يفًاِرضاَحَناَكَو«١ لٱَكِلٰذِ
ْ
ِنَعُهَنُوِربُْخيٌمْوَقِتْقَو

جلٱ
ْ

.ْمِهِحِئاَبَذِبْمُهَمَدُسُطَاليِبَطَلَخَنيِذَّـلٱَنيِّـيِليَِل

يف صيفركُذيذلاباطخلاتقويأِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
١٢.

ماسقألانميلامشلامسقلاناكسمهَنيِّـيِليِلَْجلٱ
ةرماسلاوليلجلايهو(اهيلإنيطسلفتمسقيتلاةثالثلا
سطاليبمكحالسدوريهمكحتحتاوناكو)ةيدوهيلاو
ًاعوضخلقأونيطسلفناكسرئاسنمًاندمتلقأاوناكو
.نتفلايريثكونيينامورلارينل

سطالبيناكْمِهِحِئاَبَذِبْمُهَمَدُسُطَاليِبَطَلَخ
مدلاكفسبحيًاملاظًايساقناكوةيدوهيلايلاوذئتقو
نومدقيمهوةتغبنييليلجلاىلإهركاسعلسرأهنأرهاظلاف
ًائيشاولعفاوناكمهلعلو.ميلشروأيفلكيهلاراديفمهحئابذ
.سطاليببضغجيهةنيدملايف

كلذنكللتقلااذهيدوهيلاخرؤملاسوفيسويركذيملو
اهنممظعأوهاموأثداوحلاهذهلثمنألعقاولايفنيال
نأسوفيسويركذنكلوسطالبمايأيفعوقولاريثكناك
ملو.نتفلاىلإليملايريثكوًادجًارارشأاوناكنييليلجلا
لعلو.ةثداحلاهذهبعوسينيرضاحلارابخإببسحضتي
اورهظيلرابخألاةعاشإيفسانلاةبغروةثداحلاةّدجكلذ
.ملاظلاىلعمهريغةوادعاوجيهيومهتالاعفنا

َهلُعوُسَيَلاَقَف«٢
ُ

جلٱِءَالُؤٰهَّـنَأَنوُّنُظَتَأ:ْم
ْ

اوُناَكَنيِّـيِليَِل
جلٱِّـلُكْنِمَرَثْكَأًةاَطُخ

ْ
»؟اَذٰهَلْثِماوُدَباَكْمَُّـهنَألَنيِّـيِليَِل

٢٨:٤لامعأو٤٣:٢١نيوكت

ةثالثنممكحلابمهئاطخلًاحالصإكلذحيسملامهلأس
.هجوأ

هللانألمهريغنمًارشنييليلجلاكئلوامهنظ:لوألا·
توملانمرشيهومهيلعةلزانلاكلتعوقوبحمس
.ةيعيبطلا
مهواولتُقنييليلجلانأنمًاضيأكلذمهجاتنتسا:يناثلا·

نأبمهمكحو.هللاءاضرإاهتياغيتلاحئابذلانومدقي
ىلإىلاعتهضفرةمالعذئنيحمهلتقبهللاحامس
.مهماثآةعاظفلمهتامدقت
نيبًاعئاشناكإطخىلعمهمكحاونبمهنوك:ثلاثلا·

كلذو.ّنيعممثإباقعةلزانلكنأوهودوهيلاةماع
ىلعةطيلملهأمكحو.هيلعبويأباحصأمكحك
لطابلامكحلااذهىلععرفتيو.)٢٨:٤لامعأ(سلوب
.رابوهكلذكتومياليذلانأوهورخآٌءاطخ

َكِلٰذَكْمُكُعيِمَجَفاوُبوُتَتَْملْنِإْلَب.ْمُكَلُلوُقَأَّـالَك«٣
.»َنوُكِلَْهت

:رومأةثالثباوجلااذهنمديفتسنْمُكَلُلوُقَأَّـالَك
نوقحتسممهنأوةاطخمهنأركنيملحيسملانأ:لوألا·

لولعملابةلعلاةقالعةبيصملاوةيطخلانيبنأوباقعلا
ىلعبقاعيدقناسنإلانأركنيملورشبلاينبلكل
.ةايحلاهذهيفاياطخلاضعب
نأوةأطخمهدحونييليلجلاءالؤهنوكركنأهنأ:يناثلا·

صاخمثإلمهيلعتتأاهنأوكلذىلعناهربةلزانلاكلت
.ذئمويةماعلاداقتعالًاقفو
)نوبطاخملايا(اهوجتنتسايتلاةجيتنلاركنأهنأ:ثلاثلا·

كلتلثممهيلععقيملهنألنيبنذمباوسيلمهنأيهو
.ةلزانلا

ىلإمهريغبونذنعمهراكفأحيسملالوحاوُبوُتَتَْملْنِإ
اولتُقنيذلانييليلجلاعيمجنأبمكحومهسفنأبونذ
يتلاقيرطلانأوكالهلانوقحتسمونوبنذمنيبطاخملاو
.ًاعيرسةبوتلايهءايحأللةاجنلاىلإيدؤت

امإانهدوصقملاكالهلاَنوُكِلَْهتَكِلٰذَكْمُكُعيِمَجَف
نيحةنسنيعبرأوحنبكلذدعبىرجامكنيينامورلاديب
رماملكىوحفو.هللالدعفيسبامإومهتنيدمتجرخُأ
ةيرورضةجيتنبئاصملانأبمهمكحبدوهيلاإطخحالصإ
اهلةدعملاهللاةنونيدنمدوهيلاةمألريذحتوةصاخاياطخل
ةاطخلكلءابنإاذهيفو.لاحلايفةبوتلاىلعاهثحو
لتقناكيذلامهيلعيتآلاكالهلابنيبئاتلاريغضرألا
.هيلإًازمرنييليلجلا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا

١٠٢
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ُمِهْيَلَعَطَقَسَنيِذَّـلٱََرشَعَةَيِناَمَّـثلٱَكِئَلوُأْوَأ٤«٤،٥
لٱ
ْ

يفُْجُرب لِسِ
ْ
َرَثْكَأَنيِبِنْذُماوُناَكِءَالُؤٰهَّـنَأَنوُّنُظَتَأ،ْمُهَلَتَقَوَماَو

يفَنيِنِكاَّـسلٱِساَّـنلٱِعيَِمجْنِم !ْمُكَلُلوُقَأَّـالَك٥؟َميِلَشُروُأِ
.»َنوُكِلَْهتَكِلٰذَكْمُكُعيِمَجَفاوُبوُتَتَْملْنِإْلَب
٩:٧انحويو٣:١٥ايمحن

ىلوألاكىرخأةلزانحيسملاركذََرشَعَةَيِناَمَّـثلٱَكِئَلوُأ
نيرضاحلالكلةروهشمدهعلاةثيدحتناكاهنأحجرألاو
لتقنمهوجتنتسايذلالثماهنماوقحتسادقمهنأو
.)٢ع(نييليلجلا

يفُجُْربْلٱ :٩انحوي(ماولسةكربوأماولسنيعَماَوْلِسِ
جربلاويقرشلابونجلاةهجيفميلشروأروسجراخ)٧
روسلاىلعءانبامإونيعلابرقلقتسمءانبامإانهروكذملا
.)٣:١٥ايمحن(ماولسجربيمُسكلذكوةكربلاقوف

ركذىلعحيسملالمحيذلاببسلالعلخلاَنوُّنُظَتَأ
نأونييليلجاوسيلاهيفاولتُقنيذلانأكلتعمةثداحلاهذه
نأانهحيسملامالكنومضمو.سانلاطسوتالبمهلتقهللا
.ءاوسلاىلعسانلارئاسونييليلجلاودوهيلابيصتلزاونلا
تسيلسانلاةطساوبوأًاسأرهللانمتناكءاوساهنأو
توملانأو.مهريغنمرشاهبنيباصملانأىلعليلدب
كالهلابراذنإةلزانلكنأو.يحورلاتوملاىلإزمرينمزلا
دصقاذهو.ةبوتلاةطساوبهنماوبرهيملنإنيقابللدعملا
لكبسحننأانيلعبجيفلثملااذهنممظعألاحيسملا
سانلليعاودعباوزلاونافوطلاولزالزلاوةئبوألاوتاعاجملا
.ةبوتلاىلإ

جاربأنمدحاوجربىلعذئتقوهركفحيسملادصقيملو
ىأرلبدوهيلانمًالجررشعةينامثىلعطقسيميلشروأ
اهروصقواهلكايهوةنيدملاكلتراوسألكةءوبنلانيعب
كلذلفبعشلانمتاوبروفولأىلعًاعمةطقاساهتويبو
.ةبوتلاىلعمهثحودوهيلارذح

ىلععقييذلاكالهلاونيدلامويثداوحًاضيأرظنو
.ةبوتلاىلعمهثحومهراذنإبهتوصعفركلذلوةاطخلاملاع
.ًاضيأانلثحوراذنأاذهو

٩ىلإ٦عميقعلاةنيتلالثم

ملٱاَذٰهَلاَقَو«٦
يفٌةَسوُرْغَمٍنيِتُةَرَجَشٍدِحاَوِلْتَناَك:َلَثَْ ِ

طَيىَتَأَف،ِهِمْرَك
ْ

مثاَهيِفُبُل
ََ

.»ِْدَجيَْملَوًار
٢١:١٩ىّتمو٥:٢ءايعشإ

ةبوتلاىلإسانلااعدنأدعبلثملااذهحيسملابرض
وهامنإةأطخلاىلعةنونيدلاءارجإيفهللاءاطبإنأًانايب
.ةلاحمالاوبقوعاوبوتيملنإمهنأوةبوتللةصرفمهيطعيل

.هللاىلإدحاولااذهبراشأٍدِحاَوِل
يف...ٍنيِتُةَرَجَش ةرجشلاهذهبحيسملادصقِهِمْرَكِ

رامثأبيتأتيكلطئاسولالضفأاهللعجهنألةيدوهيلاةمألا
.ىلاعتهدجملربلا

بلطهللانأىلإكلذبراشأًارََمثاَهيِفُبُلْطَيىَتَأ
ناميإلاوةبحملارامثأةيلاخلاروصعلالكيفليئارسإنم
.اهرظتنينأقحهليتلاةعاطلاو

ةمألامثإىلإةراشإنيتلاةرجشمقعناكْدَِجيَْملَو
ةنمزألايلاوتىلعهئايبنأمفبكلذىلعمهبنؤيناكوةيدوهيلا
.)١٠:١عشوهو١٥صايمرإو٧و٥:٢ءايعشإ(

لِلَلاَقَف«٧
ْ

طَأِيتآَنيِنِسُثَالَثاَذَوُه:ِماَّـرَك
ْ

مثُبُل
ََ

يفًار ِ
ِمل.اَهْعَطْقِا.ْدِجَأَْملَوِةَنيِّـتلٱِهِذٰه

َ
طَبُتاَذا

ِّـ
»؟ًاضْيَأَضْرَألٱُل

٢٧و٨:٢٦ةيمروو١٤:١٦انحويو٦:٣نيوكت

رمعىلإةبسنلابليوطتقواذهَنيِنِسُثَالَثاَذَوُه
يهةرمثمأنيبتيلةرجشلاناحتمالفاكوهونيتةرجش
ةيفاكةصرفهبعشىطعأهللانأكلذنمدصقلاو.ميقعمأ
ددعيفسيلو.المأهاياصونوعيطيلهىرييكل
الإوحيسملاظعوينسددعىلإةراشإنمانهنينسلا
ةدحاوةنسبكلذدعبميلشروأبارخنوكينأبجو
.ةنسنيعبرأدعبالإعقيملكلذنكلو

امماهعطقبمركلابحاصءاضقنأانلرهظياَهْعَطْقِا
نألدعلاوقحلانمو.لاوحألاكلتلثميفًاعبطعقوتي
بعشىلعءاضقلااذهلثمنايدلاةعيرشلابرهللايرجي
.هرماوألعئاطريغ

ِمل
َ
ًائيشعفنتالاهنإفاهعطقةلعاذهَضْرَألٱُلِّـطَبُتاَذا

ضرألاةوقضعبذخأتوةرمثمىرخأةرجشلحملغشتو
لبةعفانريغتناكاهنأيأدوهيلاةمأتناكاذك.ًاثبع
اهريغلةرثعتناكوهرماوأتصعوهللاتظاغأاهنألةرضم
ةيمور»ِهْيَلَعُفَّـدَُجيِهللاٱَمْسٱَّـنَأل«لوسرلالوقاهيلعقدصف
ىلعةوالعهنألربلارمثبيتأيالناسنإلككلذكو.)٢:٢٤
.صالخلاليبسيفهريغلةرثعهنوكبّرضمهعفنمدع

ىَّـتَح،ًاضْيَأَةَنَّـسلٱِهِذٰهاَهْكُرْتٱ،ُدِّـيَساَي:َباَجَأَف«٨
َهلْوَحَبُقْنَأ

َ
.»ًالْبِزَعَضَأَوا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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حيسملاعوسيبرلاانههبداريو.ماركلايأَباَجَأَف
٣٣:٢٣بويأ(سانلاوهللانيبديحولاميظعلاطيسولا
.)٧:٢٥نييناربعو١:١٢ايركزو

يفةرجشلاكرتتنأدريملًاضْيَأَةَنَّـسلٱِهِذٰهاَهْكُرْتٱ
.اهحالصإيفىعسيللهمتنألبمئادمقع

َهلْوَحَبُقْنَأ
َ
ةبسانملاطئاسولالكلمعتسأيأخلاا

بآلانمحيسملابلطيملاذكو.اهطيشنتوةرجشلاةيذغتل
ةدممهلهمينألبمهمثإومهنايصعيفنييليئارسإلاكرتينأ
مهلعلةمعنلاطئاسولكلمعتسيوهوءاضقلاءارجإلبق
هتوموهطئاسولاكلتو.ةبوتلابقيلترامثأبنوتأيونوبوتي
هلسرميلاعتوسدقلاحورلالولحوهتمايقوءادفلل
.مهتيلسرمتابثإلاهوتأيتلاتازجعملاو

مثْتَعَنَصْنِإَف«٩
ََ

.»اَهُعَطْقَتُدْعَباَميِفَفَّـالِإَو،ًار

نإفامهيلكماركلاومركلابحاصبولطموهاذه
ىلعحصيةرجشلاىلعحصيامو.ةرجشلاتملسلصح
دبالهنأونوبوتتالمكنأملعأمهلحيسملالقيملفدوهيلا
ًاحوتفمةاجنلابابمهلكرتمالكلااذهبهنكلاوكلهتنأنم
وهامنإهللاةانألوطنأانملعياذهو.ةبوتلابهنولخدي
.)٣:١٥سرطب٢(صالخلاباستكاوةبوتللةصرفءاطعإل
ةياغلاو.عوسيةعافشوهللاةمحرنيدلامويلهللاريخأتةلعو
.ًاتقوةنونيدلافيقوتوهامنإنآلاةاطخلانعهللاوفعنم

راشأو.اهمقعىلعقحتستامكاَهُعَطْقَت...َّـالِإَو
نإهيفبيرالليئارسإكالهنأىلإمالكلااذهبحيسملا
هنأبملسيحيسملانأولاعباقعكلذنأوهنايصعيفيقب
نأبحيسملاراذنإنمةنسنيعبرأدعبكلذىتأدقو.قح
اذهيفقدصامو.اهلكةيدوهيلاتبرخوميلشروأتمدُه
نحننيذلاسانلالكىلعقدصيةيدوهيلاةمألاىلعلثملا
نوريسيالوليجنإلانوعمسينملكف.مهتلمجنم
.هللامركيفرمثالبنيتراجشأمههاضتقمب

:نأشتاذرومأةثالثانهانلو
رامثأباوتأينأةيحيسملادالبلايفسانلاىلعهنأ:لوألا·

نألًاميدقدوهيلاىلعناكاممرثكأىلاعتهدجملربلا
.كئلوألنكتملةريثكةينيدطئاسونييحيسملل
اولصحنيذلالكىلعفرشمديدشلارطخلانإ:يناثلا·

نأةلاهجلانمنأو.رمثالباوقبوةمعنلاطئاسوىلع
ىلإتفتليالهنأنونظيوهللاالمهسفنألسانلاشيعي
»ةنس«لعلومئادوفعبسيلةنونيدلافيقوتنألكلذ
.ةياهنلانمتبرقدقوفعلا

هللاملحلانيلعيذلانيدلاةمظعاذهنمملعتن:ثلاثلا·
.نامزأذنمهرسأبملاعلاكلهامهالولفحيسملاةعافشو

١٧ىلإ١٠عتبسلاموييفةينحنملاةأرملاءافش

لَعُيَناَكَو«١٠
ِّـ

يفُم ملٱِدَحَأِ
يفِعِماَجَْ .»ِتْبَّـسلٱِ

يف ميلشروأيفدحاولكيهدوهيللناكِعِماَجَْملٱِدَحَأِ
حرشلارظنا(مهدالبيفناكملكيفعماجممهلناكهنكل
بطاخيلةصرفلازهتنيأتفيالحيسملاناكو)٤:٢٣ىّتم
نإهتوكلمبقلعتياممهملعيوتبسلامويعمتجملابعشلا
ةداعنمناكو.ةنهكلاوءاسؤرلاضعبكلذنمهعنميمل
رضحنمعمجملاسيئروعدينأسومانلاةءارقدعبدوهيلا
.)١٣:١٥لامعأ(باطخلاىلإنيدلايملعمنم

هبَناَكٌةَأَرْمٱاَذِإَو«١١ مثٍفْعَضُحوُراَِ
ََ

ِينا
َ

،ًةَنَسَةََرشَع
لٱَبِصَتْنَتْنَأْرِدْقَتَْملَوًةَيِنَحْنُمْتَناَكَو

ْ
.»َةَّـتَب

١٦ع

يفامىوسانلنكيملولٍفْعَضُحوُراَِهبَناَكٌةَأَرْمٱ
ضرماهباصأهنأبانمكحلةأرملاكلتإبننمددعلااذه
تسوقتواهرهظتالضعسبيأواهانحمثاهفعضأ
اممانلنيبتينكلو.باصتنالانماهتعنمفةيرقفلااهتلسلس
لعفوهوضرملاريغرخآءيشاهباصمةلعنأ١٦عيفليق
.ناطيشلا

َهلَلاَقَواَهاَعَدُعوُسَياَهآَراَّـمَلَف«١٢
َ
ِكَّـنِإ،ُةَأَرْمٱاَي:ا

.»ِكِفْعَضْنِمٌةَلوُلَْحم

ىأرهلعلو.اهبلطلةباجإالهسفنءاقلتنماَهاَعَد
كانههروضحتعقوتاهنأةمالعذئتقوعمجملااهروضح
ىأرعمجملاسيئرنانمدبالو.ءافشلاباهيلإهتافتلاو
ةأرملاكلتلحيسملاءادنو.١٤عنمنيبتامكاهخبوفكلذ
.اهيفشيهنأبناميإلاوءازعلاوءاجرلااهيفأشنأ

يدسجلاضرملادويقنميأٌةَلوُلَْحمِكَّـنِإ،ُةَأَرْمٱاَي
َلاَق«يذلاهللامالكوهحيسملامالك.سيلبإةطلسنمو
نمحيسملاةياغو.)٣٣:٩رومزم(»َراَصَفَرَمَأَوُه.َناَكَف
»كديدم«ةسبايلاديلايذلهلوقنمهتياغكانهةأرمللهلوق
.يبصتنااهللاقهنأكف)١٢:٩ىّتم(

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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حلٱيِفَف،ِهْيَدَياَهْيَلَعَعَضَوَو«١٣
ْ
ِتَدَّـَجمَوْتَماَقَتْسٱِلَا

.»َهللاٱ
٩:١٧لامعأو١٦:١٨سقرم

انهحيسملالعفنأمهفننأبجيِهْيَدَياَهْيَلَعَعَضَو
اهناميإةيوقتهتياغودحاوتقويفاناكةأرمللقباسلاهلوقو
.نيطايشلاطبروضرملادويقهتوقبلحييذلاوههنأنايبو

سانلانمنيطايشلاجرُخينأحيسملاةداعنمناك
لاحنأىلعليلدانهةداعللهتفلاخمفديعضوالبةملكب
.نيطايشلامهتلخدنمماهريغلاحنعةفلتخمتناكةأرملا

يف اهاوقوبصتنتتذخأوتنمآْتَماَقَتْسٱِلاَْحلٱِ
.كلذىلعحيسملا

وههنأواهافشعوسينأاهرارقإبهتدجمَهللاٱِتَدَّـَجم
.هتوقوحيسملاةقفشلنايبمظعأءافشلاكلذيفو.حيسملا

ملٱُسيِئَرَف«١٤
يفَأَرْبَأَعوُسَيَّـنَألٌظاَتْغُمَوُهَو،ِعَمْجَْ ِ

لِلَلاَق،ِتْبَّـسلٱ
ْ

لٱاَهيِفيِغَبْنَيٍماَّـيَأُةَّـتِسَيِه:ِعْمَج
ْ

يِفَف،ُلَمَع
يفَسْيَلَو،اوُفْشَتْسٱَواوُتْئٱِهِذٰه »ِتْبَّـسلٱِمْوَيِ
:١٤و٦:٧صو٣:٢سقرمو١٢:١٠ىّتم،٢٠:٩جورخ
٣

ديجمتهظيغةلعمظعموسيئرلايأٌظاَتْغُمَوُهَو
)١٦و٢١:١٥(ىّتمةراشبيفاملثماذهو.حيسملاكعوسي
ديلاقتبفافختسالانمءافشلاكلذبراصاملًاضيأظاتغاو
لعفدويملوهف.تبسلاظفحنأشيفمهرماوأوخويشلا
باوصلابمكحولف.وهاهنسحتسايتلاقيرطلايفالإريخلا
ىدعتينأنكميالةزجعملاكلتلثملعفييذلانأىأرل

.هللاةعيرش
ءافشلانكلقحاذهُلَمَعْلٱاَهيِفيِغَبْنَيٍماَّـيَأُةَّـتِس

اذهبسيئرلاىعداو.مايألاكلتبةصتخملالامعألانمسيل
ههيجوتو.ءابطألارئاسكًايداعًالمعىتأحيسملانألوقلا
اولعفيملمهنألهلحمريغيفعوسينودسانلاىلإهمالك
ينإاهلوقببيجتنأاهلناكهمولبةأرملادصقناكنإو.ًائيش
حيسملاباطخدصقهنكلو.ءافشلاعوسيىلإبلطأمل
.هتوقنمًافوخوهنمءايحهريغىلإمالكلاهجوو

يفْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكُّلَُحيَالَأ،يِئاَرُماَي:ُّبَّـرلٱُهَباَجَأَف«١٥ ِ
ملٱَنِمُهَراَِمحْوَأُهَرْوَثِتْبَّـسلٱ

ْ
»؟ِهيِقْسَيَوِهِبِيضْمَيَوِدَوْذِ

١٤:٥ص

همولبهمولدصقسيئرلانأحيسملاملعُّبَّـرلٱُهَباَجَأَف
.كلذىلعهباجأفعمجلل

ظفحلةريغلاىعداهنأبهءايرسيئرلارهظأيِئاَرُماَي
.ضغبلاودسحلاىوسكلذىلإهكرحيملنكلوتبسلاموي
يتلاةمحرلاوقحلاىضتقمفلاخامبمكحامءايرلاالولو
ًاضيأهءايرنلعأو.لاحلاكلتلثميفسانلااهداتعا
خيبوتدصقيوهوةزجعملادهاشيذلابعشلاهخيبوتب

حابيامموهوةأرمللهعنصامىلعحيسملاهمولبو.اهعناص
هنألهللاةعيرشلهريسفتءوسبو.تبسلايفمئاهبللهعنص
كلتلًايدعتدسجلاوسفنلانعناطيشلادويقلحربتعا
.مويلاكلذلًايسجنتتبسلاموييفةمحرلالعفوةعيرشلا

ةيصوفلاخيملهنأليلدلااذهبحيسملاّنيبخلاُّلَُحيَالَأ
لمعلانأباوحرصنيققدملاةعيرشلايرسفمنألتبسلا
ةميهبلالحنأعمةعيرشللةفلاخملانمهيفءيشالروكذملا
تبسلامويًازئاجناكًابعتوًاتقولغشيءاملاىلإاهذخأو
.ةيرورضلاةمحرلالامعأنمامهنأل

مثُناَطْيَّـشلٱاَهَطَبَرْدَق،َميِهاَرْبِإُةَنْبٱَيِهَو،ِهِذٰهَو«١٦
ََ

ِينا
َ

يفِطاَبِّـرلٱاَذٰهْنِمَّـلَُحتْنَأيِغَبْنَيَناَكاَمَأ،ًةَنَسَةََرشَع ِمْوَيِ
»؟ِتْبَّـسلٱ

١٩:٩ص

ىلوأةمحرلاومظعأانهةرورضلانأحيسملانابأِهِذٰهَو
:بابسأةثالثل
.ةميهبالةأرماهيلإنسحملانأ:ىلوألا·
كلذلوةيدوهييأميهاربإةنباتناكةأرملاكلتنأ:ةيناثلا·

ءاسؤرلاداقتعابسحءاصخألاهللاءابحأنمتناك
.ةمحرلاةقحتسمومهسفنأ
ةنسةرشعينامثاهطبردقناكناطيشلاّنأ:ةثلاثلا·

ةميهبلاامأوحورلاودسجللررضلالكةراضدويقب
تملأتامةطوبرمتيقبولوةدحاوةليلناسنإلااهطبريف
.شطعلابًاليلقالإ

ةرابعلاهذهىنعمكاردإعيطتسنالُناَطْيَّـشلٱاَهَطَبَر
نذإبالإاهيلعطلستيملناطيشلانأملعننكلًاماتًاكاردإ
.)٧و٢:٦و١:١٢(بويأرمأكناكاهرمأنأرهظيو.هللا
ْنَأ«هلوقبسلوبمهيلإراشأنيذلارمأكناكاهرمألعلو
ِهلِناَطْيَّـشلِلاَذٰهُلْثِمَمَّـلَسُي

َ
جلٱِكَال

ْ
:٥سوثنروك١(»خلاِدََس

اَمُهُتْمَلْسَأِناَذَّـللٱ،ُرَدْنَكْسِإلٱَوُسُياَنيِميِهْمُهْنِم«هلوقو.)٥
نأىرنو.)١:٢٠سواثوميت١(»اَبَّـدَؤُيْيَكِلِناَطْيَّـشلِل
نأبهتايحلكسانلانمهريغرضينأىلعةوقناسنإلل
ناطيشلانأنمبجعالفًالتاقوأًاصلوأًاريكسهلعجي
اذإو.اهرارضإلاهتايحنمةدمةأرملاكلتىلعطلستي
جئاتننم)٥:١٢ةيمور(توملالثمضرملكنأانربتعا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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ضرملابسنننأزوجيفناطيشللمدآلسنةيدوبعوةيطخلا
لطبيامانهحيسملامالكيفسيلو.يلصألاهردصمىلإ
ىلإباوصلاقيرطنايبوهامنإاهنأشطحيوأةعبارلاةيصولا
.اهظفح

،ُهَنوُدِناَعُياوُناَكَنيِذَّـلٱُعيَِمجَلِجْخُأاَذٰهَلاَقْذِإَو«١٧
جلٱُّلُكَحِرَفَو

ْ
ملٱِلاَمْعَألٱِعيِمَجِبِعَْم

لٱِةَديِجَْ
ْ

.»ُهْنِمِةَنِئاَك

سيئرنأانلنيبياذهُهَنوُدِناَعُياوُناَكَنيِذَّـلٱُعيَِمج
ناكهنأحجرألافحيسملاىلعضرتعملاهدحونكيملعمجملا
نمهوعبتنمموأضرألاكلتناكسنمنويسيرفهعم
ومواقمناكوريثأتلاوميلعتلايفهوداضيلةيريبىلإليلجلا
بعشلاىلعمهناطلسلاوزاوفاخمهنألءاسؤرلاًابلاغحيسملا
.حيسملاميلعتةطساوب

سوقطلارينلقثنماويعأمهنألِعْمَْجلٱُّلُكَحِرَفَو
نمتتقتملمهسوفننألومهئاسؤرمهيلعهعضويذلا
.حيسملاميلعتنمتزعتوتشعتنافمهئاسؤرميلعت

اهعنصرخُأتازجعميأِةَديِجَْملٱِلاَمْعَألٱِعيِمَجِب
.ليصفتلاباقولاهركذيملةيريبيفحيسملا

١٩و١٨علدرخلاةبحلثم

١٨«١٨،١٩ ؟ُهُهِّـبَشُأاَذاَمِبَو،ِهللاٱُتوُكَلَمُهِبْشُياَذاَم:َلاَقَف
لَأَوٌناَسْنِإاَهَذَخَأٍلَدْرَخَةَّـبَحُهِبْشُي١٩

ْ
يفاَهاَق ْتَمَنَف،ِهِناَتْسُبِ

يفِءاَمَّـسلٱُروُيُطْتَوآَتَو،ًَةريِبَكًةَرَجَشْتَراَصَو هناَصْغَأِ .»اَِ
٤:٣٠سقرمو١٣:٣١ىّتم

يفهيلعمالكلارمدقورخآًاتقولثملااذهبحيسملاىتأ
نايبلثملااذهنمةباغلامظعمو.٣٢و١٣:٣١ىّتمحرشلا
.راشتنالاىلعليجنإلاةوق

٢١و٢٠عةريمخلالثم

٢١؟ِهللاٱَتوُكَلَمُهِّـبَشُأاَذاَمِب:ًاضْيَأَلاَقَو٢٠«٢٠,٢١
يفاَْهتَأَّـبَخَوٌةَأَرْمٱاَْهتَذَخَأًَةريَِمخُهِبْشُي ىَّـتَحٍقيِقَدِلاَيْكَأِةَثَالَثِ
جلٱَرَمَتْخٱ

ْ
.»ُعيَِم

١٣:٣٣ىّتم

هيلعمالكلارمورخآتقويفلثملااذهحيسملابرض
لثملااذهنمةياغلامظعمو.١٣:٣٨ىّتمةراشبحرشيف
اذهيفو.ملاعللوبولقللرييغتلاةوقنمليجنإللامنالعإ

حالصإوًاريخأليجنإلارفظنايبهلبقيذلالثملاولثملا
ةعفديتأيهنأنمحيسملاتوكلمنأشيفدوهيلاراكفأ
.ةعيبطلاةقراخةيجراخةوقويملاعدجماذنوكيو

عميلشروأىلإرئاسوهوةيريبيفحيسملاميلاعت
١٨:١٤صىلإ٢٢

يفَزاَتْجٱَو«٢٢ لَعُيًىرُقَوٍنُدُمِ
ِّـ

.»َميِلَشُروُأَوْحَنُرِفاَسُيَوُم
٦:٦سقرمو٩:٣٥ىّتم

يف ّرشبثيحاهارقوةيريبندميهًىرُقَوٍنُدُمِ
١٠:١صحيسملامادقنوعبسلا

يذلارفسلانمءزجاذهَميِلَشُروُأَوْحَنُرِفاَسُي
١٠:١سقرمو١٩:١ىّتمو٩:٥١ص(يفهتءادبتركُذ
رملبميقتسمقيرطيفحيسملارفاسيملو.)١٠:٤٠انحويو
.ةيريبىلإداعمث)١٧:١١و٩:٥٢ص(ةرماسلايفًالوأ

٣٠ىلإ٢٣عنوصلخينيذلاددعنعلاؤس

؟َنوُصُلَْخيَنيِذَّـلٱُمُهٌليِلَقَأ،ُدِّـيَساَي:ٌدِحاَوُهَلَلاَقَف«٢٣
َهلَلاَقَف

ُ
»:ُم

ريغنيعمتجملاةلمجنمدحاولااذهنأجتنتسنٌدِحاَو
درجملبةدئافلابلطهلاؤسنمهتياغتسيلوذيمالتلا
.لوهجمرمأىلعفوقولا

باقعلانمنوجنييأَنوُصُلَْخيَنيِذَّـلٱُمُهٌليِلَقَأ
ةبسنةفرعمهدارمو.ةيوامسلاةداعسلابنوزوفيويدبألا
دنعةرظانمعوضوموهونوكلهينيذلاىلإنوصلخينيذلا
دالوألكمه»نوصلخينيذلا«نأمهضعبلاقف.دوهيلا
ملهنأىلعًادانتساهدالوأنمليلقمهنورخآلاقوميهاربإ

رصمنماوجرخنيذلانييليئارسإلادونجلكنمصلخي
ىلعروصقمصالخلانأىلعناقيرفلاقفتاونينثاىوس
.دوهيلا

دوهيلالكسيلهنأحيسملانمعمسلئاسلااذهلعلو
)٥١-١١:٤٧ص(يوامسلاتوكلملادئاوفيفنوكرتشي
نيبتينأًالمأنيكلاهلاىلإنيصلاخلاةبسنفرعينأدارأف
صالخبًانانئمطاديزيفنوصلخينيذلاةرثكباوجلانمهل
.هسفن

َهلَلاَقَف
ُ

ناكفعمجلانعًابئانناكهنكلدحاولئاسلاُم
مهومهلكمهمهياممباوجلاكلذنألعيمجللحيسملاباوج
.هعمسيفنوبغار

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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لٱَنِماوُلُخْدَتْنَأاوُدِهَتْجٱ«٢٤
ْ
ُلوُقَأِّـينِإَفِ،قِّـيَّـضلٱِباَب

طَيَسَنِيريِثَكَّـنِإ:ْمُكَل
ْ

.»َنوُرِدْقَيَالَواوُلُخْدَيْنَأَنوُبُل
٩:٣١ةيمورو١٣:٣٣و٨:٢١و٧:٣٤انحوي،٧:١٣ىّتم

لبروكذملالاؤسلاىلعباوجبسيلاذهاوُدِهَتْجٱ
يكللمعأاذام«وهوهنعلأسينأبجيناكامىلع
بلطافكريغرمأكينعيالهللاقحيسملانأكف»صلخأ
حيسملاباوجناكبولسألااذهىلعو.كسفنصالخ
)١٢:٤١ص(سرطبلهباوجو)١٠:٢٩ص(يسومانلل
.)٢٣و١٤:٢٢ص()يطويرخسإلاسيل(اذوهيلو

فرعننأردقنهنيعلاؤسلاىلعبجيملحيسملانأعمو
نأوهوسدقملاباتكلايفرخُأصوصننمباوجلاوهام
لكانبسحاذإنيكلاهلاددعىلعديزينيصلخملاددع
ةطساوبنوصلخينممفيلكتلانسلبقنوتومينيذلا
ةنمزألايفهبنونمؤينمموهباونمآنيذلالكوحيسملا
يفنيجانلاىلإمنهجيفنيكلاهلاةبسنلعلو.ةريخألا
ىلإمهبونذلضرألاىلعنينوجسملاةبسننممظعأبءامسلا
.مهتيرحبنوعتمتينيذلا

ةريغبصالخلاطئاسولكلامعتساانهداهتجالاىنعمو
عئاقولايفنيبراحتملاكودهاشملايفنيعراصتملاكطاشنو
نمهريغيفداهتجالالبقداهتجالاكلذنوكينأبجيو
.رومألا

وأةنيدمانهءامسللحيسملاراعتساِقِّـيَّـضلٱِباَبْلٱَنِم
هذهنعحاضيإلارمدقو.قيضامهنملكلخدمًارصق
.١٤و٧:١٣ىّتمةراشبحرشيفةراعتسالا

مالكلابلصتيانهمالكلانأحجرألاَنوُرِدْقَيَالَو
ركذينأدارأحيسملانأونيرشعلاوسماخلاددعلايفيذلا
مهبلطوهوءامسلالوخدنمسانللةعناملابابسألادحأ
مهنأمهلوخدمدعبابسأنمو.تقولاتاوفدعبلوخدلا
.ريصقدمأىلإًاليلقمهداهتجاناكيأبجيامكاودهتجيمل
رببلوخدلااوبلطمهنأو.ًالوأكلذيفاودهتجيملمهنأو
ةبوتلابابنماولخدينأاوبأوحيسملارببالمهسفنأ
ءامسلابابوقيضلابابلاوهوتاذلاراكنإوناميإلاو
ةدشبجوياممهنولخديالنوريثكحيسملالوقو.ديحولا
نوريثكنوكلاهلاعيمجللولئاسلللاقهنأكف.داهتجالا
.كالهلارطخيفمكنملككلذلف

لٱُّبَرُنوُكَياَمِدْعَبْنِم«٢٥
ْ
لٱَقَلْغَأَوَماَقْدَقِتْيَب

ْ
،َباَب

لٱَنوُعَرْقَتَوًاجِراَخَنوُفِقَتْمُتْأَدَتْبٱَو
ْ
اَيُّبَراَي:َنيِلِئاَقَباَب

»!ْمُتْنَأَنْيَأْنِمْمُكُفِرْعَأَال:ْمُكُبِيُجي،اَنَلْحَتْفٱ،ُّبَر
،٦:٤٦ص٢٥:١٠ىّتم،٥٥:٦ءايعشإو٣٢:٦رومزم
٢٥:١٢و٧:٢٣ىّتم

مالكلابقلعتممالكلااذهنأنورينوريثكدْعَبْنِِم
امدعبنماولخدينأنوردقيالنيريثكنأيأقباسلا
نأىلإبلطلااورخأمهنأىنعملاوماقدقتيبلابرنوكي
اذهىلعف.ًاثبعذئنيحلوخدلامهبلطناكفتقولاتاف
.جراخنممهخارصوبابلامهعرقلوخدلامهبلطنوكي
بجيفبلطلايفؤطابتلالوخدلاىلعمهتردقمدعةلعو
.ؤطابتلابةصرفلارمتالئللاحلايفداهتجالا

هنأكهسفنىلإكلذبحيسملاراشأَماَقْدَقِتْيَبْلٱُّبَر
تقولايفنوتأينيذلاهئاقدصأوهتلئاعلملوأتيببحاص
دعبهحتفيملوبابلاقلغأتقولاكلذىضمامدعبفنيعملا
.دحأل

وهوصالخلابلطلًاتقوّنيعدقهللانأكلذىنعمو
ةبوتلابابفناسنإلاةايحةدملامجإلابوأرضاحلانمزلا
.ةمعنلانمزذئنيحيهتنيوهتومدنعناسنإلكنودقلغُي

٢٥:١٠ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفكلذريسفتّرمدقو
.)١١و

ىلإكلذبراشأَنيِلِئاَق...َنوُعَرْقَت...َنوُفِقَت
مادقنوفقيامدنعمهلامعأومهلاوقأونيضوفرملاتالاعفنا
.ةريخألاةنونيدللهللا

لَكَأ:َنوُلوُقَتَنوُئِدَتْبَتٍذِئَنيِح٢٦«٢٦،٢٧
ْ
َكَماَّـدُقاَن

يفَتْمَّـلَعَو،اَنِْبَرشَو َالْمُكَلُلوُقَأ:ُلوُقَيَف٢٧.اَنِعِراَوَشِ
لُّظلٱِيلِعاَفَعيَِمجاَييِّـنَعاوُدَعاَبَت!ْمُتْنَأَنْيَأْنِمْمُكُفِرْعَأ

ْ
.ِ»م

٢٥:٤١ىّتمو٦:٨رومزم،٢٥عو٢٥:٤١و٧:٢٣ىّتم

.٢٣و٧:٢٢ىّتمحرشلارظنا
ىلعاورهاظتنيذلاضعبنيكلاهلاةلمجنمْمُكُفِرْعَأَال

طئاسومظعأىلعاولصحوحيسملاذيمالتنممهنأضرألا
قحلابنييحيسماونوكيملءالؤهفسانلارابتعامظعأوةمعنلا
ةرمكلذكمهفرعولهنألهتصاخنمحيسملامهفرعيملو
.ًامئادمهفرعل

ةميلولانعنيئطابتملالثمحيسملاكرتِمْلُّظلٱِيلِعاَف
نيذلالثملابمهيلإراشملامهوةبوتلانعنيرخأتملابطاخو
.مهاياطخيفمهئاقبلمهيلعةيقابمهتنونيد

لٱُنوُكَيَكاَنُه٢٨«٢٨،٢٩
ْ
ىَتَم،ِناَنْسَألٱُريَِرصَوُءاَكُب

يفِءاَيِبْنَألٱَعيَِمجَوَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإْمُتْيَأَر ِتوُكَلَمِ
طَمْمُتْنَأَو،ِهللاٱ

ْ
ملٱَنِمَنوُتْأَيَو٢٩.ًاجِراَخَنوُحوُر

َنِمَوِقِراَشَْ
ملٱ
جلٱَوِلاَمِّـشلٱَنِمَوِبِراَغَْ

ْ
يفَنوُئِكَّـتَيَو،ِبوَُن .»ِهللاٱِتوُكَلَمِ

٨:١١ىّتم،٢٤:٥١و١٣:٤٢و٨:١٢ىّتم

١٢و٨:١١ىّتمحرشلارظنا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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كلامملكنميأخلاِبِراَغَْملٱَنِمَوِقِراَشَْملٱَنِم
ةسينكلاىلإممألاةوعدىلإكلذبحيسملاراشأف.ضرالا
ىوحفو.هللاتوكلمدئاوفيفءايبنألاوءابآلاعممهكارتشاو
ىوحفو.مهنماونوكتنأاورذحأفنوريثكنيكلاهلانأ٢٤ع
لبطقفدوهيلانمالنوريثكنيصلاخلانأنيددعلانيذه
الفالإومهنيباونوكتالنأنماوسرتحافًاضيأممألانم
.مهترثكنممكلةعفنم

َنوُنوُكَيَنوُلَّـوَأَو،َنيِلَّـوَأَنوُنوُكَيَنوُرِخآاَذَوُهَو«٣٠
.»َنيِرِخآ
١٠:٣١سقرمو٢٠:١٦و١٩:٣٠ىّتم

.١٠:٣١سقرمو٢٠:١٦و١٩:٣٠ىّتمحرشلارظنا
ىلعنولكتملادوهيلامهنيرخآاوراصنيذلاانهنولوألا
نوناهملاحيسملاعاّبتنيلوأاوراصنيذلانورخآلاومهسفنأرب
سانلادارفأىلعمالكلااذهقدصيو.ممألاودوهيلانم
.كلاممىلعوسئانكىلعو

٣٥ىلإ٣١عسدوريهديدهت

يف«٣١ لٱَكِلٰذِ
ْ
لٱُضْعَبَمَّـدَقَتِمْوَي

ْ
:ُهَلَنيِلِئاَقَنيِّـيِسيِّـرَف

.»َكَلُتْقَيْنَأُديِرُيَسُدُوريِهَّـنَأل،اَنُهٰهْنِمْبَهْذٱَوْجُرْخٱ

.اقولىوسثداحلااذهركذيمل
اوبهذنييسيرفلاءالؤهنألمتحيَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱُضْعَب

.هديدهتبهيلإاوداعفحيسملاىلعاوكتشييكلسدوريهىلإ
باوجنألنييسيرفلاعارتخانمنكيملكلذنأنيبتيو
.سدوريهىلإًاهجومناكحيسملا

ةكلممنمًاءزجذئمويةيريبتناكاَنُهٰهْنِمْبَهْذٱ
نمباهذلابهلسدوريهرمأةلعو.ليلجلاكسدوريه
نيدلاءاسؤرضغبوحيسملاىلإبعشلاليمملعهنأكلانه
ًافوخهلتقينأدريملو.شيوشتلاوبغشلانمفاخفهايإ
.ةنتفلانمًافوخكلانههكرتينأدريملوبعشلانم

انحويلتقيذلاسابيتنأسدوريهوهسُدوُريِه
.)١٤:١ىّتم(نادمعملا

ًاعادخناكديدهتلااذهنأحجرألاَكَلُتْقَيْنَأُديِرُي
ص(هلتقيملهدييفحيسملاعقونيحهنألسدوريهنم
نمبهذيوحيسملافاخيلعادخلااذهامنإو.)٢٣:١١
.هتكلمم

نأرخآعضوميفهلوقفلاخيامانهاقوللوقيفسيلو
)٢٣:٨ص(»ُهاَرَيْنَأٍليِوَطٍناَمَزْنِمُديِرُيَناَك«سدوريه

ىرينأًانايحأيهتشيناكف.ءارآلابلقتمًاناسنإناكهنأل
هنمصلختينأًانايحأوهمامأةزجعمعنصيناءاجرعوسي
هسفنبارطضالًانيكستونييسيرفللءاضرإوةنتفلافوخ
ملٱاَّـنَحوُيَوُهاَذٰه«هلوقهيلعلديذلا

َنِمَماَقْدَقُناَدَمْعَْ
.)١٤:٢ىّتم(»ِتاَوْمَألٱ

َهلَلاَقَف«٣٢
ُ

ُجِرْخُأاَنَأاَه:ِبَلْعَّـثلٱاَذِٰهلاوُلوُقَواوُضْمٱ:ُم
لٱيِفْشَأَو،َنيِطاَيَش

ْ
يفَو،ًادَغَوَمْوَي لٱِ

ْ
.»ُلَّـمَكُأِثِلاَّـثلٱِمْوَي

٢:١٠نييناربعو٣:١٢يبليف

ِهل
ٰ

لايتحالاوغاورلابروهشمناويحبلعثلاِبَلْعَّـثلٱاَذ
هتكراشملهبسدوريهحيسملاهبشو.رارضإلاوةواسقلاو
كلذهيلإهلاسرإاذهةلدأنمو.تافصلاكلتيفبلعثلا
يفبلعثلاًالثاممةقادصلاهلنورهظينيذلاةطساوبريذحتلا
.كلمهنأىلإرظنلابًانلعهيلعضبقينأنمًالدبعادخلا

يفَو،ًادَغَوَمْوَيْلٱ ناكمالكلااذهِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
عشوه(تقولارصقىلعةلالدلايفلثملاىرجممهدنعًايراج
هفاخيالهنأنييبتسدوريهلهباوجنمحيسملادصقو)٦:٢
ةروصقماهنألهناطلسمواقتالهلامعأنألوألا.نيرمأل
يفىقبيالهنأيناثلاوىضرملاءافشونيطايشلاجارخإىلع
.ًاريسيًانمزالإسوريهةكلمم

ًائيهتمنوكأولامعألانمّيلعامممتأيأُلَّـمَكُأ
٥:٣٦و٤:٣٤انحوي(نمنيبيامكيتومويمالآل
مهفيملمالكلااذهنأحجرألاو.)٥:٩و٢:١٠نييناربعو
.دارملاهانعمسدوريه

لٱَريِسَأْنَأيِغَبْنَيْلَب«٣٣
ْ
َالُهَّـنَأل،ِهيِلَياَمَوًادَغَوَمْوَي

.»َميِلَشُروُأْنَعًاجِراَخٌّيِبَنَكِلَْهيْنَأُنِكْمُي

باوجاذهِهيِلَياَمَوًادَغَوَمْوَيْلٱَريِسَأْنَأيِغَبْنَي
حيسملاىنعمو.ةيريبنمبهذيلهلسدوريهديدهتىلع
سدوريهديدهتنمًافوخالليلقدعبةيريبنمبهذيهنأ
رمأنمىمسأرمألًاعوطلبنيئارملانييسيرفلاريذحتوأ
ةيريبيفىرقلاوندملاضعبروزينأدصقهنكلو.سدوريه
هلوقو.٢٢عًالبقناكامكميلشروأىلإبهاذوهو
ةدمضرألاىلعًايحهئاقببهللاءاضقىلعلدي»يغبني«
ةثالث»هيلياموًادغومويلا«هلوقنمدارملاسيلو.ةنيعم
اذهلبقيذلاددعلايفرمامكًاريصقًاتقولبةقيقحمايأ
ىلععفرُينألبقكلذنمرثكأًايحيقبعوسينأل
.بيلصلا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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اذهناكمإلامدعخلاٌّيِبَنَكِلَْهيْنَأُنِكْمُيَالُهَّـنَأل
هريغوانحوينأليلدبيبلغأحيسملامكحف.يداماليبدأ
رثكالاقحيسملانأكف.ميلشروأجراخاولتقءايبنألانم
نمدبالوًاضيأكلانهلتقُأانأوميلشروأيفاولتقءايبنألا
اهروجوقحللاهتمواقميفةيضاملااهترهشلكلًاقفوكلذ
لكزكرميهويلةقباسلااهتمواقملًاقفووءايبنألاىلع
.يلتامواقملا

ميلشروأجراخيبنلتقنكميالهنأدارأحيسملالعلو
يواعديفمكحييذلاسلجملانألةعيرشلاىضتقمب
دحأىلعسلجملاكلذمكحنإفميلشروأيفوهءايبنألا
توملاقحتسمهنأبهيلعىضقفدجمبذاكيبنهنأب
.ءاضقلاكلذاورجيلميلشروأيفنيينامورللهملسو

ِءاَيِبْنَألٱَةَلِتاَقاَي،ُميِلَشُروُأاَيُميِلَشُروُأاَي٣٤«٣٤،٣٥
ملٱَةَِمجاَرَو

اَمَكِكَدَالْوَأَعَْمجَأْنَأُتْدَرَأٍةَّـرَمْمَك،اَهْيَلِإَنيِلَسْرُْ
َجت
ْ

َحتاَهَخاَرِفُةَجاَجَّـدلٱُعَم
ْ

اَذَوُه٣٥.اوُديِرُتَْملَو،اَهْيَحاَنَجَت
حلٱَو!ًاباَرَخْمُكَلَُكْرتُيْمُكُتْيَب

ْ
يِنَنْوَرَتَالْمُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

.»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبِيتآلٱٌكَراَبُم:ِهيِفَنوُلوُقَتٌتْقَوَِيتْأَيىَّـتَح
٦٩:٢٥رومزمو٣٢و٢٦:٣١نييوال،٢٣:٣٧ىّتم
١١٨:٢٦رومزم،٣:١٢اخيمو٩:٢٧لاينادو١:٧ءايعشإو
١٢:١٣انحويو١٩:٣٨صو١١:١٠سقرمو٢١:٩ىّتمو

.هتوموهمالآلحماهنأرابتعابميلشروألحيسملاركذ
يتلاةاثرملاهذهىلعهالمحاهلدعملاباقعلاواهبنذيفهلمأتو
ةنيدملاكلتمامأفقوموياهبملكتيتلاةاثرملاريظنتناك
.)١٩:٤١ص(اهيلإرظنو

.٣٩-٢٣:٣٧ىّتميفتاملكلاهذهترسُفدقو

رشععبارلاحاحصألا

ثداوحلاوءاشعلليسيرفتيبىلإحيسملاباهذ
)٣٠ةنسةيريب(٢٤ىلإ١عكانه

٦ىلإ١عٍقستسمءافش

لٱِءاَسَؤُرِدَحَأِتْيَبَىلِإَءاَجْذِإَو«١
ْ
يفَنيِّـيِسيِّـرَف ِتْبَّـسلٱِ

.»ُهَنوُبِقاَرُياوُناَك،ًازْبُخَلُكْأَيِل

عمجملاسيئرهنأحجرألاَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱِءاَسَؤُرِدَحَأ
.٩:١٨ىّتميفناكامك

ىلعيسيرفلالمحيذلاو.ىشعتيليأًازْبُخَلُكْأَيِل
.٧:٣٦صحرشيفركُذامءاشعلاىلإعوسيةوعد

ًاسيندتبرلامويمئالولاماليإنويسيرفلابسحيمل
اوخبطيملوةعمجلامويةمعطألااودعأاذإةعبارلاةيصولل
كلذيفءاشعلاىلإةوعدلاحيسملالبقو.تبسلايفًائيش
ىلعًافيضلزنينأىلإجاتحمورفاسمهنأللبةذللالمويلا
نيعمتجملاةدافإهدصقلوةيدسجلاتايرورضللسانلا
.ميلعتلاب

نمةعامجمهنيبنيريثكنووعدملاناكُهَنوُبِقاَرُياوُناَك
اودجيلًامئادهنوبقاريهنظلهأاوناكو)٧و٣ع(نييسيرفلا
ىلإهوكشيلوبعشلايفهريثأتاوفعضيلهيلعىوكشةلع
:١١ص(مهايإهحيبوتلذئنيحهنمنيظاتغماوناكو.ماكحلا

٥١-٤٠(.

دُقَناَكٍقْسَتْسُمٌناَسْنِإاَذِإَو«٢
.»ُهَماَّـ

وهوءاقستسالاءادبباصميأٍقْسَتْسُمٌناَسْنِإ
.هيفريثكلاءاملاسابتحانمدسجلامروهضارعأنمضرع

نأليلدبنيوعدملانمباصملااذهنكيملُهَماَّـدُقَناَك
هسفنءاقلتنمامإيتأوهو)٤ع(هقلطأهافشاملحيسملا
نأرسجيملهنكلهيفشيوهيلعقفشيوحيسملاهارينأًالمأ
نييسيرفلاهداشرإلامإونييسيرفلانمًافوخءافشلابلطي
تبسلايفهايإهئافشبحيسملااوبرجييكلكلذىلإهايإ
نمسيلهنأللوألاحجرألاو.هوكشينألةلعمهلنوكتف
ءافشلاىلعهتردقبنمؤيالنميفشينأحيسملاةداع
نييسيرفللةلآنوكينأيضرنميفشيالهنألىلوألاو
.هوداطصينأاودارأنيذلا

لٱَوَنيِّـيِسوُماَّـنلٱُعوُسَيَلَأَسَف«٣
ْ
ُِّلَحيْلَه:َنيِّـيِسيِّـرَف

يفُءاَرْبِإلٱ »؟ِتْبَّـسلٱِ
١٢:١٠ىّتم

ءيشباوملكتنييسيرفلانأىلعليلدالُعوُسَيَلَأَسَف
ولامكهلةرهاظتناكاهنألمهراكفأىلعهباوجنوكينذإف
:١٣ص(اذهلبقمهمالكبمهراكفأاورهظأدقو.اوملكت
١٤(.
ةلمجنماوناكنييسومانلانأحجرألاَنيِّـيِسوُماَّـنلٱ

ةعيرشاولعجمهنأبةقرفلاكلترئاسنعاوزاتماونييسيرفلا
.مهملعتومهسردعوضومىسوم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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طَأَوُهَأَرْبَأَوُهَكَسْمَأَف.اوُتَكَسَف٤«٤،٥
ْ

٥:َلَأَسَّـمُث.ُهَقَل
يفُهُرْوَثْوَأُهُراَِمحُطُقْسَيْمُكْنِمْنَم يفًالاَحُهُلِشْنَيَالَوٍرْئِبِ ِ
»؟ِتْبَّـسلٱِمْوَي

١٣:١٥صو٢٢:٤ةينثتو٢٣:٥جورخ

ولمهنإفمهتريحرهظأتوكسلااذه)٤ع(اوُتَكَسَف
اولاقولوهأربااذإحيسملاةئطختلقيرطقبيمل»لحي«اولاق
البمهنأمهيلعبعشلالوقلمهسفنأاوضرع»لحيال«
بجيناكهنألمهدصقءوستوكسلاكلذنلعأو.ةقفش
مهمكحاوحرصينأبعشلايملعممهنأرابتعابمهيلع
.نيهجولادحأب

.ءافشلاردصموههنأكلذبحيسملارهظأُهَكَسْمَأَف
لحيله«هلوقوهونييسيرفلاهلاؤسلباوجاذهُهَأَرْبَأَو

نيذلاكئلوأةقفشمدعنيبميظعلاقرفلاحيسملاّنيبف»خلا
نأبهتقفشوباصمللةدعاسمةملكباوهوفتينأاوديريمل
.ءادعألاضغبلهتاذضّرعوهافش

.هيلعهتقفشيقستسملاكلذحيسملاءاربإةلعتناكو
نويسيرفلاهفاضأامةلازإتبسلاموييفهءافشنمهتياغو
ةعفانلاريغةليقثلارماوألاوديلاقتلانمةعبارلاةيصولاىلإ
.هللادصقامكةيلصألااهتقيقحنييبتو

هنألنويسيرفلاهخبويالئلهتيبىلإبهذيلُهَقَلْطَأَو
انحويو١٣:١٤ص(تارمريغاولعفامكتبسلايفيفُش
٩:٣٤(.

صيفهمالكىنعمكانهحيسملامالكىنعمَلَأَسَّـمُث
.كانهحرشلاعجارف١٢:١١ىّتمو١٣:١٥

يفكشىندأدوجومدعىلعلدتةعرسلاهذهًالاَح
.تبسلامويلمعلاكلذزاوج

نأزوجيامنأمهاوجتنتسينأنييسيرفللحيسملاكرتو
اهيلعةقفشتبسلاموييفةميهبللريخلانمناسنإلاهلمعي
.كلذكناسنإللهلمعزوجينأىلوأ

.»َكِلٰذْنَعُهوُبِيُجيْنَأاوُرِدْقَيْمَلَف«٦

مهنأللبباوجللمهتدارإمدعنممهتباجإمدعنكيمل
.هبًارورسمناكبعشلانألوهتجحنوعفديهباماوريمل
.ناسنإلاءافشيفاهرهظأيتلاةوقلانماوفاخمهلعلو

١١ىلإ٧عنيوعدمللعوسيباطخ

لِلَلاَقَو«٧
ْ

اوُراَتْخٱَفْيَكُظِحَالُيَوُهَو،ًالَثَمَنيِّـوُعْدَم
ملٱ
.»َىلوُألٱِتآَكَّـتُْ
٢٣:٦ىّتم

ًايبدأىنعمهنمضتلًالثمانهحيسملامالكيمُسًالَثَم
.مئالولايفهوتأينأنييوعدملاىلعبجاولاعضاوتلابًاقلعتم
،ٍعُضاَوَتِب«هلوقبلوسرلاهنابأيذلاأدبملاقفاوياذهو
لٱُمُكُضْعَبَنيِبِساَح

ْ
ُّلُكاوُرُظْنَتَال.ْمِهِسُفْنَأْنِمَلَضْفَأَضْعَب

َنيِرَخآلَوُهاَمَىلِإٍدِحاَوُّلُكْلَب،ِهِسْفَنِلَوُهاَمَىلِإٍدِحاَو
.)٤و٢:٣يبليف(»ًاضْيَأ

لبقتناكةظحالملاهذهنأحجرألاُظِحَالُيَوُهَو
.يقستسملاءافشلبقءاشعللاوأكّتانيحماعطلالوانت

كلذلثملسرلاىتأَىلوُألٱِتآَكَّـتُْملٱاوُراَتْخٱَفْيَك
هبةرجاشممهنيبعقووريخألاحصفلالكألمهعامتجادنع
نمبرقأتناكاميه»ىلوألاتآكتملاو«)٢٢:٢٤اقول(
تابولطمنمناكوتيبلابرسلجيثيحةدئاملاردص
ةروصو)٢٣:٦ىّتم(مهئايربكنعةدلوتملانييسيرفلا
مالكلاولوألادلجملانم٢٩٠ةحفصيفةدئاملالوحءاكتالا
.٢٣:٦ىّتمةراشبحرشيفاهيلع

يفْئِكَّـتَتَالَفٍسْرُعَىلِإٍدَحَأْنِمَتيِعُدىَتَم«٨ ملٱِ
ِإَكَّـتُْ

.»ُهْنِمَيِعُدْدَقُنوُكَيَكْنِمَمَرْكَأَّـلَعَل،ِلَّـوَألٱ

باطخللًاميمعتدرفملاحيسملابطاخَتيِعُدىَتَم
.نيرضاحلانمدرفلكلنوكيليأ

نوكتسرعلاةميلونألسرعةميلويأٍسْرُعَىلِإ
.نيرثكنيوعدملاوةريبك

كنمربكأوأًابصنموأةبتركنممظعأيأَكْنِمَمَرْكَأ
.ةداعلاىضتقمبكقوفسلجينأيفقحلااذهلثملوًانس

.اَذِٰهلًاناَكَمِطْعَأ:َكَلَلوُقَيَوُهاَّـيِإَوَكاَعَديِذَّـلٱَِيتْأَيَف«٩
ملٱُذُخْأَتٍلَجَخِبُئِدَتْبَتٍذِئَنيِحَف

.َ»ريِخَألٱَعِضْوَْ

يذلاتيبلابريأخلاَلوُقَيَوُهاَّـيِإَوَكاَعَديِذَّـلٱ
ىتأيذلانأىريوهوهأكتموعدملكلّنيعينأهلقحي
هيفتنأتأكتايذلاأكتملللهأهنأوكنممظعأًاريخأ
.هلهكرتتنأكرمأيو

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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وهوهئكتمكرتفلكتنمءيشىلعلدياذهُئِدَتْبَت
.ءوطابتلاىلعهلمحييذلا

لكمامأفرشلالحمكرتتنأموزلمكنألٍلَجَخِب
.هنودناكميفسلجتونيوعدملا

ةدئاملاردصنعدعبأوهيذلايأَريِخَألٱَعِضْوَْملٱ
ملذإلاحلاىضتقمللبتيبلابررايتخانمنكيملكلذو
.هقوفلحمقبي

يفْئِكَّـتاَوْبَهْذٱَفَتيِعُدىَتَمْلَب«١٠ ملٱِ
ِ،ريِخَألٱِعِضْوَْ

َىلِإْعِفَتْرٱُ،قيِدَصاَي:َكَلُلوُقَيَكاَعَديِذَّـلٱَءاَجاَذِإىَّـتَح
ملٱَماَمَأٌدَْجمَكَلُنوُكَيٍذِئَنيِح.ُقْوَف

.»َكَعَمَنيِئِكَّـتُْ
٧و٢٥:٦لاثمأ

يفْئِكَّـتاَو بسحتالكنأرهظايأِريِخَألٱِعِضْوَْملٱِ
ةمظعلايفبغاربتسلكنأونيرخآلانممظعأكسفن
.كقوقحليصحتيفعلومبتسلكنأوةعفرلاو

ريغةجيتنكلذنوكينأيغبنيَكَلُلوُقَي...ىَّـتَح
.ًاعادخوءايرعضاوتلاناكالإوةدوصقم

ناكتيبلابرنأاذهنملدتسيَكاَعَديِذَّـلٱ
لوحسولجلاىلإمهوعديوبابلادنعنيوعدملالبقتسي
.مهئاكتاولكلالوخددعبالإةدئاملارضحيالوةدئاملا

ًاصاخًامامتهاكبتيبلابرمامتهالٌدَْجمَكَلُنوُكَي
نيبتيو.نيعضاوتملانمكنأوماركإلاقحتسمكنأنايبو
نمماركإلالبقينأيحيسملاىلعروظحمريغهنأكلذنم
يفبغريوكلذبلطينأزوجيالنكلهبرسينأوسانلا
قحتسينأبجيلبهلقحتسمهنأيعديوهيلعلوصحلا
.عضاوتلاةليضفاميسالوهلئاضفبماركإلا

ُهَسْفَنُعَضَيْنَمَوُعِضَّـتَيُهَسْفَنُعَفْرَيْنَمَّـلُكَّـنَأل«١١
.»ُعِفَتْرَي
:١٤ءايعشإو٢٩:٢٣لاثمأو١٨:٢٧رومزمو٢٢:٢٩بويأ

١١ىلإ٢:٥يبليفو١٨:١٤صو٢٣:١٢ىّتمو١٥ىلإ١٣
٥:٥سرطب١و٤:٦بوقعيو

ًارارمحيسملاهرركةيحيسملاةنايدلائدابمنمأدبماذه
يفليقامو.٢٣:١٢ىّتمةراشبحرشيفهريسفترمدقو
.هوسنيملهذيمالتنأىلعلدي٥:٥ىلوألاسرطبةلاسر
ركذف.ضرألاىلعبلاغوءامسلايفماعنوناقوهو
روصقمريغقباسلاهمالكنأرهظيانهأدبملااذهحيسملا
لكيفبجاوعضاوتلانأديفيلبمئالولايففرصتلاىلع
.ةايحلالاوحأ

١٤ىلإ١٢عتيبلابرلباطخ

ًءاَشَعْوَأًءاَدَغَتْعَنَصاَذِإ:ُهاَعَديِذَّـلِلًاضْيَأَلاَقَو«١٢
جلٱَالَوَكَءاَبِرْقَأَالَوَكَتَوْخِإَالَوَكَءاَقِدْصَأُعْدَتَالَف

ْ
َنَاريِ

.»ٌةاَفاَكُمَكَلَنوُكَتَف،ًاضْيَأْمُهَكوُعْدَيَّـالَئِل،َءاَيِنْغَألٱ

ىلإنآلاههجوهنكلونيوعدمللًالبقهباطخحيسملاهجو
.مهاعديذلاتيبلابر

نيوعدملارثكأنأحجرألاًءاَشَعْوَأًءاَدَغَتْعَنَصاَذِإ
مهاعدتيبلابرلعلوءاينغألاوأنايعألانمذئنيح
حيسملافصوو.مهاعدامكمهتويبىلإهوعديوهباورسيل
انبحيسملارسيواهملوينأيحيسمللزوجييتلاةميلولاانه
ةميلوتناكاذإف.ءامسلايفاهيلعاهملوميزاجيو
.نسحأانهحيسملااهفصويتلاةميلولافةنسحباحصألا

سيلَءاَيِنْغَألٱَناَريِْجلٱَالَو...َكَءاَقِدْصَأُعْدَتَالَف
هنكلءاينغألاوءاقدصاللماليإلانمعنمينأحيسملادارم
نأو.نيكاسملاوءارقفلاكرتُيوكلذبىفتكُيالنأدصق
باثُيةينيدةليضفبتسيلءاينغأللوءاقدصأللمئالولاعنص
هفرتلامئالوعنمينأدصقهّنأىلع.ءامسلايفاهيلع
ةذللاوهرخفوملوملاىنغراهظإاهنمةياغلايتلامئالولاو
ةيدسجلاتاوهشلاجيهتيتلابارشوماعطنمتايهتشملاب
هذهفنيسئابلاةدعاسملًائيشيقبتالةرفاوتاقفنيضتقتو
.هللادنعاهيلعباوثالوحيسملايضرتالمئالولا

ةيغبهباحصأوعدييذلاخلاًاضْيَأْمُهَكوُعْدَيَّـالَئِل
نأيضتقتةفايضلانألفيضمالرجاتكوهفمههوعدينأ
يذلاف.ةأفاكملاراظتنالالهماركإدرجملفيضلاىلعقفنُي
اذكوةرسملاكلتبهرجأيفوتسيمهبرسييكلهباحصأوعدي
نمهلاناميعادلاىفكفهانغوهئاخسراهظإلمهوعدينم
يفًاباوثهلنأوهللادنعًالضفكلذبهلنأنظيالفهبولطم
.ءامسلا

ملٱُعْدٱَفًةَفاَيِضَتْعَنَصاَذِإْلَب«١٣
جلٱ:َنيِكاَسَْ

ْ
،َعُْد

لٱ
ْ

لٱ،َجْرُع
ْ

.»َيْمُع
١٢و٨:١٠ايمحن

ىلعةردقالومهلماعطالنيذلامهخلاَنيِكاَسَْملٱ
.لمعلابيرورضلاتوقلاليصحت

َهلَسْيَلْذِإىَبوُّطلٱَكَلَنوُكَيَف«١٤
ُ

َكَّـنَأل،َكوُفاَكُيىَّـتَحْم
يفَىفاَكُت .»ِراَرْبَألٱِةَماَيِقِ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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هللاحدموريمضلاحدمنمىَبوُّطلٱَكَلَنوُكَيَف
اذهو.ميظعرجأءامسلايفكلنوكيوريخلالمعبةذللاو
لٱَوُهٌطوُبْغَم«ىلاعتهلوققفو

ْ
لامعأ(»ِذْخَألٱَنِمُرَثْكَأُءاَطَع

٢٠:٣٥(.
َهلَسْيَل

ُ
ىلإكوعدينأنوردقيالَكوُفاَكُيىَّـتَحْم

كلذعمنكلىرخُأقيرطبكتأفاكمنوعيطتسيالومئالولا
.ًالطابمهيلعكقافنإنوكيال

.كلذدكؤيهدعوو.كبيثيهللانأيأَىفاَكُتَكَّـنَأل
نألةرجألاليبسالةمعنلاليبسىلعةباثإلاكلتنكل
.لاحلكىلعبجاووهوديهزلمعلاوميظعباوثلا
ةقفشىتؤيهيلعباثُييذلاناسحإلانأنايبلانعينغو
.رجألاةيغبوراخنفاللالهللارمألةعاطإوءارقفلاىلع

هيفهللابيثييذلاريخألامويلايفيأِراَرْبَألٱِةَماَيِق
ىّتمضرألاىلعاهوتأيتلاةحلاصلاهلامعألكىلعءايقتألا

ركذىلإانهحيسملليعادالو.٣٦-٢٥:٣٤و١٠:٤٢
رارشألانأكلذنممزليالفاهركذيملاذهلورارشألاةمايق
رمألاناكفيكو.رخآتقويفنوموقيمهنأوأنوموقيال
ىمستو.راربألاالإباوثلاوةداعسللةديجمةمايقنوموقيال
حيسملاهلاقيذلاو.)٥:٢٩انحوي(»ةايحلاةمايق«مهتمايق
ىسنننأديريالحيسملانألناسنإلكللاقيتيبلابرل
.انتقاطردقىلعمهدعاسننأدويلبمهلمهنوءارقفلا
انناريجلملوننأهبحنمرثكأتايرورضلابمهلوعننأبجيو
انهانبرمالكنمنيبتيو.نيجاتحملاريغانباحصأوانئابرقأو
كلذيفهيلعباثياملكلمعنو.ةمايقلامويعقوتننأ
مأماعطلاىلإوعدنءارقفلأهنألثمًاريسيًارمأولومويلا
بسحريخألامويلايفءايقتألابيثيهللانإو.ءاينغألا
.اهلجألالمهلامعأ

٢٤ىلإ١٥عميظعلاءاشعلالَثم

ملٱَنِمٌدِحاَوَكِلٰذَعِمَساَّـمَلَف«١٥
ىَبوُط:ُهَلَلاَقَنيِئِكَّـتُْ

ِمل
َ

يفًازْبُخُلُكْأَيْن .»ِهللاٱِتوُكَلَمِ
١٩:٩ايؤر

ذيمالتنمسيللئاقلااذهَلاَقَنيِئِكَّـتُْملٱَنِمٌدِحاَو
حيسملايتأينأنوعقوتياوناكنيذلادوهيلانملبحيسملا
راربألاةمايقيفباوثلابحيسملالوقعمسهنإفًاينمزًاكلم
رئاسكديجملاحيسملاتوكلمنالعإةمايقلاكلتبمهفو
لافتحاتقوهسيسأتنمزلوأنوكينأعقوتو.دوهيلا
كلتىلإنيوعدملانمهنأققحتو.ةسيفنةميلووميظع
ةوعدتلبقلههسفنلأسيملو.يدوهيهنألةلاحمالةميلولا
ًاببسنوكتيتلاةيدسجلاتاوهشلانميبلقالخلهوهللا

ًاريذحتهلاثمأىلإوهيلإلثملااذهحيسملاهجوو.اهنميضفرل
ةميلولاكلتاورضحنممتبوطنإعفنيألاقهنأكف.مهل
يفروكذملالثملاريغلثملااذهو.اهيلإةوعدلامتنأاولبقتملنإ
.١٤-٢٢:١ىّتمةراشب

.»َنِيريِثَكاَعَدَوًاميِظَعًءاَشَعَعَنَصٌناَسْنِإ:ُهَلَلاَقَف«١٦
٢٢:٢ىّتم

ىلعلثملابرضهنألهللاىلإاذهبحيسملاراشأٌناَسْنِإ
توكلميفًازبخلكأينملىبوط«فويضلادحألوقرثأ
.»هللا

يتلاليجنإلاةميلوىلإةراشإاذهًاميِظَعًءاَشَع
اهلكبنوعتمتيونآلاةيحورلااهبئاطأضعبنووعدملاقوذي
.ءامسلايف

مالكلارمو.)٢٥:٦ءايعشإ(ءايعشإةميلولاهذهبأبنتو
حرشلايفةميلولاوليجنإلاتاكربنيبهبشلاهجوىلع
ءاشعبليجنإلاةميلونعربعينأحصيو.)٢٢:٢ىّتم(
كلتلدعتسادقومظعألاءامسلاكلماهبرنألميظع
.ةريثكًانورقةميلولا

ءاشعلانأىلعةلدألاةلمجنماذهَنِيريِثَكاَعَدَو
ةبتكلاوةنهكلاكنوفراعلادوهيلاانهنيوعدملاوميظع
بتكلااوفرعيذلاءاملعلارئاسونييسيرفلاوخويشلاو
.ربلاةدايزوسومانللةريغلااوعداوةفرعمنسحأةسدقملا
نيوعدملاةلزنمبركذاممهئاعداومهتفرعمةدايزمهتلعجو
دادعتساةوعدةوعدلاهذهتناكو.هللاتوكلمىلإًالوأ
ةوعدلااولبقمهنأيتأياممرهظيو.روضحةوعدالوروضحلل
.ءاشعلاتقولولحبمهربخيلةيناثمداخلاتأيملالإو

بيحرتللنودعتسموحيسملانوعقوتممهنأاوعدادوهيلاف
نممهريغالةيوامسلاةميلولايففويضلامهمهنأوهب
.سانلا

يفُهَدْبَعَلَسْرَأَو«١٧ لٱِةَعاَسِ
ْ

لِلَلوُقَيِلِءاَشَع
ْ

:َنيِّـوُعْدَم
.»َّـدِعُأْدَقٍْءَيشَّـلُكَّـنَألاْوَلاَعَت
٥و٩:٢لاثمأ

ىلإرظنلابهدرفأونيريثكىلإانهدبعلابراشأُهَدْبَع
ةميلوىلإوعديلًالوأهللاهلسرأيذلاو.لثملاىضتقم
لسرلامثهسفنعوسيمثنادمعملاانحويوهليجنإلا
سسؤيذخأوىتأدقحيسملانأباوداننيذلانورشبملاو
.هتوكلم

دعبالإًادعمءيشلكنكيملَّـدِعُأْدَقٍءَْيشَّـلُكَّـنَأل
.٢٢:٤ىّتمحرشلارظناهبدوعوملاحيسملاىتأنأ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا

١١٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



جلٱَأَدَتْبٱَف١٨«٢٠-١٨
ْ

َلاَق.َنوُفْعَتْسَيٍدِحاَوٍيْأَرِبُعيَِم
.ُهَرُظْنَأَوَجُرْخَأْنَأٌّرَطْضُماَنَأَو،ًالْقَحُتَْيَرتْشٱِّـينِإ:ُلَّـوَألٱُهَل
ِجاَوْزَأَةَسَْمخُتَْيَرتْشٱِّـينِإ:ُرَخآَلاَقَو١٩.يِنَيِفْعُتْنَأَكُلَأْسَأ
:ُرَخآَلاَقَو٢٠.يِنَيِفْعُتْنَأَكُلَأْسَأ.اَهَنِحَتْمَألٍضاَماَنَأَو،ٍرَقَب
.»َءيِجَأْنَأُرِدْقَأَالَكِلٰذِلَف،ٍةَأَرْمٱِبُتْجَّـوَزَتِّـينِإ
٢٤:٥ةينثت

ءاسؤرلكنأكلذنممهفُينأنسحيالُعيِمَْجلٱ
هبنمآمهضعبنألحيسملااوضفرمهئاملعودوهيلا
نيليلقاوناكمهنكل.امهريغويمارلافسويوسوميدوقينك
َنِمْوَأِءاَسَؤُّرلٱَنِمًادَحَأَّـلَعَلَأ«ءاسؤرلالوقنمرهظامك
لٱ
ْ
.)٧:٤٨انحوي(»ِهِبَنَمآَنيِّـيِسيِّـرَف
ةفلتخمةوعدلالوبقمدعبراذعألاتناكٍدِحاَوٍيْأَرِب

يأرىلعاوقفتامهنأكاوناكفًادحاولكلاحورناكهنكل
.دحاو

اميهةيقيقحلادوهيلاءاسؤرءافعتساةلعَنوُفْعَتْسَي
.)١٥:٢٤انحوي(»ِيبَأَواَنَأِينوُضَغْبَأَواْوَأَرْدَقَف«هلوقيف
ناكو.اهيلإحيسملامهاعديتلاتايحورلايفمهتبغرمدعو
ولاهنأىلع.ًابذاكاهلكوضعبنعفلتخيمهراذعأضعب

ءاوهألاىلعينبماهعيمجو.ةيفاكريغتناكلتحص
ةريرشتسيلهذهوتاذللاورجاتملاولاملاةبحمكةيويندلا
عنمتاهنألواهريغىلعاهميدقتبكلذكتراصاهنكلتاذلاب
نيبتاهلكو.يوامسلايحورلاريخلابلطنعاهباحصأ
اممو.هدعأامبثارتكالامدعوةميلولابربفافختسالا
.رمألالوأيفةوعدلااولبقدقمهنوكاهنالطبنيبي

انأ«لاقفرارطضالاةجحبءافعإلالوألابلطو
ةجحبءافعإلايناثلابلطو»ينيفعتنأكلأسأ...رطضم
نأكلأسأ...ضامانأ«لاقفقباسرمأىلعهمزع
هلوقبىفتكالبءافعإلابلطيملفثلاثلاامأو.»ينيفعت
بسحًالوبقمناكثلاثلارذعف.»ءيجأنأردقأال«

)٢٤:٥ةينثت(برحىلإةوعدلاتناكولىسومةعيرش
اهيلإةوعدلالبقةميلوىلإءيجملامدعيفلبقُيملهنكلو
.ًالبق

اهدروييتلاراذعألالكةلطابلاراذعألاهذهلثمو
مهلوبقمدعومهسوفنصالخبمهمامتهامدعيفسانلا
راذعألاكلتمهلترهظامهمو.مهلًاصلخمنآلاحيسملا
يفةيفاكمهلرهظتالوهللاىدلةيفاكريغيهفنآلاةيفاك
.نيدلاموي

لٱَكِلٰذىَتَأَف«٢١
ْ

َبِضَغٍذِئَنيِح.َكِلَذِبُهَدِّـيَسََربْخَأَوُدْبَع
لٱُّبَر

ْ
ملٱِعِراَوَشَىلِإًالِجاَعْجُرْخٱ:ِهِدْبَعِلَلاَقَو،ِتْيَب

ِةَنيِدَْ

ملٱاَنُهَىلِإْلِخْدَأَو،اَهِتَّـقِزَأَو
جلٱَوَنيِكاَسَْ

ْ
لٱَوَعُْد

ْ
لٱَوَجْرُع

ْ
.»َيْمُع

ةبسنلابلثملاضارعأنماذهُهَدِّـيَسََربْخَأَو...ىَتَأَف
هربخينأىلإةجاحالبءيشلكملعيهللانإفسانلاىلإ
.دحأ

ةلطابراذعألاكلتنأملعهنألِتْيَبْلٱُّبَرَبِضَغ
اذكو.كلذبهوناهأمهنألوهايإمهضغبمهئافعتساةلعنأو
.هليجنإلبقيالوهبنمؤيالنملكىلعهللابضغ

هلوقنملدتسيِةَنيِدَْملٱِعِراَوَشَىلِإ...ْجُرْخٱ
الإىلوألاكدوهيللتناكةيناثلاةوعدلانأ»ةنيدملاعراوش«
ءايندأنمنودودعممهومهنمةاطخلاونيراشعللاهنأ
هتميلوىلإوعديهللااف.١٣عيفمهيلإراشملامهوبعشلا
لعفينأيسيرفلليحيسملاحصنلًاقفوءالؤهلاثمأةيحورلا
.ةيضرألاةميلولايف

لٱَلاَقَف«٢٢
ْ

ُدَجوُيَو،َتْرَمَأاَمَكَراَصْدَق،ُدِّـيَساَي:ُدْبَع
.»ٌناَكَمًاضْيَأ

اوتأوعراوشلانمسانلااوعديأَتْرَمَأاَمَكَراَصْدَق
جلٱَناَكَو«حيسملاىلإلابقإلايفناكاذكو.مهب

ْ
لٱُعَْم

ْ
ُريِثَك

.)١٢:٣٧سقرم(»ٍروُُرسِبُهُعَمْسَي
تادعموةعساوءامسلاكلذكٌناَكَمًاضْيَأُدَجوُيَو

.هلكملاعلايفكتةدودحمريغهللاةمعنوحيسملاءادف

لِلُدِّـيَّـسلٱَلاَقَف«٢٣
ْ

ِتاَجاَيِّـسلٱَوِقُرُّطلٱَىلِإْجُرْخٱ:ِدْبَع
لَأَو
ْ
.يِتْيَبَئِلَتْمَيىَّـتَحِلوُخُّدلٱِبْمُهْمِز

اذهبراشأو.ةنيدملاجراخيفهذهِتاَجاَيِّـسلٱَوِقُرُّطلٱ
مهنإفدوهيلاتاحلطصمبمهنعربغو.ممألاةوعدىلإمالكلا
اذهىلعف.ةسدقملامهتنيدمةسانكلثمممألانوبسحياوناك
نورعشينيذلالايجألالكةأطخلليجنإلاةوعدتراص
.هتمعنوحيسملاىلإمهراقتفاب

ةوعدنمناكامىلإةيناثلاوىلوألاةوعدلابحيسملاراشأ
يفنوكيامىلإةثلاثلاةوعدلابولاحلاويضاملايفليجنإلا
.ملاعلاةياهنىلإنيسمخلاموينمريصيامىلإهلبقتسم

ةدشبلبمغرلابوأرابجإلابالِلوُخُّدلٱِبْمُهْمِزْلَأَو
اوسيلمهسفنأنوريتاجايسلامهنكاسمنيذلانألحاحلإلا
نوجاتحيفكلانهيشعتلاوءاينغألاروصقىلإلوخدللًالهأ
ىلعكلذكو.كلانهمهببحريهنأمهلققحينمىلإ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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نيهاربلانممهتقاطيفاملكاولمعتسينأنيرشبملا
ليجنإلاديعاوموأسومانلاتاديدهتىلعةينبملاةعطاقلا
لوققفواذهو.هتوعدوحيسملااولبقينأبسانلااوعنقيل
ِملاَعُنْحَنْذِإَف«سلوب

ُ
»َساَّـنلٱُعِنْقُنِّـبَّـرلٱَةَفاََخمَنو

طَأَف«هلوقو.)٥:١١سونثروك٢(
ْ

ِةَفْأَرِبُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل
طَن.اَنِبُظِعَيَهللاٱَّـنَأَك«هلوقو.)١٢:١ةيمور(»ِهللاٱ

ْ
ِنَعُبُل

ملٱ
مالكلااذهو.)٥:٢٠سوثنروك٢(»ِهللاٱَعَماُوَحلاَصَتِ:حيِسَْ
ًادحأضفريالهنأوعيمجلاصالخيفهللاةبغرىلعلدي
.ةفلاسلاهاياطخلوأهلهجلوأهرقفل

نيذلاسانلاةرثكىلعاذهلدييِتْيَبَئِلَتْمَيىَّـتَح
ةيهلإلاةمحرلادصقمتيف.نوصلخيوحيسملابًاريخأنونمؤي
هتمعنبنوفختسيممألاودوهيلاضعبناكنإوصالخلل
.نوكلهيو

ِلاَجِّـرلٱَكِئَلوُأْنِمٌدِحاَوَسْيَلُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل«٢٤
ملٱ
.»يِئاَشَعُقوُذَيَنيِّـوُعْدَْ
١٣:٤٦لامعأو٢٢:٨و٢١:٤٣ىّتم

هتوعداوضفرنمىلعانهتيبلابرمالكنممزليال
وأنييسيرفلانموأدوهيلانمدحأصلخيالنأهوناهأو
ةوعدنوضفرينيذلاعيمجّنإلبمهئاملعرئاسنم
.)١٢و٢٥:١١ىّتمو١:٢٨لاثمأ(ةلاحمالنوكلهيصالخلا
ميظعرطخيفةوعدلالوبقنعئطابتملاّنأكلذنمجتنيو
يضفارنأو.لوبقلاىلعهثحييذلاسدقلاحورلامواقيهنأل
نأىلإضعبلابهذو.ًاريخأًاثبعهنوبلطيسمويلاصالخلا
مالكنمةيآلاهذهنأونيرشعلاوةثلاثلاةيآلايفلثملاةياهن
ةيوامسلاةميلولابرينأل«لاقهنأكفهسفنىلعحيسملا
مكناليوامسلايئاشعنوقوذتالمكنأمكلحرصأ
.»ينومتضفر

ةذملتلاطورشيفعمجللحيسملاباطخ
٣٥ىلإ٢٤ع

لٱَف،ُهَعَمَنيِرِئاَسٌَةريِثَكٌعوُُمجَناَكَو«٢٥
ْ
َهلَلاَقَوَتَفَت

ُ
:»ْم

ميلشروأىلإةيريبيفًارئاسحيسملاناكُهَعَمَنيِرِئاَس
.هميلعتاوعمسيوهتازجعماودهاشيلسانلاهيلعمحدزاف
هيلإنوتأياوناكلبقيرطلالكهعماوريسيملمهنأحجرألاو
.يلاوتلاىلعنوبهذيوتاعامج

هيلإنوجاتحيامسانلامهفيلًاليلقفقويأَتَفَتْلٱَف
ةدهاشملاىلعاورصتقينممالةقيقحهذيمالتاونوكييكل
.بجعتلاو

ُهَتَأَرْمٱَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُضِغْبُيَالَوَّـَيلِإِيتْأَيٌدَحَأَناَكْنِإ«٢٦
ْنَأُرِدْقَيَالَف،ًاضْيَأُهَسْفَنىَّـتَح،ِهِتاَوَخَأَوُهَتَوْخِإَوُهَدَالْوَأَو
لِتِيلَنوُكَي

ْ
.»ًاذيِم

ايؤر،١٢:٢٥انحوي،١٠:٣٧ىّتمو٣٣:٩و١٣:٦ةينثت
١٢:١١

ةراشبنم١٠صنم٣٧ةيآلاىنعمكةيآلاهذهىنعم
.كانهحرشلارظنافدشأمالكلانأالإىّتم

ضغبينأاذهبحيسملادصقيملخلاُهَّـمُأَوُهاَبَأُضِغْبُي
عمهكولسنمرهظيامكةقيقحهتيبلهأوهيدلاوناسنإلا
هتبحمنوكتنأبجيهنأىنعلب)٢٧-١٩:٢٥انحوي(همأ
هبحىلإةبسنلابمهلهبحنوكيىتحهلهتبحمنملقأمهل
هركذنمدارملاوهاذهنأحضويو.ةبحملاىلإضغبلاكهايإ
يفبيرالو.ةوخإلاونيدلاوللضغبلاعمسفنللضغبلا
ةيدسجلاانتايحزعننأوانبراقأبحننأانيلعبجيهنأ
انبراقأوحيسملانيبراتخننأانررطضااذإنكلواهبينتعنو
تفتلناليأمهانضغبأاننأكلعفننأانيلعبجوانتايحو
لضفأظيغننأانلريخفو.حيسملابقصتلننأومهيلإ
بيلصلاىلعتاميذلاظيغننأنمنييضرألاانباحصأ
.انلجأنم

َنوُكَيْنَأُرِدْقَيَالَفيِئاَرَوِيتْأَيَوُهَبيِلَصُلِمَْحيَالْنَمَو«٢٧
لِتِيل

ْ
.»ًاذيِم

:٣سواثوميت٢و٩:٢٣صو٨:٣٤سقرمو١٦:٢٤ىّتم
١٢

.١٠:٣٨ىّتمحرشلارظنا
ًاماركإدعتسننأبوجوةقباسلاةيآلانمانملع

.ةيدسجلاانتايحوضرألاىلعانباحصأرسخننأحيسملل
نممويلكراعلاوةقشملالمتحننأبوجوةيآلاهذهنمو
.حيسملالجأ

َالًاجْرُبَيِنْبَيْنَأُديِرُيَوُهَوْمُكْنِمْنَمَو٢٨«٣٠-٢٨
لَياَمُهَدْنِعْلَه،َةَقَفَّـنلٱُبِسَْحيَوًالَّـوَأُسِلَْجي

ْ
٢٩؟ِهِلاَمَكِلُمَز

ُعيَِمجَئِدَتْبَيَف،َلِّـمَكُيْنَأَرِدْقَيَالَوَساَسَألٱَعَضَيَّـالَئِل
َْملَويِنْبَيَأَدَتْبٱُناَسْنِإلٱاَذٰه:َنيِلِئاَق٣٠،ِهِبَنوُأَزَْهيَنيِرِظاَّـنلٱ
.»َلِّـمَكُيْنَأْرِدْقَي
٢٤:٢٧لاثمأ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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يتلاةقفنلابسحننأ)٣٠-٢٨عنم(حيسملاانملعي
حيسملارسفو.هتمدخيفعورشلالبقهعابتابانمزلت
.جربلاءانبلثملوألاو.اقولالإامهركذيملنيلثمبهدوصقم
.برحلاءاشنإيناثلاو

ناسنإلافةرفاوةقفنكلذيضتقيًاجْرُبَيِنْبَيْنَأ
بسحينأبًايفاكًاتقوءانبلائدتبينألبقلغشيميكحلا
رمألاكلذلثمنيربتخملاريشتسيوهئانبلةمزاللاةقفنلاردق
ئدتبياليكلكلذو.رداقهنأدجواذإهدصقمدمتعيمث
هسفنضيرعتوهنارسخوهنزحلءانبلاكرتىلإرطضيمثينبي
.ءالهجلالعفيامكسانلاءزهل

دارأنمىلعةقفنلاةرفوىلإهيبشتلااذهبحيسملاراشأو
ةماعرابتعاوباحصألاةبحمهنارسخكًاذيملتهلنوكينأ
لمأتلاىلإنيرضاحلااعدو.اهسفنةايحلاىتحلاملاوسانلا
.نيدعتسمريغمأةراسخلاكلتلمهنودعتسمأمهنأيف
صالخلايفدحأةبغرليلقتكلذنمحيسملادصقسيلو
ملهنكل.ةيدبألاةايحلانولانيوهيلإنولبقيلكلانأءاشيهنإف
بتارملانوعقوتيمهوسانلانمجاوفأهعبتينأيفبغري
دنعنوعجريوءادعألاىلعراصتنالاويلاعلادجملاوةيويندلا
نممريغللةرثعومهسوفنلررضكلذنألبئاصملاعوقو
لوققفواذهو.حيسملاةسينكلراعوهيلعلابقإلانوديري
:٥ةعماج(»َيِفَتَالَوَرُذْنَتْنَأْنِمٌْريَخُرُذْنَتَالْنَأ«ةعماجلا
٥(.

ِملَبَهَذْنِإٍكِلَمُّيَأَو٣١«٣١،٣٢
ُ
يفَرَخآٍكِلَمِةَلَتاَق ِ

َيِقَالُيْنَأُعيِطَتْسَيْلَه:ُرَواَشَتَيَوًالَّـوَأُسِلَْجيَال،ٍبْرَح
لَأَنِيْرشِعِبِهْيَلَعِيتْأَييِذَّـلٱٍفَالآِةََرشَعِب

ْ
َماَداَمَفَّـالِإَو٣٢؟ًاف

لُّصلِلَوُهاَمُلَأْسَيَوًةَراَفَسُلِسْرُي،ًاديِعَبَكِلٰذ
ْ

.ِ»ح

ةبراحميفعرشييذلاناسنإلاةلاهجحضويلثملااذه
هنأل.بقاوعلايفرظنودادعتسانودبهنمىوقأوهنم
هكلموهلاومأولتقللهدونجداسجأوهدسجكلذبضرعي
.هلًاعفنوًانمأرثكأقيرطىلعلدتةمكحلانأعمةراسخلل

رومألايفبقاوعلارظنبوجويحورلاكلذىنعمو
راعلاهتبقاعءيشيفناسنإلاعرشيالىتحةينيدلا
نعرظنلاعطقبيحورلالثملادوصقمبيفتكنف.ةراسخلاو
ضارعألاكلتريسفتىلعفوقولادارأنمو.هضارعأ
.انههلهدرونامرظنيلفنيرسفملاضعبل

بغرييذلاناسنإلاوهفالآةرشعهليذلاكلملانإ
ةحلاصلاهلامعأبهيلعلوصحلايفدهتجيوهسفنصالخيف
ةرشعةوقلدعتهينيعيفصالخلاكلذليصحتىلعهتوقف
نورشعهليذلايناثلاكلملاناو.برحلايفيدنجفالآ

نأيفرويغوهوةسدقملاةعيرشلاأشنأيذلاهللاوهًافلأ
بلاطلائطاخللسيلوةلماكلاةعاطلاسانلاهعيطي
هسفنءاقلتنمةعيرشلاكلتظفحينأءاجرىندأصالخلا
هؤاجرنوكياذهىلعو.يتاذلاهرببءامسلالخدينأو
لككرتينأةديحولاةمكحلاقيرطف.ًالطابهلمعحاجن
ىلعهسفنيقليوةحلاصلاهلامعأبهسفنريربتيفهداهتجا
راكنإوناميإلاوةبوتلايهوحلصلاطورشًالباقهللاةمحر
يحورلالثملادوصقمبءافتكالانسحألانكلو.تاذلا
.انركذامكهضارعأنعرظنلاعطقو

َال،ِهِلاَوْمَأَعيَِمجُُكْرتَيَالْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكَكِلٰذَكَف«٣٣
لِتِيلَنوُكَيْنَأُرِدْقَي

ْ
.»ًاذيِم

هنأيعديوهوهتراسخوناسنإلاراعنأكلذىنعم
جربلاينابراعكتاذلاراكنإلدعتسيملوحيسملاذيملت
.امهتراسخوًاقمحبراحملاكلملاولهاجلا

ملَا٣٤«٣٤،٣٥
ْ
لِ
ْ

ملٱَدَسَفاَذِإْنِكٰلَو.ٌدِّـيَجُح
ْ
لِ
ْ

اَذاَمِبَفُح
ِملَالَوٍضْرَألُحُلْصَيَال٣٥؟ُحَلْصُي

َ
طَيَف،ٍةَلَبْز

ْ
.ًاجِراَخُهَنوُحَر

لَفِعْمَّـسلِلِناَنُذُأُهَلْنَم
ْ
.»!ْعَمْسَي

٩:٥٠سقرمو٥:١٣ىّتم

.٩:٥٠سقرمو٥:١٣ىّتمحرشلارظنا

رشعسماخلاحاحصألا

٢و١عةاطخلاهلوبقلحيسملاىلعنييسيرفلارمذت

١«١،٢ لٱُعيَِمجَناَكَو
ْ

خلٱَوَنيِراَّـشَع
ْ

ُهْنِمَنوُنْدَيِةاَُط
لٱَرَّـمَذَتَف٢.ُهوُعَمْسَيِل

ْ
لٱَوَنوُّيِسيِّـرَف

ْ
ُلَبْقَياَذٰه:َنيِلِئاَقُةَبَتَك

.»مُهَعَمُلُكْأَيَوًةاَطُخ
٢:١٢ةيطالغو١١:٣لامعأ،٩:١٠ىّتم

.عمجلارثكأمهومهنمنيريثكيأَنيِراَّـشَعْلٱُعيَِمج
.١١و٩:١٠ىّتمحرشلايفمهيلعمالكلارمدقو

ىلعحيسملاىلإنوتأياوناكُهوُعَمْسَيِلُهْنِمَنوُنْدَي
.ًاضيأهميلعتاوعمسيللبطقفهتازجعماودهاشيلاليلاوتلا
مهمثإباورعشمهنألةدئافلايفمهتبغرهيلإمهبارتقاباورهظأو
نأل.حيسملاميلعتيفاودجيملوهللاةرفغمىلإمهجايتحاو
النيسجنًارارشأنيراشعلاءالؤهاوبسحءاسؤرلاكئلوأ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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مهميلعتنمةدئافالهنأواوملعتيومهنماوندينأنوقحتسي
.ءامسلااولخدينأىجرُيالذإ

ةراهطءالؤهىعداُةَبَتَكْلٱَوَنوُّيِسيِّـرَفْلٱَرَّـمَذَتَف
اورقتحاف.)٥:٢٠ىّتمحرشلارظنا(ًايماسًاربوةبيجع
اورهظأو.مهتريسحبقومهتنهملجألمهوضغبأونيراشعلا
.ًاضعبمهضعبةبطاخمبوأمهبولقيفمهرمذتبكلذ

بقلينأقحتسيملهنأكهبًافافختساكلذاولاقاَذٰه
.نيراشعلاملعيناكهنأليبنوأينابروأملعمب

اوملعتينأيفمهلنذأيومهبفطلييأًةاَطُخُلَبْقَي
حيسملالمعنماوبجعتومهئايربكىلعمهمالكلدو.هنم
يفةبغرالوةاطخلاكئلوأىلعةقفشمهلسيلف.هبمهئزهو
هللاىلإمهعيجرتىلإطئاسولاىندأاوتأيملومهصالخ
هلوبقبحيسملادصاقماوكردينأاوعيطتسيملو.ةسادقلاو
نيراشعلارئاسكئطاخهنأهلعفنماوجتنتساو.مهايإ
ًايبنناكولهنأو.مهرشاعامكلذكنكيملولهنأًامعز
مهسفنأنيسيرفلاكراربألاونيسيدقلاةرشاعمبلطلًاسدقم
ةيغبلعفاملعفنكلنيسجنلاكئلوأةرشاعمبنجتو
هبسححيسملاىلعًاراعدوهيلاهبسحيذلاف.مهصالخ
ىلإنوجاتحمةاطخاننألانلريخوهوًاميظعًافرشحيسملا
عوسينأىلعناهرباهنيعنييسيرفلاىوكشو.انايإهلوبق
.حيسملاوه

:٩تميفركُذامكليلجلايفكلذلعفْمُهَعَمُلُكْأَيَو
ةصرفهلنوكتلذئنيحةيريبيفهلثملعفهلعلو.١١و١٠
.)٣:٢٠ايؤررظنا(مهلهبحصولخبمهعانقإومهميلعتل

مهبواجواهنيعةلعلاهذهلًالبقهيلعنويسيرفلارمذتو
حرشيفكلذريسفترمدقوىضرملاوبيبطلالثمهبرضب

امبهتاذلًاريربتلاثمأةثالثبرضبانهمهبواجو.٥:٢١ص
هليجنإاقولبتكو.نيبئاتلاةاطخللهللاةمحرلًاراهظإولعف
مهلوبقلهللادادعتسامهلدكؤينأهتياغتناكوممألاةدئافل
.هللاةمحررهظتيتلالاثمألاداريإنمرثكأكلذلو

٧ىلإ٣علاضلافورخلالثم

هبْمُهَمَّـلَكَف٣«٣،٤ ملٱاَذِٰ
ُةَئِمُهَلْمُكْنِمٍناَسْنِإُّيَأ٤:ِلَثَْ

يفَنيِعْسِّـتلٱَوَةَعْسِّـتلٱُُكْرتَيَالَأ،اَهْنِمًادِحاَوَعاَضَأَو،ٍفوُرَخ ِ
لٱ
ْ

»؟ُهَِدَجيىَّـتَحِّـلاَّـضلٱِلْجَألَبَهْذَيَو،ِةَّـيِّـَرب
١٨:١٢و١٠:٦ىّتمو١٥ىلإ١١و٣٤:٦جورخ

هنمةياغلاو.١٤-١٨:١٢ىّتمةراشبيفلثملااذهدرو
راهظإانههداريإنمةياغلاودحاوفورخةميقراهظإكلانه
.هبلطيفيعارلاةقفش

نيبأنألاؤسلااذهنميتياغيأْمُكْنِمٍناَسْنِإُّيَأ
بعتلااذهبعتينأهركيالمكنمدحأناكاذإهنأمكل
سفنذاقنإلانأبعتأنأبيرغلانمفألاضفورخدرل

.ةلاض
يف منغلااهيفىعرتحلفتملضرأانهةيربلابدارملاِةَّـيِّـَربْلٱِ

.اهعاستاطرفلاهيفلضتنأنكميو

نأيعارلاىلعبجيامماذهِّـلاَّـضلٱِلْجَألَبَهْذَيَو
سانللهلثملعفينأحيسملاىلعبجيناكو.هلعفي
ءايعشإ(سوفنلايعارهنوكرابتعابهتابجاولًاميمتتنيلاضلا

.)١٥-١١و٣٤:٦لايقزحو٤٠:١٧
لجألهلمعاملكىلإكلذبحيسملاراشأُهَدَِجيىَّـتَح

محلتيبيفدلُووءامسلاكرتذنممهلجأنمملأتوةأطخلا
لسريملف.بيلصلاىلعهتومدعبءامسلاىلإعجرنأىلإ
وهبهذهنكلنيلاضلادجيلةكئالمسيئروأًاكالمحيسملا
.مهدجيلهسفن

.»ًاحِرَفِهْيَبِكْنَمَىلَعُهُعَضَيُهَدَجَواَذِإَو«٥

لاضلافورخلانأليوررضهيبكنمىلعفورخلاهلمح
ناكفهلمحلبيعارلاهبرضيملفنالوجلانمايعأدقناك
ةاطخلاونيراشعلاهترشاعمبحيسملاكلذك.نمأوةحاريف
.يدبألاكالهلانمةاجنلاوةسادقلاىلإمهدرينأبلط
ناطيشلابراجتنممهنوصينأو.قفرلابمهميلعتبينتعيو
.كلذنملعفاملكبرسيوءامسلاىلإمهلصويو

جلٱَوَءاَقِدْصَألٱوُعْدَيَوِهِتْيَبَىلِإِيتْأَيَو«٦
ْ
َهلًالِئاَقَنَاريِ

ُ
:ُم

يفوُرَخُتْدَجَوِّـينَأل،يِعَماوُحَرْفٱ .»َّـلاَّـضلٱِ
٢٥و٢:١٠سرطب١و٩:٣٦ىّتمو٤٠:١١ءايعشإ

يفءالؤهحيسملاركذيملَناَريِْجلٱَوَءاَقِدْصَألٱوُعْدَي
تايضتقمنمو)١٤-١٨:١٢ىّتم(ًالبقلثملااذهلهبرض
.هعمحرفلاىلإهءاقدصأوعديهفورخدجييذلانأعبطلا
نادجوبحرفلالباقيلةصرفيطعييكلكلذحيسملاركذو
.ئطاخصالخبءامسلاحرفبفورخلا

يفٌحَرَفُنوُكَياَذَكٰهُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأ«٧ ٍئِطاَخِبِءاَمَّـسلٱِ
َىلِإَنوُجاَتَْحيَالًاّراَبَنيِعْسِتَوٍةَعْسِتْنِمَرَثْكَأُبوُتَيٍدِحاَو
.»ٍةَبْوَت

٥:٣٢ص

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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يفٌحَرَف ةميقةكئالملاونوسيدقلافرعيِءاَمَّـسلٱِ
ةكلاهلاسفنلاىلععقييذلاباذعلاةمظعوسفنلا
ةبحمنوفرعيو.ةصلاخلاسفنلااهلانتيتلاةداعسلاةمظعو
نوحرفيكلذلومهصالخلجألهلمتحااموةاطخللحيسملا
.ئطاخلاةبوتدنع

رمذتبدحاوئطاخةبوتلءامسلاحرفانهحيسملالباقيو
.ةأطخلاصالخهبلطلهيلعةبتكلاونييسيرفلا

طقفيعارلالعفلثملايفركذُبوُتَيٍدِحاَوٍئِطاَخِب
ئطاخلاةبوتانهركذهنكلومدنيهنأعقوتيالفورخلانأل
بجاووكلذىلعرداقوهوهصالخليرورضطرشاهنأل
.هيلع

نيحًاريخأءامسلاحرفةمظعىلإةراشإددعلااذهيفو
نيبئاتلاةاطخلانمىصحتالتاوبروتاوبراهيفعمتجي
.حيسملاعمنوحرفينيذلا

بلطيفهبلثمتتنأهتسينكلثملااذهيفحيسملاملعو
ءابنأمهعمسباوحرفينأوةعساولاملاعلاةيربيفنيلاضلا
.صالخلامهلوبقوممألانيبليجنإلا

١٠ىلإ٨عدوقفملامهردلالثم

َهلٍةَأَرْمٱُةَّـيَأْوَأ«٨
َ
ًاَمهْرِدْتَعاَضَأْنِإ،َمِهاَرَدُةََرشَعا

لٱُسِنْكَتَوًاجاَِرسُدِقوُتَالَأ،ًادِحاَو
ْ
ىَّـتَحٍداَهِتْجٱِبُشِّـتَفُتَوَتْيَب

»؟ُهَدَِجت
١:١٢اينفصو٢٠:٢٧لاثمأ

ةبحمراهظإوهوقباسلالثملاىنعمكلثملااذهىنعم
.مهتاجنبهحرفونيلاضلاةأطخلابلطيفهتقفشوحيسملا

نأالإناسنإلالدبةأرملاركذنمدصقمالٍةَأَرْمٱُةَّـيَأ
تيبلاركذنمالوًابلاغةأرملالامعأنمتيبلاسنك
ركذنمالوهريغنودةرشعلاددعركذنمالوةصاخ
هنادجويفهتبحاصةبغرودوقفملاةميقنايبالإجارسلا
.كلذباهحرفو

رانيدلاةميقكهتميقينانويدقنمهردلاَمِهاَرَدُةََرشَع
ةعبرأرانيدلاةميقو)٢٠:٢ىّتمحرشلارظنا(ينامورلا
ةميقفمويلايفلعافلاةرجأوهوشرغفصنوشورغ
.ًاشرغنوعبرأوةسمخمهاردةرشع

ةرشعاهلةأرمألمهردةميقًادِحاَوًاَمهْرِدْتَعاَضَأ
.فورخةئمبحاصلفورخةميقنممظعأمهارد

نعشتفتيكلحابصملاتدقوأخلاًاجاَِرسُدِقوُتَالَأ
ءوضاهيلععقيمليتلاةملظملاتيبلااياوزضعبيفمهردلا
نمءزجلكىلعاهرظنعقييكلتيبلاتسنكوسمشلا
ةأرملامامتهانارهظينالمعلاناذهوتيبلاضرأءازجأ

لكو.هتباصإيفاهداهتجاواهتبغرطرفودوقفملامهردلاب
ىلعهنزحوبرلادنعةأطخلاسوفنةميقىلإةراشإكلذ
ةلاضلاسوفنلادشنيلءامسلاكرتهنإفاهنمةدحاونادقف
.اهصلخيو

جلٱَوِتاَقيِدَّـصلٱوُعْدَتُهْتَدَجَواَذِإَو٩«٩،١٠
ْ
:ًةَلِئاَقِتاَرَا

اَذَكٰه١٠.ُهُتْعَضَأيِذَّـلٱَمَهْرِّـدلٱُتْدَجَوِّـينَأليِعَمَنْحَرْفٱ
ٍدِحاَوٍئِطاَخِبِهللاٱِةَكِئَالَمَماَّـدُقٌحَرَفُنوُكَيْمُكَلُلوُقَأ
.»ُبوُتَي

كلتلءالؤهةكراشمِتاَراَْجلٱَوِتاَقيِدَّـصلٱوُعْدَت
يفحيسمللءامسلادونجةكراشمىلإةراشإاهحرفيفةأرملا
نييسيرفللرخآخيبوتكلذيفو.ئطاخلاصالخبهترسم
ريربتوةأطخلاونيراشعلاسوفنصالخبمهثارتكامدعىلع
.مهديفييكلمهعمهلكأومهايإهلوبقبهلعلرخآ

٣٢ىلإ١١علاضلانبالالثم

.»ِناَنْبٱُهَلَناَكٌناَسْنِإ:َلاَقَو«١١

ًارصتخمًاليجنإواهلكحيسملالاثمأجاتلثملااذهبسُح
ليجنإلاةياغيهيتلاةذقنملاهللاةبحمرهظُيليجنإنمض
.هلك

راهظإنيقباسلانيلثملايفهدوصقمكهبحيسملادوصقمو
ةبوتلابهيلإنيعجارلالوبقيفهتبغروةأطخللهللاةمحر
حيسملاظفلتيملو.هيلعنيرمذتملانييسيرفللخيبوتلاو
.ئراقلاوعماسلالمأتلاهكرتلبةجيتنلاب

ةميقحاضيإيفنيقباسلانيلثملاىلعمدقتلثملااذهلو
دحاويناثلايفوةئمنمدحاولوألايفدوقفملاف.سفنلا
ىدلفورخةميقونينثانمدحاوثلاثلايفوةرشعنم
ةرشعةبحاصىدلمهردةميقنودفورخةئمبحاص
كلتلكنممظعأهيبأىدلدلولاةميقنكلومهارد
.ساقيالامبمهاردلاوفارخلا

يفو.نيلاضللهللافطاوعراهظإيفاهيلعمدقتلاهلو
ةينبمئطاخلالجأنمهمالآوهللانباباعتأنأنايبلوألا
راصيذلالاضلافورخلاىلعيعارلاةقفشكهتقفشىلع
حيسملامامتهانايبيناثلايفو.كلهملاسارتفالةضرع
يتلاسفنلاةميقىلعءانبكلذيفهتبغرودوقفملاةباصإب
اهمهردةباصإيفاهتبغروةأرملامامتهاكاهايإبآلاهاطعأ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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عوجرىلإبآلاهللاقايتشاثلاثلايفو.اهينيعيفنيمثلا
.لاضلاهنباىلإنونحلادلاولاقايتشاكهيلإئطاخلا

لثملانملكيفامىلعنادئازنارمأثلاثلالثملايفو
.يناثلالثملاولوألا

يكلهسفنئطاخلاهلمعينأبجيامنايب:لوألا
لاضلافورخلالثميفهنايبنكميالاذهوةبوتلاوهوعجري
.دوقفملامهردلالثمو

ئطاخلاعوجرنمعنامبتسيلةئيطخلانأنايب:يناثلا
ىلإبسنُينأحصيالهنإفهعوجربهللاةرسمنمالو
هفورخىلعيعارلابضغبجويبنذمهردلاوفورخلا
.امهنعنالأسيادوعيالىتحاهمهردىلعةأرملابضغو
نأًاقحهيبألنأوهيبأىلإأطخأهنأملعفلاضلانبالاامأو
عجرنيحهببحركلذعمهنكلوهضفريوهيلعبضغي
.نيبئاتلاةأطخلاببحريهللاكلذك

يفَناَك«يذلايوامسلابآلاانههبدارملاٌناَسْنِإ ِ
ملٱ
لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ

ْ
.)٥:١٩سوثنروك٢(»ِهِسْفَنِلََملاَع

رغصألابوةبتكلاونويسيرفلاامهنمربكألابدارملاِناَنْبٱ
رغصألابودوهيلاربكألابدارينأحصيو.ةاطخلاونوراشعلا
نيلكتملانيربكتملالكلوألابدارينأًاضيأحصيو.ممألا
مهماثآبنوفرتعينيذلالكيناثلابوًاممأوًادوهيمهسفنأربىلع
.نامزلاةياهنىلإاهنعنوعجريو

لٱيِنِطْعَأِيبَأاَي:ِهيِبَألاَُمهُرَغْصَأَلاَقَف«١٢
ْ
يِذَّـلٱَمْسِق

ملٱَنِميِنُبيِصُي
َهلَمَسَقَف.ِلاَْ

ُ
.»ُهَتَشيِعَماَم

١٢:٤٤سقرم،٢١:١٧ةينثت

نسحيالويعرشريغبلطاذهَمْسِقْلٱيِنِطْعَأ
ًاغئاسناككلذنأىلعليلدالو.هيبأنمهبلطينأنبالاب
يفهدالوأىلعهلاممسقميهاربإّنإمعنةيدوهيلاةعيرشلايف
نيوكت(ةلئاعلاقاقشنالًاعنمًارايتخاكلذىتأهنكلهتايح
قافنإلاهنكميلمسقلاكلذنبالااذهبلطو)٦و٢٥:٥
ىطخنمةطخلوأىلإةراشإاذهو.ةيدسجلاهتاوهشىلع
هللانمررحتينأهتصالخوةيطخلاليبسيفناسنإلا
.)٣:٥نيوكت(هبلقليمًاعباتهسفنلًاهلإنوكيوهتعيرشو
يفرغصألانبالاكناكيعيبطلاهليمعبتاذإناسنإلكف
.ةئيطخلاوملاعلاتاذليفهتبغر

َهلَمَسَقَف
ُ

.همغرىلعالًافطلتوًارايتخاُهَتَشيِعَماَم
ىسومةعيرشبسحرغصأللثلثلاوربكألللاملااثلثناكو
هدنعىقبأوهمسقرغصألانبالاىطعأف)٢٧:١٧ةينثت(
ىلعهربجيالوًارحناسنإلاكرتيهللااذك.ربكألانبألامسق
ناطيشللوهتاوهشلهتيدوبعلهربتخيلةيضرمريغةمدخ
.)٢٨و١:٢١ةيمور(ىلاعتهللاةمدخلانمنوهأ

َّـلُكُرَغْصَألٱُنْبالٱَعََمجٍَةريِثَكِبْتَسْيَلٍماَّـيَأَدْعَبَو«١٣
ٍشْيَعِبُهَلاَمَرَّـذَبَكاَنُهَو،ٍةَديِعَبٍةَروُكَىلِإَرَفاَسَوٍْءَيش
.»ٍِفْرسُم

هذهلثمةثداحلعلَرَفاَسَوٍءَْيشَّـلُك...َعََمج
كرتيًايدوهيًاباشنأيهومايألاكلتيفةبيرغبتسيل
غلبيوةيموروأسوثنروكوأةيردنكسإىلإرفاسيوةيدوهيلا
هنيدبثرتكمريغ)٣٠ع(يناوزلاىلعهلاومأقفنيهنأهلهأ
دعبلابهللانايسنةديعبلاةروكلابدارملاو.هيبأبمتهمالو
لالقتسالاًالاحعبتيدعبلااذهو.يناكملادعبلااليبلقلا
.قلاخلاةبحمبلقلانمعزنتةقيلخلاةبحموهللانع

ىلعقفنيهنإفئطاخلاكفرسمدحأالُهَلاَمَرَّـذَب
هدجملاهايإهللاهحنميتلاتاكربلاوبهاوملاوةوقلاهتاوهش
.هللانعلالقتسالاةبقاعاذهوسانلاريخلوىلاعت

ناكفهيلعتلوتساةئيطخلانألٍفِْرسُمٍشْيَعِب
.دوقفموهومهردلاوهلالضلاحيففورخلاك

يفٌديِدَشٌعوُجَثَدَح،ٍْءَيشَّـلُكَقَفْنَأاَّـمَلَف«١٤ لِتِ
ْ

َك
لٱ
ْ

.»ُجاَتَْحيَأَدَتْبٱَف،ِةَروُك

مايألايفتاعاجملاثودحنكيملٌديِدَشٌعوُجَثَدَح
لقنطئاسوونفسلانكتملهنألرومألابئارغنمةميدقلا
.)١١:٢٨لامعأرظنا(مايألاهذهيفامكةريثكماعطلا

بسحهفرصتوهتيرحبنبالاعتمتناكُجاَتَْحيَأَدَتْبٱَف
تقويفسلفأفبئاونلاهيلعترثكمثنيحىلإهتاوهش
هباحصأنأىلعًاعبطانلدياذهو.ًاريثكعاجوةعاجملا
اذهتاذلناكمإمدعةعاجملاكلتبدارملاو.هوكرترارشألا
ةحاروقحلاوهللاةبحميهتشتاهنإفسفنلاعبشتنأملاعلا
دسجلاعوجو.)٦:٣٢انحوي(ءامسلانمزبخلاوريمضلا
نعاهدعببترعشيتلاسفنلاعوجىلإةبسنلابًائيشسيل
ىلإاهجايتحابسفنلاروعشف.)٦و١٧:٥و٢:١٩ايمرإ(هللا
وعديهللاتوصكروعشلاكلذوهنيعهللالعفوههللا
.يوامسلاهنطوىلإلاضلا

لٱَوىَضَمَف١٥«١٥،١٦
ْ
لِتِلْهَأْنِمٍدِحاَوِبَقَصَت

ْ
َك

لٱ
ْ

يِهَتْشَيَناَكَو١٦.َريِزاَنَخىَعْرَيِلِهِلوُقُحَىلِإُهَلَسْرَأَف،ِةَروُك
ألْمَيْنَأ

ََ
طَب
ْ

خلٱَنِمُهَن
ْ

خلٱِتَناَكيِذَّـلٱِبوُنُْر
ْ
ْمَلَف،ُهُلُكْأَتُريِزاََن

.»ٌدَحَأِهِطْعُي
١٦:٢١ص

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا

١١٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ىتأهنإفًاريرشًالمعكلذنكيملٍدِحاَوِبَقَصَتْلٱَو
عموهوعوجينأهلريخف.هنأشحالصإيفةبغركلذ
هيلعبجيناكو.يناوزلامئالويفعبشينأنمريزانخلا
لعفينأايحتساهنكلوهيبأتيبىلإعجرينأكلذدنع
هبعتبهشاعمطئاسولّصحيهنأنظفذئنيحهئايربكلكلذ
.ًاثبعهلمأبهذف

نمصلختلانبالااذهبلطَريِزاَنَخىَعْرَيِلُهَلَسْرَأَف
دنعدعُتةليقثيبنجأةمدخىلإرطضافةفيفخلاهيبأةمدخ
.ةمدخهركأوسجنأدوهيلا

اذهبلدتسيُهُلُكْأَتُريِزاَنَْخلٱِتَناَكيِذَّـلٱِبوُنْرُْخلٱ
بونرخلارجشثيحةيربلاىلإبهذينأناكهلمعنأ
.ريزانخللهحرطيوهرمثينجيو

بونرخلاريغًاماعطدحأهطعيمليأٌدَحَأِهِطْعُيْمَلَف
نمعبشيملو.هبدحأمتهيملهنألكلذلكأىلإرطضاو
.ناسنإللةقفاوملاةنسحلاتايذغملانمسيلهنألرمثلاكلذ
ميهيوهوهلاحنمهلًاريختناكةئيدرلالاحلاكلتنأىلع
نعًاديعبلظلةفرتلالاحيفيقبولهنألهتاوهشةيدوأيف
ةبوتلاىلإهتداقذإهلتاكربتناكهبئاصمنكلهيبأتيب
ةيربلابهيبأحرصلدبهنأهلالضجئاتنةصالخو.عوجرلاو
بونرخلابحرصلاكلذتاريخوريزانخلاةرشعبهلهأةرشعو
ناسنإلانأوهكلذنميحورلاىنعملاو.عوجلابهعبشو
هسفنعبشتلةيفاكتسيلملاعلااذهتاذلنأبرعشيامدعب
هسفنحلصينأدهتجيءاقشلاةّلعهللانعهدعبنابو
ظفحهدمتعمنوكيفةيبلقلاةنايدلانودةرهاظلابادآلاب
يذنمأدرأهنأدجيفريمضلاةحارةيغبسومانلالامعأ
.حالصإنمهماراّمعًالدبلبق

ُهْنَعُلُضْفَيِيبَألٍريِجَأْنِمْمَك:َلاَقَوِهِسْفَنَىلِإَعَجَرَف«١٧
خلٱ
ْ
»!ًاعوُجُكِلْهَأاَنَأَوُزُْب

نونجملاكهلهجلاحيفناكهنألِهِسْفَنَىلِإَعَجَرَف
لبةميهبلاهبشيهتاوهشلداقنينمف.)٩:٣ةعماج(
.نونجملا

هيبأىلإهعوجرنمىلوألاةوطخلاهسفنىلإنبالاعوجرف
ريسيهنألهللاىلإهعوجرلدادعتساهسفنىلإئطاخلاعوجرو
.تاوهشلاالريمضلاولقعلاىضتقمبذئنيح

اهلباقوهيبأتيبلاحنبالاركذِيبَألٍريِجَأْنِمْمَك
تيبيفءارجألانودهنكلوًاريجأراصهنإفةسيعتلاهتلاحب
ىوسيحورىنعمنملثملااذهيفءارجأللسلو.هيبأ
دحاولاحبهلاحلباقيئطاخلاف.هللاتيبيفرغاصألا
.امهنيبقرفلاةمظعلنزحيفمهنم

ىلعزبخلاةدايزو.بونرخلالدبُزْبُْخلٱُهْنَعُلُضْفَي
.هكلهييذلاعوجلالباقمهيبأءارجأ

ملاعللةمدخلاةجيتنىلإةراشإكلذًاعوُجُكِلْهَأاَنَأ
هيلإعوجرللدادعتساءاقشلابروعشلافهللاةمدخلانمًالدب
.ىلاعت

َىلِإُتْأَطْخَأِيبَأاَي:ُهَلُلوُقَأَوِيبَأَىلِإُبَهْذَأَوُموُقَأ«١٨
.»َكَماَّـدُقَوِءاَمَّـسلٱ

ءوسيفهلمأتنممزعلااذهجتنِيبَأَىلِإُبَهْذَأَوُموُقَأ
هنأبوهيبأةبحمبهتقثوًابأهلنأهركذواهيلإراصيتلالاحلا
ئطاخلاكلذك.نيلاضلاضعبككلهيوسأييملفهلرفغي
هيلإعوجرلاىلعمزعيهللانعهدعبلكلاههنأبرعشييذلا
الويوامسلابآلاهبذجينأبالإكلذلعفيالهنكلوةبوتلاب
.)٢٢-١٠:١٩نييناربع(بآلاهدعأطيسوبالإهعيطتسي

الوةرفغملليرورضطرشةئيطخلابفارتعالاُتْأَطْخَأ
.)١٠و١:٩انحوي١(هنودبةحيحصةبوتلانوكت

لبةبرجتلاةوقوهلهجوهشيطوهتبيبشبنبالارذتعيملو
ًالئاقيلصينأميثألكبقيلياذكهو.هبنذبفرتعا
.»ئطاخلاانأينمحرامهللا«راشعلاك

يهةيقيقحلاةبوتلاةمالع.هللاىلإيأِءاَمَّـسلٱَىلِإ
نمًامرجمظعأكلذنأوهللاىلإأطخأهنأبئطاخلاروعش
َكْيَلِإ«هلوقليلدبدوادةبوتتناكاذك.سانلاىلإءاطخإلا
:٥١رومزم(»ُتْعَنَصَكْيَنْيَعَماَّـدُقَّـَّـرشلٱَوُتْأَطْخَأَكَدْحَو
٤(.

هتريسبهريعوهحئاصنبناهتساوهكرتهنألَكَماَّـدُقَو
دعبهنأبجوسانلاوهللاىلإأطخأنمف.هلامدّدبوةيدرلا
هيلعبعصنإوسانلانمهيلإأطخأنملفرتعيهللاهفارتعا
.هللامامأعاضتالاهيلعبعصياممرثكأمهمامأعضتينأ

لَعْجِا.ًانْبٱَكَلىَعْدُأْنَأُدْعَبًاّقِحَتْسُمُتْسَلَو«١٩
ْ
يِن

.»َكاَرْجَأِدَحَأَك

ةيقيقحلاةبوتلاتامالعنمخلاًاّقِحَتْسُمُتْسَل
لوبقلاقحتسمناسنإلانأىلعناهربلضفأوعضاوتلا
.قحتسمريغهنأهتيؤر

،ُهوُبَأُهآَرًاديِعَبْلَزَيَْملَناَكْذِإَو.ِهيِبَأَىلِإَءاَجَوَماَقَف«٢٠
.»هَلَّـبَقَوِهِقُنُعَىلَعَعَقَوَوَضَكَرَوَنَّـنَحَتَف
٤:٨بوقعيو١٧و٢:١٣سسفأو٢:٣٩لامعأ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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هتبوتةحصةحلاصلاهلامعأبرهظأِهيِبَأَىلِإَءاَجَوَماَقَف
ملولهعفنتملةيريخلاهدصاقموهعومدوهتالاعفنالكفهناميإو
هلعفيذلاكلثملايفنبالاهلعفيذلافاهبجومبلمعي
ئطاخلكو.)١ع(حيسملاىلإمهنايتإبةاطخلاونوراشعلا
ىلإوهللاىلإعوجرلايفعرشيوملاعلاكرتيامثيحةيناثدلوي
.ءامسلاىلإوةسادقلا

هابأنأاذهنمرهظيُهوُبَأُهآَرًاديِعَبْلَزَيَْملَناَكْذِإَو
.هبقريوهعوجرعقوتيناك

جتحيملو.لاحلاءوسنمهيلإراصاملكعمَنَّـنَحَتَف
البهلقرهنإفتاعرضتلانمهنباىلعهبلقفطعيامىلإ
.ةطساو

ربصيملفهلجخلريسلاءيطبناكنبالالعلَضَكَرَو
ةلالدقيرطلانمًاءزجًارئاسهاقالفهيلإلصينأىلإهوبأ
.هعوجربهترسمىلع

:٤٦و٤٥:١٤نيوكت(هلهبحةمالعِهِقُنُعَىلَعَعَقَوَو
.)١٤:٣٣ليئومص٢و٢٩

نيوكت(ةبحملاومالسلاوحفصلاةمالعكلذناكُهَلَّـبَقَو
.)٢:١٢رومزمو١٤:٣٣ليئومص٢و٣٣:٤
لوبقلهدادعتساوةأطخللهللاةبحمةمظعنايباذهيفو

يذلاوهومههيتلكيفمهبقاريهللانإفةبوتلابهيلإنيعجارلا
لمعةلعيهبآلاةبحمو.هيلإعوجرلايفةبغرلامهيفقلخي
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«ءادفلا

ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
َديِحَو

.)٣:١٦انحوي(»خلا
هدلوةاقالملدلاولاضكرف.ةيآلاهذهلحرشلثملااذهو

ىلإيوامسلاهشرعنمعوسيهنباهللالاسرإىلإةراشإ
ىلعبيلصلاوهئطاخلابهعامتجالحموضرألاهذه
ةياغيهيتلاةحلاصملامامتىلإةراشإحفصلاهلبقوةثجلجلا
.ءادفلا

،َكَماَّـدُقَوِءاَمَّـسلٱَىلِإُتْأَطْخَأِيبَأاَي:ُنْبالٱُهَلَلاَقَف«٢١
.»ًانْبٱَكَلىَعْدُأْنَأُدْعَبًاّقِحَتْسُمُتْسَلَو
٥١:٤رومزم

ههجوتارامإنمءيشبهدلوةئيطخىلإبآلارشيمل
عموةرفغملاةلبقبهيلعهاضرققحو.همالكنمةظفلبالو
هنبالهتبحمبآلاراهطإنألهبنذبنبالافرتعاهلككلذ
ىلعهنايصعبمثإلانمهبكتراامبروعشلالكرعشيهتلعج
ةايحلاةدمنولازيالنويقيقحلانويحيسملاف.فوؤرلاهدلاو
.مهلهتبحمهللارهظأاملكاهيلعنونزحيومهاياطخبنوفرتعي
هللاققحامدعبهنإفلايقزحةءوبنيفكلذلثمءاجدقو
مهتاساجنلكنممهريهطتومهبولقديدجتليئارسإيبنل
مهيفهحورنوكسومهبولقنييلتومهئايحإومهمانصأو

َةَئيِدَّـرلٱُمُكَقُرُطَنوُرُكْذَتَف«مهيفليق)٢٧-٣٦:٢٥لايقزح(
ِحلاَّـصلٱَْريَغْمُكَلاَمْعَأَو

َ
ْنِمْمُكِهوُجُوَماَمَأْمُكَسُفْنَأَنوُتُقْمَتَو،ِة

.)٣٦:٣١لايقزح(»ْمُكِماَثآِلْجَأ
دحأكينلعجا«وههلوقينأدصقامنبالالّمكيملو

هابأنألامإوةلمجلالمكيهعديملهابأنألامإ»كئارجأ
نأهبلطللحمقبيملفهنباهنأبًالعففرتعاوهلبقوهقنتعا
ىلعًاليلدهبلطناكلكلذبلطولف.ريجألاةلزنمبنوكي
لبقينأدريملهنأبهئايربكىلعوأ.هلهيبأةرفغميفهكش
.هلحميفسيلًاعاضتاكلذناكوأًاناجمةمعنلا

حلٱاوُجِرْخَأ:ِهِديِبَعِلُبَألٱَلاَقَف«٢٢
ْ
لَأَوَىلوُألٱَةَّـُل

ْ
،ُهوُسِب

يفًامِتاَخاوُلَعْجٱَو يفًءاَذِحَو،ِهِدَيِ .»ِهْيَلْجِرِ
:١٠ايركز.٣:١٨ايؤرو٥و٣:٤ايركزو٦١:١٠ءايعشإ

٦:١٥سسفأو١٢

يفًامِتاَخ...َلوُألٱَةَّـلُْحلٱ ىضرلاةمالعامهِهِدَيِ
٢٢:٢٤ايمرإو٣:١٠ريتسأو٤١:٤٢نيوكت(ماركإلاوماتلا
.)٢:٢بوقعيو٥:٢٩لاينادو

يفًءاَذِحَو نعنينبللًازييمتءاذحلاسبلناكِهْيَلْجِرِ
ةبرغلايفهلاحةلباقمهلكاذهيفو.ةافحاوناكمهنألديبعلا
لدبوىلوألاةلحلايرعلالدبهلراصفهيبأتيبيفهلاحب
لجعلاونبالابنيقئاللاءاذحلاومتاخلاةيساقلاةمدخلا
.بونرخلالدبنمسملا

تامالعبهيلإبئاتلالبقيهللانأركُذاملكىنعمو
ةرفغملالكهلرفغيوةنونيدلالكهنعهعفربىضرلاوةبحملا
لبهنعلضيملهنأكهلماعيونبالاقوقحلكهلبهيو
عوسيلًاماركإلبهسفنلجألباوثلاقحتسمهنأكهلماعي
متاخلاوةلحللًاصوصخمًاريسفتدجننأانلسيلو.حيسملا
اهضعببهيهللاىضرةمالعاهلكيهفنمسملالجعلاو
.ءامسلايفاهضعبوضرألاىلعنينمؤملل

لٱاوُمِّـدَقَو٢٣«٢٣،٢٤
ْ

ملٱَلْجِع
َلُكْأَنَفُهوُحَبْذٱَوَنَّـمَسُْ

الاَضَناَكَو،َشاَعَفًاتِّـيَمَناَكاَذٰهيِنْبٱَّـنَأل٢٤،َحَرْفَنَو


.»َنوُحَرْفَياوُأَدَتْبٱَف.َدِجُوَف
٣:١ايؤرو٥:١٤و٢:١سسفأو٣٢ع

وأةميلولامتيبلايفمعطُيلجعوهَنَّـمَسُْملٱَلْجِعْلٱ
حرفىلإةراشإةميلولاكلتو.ةميلوللانهناكو.ةمدقت
يعارلادصقككلذنمهدصقناكف.هدلوعوجربدلاولا
هفورخهنادجوىلعهعمحرفللهناريجوهئاقدصأةوعدنم
اهتاراجواهتاقيدصىوعدنمةأرملادصقكو)٦ع(لاضلا
.)٩ع(دوقفملامهردلانادجوىلعاهحرفيفاهكراشتل
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حرصونيرضاحلامامأهنباباذههلوقبفرتعايِنْبٱَّـنَأل
.نبالاقوقحلكهلنأب

ناك«هلوقوهوهقبساملحرشاذهَدِجُوَفالاَضَناَك
هنزحوًاتومئطاخوهوهنعهدعببسحهنأل»شاعفًاتيم
حرفىلإةراشإةميلولاكلتتناكو.تيمىلعهنزحكهيلع
هلاونبئطاخلاحرفوةرفغملاهنملانيذلائطاخلابهللا
نيقباسلانيلثملانملكةجيتنكلثملااذهةجيتنف.ةرفغملا
يفٌحَرَفُنوُكَي«هنأيهو ٧ع(»ُبوُتَيٍدِحاَوٍئِطاَخِبِءاَمَّـسلٱِ
.)١٠و

ًاريثكقيلي»شاعفًاتيمناك«هنأنمنبالايفليقامو
رظنلابًاتيمناكهنألاهدعبوهتبوتلبقئطاخلايفلاقينأ
٣:١٤انحوي١(ءامسلاءاجرىلإوةسادقلاىلإوهللاىلإ
نملثملاةياهنانهو)٢:٢٥سرطب١و٦-٢:١سسفأو
.ئطاخلابهقلعتةهج

يفَُربْكَألٱُهُنْبٱَناَكَو«٢٥ حلٱِ
ْ

َنِمَبُرَقَوَءاَجاَّـمَلَف.ِلَْق
لٱ
ْ
.»ًاصْقَرَوٍبَرَطِتَالآَتْوَصَعِمَس،ِتْيَب

ـةـبـتكـلاربـكألانـبالـابحـيسـملادـصـقَُربـْكَألٱُهـُنـْبٱ
ةيانكًاضيأوهو)٢ع(هيلعاورمذتنيذلانييسيرفلاو
ءالؤهرظنكةاطخلاىلإهرظنويتاذلاربلايعدينملكنع
.مهيلإ

ناكو.سومانلاوظفاحمهنأنويسيرفلاوةبتكلاىعدا
بآلللوقينأهسفنربهداقتعاىلإرظنلابمهنمًالكنكمي
»كتيصوزواجتأملطق«هيبألربكألانبالالاقامكيوامسلا
ىلعمهلنيبومهاوعدةحصضرفىلعمهباجأحيسملاف
.هيلعمهرمذتللحمالهنأضرفلاكلذ

يف نعرخأتيملفةلعفلابقاريلكانهناكِلْقَْحلٱِ
هلنكيملورابتعالاقحهربتعيملهنأعمهيبألةيجراخةمدخ
.)٢٩ع(نمرهظيامكةعاطلاحور

حرفلاتامالعنمكلذًاصْقَرَوٍبَرَطِتَالآَتْوَص
نورجأتسُيكلذلثمنوتأينيذلاناكو.ةميلولاتالمكمو
.ًابلاغ

لٱَنِمًادِحاَواَعَدَف«٢٦
ْ

لِغ
ْ

َنوُكَيْنَأىَسَعاَم:ُهَلَأَسَوِناَم
»؟اَذٰه

ملهنألهقالخأةسارشىلعتلديتلاتارامإلانماذه
لسرألبمهجاهتبايفنيجهتبملاكراشيوًالاحلخدي
اوتأينأتيبلالهألقحالهنأكحرفلاةلعنعربختسي
.هتبيغيفكلذلثم

لٱَكوُبَأَحَبَذَفَءاَجَكوُخَأ:ُهَلَلاَقَف«٢٧
ْ

ملٱَلْجِع
،َنَّـمَسُْ

.»ًاِملاَسُهَلِبَقُهَّـنَأل

فرعىتممهعمحرفيربكألاهديسنبانأمداخلادقتعا
.ةلعلا

طَيُهوُبَأَجَرَخَف.َلُخْدَيْنَأْدِرُيَْملَوَبِضَغَف«٢٨
ْ

ُبُل
.»ِهْيَلِإ

هبلقيفةبحمالنأوهقالخأةءادركلذبرهظأَبِضَغَف
هروعشيفهابأكراشولف.هيبألقئالرابتعاالوهيخأل
هنمكلذناكف.نيحرافلاعمحرفوعجارلاهيخأببحرل
.ةاطخلاهلوبقلحيسملاىلعنييسيرفلاوةبتكلارمذتةلزنمب

ًاتيبلخدينأىبأهنإفهظيغلكلذَلُخْدَيْنَأْدِرُيَْمل
.هيفهوخأ

هنألهلزانتوهملحكلذبهوبأرهظأخلاُهوُبَأَجَرَخَف
هنباىلإبلطيلجرخورغصألاهنباوفويضلاوةميلولاكرت
.نيزحهيدلودحأولمكيالرورسلانأكلخدينأربكألا

نويسيرفلاوةبتكلالخدينأيفبغريوامسلابآلاو
لوطرهظأوةأطخلاونوراشعلالخدامكءامسلاتوكلم
بألاكلذلعفامكهيلإمهنايتإيفهتبغرةدشوهتانأ
.يضرألا

ُّطَقَو،اَهُدَدَعاَذٰهَنيِنِسَكُمِدْخَأاَنَأاَه:ِهيِبَألَلاَقَف«٢٩

َعَمَحَرْفَألُّطَقيِنِطْعُتَْملًايْدَجَو،َكَتَّـيِصَوْزَواََجتَأَْمل
.»يِئاَقِدْصَأ

:١٨ص(لكيهلايفيسيرفلاةالصباوجلااذهانركذي
.يتاذلاربلاعدمناسنإمالكوهو)١٢و١٠

لجعلااميسالولجعلانمةميقلقأوهًايْدَج
عمصخرألاوهامذخأيملهنأبربكألانبالارمذتفنمسملا
.ىلغألاوهاملانهاخأنأ

َعَمَكَتَشيِعَمَلَكَأيِذَّـلٱاَذٰهَكُنْبٱَءاَجاَّـَملْنِكٰلَو«٣٠
لٱُهَلَتْحَبَذ،ِيناَوَّـزلٱ

ْ
ملٱَلْجِع

.»َنَّـمَسُْ

هتناهإاذهبرهظأفهاخأهوعدينأىلإلزانتيملَكُنْبٱ
.هتاذلهتبحمةدشوهتدارإىلعهدرمتوهيبال
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لديلكلذركذو.كشاعمبابسأيأَكَتَشيِعَمَلَكَأ
هملععمبآلانكلىمظعلاةراسخلاةلعهفلتأامنأىلع
نأهيخأىلعناكفباتهنألهلرفغرغصألاهنباهاتأامب
.كلذكلعفي

نبالاهبىتأو.لثملايفًاقباساذهركذيملِيناَوَّـزلٱَعَم
وهٌقحأملعنالوهيبأينيعيفًاهوركمهاخألعجيلربكألا
ةرفغملانورغصألانبالاباتنيلاحلاالكىلعولطابمأ
.ةرفغملاىبأيوبضغينأقحربكألانباللسيلفهيبأ

ةجهبدرجملهلكهنأكَنَّـمَسُْملٱَلْجِعْلٱُهَلَتْحَبَذ
ًاراهظإةميلولاتناكوتيبلالهألكلحبذهنأقحلاو.هيخأ
هنأىوعدبةاباحملابهيبأماهتاهمالكةجيتنو.ماعلاحرفلل
.هيخأىلعداجو)٢٩ع(هيلعحش

يفيِعَمَتْنَأَّـيَنُباَي:ُهَلَلاَقَف«٣١ اَمُّلُكَو،ٍنيِحِّـلُكِ
.»َكَلَوُهَفِيل

هفطلكلذبرهظأو.ًابأهعديملهنأعمًانباهاعدَّـيَنُباَي
ىلعهمليملو.هدسحوهظيغرانئفطييكلهملحو
.هتواسقوهتنوشخ

يفيِعَمَتْنَأ ماليإمدعلًانايبكلذلاقٍنيِحِّـلُكِ
برقتملوطقتيبلانعبغتملتنأهللاقهنأكهلةميلو
ةميلولاوصوصخملاجاهتبالاىلإجاتحتىتحكالهلانم
.ًاملاسكعوجرل

فاخيالنأبجيهنأنايباذهَكَلَوُهَفِيلاَمُّلُكَو
نمكلذدعبسيلوهللاملالكنألهيخأعوجربًانارسخ
نأنايبلاالإيحورىنعمنماذهيفسيلو.ىرخأةمسق
مهملظيملهللاافاورمذتينأيفةبتكلاونييسيرفللقحال
نألًائيشكلذباورسخيملمهوةاطخلاونيراشعلالوبقب
سوقطوءايبنألاوسومانلامهلوةلماكمهلةيقابهللادوهع
ةحابمةمعنلاطئاسولكو.ءاملعلاميلعتوةيوسوملاةنايدلا
.اهلامعتسااوءاشاذإمهل

اَذٰهَكاَخَأَّـنَأل،َّـَرسُنَوَحَرْفَنْنَأيِغَبْنَيَناَكْنِكٰلَو«٣٢
الاَضَناَكَو،َشاَعَفًاتِّـيَمَناَك


.»َدِجُوَف

٢٤ع

يتلاةلعلانألهلعفاميفهسفنبآلارربيِغَبْنَيَناَك
دجُودوقفملانألوألانارمأيهوةيفاككلذىلعهتلمح
.شاعتيملانأيناثلاو

»كنبا«هيبألهلوقبةبسنلاهذهربكألانبالاركنأَكاَخَأ
يفكرتشينأبوجوىلعًاليلداهايإهوبأهركذف)٣٠ع(

مهنألنييسيرفلاوةبتكللةوخإةاطخلاونوراشعلاو.حرفلا
ناكفبوقعيدالوأًاعيمجمهنأةبارقمهدازومدآدالوأمهلك
.مهاياطخىلعاونزحيومهريخباوحرفينأمهيلعبجي

ربكألانبالاعنتقالهملعنيكللثملاممتيملحيسملاو
ةبتكلانأفرعناننكلالوأهيخأبيضروهيبأنم
نورقتحينيربكتماوقبربكألانبالابنيدوصقملانييسيرفلاو
.مهصالخبنوثرتكيالومهريغ

رئاسوربكألانبالاةلزنمبنآلاةيدوهيلاةمألاانربتعانإف
امدعبربكألانبالاانيأررغصألانبألاةلزنمبضرألالهأ
حيسملاةسينكجراخًافقاولازيالةنس١٨٠٠ىلعفيني
ممألانمنينمؤملاةكراشمنمًافكنتسمًادسحًاظاتغم
.ةيوامسلاةيحورلاةميلولابنيعتمتملا

سانلالكىلإًازمرربكألانبالاذخأننأًاضيأحصيو
نولكتينملكمهوناكمونامزلكيفيتاذلاربلانيعدملا
ةرهاظمهاياطخنيذلاىلإنورظنيوةيجراخلاىوقتلاىلع
.صالخلاءاجرنعنوعوطقممهناكسانلل

رشعسداسلاحاحصألا

١٣ىلإ١عملظلاليكولثم

،ٌليِكَوُهَلٌّيِنَغٌناَسْنِإَناَك:ِهِذيِمَالَتِلًاضْيَأَلاَقَو«١
.»ُهَلاَوْمَأُرِّـذَبُيُهَّـنَأِبِهْيَلِإِهِبَِيشُوَف

ًاضيأنييسيرفلاعمسىلعهبنينمؤملليأِهِذيِمَالَتِل
ذيمالتلاكئلوأضعبناكو.طقفرشعينثاللال)١٤ع(
ًاهجوم١٥صيفقبسامناكو.ةاطخلاونيراشعلانم
.هيلعنيرمذتملانييسيرفلاوةبتكلاىلإًاصوصخ

دادعتساةمكحنايبهتياغواقولالإلثملااذهركذيملو
ذختينأيألبقتسملايفهسفنهيلإجاتحتاملناسنإلا
.ةيدبألاةداعسلاىلإةليسوةينمزلاتاريخلا

دوصقملاف.يحورىنعمنماذهلسيلٌّيِنَغٌناَسْنِإ
.ملاعلالهأسايقمبرمألكسيقييويندناسنإليثمت
لوتيملينغلاناسنإلااذهنأثيدحلاقايسنمرهاظلاو
هلعمجيواهبينتعيليكوىلإاهملسلبهكالمأرومأ
.اهتالصاح

هتبسنتناكو.ًاضيأيحورىنعماذهلسيلٌليِكَو
)١٢-٢٤:٢نيوكت(ميهاربإلرزاعيلأةبسنكىنغلاىلإ
نمذخأف)٣٩:٤نيوكت(رافيطوفىلإفسويةبسنكو
رثكأناكو.اهبديسلابساحولالغلانمهديسلامةلعفلا
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تناكو)٤و٣ع(ًارحناكاذهنكلًاديبعءالكولاهلاثمأ
لاومأىلعنِّـمُأهنألءاشامسالتخانمهنكمتاممهتفيظو
.ًامئادهبقرتملهديسنيعوةريثك

مأةياشولاكلتتناكةّقحألثملاحرصيملِهِبَِيشُوَف
كلذدعبهفرصتواهركنيملهنألةّقحاهنأحجرألاوةلطاب
.هديسلامىلعنيمأريغهنأتبثأ

.هديساهيطعينألدبهتاذلىلعاهقفنيُهَلاَوْمَأُرِّـذَب

ِطْعَأ؟َكْنَعُعَمْسَأيِذَّـلٱاَذٰهاَم:ُهَلَلاَقَوُهاَعَدَف«٢
.»ُدْعَبًاليِكَوَنوُكَتْنَأُرِدْقَتَالَكَّـنَألَكِتَلاَكَوَباَسِح

ةقيقحنعًاماهفتسااذهسيلُعَمْسَأيِذَّـلٱاَذٰهاَم
ليكولاعيطتسيالعقاورمأنمًاخيبوتوًابجعتلبةياشولا
.هراكنإ

.ةقثلكبكيلعتلكتانأدعبَكْنَع
نكيملهنأىلعليلداذهخلاَكِتَلاَكَوَباَسِحِطْعَأ
ليكولادرطبالإهلامىلعءاليتسالاىلإةليسونمديسلل
.باسحلاةروصميدقتبهايإهرمأوهتلاكونم

يحورىنعمىلإةراشإنمةلماعملاكلتيفسيلو
ةنايخلانأىلعةلالديهامنإ.ةنونيدلامويوأتوملاك
روهظللةضرعاهنألملاعلااذهيفولوناسنإللةعفانبتسيل
.هتيصوهزكرماهبعيضيذإنئاخللنارسخوًادبأ

لٱَلاَقَف«٣
ْ
يفُليِكَو ُذُخْأَييِدِّـيَسَّـنَأل؟ُلَعْفَأاَذاَم:ِهِسْفَنِ

لٱيِّـنِم
ْ
ْنَأيِحَتْسَأَوَبُقْنَأْنَأُعيِطَتْسَأُتْسَل.َةَلاَكَو

.»َيِطْعَتْسَأ

هبارطضاوهتريحيفليكولااذهرهظأُلَعْفَأاَذاَم
نأبجياميفًانسحهلمأتبًاتقولغشهنأبًالوأ.ةمكحلا
رضأءيشنمامهنألرونلاءانبألًالاثمكلذبراصف.هلمعي
.ةيورالبلمعلانم

قاشلالمعلادوعتأمليأَبُقْنَأْنَأُعيِطَتْسَأُتْسَل
ليصحتىلعةردقيلسيلوضرألابقنييذلاريجألاك
.لمعلااذهلثمبشاعملابابسأ

املصحينأهؤايربكهتعنمَيِطْعَتْسَأْنَأيِحَتْسَأَو
يفهلرذعالوهتفيظوفرشدعبلوستلابهيلإجاتحي
قرسينأحتسيملكلذعموضرموأةفآنمءاطعتسالا
هومسينأىلعًاصلسانلاهيمسينألضففهديسلام
.ًايطعتسم

لِزُعاَذِإىَّـتَح،ُلَعْفَأاَذاَمُتْمِلَعْدَق«٤
ْ

لٱِنَعُت
ْ
ِةَلاَكَو

يفِينوُلَبْقَي هتوُيُبِ .»ِْمِ

هتريحءاهتناىلعلدياذهُلَعْفَأاَذاَمُتْمِلَعْدَق
ىلعًالاحمزعفكلذنمبرهملاهلابىلعرطخذإهبارطضاو
هتراسخوهتنايخفشكهدوقينأبجيناكو.هيفيرجلا
.هسلتخاامدروهديسلهبنذبفارتعالاوةبوتلاىلإهزكرم
هلتيقبةصرفرخآىلإةنايخلاىلعكلذنمًالدبمزعهنكل
ليبسلًاضيأهبهندمتعاًاقباسهديسلامريذبتىلعةوالعو
.هايإهدرطىلعهديسنمًاماقتناولبقتسملايفهعفن

ىرخأةيطخىلإدوقتةدحاولاةيطخلانأكلذنمانلو
هتاوهشهدوقتليلقلايفنوخيئدتبييذلانأوًاعبط
هللاحورهفطخيملامريثكلايفنوخينأىلإًاريخأسيلبإو
.كالهلاةيواهريفشنم

ألِلَلاَقَو،ِهِدِّـيَسِينوُيْدَمْنِمٍدِحاَوَّـلُكاَعَدَف«٥
َ
ْمَك:ِلَّـو

»؟يِدِّـيَسِلَكْيَلَع

نألبقديسلاةبيغيفناكانهىرجامنأحضاولانم
لمعلابابرأىلعيتلاكوكصلاوباسحلاهيلإليكولاملس
رادقمنعهديسينويدملهلاؤسببسنكيملو.هراقعيف
هبنينأدصقهنكلهدييفكوكصلانألهايأهلهجمهنويد
.رادقملاكلذىلعنينويدملا

ْسِلْجٱَوَكَّـكَصْذُخ:ُهَلَلاَقَف.ٍتْيَزِّـثَبُةَئِم:َلاَقَف«٦
.»َنيِسَْمخْبُتْكٱَوًالِجاَع
١٤و١١و٤٥:١٠لايقزحو٥:١ءايعشإ

وأةفيإلايواسيلئاوسلليناربعلايكمثبلاِّـثَبُةَئِم
ناكلهملعنالوةقألاعابرأةثالثوةقأنيرشعونيتنثاوحن
بّترملاناكوأةبساحملادعبنيدلانمهيلعناكاملكاذه
.حجرألاوهاذهوضرألاةرجأنمةنسلكهيلع

نورجتيوهبنوبحطصيذئتقوتيزلانولكأياوناكٍتْيَز
ًارجأتسمناكلجرلااذهنأرهاظلاو.مايألاهذهيفامك
ناكهركذامونوتيزلاراجشأاهيفًاضرأديسلاكلذنم
.اهتلغنمديسلابيصن

رجأتسملاهاطعأفليكولادييفكصلاناكَكَّـكَصْذُخ
ليكولاهقدصيوةئملالدبنيسمخبتكيوهريغبهلدبييكل
.هعيقوتوأهطخب

امكهنمكوكصلاهديسذخأينألبقيأًالِجاَع
ناكفكصلااذهرييغتيفقحليكولاكلذلنكيملو.هرذنأ
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هلخدفصنهرسخهنكلهديسقوقحلكنوصينأهيلع
يفًاكيرشوهلًانونممهلعجوكلذريجألاحبروتيزلانم
دعباميفهديسىلإهوكشينأعيطتسيالىتحسالتخالا
لعجوسلتخاهنإفمثإقوفًامثإبكتراف.هيلعلقثاذإ
.ًاسلتخمهريغ

ٍ.حْمَقِّـرُكُةَئِم:َلاَقَف؟َكْيَلَعْمَكَتْنَأَو:َرَخآلَلاَقَّـمُث«٧
مثْبُتْكٱَوَكَّـكَصْذُخ:ُهَلَلاَقَف

ََ
.»َنيِنا

٤٥:١٣لايقزحو٢٧:٥و٢:١٠مايأ٢و٤:٢٢كولم١

ًاضرأديسلانمرجأتساحالفاذهَرَخآلَلاَقَّـمُث
.عرزلل

.ةقأنيعبرأوةئموحنلدعيورموحلاوهّركلاِّـرُكُةَئِم
يفضرألاةرجأناككلذنأحجرألاَنيِناََمثْبُتْكٱَو

سلتخاقباسلايفلعفامكانهليكولالعفو.ةنسلا
نمضرألاةلغسمخديسلارسخف.سلتخيهريغلعجو
.ةطنحلا

كرتلبةلعفلارئاسلليكولاهلعفاملثملاركذيملو
.ّرمامىلعيقبامسيقينأئراقلل

لُّظلٱَليِكَوُدِّـيَّـسلٱَحَدَمَف«٨
ْ

َءاَنْبَأَّـنَأل،َلَعَفٍةَمْكِحِبْذِإِم
يفِروُّنلٱِءاَنْبَأْنِمُمَكْحَأِرْهَّـدلٱاَذٰه .»ْمِهِليِجِ
يكينولاست١و٥:٨سسفأو١٣:١٢ةيمورو١٢:٣٦انحوي
٥:٥

يذلانأئراقلاهبتنيلِمْلُّظلٱَليِكَوُدِّـيَّـسلٱَحَدَمَف
بوصيملو.ليكولاديسلبحيسملاوهسيلليكولاحدم
ديسلاو.ملظلاليكوهاعدهنأليلدبليكولاكلذحيسملا
يأبلثملاركذيملو.»رهدلااذهءانبأ«دحأوههحدميذلا
كلذلكفرعلهوأكوكصلارييغتبديسلاملعةطساو
ةلعفلانأةلاكولانمهليكودرطدعبىأرامنإليصفتلاب
قافتابالإنوكيالكلذنأبمكحفهباونتعاومهتويبيفهولبق
.سالتخالاةطساوبالإكلذنوكيالوهلزعلبقهنيبومهنيب

ةنايخلاهتافصنمنيتفصهاتأامبليكولارهظأف
.لبقتسملايفهتحارطئاسوهريبدتفةمكحلاامأ.ةمكحلاو
هنكلةنايخلارمأيفديسلالوقنمءيشلثملايفركذيملو
.هتمكحىلعليكولاحدمهنأىلعرصتقا

هدحورهدلااذهلنويحينيذلايأِرْهَّـدلٱاَذٰهَءاَنْبَأ
تاينتقملابمهبولققلعتتوملاعلااذهيفمهبيصننوراتخيو
باستكايفيحيسملانملاملاباستكايفمكحأةيويندلا
نممكحأنييويندلانأىنعملاسيلف.يوامسلازنكلا
.ةيويندلارومألايفنييحيسملا

رونيفنوريسيمهنألنييحيسمللبقلاذهِروُّنلٱِءاَنْبَأ
ءامسلانمنورونتممهنألوسودقلاهحوروهللاباتك
:٥يكينولاست١و١٢:٣٦انحوي(هنوعبتيورونلانوبحيمهنألو
ةلباقمرونلاءانبأنييحيسملاورونهللانإ.)٥:٨سسفأو٥
ليكولمعكةملظلالامعأمهلامعأنيذلارهدلااذهءانبأل
.روكذملاملظلا

يف .ملاعلايبحمنممهلاثمألمهتلماعميفيأْمِهِليِجِ
نإ»خلارهدلااذهءانبأنأل«هلوقيهواهلكةيآلاىنعمو
اممرثكأةيويندلامهرومأيفةمكحلانورهظيايندلالهأ
ةثالثيفكلذو.ةيحورلارومألايفمهنمنويحيسملاهرهظي
:ءايشأ
اذامتملعدق«ملظلاليكولاق.تباثلامزعلا:لوألا·

.ةياهنلاىلإكلذىلعيقبو»لعفت
.ةياغلاغولبىلإلئاسولاطابنتسا:يناثلا·
زاهتنابلئاسولاكلتلامعتسايفداهتجلاوةريغلا:ثلاثلا·

ملاعلااذهلهأنأمولعملانمو.هابتنالاوصرفلا
يفنويحيسملادهتجياممرثكألاملاباستكايفنودهتجي
.مهسوفنصالخ

لُّظلٱِلاَمِبَءاَقِدْصَأْمُكَلاوُعَنْصٱ:ُمُكَلُلوُقَأاَنَأَو«٩
ْ

ِ،م
يفْمُكَنوُلَبْقَيْمُتيِنَفاَذِإىَّـتَح ملٱِ

.»ِةَّـيِدَبَألٱِّـلاَظَْ
١٢:٣٣و١١:٤١صو١٩:٢١و٦:١٩ىّتمو٤:٢٧لايناد
١٩ىلإ٦:١٧سواثوميت١و

ليكولوقلًافالخ(ذيمالتلااهيأيأُمُكَلُلوُقَأاَنَأ
لامعأيفمكلةكرشالورونلادالوأمتنأ)هسفنلملظلا
نمًائيشاوملعتتنأنوردقتكلذعموةنايخلاوةملظلا
.نينئاخلاكئلوألامعأ

لاومأاوعنصاحيسملالقيملَءاَقِدْصَأْمُكَلاوُعَنْصٱ
.اهتطساوبءاقدصألااوعنصالباهوببحأيأءاقدصأملظلا
لوقحلاوتويبلااهتطساوباونتقاوألاومألااونزخألقيملو
.»ءاقدصأ«اوعنصالاقنكلمئالولااوملوأوةرخافلابايثلاو
ملظلاليكلولوقىلعينبم»ءاقدصأمكلاوعنصا«هلوقو
لامةطساوبءاقدصأهللعجينأدصقهنإفعبارلاددعلايف
ىلعبجيهنأحيسملالاقو.مهتويبيفهولبقيلهديس
اولصحييكلهلاومألامعتسايفهباولثمتينأنييحيسملا
نإف.ةلداعطئاسوبكلذنوتأينكلةلبقتسملاةداعسلاىلع
مهانلعجمهتاجاحانددسوحيسملاءارقفىلعانلاومأانقفنأ
ىلإيدؤيقيرطيفانلامانقفنأنإو.دبألاىلإانءاقدصأ
انتطساوباوصلخنيذلاناكةكلاهلاسوفنلاصالخ
نيذلاةكئالملانوكياذهىلعو.ءامسلايفانءاقدصأ
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ءاطسواننألانءاقدصأبوتيئطاخلكةبوتبنوحرفي
انلًاقيدصنوكيمهلجألتاميذلاحيسملاو.مهتبوت
.مهصلخيلحيسملالسرأومهبحأيذلابآلاكلذكو

نألالملظلاىلإفيضأو.داتعملالاملايأِمْلُّظلٱِلاَم
يمسو.كلذكنوكيامةرثكلنكلملظلاةجيتنلاملك
دِعيعداخنافلاملانألو.يقابلالاملابةلباقمكلذك
يفواهلكةلمجلاىنعمو.اهايإهلنُيملوةداعسلابناسنإلا
ًادهاشاهبنوكيقيرطبمكلاماوقفنا»خلامكلاوعنصا«هلوق
نإكلذنوكيف.مكيلعالنيدلامويءامسلايفمكل
ليبسيفهومتقفنأنإوهللاًاماركإءارقفلاىلعهومتقفنأ
.ملاعلاصالخوهتسينكوهللاةمدخوليجنإلاراشتنا
ليبسيفهلامقفنينأهنكميناسنإلانأًاحيرصانملعتف
هللاىضرهلامبيرتشينأبالةيوامسلاهتداعساهبديزي
انتداعسديزننأاننكميفءامسلايفةلزنمواياطخلاةرفغمو
قفوكلذو.انلاومأبفرصتلايفانتنامأةطساوبةيوامسلا
يفًازوُنُكْمُكَلاوُزِنْكٱ«حيسملالوق )٦:٢٠ىّتم(»ِءاَمَّـسلٱِ
يفَءاَيِنْغَأاوُنوُكَيْنَأَو«لوسرلالوقو ِحلاَصٍلاَمْعَأِ

َ
ْنَأَو،ٍة

يفَءاَيِخْسَأاوُنوُكَي لٱِ
ْ

ًاساَسَأْمِهِسُفْنَألَنيِرِخَّـدُم...ِءاَطَع
لِلًانَسَح

ْ
.)١٩و٦:١٨سواثوميت١(»ِلَبْقَتْسُم
.متميأْمُتيِنَفاَذِإىَّـتَح
نـيذـلاـًاـفنآنورـوكذـملاءـاقدـصألايأْمـُكـَنوـُلـَبـْقـَي

يذلاءارقفلانماوناكنإفمكلاومأةطساوبمهومتحبر
امةطساوبصالخلاىلإاودتهانمممأمهيلعمتقتفنأ
ءامسلايفمكنورظتنيمهفةينيدلادصاقملاىلعهومتقفنأ
ّيفوتنيقيرفلانملكمهلرّوصلثملاف(.مكباوبحريل
المهيلإنسحملاكئلوأنأملعننأيغبنينكلو.)مهلبق
مهومهبنوبحريامنإنينسحمللءامسلاباوبأنوحتفي
.حيسملابمهناميإةطساوبنولخاد

اهنأبلاظملاهذهتتعنوءامسلايأِةَّـيِدَبَألٱِّـلاَظَْملٱ
.ةلئازلاةيضرألانكاسملاباهلةلباقمةيدبأ

نييويندءاقدصأهتمكحوهتنايخبملظلاليكوذختا
نأنييحيسملاىلعبجيف)٤ع(ةيضرألامهتويبيفهولبق
ءاقدصألدعلاوةمكحلابلاومألايفمهفرصتباوذختي
.ةيوامسلانطاوملايفمهنولبقينييوامس

مظعألاو:لوألا.رومأةثالثملظلاليكولثمةصالخو
يفامنولذبيرارشألاناكنإف.لبقتسملايفرظنلابوجو
مكفعادخلابةلئازلاتويبلاءانتقاةيغبةمكحلانممهعسو
املكاوغرفتسينأحيسملاذيمالتىلعبجييرحلاب
يناثلاو.ةيقابلانكاسملااونتقييكلةمكحلانممهدنع
ريرشلاليكولاكلذناكنإفةمكحلابلاملاقافنإبوجو
هبتدأليبسيفلاملانمهديهيلإتلصواميففرصت
اوفرصتينأحيسملاذيمالتىلعبجيمكفةميئللاهتياغىلإ

نأبجينكل.يدبألاريخلااوحبرييكلةمكحلابمهلاومأيف
ىلعلوصحلانوعيطتسيةأطخلانأكلذنمجتنتسيال
ناكحيسملاباطخفمهتاقدصةطساوبءامسلاوةرفغملا
.هبمهناميإبءامسلاةثروورونلاءانبأمهنيذلاهذيمالتل
ىلاعتهللاليكوهسفنناسنإلكبسحينأبوجوثلاثلاو
دارملابسحننأحصيملنإو.هبرللبهلسيلهلامنأو
نأنمدبالهنأو.ناسنإلكملظلاليكوو.هللاينغلاب
نمف.ةبساحمللناسنإلكاهيفديسلاوعديةعاسيتأت
انيلإهلكويذلاهللالاملمعتسننأةمكحلاقرطىمسأ
بجيوةيدبألاةداعسلاىلإانبيدؤتوىلاعتهيضرتقيرطيف
لدبننأاهبعيطتسنًاقيرطدجوأهنأىلعىلاعتهركشننأ
.يقابلازنكلابينافلازنكلاوقحلالامبملظلالام

يفُنيِمَألَا«١٠ لٱِ
ْ
يفًاضْيَأٌنيِمَأِليِلَق لٱِ

ْ
ملاَّـظلٱَوِ،ريِثَك يفُِ ِ

لٱ
ْ
ملاَظِليِلَق يفًاضْيَأٌِ لٱِ

ْ
.ِ»ريِثَك

١٩:١٧صو٢٥:٢١ىّتم

يفاوفرصتينأبقباسلامالكلايفهذيمالتحيسملاىصوأ
ةنامألاباهريغنيتنثاوةيآلاهذهيفىصوأوةمكحلابمهلاومأ
يكلومظلاليكوةنايخحدمحيسملانأدحأنظياليكل
مالكلاو.هسفنيفميظعنأشوذلاملانأعماسلامهوتيال
قدصييذلانأبلغدقف.لثملاىرجمراجةيآلاهذهيف
بذكيوعدخييذلاوةريبكلايفقدصيةريغصلارومألايف
نأل.ةصرفلاهتنكماذإىرخألايفبذكيوعدخيىلوألايف
هتعيبطرهظياهنعصحفياليتلاةريغصلارومألايفهفرصت
.اهاضتقمبكلسييتلاهئدابموةيقيقحلا

يف امميهولاملاكةيملاعلارومألاكلذبدوصقملاِليِلَقْلٱِ
انهاهنعربعيتلاةيحورلاتاكربلاىلإةبسنلابهلةميقال
نيمألاناسنإلانأةيآلاهذهيفميلعتلاةياغو.»ريثكلاب«
نيمألاو.تايحورلايفًانيمأنوكيتاينمزلايفةنامألاقح
ةطساوبناسنإلانحتميهللانأو.هللاًانيمأنوكيسانلل
نأقحتسموهلهنيبتييكلةديهزلاةيويندلارومألا
ءاجاملثماذهو.هانغىلعنمؤيوءامسلاتوكلملخدي
.١٩:١٧اقولو٢٥:٢١ىّتميف

يفَءاَنَمُأاوُنوُكَتَْملْنِإَف«١١ لُّظلٱِلاَمِ
ْ

َىلَعْمُكُنِمَتْأَيْنَمَفِ،م
حلٱ
ْ

»؟ِّـَق

لامهامسوملاعلااذهلاميأ)٩عرظنا(ِمْلُّظلٱِلاَم
ًالخبسبُحيوًالطابقفنُيوًاملظعمُجيهنمًاريثكنالملظلا
تاذلابريخهيفسيلوةيطخلاىلإدوقيوهينتقمعدخيهنألو
.ٍنافهلكو

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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هللاريغدحأالهنألمكنمتأيدحأاليأْمُكُنِمَتْأَيْنَم
نأليحتسيويقيقحلاىنغلاناسنإلايطعينأىلعردقي
فرصتيمليذلانألو.يويندلالاملاىلعنيمأريغهيطعي
نمسيلةماقتساوءاخسوقدصوةنامأبملاعلااذهرومأيف
.ءامسلالوخدنيجارلانمالوءايقتألا

زنكوهللاىضروهيذلايقيقحلاىنغلاياِّـقَْحلٱ
دعملاتوكلملاونيسيدقلاثاريمو)٢٠و٦:١٩ىّتم(ءامسلا
نحنلهنيبتيلملظلالامهللاانيطعيو.ملاعلاسيسأتذنم
.قحلالاملايأ»قحلا«لاوننوقحتسم

يفَءاَنَمُأاوُنوُكَتَْملْنِإَو«١٢ لِلَوُهاَمِ
ْ

اَمْمُكيِطْعُيْنَمَفِ،ْريَغ
»؟ْمُكَلَوُه

.اهلريسفتوةقباسمللريرقتةيآلاهذه
لامبةقباسلاةيآلايفهيلإراشأاماذهِْريَغْلِلَوُهاَم

هلقحيسانلانمدحأالنألريغللوهاميمُسوملظلا
نأموزلمهليكوناسنإلاوهللالاملافهسفنلهلامنأءاعدا
نمًادبألقتنيهنألًاضيأكلذكيمسو.هللاهرمأامكهقفني
نأليحوهوهكسمينأعيطتسيالفناسنإىلإناسنإ
نأالوهنوقرسينيقراسلانأوهنالكأيأدصلاوسوسلا
.)٦:١٩سواثوميت١و٦:١٩ىّتم(تيموهوهذخأي

ىلإمكلىقبييذلايوامسلاىنغلايأْمُكَلَوُهاَم
ٍثَاريِم«هلوقبسرطبهنعّربعو.مكلهللاهبهينأدعبدبألا
يفٌظوُفَْحم،ُّلِحَمْضَيَالَوُسَّـنَدَتَيَالَوىَنْفَيَال ِتاَواَمَّـسلٱِ
.)١:٤سرطب١(»ْمُكِلْجَأل

نوبرجيمهنأوهوإدبملااذهىلعنويضرألاةداسلايرجيو
رومألاىلعمهونمتأينألبقةريقحلارومألابمهمدخةنامأ
هنأيهانهةلئسملاف.كلذكمظعألاديسلاهللاوةميظعلا
دبألاىلإانلىقبيًايوامسًازنكانيطعينأهللاردقيفيك
ةيراعهانيطعُأيذلايضرألازنكلاىلعءانمأبانسلنحنو
الاننأفرعيهنألهايإانيطعيالهنأققحملاوًاريصقًاتقو
.هيلعنمتؤن

َضِغْبُيْنَأاَّـمِإُهَّـنَأل،ِنْيَدِّـيَسَمِدَْخيْنَأٌمِداَخُرِدْقَيَال«١٣
لٱ
ْ
لٱَمِزَالُيْوَأ،َرَخآلٱَّـِبُحيَوَدِحاَو

ْ
َال.َرَخآلٱَرِقَتَْحيَوَدِحاَو

َختْنَأَنوُرِدْقَت
ْ

ملٱَوَهللاٱاوُمِد
.»لاَْ

٦:٢٤ىّتم

حيسملاىتأ.٦:٢٤ىّتمحرشلايفكلذحاضيإرمدق
يهامنيبيلانههرركولبجلاىلعهظعويفًالوأاذهب
وألاملاالًاميظعًابرهللارايتخايهواهبلطييتلاةنامألا
هلإدحاوتقويفيضرينأردقيهنأنظينممهوعفديل

ضرألانملكىنغبعتمتيوءامسلاهلإوملاعلااذه
لاملاةهجنممهيلعبجيامهذيمالتلرهظيلوءامسلاو
مههلإهنأرابتعابهومدخينأزوجيالفهيلعهللامهنمتأييذلا
.هرمأبسحءامسلاهلإةمدخيفهولمعتسينأبجيلب

١٨ىلإ١٤عنييسيرفللحيسملاخيبوت

لٱَناَكَو«١٤
ْ
ْمُهَو،ُهَّـلُكاَذٰهَنوُعَمْسَيًاضْيَأَنوُّيِسيِّـرَف

لِلَنوُّبُِحم
ْ

.»هِباوُأَزْهَتْسٱَف،ِلاَم
٢٣:١٤ىّتم

حيسملاهجوَنوُعَمْسَيًاضْيَأَنوُّيِسيِّـرَفْلٱَناَكَو
نيرضاحاوناكنييسيرفلانكلو)١ع(هذيمالتىلإهمالك
.هوعمسف

.لاملاةميقةلقىلعمالكلالكيأُهَّـلُكاَذٰه
تافصصخأنملاملاةبحمتناكِلاَمْلِلَنوُّبُِحمْمُهَو

.نييسيرفلا
ىلعمهلًاخيبوتحيسملامالكاوبسحمهنألِهِباوُأَزْهَتْسٱَف
ةعساتلاةيآلايفحيسملاهلاقاممهئازهتساةلعو.لاملامهبح
يفءاينغأنونسحملانوكييكلريغلاريخللاملالامعتسايف
سانلالاومأنأنمةرشعةيناثلاةيآلايفهلاقاموءامسلا
ةثلاثلاةيآلايفهلاقاموهلامىلعهللاءالكومهنأومهلتسيل
هللاناسنإلابحينأرذعتونيديسلاةمدخنمةرشع
كلذبقدصيملحيسملانأنييسيرفلامعزىلعوًاعملاملاو
طرفعمهللاىضرنولانيوءامسلانولخديمهنأاوققحتمهنأل
ةمكحلائدابمنألمهئازهتسانمبجعالو.لامللمهتبحم
.ةلاهجاهنأنييويندللًادبأرهظيةيوامسلا

َهلَلاَقَف«١٥
ُ

!ِساَّـنلٱَماَّـدُقْمُكَسُفْنَأَنوُرِّـَربُتَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ:ْم
ملٱَّـنِإ.ْمُكَبوُلُقُفِرْعَيَهللاٱَّـنِكٰلَو

َوُهِساَّـنلٱَدْنِعَِيلْعَتْسُْ
.»ِهللاٱَماَّـدُقٌسْجِر

١٦:٧ليئومص٧:٩،١رومزم،١:٢٩ص

مهبولقوةسادقلانويسيرفلاىعداْمُكَسُفْنَأَنوُرِّـَربُت
راربأمهنأسانللاورهظينأيفاودهتجاوًاعمطوًالخبةءولمم
.هللامادقمهبولقلاوحأنعاولأسيملو

:١٦ليئومص١يفءاجامقفواذهْمُكَبوُلُقُفِرْعَيَهللاٱ
لامعأنورظنيسانلاف.١٧:١٠ايمرإو٧:٩رومزمو٧
ناسنإلاةعيبطةهجنمنوعذخنيومهلاوقأنوعمسيومهريغ
حيسملانأكفةقيقحلاملعيوبلقلاىلإرظنيهللانكلةيقيقحلا
ىلعهيبنتومهلريذحتاذهو.مكءايرفرعيهللانأمهللاق
.عدُخيالىلاعتهنألهللاينيعيفةلطابةرهاظلامهاوقتنأ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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املكنأىنعملاسيلخلاِساَّـنلٱَدْنِعَِيلْعَتْسُْملٱَّـنِإ
هلعفيامنألبهللاههركيهبنورختفيوسانلاهربتعي
لمعلاكلذناكنإوهللادنعسجروهةئيدرةّينبناسنإلا
مهنألنييسيرفلالامعأرثكأكلذةلثمأنمو.تاذلابًانسح
يكلمهلاوحأنوسراميومهتاقدصومهتاولصنوتأياوناك
.سانلامهاري

مكحيوهفبلقلافرعيهدحوهللانألقححيسملالوقو
ىوساوكردينأنوعيطتسيالمهنألسانلامكحيامفالخب
عمًانسحًارمألاملامهبحنورينويسيرفلاناكو.رهاوظلا
.همادقسجرو)٣:٥يسولوك(ناثوأةدابعهللادنعهنأ
.رخآًائيشهللااهآروًائيشسانلااهآرةرهاظلامهاوقتو

لٱَكِلٰذْنِمَو.اَّـنَحوُيَىلِإُءاَيِبْنَألٱَوُسوُماَّـنلٱَناَك«١٦
ْ
ِتْقَو

.»ِهْيَلِإُهَسْفَنُبِصَتْغَيٍدِحاَوُّلُكَو،ِهللاٱِتوُكَلَمِبَُّـرشَبُي
١٥:١و٧:٢٩صو١٣و١١:١٢و٤:١٧ىّتم

.١١:١٢ىّتمحرشلارظنا
سيلضعبلاوانهحيسملالاوقأضعبنيبةقالعلا
.زاجيإلابلصفلااذهيفاهنعاقولربعو.حضاوب

نأكلذىنعماَّـنَحوُيَىلِإُءاَيِبْنَألٱَوُسوُماَّـنلٱَناَك
ىلإيبنلوأنمميدقلادهعلانمزيفليقوبتكاملك
توكلملديهمتنادمعملاانحويىلإىسومنميأهئايبنأرخآ
.يحيسملارصعلايفهللا

وهونآلاىلإانحويءيجمذنميأِتْقَوْلٱَكِلٰذْنِمَو
.هللاتوكلمبهذيمالتوعوسياهيفرشبيتلاةدملا

ىندأىتحفنصلكنمنوريثكيأٍدِحاَوُّلُك
.ةاطخلاونيراشعلا

لاقهنأكفنييسيرفللخيبوتةيآلاهذهيفحيسملالوقو
هيلعنولكتتوهسوقطوميدقلادهعلاسومانبنورختفتمتنأ
ةاطخلاونيراشعلانأوهللاتوكلملخادمكنأنونظتو
يفمتنأمتيقبواولخدوهيلإمكوقبسمهنأقحلاوهجراخ
.جراخلا

َطُقْسَتْنَأْنِمَُرسْيَأِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱَلاَوَزَّـنِكٰلَو«١٧
.»ِسوُماَّـنلٱَنِمٌةَدِحاَوٌةَطْقُن
٥:١٨ىّتمو٥١:٦و٤٠:٨ءايعشإو٢٧و١٠٢:٢٦رومزم
١:٢٥سرطب١و

.٥:١٨ىّتمحرشلارظنا
انههلاقامبسومانلالطبييكلتأيملهنأحيسملارهظأ
تاضارتعامظعأكلذبعفدفهتيدبأىلعهمالكوهو
.هيلعنييسيرفلا

لَطُيْنَمُّلُك«١٨
ِّـ

ْنَمُّلُكَو،ِينْزَيىَرْخُأِبُجَّـوَزَتَيَوُهَتَأَرْمٱُق
.»ِينْزَيٍلُجَرْنِمٍةَقَّـلَطُمِبُجَّـوَزَتَي
٧:١٠سوثنروك١و١٠:١١سقرمو١٩:٩و٥:٣٢ىّتم
١١و

.٩-١٩:٣و٣٢و٥:٣١ىّتمحرشلارظنا
نييسيرفللهنييبتاهلبقيتلاوةيآلاهذهنيبةقالعلالعل
ىلعنولكتممتنأمهللاقهنأكف.١٥عيتاذلامهربنالطب
كلذلنوفلاخممكنأاورظنافاوصلختواورربتتلسومانلا
.يقبامكلذىلعسقوقالطلارمأيفسومانلا

ةيريبلهألّنيبينألوقلااذهبدصقحيسملالعلو
رشوةجيزلادقعتوبثيأةجيزلانأشيفحيحصلاميلعتلا
.قالطلا

٣١ىلإ١٩عرزاعلوينغلالثم

لَيَناَكَوٌّيِنَغٌناَسْنِإَناَك«١٩
ْ
لٱَوَناَوُجْرُألٱُسَب

ْ
َوُهَوَّـزَب

.»ًاهِّـَفَرتُمٍمْوَيَّـلُكُمَّـعَنَتَي
١٨:١٢ايؤر

ًالثملصفلااذهيفعوسيهلاقاميمسننأانلغوسي
اهلكهثداوحتسيلوءيشلكيفلثملاكسيلهنأىلع
:نامسقوهو.يخيراتيقيقحاهضعبنألمتحيفةيزاجم

.٢١-١٩عضرألاىلعنيصخشَيلاحنايب:لوألا
.٣١-٢٢عتوملادعبامهيلاحنايب:يناثلا
بحىلعنييسيرفلاخيبوتلثملااذهنمحيسملاةياغو

مهئاجرنالطبمهلهراهظإوبيرقلاراقتحاوتاذلاولاملا
.مهتبقاعنايببمهاوعدو

لاملالامعتسانأشيفهلاقامنايبًاضيأهنمهتياغو
نيبيلحاورألاملاعورضاحلاملاعلانيبباجحلاعفرفهتابثإو
هئاقشةلعهتايحةدميفهلاملناسنإلالامعتساءوسنأ
هفرتينأيفتكييذلاناسنإلاءاطخولهجنلعيلويدبألا
.توملادعبهسفنتاجاحبثرتكيالورادلاهذهيف
ركذيملًامولعمًاناسنإهبدصقحيسملالعلٌّيِنَغٌناَسْنِإ

.هلاثمأةرثكلّنيعمريغدصقهلعلوأهئابرقألًاماركإهمسا
ةرخافلاةليمجلاتاسوبلملانمامهَّـزَبْلٱَوَناَوُجْرُألٱ
ءاينغألانأىلعكولملابصتخياممامهنأكًاعماركذامًاريثكو
ناكو.)١٨:١٢ايؤرو٨:١٥و١:٦ريتسأ(ًاضيأامهوسبل
امهسبليناكو.رصمنمزبلاوروصنمًابلاغناوجرألايتأي
طقفدايعألاوتالافتحالامايأيفالمويلكينغلااذه
.معنتلاوراختفالاليلداذهو

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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.ةسيفنمئالوبًامويفًامويذذلتييأٍمْوَيَّـلُكُمَّـعَنَتَي
ءيشبمتهمريغهنأناسنإلااذهةهجنمليقامةصالخو
هنكلوقحلاريغبهلاملصحيملهنأوشحاوفلاباكترانم
تاذللابنونتعينممو)٨ع(رهدلااذهءانبأنمناك
يفوانهسفنلاتاجاحوةيحورلاتاذللانودةيدسجلا
هتابجاويفالوهللاهتابجاويفركتفيملهنأوةرخآلا
عنصيملفهتيبمادقحورطملارزاعللثمنيذلانيجاتحملل
كلهأوهتذللشاعامنإ)٩ع(ملظلالامنمءاقدصأهل
.هسفن

ِهِباَبَدْنِعَحِرُطيِذَّـلٱ،ُرَزاَعِلُهُمْسٱٌنيِكْسِمَناَكَو«٢٠
لٱِبًابوُْرضَم

ْ
.»ِحوُرُق

ميرميخأرزاعلريغوهوُرَزاَعِلُهُمْسٱٌنيِكْسِم
هللاركذ.دوهيلانيبذئمويًاعئاشمسالااذهناكو.اثرمو
لعفيامفالخاذهوينغلامساكرتوريقفلامساهباتكيف
.نوعهللا»رزاعل«ىنعمو.سانلا

هؤابرقأكلانههوحرطنيذلاِهِباَبَدْنِعَحِرُط
هسفنبنايتإلانعًازجاعناكهنأىلعانلدياذهوهباحصأوأ
اوناكوهيلإنسحيفينغلاهرظنينأكانههحرطباودصقو
لكايهلاوءاينغألاباوبأىلعءارقفلااوعضينأنيداتعم
نيكسملاكلذةطساوبينغلاهللانحتماف.)٣:٢لامعأ(
هتمحرهتطساوبهلامنمءاقدصأهلعنصيلةصرفهيطعييكل
.هل

ًابذعمهزجعوهرقفىلعةوالعناكِحوُرُقْلٱِبًابوُْرضَم
ثارتكالامدعوهرقفةجيتنحورقلاكلتتناكوةملؤمحورقب
.هب

لٱَنِمَعَبْشَيْنَأيِهَتْشَيَو«٢١
ْ
ِةَدِئاَمْنِمِطِقاَّـسلٱِتاَتُف

لٱ
ْ

لٱِتَناَكْلَب،ِّـيِنَغ
ْ

لَتَوِيتْأَتُبَالِك
ْ

.»ُهَحوُرُقُسَح

هئاهتشاناكاذهِتاَتُفْلٱَنِمَعَبْشَيْنَأيِهَتْشَي
.المأكلذىلعلصحَألثملالقيملوهئابرقأءاهتشاو
يذلاتاتفلاىوسينغلانمجريملهنأةصقلانمرهاظلاو
نمرزاعلىلإمادخلاهلمحيوينغلاةدئامنمطقسيناك
.ينغلارمأبالمهسفنأءاقلت

اهبمّعنتيناكيتلاسئافنللةلباقمانهتاتُفلاركذو
.مويلكينغلا

كلانهىلإيتأتبالكلاتناكخلاِيتْأَتُبَالِكْلٱِتَناَك
بالكلاسحللثملاركذو.تاتفلايأرزاعلهاغتباامةيغب

ىتحًاميظعًاغلبمتغلبيتلاهلاحةساعتلًانايبرزاعلحورق
الًايراعناكهنوكلًاراهظإوةقفشلاىلعبالكلاتلمح
هبثرتكيملينغلانأىلإًاحيملتبالكلاىوسهلضرمم
.رومأةثالثنيكسملاكلذهلامهإبينغلامثإدازيذلاو.ةتبلا
نأنمهلدبالناكفهبابدنعناكنيكسملانأ:لوألا·

.هلاحءوسفرعيوهاري
ةياغيفوسانلانمًاكورتمناكرزاعلنأ:يناثلا·

.ينغلاكلذىلإجايتحالا
ناكنيكسملاكلذهيلإجاتحيناكاملكنأ:ثلاثلاو·

.هانغىلإةبسنلابمدعلاك

ًايستكملوألاانيأررزاعللاوحأبينغلالاوحأانلباقاذإف
معنتيلوألاو.حورقلارهاظًايراعيناثلاوزبلاوناوجرألاب
ةريثكمدخهللوألاو.تاتفلايهتشييناثلاوةميلوبمويلك
.بالكلاىوسهلمداخاليناثلاوهتاجاحلكءاضقبموقت
.)٢١ع(ملاعلااذهيفامهنملكلاحاذهو

ملٱَتاَمَف«٢٢
ْ
ملٱُهْتَلََمحَوُنيِكْسِ

.َميِهاَرْبِإِنْضِحَىلِإُةَكِئَالَْ
لٱَتاَمَو

ْ
.»َنِفُدَوًاضْيَأُّيِنَغ

١:١٤نييناربعو١٨:١٠و١٣:٤١ىّتم

وأهتزانجرمأنمًائيشلثملالقيملُنيِكْسِْملٱَتاَمَف
.هبسانلامامتهامدعلهنفد

مح
ََ
داقتعاقفواذهوهسفنتلمحيأُةَكِئَالَْملٱُهْتَل

ءايقتألانيفوتملاسفنألمحتةكئالملانأاودقتعامهنألدوهيلا
ْمُهُعيَِمجَسْيَلَأ«باتكلالوقليلدبقحكلذنأيفبيرالو
لِلًةَلَسْرُمًةَمِداَخًاحاَوْرَأ)ةكئالملايأ(

ْ
لٱِلْجَألِةَمْدِخ

ْ
َنيِديِتَع

خلٱاوُثِرَيْنَأ
ْ

عونيألةيمهأالو.)١:١٤نييناربع(»َصََال
تلمحةكئالملاتناكذإرزاعلدسجلنفدلاعاونأنمناك
.ءامسلاىلإهسفن

ةيدوهيلاةمألالكابأميهاربإناكَميِهاَرْبِإِنْضِحَىلِإ
يدوهيلكظحميهاربإنضحيفلولحلانأدوهيلادقتعاو
نملكناكهنألمئالولادئاوعنمذوخأممالكلاو.نمؤم
ىلعريشبلاانحويأكتاامكهريغنضحىلعئكتينيوعدملا
لوقلاهنمو)١٣:٢٣انحوي(ينابرلاءاشعلايفحيسملانضح
نضحيفءاكتالاف)١:١٨انحوي(بآلانضحيفحيسملانأ
ةذللاودئازلاماركإلاوةماتلاةحارلالاونىلإةراشإميهاربإ
ةميلولحمهنأكءامسلانعباتكلاربعيامًاريثكو.ةلماكلا
بوقعيوقاحسإوميهاربإعمكلانهنوئكتينيسيدقلانأو
صيفسودرفلالثمانهميهاربإنضحو.)٨:١١ىّتم(

٢٣:٤٣.
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لقتناهنإفرزاعللاحىلعأرطيذلاريغتلامظعأامف
يوامسلاسودرفلاىلإهببالكلاتطاحأثيحبابنم
ًايقتناكهنأللبضرألاىلعًاريقفناكهنألسيلكلذو
.ةنيرقلانمرهظيامك

.هنعتوملاىنغلاعنميملًاضْيَأُّيِنَغْلٱَتاَمَو
ناكيذلاماركإلاىلعهتومدعبهدسجلصحَنِفُدَو

ىلعةقفنلاولافتحالانمءيشهصقنيملو.هتايحيفهل
هنمهتعفنمةياهنوهلهبهينأهلامنكمأاملكاذهو.هتثج
ةكئالملانألثملالقيملو.كلذنمءيشبرعاشريغوهو
.رزاعلتلمحامكرخآلاملاعلاىلعهتلمح

يفِهْيَنْيَعَعَفَرَف٢٣«٢٥-٢٣ هلٱِ
َْ
يفَوُهَوِةَيِوا لٱِ

ْ
،ِباَذَع

يفَرَزاَعِلَوٍديِعَبْنِمَميِهاَرْبِإىَأَرَو ِيبَأاَي:ىَداَنَف٢٤،ِهِنْضِحِ
َدِّـَربُيَوٍءاَمِبِهِعَبْصِإَفَرَطَّـلُبَيِلَرَزاَعِلْلِسْرَأَو،يِنَْمحْرٱُميِهاَرْبِإ
يفٌبَّـذَعُمِّـينَأل،ِيناَسِل اَي:ُميِهاَرْبِإَلاَقَف٢٥.ِبيِهَّـللٱاَذٰهِ
يفَكِتَاْريَخَتْيَفْوَتْسٱَكَّـنَأْرُكْذٱيِنْبٱ ُرَزاَعِلَكِلٰذَكَو،َكِتاَيَحِ
لٱ
ْ
.»ُبَّـذَعَتَتَتْنَأَوىَّـزَعَتَيَوُهَنآلٱَو.اَيَالَب
،٤:١٢ايركز،١:١٨ايؤرو٩:٤٣سقرمو٩:١٧رومزم
:٦صو٢١:١٣بويأ،خلا٩:٤٤سقرمو٦٦:٢٤ءايعشإ

٢٤

يفةمهمةيقيقحرومأهبتنلعأزاجمتايآلاهذهيف
نيبةثداحملابولسأبحيسملااهنعربعحاورألاملاعلاوحأ
نينثانيبملاعلااذهيفثدحينأنكميامكرزاعلوميهاربإ
الامىتوملاحاورأىلإبسنوةقيمعةرفحامهنيبلصفت
هبتنننأانيلعف.ضرألاىلعءايحألاسانلاىلعالإقدصي
ةروصنأربتعنالولوقلااذهبةدوصقملاةيرهوجلاقئاقحلل
اليضرألازاجملانأًالوأنيركذتميرهوجلارمألايهمالكلا
نمملعنالانإًايناثو.حاضيإلالكةيحورلاقئاقحلاحضوي
نأنكميامبمكحننأىلعانرّدقيامحاورألاملاعرمأ
.كلذكهثودحنكميالامبوكانهثدحي

يف ْهلٱِ
َ
»لوأش«وةينانويلايف»سداه«وه)٢٣ع(ِةَيِوا

لبقىتوملاحاورأنكسمىلإًابلاغهبراشيو.ةيناربعلايف
لحمهيفنأنوينثولانوينانويلاوًابلاغدوهيلادقتعاو.ةمايقلا
سوفنلانمهيفامامهنملكيفىقبتباذعلحموةحار
ىلإرارشألاوءامسلاىلإءايقتألالقنُيذئنيحوةمايقلامويىلإ
حالطصاىلعهلثمغاصحيسملاف.)٢٠:١٤ايؤر(منهج
.داقتعالاكلذقدصيملونيقيرفلا

يفَوُهَو ةيطخالذإهاينديفًاينغناكهنألالِباَذَعْلٱِ
كلذكوقرشلالهأىنغأنمناكميهاربإنإفىنغلايف
هللاىلإبتيملوطقفملاعلااذهلشاعهنألنكلدوادوبويأ

لسرينأميهاربإىلإبلطهنأنم)٣٠ع(يفىرتسامك
.وهلعفامكاولعفينأنعهتوخإيهنينم

يفَرَزاَعِلَو...َميِهاَرْبِإىَأَرَو ًانايباذهركذِهِنْضِحِ
.راربألاةدايسبهتلباقمبمظعيرارشألاءاقشنأ

ةبسنلانمهلناكامذختا)٢٤ع(ُميِهاَرْبِإِيبَأاَي
ميهاربإةقفشهقاقحتساىلعةجحميهاربإىلإةيضرألا
لكنأدوهيلامعزقفوىلعاذهو.هبلطلهتباجإوةصاخلا
.ميحجلاباذعنمنمأينوتخم

ىلعهبابدنعرزاعلحرطنأككلذلاقَرَزاَعِلْلِسْرَأ
.امهنيبةقالعلاًامزلتسمناكضرألا

نيفوتملانأدوهيلامعزخلاِهِعَبْصِإَفَرَطَّـلُبَيِل
هفرعيوحاورألاملاعيفًاضعبمهضعبىرينأنوعيطتسي
ىلإًالصوتمهمعزقفوىلعاذهحيسملاملكتفهبطاخيو
.ملاعلاكلذبةقلعتملاقئاقحلاميلعت

ىلعسانلاداتعاامبميحجلايفباذعلاةدشنعربعو
طئاسولابةحارلابلطنعومالآلانعهباوربعينأضرألا
.ايندلايفاهيلإاهبلصوتييتلا

نيملاعلايفرزاعللاحوينغلالاحنيبقرفلامظعمو
ينغلاةدئامنمتاتفلارزاعلىهتشاامكهنأركذاممحضتي
ليقولو.رزاعلهبعتمتياممةرطقينغلاىهتشاكلذك
ءيشىلإجاتحتله«ضرألاىلعامهالكناكنيحينغلل
كلذنمفنأل»حورقلاهوسكتحورطملانيكسملااذهنم
غلبميهاربإنضحيفرزاعلراصنيحنكلوةفنألاديدش
ىلعلصحينأينغلاىنمتىتحًاميظعًاغلبممعنتلانم
.هتداعسنمءيشلقأ

تافدقكلذتقونأهملعلهللاةقفشينغلابلطيملو
رزاعلثيحىلإلوخدلاوباذعلانمةاجنلابلطيملو
.لاحمكلذنأهنقيتل

سدقملاباتكلايفركُذيتلاةديحولاةالصلايههذهو
ناكعفنيأئراقلاريلفءامسلايفسيدقىلإتهجُواهنأ
.اهنم

ملهنكلهيلإينغلاةبسنميهاربإركنيمل)٢٥ع(يِنْبٱاَي
هباذعةدشنيبتياممو.ةدعاسملاهقاقحتساةلعاهنأبملسي
يفبلطضرألاىلعمويلكمئالولابمعنتيناكيذلانأ
.اهيلعلصحيملوءاملانمةدحاوةرطقميحجلا

اوركذينأميحجلايفرارشألاباذعدشأنمْرُكْذٱ
هللااوركشيمليتلامحارملاكضرألاىلعمهتايحثداوح
يتلااياطخلاواهوزهتنيمليتلاصالخلاصرفواهيلع
ىلعمهخبويمهريمضنإفاهباوفيمليتلامهروذنواهوبكترا
.)١٤-٥:١٢لاثمأ(كلذنمنوركذياملك

نعجتنيملوينغلايفًاحدقانهميهاربإمالكسيلو
.ةاجنلكينغلاءاجرعطقيهنكلةواسق
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ًانايبةرابعلاهذهلامعتساعاش)٦:٢ىّتم(َتْيَفْوَتْسٱ
تابهوأنويدنمهعقوتينأقحهلاملكناسنإلالاونل
ًائيشكلذدعبرظتنينأهلقحالنأانهىنعملاو.اهريغو
.ىهتنادقاهلاوننامزنألةيهلإلاتاكربلانم

بسُنو.هلاثمأوينغلاكةينمزلااياطعلاَكِتاَْريَخ
اهاوساملكىلعاهلضفوًابيصناهراتخاهنألهيلإتاريخلا
دصحينأهلقبيملفدسجللعرزدقوهفةايحلادئاوفنم
٦:٩سواثوميت١و٦:٢٤اقولو٦:٨ةيطالغ(ًاداسفالإ
.)١٠و

ايالبلابسنُيملو.ملألاوضرملاورقفلايأاَيَالَبْلٱُرَزاَعِل
رتخيملرزاعلنألينغلاىلإتاريخلابسنامكرزاعلىلإ
بئاصماهبسحيملهلعلو.هللادينماهلبقلبًابيصنايالبلا
)١٠و١٢:٩سوثنروك٢(هتاقيضبسلوبرسامكاهبرسلب
.تاريخلالاونلًادادعإوهلًاناحتماتناكاهنأكشالو
ملو.هتومدعبمحرُيملفهتايحيفهريغمحريملينغلاف
لاظملايف«لبقُيملفملظلالامنمءاقدصأهلعنصي
.»ةيدبألا

لُكاَذٰهَقْوَفَو«٢٦
ِّـ
،ْتَتِبْثُأْدَقٌةَميِظَعٌةَّـوُهْمُكَنْيَبَواَنَنْيَبِه

لٱَنوُديِرُيَنيِذَّـلٱَّـنِإىَّـتَح
ْ

،َنوُرِدْقَيَالْمُكْيَلِإاَنُهٰهْنِمَروُبُع
.»اَنْيَلِإَنوُزاَتَْجيَكاَنُهْنِمَنيِذَّـلٱَالَو

ةجيتنكئاقشنوكىلعةوالعيأِهِّـلُكاَذٰهَقْوَفَو
.تاذلابحوةيويندلاتاوهشلايفكلغوت

نيبيدبألالصافلاىلإاذهبراشأٌةَميِظَعٌةَّـوُه
روبعللةليسونمميحجلالهألقبيملفنيكلاهلاونيصلخملا
.مهتبوتبالوهللاةمحربال

همكحف.هلدعىلعءانبهئاضقوهللاةدارإبْتَتِبْثُأ
.ريغتياليدبأكلذب

.مهيلعةقفشنيكلاهلايزعييكلْمُكْيَلِإاَنُهٰهْنِم
باذعلانمةاجنلاةيغبخلاَكاَنُهْنِمَنيِذَّـلٱَالَو

وأىتوملالجأنممهتاولصعفنمويلانوعقوتينمىلعف
.ينغللميهاربإلوقاوعجارينأمهنيبارق

ِتْيَبَىلِإُهَلِسْرُتْنَأِتَبَأاَيًاذِإَكُلَأْسَأ:َلاَقَف٢٧«٢٧،٢٨
َهلَدَهْشَيىَّـتَح،ٍةَوْخِإَةَسَْمخِيلَّـنَأل٢٨،ِيبَأ

ُ
ْمُهاوُتْأَيَالْيَكِلْم

لٱِعِضْوَمَىلِإًاضْيَأ
ْ

.»اَذٰهِباَذَع

هسفنلجأنمهتالصةباجتسانمينغلاسئينأدعب
مزلتسيالو.ضرألاىلعءايحألاهئابرقألجأنمىلص

نوبلطيوأمهئاقدصأصالخنعنولأسينيكلاهلانأكلذ
باوجنوكيلينغلالاؤسانهركُذنكلهذهكتابلط
.هنايبحيسملادارأيذلاميلعتلاىلإةليسوهلميهاربإ

نممهتياغفاذهلثمنولأسينيكلاهلانأانملساذإو
مهنأبمهوتكبيلءالؤهءيجمبمهباذعديزيالنأيهكلذ
يفسيلو.ةودقلاءوسبهوتأامبمهكالهببساوناكمه
تالمكمنموهامنإيحورىنعمةسمخهتوخإنوك
نايبيههتوخإىلإاهبلسرينأبلطيتلاةداهشلاو.لثملا
رشبمهلًاراذنإهئاقشنايبو.توملادعبايحتسفنلانأ
رزاعلنوكينأبلطو.طقفدسجللشيعلابقاوع
ةلاسربمهاتأهنأنوقدصيفتامهنأاوفرعمهنألمهلدهاشلا
.حاورألاملاعنم

اوُعَمْسَيِل.ُءاَيِبْنَألٱَوىَسوُمْمُهَدْنِع:ُميِهاَرْبِإُهَلَلاَق«٢٩
.»ْمُهْنِم
:١٥لامعأو٤٥و٥:٣٩انحويو٣٤:١٦و٨:٢٠ءايعشإ

١٠:١٧ةيمورو١٧:١١و٢١

ىسومرافسأةسمخيأُءاَيِبْنَألٱَوىَسوُمْمُهَدْنِع
.ميدقلادهعلابتكرئاسو

انهميهاربإلبقيملو.مهوعيطيليأْمُهْنِماوُعَمْسَيِل
نأنمميحجلاىلإسودرفلانمروبعلارمأيفلاقامك
هنومضماملاقلبربعتنأنكميالةميظعةوهامهنيب
ةميقبةداهشميهاربإلوقيفو.رزاعللاسرإىلإةجاحالنأ
ىلإناسنإلادوقيلًايفاكًاروناهيفنأميدقلادهعلابتك
اهنماوملعتينأينغلاةوخأنكميف.هبرانتسااذإءامسلا
هللاةدابعوةبوتلابوجووةيطخةيويندلاةشيعلانأ
نمةداهشلاهذهتحصاذإو.ةيدبألاوتومللدادعتسالاو
هللاباتكةهجنمحصتيرحلابمكفءايبنألاوىسومةهج
هلسروحيسملاوءايبنألاوىسوملاوقأىلعمويلالمتشملا
.مهنمعمسيالنملرذعيأف

ٌدِحاَوْمِهْيَلِإىَضَماَذِإْلَب.َميِهاَرْبِإِيبَأاَيَال:َلاَقَف«٣٠
.»َنوُبوُتَيِتاَوْمَألٱَنِم

ةصاخةيآحيسملانمدوهيلابلطلثمينغلابلط
.١٦:١و١٢:٣٣ىّتم(يهلإلانالعإللًاتابثإ

،ِءاَيِبْنَألٱَوىَسوُمْنِمَنوُعَمْسَيَالاوُناَكْنِإ:ُهَلَلاَقَف«٣١
.»َنوُقِّـدَصُيِتاَوْمَألٱَنِمٌدِحاَوَماَقْنِإَالَو
١١و١٢:١٠انحوي

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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دولخلاةقيقحومهلهجومهتيطخبنوعنتقييأَنوُقِّـدَصُي
.هللاىلإعوجرلاوةبوتلابوجوو

قدصيينغلاةوخإةهجنمةيآلاهذهيفليقامو
نيهاربلاةدايزنأيأنينمؤملاريغملاعلالهألكىلإرظنلاب
تسيلمهناميإمدعةلعنألمهعنقتالهللانيدةحصىلع
مهبولقةواسقومهنويعضامغإلباهتلقوأنيهاربلافعض
النيهاربلاةدايزوىمعألارظنيملءايضسمشلاتدازولف
.يساقلابلقلاعنقت

اذهحيسملالاقنأدعبهنأانهليقامتبثأيذلاو
ميرموخأاينعتيبرزاعلحاورألاملاعنمعجرليلقبلثملا
نأاوبلطنأىوسدوهيلايفهعوجرريثأتنكيملواثرمو
سدوريهنظو.)٥٠و١١:٤٧انحوي(هتداهشاوفخيلهولتقي
نمدفتسيملهنكلوتاومألانمماقانحويوهعوسينأ
نأمهركاسعةداهشنمةنهكلاءاسؤرققحتو.َائيشكلذ
ىّتم(ةتبلاهنماوديفتسيملمهنكلوتاومألانمماقعوسي

٢٨:١١(.
:ًارمأرشعدحأرزاعلوينغلالثميفميلعتلاةصالخو

ةبحمىلعليلدبسيلملاعلااذهيفناسنإلاحاجننإ.١
.هبهترسممدعىلعليلدبتسيلهتقيضنأوهلهللا

ىضروملاعلاىنغلكنمريخهللاةبحمعمرقفلانإ.٢
.ةبحملاكلتنودبسانلا

ىنغلارورسهبيهتنيرشبلكىلعمكحتوملانإ.٣
ةكئالملاهسفنبينتعتاذهونمؤملاريقفلانزحويويندلا
.ميعنلاىلإاهايإةلماح

.دسجلاتومدعبايحتسفنلانإ.٤
نوكلاهلاونوصلخملانامسقريخألاملاعلايفسوفنلانإ.٥

.ضرألاهذهىلعرارشألاورايخألاامهو
توملادنعنائدتبيرارشألاءاقشورايخألاةداعسنإ.٦

توملانيبتابسيفسفنلاسيلف.دبألاىلإناموديو
.ةمايقلاو

ةيملاعلاتاذللاىلعلصحينأعيطتسيالناسنإلانإ.٧
.ةيدبألاةداعسلاو

لكلاصفناورارشألاباقعوراربألاباوثنمدبالهنإ.٨
.دبألاىلإرخآلانعنيقيرفلانم

ةينيدلاتابجاولانعةلفغلابةيويندلاةشيعلادرجمنإ.٩
.اهبكترمىلعباقعلابجوتوةيطخ

.ريخألاملاعلايفسوفنللىقبتركذلاةوقنإ.١٠
ةيفاكاهايإسانلاهللاحنميتلاةمعنلاطئاسونإ.١١

اورظتنيالنأبجياهنولمهينيذلافمهصالخومهريونتل
نمف.اونمؤيواوبوبتييكلتازجعملابمههبنيهللانأ
مهيلإىتوملادحأعوجرسانلارظتنينأثبعلا
.حاورألاملاعيفىأروعمساممهربخيل

رشععباسلاحاحصألا

١٠ىلإ١عهذيمالتلحيسملاتاريذحت

لٱَِيتْأَتْنَأَّـالِإُنِكْمُيَال:ِهِذيِمَالَتِلَلاَقَو«١
ْ

ْنِكٰلَو،ُتاَرَثَع
»!ِهِتَطِساَوِبِيتْأَتيِذَّـلِلٌلْيَو
١١:١٩سوثنروك١و٩:٤٢سقرمو٧و١٨:٦ىّتم

ًالسرمهضعبناكونيرضاحلاهيعباتلكيأِهِذيِمَالَتِل
نييسيرفللناكرزاعلوينغلاىلعمالكلانمقبسامو٥ع
.١٥و١٦:١٤ص

مهنوكوريرشملاعيفسانلادوجوكلذةلعُنِكْمُيَال
ذإةرثعالءامسلايفنكلوطوقسلاىلإنيلئامءافعض
.ةيطخنمكلانهسيل

مثإلايفسانلاطوقسلببسوهاملكيأُتاَرَثَعْلٱ
نمو.اهنوركنينأحيسملاةنايدقدصيفنوكشيمهلعجلو
ةيدرلاةودقلاوداهطضالاوقيلمتلاوءزهلاتارثعلاكلت
هذهلثمف.ًابذكهايإمهماهتاوحيسمللنييسيرفلاةمواقمو
يفهذيمالتلعجوحيسملابناميإلانمسانلاعنمتارثعلا
ةرفغممدعوملاعللذيمالتلاةبحماهنمو.طوقسلارطخ
.ضعبلمهضعب

.١٨:٧ىّتمحرشلارظناِهِتَطِساَوِبِيتْأَتيِذَّـلِلٌلْيَو
طقسيحيسملاذيمالتدحأنولعجينملكلليولااذه
ذيملتلاىلإنورينلثمدهطضممظعأنمةئيطخلايف
.هتريسءوسبهتوخإلضييذلايويندلا

يفَحِرُطَوًىحَرِرَجَحِبُهُقُنُعَقِّـوُطْوَلُهَلٌْريَخ«٢ لٱِ
ْ
،ِرْحَب

.»ِراَغِّـصلٱِءَالُؤٰهَدَحَأَرِثْعُيْنَأْنِم

حرشيفهانعمرمدقولثملاىرجمراجمالكلااذه
.)١٨:٦ىّتم(ىّتمةراشب

َكوُخَأَكْيَلِإَأَطْخَأْنِإَو.ْمُكِسُفْنَألاوُِزَرتْحِا٣«٣،٤
يفٍتاَّـرَمَعْبَسَكْيَلِإَأَطْخَأْنِإَو٤.ُهَلْرِفْغٱَفَباَتْنِإَو،ُهْخِّـبَوَف ِ
لٱ
ْ
يفٍتاَّـرَمَعْبَسَكْيَلِإَعَجَرَوِمْوَي لٱِ

ْ
ْرِفْغٱَفٌبِئاَتاَنَأ:ًالِئاَقِمْوَي

.»ُهَل
٢١و١٨:١٥ىّتمو١٧:١٠لاثمأو١٨و١٩:١٧نييوال
٢٠و٥:١٩بوقعيو

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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نوطقسيمكتوخإاولعجتنأنمامأْمُكِسُفْنَألاوُِزَرتْحِا
هذهحيسملاركذو(.مهنعوفعلامدعومكدقحلةئيطخلايف
أدرأاهتجيتنواهريغبهنملهسأاهبطوقسلانألةرثعلا
اهببسييتلاتارثعلاباوطقسينأنمامأو.)اهببسمل
مهلاورفغتملذإاهباوبلغُتنأنموطقفمكؤادعأالمكتوخإ
١٨:١٥ىّتم(حرشلايفكلذىلعمالكلارظنا.لاحلايف
.)٢٢و٢١و

يفٍتاَّـرَمَعْبَس ةنيعمريغٍرارمنعةيانك)٤ع(ِمْوَيْلٱِ
لثمىنعملاو)١١:٢٦اقولو١٢:٤٥ىّتمو١٢:٦رومزم(
ملهنأل)١٨:٢٢ىّتم(»ٍتاَّـرَمَعْبَسًةَّـرَمَنيِعْبَس«هلوقىنعم
.مويلايفتارمعبسلبطقفتارمعبسلقي

.»اَنَناَميِإْدِز:ِّـبَّـرلِلُلُسُّرلٱَلاَقَف«٥

اوردقييكلناميإلاةدايزىلإمهجايتحابلسرلارعش
اورفغينأبهتيصواميسالوحيسملارماوألكظفحىلع
ًامئاداوبلطينأمهيلعناكوتارثعلاىلعاووقينأومهتوخإل
مهتقثمدعرهظأذئنيحاهايإمهبلطنكلناميإلاةدايز
ةباجإنألمهيلعامبمايقلاىلعةوقمهيطعيهللانأبةبجاولا
كلذىلعمهلخيبوتلانمًائيشنمضتتمهبلطلحيسملا
.بلطلا

،ٍلَدْرَخِةَّـبَحُلْثِمٌناَميِإْمُكَلَناَكْوَل:ُّبَّـرلٱَلاَقَف«٦
جلٱِهِذِٰهلَنوُلوُقَتْمُتْنُكَل

ْ
يفِيسِرَغْنٱَويِعِلَقْنٱِةَزْيَّـُم لٱِ

ْ
ِرْحَب

.»ْمُكُعيِطُتَف
١١:٢٣و٩:٢٣سقرمو٢١:٢١و١٧:٢٠ىّتم

.٢١:٢١و١٧:٢٠ىّتمةراشبحرشرظنا
هللاابناميإلانألاقفناميإلاةوقبانهحيسملاحرص

ردقيوةداملاملاعيفةميظعبئاجعلمعىلعلسرلاردقي
رهظتيتلايحورلاملاعلايفبعاصملاةبلغىلعهذيمالتلك
نمةرجشلالقنعانتماعنتمياهعفدنأيعيبطلاناسنإلل
ةيبجعلاةوقلاهذهناميإللو.ةملكبرحبلابلقىلإضرألا
.ةدودحملاريغهللاةوقكرحيهنأل

نأذيمالتلاىلعناكهنأىلإءاميإحيسملاباوجيف
امباوموقييكلةيفاكةمعنمهلبهيهنأبوهللاةبحمباونمؤي
.تابجاولانممهيلعوه

اَذِإُهَلُلوُقَي،ىَعْرَيْوَأُثُرَْحيٌدْبَعُهَلْمُكْنِمْنَمَو٧«٧،٨
حلٱَنِمَلَخَد

ْ
:ُهَلُلوُقَيَالَأْلَب٨.ْئِكَّـتٱَوًاعِيَرسْمَّـدَقَت:ِلَْق

،َبَْرشَأَوَلُكآىَّـتَحيِنْمِدْخٱَوْقَطْنَمَتَو،ِهِبىَّـشَعَتَأاَمْدِدْعَأ

.»َتْنَأُبَْرشَتَوُلُكْأَتَكِلٰذَدْعَبَو
١٢:٣٧ص

ةلماعميفسانلارئاسلثممهنأكمهبطاخْمُكْنِمْنَمَو
الةحلاصلالامعألانأانههلوقنمهتياغو.ضعبلمهضعب
نأومدخىوساوسيلمهنأمهركذفاهتاذيفرجألاقحتست
هنأوهللامهديسلمهسوفنومهلوقعومهداسجأىوقلك
املكربصوعضاوتورورسبىلاعتهومدخينأمهيلعبجي
مهتاداسلديبعلاةمدخبهللاهتمدخهبشف.مهتمدخبلط
نأهللانماوعقوتينأمهلقحالنأمهلرهظيلنييضرألا
.مهديبعلمهلتماعمنمنسحأةلماعممهلماعي

ةرجأرظتنينأهلقحاللاملابىرتشمقيقريأٌدْبَع
.هتوسكوهلكأريغ

نمامهنألنيلمعلانيذهحيسملاركذىَعْرَيْوَأُثُرَْحي
.اهايإديبعلانوفلكيةداسلاناكيتلالامعألاعاونأ

كلذهللوقياليأْئِكَّـتٱَوًاعِيَرسْمَّـدَقَت...ُلوُقَي
.راهنلالغشنمغارفلالبقةذللاوةحارلانمضتيهنأل

لمعينأدبعلالعيقبهنأكلذنمرهظيْدِدْعَأ
نأهلنكيملفلقحلالامعأنمغارفلادعبتيبلالامعأ
ةياهنىلإهيلعبجيامهمامتإلبقةحارلاوماعطلاعقوتي
لكألاىوسكلذدعبرظتنينأهلسيلنأوراهنلا
.ةحارتسالاو

ةعساولاةليوطلابايثلاوذهيلإرطضياماذهْقَطْنَمَت
ذيمالتلاميلعتكلذنمدوصقملاو.لمعلايفعورشلادنع
:رومأةثالث
ةّرسملابيوامسلامهديساومدخينأمهيلعبجيهنإ.١

.انهةايحلاةياهنىلإربصلاو
لمعلادعبةذللاوةحارلااوعقوتينأمهلقحالهنإ.٢

لمعلالامكإدعبءامسلايفكلذمهلنكلريصقلا
.ليوطلاقاشلا

مهبيثينأيفيوامسلامهديسىلعاولكتينأبوجو.٣
.ءاشيامكمهباعتأىلع

لٱَكِلٰذِلْلَهَف«٩
ْ

َال؟ِهِبَرِمُأاَمَلَعَفُهَّـنَألٌلْضَفِدْبَع
.»ُّنُظَأ

مهديبعاوركشينأاوداتعيملةداسلانأىلعلدياذه
اوعقوتينأديبعللنكيملوةيداعلالامعألاماكحأىلع
نأهللاديبعلسيلهنأكلذةجيتنو.كلذىلعركشلا
بجياممهمامتإىلعمهلهركشوىلاعتهحدماورظتني

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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هنأةنماثلاةيآلاوةعباسلاةيآلايفميلعتلاةصالخف.مهيلع
ةبظاوملاولمعلايفداهتجالابآلاهللاديبعىلعبجي
عضاوتلابوجوةرشاعلاةيآلاوةعساتلاةيآلايفو.هيلع
.لمعلاىلعباوثلابلطيفةعانقلاو

لَعَفىَتَم،ًاضْيَأْمُتْنَأَكِلٰذَك«١٠
ْ
ِهِبْمُتْرِمُأاَمَّـلُكْمُت

لِمَعاَمَّـنِإاَنَّـنَأل.َنوُلاَّـطَبٌديِبَعاَنَّـنِإ:اوُلوُقَف
ْ
ُِبَجيَناَكاَماَن

.»اَنْيَلَع
ةيمورو٢٥:٣٠ىّتمو١٦:٢رومزمو٣٥:٧و٢٢:٣بويأ
نوميلفو١٧و٩:١٦سوثنروك١و١١:٣٥و٦:٢٣و٣:١٣
١١

نمءامسلايفنينمؤملالكةباثإنأةيآلاهذهنمانل
ُةَبِهاَّـمَأَو«لوسرلالوققفواذهو.قاقحتسالانمالةمعنلا
ملٱِبٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحَيِهَفِهللاٱ

بَرَعوُسَيِحيِسَْ
.)٦:٢٣ةيمور(»اَنِّـ

هربىلعةرجأعقوتينأسانلالضفألسيلنأانملعيو
ًالامعأاوتأينأنيحلاصللنكميالهنأوةحلاصلاهلامعأو
.مهريغصقناهبربجيةلفان

بجيامقوفنولعفيالسانأيأَنوُلاَّـطَبٌديِبَع
:بابسأةسمخل»نولاطبديبع«نويحيسملاو.مهيلع
.مهلامعأنمًائيشحبريالومهيلإجاتحيالهللانإ.١
اممرثكااذهوةيدسجلاتاجاحلالكمهلبهيوههنإ.٢

.مهلنويدمبىلاعتسيلفهايإمهتمدخىلعهنوقحتسي
بجيامبمايقلاىلعاهبنوردقيةمعنمهيطعيهنإ.٣

٢٢:٢بويأ(هلامهلنودريهللامهتعاطبوهلمهيلع
.)٤:٧سوثنروك١و١١:٣٥ةيمورو٣و

مهيلعتابجاولاقوفوهاملمعنوعيطتسيالمهنإ.٤
هللامهتمدخنألهللادنعمهللضفالفاودهتجاامهم
.مهيلعقحنيد

جلٱِذِإ«بجاولالامكإنعاورصقسانلالكنإ.٥
ْ

ُعيَِم
.)٣:٢٣ةيمور(»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأ

قاقحتسادرجمىلعلاكتالاوعضاوتلاانملعيددعلااذهو
انأعمهنإفهتمحروهللاةبحمةمظعوصالخلالاونلحيسملا
لٱاَُّهيَأاَّـمِعِن«ًالئاقانملكةبطاخمللزانتينولاطبديبع

ْ
ُدْبَع

٢٥:٢١ىّتم(»َكِدِّـيَسِحَرَفَىلِإْلُخْدُا.ُنيِمَألٱَوُحِلاَّـصلٱ
ةثروانلعجيوهدالوألبآلاةلماعمءامسلايفانلماعيو)٢٣و
ىنفتالزونكوليلاكأوشورعباندعيويوامسلادجملا
ًاديبع«نآلاانسفنأيمسننأانلريخف.ىهانتيالرورسو
حيسملاانللوقيوحيسملاربىلعلاكتالاوعضاوتلاب»نيلاطب
ءايربكلابمويلاانسفنأيمسننأنم»يبأيكرابماي«ًاريخأ
مويلايفحيسملالوقيفراربألالضافأيتاذلاربلاىلعلاكتالاو

كانهةيجراخلاةملظلاىلإهوحرطالاطبلادبعلا«انيفريخألا
.»نانسالاريرصوءاكبلانوكي

حاحصألااهتءادبيتلاحيسملاظعاومةياهنهذهو
.رشعسماخلا

١٩ىلإ١١عصربةرشعءافش

يفَو«١١ يفَزاَتْجٱَميِلَشُروُأَىلِإِهِباَهَذِ ِةَرِماَّـسلٱِطَسَوِ
جلٱَو
ْ

.»ِليَِل
٤:٤انحويو٥٢و٩:٥١صو١٩:١ىّتم

يف هيفعنصيذلانامزلاققحيملَميِلَشُروُأَىلِإِهِباَهَذِ
ريخألاهباهذءانثأيفناكهنأملعننكلةزجعملاهذهعوسي
١٩:١ىّتمو٩:٥١صيفهتئادبتركذيذلاميلشروأىلإ
باهذلاكلذلوأيفتعنُصاهنأحجرألاو.١٠:١سقرمو
٩:٥٢صمهتنيدمىلإلوخدلانمنويرماسلاهعنمامدعب
-٥٦.

يف نيبيتلاضرألايأِليِلَْجلٱَوِةَرِماَّـسلٱِطَسَوِ
ىلإبرغلانممختلاىلعراسهلعلو.نيدلبلانيذه
.ةيريبلخدوةزجعملاعنصدعبندرألازاتجامثلامشلا

ٍلاَجِرُةََرشَعُهَلَبْقَتْسٱٍةَيْرَقَىلِإٌلِخاَدَوُهاَميِفَو«١٢
.»ٍديِعَبْنِماوُفَقَوَف،ٍصْرُب
٥:٢ددعو١٣:٤٦نييوال

ةثداحلاهذهنأحجرألاٍةَيْرَقَىلِإٌلِخاَدَوُهاَميِفَو
اوعمتجينأنولوستملاداتعاثيحروسلابابجراختناك
.ةقدصلااوبلطيل

يفصربلاضرمىلعمالكلارمٍصْرُبٍلاَجِرُةََرشَع
دحاوضرمبةرشعلاءالؤهةباصإتناك.٨:٢ىّتمحرشلا
.ءارآلاوسنجلايفمهفالتخاعممهفالتئاةلع

ناكمهضرمنألىسومةعيرشلًاقفوٍديِعَبْنِماوُفَقَوَف
.)١٥:٥كولم٢و٥:٢ددعو١٣:٤٦نييوال(ًاسجن

لَعُماَيُعوُسَياَي:اوُخََرصَو«١٣
ِّـ

.»اَنَْمحْرٱ،ُم

اوندينأاورسجيملمهنألمهيلإعوسيتفتليلاوُخََرصَو
اولدو.ةكرتشمةلعلانألدحاوتوصبمهلكاوخرصو.هنم
حيسملاةوقبناميإلاوةنوعملامهبلطومهلاحءاقشىلعكلذب
.هتقفشو
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عماهعنصيتلاتاوقلاوحيسملاءالؤهفرعُعوُسَياَي
الةريقحةيرقلهأنممهومهضرملسانلااولزتعامهنأ
اوداننأىلعاوقفتانيذلاءالؤهف.ًاليلقالإسانلااهدصقي
يفهوركشينأمهنمًادحاوالإاوسنمهقيضيفحيسملا
.مهحرف

َهلَلاَقَوَرَظَنَف«١٤
ُ

لِلْمُكَسُفْنَأاوُرَأَواوُبَهْذٱ:ُم
ْ

اَميِفَو.ِةَنَهَك
.»اوُرَهَطَنوُقِلَطْنُمْمُه
٥:١٤صو٨:٤ىّتموخلا١٤:٢و١٣:٢نييوال

مهخارصةجيتنهنأنيرضاحللرهظامقفواذهَرَظَنَف
هئيجمبمهءاربإدصقحجرألاوًالبقمهفرعحيسملانأقحلاو
.ةيرقلاكلتىلإ

رمأ٨:٤ىّتمحرشلاعجارِةَنَهَكْلِلْمُكَسُفْنَأاوُرَأ
هسفنيرُينأناسنإلاىّتماهركذيتلاةثداحلايفعوسي
نإف.هلبقكلذلثمبصربلارمأانهوءافشلادعبنهاكلل
هسفنيرُينأىسومةعيرسبسحًارطضمناكصربألا
ةداهشلاذخأيوةنيعمةمدقتمدقيوىفشُيامدنعنهاكلل
رمألاكلذبعوسيرهظأو.)١٤صنييوال(رهطدقهنأبهنم
كشوىلعتناكيتلاةيسقطلاةيوسوملاةعيرشللهرابتعا
اورهطمهنأكاولعفينأهرمألمهتعاطبمهناميإنحتماولاوزلا
مهومهيفشينأهيلعنيلكتم)ةنهكلاىلإاوبهذينأيأ(
.مهضرميفريغتىندأاوريملومهسمليملهنأعمنورئاس
تابجاولكيفاوعرشينأنييحيسملالكىلعبجيكلذك
ةمعنلاوةوقلامهيطعينأهللاىلعنيلكتمةنايدلا
.كلذبمايقللنيتيرورضلا

بهذننأنمعفنيأ«اولوقيملَنوُقِلَطْنُمْمُهاَميِفَو
مهناميإاورهظأمهنكل»قلطننفًالوأانفشاءافشلالبق
كلذنأحجرألاو.عوسيمهافشمهناميإلولاحلايفمهباهذب
مهداسجأتداعودسافلامهمدحلصفاوبهذامدنعثدح
.ةحصلامايأيفتناكامك

َهللاٱُدِّـجَمُيَعَجَر،َيِفُشُهَّـنَأىَأَراَّـَملْمُهْنِمٌدِحاَوَف«١٥
.ٍ»ميِظَعٍتْوَصِب

اورعشعيمجلانأنمدبالَعَجَر...ْمُهْنِمٌدِحاَوَف
مهناطوأىلإمثةنهكلاىلإنيرئاساوقبمهنكلومهئافشب
.دحاولااذهادعاممهلامعأو

.هللاًاديجمتحيسمللهديجمتبسحَهللاٱُدِّـجَمُي
هروعشوهحرفوهتبحمةدشىلعليلداذهٍميِظَعٍتْوَصِب
.هافشنملركشلابوجوب

َناَكَو.ُهَلًارِكاَشِهْيَلْجِرَدْنِعِهِهْجَوَىلَعَّـرَخَو«١٦
.»ًاّيِرِماَس

ىلعةوالععضاوتلاىلعليلداذهِهِهْجَوَىلَعَّـرَخَو
حيسملاوههافشيذلانأعنتقاهنأحجرألاو.ةبحملاوركشلا
.رابتعالااذهلهدَبَعو

يفكلذنمضتيامىلعمالكلارمًاّيِرِماَسَناَكَو
.٦و١٠:٥ىّتمحرشلا

.دوهيلانماوناكاوفشنيذلاةيقبنأاذهيفو

لٱَسْيَلَأ:ُعوُسَيَلاَقَف«١٧
ْ

َنْيَأَف؟اوُرَهَطْدَقُةََرشَع
»؟ُةَعْسِّـتلٱ

ريهطتلااوبلطنيذلاناكاوُرَهَطْدَقُةََرشَعْلٱَسْيَلَأ
نأةرشعلاىلعناكفةرشعلاءافشلااولاننيذلاوةرشع
الوليلقبعتىوسمهفلكيالكلذنألاوركشيلاوعجري
كلذنمرثكأحيسملاعقوتيملوًاليلقالإمهرفسنعمهقيعي
دنعتعطقناقيضلايفتعفترايتلاتاوصألاكلتنكلو
.جرفلا

وأسملنودبًاعمتازجعمرشعكلذبلمعحيسملاو
محارملاباسحظفحيهنأىلعهلاؤسلدو.ىرخأةطساو
.اهحنمييتلا

هنألرابختسالاةيغبكلذحيسملاتأيملُةَعْسِّـتلٱَنْيَأَف
.اهبهاونيسانةكربلابنيرورسمةنهكلاىلإاوبهذمهنأفرع
مهارينأقاتشاهنالقايتشالاونزحلاوبجعتللماهفتسالاف
مهداسجأءافشنممظعأةكربهنماولانيلهيلإنيعجار
ةلثمأنممهلمعف.ةيطخلاضرمنممهسوفنءافشيهو
.ةريثكلاثمأهلفريظنلاعطقنمريغاذهو.ةمعنلابرفكلا
ءالآبمهيلعمعنأنيذلانآلالاؤسلااذهلثملأسيهللاو
كئلوألثممهرثكأنكلوهوركشينأمهنمعقوتيوةريثك
.معنملانوسنيومعنلانولبقيةعستلا

لٱاَذٰهُْريَغِِهللاًادَْجمَيِطْعُيِلُعِجْرَيْنَمْدَجوُيَْملَأ«١٨
ْ

ِبيِرَغ
جلٱ
ْ
»؟ِسْنِ
٤١ىلإ١٧:٢٤كولم٢

عقوتينأقحيفدوهيلانماورهطنيذلاةعستلاناك
نماولانمهنأليرماسلانمعقوتياممرثكألئاضفمهنم
ىلعةيسقطلاننسلااولضفو.هلنيملامةمعنلاطئاسو
عمفيرماسلاامأ.مهلثميدوهيوهومعنمللركشلاضرف
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ملوهركشيلعجر)٤:٩انحوي(دوهيلااهملاعيالةمأنمهنأ
.هدحوعجرومهكرتفنوقابلاهلعفامبرثعي

.»َكَصَّـلَخَكُناَميِإ.ِضْمٱَوْمُق:ُهَلَلاَقَّـمُث«١٩
٨:٤٨و٧:٥٠صو١٠:٥٢و٥:٣٤سقرمو٩:٢٢ىّتم
١٨:٤٢و

اذهناميإناك.كسفنىجنيأَكَصَّـلَخَكُناَميِإ
ءافشةلعةعستلاهئاقفرناميإللثامملالوألايرماسلا
عوسيىلإهعوجربهرهظأيذلايناثلاهناميإراصو.هدسج
ةكربةلعوهسفنءافشىلعحيسملاهنأفارتعالاوركشلل
.لوألانمىوقأوهوىلوألانممظعأ

٣٧ىلإ٢٠عهللاتوكلمنأشيفميلعت

لٱُهَلَأَساَّـَملَو«٢٠
ْ
؟ِهللاٱُتوُكَلَمِيتْأَيىَتَم:َنوُّيِسيِّـرَف

.»ٍةَبَقاَرُمِبِهللاٱُتوُكَلَمِيتْأَيَال:ْمَُهباَجَأ
١٤:١ص

امنإلاؤسلااذهنممهتياغملعنملَنوُّيِسيِّـرَفْلٱُهَلَأَس
ةلعاودجيلوهباوأزهيلهنولأسيامًاريثكاوناكمهنأملعن
نمممهتقرفلاجرنسحأنمءالؤهلعلو.هيلعةياكشلل
نأاودارأوًايضرأًاكلمهكلموهبدوعوملاحيسملاءيجماوعقوت
نمرهاظلاو.رمألاكلذيفروهشملاينابرلاعوسياوعمسي
ةيهلإةوقبحيسملانايتإنوكينأاورظتنامهنأحيسملاباوج
.ةبيجعةرهاظ

.حيسملاكلميأِهللاٱُتوُكَلَم
يضرألاكلملانعقرفيهنأيأٍةَبَقاَرُمِب...ِيتْأَيَال

نيذلانويعلةرهاظةيجراختايآبيتأيالهنألقرفلالك
بتكتبالوةيوجلاراثآلانمتايآبيتأياليأهنوبقاري
ًاديوريتأيهنكلضرألايفمهتيولأومهتحلسأبشويجلا
كلملااذهةءادبو.هجئاتنبالإهيلإراظنألاهبنيالفءودهلاب
نيراشعلاضعبذئتقوهوعباتناكومحلتيبدوذميفناك
دوهيلاءاسؤرريملف.ليلجلانمكمسلايدايصو
.ىتأهنأباونمؤيملفهنايتإتامالعنويسيرفلاو

اَهْنَأل،َكاَنُهاَذَوُه:ْوَأاَنُهٰهاَذَوُه:َنوُلوُقَيَالَو«٢١
.»ْمُكَلِخاَدِهللاٱُتوُكَلَم
١٤:١٧ةيمورو١:٢٦انحوي

.نوريثكًابذكنولوقينيذلانألًاقدصيأَنوُلوُقَيَالَو
يفوأميلشروأيفيأَكاَنُهاَذَوُه:ْوَأاَنُهٰهاَذَوُه

نأدوهيلارظتناثيحةيربطرحببرقةيربلايفوأةرماسلا
.حيسملارهظي

مالكلااذهريسفتفلتخيْمُكَلِخاَدِهللاٱُتوُكَلَم
امكنييسيرفلامهانلقنإفنيبطاخمللاننييعتفالتخاب
نادمعملاانحويلوقىنعمكىنعملاناك٢٠عنملدتسي
يف« )١:٢٦انحوي(»ُهَنوُفِرْعَتْمُتْسَليِذَّـلٱٌمِئاَقْمُكِطَسَوِ
متنأومكنيبهللاتوكلمبصتنادق«حيسملالوقكنوكيف
يدانيذخأوكلملارضحو.هللاتوكلميتأيىّتمنولئاس
نعةلفغيفمتنأوهتصاخعمجواهئدابموةكلمملاعئارشب
مهريغونييسيرفلانمسانلامومعمهانلقنإو.»كلذ
وأىتأثيحتوكلملاكلذةقيقحنايبحيسملادصقناك
سانلابولقيفبصتنييحورتوكلمهنأيأيتأيس
.مهبولقفطاوعومهدصاقمومهتاوهشومهراكفأعضُخيو
نودلويوحيسملابنونمؤيوةئيطخلانعسانلابوتيثيحف
.مهبولقلخادهللاتوكلمكلانهفسدقلاحورلانمةيناث
َالُقْوَفْنِمُدَلوُيَالٌدَحَأَناَكْنِإ«حيسملالوققفاوماذهو
ُتوُكَلَمَسْيَل«)٣:٣انحوي(»ِهللاٱَتوُكَلَمىَرَيْنَأُرِدْقَي
يفٌحَرَفَوٌمَالَسَوٌّرِبَوُهْلَب،ًابُْرشَوًالْكَأِهللاٱ لٱِحوُّرلٱِ

ْ
»ِسُدُق

حجرألانكلوناحيحصناريسفتلاو.)١٤:١٧ةيمور(
.لوألاوهةنيرقلاةلالدب

ًامْوَياْوَرَتْنَأَنوُهَتْشَتاَهيِفٌماَّـيَأِيتْأَتَس:ِذيِمَالَّـتلِلَلاَقَو«٢٢
.»َنْوَرَتَالَوِناَسْنِإلٱِنْبٱِماَّـيَأْنِمًادِحاَو
١٧:١٢انحويو٩:١٥ىّتم

.يناثلاهئيجمبقلعتيامميتأيامِذيِمَالَّـتلِلَلاَق
:نيينعممالكلااذهلمتحيخلااْوَرَتْنَأَنوُهَتْشَت
نيحةيضاملااهمايأىلإنامزدعبةسينكلاقايتشا:لوألا
حيسملالوققفوكلذودسجلاباهعمناسنإلانباناك
لٱُعَفْرُيَنيِحٌماَّـيَأِيتْأَتَس«هسفنىلإًاريشم

ْ
يأ(ْمُهْنَعُسيِرَع

.)٩:١٥ىّتم(»َنوُموُصَيٍذِئَنيِحَف)سرعلاينبنع
قايتشالاو.دعوامكيناثلاهئيجمىلإاهقايتشا:يناثلاو

.يناثلاىلإةلصلوألا
هنألهعاضتالاحيفدسجلايفهنورظنتاليأَنْوَرَتَالَو

كلذتقونألدجملابًايتآهنودهاشتالو.دعصدقنوكي
:٢سقرمو٩:١٥ىّتمو٥:٣٤صناحدقنكيملنايتإلا

ةدمكلستنأىلإجاتحتاهنأبةسينكللءابنإاذهو)١٩
.ناميإلاب

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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اوُبَهْذَتَال.َكاَنُهاَذَوُه:ْوَأاَنُهٰهاَذَوُه:ْمُكَلَنوُلوُقَيَو«٢٣
.»اوُعَبْتَتَالَو
٢١:٨صو١٣:٢١سقرمو٢٤:٢٣ىّتم

عجارف)٢٧-٢٤:٢٤ىّتم(ىّتمةراشبيفهلوقكاذه
.هريسفت

نيذلااهيتأيتاهيبنتهذهَكاَنُهاَذَوُه:ْوَأاَنُهٰهاَذَوُه
ًايضرأًاكلمحيسملاءيجملةرهاظتامالعاوأرمهنأاونظ
ثيحىلإاوبهذينأواوعدُخينأنمهذيمالتحيسملارذحف
.ذئنيحءيجملادصقيملهنألكئلوأراشأ

ةقلعتملاتامالعلاروهظيفنركُذامبحيسملادصقيمل
برقياموأهملكتنامزيفكلذىفنلبيناثلاهئيجمب
.هنم

لٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«٢٤
ْ

َحتٍةَيِحاَنْنِمُُقْربَييِذَّـلٱَْقَرب
ْ

َت
َحتٍةَيِحاَنَىلِإُءِيضُيِءاَمَّـسلٱ

ْ
ًاضْيَأُنوُكَيَكِلٰذَك،ِءاَمَّـسلٱَت

يفِناَسْنِإلٱُنْبٱ .»ِهِمْوَيِ
٢٤:٢٧ىّتم

ةياهنيفيناثلاهئيجمتامالعتايآلاهذهيفحيسملانابأ
.ملاعلا

هدهاشتًانيبًانايتإةتغبيتأيهنأيأخلاَقَْربْلٱَّـنَأاَمَك
الو.)٢٤:٢٧ىّتمحرشلارظنا(ناكملكيفنيعلك
نيذهنأل٢١و٢٠عيفليقامولوقلااذهنيبةافانم
نمزةءادبنمحيسملاتوكلملاحناحرشينيددعلا
حيسملاءيجمتقوىلإةراشإددعلااذهوهتياهنىلإةزاركلا
.رضاحلانامزلاةياهنودجملابيناثلا

اَذٰهْنِمَضَفْرُيَوًاريِثَكََّـملَأَتَيْنَأًالَّـوَأيِغَبْنَيْنِكٰلَو«٢٥
جلٱ
ْ
.»ِليِ
٩:٢٢صو١٠:٣٣و٩:٣١و٨:٣١سقرم

هايإةيدوهيلاةمألاضفرويناثلاهئيجمقبسيهنأبأبنأ
:٣لامعأو٢٤:٢٦اقولو١٧:٢٢و١٦:٢١ىّتمرظنا(هملأتو
١٨(.

.ةيدوهيلاةمألا»ليجلااذهب«دصقو
لوألاهئيجمبةقلعتملاثداوحلامظعأوهانهركُذامو
ضفرللًارايتخاهسفنمدقهنأليناثلاهئيجمدجملدادعتساو
.ملاعلاءادفةدارإمالآلاو

يفَناَكاَمَكَو٢٦«٢٦،٢٧ يفًاضْيَأُنوُكَيَكِلٰذَكٍحوُنِماَّـيَأِ ِ
َنوُجِّـوَزُيَو،َنوُبَْرشَيَوَنوُلُكْأَياوُناَك٢٧.ِناَسْنِإلٱِنْبٱِماَّـيَأ

لٱَىلِإ،َنوُجَّـوَزَتَيَو
ْ
لٱٌحوُنَلَخَدِهيِفيِذَّـلٱِمْوَي

ْ
لُف
ْ

َءاَجَو،َك
جلٱَكَلْهَأَوُناَفوُّطلٱ

ْ
»َعيَِم

٢٤:٣٧ىّتمو٧نيوكت

٢يفامبكلذلباقو٣٩-٢٤:٣٧ىّتمحرشلارظنا
.٣:٤٣سرطب

.يناثلاهئيجمعقوتمريغسانلارثكأنوكلنايباذه
تاذللايفلغوتلاونانئمطالاىلعسانلالمحيهءوطبف
.ةيدسجلا

حونىنبنيحةنسنيرشعوةئمةدميأٍحوُنِماَّـيَأ
.ةبوتلاىلإمهاعدونافوطلابسانلارذنأوكلفلا

يفَناَكاَمَكًاضْيَأَكِلٰذَك٢٨«٢٨،٢٩ اوُناَك،ٍطوُلِماَّـيَأِ
٢٩.َنوُنْبَيَوَنوُسِرْغَيَو،َنوُعيِبَيَوَنُوَرتْشَيَو،َنوُبَْرشَيَوَنوُلُكْأَي
لٱَّـنِكٰلَو

ْ
ًاراَنَرَطْمَأ،َموُدَسْنِمٌطوُلَجَرَخِهيِفيِذَّـلٱَمْوَي

جلٱَكَلْهَأَفِءاَمَّـسلٱَنِمًاتِيْربِكَو
ْ

.»َعيَِم
٢٥ىلإ١٩:١٦نيوكت،١٩نيوكت

يف اذهنمهلقناميفكلذىّتمركذيملٍطوُلِماَّـيَأِ
وهودحاوىنعمبنالاثملافحونمايأركذبىفتكاوباطخلا
.حيسملاءيجمدنعكلذكنونوكيوةلفغيفاوناكسانلانأ
نيتنيدملاكنيتباصمىلإهظعاوميفحيسملاراشأامًاريثكو
ًاضيأامهيلإراشأو.)١١:٢٣و١٠:١٥ىّتمو١٠:١٢ص(
.٢:٧ةيناثلاهتلاسريفسرطب

.١٩:٢٤نيوكتًاتِيْربِكَوًاراَنَرَطْمَأ

يفُنوُكَياَذَكٰه«٣٠ لٱِ
ْ
.»ِناَسْنِإلٱُنْبٱُرَهْظُيِهيِفيِذَّـلٱِمْوَي

١:٧يكينولاست٢

ءاروناكهنأكملاعللنيبُييأِناَسْنِإلٱُنْبٱُرَهْظُي
٤و٣:٣يسولوك(نيعلكلرهظفةتغبعفُرباجح
.)١:٧سرطب١و١:٧يكينولاست٢و

يف«٣١ لٱَكِلٰذِ
ْ
طَّـسلٱَىلَعَناَكْنَمِمْوَي

ْ
يفُهُتَعِتْمَأَوِح ِ

لٱ
ْ
يفيِذَّـلٱَو،اَهَذُخْأَيِلْلِزْنَيَالَفِتْيَب حلٱِ

ْ
ْعِجْرَيَالَكِلٰذَكِلَْق

لٱَىلِإ
ْ
.»ِءاَرَو

١٦و١٣:١٥سقرمو١٨و٢٤:١٧ىّتم

نمزهذيمالتلحيسملاحصنيفحئاصنلاهذهلثمقبس
حرشلارظنا(ملاعلاكالهىلإًازمرناكهنألميلشروأبارخ
النأنييحيسملاىلعبجيهنأىنعملاو.)١٨-٢٤:١٦ىّتم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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ىلإمهراكفأاوهجوينألبةيويندلامهتاينتقمبذئنيحاوثرتكي
.ميظعلاحيسملانالعإ

حيسملاءيجمدنعملاعلالاحنأحيسملامالكنمحضتاف
نافوطلانامزيهوةثالثلاةنمزألايفهلاحكنوكتةيناث
.ميلشروأبارخنامزوةرومعومودسبارخنامزو

»ٍطوُلَةَأَرْمٱاوُرُكْذُا«٣٢
١٩:٢٦نيوكت

نإف٢٨عطولمايأيفثدحامىلعينبمراذنإلااذه
اهئاروىلإرظنتنأنعبرلايهنتفلاخطولةأرما
اهنماتجرخاهيمدقنأعممودسيفاهبلقيقب.تكلهف
.)٢٦و١٩:١٧نيوكت(

:رومأةعبرأاهرمأنمهركذننأبجييذلاو
.هرماوأةفلاخموهللاتاديدهتبفافختسالارطخ:لوألا·
قيرطيفهريسدعبءارولاىلإيحيسملاتافتلانأ:يناثلا·

تافتلالابدارملاو.كلذكهيلعبقاعُيوًاعوجردعُيةايحلا
.رارشالاةرشاعموةيويندلاتاذللاءاهتشاانهءارولاىلإ
صالخلاطئاسولضفأىلعناسنإلالوصحنإ:ثلاثلا·

هللاهيبنتىلعتلصحطولةأرمانألهصالخبلفكتتال
مودسجراخناكورابلاطولةقفارموةكئالملاداشرإو
.نمألاقرطيفو
.كلهيوصالخلانمًابيرقنوكيدقناسنإلانأ:عبارلا·

لَُخيْنَأَبَلَطْنَم«٣٣
ِّـ

اَهَكَلْهَأْنَمَو،اَهُكِلُْهيُهَسْفَنَص
.»اَهيِيُْحي
انحويو٩:٢٤صو٨:٣٥سقرمو١٦:٢٥و١٠:٣٩ىّتم
١٢:٢٥

.١٠:٣٩ىّتمحرشلارظنا
ذقنيلحيسملاركنييذلافنيحلكيفنوناقلااذهحصي
ىلإهسفنرسخيةيويندةشيعشيعيوتوملانمهدسج
ًانايبريخألامويلاىلعمالكلايفنوناقلااذهركُذو.دبألا
نمألاىلعلصحيلضرألاىلعهتايحفرصيذلانوكل
رسخهنأريخألامويلايفدجيهدجموملاعلاتاذلويدسجلا
لكرسخييذلاهسكعو.ًاضيأهسفنوةنويندلاهتاريخلك

لكحبرهنأريخألامويلايفدجيحيسملالجألانهءيش
هئيجملبقنوكيهنأىلإحيملتانهحيسملامالكيفو.ءيش
مهنأوهلمهتبحموهبسانلاناميإلديدشناحتماتقو
.سفنلاةايحودسجلاةايحنيباوراتخينأىلإنورطضي

يفُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأ٣٤«٣٦-٣٤ لِتِ
ْ

ِناَنْثٱُنوُكَيِةَلْيَّـللٱَك
لٱُذَخْؤُيَف،ٍدِحاَوٍشاَرِفَىلَع

ْ
ُنوُكَت٣٥.ُرَخآلٱَُكْرتُيَوُدِحاَو

طَتِناَتَنْثٱ
ْ

لٱُذَخْؤُتَف،ًاعَمِناَنَح
ْ
٣٦.ىَرْخُألٱَُكْرتُتَوُةَدِحاَو

يفِناَنْثٱُنوُكَي حلٱِ
ْ

لٱُذَخْؤُيَف،ِلَْق
ْ
.»ُرَخآلٱَُكْرتُيَوُدِحاَو

٤:١٧يكينولاست١و٤١و٢٤:٤٠ىّتم

ىّتمحرشلارظناميلشروأبارخإبنيفاذهلثمءاج
ميظعلالاصفنالاىلإانهحيسملاهبراشأو.٤١و٢٤:٤٠
.ريخألامويلايفنينمؤملاريغونينمؤملانيبيدبألا

َهلَلاَقَف؟ُّبَراَيَنْيَأ:ُهَلاوُلاَقَف«٣٧
ُ

جلٱُنوُكَتُثْيَح:ْم
ْ
ُةَّـُث

َجتَكاَنُه
ْ
.»ُروُسُّنلٱُعِمَت

٢٤:٢٨ىّتمو٢٩:٣٠بويأ

نييسيرفلالاؤسامأوذيمالتلالاؤساذهُّبَراَيَنْيَأ
نأذيمالتلاكرديملو.»هللاتوكلميتأيىّتم«مهلوقناكف
نيدلاموييفملاعلاكالهمومعقباسلاهمالكبدصقحيسملا
باوجناكو.دودحمناكميفةنيعمةلزانىلعملكتيهونظف
ىّتم(ميلشروأبارخنعلاؤسلاىلعهباوجكذنئيححيسملا

ةاجنورارشألاكالهىلعكانهملكتهنأالإ)٢٤:٢٨
باوجلاىنعمو.طقفرارشألاكالهىلعانهملكتو.راربألا
هللالسرنوكتكانهفداسفلاوةئيطخلانوكتثيحهنأانه
.)١٣:٤٩ىّتم(باقعلل

رشعنماثلاحاحصألا

٨ىلإ١عةحلملاةأرملالثم

َهلَلاَقَو«١
ُ

يفًالَثَمًاضْيَأْم ٍنيِحَّـلُكَّـىلَصُيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنَأِ
.»َّـلَمُيَالَو

٦:١٨سسفأو١٢:١٢ةيمورو٢١:٣٦و١١:٥ص
٥:١٧يكينولاست١و٤:٢يسولوكو

نأيف)٨-١٦:١ص(ملظلاليكولثمهبشيلثملااذه
.رارشألالامعأىلعرايخألاةدافإلةينبمهميلاعت

َهل
ُ

.ذيمالتلليأْم
يف .ةالصلابوجولًانايبيأَّـىلَصُيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنَأِ
ىلعبجيهنأ»نيحلك«ةالصلابدارملاٍنيِحَّـلُك

نأوًامئاداهيلعبظاوبلبةالصلالمهيالنأناسنإلا
يلصينأو.ًادبأهتنوعمىلإوهيلعهللاةكربىلإًاقاتشمنوكي

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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ًادعتسمهبلقنوكينأو.نأشيذرمأيفعورشلادارأاملك
نزحلايفةالصلاسرامينأو.ةجاحلادنعهللالاؤسلًادبأ
جاتحمهنأل.داهطضالاوكوكشلاوةبرجتلانمزيفو.حرفلاو
نأيغبنيفةيحورلاوةيدسجلاهتاكربوهللاىلإنيحلك
.)٥:١٧يكينولاست١و٦:١٨سسفأ(نيحلكيفىلصي

قباسلاباحيإلاىنعمكبلسلااذهىنعمَّـلَمُيَالَو
ةالصلالمهيالنأناسنإلاىلعبجيهنأيأهلديكوتوهف
.اهيلعبظاوينألبًالاحهللاهبجتسيملاذإ

يفَناَك«٢ .»ًاناَسْنِإُباََهيَالَوَهللاٱُفاََخيَالٍضاَقٍةَنيِدَمِ

يف ةعيرشبسحبجاولانمناكٍضاَقٍةَنيِدَمِ
اوضقيلباوبألايفنوسلجيةاضقندملايفماقُينأىسوم
.)١٩:١٥نييوالو٩و٢٦:٦جورخو١٦:١٨ةينثت(لدعلاب
رشلالمعوأريخلالمعنمهنكمتيضاقلاةلزنمتناكو
.ًاملظوأًالدعهمكحب

هيفرثؤتاليأًاناَسْنِإُباََهيَالَوَهللاٱُفاََخيَال
فاخولف.لدعلابمكحلاىلعسانلالمحتيتلابابسألا
نممولظملافاصنإىلعهّثحوملظلانمهريمضهعنملهللا
يفدهتجاومهمولهيلعبلجياملزتعاسانلاباهولوهريغ
ةباهمنرتقتنأبلغيو.مهحدمحبروءاضقلاقوقحبمايقلا
ىفتناامهدحأىفتنااذإفهللافوخبمهقوقحةاعارموسانلا
.يناثلا

يفَناَكَو«٣ لِتِ
ْ

ملٱَك
:ًةَلِئاَقِهْيَلِإِيتْأَتْتَناَكَو.ٌةَلَمْرَأِةَنيِدَْ

.»يِمْصَخْنِميِنْفِصْنَأ

نامزلكيفملظلاوروجللةضرعةلمرألاتناكٌةَلَمْرَأ
نملقيواهعادخلهسيذإاهيفناودعلالهأعمطلناكمو
ءانتعالمارألاباونتعينأةاضقلاهللارمأو.اهنعيماحي
.)٢٢:٣ايمرإ(ًاصاخ

.ةريثكًارارمِيتْأَتْتَناَك
ىدتعاهنأاهلاؤسنمنيبتييِمْصَخْنِميِنْفِصْنَأ
ءادتعالاكلذعفديضاقلاتلأسفاهنمىوقأوهنماهيلع
ىضتقمباهفصنينأيضاقلاىلعبجياممناكو.ًالدع
.ةمولظملاةلمرألاىلعةقفشلاوهتفيظو

يفَلاَقَكِلٰذَدْعَبْنِكٰلَو.ٍناَمَزَىلِإُءاَشَيَالَناَكَو«٤ ِ
.»ًاناَسْنِإُباَهَأَالَوَهللاٱُفاَخَأَالُتْنُكْنِإَو:ِهِسْفَن

هينذأدسيةليوطةدميقبٍناَمَزَىلِإُءاَشَيَالَناَك
هبنتيملهريمضواهيلعةقفشلانعهبلققلغيواهخارصنع
.اهفاصنإل

َّـالَئِل،اَهُفِصْنُأ،يِنُجِعْزُتَةَلَمْرَألٱِهِذٰهَّـنَأِلْجَألِّـينِإَف«٥

.»يِنَعَمْقَتَفًامِئاَدَِيتْأَت
١١:٨ص

عفدواهتجاجللةلمرألاىلإتفتلينأىلعًاريخأمزع
.هتاذلنعكلذبهعانتماوهايإاهقالقإ

لُّظلٱِيضاَقُلوُقَياَماوُعَمْسٱ:ُّبَّـرلٱَلاَقَو«٦
ْ

.ِ»م

نمكلذنمحيسملاهجتنتسياملاوهبتنايأاوُعَمْسٱ
كلذركذيمليضاقلانأحجرألاو.نينمؤملاةالصلهللاعمس
وهاهحضوأهنأكىتحاهنلعأوهراكفأفرعهللانكلًاظفل
.هسفنب

،ًالْيَلَوًاراََهنِهْيَلِإَنيِخِراَّـصلٱ،ِهيِراَتُْخمُهللاٱُفِصْنُيَالَفَأ«٧
»؟ْمِهْيَلَعٌلِّـهَمَتُمَوُهَو
٦:١٠ايؤرو١٥و٣:٩سرطب

يفيضاقلاكلذهبشينأهللااشاحُهللاٱُفِصْنُيَالَفَأ
عمسدقملظلايضاقناكاذإنكلو.هئدابموأهتافص
يضاقهللاكلذكلعفيىلوألابمكفقحلاةبحاصلمقتناو
مكفتاذللبحملايساقلاناسنإلاىغصأاذإو.لدعلا
ةجاجلتناكاذإو.نانحلاميحرلاهللايغصيىرحألاب
ةالصهللايفرثؤتالفأاههركييضاقيفترثأدقةلمرألا
اذهةصالخو.ةباجتسالابمهدعوومهبحينيذلاهيراتخم
ةالصلاعمسلملظلايضاقلثمىلاعتهللاناكولهنأمالكلا
عمسينأدعتسمميحرلداعوهواهعمسيىلوألابمكف
.بيجتسيو

هللاةيانعتبثيوهوةبحملاباقلأنماذهِهيِراَتُْخم
لزألاذنممثإلاملاعنمهراتخاهللانأىلعلديهنألهبعشب
١:٤يكينولاست١و٣:١٢يسولوكو١:٤سسفأ(هلةصاخ
.)١:٢سرطب١و

ىرجمراجمالكاذهًالْيَلَوًاراََهنِهْيَلِإَنيِخِراَّـصلٱ
هللااوراتخمزاتميو.خارصلاىلعةبظاوملاىلإهبراشيلثملا
تناكاذإف.ماودلاىلعهيلإمهتاولصاوعفريمهنأبمهريغنع
عناوملكعميضاقلادنعتحجندقةلمرألاةأرملاةجاجل
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هدنعذإهللادنعنينمؤملاةجاجلحجنتنأىلوألابفحاجنلا
.ةباجتسالاوعمسللدادعتسالالككلذل

خارصكمهموصخنمةاجنللىلاعتهيلإنرياتخملاخارصو
ُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأىَتَمىَّـتَح«ليقهنألاهمصخنمةاجنللةلمرألا
لٱ
ْ
حلٱَوُسوُّدُق

ْ
.)٦:١٠ايؤر(»اَنِئاَمِدِلُمِقَتْنَتَوِيضْقَتَال،َُّق

مهعمسلةلعلامظعموههوراتخمهللادالوأنوكنأىلع
.مهتجاجلالمهتباجتساو

رهظيفمهتباجتسانعئطبييأْمِهْيَلَعٌلِّـهَمَتُمَوُهَو
مهميدقتنيبةدملالوطلمهخارصىلإتفتليالهنأمهل
ةلمرألاةأرملالطميضاقلاّنإمعن.اهلهللاةباجتساوةالصلا
نأعمكلذكهنأهبعشلرهظيهللاوًادصقاهفاصنإىبأوًاهرك
سيلوهًاليوطًاتقوناسنإللرهظيامنألهفالخبرمألا
الهتبحموهتمكحبابسألكلذفلهمتنإوهللادنعكلذك
.انتابلطهتهاركل

ُنْبٱَءاَجىَتَمْنِكٰلَو!ًاعِيَرسْمُهُفِصْنُيُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأ«٨
.»؟ِضْرَألٱَىلَعَناَميِإلٱُِدَجيُهَّـلَعَلَأ،ِناَسْنِإلٱ
٣:٨سرطب٢و١٠:٣٧نييناربع

.يتأيامديكأتلوكشلكعفرلْمُكَلُلوُقَأ
ًاقفاومكلذىرياملوأيفيأًاعِيَرسْمُهُفِصْنُيُهَّـنِإ
يكلمزلياممرثكأةّيلبلاةطوبيفيحيسملايقبُيالوهف
رزاعلةلئاعىلعهلهمتيفحيسملاىرجاذهىلعو.هصحمي
يفنوبذعتيهذيمالتهكرتيفو)١١:٦انحوي(اينعتيبيف
عبارلاعيزهلايفالإمهتدعاسملتأيملوليللارثكأرحبلا
.)٢٥و١٤:٢٤ىّتم(

نباءيجمىلعمالكلاقبسِناَسْنِإلٱُنْبٱَءاَجىَتَم
انهركُذو.)٣٧-١٧:٢٤ص(رارشألاةنونيدلناسنإلا
ةنونيدلريخألاهئيجمىلإةراشإلارثكأو.ًاضيأرايخألاةاجنل
تقوىلإتقونمحيسملاءيجمىلعًاضيأهلمححصيوملاعلا
.ةمثألابقاعيوراربألايجنيلهحورب

هيلإراشملاناميإلاِضْرَألٱَىلَعَناَميِإلٱُدَِجيُهَّـلَعَلَأ
هللابعشلعجييذلاوهوةالصلاةيلعافبوهللاابناميإلاوه
نأىلإةراشإلاؤسلااذهيفو.نولميالونيحلكنولصي
نممهبيصياملهبعشدنعًاناميإهنايتإدنعدجيالحيسملا
ىلعبجيناكهنأىلإةراشإ»نكلو«هلوقيفو.لزاونلا
يفامىلإًارظنةالصلاةيلعافيفاوكشيالنأهللابعش
.هتباجتساديكوتنملثملااذه

وهنيراتخملاىلعرطخلانألاؤسلااذهىنعمةصالخو
.مهايإهللافاصنإمدعالةالصلاةيلعافبهناميإفعض

١٤ىلإ٩عراشعلاويسيرفلالثم

َنوُرِقَتَْحيَو،ٌراَرْبَأْمَُّـهنَأْمِهِسُفْنَأِبَنيِقِثاَوٍمْوَقِلَلاَقَو«٩
ملٱاَذٰهَنيِرَخآلٱ

.»َلَثَْ
١٦:١٥و١٠:٢٩ص

تناكوةالصلايفعضاوتلابوجوميلعتلثملااذهةياغ
.اهيلعرارمتسالاواهيفحاحلإلابوجوقباسلالثملاةياغ

نيذلاضعبنأحيسملاىأرْمِهِسُفْنَأِبَنيِقِثاَوٍمْوَقِل
هللاةمحرىلعالمهصالخلمهربىلعاولكتاهلوحاوعمتجا
لعلو.ةينيدلاءايربكلاىلإدوقيكلذوحيسملاربىلعالو
هذهىلإليملانييقيقحلاهذيمالتضعبيفىأرحيسملا
نييسيرفلاخيبوتدصقولو.اهنملثملااذهبمهرذحفءايربكلا
ًاقئالهلعفامناكمهنمناسنإلثممهلبرضيملطقف
.ًاربخلبًالثمكلذناكامومهداقتعابسحًاحودممو
يتاذلاربلاىلعلاكتالاىلإنولئامسانلالكنأقحلاو
.لكللعفانلثملاكلذف

مهنمًاربلقأمهوربتعانيذلايأَنيِرَخآلٱَنوُرِقَتَْحيَو
.هريغراقتحاىلإاهبحاصدوقتسفنلابةقثلاف

هلٱَىلِإاَدِعَصِناَناَسْنِإ«١٠
َْ

لَصُيِلِلَكْي
ِّـ
ٌِّيسيِّـرَفٌدِحاَو،اَي

.»ٌراَّـشَعُرَخآلٱَو

ْهلٱَىلِإاَدِعَص
َ

ناكوةالصللداتعملاناكملايأِلَكْي
راديهوهرّودأىدحإهيفةالصلالحمو.ةنيدملانمىلعأ
.)٢١:١٢ىّتمحرشلارظنا(ءاسنلا

سوقطظفحيفنيرويغنويسيرفلاناكٌِّيسيِّـرَفٌدِحاَو
ةحيبقلااياطخلانيلزتعمرهاظلايفةيبدألالامعألاونيدلا
مهوبنذمهبولقماثآباورعشيملوًاراربأمهسفنأاوربتعاكلذلو
.)٣:٢٧ىّتمحرشلارظنا(هللامامأ

مهسفنأريربتءاجرنيراشعللنكيملٌراَّـشَعُرَخآلٱَو
رظنا(ةرهاظلامهتريسبالوةنايدلاسوقطظفحبهللامامأ
.)٩:١٠و٥:٤٦ىّتمحرشلا

لٱاَّـمَأ«١١
ْ
يفِّـيلَصُيَفَقَوَفُِّيسيِّـرَف اَنَأَّـمُهللَا:اَذَكٰهِهِسْفَنِ

خلٱِساَّـنلٱيِقاَبَلْثِمُتْسَلِّـينَأَكُرُكْشَأ
ْ
َنيِِملاَّـظلٱَنيِفِطَا

لٱاَذٰهَلْثِمَالَو،ِةاَنُّزلٱ
ْ

.راَّـشَع
٣:١٧ايؤرو٥٨:٢و١:١٥ءايعشإ١٣٥:٢رومزم

يفدوهيلاهداتعايذلافوقولاَفَقَوَفُِّيسيِّـرَفْلٱاَّـمَأ
٦:٥ىّتمو٦:١٢مايأ٢و٨:٢٢كولم١(ةالصلا
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عضاوتلاةياغراهظإنوديرينيحاوناكو.)١١:٢٥سقرمو
٦:١٠لاينادو٦:١٣مايأ٢(نوعكريوأنوثجيحاحلإلاوأ
.)٢١:٥و٢٠:٣٦و٩:٤٠لامعأو

ىلإرظنلابالةالصهاتأامنأهداقتعاىلإرظنلابِّـيلَصُي
.هللاهآرام

تناكولةالصللةنسحةءادبمالكلااذهَكُرُكْشَأاَنَأ
هركشلعجنأبأطخأهنكلريغللرييعتمدعوعضاوتبةنرتقم
.هلئاضفبهراختفالةليسو

ىلإملاعلالهأمسقِساَّـنلٱيِقاَبَلْثِمُتْسَلِّـينَأ
يفريملويناثلامسقلاسانلارئاسولوألامسقلاوهنيمسق
عوضومناكورشلاىوسهريغيفريملوحالصلاالإهسفن
.هسفنربهللاهركش

ًاماسقأهريغسانلامسقةاَنُّزلٱَنيِِملاَّـظلٱَنيِفِطاَْخلِٱ
ريغلااياطخىرينأهنكمأف.مهماثآفونصىلإرظنلاب
هسفنساقولف.هماثآنمةدحاوريملهنكلواهنلعيو
ىلصلرارشألاباهسيقينأنمًالدبةسدقملاهللاةعيرشب
ءزهلانمًالدبونحلابرارشألاىلإرظنولو.كلذنمنسحأ
.هتالصتنسحل

راشعلاكلذيسيرفلاىأرِراَّـشَعْلٱاَذٰهَلْثِمَالَو
مهركذنيذلاةاطخلالاثمهنأكهبسحفلكيهلاىلإًالخاد
اهركذوًابسىضماميفهلئاضفددعدقناكو.مهنمرشو
.ًاباجيإانه

يفِْنيَتَّـرَمُموُصَأ«١٢ .»ِهيِنَتْقَأاَمَّـلُكُِّـرشَعُأَو،ِعوُبْسُألٱِ

يفِْنيَتَّـرَمُموُصَأ ةلفانًالامعألمعهنأركتفاِعوُبْسُألٱِ
مويوهوةنسلايفدحاوموصبالإدوهيلارمأيملىسومنأل
ةيقبكماصهنكل)٢٩:٧ددعو١٦:٢٩نييوال(ةرافكلا
نينثألايأعوبسألكنمسماخلاويناثلامويلانييسيرفلا
.)٦:١٦ىّتمحرشلارظنا(سيمخلاو

رامثأرشعيهةعيرشلابيلاطمِهيِنَتْقَأاَمَّـلُكُِّـرشَعُأَو
وهامنإو)٢٧:٣٠نييوالو١٨:٢١ددع(مئاهبلاولقحلا
ىّتم(نومكلاوثّبشلاوعنعنلاىتحهتاينتقمرشعلكمدق

موصلااوربتعاوهلًانويدمهللالعجكلذبو.)٢٣:٢٣
.سومانلالقثأنممظعأروشعلاءاطعإو

:ثالثيسيرفلاةالصصئاقنو
ركذبىفتكاهنإفةئيطخلابفارتعاهتالصيفسيلهنإ.١

.صالخللاهيلعلكتاوةلفانلاهلامعأوهلئاضف
.هنمًائيشبلطيملوهللاىلإهجايتحاباهيفرعشيملهنإ.٢
يتاذلاهربلعجهنإفعضاوتلانمءيشاهيفسيلهنإ.٣

.راختفالاوءايربكلاعوضوم

لٱاَّـمَأَو«١٣
ْ

َعَفْرَيْنَأُءاَشَيَال،ٍديِعَبْنِمَفَقَوَفُراَّـشَع
يِنَْمحْرٱَّـمُهللٱ:ًالِئاَقِهِرْدَصَىلَعَعَرَقْلَب،ِءاَمَّـسلٱَوْحَنِهْيَنْيَع
خلٱاَنَأ

ْ
.»ئِطَا

ةيقبنعويسيرفلانعًاديعبناكيأٍديِعَبْنِمَفَقَوَف
ىلعًاليلدكلذناكو.سدقملانعولكيهلايفنيدجاسلا
.هاياطخبهروعشوهعضاوت

هقارطإناكِءاَمَّـسلٱَوْحَنِهْيَنْيَعَعَفْرَيْنَأُءاَشَيَال
هنأدقتعاىتحهللامامأهتءانادبهروعشوهلجخىلعًاليلد
اذهو.ىلاعتهسدقنكسمىلإهينيععفرينأقحتسيال
يِٰهلِإاَيَعَفْرَأْنَأْنِمىَزْخَأَوُلَجْخَأِّـينِإَّـمُهللٱ«ارزعلوققفو
اَنَماَثآَو،اَنِسوُؤُرَقْوَفْتَرُثَكْدَقاَنَبوُنُذَّـنَأل،َكَوْحَنيِهْجَو
.)٩:٦ارزع(»ِءاَمَّـسلٱَىلِإْتَمَظاَعَت

هنزحطرفلةيجراخةمالعكلذناكِهِرْدَصَىلَعَعَرَق
.هسفنىلعهاوكشو)٢٣:٤٨ص(

ئطاخالهنأكهسفننعربعَئِطاَْخلٱاَنَأيِْنَمحْرٱ
حلاصالهنأكهسفننعربعيسيرفلاو.هاوسضرألاىلع
هتئيطخبهروعشىلإريشتانههتاملكو.هاوسضرألاىلع
ىلإهجايتحاوهقاقحتسامدعوهبلققاحسناوةيقيقحلاهتبوتو
.هللاةمحربهناميإواهلاونىلإهقوشوةرفغملا

:رومأةسمخنمراشعلاةالصةدوجرهظتو
.درجمباطخالءاعدهبىتأامنإ.١
اياطخىلإتفتليملفةيصخشلاهتاجاحهللالأسهنإ.٢

.هسفناياطخىلعرظنلارصقلبهريغ
.همثإبفارتعالابوعضاوتلابتنرتقاهتالصنإ.٣
.هللاةمحرىلعلكتاهنإ.٤
.طقفهيتفشنمالهبلقنمتناكهتالصنإ.٥

َّـنَأل،َكاَذَنوُدًارَّـَربُمِهِتْيَبَىلِإَلَزَناَذٰهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأ«١٤
.»عِفَتْرَيُهَسْفَنُعَضَيْنَمَو،ُعِضَّـتَيُهَسْفَنُعَفْرَيْنَمَّـلُك
٤:٦بوقعيو١٤:١١صو٢٣:١٢ىّتمو٢٢:٢٩بويأ
٦و٥:٥سرطب١و

نظنإوهلوقيامةحصلًاديكوتكلذلاقْمُكَلُلوُقَأ
.كلذفالخنوعماسلا

.هسفنناديذلاراشعلايأاَذٰه
.هتالصباجأوهيضرهللانأيأ.هللاءاضقبًارَّـَربُم

.هينيعيفًارابراصكلذلوهلرفغفهمحرينأىلاعتهلأسف

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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ريربتةّلعنأملعناننكلريربتلااذهببسركذيمللثملاو
.هتعافشوحيسملامدنمؤملابئاتلائطاخلا

ريمضلاةحارهللانملانراشعلانأانهىنعملالعلو
.هللانمنارفغلابروعشلانمجتانلاحرفلاو

ملهنأىنعملاو.هسفنرربيذلايسيرفلايأَكاَذَنوُد
بلطيملواهلقثبرعشيملهنألهيلعتيقبهاياطخفًائيشرربتي
لخادوهوناكامكساقهبلقولكيهلانملزنفاهترفغم
.هتالصلبقيملوهللاهضريملوهيلإ

تم(حرشلايفكلذىلعمالكلاقبسخلاَّـلُكَّـنَأل
هللاءاضقنكلهسفنيسيرفلاعفر.)١٤:١١صو٢٣:١٢
.هللاةمحرهتعفرفهسفنراشعلاعضوو.هعضو

١٧ىلإ١٥عمهايإهتكرابمولافطأللحيسملالوبق

طَألٱِهْيَلِإاوُمَّـدَقَف١٥«١٥،١٦
ْ

لَيِلًاضْيَأَلاَف
ْ

اَّـمَلَف،ْمُهَسِم
اوُعَد:َلاَقَوْمُهاَعَدَفُعوُسَياَّـمَأ١٦.ْمُهوُرَهَتْنٱُذيِمَالَّـتلٱُمُهآَر
َتوُكَلَمِءَالُؤٰهِلْثِِملَّـنَأل،ْمُهوُعَنْمَتَالَوَّـَيلِإَنوُتْأَيَدَالْوَألٱ
.»ِهللاٱ
سرطب١و١٤:٢٠سوثنروك١٠:١٣،١سقرمو١٩:١٣ىّتم
٢:٢

.)١٦-١٠:١٣سقرمو١٥-١٩:١٣ىّتم(حرشلارظنا
دالوأاومدقنيذلانأسقرموىّتمركذَلاَفْطَألٱ
ىلعاقولمهقلطألافطأمهنيبناكهنأيفبيرالوراغص
.ةضقانمالفعيمجلا

حلَا«١٧
ْ

ٍدَلَوَلْثِمِهللاٱَتوُكَلَمُلَبْقَيَالْنَم:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
.»ُهَلُخْدَيْنَلَف
١٠:١٥سقرم

.١٨:٣ىّتمحرشلارظنا

٣٠ىلإ١٨عينغلاسيئرلا

ملٱاَُّهيَأ:ٌسيِئَرُهَلَأَسَو١٨«٢٧-١٨
لَعُْ

ِّـ
اَذاَم،ُحِلاَّـصلٱُم

حلٱَثِرَألُلَمْعَأ
ْ
ِمل:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف١٩»؟َةَّـيِدَبَألٱَةاََي

َ
ِينوُعْدَتاَذا

ُفِرْعَتَتْنَأ٢٠.ُهللاٱَوُهَوٌدِحاَوَّـالِإًاِحلاَصٌدَحَأَسْيَل؟ًاِحلاَص
لٱ
ْ
ْمِرْكَأ.ِروُّزلٱِبْدَهْشَتَال.ِْقْرسَتَال.ْلُتْقَتَال.ِنْزَتَال:اَياَصَو
٢٢.يِتَثاَدَحُذْنُماَهُتْظِفَحاَهُّلُكِهِذٰه:َلاَقَف٢١.َكَّـمُأَوَكاَبَأ
َّـلُكْعِب.ٌْءَيشًاضْيَأَكُزِوْعُي:ُهَلَلاَقَكِلٰذُعوُسَيَعِمَساَّـمَلَف
لٱَىلَعْعِّـزَوَوَكَلاَم

ْ
يفٌزْنَكَكَلَنوُكَيَف،ِءاَرَقُف َلاَعَتَو،ِءاَمَّـسلٱِ

٢٤.ًاّدِجًاّيِنَغَناَكُهَّـنَأل،َنِزَحَكِلٰذَعِمَساَّـمَلَف٢٣.يِنْعَبْتٱ

ِلاَوْمَألٱيِوَذَلوُخُدََرسْعَأاَم:َلاَق،َنِزَحْدَقُعوُسَيُهآَراَّـمَلَف
َُرسْيَأٍةَرْبِإِبْقَثْنِمٍلََمجَلوُخُدَّـنَأل٢٥!ِهللاٱِتوُكَلَمَىلِإ
َنيِذَّـلٱَلاَقَف٢٦.!ِهللاٱِتوُكَلَمَىلِإٌّيِنَغَلُخْدَيْنَأْنِم
ملٱُْريَغ:َلاَقَف٢٧؟َصُلَْخيْنَأُعيِطَتْسَيْنَمَف:اوُعِمَس

ِعاَطَتْسُْ
.»ِهللاٱَدْنِعٌعاَطَتْسُمِساَّـنلٱَدْنِع
ةينثتو١٦ىلإ٢٠:١٢جورخ،١٠:١٧سقرمو١٩:١٦ىّتم
:٣يسولوكو٦:٢سسفأ،١٣:٩ةيمورو٢٠ىلإ٥:١٦
لاثمأ،٦:١٩سواثوميت١و١٩:٢١و٢٠و٦:١٩ىّتم،٢٠
٣٢:١٧ايمرإ٢٠:٢٣سقرمو١٩:٢٣ىّتمو١١:٢٨
١:٣٧صو١٩:٢٦ىّتمو٨:٦ايركزو

.٢٧-١٠:١٧سقرمو٢٦-١٩:١٦ىّتمحرشلارظنا
دوهيلاعمجمسيئرناكهنأحجرألا)١٨ع(ٌسيِئَر
هنأايورامهنإفسقرموىّتمةياورىلعاقولهدازاماذهو
ملاذهوهبحأعوسينأوعوسيىلإًايراجىتأًاباشناك
.اقولهركذي

طُبَلاَقَف٢٨«٣٠-٢٨
ْ

ٍْءَيشَّـلُكاَنْكَرَتْدَقُنْحَناَه:ُسُر
َهلَلاَقَف٢٩.َكاَنْعِبَتَو

ُ
حلٱ:ُم

ْ
َكَرَتٌدَحَأَسْيَلْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

ِتوُكَلَمِلْجَأْنِمًادَالْوَأْوَأًةَأَرْمٱِوَأًةَوْخِإْوَأِنْيَدِلاَوْوَأًاتْيَب
يفُذُخْأَيَوَّـالِإ٣٠،ِهللاٱ يفَو،ًَةريِثَكًافاَعْضَأِناَمَّـزلٱاَذٰهِ ِرْهَّـدلٱِ
حلٱِيتآلٱ

ْ
.»َةَّـيِدَبَألٱَةاََي

٤٢:١٠بويأ،٣٣:٩ةينثت،١٩:٢٧ىّتم

.٣٤-١٠:٣٢سقرمو٢٩-١٩:٢٧ىّتمحرشرظنا

٣٤ىلإ٣١عهتمايقوهتومبعوسيءابنإ

َهلَلاَقَوََرشَعْيَنْثالٱَذَخَأَو٣١«٣٤-٣١
ُ

ُنْحَناَه:ْم
ِءاَيِبْنَألٱِبٌبوُتْكَمَوُهاَمُّلُكُّمِتَيَسَو،َميِلَشُروُأَىلِإَنوُدِعاَص
،ِهِبُأَزْهَتْسُيَو،ِمَمُألٱَىلِإُمَّـلَسُيُهَّـنَأل٣٢،ِناَسْنِإلٱِنْبٱِنَع
يفَو،ُهَنوُلُتْقَيَو،ُهَنوُدِلَْجيَو٣٣،ِهْيَلَعُلَفْتُيَوُمَتْشُيَو لٱِ

ْ
ِمْوَي

َناَكَو،ًائْيَشَكِلٰذْنِماوُمَهْفَيْمَلَفْمُهاَّـمَأَو٣٤.ُموُقَيِثِلاَّـثلٱ
.»َليِقاَماوُمَلْعَيَْملَو،ْمُهْنَعًىفُْخمُرْمَألٱاَذٰه
،١٠:٣٢سقرمو١٨و٢٠:١٧و١٧:٢٢و١٦:٢١ىّتم
انحويو٢٣:١صو٢٧:٢ىّتم،٥٣ءايعشإو٢٢رومزم
:٩و٢:٥٠صو١٩:٣٢سقرم،٣:١٣لامعأو١٨:٢٨
١٢:١٦و١٠:٦انحويو٤٥

.٣٤-١٠:٣٢سقرمو١٩-٢٠:١٧ىّتمحرشلارظنا
.نأشلااذهبةثلاثعوسيءابنإاذه

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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الإةرابعلاهذهركذيملِءاَيِبْنَألٱِبٌبوُتْكَمَوُهاَمُّلُك
٨و٢٢:٧و١٦:١٠رومزم(دوادءايبنألاءالؤهنمو.اقول
لاينادو)٩-٥٣:١ءايعشإ(ءايعشإو.)٤٩:١٥و١٦:١٨و
.)٩:٢٦لايناد(

ىنعملاو.اقولالإهركذيملاذه)٣٤ع(اوُمَهْفَيْمَلَف
يذلاو.تاملكلاكلتنمحيسملادصقاوكرديملمهنأ
نأشيفةيدوهيلامهئارآنمقبسامكلذنممهعنم
.حيسملا

هلعفوأهللادصقبالْمُهْنَعًىفُْخمُرْمَألٱاَذٰهَناَكَو
حيسملاتوكلمةقيقحيفةيويندلاةدسافلامهئارآبلب
ىنعممهفبلاغلايفبعصيهنأىلع.مهلوقعةظالغبو
.اهمامتلبقةءوبنلا

٤٣ىلإ٣٥عاحيرأيفىمعأءاربإ

ًاسِلاَجىَمْعَأَناَكاَحيِرَأْنِمََبَرتْقٱاَّـَملَو٥٣«٤٣-٣٥
جلٱَعِمَساَّـمَلَف٣٦.يِطْعَتْسَيِقيِرَّـطلٱَىلَع

ْ
:َلَأَسًازاَتُْجمَعَْم

َّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَيَّـنَأُهُوَربْخَأَف٣٧؟اَذٰهَنوُكَيْنَأىَسَعاَم
ُهَرَهَتْنٱَف٣٩.!يِنَْمحْرٱَدُواَدَنْبٱُعوُسَياَي:َخََرصَف٣٨.ٌزاَتُْجم
ملٱ
َدُواَدَنْبٱاَي:ًاريِثَكَرَثْكَأَخََرصَفَوُهاَّـمَأ،َتُكْسَيِلَنوُمِّـدَقَتُْ
ََبَرتْقٱاَّـَملَو.ِهْيَلِإَمَّـدَقُيْنَأَرَمَأَوُعوُسَيَفَقَوَف٤٠.يِنَْمحْرٱ
.َِرصْبُأْنَأ،ُدِّـيَساَي:َلاَقَف٤١؟َكِبَلَعْفَأْنَأُديِرُتاَذاَم:ُهَلَأَس
يفَو٤٣.َكاَفَشْدَقَكُناَميِإ.ِْرصْبَأ:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف٤٢ حلٱِ

ْ
ِلَا

اوُحَّـبَساْوَأَرْذِإِبْعَّـشلٱُعيَِمجَو.َهللاٱُدِّـجَمُيَوُهَوُهَعِبَتَو،ََرصْبَأ
.»هللاٱ
٥:٢٦ص،١٧:١٩ص١٠:٤٦سقرموخلا٢٠:٢٩ىّتم
١١:١٨و٤:٢١لامعأو

.٥٢-١٠:٤٦سقرمو٣٤-٢٠:٢٩ىّتمحرشلارظنا
ىلعينانويلالصألالدي)٣٥ع(اَحيِرَأْنِمَبََرتْقٱاَّـَملَو

ًابهاذوأاهيلإًالبقمهنوكنعرظنلاعطقباحيرأبرقناكهنأ
»اَحيِرَأْنِمَنوُجِراَخْمُهاَميِفَو«هلوقبكلذىّتمدّيقو.اهنع
مويحابصيفتناكةثداحلاكلتنأحجرألاف)٢٠:٢٩ىّتم(
اكزتيبيفةليللاعوسيىلعتّضقتنأدعبةعمجلا
ىّتمةراشبحرشيفاهيلعمالكلارمفاحيرأامأو.كلانه
.ميلشروأىلإةيريبنمقيرطلاىلعتناكو.)١٠:١٩ىّتم(

سواميترابىمعألااذهمسانأسقرمركذىَمْعَأ
.قيفرهلناكهنأىّتمركذو

ركذيمل)٤٣ع(َهللاٱاوُحَّـبَساْوَأَرْذِإِبْعَّـشلٱُعيَِمجَو
.اقولىوساحيرلهأيفةزجعملاهذهريثأت

رشععساتلاحاحصألا

١٠ىلإ١عراشعلااكز

يفَزاَتْجٱَوَلَخَدَّـمُث«١ .»اَحيِرَأِ

ىلإحيسملانايتإنيبتناكيتلاثداوحلالكمعياذه
.ةعمجلامويحابصهجورخوسيمخلاموياحيرأ

ىّتم(حرشلايفةنيدملاهذهىلعمالكلامدقتاَحيِرَأ
٢٠:٢٩(.

لِلٌسيِئَرَوُهَو،اَّـكَزُهُمْسٱٌلُجَراَذِإَو«٢
ْ

َناَكَوَنيِراَّـشَع
.»ًاّيِنَغ

يفتثدحيتلاثداوحلاىدحإةءادباذهٌلُجَراَذِإَو
تثدحاهنأحجرألاو.ىلوألاةيآلايفروكذملانامزلاءانثأ
اهركذينأاقولراتخالوهجمببسلواميطنباءاربإلبق
.هدعب

مسالااذهركُذوٌيكزهانعموياكزيناربعلايفوهاَّـكَز
ايمحن(يبسلادعبميلشروأىلإلبابنماوعجرنيذلانيب
.٩عنمرهظيامكيدوهيوهو)٧:١٤

ةيزجلاةعمجوأروشعلاةابجيأَنيِراَّـشَعْلِلٌسيِئَر
ةعضاخةمأمهنوكرابتعابدوهيلاىلعنوينامورلااهبرضيتلا
هتيدأتبةروكلاكلتيفاهلكروشعلانمضاكزلعلو.مهل
ًالدععاطتساامبعشلانمذخأيلةموكحللًانيعمًالام
حرشلايفنيراشعلاىلعمالكلارمدقو.ًاروجوأناك
.)٩:١و٥:٤٦ىّتم(

ًارابجإبعشلانمهذخأامهانغةلعلعلًاّيِنَغَناَك
حيسملالوقانههايإاقولركذببسنألمتحيو.هقحقوف
هلوقو»ِهللاٱِتوُكَلَمَىلِإِلاَوْمَألٱيِوَذَلوُخُدََرسْعَأاَم«ًاقباس
ملٱُْريَغ«

١٨:٢٤ص(»ِهللاٱَدْنِعٌعاَطَتْسُمِساَّـنلٱَدْنِعِعاَطَتْسُْ
.ريخألالوقللًاتابثإاكزربخبىتأف.)٢٧و

جلٱَنِمْرِدْقَيَْملَو،َوُهْنَمَعوُسَيىَرَيْنَأَبَلَطَو«٣
ْ

،ِعَْم
لٱَريِصَقَناَكُهَّـنَأل

ْ
.»ِةَماَق

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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يفبغرفهتازجعمأبنوديدجلايبنلاتيصاكزعمس
بحأهللانكل.هدصقاملكناككلذلعلو.هدهاشينأ
.هسفنصالخىلإةليسوةدهاشملايفهتبغرلعجينأ

وهوهارينأًالوأدهتجااكزنأىلعانهلديمالكلاو
.عطتسيملفعمجلانيب

َناَكُهَّـنَأل،ُهاَرَيْيَكِلٍةَزْيَّـُمجَىلِإَدِعَصَوًامِّـدَقَتُمَضَكَرَف«٤
.»َكاَنُهْنِمَّـرُمَيْنَأًاعِمْزُم

مدعوهداهتجاىلععطاقليلداذهًامِّـدَقَتُمَضَكَرَف
سانلالمحهلعفامنألمتحيو.عناومللهدصقنعهئانثنا
.هبءزهلاىلع

ةرجشيهو.ركذلانيتلابةغللابتكاهترسفٍةَزْيَّـُمج
النصغلاقاسىلعأشنيونيتلارمثهبشياهرمثةميظع
اهتيقفانوصغلاةيناديهوتوتلاقروهبشياهقرووهعورف
.اهيلعدوعصلاكلذبلهسيفًابيرقت

ملٱَىلِإُعوُسَيَءاَجاَّـمَلَف«٥
َلاَقَو،ُهآَرَفُقْوَفَىلِإَرَظَن،ِناَكَْ

لٱَثُكْمَأْنَأيِغَبْنَيُهَّـنَأل،ْلِزْنٱَوِْعْرسَأ،اَّـكَزاَي:ُهَل
ْ
يفَمْوَي ِ

.»َكِتْيَب

همسااوركذةزيمجلاىلعاكزاوأرنيذلاسانلالعل
جاتحيالاكزبلقفرعيذلاحيسملانأىلعحيسملامامأ
ليئانثنفرعامكهفرعهنأنكميفهمسابهربخينمىلإ
.)١:٤٨انحوي(

اذهو.ةفايضللهسفنحيسملاضرعةديحولاةرملاهذهو
حيسملالأسيملو.)٣:٣٠ايؤر(ايؤرلارفسيفهتوعدقفو
لوبقلةقفاومتيبلاكلذلاوحألهوتيبهللهاكز
بلطيملو.هبلقفطاوعوهتيبلاوحألكفرعهنألفيضلا
نأراتخالباحيرأةنهكوأنيينابرلادحأتويبيفتيبينأ
هببيحرتللًادادعتساهبلقيفىأرذإاكزتيبيفتيبي
ْيَكِلَءاَجْدَقِناَسْنِإلٱَنْبٱ«هلوقلًاقفوهسفنصلخينأدارأو
طَي
ْ

لَُخيَوَبُل
ِّـ

ةياغلاهذهلثملو.)١٠ع(»َكَلَهْدَقاَمَص
.)٤صوي(ةيرماسلاةأرملابطاخ

.»ًاحِرَفُهَلِبَقَوَلَزَنَوَعَْرسَأَف«٦

.عوسيهبطاخامدنعاكزذخأبجعلانأيفبيرال
نأهبلطبحيسملالزانتفيبنلاكلذهخبوينأعقوتهلعلو

هلعجفهلًافرشحيسملاةفايضبسحفهيفرثأًافيضهلبقي
.هبلقيفةبحملاوناميإلابهلبقامكهتيبيفًاحرفهلبقيكلذ

جلٱىَأَراَّـمَلَف«٧
ْ

َلَخَدُهَّـنِإ:َنيِلِئاَقاوُرَّـمَذَتَكِلٰذُعيَِم
.»ٍئِطاَخٍلُجَرَدْنِعَتيِبَيِل
٥:٣٠صو٩:١١ىّتم

.هذيمالتالهلقفارملاعمجلااورمذتنيذلااوُرَّـمَذَت
حيسملالزنينأبوجواومعزفدوهيلانمعمجلاكلذناكو
ًاهوركمناكراشعلانألراشعدنعالنييسيرفلادحأدنع
.)١٥:٢و٥:٣٠ص(مهيدل

نايبنعاوتكسامممألانماكزناكولٍئِطاَخٍلُجَر
ولًاماعطهدنعحيسملالكأينأليحتسملانمناكو.كلذ
.ةيدوهيلاننسلاًاظفاحناكحيسملانألممألانمناك
سوقطلابنولابياونوكيملنيراشعلانألًائطاخدوهيلاهاعدو
.»ًاراب«ناسنإلااهظفحلعجييتلاخويشلاديلاقتوةيدوهيلا
ةاطخلاةلمجنممهورتبعافمهيدلةهوركممهلامعأتناكو
.مهلًارييعت

َفْصِنيِطْعُأُّبَراَياَنَأاَه:ِّـبَّـرلِلَلاَقَواَّـكَزَفَقَوَف«٨
لِلِيلاَوْمَأ

ْ
َةَعَبْرَأُّدُرَأٍدَحَأِبُتْيَشَوْدَقُتْنُكْنِإَو،ِنيِكاَسَم

.»ٍفاَعْضَأ
ليئومص٢و١٢:٣ليئومص١و٢٢:١جورخ،٣:١٤ص
١٢:٦

ثدحهلعلوهتيبيفناككلذنأحجرألااَّـكَزَفَقَوَف
هللاهريقوتوهمزعتابثىلعةلالدهفوقوناكو.ءاشعلادنع
.دهعتيوهلرذنيوهو

عمهنأىلعحضاوليلداذهِيلاَوْمَأَفْصِنيِطْعُأ
مركينأبوجوبرعشهنأىلعوهلاملًادباعهبلقنكيملهانغ
ةمعنللًاركشًاضيأكلذلعفو.ًاريخهبعنصيوهلامبهللا
يفهتمعنلعفوهتيبىلإحيسملانايتإباهيلعلصحيتلا
.هبلق

عجاريهنأكلذبدعوخلاُتْيَشَوْدَقُتْنُكْنِإَو
ًائيشهنمسلتخانمىلعدريوقيقدتلابةيضاملاهلامعأ
هبلطتامىلعديزياذهو.فاعضأةعبرأرابجإلاوأعادخلاب
ىلعةدايزسمخلاىوسبلطتالةعيرشلانألةعيرشلا
.)٧و٥:٦ددع(ًاعربتهبنذببنذملافرتعااذإسلتخملا
هيلعضبُقمثاهبفرصتوةميهبناسنإلاقرساذإنكلو
.)٢٢:١جورخ(قرسامفاعضأةعبرأيدؤينأربجأف
نينثابهيلعضّوعهيدينيبًايحقورسملادجُواذإنكلو
قدصىلعًاناهربناكاكزهبىتأامف.)٢٢:٤جورخ(

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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سلتخملاوأقورسملادريملوهتيطخبفرتعاولو.هتبوت
لكىلعًابجاونوناقلااذهلازيالو.ًاثبعهتبوتتناكل
.نآلاةبوتلانوعدينيذلا

لٱ:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٩
ْ
لٱاَذِٰهلٌصَالَخَلَصَحَمْوَي

ْ
ْذِإ،ِتْيَب

.»َميِهاَرْبِإُنْبٱًاضْيَأَوُه
١٣:١٦ص،٣:٧ةيطالغو١٦و١٢و٤:١١ةيمور

ِهلٌصَالَخَلَصَح
ٰ

سفنتددجتهنألِتْيَبْلٱاَذ
صالخلالخدأوتيبلاكلذحيسملالخدف.تيبلابحاص
.ًاعمصالخلاوصلخملاراشعلالبقوهعم

اورمذتنيذلاىلعدراذهَميِهاَرْبِإُنْبٱًاضْيَأَوُهْذِإ
نألاقف.)٧ع(ئطاخلجروهواكزتيبلخدهنألهيلع
يعيبطلالسلستلابميهاربإنباوهًائطاخناكنإواكز
دحاواليدوهيهنألهلمدقينأقيليفٌالوأدوهيللصالخلاو
رهظأهنأوهوناثببسلهلمدقينأنسحيو.ممألانم
.هدحومدلابالقحلاوناميإلابميهاربإنباهنألمعلاب

طَيْيَكِلَءاَجْدَقِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«١٠
ْ

لَُخيَوَبُل
ِّـ

اَمَص
.»َكَلَهْدَق
١٨:١١و١٥:٢٤و١٠:٦ىّتم

اكزتيبهلوخدلهيلعنيرمذتملليناثباوجاذه
دقوةكلاهلاهسفنصلخييكلهتيبلخدهنأوهوئطاخلا
.١٠-١٥:٣صحرشيفةيآلاهذهىلعمالكلاقبس

:دئاوفعبرأةثداحلاهذهنمانلو
ًاملاظًاينغًاراشعتلعجاهنإفةيهلإلاةمعنلاةوق:ىلوألا·

.ًانمؤمًاميركًايحيسم
نمهنإف.ةميظعجئاتنةفيفطرومأنمجتنتهنإ:ةيناثلا·

هدوعصوراموهوحيسملاةدهاشميفناسنإلاكلذةبغر
.هتيبليدبألاصالخلاجتنةرجشلاىلع
راشعلاكلذهرايتخابهتمحروهتبحموحيسملالزانت:ةثلاثلا·

.هتمحرلءانإ
.هلامعأبهددجتةحصنهربيًاقحدّدجتنمنإ:ةعبارلا·

٢٧ىلإ١١عءانمألاةرشعلالثم

َناَكُهَّـنَأل،ًالَثَمَلاَقَفَداَعاَذٰهَنوُعَمْسَياوُناَكْذِإَو«١١
ْنَأٌديِتَعِهللاٱَتوُكَلَمَّـنَأَنوُّنُظَياوُناَكَو،َميِلَشُروُأْنِمًابيِرَق
يفَرَهْظَي حلٱِ

ْ
.»لَا

١:٦لامعأ

نمانهركُذامنأحجرألاواكزلعوسيهلاقاميأاَذٰه
.ريثكنمًاليلقناكهلعوسيباطخ

.قباسلاهلوقىلعدازيأَداَع
رشعلالثمهوجولاضعبيفهبشيلثملااذهًالَثَم

)٣٦-١٣:٣٤سقرمو٣٠-٢٥:١٤ىّتم(تانزولا
.اهنمةسمخركذنهوجوةدعيفهنعفلتخيو
يفميلشروأيفعوسيهبرضتانزولالَثمنإ:لوألا·

عوبسألايفاحيرأيفهبرضءانمألالَثمو.هبلصعوبسأ
.هلبقيذلا
هديبعىلعهلاومأعزوًاناسنإ«تانزولالَثميفنإ:يناثلا·

ةضفناكنإمهيلعهعزوامةميقتناكو»اهباورجتيل
ةريل٤٨٠٠٠وحنًابهذناكنإوةيزيلكنإةريل٢٠٠٠وحن
ًاكلمبلطيلبهذًاريمأءانمألالثميفنإو.كلذك
ةلمجتناكولاملانمًاليلقهديبعنملكلكرتوهسفنل
ىتأوةيزيلكناةريلنيتسىلعديزتالعيمجللهكرتام
.مهتنامألًاناحتماكلذ
وهامذخأتانزولالثميفديبعلانمالكّنأ:ثلاثلا·

نممهنموتانزورشعذخأنممهنمفهتقاطردقىلع
ذخأدبعلكءانمألالثميفنكلو.خلاًامسخذخأ
.ًانم
هنكلوديبعلاىوستانزولالثميفركذيملهنأ:عبارلا·

.ًاضيأءادعألاءانمألالثميفركُذ
هذيمالتميلعتلوألالثملانمحيسملاةياغنإ:سماخلا·

ءطبوةليوطلامهديسةبيغيفداهتجالاوةنامألابوجو
النأبعشلالكميلعتيناثلانمهتياغوةبساحملاموي
ةبساحملاةيفيكولاحلايفهللاتوكلمءيجماوعقوتي
.هئيجمتقو

وأتاعاسعبسوحنيأَميِلَشُروُأْنِمًابيِرَقَناَك
.احيرأيفذئتقوناكهنألًاليمنيرشع

قفاريذلاعمجلاعقوتخلاٌديِتَعِهللاٱَتوُكَلَمَّـنَأ
لكىلعلاحلايفبلغيحيسملانأًاضيأهذيمالتوحيسملا
ميقينأوةينامورلاةموكحلااميسالوةيدوهيلاةمألاءادعأ
لكنأوهتكلممةدعاقميلشروأيفًادجمموًارهاظهتوكلم
كشوىلعحيسملاكلمنأشيفسدقملاباتكلاتاوبن
ميلشروأىلإهدوعصةياغنأاونظو.ىنعملارهاظبمامتإلا
اهلعفيتلاتازجعملاراظتنالااذهةلعو.كلذزاجنإذئنيح
يضميهنأو.إطخلاكلذلًاحالصإلثملااذهبملكتف.حيسملا
داهتجالابجيهنأو.دجملابهنالعتسالبقليوطنامزمهيلع
ع(ةيمواقملراذنإًاضيأهيفو.نورظتنيمهوبرلاةمدخيف
١٤:٢٧(.
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جلٱُفِيَرشٌناَسْنِإ:َلاَقَف«١٢
ْ
ٍةَديِعَبٍةَروُكَىلِإَبَهَذِسْنِ

لُمِهِسْفَنِلَذُخْأَيِل
ْ

.»َعِجْرَيَوًاك
١٣:٣٤سقرمو٢٥:١٤ىّتم

هسفنىلإاذهبحيسملاراشأِسْنِْجلٱُفيَِرشٌناَسْنِإ
.يدمرسلاهللانباوميهاربإنبادوادنباوهو

ثداوحلالثمًاريثكعقوخلاةَديِعَبٍةَروُكَىلِإَبَهَذ
يفنكيملريبكلاسدوريهفةينامورلاةكلمملامايأيفةروكذملا
ةيمورىلإبهذوةيدوهيلايفةيلاعبتسيلةفيظوىوس
ةيدوهيلاىلعًاكلمكلانهسوتانسلاهنيعفةكلمملاةدعاق
تومدعبسواليخرأهنباكلذكو.نطوتساوكلموداعف
روطاربمألالأسيوةيمورىلإبهذينأرطضاهيبأ
هيلإراشملاو.هابأفلخينأعيطتسيىتحكلملاسطسغوأ
ىلإبهذينأحيسملادصقانهةديعبلاةروكلاىلإباهذلاب
)١٢:١سقرمو٢٥:١٤و٢١:٣٣ىّتميفلاقامك(ءامسلا
ًارهاظكلمييكلهعوجرلبآلاهنيعيذلاتقولارظتنيل
اهانتقايتلاةكلمملاشرعىلعبابرألابروكولملاكلم
١٧:٤ايؤر(يفليقامو)١٦:١٦انحوي(يفهلوققفوهمدب
ىَرَناَنْسَلَنآلٱاَنَّـنَأَىلَع«ٌكلمحيسملاّنإمعن.)١٩:٦و
لٱ
ْ

النأبجيكلذلف.)٢:٨نييناربع(»ُهَلًاعَضُْخمُدْعَبَّـلُك
.مويلاهدجمتعقوتن

َلاَقَو،ٍءاَنْمَأَةََرشَعْمُهاَطْعَأَوُهَلٍديِبَعَةََرشَعاَعَدَف«١٣
َهل
ُ

.»ِيتآىَّـتَحاوُرِجاَت:ْم
٤٥:١٢لايقزح

.نيعمددعالاهلكنويحيسملاكلذنمدوصقملا
.ًاشرغ٤٥٠وحنوأرانيدةئمانهانملاٍءاَنْمَأَةََرشَع

.هديسلهبحبريلهديبعنمدحاولكلًانمديسلاىطعأ
دنعءانمألابيثييكلمهتنامأناحتماكلذبديسلادصقو
نملكلبهوحيسملاكلذك.مهتيلوتومهماقمعفربهعوجر
سدقلاحورلاةمعنوقحلاةفرعمكةيحوربهاومهذيمالت
نيمألابيثينأدصقيوهوسانلاعفنيواهبهللادجمييكل
.ةيوامسلاتاكربلاب

ينوديزتلةنامأوداهتجابءانمألاهذهباوفرصتيأاوُرِجاَت
يفداهتجالابهذيمالتحيسملارمأيكلذك.اهحبربًاعفن
صالخوهللادجملهداصقممامتإيفةنامألاوهتمدخ
اوبهذاو«»ملاعلارونمتنأ«هلوقك»اورجات«هلوقف.سانلا
.»ممألاعيمجاوذملت

امأ.كمليلًاعيرسعجريناريمألاكلذعقوتَِيتآىَّـتَح
.دجملايفكلميلملاعلاةياهنيفًاضيأيتأينأدبالفعوسي

اهبرءيجمىلإةنيمأةدهتجمنوكتنأاهلكةسينكلاىلعف
.هتوممويىلإكلذكنوكينأانملكىلعو.ةيناث

ُهَءاَرَواوُلَسْرَأَف،ُهَنوُضِغْبُياوُناَكَفِهِتَنيِدَمُلْهَأاَّـمَأَو«١٤
.»اَنْيَلَعُكِلْمَياَذٰهَّـنَأُديِرُنَال:َنيِلِئاَقًةَراَفَس
١:١١انحوي

نيعماسلاضعبنمزيفةيدوهيلايفاذهلثمثدح
هيبأتومدعبكلملالأسيةيمورىلإسواليخرأبهذموي
رظنا(هقالخأءوسنوفرعياوناكذإدوهيلاف.سدوريه
ةيموريفًالاجرنيسمخنمةنجلاولسرأ)٢:٢٢ىّتمحرشلا
.مهدارمباوزوفيملمهنكلهكّلميالناسطسغوأنولأسي
هلوبقاوبأذإهايإدوهيلاةلماعمىلإانههمالكبحيسملاراشأو
امبأبنأو.هلتقاوبلطوهوضغبأوحيسملاوههنأرابتعاب
لعفأام«ًالئاقسطاليبمهلأسينيحدوهيلاهلوقيس
.»رصيقالإكلمانلسيلهبلصاهبلصا«مهلوقوهومككلمب

النيذلاةاطخلالكىلعقدصيدوهيلاىلعقدصامو
نأديرنال«مهبولقلوقتفهيلإمهوعدينيححيسملابنونمؤي
.»انيلعكلمياذه

ملٱَذَخَأاَمَدْعَبَعَجَراَّـَملَو«١٥
لُْ
ْ

ِهْيَلِإىَعْدُيْنَأَرَمَأ،َك
لٱَكِئَلوُأ

ْ
لٱُمُهاَطْعَأَنيِذَّـلٱُديِبَع

ْ
ُّلُكَرَجاَتاَمِبَفِرْعَيِل،َةَّـضِف

.»ٍدِحاَو

هذهثداوحىلإراشألثملااذهثداوحنمّرمام
دقو.يتآلاملاعلايفثدحيسامىلإريشتيتأياموضرألا
متهامثًاكلمعجرورمألاءايلوأنمهبرإفيرشلااذهغلب
هحبرامفرعيلهتبيغيفهديبعفرصتنعلاؤسلابًالوأ
.هتنامأوهداهتجاكلذبققحتيومهنملك

.»ٍءاَنْمَأَةََرشَعَحِبَرَكاَنَم،ُدِّـيَساَي:ًالِئاَقُلَّـوَألٱَءاَجَف«١٦

هدرفمبًاباسحيطعينألكنمبلُطُلَّـوَألٱَءاَجَف
.ضعبةنايخمهضعبةنامأرتستاليكلًاعممهبساحيملو

هنأبفرتعالبهللاملانأنيمألادبعلاِعّديملَكاَنَم
كانم«لباذكواذكتحبرانأًارختفملقيملو.هديسل
هداهتجاطرفبةداهشحبرلاةرفوفًائيشلعفيملوههنأك»حبر
.هتنامأوهمتكحو

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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لٱاَُّهيَأاَّـمِعِن:ُهَلَلاَقَف«١٧
ْ

ًانيِمَأَتْنُكَكَّـنَأل،ُحِلاَّـصلٱُدْبَع
يف لٱِ

ْ
لَف،ِليِلَق

ْ
لُسَكَلْنُكَي

ْ
.»ٍنُدُمَِرشَعَىلَعٌناَط

١٦:١٠صو٢٥:٢١ىّتم

نأنمدبالًانيِمَأَتْنُك...ُحِلاَّـصلٱ...اَّـمِعِن
كلذيعمسميفًادجةنسحتناكحيدملااذهتاملك
.دبعلا

يف هنإفًادجًاديهزناكهذخأيذلالاملانإِليِلَقْلٱِ
هداهتجاناحتمالًايفاكناكهنكلدحاوًانمىوسسيل
.هتنامأو

هلققحليزجباوثاذهٍنُدُمَِرشَعَىلَعٌناَطْلُس
.ةدافإلاوةداعسلاطئاسولكوىنغلاوةوقلاوفرشلا

يفنيمألايحيسملابيثيهللانأيحورلاكلذىنعمو
املكملعنالو.هقحتسياممرثكأةليزجةباثإريخألامويلا
هنأنقيتننكل»ندمرشعىلعناطلسلاب«حيسملاهدصق
.ريغللعفنلابابسأوةداعسلاوماركإلاودجمللديكوت
يتآلاملاعلايفنيمألادبعلاباوثنأكلذنمجتنتسنو
نألهللاةمدخيفلمعلاةرفووةعفنملاةدايزلةصرف
هجوةدهاشمىلعروصقمبسيلندمرشعىلعناطلسلا
.دبألاىلإهحيبستوهللا

َلِمَعَكاَنَم،ُدِّـيَساَي:ًالِئاَقِيناَّـثلٱَءاَجَّـمُث١٨«١٨،١٩
ِسَْمخَىلَعَتْنَأْنُكَو:ًاضْيَأاَذِٰهلَلاَقَف١٩.ٍءاَنْمَأَةَسَْمخ
.»نُدُم

كانم«هلوقبلوألادبعلاكعضاوتلايناثلادبعلارهظأ
.»لمع

هنمّلقأحبرهّنكللوألاذخأامردقذخأٍءاَنْمَأَةَسَْمخ
.كاذداهتجانمّلقأهداهتجاّنأك

ردقىلعهداهتجاردقبديسلامكحٍنُدُمِسَْمخَىلَع
نملقأهتاذيفًاميظعناكنإوهباوثف.كلذكهباثأوهحبر
اهلثمنملقأهريغةدافإوهتداعسبابسأولوألاباوث
هتنامأردقىلعءامسلايفيحيسملاباثُيكلذكو.كاذل
.ضرألاهذهىلعهللاةمدخيفهداهتجاو

َناَكيِذَّـلٱَكاَنَماَذَوُهُدِّـيَساَي:ًالِئاَقُرَخآَءاَجَّـمُث«٢٠
يفًاعوُضْوَميِدْنِع .»ليِدْنِمِ

نألةرشعلانمديبعةثالثةبساحمركذىلعلثملارصتقا
نمناكلهملعنالو.ةبساحملاةيفيكنايبلفاككلذ
.رثكأوأطقفًادحاوناخ

ءادعأنمناسنإلااذهنكيملَكاَنَماَذَوُهُدِّـيَساَي
نأىلعءانبهديسنمانملاذخأ.هديبعنمناكلبكلملا
.ديسلاكلذعفنلهبرجاتي

يفًاعوُضْوَم هديسعفنلًائيشانملابفرصتيملٍليِدْنِمِ
هتنامأوهتبحممدعلوأكلملانأشبهثارتكامدعوهلسكل
هسفنىلعانملاقفنيملهّنإمعن.ديسلاكلذعوجرهقيدصتو
.هنمبلطُياملكهدروهسبحبسحهنكلهعضُيملو

ُذُخْأَت،ٌمِراَصٌناَسْنِإَتْنَأْذِإ،َكْنِمُفاَخَأُتْنُكِّـينَأل«٢١
َحتَوْعَضَتَْملاَم

ْ
.»ْعَرْزَتَْملاَمُدُص

٢٥:٢٤ىّتم

نمهبلطبروهشمهنأبووههبنذلًارتسملظلابهديسمهتا
ىرجمةيراجانههتاملكو.هبلطينأهلقحالامهديبع
.٢٥:٢٤ىّتمحرشلايفاهيلعمالكلاقبسدقو.لثملا

لٱاَُّهيَأَكُنيِدَأَكِمَفْنِم:ُهَلَلاَقَف٢٢«٢٤-٢٢
ْ

ُدْبَع
ُدُصْحَأَو،ْعَضَأَْملاَمُذُخآ،ٌمِراَصٌناَسْنِإِّـينَأَتْفَرَع.ُريِّـِّـرشلٱ
،ِةَفِراَيَّـصلٱِةَدِئاَمَىلَعيِتَّـضِفْعَضَتَْملاَذاَمِلَف٢٣،ْعَرْزَأَْملاَم
لِلَلاَقَّـمُث٢٤؟ًابِرَعَماَهيِفْوَتْسَأُتْئِجىَتَمُتْنُكَف

ْ
:َنيِِرضاَح

ملٱُهْنِماوُذُخ
لٱُهَدْنِعيِذَّـلِلُهوُطْعَأَواَنَْ

ْ
.»ُءاَنْمَألٱُةََرشَع

٢١:١٢ىّتم،١٢:٣٧ىّتمو١٥:٦بويأو١:١٦ليئومص٢
٢٧و٢٥:٢٦و

.٢٨-٢٥:٢٦ىّتمحرشلارظنا
نالطبوهبنذوهلسكّنيبهلوقَكُنيِدَأَكِمَفْنِم

نألهديسعنقيملهريمضتّكسنإورذعلااذهو.هرذع
ًافوخةمدخلاكلتيتأينأهيلعناكفهتمدخبلطديسلا
الوٌفوخًانيمأهلعجيملف.هلةبحماهتأيملنإهاوعدىلعهنم
نويحيسممهنأنوعدينيذلاىلإكلذبحيسملاراشأو.ةبحم
سوفنومهسوفنعفنلمهليتلاطئاسولانولمعتسيالمهنكل
يزخبمهبقاعيومهبنذنلعيهللاافهللادجملومهريغ
.نارسخو

.ٍءاَنْمَأُةََرشَعُهَدْنِعُدِّـيَساَي:ُهَلاوُلاَقَف«٢٥

كلملامركنممهبجعتلٌراهظإنيعماسلانممالكلااذه
.ريثكبهمركأدقناكناسنإىلع

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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ُهَلَسْيَلْنَمَو،ىَطْعُيُهَلْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل«٢٦
.»ُهْنِمُذَخْؤُيُهَدْنِعيِذَّـلٱَف
٨:١٨صو٤:٢٥سقرمو٢٥:٢٩و١٣:١٢ىّتم

هرركهلعفببسكلملهبنيبيلثملاىرجمراجمالكاذه
صو٤:٢٥سقرمو٢٥:٢٩و١٣:١٢ىّتم(ًارارمحيسملا
.حرشلاعجارف)٨:١٨

،ْمِهْيَلَعَكِلْمَأْنَأاوُديِرُيَْملَنيِذَّـلٱَكِئَلوُأ،يِئاَدْعَأاَّـمَأ«٢٧
هباوُتْأَف .»يِماَّـدُقْمُهوُحَبْذٱَواَنُهَىلِإِْمِ

هومواقنيذلادوهيللباذعلااذهلثمسواليخرأىتأ
خيراتنمّنيبيامكمهيلعًاكلمنوكينأنمًاهنم
اذهيفهئادعأباقعىلإاذهبحيسملاراشأو.سوفيسوي
رئاسوأهرصعيفًاممأوأاوناكًادوهييتآلاملاعلايفوملاعلا
.راصعألا

:دئاوفينامثلثملااذهنمانلو
كلميلملاعلاةياهنيفحيسملايتأيفوسهنإ:ىلوألا·

.ًادجمم
.ةبساحمللهديبعلكهئيجملاحاوعديهنإ:ةيناثلا·
الوءانثتساالبًادحاوفًادحاوهديبعبساحيهنإ:ةثلاثلا·

ةسينكلالظبهماثآرتسينأدحألًاليبسكرتيالفةاباحم
.نيسيدقلاوأ
موييفناسنإلارومأنمهنعثحبياممهأنإ:ةعبارلا·

.هيلإلكُواميفهتنامأنيدلا
مهباسحنوطعيءانمألاحيسملامدخنإ:ةسماخلا·

لوقلًاقفوحيسملاةمعنىلإلضفلكنوبسنيوعضاوتلاب
.)٢:٢٠ةيطالغ(لوسرلاسلوب
اممرثكأًالعفوًالوقءانمألايزاجيحيسملانإ:ةسداسلا·

.اوروصتوأاوعقوت
ةمعنلانمهلكناكنإوءامسلاباوثنإ:ةعباسلا·

.هتنامأوناسنإلاداهتجافالتخابفونصلافلتخم
عمنوبقاعيحيسملاذيمالتنمءانمألاريغنإ:ةنماثلا·

نارسخلاولجخلامهبيصننوكيونيرهاجملاهئادعأ
.يدبألا

٤٠ىلإ٢٨عميلشروأىلإاحيرأنمحيسملادوعص

.»َميِلَشُروُأَىلِإًادِعاَصَمَّـدَقَتاَذٰهَلاَقاَّـَملَو«٢٨
١:٣٢سقرم

.اكزتيبيفهلاقامرثأىلعيأاَذٰهَلاَقاَّـَملَو
رفاسوتابوسيمخلامويكلانهىلإلصوهّنأحجرألاو
.جراخوهوسواميتنباينيعحتفوةعمجلامويحابصيف
عمميلشروأهغولبيفةبغرسانلالكقبسيأَمَّـدَقَت

:١٠سقرمحرشلارظنا(كانهتوملاومالآلاعقوتيناكهنأ
٣٢(.

لاق.مدق٣٤٠٠وحنباحيرأميلشروأولعتًادِعاَص
لٱَلْبَقَّـمُث«لوسرلاانحوي

ْ
تِسِبِحْصِف

ِتْيَبَىلِإُعوُسَيىَتَأٍماَّـيَأِةَّـ
اينعتيبغلبهنأكلذنمملعنو.)١٢:١انحوي(»اَيْنَع
تبسلامويهيلعىضقتهنأحجرألاو.ةعمجلامويءاسم
ةميلولارضحتبسلاةياهندنعيأبورغلادعبهنأوكانه
.)٩-١٢:١انحوي(عوسييمدقميرمتنهداهيفيتلا

َدْنِعاَيْنَعِتْيَبَويِجاَفِتْيَبْنِمَبُرَقْذِإَو٢٩«٣٨-٢٩
جلٱ
ْ
ِهِذيِمَالَتْنِمِْنيَنْثٱَلَسْرَأ،ِنوُتْيَّـزلٱَلَبَجىَعْدُييِذَّـلٱِلََب
لٱَىلِإاَبَهْذِا:ًالِئاَق٣٠

ْ
هنَالُخْدَتَنيِحَو،اَمُكَماَمَأيِتَّـلٱِةَيْرَق اَِ

.ُّطَقِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأِهْيَلَعْسِلَْجيَْملًاطوُبْرَمًاشْحَجِناَدَِجت
ِمل:ٌدَحَأاَمُكَلَأَسْنِإَو٣١.ِهِباَيِتْأَوُهَّـالُحَف

َ
َالوُقَف؟ِهِنَّـالَُحتاَذا

ملٱىَضَمَف٣٢.ِهْيَلِإٌجاَتُْحمَّـبَّـرلٱَّـنِإ:ُهَل
اَمَكاَدَجَوَوِنَالَسْرُْ

َهلَلاَق
ُ

جلٱِنَّـالَُحياَُمهاَميِفَو٣٣.اَم
ْ

َهلَلاَقَشَْح
ُ

:ُهُباَحْصَأاَم
ِمل
َ
جلٱِنَّـالَُحتاَذا

ْ
اَيَتَأَو٣٥.ِهْيَلِإٌجاَتُْحمُّبَّـرلٱ:َالاَقَف٣٤؟َشَْح

جلٱَىلَعاَمَُهباَيِثاَحَرَطَو،َعوُسَيَىلِإِهِب
ْ

.َعوُسَياَبَكْرَأَوِشَْح
يفْمَُهباَيِثاوُشَرَفٌرِئاَسَوُهاَميِفَو٣٦ َبُرَقاَّـَملَو٣٧ِ.قيِرَّـطلٱِ
َنوُحَرْفَيِذيِمَالَّـتلٱِروُهُْمجُّلُكَأَدَتْبٱ،ِنوُتْيَّـزلٱِلَبَجِرَدَحْنُمَدْنِع
لٱِعيَِمجِلْجَألٍ،ميِظَعٍتْوَصِبَهللاٱَنوُحِّـبَسُيَو

ْ
يِتَّـلٱِتاَّـوُق

ملٱٌكَراَبُم:َنيِلِئاَق٣٨،اوُرَظَن
يفٌمَالَس!ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبِيتآلٱُكِلَْ ِ

يفٌدَْجمَوِءاَمَّـسلٱ .»!ِيلاَعَألٱِ
٢١:٧ىّتمو٩:١٣كولم١١:١،٢سقرمو٢١:١ىّتم
١١٨:٢٦رومزم،٢١:٨ىّتم،١٢:١٤انحويو١١:٧سقرمو
٢:١٤سسفأو٢:١٤ص،١٣:٣٥صو

اذهحيسملالوخدناك.١٦-٢١:١ىّتمحرشلارظنا
حيسملاةايحبةقلعتملارومألارداوننمميلشروأىلإلافتحالاب
اهنأكلذنمجتنتسيو.ةعبرألانوريشبلااهيلإتفتلادقو
مويثدحكلذنأحجرألاو.ةمهملارومألانمتناك
.دحألا
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تاوقلاكلتنم)٣٧ع(اوُرَظَنيِتَّـلٱِتاَّـوُقْلٱِعيَِمج
رزاعلةماقإو)١٨:٤٣ص(احيرأيفسواميتربينيعحتف
.)١١:٤٤انحوي(ليلقبكلذلبقتثدحيتلا

لٱُضْعَباَّـمَأَو«٣٩
ْ
جلٱَنِمَنيِّـيِسيِّـرَف

ْ
اَي:ُهَلاوُلاَقَفِعَْم

لَعُم
ِّـ

.»َكَذيِمَالَتْرِهَتْنٱ،ُم

اوبقاريلنييسيرفلاضعبهقفارَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱُضْعَب
يفعومجلااوكراشيملوهيلعءاكتشاللةلعاودجيوهلامعأ
اوقدصيملفهايإسانلاديجمتىلعًادسحاوألتماوحرفلا
ةقلعتملاتاوبنلاذيمالتلاةبسناوبسحوحيسملاوههنأ
.ًافيدجتعوسيىلإحيسملاب

مهنألبعشلاىلإالهيلإكلذاوبلطَكَذيِمَالَتْرِهَتْنٱ
بعشلاجيهمهوبسحوفيدجتلايفًاكارتشاهتوكساوبسح
.حيبستلاكلذىلإ

٤٤ىلإ٤١عميلشروأىلععوسيءاكب

حلٱَفِءَالُؤٰهَتَكَسْنِإُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأ:َباَجَأَف«٤٠
ْ
ُةَراَجِ

.»!ُخُْرصَت
٢:١١قوقبح

هنأهبرهظألثملاىرجمراجمالكبانهحيسملامهبواج
نعهتكسينأىبأوهلحيبستلانمعمجلاهاتأامضار
هنأبمهتيكستةبوعصنابأو.نويسيرفلابلطامككلذ
لعجينأنمقطنتءامكبلاةراجحلالعجينأهيلعلهسأ
نييسيرفلانأكلذبضّرعو.نوتكسينيقطانلاكئلوأ
لاقهناكف.ةراجحلانمىسقأحيبستلانعاوعنتمانيذلا
نأبةادانمللتقولاىتأهنألهلحميفمهحيبستومهعمقحلا«
ًاحرفاوحرففكلذباوعنتقامهوكلملاحيسملاوهعوسي
يهنيكلذلبقعوسيناكو.»همتكنوعيطتسيالًاميظع
مهلنذأفانهامأوًاكلموًاحيسمهباودانينأنعهذيمالت
تاءوبنوهللادصاقممامتإلتايرورضلانمهربتعاوكلذيف
حيبستلانعبعشلاتكسولاذهلو)٩:٩ايركز(باتكلا
.هبةراجحلاهللاقطنأل

ملٱَىلِإَرَظَنُِبَرتْقَيَوُهاَميِفَو«٤١
.»اَهْيَلَعىَكَبَوِةَنيِدَْ

١١:٣٥انحوي

يفعوسيءاكباقولىوسنيريشبلانمدحأركذيمل
رهظُتيتلاءايشألاركذينأبحيناكاقولوتقولاكلذ

ذخأنيذلاسانلاىلعقفشيهنأوناسنإلانباعوسينوك
مهسفنأىلعاهوبلجيتلامهنازحأيفوىتحمهنمهتعيبط
.مهاياطخب

نمرفاسملانكميِةَنيِدَْملٱَىلِإَرَظَنُِبَرتْقَيَوُهاَميِفَو
ىلوألانيقيرطىدحإيفبهذينأميلشروأىلإاينعتيب
ىلعفرشيامهالكوهحفسىلعةيناثلاونوتيزلالبجقوف
.لكيهلاوةنيدملا

ملولكيهلاوةنيدملالامجهراكفألغشيملاَهْيَلَعىَكَبَو
يتلامالآلاهفختملو.هتامينرتوبعشلاتاحيبستههلت
اهبيضُقيتلالزاونلاهملعقباسبققحهنكلكانهاهعقوت
ةرملاهذهو.هتكبأيتلايهوهايإمهضفرلميلشروألهأىلع
انحوي(رزاعلربقدنعىلوألاتناكوىكبهنأانربخُأةيناثلا
.هريغنازحألامهيتلكيفهعومدتناكو.)١١:٣٥

يفىَّـتَحًاضْيَأِتْنَأِتْمِلَعْوَلِكَّـنِإ:ًالِئاَق«٤٢ اَذٰهِكِمْوَيِ
.»ِكْيَنْيَعْنَعَيِفْخُأْدَقَنآلٱِنِكٰلَو.ِكِمَالَسِلَوُهاَم

فذحمالكلايفوأ»تملعكتيلاي«يأِتْمِلَعْوَل
يفلباقحيسملانأكف.»كلًاريخناكل«فوذحملاريدقتو
امهيلعلوصحلاعيطتستتناكنيذللاةداعسلاودجملاهنهذ
امميلشروأةفرعممدعف.اهسفنىلعاهتبلجيتلالزاونلاب
نيهاربلالوبقتبأاهنألاهماثآواهتاراتخمنمناكاهلريخوه
هتاملكنيهاربلاكلتتناكوحيسملاوهعوسينأىلع
.هتازجعمو

يف هللالسرأهيفيذلاهللاةمعننمزيأاَذٰهِكِمْوَيِ
لوبقتقووهوةمحرلاوةبوتلاباوبأهيفكلحتفوكيلإهنبا
ع(»كداقتفانامز«ًاضيأىّمسيو.هبصالخلاوحيسملا

فصنونينسثالثوحنصوصخلاىلعكلذبداريو)٤٤
امأو.ضرألاهذهىلعحيسملاريشبتةدميهوةنس
.ةنسفالآةعبرأوحنلغشفمويلاكلذلدادعتسالا

ينمزريخلكنعةيانكانهمالسلاِكِمَالَسِلَوُهاَم
نكلومالسلكتلنًاحيسمعوسبتلبقولف.يحورو
.مالسلالكتضفرحيسملاهنأكضفرب

نإفًالامجإكلهأينيعنعيأِكْيَنْيَعْنَعَيِفْخُأ
نأوهمهنعىفخملارمألاو.ةقيقحلااوفرعمهنمنيليلق
كلذءافخإةلعو.مهلًاصالخىتأهنأوحيسملاوهعوسي
اوبسنوهلسروعوسيةداهشاولبقيملمهنألمهناميإمدع
.لوبزلعبىلإاهباوتأيتلاتازجعملا

ِكُؤاَدْعَأِكِبُطِيُحيَوٌماَّـيَأِيتْأَتَسُهَّـنِإَف٤٣«٤٣،٤٤
٤٤،ٍةَهِجِّـلُكْنِمِكَنوُِرصاَُحيَوِكِبَنوُقِدُْحيَو،ٍةََسْرتِمِب
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،ٍرَجَحَىلَعًارَجَحِكيِفَنوُُكْرتَيَالَو،ِكيِفِكيِنَبَوِكَنوُمِدَْهيَو
يفِرْعَتَْملِكَّـنَأل .»كِداَقِتْفٱَناَمَزِ
:٩كولم٢١:٢٠،١صو٦و٦:٣ايمرإو٤و٢٩:٣ءايعشإ
:٢١صو١٣:٢سقرمو٢٤:٢ىّتم،٣:١٢اخيمو٨و٧
٢:١٢سرطب١و٧٨و١:٦٨صو٩:٢٤لايناد،٦

هفرعاممنيددعلانيذهيفركُذامحيسملاءاكبببس
يفىّتمهبأبنأامرصتخمكلذوقباسلاهملعبحيسملا
راصحنأشيفهتراشبنمنيرشعلاوعبارلاحاحصألا
.كانهحرشلاعجارفم.ب٧٠ةنسميلشروأ

يفِرْعَتَْملِكَّـنَأل كبارخةلعتلهجيأِكِداَقِتْفٱَناَمَزِ
تقواهداقتفانامزبدارملاو.)٢٢:٧و٤٣-٢١:٣٨ةنم(
٧٨و١:٦٨اقولو١:٦ثوعارو٢١:١نيوكت(يفامكةمحرلا
وهو.ضرألاىلعحيسملاةمدختقواميسالو.)٧:١٦و
مويذئنيحىتأوهدوعصدعبةنسنيعبرأًاضيأنمضتي
وهمهداقتفانمزدوهيلاةفرعممدعو.ةنيدملابارخبةمقنلا
هلمهبلصوهايإمهضفرومهحيسموهعوسينأمهلهج
.ةمقنةمحرلااولوحكلذبو

ةعبرأنمةاطخلالكىلعحصيدوهيلاىلعحصامو
:هجوأ
اوبوتينأهيفمهنكميًاتقومهلّنيعهللاّنأ:لوألا·

.كلذلةيفاكطئاسومهحنمو.ءامسللاودعتسيو
يذلامهداقتفانامزوهو.دودحمتقولاكلذّنأ:يناثلا·

وأيدبألامهدعسهبقلعتيهنألتاقوألامهأنموه
.مئادلامهؤاقش
طئاسولوزيتقولاكلذىضقتيامنيحهّنأ:ثلاثلا·

.بابلاقلغُيومهيفسدقلاحورلاريثأتاميسالوةمعنلا
نامزئدتبيةمحرلامهداقتفانمزةياهندعبهّنأ:عبارلا·

.دبألاىلإموديوماقتنالاوةنونيدلاداقتفا

٤٨ىلإ٤٥عيناثلالكيهلاريهطت

هلٱَلَخَداَّـَملَو٤٥«٤٥،٤٦
َْ

اوُناَكَنيِذَّـلٱُجِرُْخيَأَدَتْبٱَلَكْي
َهلًالِئاَق٤٦ِهيِفَنُوَرتْشَيَوَنوُعيِبَي

ُ
ُتْيَبيِتْيَبَّـنَأٌبوُتْكَم:ْم

لَعَجْمُتْنَأَو.ِةَالَّـصلٱ
ْ
.ٍصوُصُلَةَراَغَمُهوُمُت

ءايعشإ،١٥و٢:١٤انحويو١٥و١١:١١سقرمو٢١:١٢ىّتم
٧:١١ايمرإ،٥٦:٧

:٢١ىّتم(حرشلايفلكيهلاريهطتىلعمالكلاقبسدق
يفًالوألكيهلاريهطتناكو.)١٩-١١:١٥سقرمو١٣و١٢
.)١٦-٢:١٣انحوي(حيسملاةمدخةءادب

لَعُيَناَكَو٤٧«٤٧،٤٨
ِّـ

يفٍمْوَيَّـلُكُم هلٱِ
َْ

َناَكَو،ِلَكْي
لٱُءاَسَؤُر

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
طَيِبْعَّـشلٱِهوُجُوَعَمُةَبَتَك

ْ
،ُهوُكِلُْهيْنَأَنوُبُل

لَعَتُمَناَكُهَّـلُكَبْعَّـشلٱَّـنَأل،َنوُلَعْفَياَماوُِدَجيَْملَو٤٨
ِّـ
ِهِبًاق

.»ُهْنِمُعَمْسَي
٨:٣٧و٧:١٩انحويو١١:١٨سقرم

يذلاعوبسألانمىلوألاةثالثلامايألانميأٍمْوَيَّـلُك
عجريواينعتيبيفةليللكذئنيحتيبيناكو.هيفبلُص
ءاسميفلكيهلانمةرمرخآجرخو.ميلشروأىلإًاحابص
.)٢١:٣٨اقولو١١:١٩سقرمو٢٤:١ىّتم(ءاثالثلاموي

حرشلارظناخلاُةَبَتَكْلٱَوِةَنَهَكْلٱُءاَسَؤُرَناَكَو
.)١٩و١١:١٨سقرم(

امهميلعتيفاودجيمليأَنوُلَعْفَياَماوُدَِجيَْملَو
البهيلعاوضبقينأاورسجيملوماكحلاىلإهبهنوكتشي
.ةجح

يتلاعومجلاوةنيدملالهأةماعيأ)٤٨ع(َبْعَّـشلٱ
.حصفلاديعاورضحيلدالبلانماهريغوليلجلانمتتأ

نورشعلاحاحصألا

٨ىلإ١عهناطلسنععوسيلدوهيلاءاسؤرلاؤس

يفَو١«٨-١ لِتِدَحَأِ
ْ

لَعُيَناَكْذِإِماَّـيَألٱَك
ِّـ

يفَبْعَّـشلٱُم ِ
هلٱ
َْ

لٱُءاَسَؤُرَفَقَو،ُِّـرشَبُيَوِلَكْي
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

٢،ِخوُيُّشلٱَعَمُةَبَتَك
لُسِّـيَأِباَنَلْلُق:ُهَلاوُلاَقَو

ْ
يِذَّـلٱَوُهْنَمْوَأ،اَذٰهُلَعْفَتٍناَط

لُّسلٱاَذٰهَكاَطْعَأ
ْ

ًةَمِلَكْمُكُلَأْسَأًاضْيَأاَنَأَو:َباَجَأَف٣؟َناَط
ْمَأْتَناَكِءاَمَّـسلٱَنِم،اَّـنَحوُيُةَّـيِدوُمْعَم٤:ِيلاوُلوُقَف،ًةَدِحاَو
لُقْنِإ:َنيِلِئاَقْمُهَنْيَباَميِفاوُرَمآَتَف٥؟ِساَّـنلٱَنِم

ْ
َنِماَن

لُقْنِإَو٦؟ِهِباوُنِمْؤُتَْملاَذاَمِلَف:ُلوُقَي،ِءاَمَّـسلٱ
ْ
،ِساَّـنلٱَنِم:اَن

٧.ٌّيِبَناَّـنَحوُيَّـنَأِبَنوُقِثاَوْمَُّـهنَألاَنَنوُُمجْرَيِبْعَّـشلٱُعيِمَجَف
َهلَلاَقَف٨.َنْيَأْنِمَنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأاوُباَجَأَف

ُ
اَنَأَالَو:ُعوُسَيْم

لُسِّـيَأِبْمُكَلُلوُقَأ
ْ

.»اَذٰهُلَعْفَأٍناَط
ىّتمو٧:٢٧و٤:٧لامعأو١١:٢٨سقرمو٢١:٢٣ىّتم
٧:٢٩صو٢١:٢٦و١٤:٥

٢٧-٢١:٢٣ىّتمحرشلايفاذهىلعمالكلاقبس
.٣٣-١١:٢٧سقرمو

يف ءاثالثلامويناككلذنأحجرألاِماَّـيَألٱَكْلِتِدَحَأِ
سقرموىّتميفدروامعًاليلققرفيانهدروامفًاحابص
.ىنعملايفالظفللايف

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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١٩ىلإ٩عنينئاخلانيماركلالثم

٩«١٩-٩ ملٱاَذٰهِبْعَّـشلِلُلوُقَيَأَدَتْبٱَو
َسَرَغٌناَسْنِإ:َلَثَْ

يفَو١٠.ًاليِوَطًاناَمَزَرَفاَسَوَنيِماَّـرَكَىلِإُهَمَّـلَسَوًامْرَك لٱِ
ْ
ِتْقَو

لٱَىلِإَلَسْرَأ
ْ

مثْنِمُهوُطْعُيْيَكِلًادْبَعَنيِماَّـرَك
ََ

لٱِر
ْ

ُهَدَلَجَف،ِمْرَك
لٱ
ْ

.َرَخآًادْبَعَلَسْرَأَوَداَعَف١١.ًاغِراَفُهوُلَسْرَأَوَنوُماَّـرَك
َداَعَّـمُث١٢.ًاغِراَفُهوُلَسْرَأَوُهوُناَهَأَوًاضْيَأَكِلٰذاوُدَلَجَف
َلاَقَف١٣.ُهوُجَرْخَأَوًاضْيَأاَذٰهاوُحَّـرَجَف.ًاثِلاَثَلَسْرَأَف
لٱُبِحاَص

ْ
حلٱيِنْبٱُلِسْرُأ؟ُلَعْفَأاَذاَم:ِمْرَك

ْ
اَذِإْمُهَّـلَعَل.َبيَِب

لٱُهآَراَّـمَلَف١٤!َنوُباََهيُهْوَأَر
ْ

:َنيِلِئاَقْمُهَنْيَباَميِفاوُرَمآَتَنوُماَّـرَك
لٱَوُهاَذٰه

ْ
لُتْقَناوُّمُلَه.ُثِراَو

ْ
ملٱاَنَلَريِصَيْيَكِلُه

ْ
١٥.ُثَاريِ

لٱَجِراَخُهوُجَرْخَأَف
ْ

هبُلَعْفَياَذاَمَف.ُهوُلَتَقَوِمْرَك ُبِحاَصِْمِ
لٱ
ْ

لٱِءَالُؤٰهُكِلُْهيَوِيتْأَي١٦؟ِمْرَك
ْ

لٱيِطْعُيَوَنيِماَّـرَك
ْ

َمْرَك
ًاذِإ:َلاَقَوْمِهْيَلِإَرَظَنَف١٧!اَشاَح:اوُلاَقاوُعِمَساَّـمَلَف.َنيِرَخآل
ملٱاَذٰهَوُهاَم

حلٱ:ُبوُتْكَْ
ْ

لٱُهَضَفَريِذَّـلٱُرََج
ْ
َراَصْدَقَوُهَنوُؤاَّـنَب

حلٱَكِلٰذَىلَعُطُقْسَيْنَمُّلُك١٨.ِةَيِواَّـزلٱَسْأَر
ْ

،ُضَّـَضَرتَيِرََج
لٱُءاَسَؤُرَبَلَطَف١٩؟ُهُقَحْسَيِهْيَلَعَوُهَطَقَسْنَمَو

ْ
ِةَنَهَك

لٱَو
ْ

لُيْنَأُةَبَتَك
ْ
يفِهْيَلَعَيِداَيَألٱاوُق لِتِ

ْ
اوُفاَخْمُهَّـنِكٰلَو،ِةَعاَّـسلٱَك

ملٱاَذٰهَلاَقُهَّـنَأاوُفَرَعْمَُّـهنَأل،َبْعَّـشلٱ
.»ْمِهْيَلَعَلَثَْ

٢١:٤٢ىّتمو١١٨:٢٢رومزم،١٢:١سقرمو٢١:٣٣ىّتم
٢١:٤٤ىّتمو٣٥و٢:٣٤لايناد،١٢:١٠سقرمو

.١٢-١٢:١سقرمو٤٦-٢١:٣٣ىّتمحرشلارظنا
زاجملثملااذهيفمالكلاضعب)٩ع(َلَثَْملٱاَذٰه

.ةءوبنهضعبوخيراتهضعبو
يفَو تقوبتقولاكلذىّتمىمس)١٠ع(ِتْقَوْلٱِ

.داصحلاتقوهبدوصقملاورامثإلا
بحاصنزحليلدمالكلااذه)١٣ع(ُلَعْفَأاَذاَم

املعفيفهداهتجاىلعونيماركلانايصعىلعمركلا
.ةعاطلاىلإمهدريلهنكمي

ةراشبيفمالكلااذهقبس)١٦ع(خلاُكِلُْهيَوِيتْأَي
.هلمهباوجونييسيرفللعوسيلاؤسىّتم

٢٦-٢٠عرصيقلةيزجلاميدقت

ْمَُّـهنَأَنْوَءَاَرتَيَسيِساَوَجاوُلَسْرَأَوُهوُبَقاَرَف٢٠«٢٦-٢٠
لَسُيىَّـتَح،ٍةَمِلَكِبُهوُكِسْمُيْيَكِلٌراَرْبَأ

ِّـ
لٱِمْكُحَىلِإُهوُم

ْ
ِيلاَو

لُسَو
ْ

لَعُماَي:ُهوُلَأَسَف٢١.ِهِناَط
ِّـ

ُمَّـلَكَتَتِةَماَقِتْسالٱِبَكَّـنَأُمَلْعَن،ُم
لَعُتَو

ِّـ
لٱُلَبْقَتَالَو،ُم

ْ
حلٱِبْلَب،َهوُجُو

ْ
لَعُتِّـَق

ِّـ
٢٢.ِهللاٱَقيِرَطُم

ْمِهِرْكَمِبَرَعَشَف٢٣؟َالْمَأََرصْيَقِلًةَيْزِجَيِطْعُنْنَأاَنَلُزوَُجيَأ
َهلَلاَقَو

ُ
ِمل:ْم

َ
ِمل.ًاراَنيِدِينوُرَأ٢٤؟يِنَنوُبِّـرَُجتاَذا

َ
ُةَروُّصلٱِن

لٱَو
ْ

َهلَلاَقَف٢٥.ََرصْيَقِل:اوُباَجَأَف؟ُةَباَتِك
ُ

ََرصْيَقِلاَمًاذِإاوُطْعَأ:ْم

َماَّـدُقٍةَمِلَكِبُهوُكِسْمُيْنَأاوُرِدْقَيْمَلَف٢٦.ِِهللاِِهللااَمَوََرصْيَقِل
.»اوُتَكَسَوِهِباَوَجْنِماوُبَّـجَعَتَو،ِبْعَّـشلٱ
خلا١٢:١٣سقرموخلا٢٢:١٥ىّتم

ليقامو.١٢-٢٢:١٥ىّتمةراشبيفحرشاماذهبلباق
ليقاملقفاومهنكلىّتميفءاجامىلعةدايز٢٠عيفانه
.كانه

٤٠ىلإ٢٧عنييقودصللعوسيماحفإ

َنيِذَّـلٱَنيِّـيِقوُّدَّـصلٱَنِمٌمْوَقََرضَحَو٢٧«٤٠-٢٧
لٱَرْمَأَنوُمِواَقُي

ْ
لَعُماَي٢٨:ُهوُلَأَسَو،ِةَماَيِق

ِّـ
:ىَسوُماَنَلَبَتَكُم

ُهوُخَأُذُخْأَي،ٍدَلَوِْريَغِبَتاَمَو،ٌةَأَرْمٱُهَلَوٌخَأٍدَحَألَتاَمْنِإ
ملٱ
ُلَّـوَألٱَذَخَأَو.ٍةَوْخِإُةَعْبَسَناَكَف٢٩.ِهيِخَألًالْسَنُميِقُيَوَةَأْرَْ
ملٱِيناَّـثلٱَذَخَأَف٣٠،ٍدَلَوِْريَغِبَتاَمَوًةَأَرْمٱ

ِْريَغِبَتاَمَوَةَأْرَْ
ًادَلَواوُُكْرتَيَْملَو.ُةَعْبَّـسلٱاَذَكٰهَو،ُثِلاَّـثلٱاَهَذَخَأَّـمُث٣١،ٍدَلَو
لٱَرِخآَو٣٢.اوُتاَمَو

ْ
ملٱِتَتاَمِّـلُك

لٱيِفَف٣٣.ًاضْيَأُةَأْرَْ
ْ
،ِةَماَيِق

ِمل
َ

٣٤!ِةَعْبَّـسلِلًةَجْوَزْتَناَكاََّـهنَأل؟ًةَجْوَزُنوُكَتْمُهْنِمْن
٣٥،َنوُجَّـوَزُيَوَنوُجِّـوَزُيِرْهَّـدلٱاَذٰهُءاَنْبَأ:ُعوُسَيَباَجَأَف
لِلًالْهَأاوُبِسُحَنيِذَّـلٱَّـنِكٰلَو

ْ
لٱَوِرْهَّـدلٱَكِلٰذَىلَعِلوُصُح

ْ
ِةَماَيِق

َنوُعيِطَتْسَيَالْذِإ٣٦،َنوُجَّـوَزُيَالَوَنوُجِّـوَزُيَالِتاَوْمَألٱَنِم
ملٱُلْثِمْمَُّـهنَأل،ًاضْيَأاوُتوُمَيْنَأ

ْمُهْذِإ،ِهللاٱُءاَنْبَأْمُهَو،ِةَكِئَالَْ
لٱُءاَنْبَأ

ْ
ملٱَّـنَأاَّـمَأَو٣٧.ِةَماَيِق

ِهْيَلَعَّـلَدْدَقَف،َنوُموُقَيىٰتْوَْ
يفًاضْيَأىَسوُم لٱِرْمَأِ

ْ
ُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإُّبَّـرلَا:ُلوُقَياَمَكِةَقْيَّـلُع

ُهٰلِإْلَبٍتاَوْمَأَهٰلِإَوُهَسْيَلَو٣٨.َبوُقْعَيُهٰلِإَوَقاَحْسِإ
جلٱَّـنَأل،ٍءاَيْحَأ

ْ
لٱَنِمٌمْوَقَلاَقَف٣٩.ٌءاَيْحَأُهَدْنِعَعيَِم

ْ
:ِةَبَتَك

لَعُماَي
ِّـ

لُقًانَسَحُم
ْ

ْنَعُهوُلَأْسَيْنَأًاضْيَأاوَُرساَجَتَيَْملَو٤٠.!َت
.»ٍْءَيش
ةينثت،٨و٢٣:٦لامعأو١٢:١٨سقرمو٢٢:٢٣ىّتم
ةيمور،٣:٢انحوي١و٥٢و٤٩و١٥:٤٢سوثنروك٢٥:٥،١
٩و١٤:٨ةيمور،٣:٦جورخ،٨:٢٣

.٣٣-٢٢:٢٣ىّتمحرشلارظنا
هوريمل٣٦-٣٤عنمانهركُذامِرْهَّـدلٱاَذٰهُءاَنْبَأ

»رهدلااذهءانبأ«هلوقىنعمو.اقولةوسنيريشبلانمدحأ
مهنوكنعرظنلاعطقبمومعلاهجوىلعضرألاناكس
.ًارارشأوأًارايخأ

هللانأةنيرقلاةلالدباذهمهفنَنوُجَّـوَزُيَوَنوُجِّـوَزُي
مزلفهيفنوتوميسانلانألطقفملاعلااذهيفةجيزلاّنيع
الهنإفحاورألاملاعفالخبمهنكامأاوذخأيلمهريغدلوينأ
.جاوزلاىلإةجاحالفهيفتوم

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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)٣٥ع(ِرْهَّـدلٱَكِلٰذَىلَعِلوُصُحْلِلًالْهَأاوُبِسُح
ًالهأاوبسُحنيذلاوءامسلاانه»رهدلاكلذ«ىنعم
.كانهةيدبألاةايحلانولانينيذلاءايقتألامههيلعلوصحلل

نوكتيتلاةديجملاةايحلايأِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَيِقْلٱَو
ةراشبيفةروكذملا»ةايحلاةمايق«يهو.اهيلإلخدملاةمايقلا
ِّـيلَعَل«هلوقبسلوباهانعيتلايهو)٥:٢٩انحوي(انحوي

ةايحاهبدوصقملاو)٣:١١يبليف(»ِتاَوْمَألٱِةَماَيِقَىلِإُغُلْبَأ
ةمايقلاةطساوبنوراتخملاهيفلخدييتلاةداعسلاوةسادقلا
يفداسجألاكلتنوكتومهداسجأبمهحاورأدحتتنيح
.)٣:٢انحوي١و٣:٢١يبليف(دجمملاحيسملادسجةروص
ءامسلايفنيصلخملالاوحأركذىلعانهحيسملارصتقاف
نيكلاهلالاوحأركذىلإيعادالفلاؤسلاىضتقمبسح
.ةنونيدللمهتمايقنيذلا

ىضقهللانأل)٣٦ع(اوُتوُمَيْنَأَنوُعيِطَتْسَيَال
.)٢١:٤ايؤر(ءامسلانمتوملايفنب

ريغمهنألوألا.نيرمأيفِةَكِئَالَْملٱُلْثِمْمَُّـهنَأل
ةجيزلاىلإنوجاتحيالمهنايناثلاوًاضيأتومللنيعضاخ
.دعب

.حيسملاةروصىلإمهلوحتومهتمايقلِهللاٱُءاَنْبَأْمُهَو
ةضرعرشبلاءانبأاوناكدسجلايفضرألاىلعاوناكنيحف
.نودلاخمهنأيفهللاءانبأاوراصءامسلااوغلباملوتوملل
لٱِبَفاَنَأاَّـمَأ«هلوقبيبنلادوادراشأاذهىلإو

ْ
.َكَهْجَوُرُظْنَأِّـِرب

مهنأيفو.)١٧:١٥رومزم(»َكِهَبَشِبُتْظَقْيَتْسٱاَذِإُعَبْشَأ
.)٣:٢انحوي١(»هلثمنوكن«انحويلوقهلثمونوسيدق

لثمكلذوةمايقلادئاوفلكةثرومهنألِةَماَيِقْلٱُءاَنْبَأ
.)١٤:١٩انحوي(»َنْوَيْحَتَسْمُتْنَأَفٌّيَحاَنَأِّـينِإ«حيسملالوق
تومللةضرعتسيلًاداسجأةمايقلاموييفنوذخأيمهنألو
صنييثنروكلاىلإىلوألاهتلاسريفسلوبلوقكلذقفوو
٥٤-١٥:٥٢.

ىلعقدصيذلاف)٣٨ع(ٌءاَيْحَأُهَدْنِعَعيِمَْجلٱَّـنَأل
المهنأوهوىتوملالكىلعقدصيبوقعيوقاحسإوميهاربإ
.هللادنعءايحأنولازي

الناسنإلاسفننأىلعيلجصنانهحيسملالوقو
.دسجلانعاهلاصفنادعبايحتكفنت

تاومألاوءايحألانيمسقرشبلانومسقيسانلا
نعنوبئاغلامهتاومألاوداسجألايفنيذلامهءايحألاف
يفاوناكءاوسءايحأهللادنععيمجلانأقحلاومهداسجأ
.رخآماعيفوأضرألاىلعوالمأداسجألا

نمانهةبتكلانأحجرملا)٣٩ع(ِةَبَتَكْلٱَنِمٌمْوَق
اورسف)٢٣:٨لامعأ(ةمايقلاتدقتعايتلاةيسيرفلاةقرفلا
.مهدقتعملًاتابثإحيسملاهماقأيذلاديدجلاناهربلاب

ةملكبهوداطصينأةيغب)٤٠ع(خلااوَُرساَجَتَيَْمل
.)٢٢:٤٦ىّتم(

دوادىلإحيسملاةبسننعنييسيرفللعوسيلاؤس
٤٤-٤١ع

َق٤١«٤٤-٤١
َ
َهلَلا

ُ
ملٱَّـنِإَنوُلوُقَيَفْيَك:ْم

،َدُواَدُنْبٱَحيِسَْ
يفُلوُقَيُهُسْفَنُدُواَدَو٤٢ ملٱِباَتِكِ

:ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَقِ:ريِماَزَْ
.َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَح٤٣يِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ

.»؟ُهَنْبٱُنوُكَيَفْيَكَف.ًاّبَرُهوُعْدَيُدُواَدًاذِإَف٤٤
:٢لامعأو١١٠:١رومزم،١٢:٣٥سقرمو٢٢:٤٢ىّتم

٣٤

.٤٦-٢٢:٤١ىّتمحرشلاعجار
َهل
ُ

حيسملانأىّتمةراشبيفءاجو)٩٣٩(ةبتكلايأْم
يفَنوُّنُظَتاَذاَم«مهللاق ملٱِ

.)٢٢:٤٢ىّتم(ِ»حيِسَْ
يفُلوُقَي دوادّنأهتياوريفسقرمدازِريِماَزَْملٱِباَتِكِ

مالكنمّنيبتف.)١٣:٣٦سقرم(سدقلاحورلاباذهلاق
.يهلإلايحولالاوقأنمريمازملانأاذهحيسملا

٤٧ىلإ٤٥نعةبتكلانمهذيمالتحيسملاريذحت

َلاَقَنوُعَمْسَيِبْعَّـشلٱُعيَِمجَناَكاَميِفَو٤٥«٤٧-٤٥
لٱَنِماوُرَذْحٱ٤٦:ِهِذيِمَالَتِل

ْ
ملٱَنوُبَغْرَيَنيِذَّـلٱِةَبَتَك

يشَْ
َْ

يفِتاَّـيِحَّـتلٱَنوُِّبُحيَو،ِةَسِلاَيَّـطلٱِب ملٱَو،ِقاَوْسَألٱِ
َىلوُألٱَسِلاَجَْ

يف ملٱِ
ملٱَو،ِعِماَجَْ

يفَىلوُألٱِتآَكَّـتُْ لٱِ
ْ
َنوُلُكْأَيَنيِذَّـلَا٤٧ِ.مِئَالَو

َنوُذُخْأَيِءَالُؤٰه.ِتاَوَلَّـصلٱَنوُليِطُيٍةَّـلِعِلَو،ِلِماَرَألٱَتوُيُب
.»!َمَظْعَأًةَنوُنْيَد
:١١صو٦و٢٣:٥ىّتم،١٢:٣٨سقرمو٢٣:١ىّتم

٢٣:١٤ىّتم،٤٣

.٤٠-١٢:٣٨سقرمو٢٣:١٤ىّتمحرشلارظنا
اقولركذ)٤٥ع(َنوُعَمْسَيِبْعَّـشلٱُعيَِمجَناَكاَميِف
هتوصعفرهذيمالتبطاخيناكامنيححيسملانأًانايباذه
.هبطيحملابعشلالكعمسيىتح

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا

١٥١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نورشعلاويداحلاحاحصألا

٤ىلإ١عناسلفلاوةلمرألا

لُيَءاَيِنْغَألٱىَأَرَفَعَّـلَطَتَو١«٤-١
ْ
يفْمُهَنيِباَرَقَنوُق خلٱِ

ْ
،ِةَناَزِ

لَأًةَنيِكْسِمًةَلَمْرَأًاضْيَأىَأَرَو٢
ْ
لَفَكاَنُهْتَق

ْ
:َلاَقَف٣.ِنْيَس

حلٱِب
ْ

لٱَةَلَمْرَألٱِهِذٰهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأِّـَق
ْ
لَأََةريِقَف

ْ
َنِمَرَثْكَأْتَق

جلٱ
ْ

لَأْمِهِتَلْضَفْنِمِءَالُؤٰهَّـنَأل٤،ِعيَِم
ْ
يفاْوَق اَّـمَأَو،ِهللاٱِنيِباَرَقِ

لَأاَهِزاَوْعِإْنِمَفِهِذٰه
ْ
ملٱَّـلُكْتَق

َهليِتَّـلٱِةَشيِعَْ
َ
.»ا

٨:١٢سوثنروك٤٢،٢و١٢:٤١سقرم

.٤٤-١٢:٤١سقرمحرشلارظنا

٣٦ىلإ٥عميلشروأبارخبعوسيءابنإ

هلٱِنَعَنوُلوُقَيٌمْوَقَناَكْذَِإ٥«١١-٥
َْ

ٌنَّـيَزُمُهَّـنِإِلَكْي
ٌماَّـيَأِيتْأَتَس،اََهنْوَرَتيِتَّـلٱِهِذٰه٦:َلاَقٍفَُحتَوٍةَنَسَحٍةَراَجِحِب
لَعُماَي:ُهوُلَأَسَف٧.ُضَقْنُيَالٍرَجَحَىلَعٌرَجَحاَهيِفَُكْرتُيَال

ِّـ
،ُم

لٱَيِهاَمَواَذٰهُنوُكَيىَتَم
ْ

٨:َلاَقَف؟اَذٰهُريِصَياَمَدْنِعُةَمَالَع
ِّـينِإ:َنيِلِئاَقيِمْسٱِبَنوُتْأَيَسَنِيريِثَكَّـنِإَف.اوُّلِضَتَال!اوُرُظْنٱ

اَذِإَف٩.ْمُهَءاَرَواوُبَهْذَتَالَف.َبُرَقْدَقُناَمَّـزلٱَو،َوُهاَنَأ
َجتَالَفٍلِقَالَقَوٍبوُرُحِبْمُتْعِمَس

ْ
َنوُكَيْنَأَّـدُبَالُهَّـنَأل،اوُعَز

ملٱُنوُكَيَالْنِكٰلَو،ًالَّـوَأاَذٰه
َهلَلاَقَّـمُث.ًاعِيَرسىَهَتْنُْ

ُ
:١٠ْم

ُلِزَالَزُنوُكَتَو١١،ٍةَكَلَْممَىلَعٌةَكَلَْممَوٍةَّـمُأَىلَعٌةَّـمُأُموُقَت
يفٌةَميِظَع ُفِواََخمُنوُكَتَو.ٌةَئِبْوَأَوٌتاَعاََجمَو،َنِكاَمَأِ
.»ِءاَمَّـسلٱَنِمٌةَميِظَعٌتاَمَالَعَو
٢٤:٤ىّتم،١٩:٤٤ص،١٣:١سقرمو٢٤:١ىّتم
ىّتم،٢:٣يكينولاست٢و٥:٦سسفأو١٣:٥سقرمو
٢٤:٧و٤:١٧و٣:٢

مهوهذيمالتلحاحصألااذهيفامبحيسملاملكت
ضعبمالكلًاباوجهمالكناكولكيهلانمنوجراخ
.)٣-١٣:١سقرم(مهنمةثالثنملاؤسلاوذيمالتلا

رئاسهاوراممرثكأيفوتسمباطخلااذهنمىّتمهاورام
.)١٣صسقرمو٢٤صىّتمحرشلارظنا(نيريشبلا

ءايبنألامالكنمءزجاذه)٨ع(َبُرَقْدَقُناَمَّـزلٱ
.ًادجممضرألاىلعحيسملاروهظىلعةبذكلا

لُكاَذٰهَلْبَقَو١٢«١٩-١٢
ِّـ
لُيِه

ْ
ْمُكْيَلَعْمَُهيِدْيَأَنوُق

طَيَو
ْ

لَسُيَو،ْمُكَنوُدُر
ِّـ

َماَمَأَنوُقاَسُتَو،ٍنوُجُسَوٍعِماََجمَىلِإْمُكَنوُم

١٤.ًةَداَهَشْمُكَلَكِلٰذُلوُؤَيَف١٣.يِمْسٱِلْجَألٍةَالُوَوٍكوُلُم
يفاوُعَضَف َحتْيَكِلُلْبَقْنِماوُّمَتَْهتَالْنَأْمُكِبوُلُقِ

ْ
١٥،اوُّجَت

ْنَأْمُكيِدِناَعُمُعيَِمجُرِدْقَيَالًةَمْكِحَوًامَفْمُكيِطْعُأاَنَأِّـينَأل
لٱَنِمَنوُمَّـلَسُتَفْوَسَو١٦.اَهوُضِقاَنُيْوَأاَهوُمِواَقُي

ْ
َنيِدِلاَو

َنوُنوُكَتَو١٧.ْمُكْنِمَنوُلُتْقَيَو،ِءاَقِدْصَألٱَوِءاَبِرْقَألٱَوِةَوْخِإلٱَو
جلٱَنِمَنيِضَغْبُم

ْ
ْنِمًةَرْعَشَّـنِكٰلَو١٨.يِمْسٱِلْجَأْنِمِعيَِم

.»ْمُكَسُفْنَأاوُنَتْقٱُمُِكْربَصِب١٩.ُكِلَْهتَالْمُكِسوُؤُر
١٢:٤و٥:١٨و٤:٣لامعأ،٢:١٠ايؤرو١٣:٩سقرم
١:٢٨يبليف،٢:١٣سرطب١و٢٥:٢٣لامعأ،١٦:٢٤و
:١٢صو١٣:١١سقرمو١٠:١٩ىّتم،١:٥يكينولاست٢و
:٧لامعأ،١٣:١٢سقرمو٧:٦اخيم،٦:١٠لامعأ،١١
٣٠و١٠:٢٢ىّتم،١٢:٢و٥٩

هذهيفركذامرئاسزاجنإلبقيأِهِّـلُكاَذٰهَلْبَق
مهتابجاوونييحيسملاهيدهطضمىلعمالكلارمدقو.ةوبنلا
-١٣:٩سقرمو١٤-٢٤:٩و٢٢-١٠:١٧ىّتمحرشلايف
١٣.
عوقونأيأ)١٣ع(ًةَداَهَشْمُكَلَكِلٰذُلوُؤَيَف

حيسمللةداهشلاىلإةليسونوكيذيمالتلاىلعداهطضالا
اوفقوىتمومهتنامأبةداهشهايإمهلامتحانوكيو.قحللو
ةداهشلاكلتاودأو)١٣:٩سقرم(ءاسؤرلاوكولملامامأ
.مهيلعتناكاهوضفرنإومهلتناكنوعماسلااهلبقنإف

ىلعمكردقأيأ)١٥ع(ًةَمْكِحَوًامَفْمُكيِطْعُأاَنَأ
مكحنمأو)١٣:١١سقرم(سدقلاحورلاةمعنبملكتلا
كلذمتدقو.نيعماسللةعنقمنيهارباومدقتيكلةمكحلا
٣٢-٥:٢٩و٢٠و٤:١٩لامعأيفءاجامهتلثمأنموًالعف
.٧:٢٦و

ىلإانرظناذإ)١٨ع(ُكِلَْهتَالْمُكِسوُؤُرْنِمًةَرْعَش
نمةياقولابًادعوكلذناكةنيرقلانعرظنلاعطقبظفللا
نكلو.)٢٧:٣٤لامعأ(ًالعفعقوامكيصخشلارطخلا
يفلذبُياممءيشبهذيالهنأىنعملانأىلعلدتةنيرقلا
راشتناىلإلوؤيهنألءايشألالقأولوًاثبعنيدلاليبس
.)١:١٩يبليف(ةرخآلايفنيرشبملاةداعسوانهليجنإلا
نذإبالإىذأىندأمهوذؤينأنوعيطتسيالمهءادعأنأو
.ةيريخلاهدصاقممامتإلهللا

مككسمتبيأ)١٩ع(ْمُكَسُفْنَأاوُنَتْقٱُمُِكْربَصِب
يدبألاكالهلانممكسفنأنوقتداهطضالانمزناميإلاب
قيرطلاوهكلذفربصلابتوملاىلإمكداسجأمتملسنإف
نإنكلومكلهللاهنيعيذلايوامسلاءانتقالاىلإةيدؤملا
مكسوفنةايحمترسخمكداسجأةايحاوقتلحيسملامتركنأ
:٢٤و١٠:٣٩ىّتمةراشبيفليقامقفوكلذو.ةيوامسلا

.١٣:١٣سقرمةراشبو١٣

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا

١٥٢
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٢١،ٍشوُيُجِبًةَطاَُحمَميِلَشُروُأْمُتْيَأَرىَتَمَو٢٠«٢٤-٢٠
يفَنيِذَّـلٱِبُرْهَيِلٍذِئَنيِح.اَُهباَرَخََبَرتْقٱِدَقُهَّـنَأاوُمَلْعٱٍذِئَنيِحَف ِ
لٱ
ْ
جلٱَىلِإِةَّـيِدوُهَي

ْ
يفَنيِذَّـلٱَو،ِلاَبِ لَفاَهِطَسَوِ

ْ
،ًاجِراَخاوُّرِفَي

يفَنيِذَّـلٱَو لٱِ
ْ

َّـمِتَيِل،ٍماَقِتْنٱُماَّـيَأِهِذٰهَّـنَأل٢٢،اَهوُلُخْدَيَالَفِرَوُك
لِلٌلْيَوَو٢٣.ٌبوُتْكَمَوُهاَمُّلُك

ْ
ملٱَوَىلاَبَح

يفِتاَعِضْرُْ لِتِ
ْ

َك
اَذٰهَىلَعٌطْخُسَوِضْرَألٱَىلَعٌميِظَعٌقيِضُنوُكَيُهَّـنَأل،ِماَّـيَألٱ
،ِمَمُألٱِعيَِمجَىلِإَنْوَبْسُيَو،ِفْيَّـسلٱِبَنوُعَقَيَو٢٤.ِبْعَّـشلٱ
ُةَنِمْزَأَلَّـمَكُتىَّـتَح،ِمَمُألٱَنِمًةَسوُدَمُميِلَشُروُأُنوُكَتَو
.»ِمَمُألٱ
:٩لايناد،٨و١٨:٧ص،١٣:١٤سقرمو٢٤:١٥ىّتم
:٩لايناد،٢٤:١٩ىّتم،٢و١٤:١و١١:٦ايركزو٢٧و٢٦
١١:٢٥ةيمورو١٢:٧و٢٧

.٢٤صىّتمحرشلارظنا
ءاجامريسفتاذه)٢٠ع(ٍشوُيُجِبًةَطاَُحمَميِلَشُروُأ
٢٤:١٥ىّتمبارخلاةسجرىلعسقرموىّتميتراشبيف
ىلإنينامورلاشويجلاءيجملوأنيبناكو١٣:١٤سقرمو
م.ب٦٦ةنسنميأنينسعبرأريخألاراصحلاوميلشروأ
.م.ب٧٠ىلإ

ةمألاهللاباقعنمزيأ)٢٢ع(ٍماَقِتْنٱُماَّـيَأِهِذٰه
داقتفالانمزدعبالإتأيملوهواهاياطخىلعةيدوهيلا
.ةمحرلاب

دهعلاءايبنأهبتكاملكيأٌبوُتْكَمَوُهاَمُّلُك
-١٨:١٥ةينثتو٢٣-٢٦:١٤نييوال(نأشلااذهيفميدقلا

١٤:١و١١صايركزو٢٧و٩:٢٦لاينادو٢٨-٢٩:٢٢و٦٨
:١٩و٥١و١١:٥٠اقول(حيسملاذيمالتضعبهبتكامو)٢و

.)٤٤و٤٣
ةينامورلادونجلانألةيدوهيلايأ)٢٣ع(ِضْرَألٱَىلَع

ترسأوناكسلاضعبتلتقواهندمتبهنواهيفترشتنا
.ضعبلا

.هطخسنعةلزانلاهللالزاونيأٌطْخُسَو
يفذئمويدوهيلاىلتقبسُحِفْيَّـسلٱِبَنوُعَقَيَو

.١٣٥٠٠٠٠تغلبقةيدوهيلارئاسوميلشروأ
.٩٧٠٠٠ذئمويدوهيلانميبُسنمددعغلبَنْوَبْسُيَو
يفءاجامباذهلباقِمَمُألٱَنِمًةَسوُدَمُميِلَشُروُأ
مدهىلعةروصقمةؤبنلاهذهنكتمل١١:٢ايؤرلارفس
نماهيلعىرجامىلعتلمتشالبميلشروألنيينامورلا
اهيلعنوكيساموةعاسلاهذهىلإتقولاكلذنمثداوحلا
كلميهنأةءوبنلاكلتبدوصقملاوهللاءاشامىلإلبقتسملايف
نييلصألااهناكسدوهيلانأودوهيلانماوسيلكولمةيدوهيلا
.ناوهلاولذلالاحيفنونوكي

لوألانيينعمكلذلمتحيِمَمُألٱُةَنِمْزَأَلَّـمَكُتىَّـتَح
وهويناثلاو.اهنمةيماقتنالاهللادصاقمممألالامكإنامز
نيذلاتقولاوهاذهو.ليجنإللممألالوبقنامزحجرألا
:٢١ىّتمةراشبيفحيسملاهيلإراشأو.ءايبنألاءامدقهبأبنأ

سلوبهيلإراشأو١٢:٩سقرمةراشبيفو٢٢:١٨و٤٣
دوهيللهللانيعدقو.)١١:٢٥ةيمور(»ممألاُءلِم«هلوقب
مويممأللّنيعدقوهومهتنيدمبارخلبقمهداقتفاموي
ىلإنوعديولليجنإلابنورشبُيهيفيذلاوهومهداقتفا
كلذةدمميلشروأىلعةنونيدلالظتو.حيسملالوبقوةبوتلا
دعبثدحييذلاو.ةجيتنلابًاضيأدوهيلالكىلعوداقتفالا
تاوبننمهفرعنةيدوهيلاةمألاوميلشروأنأشيفكلذ
١١:١٥ةيمور(نيينامورلاىلإةلاسرلايفءاجاماهنمىرخأ
.)٢٦و٢٣و

يفٌتاَمَالَعُنوُكَتَو٢٥«٣٣-٢٥ لٱَوِسْمَّـشلٱِ
ْ
ِرَمَق

لَا.ٍَةْريَحِبٍمَمُأُبْرَكِضْرَألٱَىلَعَو،ِموُجُّنلٱَو
ْ
ُجاَوْمَألٱَوُرْحَب

ِيتْأَياَمِراَظِتْنٱَوٍفْوَخْنِمْمِهْيَلَعىَشْغُيُساَّـنلٱَو٢٦،ُّجِضَت
ملٱَىلَع

ٍذِئَنيِحَو٢٧.ُعَزْعَزَتَتِتاَواَمَّـسلٱِتاَّـوُقَّـنَأل،ِةَنوُكْسَْ
يفًايِتآِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُي ٢٨ٍ.ريِثَكٍدَْجمَوٍةَّـوُقِبٍةَباَحَسِ
َّـنَألْمُكَسوُؤُراوُعَفْرٱَواوُبِصَتْنٱَف،ُنوُكَتِهِذٰهْتَأَدَتْبٱىَتَمَو
َهلَلاَقَو٢٩.ُِبَرتْقَتْمُكَتاَجَن

ُ
ِنيِّـتلٱِةَرَجَشَىلِإاوُرُظْنُا:ًالَثَمْم

ْنِمَنوُمَلْعَتَوَنوُرُظْنَتْتَخَرْفَأىَتَم٣٠.ِراَجْشَألٱِّـلُكَو
ىَتَم،ًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰه٣١.َبُرَقْدَقَفْيَّـصلٱَّـنَأْمُكِسُفْنَأ
.ٌبيِرَقِهللاٱَتوُكَلَمَّـنَأاوُمَلْعٱَف،ًةَرِئاَصَءاَيْشَألٱِهِذٰهْمُتْيَأَر

حلَا٣٢
ْ

جلٱاَذٰهِيضْمَيَالُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ْ
َنوُكَيىَّـتَحُليِ

لٱ
ْ

.ُلوُزَيَاليِمَالَكَّـنِكٰلَو،ِنَالوُزَتُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلَا٣٣.ُّلُك
ىّتم،١٢و٣:١٠سرطب٢و١٢:٢٤سقرمو٢٤:٢٩ىّتم
ىّتم،٢٣و٨:١٩ةيمور،١٤:١٤و١:٧ايؤرو٣٠و٢٤:٢٩
٢٤:٣٥ىّتم،١٣:٢٨سقرمو٢٤:٣٢

.٣٢-١٣:٢٤سقرمو٣٣-٢٤:٢٧ىّتمحرشلارظنا
ِلِئاَبَقُعيَِمجُحوُنَت«هلوقلثماذهٍةَْريَحِبٍمَمُأُبْرَك

ىلإرظنلابكلذو.)١٥-٦:١٢ايؤرو٢٤:٣٠ىّتم(»ِضْرَألٱ
.لبقتسملايفاهلاثمأنمهوفاخامىلإوتثدحيتلالزاونلا

.٢٥عيفةروكذملالزاونلايأ)٢٨ع(ِهِذٰه
فوخلاوسأيلاىلإمكسفنأاوملستاليأاوُبِصَتْنٱَف
ةيزعتكلذعوسيلاقو.ةاطخلاملاعفيخيامباوحرفالب
.هذيمالتل

ىّتمةراشبيفهلوقلقفاوماذهُِبَرتْقَتْمُكَتاَجَنَّـنَأل
.)٢٤:٢١ىّتم(»ِهيِراَتُْخمَنوُعَمْجَيَف...ُهَتَكِئَالَمُلِسْرُيَف«
ةاجنىلإةليسومهداسجأتومنوكياوتامنإومهنإف
.رطخوبعتلكنممهسفنأ

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا

١٥٣
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يفْمُكُبوُلُقَلُقْثَتَّـالَئِلْمُكِسُفْنَألاوُِزَرتْحٱَف٣٤«٣٦-٣٤ ِ
حلٱِموُُمهَوٍرْكُسَوٍراَُمخ

ْ
لٱَكِلٰذْمُكَفِداَصُيَف،ِةاََي

ْ
٣٥.ًةَتْغَبُمْوَي

لٱَكُهَّـنَأل
ْ
جلٱِعيَِمجَىلَعِيتْأَيِّـخَف

ْ
.ِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَعَنيِسِلَا

يفاوُعَّـَرضَتَوًاذِإاوُرَهْسِا٣٦ ُحتْيَكِل،ٍنيِحِّـلُكِ
ْ

ًالْهَأاوُبَس
ملٱاَذٰهِعيَِمجْنِمِةاَجَّـنلِل

ِنْبٱَماَّـدُقاوُفِقَتَو،َنوُكَيْنَأِعِمْزُْ
.»ناَسْنِإلٱ
،٤:٧سرطب١و٥:٦يكينولاست١و١٣:١٣ةيمور
،١٦:١٥و٣:٣ايؤرو٣:١٠سرطب٢و٥:٢يكينولاست١
رومزم،١٨:١ص١٣:٣٣سقرمو٢٥:١٣و٢٤:٢٤ىّتم
٦:١٣سسفأو١:٥

قفاويرهسلاوةالصلاىلعثحلانمانهىتأامىنعمو
:١٣سقرمو٥١-٢٤:٣٨ىّتمةراشبيفءاجامىنعم

.كانهحرشلاعجارف)٣٧-٣٣
هذيمالتحيسملارذحيتلارومألا)٣٤ع(اوُِزَرتْحٱَف
هئيجمهيضتقييذلادادعتسالانعمهقيعتيتلايهاهنم
ةدايزوةيدسجلاتاذللاوهّفرتلاوملاعلاةبحميهويناثلا
.ةايحلاهذهرومأبمامتهالا

برلاءيجممويينعأريخألامويلايأُمْوَيْلٱَكِلٰذ
حصيملاعلاةياهنىلعليقامو.باسحللسانلابلطو
.ناسنإلكتومىلعًاضيأ

اليتغبرطخهتقيقحزاجماذه)٣٥ع(ِيتْأَيِّـخَفْلٱَك
خفلاةراعتساو.نامألااوعقوتنمىلعكلذيتأيو.هنمةاجن
٥:٢يكينولاست١عضاومريغيفهلصللاةراعتساكانههل
.)٣:١٠سرطب٢و

نونوكيسانلارثكأنأيأِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَع
مهكرديفنيدعتسمريغنيلفاغةيناثحيسملاءيجمدنع
نكيملحيسملامالكنأىلعانلدياذهو.كالهلاوةريحلا
ملاعلاةياهنىلعلمتشيلبميلشروأبارخىلعًاروصقم
.ًاضيأ

ةلفغلانمحاجنلانمزيفاوزرتحايأ)٣٦ع(اوُرَهْسِا
رمذتلاومامتهالاةدايزنمقيضلانمزيفولسكلاوهفرتلاو
.سأيلاو

ُحتْيَكِل
ْ

ًالهأاونوكتيكل«لقيملِةاَجَّـنلِلًالْهَأاوُبَس
عوسيهللاةمعننمكلذنأل»اوبسحتيكل«لب»ةاجنلل
.٢٤اذوهيانبرحيسملا

نيدلاموييفاوموقتيأِناَسْنِإلٱِنْبٱَماَّـدُقاوُفِقَتَو
لباق(نيرورسمنيرربتمةنونيدالولجخالوفوخالب
يفو)٢:٢٨انحوي١و٣:٢يخالمو١:٥رومزمعماذه
ةكئالمكحيسملاةرضحيفمهئاقبماودىلإةراشإكلذ
.ءامسلا

٣٨و٣٧عحيسملافرصتةيفيك

يفَناَكَو٣٧«٣٧،٣٨ لَعُيِراَهَّـنلٱِ
ِّـ

يفُم هلٱِ
َْ

يفَو،ِلَكْي ِلْيَّـللٱِ
يفُتيِبَيَوُجُرَْخي جلٱِ

ْ
ُّلُكَناَكَو.ِنوُتْيَّـزلٱَلَبَجىَعْدُييِذَّـلٱِلََب

يفِهْيَلِإَنوُرِّـكَبُيِبْعَّـشلٱ هلٱِ
َْ

.»٣٨ُهوُعَمْسَيِلِلَكْي
٢٢:٣٩ص٢و٨:١انحوي

ىلوألامايألاةثالثلايفحيسملافرصتءابنأرصتخماذه
هتابطاخمةمتاخهذهو.هتايحنمريخألاعوبسألانم
ملعيناكو«هلوقيهو١٩:٤٧صيفاهتمدقميتلاةريخألا
.»لكيهلايفمويلك

يفُتيِبَيَو نوتيزلالبجيفاينعتيبتناكِلَبَْجلٱِ
الو.اهيفيلايللاهيلعىضقتتتناكحيسملانأحجرألاو
:٢١ىّتم(ىوأمالبتيبيناكحيسملانأانهمالكلايضتقي

.)١٤:٣سقرمو١٧
ةراشبو٢١:١٨ىّتمةراشب(يفركُذامكِهْيَلِإَنوُرِّـكَبُي
.)٢٠و١١:١٢سقرم

نورشعلاويناثلاحاحصألا

١٣ىلإ١عحصفللدادعتسالا

لٱُديِعَبُرَقَو١«١،٢
ْ
لٱُهَلُلاَقُييِذَّـلٱِ،ريِطَف

ْ
٢.ُحْصِف

لٱُءاَسَؤُرَناَكَو
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

طَيُةَبَتَك
ْ

ْمَُّـهنَأل،ُهَنوُلُتْقَيَفْيَكَنوُبُل
.»بْعَّـشلٱاوُفاَخ
١١:٤٧انحويو٢:٢سقرم،١٤:١رومزمو٢٦:٢ىّتم
٤:٢٧لامعأو

.٥-٢٦:١ىّتمحرشلارظنا
ءاسممالكلاكلذناكو.نيمويدعبناكيأَبُرَقَو

.ءاعبرألامويلوأنوكيفسمشلابورغدعبءاثالثلاموي
ةدافإحصفلابريطفلااقولرسفُحْصِفْلٱ..ِ.ريِطَفْلٱ

.مهعفنلهليجنإبتاكنيذلاممألل
وهوهيلعاوضبقينأاودارأُهَنوُلُتْقَيَفْيَكَنوُبُلْطَي
يفحاجنلااولمأيملمهنكلهذيمالتنمنييليلقعموأدرفنم
.٢٦:٥ىّتمديعلادعبّالإكلذ

نيريثكنأاهلاثمأوةرابعلاهذهلدتَبْعَّـشلٱاوُفاَخ
دعباوخرصنيذلاعومجلاف.ًايبنعوسياوربتعابعشلانم
خويشوةنهكلاءاسؤرمهجاههبلصاهبلصانيلئاقكلذ
.)٢٧:٢٠ىّتم(بعشلا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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يفُناَطْيَّـشلٱَلَخَدَف٣«٦-٣ ىَعْدُييِذَّـلٱاَذوَُهيِ
َمَّـلَكَتَوىَضَمَف٤.ََرشَعْيَنْثالٱِةَلُْمجْنِمَوُهَو،َّـيِطوُيْرَخْسِإلٱ
لٱِءاَسَؤُرَعَم

ْ
جلٱِداَّـوُقَوِةَنَهَك

ْ
لَسُيَفْيَكِدُْن

ِّـ
اوُحِرَفَف٥.ْمِهْيَلِإُهُم

طَيَناَكَو.ْمُهَدَعاَوَف٦.ًةَّـضِفُهوُطْعُيْنَأُهوُدَهاَعَو
ْ

ًةَصْرُفُبُل
لَسُيِل

ِّـ
لِخْمِهْيَلِإُهَم

ْ
.ٍعَْمجْنِمًاو

لامعأ،٢٧و١٣:٢انحويو١٥:١٠سقرمو٢٦:١٤ىّتم
١١:١٢ايركز،٤:١

.١١و١٤:١٠سقرمو١٦-٢٦:١٤ىّتمحرشلارظنا
يفُناَطْيَّـشلٱَلَخَد وهوناطيشلاهبرجيأاَذوَُهيِ
ىلعنكيملاذهف.هبهرمأياملكلمعيلهلهسفنملس
ةطساوبناكهايإهلوخدلوأف.ةدحاوةعفدهتأيملوهمغر
»ِينوُطْعُتْنَأَنوُديِرُتاَذاَم«هلوقنمرهظيامكلاملابح
مث.)١٢:٦انحوي(ةقرسلاةطساوبمث)٢٦:١٥ىّتم(
ةدئامنمهباهذبمث.انهةروكذملاةنهكلاءاسؤرةرماؤمب
انحوي(هيلعنوضبقيهيفيذلاناكملابءاسؤرلائبنيلحصفلا

.ناتسبلايفهئادعأىلإهايإهميلستبمث.)١٣:٢٧
هتنايخةعاظفلنايباذهََرشَعْيَنْثالٱِةَلُْمجْنِمَوُهَو

.هملعموهديسل
نممهولكيهلاسرحءاسؤريأ)٤ع(ِدْنُْجلٱِداَّـوُق

.دوهيلا
ةضفلاهتبحمهتداق)٥ع(ًةَّـضِفُهوُطْعُيْنَأُهوُدَهاَع

.ماثآلاعضفأباكتراوناطيشلاىلإهسفنميلستىلإ

لٱُمْوَيَءاَجَو«٧
ْ
لٱِريِطَف

ِهيِفَحَبْذُيْنَأيِغَبْنَيَناَكيِذَّـ
لٱ
ْ
.»ُحْصِف
١٤:١٢سقرمو٢٦:١٨ىّتم

رهشنمرشععبارلاسيمخلامويِريِطَفْلٱُمْوَيَءاَجَو
ريمخلكهيفدوهيلاليزيحصفللدادعتسامويناكوناسين
حصفلامايأنمًانايحأمويلاكلذنوبسحياوناكو.مهتويبنم
حصفلافورخنوحبذياوناكو.)٢٦:١٧ىّتمحرشلارظنا(
مويلوأيفيأبورغلادعبهنولكأيوراهنلاكلذرصعيف
.ةعمجلا

ىلعءاعبرألامويىّضقتفيكنوريشبلاركذيملو
تيبيفهذيمالتعموهوهيلعىضقتهنأحجرألاو.حيسملا
.اينع

جورخ(ىسومةعيرشبسحخلاَحَبْذُيْنَأيِغَبْنَي
.)٨-١٦:١ةينثتو٨-٢٣:٤نييوالو٢٧-١٢:٣

طُبَلَسْرَأَف«٨
ْ

لٱاَنَلاَّـدِعَأَواَبَهْذٱ:ًالِئاَقاَّـنَحوُيَوَسُر
ْ
َحْصِف

.»َلُكْأَنِل

نيذيملتلسرأحيسملانأسقرمركذاَّـنَحوُيَوَسُرْطُب
.)١٤:١٣سقرم(امهيمساكلذىلعاقولدازو

.»؟َّـدِعُنْنَأُديِرُتَنْيَأ:ُهَلَالاَقَف«٩

ملولاؤسلااذهسقرموىّتمركذَّـدِعُنْنَأُديِرُتَنْيَأ
مهلحيسملارمألاؤسلااذهةلعنأوهاقولهركذامركذي
.باهذلاب

َهلَلاَقَف١٠«١٣-١٠
ُ

لَخَداَذِإ:اَم
ْ
ملٱاَمُت

اَمُكُلِبْقَتْسَيَةَنيِدَْ
لٱَىلِإُهاَعَبْتِا.ٍءاَمَةَّـرَجٌلِماَحٌناَسْنِإ

ْ
١١،ُلُخْدَيُثْيَحِتْيَب

لٱِّـبَرِلَالوُقَو
ْ
ملٱَكَلُلوُقَي:ِتْيَب

لَعُْ
ِّـ

ملٱَنْيَأ:ُم
ُلُكآُثْيَحُلِزْنَْ

لٱ
ْ
لُعاَمُكيِرُيَكاَذَف١٢؟يِذيِمَالَتَعَمَحْصِف

ِّـ
.ًةَشوُرْفَمًَةريِبَكًةَّـي

َهلَلاَقاَمَكاَدَجَوَواَقَلَطْنٱَف١٣.اَّـدِعَأَكاَنُه
ُ

اَّـدَعَأَف،اَم
لٱ
ْ
.»َحْصِف

.١٦-١٤:١٢سقرمو٢٦:١٨ىّتمحرشلارظنا
ىّتم(حرشلايفكلذنمضتيامنايبوَحْصِفْلٱاَّـدَعَأَف
٢٦:١٩(.

١٨ىلإ١٤عحصفلا

.»ُهَعَمًالوُسَرََرشَعاَنْثالٱَوَأَكَّـتٱُةَعاَّـسلٱِتَناَكاَّـَملَو«١٤
١٤:١٧سقرمو٢٦:٢٠ىّتم

.١٤:١٧سقرمو٢٥-٢٦:٢٠ىّتمةراشبحرشرظنا
مويءاسموهوحصفلالكألّنيعملاتقولايأُةَعاَّـسلٱ

.ناسيننمرشعسماخلاةعمجلامويلوأيأسيمخلا
نمزيفحصفلامهلكأدنعدوهيلادئاوعبسحَأَكَّـتٱ

مهوهولكأينايهوةيلصألادئاوعلافالخكلذو.حيسملا
.)١٢:١١جورخ(فوقو

َهلَلاَقَو«١٥
ُ

لٱاَذٰهَلُكآْنَأُتْيَهَتْشٱًةَوْهَش:ْم
ْ
ْمُكَعَمَحْصِف

.َ»َّـملَأَتَأْنَأَلْبَق

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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ملءاهتشالاكلذىلعَحْصِفْلٱاَذٰهَلُكآْنَأُتْيَهَتْشٱ
:رومأةعبرأاهنألمتحيوانهركذُت
خيراتيفريخألاحصفلاوهحصفلاكلذنوك:لوألا·

.ةنس١٥٠٠وحنًازمروًاراكذتيقبنأدعبةسينكلا
نيزحوهودارأفمهقرافينأمزعىلعهنوك:يناثلاو·

ةيزعترّقوملاينيدلامسرلااذهيفمهكراشينأكلذل
.هسفنل
وهوينابرلاءاشعلامسربًانرتقمحصفلالعج:ثلاثلاو·

ىلإةسينكلااهلوادتتهذيمالتنيبوهنيبداحتاوةبحمةميلو
.ملاعلاةياهن
هتقرافملًادادعتساهذيمالتميلعتلةصرفهذاختا:عبارلاو·

صو١٥صو١٤صانحوي(ًالعفكلذىتأدقومهاّيإ
١٦(.

هيفيذلاتقولابرقهنأاذهبحرصََّـملَأَتَأْنَأَلْبَق
لكأينأمهنكميالهنأومهلجأنمبيلصلاىلعتومي
.مهعمكلذدعبحصفلا

يفَلَمْكُيىَّـتَحُدْعَبُهْنِمُلُكآَالِّـينِإ:ْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل«١٦ ِ
.»ِهللاٱِتوُكَلَم

١٩:٩ايؤرو١٠:٤١لامعأو١٤:١٥ص

نيرمأةيآلاهذهنمضتت.)٢٦:٢٩ىّتمحرشلارظنا(
ىلعهذيمالتعمًاضيأحصفلالكأيالحيسملانألوألا
سسؤيوحصفلادصاقملكلمكيهتومنايناثلاو.ضرألا
حيسملاف.يزمرحصفهيفسيليذلاديدجلاهللاتوكلم
هذهنمو.حصفلادصاقملكبيلصلاىلعهتومبلمكأ
شرُينأوحبذُينأوبيعالبفورخلانوكينأدصاقملا
مظعرسكُيالنأولكؤينأورانلاىلعىوشينأوهمد
ءاشعلاعضوىلإةراشإةيآلاهذهيفّنألمتحيو.هنم
فورخلاسرعءاشعىلإةراشإًاضيأاهيفنأو.ينابرلا
ىتمف.)٢٦:٢٩ىّتمةراشبو١٩:٩ايؤرلارفس(يفروكذملا
نمىمظعلامهتاجنبنولفتحيءامسلانينمؤملاعيمجغلب
ًازمررصمةيدوبعنمنييليئارسإلاةاجنتناكيتلامنهج
ديعناكيتلاةيوامسلاةيحورلاةميلولابنومعنتيواهيلإ
.اهيلإًازمرحفصلا

اَهوُمِسَتْقٱَوِهِذٰهاوُذُخ:َلاَقَوَرَكَشَوًاسْأَكَلَواَنَتَّـمُث«١٧
.»ْمُكَنْيَب

ةراشبحرشيفحصفلاىلعمالكلارظنا(ًاسْأَكَلَواَنَت
سمخلاتاساكلانمىلوألاسأكلاهذه.)٢٦:٢ىّتم
.حصفلايفاهبرشدوهيلاداتعايتلا

دنعتيبلابحاصلوقينأذئتقوةداعلاتناكَرَكَشَو
يذلاملاعلاكلمانهلإوانبرايتنأكرابم«سأكلاهلوانت
.»ةمركلاجاتنقلخ

لبقاهقاذهنأحجرملاْمُكَنْيَباَهوُمِسَتْقٱَوِهِذٰهاوُذُخ
حصفلايفتيبلابحاصةداعلًاقفوةملكلاهذهلاقنأ
َالَنآلٱَنِمِّـينِإ«هلوقلوةرشعةسماخلاةيآلايفهلوقلًاقفوو
لٱِجاَتِنْنِمُبَْرشَأ

ْ
.)٢٦:٢٩ىّتم(»خلااَذٰهِةَمْرَك

لٱِجاَتِنْنِمُبَْرشَأَالِّـينِإ:ْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل«١٨
ْ

ىَّـتَحِةَمْرَك
.»ِهللاٱُتوُكَلَمَِيتْأَي
١٤:٢٥سقرمو٢٤:٢٩ىّتم

زوفلالامكغلبيىتحيأِهللاٱُتوُكَلَمَِيتْأَيىَّـتَح
حارفألالكيفنوراتخملاوحيسملاكرتشيوءامسلايفدجملاو
ًازمرحصفلاديعناكيتلاةيوامسلاتاكربلاوةيحورلا
عضودعبحيسملاهرركوةقيقحالزاجمانهمالكلاو.اهيلإ
.)١٤:٢٥سقرمو٢٦:٢٩ىّتم(ينابرلاءاشعلا

٢٠و١٩عينابرلاءاشعلا

َوُهاَذٰه:ًالِئاَقْمُهاَطْعَأَوََّـرسَكَوَرَكَشَوًازْبُخَذَخَأَو«١٩
.يِرْكِذِلاَذٰهاوُعَنْصِا.ْمُكْنَعُلَذْبُييِذَّـلٱيِدَسَج
٢٥ىلإ١١:٢٣سوثنروك١٤:١٢،١سقرمو٢٦:٢٦ىّتم

-٢٦:٢٦ىّتمةراشب(حرشيفاذهىلعمالكلاقبس
نأشيفاقولهلاقامو.)٢٥-١٤:٢٢سقرمةراشبو٢٩
هتلاسريفسلوبهلاقامىنعموًاظفلقفاويرسلااذهعضو
.)٢٦-١١:٢٣سوثنروك١(نييثنروكلاىلإ

ًاركذهولكفزبخلااورسكايأيِرْكِذِلاَذٰهاوُعَنْصِا
ىلإهتلاسريفسلوبوانهاقولالإةرابعلاهذهركذيملو.يل
ينابرلاءاشعلانأاهنومضمو.١١:٢٦ىلوألاسوثنوركلهأ
)همدوحيسملادسجىلإةراشإهنوكىلعةوالع(مئادراكذت
حيسملاتومركذو.ةذقنملاهتبحملوانلجألحيسملامالآل
عضاوتلاىلإاندوقيوهبانتقثوانركشوهلانبحجيهيكلذك
عيطنوهيضرنمدقتامكحيسملاانركذبو.بلقلاقاحسناو
ماودلاىلعحيسملاتومركذبوجونممزليو.هرمأ
.ًامئادرسلاكلذلةسينكلاةسراممبوجو

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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لٱَكِلٰذَكَو«٢٠
ْ

لٱَدْعَبًاضْيَأَسْأَك
ْ

ِهِذٰه«:ًالِئاَقِءاَشَع
لٱ
ْ

لٱَيِهُسْأَك
ْ

جلٱُدْهَع
ْ

.»مُكْنَعُكَفْسُييِذَّـلٱيِمَدِبُديَِد
١٠:١٦سوثنروك١

يذلاةيدبألاةايحلادهعيأيِمَدِبُديِدَْجلٱُدْهَعْلٱ
.نينمؤمللهمدبحيسملاهمتخ

ءادفكفسيرابلاحيسملامديأْمُكْنَعُكَفْسُييِذَّـلٱ
.ةمثألانع

٢٣ىلإ٢١عنئاخلااذوهي

لَسُييِذَّـلٱُدَياَذَوُهْنِكٰلَو٢١«٢٣-٢١
ِّـ

يِعَمَيِهيِنُم
ملٱَىلَع

ْنِكٰلَو،ٌموُتَْحمَوُهاَمَكٍضاَمِناَسْنِإلٱُنْبٱَو٢٢.ِةَدِئاَْ
لَسُييِذَّـلٱِناَسْنِإلٱَكِلٰذِلٌلْيَو

ِّـ
َنوُلَءاَسَتَياوُأَدَتْبٱَف٢٣.ُهُم

ملٱَوُهْمُهْنِمىَرَتْنَم:ْمُهَنْيَباَميِف
.»؟اَذٰهَلَعْفَيْنَأُعِمْزُْ

١٣:٢١انحويو١٤:١٨سقرمو٢٦:٢١ىّتمو٤١:٩رومزم
٢٦:٢٢ىّتم،٤:٢٨و٢:٢٣لامعأو٢٦:٢٤ىّتم،٢٦و
٢٥و١٣:٢٢انحويو

.٢٥-٢٦:٢١ىّتمحرشلايفتايآلاهذهريسفترم
بيترترابتعابثداوحلانعملكتاقولنأانضرفول

يطويرخسالااذوهينأانهثيدحلاقايسنمانمكحلاهتنمزأ
قبساممانملعنكل.لسرلارئاسعمينابرلاءاشعلالكأ
نمزرابتعابثداوحلاصقىلإتفتليملهنأهتراشبنم
انحويلوقنمجتنتسُيامضقانيانهءيشالاذإفاهثودح
مهلكأرثأىلعلسرلانيبنمجرخيطويرخسالااذوهينأ
.ينابرلاءاشعلامسرلبقحصفلا

هلوقىلإةراشإهذهيفنأحجرألاِةَدِئاَْملٱَىلَعيِعَم
يفيِعَمُهَدَيُسِمْغَييِذَّـلٱ«ىّتمةراشبيف ىّتم(»ِةَفْحَّـصلٱِ
٢٦:٢٣(.

٣٠ىلإ٢٤علسرلاةرجاشم

ُهَّـنَأُّنَظُيْمُهْنِمْنَمٌةَرَجاَشُمًاضْيَأْمُهَنْيَبْتَناَكَو«٢٤
.َ»َربْكَأُنوُكَي
٩:٤٦صو٩:٣٤سقرم

ملهنأحجرألاواقولىوسرئاشبلايبتاكنماذهركذيمل
ينابرلاءاشعلاوحصفلالكألبقثدحهنأوهلحميفركذُي
ةدئامىلعمهعضاومنيابتةرجاشملاكلتعوقوةّلعنأو
لسغكلذدنعو.ىمسألاناكملامهنملكبلطوحصفلا
)٥و١٣:٣انحوي(عضاوتلامهملعيلهذيمالتلجرأحيسملا

حيسملالوقنعاقولهلاقامرسفياذهوانهركُذامملكتمث
نأنظلانعدعبيو.)٢٧ع(»ُمِدَْخييِذَّـلٱَكْمُكَنْيَباَنَأ«
دعبورقوملارسلامهتسراممدعبهذهلثمةرجاشمثدحت
مهنمًادحاونأبمهايإحيسملاءابنأنمهوملعامبمهنزح
.هولتقيلءادعألاىلإهملسيوهنوخي

عوضوممايألاكلتيفمئالولاةدئامىلعءاكتالاناكو
عوقوقبسو)٢٣:٦ىّتمو١١-١٤:٧ص(عزانتلاوماصخلا
مظعألاوهمهيأهنأيفمهفالتخالذيمالتلانيباذهلثم
.)٩:٣٤سقرمو٢٨-٢٠:٢٠و١٨:١ىّتمو٩:٤٦ص(

َهلَلاَقَف«٢٥
ُ

ملٱَو،ْمَُهنوُدوُسَيِمَمُألٱُكوُلُم:ْم
لَسَتُْ

ِّـ
َنوُط

.»َنيِنِسُْحمَنْوَعْدُيْمِهْيَلَع
١٠:٤٢سقرمو٢٠:٢٥ىّتم

.١٠:٤٢سقرمو٢٨-٢٠:٢٥ىّتمحرشلارظنا
كلتلثمعقيامًاريثكهنألانهممألاركذِمَمُألٱ

كلذلثملمعنعمهعنمتالمهتنايدومهنيبةرجاشملا
.حيسملايعباتبنسحيالهنكلو

كولملاونوينانويلاكولملابغرَنيِنِسُْحمَنْوَعْدُي
ًالاومأمهبعشىلعاوقفنأو»نينسحم«اوبقلُينأنوينامورلا
وأهايإمهقاقحتسانعرظنلاعطقبكلذىلعاولصحيلةرفاو
اوعدينأنوقحتسيامنإمهنأهذيمالتعوسيملعف.همدع
نولانيكلذبمهنأومهايإمهعفنومهريغمهتمدخبنينسحم
.ةيقيقحلاةمظعلا

لٱِلَب،اَذَكٰهَسْيَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٢٦
ْ

ْنُكَيِلْمُكيِفُريِبَك
ملٱَو،ِرَغْصَألٱَك

خلٱَكُمِّـدَقَتُْ
ْ
.»ِمِدَا

٩:٤٨ص٥:٣سرطب١و٢٠:٢٦ىّتم

ّنيعدقحيسملاناكنإاَذَكٰهَسْيَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو
لوقيناهلغاسلهفهلةفيلخهلعجولسرللًاسيئرسرطب
اوبلطتنأمكلسيلوءاسؤرمتسلمتنأهانعمو.لوقلااذه
الونيملاظلاةاغطلانيينثولاكولملاكغرافلازايتمالاءامسأ
.ةيلاعلابصانملا

نـيرـمـأبةــقـيـقيحلاـةمـظـعـلاِمِداَْخلـٱَك...ِرـَغـْصَألـٱَك
.ريغلاعفنوعضاوتلا

؟ُمِدَْخييِذَّـلٱِمَأُئِكَّـتَييِذَّـلَأُ؟َربْكَأَوُهْنَمْنَأل«٢٧
.»مِدَْخييِذَّـلٱَكْمُكَنْيَباَنَأيِّـنِكٰلَو؟ُئِكَّـتَييِذَّـلٱَسْيَلَأ

يبليفو١٧ىلإ١٣:١٣انحويو٢٠:٢٨ىّتم،١٢:٣٧ص
٢:٧

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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املًالاثمهلمعحيسملالعجُمِدَْخييِذَّـلٱَكْمُكَنْيَباَنَأ
نمهباوجًالاؤسمهلأسنأدعبهولعفينأذيمالتلاىلعبجي
ةسائرلايفقحلانمهلامعمهنأهتصالخورومألاتاحضاو
ذيمالتلالجرألسغنمهاتأامبمداخلاةلزنمهسفنلذخأ
تناكضرألاىلعحيسملالامعألكو)١٦-١٣:١انحوي(
ْلَبَمَدْخُيِلِتْأَيَْملِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأ«هسفنىلعهلوققفو
.)٢٠:٢٨ىّتم(»َمِدْخَيِل

يفيِعَماوُتَبَثَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ٢٨«٢٨،٢٩ اَنَأَو٢٩،ِيبِراََجتِ
.»ًاتوُكَلَمِيبَأِيلَلَعَجاَمَكْمُكَلُلَعْجَأ
:١سوثنروك١و١٢:٣٢صو٢٤:٤٧ىّتم،٤:١٥نييناربع
٢:١٢سواثوميت٢و٧

ةسائرلابلطنممهرذحوهذيمالتعوسيرذنأامدعب
يفيدبأيقيقحدجمبمهايإهدعوبمهازعيملاعلادجملاو
.هلمهتنامأىلعةباثإءامسلا

ًاعوطتاقيضلاوباعتألايفينوكراشيأيِعَماوُتَبَث
.للمالبًابحو

يف يفناطيشلانمهبراجتىلإكلذبرشيملِيبِراََجتِ
هتاقيضىلإراشأهنكلسانلانعًادرفنماهلمتحاهنألةيربلا
ركُذاماميسالوهتمدخلكيفهباصأاممهايإسانلارييعتو
٦٨و٦:٦٠انحويةراشبيفو١٢:١٤ىّتمةراشبيف
.)١:٦سرطب١و١٢و١:٢بوقعيو١٠:١٣سوثنروك١(

ًاتوكلمدصقيملًاتوُكَلَم...ْمُكَلُلَعْجَأاَنَأَو
هءاكرشًاعيمجاونوكينألبلسرلانمدحاولكلًاصوصخم
.ءامسلايفكلمينيحةداعسلاودجملايف

عونلنايبوهبمهدعواملقيقحتاذهِيبَأِيلَلَعَجاَمَك
اليوامسويدسجاليحورهنأوهوتوكلملاكلذ
.يضرأ

يفِيتَدِئاَمَىلَعاوُبَْرشَتَواوُلُكْأَتِل«٣٠ َجتَو،ِيتوُكَلَمِ
ْ
اوُسِل

.»َرشَعْيَنْثالٱَليِئاَْرسِإَطاَبْسَأَنوُنيِدَتَّـِيساَرَكَىلَع
ىّتمو٤٩:١٤رومزم،١٩:٩ايؤرو١٤:١٥صو٨:١١ىّتم
٣:٢١ايؤرو٦:٢سوثنروك١و١٩:٢٨

ىلعينبمزاجماذهِيتَدِئاَمَىلَعاوُبَْرشَتَواوُلُكْأَتِل
ئكتيلمهمركينأديريومهبحينماوعدينأكولملاةداع
.هلًارابتعاوًاماركإمئالولايفمهعم

َجتَو
ْ
يفمالكلااذهريسفتقبسخلاَّـِيساَرَكَىلَعاوُسِل

اونوكينأبهذيمالتحيسملادعوف.١٩:٣٨ىّتمةراشبحرش
ملاعوهوضرألاكلاممّلكنممظعأتوكلميفهءاكرش
.تاتيملارشتوميوبنذمكهيلعضبقُيليلقدعبهنأ

٣٨ىلإ٣١عهايإسرطبراكنإبعوسيءابنإ

ُناَطْيَّـشلٱاَذَوُه،ُناَعْمِسُناَعْمِس:ُّبَّـرلٱَلاَقَو«٣١
حلٱَكْمُكَلِبْرَغُيْيَكِلْمُكَبَلَط

ْ
»!ِةَطْنِ

٥:٨سرطب١و٩:٩سوماع

لبقىلوألا.نيترمطوقسلانمسرطبحيسملارذح
حجرملاوءاشعلادعبةيناثلاو.)٣٨-١٣:٣٦انحوي(ءاشعلا
٣٥-٢٦:٣١ىّتم(يناميسثجىلإنيبهاذذئنيحاوناكمهنأ
هركذيذلاريذحتلانأحجرألاو.)٣١-١٤:٢٧سقرمو
»َكْنَعِيسْفَنُعَضَأِّـينِإ«هلوقرثأىلعلوألاريذحتلاوهاقول
.)١٣:٣٧انحوي(

سرطبببقُلنألبقًالوأسرطبمساوهُناَعْمِس
ةيمهأىلعةلالدمسالارركتو.)١٦:١٨ىّتمو١:٤٢انحوي(
هنأمالكلااذهبسرطبعوسيصيصختببسلعلو.مالكلا
.ربكألاوهمهنمنوكينمهنأيفةرجاشملايفلوألاناك
ةياغيفنوكيهسفنلعافترالابلطيوهوهنأانههربخأو
.طوقسلانمرطخلا

ناطيشلابغريْمُكَلِبْرَغُيْيَكِلْمُكَبَلَطُناَطْيَّـشلٱ
نأديريوهللاودعومهودعهنألحيسملالسرلكطوقسيف
وهومهسفنأكالهديريوريغلاعفنوهللاديجمتنممهعنمي
هرطخناككلذلفةيفخرشلايتأيورورشلابريبخيوقودع
نأهملعقباسبحيسملافرعدقو.رطخلكنممظعأ
نوكيلهرذحوةميظعةبرجتسرطببرجينأديريناطيشلا
حلٱَكْمُكَلِبْرَغُي«هلوقو.دادعتساىلع

ْ
هدصقامىلإةراشإ»ِةَطْنِ

نأةيغببراجتلابهرييحتوسرطبراكفأقالقإنمناطيشلا
٢:٤و١٢-١:٩بويأ(بويأنمدصقامكرشلاىلإهدوقي
.ءايقتألاةيكذتلبراجتلاهذهلثمعوقوبهللاحمسيو)٦-

.َكُناَميِإىَنْفَيَالْيَكِلَكِلْجَأْنِمُتْبَلَطيِّـنِكٰلَو«٣٢
.»َكَتَوْخِإْتِّـبَثَتْعَجَرىَتَمَتْنَأَو
١٧ىلإ٢١:١٥انحويو٥١:١٣رومزم،١٥و١١و١٧:٩انحوي

كفعضبملاعانألاقهنأكَكِلْجَأْنِمُتْبَلَطيِّـنِكٰل
اذهدئاكمىلعىوقتلةالصلاةيلعافبوناطيشلاةوقبو
ىلصحيسملانأبيرالو.كلجأنمتيلصاذهلوودعلا
يفناكهنألسرطبصصخهنكلذيمالتلالكلجأنم
بلطنإمعن.هسفنىلعهلاكتاطرفنمرطخلاةدش
هنمىوقأحيسملاةعافشنكلويوقسانلاررضناطيشلا
يحيسملاءاجروهاذهو)١١:٤٢انحوي(ًالطابعفشيالهنأل
.سيلبإةبراحميفرصنللديحولا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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لجأنمحيسملابلطيملَكُناَميِإىَنْفَيَالْيَكِل
كلذو(ًادبأهناميإعزعزتييكلالوبرُجياليكلسرطب
ىتحهناميإىشالتيالنأبلطنكل)هفعضفرعييكل
عوسينأقيدصتلاانهناميإلاىنعمو.ءيشهنمىقبيال
سرطبلجأنمحيسملاةالصالولف.هلةنامألاوحيسملاوه
ةالصلةباجإةبوتللهداقهللاوناميإلانمءيشهلقبيمل
.عضاوتلابهنرقوناكاممىوقأهناميإلعجوحيسملا

نوكيالهطوقسنأبدعواذهيفَتْعَجَرىَتَمَتْنَأَو
.دبألاىلإ

ءافعضذيمالتلاهتوخإنأكلذنمنيبيَكَتَوْخِإْتِّـبَث
نأوطيشنتلاوحصنلاىلإةجاحيفوطوقسلارطخيفو
طوقسلانممهرذحيلهدعُيهطوقسدعبسرطبرايتخا
.هللايأةوقلالكردصمىلإمهايإهداشرإبمهضهنيو
رمأعاطأهنأىلعةلدألانمسرطبامهبتكناتللاناتلاسرلاو
.روكذملاحيسملا

َِيضْمَأْنَأٌّدِعَتْسُمِّـينِإ،ُّبَراَي:ُهَلَلاَقَف٣٣«٣٣،٣٤
ملٱَىلِإَوِنْجِّـسلٱَىلِإىَّـتَحَكَعَم

اَيَكَلُلوُقَأ:َلاَقَف٣٤.ِتْوَْ
طُب
ْ

لٱُكيِّـدلٱُحيِصَيَال،ُسُر
ْ
ٍتاَّـرَمَثَالَثَرِكْنُتْنَأَلْبَقَمْوَي

.»يِنُفِرْعَتَكَّـنَأ
١٣:٣٨انحويو١٤:٣٠سقرمو٢٦:٣٤ىّتم

انهسرطبمالكيف)٣٥-٢٦:٣٣ىّتمحرشلارظنا(
هيفوهناميإفعضوةبرجتلاةوقهلهجوحيسمللةبحملاراهظإ
.هيفحيسملاةعافشىلإجاتحمريغهنأىلإحيملت

يذلامسالااذهبذيملتلااذهحيسملادانيملُسُرْطُباَي
نإوهنأهلّنيبينأدارأهلعلوةرملاهذهىوسرخصهانعم
.هنمىوقأةبرجتلارخصلاكًايوقناك

.)٢٦:٣٤ىّتمحرشلارظنا(ٍتاَّـرَمَثَالَثَرِكْنُت

َهلَلاَقَّـمُث«٣٥
ُ

لَسْرَأَنيِح:ْم
ْ
َالَوٍدَوْزِمَالَوٍسيِكَالِبْمُكُت

.»َال:اوُلاَقَف؟ٌْءَيشْمُكَزَوْعَأْلَه،ٍةَيِذْحَأ
١٠:٤و٩:٣صو١٠:٩ىّتم

هيفلسرأيذلاتقولاىلإكلذبراشاْمُكُتْلَسْرَأَنيِح
.ريشبتللرشعينثالا

ىضماميفاورظنينأانهمهرمأٌءَْيشْمُكَزَوْعَأْلَه
نإفلبقتسملايفهللاابةقثمهلنوكييكلهوربتخااماوركذيو
تعنمومهبءانتعالاىلعمهءاقدصأتلمحةيهلإلاةيانعلا
.يتأياملةمدقمكلذلعجدقو.مهاذأنممهءادعأ

َهلَلاَقَف«٣٦
ُ

لَفٌسيِكُهَلْنَم،َنآلٱِنِكٰل:ْم
ْ
ٌدَوْزِمَوُهْذُخْأَي

لَفُهَلَسْيَلْنَمَو.َكِلٰذَك
ْ
.»ًافْيَسَِرتْشَيَوُهَبْوَثْعِبَي

يتلارماوألاريغتتنأمزلفلاوحألاتريغتدقَنآلٱِنِكٰل
ًانمزلسرلارفسىلعةروصقمتناكو٩:٣صيفتركُذ
مهببيحرتللنيدعتسملانيبمهنطويفةبيرقةفاسموًاريصق
.مهبينتعيومهدشرييكلدسجلايفمهنمبرقلاىلعوهو
ىرشبرشنلةليوطًارافسأاورفاسينأكلذدعبمهيلعناكف
ةضرعاونوكيوًانايحأءادعألانيبوءابرغلانيبصالخلا
.ةميظعراطخأوةريثكتاقيضل

ىلإمهجايتحاىلإكلذبراشأُهْذُخْأَيْلَفٌسيِكُهَلْنَم
.مهرافسأيفماعطلاىلعاولصحيلدوقنلا

.ًافيسهبيرتشييكلدوقنهيف)سيك(ُهَلَسْيَلْنَمَو
رطخلاةدشىلعلدياذهًافْيَسَِرتْشَيَوُهَبْوَثْعِبَيْلَف

رطخلاعفدلطئاسولادادعإىلإةجاحلاونينمؤملابطيحملا
هلدباليتلاهباوثأضعبعيبىلإناسنإلارطضيىتح
.اهنم

كلتاوبهذينأبهلسررمأانهحيسملادوصقمسيلو
ناتسبلايفهكاسمإنوديرينماوعفديلًافويساورتشيوةليللا
َنوُذُخْأَيَنيِذَّـلٱَّـلُكَّـنَأل.ِهِناَكَمَىلِإَكَفْيَسَّـدُر«هلوقليلدب
همالكنكل.)٢٦:٥٢ىّتم(»َنوُكِلَْهيِفْيَّـسلٱِبَفْيَّـسلٱ
نايتإبءابنأوهوةلبقتسملاةنمزألايفةماعنينمؤملاىلإهجوم
مهلنوكينأمزليفتوملاوداهطضالاورطخلاوقيضلاةنمزأ
رطخلاعفدلاهريغوةحلسأنمةيداعلاةمزاللاتاودألانم
نيذلانموأصوصللانموأةيراضلاشوحولانم
ىلإسلوبأجلرمألااذهلهبًاعوطومهناميإىلعمهنودهطضي
لامعأ(دوهيلادياكمنمهسفنيقيلةينامورلاةلودلافيس
.)٢٥:١١و٢٨-٢٢:٢٦

يحورىنعمنمانهفيسلاودوزملاوسيكللسيلو
ةيداملاطئاسولاكلتىلعيحيسملالكتينأركذامممزليالو
.هللاابةثاغتسالاوةالصلاكةيحورلاطئاسولانود

ذختتنأةسينكللزوجيهنأانهحيسملامالكنممزليالو
اَنِتَبَراَُحمُةَحِلْسَأ«هنألرصنتلاىلعنيينثولاربجتلفيسلاةوق
دارفألللحيهّنإلب)١٠:٤سوثنروك٢(»ًةَّـيِدَسَجْتَسْيَل
مهتايحةيامحلةيعرشلاطئاسولااوذختينأنييحيسملا
.ةيدسجلا

لئاسوكرتينأيحيسملابنسحيالهنأكلذنمجتنيو
.هللاىلعلاكتالادرجمدمتعيورطخلانمةياقولاوشاعملا
لئاسولاكلتذاختانعلدعيالنألاكتالاكلذعمهيلعف
.هتقاطردقىلع

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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يفَّـمِتَيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل«٣٧ اَذٰهًاضْيَأَّـِ
ملٱ
مثَأَعَمَِيصْحُأَو:ُبوُتْكَْ

ََ
ُهَليِتَهِجْنِمَوُهاَمَّـنَأل.ٍة

.»ٌءاَضِقْنٱ
١٥:٢٨سقرمو٣:١٢ءايعشإ

يهو)٣٦ع(ةديدجلارماوألاكلتىلإيعاودلاانهركذ
:ثالث
ةقلعتملاتاوبنللًاقفومهكرتينأًاعمزمهنوك:ىلوألا·

.ًاطيسووًايدافهنوكرابتعابهتومب
.مهملعمكةمثأعمنوصُحيمهنأ:ةيناثلاو·
.تقوبرقأيفكلذلكلوصح:ةثلاثلاو·

.٥٣:١٣ءايعشإُبوُتْكَْملٱاَذٰه
ةمثألانمًالدبميثألاكلموعيأٍةََمثَأَعَمَِيصْحُأ
ِنَعَلَصَفْنٱِدَق،ٍسَنَدَالَوٍَّرشَالِبٌسوُّدُق«وهامأوةقيقح
خلٱ
ْ

.)٧:٢٦نييناربع(»ِةاَُط
ركذامو.ةراشإوزمروةوبنلكيأيِتَهِجْنِمَوُهاَم
.تاوبنلاكلتنمةدحاوةيآلاهذهيف

َهلَلاَقَف.ِناَفْيَساَنُهاَذَوُه،ُّبَراَي:اوُلاَقَف«٣٨
ُ

:ْم
.»!يِفْكَي

مهعمنيفيسلاكنيذدوجونمبجعالِناَفْيَساَنُه
تقولاكلذيففويسلانودلقتياوناكنييليلجلارثكأنأل
:١٠ص(صوصللاوشوحولاةريثكتناكذئمويدالبلانأل
.نطولالهأنممهريغننسىلعذيمالتلاىرجف)٣٠
أطخأف)١٨:١٠انحوي(سرطبلنيفيسلاكنيذدحأناكو
مهبطيحييتقورطخىلعحيسملاهدصقاممهرصقبلسرلا
.فيسلابهوعفدينأمهيلعبجيةليللاكلتيفطقف

هنألبنافيسيفكيهنأحيسملاىنعمسيليِفْكَي
ىلعنيرداقريغمهآرذإعوضوملاكلذيفاوملكتينأيفكي
هباوكردينألفاكذئنيحهلاقيذلانأوهانعمكاردإ
كنيذبدريملحيسملانأنايبلانعٌينغو.دعبىنعملا
وأسرطبلاتحنمنيتللاةيحورلاوةيسايسلانيتوقلانيفيسلا
.لسرلانمهريغل

انحويليجنإيفروكذملاحيسملاظفلمالكلااذهدعبو
عيمجكرتوهايإسرطبراكنإبةيناثأبنأو١٦ص-١٤ص
.)٣٥-٢٦:٣١ىّتم(هللسرلا

٤٦ىلإ٣٩عناتسبلايفعوسيمالآ

لٱَكىَضَمَوَجَرَخَو٣٩«٤٢-٣٩
ْ

،ِنوُتْيَّـزلٱِلَبَجَىلِإِةَداَع
ملٱَىلِإَراَصاَّـَملَو٤٠.ُهُذيِمَالَتًاضْيَأُهَعِبَتَو

َهلَلاَقِناَكَْ
ُ

اوُّلَص:ْم
يفاوُلُخْدَتَالْيَكِل َجتِ

ْ
ٍرَجَحِةَيْمَرَوْحَنْمُهْنَعَلَصَفْنٱَو٤١.ٍةَبِر

َزيُِجتْنَأَتْئِشْنِإ،ُهاَتَبَأاَي:ًالِئاَق٤٢َّـىلَصَوِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجَو
لٱِهِذٰهيِّـنَع

ْ
.»كُتَداَرِإْلَبِيتَداَرِإَالْنُكَتِلْنِكٰلَو.َسْأَك

،١٨:١انحويو٢١:٣٧صو١٤:٣٢سقرمو٢٦:٣٦ىّتم
:٢٦ىّتم،٤٦عو١٤:٣٨سقرمو٢٦:٤١و٦:١٣ىّتم

٦:٣٨و٥:٣٠انحوي،١٤:٣٥سقرمو٣٩

ةراشبحرشيفناتسبلايفحيسملامالآىلعمالكلاقبس
عجراف٤٢-١٤:٢٦سقرمةراشبحرشو٤٦-٢٦:٣٠ىّتم
.هيلإ

.ميلشروأةنيدمنم)٣٩ع(َجَرَخَو
هيلعضبقيلهدجينيأاذوهيفرعكلذلِةَداَعْلٱَك
.)١٨:٢انحوي(

يذلايناميسثجناتسبيأ)٣٩ع(ِنوُتْيَّـزلٱِلَبَج
يداوربعوهو)٢٦:٣٦ىّتم(لبجلاكلذحفسىلعناك
.)١٨:١انحوي(نوردق

.ناتسبلايأ)٤٠ع(ِناَكَْملٱ
مهولسرلانمةثالثنعيأ)٤١ع(ْمُهْنَعَلَصَفْنٱ
لخدمبرقلسرلاةيقبكرتهنألانحويوبوقعيوسرطب
مهعمسعنملفاكريغةثالثلانيبوهنيبدعبلاناكوناتسبلا
.همالك

بكنييأرخيًانايحأناكوعكريأِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَج
.)٢٦:٣٩ىّتم(ههجوىلع

ركذتاولصثالثناتسبلايفحيسملاىلصُهاَتَبَأاَي
يفاقولوسقرماهعمجواهنمنيتنثامالكوثالثلاىّتم
.ةدحاو

نمةثلاثلاةبلطلاكاذهَكُتَداَرِإْلَبِيتَداَرِإَالْنُكَتِل
ًارايتخاوًاعوطحيسملالبق.هذيمالتاهملعيتلاةالصلا
كلذالولوةاطخلانعءادفبيلصلاىلعوناتسبلايفهمالآ
.ةمثألانعرابلابقاعينأًاملظناكل

ْذِإَو٤٤.ِهيِّـوَقُيِءاَمَّـسلٱَنِمٌكَالَمُهَلَرَهَظَو٤٣«٤٦-٤٣
يفَناَك ِتاَرَطَقَكُهُقَرَعَراَصَو،ٍةَجَاَجلِّـدَشَأِبِّـيلَصُيَناَكٍداَهِجِ
َىلِإَءاَجَوِةَالَّـصلٱَنِمَماَقَّـمُث٤٥.ِضْرَألٱَىلَعٍةَلِزاَنٍمَد
حلٱَنِمًاماَيِنْمُهَدَجَوَف،ِهِذيِمَالَت

ْ
َهلَلاَقَف٤٦.ِنُْز

ُ
ِمل:ْم

َ
ْمُتْنَأاَذا

يفاوُلُخْدَتَّـالَئِلاوُّلَصَواوُموُق؟ٌماَيِن َجتِ
ْ
.»ٍةَبِر

٤٠ع٥:٧نييناربعو١٢:٢٧انحوي،٤:١١ىّتم
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رئاشبلايبتاكنمدحأاذهركذيملٌكَالَمُهَلَرَهَظَو
دعبةمدخلاهذهلثمحيسملاةكئالملاىتأ.اقولىوس
.)٤:١١ىّتم(ةبرجتلاهلامتحا

امك(ًاماتًاناسنإناكحيسملانألًادسجوًاسفنِهيِّـوَقُي
دشأيفةدعاسملاىلإةيرشبلاهتعيبطتجاتحا)ماتهلإهنأ

توسانبقلعتيامركذيفهتبغراقولتاصتخمنمو.هتاقيض
.حيسملا

يف يتلامالآلانمءزجداهجلااذه)٤٤ع(ٍداَهِجِ
نأبجولكلذالولوءادفلاليبسيفحيسملااهلمتحا

نعةيرشبلاهتعيبطزجعلكالملاهاوقوسانلالكاهلمتحي
توملانمهفوخهبارطضاةلعنظننأنسحيالو.اهلامتحا
ءايعشإ(هلمتحاوهيذلاةيطخلاىلعهللابضغلقثاهنإف

.)٩و٥:٧نييناربعو١٢و٥٣:١٠
ىوساذهركذيمل)٤٤ع(ٍمَدِتاَرَطَقَكُهُقَرَعَراَصَو

عوسيناكوًادرابءاوهلاناكهنأدبالوًاليلكلذناكواقول
تالاعفناةدشنمالإهقرعنكيملفضرألاىلعًابكنم
هقرعنأمهضعبنظو.هدسجىلعاهريثأترهظيتلاهسفن
نأالإليجنإلامالكنممزليالنكلءامبًاجوزممًامد
نمتجرخاهنأومدلاتارطقكةريبكتناكقرعلاتارطق
.حرجنممدكضرألاىلعتعقوىتحةرثكبهدسج

.اقولىوسمونلااذهةلعركذيملِنْزُْحلٱَنِمًاماَيِن
يفتابسلاوردخلاللعنمرمتسملانزحلانأءابطألاركذو
وحنناكهنأيهوىرخأةلعمهمونلناكو.سانلاضعب
ءانثأيفًاضيأاومانةثالثلاذيمالتلاءالؤهو.ليللافصتنم
.٩:٣٢صحيسملايلجت

ِمل
َ
هنزحراهظإللاؤسلااذه)٤٦ع(ٌماَيِنْمُتْنَأاَذا

دشأيفحيسملامالآباولابيملمهنألمهايإهخيبوتلوهبجعتو
يضتقتلاوحألاتناكو.ًاضيأمهلومهملعملناطيشلاةبرجت
اوداعواومانوءيشلكاوسنمهوهللاابةناعتسالاوةالصلا
نيمئاناوقبو)٥:٤٠سقرم(نيترممههبننأدعبمونلاىلإ
ىّتم(اومانيملوعوسيمهظقيأذئنيحوركسعلاىتأنأىلإ

.)٤٥و٢٦:٤٤

٥٣ىلإ٤٧عهيلعصبقلاوعوسيميلست

ىَعْدُييِذَّـلٱَو،ٌعَْمجاَذِإُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبَو٤٧«٤٧،٤٨
٤٨.ُهَلِّـبَقُيِلَعوُسَيْنِماَنَدَف،ْمُهُمَّـدَقَتَيََرشَعْيَنْثالٱُدَحَأاَذوَُهي
لَسُتٍةَلْبُقِبَأ،اَذوَُهياَي:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف

ِّـ
»؟ِناَسْنِإلٱَنْبٱُم

١٨:٣انحويو١٤:٤٣سقرمو٢٦:٤٧ىّتم

.٥٢-١٤:٤٣سقرمو٥٦-٢٦:٤٧ىّتمحرشلارظنا

.)١:١٦لامعأ(مهلًاليلدْمُهُمَّـدَقَتَي
الإلاؤسلااذهركذيملِناَسْنِإلٱَنْبٱُمِّـلَسُتٍةَلْبُقِبَأ
يفريثأتلاهنمدوصقملاوماهفتسالاةروصيفمالكلاواقول
هداقلهبلقةواسقالولويدبألاكالهلانمهذقنيلاذوهيبلق
هذهنمةملكلكلو.هتنايخكرتوفارتعالاوةبوتلاىلإ
يفلمعتسُتنأقيليفأةقادصلاةمالعةلبقلافريثأتةرابعلا
ناكهنأىلإ»ملست«هلوقبراشأو.ءايريساقلاديزتفةنايخلا

نبا«هسفنىّمسو.هنعيماحينأهذيملتهنوكلهيلعبجي
يذلامسالاهعمسدنعهبلقققريلوهتركاذهبنيل»ناسنإلا
ةعيبطيفهكارتشاوهعضاوتىلإريشيلهبهسفنحيسملاىمس
هسفنلةراضلاهلمعجئاتننمهرذحيلوهنازحأوناسنإلا
ملاعللًانايدوًاكلميتأينأبدوعوملاوهناسنإلانبانألو
.)٧:١٣لايناد(

،ُّبَراَي:اوُلاَق،ُنوُكَياَمُهَلْوَحَنيِذَّـلٱىَأَراَّـمَلَف«٤٩
»؟ِفْيَّـسلٱِبُبِْرضَنَأ

عيمجدادعتساىلعليلداذهِفْيَّـسلٱِبُبِْرضَنَأ
.مهلنذأاذإحيسملانععفدللذيمالتلا

لٱِسيِئَرَدْبَعْمُهْنِمٌدِحاَوَبََرضَو«٥٠
ْ

ُهَنُذُأَعَطَقَفِةَنَهَك
لٱ
ْ
.»ىَنْمُي
١٨:١٠انحويو١٤:٤٣سقرمو٢٦:٥١ىّتم

نكلوةعبرألانوريشبلاةثداحلاهذهركذٌدِحاَوَبََرضَو
نألكلذوانحويىوسبورضملاوبراضلايمساركذيمل
ةموكحلاةبقاعمنمرطخلانمأامدعبهليجنإبتكانحوي
.براضلاسرطبل

.»اَهَأَرْبَأَوُهَنُذُأَسََملَو!اَذٰهَىلِإاوُعَد:ُعوُسَيَلاَقَف«٥١

مالكلااذهحيسملاهّجونمققحتيملاَذٰهَىلِإاوُعَد
دعباوبرضتالهانعمفذيمالتلاىلإههّجودقناكنإفهيلإ
إبننمىّتمهلقنامقفاوياذهو.رشلااومواقتالواوربصاو
ِفْيَّـسلٱِبَفْيَّـسلٱَنوُذُخْأَيَنيِذَّـلٱَّـلُك«هلوقوهوكلذ
رسكعلاىلإههجودقناكنإو)٢٦:٥٢ىّتم(»َنوُكِلَْهي
هنعاوفعاومهنمدحاولعفىلعذيمالتلااوبقاعتالهانعمف
اهومتكسممتنأنيتللايديكرحأنأةيرحلايلاوكرتاوأ
.هيفشأوبورضملانذأسملأيكل

الإةزجعمعنصينأحيسملادتعيملخلاُهَنُذُأَسََملَو
هودعوهناسنإلةزجعمانهعنصهنكلو.ناميإلاثيح
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.اهدعبهركشيملوةزجعملالبقهبنمؤيملهنأنعًالضف
ةيامحعنصاممهتياغوةيهلإلاهتوقو.هملحكلذبرهظأو
ةيآلاكلتنأبجعلانمو.مهنمركسعلاماقتنانمهذيمالت
.هايإمهكسمنعاوفكيىتحدنجلايفرثؤتمل

لٱِءاَسَؤُرِلُعوُسَيَلاَقَّـمُث«٥٢
ْ

هلٱِدْنُجِداَّـوُقَوِةَنَهَك
َْ

ِلَكْي
ملٱِخوُيُّشلٱَو

ٍفوُيُسِبْمُتْجَرَخٍّصِلَىلَعُهَّـنَأَك«:ِهْيَلَعَنيِلِبْقُْ
»!ٍِّيصِعَو
١٤:٤٨سقرمو٢٦:٥٥ىّتم،٤ع

ءاسؤرضعبنأاقولريغركذيملِةَنَهَكْلٱِءاَسَؤُرِل
زاجنإققحتيلومهلمعىلعمهثحيلركسعلاقفارةنهكلا
.ريرشلامهدصقم

ْهلٱِدْنُجِداَّـوُقَو
َ

اوناكنيذلاةنهكلاونويواللامهِلَكْي
٥:٢٤و٤:١لامعأو٢٢:٤٠صًاليللكيهلانوسرحي

يفٍمْوَيَّـلُكْمُكَعَمُتْنُكْذِإ«٥٣ هلٱِ
َْ

َّـَيلَعاوُّدُمَتَْملِلَكْي
لُسَوْمُكُتَعاَسِهِذٰهَّـنِكٰلَو.َيِداَيَألٱ

ْ
لُّظلٱُناَط

ْ
.»ِةَم

١٢:٢٧انحوي

هيفاومتتيكلمكلهللاهنيعيذلاتقولايأْمُكُتَعاَس
نكيملهنايتألبقنكلو)٢:٢٣لامعأ(يلتقبمكدصاقم
انحوي(دهجلامتلذبامهميرارضإىلعةعاطتساىندأمكل
دعبنوكيو»ةعاسك«ريصقاذهمكتقوو.)٨:٢٠و٧:٣٠
ةمقنلاوكلملاورصنلاودجملاورونلاتقووهويتقوكلذ
.دبالاىلإموديوهو

ليللانأىلإةراشإكلذيفلعلِةَمْلُّظلٱُناَطْلُسَو
نعةيفخاهئارجإنممهنكميوةريرشلامهلامعأقفاوي
دبالنكلوىنعملااذهىلعلديةيآلاهذهلوأو.سانلا
ةكلممسيئرناطيشلاءاكرشمهنأًاضيأدصقحيسملانأنم
دبالو.ةثيبخلاهءارآنوممتممهنأوهلمهتداضميفةملظلا
حيسملاةبرجتيفهتوقلكبذئنيحدهتجاناطيشلانأنم
لبقحيسملالوقنمحضتيامكهيلعدوهيلاءاسؤرجييهتو
لٱاَذٰهَسيِئَرَّـنَأل«ليلقبكلذ

ْ
)١٤:٣٠انحوي(»ِيتْأَيَِملاَع

٦٢ىلإ٥٤ععويسلسرطبراكنإ

ِسيِئَرِتْيَبَىلِإُهوُلَخْدَأَوُهوُقاَسَوُهوُذَخَأَف٥٤«٦٢-٥٤
لٱ
ْ

طُباَّـمَأَو.ِةَنَهَك
ْ

يفًاراَناوُمَْرضَأاَّـَملَو٥٥.ٍديِعَبْنِمُهَعِبَتَفُسُر ِ
طُبَسَلَج،ًاعَماوُسَلَجَوِراَّـدلٱِطَسَو

ْ
ُهْتَأَرَف٥٦.ْمُهَنْيَبُسُر

َناَكاَذٰهَو:ْتَلاَقَوِهيِفْتَسَّـرَفَتَفِراَّـنلٱَدْنِعًاسِلاَجٌةَيِراَج
ٍليِلَقَدْعَبَو٥٨!ُةَأَرْمٱاَيُهُفِرْعَأُتْسَل:ًالِئاَقُهَرَكْنَأَف٥٧.ُهَعَم

طُبَلاَقَف!ْمُهْنِمَتْنَأَو:َلاَقَوُرَخآُهآَر
ْ

ُتْسَل،ُناَسْنِإاَي:ُسُر
حلٱِب:ًالِئاَقُرَخآَدَّـكَأٍةَدِحاَوٍةَعاَسُوْحَنىَضَماَّـَملَو٥٩!اَنَأ

ْ
ِّـَق

طُبَلاَقَف٦٠.ًاضْيَأٌِّيليِلَجُهَّـنَأل،ُهَعَمَناَكًاضْيَأاَذٰهَّـنِإ
ْ

:ُسُر
يفَوُلوُقَتاَمُفِرْعَأُتْسَل،ُناَسْنِإاَي حلٱِ

ْ
ُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبِلَا

لٱَف٦١.ُكيِّـدلٱَحاَص
ْ
طُبَىلِإَرَظَنَوُّبَّـرلٱَتَفَت

ْ
َرَّـكَذَتَف،َسُر

طُب
ْ

ُكيِّـدلٱَحيِصَيْنَأَلْبَقَكَّـنِإ:ُهَلَلاَقَفْيَك،ِّـبَّـرلٱَمَالَكُسُر
طُبَجَرَخَف٦٢.ٍتاَّـرَمَثَالَثِينُرِكْنُت

ْ
ىَكَبَوٍجِراَخَىلِإُسُر

.»ًاّرُمًءاَكُب
سقرمو٢٦:٦٩ىّتم،١٨:١٥انحويو٥٨و٢٦:٥٧ىّتم
سقرمو٢٦:٧١ىّتم،١٨و١٨:١٧انحويو٦٨و١٤:٦٦
١٤:٧٠سقرمو٣٦:٧٣ىّتم،١٨:٢٥انحويو١٤:٦٩
:٢٦ىّتم،١٤:٧٢سقرمو٢٦:٥٧ىّتم،١٨:٢٦انحويو

١٣:٣٨انحويو٧٥و٣٤

.٧٢-١٤:٦٦سقرمو٧٥-٢٦:٦٩ىّتمحرشلارظنا
:١٨انحوي(نانحمامألوالاحيسملاناحتمااقولركذيمل
افايقتيبيفدوهيلاسلجممامأيناثلاهناحتماالو)٢٤-١٩
-١٤:٥٣سقرمو٦٦-٢٦:٥٧ىّتم(ًاليلهيلعمكحلاو
ءانثأيفثدحيذلاهلسرطبراكنإركذهنكل.)٦٤
.ذئنيحهبركسعلاءازهتساركذوليللاةمكاحم

٦٥ىلإ٦٣عًاليلعوسيبءازهتسالا

اوُناَكَعوُسَيَنيِطِباَضاوُناَكَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱَو٦٣«٦٥-٦٣
ُهَهْجَوَنوُبِْرضَياوُناَكَوُهْوَّـطَغَو،ُهَنوُدِلَْجيْمُهَوِهِبَنوُئِزْهَتْسَي
ًَةريِثَكَرَخُأَءاَيْشَأَو؟َكَبََرضيِذَّـلٱَوُهْنَم!ْأَّـبَنَت:ُهَنوُلَأْسَيَو
.َنيِفِّـدَُجمِهْيَلَعَنوُلوُقَياوُناَك
١٤:٦٥سقرمو٦٨و٢٦:٦٧ىّتم

١٤:٦٥سقرمو٦٨و٢٦:٦٧ىّتمحرشلارظنا

٧١ىلإ٦٦عًاحابصسلجملامامأعوسيفوقو

ُءاَسَؤُر:ِبْعَّـشلٱُةَخَيْشَمْتَعَمَتْجٱُراَهَّـنلٱَناَكاَّـَملَو«٦٦
لٱ
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

.ْمِهِعَمَْجمَىلِإُهوُدَعْصَأَو،ُةَبَتَك
٤:٢٦لامعأو٢٧:١ىّتم

ىلإةراشإلاىلعسقرموىّتمرصتقاُراَهَّـنلٱَناَكاَّـَملَو
:١٥سقرمو٢٧:١ىّتم(ثداوحلاباحرصيملوًالامجإكلذ
يفيهامكدوهيلادئاوعالوةينامورلاةعيرشلازجتملو.)١
مكُحيمثنحتمُيوًاليلسلجملامامأناسنإفقوينأدوملتلا
ةيناثعمتجينأنيعبسلاسلجمرطضاكلذل.توملابهيلع

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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هولعجيوعوسيىلعمهمكحاوددجييكلراهنلاعولطدعب
ءاضعألاددعنألكلذاولعفينأاومزتلامهلعلو.ًايعرش
.ًاليلقناكليللايفاوعمتجانيذلا

اوكشينأيفرمآتلاًاضيأعامتجالااذهةياغتناكو
.هلتقباوزوفييكلينامورلامكاحلاىلإعوسي

مهُةَبَتَكْلٱَوِةَنَهَكْلٱُءاَسَؤُر:ِبْعَّـشلٱُةَخَيْشَم
ذئتقومهعامتجاناكمنأحجرألاويدوهيلانيعبسلاسلجم
.)٥و٢٧:٣ىّتم(لكيهلاعداخمدحأناك

ملٱَتْنَأَتْنُكْنِإ:َنيِلِئاَق«٦٧
َهلَلاَقَف.اَنَلْلُقَفَحيِسَْ

ُ
:ْم

لُقْنِإ
ْ

.»َنوُقِّـدَصُتَالْمُكَلُت
١٤:٦١سقرمو٢٦:٦٣ىّتم

اللاؤسلااذهنأانلرهظيَحيِسَْملٱَتْنَأَتْنُكْنِإ
انهىرنالويتغبهنألةمكاحملاحاتتفانوكينأنسحي
ينبملاؤسلااذهنأىّتمةراشبيفانيأرنكلو.هلًايعاد
لمحهنمسلجملاةياغو.ليللاةمكاحمنمىرجامىلع
:٢٦ىّتم(ًافيدجتهوبسحامماهيفهلاقامريركتىلعحيسملا

.)٦٤و٦٣
ملمهنأملعهنألكلذلاقَنوُقِّـدَصُتَالْمُكَلُتْلُقْنِإ

ملمهنألوهيلعةياكشةّلعاودجيلالإكلذنعهولأسي
.ًالبقهلاقاماوقدصي

لَأَسْنِإَو«٦٨
ْ

طُتَالَويِنَنوُبيُِجتَالُت
ْ

.»يِنَنوُقِل

ةصرفيلنوكرتتاليأخلايِنَنوُبيُِجتَالُتْلَأَسْنِإَو
هبينومتمهتااممءيربينأوأحيسملاانأينأمكلنهربأيكل
لبقتوملابمتمكحمكنأل.باوجلاولاؤسلابةجاحملاةداعك
البنآلاةجاحملانوكتوثبعنيهاربلاةماقإاذإفصحفلا
.٢٠:٤صنادمعملاانحويةلئسميفتناكامكةدئاف

ِةَّـوُقِنيِمَيْنَعًاسِلاَجِناَسْنِإلٱُنْبٱُنوُكَيَنآلٱُذْنُم«٦٩
.»ِهللاٱ
٨:١و١:٣نييناربعو١٤:٦٢سقرمو٢٦:٦٤ىّتم

يفهبحيسملادهشامريركتاذهخلاَنآلٱُذْنُم
.كلانهحرشلارظناف)٢٦:٦٤ىّتم(ةقباسلاةمكاحملا
حيسملانأشيفيبنلالاينادهلاقامنأريركتلاكلذبحرصو
يكلًارايتخاكلذررقو.)١٤-٧:٩لايناد(هيلعقداص
.ملاعلانعءادفهتوميفهللادصاقممتتي

جلٱَلاَقَف«٧٠
ْ

َهلَلاَقَف؟ِهللاٱُنْبٱَتْنَأَفَأ:ُعيَِم
ُ

ْمُتْنَأ:ْم
.»وُهاَنَأِّـينِإَنوُلوُقَت
١٤:٦٢سقرمو٢٦:٦٤ىّتم

ةعساتلاةيآلايفهمالكنومضمكلذِهللاٱُنْبٱَتْنَأَفَأ
ًاظفلهبحيسملاحرصينأسلجملادارأكلذعمونيتسلاو
دقوًاضيأهللانباناسنإلانباىنعمفأاولاقمهنأكفًىنعمو
:١٤سقرم(حرشلايفهللانباىنعمنايبىلعمالكلارم
٦١(.
ةغللاحالطصايفاذهىنعمَوُهاَنَأِّـينِإَنوُلوُقَتْمُتْنَأ
.قحهومتلقامنايأمعنذئموي

اَنْعِمَسُنْحَناَنَّـنَأل؟ٍةَداَهَشَىلِإُدْعَباَنُتَجاَحاَم:اوُلاَقَف«٧١
.»ِهِمَفْنِم
١٤:٦٣سقرمو٢٦:٦٥ىّتم

ىلوألاةمكاحملاةجيتنكةيناثلاةمكاحملاةجيتنتناك
هيلعةياكشلاةيفيكىلعكلذدعباوقفتاو.)٢٦:٦٦ىّتم(
ًامدانيطويرخسالااذوهيىتأمث)٢٧:١ىّتم(سطاليبىلإ
-٢٧:١ىّتم(ةنهكلاءاسؤرىلإةضفلادروهتنايخىلع
١٠(.

نورشعلاوثلاثلاحاحصألا

٢٥ىلإ١عسدوريهوسطاليبمامأعوسيفوقو

٢،َسُطَاليِبَىلِإِهِباوُءاَجَوْمِهِروُهُْمجُّلُكَماَقَف١«١،٢
،َةَّـمُألٱُدِسْفُياَذٰهاَنْدَجَواَنَّـنِإ:َنيِلِئاَقِهْيَلَعَنوُكَتْشَياوُأَدَتْبٱَو
.»ٌكِلَمٌحيِسَمَوُهُهَّـنِإ:ًالِئاَق،ََرصْيَقِلٌةَيْزِجىَطْعُتْنَأُعَنْمَيَو
،١٧:٧لامعأ،١٨:٢٨انحويو١٥:١سقرمو٢٧:٢ىّتم
١٩:١٢انحوي،١٢:١٧سقرمو٢٢:٢١و١٧:٢٧ىّتم

سطاليباولعجينألوألامهدوصقميفدوهيلاحجنيمل
مهلًاماركإاوبلطامكصحفنودتوملابحيسملاىلعمكحي
جيهمعوسينأبيلاولااوعنقينأاولواحف)١٨:٣٠انحوي(
.ةينامورلاةموكحلاىلعبعشلل

رصيقةموكحلةميظعةريغاوعّداخلااَذٰهاَنْدَجَو
بعشلاجييهتيفًابنذمصحفلادعبعوسياودجومهنأو
ًاحابصالوًاليلدوهيلاسلجميفركذُتملىوعدلاهذهوهيلع
تناكو)٢٧:٦٥ىّتم(ىرخأةلعلهيلعاومكحامنإ
ملهنكلوكلمحيسمهنأعوسيلاقمعن.ةبذاكمهاوكش

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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نمًالدبةيدوهيلاكلمهنأعديملورصيقىلعةمألاجيهي
رصيقكلميفانيالسانلابلقيفيحورهتوكلمنألرصيق
.)١٨:٣٧انحويو٢٠:٢٢ص(

لٱُكِلَمَتْنَأ:ُسُطَاليِبُهَلَأَسَف٣«٣،٤
ْ
:ُهَباَجَأَف؟ِدوُهَي

لٱِءاَسَؤُرِلُسُطَاليِبَلاَقَف٤.ُلوُقَتَتْنَأ
ْ

جلٱَوِةَنَهَك
ْ

َالِّـينِإ:ِعوُُم
يفًةَّـلِعُدِجَأ .»ِناَسْنِإلٱاَذٰهِ
٢:٢٢سرطب٦:١٣،١سواثوميت١و٢٧:١١ىّتم

هذهيفسطاليبوعوسينيبىرجامانحويركذ
.)٣٨-١٨:٣٣انحوي(حاضيإرثكأبةثداحملا

نابأوسانلانعدارفنابةيالولاراديفكلذىرجو
سطاليبعنقأوملاعلااذهنمسيلهتوكلمنأهيفحيسملا
.رصيقناطلسيفانتالهاوعدنأب

لَعُيَوُهَوَبْعَّـشلٱُجِّـيَُهيُهَّـنِإ«:َنيِلِئاَقَنوُدِّـدَشُياوُناَكَف«٥
ِّـ

ُم
يف لٱِّـلُكِ

ْ
جلٱَنِمًائِدَتْبُمِةَّـيِدوُهَي

ْ
.»اَنُهَىلِإِليَِل

ريركتبعوسيىلعسطاليببضغنوجيهيمهنأاونظ
ليلجلايفهاوعدبةادانملايفعرشهنأنيركاذةدحبمهاوكش
ىلإبهذهنأاوعداونتفلاةرثكبترهتشايتلادالبلايهو
.ةنتفلاجييهتةيغبكلانه

يفُمِّـلَعُي مهنكلملعيهنامهلوقباوقدصِةَّـيِدوُهَيْلٱِّـلُكِ
.ةنتفلاجّيهيهنأهيلإمهتبسنباوبذك

اودقتعامهنألىوكشلاكلتيفًاشحافدوهيلاءايرناكو
نمدوهيلاقتعيونيينامورلاةكوشرسكييقيقحلاحيسملانأ
مهقفاويملهنأحيسملاوهعوسينأمهضفرةلعمظعمومهرين
ىتحدحلاكلذىلإًالهاجسطاليبسيلو.رمألاكلذىلع
رصيقةموكحنوضغبيدوهيلانأًانقيتمناكهنألمهقدصيهنأ
.هيلإاهوعفرامةحيحصعوسيىلعمهاوكشتناكولهنأو
.)٢٧:١٨ىّتم(ًادسحالإهيلعاوكتشااممهنأفرعو

جلٱَرْكِذُسُطَاليِبَعِمَساَّـمَلَف٦«٦،٧
ْ

ِلَه:َلَأَس،ِليَِل
لَسْنِمُهَّـنَأَمِلَعَنيِحَو٧؟ٌِّيليِلَجُلُجَّـرلٱ

ْ
،َسُدُوريِهِةَنَط

لِتًاضْيَأَوُهَناَكْذِإ،َسُدُوريِهَىلِإُهَلَسْرَأ
ْ

يفَماَّـيَألٱَك ِ
.»َميِلَشُروُأ

٣:١ص

»معن«هوباجأسانلانأرهاظلاٌِّيليِلَجُلُجَّـرلٱِلَه
.ليلجلاةرصانهنطونأمهمعزىلع

هنأوهوسطاليبنمملظاذهَسُدوُريِهَىلِإُهَلَسْرَأ
ركذيملو.همكاحيلهريغىلإءيربهنأققحتًاناسنإلسرأ
ليلجلايلاوسابيتنأوهاذهسدوريهو.اقولريغرمألااذه
نمو١٤:١ىّتمحرشلارظناو.نادمعملاانحويلتاقةّيريبو
رابتعالاوهلماركإلاراهظإهيلإعوسيسطاليبلاسرإبابسأ
يفمكاحيلبنذبمهتملاسرإزيجتيتلاةينامورلاةعيرشلل
حرطوهيفبنذأهنأىعدأيذلاناكملايفوأهنطو
مكحينأدريملهنألةبعتملاةمكاحملايفهسفننعةيلوؤسملا
حجرألاو.هقالطإبدوهيلاظيغينأدريملوءيربناسنإىلع
.ىلوألاوهريخألاببسلانأ

يفَماَّـيَألٱَكْلِتًاضْيَأَوُهَناَك ىلإىتأهنألَميِلَشُروُأِ
.حصفلاديعدّيعيلكانه

َناَكُهَّـنَأل،ًاّدِجَحِرَفَعوُسَيىَأَراَّـمَلَفُسُدُوريِهاَّـمَأَو«٨
،ًَةريِثَكَءاَيْشَأُهْنَعِهِعاَمَسِل،ُهاَرَيْنَأٍليِوَطٍناَمَزْنِمُديِرُي
.»ًةَيآُعَنْصَيُهاَرَيْنَأىَّـجَرَتَو

٦:١٤سقرمو١٤:١ىّتم،٩:٩ص

هارينأىهتشاوعوسيبازجعمبعمسًاّدِجَحِرَف
.هنمةزجعمدهاشينأًالمأتم

.»ٍءَْيشِبُهِْبُجيْمَلَفٍريِثَكٍمَالَكِبُهَلَأَسَو«٩

لمعينأًالمآحيسملاهنأىوعدةهجنمُهَلَأَسَو
.هاوعدلًاتابثإةزجعملا

ىلعو.هاوعدتابثإوهتاذريربتلٍءَْيشِبُهْبُِجيْمَلَف
نمدبالمهنأومالكلانمةدئافالنأهملعحيسملاتوكس
ملونادمعملاانحوينمقحلاعمسسدوريهنأوهولتقينأ
قحلاةفرعمدصقيملسدوريهنأعوسيفرعو.هنمدفتسي
وأحيسملاةءاربنعسدوريهلأسام.هنمدفتسيملهنأو
.ةملكبحيسملاهبجيمليذلاهتاضقنمديحولاوهوهبنذ

لٱُءاَسَؤُرَفَقَوَو«١٠
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

ِهْيَلَعَنوُكَتْشَيُةَبَتَك
.»داَدِتْشٱِب

اودهشيلسطاليبمهلسرأُةَبَتَكْلٱَوِةَنَهَكْلٱُءاَسَؤُر
مهنأيفنذإلاباوحرفمهنأحجرألاو١٥ععوسيىلع
نذإبتوملابسدوريههيلعمكحينأاولمأوهيلعنوكتشي
مدعبسدوريهرهظأو.٦عيليلجهنأىوعدبسطاليب

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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نأقدصولو.هيلعدوهيلاىوكشقدصيملهنأهيلعهمكح
.هيلعمكحلليلجلانمًائدتبمةنتفلاجيهعوسي

لَأَو،ِهِبَأَزْهَتْسٱَوِهِرَكْسَعَعَمُسُدُوريِهُهَرَقَتْحٱَف«١١
ْ
ُهَسَب

.»َسُطَاليِبَىلِإُهَّـدَرَو،ًاعِمَالًاساَبِل
٥٣:٣ءايعشإ

ءاسؤرلءاضرإحيسملاباوأزهينأهركسعلسدوريهنذأ
نمءيشىلعهبجيملعوسينألهظيغلءافشوةنهكلا
وهءازهتسالااذهو.همامأةزجعمعنصيملوهتالاؤس
نمةنهكلاسيئرراديفلوألاناكوحيسملابيناثلاءازهتسالا
نيينامورلاركاسعلانمثلاثلاولكيهلادونجنموهمادخ
.ةيالولاراديف
كلذنألكلمهنأىوعدبءازهتساًاعِمَالًاساَبِلُهَسَبْلَأ
.هوسبلينأكولملاداتعااممناك

مركأفوههيلعمكحييكلَسُطَاليِبَىلِإُهَّـدَرَو
هنوكلعوسيىلعةطلسلاهئاعدامدعبيأكلذبسطاليب
عوسيةئربتبسطاليبعنتقاامكعنتقاهنأحجرألاو.ًايليلج
ىلعلعجينأالوهقالطإبدوهيلاءاسؤرظيغينأدريملو
.توملابعوسيىلعىضقاذإًايكزًامدهسفن

يفاَمِهِضْعَبَعَمِْنيَقيِدَصُسُدُوريِهَوُسُطَاليِبَراَصَف«١٢ ِ
لٱَكِلٰذ

ْ
يفُلْبَقْنِماَناَكاَمَُّـهنَأل،ِمْوَي .»اَمُهَنْيَبٍةَواَدَعِ

٤:٢٧لامعأ

قوقحبقلعتتاهلعلوةفورعمريغةوادعلاهذهةلع
نأنايبرخألاىلإدحاولانمعوسيلاسرإو.ةمكاحملا
.ةيسايسلاهقوقحيفيناثلاىلعيدتعينأدريملامهدحأ

لٱَءاَسَؤُرُسُطَاليِباَعَدَف١٣«١٣،١٤
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

َءاَمَظُع
َهلَلاَقَو١٤،َبْعَّـشلٱَو

ُ
ْنَمَكَناَسْنِإلٱاَذٰهَّـَيلِإْمُتْمَّـدَقْدَق:ْم

يفْدِجَأَْملَوْمُكَماَّـدُقُتْصَحَفْدَقاَنَأاَهَو.َبْعَّـشلٱُدِسْفُي اَذٰهِ
ممًةَّـلِعِناَسْنِإلٱ .ِهْيَلَعِهِبَنوُكَتْشَتاَّـِ
١ع،١٩:٤و١٨:٣٨انحويو١٥:١٤سقرمو٢٧:٢٣ىّتم
٤ع٢و

حرصوينوناقلاعامتجالاىلإدوهيلاءاسؤرسطاليباعد
ًالبقهلاقامًاعرشرركفةنتفلاجييهتنمءيربحيسملانأمهل
.٤عليبسلااذهريغىلع

لَسْرَأِّـينَأل،ًاضْيَأُسُدُوريِهَالَو«١٥
ْ
َْءَيشَالاَهَو.ِهْيَلِإْمُكُت

ملٱُّقِحَتْسَي
.»هْنِمَعِنُصَتْوَْ

سطاليبىلإعوسيسدوريهعاجرإُسُدوُريِهَالَو
ملًابنذمهبسحولوًائيربهبسحهنأناهربهيلعمكحنودب
.لاووكلمنينثامكحبرربتحيسملاًاذإفهعجري

طُأَوُهُبِّـدَؤُأاَنَأَف«١٦
ْ

.»ُهُقِل
١٩:١انحويو٢٧:٢٦ىّتم

هيفدجيملهنأفرتعاهنألضحمملظاذهُهُبِّـدَؤُأاَنَأَف
.ًىذأالبهقلطينأضاقهنألهيلعناكفسدوريهالوةلع
نيينامورلادنعدلجلاناكو.هدلجأ»هبدوأ«هلوقىنعمو
اومّلسييكلدوهيلاءاسؤرلءاضرإكلذدصقو.ًادجًاملؤم
بلطبهيلعةءارجاودازمهنأكلذنعجتننكلهقالطإب
.عوسيلتق

طُيْنَأًاّرَطْضُمَناَكَو«١٧
ْ

َهلَقِل
ُ

.ًادِحاَوٍديِعَّـلُكْم
١٨:٢٩انحويو١٥:٦سقرمو٢٧:١٥ىّتم

.١٥:٦سقرمو٢٧:١٥ىّتمحرشلاىلإعجرا
مثًاعربتكلذنوتأيمهرمألوأيفنوينامورلاةالولاناك
.ٍبزالةبرضنينسلايلاوتىلعراص

طَأَواَذٰهْذُخ:َنيِلِئاَقْمِهِتَلْمُجِباوُخََرصَف١٨«١٨،١٩
ْ

ْقِل
يفَحِرُطْدَقَناَكَكاَذَو!َساَباَراَباَنَل ٍةَنْتِفِلْجَألِنْجِّـسلٱِ
يفْتَثَدَح ملٱِ

.»ٍلْتَقَوِةَنيِدَْ
٣:١٤لامعأ

-٢٧:١٦ىّتمةنهكلاءاسؤرجييهتبعشلاخارصةلع
.١٠-١٥:٧سقرمو١٩

طُيْنَأُديِرُيَوُهَوُسُطَاليِبًاضْيَأْمُهاَداَنَف«٢٠
ْ

»عوُسَيَقِل

نمرمألالّوحهنأكبعشلاانهسطاليببطاخ
عوضومناكوعوسيقالطإمكحينأًالمآهيلإءاسؤرلا
ىّتم(»َلِمَعٍَّرشَّـيَأَو«هلوقليلدبءيربعوسينأهباطخ
.)٢٣و٢٧:٢٢

»!ُهْبِلْصٱ!ُهْبِلْصٱ:اوُخََرصَف«٢١

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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مهبلطةّلعوهيفاوبغراميفءاسؤرلاعمبعشلاقفتا
باقعناكهنأللتقلافونصنمهريغنودبلصلا
.رصيقىلعنيجراخلا

َهلَلاَقَف«٢٢
ُ

ِهيِفْدِجَأَْملِّـينِإ؟اَذٰهَلِمَعٍَّرشَّـيَأَف:ًةَثِلاَثْم
لِلًةَّـلِع

ْ
طُأَوُهُبِّـدَؤُأاَنَأَف،ِتْوَم

ْ
.»ُهُقِل

.حيسملاةءارببسطاليبنمثلاثحيرصتاذه

.َبَلْصُيْنَأَنيِبِلاَطٍةَميِظَعٍتاَوْصَأِبَنوُّجِلَياوُناَكَف«٢٣
لٱِءاَسَؤُرُتاَوْصَأَوْمُُهتاَوْصَأْتَيِوَقَف

ْ
.ِةَنَهَك

:١٩انحوي(يضاقلاريمضولدعلاوقحلامهخارصبلغ
.)٢٧:١٩ىّتم(هتأرماعرضتوًاثالثررقملاهمكحو)٨
.ساقوملاظونابجهنأبهسفنىلعكلذبسطاليبدهشو

لِطَنوُكَتْنَأُسُطَاليِبَمَكَحَف«٢٤
ْ
.»مُهُتَب

١٩:١٦انحويو١٥:١٥سقرمو٢٧:٢٦ىّتم

هنأيرُيلهيديلسغوءاممكحلااذهلبقسطاليبذخأ
ىّتم(مهسفنأىلعمثإلادوهيلاذخأوعوسيلتقنمءيرب

.)٢٥و٢٧:٢٤

طَأَف«٢٥
ْ

َهلَقَل
ُ

يفَحِرُطيِذَّـلٱُم ،ٍلْتَقَوٍةَنْتِفِلْجَألِنْجِّـسلٱِ
ِملَعوُسَيَمَلْسَأَو،ُهوُبَلَطيِذَّـلٱ

َ
.ْمِهِتَئيِش

ًانايبةرشعةعساتلاةيآلايفروكذملاسابرابفصوررُك
عوسيىلعاذهكًاريرشًاناسنإاولضفمهنأوهوناكامةبارغل
.توملاىلإيناثلااوملسولوألااوقلطأفرابلا

٤٩ىلإ٢٦عبلصلا

َناَكًاّيِناََوْريَقًالُجَر،َناَعْمِساوُكَسْمَأِهِباْوَضَماَّـَملَو«٢٦
حلٱَنِمًايِتآ

ْ
لَخُهَلِمْحَيِلَبيِلَّـصلٱِهْيَلَعاوُعَضَوَو،ِلَْق

ْ
َف

.»َعوُسَي
١٩:١٧انحويو١٥:٢١سقرمو٢٧:٣٢ىّتم

ىّتم(هودلجوعوسيبكلذلبقينامورلاركسعلائزه
مامأسطاليبهفقوأمث)١٩-١٥:١٥سقرمو٣٠-٢٧:٢٦

مهبولقةقفشكرحينأةيغبهحارجنمليسيمدلاوبعشلا
١٩:١٤انحوي(ًاثبعبهذهلككلذنكلوهقالطإاوبلطيل
.)١٥و

ديهزىّتمهركذاموسقرميفبلصلاإبننيبقرفلا
:رومأةعبرأامهيلعديزيفاقولأبنامأوًادج
-٢٧عميلشروأءاسننمهيلعتايكابلاربخ:لوألا·

٣١.
.٣٤عهيلتاقلةرفغملاعوسيبلط:يناثلا·
.٤٣-٣٩عنيصللادحأةبوت:ثلاثلا·
.٤٦عهيبأيدييفهحورعوسيعاديتسا:عبارلاو·

.٢٧:٣٢ىّتمحرشلاعجارًاّيِناَوَْريَقًالُجَر،َناَعْمِس

َّـنُكِيتاَوَّـللٱِءاَسِّـنلٱَو،ِبْعَّـشلٱَنِمٌريِثَكٌروُهُْمجُهَعِبَتَو«٢٧
لَي
ْ

.»ِهْيَلَعَنْحُنَيَوًاضْيَأَنْمِط

لبحيسملاذيمالتنمسيلروهمجلااذهٌريِثَكٌروُهُْمج
ةريبكةنيدمنمنوجرخينيذلاكسانلانمطالخإوه
.يداعريغرظنمةدهاشمل

نفقويتاوللاتانمؤملانمنسلءاسنلاءالؤهِءاَسِّـنلٱَو
تانب«نمنهتاروكذملانأل)٤٩ع(بيلصلادنع
نأبجعالو.»ليلجلانم«كئلوأو)٢٨ع(»ميلشروأ
ناكو.لاحلاكلتلثميف»ريثكروهمج«نيبءاسنلاتدجو
ملنهلعلوعوسيىلعنيكبيةدئفألاتاقيقرّنهنمنهنم
نقفشوتوملابعوسيىلعمكحنيعبسلاسلجمنأنملعي
ةواسقهلتقةلعننظنهنألونهلثميدوهيهنألهيلع
ندهاشنمءاسنلاكئلوأنيبناكهنألمتحيو.نيينامورلا
ّنمآوهميلعتنعمسوميلشروأيفحيسملاتازجعمضعب
.هب

لٱَف«٢٨
ْ
َال،َميِلَشُروُأِتاَنَباَي:َلاَقَوُعوُسَيَّـنِهْيَلِإَتَفَت

.»َّـنُكِدَالْوَأَىلَعَوَّـنُكِسُفْنَأَىلَعَنيِكْبٱِلَبَّـَيلَعَنيِكْبَت

راشأحيسملانأىلعةنيرقلالدتَميِلَشُروُأِتاَنَباَي
عاجوألاوباعتأللةضرعنهنأىلإميلشورأىلإتانبلاةسنب
.ةنيدملاكلتىلعاهعوقوبهللامكحيتلالزاونلاو

يفلبهعاجوأيفحيسملاركتفيملَّـَيلَعَنيِكْبَتَال
تقويفتكسهنإ.ةيدوهيلاةمألاىلعةيتآلانازحألا
عومدهتقطنأنكلوهدلجوههجويفقصبلاوهيلعءازهتسالا
.ةلبقتسملامهتاقيضهتفرعموءاسنلا
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يفبيرالَّـنُكِدَالْوَأَىلَعَوَّـنُكِسُفْنَأَىلَعَنيِكْبٱِلَب
لاوهأنربتخاوكلذدعبةنسنيعبرأنشعنهضعبنأ
نهدالوأىلععقولزاونلاكلترثكأنكلوةنيدملاراصح
ًاعوضوماهدحولزاونلاكلتتسيلو)٢٧:٢٥ىّتم(
نهلسنىلعتعقويتلاتاقيضلالكلبءاكبلاقحتسي
.ضرألابوعشنيبقرفتموهومويلاىلإتقولاكلذنم
هبعشاونوكينأنمدوهيلاضفرهللانأكلذنممظعأو
الوتونهكالوكلمالبمهومهناميإمدعومهاياطخلراتخملا
.ريخألامويلايفةلئاهلاةنونيدلالكلامظعأونطوالوةنيدم

لِلىَبوُط:اَهيِفَنوُلوُقَيِيتْأَتٌماَّـيَأاَذَوُهُهَّـنَأل«٢٩
ْ

ِرِقاَوَع
لٱَو
ْ
.»ْعِضْرُتَْمليِتَّـلٱِّـيِدُّثلٱَوْدِلَتَْمليِتَّـلٱِنوُطُب
٢١:٣٣صو٢٤:١٩ىّتم

ةنيدمبارخثداوحىلإكلذبراشأِيتْأَتٌماَّـيَأاَذَوُه
.ةلبقتسملاميلشروأ

.بارخلاءانثأيفميلشروأناكسلوقييأَنوُلوُقَي
رثكألسنلابنوحرفيدوهيلاناكخلاِرِقاَوَعْلِلىَبوُط

مهنعهللاىضرةمالعدالوألااوربتعاوبوعشلاءاسننم
رقاوعللمهبيوطتمهباصمةدشىلعةلدألاحضوأنمنوكيف
.ةكربمايألاكلتقيضيفراصةنعلمهدنعًابوسحمناكامف
نهراكفأيفرثؤيامبلبقتسملاءابنأبءاسنلاحيسملابطاخو
.ذئمويقيضلاةدشبتارعاشنهلعجيو

لِلَنوُلوُقَيَنوُئِدَتْبَيٍذِئَنيِح«٣٠
ْ

اَنْيَلَعيِطُقْسٱ:ِلاَبِج
طَغ:ِماَكآلِلَو

ِّـ
.»اَني

٩:٦و٦:١٦ايؤرو١٠:٨عشوهو٢:١٩ءايعشإ

١٠:١٨عشوهةوبنيفءاجامىلعينبمانهمالكلا
مهبلطوسانلافوخوةميظعلزاونعوقوىلعلديو
ايؤر(نيدلامويلاوهأىلإمالكلااذهلثمبريشُأو.ئجالملا
.)١٧و٦:١٦

ةنيدملابارسأيفميلشروأبارخنمزيفدوهيلاأبتخاو
انهمالكلايفلعلو.ةنيدملاتحتيتلاضرألافاوجأو
مهنألمهيلعراوسألاطوقسبةتغبتوملابلطىلإةراشإ
.ًاضرموًافوخوًاعوجتوملاىلعةءاجفلاتوماولضف

لٱِباوُناَكْنِإُهَّـنَأل«٣١
ْ

طَّـرلٱِدوُع
ْ

اَذاَمَف،اَذٰهَنوُلَعْفَيِب
لٱِبُنوُكَي

ْ
.»؟ِسِباَي

٤و٢١:٣و٢٠:٤٧لايقزحو٢٥:٢٩ايمرإو١١:٣١لاثمأ
٤:١٧سرطب١و

بطحلاقرحترانلانأمولعملانمولثملاىرجممالكاذه
.ًاديدشًاقارحإةلوهسبسبايلاقرحتاهنكلوةبوعصبرضخألا
لتقلايفمهتسامحونيينامورلاةواسقانهرانلابدارملاو
يذلاةنتفلانمءيربلاحيسملابطرلادوعلابدارملاومدهلاو
دارملاو.هتءارببيلاولامكحوماكحللةعاطلابهذيمالترمأ
اونلعأونيينامورلاكلذدعباوصعنيذلادوهيلاسبايلاب
نوينامورلاناكاذإف.مهركاسعاولتقوميهلعبرحلا
.نيبنذملادوهيلايرحلابمكفرابانأولدعللًافالخيننولتقي
مهومهولتقيردجألابمكفمهظغأملانأوينولتقاذإف
.ةفلتخمقرطبمهنوظيغي

عئاظفلادوهيلابكترااذإهنأبةيآلاهذهمهضعبرسفو
باكترانعمهفكينيينامورلانممهفوخويايإمهلتقلثم
رينمهنعاوقلينأدعبنولدعيرشيأنعفرشلالك
.تاوهشلاىلإمهسفنأاوملسيونيينامورلا

بطرلادوعلاوتاقيضلامومعبرانلامهضعبرسفو
نذأاذإهنأهدوصقمنأورارشألابسبايلادوعلاوءايقتألاب
يرحلابمكفيقتلاانأّيلعبئاصملاكلتلثمعوقويفهللا
هللامكدقتفينيحرارشألادوهيلااهيأمكيلعاهعوقويفنذأي
.ةنونيدلل

َالَتْقُيِلِْنيَبِنْذُمِنْيَرَخآِْنيَنْثٱِبًاضْيَأاوُءاَجَو٣٢«٣٢،٣٣
ملٱَىلِإِهِباْوَضَماَّـَملَو٣٣.ُهَعَم

»َةَمُجُْمج«ىَعْدُييِذَّـلٱِعِضْوَْ
ملٱَعَمَكاَنُهُهوُبَلَص

ْنَعَرَخآلٱَوِهِنيِمَيْنَعًادِحاَو،ِْنيَبِنْذُْ
.»هِراَسَي
:١٥سقرمو٢٧:٣٣ىّتم،٢٧:٣٨ىّتمو٥٣:١٢ءايعشإ

١٨و١٩:١٧انحويو٢٢

.٢٦-١٥:٢٠سقرمو٣٨-٢٧:٣٣ىّتمحرشلارظنا

َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي:ُعوُسَيَلاَقَف«٣٤
ُ

َنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأل،ْم
.»اَهْيَلَعاوَُعَرتْقٱُهَباَيِثاوُمَسَتْقٱِذِإَو.َنوُلَعْفَياَذاَم

لامعأ،٤:١٢سوثنروك١و٧:٦٠لامعأو٥:٤٤ىّتم
١٥:٢٤سقرمو٢٧:٣٥ىّتم،٢:٨سوثنروك١و٣:١٧
١٩:٢٣انحويو

نيحاهبحيسملاظفلتو.اقولالإحيسملاةالصركذيمل
نعةحيبذهسفنمدقاملف.بيلصلاىلعركسعلاهرمس
يبنلالوقلًامامتإمظعألاربحلاكًاضيأمهيفعفشةاطخلا
.)٥٣:١٢ءايعشإ(»نيبنذملايفعفشو«

كلتيفحيسملادصقسانلايأمالكلانمنيبتيملو
اوعاطانيذلانيينامورلارسكعلادصقهنأحجرألاوةالصلا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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روهمجتلمشًاضيأاهلعلو.ًائيشنوفرعيالمهومهدئاقرمأ
مهخارصبوءاسؤرلالمعمهاضربهلتقيفاوكرتشانيذلا
نايمعلاكمهلاوديقمهنألءاسؤرلارمألًاعوطهبلصانيلئاق
مثإلاةعاضفباورعشيملكلذلوهللانباعوسينأاوفرعيملو
ٍةَلاَهَجِبْمُكَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ«سرطبلوققفواذهو.هوبكترايذلا
لِمَع

ْ
سلوبلوقو.)٣:١٧لامعأ(»ًاضْيَأْمُكُؤاَسَؤُراَمَك،ْمُت

ملٱَّـبَراوُبَلَصاََملاوُفَرَعْوَلْنَأل«
)٢:٨سونثروك١(»ِدْجَْ

هنأبهحيرصتاوعمسنيذلاةنهكلاءاسؤرلمشتاملقو
لكلمشتاهنأنمدبالو.ًادمعهوضفروهللانباحيسملا
ىلعحيسملاقيلعتةلعمهاياطخنإفرصعلكيفةاطخلا
.بيلصلا

:دئاوفعبرأةالصلاكلتيفانلو
مهئادعألاورفغينأنييحيسملاىلعبجيهنأ:ىلوألا·

.يهلإلامهديسلعفامكمهلجألاولصيو
ةرفغماولانينأةاطخلامظعأنكميهنأ:ةيناثلاو·

.مهاياطخ
يذلامثإنمفخأهمثإةلاهجيئطخييذلانأ:ةثلاثلاو·

.ًادمعأطخلابكتري
نآلاعفشيحيسملانأانلدكؤتةالصلاهذهنأ:ةعبارلاو·

ليلدوهتعافشنوبلطينيذلاةاطخلاعيمجيفءامسلايف
يساقيبيلصلاىلعرمسموهوعفشيكفنيملهنأكلذ
سلاجوهوكلذككفنيالهنأيرحلابمكفتوملامالآ
.هللانيمينع

ُءاَسَؤُّرلٱَو،َنوُرُظْنَيَنيِفِقاَوُبْعَّـشلٱَناَكَو٣٥«٣٨-٣٥
لَف،َنيِرَخآَصَّـلَخ:َنيِلِئاَقِهِبَنوُرَخْسَيْمُهَعَمًاضْيَأ

ْ
لَخُي

ِّـ
ْص

ملٱَوُهَناَكْنِإُهَسْفَن
جلٱَو٣٦.ِهللاٱَراَتُْخمَحيِسَْ

ْ
ًاضْيَأُدُْن

الَخُهَلَنوُمِّـدَقُيَوَنوُتْأَيْمُهَوِهِباوُأَزْهَتْسٱ

ْنِإ:َنيِلِئاَق٣٧،

لٱَكِلَمَتْنَأَتْنُك
ْ
لَخَفِدوُهَي

ِّـ
ٌناَوْنُعَناَكَو٣٨.َكَسْفَنْص

ُكِلَمَوُهاَذٰه:ٍةَّـيِنَاْربِعَوٍةَّـيِناَموُرَوٍةَّـيِناَنوُيٍفُرْحَأِبُهَقْوَفٌبوُتْكَم
لٱ
ْ
.»دوُهَي
:١٥سقرمو٢٧:٣٩ىّتم،١٢:١٠ايركزو٢٢:١٧رومزم
١٩:١٩انحويو١٥:٢٦سقرمو٢٧:٣٧ىّتم،٢٩

.٤٤-٢٧:٤١ىّتمحرشلاىلإعجرا
ركسعلامّلعت)٣٧ع(خلاَتْنَأَتْنُكْنِإَنيِلِئاَق

بيلصلاقوفيذلاناونعلانموهبءاسؤرلاءزهنمكلذ
.دوهيلاكلمحيسملانأوهو

.٢٧:٣٨ىّتمحرشلارظنا)٣٨ع(ٌناَوْنُعَناَكَو

ملٱَنِمٌدِحاَوَناَكَو«٣٩
ملٱِْنيَبِنْذُْ

ِهْيَلَعُفِّـدَُجيِْنيَقَّـلَعُْ
ملٱَتْنَأَتْنُكْنِإ:ًالِئاَق

لَخَف،َحيِسَْ
ِّـ

»!اَناَّـيِإَوَكَسْفَنْص
١٥:٣٢سقرمو٢٧:٤٤ىّتم

نيصللاناسقرموىّتمركذِْنيَبِنْذُْملٱَنِمٌدِحاَو
اقولامأو)١٥:٣٢سقرمو٢٧:٤٤ىّتم(عوسيىلعًافدج
كلذنممزليالوطقفامهنمدحاوفيدجتانهركذف
نانثالافدجنأدعبهنألامتحالنيربخلانيبضقانتلا
.ةالصلاىلإفيدجتلانعلدعفامهدحأركفريغت

مهونيريثكعوسيبنوئزهتسملاناكِهْيَلَعُفِّـدَُجي
مهبىدتقاوةماعلاوخويشلاوةبتكلاودوهيلاءاسؤروركسعلا
رخآيفهلوقوهصللافيدجتو)٤٤-٢٧:٤١ىّتم(ناصللا
.ةيآلاهذه

وهو.كاوعدبتقدصنإيأَحيِسَْملٱَتْنَأَتْنُكْنِإ
..ًافيدجتنكيملالإوطرشلاةروصيفءازهتساورفك

ملف.توملانمانجنيأاَناَّـيِإَوَكَسْفَنْصِّـلَخَف
ىلإبلطولويدسجلاتوملانمةاجنلاىوسبلطي
ىرنف.ًالاحهباجتساليدبألاكالهلانمهسفنةاجنحيسملا
بلقلانيلتنأاهسفنيفةيدسجلامالآللسيلنأهذهنم
حيسملاةدهاشملسيلوناميإلاوةبوتلاىلإناسنإلادوقتو
ناميإلاوهللاةمعننرتقتملامصيلختةوقبيلصلاىلع
.كلذبيبلقلا

َتْنَأْذِإ،َهللاٱُفاََختَتْنَأَالَوَأ:ًالِئاَقُرَخآلٱُهَرَهَتْنٱَف«٤٠
َحت
ْ

حلٱاَذٰهَت
ْ

»؟ِهِنْيَعِبِمُْك

يفأدتباهنأىّتمءابنأنمملعنُرَخآلٱُهَرَهَتْنٱَف
ىلإكلذنعلدعمث)٢٧:٤٤ىّتم(هقيفركفيدجتلا
حيسملاربصريثأتيهريغتلاكلذةلعنأحجرألاوةالصلا
هيلتاقلجأنمحيسملااهبقطنيتلاةالصلاوهيفهملحو
.ناميإلاوةبوتلاىلإهتداقيتلاسدقلاحورلاةوقو

رئاسكنوكتنأنسحيأيأَهللاٱُفاََختَتْنَأَالَوَأ
مادقًاعيرسفقتستنأوهللافوخمدعيفنيدهاشملا
ناسنإلااذهباوئزهنيذلالكبقاعييذلانايدلاكلذ
.رابلا

َحت
ْ

قحالًاذإفتوملامكحيأِهِنْيَعِبِمْكُْحلٱاَذٰهَت
بجيناكو.همولتوأهنيدتنأهيفتنأامىلإرظنلابكل
هتبطاحخوهيلعةقفشلاىلعهمالآلثمبكروعشكلمحينأ
.عيجشتلاوءازعلامالكب

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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لَعَفاَمَقاَقْحِتْسٱُلاَنَناَنَّـنَأل،ٍلْدَعِبَفُنْحَناَّـمَأ«٤١
ْ
اَّـمَأَو،اَن

يفَسْيَلًائْيَشْلَعْفَيْمَلَفاَذٰه لََحمِ
ِّـ
.ه

ةعيرشلاايدعتامهنأاملعناصلامهٍلْدَعِبَفُنْحَناَّـمَأ
يذلاباقعلاةعيرشلاكلتبجومباقحتساامهنأوةيندملا
مامأنابنذمامهنأبامهنمدحاولاريمضدهشوامهيلععقو
.ًاضيأهباقعناقحتسموهللا

انلقكلذملعفيكليقنإخلاْلَعْفَيْمَلَفاَذٰهاَّـمَأَو
ةمكاحمللةمكحملايففقوهلعلوًالبقعوسيأبنعمسهلعل
اذهنإ«لوقيسطاليبعمسوكلانهعوسيناكنيح
كلذجتنتساهلعلوأ»هلحميفسيلًائيشلعفيملناسنإلا
هّنأهلققححيسملارظنموبيلصلالوحنيفقاولامالكنم
.ٌءيرب

هللاماقأحيسملاىلعسانلارثكأماقاملهنأبيرغلانمو
ًاضيأهللاماقأو.هعمنيبولصملادحأنمهتءارببًادهاش
راهنلاكلذيفهلمهتداهشعقوتننكنملهريغدوهشةعبرأ
سطاليبةأرمايناثلاوهملسأيذلااذوهيلوألا.هنيع
رسكعلادئاقعبارلاوهيلعمكحيذلاسطاليبثلاثلاو
.)٤٧ع(بيلصلاىلعهرمسيذلا

يفَتْئِجىَتَمُّبَراَيِينْرُكْذٱ:َعوُسَيِلَلاَقَّـمُث«٤٢ ِ
.»َكِتوُكَلَم

بيلصلاىلعتوملانمةاجنلالأسيملُّبَراَيِينْرُكْذٱ
امكهبينتعييكلهتمحروحيسملاةبحمىلعهسفنىقلأهنكل
.هنييعيفنسحي

يفَتْئِجىَتَم هنأوكلمعوسينأبنمآَكِتوُكَلَمِ
.كلملابقيلياممكلذريغوناطلسودجميفيتأيفوس
رئاسكنظفيحورحيسملاتوكلمنأكرديملهنأحجرألاو
ىوقأهناميإناككلذعمنكلينمزيضرأهكلمنأدوهيلا
.مهسفنألسرلاناميإنم

تاملكنمههجوامبهتبوتةحصصللااذهرهظأو
يفحيسملاىلإهتالصبهناميإةحصنابأوهقيفرىلإخيبوتلا
.ددعلااذه

حلٱ:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٤٣
ْ

لٱَكَّـنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق
ْ
ُنوُكَتَمْوَي

يفيِعَم لٱِ
ْ
.»ِسْوَدْرِف

ىلعحيسملااهبقطنيتلاةعبسلالاوقألانميناثلااذه
ةعاسعوسيذخأ،)٢٧:٥٠ىّتمحرشلارظنا(بيلصلا

ًاطيسوهنوكبةقلعتملاثالثلافئاظولالكسرامينأهبلص
عكلملاةفيظوو٣٤عنهاكلاةفيظوو٢٠عيبنةفيظويأ

.٤٣و٤٢
هتياغوةطلسلاىلعليلدمالكلااذهَكَلُلوُقَأَّـقَْحلٱ

.ديكأتلا
نأدعولااذهنمضتي)٤١ع(يِعَمُنوُكَتَمْوَيْلٱَكَّـنِإ

يفًاعمنانوكيامهيلكنأوناتوميصللاوحيسملا
.ًاعيرسحرفلاوةحارلالانيهنأصللاققحتيو.سودرفلا

لبقتسملايفامتقويفهركذيعوسينأصللابلط
هايإهذخأبهنيعمويلاكلذيفهركذينأهلدكأعوسينكلو
ةنرتقملاهتمعنوحيسملادعونأبيرالو.سودرفلاىلإهعم
نأىلإبيلصلاىلعملأتموهواهاوقوصللاسفنىزعهب
.تام

يف ةنجهانعمولصألايسرافمسالااذهِسْوَدْرِفْلٱِ
ىلإهبنوريشياوذخأمثندعةنجىلإدوهيلاهبراشأو
.ةنونيدلاوداسجألاةمايقلبقءايقتألانمنيفوتملانكسم

هكردينأهنكميفهداتعامالكبصللاعوسيبطاخ
نضح«هانعمف.ةداعسلاوةنامألاوةحارلالحمىلإهبراشأف
لئاسرىدحإيفًاضيأركُذو.)١٦:٢٢ىّتم(»ميهاربإ
هذهيفو)٢:٧ايؤرلارفسيفو١٢:٤سوثنروك٢(سلوب
:اهنمًاعبرأركذندئاوفةدعةصقلا
ةحئار«سانلاضعبلنوكتصالخلاطئاسونإ:ىلوألا·

سوثنروك٢(»ةايحلةايحةحئار«ضعبللو»توملتوم
نكلوًابولصمحيسملاادهاشنيصللاالكف.)٢:١٦
هبلقنّيلرخآلاوفدجيلظوهبلقىسقامهنمًادحاو
.ىلصو
ولوحيسملابنمآوهتيطخنعدحأباتنإهنأ:ةيناثلاو·

ةصرفنكتملنإوصالخلالانهتايحنمةعاسرخآيف
ًالامعألمعينأوأبرلاءاشعلوانتيوأدمتعينأل
نأًادحأنمؤيامصللاةثداحيفسيلنكلو.ةحلاص
هّنألتوملاةعاسىلإةبوتلانعأطبأنإصالخلالاني
ًالبقحيسملافرعصللاكلذنأىلعليلدنمسيل
يتلاةعاسلالبقناميإلاوةبوتللةصرفىلعلصحهنأو
.باتواهيفنمآ
نأنسحيالهنأانملعيتوملادنعصللاكلذصالخو·

دوجومدعو.هتومبرقصالخلالاوننمدحأسأيي
نعئطبنوعمطنالنأانملعيةثداحلاهذهريغ
.تومللدادعتسالا
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نعاهلاصفنادعبةيحىقبتنينمؤملاسوفننأ:ةثلاثلاو·
مويىلإءيشيفهعمرعشتالتابسيفتسيلودسجلا
.ةداعسلاودجملالحمتوملارثأىلعلخدتاهنكلةمايقلا
١:٢٣يبليف(حيسملاعماهدوجوةداعسلاكلتةياغنإو
.)١٧:٢٤انحويو
حيسملاةوقةمظعانلققحتةصقلاهذهنإ:ةعبارلاو·

هتوموهمالآةعاسيفهنألةاطخلاصيلختلهدادعتساو
ىلعةيوقهديوناميإلاةالصعمسلةحوتفمهنذأتناك
هتماقإوهسيدقتوهئادفووناطيشلادينمريسألافطخ
.هللاسودرفىلإ

مكفهعاضتاةعاسيفهونحوهتوقرهظأدقناكاذإف
ُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«ذإهعافترانيحيفكلذلثمرهظييرحلاب
لُس
ْ

يفٍناَط :٦انحويو٢٨:١٦ىّتم(»ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ
٣٧(.

لُظْتَناَكَف،ِةَسِداَّـسلٱِةَعاَّـسلٱُوْحَنَناَكَو٤٤«٤٦-٤٤
ْ

ٌةَم
لُكِضْرَألٱَىلَع

ِّـ
ِتَمَلْظَأَو٤٥.ِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَىلِإاَه

هلٱُباَجِحَّـقَشْنٱَو،ُسْمَّـشلٱ
َْ

ىَداَنَو٤٦.ِهِطَسَوْنِمِلَكْي
يف،ُهاَتَبَأاَيٍ:ميِظَعٍتْوَصِبُعوُسَي اَّـَملَو.يِحوُرُعِدْوَتْسَأَكْيَدَيِ
.»َحوُّرلٱَمَلْسَأاَذٰهَلاَق
:١٥سقرمو٢٧:٥١ىّتم،١٥:٣٣سقرمو٢٧:٤٥ىّتم

٢٧:٥٠ىّتم،٤:١٩و٢:٢٣سرطب١و٣١:٥رومزم،٣٨
١٩:٣٠انحويو١٥:٣٧سقرمو

-٣٣و١٥:٢٦سقرمو٥١-٢٧:٤٥ىّتمحرشلارظنا
٣٨.
ْهلٱُباَجِحَّـقَشْنٱ

َ
نعرظنلاعطقباذهاقولركذِلَكْي

نمرهظيامكهتومرثأىلعناككلذنألثداوحلابيترت
.سقرموىّتميأبن

يف،ُهاَتَبَأاَي ركذيمل)٤٦ع(يِحوُرُعِدْوَتْسَأَكْيَدَيِ
ىلإهمأملسنيحبيلصلاىلعوهوثلاثلاحيسملالوقاقول
الو»؟ينتقبشامليليإيليإ«عبارلاهلوقالواهبينتعيلانحوي
»لمكأدق«سداسلاهلوقالو»ناشطعانأ«سماخلاهلوق
وهوبيلصلاىلعحيسملالاوقأنمةثالثركذىلعرصتقاو
.انهروكذملاوهوعباسلاويناثلاولوألا

ملٱُدِئاَقىَأَراَّـمَلَف«٤٧
ْ
حلٱِب:ًالِئاَقَهللاٱَدَّـَجم،َناَكاَمِةَئِ

ْ
ِةَقيَِق

!ًاّراَبُناَسْنِإلٱاَذٰهَناَك
١٥:٣٩سقرمو٢٧:٥٤ىّتم

.٥٥-٢٧:٥٢ىّتمحرشلاعجار

هآرامهيفرثأكلذعموًاينامورةئملادئاقناكَهللاٱَدَّـَجم
دبعلاهلإلاحبسىتححيسملابلصدهشميفهعمسو
لجأنمهتالصوحيسملاملحهيفرثأيذلالعلو.هدبعو
هيبأيدييفهسفنهعاديتساوبئاتلاصللاهتبطاخموهيلتاق
.هريغوسمشلافوسكنمةعيبطلاملاعيفتايآلاو

لاقهنأسقرموىّتملقنًاّراَبُناَسْنِإلٱاَذٰهَناَك
هوقفاوركسعلانمةعبرأنأو»ناسنإلانبااذهناكًاقح«
هنأحجرألاو.)١٥:٣٩سقرمو٢٧:٥٤ىّتم(كلذىلع
نأللوألالوقلامزلتسييناثلالوقلانأىلعنيلوقلالاق
هنألوهللانباهنألاقهنألبنذمكتوملاىلإهوملسأدوهيلا
رابهنأدئاقلاققحتفهابأبيلصلاىلعوهونيترمهللااعد
هنأوهوًاقحدوهيلاهركنأوهاعداامناكوقحلابملكتهنأو
.هللانبا

جلٱُّلُكَو«٤٨
ْ

ملٱاَذِٰهلَنيِعِمَتُْجماوُناَكَنيِذَّـلٱِعوُُم
اَّـَمل،ِرَظْنَْ

.»ْمُهَروُدُصَنوُعَرْقَيْمُهَواوُعَجَر،َناَكاَماوَُرصْبَأ

حصفلاديععوبسأيفعوسيبلُصِعوُمُْجلٱُّلُكَو
ًاريثكتقولاكلذلثميفميلشروأيفنيعمتجملاددعناكو
ددعدازو.فلأفالآةثالثوأفلأيفلأًانايحأغلبيناكف
يفيبنهنأراهتشابعوسيبلصةدهاشملاودشتحانيذلا
بلصلاكلذمويةيداعريغةملظثودحبودالبلاكلتلك
.تاعاسثالثتيقب

ةملظلاو()٢٧:٥٢ىّتم(ةلزلزلايأَناَكاَماوَُرصْبَأاَّـَمل
.)٤٥ع(لكيهلاباجحقاقشناإبناوعمسمهلعلو)٤٤ع(

مهرئامضبينأتومهنزحلًانايبْمُهَروُدُصَنوُعَرْقَي
مهيلعهللاةنونيدعوقونممهفوخو)٢:٣٧لامعأ(
ءادعألانأحجرملاو.)٢٣(رابلاكلذلتقيفمهكارتشال
.ةملظلاةءادبذنمعوسيبءزهلانعاوفك

َنِمُهَنْعِبَتْدَقَّـنُكٌءاَسِنَو،ِهِفِراَعَمُعيَِمجَناَكَو«٤٩
جلٱ
ْ

.»َكِلٰذَنوُرُظْنَيٍديِعَبْنِمَنيِفِقاَو،ِليَِل
:١٩انحويو١٥:٤٠سقرمو٢٧:٥٥ىّتمو٣٨:١١رومزم
٢٥

مهوًاريثكناكءالؤهددعنأنمدبالِهِفِراَعَمُعيَِمج
ثيحةيدوهيلاىرقوةيريبوليلجلانمديعللاوتأنيذلانم
عنصيورشبيةنسفصنونينسثالثوحنحيسملالاج
.تازجعم

تانب«ءاسنلاءالؤهتسيل)٢٧:٥٥ىّتم(ٌءاَسِن
.نيرشعلاوةنماثلاةيآلايفتاروكذملا»ميلشروأ
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مهضعبنكلومهرثكألعفاذكٍديِعَبْنِمَنيِفِقاَو
.)١٩:٢٥انحوي(هبيلصىلإاوبرتقا

كلانهاوقبو.هتومبةنرتقملاتايآلايأَكِلٰذَنوُرُظْنَي
نأنمدبالوةنيدملاىلإفوخباوداعوعمجلاضفناامدعب
مايقلايفاوبغروةريحوةبيخيفاوناكفراعملاكئلوأ
.مهتبغرنالعإنمفوخلاعمحيسملانفدتابجاوب

٥٦ىلإ٥٠عحيسملادسجنفد

ًاريِشُمَناَكَو،ُفُسوُيُهُمْسٱٌلُجَراَذِإَو٥٠«٥٦-٥٠
هيْأَرِلًاقِفاوُمْنُكَيَْملاَذٰه٥١ًاّراَبًاِحلاَصًالُجَرَو َوُهَو،ْمِهِلَمَعَوِْمِ
لِلٍةَنيِدَمِةَماَّـرلٱَنِم

ْ
.ِهللاٱَتوُكَلَمُرِظَتْنَيًاضْيَأَوُهَناَكَو.ِدوُهَي

،ُهَلَزْنَأَو٥٣،َعوُسَيَدَسَجَبَلَطَوَسُطَاليِبَىلِإَمَّـدَقَتاَذٰه٥٢
يفُهَعَضَوَو،ٍناَّـتَكِبُهَّـفَلَو ٌدَحَأْنُكَيَْملُثْيَحٍتوُحْنَمٍْربَقِ
٥٥.ُحوُلَيُتْبَّـسلٱَوِداَدْعِتْسالٱُمْوَيَناَكَو٥٤.ُّطَقَعِضُو
جلٱَنِمُهَعَمَْنيَتَأْدَقَّـنُكٌءاَسِنُهْتَعِبَتَو

ْ
لٱَنْرَظَنَو،ِليَِل

ْ
َْربَق

طَأَوًاطوُنَحَنْدَدْعَأَوَنْعَجَرَف٥٦.ُهُدَسَجَعِضُوَفْيَكَو
ْ

.ًاباَي
يفَو لٱَبَسَحَنَْحَرتْسٱِتْبَّـسلٱِ

ْ
.»ِةَّـيِصَو

:١٥سقرم،١٩:٣٨انحويو١٥:٤٢سقرمو٢٧:٥٧ىّتم
ىّتم،١٥:٤٦سقرمو٢٧:٥٩ىّتم،٢٨و٢:٢٥صو٤٣
جورخ،١٦:١سقرم،١٥:٤٧سقرم٨:٢ص،٢٧:٦٢
٢٠:١٠

.٥٧-١٥:٤٢سقرمو٦١-٢٧:٥٧ىّتمحرشلارظنأ
.نيعبسلاسلجمءاضعأنمًاوضعيأ)٥٠ع(ًاريِشُم
نيفصولانيذهاقولداز)٥٠ع(ًاّراَبًاِحلاَصًالُجَر
نمهتفيظوركذىلعارصتقاامهنإفسقرموىّتمءابنأىلع
.هتافصرئاس

انحوي(افايقيأرليأ)٥١ع(ِْمِهيْأَرِلًاقِفاوُمْنُكَيَْمل
توملانمرزاعلهتماقإدعبهلتقيأسلجملايأرلو)١١:٤٩
ىلعيطويرخسالااذوهيعممقافتالو)١١:٥٣انحوي(
ىلإهايإمهاوكشوسلجملايفهيلعمهمكحلوهميلست
.سطاليب

رظنا.خيشلاناعمسوايركزكِهللاٱَتوُكَلَمُرِظَتْنَي
.)١٥:٤٣سقرم(حرشلا

نمهريغهبأبنأامىلعفسويإبنيفانحويدازو
فوخلاببسلةيفخنكلوعوسيلًاذيملتناك«هنأنيريشبلا
دسجنفديفهكيرشناكسوميدوقيننأو»دوهيلانم
.)١٩:٣٨انحوي(حيسملا

حرشلارظنا.ةعمجلاموييأ)٥٤ع(ِداَدْعِتْسالٱُمْوَي
.)١٥:٤٢سقرمو٢٧:٥٢ىّتم(

ببسلاوةعمجلامويبورغبرقيأُحوُلَيُتْبَّـسلٱَو
.)٢٣:٣٢نييوال(بورغلانمئدتبي

يفو.تاعاس٣وحنبورغلاوحيسملاتومنيبةدملاو
سطاليبىلإنويسيرفلاوةنهكلاءاسؤربهذةدملاكلت
ربقلامتُخومهاطعأفربقلااوسرحيلركسعلانمةقرفهولأسو
.)٦٦-٢٧:٦٢ىّتم(

ضعبءامسأسقرموىّتمركذ)٥٥ع(ٌءاَسِنُهْتَعِبَتَو
ترهظأو.)١٥:٤٧سقرمو٢٧:٥١ىّتم(ءاسنلاءالؤه
.نلعفامبعوسيلنهتبحمونهتعاجشءاسنلاءالؤه

لبقنعطتساامردقىلع)٥٦ع(ًاطوُنَحَنْدَدْعَأَو
مزاوللانمطونحلاتصقنامنيرتشاو.ةعمجلامويبورغ
:١٦سقرم(دحألامويةءادبيأبورغلادعبتبسلاموي
مويلايفحيسملاةمايقطقنلمأيملنمهنأهنلعفاممرهظو)١
.هتومدعبثلاثلا

هللااياصونمةعبارلاةيصولاياِةَّـيِصَوْلٱَبَسَح
:٢٠جورخ(خلا»ُهَسِّـدَقُتِلِتْبَّـسلٱَمْوَيْرُكْذُا«يهورشعلا
٨(.

نورشعلاوعبارلاحاحصألا

كلذكسرطبنايتإوربقلاىلإءاسنلانايتإ
١٢ىلإ١ع

يفَّـمُث«١ لٱَلَّـوَأ،ِعوُبْسُألٱِلَّـوَأِ
ْ
لٱَىلِإَْنيَتَأ،ِرْجَف

ْ
ِْربَق

حلٱٍتَالِماَح
ْ
.»ٌساَنُأَّـنُهَعَمَو،ُهَنْدَدْعَأيِذَّـلٱَطوَُن

٢٠:١انحويو٢٣:٥٦صو١٦:١سقرمو٢٨:١ىّتم

ىلإءاسنلانايتإراصتخالابحاحصألااذهيفاقولركذ
حيسملاروهظو١٢عكلذكسرطبنايتإو.١١-١ع(ربقلا
هروهظو.٢٢-١٣عساومعىلإنيبهاذنيذيملتلل
مهلهدعوو.٤٣-٣٣هتمايقمويرشعدحألاهذيمالتل
.٥٠عءامسلاىلإهدوعصو.٤٩-٣٦عسدقلاحورلاب

نهعمو٥٦و٢٣:٥٥صيفتاروكذملاءاسنلايأَْنيَتَأ
ةنيدملانمنيتأنهنأحجرألاو)١٠ع(ًاضيأرخُأءاسن
.ربقلادنعنعمتجاونيتقرف

حلٱَنْدَجَوَف«٢
ْ

لٱِنَعًاجَرْحَدُمَرََج
ْ
.»ْربَق

١٦:٤سقرمو٢٨:٢ىّتم

.٤و١٦:٣سقرمحرشلارظنا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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ربقلاتدهاشاملًالاحةنيدملاىلإةيلدجملاميرمتعجر
.)٢و٢٠:١انحوي(ًاحوتفم

لَخَدَف«٣
ْ

.»َعوُسَيِّـبَّـرلٱَدَسَجَنِْدَجيَْملَوَن
٢٣عو١٦:٥سقرم

.١٦:٥سقرمَنْلَخَدَف

يفٌتاَراَتُْحمَّـنُهاَميِفَو«٤ هباَفَقَوِنَالُجَراَذِإ،َكِلٰذِ َّـِنِ
.»ٍةَقاَّـرَبٍباَيِثِب
١:١٠لامعأو٢٠:١٢انحوي

حيسملادسجوجرحُددقرجحلانيأرنهنألٌتاَراَتُْحم
نعةيلدجملاميرمهتلاقامنأيفبيرالو.كلانهسيل
.)١٣-٢٠:٢انحوي(تايقابلاراكفألًاقفاوماهراكفأ

سقرمامهامسنيلجريتئيهيفناكالمامهِنَالُجَر
مسالاانحويوىّتمامهامسوةئيهلارابتعابنيلجراقولو
الاذهودحاوكالمىوسسقرموىّتمركذيملو.يقيقحلا
روهظنأققحتيملو.رثكأوأناكالمكلانهناكهنأيفاني
روهظلانيعوهسقرموىّتميتراشبنملكيفكالملا
ءاسنلانمنيتنثالناكىّتمهركذيذلاو.اقولهركذيذلا
ىّتمهركذامو.ءاسنلانمةعامجلناكاقولهركذاموطقف
.اقولهركذامعفلتخيكالملامالكنم

،ِضْرَألٱَىلِإَّـنُهَهوُجُوٍتاَسِّـكَنُمَوٍتاَفِئاَخَّـنُكْذِإَو«٥
َهلَالاَق

ُ
ِمل:َّـن

َ
طَتاَذا

ْ
حلٱَنْبُل

ْ
»؟ِتاَوْمَألٱَْنيَبَّـَي

ةبيخونهنزحلكلذِضْرَألٱَىلِإَّـنُهَهوُجُوٍتاَسِّـكَنُم
.نيكالملانممهفوخونهلامآ

ِمل
َ
نبلطتاذامليأِتاَوْمَألٱَْنيَبَّـيَْحلٱَنْبُلْطَتاَذا

حيسملاةمايقبءاسنللةراشباذهيفو.ربقلايفحيسملا
هتمايقبعوسيةءوبننهركذمدعىلعمهلخيبوتوبجعتو
.تاومألانفدميفيحلانهبلطوهمالكبمهناميإمدعو

نوبدنينيذلالكهنيعخيبوتلاكلذخبوينأحصيو
يهوربقلايفمهداسجأعممهحاورأنأكنينمؤملامهاتوم
.هللادنعايحت

َوُهَوَّـنُكَمَّـلَكَفْيَكَنْرُكْذُا!َماَقُهَّـنِكٰلاَنُهٰهَوُهَسْيَل«٦
يفُدْعَب جلٱِ

ْ
.»ِليَِل

اذهىنعمنمضتيقباسلالاؤسلااَنُهٰهَوُهَسْيَل
.هلديكأتوهفلوقلا

ناكمايألاكلتيفلزاونلانمعوسيلثدحامَنْرُكْذُا
هلاقاملكنهاسنأىتحهنأشيفنرظتنااملكفالخ
.هتمايقرمأيفًاقباس

يفُدْعَبَوُهَوَّـنُكَمَّـلَكَفْيَك ناكليلجلانإِليِلَْجلٱِ
ص(كلانهحيسملالاوقأنعمسفنهلكوأنهرثكأنطو

.)٢٣و١٧:٢٢و١٦:٢١ىّتمو٢٣:٥٥

يفِناَسْنِإلٱُنْبٱَمَّـلَسُيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنِإ:ًالِئاَق«٧ يِدْيَأِ
يفَو،َبَلْصُيَو،ٍةاَطُخٍساَنُأ لٱِ

ْ
.»ُموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

٩:٢٢صو٩:٣١و٨:٣١سقرمو١٧:٢٣و١٦:٢١ىّتم

انهحيسملالوقنمرهظي.١٨:٣٢و٩:٢٢صًالِئاَق
قفوكلذوذيمالتلارئاسلًاضيأهلاقرشعينثاللهلاقامنأ
لٱَلاَق«هتمايقوهتومنأشيفسقرملوق

ْ
»ًةَيِنَالَعَلْوَق

.)٣٢و٨:٣١سقرم(
يأةياكحلاليبسىلعاذهكالملالاقِناَسْنِإلٱُنْبٱ

.هسفنحيسملامفنعهلقن

.»ُهَمَالَكَنْرَّـكَذَتَف«٨
٢:٢٢انحوي

لاقامىنعمنمهفيملنهنأًالبقكلذنهركذتمدعةّلع
نهيفرثؤيملكلذلو)٩:١٠سقرمو١٨:٣٤ص(هلاقموي
توملانمعوسيماقامدعبنكلو.همامتإنرظتنيملو
اهنأسدقملاباتكلاتاوبنلكاذكو.هلاقاملكحضو
.هدعبحضتتواهمامتإلبقةمهبمنوكت

لٱَنِمَنْعَجَرَو٩«٩،١٠
ْ
َعيَِمجَوََرشَعَدَحَألٱَْنَربْخَأَوِ،ْربَق

لٱ
ْ
هبَنيِقاَب لُكاَذِٰ

ِّـ
ملٱُمَيْرَمْتَناَكَو١٠.ِه

ُّمُأُمَيْرَمَواَّـنَوُيَوُةَّـيِلَدْجَْ
لٱَوَبوُقْعَي

ْ
لُقِيتاَوَّـللٱ،َّـنُهَعَمُتاَيِقاَب

ْ
.»ِلُسُّرلِلاَذٰهَن

٨:٣ص،١٦:١٠سقرمو٢٨:٨ىّتم

انحوي(ةيلدجملاميرملنلعأامدحاومالكيفاقولعمج
اذهيفءاسنلارئاسلليقامو)١٠-٢٨:٥ىّتمو٢٠:٢
نهنيبتاروهشملانهوطقفمهنمًاثالثىمسو.ثيدحلا
ةينثت(ىسومةعيرشبسحةداهشلاتابثإلفاكنهددعو
١٥:١٩(.

نورشعلاوةئملامهءالؤهنألمتحيَنيِقاَبْلٱَعيَِمجَو
.١:١٥لامعألارفسيفاقولمهركذنيذلا

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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َهلَّـنُهُمَالَكىَءَاَرتَفَ«١١
ُ

هلٱَكْم
َْ

.»ّنُهوُقِّـدَصُيَْملَوِناَيَذ
٢٥عو١٦:١١سقرم

اوبسحامنإعادخلاوبذكلاندصقنهنأدحأبسحيمل
ةلعنأاوأرو.لقاعهقدصيالةفارخثيدحنهرابخأ
مهنأليلدبهتحصيفنهتبغرطرفهبنأبنأامنهقيدصت
.٢٤:٣٧صمهساوحةداهشيفًاضيأاوكش

طُبَماَقَف«١٢
ْ

لٱَىلِإَضَكَرَوُسُر
ْ
َناَفْكَألٱَرَظَنَوىَنَحْنٱَفِ،ْربَق

يفًابِّـجَعَتُمىَضَمَف،اَهَدْحَوًةَعوُضْوَم ممِهِسْفَنِ .»َناَكاَّـِ
٦و٢٠:٣انحوي

ميرمءابنأببسبربقلاىلإسرطببهذُسُرْطُبَماَق
.انحويهقفارو)٢٠:٣انحوي(ةيلدجملا

اماذهاقولركذاَهَدْحَوًةَعوُضْوَمَناَفْكَألٱَرَظَنَو
.ربقلانمقرسُيملحيسملادسجنأىلعناهربلانمهيف

ساومعىلإنابهاذامهوناذيملتللحيسملاروهظ
٣٥ىلإ١٣ع

يفِْنيَقِلَطْنُماَناَكْمُهْنِمِناَنْثٱاَذِإَو«١٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
ٍةَيْرَقَىلِإِمْوَي

لَغَنيِّـتِسَميِلَشُروُأْنَعٍةَديِعَب
ْ
.»ُساَوْمِع«اَهُمْسٱ،ًةَو

١٦:١٢سقرم

:١٦سقرم(راصتخالابةثداحلاهذهىلإسقرمراشأ
ليصفتنممهضعبجتنتساو.انحويوىّتماهركذيملو.)١٢
.امهنعربخلالقنهنأونينثالادحأناكهنأةثداحلاهذهلاقول

امهدحأمساو٩عيفنيروكذملانميأْمُهْنِمِناَنْثٱ
.٢٣عرشعدحالانماسيلامهو)١٨ع(سابويلك

يف .٢٩عدحألامويءاسميأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.نيتعاسوحنةفاسموألايمأةعبسوحنًةَوْلَغَنيِّـتِس
اميهاهنأحجرألاوةيرقلاهذهعقومققحتيملُساَوْمِع

يبرغيهوبنعلاةيرقوأةينولوقيهوأةبيبقلابنآلافرعت
تناكساومعنأحجرملاو.يبرغلااهلامشوأميلشروأ
يفحصفلاديعامهروضحدعبهيلإاعجرنينثالاكنيذنطوم
.ميلشروأ

ِهِذٰهِعيَِمجْنَعٍضْعَبَعَماَمُهُضْعَبِناَمَّـلَكَتَياَناَكَو«١٤
حلٱ
ْ

.»ِثِداََو

.٢٤-١٩عنمامههالكعوضومِناَمَّـلَكَتَياَناَك

ُعوُسَياَمِهْيَلِإََبَرتْقٱ،ِناَرَواَحَتَيَوِناَمَّـلَكَتَياَُمهاَميِفَو«١٥
.»اَمُهَعَمِيشْمَيَناَكَوُهُسْفَن
٣٦عو١٨:٢٠ىّتم

فيكهنأيفِناَرَواَحَتَيَوِناَمَّـلَكَتَياَُمهاَميِفَو
نأنكميلهوتامدقوحيسملاوهعوسينوكينأنكمي
ًارصتنمًاكلمنوكيحيسملانأةحضوملاتاؤبنلاهتومقفاوي
.هبعشلًاصلخمو

امهقيرطىلعرئاسهنأبرهاظتُعوُسَياَمِهْيَلِإَبََرتْقٱ
.امهقفارو

.»هِتَفِرْعَمْنَعاَمُهُنُيْعَأْتَكِسْمُأْنِكٰلَو«١٦
٢١:٤و٢٠:١٤انحوي

هبَرَهَظَكِلٰذَدْعَبَو«سقرملوقكلذةّلعرهظي ىَرْخُأٍةَئْيَِ
هفرعتملببسلااذهلثملو)١٦:١٢سقرم(»ْمُهْنِمِْنيَنْثال
رظنمنأكلذنمجتنتسنو)٢٠:١٤انحوي(ةيلدجملاميرم
نملًاعنامكلذناكفهبلصلبقناكامعًاليلقريغتحيسملا
ةلعكلانهنأحجرألاو.هايإمهتفرعمنمهدوجواورظتنيمل
يفهتفرعمنممهعنمةيهلإلاهتوقبحيسملانأيهوىرخأ
ةصتخملاتاوبنلاريسفتلصرفلانسحأهلنوكيلرمألالوأ
كشلاوحرفلاوفوخلاامهيبلقألمللاحلايفهافرعولو.هب
اممو.امهلاهماقأيتلانيهاربلاكاردإنعكلذامهعنمو
ةيداحلاةيآلايفءاجامهتفرعمنمامهعنمحيسملانأتبثي
.»هافرعوامهنيعأتحتفناو«هلوقوهونيثالثلاو

َهلَلاَقَف«١٧
ُ

لٱاَذٰهاَم:اَم
ْ

اَمُتْنَأَوِهِبِناَحَراَطَتَتيِذَّـلٱُمَالَك
»؟ِنْيَسِباَعِناَيِشاَم

امهلأسنكلولاؤسالبامهمالكعوضومحيسملافرع
.امهتثداحمىلإًاعّرذت

.امهمالكوامهيهجوتارامإنمكلذرهظِنْيَسِباَع

لِكُهُمْسٱيِذَّـلٱ،اَُمهُدَحَأَباَجَأَف«١٨
ْ
َتْنَأْلَه:ُساَبوُي

يفَكَدْحَوٌبِّـرَغَتُم لٱَروُمُألٱِمَلْعَتَْملَوَميِلَشُروُأِ
ْتَثَدَحيِتَّـ

يفاَهيِف »؟ِماَّـيَألٱِهِذٰهِ
١٩:٢٥انحوي

يفروكذملاابولكوهسيلوسرتابويلكرصتخمُساَبوُيْلِك
.ليجنإلانماذهىوسيفركذُيملهمساو١٩:٢٥انحوي

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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ميلشروأيفديعلارضحًايبنجأهانظٌبِّـرَغَتُمَتْنَأْلَه
عوضومفرعيملهنأنمابجعوهنطوىلإعوجرلايفذخأو
لهألكثيدحنأعمبولصملاعوسييفامهمالك
.نأشلاكلذيفذئنيحناكميلشروأ

ًادحأترشاعولكنإفسانلانعًادرفنميأَكَدْحَو
.هيفضوخنيذلارمألاتفرعل

ةملظلاوعوسيبلصيأاَهيِفْتَثَدَحيِتَّـلٱَروُمُألٱ
.ةلزلزلاو

َهلَلاَقَف«١٩
ُ

ملٱ:َالاَقَف؟َيِهاَمَو:اَم
َعوُسَيِبُةَّـصَتْخُْ

يفًارِدَتْقُمًاّيِبَنًاناَسْنِإَناَكيِذَّـلٱ،ِّـيِِرصاَّـنلٱ لٱِ
ْ
لٱَوِلْعِف

ْ
ِلْوَق

.»ِبْعَّـشلٱِعيَِمجَوِهللاٱَماَمَأ
٦:١٤و٤:١٩و٣:٢انحيوو٧:١٦صو٢١:١١ىّتم
٧:٢٢لامعأ٢:٢٢لامعأو

هائبنينأىلإةعيرذلاؤسلااذهحيسملاذختاَيِهاَمَو
امهلهجوامهتفرعمبوامهكوكشوامهلامآوامهفواخمةلعب
ملعملاةمكحعوسيكلذبرهظأو.هتوملامهنزحوهلامهتبحمو
.امهميلعتلًاديهمتهلاؤسلعجذإهيبنلا

.هئامسأرهشأوهِّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَي
دقونكيملهنأكهيفاملكتًاّيِبَنًاناَسْنِإَناَكيِذَّـلٱ

نمًالسرمًاينيدًاملعمهناربتعياناكامهنأوهرمألكىهتنا
افصووو.رابتعالاكلذامهسفنأنملازأهتومنكلوهللا
.حيسملافصونودكلذويبنهنأبعوسي

يفًارِدَتْقُم هلامعأاركنيملوايسنيملِلْوَقْلٱَوِلْعِفْلٱِ
.اهاعمسواهادهاشيتلاةميكحلاهلاوقأوةبيرغلا

امبيبنهنأهلدهشهللانأل)٢:٢٢لامعأ(هللاٱَماَمَأ
.تايآلانمهيديىلععنص

نيذلادوهيلادالبلكناكسيأِبْعَّـشلٱِعيَِمجَو
.)١٢:١٧انحوي(هوعمسوهورظن

صقننيبتهاركذامبعوسيلنيلجرلانيذهةداهشو
يدافناسنإوهلإوهيذلابيجعلاصخشلاكلذامهتفرعم
.سانلاوهللانيبطيسولاوةاطخلا

لٱُءاَسَؤُرُهَمَلْسَأَفْيَك«٢٠
ْ

ملٱِءاَضَقِلاَنُماَّـكُحَوِةَنَهَك
ِتْوَْ

.»ُهوُبَلَصَو
٢٨و١٣:٢٧لامعأو٢٣:١ص

ةنماثلاةيآلايفيذلالاؤسلابقلعتماذهُهَمَلْسَأَفْيَك
ملو...برغتمتنأله«نيلجرلالوقوهوةرشع
لعفامملعتالنأكنكمأفيكيأ»خلافيك...ملعت
.هبماكحلاوةنهكلاءاسؤر

بلصابسن.٥:٣٠و٤:١٠و٢:٢٥لامعأُهوُبَلَصَو
ىلعهوربجأوسطاليبىلإهوكشمهنألءاسؤرلاىلإحيسملا
.هبلصبمكحلا

ملٱَوُهُهَّـنَأوُجْرَناَّـنُكُنْحَنَو«٢١
.َليِئاَْرسِإَيِدْفَيْنَأُعِمْزُْ

لُكاَذٰهَعَم،ْنِكٰلَو
ِّـ
لٱ،ِه

ْ
.»كِلٰذَثَدَحُذْنُمٍماَّـيَأُةَثَالَثُهَلَمْوَي

١:٦لامعأو٢:٣٨و١:٦٨ص

ةاجنلاءادفلاباودصقاممظعمَليِئاَْرسِإَيِدْفَيْنَأ
ةيدوبعنمةاجنلاءاجرنمءيشعمنيينامورلاريننم
ءاسؤرلااقفاويملامهنأىلعلديانهامهمالكو.ةئيطخلا
هيلعامهءاجراقلعامهنأانابألبعوسيلمهضغبيفماكحلاو
نأاعيطتسيملامهنألهتومدنععطقناءاجرلاكلذنكل
.دجملاكلمحيسملانوكيتاموبلُصًاناسنإاروصتي

امهنزحلةديدجةلعاذهاركذٍماَّـيَأُةَثَالَثُهَلَمْوَيْلٱ
.امهءاجرييحيةدملاكلتلكيفءيشثدحيملهنأًانايبو

ًارِكاَبَّـنُكْذِإاَنَْنَّـريَحاَّـنِمِءاَسِّـنلٱُضْعَبْلَب٢٢«٢٤-٢٢
لٱَدْنِع

ْ
َنْيَأَرَّـنَُّـهنِإ:ٍتَالِئاَقَْنيَتَأُهَدَسَجَنِْدَجيَْملاَّـَملَو٢٣ِ،ْربَق

اَنَعَمَنيِذَّـلٱَنِمٌمْوَقىَضَمَو٢٤.ٌّيَحُهَّـنِإاوُلاَقٍةَكِئَالَمَرَظْنَم
لٱَىلِإ

ْ
ْمَلَفَوُهاَّـمَأَو،ُءاَسِّـنلٱًاضْيَأْتَلاَقاَمَكاَذَكٰهاوُدَجَوَفِ،ْربَق

.»ُهْوَرَي
ع٢٠:١٨انحويو١٠و٩عو١٦:١٠سقرمو٢٨:٨ىّتم
١٢

ملفةريحمهديزتلالإثدحتملاهنأكثداوحلاكلتاركذ
.ءاجرلانمءيشلًاساسأالوةراشبنكت

سرطبىلإكلذباراشأ)٢٣ع(اَنَعَمَنيِذَّـلٱَنِمٌمْوَق
.١٠-٢٠:٢انحويو١٢عانحويو

ابسحفًاغرافًاربقالإاودجيملمهنأيأُهْوَرَيْمَلَفَوُهاَّـمَأ
.ءاجرلكعطقلًايفاككلذ

تعجرنألبقميلشروأاكرتامهنأاذهنمرهظيو
.عوسيندهاشنهنأبتأبنأوءاسنلا

َهلَلاَقَف«٢٥
ُ

لٱاَُّهيَأ:اَم
ْ

لٱَوِناَّـيِبَغ
ْ
لٱاَئيِطَب

ْ
يفِبوُلُق ِناَميِإلٱِ

.»ُءاَيِبْنَألٱِهِبَمَّـلَكَتاَمِعيِمَجِب
امهلامعتسامدعلمالكلاءدبيفامهخّبويعوسيذخأ
يأراعبتوحيسملانأشيفباتكلاتاوبنريسفتيفامهيلقع
دبالهنأبامهناميإمدعىلعًاضيأامهخبووهابتناالبةماعلا
امهنألحيسملانأشيفءايبنألاهبهوفتاملكمتينأنم
ىلإاتفتليملوهدجموهترصنىلإريشياموهوامهضعباقدص
.دجملاكلذلًادادعتساهناوهوهمالآيفليقام

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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ملٱَّـنَأيِغَبْنَيَناَكاَمَأ«٢٦
هبَُّـملَأَتَيَحيِسَْ َىلِإُلُخْدَيَواَذِٰ

»؟ِهِدَْجم
١:١١سرطب١و١٧:٣لامعأو٣٦ع

ليصحتوباتكلاتاوبنىضتقمبيِغَبْنَيَناَكاَمَأ
.سانلاصالخ

ةداهشنمانقيتينأامهيلعبجيناكَُّـملَأَتَيَحيِسَْملٱَّـنَأ
ًاقفوتوملامالآهلامتحادعبدجملالخديحيسملانأءايبنإلا
وهيذلاهتومباعقوتينأو.)١:١١سرطب١(سرطبلوقل
.هدجموهتمايقيأاهيقابمامتإتاوبنلاكلتضعبمامتإ

حيسملاوهعوسينأيفناكشتامكلعجامبيأاَذِٰهب
توملابهيلعمكحلاوهايإاذوهيميلستوهايإدوهيلاضفرك
.هبلصو

َهلُِّـرسَفُيِءاَيِبْنَألٱِعيَِمجْنِمَوىَسوُمْنِمَأَدَتْبٱَّـمُث«٢٧
ُ

اَم
ملٱَروُمُألٱ

يفِهِبَةَّـصَتْخُْ لٱِعيَِمجِ
ْ

.ِبُتُك
٢١:٩ددعو٤٩:١٠و٢٦:٤و٢٢:١٨و٣:١٥نيوكت
١٣٢:١١و٢٢رومزمو١٠و١٦:٩رومزمو١٨:١٥ةينثتو
٥٣ءايعشإو٥٠:٦و١١و٤٠:١٠و٩:٦و٧:١٤ءايعشإو
٣٧:٢٥و٣٤:٢٣لايقزحو١٥و٢٣:١٤و٢٣:٥ايمرإو
٤:٢و٣:١يخالمو٧:٢٠اخيمو٩:٢٤لاينادو

بتكيفيتلاتاوبنلابيأىَسوُمْنِمَأَدَتْبٱَّـمُث
زومرلاىلإةراشإكلذيفو٣:١٥نيوكتيفاهلوأوىسوم
ريشتاهلكتناكوىسومديىلعهللااهنّيعيتلاحئابذلاو
.حصفلاديعوةيساحنلاةيحلاكلذيفلخديو.حيسملاىلإ
لٱاوُشِّـتَف«عوسيلوققفواذهو

ْ
ُدَهْشَتيِتَّـلٱَيِهَو...َبُتُك

.)٥:٣٩انحوي(»ِيل
يخالمىلإدوادنمءايبنألارافسأيأِءاَيِبْنَألٱِعيَِمج

ةءوبننم٥٣حاحصألاو٢٢رومزملاو١٦رومزملااميسالو
.ءايعشإ

تيلليقنإف.هسفنحيسملابيأِهِبَةَّـصَتْخُْملٱَروُمُألٱ
اّنإانلقحيسملاريسفتنمناذيملتلاكناذهعمسامانل
.لئاسرلاولسرلالامعأرفسيفهاندجو

لٱَىلِإاوَُبَرتْقٱَّـمُث«٢٨
ْ
َوُهَو،اَهْيَلِإِْنيَقِلَطْنُماَناَكيِتَّـلٱِةَيْرَق

.»َدَعْبَأٍناَكَمَىلِإٌقِلَطْنُمُهَّـنَأَكَرَهاَظَت
٦:٤٨سقرمو٤٢:٧نيوكت

قحللفلاخمءيشكلذيفسيلٌقِلَطْنُمُهَّـنَأَكَرَهاَظَت
هنماعمسامبايفتكاولوًارئاسلظناكامهتجاجلالولهنأل
.كلتنممظعأىرخأتانلعمىلعالصحام

لَأَف«٢٩
ْ
ملٱُوْحَنُهَّـنَألاَنَعَمْثُكْمٱ:ِنْيَلِئاَقُهاَمَز

ْدَقَوِءاَسَْ
.اَمُهَعَمَثُكْمَيِلَلَخَدَف.ُراَهَّـنلٱَلاَم
١٩:٣نيوكت

نحتمانادعبالإامهعمءاقبلابملسيمليأُهاَمَزْلَأَف
.همالكيفامهتبغر

تذلوهيلإالامامهيبلقنألكلذالاقاَنَعَمْثُكْمٱ
.ةيحورلاهتثداحمامهل

هنأىنعملاوهايإامهتوعدلةلعكلذلاقُراَهَّـنلٱَلاَمْدَق
.رخآتيبمىلإهغولبلفاكتقوراهنلاكلذنمقبيمل

ثكما«هلوقبعوسيليحيسملكيلصينأنسحيو
ةعاسلكيفوهتايحءاسميفومويلكءاسميف»يعم
حيسملاهملكيوهيفهبلقبهتليفسأيلاونزحلااهيفهيرتعي
.ءاجرلاوةيزعتلاتاملكب

ََّـرسَكَوَكَراَبَوًازْبُخَذَخَأ،اَمُهَعَمَأَكَّـتٱاَّـمَلَف«٣٠
َهلَواَنَو

ُ
.»اَم

١٤:١٩ىّتم

هتداعناكاملعففينابرلاءاشعلااليداعءاشعلااذه
هرسكوزبخلاذخأو.هذيمالتعملكألالبقهلعفينأ
الإفيضلابالتيبلابربقلعتياممهيلعهللاةكرببلطو
رمأناكاذكوهلًاماركإهنمكلذتيبلابربلطاذإ
.امهفيضناكهنألنيذيملتلاعمذئمويحيسملا

.»اَمُهْنَعىَفَتْخٱَّـمُثُهاَفَرَعَواَمُهُنُيْعَأْتَحَتَفْنٱَف«٣١
٨:٥٩انحويو٤:٣٠ص

ةفرعمنمامهلعناملالازيأاَمُهُنُيْعَأْتَحَتَفْنٱَف
امإوًاسأرحيسملاةوقبامإناككلذو١٦ععوسي
.هنمهادهاشامبامهلالدتساب

هافرعامهلعلوهنافرعيامهنأدارأحيسملانألُهاَفَرَعَو
بولسأبهايإهتكرابموزبخللهرسكنمكلذىلعةوالع
امدنعهيدييفريماسملاراثآارظنامهلعلوحيسملانمهادهع
.ةكربللامهعفر

هنأيفبيرالو.دعبهوريمليأاَمُهْنَعىَفَتْخٱَّـمُث
اعيطتسيملىتحامهلهسفننالعإلوأيفةريحلاامهتذخأ
امهسفنأىلإاعجراملونالعفيامادمتعيوأاملكتينأ
قيرطيفناكهنأيفكشالو.هادجيملهلادجسينأادارأو
اقوللاقلًايداعهؤافتخاناكولوةعيبطلاقوفءيشهئافتخا
.قلطناوةدئاملانعماق

اقولليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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لَقْنُكَيَْملَأ:ٍضْعَبِلاَمُهُضْعَبَلاَقَف«٣٢
ْ
لُماَنُب

ْ
ْذِإاَنيِفًابِهَت

لَكُيَناَك
ِّـ

يفاَنُم لٱاَنَلُحِضوُيَوِقيِرَّـطلٱِ
ْ

»؟َبُتُك

مالكريثأتىلعليلداذهًابِهَتْلُماَنُبْلَقْنُكَيَْملَأ
قوشلاوءاجرلاوحرفلاامهيبلقيفأشنأهنألامهيفحيسملا
امهلوقيفو.ديقولايفرانلاريثأتكًاضيأهمالكعمسىلإ

نمهافرعينأامهيلعبجيناهنأوامهلخيبوتلانمءيش
.امهيفهمالكريثأتوةيهلإلابتكلاهتفرعمةدوج

تمتهنأامهلهنييبتلفصواذهَبُتُكْلٱاَنَلُحِضوُي
.هتمايقوهتوموهلمعبهتاوبنوباتكلازومر

يفاَماَقَف«٣٣ لِتِ
ْ

اَدَجَوَو،َميِلَشُروُأَىلِإاَعَجَرَوِةَعاَّـسلٱَك
.مُهَعَمَنيِذَّـلٱَوْمُه،َنيِعِمَتُْجمََرشَعَدَحَألٱ

يف برلاةدهاشمبامهحرفامهلمحِةَعاَّـسلٱَكْلِتِ
ىلعحرفلاكلذيفذيمالتلارئاسامهكراشينأيفامهتبغرو
رطخوامهبعتبنيثرتكمريغميلشروأىلإًالاحعوجرلا
.ليللايفامهرفس

دعبلسرلاةعامجىلعمسالااذهقلطُأََرشَعَدَحَألٱ
فرعناننألددعلانعرظنلاعطقبيطويرخسالااذوهيكاله
انحوي(ةليللاكلتيفمهنيبنكيملاموتنأانحويءابنأنم
رشعدحألانعسلوبّربعبولسالااذهىلعو)٢٠:٢٤
.)١٥:٥سوثنروك١(رشعينثالاب

يذلاناكملاباوبأنأاذهىلعانحويدازَنيِعِمَتُْجم
:٢٠انحوي(دوهيلانمفوخللةقلغمتناكهيفاوعمتجا

١٩(.
.١:١٤لامعأْمُهَعَمَنيِذَّـلٱَو

حلٱِبَماَقَّـبَّـرلٱَّـنِإ:َنوُلوُقَيْمُهَو«٣٤
ْ

َرَهَظَوِةَقيَِق
»!َناَعْمِسِل
١٥:٥سوثنروك١

هذهيفةيرهوجلاةملكلاِةَقيِقَْحلٱِبَماَقَّـبَّـرلٱَّـنِإ
راصحيسملاةمايقرمأنأاهنمرهظيو»ةقيقحلاب«هلوقةرابعلا
ةداهشلكلذوبيرلاولادجللًاعوضومناكنأدعبًاوجرم
ارشُبامهنكلنيقابللىرشبلابنانثالاىتأو.ذيمالتلاضعب
الذيمالتلاضعبنعلوقنمانهركُذاممو.اِّـرشبُينألبق
.)١٥و١٦:١٤سقرم(لكلانع

سلوبلوققفواذهوسرطبيأَناَعْمِسِلَرَهَظَو
حجرملاوروهظلاكلذليصفتفرعنملو)١٥:٥سوثنروك١(

نيقلطنماناكنيذللانيذيملتللهروهظلبقسرطبلرهظهنأ
.ساومعىلإ

يفَثَدَحاَمِبِنَاِربُْخياَناَكَفاَُمهاَّـمَأَو«٣٥ َفْيَكَوِ،قيِرَّـطلٱِ
خلٱِْرسَكَدْنِعُهاَفَرَع

ْ
.»زُْب

.امهدنعامبارشبامهريغمالكاعمسنأدعب
يفامهئاشعىلإةراشإكلذيفِزْبُْخلٱِْرسَكَدْنِع

ءاشعلاىلإالكرابوزبخلاحيسملارسكنيحساومع
.ينابرلا

٤٣ىلإ٣٦عميلشروأيفهذيمالتلحيسملاروهظ

هبَنوُمَّـلَكَتَيْمُهاَميِفَو«٣٦ يفُهُسْفَنُعوُسَيَفَقَواَذِٰ ِ
َهلَلاَقَو،ْمِهِطَسَو

ُ
»!ْمُكَلٌمَالَس:ْم

١٥:٥سوثنروك١و٢٠:١٩انحويو١٦:١٤سقرم

وهفهتمايقموييفسماخلاحيسملاروهظوهانهركُذام
ةيقبل)٢(و)١٨-٢٠:١١انحوي(ةيلدجملاميرمل)١(رهظ
)٣(و)١٠و٢٨:٩ىّتم(ربقلانمتاعجارنهوءاسنلا
ع(نيذيملتلل)٤(و)١٥:٥سوثنروك١و٣٤ع(سرطبل

مهألامهدنعبسُحوانهروكذملاوهوذيمالتلل)٥(و)١٣
تارمرئاسىلعمالكلارمدقو.هوركذمهلكنيريشبلانأل
.)٢٨:١٧ىّتم(حرشلايفهروهظ

يفُهُسْفَنُعوُسَيَفَقَو هنأىلعلدياذهْمِهِطَسَوِ
انحوي(ةقلغمتناكباوبألانأانحويلاقو.ةتغبمهلرهظ
هلحتفتملباوبالانأانهليقاممضعبلاجتنتساو)٢٠:١٩
هلعلفمالكلانمكلذمزليالنكلحتفُتمليهولخدهنأو
.ةيهلإلاهتوقباهحتفهلعلوألخدوهلاوحتفوبابلاعرق
مدومحلهدسجنأوةقيقحلابماقهنأمهعنقينأهدارمناكو
باوبألانوريمهوكلذبمهعنقينأنكميفيكفلايخال
ىلعقدصيالكلذلثمف.لوخدلانمهعنمتملةقلغملا
.هوربتخاامميرشبدسجىلعالواوفرعامكهدسج

انلحضويملسدقملاباتكلانأانهظحالننأانيلعو
ملوهدوعصوهتمايقنيبيتلاةدملايفحيسملادسجلاوحأ
ًاناسنإيقبهنأدقتعنمعنمونلاوماعطلاىلإجاتحالهانربخي
يفًاموينيعبرأماصنيحوةيربطرحبءامىلعيشميوهو
ملعنملنإوهتمايقدعبًاناسنإيقبهنأدقتعنكلذكوةيربلا
.الوأءيشبتيقلهوتقولامظعمفرصنيأوتابنيأ
هيلعلصحيذلادجملاىلعذئنيحلصحيملهنأمولعمو
.هدوعصدعب
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اهوعمسينأذيمالتلاداتعايتلاةيحتلاظفلاذهٌمَالَس
ىلعمهلهترفغمومهلهتبحماهنماوققحتواهبهوفرعفهنم
.هللاعممالسهتطساوبمهلهنأوهايإمهكرت

»احوُراوُرَظَنْمَُّـهنَأاوُّنَظَو،اوُفاَخَواوُعِزَجَف«٣٧
٦:٤٩سقرم

ًافقاوهايإمهرظننماوفاخنأنمبجعالواوُعِزَجَف
لكلفلاخمكلذنالنفُدوتامهنأمهملعدعبمهنيبًايح
.لقبتسملايفهوعقوتامويضاملايفهوربتخاام

نورهظيىتوملانأنمسانلامعزيامكًالايخيأًاحوُر
.مهلترهظودسجلاهبشتذخأحيسملاسفناونظوًانايحأ
ىّتم(رحبلاءامىلعًايشامهوأرمويمهمعزناككلذلثمو
نجسلانمداعةليلسرطبرمأيفمهمعزو)١٤:٢٦
ىلعليلدةليخألاروهظسانلابسحو)١٢:١٥لامعأ(
.لزاونلاوايالبلاثودح

َهلَلاَقَف«٣٨
ُ

ِملَو،َنيِبِرَطْضُمْمُكُلاَباَم:ْم
َ
َختاَذا

ْ
ٌراَكْفَأُرُط

يف »؟ْمُكِبوُلُقِ

ذيمالتلافوخنيكستنيلاؤسلانيذهيفحيسملاةياغ
ملبارطضالاكلذنأومهبولقبارطضالةلعالنأنايبو
.هتمايقىلعنيهاربلاةحصقيقحتنعمهعنمي

ِينوُّسُج.َوُهاَنَأِّـينِإ:َّـَيلْجِرَوَّـيَدَياوُرُظْنُا٣٩«٣٩،٤٠
٤٠.ِيلَنْوَرَتاَمَكٌماَظِعَوٌْمَحلُهَلَسْيَلَحوُّرلٱَّـنِإَف،اوُرُظْنٱَو
.»ِهْيَلْجِرَوِهْيَدَيْمُهاَرَأاَذٰهَلاَقَنيِحَو
٢٧و٢٠:٢٠انحوي

نأمهكنمأفةفوشكمتناكَّـَيلْجِرَوَّـيَدَياوُرُظْنُا
ىلعاهبرمُسيتلاريماسملاراثآاهيفناكواهوسمليواهوري
وههدسجّنأوعوسيهنأاونقيتينأاوعاطتسافبيلصلا
هودهاشمهنأوماقهنأًانيقياوجتنتساوهببلًصيذلادسجلا
.هحورالًاقح

تافصبمهركذٌماَظِعَوٌمَْحلُهَلَسْيَلَحوُّرلٱَّـنِإَف
مهراكفأنأمهلنهربيلةداملاتافصلةفلاخملاةمولعملاحورلا
امىلإانحويراشأو.يقيقحدسجهدسجنأوماهوأهيف
لٱَنِمَناَكيِذَّـلَا«هلوقبانهعوسينمناك

ْ
يِذَّـلٱ،ِءْدَب

،اَنيِدْيَأُهْتَسََملَو،ُهاَنْدَهاَشيِذَّـلٱ،اَنِنوُيُعِبُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ،ُهاَنْعِمَس
حلٱِةَمِلَكِةَهِجْنِم

ْ
.)١:١انحوي١(»ِةاََي

ناكامعهدوعصدنعّريغتحيسملادسجنأيفبيرالو
.١٥:٥سوثنروك١يفلوسرلالوقلًاقفوهلبقهيلع

لٱَنِمنيِقِّـدَصُمُْريَغْمُهاَمَنْيَبَو«٤١
ْ
َلاَق،َنوُبِّـجَعَتُمَو،ِحَرَف

َهل
ُ

»؟ٌماَعَطاَنُهٰهْمُكَدْنِعَأ:ْم
٢١:٥انحوي،٤٥:٢٦نيوكت

نأمهرابتخانماوفرعِحَرَفْلٱَنِمنيِقِّـدَصُمُْريَغ
نيهاربنودمهتدارإقفاويامقيدصتىلإًالاحنوليميسانلا
مهقيدصتةلعنوكتًايحعوسينوكمهتدارإنأاوفاخفةيفاك
هلعجيحفسوينأإبنببوقعيرورسنأامكهتمايق
.)٤٥:٢٦نيوكت(كلذقدصيفكشي

نزحلاوسأيلاقامعأنمًالاحاولقتنامهنألَنوُبِّـجَعَتُم
مظعأثدحدقهنأاوأرمهنألةرسملاوءاجرلايلاعأىلإ
فقونوفدملاوبولصملاورهظوماقتيملانأوهوتازجعملا
.كلذنمًائيشنورظتنيالمهومهبطاخيمهمامأ

ْنِمًائْيَشَو،ٍّيِوْشَمٍكَمَسْنِمًاءْزُجُهوُلَواَنَف٤٢«٤٢،٤٣
.»ْمُهَماَّـدُقَلَكَأَوَذَخَأَف٤٣.ٍلَسَعِدْهَش
١٠:٤١لامعأ

نمكشلكعفريلمهمامألكأوًاماعطحيسملابلط
هدسجنأوماقهنأىلعناهربحضوأمهلميقيلومهبولق
ةمايقىلعسويلينركلهمالكسرطبدنسأو.يقيقحدسج
.)١٠:٤١لامعأ(انهعوسيلعفىلإحيسملا

ناكيذلامهماعطيأٍلَسَعَو...ٍّيِوْشَمٍكَمَس
.تيبلايفمهدنع

٤٩ىلإ٤٤عهدوعصوهتمايقدعبحيسملاباطخ

َهلَلاَقَو«٤٤
ُ

لٱَوُهاَذٰه:ْم
ْ

ُدْعَباَنَأَوِهِبْمُكُتْمَّـلَكيِذَّـلٱُمَالَك
يفيِّـنَعٌبوُتْكَمَوُهاَمُعيَِمجَّـمِتَيْنَأَّـدُبَالُهَّـنَأ،ْمُكَعَم ِ
ملٱَوِءاَيِبْنَألٱَوىَسوُمِسوُماَن

.»ريِماَزَْ
٩:٢٢صو٨:٣١سقرمو٢٠:١٨و١٧:٢٢و١٦:٢١ىّتم
١٨:٣١و

َهلَلاَقَو
ُ

حيسملاباطخنموهانهركُذامنأحجرملاْم
همالكيفعمجاقولناضعبلابهذنكلوهتمايقمويءاسم
يتلاًاموينيعبرألايفهذيمالتحيسملاهملعامنومضمانه
لامعأيفلاقامىلعهيأرىنبو.هدوعصلبقهيلعتضقنا
عيفانهليقامقفووهوليلقبهدوعصلبق١:٨لسرلا

مويءاسمنيترمهلاقحيسملانأنمعنامالنكلو٤٩و٤٨
.هتيمهألهدوعصبرقوهتمايق

َهلَلاَقَو
ُ

اميأِهِبْمُكُتْمَّـلَكيِذَّـلٱُمَالَكْلٱَوُهاَذٰهْم
هلاوقأىلإكلذبراشأوهتمايقوهتومنأشيفهتوملبقهلاق
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٨:٣١سقرمو٢٠:١٨و١٧:٢٢و١٦:٢١ىّتم(يفةبوتكملا
.)٧و٢٤:٦و١٨:٣١و٩:٢٢اقولو

لكدوهيلاعمجِريِماَزَْملٱَوِءاَيِبْنَألٱَوىَسوُمِسوُماَن
رافسألانيبساحةثالثلاماسقألاهذهيفميدقلادهعلارافسأ
حضوأحيسملانأيفبيرالو»ءايبنألا«عمةيخيراتلا
زومرلاوسوقطلاىنعمتاوبنلاهريسفتىلعةوالعهذيمالتل
ىلإناقلطنمامهونينثالاهملعامذئنيحةرشعلاملعهنأو
.ساومع

لٱاوُمَهْفَيِلْمُهَنْهِذَحَتَفٍذِئَنيِح«٤٥
ْ

.»بُتُك
١٦:١٤لامعأ

اوكردييكلهحورلعفبمهلوقعرانأيأْمُهَنْهِذَحَتَف
نأشوهنأشيفميدقلادهعلايفبتُكاِمليحورلاىنعملا
كلتنأنودقتعيمهنهذحتفنألبقذيمالتلاناكوهتوكلم
توكلمويضرأكلمبةقلعتمتناكتاوبنلاوتراشإلا
نوبرعناكذئمويريونتلانمهولانامو.يملاعينمزروظنم
نيحنيسمخلامويلايفهولانيذلالمكألاومظعألاريونتلا
.)٤-٢:٢لامعأ(سدقلاحورلامهيلعلح

املحيسملاناسدقملاباتكلاميلعتةدوجانلتبثياممو
ملهدوعصلبقهتوكلمميلاعتمظعأهذيمالتغلبينأدارأ
ىفتكالبءامسلارارسأنمهفرعاممديدجنالعإبتأي
.مهيديأنيبيتلاةلزنملابتكلاكاردإلمهناهذأحتفب

َهلَلاَقَو«٤٦
ُ

َّـنَأيِغَبْنَيَناَكاَذَكٰهَو،ٌبوُتْكَمَوُهاَذَكٰه:ْم
ملٱ
يفِتاَوْمَألٱَنِمُموُقَيَوَُّـملَأَتَيَحيِسَْ لٱِ

ْ
.»ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

٢٦عوخلا٥٣:٢و٥٠:٦ءايعشإو٢٢رومزم

ثداوحنيبماتقافتالانأيأٌبوُتْكَمَوُهاَذَكٰه
امفالخكلذوةبوتكملاتاوبنلاوهتوموحيسملاةايح
هنأهاوعدلكلطبأعوسيتوماونظمهنألًالبقاوركتفا
.ءايبنألاةنسلأبهبهللادعويذلاحيسملا

يفو.تاوبنلاوهللادصاقممتتليِغَبْنَيَناَكاَذَكٰه
هقحوهللالدعءافيإلحيسملاتومةيرورضلنايبكلذ
ًاّراَبَنوُكَيِل«لوسرلالوققفوكلذوملاعلاصالخليصحتلو
.)٣:٢٦ةيمور(»َعوُسَيِبِناَميِإلٱَنِمَوُهْنَمَرِّـَربُيَو

خلٱِةَرِفْغَمَوِةَبْوَّـتلٱِبِهِمْسٱِبَزَرْكُيْنَأَو«٤٧
ْ

ِجلاَياََط
َ

ِعيِم
.»ميِلَشُروُأْنِمًأَدَتْبُم،ِمَمُألٱ
نيوكت،٢:١٢انحوي١و٤٦و١٣:٣٨لامعأو٩:٢٤لايناد
٣١:٣٤ايمرإو٤٩:٦ءايعشإو٢٢:٢٧رومزمو١٢:٣
١:١١يخالمو٤:٢اخيمو

صالخلجألهلعفامحيسملاركذامدعبِةَبْوَّـتلٱِب
هتومدئاوفبزوفييكلهلعفينأناسنإلاىلعامركذرشبلا
يغبني«عوسيلوقنموءايبنألاهبجوأاممةبوتلاو.هتمايقو
انحويةزاركنمةرفغملليرورضطرشاهنأرهظيو»متينأ
.هلسروحيسملاةزاركونادمعملا

ءايشأةثالثاياطخلاةرفغميضقتتاَياَطَْخلٱِةَرِفْغَمَو
.انهليقامىلع
.ةنكممةرفغملالعجيلحيسملاتوم:لوألا·
.حيسملاتومبةادانملا:يناثلاو·
هدحوحيسملاتومف.نوعمسينيذلاةبوت:ثلاثلاو·

ناميإلاوةبوتلابوجونعهينغيالناسنإلااياطخنع
.هريغلصالخلاىرشببهتادانموهاياطخةرفغمل

ةبوتلاىلإاوعدينأةاعدلاىلعبجييأِهِمْسٱِب
لامعأو٩:٤٩ص(هرمألًاعوطوحيسملاناطلسبناميإلاو
٤:١٢(.

رمأحيسملانأسقرموىّتمركذِمَمُألٱِعيِمَِجل
.تاوبنللمامتإاهنأكلذىلعاقولدازوممألاعيمجلةزاركلاب

ىرشبضرعتنأهللادصقَميِلَشُروُأْنِمًأَدَتْبُم
لهأرئاسىلعمث)٩:٤ةيمور(دوهيلاىلعحيسملاصالخ
ةيمورو١:٨لامعأو١٦:١٥سقرمو٢:٣ءايعشإ(ضرألا

رشبيناهبلطبهوفعوهملحةمظععوسيرهظأو)١٥:١٩
ريشبتلاأدتبُينأقئاللانمناكو.هيلتاقةنيدميفهليجنإب
ةمدقميهيتلاةيدوهيلاةنايدلازكرماهنألةنيدملاكلتيف
تناكيتلازومرلاولكيهلاكلانهناكوةيحيسملاةنايدلا
.هيلإريشت

.»َكِلٰذِلٌدوُهُشْمُتْنَأَو«٤٨
٣:١٥و٢:٣٢و٢٢و١:٨لامعأو١٥:٢٧انحوي

سانللنيعدوهشاونوكييكللسرلاحيسملاراتخا
هاوعدتبثتكلذبوهدعبهدوعصبوهتمايقةحصوهتومب
سطاليبلهروهظمدعومهلحيسملاروهظىلعاذهوهميلعتو
نوكينأبجيو.دوهيلانممهريغوةنهكلاءاسؤرو
.مهميلعتومهتريسبحيسمللًادوهشمهلكنويحيسملا

يفاوُميِقَأَف.ِيبَأَدِعْوَمْمُكْيَلِإُلِسْرُأاَنَأاَهَو«٤٩ ِةَنيِدَمِ
لُتْنَأَىلِإَميِلَشُروُأ

ْ
.»ِيلاَعَألٱَنِمًةَّـوُقاوُسَب

١٥:٢٦و٢٦و١٤:١٦انحويو٢:٢٨ليئويو٤٤:٣ءايعشإ
خلا٢:١و١:٤لامعأو١٦:٧و
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لاسرإيفبآللهتاواسمعوسيانهنلعأُلِسْرُأاَنَأاَه
.سدقلاحورلا

هنإف)٥و١:٤لامعأ(سدقلاحورلايأِيبَأَدِعْوَم
ًاضيأحيسملاو)٢:٢٨ليئويو٤٤:٣ءايعشإ(يفهبدعو
.)١٦:٧و١٥:٢٦و٢٦و١٤:١٦انحوي(هلاسرإبدعو

يفاوُميِقَأ اوجرخيالنأكلذىنعموَميِلَشُروُأِةَنيِدَمِ
عونبسدقلاحورلامهيلعلحينألبقليجنإلابةادانملل
يفسيلو.١:٨عنيسمخلامويلايفكلذناكو.زجعم
وأليلجلايفمهناطوأىلإعوجرلانملسرللعنامكلذ
.مهلنيعامككانهحيسملااوقاليل

:١لامعأ(حورلالولحةجيتنيهوةيحورةوقياًةَّـوُق
بولقيفمهمالكريثأتوقحلاكاردإنممهنكمتيهو)٨
تازجعملاعنصوةبيرغةنسلأبملكتلاومهرئامضوسانلا
.مهميلعتلًاتابثإ

ةكربلكردصموهللانكسمءامسلايأِيلاَعَألٱَنِم
حيسملاةمايقنمًاموينيسمخدعبدعولااذهمتو.ةيحور
.٢صلامعأ

٥٢ىلإ٥٠عحيسملادوعص

ِهْيَدَيَعَفَرَو،اَيْنَعِتْيَبَىلِإًاجِراَخْمُهَجَرْخَأَو«٥٠
.»مُهَكَراَبَو
١:١٢لامعأ

قلطنموهوميلشروأةنيدمنميأًاجِراَخْمُهَجَرْخَأَو
يفوانهليقامثدحو.هتوملبقلعفيناكامكمهمامأ
ثدحنكلو.ًاموينيعبرأبوةمايقلادعبنييلاتلانيددعلا
يفذيمالتللًاضيأرهظهنأهتمايقدعبةينامثلامايألايف
دعبمث.)٢٩-٢٠:٢٤انحوي(مهعماموتناكوميلشورأ
)٢٤-٢١:١انحوي(ليلجلايفذيمالتةعبسلرهظكلذ
٢٤-٢٨:١٦ىّتم(خأ٥٠٠وحنليلجلايفًاضيأرهظو
١:٣لامعأ(لسرلاعيمجلكلذدعبو)١٥:٦سوثنروك١و
ليصفتلابتاروهظلاكلتاقولركذمدعةلعلعلو)٨-
.لسرلالامعأةمدقميفلعفامكةلصفماهبتكينأدصق

١:١٢لامعأنمو٢١:١ىّتمنمرهظياَيْنَعِتْيَبَىلِإ
برقلايفلباهنيعاينعتيبيفثدحيملحيسملادوعصنأ
لبجلاكلذحفسىلعاينعتيبو.نوتيزلالبجىلعاهنم
لهأهارياليكلاينعتيببرقدوعصلاراتخاويقرشلا
.ميلشروأ

نومضمو.)٩:٢٢نييوال(ةكربللةمالعِهْيَدَيَعَفَرَو
ةكئالملاةمينرتنومضمكملاعلانمقلطنموهوةكربلاكلت

يفومالسلاضرألاىلع«مهلوقوهوًالفطملاعلاىلإتآوهو
.»ةرسملاسانلا

.»ِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعْصُأَوْمُهْنَعَدَرَفْنٱُمُهُكِراَبُيَوُهاَميِفَو«٥١
١:٩لامعأو٢٠:١٧انحويو١٦:١٩سقرمو٢:١١كولم٢
٤:٨سسفأو

.١٦:١٩سقرمحرشلارظنا
.دعاصوهومهكرابيحربامُمُهُكِراَبُيَوُهاَميِفَو
:١لامعأ(ةباحسلاهتبجحىتحهدوعصبْمُهْنَعَدَرَفْنٱ

٩(.
رهظيثيحىلإهدسجعفُريأِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعْصُأَو

ةسادقلالحموهونوسيدقلاوةكئالملانكسيوهدجمهللا
:١نييناربع(ةمظعلانيميىلعوهسلجيكانهوةداعسلاو
نممهنعهباجتحادعبءامسلاىلإعفُرهنأاوفرعو)٨:١و٣
١:٩لامعأ(دعصامكلزنيسهنأامهأبنأامهنإفنيكالملاإبن
-١١(.

ًادعاصهنودهاشيالمهوهذيمالتنعحيسملاباغولف
ىوقومهتركاذيفًاريثكرثأهدوعصنألةريثكدئاوفاورسخل
.نيمواقملالكىوعدعفدوكلمويحهنأبمهناميإ

ضرألاىلعةيدسجلاهتايحءابنأحيسملادوعصبتهتناو
ملو.هتوهالتبثتيتلاهتازجعمرخآاذهوهعاضتامايألكو
.هلًادوهشمهراتخانيذلاهلسرىوسًادعاصهدهاشي
اَُّهيَأَتْنَأِينْدِّـَجمَنآلٱَو«هلوقيهيتلاهتالصتبيجأذئنيحو
ملٱِبَكِتاَذَدْنِعُبآلٱ

ِنْوَكَلْبَقَكَدْنِعِيلَناَكيِذَّـلٱِدْجَْ
لٱ
ْ

هتوملبقدوعصلااذهبحيسملاأبنتو)١٧:٥انحوي(ِ»َملاَع
٢:٣٣لامعأ(هبلسرلادهشو)٢٠:١٧و٦:٦٢انحوي(
سرطب١و٣:١٦سواثوميت١و٤:١٠و٢:٦سسفأو٣٤و
٣:٢٢(.

هروضحعنميالدسجلابءامسلايفحيسملادوجوو
اَنَأاَه«هلوقوهوهدعوبسحضرألاىلعهبعشعمحورلاب
سيلف)٢٨:٢٠انحوي(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَم
ةسينكللًاسأرهلكمةءادبهنكلهبعشنعًالاصفناهدوعص
قباسك«ءامسلالخدو)١:٢٢سسفأ(هدسجيهيتلا
)١٤:٢انحوي(ًاناكمانلدعيلو)٦:٢٠نييناربع(»انلجأل
.)٢:١انحوي١و٩:٢٤نييناربع(بآلانعانيفعفشيو

.ٍ»ميِظَعٍحَرَفِبَميِلَشُروُأَىلِإاوُعَجَرَوُهَلاوُدَجَسَف«٥٢
١٧و٢٨:٩ىّتم

دعاصوهوكلذاوتأوهللاوههنأرابتعابُهَلاوُدَجَسَف
مهنأىلعلديمالكلااذهو.مهنويعنعباغامدعبو
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مظعأًاقحتسمهوبسحوقبسامممظعأًارابتعاهوربتعا
.هدحوهللاابةصتخملاةدابعلا

:١٦انحويةراشبيفحيسملالوققفواذهٍميِظَعٍحَرَفِب
وهوًارصتنممهنععفتراهنأمهحرفعيضاومو٢٢و٢٠
هحورلاسرإبهدعوبوهدجموهعافتراباوحرفو.مهكرابي
ةيناثهئيجممهراظتنااميسالومهنيبيحورلاهروضحماودو
ًايلجمهتيؤرومهكوكشلاوزمهحرفأامةلمجنمو.دجملاب
ءادفلميظعلاهلمعنمءزجهتوموهمالآومهديسلزانتنأ
.ملاعلا

ديعلبقوحيسملادوعصدعبلسرلالاح
٥٣عنيسمخلا

يفٍنيِحَّـلُكاوُناَكَو«٥٣ هلٱِ
َْ

.َهللاٱَنوُكِراَبُيَوَنوُحِّـبَسُيِلَكْي
.»َنيِمآ

يفٍنيِحَّـلُكاوُناَكَو ْهلٱِ
َ

ةنيعملاتاعاسلايفيأِلَكْي
)٥:٢١و٣:١و٢:٤٦لامعأ(ءاسموًاحابصةدابعلل
نمهوعقوتاملًادادعتساةنينيدلاةمدخلابمهتاقوأاولغشو
مايأةرشعدعبمهيلعلحيذلامهيلعسدقلاحورلالولح
.دوعصلل

لامعألارفسيفليقاملةافانمانهليقاميفسيلو
يتلاتاقوألاىوسيفناككلذنأل)١:١٣لامعأ(
.لكيهلايفةالصلاباهولغش

ملاعللًايدافعوسيلسرأهنألَهللاٱَنوُكِراَبُيَوَنوُحِّـبَسُي
ةينبملالامآلالجألوءادفلامامتإلهبعنصاملكلجألو
.ةأطخلاملاعلومهلهديعاوموهيلع

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007 Stuttgart

Germany

www.call-of-hope.com
contact-ara@call-of-hope.com
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