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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
ةعومجميبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفدجوتالهنأ
رودنأنممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفت
يحيسملابدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلا
قمعبزاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددع
ملرودلاهذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلا
عمجمعفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقت
بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلا
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنألانانبلوايروسسدونيسمركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ىتمةراشبلةمدقم

بتاكلا
،ىتمهمساليلجلانميدوهيلجرةراشبلاهذهبتك
ناكوموحانرفكنطوتسا)٢:١٤رم(يفلحنبيوالوهو
وهوحيسملاهاعد.نامورللبئارضلاعماجيأ،ًاراشع
ريغنيسمخلامويدعبهتصقو)٩:٩تم(هتفيظوسرامي
.طقفيخيراتلاديلقتلاىلعدمتعت،ةديكأ

ةباتكلانمز
هنأحجرُيو،قيقحتلابفورعمريغىتمةراشبةباتكنمز
ةنسميلشروأبارخركذتالاهنأامبو.م٦٦و٦٠ةنسنيب

جتنتسادقف)روهشملاباسحلاىلع٧٠ةنسيهو(٦٦
ىلإ«هلوقيفو.ةثداحلاكلتعوقولبقتبتُكاهنأنورسفملا
خيراتلانأىلإةراشإ)٣٨:١٥و٢٧:٨ص(»مويلااذه
.ةليوطةدمبةروكذملارومألاثودحدعببتُك

ةيلصألااهتغل
،ةينانويلابًالصأتبتُكمويلااندنعيتلاىتمةراشب
نكل.ةفورعملاتامجرتلارئاسوةيبرعلاةمجرتلاتءاجاهنمو
ذنمتدقُفةميدقةيناربعةخسندوجوىلعةريثكةلدأانل
هتراشببتكريشبلااذهنأنظلانمعنامالو.ليوطدهع
ةخسنلاةينوناقضقانيالةيناربعلاةخسنلاتوبثف.نيتغليف
ةينانويلاةخسنلاكلتنأىلعليلدالو.اندنعيتلاةينانويلا
.ىرخأةخسننمتمجرُت

اهصاوخ
نأنلعُتيهو.دوهيللةيدوهيلايفةراشبلاهذهتبتُك

تاوبنلكهتاذبٌممتمو،نيعرتشملاوءايبنألامظعأوهعوسي
بيترتو.ليئارسإكلمحيسملاوههنأنمميدقلادهعلا

رابتعابنكلواهثودحنامزبسحبسيلاهثداوح
هلاوقأوحيسملالامعأعمجيبتاكلانإف.اهعيضاوم
،ةيدوهيلاةمألاخيراتنمءزجكحيسملاأبنيوريو،ةهباشتملا
.اهبميهاربإهللادعويتلاةكربللًامامتإ

دهعلايفاهريغلبقلَّـجسُتنأةراشبلاهذهقحتستو
،ديدجلاوميدقلانيدهعلانيبةقالعلاحضوتاهنأل،ديدجلا
نأمهلنهربتلدوهيللتبتُكدقو.ليجنإلاوةعيرشلانيبيأ
:ليلدب،حيسملاوهعوسي
.ةيآنيعبسوسمخوحنميدقلادهعلانمتسبتقااهنأ.١

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاىتمةراشبلةمدقم
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اهبسحتلب،دوهيلاتاداعركذلضرعتتالاهنأ.٢
.ئراقللةفورعم

.دوهيللةصاخلاعوسيةيلاسرإنلعتاهنأ.٣

بسنةلسلسركذييذلاديحولايليجنإلاوهىتمو
ىلإهتلئاععمعوسيبورهو،سوجملاءيجمو،فسوي
،ىراذعلارشعلالثَمو،محلتيبيفلافطألالتقو،رصم
ءاشتراو،نيسيدقلاضعبةمايقو،سطاليبةجوزملحو
اودمعُيواوبهذيلهذيمالتحيسملالاسرإو،نامورلاسارحلا
.هلمهتداهشبنمؤينملك

ةيديهمتةملك
ةثداحوأًالمعامإةداعلوانتتةراشبلاوأليجنإلا
.ءاوسلاىلعاهعمسينملواهلوقينملةحرفميهو،ترج
ديريريدقلاهللانأل،ةراشبلاهذهنمرثكأحرفمربخيأو
ملاعلاهللابحأاذكههنأل«مهاياطخنمهبعشيدتفينأ

هنأيأ»ىتمةراشب«هذهو.»ديحولاهنبالذبىتح
سدقلاحورلابتبتُكنإو.اهتياورقيسنتنعلوئسملا
.ًاضيأدوجوميرشبلالماعلاف

هنأرعشينأسدقملاليجنإلاىلعلخدينملدبال
ليجنإلاجاتحيلهىرُت:لَءاستيف،سدقمٍمرحىلإلخاد
طسبأبرشبلالكلةنلعملاةحِّـرفملاةراشبلاوهو،ريسفتىلإ
هلاثمأوحيسملاصصقدعبلهو!؟بولسأحضوأوةرابع
ًاتماصيرشبلانايبلافقيف،ديزتسملةدايزةبيجعلاةيهلإلا
الإهتحاصفتغلبامهمناسللاعروتيو،ةيهلإلاةمكحلامامأ
برايملكت:هللوقيل»ناسنإلانباهللانبا«مامأتصينأ
.نوعماسكديبعنأل

طاقنلاضعبءالجوهريسفتلااذهنمدصقلانكلو
ضعبىلعأرطيدقاِملةبسنلابو،ًالوأةمجرتللةبسنلاب
ناكملاونامزلالماوعاهبلطتتتاحاضيإنمتارابعلا
.حيسملانمزيفناكامعصاخشألاوةئيبلافالتخاو
يفةدايز،ءايشألاضعبرسفننأ،هذهةلاحلاو،يضتقيف
.اهتيسدقوةيحيسملاةلاسرلاةعور

لوألاحاحصألا

ملٱَعوُسَيِدَاليِمُباَتِك«١
»َميِهاَرْبِإِنْبٱَدُواَدِنْبٱِحيِسَْ

٢٢:٤٢و٢٣:٥رإو١١:١شإو١٣٢:١١زمو٣:٢٣ول
١٢:٣كتو١:٣ورو١٣:٢٣و٢:٣٠عأو٧:٤٢ويو
.٣:١٦لغو٢٢:١٨و

باتك«لامعتساو.بسنلودجيأ:ِدَاليِمُباَتِك
خيراتو.٥:١كتيفامكيربعحالطصاىنعملااذهب»داليم
اذهنم١٧-١ددعيفعومجمهتوسانةهجنمحيسملابسن
بتكظفحيفةياغللنومتهيدوهيلاناكو.حاحصألا
باسنألانعلِقُنباتكلااذهنأيفبيرالو.مهديلاوم
ةنيدمتمدُهةنسنيتسوتسبهلقندعبو.ةماعلاةيلئاعلا
ولف.ةيدوهيلاديلاوملابتكلكتدقُفو،لكيهلاوميلشروأ
دوادنمهلسلستتابثإناكلتقولاكلذدعبحيسملادلُو
عجار.ةليحتسملارومألانمميدقلادهعلايفدعولابسح
.لوادجلاهذهلدوهيلارابتعانم٢:٦٢ارزع

،هتوسانةهجنمحيسملافالسألنالودجليجنإلايفو
نمأدبيلوألاو.اقولرخآلابتكوامهدحأىتمبتك
رشبلايبأمدآنماقولأدبيو.دوهيللبتكىتمنأل،ميهاربإ
حيسملاعوسيف.ًالصأممأمهنيذللبتكاقولنألمهلك
وهو،توسانلابسحبميرمودوادوميهاربإنملسلستم
ركذىلعانحويرصتقاو.توهاللابسحبيلزألاهللانبا
،فسوييفنايهتنياقولوىتميلودجنأعمو.يهلإلاهبسن
،بوقعينبافسوينأركذيدحاولانأل،نافلتخيامهنأالإ
.يلاهنباهنأركذيرخآلاو

بتكىتمنإلوقنرهاظلافالخلااذهةهجنمف
لودجلاوهروكذلالودجنأنوربتعياوناكنيذلادوهيلل
ركذو،يعرشلاهلسلستتبثينأىتمرُطضاف،يعرشلا

ركذدقفممأللبتكاقولنأامبو.فسويفالسألودج
عوسيمأميرميبأيلاهنملسلستلايأ،يقيقحلابسنلا
هنأل،يعرشلاوهىتملودجف.حجرألاوهاذهو،ًادعاصف
اقوللودجو،ةينيعبسلاةمجرتلاىلعبلغألاىلعهيفدمتعا
.يقيقحلالودجلاوه

الو،ةلسلسلايفاوناكًاصاخشأهلودجيفىتملمهيو
لقنف.هتقويفًاموهفمناكهنأحجرألا.اذهببسيردن
ملو،ةيعرشلالوادجلايفهدجوامكلودجلااذهىتم
نيذلانيلَّـوألانيفلؤملاوأدوهيلانمٌدحأهيلعضرتعي
ىلإهتبسنتناكف.دوادنمهلسلستبحيسملاىوعداوركنأ
اوضفرنيذلاردقيملو.عيمجلادنعهبًامَّـلسمًارمأدواد
مدعىوعدبدوادىلإهتبسناوركنينأحيسملابناميإلا
نعطلانعاورخأتامللاحلاناكاذهنأولو.لودجلالامك
.هيف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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ىلعةعنقملاتانيبلامَّـدقو،ًامامتهتياغىتملمكأدقل
نمنكيملو.دوادنباوميهاربإنباةقيقحوًاعرشعوسينأ
.لودجلااذهبةقلعتملالئاسملالكبواجينأهدصق

ىوحفنيمسالانيذهعامتجايفِحيِسَْملٱَعوُسَي
،دوعوملاحيسملاوهعوسينأنالعإلاوهو،هلكليجنإلا
.ةراشبلاهذهةياغوهكلذتابثإو

يهو.)٢١عرظنا(حيسملليناسنإلامسالا:َعوُسَي
لخماهانعمو،يناربعلايفعوشيةملكهبشت

ِّـ
.ص

نيذلاناكو.هتفيظوبقلوهو،حوسمملايأأ:ِحيِسَْملٱ
:١٩لم١(ءايبنألا:عاونأةثالثيوسوملاماظنلايفنوحسمُي

دقو.)٢٤:٧،١١مص١(كولملاو)٤:٣ال(ةنهكلاو)١٦
ًايبنحسُمف،حيسملايفثالثلافئاظولاهذهتعمتجا
يذلايهلإلاريثأتللًازمرةحسملاتناكو.انلًاكلموًانهاكو
ةسراممىلعهناطلسةمالعو،هلمعمامتإلًادادعتساهلعج
.هتفيظو

نمو.تاوبنلابسح)٦ع(كلملادواديأ:دُواَدِنْبٱ
اذهناكو.)٢:٢تم(دوهيلاكلمدولوملالسلستدواد
:٢٢تم(رظتنملاحيسملاىلعةلالدللًالامعتسارثكأمسالا

شإيفةوبنلالثمىلعًءانب)٢٠:٣٠و٢٢و٢١:٩،١٥و٤٢
.٢٣:٥رإو١٣٣:١١،١٧زمو١١:١و٩:٧

ديعاوملانألميهاربإىلإهتبسنتحضتادق:ميِهاَرْبِإِنْبٱ
.٣:١٦لغو٢٢:١٨و١٢:٣كتهلسنلوميهاربإلتناكهب
.عوسييفًايلجاهلكتمتدقو

ُبوُقْعَيَو.َبوُقْعَيَدَلَوُقاحْسِإَو.َقاَحْسِإَدَلَوُميِهاَرْبِإ«٢
»ُهَتَوْخِإَواَذوَُهيَدَلَو
٢٩:٣٥و٢٥:٢٦و٢١:٢،٣كت

الهنأل،وسيعوليعامسإامسالودجلااذهنمكرُت
دهعلانعناجراخامهو،ةدوصقملاةلسلسلايفامهللخد
:٢١كت(»لسنكلىعدُيقاحسإب«هلوقليلدبميهاربإعم
مهنملسلستنيذلاعيمجنأل»اذوهيةوخإ«ركذو.)١٢
.هراظتنايفاوكرتشاحيسملا

َدَلَوُصِراَفَو.َراَماَثْنِمَحَراَزَوَصَراَفَدَلَواَذوَُهيَو«٣
»َماَرَأَدَلَوُنوُْرصَحَو.َنوُْرصَح
.خلا٢:٥،٩خأ١وخلا٤:١٨ار،خلا٣٨:٢٧كت

ركُذامنإوحيسملاةلسلسيفسيلمسالااذه:حراز
.٢:٤خأ١يفيذلالودجللًاقفو

باسنألوادجيفءاسنلاءامسأركذردني:راماث
،٢:١٨خأ١و٣٦:١٠،٢٢و٢٥:١كتيفهركذلاثمف،دوهيلا

يفو،٢:٤خأ١يفيذلالودجلايفراماثمسادوروو.٤٩
باحارركذكاهركذةياغو.٤:١٢اريفسرعلاةكرابم
،دوهيلاءايربكمده»ايروأليتلا«هلوقنمةدوصقملاعبشثبو
..ىردزملاوملاعلاءايندأرايتخا«يفهللالالقتساراهظإو
.»هُمامأدسجيذلكرختفياليكل

.َنوُشْحَنَدَلَوُباَداَنيِّـمَعَو.َباَداَنيِّـمَعَدَلَوُماَرَأَو«٤
لَسَدَلَوُنوُشْحَنَو

ْ
»َنوُم

تيبسيئروهو،نوراهةأرماعشيلأوخأوهنوشحن
٢:١٠خأ١و٢:٣و١:٧دع.اذوهي

لَسَو«٥
ْ

َديِبوُعَدَلَوُزَعوُبَو.َباَحاَرْنِمَزَعوُبَدَلَوُنوُم
»ىَّـسَيَدَلَوُديِبوُعَو.َثوُعاَرْنِم

دهعلاخيراوتركذتملو٢:١شييفتَركُذ:باحار
هنأوهكلذببسنألمتُحيو.نوملسباهجاوزربخميدقلا

فالسأنيبةَّـيناعنكةأرماركذناكلوادجلاهذهةباتكنيح
وهنوملسنأضعبلاَّـنظدقو.ًاراعُّدعُيةراتخملاةَّـمألا
:٢عييفو.حطسلاىلعامهتأبخنيذللانيسوساجلادحأ

ميهاربإلسننيبتَركُذو.مارتحالابًانورقماهمساركذُي٢٥
.)١١:٣١بع(اهناميإببسل

نألمتحيو٤:٢١اريفتدروامكانهةلسلسلازعوب
ةمعنينباجاوزىلإليبسلادَّـهمباحارنمنوملسجاوز
ركُذاممانلو.ثوعارنمزعوبجاوزو،نيتيبآومنيتأرمانم
.دوادوباحارنيبةنس٤٥٠تضمهنأ١٣:٢٠عأيف
لاقف،لايجأةعبرأالإركذُتملةدملاهذهلوطمغرنكلو
.اندنعةلوهجمبابسألتكرُتلايجألاضعبنإضعبلا
.ِهلحميفنظلااذهَّـلعلو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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ملٱَدُواَدَدَلَوىَّـسَيَو٦«٦،٧
ملٱُدُواَدَو.َكِلَْ

َدَلَوُكِلَْ
.َماَعْبُحَرَدَلَوُناَمْيَلُسَو٧.اَّـيِروُأليِتَّـلٱَنِمَناَمْيَلُس
»اَسآَدَلَواَّـيِبَأَو.اَّـيِبَأَدَلَوُماَعْبُحَرَو
.٣:١٠خأ١٢:٢٤،١مص١٧:١٢،٢و١٦:١مص١

زمرودوهيلاكولممظعأهنألهبقلركُذكلملادواد
.عوسيكلملل

،ءاسنلاءامسأركذُتنأةداعلانمنكيمل:اَّـيروأليتلا
باحار:انهركذو.صاخىنعمهلاهتاليثموهذهركِذف
ايروأليتلاو.َّـنهنيبتوافتلامظعأامو.عبشثبوثوعارو
يفدوادةكيرشتناكهذهو)١١:١مص٢(عبشثبينعت

نمىتمدصقو.هتبوتيفُهعمتكرتشااهنأَّـدبالو،هتيطخ
فالسأةلسلسنمضفرُتملاهنأامكهنأانهاهمساركذ
يفحيسملاعمكارتشالانمةضوفرمنوكتالكلذك،حيسملا
.باتواهلثمأطخأنملككلذكو.هتوكلم

ُماَروُيَو.َماَروُيَدَلَوُطاَفاَشوَُهيَو.َطاَفاَشوَُهيَدَلَواَسآَو«٨
»اَّـيِّـزُعَدَلَو

نيبكولمةثالثشرعلاىلعىلوتسا:ايزعدلوماروي
تلمهُأدقو.ايصمأوشآويوايزخأمه،نيكلملانيذه
،مهرشةدايزلالو،ىتمنمًاوهسال،لودجلانممهؤامسأ
مهنألاولمهُألب.مهنمًارشلقأنكيملهركذيذلااينكينأل
مهءامسأنألوأ،هنعلقُنيذلايلصألالودجلانماوكرُت
لوألامسقلالعجينأدارأو،سانلاةماعلةمولعمتناك
كلذنمىرنف.نيريخألانيمسقلالثمًاليجرشعةعبرأ
ةلالدلالب،يفرحلاىنعملاسيل»دلو«ةملكبدوصقملانأ
.لسلستلاىلع

ُزاَحَأَو.َزاَحَأَدَلَوُماَثوُيَو.َماَثوُيَدَلَواَّـيِّـزُعَو٩«١١-٩
.َنوُمآَدَلَوىَّـسَنَمَو.ىَّـسَنَمَدَلَواَّـيِقَزَحَو١٠.اَّـيِقَزَحَدَلَو
ِيْبَسَدْنِعُهَتَوْخِإَواَيْنُكَيَدَلَواَّـيِشوُيَو١١.اَّـيِشوُيَدَلَوُنوُمآَو
»َلِباَب
:٢٥و١٦-٢٤:١٤لم٢و٣:١٣،١٥،١٦خأ١و٢٠:٢١لم٢
،٥٢:١١،١٥و٣٩:٩و٢٧:٢٠رإو٣٦:١٠،٢٠خأ٢و١١
١:٢ادو٣٠-٢٨

ايشوينباميقايوهيمساانهلمهأاينكيدلوايشويو
ىَّـمسُيو.)٢٣:٣٤لم٢(نيكايوهينباوهو)٣:١٥خأ١(

ةكلمملاتدقفهببسبنألامهإلاببسلعلوميقايلأًاضيأ
.)٢٤:٤،١٠لم٢(اهلالقتسا

.ق٥٨٨ةنسيأنامزلاكلذبرقيألبابيبسدنع
تارماوبُسدوهيلانألقيقدتلابتقولانييعتنكميالوم
نملقأتسيلرخآلاولوألايبسلانيبةدملاو،ةديدع
.ةنسنيرشع

لَأَشَدَلَواَيْنُكَيَلِباَبِيْبَسَدْعَبَو«١٢
ْ
لَأَشَو.َليِئِت

ْ
َدَلَوُليِئِت

»َلِباَّـبُرَز
.١:١جحو١٢:١حنو٥:٢و٣:٢زعو٣:١٧،١٩خأ١

ايمرإلوقامأو.اينوكًاضيأىَّـمسُيوليئتلاشدلواينكي
َكرتُيالهنأهانعمف»ًاميقعلجرلااذهاوبتكا«٢٢:٣٠يف
حجنيال«كلذدعبهلوقليلدب،كلُملاىلوتينمهلسننم
.)١٩-٣:١٧خأ١(»دواديسركىلعًاسلاجدحأهلسننم

وهلباَّـبرزنأ٣:١٩خأ١يفءاجلبابرزدلوليئتلاشو
ريغوهاذهلبابرزنأرمألاحرشو،ليئتلأشيخأايادفنبا
البتاميذلاهيخألًايعرشًالسنماقأليئتلأشنأوأ،كاذ
.لسن

.َميِقاَيِلَأَدَلَوُدوُهيِبَأَو.َدوُهيِبَأَدَلَوُلِباَّـبُرَزَو١٣«١٦-١٣
َدَلَوُقوُداَصَو.َقوُداَصَدَلَوُروُزاَعَو١٤.َروُزاَعَدَلَوُميِقاَيِلَأَو
ُرَزاَعيِلَأَو.َرَزاَعيِلَأَدَلَوُدوُيِلَأَو١٥.َدوُيِلَأَدَلَوُميِخَأَو.َميِخَأ
َفُسوُيَدَلَوُبوُقْعَيَو١٦.َبوُقْعَيَدَلَوُناَّـتَمَو.َناَّـتَمَدَلَو
ملٱىَعْدُييِذَّـلٱُعوُسَياَهْنِمَدِلُويِتَّـلٱَمَيْرَمَلُجَر

..َحيِسَْ

يلاهنباهنإاقوللاقدقو،يعرشلاعوسيوبأوهفسوي
ينبتلابُهنباوأيلاهرهصناكهنألمتحملاو.)٣:٢٣تم(
.حجرألاوهو،امهيلكوأ

ىلإلصونأىلإنالفدلونالفلوقيىتملظو
فسوي«لب»عوسيدلوفسوي«لقيملذئنيحو.فسوي
عوسينأتبثأكلذبو.»عوسياهنمدلُويتلاميرملجر
فسوينأبيأ(طقفةعيرشلابسحبسيلدوادلسننم
نميقيقحلاِهلسلستبلب)ةلسلسلاكلتيفهابأبِسُح
.همأميرمةطساوبدواد

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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لب،ةدحاوةعفدمَهفُيملءارذعنمانيدافةدالوَّـرسنإ
ةدمراعلاهنعأرديامىلإًةسامةجاحلاتناكف.جيردتلاب
رتسىلإًاديدشجايتحالاناكف.ًاموتكمرسلاكلذءاقب
بوسحملافسويلودجدوجوناكاذهلو.مَّـركملاجاوزلا
َّـنظدقو.ًادجًايرورض،ميرملجريعرشلاهوبأوهو،هابأ
ًءانباهيلعًايصوفسويناكو،ةميتيناكميرمنأنورثكألا
.اهيدلاوركذمدعىلع

ََرشَعَةَعَبْرَأَدُواَدَىلِإَميِهاَرْبِإْنِمِلاَيْجَألٱُعيِمَجَف«١٧
ْنِمَو،ًاليِجََرشَعَةَعَبْرَأَلِباَبِيْبَسَىلِإَدُواَدْنِمَو،ًاليِج
ملٱَىلِإَلِباَبِيْبَس

.ًاليِجََرشَعَةَعَبْرَأِحيِسَْ

ةثالثىلإعوسيوميهاربإنيبيتلالايجألاىتممسق
يفاهرُّكذتلًاليهست،ًاليج١٤اهنممسقلكيف،ماسقأ
لايجأددعلعجيلو.لوادجلاوبتكلادوجوهيفردنٍنمز
رخآيفهركذف.نيترمدوادمسارَّـركًاليج١٤يناثلامسقلا
:لودجلااذهيفىرتامكيناثلامسقلاءدبيفولوألامسقلا

اينكي١دواد١ميهاربإ١
ليئتلأش٢ناميلس٢قاحسإ٢
لبابرز٣ماعبحر٣بوقعي٣
دوهيبأ٤اّيبأ٤اذوهي٤
ميقايلأ٥اسآ٥ضراف٥
روزاع٦طافاشوهي٦نورضح٦
قوداص٧مارروي٧مارآ٧
ميخأ٨ايزع٨بادانيمع٨
دوهيلأ٩مائوي٩نوشحن٩
رزاعيلأ١٠زاحآ١٠نوملس١٠
ناّتم١١ايقزح١١زعوي١١
بوقعي١٢ىسنم١٢ديبوع١٢
فسوي١٣نومأ١٣ىسي١٣
عوسي١٤ايشوي١٤دواد١٤

اهنملكماسقأىلإلودجلامسقىتمنأضعبلاَّـنظو
ددعةعبسلاو،ةعبسلايفعضرشعةعبرألانألرشعةعبرأ
اذهنمنكمتيلءامسألاضعبلمهأدقو.سَّـدقم
تاقلحلكركذلودجلانمةياغلاتسيلو.ميسقتلا
بسحبعوسينأنهربيلاهنميفكيامركذلب،ةلسلسلا
حيسملانأدوهيلاراظتناو.ةقيقحوًاعرشدوادنباهتوسان
وهو،بيرغلارمألاكلذلديحولاببسلاناكمهنيبنمدلوي

.ةنسيفلأوحنًامامتلوادجلاظفح

نرتقتءامسألانمىتماهركذيتلاةثالثلاماسقألاو
ةدميفف.ةيدوهيلاةَّـمُألاخيراتيفىمظعلاةثالثلاماسقألاب
ةاضقلامكحتحتةمألاتناكىلوألاًاليجرشعةعبرألا
ةثلاثلايفو،كولملامكحتحتتناكةيناثلايفو،ءايبنألاو
يفاهدجمةورذةمألاتغلبدقو.نييباكملاةالولامكحتحت
ةئيندةجردىلإتطحناو،دوادةسائرتحتىلوألاةدملاةياهن
تغلبفتداعمث،ةيناثلاةدملاةياهنيفلبابىلإيبسلاب
تأدتباو.حيسملاءيجمبةثلاثلاةدملاةياهنيفقباسلااهدجم
يذلادوادبتهتناودعولابحاصميهاربإنمىلوألاةدملا
لكيهلاءانببةيناثلاتأدتباو.حوضودشأبهلدعولاررك
يبسلانمةَّـمُألاةاجنبةثلاثلاتأدتباو.همدهبتهتناو
نمرشبلالكيجنيواهيجنينمروهظبتهتناوينمزلا
.يحورلايبسلا

حيسملابسنىلعتاظحالم
لبقدعودقف،هدعوظفحيفهللاقدِصمَّـدقتاممىرن.١

لئابقلككرابتتميهاربإلسنبهَّـنَأةنسيفلأبكلذ
لخممايقنَّـمضتياذهو.ضرألا

ِّـ
.دوادتيبنمص

نباودوادنباناكعوسينأقبساممنهربتدقو
ةخوخيشهقعتملو،هللادعومتدقنوكيف،ميهاربإ
الو،رصميفهلسنةيدوبعالو،ةراسمقعالوميهاربإ
كولملااياطخالودوادةيطخالو،ةَّـيربلايفمهرفك
.مهتكلممطاطحنادعببعشلايبسالو،هوفلخنيذلا
دصقدقف.أطبأنإو،هديعووهدعوممتيهللااف
هبعشناميإنحتماامكمويلاِهبعشناميإنحتماو
.حيسملاءيجمرمأيفدوهيلا

حيسملافالسأءامسأأرقنامدنعف،هُتمحروانبرلزانت.٢
لثملزانتالو،ةعيظفاياطخبكترانممهنيبدجن
ًاذختم،ةأرمانمهللانباوهودلوينأيضرنملزانت

.)٨:٣ور(ئطاخدسجةروص
تناكامهمنيبئاتلالوبقلُهدادعتساوعوسيةقفش.٣

لسننمبسُحينأِحتسيملناكنإهنأل،مهاياطخ
خأهنأفرتعينأيحتسيالف،ءالؤهضعبكةاطخ
لخمو

ِّـ
.نيبئاتهيلإاوعجرنإ،نيرخآنيبنذملص

لسننماتسيلنيتللاثوعاروباحارلثمدوجو.٤
لخمهنأنيبي،حيسملابسنيفليئارسإ

ِّـ
دوهيللٌص

.ًاعمممألاو
نيبقرفلاببسنايبلاقولوىتمضُّرعتمدع.٥

،رخآلاةباتكىلعامهدحأفقيملهنأنهربي،امهيلودج
اسبتقادقانوكيل،هابتكامممدقأرخآليجنإىلعالو
.هنم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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حورلارمأبدوهيلابتكنعلقُنيذلالودجلااذه.٦
تبثيوهف،قيدصتلاةبجاوقئاقحانلتبثيسدقلا

دسجتيهو،ليجنإلاحاتتفايفتمدقتةيرهوجةقيقح
هناطلسوةيرشبلاوةيهلإلاهتعيبطداحتايأ،حيسملا
ءزجلااذهلةميقالنأدحأنظيالف.دوادنعةثارولاب
.ليجنإلانم

ملٱَعوُسَيُةَدَالِواَّـمَأ«١٨
ْتَناَكاَّـَمل:اَذَكٰهْتَناَكَفِحيِسَْ

َىلْبُحْتَدِجُو،اَعِمَتَْجيْنَأَلْبَق،َفُسوُيِلًةَبوُطَْخمُهُّمُأُمَيْرَم
لٱِحوُّرلٱَنِم

ْ
»ِسُدُق

١:٢٧،٣٥ول

امكدلويَّـالأبجوف،ملاعلاصلخمويناثلامدآعوسيناك
سدقلاحورلاةوقبءارذعنمدلُوكلذلف،سانلاةَّـيقبدلوي
ةبوطخمنمو،ةيطخالبدلويلءارذعنمدلُوو.)١:٣٥ول(
،اهبيطخنمةيامحلادجتذإمهتلانمًاظوفحماهمسانوكيل
.ًامَّـركمجاوزلانوكيلو

ًةنسٍذئتقوجاوزلاوةبطخلانيبةَّـدملاتناك:ةبوطخم
امكاهريصقتوأاهليوطتنكميناكنكلو،بلغألاىلع
يفيهوتنبلاىلعرمتةدملاهذهتناكو.لاوحألايضتقت
كلتلالخيفاهتنامأمدعناكو.)٢٠:٧ثت(اهيبأتيب
ممتُينأاهبيطخىبأاذإو.صاصقلابجويًانزدعُيةدملا
ةَّـنسبسحقالطباتكاهملسينأهيلعناكُهدعو
.جاوزلادعبقالطلا

نماهعوجردعبكلذنوكينأحجرُي:ىلبُحتَدجُو
ىنعمو.)١:٣٩ول(رهشأةثالثوحنبتاباصيلألاهترايز
اوفرعنيرخآنألمتُحيو،فسويلواهلرهظاهرمأنأكلذ
.هبيهمهتربخأ،كلذ

فسوينكلو،قحلاوهاذه:سدقلاحورلانم
.ٍذئتقوهوفرعيملهباحصأو

َداَرَأ،اَهَرِهْشُيْنَأْأَشَيَْملَو،ًاّراَبَناَكْذِإاَهُلُجَرُفُسوُيَف«١٩
َخت
ْ
»ًاِّرساَهَتَيِل
٢٤:١ثت

نمزدوهيلاحالطصابسحاهبيطخيأ:اهلجر
.جوزلاكمهدنعبسُحيناكبيطخلانأل،ةبطخلا

مكحولهنأل.ميقتسموهاملمعيًالداعيأ:ًاَّـراب
نودباهيلعمكحيملفًارابناكهنكل.ًاملاظناكلرمألارهاظب
نعفرطلاضغينأنود،اهسفنرربتلةصرفاهيطعينأ
.رمألارهاوظ

اهيلعيكتشينأدريملهنأيأ:اهرهشينأأشيملو
)٢٢:٢٣،٢٤ثت(ةينازكمجرلاوراقتحاللاهضرعيوماكحلل
.اهتءاربلامتحاعم

ٍقالطباتكاهايإهئاطعإبكلذبقحهلناك:اهتيلخت
.٢٤:١ثتيفليقامبسح

يفٌرِّـكَفَتُمَوُهاَميِفْنِكٰلَو«٢٠ ُكَالَماَذِإ،ِروُمُألٱِهِذٰهِ
يفُهَلَرَهَظْدَقِّـبَّـرلٱ لُحِ

ْ
َال،َدُواَدَنْبٱُفُسوُياَي«:ًالِئاَقٍم

َنِمَوُهاَهيِفِهِبَلِبُحيِذَّـلٱَّـنَأل،َكَتَأَرْمٱَمَيْرَمَذُخْأَتْنَأْفََخت
لٱِحوُّرلٱ

ْ
.»ِسُدُق

.١:٣٥ول

لببضغلاوشيطلابًائيشلعفيمل:ركفتموهاميفو
نوبحينيذلاعيمجلوقعرينيهللاو.فَّـرصتيفيكةدؤتبركف
.مهتابجاوةفرعم

وهوميرمىلإلسرُأيذلاكالملامساركُذ:كالم
ةكئالملاناكو.فسويلرهظيذلامساركذُيملو،ليئاربج
اونلعيلسانللحيسملالبقنورهظيةمدخللحاورأمهنيذلا
.هللاةدارإ

اهتدارإميلستنأل،ةظقيلايفميرملكالملارهظ:ملحيف
رهظو.اهلنلعُملارمألايفنييرورضاناكاهناميإراهظإو
.ناميإلابنالعإلالوبقلًاجاتحمناكهنأل،ملحلايففسويل
هتدارإرهظُيهللاناكاهيلعيتلاةداتعملاةقيرطلايههذهو
َّـلحوحيسملاىتأامدعبنكلو.هبعشلونيمدقألاءايبنألل
عيطتسنالو.ةكئالملاروهظىلإجايتحاَقبيملسدقلاحورلا
نميتلامالحألانيبنوزيمياوناكةقيرطيأبفرعننأ
يفنآلاهتدارإنلعُيهللانأبلوقلاو.ةداتعملامالحألاوهللا
.ضحمٌمهومالحألا

ديعاومبٌريكذت»دوادنبا«هتيمستب:دوادنبافسوي
اهمامتإرظتنيلهبلقلةئيهتو،حيسملاةهجنمدوادلهللا
اذهفلاخيالهبهرمأيامنأهلديكأتو،هتبيطخةطساوب
.راظتنالا

الهللانأانملعياذهو.ّكشتاليأ:ذخأتنأفختال
بابمهلزهجينأدعبالإكشلاوقيضلاىلإهبعشبيتأي
ةحلاصلارئامضلايوذنأملعتنميرمريربتنمف.جرفلا

مهرربيوهو،هللاىلعاولكتينأبجيلب،اوفاخيالأبجي
.ةلطابةمهتلكنم

ىلعةلالدكلذباهلكالملاةيمست:كتأرماميرم
.ةبسنلاكلتاهمرحيًابنذفرتقتملاهنأو،هلاهقاقحتسا

ُنباراصدقف،هللاةوقبتناكهتدالو:سدقلاحورلانم
ةدسافلاةعيبطلايفكرتشيملهنأالإ،ًةقيقحناسنإلاَنباهللا
اذكهو.ًايعيبطًالسلستمدآنملسلستنملكمعتيتلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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نأبةقئالةحيبذسندلاوبيعلانعهَّـزنُملاهللالَمحراص
.سانلااياطخنعمدقتت

لَُخيُهَّـنَأل،َعوُسَيُهَمْسٱوُعْدَتَوًانْبٱُدِلَتَسَف«٢١
ِّـ

ُهَبْعَشُص
»ْمُهاَياَطَخْنِم
١٣:٢٣،٣٨و٥:٣١و٤:١٢عأ،١:٣١ول

لخميأ:عوسي
ِّـ

ميدقلادهعلايفحيسملابِّـقُل.ص
ليئاربجكالملانمالإعوسيببَّـقليملهنكلو،ةريثكباقلأب
مساوهو.)١:٣١ول(هبتلبحاملبقهبهمأَّـرشَبامدنع
.دوهيلانيبًافولأمناك

ًاحيسمدوهيلارظتنا:مهاياطخنمهبعشصلخي
فسويربخأفكالملاامأ.نامورلارامعتساريننممهذقني
اهتطلسوةيطخلاةيدوبعنممهيجنييناحورصلخمب
،مهنعًءادفهتايحلذببكلذو،لئاهلااهصاصقواهسندو
هنإكالملالقيملو.)١٦:٧،٨وي(مهسيدقتلهحورءاطعإو
امف.»مهاياطخنم«لب»مهاياطخيفمهوهبعشصلخي«
نمنوكينأنكميالةيطخلاةطلستحتناسنإلاماد
.حيسملابعش

دحأنمةنوعمنود،قلطملاهناطلسب،هدحو:صلخي
.هريغ

نملككلذدعبو)٢:٩طب١(ًالوأدوهيلا:هبعش
.)١٣:٤٧عأ(ٍةمألكنمهبنونمؤي

»:ِّـيِبَّـنلٱِبِّـبَّـرلٱَنِمَليِقاَمَّـمِتَيْيَكِلَناَكُهُّلُكاَذٰهَو«٢٢
٧:١٤شإ

اهفاضأةظحالملب،كالملالوقنمتسيلةيآلاهذه
يفنلعُأيهلإدصقبجومبحيسملاداليمراصدقو.ىَّـتم
مايأيفاهلكتمتو،ءايعشإمايأيفًايئزجاهضعبَّـمت،ةَّـوبن
.حيسملا

لٱاَذَوُه«٢٣
ْ

َحتُءاَرْذَع
ْ
ُهَمْسٱَنوُعْدَيَو،ًانْبٱُدِلَتَوُلَب

.»)اَنَعَمُهللاٱ:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(»َليِئوُناَّـمِع

ةنسوحناهبيحوُأو٧:١٤شإيفةوبنلاهذهتدرو
يهو(ةينيعبسلاةمجرتلانعةلوقنمةرابعلاوم.ق٧٤٠

يفدوهيلاءاملعضعبةينانويلاىلإةيناربعلانماهلقنةمجرت
يتلاةخسنلايهو،م.ق٣٠٠و٢٠٠ةنسنيبةيردنكسإلا
ىلوألانورقلايفو،حيسملامايأيفاهلدوهيلالامعتسابلغ
ًالوأتمتةوبنلاهذهنأضعبلانظو.)ةيحيسملاةسينكلل

ذئنيحتناكةاتفنمدلوةدالويفكلملازاحآمايأيف
ىنعمىمسأبًايناثتَّـمتمث،دعباميفتجوزتاهنكلءارذع
عوسيىلإالإرشُيملءايعشإنأنورخآَّـنظو.حيسملاةدالوب
نأًاريثكانيأراننأل،حجرألاوهلوألايأرلاو.ميرمنبا
.ةديدعتارمتمتةدحاولاةوبنلا

بسانيوهو»انعمهللا«مسالااذهىنعم:ليئونامع
مهيمحي،هبعشعمهللافقيهصخشيفيذلا،حيسملاةعيبط
»حيسملا«:يهيتلاةثالثلاءامسألاو.مهسوسيومهيدهيو
»عوسي«و،انعمهللايأ»ليئونامع«و،حوسمملانهاكلايأ
يفىمظعلاميلاعتلاىلعلمتشتيهو.صلخملايأ
،يضاملايفاناياطخنعةرافكهنإف.انبربةقلعتملاليجنإلا
يفاهباقعوةيطخلاةطلسنمانذقنمو،رضاحلايفانقيفرو
لخمىلإنوجاتحمنحنو.لبقتسملا

ِّـ
ًاناسنإوًاماتًاهلإنوكيص

وهيذلا،حيسملاعوسيصخشيفالإكلذدجنالو.ًامات
.انعمهللا

ُكَالَمُهَرَمَأاَمَكَلَعَفِمْوَّـنلٱَنِمُفُسوُيَظَقْيَتْسٱاَّـمَلَف«٢٤
.»ُهَتَأَرْمٱَذَخَأَو،ِّـبَّـرلٱ

نَّـقيتيهلعجو،ميرملكالملاَةراشبفسويُملحتَّـبث
موقيوهتيبىلإاهذخأينأيفهددرتوهُّكشبهذف،اهتفع
ةبجاولاةيامحلاوةيانعلااهلمدقي،يداعلاسرعلالافتحاب

ةبرجتلانمزيفقحلانانئمطالالاننل،نحنو.اهتيصلًاظفح
لكهبامىلإاندوقيوهو،هللاىلإانسفنأملسننأبجي
.ريخ

لٱاَهَنْبٱِتَدَلَوىَّـتَحاَهْفِرْعَيَْملَو«٢٥
ْ
ُهَمْسٱاَعَدَو.َرْكِب

»َعوُسَي
٢:٧،٢١ولو١٣:٢رخ

يرهوجلارمألاو.جوزكاهعمشعيمليأ:اهفرعيملو
ءارذعتيقبميرمنأوهةيآلاهذهيفهتظحالمبجييذلا

.ركبلااهنباتدلوىتح
ع(يهلإرمأبمسالااذههلَّـنيعت:عوسيهمسايعدو

.هداليمنمنماثلامويلاوهيذلاناتخلامويهبيمُسو)٢١

يناثلاحاحصألا

يفُعوُسَيَدِلُواَّـَملَو«١ لٱِْمَحلِتْيَبِ
ْ
يف،ِةَّـيِدوُهَي ِماَّـيَأِ

ملٱَسُدُوريِه
ملٱَنِمٌسوَُجماَذِإ،ِكِلَْ

َىلِإاوُءاَجْدَقِِقْرشَْ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا

٨
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»َميِلَشُروُأ
٤:٣٠لم١و٢٥:٦و١٠:٣٠كت،٧-٢:٤ول

ةرايزدعبانهةروكذملاثداوحلاتثدح:عوسيَدِلُواملو
تجاهامدعبهنأل،لكيهلاىلإلفطلابنايتإلاو،ةاعرلا
ىلإهبايتأينأميرموفسويلًانكممدعيملسدوريهسواسو
رمأنأسواسولاهذهةجيتنتناكو.نينمآلكيهلا
ىلإةسدقملاةلئاعلاتبرهف،محلتيبلافطألتقبسدوريه
ىلإعوجرلانمًالدبةرصانلاىلإعوجرلاىتمركذمث.رصم
داليمبقلعتتىرخأثداوحراصتخالابَّـصقو،محلتيب
،هتدالوربخاهنم)٢١-٢:١وليفةلصفمتركُذ(حيسملا
رصتقاىتمنإف.ةرصانلايفًالبقفسويوميرمىنكسو
نايتإكلذنم.حيسملاوهعوسينأتبثُيحيضوتىلع
كلمهرابتعابدوجسلاهلاوّدؤيلينثولاملاعلانمباَّـون
ةيسرافةيرقنع»ولوبوكرام«ةلاحرلاركذدقو.دوهيلا
.ةيدوهيلاىلإاوءاجواهنماوجرخسوجملانأاهُلهأيعَّـدي

نميبرغلابونجلايفةريغصةعيض:ةيدوهيلامحلتيب
اهنأمهضعبَّـنظ.تارتموليكةينامثوحناهنعدعبتو،ميلشروأ

ًازييمتةيدوهيلاىلإتفيضُأو.اهضرأبصخلكلذبتيِّـمُس
.)١٩:١٥شي(ليلجلايفىرخُأمحلتيبنيبواهنيب
)٥:٢يم،٣٥:٩كت(ةتارفأةيدوهيلامحلتيبتيمُسو
:١ار(اهيفدلُودوادنأل)٢:٤اقول(دوادةنيدمتيمسو
اهتراقحنيبقرفلاىلإاخيميبنلاراشأدقو.)١٩-١
ىلعمهباوجيفةبتكلاهسبتقااموهو)٥:٢يم(اهتمظعو
.)٢:٦تم(سدوريه

باتتكالاتقومحلتيبىلإميرموفسويءاجدقو
.)٧-٢:٢ول(رصيقسطسغوأرمألًةعاط

مسالااذهقِلطُأ.نيمِّـجنملاباهلادبإنكميو:سوجملا
ىلعاوفكعدقاوناكسرافويدامنيبةنهكضعبىلعًالوأ
ىلعقلطُأمث،ةيعيبطىرخأمولعوبطلاوكلفلاسرد
هؤاقفرولاينادناكو.قرشلايفةفسالفلاوءاملعلالك
راكفأهيبنتسوجملاءيجمبهللادصقو.)٢:٤٨اد(مهنم
ءاجروناميإةيوقتو،حيسملالوبقلمهلوقعةئيهتودوهيلا
ميدقتو،ًاديدجدولوملاكلملابنيرخآءايقتأعمميرموفسوي
حيسملابنمؤتىرخُأممألو،سوجملاكئلوألةمعنلاطئاسو
.هلمهتداهشدرجمب

،عوسيةدالوتقوهبفرعنةطساوسوجملاةرايزربخو
سيسأتل٧٥٠ةنسريبكلاسدوريهتوملبقتثدحاهنأل

حَّـجرملاو.نينسعبرأبيحيسملاخيراتلاءدبلبقيأ،ةيمور
.حيسملاهيفدلُويذلاتقولايفسوجمللرهظمجنلانأ
نوكينيينادلكلاضرأ»قرشملا«نمدوصقملاناكنإو
دالبنمناكنإو.)٧:٩زع(رهشأةعبرأوحنمهرفس
.كلذنمرثكأفسرفلا

نباوهو»ريبكلا«خيراتلايفًابلاغبَّـقلُيو:سدوريه
رمأبّنيُعو،ءالخُدًادوهيهتلئاعتناك.يمودألارتابيتنأ
ناك.ةنس٣٧كلمف،ةيدوهيلاىلعًاكلمينامورلاسوتانسلا
ريثكًارويغًايساق،ةرخافلاةينبألاةماقإبًاعلومًايوقًاعاجش
ردنكسإهينباوينميرمهتأرمالتق،سجاوهلاوسواسولا
،رتابيتنأهنبالتقمايأةسمخبهتافولبقو.سيلوبوتسرأو
نامورلاهنَّـيعيذلااذهةافولبقو.نيعبسلانسيفيفوتو
لوزيال«لوقللًاقفودوهيلاكلمهللاهنَّـيعرخآدلُوًاكلم
يتأيىتح،هيلجرنيبنمعرتشمواذوهينمبيضق
لازدقف.)٤٩:١٠كت(»بوعشعوضخنوكيهلو،نوليش
نايتإلتقولاراصو،اذوهينمةطلسلابيضقذئنيح
هلعضخوامورروطاربمإرصيقسطسغوأكلمذإ»نوليش«
،ةحارلاونمألاةياغيفاهتقوسانلاناكو.ملاعلارثكأ
لكراصو.عيمجلاةغلتراصىتحةينانويلاةغللاتَّـدتماو

.هدادتماوليجنإلالوخدلًابسانمءيش

وأسرفلاوأبرعلادالبينعتدق:قرشملانم
سانُأوسوجمناكنكامألاهذهلكيفهنأل،نيينادلكلا
.ذقنموأميظعسيئرءيجمنورظتني

ناكملاوةيدوهيلاةمصاعاهنألميلشروأاوتأ:ميلشروأىلإ
،مهبولطمنعقيقدترثكأباوصحفينأمهلنكميهيفيذلا
.دوهيلاكلمحيسملادلوياهيفهنأاونظمهنألوأ

ملٱَوُهَنْيَأ«:َنيِلِئاَق«٢
لٱُكِلَمُدوُلْوَْ

ْ
ُهَمْجَناَنْيَأَراَنَّـنِإَف؟ِدوُهَي

يف ملٱِ
»ُهَلَدُجْسَنِلاَنْيَتَأَوِِقْرشَْ

٦٠:٣شإو٢٤:١٧دع،٢:١١ول

وهو،ًاكلممهراظتناىلعمهلوقلدي؟وهنيأنيلئاق
)٧:١٤اد(مهنيبةعئاذلالاينادةَّـوبنىلعامإينبمراظتنا
دوهيلاميلعتىلعوأ،مهنيبًايقابُهرثأناكيذلاهميلعتو
)٢٤:١٧ددعلا(ماعلبةَّـوبنىلعوأ،مهيبسذنممهنيبنيقابلا
.)٢٣:٤ثت(قرشلادالبنمناكيبنلااذهنأل
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،حيسملاداليمبنيقثاواوناكهنأمهلاؤسنمرهظيو
نكيملمهداقتعانأدبالو.ليوطلارفسلاقاشماومشجتف
يذلانأل.ًايهلإًاماهلإناكهنأبلغألاو،نظوأسدحنع
ءالؤهمهلينأردقيةبيرغلاةوبنلاهذهبقطنينأماعلبمهلأ
.هروهظدنعهلاودجسيواوتأينأسوجملا

مهنأوأمهءامسأوأمهددعنييعتىلعانلليلدالو
.ءايرثأاوناكمهنأمهايادهنمجتنتسننكلو.كولم
اهنأعم،دوهيلاةغلباوملكتينأمهلمهفراعمةرفوتلَّـهسو
.مهتغلنعفلتخت

مهشورعىلإكولملانمنوريثكلَّـصوت:كلمدولوملا
هللاهنَّـيعدقفكلملااذهامأو،مهركمومهعادخومهتاحوتفب
.هتدالوذنمًاكلم

يفمهوهمجناوأريأ:قرشملايفةمجنانيأراننإف
نارايسله،مجنلاكلذوهامملعنالو.مهادهف،قرشملا
يذلاو؟كزينمأ،بانذألاتاوذنممجنمأ،نانرتقم
مهلديلًارظنممجنلاكهللانمةنيعمةمالعناكهنأهملعن
َّـكشالو.يداعريغًاروننوكيدقو.حيسملادلويثيحىلإ
حيسملاةدالوبنيفراعميلشروألهأاودجينأاورظتنامهنأ
.اهبنيرورسمو

وأهوداتعاامبهيلإسانلايدهيهللانأىرناذهنمو
سرطبو،مجنةطساوبسوجملاىدهف،هيلإنوجاتحيامب
.مهضارمأءافشبىضرملاو،كمسلاديصب

ىلعةعطاقةلالدريبعتلااذهلديال:دجسنلانيتأو
يذلوأكلملٍماسماركإهبدَصقُيدقف،ةينيدةدابعميدقت
لدتةنيرقلانكلو.ضرألاىلعحارطنالاوأعوكرلاب،ةناكم
نمىمسأناكسوجملاهمدقيذلادوجسلانأىلع
هللانأىرنهنمو.رشبلانمكلملمَّـدقييذلادوجسلا
،هنعنيديعباوناكولوحيسملااودجينأنوديرينيذلايدهي
دقحيسملاىلإسانلابرقأنأو.ةليلقهبهتفرعمتناكو
.هنومدخيوهنومركيوهنوبلطيهنعنيديعبلانأو،هنولهجي
يحورلاداهتجالايفانلحضاولاثماذهسوجملالمعو
باعتألادشأناكامو،مهرفسلوطأناكامف،مهبيدتقنل
ةريغلارهظينأيحيسملاىلعف.اهوساقيتلاراطخألاو
.ءالؤهرهظأامكحيسملاعابتايفتاذلاراكنإو

ملٱُسُدُوريِهَعِمَساَّـمَلَف«٣
َميِلَشُروُأُعيَِمجَوَبَرَطْضٱُكِلَْ

»ُهَعَم

ربخلاحلايفسدوريهغلب:برطضاسدوريهعمسامل
نمهرمعنمنيعبسلايفوهوبرطضاف،مهلاؤسوسوجملا
.ًاينمزًاكلمنوكيسلفطلاكلذَّـنظهنأدبال.لفطةدالو
لصحو،هدالوأضعبوهتأرمالتقهنألهتَّـكبهريمضلعلو
روهظأبنو.ًادجفاخف،ءامدلاكفسوملظلابكلُملاىلع
دوهيللديدجكلمةدالولةمالعهروهظسانلارابتعاومجنلا
نأنمفاخيهلعج،حيسملاروهظنمزناحهنأداقتعالاو
روثينأنمفاخهنألمتُحيو..ضارقنالاكشوىلعهكلم
اليبنجأهنألهلًاهركو،ديدجلامهكلميفًةبغر،هيلعدوهيلا

.كلملاثاريميفهلَّـقح

هلنومزالملاهباحصأاميسالو:هعمميلشروأعيمجو
اوناكمهنألبعشلالكفاخو.تالاعفنالايفهلنوكراشملا
سدوريهملاظمومهضعبلتقونتفلاوبورحلانماوبعتدق
نعةجتانةديدجحباذموتاكرحدُّلوتاوفاخو،ةديدعلا
التبرطضا»ميلشروأعيمج«نإلوقلاو.كلملاسواسو
.ميلشروأيفحيسملاءيجمتامالعبحرفنَمدوجويفني
حرفورارشألابارطضاللوألاحيسملاءيجمناكدقف
.يناثلاهئيجمنوكيساذكهو.راربألا

لٱِءاَسَؤُرَّـلُكَعَمَجَف«٤
ْ

َهلَأَسَو،ِبْعَّـشلٱِةَبَتَكَوِةَنَهَك
ُ

:ْم
ملٱُدَلوُيَنْيَأ«

»؟ُحيِسَْ
٢:٧الم،٣٤:١٣خأ٣٦:١٤،٢خأ٢

عيمجو،ذئنيحةنهكلاسيئرلمشياذه:ةنهكلاءاسؤر
قرفءاسؤرلكو،اولزُعمثهلبقةبترلاهذهاوغلبنيذلا
:١ولو٢٣:٨خأ٢رظنا(نورشعوعبرأاهددعوةنهكلا
٥(.

بتكلاخسنمهتفيظوو،ارزعءافلخمه:بعشلاةبتكو
،بعشلاءاملعمهودوهيلاديلاقتعمجو،اهريسفتوةسدقملا
لاؤسةباجإلةيلهأرثكأةنهكلاءاسؤرريغومهريغنكيملو
سيلو،نييسيرفلابزحنممهرثكأناكو.سدوريه
.)ميردهنسلا(نيعبسلاسلجمءاضعأنماوناكنإًاحضاو

ًالاؤسسوجملالاؤسسدوريهذختا:؟حيسملادلوينيأ
رهاظتو،هللانمهبدوعومحيسملانأَّـرقأاذهبو.هل
هنأهلاؤسنمرهاظلاو.ءاجرلايفنيرخآلاعمكارتشالاب
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ميظعلادشحلااذهعمجدقف.ةينيدلادوهيلابتكلهجيناك
تناكو.هيلعهبيجينأمهنمٌّلكعيطتسيًالاؤسمهلأسيل
ءايبنألاهنَّـيعيذلاناكملاةفرعملاؤسلانمىمظعلاهتياغ
.نئمطيوهلتقييكلحيسمللًادلوم

يف«:ُهَلاوُلاَقَف«٥ لٱِْمَحلِتْيَبِ
ْ
ٌبوُتْكَماَذَكٰهُهَّـنَأل،ِةَّـيِدوُهَي

.»ِّـيِبَّـنلٱِب
٧:٤٢ويو٥:٢يم

وحناهنعدعبتوميلشروأبونجةيرقيهو:محلتيبيف
كلذدعب٧:٤٢وييفدوهيلالوقلديو.تارتموليكةينامث
ناكمثيحنمداقتعالااذهىلعاوقبمهنأةنسنيثالثب
دلوينأبةديعستناكةيدوهيلانأَّـكشالو.حيسملادلوم
نأعمو.هيفوهدلوييذلابلقلااهنمدعسأو.اهيفحيسملا

لكنأالإ،دحاوناكميفرصحناةيدسجلاهتدالوفرش
.ًايحورفرشلااذهىلعلصحتنأردقتسفن

لصفةوبنلامالكنأاورهظأاذهب:بوتكماذكههنأل
ءاسؤرلاءالؤهفرعدقو.كشلكيفنييذلاباطخلا

ناكسوجملاداهتجاف.اهحوراولهجمهنكلو،ةوبنلاةيفرح
دعبمهلوقعمنآلامهباوجنراقف.مهيناوتىلعمهلًاخيبوت
»وهنيأنمٌدحأفرعيالءاجىتمفحيسملاامأو«كلذ
.)٧:٢٧وي(

مولعمهنألهمساىتمركذُيملو،اخيموه:يبنلا
نأنكميهنأانهليقاممىرنو.)٥:١،٢يم(عيمجلل
بلقلاولخيامنيب،ةقيقدةفرعمسدقملاباتكلالقعلافرعي
لاؤسباوجيفةنهكلاءاسؤرعرسأامف.ةمعنلانم
يفهوبلطيملنكلو.تاوبنلابمهتفرعمنسحأامو،سدوريه
ميلشروأيفمَّـلعاملٍذئدعبهباونمؤيملو،ٍذئتقومحلتيب
الونوملعينيذلاةنونيدمظعأامف.كانهبئاجععنصو
!نولمعي

َْنيَبىَرْغُّصلٱِتْسَلاَذوَُهيَضْرَأٍْمَحلَتْيَباَيِتْنَأَو«٦
»َليِئاَْرسِإيِبْعَشىَعْرَيٌرِّـبَدُمُجُرَْخيِكْنِمْنَأل،اَذوَُهيِءاَسَؤُر
٢:٢٧ؤر

باوجىتمركذو،اهظفلالةَّـوبنلاىنعموهانهبتُكام
لباقناهيفنإف،ًامامتةوبنلامالكلقنهنإلوقيالو،سلجملا
حيسملاةدالوف.هيفىرجامةمظععمناكملاةطاسب

اهتطلسبةميظعلاندملاهيلعلصحتملًاماركإهلتلعج
هلعجتناكميفميظعةدالوو.اهناكسةرثكواهئاهبواهانغو
لكىعَّـدانأبايسآيفندمعبستمصاختكلذلو.ًاريهش
.اهيفدلُوسوريموهنأاهنم

هلوقوه،ًاءزجاوكرتو،اخيمةءوبننمًاءزجةبتكلاركذ
مدعلامإهوركذيمل.»لزألامايأذنمميدقلاذنمهجراخمو«
تافصنمةفصوحنسدوريهراكفأاوهِّـجوينأيفمهتبغر
ىحوأدقو.هيفاولمأتينأاوديريملمهنألوأ،رظتنملاحيسملا
ةيزعتلو،كلذدعبةنهكلاءامظعةنونيدلةوبنلاهذهبهللا
.ممألاةيقبوسوجملاميلعتلو،ليئارسإينبءايقتأ

ملٱُسُدُوريِهاَعَدٍذِئَنيِح«٧
ْمُهْنِمَقَّـقََحتَو،ًاِّرسَسوُجَْ

لٱِمْجَّـنلٱَناَمَز
»َرَهَظيِذَّـ

.ءاملعلانمباوجلاىلعلصحنيحيأ:ذئنيح
لتقىلعمزعسوجملالاؤسعمسنيحنمهنأحجَّـرملاو
.دلولا

هفوخلوأ،ةينالعهفواخمرهظينأنملجخهنأل:ًارس
هنأهنظلوأ،ثيبخلاهدصقزاجنإعنميٌءيشثدحينأنم
كوكشلادلوتتةلأسملاىلعفوقولايفًادئازًاداهتجارهظأاذإ

رارشألانإ.رطخلابدلولاءابرقأسوجملارذنيفمهنمدحأيف
.ءانبجمهلعجتمهرئامضنألمهلامعأنامتكنوبحي

ضرفىلعدلولارمعفرعيل:مجنلانامزمهنمققحتو
.ءيدرلاهدصقذفنيف،مجنلاروهظتقوتراصهتدالونأ
نمفرعينأدارأف،ناكملادوهيلاءاملعنمفرعدقل
.نامزلاسوجملا

اوُصَحْفٱَواوُبَهْذٱ«:َلاَقَوٍْمَحلِتْيَبَىلِإْمُهَلَسْرَأَّـمُث«٨
َِيتآْيَكِل،ِينُوِربْخَأَفُهوُمُتْدَجَوىَتَمَو،ِّـيِبَّـصلٱِنَعِقيِقْدَّـتلٱِب
»ُهَلَدُجْسَأَوًاضْيَأاَنَأ

سوجملاهجوفءاملعلاباوجنمناكملافرع:مهلسرأ
لصحيف،هوربخيلاوعجريو،ًانايعحيسملااودهاشيلمهلسرأو
هنكلو.هفوخببسوهيذلاحيسملابنيقيلاربخلاىلع
.مهترايزةياغيفمهعمكارتشالابرهاظت

.لفطلامركينأدارأهنأكةبغررهظأ:قيقدتلاباوصحفا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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اوناكنيذلاسوجملاعدخيلهتايرحتلكتناك:ينوربخأف
امًاريثكو.هللاىلعَفخيملهعادخنكلو.هفدهنولهجي
،ةريرشلامهدصاقمءارجإلمهلًارتسنيدلارارشألاذختي
لوصحلللئاسولاريبدتيفةمكحلانماورهظأامهمنكلو
.مهيعاسمطبحيومهاياونفرعيهللاافمهتاياغىلع

ملٱَنِماوُعِمَساَّـمَلَف«٩
ُهْوَأَريِذَّـلٱُمْجَّـنلٱاَذِإَو.اوُبَهَذِكِلَْ

يف ملٱِ
َناَكُثْيَح،ُقْوَفَفَقَوَوَءاَجىَّـتَحْمُهُمَّـدَقَتَيِِقْرشَْ

.»ُّيِبَّـصلٱ

مهنأو،ًاَّـيفخمرمألانوكيلًاليلمهاعدسدوريهنأرهظي
نمرثكأنكتملةفاسملانألهلمهتلباقمدعباورفاس
،كلملاطالبنمٌدحأمهقفاريملهنأبيرغلانم.نيتعاس
.ةنيدملانمالو،لكيهلانمالو

ةئيهبيداعريغيأًابيجعًارونهانبسحاذإ:مجنلااذإو
نوكينألمتحيهفوقوو.لوقلااذهمهفانيلعلُهس،مجن
لفطلاناكثيحتيبلاسفنقوفوأ،ةيرقلاقوف
لبمكبأٌيدامٌمجنحيسملاىلإمويلاانيدهيالو.ًاعجطضم
وهيذلا،حيسملابلطينملكو.)١:٩طب٢(همالك
محلتيبمجنناكف.ُهدجي،هبلقلكبةايحلاوقحلاوقيرطلا
.)٢٢:١٦ؤر(»رينملاحبصلابكوك«حيسمللًازمر

نوقبسيةَّـينيدلاطئاسولالاونباوزاتمانيذلاعيمجسيلو
ءاسؤرنأرظتننانكف،حيسمللماركإلاميدقتيفمهريغ
مهعامسدنعمحلتيبىلإلكلانوقبسينيينيدلادوهيلا

ءابرغلاىتأدقف،ثدحسكعلانكلو.حيسملاةدالوربخ
اذهنمف.اوبهذيملكئلوأو،هلابقتسالةديعبدالبنم
ملواندحوانكولوهعبتنوحيسملابلطننأبجيهنأملعتن
.دحأانعبتي

»ًاّدِجًاميِظَعًاحَرَفاوُحِرَفَمْجَّـنلٱاُوَأَراَّـمَلَف«١٠

،ةَّـدمهوريملمهنأاذهنمرهظي:مجنلااوأراملف
،ميلشروأىلإمههِّـجويلمهرفسءدبيفمهلرهظهنألمتحيو
.مهنعىفتخامث

يفمهداهتجاطرفرهظُياذه:ًادجًاميظعًاحرفاوحرف
ةمالعناكهنألمهحَّـرفًةيناثمجنلاروهظو.دلولااودجينأ

يهلإلاداشرإلاىلعًاناهربو،مهتياغغولبومهتاراظتناقدص
مجنلابمهحرفناكاذإو.يرشبلاداشرإلاىلعةوالع،مهل
لفطلااوأرامدنعمظعأمهحرفناكمكف،ًاميظعيداهلا
نوبحينيذللحرفيهلإداشرإةمالعلكف.هسفنيكلملا
نأبجيف.حيسملاىلإمهبيتأتيتلاةمالعلااميسالو،هللا
سيلذإ،حيسملاىلإانئادتهابًاميظعًاحرفانبولقئلتمت
.ةايحلاىلإقيرطهنودب

لٱَىلِإاْوَتَأَو«١١
ْ
اوُّرَخَف،ِهِّـمُأَمَيْرَمَعَمَّـيِبَّـصلٱاُوَأَرَو،ِتْيَب

ًاناَبُلَوًابَهَذ:اَياَدَهُهَلاوُمَّـدَقَوْمُهَزوُنُكاوُحَتَفَّـمُث،ُهَلاوُدَجَسَو
»ًاّرُمَو
٦٠:٦شإ،٧٢:١٠زم

هيفدلُويذلادوذملاسيلكلذنأحجرألا:تيبلا
فارصنادعبميرموفسويهرجأتساٌلزنملبحيسملا
.باتتكاللتتأيتلاعومجلا

ىمسأناكدوجسلاكلذنأحَّـجرُي:اودجسواوّرخف
لثماومدقيملمهنإف.كولمللةداعمَّـدقييذلادوجسلانم
ةيكلملاهتلالجنأعم،ميلشروأيفسدوريهلدوجسلااذه
ميرموفسويةلاحمهلعجتملو.ةمظعلاةياغيفتناك
مهنأعمطقاوباتريملو،مهدوجسلهتيلهأيفنوُّكشيةريقفلا
.ةنهكلاءاسؤروةبتكلايفًادئازًاروتفاودهاش

ناكولو.مهدوجسعوضومهدحووههنأل:هلاودجس
امك،باوصلاىلإمهدشرأهللاناكلًأطخدولومللمهدوجس
.ىرخأرومأيفمهدشرأ

ةيواحلاسايكألاوأقيدانصلايأ:مهزونكاوحتف
مهزونك

.ةهلآللوكولمللًابلاغمَّـدقُي:ًابهذ

دالبيفةرجشنمجرختسيةحئارلارطعغمص:ًانابل
ةدابعلاوحئابذلاتقوًابلاغلمعتسيو،دنهلاوبرعلا
.)١٨:١٣ؤرو١٦:١٢الو٣٠:٨رخ(ةيلكيهلا

نمجرختسي،معطلارمةحئارلارطعرخآغمص:ًارمو
،)٤٥:٨زمو٢:١٢شإ(شبحلاوبرعلادالبمجانمضعب
:١٥رم(عجوللنكسمبارشهنمذختُيو،ًاروخبلمعتسيو

ىتوملاطينحتداوميفلخديو،رمخلامعطلحلصُمو،)٢٣

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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نمثلايلاغوهو.مهارملانمعونبيكرتيفو)١٩:٣٩وي(
.)٣٠:٢٣رخ(

ديىلعكولملاىلإىدُهتنأقيليةنيمثاهلكايادهلاهذهف
.ناميلسلايادهلاهذهلثمابسةكلمتمَّـدقدقف،ءارفسلا
.حيسمللنابللاوبهذلاميدقتب)٦٠:٦(ءايعشإأبنتو
يفًايهلإًادجماورينأمهرَّـدقهنألًاميظعسوجملاناميإناكو
دقل.ريقفلااهلزنميفميرميعارذىلعوهولفطلاكلذ
ىلإرفسلامزاولىلعهللاةيانعبةسدقملاةلئاعلاهذهتلصح
.اهومدقيلديعبنمنيينثوبناجأهللالسرأذإ،رصم
.انلاملكوانبولق:ايادهلالضفأحيسمللمدقننأانيلعف

يفْمِهْيَلِإَيِحوُأْذِإَّـمُث«١٢ لُحِ
ْ

َىلِإاوُعِجْرَيَالْنَأٍم
يفاوُفََرصْنٱ،َسُدُوريِه هتَروُكَىلِإىَرْخُأٍقيِرَطِ .».ِْمِ

دقل.سوجملاناميإيفاهارنيتلاةودقلانسحأام
.)اونمؤيملنويسيرفلاوةبتكلاو(هوأراملبقًالوأهباونمآ
ههجوىلعحوليالهمأيعارذىلعلفطوهوةيناثهباونمآو

.هلإوكلمكهلاودجسو،ةيكلملاةطلسلاتامالعنمٌءيش
هللاو.ملاعلارونوربلاسمشحيسملااودجومجنلامهعابِّـتابف
يناحورلارونلانمةعشألقأنوعبتينيذلاعيمجدوقي
.لماكلارونلاىلإمهلِّـصويل

وأ،مهعيمجلناكملحلااذه:ملحيفمهيلإيحوأذإ
.نْيَرخآلاهبدافأمهنمدحاول

ىلعةثيبخلاسدوريهدصاقمرطختمل:اوعجريالنأ
.ملحلااذهمهدافأىتحاهبةفرعمىندأمهلنكيملو،مهلاب
لتقينمًالاحلسرأو،اوأرامبهوربخأواوعجرلهالولف
هللانأحَّـجرُيو.عوجرلابهودعومهنأرهظيالو.دلولا

مهدوجسومحلتيبىلإمهلوصوةليلملحلااذهبمهرذح
هذهلبجوملاو.مهقيرطيفاوعجردغلاحابصيفو.اهيف
لعتشيناكيذلاسدوريهيدينمدلولاةاجنةعرسلا

.ًادسح

.ميلشروأبٍرورمريغبمهنطوىلإاوعجر:ىرخأقيرطيف
نكلو.ليجنإلايفًائيشمهرمأنمعمسنالمهفارصنادعبو
اودجسيلمحلتيبىلإمهادهيذلاهلإلانإلوقينم
ةنيدملاىلإمهسوفنِدهيملهعاضتايفلفطلاصلخملل
؟هعافتراوهدجميفهلاودجسييكلةيوامسلا

يفَفُسوُيِلَرَهَظْدَقِّـبَّـرلٱُكَالَماَذِإ،اوُفََرصْنٱاَمَدْعَبَ«١٣ ِ
لُح
ْ

ْنُكَو،َْرصِمَىلِإْبُرْهٱَوُهَّـمُأَوَّـيِبَّـصلٱِذُخَوْمُق«:ًالِئاَقٍم
طَيْنَأٌعِمْزُمَسُدُوريِهَّـنَأل.َكَلَلوُقَأىَّـتَحَكاَنُه

ْ
َّـيِبَّـصلٱَبُل

.»ُهَكِلْهُيِل
١:٢تم

نأدارأهنأل،رصمىلإبورهلاةثداحهدحوىتمركذ
.حيسملابنعتاوبنلاىدحإقيقحتتبثي

سأرفسوينأل:فسويلرهظبرلاكالماذإو
نأكشالو.رهظوقبسامكملحلايفهروهظو.ةلئاعلا
هغلبامدنعبجعتيملوَّـدعتساف،مهملحبهوربخأسوجملا
.ربخلا

هللانإ.ةعرسلابوجوورطخلاىلإةراشإاذهيف:برها
بيراحنسللاقف،هتسينكءادعأوهئادعأركملكفرعي
»َّـيلعكناجيهوكلوخدوكجورخوكسولجبملاعيننكلو«
هريرسيفوهوحيسملاتاقيضتأدتبادقل.)٣٧:٢٨شإ(
.هتدالونمريصقنمزدعب

نعاهيلإةفاسملاديزتالف،مهيلإةبيرقاهنأل:رصمىلإ
ةطلستحتنكتملاهنألو.)ًاليم٦٠وحن(مايأةثالثرفس
دوهيلانمًاريبكًاددعنألو،نامورللةعباتلبسدوريه
ينُبسيلوبوتنويلةنيدميفلكيهمهلناكواهنونكسياوناك
نميهيتلاةيردنكسإلايفو.ةنس١٦٠وحنبكلذلبق
ىلإةيناربعلانمميدقلادهعلامجرُترصمندمتاهمأ
اهيلإأجلف،مهتاقيضيفسانللأجلمرصمتناكو.ةينانويلا
ناناحويو)١١:٤٠لم١(ماعبريمث،هونبوبوقعيمثميهاربإ
اهيلإاوبرهنيريثكًادوهينأكشالو.)٤٣:٧رإ(هؤاقفرو
يذلاناكملافرعنالو.هملاظمنمًافوخسدوريهنمزيف
ناكهنأديلاقتلانمنظُيو.ةسدقملاةلئاعلاهيفتنطوتسا
.ةرهاقلابرق

»َْرصِمَىلِإَفََرصْنٱَوًالْيَلُهَّـمُأَوَّـيِبَّـصلٱَذَخَأَوَماَقَف«١٤

،هللانالعإبةلماكلافسويةقثنهربياذه:ذخأوماقف
.رفسللأيهتظقيتسااملاحهنأل،هتعاطةعرسو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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.هلًالالجإًالوأيبصلاركذ:همأويبصلا

اليكلًاليلرفسلاناكو،اهتاذايؤرلاةليلهنأحَّـجرملا:ًاليل
تيبيفنيبيرغاناكميرموفسوينأامبو.سدوريهملعي

.رفسللديهزدادعتساىلإالإاجاتحيملمحل

.سوجملاىلإتدنسُأيتلاةملكلاسفنيه:فرصناو
زايتجالالإنيجاتحماونوكيملهنألمهرفسةَّـدمركذُتملو
.نامألالحماوغلبيفرصموةيدوهيلانيبدودحلا

َنِمَليِقاَمَّـمِتَيْيَكِل،َسُدُوريِهِةاَفَوَىلِإَكاَنُهَناَكَو«١٥
»ِنْبٱُتْوَعَدَْرصِمْنِم«:ِّـيِبَّـنلٱِبِّـبَّـرلٱ

١١:١وه

رصميفهثكمبذئنيحفسويةعاطترهظ:كانهناكو
.اهيلإهرفسيفًالبقترهظامك

ينبىلإةراشإ)١(لوقلااذهناك.١١:١عشوه:يبنلا
)٢(و.)٤:٢٢،٢٣رخ(هللانباةلزنمبناكيذلاليئارسإ
رصميفةدمبعشلاكلذءاقبو.حيسملاىلإةيزمرةراشإ
ةقباطمهتايحلعجهبو،كانهحيسملاثكمىلإًازمرناك
.هبعشةايحل

دهعلاتاوبنرثكأحيسملاىلإديدجلادهعلاةبتكبسني
ًادسجناكليئارسإنإف.مامتإلمكأهبتَّـمتاهنأكميدقلا
تقوأدتباٍةمُأكليئارسإدوجونأامكو.حيسملاهسأر
ناكيذلاحيسملالئاوأتناكاذكه،رصمنمجورخلا
ضرأدوهيللتناكيتلاضرألانأَّـالإ.هلًازمرليئارسإ
ٍإجلمضرأًاديدجدولوملادوهيلاكلملتراصةيدوبعودُّهنت
نمليئارسإجرُخيهللاتلعجيتلاةبحملانيعو.ةحارو
تاملكلاو.ناكملاكلذنمعوسيجرُخيًاضيأهتلعجرصم
نمٍّلكةهجنملمعتستنأحصيعشوهاهبقطنيتلا
.نيتثداحلا

بعشخيراتيفًاميظعًاماقمدالبلاكلتلنإ:رصمنم
ًازمراوناكيذلاصلخملاكلذوليئارسإونبجرخاهنمف،هللا
لوبقلاهبملاعلاَّـدعتساو،مولعلاوندمتلاأشناهنمو.هيلإ
.ليجنإلا

يفسدوريهدهتجاامردقىلعف!ةلطابرارشألاةرماؤم
ملو,هيلعديدشلاباقعلاةدايزتناكهتياغىلعلصحينأ

بولقألمتهيبحمظفحيفهللاةيانعنإ.ةرماؤملاكلتهعفنت
ٍّلكلاحتناكفيكرظناف،ةميظعةيزعتوًاحرفنينمؤملا
فيكلمأتو،حاحصألااذهءدبيفلفطلاوسدوريهنم
.ةعرسبنيعضتملاونيعفترملانمِّـلكلاحهللالدب

ملٱَّـنَأُسُدُوريِهىَأَراَّـَملٍذِئَنيِح«١٦
ِهِباوُرِخَسَسوُجَْ

يفَنيِذَّـلٱِناَيْبِّـصلٱَعيَِمجَلَتَقَوَلَسْرَأَف،ًاّدِجَبِضَغ ٍْمَحلِتْيَبِ
يفَو ِناَمَّـزلٱِبَسَحِب،ُنوُداَمَفِْنيَتَنَسِنْبٱِنِم،اَهِموُُختِّـلُكِ
ملٱَنِمُهَقَّـقََحتيِذَّـلٱ

.»ِسوُجَْ

هقيلعتبتهتنايتلاحيسملاتاداهطضاءدبانهركُذام
.بيلصلاىلع

.هيلإمهعوجرمدعىأر:ىأراَّـمل

امدعبو.سوجملاال،سدوريههربتعااماذه:هباورخس
ربخيداعكانهءاقبلاورصمىلإبرهلاأبنىتملمكأ
نأنودبمهنطوىلإسوجملاعوجردعبسدوريهلاوحأب
.هوربخي

ةعاطمدعبنيهُأهنألو،دلولادجيملهنأل:بضغ
اهضعبو،ةيسايسهبضغبابسأضعبتناكو.هلسوجملا
.هِتريغةَّـدشةجيتناهلكو،ةيصخش

هدالوأضعبوهتأرمالتقيذلاف:نايبصلاعيمجلتقو
.هبضغمادتحادنعنيرخآلادالوألتقينأهيلعبعصيال
ريخألاهضرمضرمامدنعهنأخرؤملاسوفيسويهنعىورو
ناكميفمهنجسومهنايعأودوهيلاهوجونمنيريثكهيلإعمج
لكيفةحانمنوكتيكلهتومةعاسمهلتقبرمأو،دحاو
تيبةحبذمسوفيسويركذيالو.حرفلالدبةكلمملاءاحنأ

َّـدعهنألوأ،هعماسمغلبيملًارسناكاهبرمألانألامإ:محل

انضرفنإف.ةعينشلاسدوريهلامعأرحبنمةرطقكلذ
مهلنيذلاروكذلاددعديزيالفنيفلأمحلتيبناكسددع
بجعالف.ًالفطنيثالثلانعنودامفناتنسرمعلانم
ةباتكلبقترجيتلاةثداحلاهذهىلإسوفيسويرشيملاذإ
.ةنسنيعستوأنينامثبهخيرات

يكلهردصأيذلارمألاتحتموختلالخدا:اهموخت
.حيسملاةاجننودبابلكدصوي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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دقهنأاذهنمجتنتسنال:نودامفنيتنسنبانم
سدوريهنألب،سوجمللمجنلاروهظنمناتنسىضم
الىتح)اهموختهلوقب(ناكملاىلعدازامكنامزلاىلعداز
فاخهنألكلذو.قرُطلانمةقيرطبعوسيوجنينأنكمي
يفنوئطخيهركاسعنأوأ،باسحلايفاوققديملسوجملانأ
ىلتقلاددعريثكتيفهأطخلِّـضفيناكو.دالوألارمعريدقت
.هليلقتىلع

ىلعبوضغلاقفشيالف،بضغلاةطلسةوقظحال
توصبيلابيالو،مهتاهمأنزحهمهيالو،ءايربألالافطألا

البضغلاناطلسىلإهسفنمَّـلسنملكاذكهو.هريمض
،هتلوفطذنمعاجوألالجرناكعوسيو.هريصمنيأملعي
.انتاقيضيفهيلإجاتحنيذلاصلخملاوهف

»ِّـيِبَّـنلٱاَيِمْرِإِبَليِقاَمَّـمَتٍذِئَنيِح«١٧
٣١:١٥رإ

،ةينيعبسلاةمجرتلانعةلوقنمةوبنلاهذه.٣١:١٥:ايمرإ
ىلإةراشإلاًالوأاهبديرُأ،ًاظفلالًىنعملصألاقفويهو
وأنيتثداحىلعةلالدللةدحاوةَّـوبنذاختانأل،لبابيبس
.ديدجلادهعلاةبتكودوهيلاءاملعلاةداعقفووهرثكأ

يفَعِمُسٌتْوَص«١٨ ٌ.ريِثَكٌليِوَعَوٌءاَكُبَوٌحْوَن،ِةَماَّـرلٱِ
اوُسْيَلْمَُّـهنَأل،ىَّـزَعَتَتْنَأُديِرُتَالَواَهِدَالْوَأَىلَعيِكْبَتُليِحاَر
.»َنيِدوُجْوَمِب

،اذوهيونيماينبيطبسنيبدودحلاىلعةيرق:ةمارلا
.)١٩:١٣ضق(اهنمنيتعاسدعبىلع،ميلشروألامش
يبستقوىرسألانادرزوبنهيلإذخَأيذلاناكملايهو
رإ(يبسللنيقابلالقنو،تومللاونيعتنيذلالتقو،لباب

ديدشنزحوةميظعةقيضتقوكلذناكو.)٤٠:١
ليئارسإتاهمأىدحإليحارنأيبنلارَّـوصتف.ىرسألل
تبرطضا)٣٥:١٩كت(محلتيبنمبرقلابتنفديتلا

ىلإريشيىَّـتمف.نزحلايفتكرتشاوتماقو،اهربقيف
تدَّـدجليحارنأكو،ةيناثترَّـركتاهنأكيبسلاثداوح
ىلعتنزحامك،نيلوتقملادالوألاىلعاهءاكبواهنزح
نطوةمارلانوكتدقو.ةنس٦٠٠وحنبكلذلبقىرسألا
:٢٧تم(هنفديلحيسملادسجبلطيذلايمارلافسوي

٥٧(.

تيبلافطأتام.ءايحأاوسيلينعي:نيدوجومباوسيل
ءادهشلامهف،حيسملالتقاهنمضرغلاناكةبرضبمحل
سفنكلهتنأحيسملاةَّـرسمتسيلهنأَّـكشالو.نولوألا
دقو.ءامسلايفهوحبرضرألاىلعهورسخامف،مهنمدحأ
.نييحيسملادالوأنمفولأداهطضالانمزيفهلجألتام
يفنوتومينيذلاعيمجنأيفحيسملابهللاةمحريفكشنالو
.نوصلخيةيلوفطلا

يفَرَهَظْدَقِّـبَّـرلٱُكَالَماَذِإ،ُسُدُوريِهَتاَماَّـمَلَف«١٩ ِ
لُح
ْ

يفَفُسوُيِلٍم »َْرصِمِ

ةحبذملادعباحيرأيفتامهنأحجَّـرملا:سدوريهتامامل
نأل،مق٤يأ،ةيمورءانبل٧٥٠ةنسعيبريف،ةليلقرهشأب
اوأدبيملوةيمورسيسأتموينمنوخرؤياوناكسانلا
اولعجف،ةنسةئمسمخبحيسملادعبالإيحيسملاباسحلا
بجعالف.ةيمورسيسأتل٧٥٤ةنسداليمللىلوألاةنسلا
سدوريهكلمو.ةَّـدملالوطعمنينسعبرأأطخعقواذإ

.نيعبسلانسيفتاموةنس٣٧

روهظف.ربخُهغلبيىتحىقبينأهلليقثيح:رصميف
يفاوقبمكملعنالو.)١٣ع(دعوللًامامتإناككالملا
نوكيدقو،نيتنسلانعدزيملمهءاقبنأبلغألاو،رصم
.لقأ

ِضْرَأَىلِإْبَهْذٱَوُهَّـمُأَوَّـيِبَّـصلٱِذُخَوْمُق«:ًالِئاَق«٢٠
طَياوُناَكَنيِذَّـلٱَتاَمْدَقُهَّـنَأل،َليِئاَْرسِإ

ْ
.»ِّـيِبَّـصلٱَسْفَنَنوُبُل

كانهليقهنأىوس١٣عيفروكذملاكانهرمألا
لبًابرهسيلانهرفسلانأل»بهذا«انهليقو»برها«
.نطولاىلإًاعوجر

.اهتلمجبةسدقملاضرألاىلإةراشإ:ليئارسإضرأ

ةغيصباذهليق:يبصلاسفننوبلطياوناكنيذلا
،هتاضرميفاوبغرنيذلاهوريشموسدوريهىنعمب،عمجلا
هيبأقالخألثميفناكيذلارتابتنأهنباوسدوريهوأ
ىلعكلُملاقحيعَّـدينملتقبلطيفًاكراشموةدسافلا
نأوأ.مايأةسمخبهتافولبقهوبأهلتقيذلاوهو،ليئارسإ
ركذيفةداعلاكميظعتلادصقبعمجلاةغيصببتكىتم
.كولملا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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ىقبيامًاريثكو.ًاّيحيبصلايقبوءالؤهعيمجتام
نإف،مهيدهطضمروبقاوسوديلنودهطضملانويحيسملا
.مهريغىلعامككولملاىلعًاناطلستوملل

ٍقابفبرلاامأ.ةَّـيتقورارشألاةبلغو،تاملافطألالتاق
نوبلطياوناكنيذلاتام«ًاميدقلوقلاَّـحصدقف.دبألاىلإ
نوريثكرمآت.ةياهنلاىلإًاحيحصىقبيسو»يبصلاسفن
ةوق.)٢زم(ًاثبعكلذلكناكنكلوهتنايدوحيسملاىلع
مأ(ةريصقلامهتايحةياهنعميهتنتنأدبالررضللرارشألا

١٤:٢٢(.

»َليِئاَْرسِإِضْرَأَىلِإَءاَجَوُهَّـمُأَوَّـيِبَّـصلٱَذَخَأَوَماَقَف«٢١

.رمأللهتعاطىلإةراشإ:ماقف

لٱَىلَعُكِلْمَيَسُوَاليِخْرَأَّـنَأَعِمَساَّـَملْنِكٰلَو«٢٢
ْ
ِةَّـيِدوُهَي

ْذِإَو.َكاَنُهَىلِإَبَهْذَيْنَأَفاَخ،ِهيِبَأَسُدُوريِهْنَعًاضَوِع
يفِهْيَلِإَيِحوُأ لُحِ

ْ
جلٱيِحاَوَنَىلِإَفََرصْنٱٍ،م

ْ
»ليَِل

٢:٣٩ولو٣:١٣ص

وأ،قيرطلايفوهوربخلاعمس:سواليخرأنأعمسامل
ربكألاسدوريهنبااذهسواليخرأو.ةيدوهيلالصوامدنع
نكلو،هبقلوهتكلممهوبأهبهو.يساثلمةيرماسلاهتأرمانم
ةيدوهيلاُهاطعأف،ًايئزجَّـالإكلذبفرتعيملرصيقسطسغوأ
رهظُينألبقكلمبهبقلينأىبأو،طقفةرماسلاوةيمودأو
هيوخأنيبةكلمملاةَّـيقبتمسقناو.كلذلًاقحتسمهلعجيام
يأرىلعنيتنسسواليخرأكلمو.سابيتنأوسبليف
ةيمورىلإيعُدمث،نيرخآيأرىلعنينسعستوضعبلا
لاغلادالبيفنايفىلإيفُنو،هتواسقببسبةمكاحملل

.ينامورٍلاوةيدوهيلاىلعمكحلانوئشىلوتف.تامثيح

هيبأدصاقمذفنيسواليخرأنأفاخينعي:فاخ
يفهركاسعلسرأو.هلثمًاراكمًايساقناكهنأل،ةريرشلا
،ميلشروأيفعومجلاتتشييكلهسولجدعبلوألاحصفلا
.سفنفالآةثالثنعلقيالًاددعمهنملتقو

.ملحلابهللاهمَّـلعةعبارةرمهذهٍ:ملحيفهيلإيحوأ
.لاؤسباوجمالكلااذهنأىلعلديةصقلاقايسو

عوجرلادصقيناكهنإف.أطخلانعداحيأ:فرصنا
حيسملانأَّـنظُهلعلو.اهبرورملاوأمحلتيبىلإةيدوهيلاىلإ
اهنأداقتعالل،اذوهيضرأيفنكسياذوهيطبسنميذلا
طلاخينأردقيف،لكيهلانماهبرقلواهريغنمةسادقرثكأ
.نيدلاءاملعوةنهكلا

ليئارسإضرأنميلامشلامسقلايه:ليلجلايحاون
ليلجلاو،ًابونجةيدوهيلا:ماسقأةثالثىلإمسقنتتناكيتلا
،ميلشروأنعليلجلادعُبلًارظنف.امهنيبةرماسلاو،ًالامش
،ًانمأرثكأاهنأفسويلترهظسابيتنأةسايرتحتاهنوكلو
،سواليخرأقالخأنمفطلأتناكسابيتنأقالخأنأل
امهدحأملسينأفوخالففالتخاامهنيبناكهنألو
.رخآلابلطب

رئاسمهبسحف،ممألابنيطلتخمًادوهيليلجلاناكسناكو
.مهنمةراهطوًافرشلقأدوهيلا

يفَنَكَسَوىَتَأَو«٢٣ َهلُلاَقُيٍةَنيِدَمِ
َ

اَمَّـمِتَيْيَكِل،ُةَِرصاَنا
»ًاّيِِرصاَنىَعْدُيَسُهَّـنِإ«:ِءاَيِبْنَألٱِبَليِق
،١١:١٢كزو٥٣:١،٢و٥٢:١٤شإو٦٩:٩و٢٢:٦زم
٢٤:٥عأو١:٤٥،٤٦ويو١٣

.قباسلاهنكسيفرقتسايأ:ةرصانلانكسوىتأ
نباجرميأ(ليعرزيلهسبرقليلجلايفةدلبةرصانلاو
ًانكسمتناكاهنأنماقولُهركذامىتمركذيالف.)رماع
،همدعنهربيالكلذركذمدعنكلو.ًاقباسفسويوميرمل
كانهنكتملف،محلتيبيفعوسيةدالوبأدبهخيراتنأل
ةرصانلاىتميمسيف.كلذلبقثدحامركذىلإةجاح
.)٥٧و١٣:٥٤تم(عوسينطو

ىلإسيلوةوبنلامامتإيفهللادصقىلإةراشإ:متييكل
اهنأىتمركذيتلاةسماخلاةوبنلايههذهو.فسويدصق
.حيسملابتمت

،ةريثكتاوبنمامتإمالكلانألعمجلاةغيصب:ءايبنألا
.دحاويبنمالكسيلو

ناونعلايفو٢٤:٦عأيفيعُداذكه:ًايرصانىعدُيس
تاوبنيفاهفورحبتسيلتاملكلاهذهو.بيلصلاىلع
حيسملانأوهو،اهانعمنمضتياميفلب،ميدقلادهعلا
تاوبنلاهذهنمو.ةرصانلالهألثمًارقتحموًاناهمنوكي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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اوناكليلجلالهأنأىلعلدياممو١٢:١٠كزو٥٣شإ
ملةرصانلاف.٧:٥٢و٤:٤٦و١:٤٧وييفدروامنيرقتحم
.ءالهجًارارشأاهناكسناكو،ةروهشمنكت

يهو١١:١شإرفسيفةروكذملاةءوبنلاضعبلاَّـنظ
نمنصغتبنيوىَّـسيعذجنمبيضقجرُخيو«هلوق
يأ»ًانصغ«حيسملاىَّـمستنأبًايفرحتمتدق»هلوصأ
ظحالىتمنألمتحيف.يناربعلالصألايف»ًارصان«
ةقباطم)عيمجلانويعيفهتراقحوناكملامسايأ(نيرمألا
حيسملاىلإريشتيتلاتاوبنلالكنأىأرو.ةءوبنلا
.ًازاجموةقيقحتمتيرصانك

،عضاوتلايفانلٌلاثمةرصانلايفحيسملاةريس:٢٣ع
كلتنكسلب،هلًانكسمنوكتلةريبكلاندملابلطيملف
نمنيثالثلاغلبىتحيقبوَّـبشثيحةريقحلاةيرقلا
.ةدملاهذهيفهتايحرابخأنمليلقلاالإفرعنالو.هرمع
هتايحسادسأةسمخفرصو،ةراجنلابلغتشاهنأحجرملاو
.ةعانقلاوعضاوتلاانملعياذهو.رقفلانكسمودارفنالايف
بعصيالورقفلابحيسملابعشيحتسينأنسحيالف
يمُسوًاريقفهتايحفرصمهملعممادامسانلارييعتمهيلع
.ًايرصان

ريبكلاسدوريهةلئاعءامسأبةمئاق

ثلاثلاحاحصألا

يفَو«١ لِتِ
ْ

ملٱاَّـنَحوُيَءاَجِماَّـيَألٱَك
يفُزِرْكَيُناَدَمْعَْ ِةَّـيِّـرَبِ

لٱ
ْ
»ِةَّـيِدوُهَي
.١٥:٦١،٦٢شيو١:٢٨ويو٣:٢،٣ولو١:٤،١٥رم

يفًانكاسعوسيناكيتلامايألا:مايألاكلتيفو
دعبةدملانكلةنيعمةدمىلعلديالاذهو.ةرصانلا
نيرشعوسمخوحنقباسلاحاحصألايفةروكذملاثداوحلا

نمظفحيملو،لاوحألايفرييغتاهءانثأثدحيملو،ةنس
ةنسةرشعينامثبكلذلبقترجةدحاوالإاهثداوح
تقو»مايألا«كلتبىتمدارأو.)٥٢-٢:٤٢وليفتركُذ(
ًايلاوسطاليبو،ةيموريفًاروطاربمارصيقسويرابيطناك
هذهثداوحنعباتكلاتوكسو.ةيدوهيلاىلعًاسماخ
انملعيو،مهيدلاولماركإلاوةعاطلالثُمدالوألامّلعُيةدملا

لامعألاندادعتسايفسردلاىلعةبظاوملاوربصلاًاعيمج
.ةايحلا

.نيثالثلانسغلبدقناكذئنيححجري.رهظوأ:ءاج
،٤:٣دع(هتفيظونهاكلاةسراممليعرشلاتقولاوهو

٤٧(.

أبنركُذ.هللاةيطعيأ»نانحوي«يناربعلايف:انحوي
امإ،هتزاركلبقانحويةمجرتىتمركذيملو.١وليفهتدالو
وأ،هتراشبمهلبتكنيذلادنعًاديجًافورعمناككلذنأل
نباانحويوهو.هتباتكنمدصقلليرورضريغناكهنأل
لكفرص،رهشأةتسبحيسملانمربكأ،تاباصيلأوايركز
دروامالإءيشهرمأنمركذُيملو،توكسلابهتثادحنمز
يراربلايفًاميقمحورلابىوقتيوومنيناكو«١:٨٠وليف
دارفنالابهتقوفرصهنأرهاظلاف.»ليئارسإلهروهظمويىلإ
مايقللًادادعتسالمأتلاوةالصلاوسدقملاباتكلاسردو
)١:٣٦ول(عوسيمأءابسنأنمناكو.هتفيظورمأب
.٣٧-١٩و٨-١:٦وييفعوسيلهتداهشتركُذو

هنوفرعينيذللبتكهنألبقللااذهىتمركِذ:نادمعملا
هتزاركبةنرتقمتناكيتلاةيدومعملاةدهاشماوداتعاو،هب
٨:٦الو٢٩:٤رخيفدرواممنيبيو.صاخعونىلع
يفةعئاشتناكءاملابتاريهطتلانأ١٥:٣١،٣٢و١٤:٨و
نودمعيدوهيلاناكو.نيينيسألادنعويوسوملاماظنلا
مظعأىنعمانحويةيدومعملناكنكلو،ممألانمنيدوهتملا
يهو.نارفغلاءاجروةبوتلاىلإةراشإتناكف.اهقبسامم
اودمعتانحويذيمالتنأل،ةيحيسملاةيدومعملانعفلتخت
ةنهكلالاؤسو.)١٩:٥عأ(حيسملاباونمآامدنعةيناث
نمةيدومعملانأىلإريشي١:٢٥ويانحويلنييواللاو
.حيسملاءيجمتامالع

دهعلاءايبنأدحأانحويناك.لوسركيداني:زركي
ٌيبنوهو.هريغيبناهيفرهظيملةنس٤٠٠تضمو.ميدقلا

.دعوملاوةعيرشلانعةيانكءايعشإوىسومتافصعمج
وهيذلاحيسملاىلإبرقألاوميدقلادهعلءايبنأرخآوهو
نمنيدولوملامظعأهنإليقكلذلو،ءايبنألاوةعيرشلامتاخ
لبةصاختافصىلعةَّـينبمتسيلةنراقملاهذهو.ءاسنلا
وهف)١:١٧ول(ايليإحوربىتأدقذإ،هتفيظوةجردىلع
.هوقبسنيذلاعيمجةزاركهتزاركتقافيذلاحيسملاقباس
نممهلصلخمكحيسملالوبقلسانلازيهجتاهتياغتناكو
.مهاياطخ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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،طولرحببرقميلشروأيقرشةيربلاهذه:ةيربلايف
٣:٣وليفاهيلإراشملاو.)١:٨٠ول(انحوياهيفىبرت
ٍعارماهرثكأوناكسلاةليلقتناكو،ندرألابةطيحملاةقطنملاب
.يشاوملل

اذهنأل،كسنتلابوجوانحويلمعنمجتنتسنالو
انحويسرامدقو.هناسحتسانمالانحويلهللارمأبناك
.ةلاطبلاوتمصلامزاليملوةيربلايفةزاركلا

»ِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمََبَرتْقٱِدَقُهَّـنَأل،اوُبوُت«:ًالِئاَق«٢
٢:٤٤اد

لاوحألاعونتكعونتتتناكيتلاهتزاركرهوجاذه:اوبوت
.»اوبوت«ةملكراركتبنكتملو،مهبطاخينيذلاسانلاو
عملب،ةمادنلاونزحلادرجمنكتملاهيلإراشأيتلاةبوتلاو
ةيطخلانععوجرلاببلقلاديدجتو،ةريسلاحالصإنزحلا
وأركفلارييغت«ينانويلالصألايفةملكلاىنعمو.هللاىلإ
.كولسلاوبلقلليلكلاحالصإلاىلعلدتيهف»بلقلا
:ًالئاقيتآلاحيسملاةطساوباياطخلاةرفغمبانحويىداندقو
نأعمزميدافلانأل،ةبوتلانامزىتأو،تقولابرتقادق
.اياطخلانارفغهدحوهبو،رضحي

اولغوتدقاوناكليئارسإينبنألةيرورضهتادانمتناك
بوجواوسنو،ةريثكديلاقتودئاوعورئاعشيفو،داسفلايف
،يخالماهنيعةادانملاهذههلبقىدانو.هللاةيحورلاةعاطلا
:٤تم(اهبهظعوعوسيأدتباو)٤،٥،٦ص(ءايبنألارخآ

١٧(.

تادادعتسالاوشويجلاعمجبدوهيلاانحويرمأولو
قباس«ميلعتيفمهتاراظتناومهئارآعمهميلعتقفَّـتالةيبرحلا
مهءادعأددبيًايسايسًاذقنمنورظتنياوناكمهنأل»حيسملا
بلاغلايأرلاناكاذهنأعمو..راخفلاةورذىلإمهعفريو
ًادحاوًامويليئارسإباتنإ«مهبتكدحأيفءاج،مهنيب
.»حيسملارضحيةعاسيفف،طقف

نعًائيش،ميظعلايدوهيلاحلصملااذه،انحويلُقيمل
رئاعشلاةسراممنعالو،ةعيرشلااهبلطتيتلاحئابذلاميدقت
ةبوتلاف.يبلقيحورلمعبوجوبىدانلب،ةيدوهيلا
دادعتسااهنأامك،ًايصخشحيسملانايتإليرورضدادعتسا

.انيفهنكسوانبولقيفهثكموانيلإًايحورهنايتإليرورض

،ثدحامىلعًءانبكلذو،هروهظنمزبرتقا:برتقا
ةوبنلكمامتإو،هتاذنالعإنمزبرقو،عوسيةدالونم
.توكلملااذهتاوبننم

يذلا،يناحورلاحيسملاتوكلميأ:تاوامسلاتوكلم
نيثالثةظفللاهذهىتمرركيو.هللاتوكلمًاضيأىمسُي
٧:١٣،١٤،٢٧ادنماهلقنهنألمتحيو.هتراشبيفةرم
،ملاعلانمسيلهنألتاوامسلاتوكلمىمسُيو.٢:٤٤و
كلملاحيسملانألو،ةيوامساهلكهجئاتنوهتافصوهردصمف
ًاتوكلمنوكيهنأاونظدوهيلانكلو.ءامسلانمىتأهيف
لخماوضفركلذلو،ًايضرأ

ِّـ
ًايوامسىتمهاّمسف.ًاعضاوتمًاص

دعبالإأطخلااذهنملسرلاملسيملو.أطخلااذهحلصيل
.نيسمخلاموي

كلملب،ًاضحمًايلبقتسمًاتوكلمكلذبانحويدصقيملو
،يناثلاهئيجمىلإضرألاهذهىلإهئيجمءدبنمحيسملا
،توكلملاءدبانههبدوصقملاف.ءامسلايفهتوكلمهليمكتو
يفانحويءارآرثكأتناكو.ةديجملاهتياهنىرخأنكامأيفو
ختملهراكفأنكلو،ةيحورتوكلملااذه

ْ
دوهيلاءارآنمُل

.حيسملارمأيفةعئاشلا

،نآلاىلإانحويمايأذنمهبِّـرشُبوتوكلملااذهميقُأدقو
يلصننأانيلعف.)١٦:١٦ول(هيلإهسفنبصتغيدحاولكو
توكلميتأيوةمعنلاتوكلممدقتيل»كتوكلمِتأيل«
.دجملا

ُتْوَص:ِّـيِبَّـنلٱَءاَيْعَشِإِبُهْنَعَليِقيِذَّـلٱَوُهاَذٰهَّـنِإَف«٣
يفٍخِراَص لٱِ

ْ
ُهَلُبُساوُعَنْصٱ.ِّـبَّـرلٱَقيِرَطاوُّدِعَأ:ِةَّـيِّـَرب

»ًةَميِقَتْسُم
.١:٧٦ول،١:٢٣ويو٣:٤ولو١:٣رمو٤٠:٣شإ

انحويةزاركلىتمةداهشهذه:ليقيذلاوهاذهنإف
عبسبكلذلبقاهبئِّـبنُتيتلاةوبنلاهذهممتيللسرُأيذلا
،هسفنانحويو،ةعبرألانوريشبلااهرسفاذكهو،ةنسةئم
ىلإًايئزجريشتتناكنإف.٤٠:٣شإيفةروكذميهو
.انحويصخشبمامتإمظعأتمتدقفليئارسإينبعوجر

ًازييمتمسالااذهبىمستانحوينأضعبلانظ:توص
هذهنأنورخآَّـنظو،ةملكلاوهيذلاحيسملانيبوهنيب
دعبةادانملايفتفُرصاهلكهتايحنأىلعلدتةيمستلا

.يخالمنمزذنمءايبنألاتمص

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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.هلإوهويتآلاحيسملاوهانهبرلا:برلاقيرطاودعأ
نايتإدنعةميدقلاةداعللديدرت»برلاقيرطاودعأ«هلوقو
دادعتساللبعشلاوعدي،همامأٍدانملسرُيناكف،كلم
ةوبنلاهذهىنعمف.قرطلانمعناوملااوليزينأبهمودقل
مهتبوتب،عوسيكلملالوبقلسانلابولقةئيهت:ةيحورلا
لخمىلإجايتحالابمهروعشومهعضاوتو

ِّـ
ةيطخلامهكرتبو،ص

ءايربكلاةلازإبنوكينآلابرلاقيرطدادعإف.نايصعلاو
نمهذهلُزتملنإف.سأيلاورفكلاوتاذلاىلعلاكتالاو
.اهيفحيسملالولحنكميالانبولق

ِهْيَوَقَحَىلَعَو،ِلِبِإلٱِرَبَوْنِمُهُساَبِلَناَكاَذٰهاَّـنَحوُيَو«٤
لِجْنِمٌةَقَطْنِم

ْ
»ًاّيِّـرَبًالَسَعَوًاداَرَجُهُماَعَطَناَكَو.ٍد

:١٤مص١١:٢٢،١ال،١:٦رمو١٣:٤كزو١:٨لم٢
٢٥،٢٦.

ًاقفاومكلذناكو،هتاداعوهسبالميفايليإهبشيانحوي
.هتفيظول

ناككلذنأ)١٣:٤(ايركزرفسنمجتنتسن:لبإلاربو
بايثلاتناكو،ميدقلادهعلايفصاخلاءايبنألاسبل
.دادِحلالهأوءارقفلااهسبليةصيخروةنشخهنمةعونصملا
دصقنألمتحيو.)١:٨لم٢(اهنمسبليايليإيبنلاناكو
اياطخىلعدادحلاوتيكبتلاىلإةراشإلاسبلملااذهبانحوي
ةميدقلاةنمزألاةطاسبىلإبعشلاكلذعجريل،ليئارسإ
.اهيلإناريشيهلكأوهسبلناكيتلا

تفلتخاو،ايليإ)مازح(ةقطنمكيأ:دلجنمةقطنم
ةنيمثتناكاهنأحجرييتلاهريغقطانمو،دلجنماهنأب
.اهتدامةسافنواهعنصةقدل

هلكأةيوسوملاةعيرشلاتزاجأو،انلفورعملاوهو:ًادارج
امأو.نادلبلاضعبيفنآلاءارقفلاهلكأيو.)١١:٢٢ال(

.)١:١٥(اقولةراشبنمملعُيفانحويبارش

يفروخصلاقوقشيفيربلالسعلارثكي:ًايربًالسع
ال«انحويىتأاذهىلعف.ًاميقمانحويناكثيحةيربلا
لمعينأبهريغفلكيالف.ًاريذنيأ»برشيالولكأي
ًالاثمهلكناكو،هتفيظوىضتقمبشيعيناكهنأل،هلمع
.ةبوتلل

لٱُّلُكَوُميِلَشُروُأِهْيَلِإَجَرَخٍذِئَنيِح«٥
ْ
لٱُعيَِمجَوِةَّـيِدوُهَي

ْ
ِةَروُك

ملٱ
»ِّـنُدْرُألٱِبِةَطيِحُْ

.٣:٧ولو١:٥رم

ئطاشىلإيأ،ةيربلايفهيلإاوبهذيلمهتويباوكرت:جرخ
.ندرألا

ةرثكهلتحمسو.اهناكسيأ:ةيدوهيلالكوميلشروأ
.»مهلك«لوقينأمهددع

ليلجلاوةرماسلادوصقملالعل:ندرألابةطيحملاةروكلا
لعجيبنكهمساراهتشانأل،ةيدوهيلاعمندرألاربعو
ليلدكلذو.ةديعبلاوةبيرقلانكامألانمهيلإنولبقُيسانلا
هثدحأيذلاميظعلاريثأتلاو،ديدشلاهابتنالاىلعحضاو
نمنادلبلاكلتناكسنمنوريثكهيلإىتأو.انحويروهظ
.ريمضلاىلإمالكلاههيجوتوهتشيعملاحوهتايحءابنأ

رثأتتمهبولقو،ًاميظعذئمويبعشلاراكفأهابتناناكو
برلاحورنأبيرالف،ديدجوبيرغءيشلكنم
ةوعد:ناتوعدكلذبمهلناكف.لوسرلااذهعامسلمهارغأ
ىلإمهجورخوسانلاظُّقيتمادو.انحويمفبةوعدو،ةيلخاد
.اهادمفرعنالةدمةيربلا

يفُهْنِماوُدَمَتْعٱَوِ«٦ »ْمُهاَياَطَخِبَنيِِفَرتْعُم،ِّـنُدْرُألٱِ
١٩:٤،١٨عأ

ريهطتلاىلإريشتةيزمرةيدومعملاهذهتناك:اودمتعاو
ًاناهرب،حئابذلاميدقتبةنورقمًاميدقتلمعُتساو،يقالخألا
اهسرامدقو.سيدقتلالمعبءادفلالمعطابتراىلع
ليقو.نادمعملاببقُلكلذبو)١:٣٣وي(يهلإرمأبانحوي
يفو.نيدوهتملالوبقتقواهنوسرامياوناكدوهيلانإ
اهجايتحاوةيدوهيلاةمُألاةراهطمدعىلإةراشإمهلمهتسرامم
.هيلإةراشإةيدومعملاتناكو،ةبوتلاةطساوبريهطتلاىلإ

الف،دامعلاةيفيكىلعمالكلااذهلديال:ندرألايف
فقاولاىلعبكسلابوأشرلابناكدامعلانأهنمرهظي
لكيفدجنالو.هيفمهسيطغتبوأ،رهنلايتفضدنع
ةيفيكىلعوأ،لمعتسملاءاملارادقمىلعلديًائيشليجنإلا
لسغ«اهانعماهنعمجرتملاةينانويلاتاملكلاو.هلامعتسا
نمدامتعالادصقبندرألادنعسانلاعامتجاو.»يزمر
نأيرورضلانمف،رهنلايفسيطغتلاىلعًاليلدسيلانحوي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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،رهننمبرقلابةيشاملانمريثكمهعمسانلافولأنوكي
مولعمرمألاو.نكامألاكلتيفيقاوسلاوعيبانيلاةَّـلقلًارظن
نمًالدبنكتملو،ةيحيسملاةيدومعملاتسيلهتيدومعمنأ
.ناتخلا

يذمسردرجممهتيدومعمنكتمل:مهاياطخبنيفرتعم
تناكلب،هسراميذلايبنلاةسادقنموأهتاذنمةكرب
دارفأك،ةيلصألاةنايدلانعناغيزلابماعفارتعابةنرتقم
.يبنلااهنلعأيتلاةنونيدلانوقحتسيمهنأبرارقإلاو،ةمأكو
الو.ًارسالًانلعناكفارتعالااذهنأىتملوقنممهفُيو
نكتملهيفعومجلامحدزتاذهكتقويفهنأنايبىلإةجاح
ًارايتخا)١(ناكفارتعالااذهو.يدارفنالافارتعاللةصرف
)٤(ًالَّـصفمالًالامجإ)٣(انحويلالهللا)٢(ًارارطضاال
لبقاهوبكترايتلااياطخلابًافارتعا)٥(ًارسالًاراهج
.ةيدومعملا

،ةيحيسملاةيدومعملاوانحويةيدومعمنيبقرفلارهوجو
رارقإلاةيناثلاو،اياطخلاىلعةبوتلاةمالعىلوألانأيه
.ًاصلخمهبفارتعالاوحيسملاب

لٱَنِمَنِيريِثَكىَأَراَّـمَلَف«٧
ْ

َنوُتْأَيَنيِّـيِقوُّدَّـصلٱَوَنيِّـيِسيِّـرَف
َهلَلاَق،ِهِتَّـيِدوُمْعَمَىلِإ

ُ
ْنَأْمُكاَرَأْنَم،يِعاَفَألٱَدَالْوَأاَي«:ْم

لٱَنِماوُبُرَْهت
ْ

»؟ِيتآلٱِبَضَغ
:١ست١و٥:٩ور،٩-٣:٧ولو٢٣:٣٣و١٢:٣٤تم
١٠.

ةيدومعملانوبلطينادمعملامهآر:نيريثكىأراملف
ةفئاطيفرصحنيالينيدلاهابتنالاف.مزاللادادعتسالانودب
ةدشرهظتاذهنمو.نيفلتخمًاسانأُّمعيناكهنألةدحاو
درجملاوتأنيذلانيفلاختملانيبقَّـفوهنإف،انحويميلعتريثأت
ةكرحلاهذهءامعزاونوكيلوأ،مهريغبًءادتقاوأ،جرفتلا
ىلإليمالباوتأمهنإفلاحلكىلعو.تحجناذإةديدجلا
.ةبوتلا

نايحألابلاغاتناكناتفئاط:نييقودصلاونييسيرفلا
ةمواقمىلعذئدعبوذئنيحاتقفتاامهنكلو،ماصخيف
.م.ق١٥٠ةنسوحناتأشنامهنإسوفيسويلاق.حيسملا
نسحأةيدوهيلاسوقطلاظفحىلعنيرويغنويسيرفلاناكو
مهمساىنعمو.دوهيلاءاسؤرديلاقتبكسمتلاعم،ظفح
ةيقبنعمهسفنأزرفمهتياغنأىلإريشيالوهو.نوزورفملا
ةينيدلامهتلالضتناكو.بوعشلاةيقبنعلبدوهيلا

مارتحاو،هحورلامهإوسومانلافرحلقئافلارابتعالا
ءايرلاويتاذلاربللوماهوأللكلذبمهسفنأميلستوديلاقتلل
ضرألاىلعحيسملاناكنيحو.هتقيقحالنيدلاةروصو
.هموصخدشأءالؤهناك

.مهسيئرقوُّدصىلإةبسنكلذكنويقودصلايمُسو
ئدابملادامتعاورفكلاوكوكشلاةنايدمهتنايدتناكو
ضعباوضفرمهنأحجرألاو.ديلاقتلااوضفركلذلو،ةيلقعلا
سفنلادولخوةمايقلااوركنأو،ةريخألاميدقلادهعلارافسأ
.ةينثولادئاوعلاضعباوعبتو،ةكئالملادوجوو

ةروكذمريغىرخأةقرفنيتقرفلانيتاهريغكانهناكو
ةباثمبدوهيلانيباوناكو.نيينيسألاةعامجيهو،ليجنإلايف
،ةيدوهيلاتاريهطتلااوسرام.نايدألاضعبيفنيينطابلا
تافُّشقتلاباوكسمتامًاريثكو،ةينانويلاةفسلفلااوقنتعاو
.ةيمهألاوددعلايليلقاوناكو،سانلاةطلاخماوبنجتو،ةيدسجلا
.ليجنإلايفمهركذمدعببسوهاذهو

ًامارتحارمألائدابيفاترهظأفنايلوألاناتقرفلاامأ
ببسبليلقدعبهلمهرابتعاَّـلقنكلو،يبنكانحويل
هتَّـوبناوركنأحيسملاوهعوسينأبىداناملو.هظعاوم
-٢١:٢٥تمو٧:٣٠ول(ًالوقنكيملنإًالعفهناطلسو

حيسملاءيجمنماودافتسامهنمنيليلقنأحجرألاو.)٢٧
وي(ءايقتألاضعبمهنيبناكو.)١١:١٨تمو٧:٣٠ول(
.)٥:٣٥عأو٣:١

.ررضلاولايتحالاةديدشتايحلانمعون:يعافألادالوأ
نييقودصلاونييسيرفللفصولااذهانحويلمعتسيملو
مدعوةماعلامهتافصىلعمهلًاخيبوتلب،ًاراقتحاوةيهارك
مهميلعتررضىلإةراشإو،هيلإمهئيجميفمهاياونصالخإ
هنيعفصولااذهانديسلمعتساو.عقانلامسلاكوهيذلا

ليقامىلعًاينبمناكهمالكنأحجرألاف.٢٣:٣٣تميف
اوهبشأميهاربإءانبأمهنأعمف.)٣:١٥كت(»ةيحلالسن«يف
.»ةأرملالسن«مهتمواقميفةيحلالسن

بولقلاةاسقًاسانأنأنمانحويبجعت:مكارأنم
نأيفاوبغريوةبوتلاباورهاظتيىتحنوفاخي،نيئارممهلثم
.اهتافصباوفصَّـتي

رهظياذههلاؤسبف.اوبرهتنأيفاودهتجتيأ:اوبرهتنأ
وهفًاحيحصهنوعَّـديامناكنإف،مهدصاقمقدصيفَّـكشلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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.مهتياغلاونلةيلعافرثكأطئاسوىلإنوجاتحيمهنأمهلِّـنيبي
؟مكلثمناكنملءاجريأ:لاقهنأكف

.ةيطخلاىلعهصاصقوهللابضغيأ:يتآلابضغلا
نايتإدنعهللابضغراهظإب)٤:٥و٣:٢(يخالمأبنت
ببسف.ةبرطضمًامايأسانلارظتناكلذلو»حيسملاقباس«
تاكرحلاهذهنموهنييقودصلاونييسيرفلافوخ
سلوبو.ةصاخلامهاياطخىلعصاصقلاال،ةرظتنملا
هللابضغىنعمو.١:١٠ست١يفةرابعلاهذهلمعتسي
مويةاطخلاصاصقيفو،ميلشروأبارخيفهدجناذه
.نيدلا

مثَأاوُعَنْصٱَف«٨
َْ

»ِةَبْوَّـتلٱِبُقيِلَتًارا

امك،نيبراهةقيقحلابمتنكنإيأ:ًارامثأاوعنصاف
ةيقيقحلاةبوتلااوبوتيأ.كلذقباطتًالامعأاولمعاف،متيعَّـدا
رارقإلاوءاملابةيدومعملااونظتالو،سانلااوعفناوهللااوقَّـتاو
ةايحيهةبوتللةيقيقحلاةمالعلانإف.ًاعفننايدجيناسللاب
اوناكدقل.ةديجةرجشمزلتستةديجلارامثلاو،ىوقتلا

نميعيبطلامهلسلستنأل،ةديدجةدالوىلإنيجاتحم
.مهيفكيالميهاربإ

يفاوُلوُقَتْنَأاوُرِكَتْفَتَالَو«٩ .ًابَأُميِهاَرْبِإاَنَل:ْمُكِسُفْنَأِ
حلٱِهِذٰهْنِمَميِقُيْنَأٌرِداَقَهللاٱَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل

ْ
ًادَالْوَأِةَراَجِ

»َميِهارْبِإل

الواولوقتاليأ:مكسفنأيفاولوقتنأاوركتفتالو
ًائيشمكديفيمكابأميهاربإنوكدرجمنأمكبولقيفاونظت
.هللادنع

نويقيقحةثرواننألًاعبطصلخناننأيأ:ًابأميهاربإانل
،٨:٣٣وي(مهراختفاناكاذه.دعولاهلناكيذلاكاذل

اهنأركنألب،ميهاربإىلإمهتبسنركنيملانحويف.)٣٧،٣٩
َّـنيبتدقو.مهتافصنعرظنلاّضغبهللاىضرلاونلمهيفكت
ميهاربإنأوهومهديلاقتدحأيفةبسنلاهذهىلعمهدانتسا

رادحنابحمسيالفميحجلاىلإيدؤملابابلامامأسلاج
.كانهىلإنينوتخملاهلسندحأ

عفنتالءايقتألانيدلاولالئاضفنأكلذنمانلو
.مهيدلاوتاوطخءالؤهيفتقينأطرشبالإ،مهدالوأ

امك،ثبعةسينكلايفمهتيوضعىلعنآلاضعبلادانتساف
ةسينكلايفمهتيوضعىلعًاميدقسانلادانتساناك
.نمؤيوبوتينأهدرفمبناسنإلكىلعبجيف.ةيدوهيلا

صيلختبمزتلمهللانأدوهيلاركفناك:مكللوقأينأل
:انحويلاقف.كلذهنكمأاممهضفردارأولو.راتخملاهبعش
ميقينأهنكميذإ،بعشالبهللانوكيالًاعيمجاوكلهولو
.هنمكلذنوكينأناسنإلابىلعرطخيالاممًابعشهل

ةلوهسلاسفنبةايحلاىلإةايحلامدعنملقنييأ:ميقي
.بارتلانممدآعنصاهبيتلا

ىلعتناكةيقيقحةراجحىلإةراشإ:ةراجحلاهذهنم
،دوهيلاىلإجاتحيالهللانأىنعملاو.هنمةبيرقضرألا
ىرخأةمأذختيوأ،دارفألاكلهاذإلسنلاددجينأهنكميف
يتلاممألاةوعدةيناكمإىلإحيملتانهو.مهتمأنمًالدب

انديفيالءايقتألانمانلسلستف.لعفلابدعباميفتراص
.ةايحلاةراهطهنمجتنتملاذإانتنونيدديزيلبًائيش

همسااوذخأينأنيقحتسمينعأ:ميهاربإلًادالوأ
:٣لغاحورهايإنيهباشموهلةاطعملاديعاوملاوهثاريمو

٢٩(.

لٱِتَعِضُوْدَقَنآلٱَو«١٠
ْ

ُّلُكَف،ِرَجَّـشلٱِلْصَأَىلَعُسْأَف
مثُعَنْصَتَالٍةَرَجَش

ََ
لُتَوُعَطْقُتًادِّـيَجًار

ْ
يفىَق »راَّـنلٱِ

١٥:٦ويو١٣:٧،٩ولو٧:١٩تم

يفلب،ديعبوألبقتسمتقويفسيليأ:نآلاو
.اهيفمكملكأيتلاةعاسلاسفن

ةنونيدلانعةيانكةداتعمةلآمساذختا:سأفلاتعضُو
عطقينأعضاولادصقلةراشإ»تعضُو«هلوقو.ةيهلإلا
رشوبدقهنأىنعملانوكينألمتحيو.دعباميفةرجشلا
لامعتسانودبتعضُواهنأوأ.ةنونيدلاتأدتبايأ،اهعطق
لكيفو.تناكةقيقديأيفاهلامعتساواهعفرلًادادعتسا
الو.رمثالبةرجشلانألمهنمرطخلابرُقىلعةلالدكلذ
.ةعيرسلاةبوتلابالإءاجر

رظتنينيذلاسانلارجشلابينعي:ةرجشلالصأىلع
ناكنيذلااميسالو،ةيدوهيلاةمألالكمهوًارمثمهنمهللا

بعشلاءاسؤرونويقودصلاونويسيرفلايأ،مهبطاخي
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لصأ«لاقو.ةيدومعمللانحويىلإتتأيتلاتاعامجلاو
اهتاشالموةرجشلاعطقلبسنألالحملالصألانأل»رجشلا
ضعبعطقيأ،ةرجشلابيذهتًاذإدوصقملاسيلف.ةيلكلاب
لامعألاوةئيدرلادئاوعلاضعبحالصإىلإةراشإ،اهناصغأ
لب،دارفألانمضعبلاىلعصاصقلاعوقووةيجراخلا
.اهرسأبةمألايأاهتمربةرجشلا

يأ»ًاديجو«)٨ع(ةبوتلابقيلترامثيأ:ًاديجًارمث
.نيرخآللوهعنصينملًاديفمو،هللاىدلًالوبقموًاحلاص

ىقبيالىتحاهلصأنمعطقُت:رانلايفىقلُتوعَطقُت
،رارشألاكالهىلعةلالد»رانلايفىقلُت«َديزو.ءيشاهنم
ةيطخلاررضببسبو)٧ع(مهيلعهللابضغببسب
.)١٢:٢٩بع(ئطاخلل

َوُهيِدْعَبِيتْأَييِذَّـلٱِنِكٰلَو،ِةَبْوَّـتلِلٍءاَمِبْمُكُدِّـمَعُأاَنَأ«١١
َوُه.ُهَءاَذِحَلِْمحَأْنَأًالْهَأُتْسَليِذَّـلٱ،يِّـنِمىَوْقَأ

لٱِحوُّرلٱِبْمُكُدِّـمَعُيَس
ْ

»راَنَوِسُدُق
:٤٤و٤:٤شإو١:٥عأو١:١٥ويو٣:١٦ولو١:٨رم
.١٢:١٣وك١و٢:٣،٤عأو٣:٢المو٣

،هدنعنممهلًاديدهتانحويلوقنكيمل:مكدمعأانأ
يذلاامنإ.»حيسمللقباس«درجموهف،هناطلسبالو
هتمدخنيبانحوينراقيانهو.يتآلاديسلاوهمهبقاعيس
نأوحيسملاةمدخنملقأاهنأرهظُيف،حيسملاةمدخو
ةبوتللانحويةيدومعمف.رابتعالايفهصخشنودهصخش
ةيدومعمو.ةيلخادحيسملاةيدومعمامنيب،ةيجراختناك
نأهنكمياليتلاةبوتلاكلتىلإةراشإءاملابتناكانحوي
سدقلاحورلاةوقبتناكحيسملاةيدومعمامنيب،اهحنمي
.ةددجملاةلاعفلا

ولو،هدعبٍتآهريغنأعيمجلافرع:يدعبيتأييذلا
كالموهيتآلاكلذنأو،امهنيبةقالعلانولهجياوناكمهنأ
.)٣:٣الم(دهعلا

.ًافرشهنممظعأو،ًالعفهنمردقأيأ:ينمىوقأ

درجمتسيلامهنيبةقالعلا:هءاذحلمحأنأًالهأتسل
هنكميدبعىندأنأل،هديسبدبعوأقحالبقباسةقالع
يهيتلاةمدخلاهذهبسحيوهو.هديسءاذحلمحينأ
!هقحتسيالًافرشتامدخلاىندأ

انيري،حيسملانمرغصأهنأبًارارموًاراهجانحويفارتعاف
ناكهنأو،يتآلاحيسملاسيلهنأبهيعماسعنقيناكهنأ
اهبفرتعيهنأوحيسملانيبوهنيبةحيحصلاةقالعلافرعي
سانلاحدمنعةجتانلاراختفالاةبرجتىلعرصتناهنأو،ًامود
عيدولاحيسمللًاقباسنوكيلبسانملاصخشلاوهف.هل
نومدخينملكللاثمانحويعضاوتو.بلقلاعضاوتملاو
نيذلاو.مهديسمهعفريمهديسنأشاوعفراملكف.حيسملا
ًاراغصنونوكيليزجريخلمعلطئاسواونوكيلهللامهمركي

.ًامئادعضاوتلابةنورقمةيقيقحلاةمظعلاو.مهسفنأنويعيف

نيبناكامكاهلامعأنيبقرفكانه:مكدمعيسوه
ةيفيكيفنيتيدومعملانيبقرفلاسيلو.امهيصخش
سوفنلاةيدومعميهحيسملاةيدومعمنأيفلب،امهتسرامم
ةبوتلااهتجيتنسيلو،سدقلاحورلالولحوةيحورةوقب
بترتييذلاريثأتلاف.صالخلابةبوحصماهنألباهدحو
،انحويظعوبراصيذلاريثأتلانممظعأحيسملاءيجمىلع
نآلاىلإكلذدعبرمتساو،نيسمخلامويثدحاماذهو
.ًادجربكأٍدادعأب

ثولاثلانمثلاثلامونقألايأ:سدقلاحورلاب
.سدقألا

ةوقىلإةراشإلب)١٢ع(هللابضغرانتسيل:رانو
.)٣:٢المو٥:١٤رإو٤:٤شإ(ريهطتلايفرانلاةيلعاف
رانلاوءاملاانحويركذدقو.٢:١٣عأيفاهريثأترهظدقو
.سفنلايفسدقلاحورلالعفلنيتمالعك

يفُهُشْفَريِذَّـلٱ«١٢ ُهَحْمَقُعَمَْجيَو،ُهَرَدْيَبيِّـقَنُيَسَو،ِهِدَيِ
ملٱَىلِإ

طُتَالٍراَنِبُهُقِرْحُيَفُنْبِّـتلٱاَّـمَأَو،ِنَزْخَْ
ْ

»أَف
.٣:٣،٤:١الم

اهبىَّـرذُييتلاةلآلاوهشفرلا:هدييفهشفريذلا
دوهيلاةمأانحويهَّـبش.نبتلانعهلصفلءاوهلايفَُّبحلا
مههِّـبشيانهو.)١٠ع(رانلايفىقلُتوعطقُتيتلاةرجشلاب
ركذىلعرصتقيملهنأالإ.ةقيرطلاسفنبفلتُأنبتب
مههَّـبشنيذلانيصَّـلخملاركذف،نبتلاباهنعربعملانيكلاهلا
.حمقلاب

رديبلاةيقنتىلإةينانويلاةملكلاريشت:هرديبيقنيسو
ةياهننعةيانك،ىَّـرذمريغهنمءيشاهعمكرتيالةماتةيقنت
هيبشتلااذهنمدصقلانوكينأنكميو.هلكلمعلا
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ةايحلاهذهيفمهلهصاصقوسانلاهللابيدأتىلإةراشإلا
نحتمييذلاهميلعتىلإرثكألابريشيهنكلو.ملاعلاةياهنيفو
اهدوقيورئامضلاظقويلسودقلاهحورلاسرإو،بولقلاهب
ًاريـخأو،تـاقـيضـلالـاسرإو،حالـصإلاوةـبـوـتلالــُبُسىلإ
.ةيقنتلامامتهرديبهللايقنياذهلكبف.ةنونيدلا

.٢٥:٣٢،٣٣تمهتكئالمةطساوب:عمجي

.نيصَّـلخملاىلإةراشإو،هتميقىلعةلالد:هحمق
.هبعترمثو،هتصاخمهنأىلإريشيريمضلاىلإحمقلاةفاضإو
.ةميقالبهنألهُنبتهنإلُقيملفنبتلاامأو

حيسملاةسينك)١(:نيينعملمتحياذهو:نزخملاىلإ
.ءامسلا)٢(و.)١:٥طب(١ضرألاىلع

،رارشألاوهنبتلا:أفطتالرانبهقرحيفنبتلاامأو
اذهو.اهؤافطإنكميالمهرانو،يلكمهكالهيأمهقارحإو
رهظتيتلاهللابضغناريننأل،ةفيخمةقيقحىلإريشيزاجم
منهجيفدبألاىلإمدتحتلازتالانهةينمزلاةنونيدلايف
نأركُذاممرهظيو.)١:٨،٩ست٢و٢٥:٤١تم(ةيدبألا
،هنولبقينيذللةمحرلاف.ةنونيدللوةمحرللوهحيسملالاسرإ
.هنوضفرينيذللةنونيدلاو

ةبوتلاةيرورضو،ةيطخلاةءادرىرنانهانحويظعونمو
انحويمَّـظعو.اهرامثأنمةيقيقحلاةبوتلافَرعُتو.صالخل
،سدقلاحورلابىدانو،صلخمكهلمعوحيسملاصخش
،ةبيهرلامهتياهنبرارشألارذنأو،هبةيدومعملاىلإانجايتحابو
نسحلاثمانحويو.ةبقاعلانسحبنييقيقحلانينمؤملاَّـرشبو
،مهتقيقحمهلَّـنيبو،قحلابهيعماسأبنأنيمأظعاوهنأل،انل
،مهتوطسوأمهفرشوأمهانغنمءيشىلإتفتليملو
نأامك.ةلئاهلااهجئاتنومهاياطخنعباجحلافشكو
تلبقأريهامجلانأبرختفيملف،عضاوتلايفانللاثمانحوي
املكعضينأبو،حيسملانأشمظعينأبَّـُرسلب،هيلإ
.هيمدقدنعماركإلانمهزرحأ

جلٱَنِمُعوُسَيَءاَجٍذِئَنيِح«١٣
ْ

اَّـنَحوُيَىلِإِّـنُدْرُألٱَىلِإِليَِل
»ُهْنِمَدِمَتْعَيِل

٢:٢٢تم

ثداوحلامهأتناكعوسيةيدومعم:عوسيءاجذئنيح
ةمدخءدبلًادادعتساتناكو،انحويةمدخيفترجيتلا

،ةبوتلاىلإةجاحالبو،ةيطخالبوهودمتعايذلا،حيسملا
قباسويبنكانحويمركيلو،ةعيرشللماتلاهعوضخرهظُيل
هتيدومعميف:ءيشلكيفهبعشعمكرتشمهنأنيبيلو،هل
هيفيذلاتقولاىلإ»ذئنيح«هلوقبراشأو.هتوميفامك
يتلاةدملاىلإ)حجرألاوهو(وأدمعيوزركيانحويناك
ىضم،نينسثالثيهو،هتوموانحويروهظنيبتَّـرم
هروهظىلإريشي»ءاج«هلوقو.نجسلايفانحويواهفصن

.)٣:٢١ول(ةيفخدمتعيملهنأىلإوراظتناريغىلعًاراهج

هتلوفطذنمماقأثيحليلجلاةرصاننم:ليلجلانم
.)٢:٢٩تمو١:٩رم(

صخشلاوناكملاانهركذ:انحويىلإ،ندرألاىلإ
َّـدبالناكهنأل،ندرألارهندنعناكملاف.امهيلإىتأنيذللا

يفكتومهيفكتةريزغهايمنمةريثكلاعومجلاكئلوألثمل
.راهنألايفالإتاهجلاكلتيفةريزغهايمالو.مهيشاوم
ًابونجيرجيوهو،خيشلالبجحفسنمروكذملارهنلاجرخمو
رحبيفمث)ةلوحلاةريحبيأ(موريمهايميفًالوأرميو
ريصيثيح،طولرحبيفبصيةريثكجيراعتدعبو.ليلجلا

.ليميتئمهلوط

ةيدومعمبدمتعينأهئيجمنمضرغلا:هنمدمتعيل
نمٍءزجكةعيرشلاتحتهتاذعضوف.رابلاوهو،ةبوتلا
لعُجو«»ةمثأعميصحُأ«يذلاو.انيدافهرابتعاب،هعاضِّـتا

نأىضتقا»ئطاخدبعةروصيفناكو«»انلجألةيطخ
.ناسنإلااهبفلكملاتاريهطتلاوموسرلاسرامي

،َكْنِمَدِمَتْعَأْنَأٌجاَتُْحماَنَأ«:ًالِئاَقُهَعَنَماَّـنَحوُيْنِكٰلَو«١٤
»َّـَيلِإِيتْأَتَتْنَأَو

ةعبرألانيريشبلانمكلذركذيمل:هعنمانحوينكل
ملانحويف.همالكبعنتقينألبقهلهعنمناكو.ىتمىوس
دقو.يحوررمألةمالعلب،اهتاذبةعفانهتيدومعمربتعي

يتلاةيدومعملاىلإجاتحيالف،ةيطخالبناكعوسينأققحت
.اهنمريهطتلاوةيطخلانعةبوتلاةمالعيه

،ًاماقمحيسملانملقأهنأهسفنانحويفرع:جاتحمانأ
)١١ع(لضفأحيسملانأل،هنمدمتعينأىلإهجايتحاىأرف
هللالمحنمنارفغىلإجاتحيئطاخهنأىأرانحوينألو
ىلإجاتحيو،)١:٢٩،٣٦وي(ملاعلاةيطخعفرييذلا
سدقلاحورلابدمعيهنأهلوهدهشنممةيحورلاةيدومعملا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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فرتعاهريغنمفارتعالاعمسيذلاانحويف.)١١ع(رانو
.حيسمللانه

.هئيجمنمبجعتلارهظُياذههلوق:!َّـيلإيتأتتنأو
مأ،ءاهببسكيلنيطلاىلإبهذلايتأيأ:لوقيهنأكف
لانيلدبعلاىلإديسلامأ،ًارونسبتقتلجارسلاىلإسمشلا

فرعهنأًاضيأرهظيو؟؟ًاربىَطعُيلميثألاىلإرابلامأ،ًافرش
،حيسملاوههنأهعنقينألٍفاكوهامقباسلاعوسيأبننم
هنأل)١:٣٣وي(»هفرعأنكأملانأو«هلوقضقانيالكلذو
يتلاءامسلانماهبدوعوملاةمالعلاَريملنيحلاكلذىلإ
.حيسملاهنأًايمسرنلعت

نَأل،َنآلٱِحَمْسٱ:ُهَلُعوُسَيَلاَقَف«١٥
ْنَأاَنِبُقيِلَياَذَكٰهُهَّـ

»ُهَلَحَمَسٍذِئَنيِح.»ٍّرِبَّـلُكَلِّـمَكُن

لسيأ:نآلاحمسا
ِّـ

انحوينأىلإرشيملاذهبو.كلذبم
ببسالبانحويعُّنمتنأىلإالو،هنمدمتعينأجاتحيال
لسينأبجيهنأهلَّـنيبحيسملانكلو.ٍفاك

ِّـ
ولوهبلطبم

نأىلعلدي»نآلا«هلوقو.هكاردإقوفوًابيرغكلذنك
حيسملاعاضِّـتاوهو،لاحلاىضتقمىلإرظنلاب،يتقوببسلا
.رشبلانمًالدب

ةقالعلاىلعًءانب،انحويوعوسيبيأ:انبقيلياذكه
،ةاطخلانعًابئانحيسملابقيلييأ.هللاابامهتقالعوامهنيب
.هللاهبلطيامامِّـمتيل،حيسمللًاقباسانحويبو

يضريتلاةعيرشلابلاطملكيأ:ربلكلمكن
ناكلهبمايقلاضفرولرمأكلذو.اهلمكينأهرايتخاب
مركينأعوسيدارأف.هلعفبجياميفًاناصقنكلذ
ةذوخأم»رب«ةملكنألمتحيو.اهايإهلوبقبةيدومعملا
بيترتلاىلإريشتثيح٣:٢١،٢٣وريفلمعتسملااهانعمب
نمضتيوهو،حيسملاةطساوبئطاخلاريربتلهللاهمظنيذلا
ةمالعيهةيدومعملاهذهو.همزاولدحأكحيسملاةيدومعم
يلخادلاهدادعتساف.هتفيظوةسراممحيسملاءادتبالةيمسر
.ةيجراخلاسوقطلالامعتسانعنغُيملهتفيظوةسراممل
هسيركتىلإراشأو،هتيلوسرتبثترَّـقومسقطةيدومعملاف
مايقلاو،هناتخيفاهعاطأانهةعيرشلاعاطأامكو.اهب
ديعظفحو،ةيزجلاءافيإيفو،عمجملاولكيهلايفهتابجاوب
معننأبجيفيككلذبانمَّـلعف.دايعألاةيقبوحصفلا
رهظييقيقحلالامكلانأكلذنمانلو.هللاءانمأةمدخك
.ةلماكلاةعاطلايف

هرمأعاطألب،هدمعهنأطقفسيل:هلحمسٍذئنيح
ءارجإبوجوبحيسملاهلاقامقَّـدصوهناطلسللثتماو
عنميالقاقحتسالامدعبروعشلاوعضاوتلاف.هاضربلمعلا
.تابجاولامامتإنم

لِلَدِعَصُعوُسَيَدَمَتْعٱاَّـمَلَف«١٦
ْ

ملٱَنِمِتْقَو
اَذِإَو،ِءاَْ

ٍةَماََمحَلْثِمًالِزاَنِهللاٱَحوُرىَأَرَف،ُهَلْتَحَتَفْنٱِدَقُتاَواَمَّـسلٱ
»ِهْيَلَعًايِتآَو
.٣٣و١:٣٢ويو٣:٢٢ولو٤٢:١و١١:٢شإ١:١٠رم

ةمالعبهللانلعأعوسيدمتعااملاح:دمتعااملف
ةوالعاقولركذو.حيسملاوههنأعومسمتوصبوةروظنم
.)٣:٢١ول(يلصيناكهنأىتمهركذامىلع

رهنلانموأرهنلائطاشنمامإ:ءاملانمتقوللدعص
ناكهنأهنممزليال»ءاملانم«هلوقف.دمتعاثيحهتاذ
ليلجلانمدعصهلوقيفنمكانه»نم«نأل.ءاملاتحت
.ةيدومعملاةيفيكىلعمالكلالديالف.)٢:٤ول(

.ةبيرغةيئاجفةثداحىلإةراشإ:اذإو

ًةراشإ،روظنملاءامسلاحوليأ:تحتفنادقتاوامسلا
كانهنأو،ءامسلاوضرألانيبةحوتفمقيرطلانأىلإ

:١٠و٧:٥٦عأيفءاجاماذهلثمو.تاكربلالوزنلًاليبس
.١٩:١١ؤرو١١

تناكو.هببسبتناكةيؤرلاهذهنأل،عوسيليأ:هل
.)٣:٢١ول(بعشللو)١:٣٢،٣٣وي(انحويلةداهشًاضيأ
وههنأهلةداهشلاوعوسيماركإناكصاخلااهنومضمنكلو
.لوبقمهلمعنأو،حيسملا

،اوأرنيرخآلانإيفانيالاذهنكلو.عوسييأ:ىأرف
،ةبيغيفامكانحويلوأعوسيلترهظايؤرتسيلهذهنأل
.نيدهاشملاعيمجلةرهاظةيسحةيؤرلب

هبرعشتالًايهلإًايحورًاريثأتسيلًاضيأاذهو:هللاحور
ثولاثلانمثلاثلامونقألاوهًايهلإًامونقألب،ساوحلا
ةسرامملجألذئنيحعوسيحورلاحسمدقف.سدقألا
.)٦١:١(ءايعشإأبنتامك،كلمونهاكويبنكهفئاظو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا

٢٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لزنتامكلزنحورلانأضعبلاَّـنظ:ةمامحلثمًالزان
ىلعهتفرفرلثمءودهلابلوزنلاةيفيكىلإةراشإ،ةمامحلا
نإنورخآلاقو.)١:٢كت(ملاعلانيوكتمويهايملاهجو
موييفرانلاةنسلأةئيهذخأامكةمامحةئيهذخأحورلا
لاصتالانايباذههلمعبحورلادصقناكو.نيسمخلا
راتخاحورلانإضعبلالاقو.حيسملانيبوهنيبيقيقحلا
،مالسلاوةعادولاوةراهطلابةفوصومةمامحلانألةئيهلاهذه
سدقلاحورلاتاريثأتىلإةراشإةمامحلانوكتنأقيليف
يذلاماظنلانأىلإةراشإو،حيسملاهرهظأيذلاحورلاو
دوعريفأدتبايذلاقباسلاماظنلانعفلتخيهعضو
.قوربو

هيلعسدقلاحورلالولحنكل،ةيتقوةمالعلاتناكو
.ًايدبأًالولحناك

رمألاو.حيسملاوهةيؤرلاهذهبدوصقملاف:هيلعًايتآ
ول(ةيدسجةئيهبرهظسدقلاحورلانأكلذيفيرهوجلا
ىلعلديلعوسيىلعرقتساوءامسلانملزنهنإو)٣:٢٢
،نيرضاحلالكاذهنيبنمصصخملاصخشلاوههنأ
عم،ًايدافهرابتعاب،ةديدجةقالعيفهعملخدهنأًانلعم
دولوملا«ىلعسدقلاحورلالولحف.لزألاذنمدحاوامهنأ
ةيجراخةمالعناكحورلااذهو.ميظعٌرس»حورلانم
تقولاىتأدقناكهنأامبو.ًاقباسهيفناكيذلاحورلل
هنأىلعلدتةروظنمةمالعهلتيطعُأهتفيظوةسراممءدبل
.سدقلاحورلانمحوسمم

حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه:ًالِئاَقِتاَواَمَّـسلٱَنِمٌتْوَصَو«١٧
ْ

ُبيَِب
»ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱ
رمو١٧:٥و١٢:١٨تمو٤٢:١شإو٢:٧زم١٢:٢٨وي
.١:١٧طب٢و١:١٣وكو١:٦فأو٩:٣٥ولو١:١١

امكًايلُّيختتوصلااذهنكيمل:ءامسلانمتوص
.بآلانمةداهش،ًايقيقحناكلب،ايؤرلايفًانايحأعمسُي
توصلااذهعمسُيملو.اهوعمسنيرضاحلالكنأحجَّـريو
يأ،تقولاكلذىتحءانيسلبجىلعةعيرشلاءاطعإذنم
:١٧تم(يلجتلاتقوهلثمعمُسو.ليجنإلاةءادبتقو
لخملاتوملبقو)٥

ِّـ
.)١٢:٢٨،٣٠وي(ليلقبص

يذلاوه..يراتخمويبيبحينبا:ينباوهاذهًالئاق
لاقف»ينباتنأ«اقولوسقرميفليقو.هيلعحورلالزن
نكلو.نيريشبلاأطخِّـنيبيًاضقانتاذهيفنإضعبلا

،دوهشلاقدصيفنيالامةثداحنعريبعتلاةيفيكتوافت
هركذرخآو،اهظفلبةثداحلاأبنركذدحاولانأنوكيدقف
.تاداهشلاةيدأتيفًاريثكثدحيامك،هانعمب

دعولايفحيسملاىلإبوسنملابقللاوهاذه:ينبا
ًابلاغىمسُيكلذىلعًءانبو.٢:٧زمو٧:١٤مص٢دوادل

حيسملاوبآلانيبةقالعلاامأو.»هللانبا«ليجنإلايف
ريغعوسيةدالوىلعةينبمتسيلوةيلزأيهف)ةَّـونبلا(
قلعتياممٌءيشةيمستلاهذهتحتلخديالف.ةيعيبطلا
ىلإهيبشتىندأاهيفسيلو.ةنمزألانمنامزيفةدالولاب
ةبحملاىلإةراشإاهنكلو.نييرشبنيدلاونمةيعيبطةدالو
،رهوجلايفداحتالاو،ةديدشلاةبارقلاو،نبالاوبآلانيب
.ماقملاوةبترلايفةاواسملاو

اذهو.لزألاذنمٌنباهنأللزألاذنمبوبحملا:بيبحلا
امو،)١:١٨وي(»بآلانضحيف«هلوقبانحويهيلإراشأام
ُهتذلمويلكتنكوًاعناصُهدنعتنك«٨:٣٠مأيفدرو
ناكهنأعمو.١٠:١٧ويو٤٢:١شإو.»همادقًامئادةحِرَف
رشابهنأب،ذئنيحًاروهظهتبحمتداز،هللاىلإًابوبحمًامئاد
.ءادفلالمع

٤٢:١شإيفليقامقفاوياذه:ترُرسهبيذلا
وهو.هبىضرلامامتىلإريشيو»يسفنهبتَّـُرسيذلا«
قافتالاىلعلادلا»بيبحلا«هلوقىنعمراركتدرجمسيل
حيسملابهللاةرسمىلإًاضيأريشيلب،روعشلايفيلزألا
طيسولاوناسنإلانباهنأرابتعابءادفلالمعأدتباامدنع
.)١٧:٢٤ويو١:٤فأ(حيسملاو

عوسيهنباةطساوبهيلإبرتقنامدنعانببآلارسُيو
اندنعنوكتنأبجيةيهلإلاةادانملاهذهو.انطيسوحيسملا
لجألعوسيلمعنأدكؤتاهنأل،رابتعاوةميقتاذ
دقو،تلبُقانلجألهتحيبذنأو،بآلاهتَّـبثدقانصالخ
.ءادفلايفهبىدانملانارفغلاىلعءامسلاتقَّـدص

ثولاثلاميناقأنيبةقالعلاًانلعةثداحلاهذهتنلعأدقو
،عومسمتوصبهدوجوبآلارهظأف.يهلإرهوجيفةثالثلا
هللانباىلعةروظنمةئيهبًالزانسدقلاحورلارهظو
ةاطعملاتاملكلانمًاضيأثولاثلاميلعتنهربتيو.دسجتملا
قحيو.)٢٨:٢٠تم(ةيدومعملامسريفلامعتساللانل
.دحاوماركإوةدحاوةيدبأةدابعميناقألانمدحاولكل
لمعيفنوكرتشمةثالثلاميناقألانأةثداحلاهذهنمىرنف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا

٢٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفهئارجإىلعمثيلزألامهدصقيفهيلعنوقفتمءادفلا
.َّـنيعمنامز

عبارلاحاحصألا

لٱَىلِإُعوُسَيَدِعْصُأَّـمُث«١
ْ

ْنِمَبَّـرَجُيِلِحوُّرلٱَنِمِةَّـيِّـَرب
»َسيِلْبِإ

:١١و٨:٣و٣:١٤زحو١٨:١٢لم١و٤:١ولو١:١٢رم
.٨:٣٩عأو٤٣:٥و٤٠:٢و١،٢٤

امدعبف.)٤:١ولو١:١٢رم(ةيدومعملادعبيأ:َّـمث
دشأيساقننأبجيةقئافلاهللاىضرتامالعبعتمتن
.براجتلا

ريغنكل،هتئيشمنعزِّـيمتمهيفٍريثأتلةعاط:دعصُأ
بجيف.هسفنءاقلتنمةبرجتلايفلخديملف.اهلفلاخم
ىلإحيسملادايتقانيبف.براجتللانتاوذضِّـرعنالنأانيلع
ٌقرفةبرجتلالحممودسىلإطولباهذوبَّـرجيلةيربلا
.ميظع

يذلاسدقلاحورلانملبهحورنمسيل:حورلانم
كلذهيفأشنأاذهف)٣:١٧تم(هيلعَّـرقتساوذئنيحلزن
يفانحويهيلإراشأيذلاحورلاكلذنمألتمادق.ريثأتلا
فطخيذلاو)١:١٠ؤر(»برلامويحورلايفتنك«هلوق
.)٨:٣٩عأ(سبليف

نميلاخلاوتابنلانميراعلارفقلاىلإيأ:ةيربلاىلإ
هاتيتلاةيربلااهلعلو.)١:١٣رم(شوحولانكسموسانلا
ىلإةعقاولاةيربلااهنأوأ،ةنسنيعبرأليئارسإونباهيف
بئانىلعةبرجتلاترجدقو.احيرأنميبرغلابونجلا
يناثلاهبئانىلعترجو،ندعةنجيفلوألايرشبلاسنجلا

.ةيربلايف

حورلادايتقاةياغتناكهذهو.نَحتمُييأ:بَّـرجييكل
،انمًالدبحيسملابَّـرجتدق.بآلاهللاةدارإلًاقفوهلسدقلا
سنجلاطقسهطوقسبو،طقسوبَّـرجتلوألامدآنإف
هنوكقاقحتسارهظُيلبَّـرُجييناثلامدآنأمزلف،يرشبلا
ةبرجتلاف.طوقسلاكلذةيواهنممهعفري،رشبللًايداف
يفةيلخادةبراحمليثمتوأايؤرنكتملو،ةقيقحتثدح

هذهأبننماقولوىتمهاورامنأحجرألاو.حيسملاراكفأ
.هذيمالتلاهايإحيسملاةياورنعهالقنةبرجتلا

ُهتباينتلعجو.ةنكممةبرجتلاحيسملاتوسانلعجدقو
يهةيطخلاامنإ،ًةيطخُةبرجتلاتسيلف.ًايرورضكلذانع
،ةبرجتلانموفعلاهللادالوأدحأرظتنيالو.امهلميلستلا
.ملعملانملضفأذيملتلاسيلو،بِّـرُجحيسملانأل

:١٢و٩:٣٤تم(نيطايشلاسيئروهو:سيلبإنم
:٢٠و١٢:٩ؤرو٢٥:٤١تم(ةطقاسلاةكئالملاسيئرو)٢٤
)١:٦يأ(ناطيشلا)١٢:٩ؤر(ةميدقلاةيحلاو)١٠
)٢:٢فأ(ءاوهلاناطلسسيئرو)١٢:٢٤تم(لوبزلعبو
.ودعلاىمسُيو)١١:٣وك٢(نيلَّـوألاانيوبأعدخيذلا
.سانلاوهللاودعوهو

هئارجإيفهعاضِّـتانمًايرورضًامسقحيسملاةبرجتتناك
ءايبنألاأبنتيتلاةميظعلاهتبراحمنمًاءزجو،ءادفلالمع
ةبراحمللزربدقذإ،ةيحلالسنوةأرملالسننيبنوكتساهنأ
ضقنيلملاعلاىلإىتأعوسينأامبو.امهنملكنعنابئانلا
حيسملاو.ًالوأهبلغينأبجو)٣:٨وي١(سيلبإلامعأ
وهاميفو،بَّـرجملاهبعشنيبوهنيبةنيتمةقالعلعجهِبُّرجتب
ققحتاذإف.)٢:١٨بع(نيبَّـرجملانيعينأردقيملأتدق
نوجنيونورصتنيمهنأمهلدكؤينوبرجيمهنأبعشلا
.مهلبقرصتنادقذإهتطساوب

»ًاريِخَأَعاَج،ًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَوًاراََهنَنيِعَبْرَأَماَصاَمَدْعَبَف«٢

مل.)٤:٢ول(:ةليلنيعبرأوًاراهننيعبرأماصامدعبو
ناكامكرخآلافصنلايفلكأيوراهنلافصنموصينكي

مايألاماصلب،مهديلاقتىلعًايرجًانايحأدوهيلاموص
نأحصيالف،ةعيبطلاقوفناكموصلااذهو.اهلكنيعبرألا
ًايونسًائيشلعفننأليجنإلاانرمأيملو.هبعشلًالاثمنوكي
.انعةباينكلذوهتايحيفةرمماصحيسملاف.كلذلثم
:٦تم(ةيحيسملاتابجاولانمموصلانوكيفانيالاذهو
ًاسايقحيسملاةبوجعألعجننأانيلعمتحتيالنكلو.)١٦
.ًاموصىمسينأةمعطألاليدبتقحتسيالو،انتابجاول

نمجتنتسنو.ًاموينيعبرألاةياهندعبيأ:ًاريخأعاج
ةدملاكلتلكماعطلانعهعاطقناف،اهءانثأعُجيملهنأكلذ
ملكلذف.ملؤملاتاذلاراكنإبابنمال،ةعيبطللقراخرمأ
لاحىلإلاحلاكلتنمراصامدنعو.هبيدتقنلنكي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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نأليجنإلاركذةرملوأهذهو.عاجةيرشبلاةعيبطلا
هَّـودعبراحدقف،ةيدسجلاتاجايتحالايفانكراشانديس
هدسجواهتوقميظعيفتناكةبرجتلانأعم،هيلعرصتناو
ىلعشطعلاوةيربلايفانلجألعوجلالمتحاو.اهنمةوقلقأ
جايتحالانممويلابراجتلاانيتأتامًاريثكو.بيلصلا
ًازيزعنوكيوزبخلاهزوعيناسنإلانأنكمينكلو،يدسجلا
.هللاىدل

ملٱِهْيَلِإَمَّـدَقَتَف«٣
ْلُقَفِهللاٱَنْبٱَتْنُكْنِإ«:ُهَلَلاَقَوُبِّـرَجُْ

حلٱِهِذٰهَريِصَتْنَأ
ْ
»ًازْبُخُةَراَجِ

ةبرجتةءادبناكاذهنإلقيمل:برجملاهيلإمدقتف
لوقو١:١٣يفسقرملوقوهلوقنيبضقانتالف،حيسملا
نألمتحملانمهنأل،ًاموينيعبرأبَّـرجتهنإ٤:٢اقول
ةلسلسةياهنتناكىتماهركذيتلاثالثلابراجتلا
برجملارهظاهيفيتلاةديحولايهاهنأوأ،براجتلا
يفسيلبإيعُديذلاوهًابِّـرجمانهيمُسيذلاف.ًايصخش
صاخلاهلمعيذلاو،حيسملابَّـرجيذلابِّـرجملاوهف،١ع
لهف،هللانباىلعرساجتدقل.براجتلايفرشبلالكءاقلإ
كت(ًابِّـرجمملاعلاناطيشلالخددق؟بَّـرجيالنأٌدحأرظتني
.انبِّـرجيسهنأكشالف)٣

،روظنمريغملكتمنمًاعومسمًاتوصنكيمل:لاقو
ةروصبوأناسنإةروصبامإ،هيلإىتأصخشتوصنكل
ذَّـختاناطيشلانأىتمركذيملو.)١١:١٤وك٢(رونكالم
ىلعقبطنيالحوركحيسملابرجهنإلوقلانكلو،ًادسج
.ربخلاليصافت

يذلاتوصلاىلإٌحيملتلوقلااذهيف:هللانباتنكنا
نا«هلوقو.)٣:١٧تم(ةيدومعملاتقوءامسلانمىتأ
،هيفنيناهربىلإرقتفيرمألايفكيكشتىلعلدي»تنك
نإ؟عوجللهللانباضَّـرعتينأنكميله:لاقهنأكف
ىلعًاناطلسكلنإ.»هللانبا«كتيمستقحعزنيكعوج
ظفحتوكعوجنمصُلختلهلمعتستالاذاملف،ةعيبطلا

؟ليوطلاموصلااذهدعبكيلعمداقلاتوملانمكتايح
هللانباتنكنإف.ءيشلكىلعردقيهللانباناكنمف
.قيضلانموجنتوكلذنهربتنأكيلعٌنيهف

ةراجحىلإةراشإلا:ًازبخةراجحلاهذهريصتنألقف
هثحيملف.زبخىلإلوحتتيأ»ًازبخريصت«امهنمةبيرق
طقفًازبخلب،ًارخافًاماعطهتاذلعنصينأىلعبرجملا

دارأيتلاةيطخلاف.رطخلانمهتايحنوصيوهعوجعبشي
مدعوهللاىلعلاكتالامدعيهحيسملااهبكترينأناطيشلا
ىلعحيسملاَّـثحنأببِّـرجملاةليحرهظتانهو.هتيانعبةقثلا
ىرن!ةيطختسيلةراجحلاةبطاخمنأل،هتاذبًامثإسيلٍرمأ
امبسانلابرجيلةصرفلامنتغيناطيشلانأاذهنم
هللاىلعاورمذتيلعايجلاوءارقفلابرجيف،هيلإنوجاتحي
لعياذهو.فقومللبسانمهمالكنأرهظيو،اوقرسيو

ِّـ
انم

لَّـوحيذلاف..ًاحيحصًامئادسيلفقومللبسانملانأ
،ًازبخةراجحلالعجينأىلعًارداقناككلذدعبًارمخءاملا
فولأعبشأدقل.هتاذلهعنصيملهريغلهعنصيناكامنكلو
فاخننأنذإبجيف.ًادحاوًافيغرهسفنلعنصيملوسانلا
.انلبرجملابحنعةجتاناهنأكرهظتيتلاةبرجتلانم

خلٱِبَسْيَل:ٌبوُتْكَم«:َباَجَأَف«٤
ْ

،ُناَسْنِإلٱاَيَْحيُهَدْحَوِزُْب
َختٍةَمِلَكِّـلُكِبْلَب

ْ
»ِهللاٱِمَفْنِمُجُر

حيسملادهشدقف،ًابوتكملزيملو٨:٣ثتيف:بوتكم
انملعيوهو،هللامالكىلعهدانتسابىسومبتُكقدصل
عضننأب،براجتلاهذهلثممواقننأبجيفيككلذب
.برجملاسواسولباقمهللاةملكو،لالضلالباقمقحلا
،سومانلانمناطيشلاباجأسومانلالمكموهوحيسملاف
نماهذختايتلاةحلسألاكلتبيثالثلاهموجهيفهبلغو
نأبجياننأانملعياذههلمعو.ةيحورلابرحلاتاودأ
مواقننأردقنلًانسحسدقملاباتكلالاوقأنيفراعنوكن
.تايآلاكلتةطساوبهبلغنوسيلبإ

مالكلااذهىنعم:ناسنإلاايحيهدحوزبخلابسيل
اولصحيذلاداتعملازبخلاباوشيعيملليئارسإينبنأيلصألا
اوشاعلب،هوزبخوهونجعوهونحطف،مهدوهجمبهيلع
انهةنراقملاف.نملاوهو،هللاةملكمهلهتدجوأيذلاتوقلاب
يداعٍتوقنيبلب،يحورزبخويدامزبخنيبتسيل
ملف.ىرخأةطساوبهمدقينأهللانكميرخآتوقوزبخلاك
هتاذلعجلب»هللانباانأ«ناطيشللهباوجيفحيسملالقي
،هللانباكيتوقنعلاؤسلاسيل:لاقهنأك.ناسنإةلزنمب
هتوقمدختسيملف.جايتحالاتقوناسنإكيتابجاونعلب
،ةيرشبلاتايرورضلانمهيلإجاتحيامىلعلوصحللةيهلإلا
ناسنإكناطيشلابلغو،سانلايقابكًاناسنإهتاذلعجلب
ناسنإلاةعيبطذختاامدنعهنأل.يرشبلاسنجلالجأل
ءاجتلالايفو،مهتاجايتحالامتحايفسانلاكراشينأيضر
نمهتاذصَّـلخولف.مهلثمتاجايتحالاهذهدسلهللاىلإ
ونباهبكترايتلاةيطخلاسفنبكترالةزجعمبقيضلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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ناكامكو.هتيانعوهللاةردقيفاوكشامدنعليئارسإ
،٦:٢٥تم(دعباميفهميلعتحورناكانهحيسملاباوج
.)١٠:٣٩و٣٢

ملٱَىلِإُسيِلْبِإُهَذَخَأَّـمُث«٥
ملٱِةَنيِدَْ

َىلَعُهَفَقْوَأَو،ِةَسَّـدَقُْ
هلٱِحاَنَج

َْ
»ِلَكْي

:١١ؤرو٢٧:٥٣تمو٥٢:١و٤٨:٢شإو١١:١،١٨حن
٢

حجرألاو،ةريخألايهةيناثلاةبرجتلااقولبيترتيف:َّـمث
.ىرجيذلابيترتلاعبتىتمنأ

هعاضِّـتانمف.قيفركلب،هنممغرلابسيل:هذخأ
يضرامك،رخآىلإناكمنمداقُينأيضريرايتخالا
ىربكلاةناهإلابهميلستو.بلصلاودلجللداقُينأٍذئدعب
يهوىرغصلاةناهإلابميلستلانمضتتسيلبإنمبَّـرجينأ
.هنمداقُينأ

سدقملازكرملااهنأل،ميلشروأيه:ةسدقملاةنيدملا
ملميلشروأىلإهرفسو.)٥:٣٥تم(ميظعلاكلملاةنيدمو
.اهيلإةيربلانمىتأهلعلو،ةقيقحلبايؤرنكي

كلذلبقينأهلعجلب،ةطلسبوأةوقبسيل:هفقوأ
.ركذُتملىرخأةقيرطبوأ،سامتلالاب

،همامأىلإلكيهلاحطسنمئتانءزجامإكلذ:حانج
طافاشوهييداوىلعًافرشمينُبيذلاناميلسقاورنموأ
،ًاعارذ٤٠٠حانجلاولعناكسوفيسويلاق.قهاشٍولعنم
.راودلفسأىلإهنمرظانلايرتعي

سدقأيفحيسملابِّـرجيلناطيشلارضح:لكيهلا
ولوبراجتلانمولخنالًاذإف.ةسدقملاةنيدملانمعضوم
.نكامألاسدقأيف

طٱَفِهللاٱَنْبٱَتْنُكْنِإ«:ُهَلَلاَقَو«٦
ْ

،ُلَفْسَأَىلِإَكَسْفَنْحَر
َكَنوُلِمَْحيِْمهيِداَيأَىلَعَف،َكِبُهَتَكِئَالَمِيصوُيُهَّـنَأ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل
»َكَلْجِرٍرَجَحِبَمِدْصَتَالْيَكِل

٩١:١١،١٢زم

رادلاىلإلكيهلاحطسىلعنميأ:كسفنحرطا
نودقيمعلايداولاىلإقاورلاحطسنموأ،ىطسولا

تناكف.كلةكئالملاظفحوةيهلإلاةيامحلايفًاعمط،فوخ
لاكتالاوهيذلاعمطللاهنأل،ىلوألاسكعةبرجتلاهذه
.ةيامحلاباهيفهللادِعيمليتلالاوحألايفةيهلإلاةيامحلاىلع
بَّـرجف.ًادمعرطخلايفناسنإلالخديامدنعكلذو
.حيسملاوههنأنهربيو،دعولاقدصنحتميلحيسملاسيلبإ
عيمجعنقُيلب،ةيذأهللصحيالفةقيقحوهناكنإف
داهطضالاهلامتحابمهعنقياممرثكألمعلااذهبنيرضاحلا
.ةديدعنينسرقفلاوبعتلاو

نمةيآسبتقاف،حيسملابناطيشلاىدتقا:بوتكمهنأل
هللاءايقتأةنينأمطاهنومضمو،اهبهبلغيل٩١:١١،١٢رومزم
اميسالهيلعنيلكتملاعيمجلدعووهو،تاقيضلالكيف
اهيتأنراطخأنمةياقولابًادعونكيملكلذنكل.حيسملا
هبحيسملاناطيشلابَّـرجيذلارمألالعجيالوهف.ًارايتخا

.»كقرطلك«يفوهو،هنمًايرهوجًاءزجكرتهنأل،ًازئاج
ةنيعملاحيسملاقرُطنمسيللكيهلاحانجنمهسفنحرطف
سوفنلاديصيفًادهجولأيالناطيشلاو.هللانمهل
هتبرجتيفلعفامك،سدقملاباتكلاتايآةطساوب
.حيسملل

ةمدخللًاحاورأمهرابتعابمهتفيظوىلإةراشإ:هتكئالم
ًاكالمنمؤملكلنأةيآلاهذهنممَّـلعتنالو.)١:١٤بع(
.ًاسراح

تاهمألاءانتعانمهدهاشناممراعتسممالك:كنولمحي
.نيزجاعلانهلافطأب

مهدالوأبنودلاولالعفيامك:كلجررجحبمدصتالئل
.مهروثعنمةيشخةبعصلانكامألايف

ٰهلِإَّـبَّـرلٱِبِّـرَُجتَال:ًاضْيَأٌبوُتْكَم«:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٧
َ

»َك

هذهانديسعفد.٦:١٦ةينثتيف:بوتكمعوسيلاق
.هللاباتكنمباوجبىلوألاعفدامكةبرجتلا

ةدايزىلإجاتحيالاملًاناهرببلطتاليأ:برجتال
يقلتامدنعهءانتعانهربينأهللانمبلطتال.ناهرب
نأيلزوجيال:لاقهنأكف.هيفكسفنلِخدُترطخيفكتاذ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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،لفسأىلإقوفنميسفنحرطبهقدصوهللاةيانعبرجأ
.ًالاكتاسيلوًاعمطنوكياذهنأل

كلتيفَّـكشلارهظأهلرخآةبحمناهرببلطنملكو
لاكتالارهظُيالوهللامركيالاذهكناهرببلطف.ةبحملا
حيسملابلطيملو.هيفكشلالب،هدعوىلعوهيلعماتلا
نآلاهللابعشلف.)٢٦:٥٣تم(ةكئالملاةنوعمدعباميف
.الفالإو،هرمأبرطخلكيفهتيامحاورظتنينأقح

َعيَِمجُهاَرَأَو،ًاّدِجٍلاَعٍلَبَجَىلِإُسيِلْبِإًاضْيَأُهَذَخَأَّـمُث«٨
لٱِكِلاََمم

ْ
»اَهَدَْجمَوَِملاَع

دعبتثدحاهنأحجرملاو.ةثلاثلاةبرجتللبيترت:مث
.ةيناثلا

هذخأهنأ)٥عيفامك(كلذىنعم:ٍلبجىلإهذخأ
امهنأنييلوألانيتبرجتلااوبسحنيذلاضعبَّـنظ.قيفرك
ىلإيعادالنكلو،ايؤرلايفتثدحهذهنأوةقيقحاتثدح
وبنلبجوهروكذملالبجلانألمتحيو.نظلااذهلثم
يذلا)خيشلالبج(نومرحوأروباتلبجوأ)٣٤:١ثت(
لبجامبروأ.ايروسضعبوةسدقملاضرألالكهنمىرُت
.لابجلانمهلوحامىلإةبسنلابيلاعلانوتيزلا

هرظنُّدميهلعجلب،ايؤروأمسريفسيل:هارأ
هنأوأ.ضرألاكلامملكىلعةيعيبطريغةقيرطبوهرايتخاب
ةقيرطبهمامأاهصَّـخشذإ،ًالُّيختاهضعبوًانايعاهضعبهارأ
.اهدجمواهانغواهتمظعىريو،هنهذنيعباهاريلةحضاو

مامأتناكيتلانيطسلفكلامميأ:ضرألاكلامملك
ضرألاكلاممنماهريغوةينامورلاةكلمملاةيقبو،ًالوأهينيع
.اهلبرجملافصودرجمبهلقعمامأحيسملااهَّـروصتيتلا

اهانغلئالدواهتّوقواهارقواهندمددعب:اهدجمو
.اهرخفو

َتْدَجَسَوَتْرَرَخْنِإاَهَعيَِمجِهِذٰهَكيِطْعُأ«:ُهَلَلاَقَ«٩
»ِيل

كلذلعفينأقحلاهلنأىعَّـدا:اهعيمجهذهكيطعأ
١٢:٣١وي(لاقاميفقحلاهبشهلنأرهظيو.)٤:٦ول(

لدتتايآلاهذهف)٦:١٢فأو٤:٤وك٢و١٦:١١و١٤:٣٠و
ةيفيكالوهتطلسدودحملعنالو.ملاعلاكلاممهلنأىلع
قلطملاهناطلستحتنكيململاعلانأملعنامنإ،اهتسرامم
.ًادبأكلذكنوكينلو،طق

امدعبف،لطابلابقحلاهطلخسيلبإةحلسألضفأنإ
ةَّـيطعحيسملاىلعاهضرع،اهرخفوملاعلاكلاممةدوجرهظأ
كلامملاهذهدرتستنأرظتنتتنأ:هللاقهنأكف،هل
هذهيفكلاهمدقأينكلو،توملاومالآلاةطساوبكناطلسل
ةيقيقحةبرجتهذهف.تاقشمةيأيساقتنأنودبةعاسلا
اذههيلعضرعهنأل،ةسائرلابحةيطخيفهعقويلاهمَّـدق
نيأهلسيل،رقفلاةلاحيفو،شويجوةحلسأريغبوهو
كولمنيبًاكلمهلعجينأهيلعضرعيف،هسأردنسي
نأًارداقنوكيكلذبو،امورةرصايقنممظعأ،ضرألا
مهلدوعوملادجملامهيطعيو،مهيملاظنمهبعشيجني
يذلاحيسملاتاذعوسينوكينأةبرجتلارهوجو.ءايبنألاب
ناطيشلادعوف.توملاومالآلالمتحينأنودبدوهيلاهرظتنا
.هايإهيطعينأدصقىندأهلسيلامبو،هلاممرثكأبحيسملا

،ةينيدةدابعهلأسهنإضعبلالاق:تدجسوتررخنا
سيسأتيفهيلعلكتيو،هللاناكمهلبقينأهنمبلطهنأل
هيلعبجولهنمًةبهضرألاكلاممحيسملاذخأولف.هتكلمم
هنإنورخآلاقو.يطعمللذخآلابقئاللاماركإلايدؤينأ

نالوقلاو.كلمللةَّـيعرلادوجسكًايسايسًادوجسهلأس
هلنوكينأبجوًاكلمحيسملاىلعناكنمنأيفناقفتي
مظعأناطيشللناكامبحيسملاناطيشلابَّـرجانهو.ًاهلإ
هيسركنمهطقسأيذلاةسائرلابحوهو،براجتلا
ناغيزلاو،نثوةدابعىوستسيلةبرجتلاكلتو.يوامسلا
.هناكمهئادعأمظعأةماقإو،يقيقحلاانكلمهللانع
لازيالو.ةيملاعلاةسائرلاةبحمكلذىلعةوالعنمضتتو
ىلعسانلاهبديصيًاخفملاعلااذهداجمألعجيناطيشلا
دِعيامىلعًاشحافًءازجبلطيوهو.مهسانجأفالتخا
.انسفنأةراسخلملاعلاحبرباندعيف،هب

ُهَّـنَأل!ُناَطْيَشاَيْبَهْذٱ«:ُعوُسَيُهَلَلاَقٍذِئَنيِح«١٠
»ُدُبْعَتُهَدْحَوُهاَّـيِإَوُدُجْسَتَكِٰهلِإِّـبَّـرلِل:ٌبوُتْكَم
.٧:٣مص١و٢٤:١٤شيو١٠:٢٠و٦:١٣ثت

ىلعهلِهتقموبِّـرجمللهراقتحاىلعةلالد:بهذا
حيسملابواجدقو.ةبرجتلاهذهيففيدجتلابهتراسج
نأدارأامدنع)١٦:٢٣تم(باوجلااذهلثمبسرطب

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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قيرطنعهدعبينأدارأذإ،هتطساوبةبرجتلاسيلبإددجي
.هلةنَّـيعملامالآلا

وهو.ىَّـمسملابقيليمساوهو،مواقملاهانعم:ناطيشاي
،هتقيقحناطيشلافشكةبرجتلاهذهبو.ناسنإلاوهللاودع
يفامأو،ىوقتلاةروصرهظأنيتقباسلانيتبرجتلايفف
.ًامامتهللاةدارإلةداضماهبءاجفةريخألا

ةمجرتلايفامىلع٦:١٣ثتيف:بوتكمهنأل
يتأيلازيالبرجملامساركذهنأعمحيسملاف.ةينيعبسلا
ناطيشلاماهسءردلسدقملاباتكلانمتايآلاعافدب
.ةثيبخلا

ْتَراَصَفْتَءاَجْدَقٌةَكِئَالَماَذِإَو،ُسيِلْبِإُهَكَرَتَّـمُث«١١
َخت
ْ

»هُمِد
١:١٤بع

.اهعفدوةريخألاةبرجتلاةياهندعبيأ:َّـمث

هنإف.)٤:١٣ول(نيحىلإةبرجتلانععطقنيل:هكرت
:١٢وي(بيلصلاىلعويناميسثجناتسبيفكلذدعبهبَّـرج
ًادحةبرجتلكلنأهللادمحلاف.)٢٢:٥٣ولو١٤:٣٠و٣١
.»مايأةرشعقيضمكلنوكيف«ةياهنو

نوكيلبرحلاتقوهوقرافمهنأك:تءاجدقةكئالماذإو
درُطاملاحهنأرهاظلاو.هدحوحيسمللاهرخفوةبلغلادجم
.ةكئالملاترضحناطيشلا

اولعفامكتوقلااميسالوهمزاوللكهلاومَّـدق:همدخت
مهنإفًاتوقهلهومدقامنكيملاذإو.)١٩:٥لم١(ايليإل
امكهحورنوددشيونوززعياوناكةيحورلاةبطاخملاةطساوب

ةيربلاتاقيضدعبف.)٢٢:٤٣ول(يناميسثجناتسبيف
ةكئالملاةقفارمىلعحيسملالصحسيلبإءاوغإواهعوجو
،ًازبخةراجحلالِّـوحينأدِرُيمليذلاعبشدقف.مهتدعاسمو
مَدَخهلدجسو.هولمحينأبلطيملةكئالمنمًانوعلانو
هللالسريمويلاو.هدحوهللادوجسلانأهنالعإدعبهللا
الو.هتاقيضبمهدقتفيامدعبهتبحمتامالعلضفأهبعشل
.ةكئالملاةمدخلًابابحتفتناطيشلاةمواقمنآلاىتحلازت

َىلِإَفََرصْنٱ،َمِلْسُأاَّـنَحوُيَّـنَأُعوُسَيَعِمَساَّـَملَو«١٢
جلٱ
ْ

»ِليَِل
.٤:٤٣ويو٤:١٤،٣١و٣:٢٠ولو١:١٤رم

ذنمةيراهجلاحيسملاةمدخنعمالكلايفىتمعرش
يتلاثداوحلاركذبُهمالكأدبف،نجسلايفانحوييقلُأ

،ةيدوهيلايفاهلمعيتلالامعألاكرتو،ليلجلايفتثدح
.هتراشبيفانحوياهركذدقو.رهشأةعضبتلغشاهنأعم
سرعو)١:٢٩،٣٢وي(حيسمللنادمعملاةداهشىتمكرتف
حصفلاديعيفميلشروأىلإهروضحو)٢:١٢وي(ليلجلااناق
عمهثيدحو)١٧-٢:١٣وي(لكيهلانمةعابلاهجارخإو
)٤٢-٤:٤وي(ةيرماسلاةأرملاعمو)١٢-٣:١وي(سوميدوقين
ةرصانلاىلإهنايتإو)٥٤-٤:٤٦وي(سيئرلانباهؤافشو
.ُهاَّـيإبعشلادرطو

ةقالعراهظإتناكةيدوهيلايفحيسملالمعةياغَّـلعلو
يوسوملاماظنلانأراهظإو،نادمعملاةمدخبهتمدخ
ةطلسلاوردصملايفنايواستمامهو،دحاوماظنيحيسملاو
رهظكلذلو،هلمكيلبرخآلاامهدحأضقانيالف،ةياغلاو
ذخأو،هنمًةداهشلِبقف،نادمعملاانحويلًاقفارمةدمعوسي
انحوييقلُأامدعبو.)١:٣٧وي(هعماونوكيلهذيمالتضعب

ىلإًالوأبهذ،لمعلايفهكراشيلةلصَقبتملو،نجسلايف
.هنطولهأهضفرفىبرتثيحةرصانلا

ىلعانهىتمرصتقا:ملسُأانحوينأعوسيعمساملو
:١٤تم(كلذدعباهركذفهبابسأامأو،انحوينجسركذ
نمًابيرقنكيملعوسينأمالكلااذهنمرهظيو.)٥-٣
يأ»ملسُأ«.ةيدوهيلايفناكهنأعمملسُأامدنعانحوي
نكل.حجرألاوهو)٣:٢٠ول(ناجسلاىلإسدوريههملسأ

هذهةلالدكسدوريهىلإهتملسأهللاةيانعنألمتُحي
.)٢:٢٣(لامعألارفسيفةملكلا

همكحلخدهنأل،سدوريهنمًافوخال:فرصنا
،انحوينجسدعبهيلعدازةيدوهيلايفرطخلانأالو.كانه
ةديعبليلجلاضرأنوكو.)٤:١وي(نييسيرفلاةمواقمللب
ناكمبسنأاهلعجنويسيرفلاميقيثيحةيدوهيلانع
.ريخلالمعلوريشبتلل

ُّدتميو،ةسدقملاضرألانميلامشلامسقلاوه:ليلجلا

)سايناب(نادنمو،ًابرغاكعلهسىلإًاقرشندرألارهننم
ىلإمسقنيو،ًابونجلمركلاوةرماسلالابجىلإًالامش
ةعبرأةبصنأىلعلمتشتهدودحو،يبونجويلامشنيمسق

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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ريشأونولوبزوركاسييه،ليئارسإينبنمطابسأ
دالبلاهذهف.ةيربطواناقوةرصانلاهندممظعأو.يلاتفنو
تركذاملقو.هلامعأرثكألحموحيسملانكسمتناك
.اهيفعنُصامريغثداوحلانمثالثلارئاشبلا

يفَنَكَسَفىَتَأَوَةَِرصاَّـنلٱَكَرَتَو«١٣ َدْنِعيِتَّـلٱَموُحاَنَرْفَكِ
لٱ
ْ
يفِرْحَب »َميِلاَتْفَنَوَنوُلوُبَزِموُُختِ

َّـنيبو.رصمنمهعوجرذنمهنطويه:ةرصانلاكرت
.)٢٣-٢:٢١ول(اهايإهكرتبابسأاقول

كلذذنمهنكسماهلعجيأ:موحانرفكيفنكسفىتأ
،ةرصانلالدبهتمدخلًازكرمةنيدملاهذهذختاف.تقولا
.هتارفسءاضقنادعبهيلإدوعيًاناكمو

ميدقلاةنيدملاهذهعقوميفسانلافلتخا:موحانرفك
ناكماهعقومنأحجرألاو.ةديدعنورقذنمتمدُهاهنأل
تراسينجلهسيلامشوهو»موحلتةبرخ«نآلاىمسُي
برقلابندرألارهننميبرغلابناجلاىلعوةيربطةريحبو
،يدبزينبانكسلحمتناكو.ةريحبلايفِهبصمنم
.)اديصتيبيفادلُوامهنأعم(سرطبوسواردنأو
هتوبنتمتدقو»حيسملاةنيدم«٩:١تميفتيمُسو
.١١:٢٣تميفاهيلع

رحبًاضيأىمسيو،ةيربطرحبيأ:رحبلادنعيتلا
.تراسينجةريحبو،ليلجلا

ىلعفقننأنآلااننكميال:ميلاتفنونولوبزموختيف
امقفاويانهليقامنكل.ًامامتنيطبسلانيذهدودح
.ناقصالتمامهنأيأ،٣٩-٣٢و١٢-١٩:١٠شييفليق

»:ِّـيِبَّـنلٱَءاَيْعَشِإِبَليِقاَمَّـمِتَيْيَكل«١٤
.٢:٣٢ولو٤٢:٧و٩:١،٢شإ

ةءوبنلايهو٩:١،٢ءايعشإنمسبتقملوقلااذه
ركذلمهأف،حيسملايفتَّـمتاهنأىتمركذيتلاةسداسلا

هلوقو.تاوبنلامامتإتبثيامركذىلإردابيلىرخأثداوح
متو،مامتلالكتمتةَّـوبنلانأنمضتي»ليقاممتييكل«
راشأو.ةوبنلايفهللادصاقميأ،كلذنممظعأوهام
تثدحيتلاةيئزجلاةقيضلاىلإًالوأةوبنلاهذهبءايعشإ

،نييروشألانماهنمدشأةقيضىلإَّـمث،ددهنبنمدوهيلل
ىلعةوبنلاهذهتاملكبىتمَّـلدف.جرفلااهدعبىتأ
.حيسملاءيجمنمةجتانلاىمظعلاتاكربلا

لٱُقيِرَط،َميِلاَتْفَنُضْرَأَو،َنوُلوُبَزُضْرَأ«١٥
ْ
ُْربَع،ِرْحَب

»ِمَمُألٱُليِلَج،ِّـنُدْرُألٱ

دالوأنمسماخلاورشاعلانانبالا:ميلاتفنونولوبز
.ةيربطرحبلامشوندرألابرغامهضرأو،بوقعي

رحبلاالليلجلارحب،رحبللرواجميأ:رحبلاقيرط
.طسوتملا

فقومبسحبيبرغلابناجلاىلإًابلاغريشت:ندرألاربع
وهوانهبتُكامبتكيبنلانأرهاظلاف.رهنلانمبتاكلا

.يبرغلابناجلاىلإريشيندرألاربعهلوقبو.ندرألايقرش

يضارأىلإبيرقهنألمسالااذهبيمُس:ممألاليلج
دالبلاهذهو.هناكسنيبممألاضعبدوجولو،ممألا
كلمماريحلناميلساهبهويتلانيرشعلاندملاىلعلمتشت

٢٠:٧شي(لكيهلاءانبيفهتافاعسإىلعهلةأفاكم،روص
ىلإتفيضُأكلذلوتبهُوذنمممألااهنكسف)٩:١١لم١و
ةدمكانهاورثكممألانأحجرألاو.)٩:١شإ(ممألا
.يبسلا

جلٱُبْعَّـشلٱ«١٦
ْ

يفُسِلَا لُظِ
ْ

،ًاميِظَعًاروُنََرصْبَأٍةَم
جلٱَو
ْ

يفَنوُسِلَا ملٱِةَروُكِ
»ٌروُنْمِهْيَلَعَقَْرشَأِهِلَالِظَوِتْوَْ

.ليلجلادوهييأ:بعشلا

نوضاروةملظلايفنوثكاممهنأىلإةراشإاذه:سلاجلا
مهلاحنأركذىتمف»ةملظيفكلاسلا«ءايعشإلاقو.اهب
.كلذنمأدرأ

لهجللسدقملاباتكلايفراعتسُتةملكلاهذه:ةملظ
.ءاقشلاوةيطخلاولالضلاو

ىدهلاوةفرعمللسدقملاباتكلايفراعتسُي:ًارون
هنألًاميظعًارونبعشلااذهرصبأدقف.ةداعسلاوةراهطلاو
.)٨:١٢و١:٩وي(ملاعلارونعوسيرصبأ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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،ًايحوروًايلقعةفيثكلاةملظلاديدبتلًايفاكيأ:ًاميظع
.دبألاىلإًامئاد،رطقىلإرطقنمًادتمم

.جارسلاةءاضإكالاهعولطدنعسمشلاك:قرشأ

عم،لوألاهلوقىلعةدايزاذه:هلالظوتوملاةروك
ةقطنملاكلتف.اهتجيتنوةملظلاهذهردصمىلإةراشإلا

ىلعو.هلالظبًاللظمءيشلكنوكيوتوملارقتسيثيح
لاحاذهو.يحورتومنملقأمالظلاُّدعُياللوقلااذه
هذهتليقاملوأو.ليجنإلانودبيهيتلايضارألاعيمج
ةطلاخمو،جراخنمنييليلجلاطاطحناىلإةراشإناكةوبنلا
مهتملظىلإاهبريشينأىتمدصقف.لخادنمممألا
ةصاخلامهتلاهجىلإو،دوهيلاعيمجاهيفمهكراشيتلاةيحورلا
اذهطسويفف)٧:٤١،٤٩وي(دوهيلاةيقباهبمهريعيتلا
مهنيبلصحو،هدجمءايبنألامظعأرهظأناهملايبغلابعشلا
،مهتلاهجببسلًالوأةيدوهيلالهأمهرقتحاف.حاجنىلع
املو.ممأللمهتطلاخمو)٢٦:٧٣تم(مهتغلببسلًايناثو
هبملكتاملو،لبقتسمهنأبأبنترونلااذهغوزببءايعشإأبنت
.قرشأهنأكهرظنىتم

ُهَّـنَألاوُبوُت«ُلوُقَيَوُزِرْكَيُعوُسَيَأَدَتْبٱِناَمَّـزلٱَكِلٰذْنِم«١٧
»ِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمََبَرتْقٱِدَق
.١:١٤،١٥رم،١٠:٧و٣:٢تم

نيح١٢عيفروكذملانامزلانميأ:نامزلاكلذنم
لب،طبضلابتقولاددحيالاذهو.نجسلايفانحوييقلُأ
نيحةدحاولاتأدبذإ،نادمعملاانحويةمدخةقالعرهظُي
:١٨و١٠:٣٧و١:٢٢عأيفًاضيأليقامك،ىرخألاتهتنا

٢٥.

انحويتاملكلامعتسابعوسيأدب:زركيعوسيأدتبا
ميلعتلكنأك،هحاتتفاوأهميلعتنمًاءزجاذهناكو٣:٢
نمعوضوملاعباتكلذلو،حيسملاميلعتلةمدقمناكانحوي

عوسيلسرأكلذدعبو.هبمدقتوانحويهكرتثيح
ةادانم)١٠:٧تم(تاملكلاهذهسفنبنودانيهذيمالت
نيدصاقريغ،اهباودانينأمويلاحيسملامادخلكىلعبجي
ةوطخلايهةبوتلانأل،اهبسانلاشهدُيةديدجميلاعتثب
.هللاةبهامهالكو.ريربتلالاونهبيذلاناميإلاوحنىلوألا

ةكلمملاهذهساسأعوسيعضو:توكلمبرتقادق
ميقُأوتوملانمماقىتحسانللتبثتملنكلو،ذئنيح
.قحلاوحورلابهيلعدوسي،ملاعلالكلًايقيقحًاكلم

جلٱِرْحَبَدْنِعًايِشاَمُعوُسَيَناَكْذِإَو«١٨
ْ

ََرصْبَأِليَِل
طُبُهَلُلاَقُييِذَّـلٱَناَعْمِس:ِنْيَوَخَأ

ْ
ُهاَخَأَسُواَرَدْنَأَوُسُر

لُي
ْ

يفًةَكَبَشِناَيِق لٱِ
ْ
»ِنْيَداَّـيَصاَناَكاَمَُّـهنِإَف،ِرْحَب

.١:٤٢ويو٥:٢ولو١٨-١:١٦رم

مَّـلعهنكل،ضرألاىلعهتايحيفهتسينكحيسملامظنيمل
،مهبفَّـرعتًالوأ.ةسينكلاميظنتلهتومدعبمهمدختساًاسانأ
ريشبلاانحويأبنأو.ًالسرمهنيعًاريخأو،هوعبتيلمهاعدمث
نوريشبلاامأو.)٤٢-١:٣٥وي(مهبفَّـرعتهيفيذلاتقولاب
ةدملاباوأدبو،ةدملاكلتنعرظنلااوضغفنورخآلاةثالثلا
.هيعباتوهءاقفرمهلعجاهيفيتلا

.هتوكلمبًايدانملبدصقالبسيل:ًايشام

وهو،ندرألارهنهيفرمييذلارحبلاوه:ليلجلارحب
ول(»تراسينج«ًاضيأىمسيو،ليلجلادالبليقرشلادحلا
:١٥لم١(تورنكو)٣:١٧ثتو٣٤:١١دع(ةرانكو)٥:٤
٦هضرعوًاليم١٣وحنهلوط.)٦:١وي(ةيربطرحبو)٢٠
حطسنمأطوأهحطسو،ًامدق١٦٥هقمعمظعمولايمأ
هئطاشىلعتماقو.ًامدق٦٥٣وحنبطسوتملاضيبألارحبلا
نملقأهيفنكيملهمايأيفهنإسوفيسويلاق.ندمعست
رحبلااذهلازيالو.ةفلتخمعاونأنمةنيفسفالآةعبرأ
تابارطضاللهضرعتوهكمسةرفولمويلاىتحًاريهش
هذيمالتضعبحيسملاراتخاهيدايصنمو.ةيئاجفلاةديدشلا
.انهمهنمةعبرأركُذنيذلا

هذهتبتكامدنعمسالااذهبفرعُيناك:ناعمس
امنيحسرطببعوسيهَّـبقلو.»عماس«هانعمو،ةراشبلا
سرطبىنعمو.)١:٣٧وي(هوخأسواردنأهيلإهرضحأ
ةملكيهو»سورتب«نمقتشمةينايرسلايفًافصىنعمك
يتلاةسينكلايفهتناكمىلإةراشإ»ةرخص«اهانعمةينانوي
ىلعمث)٢:٢٠فأ(يلصألااهساسأحيسملاىلعتينُب
سرطبنألو.نينمؤملاروهمجىلعمث،ًالوسررشعينثالا
نوكينأقال،ًالوأاوعُدنيذلانمورشعينثالاءالؤهدحأ
اذهبهبَّـقلكلذلو،هتعاجشوهتريغببسب،مهنيبقباسلا
ىلإرظنلابةرخصلابىمسُينأًاقحتسمنكيملو.مسالا

بقللااذهنملنيملو،هتايحرابخأنمرهظيامك،هتعيبط

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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ملو،يلاتلاخيراتلانمرهظيامكلسرلارئاسىلعةطلس
.هتومدعبهريغلاهثرويواهسراميلهبةقلعتمةفيظوهلنكي

ًادجمظعأًافدهذيمالتلاءالؤهمامأعوسيلعجدقل
ناسنإلاتابجاومهأنمنأعم،قزرلاليصحتدرجمنم
نرقهنكلو.)٢:١٧كت(هنيبجقرعبهقزرىلعلصحينأ
اوداطصيلف،ضرألاىلعهسسؤييذلاتوكلملابلمعلااذه
ىقبيرهوجلاف.داصحللتضيبادقلوقحلااملثم،سانلا
.ًادحاو

هاخأسرطبفَّـرعيذلاوهو،ينانويمسا:سواردنأ
انويامهيبأمساو.ًانسامهربكأناكنمفرعنالو.حيسملاب
نماناكو)١:٤٤وي(اديصتيبيفدلُو)١٧-٢١:١٥وي(
جتنيمليذلاءاخإلااذهكرابتف.ًاقباسنادمعملاذيمالت
.ًاضيأةيحورةدالونعلب،طقفةيدسجةبارقنع

يتلاةينانويلاةملكلانأل،ةريبكتناكاهنأرهظي:ةكبش
ةاقلمتناكةكبشلانأىلإريشت»نايقلي«ةملكاهنمتمجرُت

.ةرئاديف

امبرو.صاخلااهلمعناككمسلاديصنأ:نيدايص
مث،ًائيشامهملعوًالبقنيصخشلانيذهىلعحيسملافَّـرعت
امهنأو.امهوعديىتحةدمامهلمعىلإاعجرينأامهربخأ
هركذامىلعاقولديزيو.ةوعدلاكلتنارظتنيذئنيحاناك
ول(بيجعلاكمسلاديصوامهتنيفسيفحيسملاظعوىتم
١١-٥:١(.

َهلَلاَقَف«١٩
ُ

»ِساَّـنلٱِيَداَّـيَصاَمُكُلَعْجَأَفيِئاَرَوَّـمُلَه«:اَم

انوكويناعيطأوينماملعتوينامزاليأ:يئارومله
يتحيصنبايدتهاويميلاعتلاتصنأ:لاقهنأك.يلنيذيملت
جئاتنو.ناطيشلاىلعقحلليعمادنجتويتودقبالثمتو
ةوعدوأميهاربإةوعدجئاتننممظعأتناكةوعدلاهذه
.ىسوم

امهتنهمنمةذوخأمظافلأبراشأ:سانلايدايص
ةديدجلانأالإ،لمعلاةيفيكيفامهنيبةهباشمللًارظنةقيتعلا
ايقبنيرشبماراصامدنعو،ةقيتعلانمًانأشعفرأتناك
،سانلايدايصلبكمسيدايصسيلنكلو،نيدايص
مهناكلهيالامهنأل،كمسلانممظعأةمينغمهنيذلا
امهلمعنيبهبشلاهجوو.صالخلابمهناييحيلب،مهديصب

هابتنالاوقذحلاوبعتلاىلإجايتحالاوهنيدايصلالمعو
هذهبحيسملاهدصقاملكامهفيملامبرو.حاجنلالمأو
.ةيمستلا

ءاملعلاوةبتكلانمًاضعبحيسملاُعديملاذامل:ليقاذإو
لقأاوناكمهنألباوجلاف؟هلسرذئدعبوهيعباتًالوأاونوكيل
جتنيملهليجنإمدقتنأدعباميفرهظيلو،هميلعتنمًارثأت
اذهلف.هللاةوقنملب،ناسلةحاصفوأيرشبٍملعنم
.ءامهفلاةمكحيزخيلملاعلالاهجهللاراتخا

لِلَف«٢٠
ْ

»ُهاَعِبَتَوَكاَبِّـشلٱاَكَرَتِتْقَو

ةتغبامهتتأيتلاةوعدلاهذهاعاطأ:خلااكرتتقوللف
اناكامهنألمتحيو.امهيبلقلخادةيهلإةوعددوجول
هذهو.ًالبقعوسينمهاعمسامماهالبقييكلنيدعتسم
.)٦٢-٩:٥٧ول(ةيقيقحلاىوقتلالئالدنمةعيرسلاةعاطلا
امهنإىتملوقو.ًالعفهيلإهبلجيًاقححيسملاهوعدييذلاف
ديصةنهماكرتو،امهلاملكاكرتامهنأينعيامهكابشاكرت
ةمدخىلإةبسنلابءيشالكامهلامابسحذإ،كمسلا

نوجسلاوتاداهطضالايفهاعبتتقولاكلذنمو.امهديس
.توملاىتحتاناهإلاو

َنْبَبوُقْعَي:ِنْيَرَخآِنْيَوَخَأىَأَرَفَكاَنُهْنِمَزاَتْجٱَّـمُث«٢١
يف،ُهاَخَأاَّـنَحوُيَويِدْبَز ِناَحِلْصُياَمِهيِبَأيِدْبَزَعَمِةَنيِفَّـسلٱِ
»اَُمهاَعَدَف،اَمُهَكاَبِش

،ةريصقةفاسملكلذو،رحبلائطاشىلعيأ:زاتجامث
كمسلاديصو.ءاكرشاوناكانويينباويدبزينبانأل
حبرأولضفأةقيرطبلمعلااوزجنيىتحةكراشمللجاتحي
ةبيرقتقولاكلذيفنيتنيفسلاىدحإتناكو.)٥:١٠ول(
.)١:١٩رم(ىرخألانم

عوشييفروكذملايدبزلثممسالااذههانعم:يدبز
.»ىطعأبرلا«هانعمو،٧:١

انحويل»رخآلاذيملتلا«هنأنوريثكلاَّـنظهاخأانحوي
هيلإراشأامنيحسواردنأعمحيسملاعبتيذلانادمعملا
تعبتيتلاةمولاسامهمأمساو.هللالمحهنأبأبنأوانحوي
.)٢٧:٥٦تم(هتمدخوذئدعبحيسملا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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وأكابِّـشلانمقَّـزمتامناحلصيامإ:ناحلصي
ديصلاتقوامهيكيرشفاعسإلايتأوأ،لمعللاهنازهجي
امنيحهناسرامياناكيذلاامهلمعىلإاعجرمثبيرقلا
.امهاعد

ةمدخلكنمبجوأحيسملاةمدخنإ:امهاعدف
يفهلًانيدداهتجالاوةنامألالعجنَمو.)١٩:٢٩تم(
ةمدخىلإىَّـقرُينأقحتسي،ةئيندتناكامهمهتمدخ
.اهنمىمسأ

لِلَف«٢٢
ْ

»هاَعِبَتَواَُمهاَبَأَوَةَنيِفَّـسلٱاَكَرَتِتْقَو

انبااهعاطأامكةعرسبحيسملاةوعديدبزانباعاطأ
امهكابشوامهتنيفسطقفاكرتيملنيرخآلانأالإ،انوي
مدعىلعلديامكلذيفسيلو.ًاضيأامهابألبنيلوألاك
امهيلإًاجاتحمًازجاعنكيملهنأل،امهدلاولبجاولاامهماركإ
ناكو،لامعهلناكهنأ١:٢٠رميفليقاممجتنتسيهنألو
نمرهظيو.هيدلوباهذدعبديصلاةنهمةسراممىلعًارداق
امفيكو.ماقملانمٌءيشيدبزةلئاعلناكهنأ١٨:١٥وي
لبقحيسملاةوعدتوصعمسُينأبجيلاوحألاتناك
ىلإرقتفييدبزنأحيسملافرعولو.ةيضرأةوعدلك
عبتننأاندأاذإف.ىرخأةقيرطبهَّـدمأناكلهيدلوةدعاسم
ءيشلككرتننألنيدعتسمنوكننأبجونآلاحيسملا
.هلجأنم

جلٱَّـلُكُفوُطَيُعوُسَيَناَكَو«٢٣
ْ

لَعُيِليَِل
ِّـ

يفُم ،ْمِهِعِماََجمِ
ملٱِةَراَشِبِبُزِرْكَيَو

يفٍفْعَضَّـلُكَوٍضَرَمَّـلُكيِفْشَيَو،ِتوُكَلَْ ِ
»ِبْعَّـشلٱ

،٤:١٥ولو١:١٤،٢١،٣٤،٣٩رمو٢٤:١٤و٩:٣٥تم
٤٤٢٤.

نيعمٍتقويفثدحءيشنعًاربخسيلانهليقام
لخدامدعبليلجلايفحيسملاةمدخلًاماعًاحرشليقلب
هذهِرُجيملحيسملانأىتمركذو.)١٧-١٢عيفامك(اهيلإ
ناكيتلاليلجلادالبلكيفلبدحاوعضوميفةمدخلا

٢٠٤ضرألاكلتيفناكهنإسوفيسويلاق.اهيفلوجي
ًاذإف.ةمسنفلأ١٥اهنكسياهرغصأ،ةريغصوةريبكةنيدم
.ناكسلانمفلأةثالثوحندالبلاكلتيفناك

تناك.هذيمالتضعبعملبهدحوسيل:فوطي
ءانثأيفهنأأرقناننأل،ًادجةبعتمليلجلايفحيسملاةمدخ
عستريشبتللموحانرفكنمجرخًارهش١٨اهيفهتماقإ
ًاتسوأًاسمخو،ةليوطتارفسثالثرفاسهنأو،تارم
.ملعيولوجيلةريصق

،يبنكحيسملاةمدخنملوألاءزجلاميلعتلاناك:ملعي
ميلعتلًاساسأوصالخلليرورضوهاميفًاينيدًاميلعتناكو
.مهلئاسريفيباتكلاويهافشلالسرلا

اهلامعتسابدوهيلاأدتبا.ةدابعلانكامأ:مهعماجميف
دعبكلذىلعاورمتساو،لبابيبسنمحجرملاوهامىلع
لكيفعماجمتَدجُوانهحيسملادوجوةدميفو.مهعوجر
بارختقوهنا:سوفيسويلاق.دوهيلليتلاىرقلاوندملا
ناكو.ًاعمجم٤٨٠اهدحوةنيدملاكلتيفناكميلشروأ
.)٨:٤١،٤٩ول(ءاسؤرو)٧:٣ول(خويشعماجملل
ةالصلاىلعلمتشتةطيسبتناكاهيفةدابعلاةيفيكو
نأبانديسلصخُرامبرو.تاراذنإلاضعبوةاروتلاةءارقو
،ناسنإلكلةاطعمتناكةيرحلانألامإ،عماجملايفزركي
٤:٤٦ول(بئاجععناصورهامملعمهنأبعاذهتيصنألوأ
.)١٣:١٥عأو

دقحيسملانأبحرفملاربخلابيأ:توكلملاةراشببزركي
وهليجنإلاف.هعئارشوهتقيقحنابأويحورلاهتوكلمسسأ
هبعشلهحنميامكولملاكلمنلعأهبيذلايكلملادهعلا
يتلاةفيظولانمفرشأةفيظوالف،مهنمهرظتنيامو
نيرشبمللاهفلخيتلاو،هتزاركيفهللانبااهسرام
.ليجنإلاب

،حيسملاةمدخنميناثلاءزجلاءافشلاناك:يفشيو
حيسملاهسرامو.ميلعتلاوهيذلالوألاءزجلادعاسيوهو
ىمظعلاهتفيظوىلإةراشإو،يهلإملعمكهناطلستابثإل
ةبحملاوركشلابسانلابولقهيلإبذجيلو،سوفنلابيبطك
تازجعملاءارجإىلعرصتقيملو.همالكلوبقلاهحتفيو
هتبحموهتقفشوهبلقةقراهبرهظألب،هتردقلئالدنوكتل
الو.صلخيللبكلهُيلتأيملهنأو،سانلاعمهكارتشاو
ذنمناكامكًاردتقمًاقوفشًاصلخمنآلاىتححيسملالازي
.ةنس١٩٠٠وحن

ىفش.رشبلايرتعتيتلاماقسألالكيأ:ضرملك
ملو.مهباحصأمهبىتأنيذلاعيمجو،اوتأنيذلاعيمجحيسملا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا

٣٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةيغبهيلإاوتأنيذلانيبنمًادحأدرطهنأطقعمسن
.ءافشلا

ضارمألاىلإريشيفعضلانألمتحي:فعضلكو
.ملؤمونمزموهامىلإضرملاو.ةثيدحلاوةفيفخلا

يفُُهَربَخَعاَذَف«٢٤ َعيَِمجِهْيَلِإاوَُرضْحَأَف.َةَّـيِروُسِعيَِمجِ
ملٱِءاَمَقُّسلٱ

ملٱَو،ٍةَفِلَتُْخمٍعاَجْوَأَوٍضاَرْمَأِبَنيِباَصُْ
َنيِناَجَْ

ملٱَو
ملٱَوَنيِعوُْرصَْ

»ْمُهاَفَشَف،َنيِجوُلْفَْ

ليلجلايفسيلٍفاشوملعمحيسملانأب:ربخلاعاذ
.ًاقرشوًالامشًاضيأجراخلايفلبطقفليئارسإضرأو

،تقولاكلذيفةينامورةريبكةيالوتناك:ةيروس
ةفرعماننكميالو.اهنمًاءزجليئارسإضرأتناكو
الةملكلاهذهنولمعتسينيذلانأل،ًامامتاهدودح
غلبهنأربخينأىتمةياغتناكو.دحاوءيشلاهنومدختسي

نوريثكهيلإعمتجاىتح،صاقوٍنادلكحيسملاتيص
.مهباحصألومهلءافشلانيبلاط

.ًادجةملؤماهنوكبًافنآضارمألانعفلتخت:عاجوأو

ىضرملانيبنم:نيجولفملاونيعورصملاونيناجملاو
نأل،ةثالثلاعاونألاهذهىتمركذحيسملامهافشنيذلا
نألًالوأنيناجملاركذو.ًاعويشرثكأوًاريثأترثكأمهضرم
ناكو.تقولاكلذيفبيرغلادادتمالايفًاذخآناكنونجلا
يقالخأ:نيرشىلعلمتشيهنألضارمألارشنمدعي
قئالخلانمرخآسنجورخآملاعبقلعتمهنألو،يدسجو
،يحورىنعمب»ةسجنًاحاورأ«ًانايحأتَّـمستيتلاةيحورلا
نيذلاسيلبإنومدخيمهو.نودسفمونودسافمهنأل
ىلإاولصينأمهعسوبو،رشبلانوبرجيمهو،هطوقسباوطقس
رثكأحيسملامايأيفسانللمهتلماعمتناكو.ًامئادسانلا

نيطايشلاف.دسجلاولقعلاىلإةدتممًالعفدشأوًاروهظ
ةدميفةدئازلامهتاكرحو،اهتلعلبضارمألامهاوسيل

كلتنأنعةجتاناهدعبواهلبقمهركذةلقعمحيسملاةمدخ
ةيحلالسنوةأرملالسننيبةديدشلابرحلاةدميهةدملا
.)٣:١٥كت(

رشلالعفنمهتقاطيفاملكناطيشلالمعتساف
حيسملاراصتنالعجيلكلذبهللاهلنذأو،حيسملامواقيل
ًاراصتناناكسانلانمنيطايشلاجارخإف.ًاحوضودشأ

بجعأو)١٦:١١و١٢:٣١ويو١٠:١٧،١٨ول(ناطيشلاىلع
.هلإوحيسمعوسينأناهربو،ءافشلالامعأ

جلٱَنِمٌَةريِثَكٌعوُُمجُهْتَعِبَتَف«٢٥
ْ

لٱَوِليَِل
ْ

ملٱِْرشَع
ِنُدُْ

لٱَوَميِلَشُروُأَو
ْ
نُدْرُألٱِْربَعْنِمَوِةَّـيِدوُهَي

»ِّـ
٣:٧،٨رم

ةيآلاىنعمراركتدرجمةيآلاهذهيفدوصقملاسيل
ىلعةدايزاهيفف،اوفشييكلاوتأسانلانأيأ،ةقباسلا
رخآىلإعضومنمنولوجينوريثكهعميقبهنأكلذ
.اوعمسيواورظنيل

اونوكيملف،بايإوباهذنيبءالؤهناك:ةريثكعومج
ملو.دارفناللةصرفحيسمللنكيملكلذلو.ةمظنمًاشويج
مهنمنوريثكهعبتلب،هلنييقيقحذيمالتمهلكاونوكي
.بيرغديدجءيشةدهاشموجرفتلل

،ندمرشعاهيفدجُودالبمسااذه:ندمرشعلاو
ندرألايقرشاهعقومو،نامورلانمتازايتماىلعتلصح
ىور.نيينثواهناكسرثكأناكو»نالوجلا«نآلااهمساو
دعباهتنكسريبكلاردنكسإلاركاسعنأنيخرؤملاضعب
.مهدعبمهؤافلخاهنكسمث،ةيركسعلامهتمدخةياهن

،ندملارشعلابونج،هقرشيأ:ندرألاربعنمو
ةلالدنكامألاهذهلكتركُذو.»طلسلا«مويلاىمستو
.ممأودوهينمةفلؤمعومجلاكلتنوكىلع

سماخلاحاحصألا

ىلعنييلاتلانيحاحصألاعمحاحصألااذهلمتشي
يفمالـكـلاو،لـبجلاىلـعةـظـعـوملـابةـفوـرعـملاـةظـعـوملا
.دـيدجلاحـيسـملاتـوكـلـملـوحـةثالــثلاتـاحـاحـصألا
تـوـكلـملااذـهبـاحـصأمـهنـمرـِهـظـُي٥حـاحـصـأف
نأًانِّـيبم،سومانلاىلإحيسملاةبسنو.ملاعلابمهتقالعو

مَّـلعاهبيتلاكلتنمًانأشعفرأتوكلملااذهةعيرش
اذهةعيرشنم٥حاحصأهنيبيامو.ةبتكلاونويسيرفلا
،ةينيدلاتابجاولاةهجنم٦حاحصأهنيبيتوكلملا
ةجلاعمةيفيكو،سانلامامأالهللامامأاهبمايقلابوجوو
ًاخيبوتنمضتي٧حاحصأو.ةقلقملاةيويندلامومهلا
،ةالصللًاحرشو،نيرخآلاىلعمهمكحةواسقلنييسيرفلل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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،تاذلاراكنإلًاراذنإو،سومانلاةهجنممدقتامةصالخو
اذهو.هميلاعتلامهإنمو،نيلضملانيملعملانمًاريذحتو
يفحيسملااهبزركيتلاةريثكلاظعاوملادحأناكظعولا
.)٤:١٧،٢٣(ىتماهيلإراشأليلجلا

،ةريثكتارمظعولااذهرهوجرركحيسملانأكشالو
هنمهتياغو.نيعماسلاةفرعمولاوحألابسحبمالكلاًاِّـريغم
ماظنلابهتقالعو،تاوامسلاتوكلمةيهامرسفينأ
هانعمراهظإب،هايإًالمكملبهلٍضقانكال،يوسوملا
ميلعتنيبقرفلانيبيكلذىلعهمالكءانثأيفو.يحورلا
نايبامأو.يوتلملايديلقتلادوهيلاميلعتوتوكلملااذه
حرشىلإهيقبنف،٤٩-٦:٢اقوليفليقامبمالكلااذهةقالع
.اقولليجنإ

جلٱىَأَراَّـَملَو«١
ْ

جلٱَىلِإَدِعَصَعوُُم
ْ

َمَّـدَقَتَسَلَجاَّـمَلَف،ِلََب
»ُهُذيِمَالَتِهْيَلِإ

٣:١٣،٢٠رم

.٤:٢٤،٢٥ىتميفمهركذنيذلامه:عومجلا

نظو.موحانرفكنمبرقلابلبجهنأحجرألا:لبجلا
نمفرعيالو،ةيربطبرغ»نيطحنرق«لبجهنأضعبلا
ىلعهدوعصنمحيسملادصقنكيملو.ديكأتلابءيشهرمأ
يفنيبغارلاهيلإعمجينألب،بعشلانعلازتعالالبجلا

.هلاوقأعامس

.ميلعتلاتقوملعملاةداعيهسولجلا:سلج

مهنكل،نيبئاغاوناكمهنأكلذنممهفيال:هيلإمدقت
.مهريغوذيمالتلاىلعاذهقدصيو.اوعمسيلهنماوند

نممهريغعنميملًاصوصخهذيمالتلهباطخ:هذيمالت
.هلاوقأاوعمسينأعومجلا

.»ًالِئاَقْمُهَمَّـلَعَف:«٢

يذباطخلالهتسايفلمعتسُيريبعت:هافحتفف
انناذآحتفننأيغبنيملكتيلهافانديسحتفيامنيحو.نأش
.عمسنل

ثيدحلانعًازيمتمعباتتممالكىلإاذهريشي:مهملعو
.عطقتملاباطخلانعو،نيثدحتملاراوحوهيذلاداتعملا

لِلىَبوُط«٣
ْ

َهلَّـنَأل،ِحوُّرلٱِبِنيِكاَسَم
ُ

َتوُكَلَمْم
.»ِتاَواَمَّـسلٱ

٦:٢٠ولو٦٦:٢و٥٧:١٥شإو٢٩:٢٣مأو١٥:٧زم

.ريمازملارفسلالهتسايهةملكلاهذه:ىبوط
اذهنمىلوألاةرشعلادادعألايفةروكذملاتابيوطتلاو
لب،نيصوصخمصاخشألزايتماىلإريشتالحاحصألا
تاكربلاركذعم،نمؤملكهنوكينأبجيامنمضتت
لكزارحإيفدهتجننأانيلعف.تافصلاكلتبًاعبطةقلعتملا
الإةيحيسملاةليضفلالمكتاليتلاتافصلاهذه
ناسنإلانوكينألطبياهنمةدحاوصقننإف،اهعومجمب
.ًالماك

نايتإباوحرفينأقحمهلنيذلاتافصانهحيسملانلعي
،ءادعسلامهءادعسملاعلامهبسحينيذلاسيلف.هتوكلم
،ةرهاظلانيدلارئاعشبنيمئاقلاوأ،نييويندلاءاينغألاك
نمةحودمملاتافصلاتسيلو.مهسوفننويعيفراربألا
ةعاجشلاوةمكحلاك،يقيقحلاحدملاقحتستيتلايهسانلا
عضاوتلايهحيسملااهحدمييتلاتافصلالب،ةوقلاو
ةبحموةراهطلاوةيحورلافطاوعلاوملحلاوبلقلاقاحسناو
،ًاقحءادعسلامهحيسملامهكرابينيذلاف.ربصلاومالسلا
مهلوصحدكؤياليتلاةطبغلاهذهبملاعلاحيرصتمهديفيالف
نكميهنأل،ةداعسلاقوفتىهو.حيسملاحيرصتالإاهيلع
تاريخنمبناجىلعهلوصحبًاديعسناسنإلانوكينأ
الحيسملاو.هاضربةنرتقمهللاالإاهحنميالو.ايندلاهذه
نيذلاتافصركذيلب،ةداعسلاكاردإلًاطورشعضي
.ءادعساوبسحينأنوقحتسي

ًايحورىنعمًاعبستابيوطتلالعجيفنأضعبلانظيو
.لامكلاىلعلديهنأل،ًاسدقمةاروتلايفددعلااذهرابتعال

نوفتكيالوةيحورلامهتجاحبنورعشي:حورلابنيكاسملا
توكلمنأضعبلامعزيفنيلًالوأءالؤهبأدب.مهتلاحب
دارملاسيلو.موقلاهوجووءاينغألابصتخمتاوامسلا
نورعشينيذلالب،ةيلقعلابهاوملاوألاملاءارقفنيكاسملاب
ةوقلاويقالخألاحالصلاىلإمهرقفومهسوفنتاجايتحاب
اوناكأءاوس،ًاحورنيكاسملامهو.يناحورلاءاذغلاوةيحورلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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توكلملااذهنألمهلىبوطف.المأملاعلااذهيفنيكاسم
.مهزاوعأَّـدسيلءاج

نيربكتملانييسيرفلاحورريغ»نيكاسملا«ءالؤهحورو
مهحورنيذلاو،مهوعديلحيسملاِتأيملنيذلا»ءاّحصألا«
حور)٣:٦يبليفيفهفصوامك(هديدجتلبقسلوبحورك
.ميهاربإدالوأمهنأبو،هتمكحوملاعلااذهتاريخبءافتكالا
ةينغاهنأتنظيتلا)٣:١٧ؤر(ةيكدوالةسينكحوراذهو
.ءيشاهلسيلو

ىلععرقو،لكيهلايفًاديعبفقويذلاراشعلاامأو
نيكاسملانموهف»ئطاخلاانأبرايينمحرا«ًالئاقهردص
هللاىلإنوتأينيذلاىلعطرتشيف.انهنيروكذملاحورلاب
.ةجاحلاةدشباورعشينأةمعننوغتبي

َّـنيعمتوكلملانأيأ:تاوامسلاتوكلممهلنأل
نولصحيهبو،مهنويعيفليمجومهبٌصتخمومهلبسانمو
نويعيفءايربألا،نييسيرفللامأو.هيلإنوجاتحيامىلع
دجماذًاتوكلماوبحأمهنأل،ّبُحيءيشهيفسيلف،مهسفنأ

هللاتوكلملثمتاوامسلاتوكلمو.ينمزريخويجراخ
نملزانلاوههنألتاوامسلاتوكلمىمُسو)٣:٢تم(
،ءامسلايفنيذلالكهبحيو،ءامسلاحوركهحورو،ءامسلا
توكلملاهنألو،ءامسلانمهحاجنطئاسووهتياقونألو
.ءامسلاىلإدوقييذلا

لِلىَبوُط«٤
ْ

.»َنْوَّـزَعَتَيْمَُّـهنَأل،ىَناَزَح
٢١:٤ؤرو١:٧وك٢و١٦:٢٩ويو٦:٢١ولو٦١:٢،٣شإ

ةجتانلارورشلاوةيطخلاىلعنونزحينيذلايأ:ىنازحلا
ءالؤهلثملف.٣عيفروكذملايحورلامهرقفىلعو،اهنع
ةيطخلامرجنممهيجنيتوكلملااذهنأل،ةداعسلاوىبوطلا
نزحدجويهنأل،نيطوبغمىنازحلالكسيلف.اهتطلسو
وقحسنممهًاقحلنوطوبغملاف)٧:١٠وك٢(توملاىلإيدؤي
اياطخىلعنونزحينيذلا،هللاىلإمهتيطخىلعبلقلا
.)٩:١رإ(يحورلانويهصبارخىلعو،مهريغ

نمهنوهتشيامىلعمهلوصحمدعلًانايحأسانلانزحي
حسميالهللانكلو،عمطلاوءايربكلاوتاذلاةبحمبلاطم
اهتزواجملرشنزحلاعاونأضعبف.عضاوتلاوةبوتلاعومدالإ
اندصاقمممتننأانناكمإمدعنعةجتاناهنألوأ،دودحلا
ضعباندقفىلعاننزحكيعيبطاهضعبو.ةريرشلا

نزحلاامأ.ررضلابوأعفنلابانيلعدوعيدقاذهو،باحصألا
.)١٢:١٠كز(ةيطخلاىلعنزحلاوهفانهروكذملا

)٣٢زم(ةرفغملابمهروعشلنآلانوزعتي:نوزعتيمهنأل
مهنزحبابسأنأل)١٧-٧:١٣ؤر(ءامسلايفنوزعتيسو
مالكالومهراكفأال،مهيزعيهللانألو،تلازدقنوكت
.مهلىبوطًاذإف.سانلا

لِلىَبوُط«٥
ْ

.»َضْرَألٱَنوُثِرَيْمَُّـهنَأل،ِءاَعَدُو
٤:١٣ورو٣٧:١١زم

نوعَّـدينيذللتسيلحيسملاتوكلمتاكرب:ءاعدولل
ناعجشلاكاهيلعنولتاقتينيذلاالو،اهيفًاقحمهلنأ
يهلب،ةيضرألاكلامملادئاوفنوبصتغينيذلانيعامطلاو
كز(مهكلمتافصهذهنأل)٣:٤طب١(نيئداهلاءاعدولل
٩:٩(.

ىلعطلستلاوةسايرلانوبلطيالنيذلامهءاعدولاو
نمماقتنالاحورنمةيلاخحيسملاحوركمهحورو،ضرألا
ةبحمورجضلاحورنمو)٢:٢٣طب١(مهنوذؤينيذلا
.هسفنىلعناسنإلاةرصنيهةرصنمظعأو.ماصخلا

ةوقبمهريغهلصحياممهيبأنمنوثري:ضرألانوثري
نعاهبربعيلميدقلادهعلاديعاومحيسملاراعتساف،مهيديأ
ناعنكضرأدوهيلاثرإبربعدقف.ديدجلادهعلاديعاوم
نكلو.)٦٠:٢١شإ(ةينمزلاتاكربلاىلعلمتشيامع
.لكلابفءاعدوللامأو،ضرألانمءزجبءالؤهلدعولاناك
ةوقيهضرألابلغتسيتلاةوقلانأاذهنمملعتنو
ِّـريغتو،ملاعلايفًاديورًاديورمدقتتيتلا،ةبحملاوةعادولا

جيهيفتاموصخلاحورامأو.ةيعامتجالاةئيهلاةروص
هلابةحاروهتقووهلامةيحضتهبحاصفلكيو،بضغلا
نمضتيضرألابدعولانألمتحيو.هدصقمغلبينأنودب
ةيضرألاناعنكتناكيتلا،ةيوامسلاناعنكبدعولاًاضيأ
.اهلًازمر

لِلىَبوُط«٦
ْ

لٱَوِعاَيِج
ْ

لٱَىلِإِشاَطِع
ْ

.»َنوُعَبْشُيْمَُّـهنَأل،ِّـِرب
٦٥:١٣و٥٥:١شإ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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زم(ةديدشلاقاوشألانعةيانك:شاطعلاوعايجلل
بارشلاوماعطلاىلإجايتحالانإ.)٦٣:١،٢و٤٣:١،٢
.هتدمتلاطاذإًايوقًاملأبِّـبسيو،هريغنمدشأ

،يحورلامهرقفبنورعشينيذلاىلع٣عيفمالكلاناك
لكنوقاتشيمهنأكانهركُذامىلعددعلااذهديزيو
نمةيلاخمهسفنأنوريامدنعو.ةيهلإلاةبهوملاىلإقايتشالا
»راربأللىبوط«حيسملالاقولف.هيلإنوقاتشيهللامامأربلا
ىبوط«لاقكلذلو،ةدوعوملاةكربلالاونلمدقتينمدجُوامل
عوجللضرعتييذلانأامكهنأل»ربلاىلإشاطعلاوعايجلل
ىلإشاطعلاوعايجلااذكه،امهريغ.يشبركتفيالشطعلاو
ةايحلاةمالعناروعشلاناذهو.ةيويندلارومألابنولابيالربلا
حورلانمةيناثاودلُونيذلايفالإنوكتاليتلاةيحورلا
.)٣:٣،٥وي(سدقلا

ايندلاةايحلاتايضتقمومولعلاىلإشاطعلاوعايجلانإ
عايجلانكلو،نوريثكعيفرلافرشلازارحإولاومألادشحو
.نوليلقربلاىلإشاطعلاو

:٥١شإ(هللاربلب،سومانلاربانهدوصقملاسيل:ربلا
ميلستلاوةسادقلاوةيبلقلاةنايدلانمضتيوهو)٩:٢٤ادو٥
.هللاةدارإلماتلا

املالإشاطعلاوعايجلانويعيفةميقال:نوعبشي
،ةيحورلاةايحلاتايضتقمبمهدعوكلذلو.مهيوريومهعبشي
.هنوجاتحيوهيلإنوقوتياوناكامماوعبشيل

.»َنوَُمحْرُيْمَُّـهنَأل،ِءاََمحُّرلِلىَبوُط«٧
٦:١٠بعو١:١٦يت٢و١١:٢٥رمو٦:١٤صو٤١:١زم
٢:١٣عيو

توكلميفةكرشمهلنيذللرخآفصواذه:ءامحرلل
ةيضرألاكلامملايفًابلاغنوحجنينيذلانإ.ديدجلاحيسملا
مهفةيوامسلاةكلمملاءاكرشامأو،نومقتنملاسأبلالهأمه
يفسانلانوكراشيو،ريغلانوبحينيذلانيكاسملاءامحرلا
ةيحورلاتاجايتحالابمهعمنورعشينيذلامهو،مهنازحأ
٤٧-٥:٤٤تمو١٦-٢٩:١١يأ(ةلاعفمهتمحرو.ةيدسجلاو
نمةرطقانتمحرو،هللابلقةمحرلاهذهردصمو)١٠:٤٢و
هيضرنوهعيطنلرشبلاوحنةمحرلانمهلعفنامو.اهرحب
.هعمهانلمعاننأكهبسحي

،اهبهللامهمحرياهبريغلانومحرييتلاةمحرلا:نومحرُي
الةرجأمهلنيقحتسمللنأل،ةرجألاليبسىلعسيل
،ًامئادنومحريمهو،ًاناجممهمحريومهبحيهللااف.ةمحر
رفغيالومحريالنملةمحرالو.ًابلاغسانلامهمحريو
.هيلإنيبنذملل

ألِلىَبوُط«٨
َ
لٱِءاَيِقْن

ْ
لَق
ْ

.»َهللاٱَنوُنِياَعُيْمَُّـهنَأل،ِب
٣:٢،٣وي١و١٣:١٢وك١و١٢:١٤بعو٢٤:٤و١٥:٢زم

نولصفنممهنألءايقنأمهنأدوهيلاىعَّـدا:بلقلاءايقنأ
ءايقنأاوسيلمهنكلو،ناثوألاةدابعباوسندتنيذلاممألانع
.)١١:٣٩ول(بلقلا

ةيسقطلاةراهطلانممظعأةراهطحيسملاءاكرشلنإ
دسجلالسغنعجتنتاليتلابلقلاةراهطىهو،ةيسنجلا

ةبوتلاةطساوببلقلاريهطتنعلب،ىسومةعيرشبسح
،٥:٢فأو٩:١٣،١٤بع(سدقلاحورلالعفوناميإلاو
ةعبسسرافويدامةكلمميفناكًاميدق.)٣:٩وي١و١
ًاهجوكلملااورينأمهدحومهلقحي،نوبَّـرقمصاخشأ
ةطاسبلانمضتتهذهبلقلاةواقنو.)١:١٤ريتسأ(هجول
اهلهأراكفأو.ءايرلاوشغلانمضتياهسكعو،قدصلاو
رظنيامنيببلقلاىلإرظنيهللاو.ةرهاطمهئدابمومهتاياغو
.)١٥:٧مص١(جراخلاىلإناسنإلا

هئاقدصأكهمامأنوفقيسيأ:هللانونياعيمهنأل
امكو.هيلإبرقلانولانيو،ًامامتهتافصنوكرديو،هئايفصأو
مهنكميالةيسقطلاةعيرشلابسحًاراهطأاوسيلنيذلانأ
رهاطلاريغبلقلااذكه،ضرألاىلعهللالكيهاولخدينأ
هترضحبعتمتيليوامسلاهلكيهلخدياللخادلانم
.ةيهلإلا

مظعأنمنييضرألاكولملاةرضحبلوثملاسانلابسحي
ىلإكولملاكلمةرضحيفنيذلاةمعننوكتمكف،ماعنإلا
.)٢٥:١٨لم٢(!دبألا

كولملامامأ؟هلمعيفًادهتجمًالجرتيأرأ«:ميكحلالاق
بحاصلاقو)٢٢:٢٩مأ(»عاعرلامامأفقيال.فقي
:٢٢ؤر(»مههابجىلعهمساو،ههجونورظنيمهو«ايؤرلا
يفنونياعيو)١:١٨فأ(انه»هللانونياعي«نوئدتبيمهف)٤
.)١٣:١٢وك١(»هجولًاهجو«دعبام

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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»َنْوَعْدُيِهللاٱَءاَنْبَأْمَُّـهنَأل،ِمَالَّـسلٱيِعِناَصِلىَبوُط«٩

حيسملاتوكلمنأدوهيلاَّـنظ:مالسلايعناصل
بصقنوزرحينيذلانأو،تاحوتفلاوبرحلاتوكلم
ىلعمهتايدعتببسبممألانمماقتنالاوداهجلايفقبسلا
ماركإلانإلوقيحيسملانكلو.ءازجريخنوزاجيليئارسإ
هيعناصللب،طقفمهلسيلو.مالسلاءيجملوهمظعألا
ةحلاصموتاموصخلادامخإيفمهدهجلكنولذبينيذلا
مالسلاليجنإبنورشبينيذلافكلذىلعو.نيمصاختملا
،مالسلاوعناصمهناسنإلاوهللانيبةحلاصملايفنودهتجيو
.ًاضعبمهضعبسانلاةحلاصملدادعتساةحلاصملاهذهنأل

،هللانونياعيبلقلاءايقتأنأانركذ:نوعديهللاءانبأ
هؤانبأمهمالسلاوعناصكلذكف.هترضحىلإنولخدييأ
،نيرقتحمنيلوهجمًاديبعديدجلاتوكلملايفاوسيلف.هتثروو
هلنوهباشممهنإو،هلمعاولمعمهنإمهنعلوقيهنأل
نوجيهينيذلانَمدالوأنذإف.هينباوعدينأنوقحتسمو
»نوعدي«هلوقو؟ةسينكلايفوتالئاعلانيبتاموصخلا
.هدالوأكةينالعمهبحرصيهنأىلإريشي

لِلىَبوُط«١٠
ْ

طَم
ْ

لٱِلْجَأْنِمَنيِدوُر
ْ

َهلَّـنَأل،ِّـِرب
ُ

َتوُكَلَمْم
.»ِتاَواَمَّـسلٱ
٣:١٤طب١و٢:١٢يت٢و٤:١٧وك٢

تاكرببعتمتتمهتمألكنأدوهيلارظتنا:نيدورطملل
امأو.ملظلانمةماتلاةاجنلانمضتتيتلاحيسملاتوكلم
نودورطملاو.ملاظملالُّمحتهبعشبيصننإلوقيفحيسملا
ةراتداهطضالاعقيدقو.مهتنايدببسبنودهطضملامهانه
ريشيحيسملالوقو.مهتايحىلعًاروطو،مهلامومهتيصىلع
،ةيضرألاكلامملافرشنمنيمورحمنونوكيهبعشنأىلإ
،مهيلعنوكتكلامملاهذهتاوقنإلبطقفكلذسيلو
نمسيلدرطلانأل.ىذأللةضرعونيضَغبمنونوكيو
.نايعألاوءاربكلانملب،ةبترلاوماقملايفمهلنيواسملا
اذهلةضرعمهتابيوطتلايفًاقباساوركذنيذلاعيمجو
ليجنإبنورشبينيذلامالسلاوعناصاميسالو،داهطضالا
.»نودهطضُيىوقتلابنوشيعينيذلا«لكفمالسلا

،ببسيألنيدورطملاحيسملابِّـوطيال:ربلالجأنم
هللامهتنامأوقحلابمهكسمتلجأنمنيدورطملالبنكل
نملب،لتقلادرجملًاديهشلتقنملكسيلف.مهتابجاولو
.قحلانيدلالجأللتق

جِّـيهنو،داهطضاللانسفنأضِّـرعننأحيسملاانفلكيال
داهطضالاانيلععقواذإهنإلوقيلب،انئادعأةمواقماهيلع
هبسحننأبجي،نييحيسمكشيعننأيفنودهتجمنحنو
.ةكرب

مهنأيأ)٣عيفامك(هانعمو:تاوامسلاتوكلممهل
لجألضرألاودورطمف،ءامسلاتوكلميفنيزَّـيممنونوكي
ملاظملااولمتحانيذلاو.ءامسلايفبيحرتلانوقليهللا
مظعأامف.نويقيقحنويحيسممهنأاونهربليجنإلالجأل
امو)اهنمةريخألااميسالو(حيسملاتابيوطتنيبقرفلا
حيسملامهدعوو،دجملاوةبلغلااوعَّـقوتدقف،دوهيلاهرظتنا
.ةغرافديعاومبهيعباتعدخيالحيسملاو.داهطضالاوراعلاب

َّـلُكْمُكْيَلَعاوُلاَقَوْمُكوُدَرَطَوْمُكُوَّـريَعاَذِإْمُكَلىَبوُط«١١
.»نيِبِذاَك،ِيلْجَأْنِم،ٍةَريِّـِرشٍةَمِلَك
٤:١٣،١٤طب١و٦:٢٢ول

مومعىلإهمالكحيسملاهَّـجوامدعب:مكلىبوط
اذهو.ًادرفًادرفهيعماسىلعقلطيكلذنإلاق،ذيمالتلا
يفدوصقموهفةريخألاةبيوطتلايفالإركذيملنإوحيرصتلا
لديهمالكو.نيعماسلالكىلعقلطيو،تابيوطتلالك
نودهطضملاو.رابتخالابكلذنوفرعيمهنأنمدبالهنأىلع
ةوبنلوقلااذهيفو.نينمؤملاريغدوهيلااوناكنولوألا
.دعوو

مكوعدو،مكنمعمسمىلعمكومتشيأ:مكوَّـريع
.نييحيسممكنوكلكلذلك.ةريرشوةنيهمباقلأب

ىواعدلامكيلعنوميقيمهنأيأ:ةريرشةملكلك
ةوبنتمتدقو.رشلاعاونألكمكيلإنوبسنيو،ةبذاكلا
نمعونقبيملذإ،ةسينكلاخيراتنمفرعُيامكحيسملا
.هبنويحيسملامُّهتاوالإرورشلا

نونمؤتمكنألو،يذيمالتمكنأليأ:نيبذاك،يلجأنم
عمو،ةلماعملاهذهاوعقوتتنأبجيف.هبدوعوملاحيسملاينأب
ىنعمو.اهايإمكلوبقيفنيبوطممكسفنأنوبسحتكلذ
اذإنيبوطمبسحنالو.قباسلاددعلايفامك»يلجأنم«
انكنإنكلو.)١٨-٣:١٣طب١(قاقحتسابسانلااندقتنا
.حيسملالجأنمبسُحيكلذفربلالجأنممالآلالمحتن
نوريثكقَّـدصمهملِحونيدَهطضملانييحيسملاربصدرجمبو
.ةيحيسملاةنايدلاةحصنيمواقملانم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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يفٌميِظَعْمُكَرْجَأَّـنَأل،اوُلَّـلََهتَواوُحَرْفِا«١٢ ،ِتاَواَمَّـسلٱِ
»مُكَلْبَقَنيِذَّـلٱَءاَيِبْنَألٱاوُدَرَطاَذَكٰهْمَُّـهنِإَف
٤:١٣طب١و١:٢عيو٥:٣ورو٥:٤١عأو٦:٢٣ول
٧:٥٢عأو٢٣:٣٤،٣٧تمو٩:٢٦حنو٣٦:١٦خأ٢و
٢:١٥ست١و

،١١عيفليقامىلعًانيبماحصنددعلااذهنمضتي
لب،طقفربصلابلامتحالاونزحلابجوتستالمهتاقيضف
.كلذبمهرمأيحيسملانأل،للهتلاوحرفلابجوتست

نمًالدبحرفلاتاجردىصقأىلعةلالد:اوللهت
هذهو.هذهكةلماعمنمًاعبطجتنتيتلاةبآكلاوفوخلا
.مهتاقيضيفًافولأتعَّـجشتاملكلا

ًاببستسيلاهتاذبتاداهطضالانإ:ميظعمكرجأنأل
هذهىَّـمسُتو،كلذببستاهبدوعوملااهتجيتننكلو،حرفلل
لباقيحبراهنأكنكلو،اهوقحتسامهنأكسيل،ًارجأةجيتنلا
.هورسخام

ناكمضرألانأل،كانهباوثلارثكأنإ:ءامسلايف
اذههلوقو.ءازجلاريخلحمفءامسلاامأو.قيضلاوبعتلا
لب،املبقتسميفىطعُيسرجألااذهنأىلعرصتقيال
ةمالعهترضحيفو،ميظعلاكلملاراديفىطعُيهنأنيبي
ليزجلارجألاببسبمهتاقيضيفاوحرفينأبجيف.هاضرل
هنأرهظيةمظعلابهفصونمو.مهلجألظوفحملاومهلَّـنيعملا
.ًادجمهقاقحتساومهتاقيضقوفي

ملنيذلادوهيلامهانهنودراطلا:اودرطاذكهمهنإف
.اونمؤي

دوهيلاعيمجباونءالؤهناك:مكلبقنيذلاءايبنألا
-١١:٣٥بع(تاقيضلاهذهسفناولمتحادقو،ءايقتألا

ءافلخديدجلادهعلاينمؤمحيسملالعجاذههلوقبو.)٣٨
يوقيءيشالو.مهتازاجمومهمالآيفميدقلادهعلاءايبنأ
نأو،ءايربأمهنأبمهروعشالإداهطضالاتقونينمؤملا
اذهلعجدقو.مهيزعييذلاوههنأو،مهعمحيسملا
اولصحامف.توملاومالآلاىلعنورصتنيًافولأعيجشتلا
سانلاانددهيامنيحانعجشينأبجييضاملايفهيلع
.تاداهطضالاب

لبلسرلاوءايبنألامالآلايفنوكراشينييحيسملانإ
.اهبرشيتلاسأكلانمنوبرشيمهنأل،هسفنحيسملا

لِمْمُتْنَأ«١٣
ْ

ملٱَدَسَفْنِإْنِكٰلَو،ِضْرَألٱُح
ْ
لِ
ْ

اَذاَمِبَفُح
يشِلُدْعَبُحُلْصَيَال؟ُحَّـلَمُي

طُيْنَألَّـالِإ،ٍءَْ
ْ

َساَدُيَوًاجِراَخَحَر
.»ِساَّـنلٱَنِم
١٤:٣٤،٣٥ولو٩:٥٠رم

.ملاعلابهذيمالتةقالعانهحيسملانيبي

متنأ.طقفلسرلاسيلوًامومعيذيمالتيأ:متنأ
وأمكتاوذءاقلتنمسيلهيلعمتنأامف.يبنونمؤتنيذلا
.مكيفةلماعلايتوقنمنكلو،مكماظننم

نأك،نآلالبلبقتسملايفسيلكلذ:ضرألاحلم
ةراشإاذهيفنأدبالو.أدبدقهعابتأوملاعلانيبلاصفنالا
.لبقتسملايفهتسينكريثأتىلإ

هنأ)٢(و.هبماعطلابيطيهنأ)١(:ناتدئافحلمللو
رثكألابانهدوصقملاو.داسفلالباقوهامداسفلانمظفحي
بهتيتلاةسينكلاريثأتةهجنمنينثالادصقحصيو،ةيناثلا
لكيّقرتو،ًاديدجًاقنورملعلايطعتف،تَّـلحامثيحلامجلا
ىلإسانلاليمفيقوتاهلريثأتلضفأو.سانلالامعأ
حلملاةعفنمنمهاندهاشامو.داسفلاةيواهيفطوقسلا
.ملاعلايفةسينكللىمظعلاةدئافلاىلعليلدهيلإانجايتحاو
ملاعلايفةسينكلانوكتنأطرشبالإهيبشتلااذهحصيالو
.هطلاخيملامًائيشماعطلاديفيالحلملانإف،هعفنل

نأىلعددعلااذهنملوألاءزجلاينُب:دسفنإنكلو
ضرفىلعيناثلاءزجلاو.هنمةدوصقملاةدئافلابحلملاموقي
نإ«هلوقيفو.كلذةجيتنركذعم،اذهثودحمدع
نكلو.دسفيالصلاخلاحلملانأل،عقاولاريغضرف»دسف
حلملانأىلع.ركذامكةجيتنلانوكتدسفهنأحصول
هبشتداومبًاطولخمنوكيامًاريثكضرألاهجوىلععومجملا
اهنأكداوملاكلتتيقبةبوطرلابحلملاباذاذإف،ةئيهلايفحلملا
بترتيامهيبشتلااذهرِهظُيو.اهلةحولمالنكلو،حلملا
.داسفلانممهلوحنمظفحبنينمؤملامايقمدعىلع

ظفحياذامو؟هماقمموقتىرخأةداميأف؟حلمُياذامب
باوجلاحوضولو؟داسفلانمهتحولمدقفيذلاحلملاكلذ
وملعملضدقهنأاذههلاؤسنومضمف،حيسملاهركذيمل
ضهنُيلاذهلاق؟مهيدهييذلااذنمف،هودشرموبعشلا

.)٦-٦:١بع(اولضيالئلاورهسيلهذيمالترئامض

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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ضعبوأةسينكلافقوتتامدنع:ًاجراخحرطُي
الاهدوجونمهللاهدارأيذلاريثأتلارثؤتنأنعاهئاضعأ
.ًاضيأسانلاءاردزاعوضوملب،طقفعفنالبنوكت

لٱُروُنْمُتْنَأ«١٤
ْ

ُختْنَأُنِكْمُيَالِ.َملاَع
ْ
ٌةَعوُضْوَمٌةَنيِدَمىَف

»ٍلَبَجَىلَع
.٢:١٥يفو٤:١٨مأ

رثؤي.ةسينكلاةفيظونايبلناثهيبشتاذه:رونمتنأ
،حلملانممظعأةكربوهو.ًايجراخرونلارثؤيو،ًايلخادحلملا
،ًاملعملاعلاحنمتاهنألرونةسينكلاف.ةسادقلاوقحلللثمو
نماهروندمتستو،ةيحورلاةلاهجلاقزمتو،ةلالضلايفنتو
هسكعيوسمشلانمهروندمتسييذلارمقلاهبشتفهللا
ةملكبكسمتتاهنألًارونثعبتو)١:١٧عي(ضرألاىلإ
طب١و٢:١٥،١٦يفو١١٩:١٠٥،١٣٠زم(رونيهيتلاةايحلا
يقيقحلارونلاامأو.اهتودقواهميلعتبًارونلسرتو.)١:١٩
فأ(هرونءاكرشنويحيسملاو.)٨:١٢و١:٩وي(حيسملاوهف
دارفأىلعو،اهرسأبةسينكلاىلعمالكلااذهقلطيف)٥:٨
ىلعف.ًارهاظنكيملامرونلاعفنيالو.نييحيسملا
كلذىريلملاعللمهتودقومهريثأتاورهظُينأنييحيسملا
نإحلملاعفننمرثكأاهروننمعفنالفالإو،ديفتسيو
.دسف

نوكتنأهللادصق:لبجىلعةعوضومةنيدم
ةرانماهنأل،لبجىلعةنيدمةلزنمبملاعلاخيراتيفهتسينك
.ةميظعلاملاعلا

َحتُهَنوُعَضَيَوًاجاَِرسَنوُدِقوُيَالَو«١٥
ْ

ملٱَت
ْ
َىلَعْلَب،ِلاَيْكِ

ملٱ
ِجلُءِيضُيَفِةَراَنَْ

َ
يفَنيِذَّـلٱِعيِم لٱِ

ْ
»ِتْيَب

.١١:٣٣و٨:١٦ولو٤:٢١رم

هتءاضإو.هنمةدئافالفالإوىرُينأجارسلانمدصقلا
امحيسملاذيمالتءافخإكلذكف،ثبعلايكمتحتهعضوو
يهلإلاملعلارشنةطساواونوكينأدصقهللانأل،هنمهولبق
.ملاعلل

لَف«١٦
ْ
ُمُكَلاَمْعَأاْوَرَيْيَكِل،ِساَّـنلٱَماَّـدُقاَذَكٰهْمُكُروُنْئِضُي

حلٱ
ْ

يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأاوُدِّـجَمُيَو،َةَنََس »ِتاَواَمَّـسلٱِ
١٤:٢٥وك١و١٥:٨ويو٢:١٢طب١

ملظملاملاعلااذهيفقحلاروننويحيسملاذختينأبجي
مهفارتعابسانللاوئيضيفمهتويبيفجُّرسلاسانلاذختيامك
.مهلئاضفو

.مهنعةيفخالمهنويعمامأيأ:سانلامادق

الًارهاظنسحلامكلمعنوكيليأ:مكلامعأاورييكل
نيبراعلانممهتيصاوظفحينأنوروبجمنويحيسملاف.ًايفخ
.سانلا

فدهكسيلكلذبمهفدهنوكينأبجي:اودجميو
يأ،مهبهللادجمتينألب،سانلامهحدمينأنييسيرفلا
رينملاتيبلايفف.هقئالخنيبهدمحوهتفرعماورشنينأ
ةرماعلاةنيدملايفو،تيبلابحاصللبءاوضأللدجملاسيل
.ينابلللبءاّنبللدجملاسيل

هتطساوبيذلاديحولاهللانباحيسملاانملعي:مكابأ
ةرملايههذهو.انابأهللاوعدننأهللاءانبأانرصهدحو
ةالصلابانتقثيوقيوهف،ميلعتلااذهمَّـلعاهيفيتلاىلوألا
.هتعاطيفانطشنيو

اَم.َءاَيِبْنَألٱِوَأَسوُماَّـنلٱَضُقْنَألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال«١٧
.»َلِّـمَكُألْلَبَضُقْنَألُتْئِج
.٣:٢٤لغو١٠:٤و٣:٣١ور

سومانلابهتقالعهيلياموددعلااذهيفحيسملارهظأ
ام:لئاسلاؤسبواجيهنأكو.ميدقلادهعلابيأ،ءايبنألاو
هبرمأامله؟هللااهبدجمتييتلاةحلاصلالامعألايه
؟ديدجلادهعلاهبرمأياموهميدقلادهعلا

ةديدجدعاوقبتريحيسملانأضعبلامعز:اونظتال
ررحتلانوريثكلاعقوتف.ةقيتعلايغليولامعألاوداقتعالل
الوكلذاوعقوتتال:لاقف،سومانلاةعاطبوجونم
هيفاملكظفحيلملاعلاىلإيحيسملانيدلاىتأدق.اوفاخت
.هترئادعسويوحالصلانم

٣:٢ويهللانمملعمكينعأ:تئجينإ

.لطبُأوأيغلُأليأ:ضقنأل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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الهميلاعتلكوهو،ىسومسومانيأ:سومانلا
.طقفهزومر

ميدقلادهعلاةبتكلكدصقهنأحجَّـرملا:ءايبنألاوأ
ناتاهو.مهدحوةلقتسملاثداوحلاباوأبنأنيذلاال،نيمهلملا
نلعملاهللامالكلكنانمضتت»ءايبنألاوسومانلا«ناتملكلا
رخآلنلعأامىلإًالوأىسوملنلعأاممسانلليحولاب
.ًاريخأءايبنألا

لطبأو،مهديلاقتبسومانلانويسيرفلالطبأدقل
ملف،مهيلإىحوأاممهراكنإبءايبنألالاوقأنويقودصلا
.سومانللةعاطلابالإاوفرتعي

)١٦:٢٨وي(دسجتلليئيجمناكءاوسيأ:تئجام
.)٣:٢وي(ميلعتللمأ

.ةيطخلاالإًائيشحيسملاضقنيملف:ضقنأل

عيطينأتناكهتياغنأل،هلاعفأوهمالكب:لمكأللب
سومانلانأدصقيملف.هنمدوصقملاممتيوسومانلا
هميلعتبكلذو،لمكيملامهلعفبممتيلءاجهنإلب،صقان
لقيالسومانلارابتعانإلاقف،انعهتوموهتعاطوهلاثمو
اذهو.ةعاطلالضفأوماركإلامظعأهلىقبيلب،هتوكلميف
كلذلهنإو،لازدقميدقلادهعلانإمهضعبهلاقامضقاني
نأنيفَّـلكماوسيلمهنإو،نييحيسملاناميإروتسدسيل
هضعبطقسنإف،دحاوباتكسدقملاباتكلاف.هوعيطي

حيسملالمكدقو.لكلاتبثضعبلاتبثاذإو،هلكطقس
:رومأةسمخبسومانلا

هزومرلكهميمتتيناثلاو)٤:٤لغ(هلهتعاطلوألا
يذلاسومانلاصاصقنمانايإهؤادفثلاثلاو،هتاوبنو
لضفأسومانلالمكأكلذبهنإف،هتنعلنموهانفلاخ
»تومتئطختيتلاسفنلا«نإلوقيسومانلانأل،ليمكت
هحيضوتوهايإهريسفتعبارلاو.ةمثألالدبحيسملاتامف
بولقىلعهبتكيهنإسماخلاو.يحورلاهانعمراهظإو
ليمكتىلعًارصتقمتأيملو.هوعيطيلةمعنلامهبهيوسانلا
يتلاميلاعتلانمهيلعديزاملكهنملازألب،سومانلا
.اهلطبأ

حلٱِّـينِإَف«١٨
ْ

ُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلٱَلوُزَتْنَأَىلِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ىَّـتَحِسوُماَّـنلٱَنِمٌةَدِحاَوٌةَطْقُنْوَأٌدِحاَوٌفْرَحُلوُزَيَال

لٱَنوُكَي
ْ

.»ُّلُك
١٦:١٧ول

.ريغتلانعهَّـزنملاهللاةدارإنالعإهنألريغتيالسومانلا
.لاحمهضقننألسومانلاضقنينأحيسملادصقنكيملف

»نيمآ«ينانويلالصألايفةملكلاهذهىنعمو:قحلا
تانعللاوتاكربلاوةالصلاةمتاخيفةلمعتسملاىهو
.اهلًاتيبثتةينيدلاتانالعإلارئاسوروذنلاو

ايمكللوقأ،ناسنإلانباوهللانباانأ:مكللوقأ
.يذيمالت

ىلإسومانلايغليالنذإ:خلاءامسلالوزتنأىلإ
.نوكلامادامموديف،نوكلانيوكتنمءزجهنألدبألا
،رييغتلاناكمإمدعىلعلديدوهيلانيبلثممالكلااذهو
،دعباميفنالوزتضرألاوءامسلانأهانعمسيلو
ىلإحيملتىندأانهسيلو.ًاضيأسومانلالوزيامهلاوزبو
نمتبثأتاقولخملانمٌءيشنكيملذإلب،ءيشلكةياهن
.رييغتلامدعلًالاثمحيسملاهذَّـختا،نوكلاماظن

نمةراعتسمةرابع:ةدحاوةطقنوأدحاوفرح
ءيشسومانلانملطبيالهنأينعت،ةباتكلاتاحلطصم
»اتوي«يهًافرحانهةمجرتملاةملكلاو.هتياغلمكتنألبق
رغصأىهو،ةيبرعلايف»ءاي«ويناربعلايف»دوي«وينانويلايف
.ةيناربعلاوةينانويلاةغللافورح

لوزينأنكميالف.هنمءزجىقبييأ:سومانلانم
اذإف.قحلاوحورلابمتدقنوكينأنودبسومانلافرح
تاريخلالظوًازمرهرابتعابيسقطلاسومانلاىلإانرظن
نمءزجهنألفهرهوجامأو.حيسملابلازهنأانيأر،ةديتعلا
املاوزف.)١:٢٥طب١(ءامسلايفدبألاىلإموديهللامالك
دنعراهزألاومعاربلالاوزهبشيسومانلانملازهنأودبي
.روهزلالحملحيورمثلالمكي

لكوهبدعواملكًالعفمتيىتح:لكلانوكيىتح
ناعماهطقنوةباتكلافورحلسيلو.هيلإزومرلاتراشأام
ماظنكىقبيسهلكسومانلانكلو،هدرفمباهنملكمتيل

.هدصاقملكلمكتىتح

دصقعمةيوقلالاوقألاهذهقفَّـتتفيك:لئُسنإو
باوجلاف؟يسقطلاسومانلاموسرلطبيهئيجمبهنأحيسملا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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ةيتقولاثداوحلاضعبنمضتيديحولايهلإلاسومانلانإ
ءزجلاةلازإف.اهتياغتمتامدعباهليزينأهللادصق
نأامك،سومانلالكمامتإليرورضسومانلانميسقطلا
لوسرلاو.هيفّنيعملانيدلاءافيإدنعيرورضكصلالاطبإ
نييناربعيفيسقطلاسومانلاعوسيليمكتةيفيكحضوأ
انيقينأمالكلااذهبحيسملادصقو.١٠و٨و٧تاحاحصأ
نوفلكمنييحيسملانأكلذنمجتنتسننأيفةلالضلانم
يفحيسملاَّـرسفدقو.اهنمءزجوأةيدوهيلاةعيرشلاةعاطب
هذهحوروهام٦،٧يحاحصأوحاحصألااذهةيقب
نأمَّـلعكلذبو.سانلانظاممعسوأيهمكو،ةعيرشلا

ةطقنوفرحلكىنعمرهظُتنأبجييحيسملكةايح
.اهنم

لٱِهِذٰهىَدْحِإَضَقَنْنَمَف«١٩
ْ

َمَّـلَعَوىَرْغُّصلٱاَياَصَو
يفَرَغْصَأىَعْدُي،اَذَكٰهَساَّـنلٱ ْنَماَّـمَأَو.ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَمِ
يفًاميِظَعىَعْدُياَذٰهَف،َمَّـلَعَوَلِمَع .»ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَمِ
٢:١٠عي

انهةراشإلامظعمو.لطبأوأىغلأيأ:ضقننمف
يفروصقىلإريشيالف)٢:١٠عيرظنا(سومانلاحورىلإ

ىلإلب،عيمجلاهفلاخيذلا،يقالخألاهللاسومانظفح
.هنماوفعُأمهنأةَّـجُحبًادمعهايإمهتفلاخم

سانلارابتعايفوأ،اهتاذيفةميقلقألاينعأ:ىرغصلا
.اهتعاطسانلاىلعبجوسومانلانمءزجاهنألو.اهل
.)٢:١٠عي(لكلايفأطخأدقنوكيًادمعاهفلاخنمو

رغصأاوبسحو،ىرغصوىربكىلإاياصولادوهيلاَّـمسق
الو)٢٢:٦،٧ثت(رويطلاشاشعأبةقلعتملاةيصولالكلا
سومانلاىلإلب،هذهكةيصوىلإانهرشيملحيسملانأكش
السانلااهبسحييتلاتاوهشلاوراكفألاحبكىلإويقالخألا

رابتعالااهلاهدحويتلالامعألاعمةلباقملاباهتحتلئاط
الف،هللاينيعيفىرغصتسيلاياطخلاهذهو.مهدنع
.هاضرنولانيونويحيسملااهبكترينأنكمي

اوفختسيلهتردقبوأهلاوقأب:اذكهسانلاملعو
.ًايئزجوأًايلكسومانلاب

حيسملاتوكلميفيأ:تاوامسلاتوكلميفرغصأ
طحنيسومانلانمةيصورغصأهكرتبناسنإلانأل،ديدجلا
نزحلاعوضومريصيو،توكلملاكلذيفةجردىندأىلإ

ناكاذإتوكلملانمدبألاىلإيناجلادرطيالو.ةقفشلاو
سومانلامِّـركُمف.هتيانجنعباتاذإوأ،ًادمعسيلهيدعت
.ناهمُهنيهموليجنإلانمٌمَّـركم

،لمعلابةفرعملانرقينموهلضفألا:ملعولمعنم
دنعًاميظعربتعياذهف.حيحصلاميلعتلابيفتكيالو
ناتللاناتميظعلاناتطساولاامهلمعلاوملعلاف.حيسملا
.ملاعلاحالصإلهللاامهنَّـيع

لٱَىلَعْمُكُّرِبْدِزَيَْملْنِإْمُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأِّـينِإَف«٢٠
ْ

ِةَبَتَك
لٱَو
ْ

.»ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَماوُلُخْدَتْنَلَنيِّـيِسيِّـرَف
١٠:٣و٩:٣١،٣٢ور

ربلاف،لبجلاىلعحيسملاةظعوملكوهةيآلاهذهحرش
ةبتكلاربًاريثكقوفيديدجلاماظنلاباحصأنمبولطملا
سومانلافرحظفحبسانلااومزلأنيذلا،نييسيرفلاو
اهيفاوأطخأاياضقعستيفكلذبحرصدقو.هحوراوسنو
،قالطلاو،انزلاو،لتقلا:يهو،ىسومسومانمهحرشب
،ةالصلاو،ةقدَّـصلاو،ةصلاخلاةبحملاو،ماقتنالاو،مَسقلاو
.موصلاو

ةدارإنلعييذلاهللانباينإرابتعابيأ:لوقأينإف
.ًارقومًاتباثهلوقلعجيلاذهلاق.بآلا

الف،هللاينيعيفًايفاكسيلسانلاىقتأَّـربنإ:دزي
بجيلب،انلجذومنكاذهكربباحصأىلإرظنننأبجي
نأدوهيلانمنوريثكلاعقوت.مهاوقتىلعاناوقتديزتنأ
ماظنلايفمهفلكيهنأيأ،كلذفالخحيسملانماوعمسي
بولطملاربلانايبو.ًاقباسمهؤاسؤرمهفلكامملقأبديدجلا
حورلاببلقلاناتخو،يدوهيلاوهءافخلايفيدوهيلا«:وه
نملبسانلانمسيلهحدميذلا.ناتخلاوهباتكلابال
.)٢:٢٩ةيمور(»هللا

املكوهو،لمعلاوداقتعالانوناقوهربلا:مكَّـرب
.هيضريلهبناسنإلاهللافلكي

هوظفاحو،سومانلاوملعممه:نويسيرفلاوةبتكلا
مهربتعيناكنيذلانويحورلابعشلاودشرمو،ظفحلالك
ملاذإ«هنأدوهيلانيبلوقلاعاشىتح،رشبلاسدقأسانلا
امهدحأنوكينأنمدبالفنيصخشىوسءامسلالخدي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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دعبو،سومانلانوبتكيمهرمألوأيفةبتكلاناكو.»ًايسيرف
.نييسيرفلاةعيشنممهو.هيرسفماوراصكلذ

ىدحإضقننمف«هلوقىلعاذهيفديزي:اولخدتنل
يفرغصأىعدُي،اذكهسانلاملعوىرغصلااياصولاهذه
.ًادبأهلخدينلو)١٩ع(»تاوامسلاتوكلم

لِلَليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَسْدَق«٢١
ْ

َلَتَقْنَمَو،ْلُتْقَتَال:ِءاَمَدُق
حلٱَبِجْوَتْسُمُنوُكَي

ْ
.ِ»مُْك

٥:١٧ثتو٢٠:١٣رخ

ةبتكلامكيملعمنمهعمسمتدوعتيأ:متعمسدق
.نييسيرفلاو

ديىلعسومانلااولبقنيذلاةمألاءابآمه:ءامدقلل
ةبتكلاهيلعحلطصااميأ»ءامدقللليق«و.ىسوم
.ةعيرشلانمًائيشمهسابتقادنعنويسيرفلاو

لوقو.)٢٠:١٣رخ(ةسداسلاةيصولاهذه:لتقتال
فالتخاالف.هانعماوريغدقفهورسفمامأو،َّـريغتيملىسوم
.حيسملاوىسومنيب

ىلإهوفاضأامنويسيرفلاوةبتكلاحرشاذه:لتقنمو
ًالعفلتقييذلانأبةيصولااورسفو،هنمءزجهنأكلصألا
.ةيصولامكحةرئاداوقَّـيضف،مكحلابجوتسملاوه

،ةيصولاهذهفلاخينمباقعاذه:مكحلابجوتسم
.يتآلايفمأملاعلااذهيفهنوكنعرظنلاّضغب

ِهيِخَأَىلَعُبَضْغَيْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو«٢٢
حلٱَبِجْوَتْسُمُنوُكَيًالِطاَب

ْ
ُنوُكَياَقَر:ِهيِخَألَلاَقْنَمَوِ،مُْك

ملٱَبِجْوَتْسُم
ِراَنَبِجْوَتْسُمُنوُكَيُقَْمحَأاَي:َلاَقْنَمَو،ِعَمْجَْ

.»َمَّـنَهَج
٣:١٥ويو٥:١٧ثتو٢٠:١٣رخ

ةيصولاهذهيفنييسيرفلاميلعتحيسملاركذنأدعب
يفلتقلااودّيقمهنإف،مهحرشنمعسوأًاحرشاهحرش
لمعلاحيسملاربتعيملو.ًادمعويلعفلالتقلاهنأبمهحرش
تببسيتلاةريرشلااياونلاًاضيأوهلب،ًالتقطقفيجراخلا
،لتقلاىلإدوقيبلقلايفىبرتييذلاضغبلانألو.كلذ

هبشييلخادلالاعفنالاهللادنعف.مكحلااذهتحتلخديو
.يجراخلالمعلا

ال«ىسوملوقبهلوقةنراقمدصقيال:لوقأفانأامأو
ةيصولاىنعمدَّـيقيذلاةبتكلاحرشبهتنراقملب»لتقت
.ًالعفوًادمعلتقلاب

مهعيمجومدآنمعيمجلانأل،رشبلادحأيأ:هيخأىلع
مهلماعنوانتوخإسانلاعيمجربتعننأبجيف.هللاةقيلخ
.كلذك

نونادُي،ًالعفوًادمعلتقلاىلعسانلانادُيامك:ًالطاب
انحويلاقامك.لتقلاىلإمهدوقتيتلاةريرشلامهاياونىلع
:٣وي١(»سفنلتاقوهفهاخأضغبينملك«لوسرلا

دهاشيامدنعبضغينمنيديالسدقملاباتكلاو.)١٥
ىلعبضغلانوكينأطرشب)٤:٢٦فأ(ًاريرشًالمع
»مكحلاب«انهةمجرتملاةملكلاو.لماعلاىلعاممرثكألمعلا
ءاضعأةعبسنمةفلؤمىهودوهيلامكاحمرغصأىلإريشت
.)١٦:١٨ثت(

ركذو،ضغبلالاعفناىلعمكحلاًالوأحيسملاركذ:اقر
،غرافوألطاب»اقر«ىنعمف.ضغبلامالكىلعمكحلاانه
ةمالعيهف،رييعتلاوةميتشللمهدنعتناكةملكيهو
مامأصقرنيحدوادلاكيمتَّـريعاهب.راقتحالاوبضغلا
.)ينانويلاويناربعلالصألارظنا(.)٦:٢٠مص٢(توباتلا

وحنةيناسنإلاوةقرلاوفطللابرمأتةيحيسملانأىرنف
.اياصولاعيمجةصالخيهةبحملانأملعتو،عيمجلا

ينيعبسلاعمجملاىلإةراشإللًابلاغلمعتسُي:عمجملا
يذلابنذلااذهف.دوهيلادنععمجممظعأوهيذلا
اذهمكحًابجوتسمحيسملاهبسحينويسيرفلاهبفختسي
نيمتاشلابقاعيهللانأكلذنمملعتنف.ريبكلاسلجملا
.)١٢:٣٦تم(

بضغلاوراقتحالللمعتستةملكلاهذه:قمحأاي
لوخدنمنوراهوىسومعنُماهلامعتسابو،رشلابماهتالاو
يناربعلالصألارظنا(.)٢٠:١٠دع(داعيملاضرأ
.)ينانويلاو

وأ،ةرخآلايفباقعلارادامإانهمنهجبدارملا:منهجران
ثيحاهنميبرغلابونجلاىلعوميلشروأبرقمونهيداو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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شي(لكيهلاخاسوأونيبنذملاثثجقرحتنأةداعلاترج
،ًامئادةمرطضمنارينلاتناككانهف.)٧:٣١رإو١٨:١٦
تمدقيداولااذهيفو.يدبألاباذعللًازمرتناكف
راصكلذدعبو.)١٦:٣لم٢(»كولوم«هلإلاىلإحئابذلا
.ةنيدملاراذقألكءاقلإناكم

نأًاضيأديفتلب،ًالعفلتقلايفرصحنتالةيصولاهذه
ةملكبظُّفلتلاو.صاصقلابجوتسيلتقوهضغبلاركف
نأيضتقيًابنذنطابلايفدقحلاىلعلدتيتلا»اقر«لثم
اي«هريغلدحألاقامبرو.سلاجملامظعأيفهبكترمبقاعي
.منهجباذعهيلعبجوفديدشلابضغلالاعفناب»قمحأ
اذهىلعو.هبلقةلاحبسحبعونتيناسنإلامثإنأةجيتنلاو
ةثالثلاهذهو.لبقتسملايفوانهصاصقلابجوتسيسايقلا
تسيل»قمحأواقر«يتملكلامعتساو»خألاىلعبضغلا«
نمعونأةثالثبجوتستةيطخلانمعاونأةثالثنعةيانك
ةراشإيهلب،»منهجرانو«»عمجملاو«»مكحلا«صاصقلا
ينيعيفاهعيمجيتلا،اهتوقيفةفلتخملاسفنلاتالاعفناىلإ
ةيضرعاياطخنيبانهزييمتالف.توملابجوتستهللا
يفةتيمماياطخلالكنأل،ضعبلامعزيامكةتيمماياطخو
.هللاينيع

درجمالبلقلالاوحأاذههلوقبدصقحيسملانوكامأو
ةبتكلاىلإمالكلااذهلثمههيجوتنمرهظيف،مفلابقطنلا
كلذلثمسلوبهيجوتنمو)٢٣:١٧،١٩تم(نييسيرفلاو
.)١٥:٣٦وك١(دحلملاىلإ

ملٱَىلِإَكَناَبْرُقَتْمَّـدَقْنِإَف«٢٣
َّـنَأَتْرَّـكَذَتَكاَنُهَوِ،حَبْذَْ

.»َكْيَلَعًائْيَشَكيِخَأل
٢٣:١٩و٨:٤تم

تابجاولانممدقتامةجيتنبددعلااذهيفحيسملاىتأ
بئاغلاريمضنمتفتلاو.ةسداسلاةيصولايفةنمضتملا
.نيعماسلايفًاريثأتدشأهمالكلعجيل،بطاخملاريمضىلإ
ةيلخادلاناسنإلافطاوعيعارتةيصولاهذهنأنيبتدقف
يفًالاحنومصاختملاحلاصتينأبجيف،ةفيفطلاهتاملكو
لكةحلاصملاقبستنأبجيو.نأشلاتاذتافالتخالالك
.هذهلوبقلمزالطرشكلتنأل،ةيجراخلاةينيدلاتابجاولا
بوجوو،نيرخآلاىلعبضغلارطخنيبيمالكلااذهو
.سانلانمانريغبولقنموانبولقنمهتلازإيفداهتجالا

تأدتباوحبذملاىلإتلصواذإيأ:كنابرقتمدقنإف
.كنابرقمدقت

اهلامعتسابوجوىلعانهحبذملاةملكلدتال:حبذملا
قلعتمانهمالكلانأل،ةيحيسملاةدابعلانعريبعتلايف
مهبطاخنيذلانأل،ةيدوهيسوقطىلإالإريشتالو.دوهيلاب

يفىرجتةثداحمهمامأصَّـخشف،ًادوهياوناكتقولاكلذيف
.مهلكيه

اذكه.ًالبقهلابىلعرطخيملكلذنأك:تركذتكانهو
هنعلفغامركذتيةلوبقمةدابعميدقتلهبلقءيهينملك
.تابجاولانم

ءيشكلناكنإهيفلاقُيال:كيلعًائيشكيخألنإ
سقرمةراشبيفنأشلااذهيفمالكلاءاجو،كيخأىلع
.ًاقحكيخأوأكبحاصىنعمبانه»كيخأ«ةملكو١١:٢٥
الأبجي،ءيشبانيخأىلإانأسأاننأانريمضانيلعدهشاذإف
املكلعفننأبجيلب،انبتاعيووهيتأيىتحرخأتن
ةَّـينبموةلطابانيلعانيخأىوعدتناكنإف.ريمضلاهبانرمأي
،اذهنظلاءوسةلازإيفدهتجننأبجي،نظلاىلع
.هلةيبلقةضغبيقبنالو،هعمحلطصنو

ملٱَماَّـدُقَكَناَبْرُقَكاَنُهْكُرْتٱَف«٢٤
ًالَّـوَأْبَهْذٱَوِ،حَبْذَْ

.»َكَناَبْرُقْمِّـدَقَوَلاَعَتٍذِئَنيِحَو،َكيِخَأَعَمْحِلَطْصٱ
٣:٧طب١و٥:١٣و٢:٨يت١و٤٢:٨يأ

يفهمدقتنأكعسويففكنابرقميدقتنعترخأتاذإ
ةصرفكلنوكيالامبرفةحلاصملاترَّـخأاذإامأو،رخآتقو
.كلذدعباهئارجإل

،حبذملاىلعمدقُيناكاملكمسالااذهبيمس:كنابرق
.ركشللةمدقتمأةرافكللةحيبذناكءاوس

حيسملارصتقيالو.هللامادقًاضيأينعيو:حبذملامادق
لب،ًامامتهذهلثمتثدحاذإانيلعبجيامىلعانه
بعصأيفولوانتوخإعمةحلاصملايرجننأانديري
.لاوحألا

عميحيسملاحلطصينأبوجواذهانملعينأدبالو
لكىلإوأ)ينابرلاءاشعلا(برلاةدئامىلإيتأياملبقهيخأ
ةضوفرمبضغلابةمدقتملاةدابعلانأل،ةينيدلاتادابعلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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ملاذإةدابعلاكرتزوجيهنأدوصقملاسيلو.)٢:٨يت1(
.ةيطخىلعةيطخفيضيكلذنأل،اهبقئالحوردجوي
مهنيبفالخثدحنإةسينكلاروضحنعضعبلاعنتمي
مهوحلاصينأكلذلدبمهيلعبجيف.ةوخإلاضعبنيبو
.ةدابعلاىلعاورباثيوًالاح

.ةحلاصملاءارجإللب،ةدابعلاكرتدصقبسيل:بهذا
نألبكيلإكيخأءيجمعقوتتالأنمضتي»بهذا«هلوقو
.تنأكلذأدبت

املكلذباو،اهحنمبوأةحماسملابلطبامإ:حلطصا
تسلتخادقتنكنإف.فالتخالاببسةلازإلكتقاطيف
دقتنكنإو،هِفوأءيشبهلًانيدمتنكنإو،هلهَّـدُرفهقح
ًامهوتمناكنإو.نارفغلابلطاوكبنذبِفرتعاهتمتش
ردكلُزيملاملبقُتالةالصلانأل،مهولاةلازإيفدهتجاف
.ةالصلامثًالوأهذهءارجإبجيف.ةحلاصملاببلقلا

الف،دباعلالاححيلصتةدابعلايفةدوصقملارومألانم
ةدابعلابىضريالو،هيخأىلإءيسملانابرقهللادنعلبقُي
ضغبلاودسحلاف.ةبحملاوةعادولاحوربمدقتملامةيجراخلا
نحنوهللادبعننأثبعلانمف،اننيبارقلضفأنادسفي
ىلإنورظنينويسيرفلاناك.انتوخإلانتابجاونعنولفاغ
.همدقينمحورىلإرظنيفهللاامأو،طقفنابرقلا

.ناكٍصخشُيأ:كيخأ

ريغةدابعلاميدقتلعجتالةحلاصملاهذه:لاعتذئنيحو
مايقلانمانيفعيالسانللانتابجاوبمايقلانأل،يرورض
هللالبقيةحلاصملادعبهنأاذهنمجتنتسُيو.هللاانتابجاوب
اهلكةيآلاميلعتةصالخو.هنعٍضارهللانألدباعلانابرق
سانللانتابجاوانكرتنإًالصأةلوبقمتسيلهللاانتدابعنأ
.ماصخلابمهعمانشعو

ِخلًايِضاَرُمْنُك«٢٥
َ

يفُهَعَمَتْمُداَمًاعِيَرسَكِمْص ِ
لَسُيَّـالَئِلِ،قيِرَّـطلٱ

ِّـ
خلٱَكَم

ْ
لٱَىلِإُمَْص

ْ
لَسُيَو،ِيضاَق

ِّـ
لٱَكَم

ْ
ِيضاَق

لُتَف،ِّـيِطَُّرشلٱَىلِإ
ْ

يفىَق »ِنْجِّـسلٱِ
.٥٥:٦شإو٣٢:٦زمو١٢:٥٨،٥٩ولو٢٥:٨مأ

ةياكشلاركذىلإكلذبلصوتوخألاعمفالتخالاركذ
،ةياكشلاكلتبةقلعتملاةجعزملاثداوحلادروأف،ةموكحلاىلإ
لضفينأناسنإلاىلعبجوتيتلابابسألانماهنأَّـنيبو

ةمكاحملاةجيتنراظتناىلعهمصخعمقافتاللةقيرطداجيإ
عنم،اهلبقيتلاةياغكةحيصنلاهذهةياغو.ةلوهجملا
ناكنإ:لاقهنأكف.هللاةيصولةفلاخملاةوادعلاوةموصخلا
ضعبكرتبولوهعمقفتافىوعدكيخأنيبوكنيب

ةراسخرطختحتكئاقبنمكلٌريخاذهف،كقوقح
ءاضقلاعوقووةموكحلاىلإكباهذبلاملاةراسخوىوعدلا
جايهنمهنمدبالامعماذهلكو.نجسلابًاريخأكيلع
.كمصخبلقوكبلقيفبضغلا

لب،ضعبلامهوتامكمصخلاوههللانأدوصقملاسيلو
هنأهانعمنوكينألمتحيو.ةيسايسةمكحميفىوعدنايب
همصخعمناسنإلاقفتينأةينيدلارومألايفةمكحلانم
نجسلاباذعيفهعقوأامبريذلامكحلاجورخلبق
هليذلااناخأحلاصننأةمكحلانمكلذكف.ليوطلا
يفانيقليفميظعلانايدلاىلإانملظيكتشيالئلانيلعىوعد
!يدبألانجسلا

ةيصولابلاطملحرشاذه:كمصخلًايضارمنك
أجلييذلاو،ةيسايسلاىواعدلابحييذلاف.ةسداسلا
:ىنعملاو.ةيصولاهذهحورفلاخيءاضقلاومكاحمللًامئاد
نأل،تقولاتاوفلبقكمصخعمقافتاللكدادعتسارِهظَأ
انهمصخلاو.اهتدمتلاطاملكمسجتتةفيفطلاىواعدلا
.ناطيشلاالوريمضلااليكتشملاصخشلاوه

:ىنعملاو.ةمكاحملالحمىلإقيرطلايأ:قيرطلايف
.ةمكاحملالبقةحلاصملاوقافتاللةريخألاةصرفلامنتغا
نمةذوخأمظافلأبقافتالامدعجئاتنحيسملاركذيف
ةجيتنلافةحلاصملاناسنإلاىبأنإف.مكاحملاتاحالطصا

.ةيوامسمأةيضرأةمكحميفتناكأءاوس،هيلعٌرطخ

.مكحلارادصإبلطبوأىوكشلابامإ:مصخلاكملسي

يطرشلارمأو،مكحلارادصإب:يضاقلاكملسيو
.هئارجإب

مالكوهو.كلذبيضاقلارمأدنع:نجسلايفىقلتف
النجسلاو.انايإمهتلماعموانسنجينبانتلماعمنع
.صاصقلللبانهريهطتلل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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حلٱ«٢٦
ْ

َختَال:َكَلُلوُقَأَّـَق
ْ
يفوُتىَّـتَحَكاَنُهْنِمُجُر َِ

لٱ
ْ

لَف
ْ

»ريِخَألٱَس

ضفيفءاطبإلانمةميسجلاجئاتنلاةيآلاهذهرهظُت
انهاهيلإراشملاةينيدلارومألايفةمكحلاقيرطنإ.ىواعدلا
يفقافتالاناكاذإف.ةيحورلارومألايفةمكحلاقيرطيه
نأىلوألابف،ًايرورضهيلإانأسأيذلاخألاعمةايحلاهذه
ءامسلايفميظعلايضاقلامامأفقننألبقًايرورضنوكي
.يدبألاباقعلابانيلعمكحلاو

.هَّـلكنيَدلايفوتىتحيأ:ريخألاسلفلايفوتىتح
رذعتيهنإف،ةيحورلانويدلايفالةيلاملانويدلايفنكمماذهف
لثميفوينأردقيالف،هاياطخنعيفوينأناسنإلاىلع
.ملاعلااياطخعفارهللالمحةاطخلايدافالإنيَدلااذه

وأيمنهجلاباذعلاةيدبأتبثيامةيآلاهذهيفسيلو
تقولاوهرضاحلاتقولانأوهدوصقملانأل،هضقاني
لدعلايرجيفكلذدعبامأو.ةحلاصملاوقافتاللبسانملا

.ةدشلكبُهّقح

لِلَليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَسْدَق«٢٧
ْ

»ِنْزَتَال:ِءاَمَدُق
٥:١٨ثتو٢٠:١٤رخ

هريسفتلاونمىلعةعباسلاةيصولاانهحيسملارسفُي
ًارسكنيعلاودسجلايتوهشبسحيو،ةسداسلاةيصولل
.ةسجنلاءاوهألاوراكفأللًةعاطرظنلادرجمربتعيو،ةيصولل
.)١١مص٢(لتقلاوانزلاىلإهداقيذلادوادبنذاذهو
،اهنيعةيصولابال،نييسيرفلاميلعتبهميلعتنراقيبرلاف
ىنزنمالإةيصولاىلعًايدعتمبسحيالهنأاومَّـلعمهنأل
ةراهطلانأوهةيصولاىنعمنإلوقيفوهامأو.ًالعف
،ءانتعالكبظفحتنأبجيو،ةيجراخلاكةبجاوةيلخادلا
.انلويموانراكفأطبضبو،تاذلاراكنإبو

ٍةَأَرْمٱَىلِإُرُظْنَيْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو«٢٨
هبىَنَزْدَقَف،اَهَيِهَتْشَيِل يفاَِ لَقِ

ْ
»ِهِب

٦:٢٥مأو٣١:١يأو١١:٢مص٢و٣٤:٢كت

فطاوعللًةعاطريرشٍدصقبًادمعتمرظن:رظننم
.)٢:١٤طب٢(ةفدصلابرظنلاال،ةيناوهشلا

يهنتامكءيدرلاركفلانعةيصولاهذهىهنت:ىنزدقف
ميثأوهفطقفهبلقيفناسنإلاىنزنإف.هنيعلعفلانع
ةيطخلارهوجف.هللاباقعبجوتسمو،ةعيرشلاىضتقمب

.هسندتةقسافلاراكفألانأل،ناسنإلادصقيف

.فطاوعلاولويملاروحموةايحلازكرمبلقلانأل:هبلقيف
هرظنفرصنمف.سدقلاحورلالكيهسنديهانزو
يفطوقسلاوةبرجتلانمهسفنظفحةيطخلانعهراكفأو
لقأواننويعنمةحملتناكنإف.يدبألاتوملاومثإلاةأمح
امف،هللاينيعيفانزلامكحتحتانعقويانئاوهأىلإميلست
اياطخلانارفغوريهطتللهربوحيسملامدىلإانجايتحادشأ
الاهنإ.اهقاطنعسوأوهللاةعيرشسدقأامف.ريربتلاو
.انبولقايافخىلعلب،انلمعىلعرصتقت

لٱَكُنْيَعْتَناَكْنِإَف«٢٩
ْ
لَأَواَهْعَلْقٱَفَكُرِثْعُتىَنْمُي

ْ
،َكْنَعاَهِق

لُيَالَوَكِئاَضْعَأُدَحَأَكِلَْهيْنَأَكَلٌْريَخُهَّـنَأل
ْ

ُهُّلُكَكُدَسَجىَق
يف »َمَّـنَهَجِ
٩:٢٧وك١و٨:١٣ورو٤٧-٩:٤٣رمو١٨:٨،٩تم
٣:٥وكو

ركذو.نيرضاحلانمٍدرفلكلباطخلا:ىنميلاكنيع
عماهقلعتلو،ةبرجتلاةلآاهنألءاضعألانماهريغنودنيعلا
اهنألىنميلانيعلاَّـصخو.٢٨عيفروكذملايقشعلارظنلا
.هيعماسدنعىلضفلا

.ةيطخللكبذجت:كرثعت

نأنكميهنأل،تاذلاراكنإبنكل،ًايفرحسيل:اهعلقاف
نأبجيف.هلخادةوهشلاىقبتوًايفرحهنيعناسنإلاعلقي
ًاعفنرثكألانارسخكلذانفلكولو،ةئيدرلاةوهشلالوأمواقن
،انليرورضواندنعزيزعوهاممانتاوذمرحننأو،انلةذلو
مكبولقيفكلميلف«.انسوفنريخكلذىلإانجوحيامنيح
اونوكو.دحاودسجيفمتيعُدهيلإيذلاهللامالس
.)٣:١٥وك(»نيركاش

رسخينأنمهئاضعألضفأرسخينأناسنإللٌريخف
.ةيطخلاباكترابابسأعطقتةيآلاهذهف.ةيقالخألاهتفع
.انلًةرثعتناكنإ،ةيزيرغتاداعلاطبإمزلتسيكلذو
صقارملاىلعددرتلاو،تاركسملالوانتانيلعمرحتيهو
ىلإرظنلاو،ةيقشعلادئاصقلاوصصقلاةءارقو،وهللارودو
تاثداحملاىلإعامتسالاو،ةيدرلاتاوهشلاجيهتيتلاروصلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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الإناسنإللنامأالنأ،ةصالخلاو.ةيمارغلايناغألاوةسندلا
.اهروهظلوأةبرجتلاةمواقمب

نأامكو.ةيطخللهجتتاهنألةهوركماهنأك:كنعاهقلاو
،ةايحلاظفحيلدسجلاءاضعأدحأرتبنععنتميالحاّرجلا
تناكامهمةيملاعةراسخبأبعنالنأبجينحناذكه
ةيملاعلارئاسخلالكنأل،ةيدبألاانتايحصلخنيكل،ةميظع
.سفنلاةراسخوهللاىضرةراسخلداعتال

،اهلةيقيقحلاةبحملانيعوهسفنلاراكنإ:كلٌريخهنأل
وضعةراسخف.ًايدبأوًاينمز،ًايدسجوًايحورًاريخجتنيهنأل
دسجلاةراسخنمٌريخ،امتقوىلإاناضربانئاضعأنم
.دبألاىلإانممغرلابهلك

لٱَكُدَيْتَناَكْنِإَو«٣٠
ْ
لَأَواَهْعَطْقٱَفَكُرِثْعُتىَنْمُي

ْ
اَهِق

لُيَالَوَكِئاَضْعَأُدَحَأَكِلَْهيْنَأَكَلٌْريَخُهَّـنَأل،َكْنَع
ْ

ىَق
يفُهُّلُكَكُدَسَج »مَّـنَهَجِ

،ىنميلاديلانعهلاقىنميلانيعلانعحيسملاهلاقام
اهتطساوبئطخننأنودباهيقبننأردقنالانكنإاهعطقنف
لب،ًايفرحًاعطقدوصقملاسيلًاضيأاذهيفو.هللامامأ
،ةيطخلاىلإانبذجيءيشلككرتنعرخأتنالنأهانعم
يهاهعطقبجييتلاديلاف.انلًايرورضوًازيزعناكامهم
تاداعنعاهبىنكُيو.رشلالعفتيتلاماقتنالاوملظلادي
يدؤتيتلاتاوهشلااهبجيهتتنكلو،اهتاذبةريرشتاذلو
حورةعاطلةقيرطلضفأف.ةيطخلايفروهتلاوطوقسلاىلإ
.طقفربللنيتلآانوكتلريخلالعفبديلاونيعلاليغشترمألا

لَفُهَتَأَرْمٱَقَّـلَطْنَم:َليِقَو«٣١
ْ
»ٍقَالَطَباَتِكاَهِطْعُي

خلا١٠:٢رموخلا١٩:٣تمو٣:١رإو٢٤:١ثت

ًاضيأةعباسلاةيصولاحورنويسيرفلاوةبتكلافلاخ
٢٤:١ثتيفدرواماورسفذإ،قالطلاةهجنممهعئارشب
اهيطعينأطرشب،ببسلقألهتأرماناسنإلاقيلطتلنذإك
،ىسومميلعتبهميلعتانهنراقيالحيسملاف.قالطباتك
رورشلاةمظعرهظتو.ميلعتلاكلذلنييسيرفلاحرشبلب
.١٦-٢:١٤لميفليقاممدسافلامهحرشنمةجتانلا

امهنارتقامودينأمسرو،ةأرماوًالجرًالوأهللاقلخ
ينبدجوىسومنكلو.)٢:٢٤كت(امهدحأتومىتح

،ًاريثكقالطلااودَّـوعتو،بولقلاةاسقاوراصليئارسإ
نألبًاقلطمقالطلاعنميالنأيسايسمكاحكنسحتساف
.اهلصأىلإةعيرشلاعجرأفحيسملاامأو.ًادودحهلعضي
نوصتيتلاةديحولاهللاةعيرشاذهانمويىلإلازتاليهو
ةأرمللبجاولارابتعالاوةماعلاقالخألاوةلئاعلاةحار
.دالوأللةنسحلاةيبرتلاو

عنميليسايسمكاحككلذبىسومرمأ:قالطباتك
.)١٠:٥رم(مظعألارشللًاعفدهبنذأو،روفلاىلعقالطلا
مدعباهلًاماهتاةأرمللقالطلاباتكءاطعإنكيملو
ترمأةعيرشلانأل،اهتفعبةداهشاهلنوكيللب،ةماقتسالا
.)٥:٣١دع(توملاببقاعتةينازلانأ

ِةَّـلِعِلَّـالِإُهَتَأَرْمٱَقَّـلَطْنَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو«٣٢
»ِينْزَيُهَّـنِإَفًةَقَّـلَطُمُجَّـوَزَتَيْنَمَو،ِينْزَتاَهُلَعَْجيىَنِّـزلٱ
١٦:١٨ول

طابرلحنيامدنعالإًاقلطمقالطلانعحيسملاىهني
يفلوسرلالوقمهضعبرسفو.نيجوزلادحأىنزبجاوزلا
.مئادلارجهلاةلعلًاضيأقالطلازيجيهنإ٧:١٥وك١

اهلعجيزئاجلاريغقالطلااذهةطساوبيأ:ينزتاهلعجي
لوألابةطبترملازتاليهو.رخآبةيناثجاوزلاةبرجتتحت
.هللاةعيرشبسحب

.هريغةأرماذخأيهنأل:ينزيةقلطمبجوزتينمو

لِلَليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَسًاضْيَأ«٣٣
ْ

َحتَال:ِءاَمَدُق
ْ
ِفْوَأْلَب،ْثَن

»َكَماَسْقَأِّـبَّـرلِل
:٢٣ثتو٣٠:٢دعو١٩:١٢الو٢٠:٧رخ٢٣:١٦تم

٢٣

ماسقألالامعتساوأفلحلاانهحيسملامالكعوضوم
داقتعالايف:نيتلالضرمألااذهيفدوهيلاَّـلض.ةمرحملا
يذلابذكلابفلحلاالإزئاجفلحلكنأ)١(.لمعلاو
اذإناسنإلاطبرتالماسقألالكنأ)٢(و.هللامساهيفركذ
هللاميلعتلًاضقانمناكاذهمهنظف.ةلالجلامسااهيفظفلُيمل
.ةعساتلاوةثلاثلانيتيصولايف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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ةلمعتسملاظافلألابموقتالةفلاخملانأانهملعيحيسملاف
هلامعتسابلب،بذكلاتابثإهتياغنوكيالو،فلحلايف
روذنلاوماسقألالكنأو.موزلنودبتناكةروصيأىلع
.المأهللامسااهيفظفلٌءاوس،ناسنإلاديقت

رشعلااياصولانيبًاظفلدجوتالةملكلاهذه:ثنحتال
نييواليفاهنومضمنكلو،ةاروتلاظافلأنماهريغيفالو
مساسِّـندتفبذكلليمساباوفلحتال«هلوقوهو١٩:١٢
يففلخلاوهو،ثنحلانعيهنلانمضتياذه»كهلإ
.نيميلا

٢٠:٢ددعلانمًىنعمذوخأماذه:برللفوألب
تعاضأةقيرطبرماوألاهذهاورسفدوهيلاف.٢٣:٢٣ةينثتلاو
مليذلارذنلاوأمسقلاثكننأمهمعزل،اهتوقواهانعم
.ًامارحسيلهللامساهيفركذُي

َحتَال:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو«٣٤
ْ
لٱاوُفِل

ْ
اََّـهنَألِءاَمَّـسلٱِبَال،َةَّـتَب

»ِهللاٱُِّيسْرُك
٦٦:١شإ٥:١٢عيو٢٣:١٦،١٨،٢٢تم

ريغماسقألالكنعاهبىهنيلاثمأضعبحيسملاركذ
.ةمزاللا

ةيصخشلاانرومأةهجنمكلذ:ةتبلااوفلحتال
ةرثكلرطضتمكاحملاف،ةموكحللانتابجاوسمتالف،ةماعلاو
راهظإلًةطساويعرشلامَسقلابلطتنأسانلانيبثنحلا
نعلب،ماسقألاهذهلثمنعحيسملايهنيالف.قحلا
.ىضتقمريغلةيداعلاتاثداحملايفةلمعتسملا

هاتأووههاتأاممةيعرشلاماسقألاهلوقبدريملهنأرهظيو
١:٩ورو٣٦:٦٣،٦٤تم(هسفنهللاهاتأوهدعبلسرلا
نإف.)٧:٢١و١٧-٦:١٣بعو١٥:٣١وك١و١:٢٠لغو
٥:١٩دعو٥:١الو٢٢:١١رخيفاهبرمُأماسقألاكلت
.ةيوسوملاةعيرشلاضقنيلتأيملحيسملاو.٢٩:١٢،١٤ثتو

نأًاعرشمسقلابرمؤيامدنعيحيسملاتابجاونمف
لبقدصلابمالكلاىلعهسفنربجيلال،راقولكبمسقي
.قدصيهنأنيرخآلاعنقيل

فلحلاكوهءامسلابفلحلا:هللايسركاهنألءامسلابال
طبتريكلذلف،هشرعلحموهماقمءامسلانأل،هتاذهللااب
.ةلالجلامسابهمسقبطبتريامكمَسقلااذهبناسنإلا

اََّـهنَألَميِلَشُروُأِبَالَو،ِهْيَمَدَقُئِطْوَماََّـهنَألِضْرَألٱِبَالَو«٣٥
ملٱُةَنيِدَم

لٱِكِلَْ
ْ

ِ»ميِظَع
.٨٧:٣و٤٨:٢زم

:برلالاقاذكه«ءايعشإيفءاج:هيمدقئطوماهنأل
.)٦٦:١شإ(»َّـيمدقئطومضرألاوييسركتاوامسلا
لعجتهباهتقالعنأل،هللاابفلحهنأكفضرألابفلحينمف
اهنألو،هلاهنألهيمدقئطومتيمُسو.ةميقاذفلحلا

.هتمظعىلإةبسنلابةريقح

نيهجتماوّلصينأدوهيلاةداعتناك:ميلشروأبالو
يهو.)٦:١٠ادو٨:٣٨،٤٢،٤٤لم١(ةنيدملاكلتوحن
راقولاةنيدملاكلتلناكف.)اهبهللامهرمأيمل(ةميدقةداع
.مَسَقلايفدئازلا

ةمصاعولكيهلازكرمتناك:ميظعلاكلملاةنيدم
اهبفلحللتلعجهيلإاهتبسنف.سدقملابعشلاكلمهوهي
.)٤٨:١،٢،٨٧:٣و٤٦:٤زم(ًاراقووًىنعم

َحتَالَو«٣٦
ْ
َجتْنَأُرِدْقَتَالَكَّـنَأل،َكِسْأَرِبْفِل

ْ
ًةَرْعَشَلَع

»َءاَدْوَسْوَأَءاَضْيَبًةَدِحاَو

ًائيشهللاركذيملنإوسأرلابمسقلازوجيال:كسأرب
.هرمأنم

ناطلسلايعَّـديهسأربفلحييذلا:ردقتالكنأل
.هلوهامبفلحننأانلقحالف.هدحوهللاوهو،هيلع
اذإف.ةايحلاردصمهللانألسأرلابفلحلاكةايحلابفلحلاو
ةرعشقلخينأناسنإردقيالو.هبانفلحاننأكاهبانفلح
لمعاذهنأل،ةدارإلاةوقدرجمباهنولريغينأوأةدحاو
نقذلاوةيحللانعلاقيسأرلانعليقامو.هدحوهللا
.هبفلحتنأةماعلاتداتعاامم،كلذريغودالوألاو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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َىلَعَداَزاَمَو.َالَال،ْمَعَنْمَعَن:ْمُكُمَالَكْنُكَيِلْلَب«٣٧
»ِريِّـِّـرشلٱَنِمَوُهَفَكِلٰذ
.٥:١٢عيو٤:٦وك

لكعفرنعىهنلب،ةلطابلاماسقألانعحيسملاَهنيمل
انتاملكلمعتسننأبجيف.موزلريغبهللاىلإىوعد
امهربتعنو،هللامامأامهبقطنناننأك،الومعن:ةطيسبلا
نإف.ماسقأالبانمالكنوكينأدوصقملاف.ماسقألامظعأك
ىوسهلزُجيمل»معن«هلوقىلعديزينأناسنإلادارأ
نأبجيف.ةريبكاياطخةريغصرومأيفماسقألاو.اهراركت
لكو.مَسَقنودبسانلاانبقثيىتحنيقداصًامئادنوكن
.فلحيملمأفلحأءاوسهلوقبقدصينأبمزلمناسنإ

داضمكلذنألامإ:ريرشلانموهفكلذىلعدازامو
رشلاردصمناطيشلاهيلإكرحملانألوأ،ةيقالخألاةعيرشلل
،٣:٧و٢:١٣،١٤وي١و٨:٤٤ويو٥:٢٢ست١و١٢:٩ور(
ىلإةجاحنكتململاعلايفبذكلاعويشالولو.)٥:١٨و١٢
،مظعألارشللًاعفدالإاهلامعتسازوجيالف.ةيعرشلاماسقألا
القحلابنويحيسملاو.ةايحلانعًةاماحملتقلازوجيامك
نمبذكلاوعادخلالازىتمف.ًادبأماسقألاىلإنوجاتحي
نأاذهحيسملالوقنمجتنتسنو.ًاضيأماسقألالوزتملاعلا
النأبجيف.هبلقرشىلعلديًالطابماسقألابظفلتينم
ةرثكبهمالكتبثيهنأىلعًءانبانبطاخينمقدصبقثن
نأهيلعبعصيالةثلاثلاةيصولافلاخييذلانأل،ماسقألا

ماسقألاريثكناسنإلانأيفبيرالو.ةعساتلافلاخي
.باقعلاهسفنىلعبلجيوهللابضغي

»ٍّنِسِبٌّنِسَوٍْنيَعِبٌْنيَع:َليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَس«٣٨
١٩:٢١ثتو٢٤:٢٠الو٢١:٢٤رخ

ةبتكلاميلعتبهميلعتحيسملاهيفنراقيسماخرمأانه
نألكلذنعىهنيحيسملاف.ماقتنالاوهو،نييسيرفلاو
:٢٤الو٢١:٢٤رخيفليقامب(هزاوجىلعاوجتحادوهيلا

اومقتنينأمهلتحمسةعيرشلانإاولاق.)١٩:٢١ثتو٢٠
يفنيعملاصاصقلاىلعاوديزيالأطرشب،مهاذآنمم
.ةعيرشلا

لدعلاءارجإلمكاحللنوناقيههذهماقتنالاةعيرشو
مقتنينأنعصخشلاعدراهتياغو،ًامومعسانلانيب
اهنكلو،كلذسانلانمةعامجلصخرتالاهنأامك.هسفنل
.نيمرجملابقاعينأهتفيظوهربجتيذلامكاحللنلعت

َكَمَطَلْنَمْلَب،َّـَّـرشلٱاوُمِواَقُتَال:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو«٣٩
»ًاضْيَأَرَخآلٱُهَلْلِّـوَحَفِنَمْيَألٱَكِّـدَخَىلَع
٦:٧وك١و١٢:١٧،١٩ورو٦:٢٩ولو٢٤:٢٩و٢٠:٢٢مأ
.٣:٣ارمو٥٠:٦شإو

نوناقةعيرشلانأضقانيالانههلوق:لوقأفانأامأو
ماقتناللةجحكاهلامعتساءوسضقانيلب،مكاحلل
.يصخشلا

ةمواقمنععفرتننأنولوؤسماننإ:رشلااومواقتال
.ًايصخشلبًايقالخأًارشسيلانهرشلاو.رشلابرشلا
نأانيلعبجيهنأنييلاتلانيددعلاوددعلااذهىنعمف
.ةناهإلاوىذألالمتحن

نأكلٌريخف،يصخشلاىذألاىلعلثماذه:كمطل
نأوأ،كسفنلمقتنتنأنِمكمطلنَمليناثلادخلالوحت
هللاةمقنلاكرتاف.ماقتنالاوبضغلاميثارجكبلقيفيبرت
.ماكحللو

نعةاماحملاميرحتكلذنممهفُيالنأبجينكلو
،مهتاوهشبسحاولعفينأءايدرأللصخريكلذنألانسفنأ
لبرشلالمتحيملهتاذحيسملاف.ملاظلاةسيرفمولظملالعجيو
:٢٣عأ(سلوبلعفاذكهو)١٨:٢٢،٢٣وي(هناسلبهمواق
امةصالخو.)١٣-٤:٩وك(لسرلالعفاذكهو)٢،٣
هلوقوهو،هسفنحيسملارمأنمءايعشإهبأبنتحيسملاهدارأ
رتسأمليهجو.نيفتانللَّـيدخونيبراضلليرهظتلذب«
همالكحيسملالمعتساف.)٥٠:٦شإ(»قصبلاوراعلانع
،نيعماسلايفًارثؤمهلعجيل٢٩،٣٠عيفهلمعتساامكانه
الونيعلاعلقنالاننأامكهنأل.يفرحلاىنعملابذخؤيلال
ناسنإلاىلعبجيهنأكلذنمبترتيال،ًايفرحديلاعطقن
غلبأو.مهضراعيالوهوبرضيوهوبلسينأنيرخآللملسينأ
.ًاملظهملظىلعديزينأىلإملاظلاوعديهنأكلذنم
ةيرشبلاوةيهلإلاعئارشلارئاسوةيعيبطلاةعيرشلاو،الفيك
امدنعهتلئاعنعوهصخشنعيماحينأناسنإللحمست
.رطخيفمهتايحوأهتايحنوكت

قيرطلضفأنأوهو،ًايرهوجًأدبمانهانملعيحيسملاف
ةمكحلابهلامتحالب،ةيوقلاةعفادملاسيلملاعلارشةمواقمل
لجألوحيسمللًاماركإملظلالمتحينمنإف.ةيحيسملا
امأو.فعضلاونبجلاالةيقيقحلاةوقلارهظُيةيحورتاياغ
بضغلاعيرسلاو،هيلعىدعتنممماقتنالاىلإردابييذلا
رياغمهحورف،هقوقحلكبلطيفرويغلاوماصخلابحمو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا

٥٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يذلاكاذفالخب،حيسملاالملاعلاهحدميو،حيسملاحورل
ىزاجيسهنإف،حيسملامسالجألربصلابةناهإلالمتحي
.يدبأماركإب

َءاَدِّـرلٱُهَلْكُرْتٱَفَكَبْوَثَذُخْأَيَوَكَمِصاَُخيْنَأَداَرَأْنَمَو«٤٠
»ًاضْيَأ

كيذؤينأدحأديريامدنعكفرصتروتسدوهاذه
كنمبلسينأيفدهتجيو،ةموكحلابابرأىدلةمكاحملاب
كرتناننأانلريخف.كيلعيذلابوثلاىتحكلاملك
ريقفلاءاطغهنألهذخأةعيرشلامرحتيذلابوثلاانمصخل
بضغلاانبولقيفيبرننأنم)٢٢:٢٦،٢٧رخ(ليللايف
نيرخآلاةمصاخمنعىهنيحيسملاو.هنمماقتنالاوهيلع
راهظإالماقتنالاكلذنمةياغلانوكتامدنعةموكحلاىدل
نعالةيلاملاةراسخلانعانهةلأسملاف.)٦:٧وك١(قحلا
امدنعةموكحلاىلإىواعدلاعفرزوجيف.ةايحلاوأةنايدلا
يفًاعفنانيدجتالىرخألاطئاسولاوًامهمرمألانوكي
نأو،فاصنإلاةيغباهعفرننأطرشب،انقوقحىلعلوصحلا
امرسخننأانلٌريخو.ةلدتعمطورشىلعةحلاصملابيضترن
.انتبحممدعلانسوفنرسخننأنمانل

»ِْنيَنْثٱُهَعَمْبَهْذٱَفًادِحاَوًاليِمَكَرَّـخَسْنَمَو«٤١
١٥:٢١رم

نأاهيفلَّـضفُييتلالاوحأللًاثلاثًالثمانهحيسملادروأ
بضغلاحوربهقحنعةاماحملاىلعملظلاناسنإلالمتحي
ًاليمناسنإعمباهذلاضفرننأنعًاضوعف.ماقتنالاو
نيلمتحم،نيليمهعمبهذن،ماقتنالاوبضغلاحوربًادحاو
بجوةموكحلانمباهذلابلطناكاذإو.ةقشملافعض
.ىضرلابهبميلستلا

وحنةفاسموأ،ًاعارذ٢١٠٠يواسيينامورلاليملا:ًاليم
.ًايشمةعاسثلث

َالَفَكْنِمَِضَرتْقَيْنَأَداَرَأْنَمَو،ِهِطْعَأَفَكَلَأَسْنَم«٤٢
»ُهَّـدُرَت
٦:٣٠،٣٥ول

،انيلعدحأحلينيحانفرصتروتسداذهنوكينأبجي
رركتولاطنإبضغلاتاجيهملقأنمناكنإوكلذنأل
.رَّـدكوجعزأ

امهمف.ةيناجملااياطعلاىلإانهراشُي:هطعَأفكلأسنم
.بضغلاحوربضفرلانملضفأوهفناسنإلاىطعأ

ضرقلاىلإانهةراشإلانوكتنألمتحي:ضرتقينأ
حيسملاف.ضرقننأديرنالنحنوةدئازةجاجلببولطملا
حوربكلذضفرننأنمضرقننأانلريخهنإلوقي
.بضغلا

ًايفرحننسلاهذهىلعريسلاداريالهنأمولعملانمو
ًائيشمتلأسنا«ًالئاق١٤:١٤وييفدعوحيسملانإف.ًادبأو
لضفألاوهامفرعنالاننأامبنكلو.»هلعفأينإفيمساب
وأ،ًافيسًانونجمانيطعأنإف.هبلطناملكانيطعيال،انل
.انسفنأانيذآوهانيذآ،تاركسملاىلعاهقفنيًةقدصًاعداخم
عمو،انتاردقعمةبسانتمنوكتنأبجيانضورقوانتاقدصف
لضفأءاطعلانعانعانتمانوكيًانايحأو.انلأسينمريخ
يفئطخنامًاريثكو.يطعتسملاوأضرتقمللفورعم
ىلعهعجشنف،لمعلاىلعرداقوهنميطعنف،ةقدصلا
ريغيطعننألضفألانمنكلو.)٣:١٠ست٢(لسكلا
امو.ًايقيقحًاجاتحمدرطننأنمنايحألاضعبنيقحتسملا
عمرظنننأبجينكل،ءاطعلاناسنإلاداتعينأنسحأ
.ةسينكللانيلعامو،)٥:٨يت١(انتالئاعلانيلعامىلإكلذ

يمعلاوىماتيلاولمارألاةقدصلاقحتسينملوأو
نإو.)٢٥:٣٥،٤٥تمو١٣:٢بع(ىضرملاوجرعلاو
،كلذاننكمأاذإهضرقننأبجوانلقيدصوأخأجاتحا
النأةمكحلادعاوقنمو.ةيلاملاتابجاولارئاسمامتإعم
.هرسخينأقيطياممرثكأناسنإلاضرقي

»َكَّـوُدَعُضِغْبُتَوَكَبيِرَقُّبُِحت:َليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَس«٤٣
٤١:١٠زمو٢٣:٦ثتو١٩:١٨ال

رثكأباهيفحيسملارمأياهيفيتلاةسداسلاةيضقلاهذه
الومقتنتال«لوقلارصتخميهو.نييسيرفلاوةبتكلاربنم
»برلاانأكسفنككبيرقبحتلب،كبعشءانبأىلعدقحت
بحينأةيصولاهذهعضونمةياغلاتناكف.)١٩:١٨ال(
ًارظننويسيرفلاف.»كبعشءانبأ«هلوقل،ًاضعبمهضعبدوهيلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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نأبوجواوجتنتساممأللمهتابجاونعةيصولاتوكسل
.مهءادعأوهللاءادعأمهوربتعي

»دوهيلادحأ«وهنييسيرفلاميلعتبسح:كبيرق
ةبحمف.كنمبيرقصخشيأحيسملاميلعتبسحو
ـاهـجــتـنـتساةـجــيـتنودـعـلاضـغـبو،هللاةـيصوبـيـرـقلا
.نويسيرفلا

ىلإنويسيرفلااهفاضأةدعاقهذه:كودعضغبتو
نييسيرفلانأىلع.ةيهلإلارماوألانمتسيليهف،ةعيرشلا
ةبحميفةيصولااورصحلب،ًاحيرصممألاضغبباورمأيمل
دوهيلانألمتحيو.ممألااوضغبينأاوحابأمهنأكف.دوهيلا
اذهنكلو،نييناعنكلالتقبمهلهللارمأنمكلذاوجتنتسا
مأو٢٣:٤،٥رخرظنا(ميدقلادهعلاحورلفلاخمضغبلا

.)٢٥:٢١و٣٤:١٧،١٨

اوُكِراَب.ْمُكَءاَدْعَأاوُّبِحَأ:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو«٤٤
َنيِذَّـلٱِلْجَألاوُّلَصَو،ْمُكيِضِغْبُمَىلِإاوُنِسْحَأ.ْمُكيِنِعَال
طَيَوْمُكْيَلِإَنوُئيِسُي

ْ
»ْمُكَنوُدُر

٧:٦٠عأو٢٣:٣٤ولو١٢:١٤،٢٠ورو٦:٢٧،٣٥ول
٣:٩و٢:٢٣طب١و٤:١٢،١٣وك١و

ةدسافلاةجيتنللًاعفداذهلوقي:مكللوقأفانأامأو
وهحيسملاميلعتف.ةبحملاةعيرشىلإنويسيرفلااهفاضأيتلا
سانلاعيمجمعتمهتمأيفاهورصحيتلاةبحملاةعيرشنأ

.ءادعألاىتح

النأرمألااذهبسحانيلعبجي:مكءادعأاوبحأ
،ًاضيأاننودهطضيواننومتشينيذلالب،طقفءابرغلابحن
ةبحملاو.نييسيرفلاوةبتكلاربىلعيحيسملاربلاديزيهبنأل
ةبحمالو،نيحلاصلاوهللاتافصلةبحملاتسيلانهةبولطملا
مهصاخشأةبحماهنكل،مهداهطضاومهمئاتشوانئادعأةوادع
،مهتلاهجلمهيلعقفشنومهعفنبلطننأىلعانلمحتيتلا
تقومهنيعنو،ريخلابمهرشئفاكنو،فطللابمهملكنو
لضفأاذهو.يدبألاوينمزلامهريخيفىعسنو،قيضلا
عيمجبعصأهنأعميحيسملانيدلاةحصىلعناهرب
انبحأيذلاهللالثامنانءادعأبحنامدنعاننأل.هتابجاو
.هؤادعأنحنو

لب،مهيلعونحلابروعشلاىلعاورصتقتاليأ:اوكراب
لامعأوفطللاتاملكوةالصلاو.ًالعفوًالوقهورهظأ

نأبجيف.ملظلاعفديفيحيسمللحالسلضفأةبحملا
يفىنسحلابمهركذنو،مهروضحيففطللابمهملكن
امعتكسنو،هبحدملانوقحتسيامىلعمهحدمنف،مهتبيغ
هلماعنلودعلاانلماعفيكلأسنالف.مهلمذلابجوي
.هلماعننأهللاديريفيكلب،لثملاب

وأًالوقمكنوذؤيوأمكنورضينيذلايأ:نوئيسي
نسحأو.انيلإنوئيسينيذللةرفغملاىلعانرِّـدقيهللاو.ًالعف
.موصلاكلذىلإةطساو

يفيِذَّـلٱُمُكيِبَأَءاَنْبَأاوُنوُكَتْيَكِل«٤٥ ُهَّـنِإَف،ِتاَواَمَّـسلٱِ
ِراَرْبَألٱَىلَعُرِطْمُيَو،َنيِِحلاَّـصلٱَوِراَْرشَألٱَىلَعُهَسْمَشُِقْرشُي
»َنيِِملاَّـظلٱَو
٢٥:٣يأ

.اهببسالةوبنلاناهرباذه:اونوكتيكل

لمعوةفأرلايفهانهباشنإهؤانبأاننأرهظن:مكيبأءانبأ
تبثنف.هيبأبًاعبطيدتقينبالانأل،سانلاعيمجلريخلا
،انتيلهأنعرظنلاّضغب،عيمجلاعفنيفهبانلثمتنأانتَّـونب
رمأكلذف،ةمكحلايفالوةوقلايفههباشننأردقنالاننأل
كت(هتراهطنمطقسهيلعلوصحلاناسنإلالواحامدنع
ةبحملايفهلثمنوكننأيفدهتجنامدنعنكلو)٣:٥
.)٥:١فأ(هنمبرقن

نإنكلو،هءانبأانرصامهؤادعأنحنوهللاانبحيملول
.انقوقحلكدقفنهبنيهِّـبتشمريغنحنوهدالوأانأانيعَّـدا
لوطومهتبحميفرهظيمهاوسنمىلعهللادالوأزايتماف
.مهريغىلعةقفشلاومهتانأ

ءوضحنمينأىلعهللارصتقيمل:هسمشقرشيهنإف
.رارشأللكلذكلب،نيحلاصللراطمألاةدئافوسمشلا
لب،اهنوقحتسينيذلاىلعانتبحمرصقننأزوجيالكلذلو
.عيمجلابحننأبجي

هيبأدوجنايبيفرطملاوسمشلاءوضحيسملاراتخا
،ايندلاهذهيفةمعنلاوةايحلابابسألكىلعامهنأل،هتبحمو
يفهئادعألهللاةلماعمف.عيمجللرهاظامهعفننألو
انروعشلًاجذومننوكينأبجيمهريخبلطومهتحماسم
دحاوودعالإهللاسيلهنأل،انئادعألانتلماعموانلمعو
ولو.اهريغودعانلنوكينأزوجيالو.ةيطخلاوهوهضغبي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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بناجمهنععفترالهذهحيسملاةدعاقبجومبسانلاراس
.تاموصخلاوبورحلاوتاودعلانمتاقشملانمميظع

؟ْمُكَلٍرْجَأُّيَأَف،ْمُكَنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱُمُتْبَبْحَأْنِإُهَّـنَأل«٤٦
لٱَسْيَلَأ

ْ
»؟َكِلٰذَنوُلَعْفَيًاضْيَأَنوُراَّـشَع

بجوملانأقبساميفحيسملاركذ:متببحأنإهنأل
انهركذيو،يوامسلابآلالَثَموهسانللانتبحمللوألا
نوراشعلاف.ضعبلمهضعبسانلاةلماعمليناثلابجوملا
ةبحملابنورعشيعيمجلاأدرأنيعماسلادنعاوبسُحنيذلا
يرحلابمكف.اهاضتقمبمهنولماعيومهئابسنأومهئاقدصأل
هءادعأمعتىتحًاعاستامظعأيحيسملاةبحمنوكتنأبجي
!حيسملااناصوأامك

باوثلاوحدملايفمكلقحيأينعأ؟مكلرجأُّيأف
قحاليأ،يراكنتساماهفتسالااذهو؟هللانمكلذىلع
هلَّـقحالراشعلاوينثولالئاضفالإهلسيليذلانأل!مكل
.امهباوثالإرظتنينأ

يفلثملامهببرضُيو،بئارضلاةابجمه:نوراشعلا
ةيابجلانوعمجياوناك.سانلانيبماقملاومسالاةءاند
تالآمهوبسحمهنألدوهيلامهضغبأف،دوهيلانمنامورلل
نمنوذخأياوناكمهنألو،ةينثولاةيبنجألاةيدوبعلاءارجإل
لبقينكيملو.نيسلتخماوناككلذبف.مهيلعاممرثكأسانلا
.اهتاذبةريرشتبسُحىتحسانلاىندأالإةفيظولاهذه
.سانلاىقشأةاطخلاونوراشعلاَّـدُعو

ءالؤهنمرثكأنولمعيالنويحيسملاناكنإف
قالخأةرئادنأل،مهتابجاويفاورصقدقنونوكي،نيراشعلا
ملفنويسيرفلاامأ.ًادجةقيضتناكمهباولثمتنيذلا
.كلذىلعةدايزمهميلعتباوبلطي

نوبحينيذلانأوهةيآلاهذهيفنيلاؤسلانومضمف
امكمهربتعيهنأل،حيسملادنعرجأمهلسيلطقفمهيبحم
سانلاةداعىلعًايرجكلذكمهيلعملكتو.نيراشعلاربتعي

.مهرمأيف

اننوضغبينيذللةبحملاو.يرشبٌلدعةبحملاتآفاكمنإ
.يناطيشٌلمعوهفاننوبحينيذلاضغُبامأو.ةيهلإةبحميه

ٍلْضَفَّـيَأَف،ْطَقَفْمُكِتَوْخِإَىلَعْمُتْمَّـلَسْنِإَو«٤٧
لٱَسْيَلَأ؟َنوُعَنْصَت

ْ
»؟اَذَكٰهَنوُلَعْفَيًاضْيَأَنوُراَّـشَع

اهفلاختالف،ةقباسلاةيآلاكةيآلاهذهىنعم:متملسنإ
نمًالدب»متملس«ظفلاهيفركذف.اهظافلأرييغتبالإ
.ةبحملاورابتعالاراهظإقرطىدحإمالسلاو.»متببحأ«
الاوناكدوهيلانألظفللااذهبىنعملاكلذحيسملارركدقو
نممهوربتعالمهيلعاومَّـلسولمهنأل،ممألاىلعنوملسي
.مهتوخإ

.مكسنجينب،دوهيلايأ:مكتوخإ

هلعفياممرثكأنوعنصتاذاميأ؟نوعنصتلضفيأ
نأبحيسملاذيمالتيفتكينأزوجيلهف؟سانلاىقشأ
نمرظتنياممرثكأمهنمرظتنيحيسملانأل!ال؟ءالؤهباولثمتي
نممهلنألو،مهريغللعفاممرثكأمهلجأللعفدقف،مهريغ
.ريغللامممظعأةفرعملاورونلا

ذيمالتةبحمنوكتنأبجي؟ًاضيأنوراشعلاسيلأ
دنعسانلارشتبسُحةعامجةبحمنمَّـدشأمهريغلحيسملا
امكانءادعأبحننأانمرظتنيلبال.ةصاخلاوةماعلا

.مهءابحأنوراشعلابحي

يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَنيِلِماَكْمُتْنَأاوُنوُكَف«٤٨ ِ
»ٌلِماَكَوُهِتاَواَمَّـسلٱ
:٤و١:٢٨وكو٦:٣٦ولو١٩:٢و١١:٤٤الو١٧:١كت

.٥:١فأو١:١٥،١٦طب١و١:٤عيو١٢

ىلإريغللةبحملابوجونعهمالكماتخيفحيسملاعجر
لضفأبءادتقالاىلإانُعْدَيملف.٤٥عيفهدروأيذلالثملا
لماكلاهلإلا،يوامسلاانيبأبيدتقننأبانرمألب،سانلا
بلطيهتلعجىتحُهءادعألمشتةلماكلاهتبحميذلا
نأبجينآلانيلماكريغانكنإف.)٥:٨،٩ور(مهءادف
ةبحملايفهبانلثمتاملكاننأنيملاع،انتياغلامكلالعجن
اللامكلاغلبننأانتعاطتسامدعو.لامكلانمانوند
.هيلعلوصحلاليبسيفداهتجالانعفكننأانلغوسي
ينكلو،ًالماكترصوأتلندقينإسيل«سلوبلاق
»عوسيحيسملاًاضيأينكردأهلجأليذلاكردأيلعلىعسأ
.)٣:١٢يف(

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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يفلامكلاغلبينأٍدحألنكميهنأاذهنممهفُيالو
،هيفدهتجننأبجييذلاءيشلاانلنيبيامنإ،ةايحلاهذه
.ةيقالخألاانتياغنوكتنأبجياذامو

انتايحئدابمنوكتنأبجي)١:١٦طب١(:نيلماك
ةراهطلايفهريظننوكنيأ،هتاياغوهللائدابمكانتياغلكو
ملعملاهدحوحيسملاعوسيو.ةسادقلاوةبحملاوةيلخادلا
يكلدسجتهنألنيلماكنوكننأانملعينأردقيميظعلا
.هتوموهتايحيفسانلامامأهللالامكصِّـخشي

سداسلاحاحصألا

ْيَكِلِساَّـنلٱَماَّـدُقْمُكَتَقَدَصاوُعَنْصَتْنَأْنِماوُِزَرتْحِا«١
يفيِذَّـلٱُمُكيِبَأَدْنِعٌرْجَأْمُكَلَسْيَلَفَّـالِإَو،ْمُكوُرُظْنَي ِ
»ِتاَواَمَّـسلٱ
.٩:٩،١٠وك٢و٤:٢٧ادو١١٢:٩زمو٢٤:١٣ثت

ةبتكلارببيقيقحلاربلاقباسلاحاحصألايفحيسملانراق
،ةميظعلاةيقالخألائدابملاضعبةهجنمنييسيرفلاو
يتلاةدابعلاةيفيكبمهتدابعةيفيكةنراقميفانهذخأو
.موصلاوةالصلاوةقدصلاةهجنمهللااهبلطي

ميلعتءوسنملالضلارطخدوجوىلإةراشإ:اوزرتحا
لامعأءارجإةرورضىلإو،مهلمعونييسيرفلاوةبتكلا
يهاهنمهذيمالترذحييتلاةيطخلاف.ةداعلابسحةدابعلا
ةبحمو.هسفنكلهيو،ناسنإلاقالخأسندييذلاءايرلا
يفناسنإلاعقوتو،ةيفخبلقلالخدتسانلانمحدملا

.كلذبرعشيالوهو،هتايحتاياغلوأريصتف،ديدشرطخ

.اهيلعمكوحدميومكتقدصاورينأةيغب:سانلاماَّـدق
ًادجملاننلةينيدلاانلامعأنمًائيشلمعنالنأبجيهنأل
عنصُتاهنأوأ،ًةفدصاهنوريمهنأثدحيدقمعن.سانلانم
اندصقنوكينأزوجيالنكلو.)٥:١٦تم(ًادمعمهمامأ
.هلمعناممهيرننأ

الهنأل»اوزرتحا«هلوقةجيتناذه:رجأمكلسيلفالإو
نمسفنللريخالوهللانمةازاجمالوةيهلإةكربرظتني
.يهابتلاوسانلانمحدملااهتياغيتلاةدابعلا

هدنعزونكمءيشالف.هدصقيفينعأ:مكيبأدنع
نمربتعُيالف.هماركإتسيلةدابعلاهذهةياغنأل.مكل
.كلذنمًائيشًاقحتسماهمدقي

.نييرشبلانيدلاولانعًازييمت:تاوامسلايفيذلا

لٱِبَكَماَّـدُقْتِّـوَصُتَالَفًةَقَدَصَتْعَنَصىَتَمَف«٢
ْ
اَمَك،ِقوُب

ملٱُلَعْفَي
يفَنوُؤاَرُْ ملٱِ

يفَوِعِماَجَْ َنِماوُدَّـجَمُيْيَكِل،ِةَّـقِزَألٱِ
حلٱ.ِساَّـنلٱ

ْ
»ْمُهَرْجَأاْوَفْوَتْسٱِدَقْمَُّـهنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

لكىلعبجاوتاقدصلاعنُص:ةقدصتعنصىتمف
.هللادبعيهنإلوقيناسنإ

نييسيرفلانأدوصقملاسيل:قوبلابكمادقتوصتالف
،مهتاناسحإنوعزوياوناكامدنعةقيقحقوببنوتوصياوناك
راختفالادصقبةقدصلاءاطعإةيطخىلعمهخيبوتدارألب
دئاقكتنأوةقدصِطعتال:لاقهنأكف.مركلابرهاظتلاو
هِّـبنيقوبهمدقتيهبعشمامأكلمكوأ،برحللبهاذشيج
.هيلإسانلا

نورهاظتملاو،مهيفتسيلةليضفبنوعَّـدملا:نوؤارملا
،ريقفلاةبحمنعجتانمهعينصنأك،مهبولقيفامفالخب
اذههمالكبدارأحيسملانأكشالو.مهيفةبحمللرثأالو
نيعماسلانأدبالو.مهمساركذيملنإونييسيرفلاوةبتكلا
.مهيلعقدصيبقللااذهنأاوفرع

)٤:٢٣تمحرشلارظنا(ةدابعلانكامأ:عماجملايف
.ةرهاظلامهاوقتنورظنينيذلادوهشلارثكتثيح

ةبسانمةصرفلانوكتفسانلارثكيثيح:ةقزألايفو
عمتجي)قاقزلاوأعمجملا(نيعضوملايفف.مهمركراهظإل
.نيئارمنكنالفهبتنننأانيلع،لامعأللوأةدابعللسانلا

مهنمسانلابجعتيل:سانلانماودَّـجمُييكل
مهتقدصبةدوصقملاةدسافلاةياغلاهذهف.مهءاخساوحدميو
.هينيعيفةهوركموهللادنعةدئافالباهتلعج

سيلو،هولانينأنكمياملكاولان:مهرجأاوفوتسادق
سانلادجممهرجأنأل،دعبًائيشاورظتنينأقحمهل
دجملااوبلطيملمهنأامبو.هريغنوذخأيالفهوبلط.لئازلا
.هايإمهحنميملهدحوهللانميذلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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لمعتسي٥،٢٣،٢٩،٣٦،٣٩ددعلاوددعلااذهيفو
ىلإهمالكهجويلعمجلاةغيصنمًالدبدرفملاةغيصحيسملا
.درفلك

َكَلاَمِشْفِّـرَعُتَالَفًةَقَدَصَتْعَنَصىَتَمَفَتْنَأاَّـمَأَو«٣
»َكُنيِمَيُلَعْفَتاَم

يفبرضُيٌلَثَم:كنيميلعفتامكلامشفرعتالف
،اذهنمدشأرسنامتكروصتننأنكميالو.رمأءافخإ
نمهريغةكرحبرعشيالناسنإلاءاضعأنمًاوضعنأوهو
بوجوىلإريشيللثملااذهحيسملالمعتسيو.ءاضعألا
ىهنيلسيلو،ةينيدلاانتابجاوةسرامميفةرهشلابانتجا
نوكيامدنعريخلالعفيفةينالعكرتشينأنعيحيسملا
الو.هللادجمتيل،سانلامادقءيضيهرونلعجينأهدصق
امنإ.دئارجلايفةيريخلاتايعمجلااياطععبطنعىهنيل
نمدجملالاوندصقبتابجاولاكلتبيهابتلانعىهني
لاوندصقبةقدصلانمهانلعفامبرخفلاةذلنعو،سانلا
هيسنامككلذىسنننأيفدهتجننأبجيف.يتاذلاحدملا
:نيلئاقذئنيحراربألاهبيجيف«هلوقبمهركذنيذلانوحلاصلا
ًاناشطعوأكانمعطأفًاعئاجكانيأرىتم،براي
.)٢٥:٣٧تم(»؟كانيقسف

يفَكُتَقَدَصَنوُكَتْيَكِل«٤ خلٱِ
ْ

يفىَرَييِذَّـلٱَكوُبَأَف.ِءاََف ِ
خلٱ
ْ

»ًةَيِنَالَعَكيِزاَُجيَوُهِءاََف
١٤:١٤ول

ةبتكلاةقدصنعزيمتتف:ءافخلايفكتقدصنوكتيكل
.هتكربلانتوهيضرتلهرمألًاعوطهللااهعنصاف.نييسيرفلاو

امكءافخلايفعنُصامىري:ءافخلايفىرييذلاكوبأف
ةينيدةمدخلكيفركذتننأبجيف.ًاراهجعنُصامىري
يفانتاياغفرعيوءيشلكملعيوبلقلاصحفيهللانأ
.هحورىلإلبيطعملاةناكمىلإرظنيالوهو.انلامعألك
اذهءاروعفادلابلب،يجراخلالمعلابةليضفلاتسيلف
نعاهيفخنامردقبةحلاصلاانلامعأىلإرظنيهللااف.لمعلا
.سانلا

لعفىلعهللايزاجي.)١١:٦بعو١٥:١كت(:كيزاجي
نعوسانلارظننعلمعلاءافخإيفتاذلاراكنإوريخلا
نكل.ةازاجملاقحتستالانلامعألضفأنأىلع.مهحدم

ةازاجملانوكتف،اهيلعانيزاجينأىضريهلزانتوهتمحريفهللا
.قاقحتسالانمالةمعنلانم

نكيملنإ،سانلاوةكئالملامامأنيدلاموييأ:ةينالع
يفحاجنلاهحنمبةايحلاهذهيفيزاجيًانايحأهنأل،كلذلبق
نعو،برلاضرقيريقفلامحرينم«هنإفةيويندلارومألا
ًامئادحلاصلادبعلايزاجيوهو)١٩:١٧مأ(»هيزاجيهفورعم
.هحدميهريمضلعجينأب

.»ةينالع«ةملكدجوتالخسنلاضعبيف:ةظوحلم
.رثكأةوقمالكلابسكيلتديزامبرو

ملٱَكْنُكَتَالَفَتْيَّـلَصىَتَمَو«٥
ْنَأَنوُِّبُحيْمَُّـهنِإَف،َنيِئاَرُْ

يفَنيِمِئاَقاوُّلَصُي ملٱِ
يفَوِعِماَجَْ اوُرَهْظَيْيَكِل،ِعِراَوَّـشلٱاَياَوَزِ

حلٱ.ِساَّـنلِل
ْ

»ْمُهَرْجَأاْوَفْوَتْسٱِدَقْمَُّـهنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

بسحلب،انهةالصلابحيسملارمأيمل:تيلصىتمو
هرمألًةعاطسيل،هذيمالتدنعهبًاملسمًارمأكلذ
لب،يحورلاومنللةمزالةطساوةالصلانألالو،حيرصلا
ةايحلانمسفنتلاك،ةديدجلاسفنلاةايحنمجتنيرمأك
ةالصللًانوناقًافنآروكذملاةقدصلانوناقلعجو.ةيداعلا
نمو.سانلاالهللاانعمسينأاهبدصقناننأيأ.ًاضيأ

دبعيهنأبرهاظتيٍءارمهنإرهظُينوناقلااذهفالخبىلص
.سانلاحدميهةقيقحلابهتياغو،هاضرةيغبهللا

نأنعهذيمالتحيسملاىهني:نيئارملاكاونوكتالف
النأمهنمرظتنيو،نييسيرفلاوةبتكلاوأنيئارملااوهباشي
.مهوهباشي

نورسيمهنأيأ:نيمئاقاولصينأنوبحيمهنإف
نمضتياذهحيسملالوقو.سانلامامأةالصلايفةرهاجملاب
ةالصلانوبحيالو،ةتبلاةيدارفنالاةالصلانوسراميالمهنأ
.سانلامامأىوقتلابمهرهاظتةطساواهنألالإ

ةقفاومنكامأتسيلاهنأكحيسملااهركذيال:عماجملايف
مهارتلاهودصقمهنأللب،ةياغلاهذهلتَينُباهنإف،ةدابعلل
.اهيفهللااودبعيلال،كانهعومجلا

نيذلاف.راهتشاللةبسانمرثكأاهنأل:عراوشلااياوزيف
حدممهتياغنأنورهظيةالصللنكامألاهذهلثمنوراتخي
ةدايزىلعلديال»نيمئاق«هلوقو.هللاىضرالسانلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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رمأو.نولصيمهودوهيلاةداعنمناكفوقولانأل،ءايرلا
ناكمالو،نيدجاسلاةئيهدقتنيالحيسملانأحضاو
.مهتياغونكامألاهذهيفنيدجاسلاحورلب،ةالصلا

نيرخآلااوربخُيلهللانودبعي:سانللاورهظييكل
نأنمًالدبمهمهلكاذهو.سانلامهحدميف،مهتدابعب
.مهنعهللااضرلاوعسي

ِخمَىلِإْلُخْدٱَفَتْيَّـلَصىَتَمَفَتْنَأاَّـمَأَو«٦
ْ

ْقِلْغَأَوَكِعَد
يفيِذَّـلٱَكيِبَأَىلِإِّـلَصَو،َكَباَب خلٱِ

ْ
يفىَرَييِذَّـلٱَكوُبَأَف.ِءاََف ِ

خلٱ
ْ

»ًةَيِنَالَعَكيِزاَُجيِءاََف
٤:٣٣الم

مدقياهبيتلاقيرطلاانلحيسملانيبي:تيلصىتمف
.ةلوبقملاةالصلايقيقحلايحيسملا

سانلامادقةالصلانمًالدب:كعدخمىلإلخداف
ناكملايأ»كعدخم«.دارفنالاعضومىلإلُخداكورظنيل
دارفناىلعةالصلاف.كفرصتقلطمتحتوأكبصتخملا
.اهنعريبعتلانمهنكمتو،هراكفأطبضىلعناسنإلانيعت

ةيجراخلالامعألاهذهنأدوصقملاسيل:كبابقلغاو
.ماتلادارفنالاوهدوصقملالب،ةلوبقملاةالصللةيرورض
.انراكفأىلإملاعلالوخدعنمبابلاقلغنمةياغلاف
نكميفاندحوهللاعمعمتجننأوههتياغورمألاةصالخو
وأ)٢٤:٦٣كت(قاحسإىلصامكلقحلايفكلذنوكينأ

ةالصكحطسلاىلعوأ)١:٥٠وي(ليئانثنةالصكةنيتتحت
:٢رم(حيسملالعفامكلبجلاىلعوأ)١٤:٩عأ(سرطب

ءاجامامأو.)٢٢:٤١ول(يناميسثجيفوأ)٦:٥ويو٤٦
،عراوشلااياوزكيسيرفلللكيهلانأهيفرهظيف١٨:١٠وليف
.هعدخمكراشعللو

ًاريثكاندعاسيةالصلايفدارفناللنيعمناكمدوجو
.باوصلابانتاولصميدقتىلع

.سانلاكاريلالكتالصعمسيل:كيبأىلإِّـلصو

.سانلانمدحأكاريالفرسلايفيأ:ءافخلايف

نأتاملكلاهذهنمرهظي:ءافخلايفىرييذلاكوبأف
ةيروهمجلاوةيلئاعلاالةيدارفنالاةالصلانعملكتيحيسملا

نأردقيالامهللاىري.امهبرمأدقو،امهنمدبالنيتللا
ةالصلايفةيقيقحلاناسنإلاتاياغىري.ناسنإلاهاري
.هبلققاوشأو

وهو.قاقحتساالةمعن)٤عيفامك(ءازجلا:كيزاجي
هللادجمىلإلوؤيناكنإبلطلالاونوةالصلالوبق
.انريخو

سانلاوةكئالملامامأو،ملاعلايفسانلامامأيأ:ةينالع
.يتآلاملاعلايف

اهيلصينأبجييتلاتارملاددعحيسملاركذيال
كلذكرتلب،ةيسقطمهتدابعريصتالئل،مويلكهذيمالت
هلمهتبحمنعةجتانةيرايتخامهتاولصنوكتلنييعتنودب
بجيف.ةالصلاةلاطإبانرمأيملو.هيلإمهجايتحابمهروعشو
،جايتحالاو،لاحلاىضتقمبسحاهرصقواهلوطنوكينأ
.تابجاولاو،روعشلاو

لٱاوُرِّـرَكُتَالَنوُّلَصُتاَمَنيِحَو«٧
ْ

ْمَُّـهنِإَف،ِمَمُألٱَكًالِطاَبَمَالَك
َهلُباَجَتْسُيْمِهِمَالَكِةَرْثَكِبُهَّـنَأَنوُّنُظَي

ُ
»ْم

١٠:١٤اجو١٠:١٩مأو٣٩و١٨:٦٦لم٥:٣١اج

ـةـبـتكـلالالـضنـمهذــيمالـتحـيسـملارذـحـامدـعـب
الهللامدقتنأبوجومهلًانلعم،ةالصلايفنييسيرفلاو
.ةلطابلاةالصلايفةينثولاتاداعلانممهرذحي،سانلاحدمل
ملكتينأدصقهنألعمجلاىلإدرفملانممالكلاهلقنهلعلو
ةالصلاىلإهبريشيناكهنأل،ةيروهمجلاةالصلانع
.ةيدارفنالا

ةداعنمنالثمسدقملاباتكلايف:مالكلااورركتال
ةنهكخرصثيح١٨:٢٦لم١)١(:ةالصلاريركتيفممألا
لعباي!عمسالعباي«نيلئاقرهظلاىلإحبصلانملعبلا
ةدبعنويسسفألاخرصثيح١٩:٣٤عأ)٢(و.»!عمسا
ســـيـمـاـطرأيــهةــمـــيـظــع«نيـــتـعـاـسةدــمســـيـمـاـطرأ
ىتحنيينثولابدوهيلاوملعملثمتدقف.»نييسسفألا
ةيلاوتمتاعاسثالثمهنمدحاولافقينأاوداتعامهنإليق
.تقولارثكأهتابلطًارركميلصيمويلك

يأ،لطابلاراركتلالب،راركتلاحيسملاموليال:ًالطاب
رركننأانلزوجيف.ركفالبوًاراركتلاقتيتلاتاملكلا

انتجاجلوةالصلايفانتريغنمكلذانلعفنإانتابلط

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا

٥٦
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يناميسثجيفحيسملاةالصيفكلذلاثمو.مارتحالاب
عأ(سرطبلجألةسينكلاو)٨-١٩:١ول(ةلمرألاةالصو
١٢:٥(.

هنإف،مالكلاةرثكنعلبةالصلاةرثكنعحيسملاهنيمل
ةباجإرظتننالف.ةالصلايفهلكليللاىضقهنيعوه
ةديجتناكامهمهنأل،اهمالكةرثكواهلوطيعادبانتاولص
ًاريركتالإتسيلفقوشالبوركفالبتمدُقنااهتاذب
.ًالطاب

معزىلعةدسافلاةداعلاهذهتينُب:نونظيمهنإف
،ةيلقعلابلقلاةمدخال،يرحسمسلطةالصلانأسانلا
.تررُكاذإاميسالو،اهمدقينمعفنتاهتاذدحباهنأو
نورقلايفةيحيسملاةسينكلايفةلالضلاهذهتلخدف
ءيشبهرابخإوأ،هللاراكفأرييغتةالصلاةياغنأك،ىلوألا

.هلهجي

هباوُهَّـبَشَتَتَالَف«٨ َحتاَمُمَلْعَيْمُكاَبَأَّـنَأل.ِْمِ
ْ
ِهْيَلِإَنوُجاَت

»ُهوُلَأْسَتْنَأَلْبَق

ةداعةالصلايفتاملكلاراركتنأل:مهباوهبشتتالف
.ماهوأىلعةينبمةينثو

وهف،هللاابةيونبلامهتقالعبحيسملامهركذي:مكابأنأل
فأرتيامك«هنأل،دلاوكمهريخبلطيومهيلعقفشيومهبحي
.)١٠٣:١٣زم(»هيفئاخىلعبرلافأرتينينبلاىلعبآلا

الهللانأمهمعزنمةلطابلاةداعلاكلتتجتن:ملعي
سيلف.ًامئادانتابلطراركتةطساوبالإانتاجايتحاملعي
،ميلعءيشلكبهللانألهجيذلاينثولاةجحيحيسملل
نأرداقهنأو«ءيشلكفرعيهنأيحيسمللنلعأهنأل
:٣فأ(»ركتفنوأبلطناممًادجرثكأءيشلكقوفلعفي

٢٠(.

امبهربخننأانتالصةياغتناكنإ:هولأستنألبق
ةديدعتارماهراركتىلإةجاحالو،اهيلإةجاحالفهلهجي
قلعتيءيشلكانملعينأانهحيسملادصقيملو.ةياغلاهذهل
باتكلانمىرخأنكامأيفحَّـضومكلذنأل،ةالصلاب
.ةالصلايفةلالضلانمانرذحينأدصقامنإو،سدقملا

امنسحأانتاجايتحاملعيهللانأنمةيزعتلامظعأامو
ينغتالاهبهللاةفرعمنكلو.ةفيعضلاانتابلطباهنعربعن
.اهبلطننأوهانتاكربرثكألاونلطرشلانأل.ةالصلانع
ملو»اولصتنألبقمكتاجايتحاملعيمكابأنإ«حيسملالاق
يلصنف.»اولصتنأنودبهيلإنوجاتحتاممكحنميهنا«لقي
.ءيشلكملعيوههنألءايشأبهربخنلال،هللاًةدابع

رهظتانتابلطف.اهلأسننأطرشىلعهللاديعاومتينُب
:٣٦زح(اهبهللاُّرسيكلذلو،هبانتقثوانتاجايتحابانروعش
هللاابةقئاليههيلعًءانبف،ةكربلالوبقلانلهؤتيهو)٣٧
تمرظنا(ةكربلالاونلطرشاهنأىلعةلدأانلو.انلةمزالو
.)٤:١٦بعو١٤:١٣ويو١١:١٣ولو٢١:٢٢و١٨:١٩

يفيِذَّـلٱاَناَبَأ:اَذَكٰهْمُتْنَأاوُّلَصَف«٩ ِسَّـدَقَتَيِل،ِتاَواَمَّـسلٱِ
»َكُمْسٱ
.خلا١١:٢ول

،ةالصلايفتالالضلانمانريذحتبحيسملافتكيمل
ءدبًاقفاومًالماشًاطيسبًارصتخمةالصللًالاثمانلمَّـدقف
ملاذهلو.كلذيفتالالضلارئاسانيقيل،ديدجلاهتوكلم
لاثملااذهربتعننأبجيو.صاخلاهلمعوأهسفنهيفركذي
ًانوناقال،انتاولصميدقتيفًاجذومن»ةينابرلاةالصلا«وهو
ركذُيملو.تاقوألاولاوحألالكيفهلمعتسنلةالصللًابترم
لسرلالامعأيففقنملو،اهلمعتساهسفنحيسملانأ
هلامعتسانوناقاهنأكاهيلإةراشإىندأىلعلئاسرلاو

انملعيملو،يلصنفيكانملعحيسملاف.ةدابعلايفيرورض
يفًاريثكانلعفانوانبقئالرمأاهلامعتسانإمعن.يلصناذام
.كلذبنيديقمانسلنكلو،ةيروهمجلاوةيدارفناانتدابع

،اهلهتباجتسالةمالعهذهةالصلاةروصبرلااناطعأ
كلذبرهظُيهلبقيامةروصهاياعريطعييذلاكلملانأل
.اهبنوسمتليامةباجإلهدادعتسا

تابلطتسوةمدقمىلعةالصلاهذهلمتشتو
همساب،هللاابصتختىلوألاثالثلاتابلطلاف.ةمتاخو
نحنهيلإجاتحنامبةريخألاثالثلاو.هتئيشموهتوكلمو
ةبرجتلانمةيامحلاو،اياطخلاةرفغمو،يمويلازبخلانم
.رشلاو

نوكتنأبجيهدحونملةملكلاهذهانملعت:انابأ
مسالااذهبهللاىمستدقو.هيلإبرتقنةقالعيأبو،ةالصلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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ملهنكلو)١:٦لمو٦٣:١٦و١:٢شإ(ميدقلادهعلايف
ٌبأهللااف.حيسملاءيجمدعبالإبأكملعلامامتملعُي

مهيلعمعنيمهظفاحومهقلاخهنأىنعمب،سانلاعيمجل
نينمؤمللصاخىنعمبيحوربأهنكل،مهريخديريو
)٢٢-١:٢٠وك(مهناميإةطساوبهلةونبلايفاولخدنيذلا
.)٣:١وي١و٣:١٦لغو٨:١٤ور(ةصاخةبحممهلهتبحمف

الو،ةيحيسملاةنايدلاوليجنإلاداجمأنمهللاةوبأميلعتف
دقو،هيلعةينبملابتكلاوسدقملاباتكلايفالإهلرثأ
.هميلعتلبقرشبهدهعيملًاحيضوتحيسملاهحضوأ

ديكأتو،ةالصلابهيلإبرتقننأىلعةءارجكلذيفانلو
»يبأ«ال»انابأ«هلوقنمو.اننيعينأدعتسمورداقهنأ
ءاوس،انتاولصيفانريغركذننأانيلعبجيهنأجتنتسن

انتوخإبانتقالعًاضيأانملعيو.نيدرفنمانكمأمهعمانيلص
نِّـوكن،حيسملايفنودحتمءاضعأمهايإونحنف،نينمؤملا

نأنمؤملكىلعبجيو.ةدحاوةلئاعوًادحاوًادسج
نودقحٍدحألسيلو.حارفألاونازحألايفلكلاكراشي
اذهلمعتسينأهلحمُسنكلو،هابأهللاوعدينأهريغ
.هللانمًةمعن،هتوخإنمهريغهلمعتسيامكمسالا

ثيحنيسيدقلاوةكئالملانكسم:تاوامسلايفيذلا
انبرقت»انابأ«هتينكو.حوضورثكأبهدجموهروضحهللارهظُي
يقري»تاوامسلايف«هلوقو.هتبحموهتيانعانلققحتوهيلإ
ميظعلاقرفلااذهبو.اندنعًارقومهلعجيوانراكفأيفهنأش
يضرأدلاوكسيلهنإف،ةيرشبلاةوبألاوةيهلإلاةوبألانيب

ايندلانعانراكفأفرصيلوقلااذهو.جاتحموفيعض
كانهنأانركذيو،ءامسلاىلإةالصلايفةيضرألارومألاو
.انثاريمواننطووانابأ

نوكلاألميهنأو،ناكملكيفهللانأباتكلاانملعي
يسركميظعكلمكهنعربعيكلذعمو)١٠-١٣٩:٧زم(
فصوو.دوجولايقيقحًاهلإهنِّـيبيلكلذو،ءامسلايفهدجم
ةعونصممهتهلآنيذلانيينثولاراكفأعمفلتخيبآلابهللا
راكفأعمفلتخيو،مهمامأةعوضومورجحلاوبشخلانم
.نوكلاحوردرجمهللانإنيلئاقلانيينطابلا

ربتعُيلاهانعمو،ىلوألاةبلطلايههذه:سدقتيل
.هقئالخلكقوفًاعفترموًارقومعيمجلاهفرعيو،ًاسودق

ةبلطلاب)انتاولصلكةدعاقيهيتلا(ةالصلاهذهءدبو
ةميظعلاةياغلاوهكلذنأانملعيهللادجمتينأاهلآميتلا

انبصتخياملكنأل،انتاولصيفًالوأاهبلطننأبجييتلا
ىلإعرسنجايتحالاوفعضلاتقويفاننكلو.يوناث
.ًالوأةيصخشلاتابلطلا

»هوهي«همسادرجمىلإةراشإاذهضعبلاىأر:كمسا
ٍدهعيفلخددقهنأو،دوجولابجاوًايلزأهنوكىلعلادلا
.هتاذهللاهبنلعياملكمسالابنورخآمهفو.ناسنإلاعم
ةمولعميهامكهتافصوأ،هتاذهللاهانعمنإنورخآلاقو
الوهفهانعمناكامهمو.همالكوهتقيلخةطساوباندنع
.حيسملاةطساوبالإضرألاىلعدجمتي

ناكملكيفسانلافرعينألأسنةبلطلاهذهيفو
ةدابعلاقحهودبعيو،ةديجملاهتافصلكو،يقيقحلاهلإلا
حيسملاتاولصعوضومناكاذهو.دجملاقحهودجميو
ءامسلانمتوصءاجف.كمسادجمبآلااهيأ«هلوقليلدب
مساسدقننأاننكميو.)١٢:٢٨وي(»ًاضيأدجمأوتدجم
.انفرصتوانهافشوانبولقبهللا

يفاَمَكَكُتَئيِشَمْنُكَتِل.َكُتوُكَلَمِتْأَيِل«١٠ ِءاَمَّـسلٱِ
»ِضْرَألٱَىلَعَكِلٰذَك

توكلملابدوصقملاو.ةيناثلاةبلطلاهذه:كتوكلمتأيل
دقهنأبصلخملاىدانيذلاةمعنلاتوكلم،حيسملاتوكلم
ذخأذإنايتإلاضعبىتأدق.دعبلصيملهنكلوبرتقا

ًامامتتأيملو،تاراشإلاوزومرلاماظنيوسوملاماظنلالحم
تبيجُأدقو.هايإهتاشالموةملظلاتوكلمىلعهراصتناب
لهأبلغوليجنإلاهيفحجنرصعلكيفةبلطلاهذه
.ًةيناثعوسيكلملايتأيامدنعًامامتباجُتسو.لالضلا
ملاعلاريخنأل،ةماعتاريخوةصاختاريخنمضتتف
نأانتابجاولوأنمو.حيسملاتوكلمءيجمبقلعتم
لجألبعتنويلصنو،ملاعلايفتوكلملااذهمدقتيفبغرن
.كلذ

يفةنلعميهامكهللاةئيشميأ:كتئيشمنكتل
نوكينأانملعتةبلطلاهذهو،هتيانعلامعأوهرماوأ

طقفنمضتياذهو.رورسبوًايرايتخاهللاةئيشملانعوضخ
الهتئيشممامتإىلإانسوفنليمو،هللاةئيشملًالعفعوضخلا
روتسدنوكتنأبجيهرماوأيفةنلعملاهتئيشمف.انتئيشم
.هقئالخلكلامعأ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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سانلاعيمجونحنانردقينأهللالأسنةبلطلاهذهيفو
كلتنوفرعيعيمجلانأو،هبرمأيوهديرياملكلمعننأ
بلطيامنإو.رمذتوأبيرالباهنوعيطيواهنولبقيوةئيشملا
.ةبحموةلداعهتئيشمنأاونقيتمهنألةبلطلاهذهنويحيسملا
الو)٨:٤٤وي(ناطيشلاةئيشمال،هللاةئيشمنكتلف
.)٤:٢طب١(سانلاةئيشم

ةكئالملاءامسلاناكسدنعيهامك:ءامسلايفامك
تراصءامسلايفامكهللاةئيشمتممتاذإف.راهطألا
النأبجينأةرابعلاهذهانملعتف.ءامسلاكضرألا
نألب،سانلاةيقباهممتيامكانتابجاوممتننأبيفتكن
ةعيرسلاةعاطلاب،ءامسلايفةكئالملاكميمتتلالكاهممتن
.رورسلاو

مهكرتب،ضرألاناكسدنعيأ:ضرألاىلعكلذك
بذكلاوةقرسلاوملظلايفنبهللارماوألمهتعاطو،ةيطخلا
ربلالاخدإو،ضغبلاوتاذلاةبحموةساجنلاوركسلاولتقلاو
.اهيلإةبحملاوةمحرلاوقحلاومالسلاو

لٱاَنِطْعَأاَنَفاَفَكاَنَزْبُخ«١١
ْ
»َمْوَي

.٣٠:٨مأو١٠٤:١٧،٢٨زمو٢٣:١٢يأ

مسقلاءدبيهو،ةعبارلاةبلطلايهاذه:انفافكانزبخ
دساهبدوصقملاو.انتاوذلتاكربلابلطنهيفيذلايناثلا
انزبخب«دوصقملاو.ةايحلاماوقزبخلانأل،ةيدسجلاانتاجايتحا
.انداسجأتوقلجألانيفكيام»انفافك

َّـربع،انماعطاهنمفلأتييتلاداوملامزلأنمزبخلانألو
،انتاجايتحانعربعتيهف،انداسجأمزاوللكنعهب
يأ،ةيدسجلاتاريخلانمانفافكبلطننأبجيهنأانملعتو
يت١(ةايحلاهذهرخفودسجلاتاذلبمتهنالو.انليرورضلا
.امهبِفتكنلفةوسكوتوقانلناكنإف)٦:٨

زبخلاف،اهلكةيرورضلاةيدسجلاتاجاحلاةبلطهذهف
يناحورلازبخلاةبلطلانمدصقلاناكولو.لكلانعةرابع
)٥٨-٦:٢٧وييفامك(كلذىلعلدياملكاهيلإفيضُأل
زبخ«و»يقيقحلازبخلا«و»ءامسلازبخ«كانهىمسُيهنإف
نأىلإًاعبطاندوقيانداسجأتاجايتحاركذنكلو.»ةايحلا
.اهلجأليلصنوًاضيأانسوفنتاجايتحابركتفن

لكيفهللاىلعانلاكتابرارقإةبلطلاهذهميدقتيفو
ءاقدصأانحنميوًاحجانانلمعوًارمثمانبعتلعجيوهف،ءيش
نأردقناهبيتلاةحصلاوةمكحلاوةوقلاانيطعيو،انتناعإل
.اهبعتمتنوةايحلاهذهتاريخىلعلصحن

نيفتكم،مويدعبًامويهيلإجاتحنامردقيأ:مويلا
نأانيلعف.هللادييفلبقتسملانيكرات،يمويلاتوقلاب
هللاىلإانجايتحابماودلاىلعنيرعاشمويلكيلصن
نملاكو،انديلهدينماهنأكهتاكربلكنيلباق،هلركشلابو
نعةبلطلاهذهىهنتو.مويلكءامسلانمطقسيذلا
هللاهحنميالهنألفرتلاءاهتشاولبقتسملابدئازلامامتهالا
.انل

لِلًاضْيَأُنْحَنُرِفْغَناَمَكاَنَبوُنُذاَنَلْرِفْغٱَو«١٢
ْ

»اَنْيَلِإَنيِبِنْذُم
.خلا١٨:٢١تم

مزلأومظعأةبلطيهو،ةسماخلاةبلطلايههذه:رفغا
بلقنمةيطخلاةلازإىلعةرفغملالدتو.ةيحورلاتاكربلا
ميدقلادهعلايفكلذلزمرلاو.هيلإءاسُملابلقوءيسملا
اننأكف.)١٦:٢١،٢٢ال(ةيربلايفليزازعسيتقالطإ
نأبحمسيالو،اناياطخىلعانبقاعيالنأاهبهللاىلإبلطن
حيسملالمعىلعةينبماهتباجإبانتقثلكو.اهجئاتنانقحلت
.همالآو

نعزجعنانيلعنويدةميظعلاةريثكلااناياطخ:انبونذ
انرمأدقو.انباقعبلطيهللاىلإخراصلدعلاو.اهيفوننأ
الةيطخلاةرفغمنأفرعيهنأعمةبلطلاهذهميدقتبحيسملا
.هتوموهتعاطبالإنوكت

ًافارتعااهيفنألةبلطلاهذهمدقننأًاعيمجانيلعبجيو
ةاطخانعيمجنحنو.نارفغلاىلإانجايتحابًارارقإو،اياطخلاب
امكمويلكبلطننأيغبنيف.كلذىلإًامئادنوجاتحم
.كلذكةيدسجلاانتاجايتحابلطن

،اهنعيضاغتلازوجيال،ةطيسبتناكنإونمؤملااياطخو
ببسبنارفغلاىلإجاتحنو.ًاميسجًارطختحبصأالإو
انتابجاومامتإنعانروصقببسبو،هللاةعيرشىلعانتايدعت
.هديبعلوهل

ىلعنكلو،رفغنامردقىلعال:خلانحنرفغنامك
ةرفغملايقحتسمانلعجتنيرخآللانترفغمنألسيلو.هلاثم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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اونوكينأبجياهنوسمتلينيذلانأهتدارإنأللب،هللانم
.اهوحنمينأنيدعتسم

انتاوذلبلطننأةقايللابابنمسيلهنأحضاولانمو
اناياطخنوكتنيحاميسالو،انريغهحنمننأضفرنام
نأسانلانكمييتلااياطخلالكنمًادجمظعأهللاىلإ

انوظاغأنيذلاانتوخإمحرننأانيلعبجيف.انيلإاهباوئطخي
.هيلإنوئطاخنحنوهللاانمحرينأديرنامك

اهنكلو،مهنعمهتيطخعفرتالانيلإاوءاسأنملانترفغمو
اندعبتو،مهنمماقتنالاحورودقحلاوبضغلاانبولقنمليزت
.مهبقاعننأنع

لِخْدُتَالَو«١٣
ْ
يفاَن َجتِ

ْ
َّـنَأل.ِريِّـِّـرشلٱَنِماَنِّـجَنْنِكٰل،ٍةَبِر

ملٱَكَل
لُْ
ْ

لٱَو،َك
ْ

ملٱَو،َةَّـوُق
»َنيِمآ.ِدَبَألٱَىلِإ،َدْجَْ

طب٢و١:١٣عيو١٠:١٣وك١و٤٦،:٢٢ولو٢٦:٤١تم
٢٩:١١خأ١و١٧:١٥ويو٣:١٠ؤرو٢:٩

يفةيطخلانمةيامحلاةبلطيهو،ةسداسلاةبلطلاهذه
.اهجئاتننمولبقتسملا

الوأ،ةبرجتلايفعقننأحمستاليأ:انلخدتال
يفانعدتالوأ،ناطيشلاوأسانلااهيلإاندوقينأحمست
يفانعقواذإو.اهيلإتاجيهموأةيطخللصرفاهيفلاوحأ
نمضتتو.اهبلغنوةبرجتلامواقنلةمعنانطعأفهذهكلاوحأ
انلعجتيتلاةريرشلاانبولقلويمنمهللاانظفحينأًاضيأ
اهبصنييتلاخاخفلانموةبرجتلايفطوقسللنيضرعم
.انسوفناهبداطصيلسيلبإ

هيلعضرعُيامدنعناسنإلليقالخأناحتمايه:ةبرجت
بئاصمدرجمتسيلف.ةعاطلاوةيطخلانيبراتخينأ
يفعوقولارطخوةصرفاهبنرتقتبئاصملب،تاقيضو
نكلو.»ةيطخلابءارغإلا«ةماعلاةغليفينعتدقو.ةيطخلا
ينإبِّـرُجاذإٌدحألقيالف«هللابناجيفليحتسمكلذ
الوهورورشلاببَّـرجمريغهللانأل،هللالَبِقنمبَّـرجأ

هللاناحتمانكل.)١:١٣عي(»)رورشلاب(ًادحأبرجي
.)٢٢:١كت(ميهاربإنحتماهنإف،لمتحمٌرمأانتعاطل

همواقنانكرتتالو،رشلانمانلشتنايأ:انجننكل
سانلانمةيطخلاىلإدوقياملكبنتجنانلعجاو،اندحو
.مهريغو

،ةبرجتلانعدعتبيبلقلانمةبلطلاهذهمدقينمف
.ًايلصمًارهاسنوكيهنأل

برجموةيطخلالصأوهيذلاناطيشلايأ:ريرشلا
نمانظفحينأٌرداقهللانأةبلطلاهذهنمضتتو.ناسنإلا

.هانلأسنإكلذلدعتسمو،ناطيشلابراجت

وأاهلكةالصلاببساهيفوةمتاخلاةءادبهذه:نأل
.هللاهميدقتببس

ةقلطملاةطلسلاكلو،كلُملااذهبقحلاكليأ:كلملاكل
.يحورلاويعيبطلاملاعلاىلع

ءافعضاننإ.تابلطلاهذهبيجتستلةوقلايأ:ةوقلاو
،هللاةردقبروعشاذهيفو.ةوقلادودحمريغفتنأامأو
.ةالصلايفانناميإيوقي

نملب،اندجملجألسيلءايشألاهذهبلطن:دجملا
كلقحييذلاو،ىلوألاةبلطلايفهانبلطيذلاكدجملجأ
الكلوهانتاولصةباجإنعجتانلادجملالكو.كدحو
.كاوسل

.ةياهنالبنامز:دبألا

نأيلصنووجرنوبحناذكيأ.اذكهنكيل:نيمآ
ًاراهجدحأيلصيامدنعاهايإروهمجلالامعتساو.نوكي
.تمدقتدقيتلاتابلطلايفمهكارتشاىلإريشيمهنعةباين
نإفالإو«ةماعلااهمهفيةغليفةالصلانوكتنأبجيف
:لوقيفيكيماعلاناكملغشييذلافحورلابتكراب
.)١٤:١٦وك١(»لوقتاذامفرعيالهنأل؟كركشدنعنيمآ

هتَّـالَزِساَّـنلِلْمُتْرَفَغْنِإُهَّـنِإَف١٤«١٤،١٥ ًاضْيَأْمُكَلْرِفْغَي،ِْمِ
هتَّـالَزِساَّـنلِلاوُرِفْغَتَْملْنِإَو١٥.ُّيِواَمَّـسلٱُمُكوُبَأ ْرِفْغَيَال،ِْمِ
»ْمُكِتَّـالَزًاضْيَأْمُكوُبَأْمُكَل

عيو١٨:٣٥تمو٣:١٣وكو٤:٣٢فأو١١:٢٥،٢٦رم
٢:١٣.

ةبلطلايفليقاملحرشناددعلاناذه:مترفغنإ
ةيرورضلاتادادعتسالادحأانناملعيو)١٢ع(ةسماخلا
ةرفغملاحورف.ناميإلاوةبوتلااهنمو،ةلوبقملاةالصلل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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اذهنإمعن.هنمةرفغملانوبرعوهحيسملابًءادتقانيرخآلل
لخيال

ِّـ
.بلقلاديدجتةمالعهنكل،ص

لئاضفلالكناسنإلايفتدجُونإيأ:اورفغتملنإو
نأيفكتاللئاضفلاكلتعيمجف،ةرفغملاحورهيفنكيملو
بضاغبلقنمةمدقملاةالصلانأل،ةلوبقمهتالصلعجت
ةرفغمنودبانتمنإو،انلرفغُيالرفغنملنإو.ًادبألبقُتال
يذلارسجلامدهدقنوكيهريغلرفغيالنمف.انكله
.ةرفغملاىلإجاتحمناسنإلكنأل،هيلعربعينأيضتقي

تناكامهمهنأانملعي»مكوبأ«هلوقب:مكوبأمكلرفغيال
ضغيهلعجتال،انيلعونحلاوانمبُّرقتلانمةيوبألاهتبسن
.هينبدحأيفةرفغملاحوردوجومدعنعفرطلا

ملٱَكَنيِسِباَعاوُنوُكَتَالَفْمُتْمُصىَتَمَف«١٦
ْمَُّـهنِإَف،َنيِئاَرُْ

حلٱ.َنيِمِئاَصِساَّـنلِلاوُرَهْظَيْيَكِلْمُهَهوُجُوَنُوِّـريَغُي
ْ

ُلوُقَأَّـَق
»ْمُهَرْجَأاْوَفْوَتْسٱِدَقْمَُّـهنِإ:ْمُكَل
٥٨:٥شإ

ذخأ،ةالصلاوةقدصلابقلعتيامحيسملاملعامدعب
ةسراممءوسركذف،موصلاوهثلاثءيشبوجوركذي
.سانلانمحدمللالهللاهتسراممةرورضوهلنييسيرفلا
ول(ًاريثكموصلا،نويسيرفلااميسالو،دوهيلاسرامدقو
موصللدحاومويبالإرمأيملىسومنأعمو.)١٨:١٢
نينثالاراهناهنمةريثكًاماوصأكلذىلعاودازمهنأالإ،ًايونس
نوعنتمياوناكاوماصاملو.عوبسألكنمسيمخلاراهنو
اهيلعدامرلاعضوباهرظنمنوريغيومههوجولسغنع
.)٣:٦نويو٩:٣ادو٣:١٦ارمو٢:٨يأو٤:٣سأ(
نزحللةيجراخةمالعاناكحوسملاسبلودامرلانأامبو
.ًاعادخنويسيرفلااهلمعتسا

ملسمرمأتاقوألاضعبيفموصلانأك:متمصىتمو
فرصتءوسبرلاركذيف.هذيمالتدنعوهدنعهب
.هذيمالتهبنتجييكلنييسيرفلا

عاضتالاوةبوتلاةسراممىلعناسنإلادعاسيموصلاو
ديدجلادهعلايفسيلو.هنعتابرضلاعفرلجألعرضتلاو
بسحموصينأناسنإلكلكرُتلب،هبحيرصٌرمأ

نوكتنيحمهبلثمتنلاوماصنيذلاةلثمأتركُذو.هريمض
.مهلاوحألثمانلاوحأ

نوبئتكممكنأكاورهظتاليأ:نيسباعاونوكتالف
يكل،ةيقيقحلامكتالاعفناوةداتعملامكدئاوعفالخبىنازح
،مهموصحيسملاضفريالف.نومئاصمكنأسانلافرعي
اميسالو،مهرظنمبسانللموصلاكلذمهنالعإنكل
.هبنورعشيالنزحبمهرهاظت

،اهايإمهلسغمدعوأ،مهتبآكب:مههوجونوريغيمهنإف
.اهيلعدامرلاعضوبوأ

نمةديحولاةياغلاتناكهذه:سانللاورهظييكل
كلذمهلاونبنكلو،سانلانمًادجماولانيلةيدسجلامهرئاعش
يفهنولانيءيشقبيملو،رضاحلانامزلايفمهرجأاوفوتسادق
.يتآلا

َكَسْأَرْنُهْدٱَفَتْمُصىَتَمَفَتْنَأاَّـمَأَو١٧«١٧،١٨
َكيِبَألْلَب،ًامِئاَصِساَّـنلِلَرَهْظَتَالْيَكِل١٨،َكَهْجَوْلِسْغٱَو
يفيِذَّـلٱ خلٱِ

ْ
يفىَرَييِذَّـلٱَكوُبَأَف.ِءاََف خلٱِ

ْ
َكيِزاَُجيِءاََف

»ةَيِنَالَع
١٠:٣ادو٣:٣ار

حيسملاأدبنييسيرفلافرصتءوسىلعمالكلادعب
.موصيامدنعيحيسملانمرظتنيامركذي

يفتاداعلاىلإلوقلااذهبرشيمل:كسأرنهدا
ةفاظنلاتاداعيفسانلاىلإلب،ةداتعملاريغتالافتحالا
ىتحةداعلاكموصتامدنعكرظنمنوكيلىنعملاف.ةقايللاو
.مئاصكنأرهظتال

نكامألابسانيالكلذبحيسملارمأنأمولعملانمو
اذهحورعيطننأبجيف.تاداعلاهذهاهيفتسيليتلا
انتابجاوةسرامميفيهابتلاوءايرلانيبنتجمماودلاىلعرمألا
.ةينيدلا

يروهمجلااليصخشلاموصلاىلإانهحيسملاراشأو
نوكيلموصلاءافخإبوجوببسو.ًانايحأهيلإىعدُنيذلا
ع(ةالصلاوةقدصلارمأيفركُذامك،هللانمةينالعءازجلا
٤،٦(.

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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ُدِسْفُيُثْيَحِضْرَألٱَىلَعًازوُنُكْمُكَلاوُزِنْكَتَال«١٩
»َنوُِقْرسَيَوَنوُقِراَّـسلٱُبُقْنَيُثْيَحَو،ُأَدَّـصلٱَوُسوُّسلٱ

،ةدابعلايفءايرلاويهابتلاىلعسانلاحيسملامالامدعب
.ىلضفلاقيرطلانلعيو،لخبلاوعمطلاىلعخبويذخأ

عمجنعهذيمالتعنمينأحيسملادصقيمل:اوزنكتال
.ًارفاولامسأريضتقيلامعألانمًاريثكنأل،لاومألا
ضرملاتقولًائيشعمجينأهيلعبجيلبالناسنإللقحيو
.ناسحإللوةخوخيشلاو

ناسنإلاتايهتشملكىلعةملكلاهذهقلطت:ًازنك
زنكلاباوفتكتال:ىنعملانوكيف.هدنعًةيمهأربكأوهامو
.يويندلاريخلادرجملاوعمجتالو،يضرألا

،شيعلاةعسوةيدسجلاةحارلاباوعتمتتل:ضرألاىلع
هنوعمجتامةطساوباولانتلوأ،سانللباجعإراثماونوكتل

الف.ناسنإلافدهيفةنماكانهةيطخلاو.ًامارتحاوةوطس
ءانتقاسيلو.هللادجمونيرخآلاريخلًالامعمجينمئطخي
،ينغلاوريقفلااهلضَّـرعتييتلاهتبحملب،ةيطخلاملا
.ينغلاوسلفملااهيفطقسينأنكميو

بلطنهبيذلاداهتجالاسفنبلاملابلطننأزوجيالو
سوفنلالامهإىلإلوؤيًابلطهبلطنالو،انسوفنصالخ
.هتطساوبةداعسلالاوننيلمآ،اهررضو

نحنيتلاةيطخلايهاهنمحيسملاانرذحييتلاةيطخلاف
مهسوفناورسخنوريثكف.اهيفطوقسللميظعرطخيف
ىلعأطخالو.ةيوقاهيلإةبرجتلانأل،لاملاةبحمببسب
ةمكحلاوفورصملايفداصتقالاولمعلابءانتعالايفناسنإلا

يلصيورهسينأهيلعبجينكلو.لبقتسملاىلإرظنلايف
رثكأىريامدنعبلقلانإف،ةبرجتلاهذهيفعقياليكل
ليميةيضرألازونكلاعمجبنيكمهنمهلوحنيذلاسانلا
.اهيلإ

عمجمدعبابسأدحأ:أدصلاوسوسلادسفيثيح
نأل،انمذخؤتنألمتُحيو،ةينافاهنأوهةيضرألازونكلا
ةسيفنًابايثتناكًاميدقسانلااهزنكيناكيتلازونكلا
ةيلخادبابسألامإ،عيرسلانادقفلاةلباقةنيمثنداعمو
.صوصللاكةيجراخوأ،أدصلاوسوسلاك

نمةينبمتويبلاتناكاذإاذه:نوقراسلابقني
نودبةريغصلاةراجحلانموأ)٤:١٩يأ(ءينلابوطلا
فقسلاوأطئاحلابقنينأصللاىلعلهسيف،لمروسلك
انرذحيو،ةراسخلابابسأانهحيسملاركذيو.زنكلالوانتيو
.نادقفلارطختحتاهنألزونكلاهذهبانسوفنقلعتنم
؟ةلئازرومأىلعضبقنلانسفنأبرطاخناذاملف

يفًازوُنُكْمُكَلاوُزِنْكٱِلَب«٢٠ ُدِسْفُيَالُثْيَح،ِءاَمَّـسلٱِ
»َنوُِقْرسَيَالَوَنوُقِراَسُبُقْنَيَالُثْيَحَو،ٌأَدَصَالَوٌسوُس
:١طب١و٦:١٩يت١و١٨:٢٢و١٢:٣٣،٣٤ولو١٩:٢١تم
٤.

نأيهوةديفمةياغللاملاعمجىلإًاليمانيفهللالعج
امئيهننأانتابجاومهأنمو.ءامسلايفًازنكانلزنكن
اذهنمانسوفنبهذتاليكل،يدبألالبقتسمللهيلإجاتحن
حيسملانأدبالو.ءامسلازونكيفظحانلنوكيالوملاعلا
ءامسلالخديالهنأل،مالكلااذهبنييقيقحلانينمؤملادصق
.كانهًازنكهلزنكيفيكاهلخديالنمومهريغ

ءامسلايفًازنكزنكينأدحأعيطتسيال:مكلاوزنكا
زنكننأانلريخو.هسفنلزنكيناسنإلكلب،هريغلجأل
يفانزنكو.انهانتيرذلزنكننأنمءامسلايفانسوفنل
)٢٥:٤٠تم(حيسمللًاماركإريخلالمعبمتيءامسلا
:٦يت١و٥:١٩،٢٠عي(انريغسوفنصالخيفبعتلابو
هللاىلعلاكتالابو)١١-١:٥طب٢(ةمعنلايفومنلابو)١٨
.)٢:١٥عي(ملاعلاريخوهدجملاهراكنإوهلانتاوذميلستو

ةنمآ،اهبانيلعمَعنُم،ةيحورةازاجميأ:ءامسلايفًازنك
بيصنكلذو.هللااهظفاحواهبهاونأل،ةقرسلاوءانفلانم
يفاهنإلاقُيو)١:٤طب١(عوسيعمنيثراولاوهللاةثرو
ةورثلانمملاعلااذهيفناسنإلاهزرحيامعزاتمتلءامسلا
نأنكميهنأنمؤملاةفرعمو.تاذللاوةوطسلاوفرشلاو
لوؤيامدادعإيفهدهجلذبيهلعجيءامسلايفًازنكعمجي
لاونيفًايعاس،ةدودحملاريغةيدبألاروهديفهتداعسىلإ
.يماسلاضرغلاكلذ

لَقُنوُكَيَكاَنُهَكُزْنَكُنوُكَيُثْيَحُهَّـنَأل«٢١
ْ

»ًاضْيَأَكُب

،ةيضرألازونكلاعمجمدعلًايناثًاببسانهحيسملاركذ
:٤مأ(ةايحلاجراخمهنميذلابلقللاهنمجتانلاررضلاوهو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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انؤاوهأنوكتنأضرألاىلعانهانزنكعمجةجيتنو.)23
لويموانقاوشأفءامسلايفانزنكناكنإهنأل،ةيضرأانلويمو
ءيشلكنمرثكأناسنإلاهبحيامو.كانهىلإهجتتانبولق
ءامسلايفًازونكناسنإلاعمجينأليحتسملانمو.ههلإوه
بيصنف.نيناكملانيبمسقنيالبلقلانأل،ًاعمضرألاو
،هلجألتقلُخاهنأل،هللاوهيقيقحلاديحولاةدلاخلاسفنلا
مظعأو،انزنكوهف.هيلعتلصحاذإالإةديعسنوكتالو
فرعننأعيطتسنو.انلهتبحموهايإانتفرعمبنوكتانتداعس
يأبانتفرعمنمضرألاىلعمأءامسلايفانزنكنيأ
.هدقفىشخنوهليصحتيفبغرنورثكأمتهننيزنكلا

جلٱُجاَِرس«٢٢
ْ

لٱَوُهِدََس
ْ

ًةَطيِسَبَكُنْيَعْتَناَكْنِإَف،ُْنيَع
»ًارِّـيَنُنوُكَيُهُّلُكَكُدَسَجَف
١١:٣٤،٣٦ول

ةطساوبدسجلارونلالخدي:نيعلاوهدسجلاجارس
ناسنإلابستكينيعلابو.ءاضعألالكهبعفتنتفنيعلا
يفهلكدسجلاىقبياهنودبو،ةيجراخلارومألابهتفرعمرثكأ
يهيتلانيعلاةحصىلعفوقومدسجلاريخًاذإف.ةملظ
رصبلاءالجىلإدسجلاجاتحيامكف.سفنللريمضلاةباثمب
ىرتىرتلبلقلاةواقنىلإسفنلاجاتحت،هتعفنموهداشرإل
رومألاوقحلاىرتو،يهامكءايشألاو،وهامكهللا
.ةيدبألاوةلئازلارومألانيبةيقيقحلاةقالعلاوةيوامسلا

وهامكاهلوحامىرتنأةرداقةيفاصيأ:ةطيسب
حورلاوهللاةملكاهترانأيتلايهةطيسبلاسفنلاو.ةقيقح
بجييحورلاىنعملااذهبةطيسبهنيعتناكنمف.سدقلا
،ءيشلكقوفهبحيوهدحوهيلعلكتيوهللاىلإرظنينأ
حيسملاعممتمقدقمتنكنإف«ةيهلإلارومألايفلمأتيو
:٣وك(»هللانيمينعسلاجحيسملاثيحقوفاماوبلطاف
،تكردأدقينأيسفنبسحأتسلانأةوخإلااهيأ«.)١
ىلإدتمأوءارووهامىسنأانأذإًادحاوًائيشلعفأينكلو
ناميإلاسيئرىلإنيرظان«.)٣:١٣يف(»مادقوهام
همامأعوضوملارورسلالجأنميذلاعوسيهلمكمو
شرعنيمييفسلجف،يزخلابًانيهتسمبيلصلالمتحا
.)١٢:٢بع(»هللا

،رصبلاورونلانمةجتانلاةعفنملالكهيدليأ:ًارِّـين
لجِّـرلاوديلاوسأرلاىلإيأ،هلكدسجلاىلإةدئافلادتمتف
ةفرعملالقعلاكرديةحيحصسفنلانيعتناكىتمف.خلإ
نوكيو،ةيحورلاتالاعفنالابفطاوعلارعشتو،ةيقيقحلا

قيرطىلإلامعألاوراكفألايدتهتو،ًاديطوًايوقناميإلا
.باوصلا

ُنوُكَيُهُّلُكَكُدَسَجَفًةَريِّـِرشَكُنْيَعْتَناَكْنِإَو«٢٣
»ُنوُكَيْمَكُمَالَّـظلٱَفًامَالَظَكيِفيِذَّـلٱُروُّنلٱَناَكْنِإَف،ًامِلْظُم

،ةيوتلموأًةجودزمرومألاىرتيتلانيعلايه:ةريرش
ةلاحو.حوضوبهارتامزيمتلٍفاكروناهلخدياليتلاوأ
زكرتاهلعجف،سفنلاباصأٍضرمبةباصمةريرشلانيعلا
فيعضلاناسنإلاكشيامكو.ةيضرألازونكلايفرظنلا
ببسبراطخأللضرعتيو،اهيفريسييتلاقيرطلايفرصبلا
ضرعتيو،طيسبلاريغبلقلاونيعلابحاصكشي،كلذ
.ةيحورلارطاخملل

دصُقامناكنإيأ:ًامالظكيفيذلارونلاناكنإف
يذلامالظلادشأامف،ًامالظراصدقًاريننوكينأهب
،ءامسلارونهيتأيالتيملاريمضلانأل،هيفسفنلاثكمت
مالكاذهف.ءاجرلاةعوطقمكلاحمالظيفسفنلاىقبتف
الو.ءايمعاهنإف،ةيطخلايفةيقابلاسفنلانأشببعرم
دسجلانيعتيمعاذإهنأل،بلقلاىمعكفيخمىمع
بولقلانايمعامأو.طوقسلارطخنماهبحاصسرتحي
قوفتامردقبو.كالهلاىلإنوعفدنيومهلاحنولهجيف
ىمعنمأدرأبلقلاىمعنوكي،ًةميقدسجلاسفنلا
ملاعلاىلإهللانعهفارصنابلقلاىمعببسو.دسجلا
شيعيفرصبلاةوقهسفندقفتكلذبف،ةيويندلازونكلاو
.دبألاىلإمالظلايفناسنإلا

قيرطلاناسنإلامامأتَّـدُساذإ:نوكيمكمالظلاف
اذإو!ًاسمادهمالظنوكيمكف،هيلإرونلالوخدلةديحولا
هتنايدتناكوهتايحةياغوقحلاوهللاةهجنمهؤارآتدسف
ةلالضلانمهيلعرطخلامظعأوهمالظدشأامف،ةبذاك
!كالهلاو

يفشيعيو،قحلابثرتكيالىمعألابلقلابحاصو
ىلإجاتحتهتاوهشوناسنإلالويمف.رفكلاوماهوألاوةلاهجلا
بهرأامفةيادهلاهذهتدقفنإف.اهتيادهلريمضلارون
!اهنادقفنعجتانلابارخلا

نمةجيتنلاو.نيينثولاودوهيلاخيراتيفثدحاماذهو
.ءامسلايفهزنكوناسنإلابلقنوكينأيهكلذلك
يفعقوو،هامعكلذنعجتننيناكملانيببلقلامسقنانإف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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ءيشلكنيعلارظنتامدنعدسجلابيصيامهباصأو،رطخ
.رخآٌءاشغاهيشغيوأ،ًاجودزم

َضِغْبُيْنَأاَّـمِإُهَّـنَأل،ِنْيَدِّـيَسَمِدَْخيْنَأٌدَحَأُرِدْقَيَال«٢٤
لٱ
ْ

لٱَمِزَالُيْوَأ،َرَخآلٱَّـِبُحيَوَدِحاَو
ْ

َال.َرَخآلٱَرِقَتَْحيَوَدِحاَو
َختْنَأَنوُرِدْقَت

ْ
ملٱَوَهللاٱاوُمِد

»لاَْ
.٢:١٥وي١و٤:٤عيو٧:١٧يت١و١:١٠لغ،١٧:١٣ول

نازنكناسنإللنوكينأليحتسم:خلادحأردقيال
ناسنإلاف.لاملاوهللاامهنيديسمدخينأالو،نيملاعيف
يفو،رضاحلايفةذللاىلعلوصحللملاعلاةمدخيفبغري

نأليحتسملانمنكلو.لبقتسملايفنمأللهللاةمدخ
،ًادبأفَّـقوتتالبرحامهنيب،نادضامهنأل،نينثالامدخي
بلطيامهنمٌلكو،رخآلاهنعىهنيدحاولاهبرمأيامو
الإناسنإللسيلو.اهيفهريغهكراشيالةمئادةماتةمدخ
دقو.نيبلقدوجومزلتستنيديسةمدخو،دحاوبلق
ملاعلاةبحمذإ،ةكرتشمةيئزجةمدخلبقيالهنأهللانلعأ
الينعبتتوءيشلككرتتملنإ«حيسملالاق.هلةوادع
ةمدخمدخيًادبعبلطيحيسملاو.»يذيملتنوكتنأردقت
نأنوملعتمتسلأ«.دسجلاوسفنلاىوقلكلغشتةمئاد
يذللديبعمتنأةعاطللًاديبعهلمكتاوذنومدقتيذلا
.)٦:١٦ور(»ربللةعاطللوأتومللةيطخللامإ؟هنوعيطت
يفانزنكناكو،ىلوألاانتياغهانلعجهللاانمدخنإف
ىلعًازنكزنكننأانتياغتناكملاعلاانمدخنإو.ءامسلا
.ضرألا

عضووهعناملالب،هللاةمدخنمانعنمياللاملاعمجو
.ىمظعلاانتياغهباستكاانلعجو،هيلعانبولق

نيذهتافصفالتخاببسب:خلإضغبينأامإهنأل
،رخآلاهركيدحاولابحييذلانأيرورضلانم،نيديسلا
نعًاديعبعوفدمهنأىريدحاولاوحنبذجنمهنأىأراذإو
نيذهنممدخينمراتخينأبجيناسنإلكو.رخآلا
مدعف.ليحتسمامهيلكنعيحنتلانأل،هعبتيونيديسلا
.ملاعلارايتخاوهامنإهللارايتخا

ىلعةدايسلايعَّـديٌهلإهنأكيملاعلاريخلاصَّـخش:لاملا
.هللااكسانلابولق

ِحلاوُّمَتَْهتَال:ْمُكَلُلوُقَأَكِلٰذِل«٢٥
َ
اَمِبَوَنوُلُكْأَتاَمِبْمُكِتاَي

لَتاَمِبْمُكِداَسْجَألَالَو،َنوُبَْرشَت
ْ

حلٱِتَسْيَلَأ.َنوُسَب
ْ

َلَضْفَأُةاََي
جلٱَو،ِماَعَّـطلٱَنِم

ْ
للٱَنِمَلَضْفَأُدََس

ِّـ
»؟ِساَب

٥:٧طب١و٤:٦يفو١٢:٢٢،٢٣ولو٥٥:٢٢زم

روكذملارمألاةعاطجئاتننعحاحصألااذهةيقبثدحتت
.ملاعلانودهللاةمدخيأ،٢٤عيف

امبمكلًاحصان،هلإلاوملعملاةطلسبًاملكتم:مكللوقأ
.مكريخلوه

مكتاجايتحاببجاولانمرثكأاوقلقتاليأ:اومتهتال
ملاعلامككرتوهللامكتمدخبمكنأنونظتامبرهنأل،ةيدسجلا

زوعللمكتاوذنوضرعتومكتشيعمبابسأبنورطاخت
ىلعاولكتاومومهلاهذهمكنعاوقلأ:لوقأينكلو.ةقيضلاو
وهو.داهتجالاوريبدتلاولبقتسملامومهنمنيفئاخريغهللا
:٢١و٨:١٤ولو٤:٦يف(هللاابةقثلامدعودئازلاَّـمهلاعنمي

.ديهزهبمتهنامنأوهّمهلامدعللوألاببسلاف.)٣٤

اذهيفانهمكتاجايتحاومكتايحمزاولليأ:مكتايحل
.ملاعلا

هذهانحنميذلاهللانأدكؤملانم:ةايحلاتسيلأ
ىلإجاتحتاهكرتيالانداسجأاناطعأيذلاو.اهبينتعيةايحلا
هؤاطعإو،رغصألانمضتيربكألاريخلاُهؤاطعإف.اهمزاول
نماهمزاوليطعينأٌدعتسموٌرداقهنأنمضتيانلةايحلا
هكرتيالهنأهلٌدعوناسنإلاهللاقلخف.ةيامحلاوتوقلا
ةغيصحيسملالمعتساو.هلًانيمأًادبعناكنإًاعوجكلهي
هنأكف،ربخلابحيرصتلادرجمنمىوقأاهنألماهفتسالا
.لاقامةحصبانلوقعدهشتسي

َحتَالَوُعَرْزَتَالاََّـهنِإ:ِءاَمَّـسلٱِروُيُطَىلِإاوُرُظْنُا«٢٦
ْ

َالَوُدُص
َجت
ْ

ْمُتْنَأْمُتْسَلَأ.اَُهتوُقَيُّيِواَمَّـسلٱُمُكوُبَأَو،َنِزاََخمَىلِإُعَم
حلٱِب

ْ
»؟َهْنِمَلَضْفَأِّـيَِر

.خلا١٢:٢٤ولو١٤٧:٩زمو٣٨:٤١يأ

انمامتهامدعليناثلاببسلا:ءامسلارويطىلإاورظنا
انملعيوهف،رويطلابهللاءانتعانمهملعتناموهتايويندلاب
توقلاىلإاهجايتحاواهترثكعماهنإ.انبينتعيهنأبةقثلا
شاعملاريبدتطئاسواهلتسيلف،ءاخسبهللااهتوقييمويلا
كلذعمو.اهبهللاءانتعاواهزئارغاهلامنإو،ناسنإلليتلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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رويطتيمُسو)١٢،٢١،٢٧،٢٨-١٠٤:١٠زم(جاتحتاليهف
.وجلايفريطتاهنألءامسلا

يه،نزاخمىلإعمجلاو،داصحلاو،عرزلا:عرزتالاهنإ
لاقف،هتشيعمريبدتلناسنإلاباعتأيفثالثلاتاجردلا
ربدتيكللامعألاهذهسرامتالرويطلانإحيسملا
لبدصحنوأعرزننأنمانعنميالحيسملاو.اهشاعم
.قلقلانمانعنمي

،اهوبأهللانإرويطلايفلوقيال:اهتوقييوامسلامكوبأ
هلعجيرويطللهللاقلخناكنإ:لاقهنأكف.مكوبأهنإلب
اميسالو،هينب،رشبلابمتهييرحلابمكف،اهبينتعي
!مهنمهلنيبحملانيعئاطلاب

ًاعاَرِذِهِتَماَقَىلَعَديِزَيْنَأُرِدْقَيَّـمَتْهٱاَذِإْمُكْنِمْنَمَو«٢٧
»؟ًةَدِحاَو

مدعوهتايويندلاصوصخبقلقلامدعلثلاثلاببسلا
مظعأنإف،ةوقمالكلاديزتماهفتسالاةغيصو.كلذعفن
.ةجيتنىندأبيتأتالانمومه

امهدحأ:ناينعم»ةماق«ةمجرتملاةينانويلاةملكلل:هتماق
،ناحيحصانهناينعملاو.ةايحلالوطرخآلاو،دسجلالوط
لوطىلعوأانداسجألوطىلعًائيشديزيالانقلقنإف
لكهيفرثؤتالو،انفرصتتحتسيلامبمتهناذاملف.انتايح
.؟ًائيشانمومه

ِملَو«٢٨
َ
للٱِبَنوُّمَتَْهتاَذا

ِّـ
حلٱَقِباَنَزاوُلَّـمَأَت؟ِساَب

ْ
َفْيَكِلَْق

»ُلِزْغَتَالَوُبَعْتَتَال!وُمْنَت

دروأو.ًالاؤسانهراص٢٥عيفرمألا:نومتهتاذامل
ًاذختم،ةيويندلارومألابمامتهالامدعلًاعبارًاببسحيسملا
.ةيناويحلانم٢٦عيفذختاامك،ةيتابنلاةكلمملانمًالثم
.روهزلابهللاءانتعاوهببسلاكلذو

ذذلتللسيلاهوظحاليأ:لقحلاقبانزاولمأت
لب،ًاملعاهبيكرتنماوديفتستلالو،نسحلااهرظنمب
دهعذنمناميلساهيلإراشأةيقالخأةلثمأاهنماوملعتتل
لقحلاقبانزتيمُسو.)٣١-٣٠:٢٤و٨-٦:٦مأ(ليوط

زاتمتيهو.اهبناسنإلاءانتعانودبةيربلايفتبنتاهنأل
.اهناولأءاهبواهلكشنسحبروهزلانماهريغنع

عاونأضعب٢٦عيفحيسملاركذ:لزغتالوبعتتال
ريبدتيفاهضعبركذانهو،ةشيعملاريبدتيفلمعلا
.سبالملا

يفُناَمْيَلُسَالَوُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأْنِكٰلَو«٢٩ َناَكِهِدَْجمِّـلُكِ
لَي
ْ

.»اَهْنِمٍةَدِحاَوَكُسَب

.اهسبالمريبدتنعةزجاعقبانزلانأعميأ:نكلو

،ءاهبلاودجملايفًازيمتمناميلسناك:ناميلسالو
.)١٠لم١(سانلانيبًالثمراصىتح

هتورثو،ةيجراخلاهتمظعىلإةراشإ:هدجملكيف
.ةيقالخألاهتافصىلإرظننودب،ةيكلملاهسبالمو

لمجأراهزألاهذهنمًالقحنإلوقيال:اهنمةدحاوك
.ًادجمهقوفتةدحاوةقبنزنألب،ناميلسسبالمنمجهبأو
.يتاذفةرهزلادجمامأو،عونصمدجمبناميلسىستكادق
ةربكملاةراظنلاتحتتاجوسنملارخفأوةرهزلاانعضواذإو
تاجوسنملاامأو،تربكامهملامجلاةلماكىقبتروهزلاف
نورختفينيذلالهجانلنيبياذهو.ةصقانةنشخرهظتف
.مهسابلب

حلٱُبْشُعَناَكْنِإَف«٣٠
ْ

لٱُدَجوُييِذَّـلٱِلَْق
ْ
طُيَوَمْوَي

ْ
ُحَر

يفًادَغ لُي،ِروُّنَّـتلٱِ
ْ

حلٱِبَسْيَلَفَأ،اَذَكٰهُهللاٱُهُسِب
ْ

ًاّدِجِّـيَِر
لُي
ْ

»!ناَميِإلٱِيليِلَقاَيْمُتْنَأْمُكُسِب

.ةجيتنلاحيسملامَّـدقنيهاربلادعب

ًازييمت،ةريغصلاتاتابنلايهباشعألا:لقحلابشع
.ةايحلاةريصقباشعألانألموجنلاوراجشألانعاهل

.ًارهازًايمانًايحدجوييأ:دجوي

.نيتبيرقنيتَّـدمىلإريشيحالطصا:ًادغومويلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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نيبيلكلاقرفلاراهظإلثملااذهةياغ:رونتلايفحرطي
يذلاهللانأانلدكؤيل،ناسنإلاةايحوبشعلاةايحةدم
لوطأهتايحنمعلفاغتيال،لامجلابةايحلاريصقوسكي
رويطلابينتعييذلاهلإلانأل،قلقلليعادالف.لضفأو
.هدالوأبينتعينأنمدبال،لماكلاءانتعالااذهراهزألاو

نكلو.ةنونيدلاهذهتحتعقنانعيمج:ناميإلايليلقاي
ةلثمألانأعمو.)٢:١٣يت٢(هبنوقثيالنيذلابينتعيهللا
الًايمويةهجلكنمانبطيحتةريثكهللاابةقثلاملعتيتلا
.اهيفكشنلازن

ْوَأ،ُبَْرشَناَذاَمْوَأ،ُلُكْأَناَذاَم:َنيِلِئاَقاوُّمَتَْهتَالَف«٣١
لَناَذاَم

ْ
»؟ُسَب

سأبوةقشموفوخوكشلكمكنعاوقلأ:اومتهتالف
.ةيدسجلامكتاجايتحاةهجنم

ىلوألالئاسملايههذه:برشناذاموألكأناذام
.رشبلارثكأاهبمتهييتلاىمظعلاو

طَتاَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِإَف«٣٢
ْ

َّـيِواَمَّـسلٱُمُكاَبَأَّـنَأل.ُمَمُألٱاَهُبُل
َحتْمُكَّـنَأُمَلْعَي

ْ
لُكِهِذٰهَىلِإَنوُجاَت

ِّـ
»اَه

ببسلاددعلااذهيفحيسملاركذي:ممألااهبلطت
امدنعنينمؤملانأل،تايويندلابمامتهالامدعلسماخلا
ةيانعنعًائيشنوفرعيالمهنأكنونوكيلبقتسملابنومتهي
هنأكف.ءيشبممألانعنوفلتخيالكلذبوةيوبألاهتبحموهللا
لكبٍنتعموءيشلكبملاعهللانأنوفرعيالممألانإلاق

نممتدفتساةدئافيأو.قلقلايفٌرذُعمهلف،ءيش
؟مكبحمومكوبأهللانأمكتفرعم

.ةفدصلابيرجيملاعلايفءيشلكنأممألاضعبنظ
لاقو.رَّـدقملابسحبيرجيءيشلكنأنورخآَّـنظو
امفيكمهبينتعتاهنأوأ،سانلابينتعتالةهلآلانإمهريغ
ناتفصامهةيويندلارومألايفمامتهالاوكشلاًاذإف.قفتا
.نيتيحيسمريغناتينثو

بحكنينمؤملابحيوهفبأهللانأل:يوامسلامكابأ
تسيلةوقهليوامسهنألنكلو.هدالوأليضرألادلاولا
سداسلاببسلاف.مهتاجايتحامهبهييكليضرألابألل

دعتسمورداقهللانأوهلبقتسملليويندلامامتهالامدعل
.انبينتعينأل

بلطتالانتنايدوةمئادتاجايتحاانل:نوجاتحتمكنأ
اهنكلو،اهيلعلوصحلامدعببسبملألاواهدوجوراكنإانم
هللانإف،ٌثبعكلذنأل،دئازلامامتهالامتهنالأانمبلطت
نأٍضارورداقوهو،اهعيمجاهملعيانبحأوانقلخيذلا
.هتاريخنمانعبشي

طٱِنِكٰل«٣٣
ْ

ُداَزُتاَهُّلُكِهِذٰهَو،ُهَّـرِبَوِهللاٱَتوُكَلَمًالَّـوَأاوُبُل
»ْمُكَل
:٤يت١و١٢:٣١ولو١٠:٣٠رمو٣٧:٢٥زمو٣:١٣لم١
٨.

داهتجالاوهو،تايويندلليفاشلاجالعلابانهحيسملاءاج
الوه.نأشلاتاذانسوفنمزاولوه،لضفأعوضوميف
.انلاهرسييلبةيدسجلاةايحلامزاولليصحتنعانعنمي

مكراكفأيفتايحورلاًالوأاوبلطايأ:ًالوأاوبلطا
سيلف.ةيمهأرثكأوةميقمظعأاهنأل،مكباعتأومكتاولصو
،ةيحورلاتاكربلالجألمتيّلصدقنونوكتامدعبهنأىنعملا
اولعجتنأبجينكل.تايويندلااوبلطتنأةيرحلامكل
.ىمظعلامكتياغتايحورلا

يفهديشيلحيسملاىتأيذلاتوكلملاكلذ:هللاتوكلم
.هدادتماوهمُّدقتاوبلطينأهذيمالتىلعيذلاو،ملاعلااذه
لوأنمتوكلملااذهعيسوتىلعانتاوذصيصختف
.انتابجاو

،ًايقيقحًاربهربتعيوانمهللاهبلطييذلاربلايأ:هربو
نأاوبلطا:لاقهنأكف.هربلثموةيهلإلاهتدارإلقباطمهنأل
بلطملاوهاذهو.ةبحملاوةسادقلايفهللالثماونوكت
رببربلااذهنراقيذإلبجلاىلعحيسملاظعويفمظعألا
.نييسيرفلاوةبتكلا

مكوبأملعييتلاةايحلاهذهمزاوليأ:اهلكهذهو
،ةوسكلاوتوقلااميسالو،اهيلإنوجاتحتمكنأيوامسلا
:٣٧زم(ليزجلاىنغلابسيلو،ىوقتللباوثكامهبدعيوهف

.)٤:١١،١٩يفو٢٥

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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نمانيقيلنيمثلادعولااذهحيسملاىطعأ:مكلدازُت
)٨٤:١١زمو٨:٢٨ور(كلذلًايفاكنوكينأبجيو.قلقلا
يتلاةيحورلاتاكربلاىلعفاضتةينمزتاكرببدعووهو
.اهانبلط

ىلعلوصحللةالصلابوجونمحيسملالوقعنميالو
اهلعجنوًالوأاهبلطننأنمعنميلب،ةينمزلاتاكربلا
هدعوممتيالهللانأًانايحأانلرهظاذإو.انبلاطمىمسأ
لوؤيوةيفاكبابسألكلذنوكينأنمدبالفهديبعل

.امًامويمهلحضتيامكمهريخل

لِلاوُّمَتَْهتَالَف«٣٤
ْ

لٱَّـنَأل،ِدَغ
ْ

يِفْكَي.ِهِسْفَنِلاَمِبُّمَتَْهيَدَغ
لٱ
ْ
»ُهَُّرشَمْوَي

مويلكيفكي.ًامومهدغللنأل«:ةثيدحةمجرتبوأ
راذنإوأ،قبسامةصالخامإلوقلااذه.»ةصاخلاهرورش
ةلبقتسملاالو،ةرضاحلاةينمزلاتاجايتحالابمتهنالىتح
.ثودحلاةنكمملا

الوهللادييفكلذنأل،لبقتسملايأ:دغللاومتهتال
امفرعيهنإف.هيفثدحياملكبهريغدحأملعي

.مكبمتهيو،مكيلعيتأتيتلارطاخملاو،هيلإنوجاتحتس
.لبقتسملامهيفتنيوبلقلانئمطيهبناميإلابف

باعتألاومومهلايتأتدغلانايتإعم:متهيدغلانأل
بابنممويلالمحىلعدغلالمحةفاضإف.هبةصتخملا
.هموييفهلمحنمدبالناكنإ،ةلاهجلا

تابجاوليمكتوهدغلاتابجاومامتإلدادعتسالضفأ
انتابجاوفرعنللبقتسملايفرصبتننأبجاولانمف،مويلا
ًارورشانلابيفروصنىتحانرصبتنكلو،رطخلابنجتنو
اذهو،ةرضاحلاانتابجاومامتإنعانلطعيوانبعتيةلبقتسم
.هللاابانتقثمدعنعجتان

.همومهوهتاقشموهبعتبمويلكيتأي:هرشمويلايفكي
يطعيهللانأل،همويبمويلكَّـمهلمحينأناسنإلايفكيف
لامتحالمويلاةمعنيطعيالف،همويبمويلكلةمعنوةوق

ًاحاجنوةمعنةلبقتسملاتاقشمللهللالسريو.دغلالمح
فرعيانمنمو.ًادغانكرتيالمويلاانناعأيذلاف.اهنيحيف
انيقبنإو؟دغلاىلإًالعتشمىقبيسهتايحجارسناكنإ

!اهثودحعقوتنانكيتلارورشلايتأتالامبرفدغلاىلإءايحأ
.اهلمتحنلةنوعموقوفنمةمعنيطعيهللاافتثدحنإو

عباسلاحاحصألا

»اوُناَدُتَالْيَكِلاوُنيِدَتَال«١
٤:٣،٥وك١و١٤:٣،٤،١٠،١٣و٢:١ورو٦:٣٧،٣٨ول
.٤:١١،١٢عيو

مكحلانعماكحلاوةاضقلايهنينعيالاذه:اونيدتال
ىلعانمكحوانمييقتنعانيهنالو،)٦:٥وك١(يعرشلا
٧:٢٤ويو٧:٢٠تم(قحلاولدعلابلامعألاوصاخشألا
هنكلو١٦:١٧ورو٤:١وي١و٥:٢١ست١و،٦:٥و:٢وك١و
سانلابويعداقتناو،يساقلامراصلامكحلانعىهني
يذلامكحلاو،ةاباحمبوٍورتالبةعرسبمكحلاو،اهميظعتو
.ةبحملابنرتقياليذلامكحلاو،انتابجاونمسيل

ناكو،ممألانممهريغىلعمكحلانوددشيدوهيلاناك
الباهريغوأمهتمأنممهريغىلعنومكحينويسيرفلا
،مهسفنأبويعنعًانايمعاوناكو،لدعالوةبحمالوةقفش
وهو.كلذيفمهلثماونوكينأنمهذيمالتحيسملارَّـذحف
انريغىلعمكحننأانلَّـقحالهنأعم،انلكهيفعقنأطخ
لعفننأبجيالفمكحننأانيلعبجواذإو.انمهيالامب
انمكحنلعنالنأو،يفاكلارظنلاوصحفلادعبالإكلذ
نأبةمحربمكحننيبنذملاىلعانمكحاذإو.موزلنودب
نأضرتفنو،بنذلاىلإمهتقاسيتلاةبرجتلاةدشىلإرظنن
دصاقملابسننالنأانيلعو.مهتأَّـربلتفرُعولًالاوحأكلانه
دحاولانيدنالنأو،ةحلاصًالامعأنودؤينمىلإةريرشلا
تاوفهمسجنالنأو،رخآلايفهنعرظنلاضغنامىلع
لبلضافألاتالزبرسنالنأو،)١٣:٧وك١(مهبويعوريغلا
لبتالزلاكلتمذبانتاوصأعفرنالنأو،اهيلعنزحن
مكحنالنأو،»اياطخلانمةرثكرتستةبحملا«نألاهرتسن
الهللاةنونيدلانأو،انصئاقنركذننحنوالإانريغىلع
.ناسنإلل

ةنونيدمدعنمضرغلانأينعيالاذه:اونادُتاليكل
.انلهللاةنونيدنمةاجنلاانريغ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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هبيِتَّـلٱِةَنوُنْيَّـدلٱِبْمُكَّـنَأل«٢ لاِبَو،َنوُناَدُتَنوُنيِدَتاَِ
ْ

ِلْيَك
»ْمُكَلُلاَكُيَنوُليِكَتِهِبيِذَّـلٱ

.٤:٢٤رم

ىلعانمكحاذإهنأينعيالاذه:..ةنونيدلابمكنأل
انددشنإهنأهانعملب،ًاملظانيلعهللامكحيلدعالبريغلا
امريغلانملانيناسنإلاف،انيلعددُشريغلاىلعمكحلا
،ةمارصبةمارصو،فطلبًافطلو،ةبحمبةبحم:مهلهيطعي
١٦:١٢كت(سانلانمامإةنونيدلاكلتو.ريتقتبًاريتقتو
امإو)٢:١٣عيو٤:٢٤رمو٦:٣٧،٣٨ولو١:٧ضقو
.)٣٣:١شإو٢٢:٢٧مص٢(هللانم

ءازجلاىلعسانلامالكيفروهشمزاجماذه:ليكلابو
.ةعيرشلاماكحأو

ِملَو«٣
َ
لٱُرُظْنَتاَذا

ْ
يفيِذَّـلٱىَذَق خلٱاَّـمَأَو،َكيِخَأِْنيَعِ

ْ
ُةَبََش

يفيِتَّـلٱ َهلُنَطْفَتَالَفَكِنْيَعِ
َ

»؟ا
.٦:٤١،٤٢ول

لكبسنيل،دارفألاىلإعمجللمالكلانمحيسملالقتنا
يسيرفىلإحيسملاتفتلاامبرو.هسفنىلإباطخلاٍعماس
.حيسملاذيمالتبفافختسالاهمالكبوأههجوحمالمرهظأ

ببساللوقيهنأكف،خيبوتللانهماهفتسالا؟رظنتاذامل
ةداعىلإانهحيسملاراشأو.اذهلعفتنأكلرذعالو
لفغيوهريغبويعلهبتنيناسنإلانأيهو،ةماعلاسانلا
همذتوكريغبويعىلإرظنتاذامل:لوقيف،هسفنبويعنع
؟اهنممظعأكبويعواهيلع

نبتلاوقيقدلارابغلانمءاوهلاهلمحيام:ىذقلا
.ريغصلابنذلاانههبدوصقملاو.نيعلايفعقيف،امهوحنو

.كلثمناسنإيأ:كيخأ

.ريبكلابنذلاةبشخلابداريف،ةغلابموٌزاجم:ةبشخلا
نمبنذحبقأامف،ةبشخلاوىذقلانيبميظعقرفلاو
.ةريغصلابونذلافرتقمنيديوهوةعيظفلابونذلابكتري
.ىذقلاكنيرخآلابنذو،ةبشخلاكانبنذانلرهظينأبجيف
.انسفنأرذعنالوريغللًاراذعأضرتفننأبجيو

لٱِجِرْخُأيِنْعَد:َكيِخَألُلوُقَتَفْيَكْمَأ«٤
ْ

ْنِمىَذَق
خلٱاَهَو،َكِنْيَع

ْ
يفُةَبََش »؟َكِنْيَعِ

املعفتنأكسفنلزيجتفيك:كيخأللوقتفيكمأ
الرارشألاف؟ميلسلالقعلاهلبقيالو،كبنسحيال
ىلعانراصتنانإ.مهريغىلعلدعلاباومكحينأنوعيطتسي

الف.انريغىلعانمكحةحصلٌيرورضطرشانبولقرورش
نمضوهنلاىلعهدعاسنوهعمرعشنوريغلاحلصننأردقن

.اهنعانبتوانماثآبانرعشوانعضاوتنإالإهطوقس

.داقتنالاهنطابو،ةقادصلامالكلااذهرهاظ:ينعد

خلٱًالَّـوَأْجِرْخَأ،يِئاَرُماَي«٥
ْ

ٍذِئَنيِحَو،َكِنْيَعْنِمَةَبََش
ُختْنَأًادِّـيَجُِرصْبُت

ْ
لٱَجِر

ْ
»َكيِخَأِْنيَعْنِمىَذَق

دحأدصقحيسملانأنظلايّوقيباطخلااذه:يئارماي
هبشينملكىلعقدصيوهو،نيعمتسملانيبنييسيرفلا
رهاظتييذلاوهيئارملاو.ريغلاىلعمهماكحأيفنييسيرفلا
لكىلعخبويلداعٍضاقوٌرابهنأيعَّـديو،هلتسيلىوقتب

.اهنمعظفأبكتريوهو،هريغيفاهاريةيطخ

،همثإىلعيئارملاخبويالانهحيسملاف:ةبشخلاًالوأجرخَأ
حلصيلًالهأنوكينأاهيفهنكمييتلاقيرطلاهلِّـنيبيلب
عجرينأبًالوأهسفنحلصُيهنأل،قحلابًايضاقنوكيو،هريغ
ةتامإوبلقلاريهطتينعيةبشخلاجارخإو.هتائيسنع
رمأبمتهننأبجيف.اهميوقتوةريسلاحالصإوتاوهشلا

بيلصمامأوثجننأو،انريغاياطخبمتهناممرثكأاناياطخ
.ءاضقلاربنمىلعسلجننألبقةبوتلابحيسملا

،ةريصبلايمعتبلقلايفةيطخلا:ًاديجرصبتذئنيحو
الو.ةنامأبريغلالامعأيفرظنللانزهجيسفنلاناحتماو
لذبولوةمارصبهريغىلعمكحللعرسينأناسنإللغوسي
.هسفنناحتمايفهدهجلك

وجنيفهاخأفعسيهللايضرُييذلا:ىذقلاجرختنأ
اهمِّـسجيلهيخأاياطخىلإرظنيالوهو.هبونذنمخألا
وهو،ةَّـوخألاةمالعهنكل،بعصرمأاذهو.اهيلعهخبويو
.كرابملمع

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا

٦٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ملٱاوُطْعُتَال«٦
لِلَسَّـدَقُْ

ْ
طَتَالَو،ِبَالِك

ْ
َماَّـدُقْمُكَرَرُداوُحَر

خلٱ
ْ

لَتَواَهِلُجْرَأِباَهَسوُدَتَّـالَئِل،ِريِزاََن
ْ

»ْمُكَقِّـزَمُتَفَتِفَت
٢٣:٩و٩:٧،٨مأ

النأمهحصنو،هذيمالتىلإانههباطخحيسملاهَّـجو
مهتناهإونينمؤملاريغوءالهجلاءزهلمهنيدومهسفنأاوضِّـرعُي
هنأل،لوألاددعلاوددعلااذهنيبةضقانمالو.ببسريغل
ىلإاذهيفراشأو،قحريغبمراصلامكحلاىلإلوألايفراشأ
سيلو،ءاوسسانلالكسيلف.قحلابريغلاىلعمكحلا
ملعنلحيحصلارظنلارظنننأيغبنيف.ميلعتلانولبقيمهلك
ليبسيفدهجلالذبوةقادصلانوقحتسملامهنمًانيقي
ةمارصلزتعننأبجيف.كلذكاوسيلنمو،مهتعفنم
،هتواخرنمسرتحنىرخألاةهجلانمو،ةهجنممكحلا
.ًاميثأميثألاوًابلكبلكلاربتعانمئطخيالف

ضعبك،هلصِّـصُخوأهللاةمدخلفقُواموه:سدقلا
.)٢٢:٦،٧و١٠:١٤ال(لكيهلايفةمدقملاحئابذلاءازجأ
ميلعتلاوراذنإلانمنيدلابقلعتياملك:انهدوصقملاو
.ةيحورلارومألارئاسوةاجنلاقيرطوديعاوملانايبو

وهو،فدصلانمجرختسُيؤلؤللاو.مكئلآليأ:مكررُد
دوصقملاو.)١٧:٤ؤرو١٣:٤٥تم(ةروهشملاسئافنلانم
ةنيمثرهاوجكبرلاينيعيفاهنإف،ةنايدلاقئاقحرردلاب
.نمؤمللتحنُم

نيسجندوهيلاامهبسحناناويح:ريزانخلا..بالكلا
دوصقملاو.ةحيبذامدقُينأالوالكؤُينأزوجيال،نيهوركم
نيذلا،نوسرتفملاقحلاءادعأ،نوسجنلارارشألاانهامهب
ةريسلاباحصأمهو.هنومواقيوهنوضفريوقحلانولهجي
يفو١١:٢٢مأ(ةفِّـدجملاةنسلألاوةحيبقلاتاوهشلاوةسندلا
.)٢:٢٢طب٢و٣:٢

هنيدقئاقحاوضرعينأنعهذيمالتانهحيسملاىهن
اهنوضفريمهنأاوققحتاذإ،نيمواقملانيئزهتسمللةسدقملا
هفطختيذلاةمدقتلافورخكمهدنعريصتالئل،اهنوتقميو
.راذقألايفريزانخلااهسودتيتلاةسيفنلارردلاكوأ،بالكلا

!ةيواهلاكلتلثميفاوطقسنيذلاءاقشبهرأامف
نأنييحيسملاىلعبجوأىتح!ةليذرلاومثإلاةيواه
:٢٥مص١(مهراذنإومهظعونعاولزتعيونيطناقمهوكرتي

.)٢٣:٩و٩:٨مأو١٧

لوألاببسلايهقحلاةناهإ:مكقزمتفتفتلتو
نأوهو،يوناثببسانههركذامو،حيسملايهنلمظعألاو
:١٨عأ(رارطضاريغبرطخللمهسفنأذيمالتلاضِّـرعيال
وألوسكهنألقحلايفخينملٌرذعاذهيفسيلنكلو.)٦
يفلاينادكةرورضلاتقويفنوكينأهيلعبجيلب،نابج
.ةثالثلاهئاقفرولباب

لعجننأو،مهميلعتدصقننَمتافصزِّـيمننأبجيف
،نيهاربلانولقعيالنمماوناكنإف.مهلاوحألًاقفاومانميلعت
،شوحولاكةسرشمهقالخأو،روعشالبمهرئامضنممو
نأيغبنيهنأىلع.مهيلعبعتلاوتقولاعيضنالنأبجو
عقوتنو،مهنمريغلارذحنو،مهلجأليلصنومهيلعنزحن
حورلالعفبوأبئاصملاب،مهبولقهيفنيلتيذلاتقولا
نأنوعيطتسيمهنألمهملعننأاننكميذئنيحو.سدقلا
تقوتوكسلل«ناميلسلاق.ميلعتلانماوديفتسي
.)٣:٨اج(»تقوملكتللو

طُا.اْوَطْعُتاوُلَأْسِا«٧
ْ

»ْمُكَلْحَتْفُياوُعَرْقِا.اوُدَِجتاوُبُل

:١٤ويو١٨:١و١١:٩،١٠ولو١١:٢٤رمو٢١:٢٢تم
،٥:١٤و٣:٢٢وي١و١:٥،٦عيو١٦:٢٣،٢٤و١٥:٧و١٣
١٥.

حيسملانأهلبقامومالكلااذهنيبةقالعلاضعبلانظ
نيذلانيرضاحلانييسيرفلاضعبىلإهمالكهجوينأمزتلا
مث(حاحصألااذهنم٦-١ةيآنممهخبوف،هذيمالتلاوناهأ
ذيمالتلاأبنأف،قباسلامالكلاقايسىلإ)٧ةيآيفداع
يهو،قلقلاةدايزنمةاجنلاىلإاهبنولصوتييتلالئاسولاب
.هيلإةالصلاوهبةقثلاوهللاىلعلاكتالا

نأرداقلاديحولانمهيلإنوجاتحتاماولأسايأ:اولأسا
ريداقملاالو،لاؤسلاتارمانهنيعيالوهو.مكبينتعي
.انئشاملكوءاشناملأسننأانلف.ةلوؤسملا

ًاقفاومنوكيهلأسنامنأبطورشمدعولااذه:اوطعت
ًالوأانلأسنإانبلطلوبقبىمظعلاةقثلاانلو.هللاةدارإل
نامزلايفانلهللابيجتسيالف.ةيحورلاتاكربلاةصاخو
لوكومكلذف،اهراتخنيتلاقيرطلاو،نحنهنسحتسنيذلا
.نحنملعناممرثكأهيلإجاتحنامملعيهنإف.هتدارإىلإ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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الف،ىرخأةملكبهراركتبىنعملاحيسملادكؤي:اوبلطا
.)٦:٣٣تم(ممألالعفيامكًالوأةينمزلاتاريخلااوبلطت

ليبسىلعنكل،رخآظفلبىنعملاررك:اوعرقا
انيلع،دصومهبابٍتيبيفةبولطملاتاكربلانأكف،ةراعتسالا
»اولأسا«ةثالثلارماوألاو.هءاروامىلعلصحنلهعرقننأ
بلاطموةديدشقاوشأىلعلدت»اوعرقاو«و»اوبلطا«و
طورشيهو.باوجلالوبقلتادادعتسايه،ةيقيقح
نأًالوأناسنإلاىلعف.تاكربلامظعأىلعلوصحللةطيسب
تسيلهللاديعاومف.ةياهنلايفةباجإلاهللاىلعو،بلطي
يفدهتجملاطيشنللنكل،لمعالبعقوتييذلانالسكلل
.ةدئافالبةيقيقحةالصالف،اهطورشبمايقلا

طَيْنَمَو،ُذُخْأَيُلَأْسَيْنَمَّـلُكَّـنَأل«٨
ْ

ْنَمَو،ُِدَجيُبُل
»ُهَلُحَتْفُيُعَرْقَي
.٢٩:١٢،١٣رإو٨:١٧مأ

اهدكأانهو،دعولابةالصلاةيلعافقباسلاددعلايفدَّـكأ
ةيلعافنإلاقهنأكف،اودجوفاولأسنيذلارابتخاىلعًءانب
.يضاملايفتناكامكلبقتسملايفنوكتةالصلا

ٌدحأىنثتسُيالو،درفلكلانهدعولا:لأسينملك
.هقاقحتسامدعلنوبلطينمم

.هللاةدارإىلإميلستلاوناميإلاببلطلا:دجي..ذخأي
ةديفماهنأىريواهايإهيطعينأقيلييتلاءايشألالأسنإو
.هل

ِهيِطْعُي،ًازْبُخُهُنْبٱُهَلَأَساَذِإْمُكْنِمٍناَسْنِإُّيَأْمَأ٩«٩،١٠
»؟ًةَّـيَحِهيِطْعُي،ًةَكَمَسُهَلَأَسْنِإَو١٠؟ًارَجَح
١٣-١١:١١ول

ةيوبألاهللاةبحمنأركذهلاقاميفكشلايفنوديكأتلل
لثميفمهئانبألرارشألاءابآلاةلماعمنملضفأنمؤملل
.لاوحألاهذه

سيلهنأهبدارملا،يراكنتساماهفتسالا:مكنمناسنإيأ
.ناسنإلااذهلثمملاعلايف

ْمُكَدَالْوَأاوُطْعُتْنَأَنوُفِرْعَتٌراَْرشَأْمُتْنَأَوْمُتْنُكْنِإَف«١١
حلٱِبْمَكَف،ًةَدِّـيَجاَياَطَع

ْ
يفيِذَّـلٱُمُكوُبَأِّـيَِر ُبََهي،ِتاَواَمَّـسلٱِ

»!ُهَنوُلَأْسَيَنيِذَّـلِلٍتَاْريَخ
٨:٢١و٦:٥كت

نيقباسلانيددعلاةجيتنانهليقام

ىلإةبسنلابسانلالكىلعقدصياذه:رارشأمتنأو
.نوطقاسٌرارشأرشبلانممهريغكمهسدقأف،هللا

ةزيرغلانمهنوسرامتوكلذىلإنوليمتيأ:نوفرعت
.ةيوبألا

ةنراقمةديجلاباهفصوةينمزدئاوفيأ:ةديجاياطع
.٩،١٠يددعيفتركُذيتلاةئيدرلااياطعلاب

،نييضرألاءابآلانعهلًازييمت:تاومسلايفيذلامكوبأ
هدالوألهللاةبحمىلإةبسنلابءيشالةيرشبلاةبحملاىوقأف
ةمئادوةيزيرغمهدالوألسانلاةبحمتناكنإ.نينمؤملا
.اهلصأوةبحملاعوبنيهللاةبحميرحلابمكف،ةلاعفو

الويقيقحلاىنِغلاوهو،مهلًاقفاومهارياميأ:تاريخ
هدالوأءاجربيخيالهللانإف،ةيحورلاتاكربلااميس
رضياممهايإهئاطعإبمهعدخيالو،تاريخلامهنعهكاسمإب
انعجشيلتاريخلاكلترادقمنيعيملو.ديفيالاموأ
.هديرنيذلاردقلابلطنل

هجويلدعولالاونلمزاللاطرشلااذه:هنولأسينيذلل
.مهبولقنمدئازلامهلاةلازإلقيرطةالصلانأىلإمهراكفأ
نأىلعًءانبٌثبعةالصلانأةفسالفلاضعبجتنتسادقو
ةديفماهنأحيسملاجتنتساو.ريغتتالعئارشبطوبرمنوكلا
هيبأنمهيلإجاتحيامنبالالاؤسةدئافىلعًءانبةلاعفو
.يضرألا

اَذَكٰهاوُلَعْفٱُمُكِبُساَّـنلٱَلَعْفَيْنَأَنوُديِرُتاَمُّلُكَف«١٢
هبًاضْيَأْمُتْنَأ »ُءاَيِبْنَألٱَوُسوُماَّـنلٱَوُهاَذٰهَّـنَأل،ِْمِ
:٥لغو١٠-١٣:٨ؤرو٢٢:٤٠تمو١٩:١٨الو٦:٣١ول

.١:٥يت١و١٤

وأسومانلاضقنلِتأيملهنإ٥:١٧تميفحيسملالاق
كلذلمكيملهنأقبسامبَّـنيبف،لمكيللبءايبنألا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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زجلايفناكهمالكنمَّـرماممظعمف.حورلابلبفرحلاب
ءزجلارسفيذخأمث.هللاانتابجاووهو،سومانلانملوألا
تم(ضعبلمهضعبسانلاتابجاووهوسومانلانميناثلا

بيرقللانتبحمبكلذلكمتيو)١٣:٩ؤرو١٢:٣٩
ةقيقحاهنأل»ةيبهذلاةدعاقلا«تيمُسةيآلاهذهو.سفنلاك
.ةحلاصاهجئاتننألو،ةيوامس

هلأسييعمشينوبرلاىلإءاجبناجألادحأنأىكُحي
لعينأ

ِّـ
هدرطف،ةدحاولجرىلعهفوقوءانثأهلكسومانلاهم

هلأسيليلهينوبرلاىلإبهذنيحهنكلو.هترضحنماذه
نيرخآلابلعفتالنأوهسومانلانأهباجأ،هسفنلاؤسلا
،ةيبلسةروصبحيرصتلااذهو.كعمهولعفينأمهديرتالام
.هانعملماكبيباجيإفحيسملاميلعتامأ

نمهوغتبتنأمكلقحي:..لعفينأهنوديرتاملك
.هلاوحألثميفمتنأومكلاوحألثميفناكول،مكريغ
ماقتنالاوضغبلاوضحملاتاذلابحيفانتةدعاقلاهذهو
ةاواسمورشبلاةدحوتبثتو،سالتخالاوشغلاوةميمنلاو
ملعتنو.هريغعفندحاولكبلطينأبجوتو،هدارفأعيمج
،ًايناطيشنوكيريخبًارشهريغناسنإىزاجنإهنأاذهنم
رشلاىزاجنإو.ًاينثونوكيرشبهريغرشىزاجنإو
ريغلالعفنملضفأريغللهلعفنأل،ًايحيسمنوكيريخلاب
اهبجومبكولسلانكلوةزيجوةدعاقاهنإمعن.يهلإٌلعفهل
.ميعنلاسودرفضرألالعجيو،بورحلاوتاموصخلايفني
تاذلابحيفنتالاهنإ.ملاعلاعئارشرثكأنعينغتيهو
كلذىلعو.هلانلعفوريغللانبحلًاسايقهلعجتلب،يعيبطلا
.ناسحإلاولدعللًامداخانسفنأةعفنميزيرغلاانبحنوكي

يهةدعاقلاكلتنأيأ:..سومانلاوهاذهنأل
العجينأامهتياغنأل،ءايبنألاوسومانلاميلاعتلكةصالخ
عيطيكلذلعفييذلاف،هسفنكهريغبحيدحاولك
:١٣ور،١:١٧شإ(ءايبنألاعيطيو)١٩:١٨ال(سومانلا

١٠(.

لٱَنِماوُلُخْدُا«١٣،١٤
ْ
لٱٌعِساَوُهَّـنَألِ،قِّـيَّـضلٱِباَب

ْ
ُباَب

هلٱَىلِإيِّـدَؤُييِذَّـلٱُقيِرَّـطلٱٌبْحَرَو
َْ

َنيِذَّـلٱُمُهَنُوريِثَكَو،ِكَال
لٱَقَيْضَأاَم!ُهْنِمَنوُلُخْدَي

ْ
يِّـدَؤُييِذَّـلٱَقيِرَّـطلٱَبَرْكَأَوَباَب

حلٱَىلِإ
ْ

»ُهَنوُِدَجيَنيِذَّـلٱُمُهَنوُليِلَقَو،ِةاََي
١٣:٢٤ول

نوكتنأةبجاولاتافصلاقباسلاهمالكبحيسملارهظأ
نأهيلعدازانهو.ديدشلاتاذلاراكنإبمهفلكف،هيعباتل
لكليرورضطرشوهلبةضراعةليضفسيلراكنإلاكلذ
.هتوكلملهأ

ضرألاىلعأدبييذلايوامسلايتوكلميأ:اولخدا
ةايحسدقملاباتكلالثميامًاريثكو.ءامسلايفهتياهنو
.نيبابنمامهيلإلَخدُينيقيرطبمثإلاةايحوربلا

راشأ:ةايحلاىلإيدؤييذلاقيرطلا..قيضلابابلا
كلتو.اهيفريسلاةموادموةسدقملاةايحلاءدبىلإكلذب
نمانلو.ةيوامسلاميلشروأىلإضرألانميدؤتقيرطلا
نمرفاسمناسنإلكنأ)١(:سوردةعبرأنيتيآلانيتاه
سانلانأ)٢(.ةيدبألاىلإنامزلااذهنمو،هدحلىلإهدهم
قيضامهدحأ،امهلثلاثالنيقيرطيفنورفاسمهللادنع
نأ)٣(.منهجىلإيضفُيعساورخآلاو،ءامسلاىلإلصوي
اذهبيضقهللانألنيقِّـيضاسيلبابلاكلذوقيرطلاكلذ
مدعببسبنيقيضاسيلو،نيريثكصلخينأديؤيالهنأل
ببسبناقيضامهامنإ،عيمجلانعريفكتللحيسملامدةيافك
متحتو،ةدسافلاةعيبطلادضاهنأل،ةسادقلاةايحتابوعص
ةيدسجلاتاوهشلاعنمتو)٣:٣وي(ةديدجةعيبطدوجو
لكعنمتلب،قيرطلاكلتيفريسلاوبابلاكلذلوخدنم
.)٥:١١فأ(ملاعلاويتاذربلكوكلذنمةيطخ

ىلإاهلوأنمقيرطلاهذهبرشعلاهللااياصوطيحتو
اهقيضامًاريثكوةعاطلاوناميإلاقيرطيهف،اهرخآ
قيرطاهقيضلكمغراهنكلو.ءادعألاداهطضااهقيضيو
يهًاذإف.ةكرابماهتياهنو،نيرفاسمللريمضةحاروٍنمأ

عساولاقيرطلاامأو.ةرخآلايفةعساو،ايندلايفةقيض
هنألو،هيفنيرئاسلاوهيلإنيلخادلاةرثكلًاعساويمُسف
ملاعللمهتبحمومهاياطخومهتاوهشومهتاذلعممهعسي
.هنمعناوملامدعو،هيفريسلاةلوهسلو،رارشألامهءاقفرو
اذهةياهنو.ةيعيبطلامهلويمقفاويهنألنوريثكلاهيفكلسيو
يفًادجقيضايندلايفعساووهًاذإف.منهجقيرطلا
.ةرخآلا

،هنودجيالوقيضلابابلايفنولخديالنوريثك)٤(
هحضويهللاباتكنأل،رسعويفخصالخلابابنألسيل

هتومبحيسملانأل،سانلاكئلوأنودقلغمهنألالو.ًايلج
الةيبلغألانأللب.رشبلانمهلوخدىغتبانملكلهحتف
الو،هيفريسلانوبحيالو،حيسملابهودجينأنوديري
.)١٣:٢٤ول(ةياهنلاىلإهيفريسلاماودلمزاللاداهتجالا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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لٱِءاَيِبْنَألٱَنِماوُِزَرتْحِا«١٥
ْ

ِباَيِثِبْمُكَنوُتْأَيَنيِذَّـلٱِةَبَذَك
حلٱ
ْ

»ٌةَفِطاَخٌباَئِذٍلِخاَدْنِمْمُهَّـنِكٰلَو،ِنَالُْم
:١٣رمو٢٤:٤،٥،١١،٢٤تمو٢٣:١٦رإو١٣:٣ثت

٣-٢:١طب٢و٢:٨وكو٥:٦فأو١٦:١٧،١٨ؤرو٢٢
.٢٠:٢٩،٣٠عأو٣:٥يت٢و٣:٥يمو٤:١وي١و

ةادُهكانهنإلاقو،قيرطلابناسنإلاةايححيسملاهَّـبش
مهوةيدبألاةايحلاقيرطىلإسانلانودهيمهنأنوعَّـديةبذك
.كالهلاقيرطىلإمهنودوقيةقيقحلاب

الفةبذكلاءايبنألانماوسرتحاواوهبتنايأ:اوزرتحا
الو.مهيلإاوغصتالومهوطلاختالو،نايمعلاكمهلاوداقنت
نوعبتيمويلانييالملانأل،سارتحالااذهىلإةجاحيفلازن
أطخلبقيالهللانألو،نولفاغمهونيينيدلامهءاسؤر
لضملانيدشرملا

ِّـ
.نيلَّـلضمللًارذعنيل

رارشألاةمثألانيدلاءاسؤريأ:ةبذكلاءايبنألا
نموأ،ٍذئتقونويسيرفلاوةبتكلاضعبناكامك،نيعداخلا
.ءيشيفنيدلاةقيقحىلإتُمتالتاءاعدايفاوفرطت
نيملعملالكلاحوهامكو.نونبيالونومدهيءالؤهف
حيسملاعابتانمسانلانوعنميمهنإفمايألاهذهيفنيلضملا

قيرطلايفريسلاةموادمبمهنورغيو،قيضلاقيرطلايف
.عساولا

»ةيتآرومأبنوئبنينيذلا«ًاميدقءايبنألابدوصقملاناكو
يمّلعملكىلعمث،هللاةدارإنونلعينيذلاىلعتقلطُأمث
.نايدألا

.نيملعمونيدشرممكنوتأينيذلايأ:مكنوتأينيذلا
ءايبنألانمنوريثكًاضيأىتأفسانلاًاملعمحيسملاىتأ
ءانمألانوملعملادهتجااملكناكتقولاكلذنمو.ةبذكلا
.ًاداهتجااودازوةبذكلانوملعملارثكةيقيقحلاقيرطلانونيبي

ةبذكلانيملعملاهيبشتكلذيف:نالمحلابايثب
عضاوتلاووفعلابنورهاظتي،فارخلادولجةسباللابائذلاب
مهنطابامأ.يحورلاحيسملاعيطقنممهنأكةماقتسالاو
نوركنممهنكلوىوقتلاةروصمهل«عادخلاوتاذلاةبحمف
بوثو.)١٦:١٨ؤرو١٥-١١:١٣وك٢و٣:٥يت٢(»اهتوق
مههوجوةسوبعومهموصوهنويسيرفلاهسبليذلانالمحلا
ليقو.)٦:٥تم(ةينلعلاةليوطلامهتاولصو)٦:١٦تم(
.)١١:١٤وك٢(عادخللركنتيناطيشلانإ

.مهتافصومهبولقيفيأ:لخادنم

،فارخللنويعيبطٌءادعأبائذلا:ةفطاخبائذ
.يحورلاهعيطقءادعأةبذكلاءايبنأللحيسملااهراعتساف
٢:١طب٢(مهعادخومهسارتفاومهتواسقلفطخلابمهفصوو
.١٦:١٨ؤرو٢٠:٢٩عأو

ِمثْنِم«١٦
َ
،ًابَنِعِكْوَّـشلٱَنِمَنوُنَتَْجيْلَه.ْمَُهنوُفِرْعَتْمِهِرا

حلٱَنِمْوَأ
ْ

»؟ًانيِتِكََس
٦:٤٣،٤٤ولو١٢:٣٣و٧:٢٠تم

.اهنمعفنالراجشأبةبذكلاءايبنألاهَّـبش:مهرامثنم
ءايبنألانمةبذكلاءايبنألافرعناذامب:لأسًادحأنأكف
جئاتننمنوفرعُينوملعملاف.مهرامثنم:لاقف؟نيقداصلا
يذلانيدلاف.مهيعباتةايحومهتايحيفرهظتامكمهميلعت
وهءاجرلاىلعاوتوميوىوقتلاباوشيعينأسانلاملعي
ساقينأبجيحيسملاهفصويذلاسايقملاف.قحلانيدلا
السانلاف.)٤:١وي١و٥:١ست١(ينيدميلعتلكهيلع
لب،اهرهزوأاهرشقوأاهقروبةرجشلانسحىلعنولدتسي
.هلامعأبىوقتلايعَّـدينملكفرعُيكلذكو.اهرمثب
نمرامثلاديجهبزيمنيذلاسايقملاوهسدقملاباتكلاو
.اهئيدر

كلذكًاصاخًارمثةرجشلكلنأامك:..نونتجيله
نمف.اهبةصاخجئاتنةسادقللوةصاخجئاتنةيطخلل
نألهجلانمو،ةحلاصًالامعأرارشألانمعقوتننأةقامحلا
ةمعنلاعئارشف.ةئيدرلاراجشألانمةديجلارامثألاعقوتن
عضوةدحاولاعضويذلانأل،ةيعيبطلاعئارشلاقفاوت
.ىرخألا

مثَأُعَنْصَتٍةَدِّـيَجٍةَرَجَشُّلُكاَذَكٰه«١٧
َْ

اَّـمَأَو،ًةَدِّـيَجًارا
مثَأُعَنْصَتَفُةَّـيِدَّـرلٱُةَرَجَّـشلٱ

َْ
»ًةَّـيِدَرًارا

.١٢:٣٣تمو١١:١٩رإ

.ببسلاكةجيتنلانأيعيبطلاأدبملابجومبيأ:اذكه

ةديجلاةرجشلا:ةديجًارامثأعنصتةديجةرجشلك
مهنوملعملاكئلوأناكنإف.عبطلابًامودديجلارمثلاجتنت
حورلارامثإمهعابتأنمومهنمجتنينأمزل،نوعَّـديامك
.دسافبلقنمجتنتالرامثألاكلتنأل)٥:٢٢لغ(

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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نيذلانوبذاكلانوملعملايأ:ةئيدرلاةرجشلاامأو
مهلامعأتناكاذإءايقتأاوبسحينأبجيف،ىوقتلانوعَّـدي
ةداهشنمقدصأمهلامعأةداهشنأل،مهميلعترياغت
.مهتنسلأ

عاونأةثالثلرامثألانمعاونأةثالثسدقملاباتكلاراعتسا
ةراشإةديجةرجشنمديجلارمثلا)١(.لامعألانم
اذإيعانصلارمثلا)٢(و.حلاصلابلقلانمحلاصلالمعلل
مليذلايسقطلاينيدلالمعللةراشإةتيمةرجشىلعقلُع
ةرجشلانمءيدرلارمثلا)٣(و.حلاصبلقنمجتني
.ريرشبلقنمريرشلالمعللةراشإةئيدرلا

مثَأَعَنْصَتْنَأٌةَدِّـيَجٌةَرَجَشُرِدْقَتَال«١٨
َْ

ٌةَرَجَشَالَوًةَّـيِدَرًارا
مثَأَعَنْصَتْنَأٌةَّـيِدَر

َْ
»ًةَدِّـيَجًارا

يفًالوأركُذهنأالإ،اهنيعةقيقحلاديكأتلىنعملارركت
.يفنلاقيرطيفانهركُذوباجيإلاقيرط

ققحمرمأاذهو،كلذيتأتنأليحتسييأ:ردقتال
.ببسلانعفلتختنأنكميالةجيتنلانألًالقع

مثُعَنْصَتَالٍةَرَجَشُّلُك«١٩
ََ

لُتَوُعَطْقُتًادِّـيَجًار
ْ

يفىَق »ِراَّـنلٱِ
.١٥:٢،٦ويو٣:٩ولو٣:١٠تم

نوعطقيمهنأيفسانلاةداعهذه:رانلايفىقلتوعطقت
ِّـنيبيكلذحيسملاراعتساف،اهنودقويوةميقعلاراجشألا

نيذلانيئارملانيملعملاهبهللايزاجييذلالئاهلاصاصقلا
نادمعملاانحويلمعتسادقو.كالهلاىلإسانلانودوقي
نوكلهينوملعملاكئلوأو.)٣:١٠تم(مالكلااذهلثم
.مهنوعبتينيذلاسفنأومهسفنأ

ِمثْنِمًاذِإَف«٢٠
َ
»ْمَُهنوُفِرْعَتْمِهِرا

.هرامثإبفرعُيءيشلكنأمالكلاةصالخنأيأ:ًاذإف
ةرهاطلامهتريسومهميلعتحالصبنوقداصلانوملعملافرعُي
مهانغبالومهيعباتةرثكبالومهتبترمَدِقبالومهسبالمبال
مهتبسنفرشمهئاعداةمظعبالومهناطلسبالومهملعبالو
)٥-٤:١وي١(اهبمهلافتحاقنوروسوقطلابمهئانتعاةدشالو
يذلاناحتمالاكلذنحتمُينأىشُخيالحيسملانيدف

ضعبلامعزيفانياذهو»اهرمثبفرعتةرجشلا«هتصالخ
.نيدلايفًاديفمًاملعمنوكينأنكميريرشلانأ

ُلُخْدَي،ُّبَراَيُّبَراَي:ِيلُلوُقَيْنَمُّلُكَسْيَل«٢١
يفيِذَّـلٱِيبَأَةَداَرِإُلَعْفَييِذَّـلٱِلَب.ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَم ِ
»ِتاَواَمَّـسلٱ

١٩:١٣عأو١٣:٢٥و٦:٤٦ولو٢٥:١١،١٢تمو٨:٢وه
١:٢٢عيو٢:١٣ؤرو

ناكاملو.مهتبقاعءوسوةبذكلانيملعملاحيسملاركذ
عادخوءايرلانممهرذحكلذلثملنوضَّـرعمهذيمالت
ةبقاعكمهتبقاعنوكتالئليتقولاروعشلانعجتانلامهسفنأ
.)٦:٦٤،٧٠وي(كئلوأ

نأفرتعينملكصُلخيال:يللوقينمُّلكسيل
سيلناسللادرجمبفارتعالانألهلذيملتهنأوبرحيسملا
يقيقحلافارتعالابلطيوهف،هللاهبلطييذلافارتعالا
.)١٣:١و١٢:٣وك١(بلقلانمرداصلا

ةريغلايفرهاظتلاةدايزلظفللارركي:برايبراي
مهنأحيسملافرعنممنيرضاحلاضعبلعلو.ةينيدلا
مهموليالحيسملاف.هنيعبظفللااذهنورركياوناكنوؤارم
سيلهنأىلعنكلو،هتاذيفٌنسحهنألفارتعالااذهىلع
.هلقفاوملالمعلابًانرتقم

.هباوثوهدجميفكرتشييأ:تاومسلاتوكلملخدي

»لوقي«نمب»لعفي«نمانهنراق:لعفييذلالب
مولعمو.هتذملتةحصنهربتذيملتلاةعاطنأكلذبدارأو
نرتقيملامًائيشدعُيالةقادصلابرارقإلانأسانلانيب
.ًءافونوكيالفالإو،ءافولابدعولاو،لمعلاب

هسفنُّرضينموكعميرجينمقدِّـصلاكاخأنإ«
»كعفنيل

ديعاوملانسحأورارقإلالضفأنإفنيدلايفكلذكو
.ةيلعفلاةعاطلانودبًائيشتسيلدصاقملاريخىتح

ةحلاصلاانلامعأنأاهلكةيآلاهذهنمجتنيال:يبأةدارإ
ةدارإو.انناميإةحصىلعًاناهربالإتسيلاهنأل،انصلخت
نأل،ةعاطلانمضتتاهنأامك،ةبوتلاوناميإلانمضتتبآلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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هلوقبراشأو.حيسملابهصالخبلطيئطاخلانأديريهللا
.امهتدارإقافتاوامهتعيبطةدحوىلإ»يبأ«

ةيلسانتلاةوبأللًاعفدكلذلاق:تاومسلايفيذلا
.ةيدسجلا

يفِيلَنوُلوُقَيَسَنُوريِثَك«٢٢ لٱَكِلٰذِ
ْ
،ُّبَراَيُّبَراَي:ِمْوَي

َكِمْسٱِبَو،َنيِطاَيَشاَنْجَرْخَأَكِمْسٱِبَو،اَنْأَّـبَنَتَكِمْسٱِبَسْيَلَأ
»ًَةريِثَكٍتاَّـوُقاَنْعَنَص
١٣:٢وك١و١١:٥١ويو٢٤:٤دع

يفهيلعىرُجييذلانوناقلاقباسلاددعلايفحيسملاركذ
كلذيفهتوكلمنمدرطلابأشنيهنأانهدازو،نيدلاموي
.هذيمالتمهنأنآلانوفَرعُينممنيريثكلميظعٌسأيمويلا

ًاكلمحيسملاهيفيتأييذلامويلايأ:مويلاكلذيف
موينوكينيدلامويف.)٢٥:٣١و١٦:٢٧،٢٨تم(ًانايدو
مويلاكلذيفركنيسحيسملانألنيريثكلةبيخويزخ
قزمتتهبمويوهف.ضرألاىلعنييحيسماومساممنيريثك
.نوصلخملارربتيومهرئامضرهظتونيئارملارئاتس

مهلحمُسنإذئمويهبنوقطنياماذه:برايبراي
نمعقينأدبالامنايبلقيرطلضفأاذهو،باطخلاب
نمنيريثكلمويلاكلذيفباقعلاوسأيلاوةبيخلاوبجعتلا
لدي»براي«مهلوقراركتو.نويحيسممهنأبمويلانيفورعملا
.ميدقلامهفارتعاديدجتومهتجاجلومهداهتجاىلع

لمعتسنملأ؟انيلعكمساقلطُيملأيأ:كمسابسيلأ
،١٨:٥و١٠:٤١تم(؟تازجعملاانلعفنيحةقيقحكمسا

.)٩:٣٨رمو٢١:٩و٢٠

ءابنإلابهريسفتلةرورضالف،ينيدلاميلعتلايأ:انأبنت
١١:٢٨عأ(ًانايحأكلذىلعلديناكنإو،ةلبقتسمرومأب
.)٢١:١٠و

مهلنذُأًاراهطأةكئالماوناكةريرشحاورأمه:نيطايش
ًاسفنمهيلعاوطلستيوسانلاضعباونكسينأطوقسلادعب
حيسملاةوقىلعنيهاربلاىوقأنممهجارخإناكو،ًادسجو
كت(ةيحلاسأرقحسييذلاةأرملالسنهنأبهاوعدةحصو
.)١٠:٨تم(هذيمالتلةوقلاهذهحيسملابهوو)٣:١٥

مهلوقةحصيفكشننأليعادال.تازجعميأ:تاوق
نأانملعيباتكلاف،رارشأللبهوتالةوقلاكلتنأو،اذه
اذوهيلعلو)٢٤:١٣و٢٦-٢٣:٢٠دع(أبنتيناكماعلب
لدياممو.لسرلارئاسكتازجعملعفيناكيطويرخسإلا
ىمسأنذإف.)٣-١٣:١وك١(لوسرلاسلوبلوقكلذىلع
يفحاجننسحأويحيسملانيدلاقئاقححرشيفةحاصفلا
نأىلعامهتاذيفًاناهرباسيلحيسملاىلإسانلاداشرإ

.يحيسمامهبحاص

َهلُحِّـَرصُأٍذِئَنيِحَف«٢٣
ُ

يِّـنَعاوُبَهْذٱ!ُّطَقْمُكْفِرْعَأَْملِّـينِإ:ْم
»ِمْثِإلٱِيلِعاَفاَي

٦:٨و٥:٥زمو٢:١٩يت٢و١٣:٢٥،٢٧ولو٢٥:١٢تم
.٢٥:٤١صو

حيسملاهلوقييذلامالكلاوهيتآلامالكلانألمتُحي
.ةلطابلامهاوعدىلعًاباوجنيدلاموييفنيئارملل

.ديكأتلابوًانلعلوقأيأ:حرصأ

وي(ةبحملابةنرتقملاةفرعملامكفرعأمليأ:طقمكفرعأمل
تحمسو،صاخشأكمكتفرعدقل.)٢:١٩يت٢و١٠:١٤
مكفرعأملينكل،يذيمالتمكنأاورهاظتتنأبمكل
نمنوكلهينيذلاف.ةقيقحينوفرعتملمتنأو،يتصاخك
اوعدخمهنكلو.ةقيقحمهبولقددجتتملمسالابنييحيسملا
.هللااوعدخيملمهنكل.سانلانممهريغومهسفنأ
.دبألاىلإهرمألوأنمًايحيسمناكنمقحلابيحيسملاف
نممظعأوهاهايإيناطعأيذلايبأ«هفارخنعحيسملالاق
)١:٢٩وي(»يبأدينمفطخينأدحأردقيالو،لكلا
اوناكولمهنأانماونوكيملمهنكل،اوجرخانم«هلوسرلاقو
:٢وي١(»اَّـنممهعيمجاوسيلمهنأاورَهظُيلنكل.انعماوقبلانم
١٩(.

حارفأةصالخوهحيسملانمبرقلا:ينعاوبهذا
اوبهذا«هلوقف.منهجباقعدشأوههنعدعبلاو،ءامسلا
هذيمالتنعمهلاصفنابهرمأكلذىلعةوالعنمضتي»ينع
.مهنممهنأل،هئادعأىلإمهمامضناوقحلاب

مهدرطةلعيهةميثألامهلامعأف:مثإلايلعافاي
نإفمهفارتعاناكامهمف.يلعفٌمثإمهنايصعنأل،مهتنونيدو
ناسنإلارذحيمالكلااذهو.هللاةدارإلةفلاخمتناكمهلامعأ
طئاسولانسحأىلعلوصحلانأنيبيو،هسفنعدخينأنم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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ينلعلافارتعالاوةيدومعملاف.ناسنإلاصالخلفكيال
تازجعملالعفىتحميلعتلاةسرامموةيلقعلاةفرعملاوحيسملاب
ةعاطلاويبلقلاناميإلاوةيقيقحلاةبوتلانودبًائيشتسيل
.ةلماكلا

هبُلَمْعَيَوِهِذٰهِيلاَوْقَأُعَمْسَيْنَمُّلُكَف«٢٤ ُهُهِّـبَشُأ،اَِ
»ِرْخَّـصلٱَىلَعُهَتْيَبىَنَب،ٍلِقاَعٍلُجَرِب

نيذلاىلإههَّـجوٍلثمبلبجلاىلعهظعوحيسملامتخ
َّـنيبف،هيضتقيامبلمعلانودهميلعتنمهوعمسامباوفتكا
تابجاولاكلتبمايقلانودبمهتابجاوسانلاةفرعمنأكلذب
حيسملااهببرضيتلاةثداحلانأدبالو.ةدشمهباقعديزت
.هوفلأواهلثماوربتخادقاوناكلثملا

يفوظعولااذهيفهتركذاملكيأ:هذهيلاوقأ
ةظعومناكقبسامنأكلذنمجتنتسنف.ًالامجإيميلعت
.ًةدحاواهرهظأوىتماهعمجةريثكظعاومالةلصتمةدحاو

تفتليورومألاةبقاعيفرظنيميكحيأ:لقاعلجرب
.لبقتسملاىلإ

ىنبُينأبجيامونيتمساسأىلعيأ:رخصلاىلع
لوصوللرفحلاىلعةرفاوةقفنوًاريثكًابعتيضتقيوهو.هيلع
.هيلإ

هلاوقأعامسرخصلاىلعتيبلاءانببحيسملادصقيو
رجحلا«هسفنىلإًاريشمهلوقكلذلاثمأنمو.اهبلمعلاو
:٢١تم(»ةيوازلاسأرراصدقوهنوؤانبلاهضفريذلا

عضينأدحأعيطتسيالهنإ«سلوبلاقهيلعًءانبو)٤٢
وك١(»حيسملاعوسيوهيذلاعضُويذلاريغرخآًاساسأ
انئاجرءانبءيشلوأنمضتتحيسملالاوقأةعاطف.)٣:١١
.صالخللناميإلابهيلع

ملٱَلَزَنَف«٢٥
ْتَعَقَوَو،ُحاَيِّـرلٱِتَّـبَهَو،ُراَْهنَألٱِتَءاَجَو،ُرَطَْ

لٱَكِلٰذَىلَع
ْ
»ِرْخَّـصلٱَىلَعًاسَّـسَؤُمَناَكُهَّـنَأل،ْطُقْسَيْمَلَفِتْيَب

لصفيفًابلاغثدحيامىلإكلذبراشأ:..رطملالزنف
ًاريثكهنإف.ريخألامويلايفسفنلاناحتماهبدارأو،ءاتشلا
ءاونألابريخألامويلاثداوحنعسدقملاباتكلاربعيام
.عباوزلاو

هنأل،هتدئافونيتملاساسألاةوقببسب:طقسيملف
.ةعيبطلارصانعبارطضاءانثأيفرطخلانمتيبلايقي

هبُلَمْعَيَالَوِهِذٰهِيلاَوْقَأُعَمْسَيْنَمُّلُكَو«٢٦،٢٧ ،اَِ
ملٱَلَزَنَف.ِلْمَّـرلٱَىلَعُهَتْيَبىَنَب،ٍلِهاَجٍلُجَرِبُهَّـبَشُي

،ُرَطَْ
لٱَكِلٰذْتَمَدَصَو،ُحاَيِّـرلٱِتَّـبَهَو،ُراَْهنَألٱِتَءاَجَو

ْ
َتْيَب

»!ًاميِظَعُهُطوُقُسَناَكَو،َطَقَسَف
.٤٩-٦:٤٧ول

لمعيالوهلاوقأعمسينملهجنيددعلانيذهيفركذ
.اهب

ىلإتفتليالورمألاةبقاعيفرظنيالنم:لهاجلجرب
ىلعهلاوحأبسحيوفيصلايفهتيبينبينمكلبقتسملا

طوقسنمًاباسحءاتشللبسحيالو،لوصفلارئاسءوض
.اهنمدباليتلالويسلايرجوراطمألا

ةدايزلًاعفدوًاداصتقاضرألاهجوىلعيأ:لمرلاىلع
درجموهلمرلاىلعءانبلاو.ةتقؤملاةحارلايفةبغرو،بعتلا
ينبينملكف.ةيجراخلاهسوقطةسرامموًالقعنيدلالوبق
دصاقمتناكامهمف.لمرلاىلعينبيحيسملاريغىلع
ريغتناكنإاهنإفهتايحةسادقةهجنمةيوقناسنإلا
يفلمرلاكيهفهيلعلاكتالاوحيسملابناميإلابةنرتقم
.هتابلقت

.ًامامتبرخيأ:طقسف

هيلإةجاحلاديدشدنعطقسهنأل:ًاميظعهطوقسناكو
مكحو.هداومفرجتهايملانأل،هديدجتنكميالنيحو
.سفنلاكالههبدصقهنألميظعطوقسلااذهنأبحيسملا
.يدبألاهسفنأجلموهيذلاناسنإلانيدتيبلابدارملاف
يذلاو،لمعيوعمسييذلا:لثملااذهيفْنيَينابلابدارملاو
يفنافلتخيورومأةثالثيفناقفتيامهو،لمعيالوعمسي
:ةثالث

نأىنعملاو.ًاتيبىنبامهنمًالكنأ)١(:قافتالاهوجو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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الذبو،أجلمىلإسفنلاةجاحبنارعشينانيدتمامهيلك
ممتامهيلكنأ)٢(و.ةجاحلاهذهدسلجألامهتيانع
يتلاتاناحتمالابازاجامهيلكنأ)٣(و.راتخاامكهلمع
.اهعوقونمدبال

ساسأىلعهتيبىنبامهدحأنأ)١(:فالتخالاهوجو
)٢(.ساسأريغىلعوأ،نهاوساسأىلعرخآلاو،نيتم
.رخآلاتيبطقسودحاولاتيبتبثناحتمالادنعهنأ
نزحرخآلاو،هلمعبًاميظعًاحرفحرفدحاولانأ)٣(
.ًايدبأًانزح

ِتَِتُهبَلاَوْقَألٱِهِذٰهُعوُسَيَلَمْكَأاَّـمَلَف٢٨«٢٨،٢٩
جلٱ
ْ

لَعُيَناَكُهَّـنَأل٢٩،ِهِميِلْعَتْنِمُعوُُم
ِّـ

لُسُهَلْنَمَكْمُهُم
ْ

ٌناَط
لٱَكَسْيَلَو

ْ
»ِةَبَتَك

.٧:٤٦ويو٤:٣٢ولو٦:٢و١:٢٢رمو١٣:٥٤تم

دعبحيسملاةظعومريثأتنيددعلانيذهيفريشبلاركذ
ةعومجمالةدحاوةظعوماهنأهلوقنمرهظيو.تلمكُأنأ
.ظعاوم

ديدجلاميلعتلااذهنمعومجلاتبجعتيأ:تتُهب
نسحنمنوبجعينآلاىلإسانلالازالو.هنايببولسأو
ديفأوغلبأةظعوملاكلتنأقحلاو.يوامسلاميلعتلااذه
نأحيسملاتوهالركنينمىلعف.ملاعلاظعاوملكنم
.ميلعتلااذهةرصانلاراجنملعتنيأنمنيبي

.٤:٢٥،٥:١ىتميفتركُذيتلايه:عومجلا

لثملبةعيرشلارسفملثمسيل:ناطلسهلنمك
همالكةوقيفهناطلسرهظأو.يلصألاعرتشملايأ،اهعضاو
.هلاوقأقدصتبثيلرئامضلاظاقيإولوقعلاعانقإىلع
قفاردقو،مهبولقىلعةبوتكملاهللاةعيرشىلعهميلعتدنسأف
.ناطلساذهلعجفميلعتلاكلذسدقلاحورلا

ارزعءافلخمهو،نيينيدلامهيملعميأ:ةبتكلاكسيلو
رظنا(اهورسفموةسدقملابتكلاةظفحو)٨:٦زع(بتاكلا
كلذيفاوناكو.)١١:٥٢ولو١٢:٣٥رمو٤-٢٣:٢تم
ىربكلانعنولفغيوىرغصلااياصولاىلإنوتفتليتقولا
تم(خويشلاديلاقتىلإمهلاوقأاودنسأو)٢٢-٢٣:١٨تم(
هلبقيذلاناطلسلاىلإهميلاعتدنسأفحيسملاامأ.)١٥:٩
فلاخيهميلعتناكو.»مكللوقأقحلاقحلا«هلوقبهللانم

ملكتدقو.ةيرهوجلانيدلائدابميفناكهنأيفمهميلاعت
.ديدجلاتوكلملاسيئروكلمكويبنك

نماثلاحاحصألا

تازجعمةدعهيلييذلاوحاحصألااذهيفىتمركذ
مسقنتو.هللانمًاناطلسهلنأو،هميلعتلًاتابثإحيسملااهلعف
ضارمألالوانتياماهنمف،عاونأةثالثىلإتازجعملاهذه
نمو.عرصلاو)للشلا(جلافلاوصربلاكةيصعتسملا
سيلبإتاوقرهقوةسجنلاحاورألالوانتيامتازجعملا
تاكسإكةيعيبطلاىوقلالوانتياماهنمو.هدونجعيمجو
ديسوملاعلاصلخمحيسملاوهعوسينأرهظُياذهو.رحبلا
تاقوأبسحتركُذاهنظننأنسحيالو.اهلكتانئاكلا
،تازجعملارئاسلجذامنكاهعمجريشبلانإلب،ًامامتاهعوقو
رئاسلًاجذومنهظعاومنمةظعومانلبتكهنأامك
.ظعاوملا

جلٱَنِمَلَزَناَّـَملَو«١
ْ

»ٌَةريِثَكٌعوُُمجُهْتَعِبَتِلََب

نأبءابنإلاوهدصقلا:..هتعبتلبجلانملزناملو
لبجلاىلإهدوعصدنعهعبتيذلاميظعلاعمجلاكلذ
يفهعبتلب،ظعولانمغرفاملُهكرتيملهظعوىلإىغصأو
.موحانرفكىلإةيربطرحببناجبهرورمولهسلاىلإهلوزن
حيسملااهلمعريشبلااهركذيتلابئاجعلانأحجرألاف
.عمجلااذهنمىأرمب

ْنِإ،ُدِّـيَساَي«:ًالِئاَقُهَلَدَجَسَوَءاَجْدَقُصَرْبَأاَذِإَو«٢
»ِينَرِّـهَطُتْنَأْرِدْقَتَتْدَرَأ

.خلا٥:١٢ولوخلا١:٤٠رم

ًالوأةزجعملاهذهركذريشبلالعل:ءاجدقصربأاذإو
ةدعيفضارمألاةيقبنعفلتخيًاضرمناكصربلانأل
أدبيًاتومنأكو،هتاذيفًاهوركموًاملؤمناكهنأاهنم:رومأ

ءاضعألايفمثدلجلايفًالوأرثؤيويحوهوناسنإلايف
رفسرظنا(ضعبنعاهضعبلصفيو،دحاودعبًادحاو
اذهىلإٍقابضرملااذهنأققحتيملو)١٢:١٢صددعلا
ضرألايفلازيالهنأحجرألاو.ةيلصألاهتئيهىلعمويلا
تناكو.دوهيلانيبناكامكًاريثكسيلو،ردانهنكلو

١٣نييوال(صربلاةلماعميفةققدمةديدشىسومةعيرش

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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بعشلارئاسنعلصفنينأصربألاىلعناكف.)١٤و
هتاملكوهتاراشإوهبايثبهصربنلعُينأو،ًاسجنهرابتعاب
زحو٦:٩دع(»هسأرفشكيو«)١٣:٤٥ال(»ُهبايثقشُت«

ةلحملانمدرطُي«و)٢٤:١٧زح(»هيبراشيطغيو«)٢٤:١٧
مزلُيو)٧:٣لم٢و٤-٥:٢دعو١٣:٤٦ال(»ةنيدملانموأ
سجن«هسفنىلعًالئاقهيلإًابرتقمًادحأىأراذإخرصينأ
البمهاندأوسانلاىلعأىلعةعيرشلاكلتترجو.»سجن
)١٢ددع(ىسومتخأميرمعمثدحامك،ءانثتسا
كلُملالزتعاودرفنمتيبيفهتايحيقابىضقف،ايزعكلملاو
.)٢١-٢٦:١٦خأ٢(

ًازمرصربلالعجيلصربألاىلعةعيرشلاهللاددشو
:ءايشأةعبسيفصربلاهبشتةيطخلاو.هينيعمامأةيطخلل
هقلخهللانإف،هقلخدعبناسنإلاباصأٌءادامهالك)١(
امدعب(يثاروامهالك)٢(.سفنلارهاطمسجلاحيحص
.ةاطخنودليةاطخلاوًاصرُبنودليصُربلاف)ًالوأثدح
ةلوفطلايفنارهظياملقٌيجيردتوٌيفخامهيلكدادتما)٣(
سجنٌهوركمامهالك)٤(.مدقتمرمعيفنارهظيامهنكلو
ىلإزمرلاصفنالااذهو.هللاةعامجنعهبحاصلصفي
ىفشُيالامهالك)٥(.)٢١:٢٧ؤر(ميظعلالاصفنالا
امهدحأ،ٌتيممامهالك)٦(.)٥:٧لم٢(ةيرشبطئاسوب
ىلعاهدحوةيهلإلاةوقلاردقت)٧(.سفنللرخآلاودسجلل
.لبقتسملايفهيلعردقتو،يضاملايفامهيلكءافش

عوسيةوقبعمسصربألااذهنأدبال:هلدجسو
نعديعبوهولبجلاىلعهظعوعمسهلعلو،هتقفشو
حورلاهيفهلعفامبوعمسامبحيسملاىلإبذجناف،سانلا
هئيجمبءافشلايفهتبغروهعضاوتوهناميإرهظو.سدقلا
.هدوجسو

ةردقبةماتةقثصربألارهظأ:ردقتتدرأنإديساي
هئاربإلةردقلاكلتلمعتسينأهلمَّـلسو،هئافشىلعحيسملا
حيسملاىلإيتأينأئطاخلكىلعبجيف.هتبحموهتمكحب
.هلثملوبقلادجيف،ريهطتلل

بسُحفًاسجنبسُحيضرملاكلذناك:ينرهطتنأ
.ًاريهطتهنمءافشلا

طٱَفُديِرُأ«:ًالِئاَقُهَسََملَوُهَدَيُعوُسَيَّـدَمَف«٣
ْ

لِلَو.»ْرُه
ْ

ِتْقَو
»ُهُصَرَبَرُهَط

لامعتسانيبةقالعلانيرضاحللنيبيل:هديعوسيدمف
ًايرورضناكصربألابهديلاصتانألال،اهتجيتنوهتوق
.ءافشلل

٥:٣ال(ًادمعةعيرشلافلاخيلكلذلعفيمل:هسمل
هسملهنكلو،صربألاسملنمتعنمةعيرشلانأل)١٤:٤٦و
حيسملارهظأو.هيلإهديَّـدماملاحيفُشهنألرهطف،هرهطيل

قفاوواهفرحفلاخذإةيسقطلاةعيرشلاىلعهناطلس
اهافشوةئطاخلاانتعيبطحيسملاسملاذهلثمبو.اهرهوج
.سجنتينأنودب

:٧تم(»اودجتاوبلطا«هدعولًامامتإكلذبرهظأ:ديرأ
.»تدرأنإ«هلصربألالوقلباوجوهو)٧

هنأنيبتكلذبو،لاحلايفءافشلاىتأ:َرُهَطتقوللو
ةظحليفهنإ!رييغتلاكلذةعرسمظعأامف.ًايزجعمناك
ضرملاىلعحيسملاةوقو.لاضعءادنمًاماتًءافشيفُش
.ةيطخلاةنعلورشلاىلعهناطلسىلإٌزمر

ِرَأْبَهْذٱِلَب.ٍدَحَألَلوُقَتَالْنَأْرُظْنٱ«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٤
لِلَكَسْفَن

ْ
لٱِمِّـدَقَو،ِنِهاَك

ْ
ًةَداَهَشىَسوُمِهِبَرَمَأيِذَّـلٱَناَبْرُق

َهل
ُ

»م
.٥:١٤ولو١٤:٣،٤،١٠الو٥:٤٣رمو٩:٣٠تم

هنأىلعهئافشبرختفيالف:ٍدحأللوقتالنأرظنا
نأهئافشمتكةياغتناكو.هيلعصاخلاهللاىضرةمالع
ىلإعجريلنهاكلانمهتراهطبةيعرشلاةداهشلاىلعلصحي
دعبةداهشلاهنوطعيالةنهكلانأنمًافوخ،سانلاةرشاعم
.هسفنحيسمللًاضغبوًادسحهافشحيسملانأمهغلبينأ
هلمعقاعُيالئلهتازجعمراهظإنمًانايحأعنميحيسملاناكو
ريخلَّـضفهنألو،يدسجلاعفنللهيلإنيتآلاةرثكبيحورلا
ءاسؤرلابضغهيلعجيهيالئلو،دسجلاريخىلعسفنلا
حيسملارمأعطُيملفيفُشيذلاصربألاامأ.مهتمواقمو
.)١:٤٥رم(

ىلإةزجعملاربخهقبسيالئلكلذبهيلعَّـحلأ:بهذالب
رمألااذهةعاطتناكو.ءافشلاةداهشهنوطعيالفةنهكلا
.ميلشروأىلإنيمويوأًاليمنيسمخوحنرفاسينأهمزلت

ًاقفوميلشروألكيهيفنهاكلليأ:نهاكللكسفنِرأ
امسراميو،قيقدتلابهصحفيف)١٤:٣ال(ىسومةعيرشل
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هذهبو.ًاعرشهتراهطبحرصيو،ًايسقطهريهطتهيضتقي
َّـنيبو،هتزجعملنهاكلاقيدصتىلعحيسملالصحةطساولا
لوقف.ةعيرشلازتالاهنأوهللانماهنأةعيرشللهمارتحا
ةعيرشلانمءزجمامتإلناك»نهاكللكسفنِرأ«حيسملا
تابجاولابكلذلةقالعالو،صُربلادوهيلابةقلعتملاةيسقطلا
،صُربللٍرمأىوسنكيملصربألاهبرمأامف.ةيحيسملا
تونهكلاوتلازةيسقطلاةعيرشلاو.ًايدوهيًايسقطناكو
.لطبيدوهيلا

،نارهاطنايحناروفصعنابرقلاو:نابرقلامَّـدقو
.)١٤:٤ال(افوزوزمرقوزرأبشخو

ةداهشلااوطعيلمهلةداهشلاهذهتناك:مهلةداهش
يذلانأباوفرتعينأاوبأاذإمهيلعةداهشنوكتف،صربألل
تناكو.حيسملاوهاهتحصباودهشيتلاةزجعملالعف
ةعيرشفلاخيملهنأو،حيسملاوهعوسينأبعشللةداهش
.ىسوم

طَيٍةَئِمُدِئاَقِهْيَلِإَءاَج،َموُحاَنَرْفَكُعوُسَيَلَخَداَّـَملَو«٥
ْ

ُبُل
»ِهْيَلِإ
١٠-٧:١ول

.٤:١٣حاحصألانحرشرظنا:موحانرفك

ناكف،ينامورلامكحلاتحتدالبلاكلتتناك:ةئمدئاق
نمروكذملاةئملادئاقناكو.دونجلانمقَرِفةريبكلاندملاب
نمرهظيو.ًةيبرتوًةدالوٌينثووهو،قرِفلاكلتءاسؤر
،دِّـوهتمهنإضعبلالاقو.ناميإلااونسحأنممهنأةنيرقلا
نم١٠ددعيفروكذملاحيسملابجعتهضقانيكلذنكلو
.حاحصألااذه

وهِتأيملهنإ١:٧اقوليفليق:هيلإبلطي..ءاج
نيبكلذبضقانتالو.هيلإبلطيلسرألبهسفنب
ىلإهيفءيجملادانسإو،رصتخمىتمربخنأل،نيريشبلا
نعرظنلاعطقببلطلاميدقتوهرهوجلاو.يزاجمدئاقلا
بسنُينأسانلاعيمجدنعهبمَّـلسملازاجملانمو.ةطساولا
ريمألاىنب«مهلوقكلعافلانعرظنلاّضغبهببسمىلإلعفلا
.»ةنيدملا

ريشبلالوقلوألايفدجت٤:٢انحويب٣:٢٢انحوينِراق
هسفنوهدمعيملهنإهلوقيناثلايفو،دمعيناكحيسملانإ

لوقيُهدجت١٩:١انحويو٢٠:٣٥ىتمنراقو.هذيمالتلب
.هرمأبركسعلالعفكلذنأعمعوسيدلجسطاليبنإ

طَميِمَالُغ،ُدِّـيَساَي«:ُلوُقَيَو«٦
ْ

يفٌحوُر لٱِ
ْ
ًاجوُلْفَمِتْيَب

»ًاّدِجًابِّـذَعَتُم

.هلهتنامألهَّـزعأهلٌدبعمالغلاكلذنأحجرألا:يمالغ
نومتهيدايسألانكيملف،دئاقلااذهفطلةدايزرهظُياذهو
.مهتحارومهديبعةحصب

.دئاقلاتيبيفيأ:تيبلايف

طلستهبعنتمييبصعضرم)للشلا(جلافلا:ًاجولفم
وأدسجلاضعببيصيوهو،تالضعلاىلعباصعألا
.هلك

ناكهدسجلكنأكلذنمجتنتسن:ًادجًابَّـذعم
اممناكهضرمنأرهاظلاو.ةكرحلاعطتسيملىتحًاجولفم
ةرثكلو.ًاماليإعاونألادشأنموهو،تالضعلاهبضبقنت
يفمايألاكلتيفهترثكجتنتسنليجنإلايفضرملااذهءابنأ
كلذدعسأامف.هيفعفناملقءابطألاجالعنأو،نيطسلف
ىلعو.هلجأنمحيسملاىلإعرضتيوهبينتعيديسبدبعلا
.مهدنعنولمعينملجأنماوّلصينألامعألاباحصأ

»ِهيِفْشَأَوِيتآاَنَأ«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٧

ةَّـمُأنمناكهنأعم،ًالاحدئاقلاكلذةبلطبرلاباجأ
.هللالثمناطلسلكهلنأىلعلدي»هيفشأ«هلوقو.ةينثو

ملٱُدِئاَقَباَجَأَف«٨
ْ
ْنَأًاّقِحَتْسُمُتْسَل،ُدِّـيَساَي«:ِةَئِ

َحتَلُخْدَت
ْ

»يِمَالُغََأْربَيَفْطَقَفًةَمِلَكْلُقْنِكٰل،يِفْقَسَت
.١١:٤٣،٤٤و٥:٨،٩ويو١٥:١٩،٢١ول

،هتيطخبهروعشىلعمالكلااذهلدي:ًاقحتسمتسل
،ًاينامورًادئاقناكهنأعم،ةسادقوٍراقواذحيسملاهرابتعاو
هتفيظوتناكو.ديبعلاكدوهيلانورقتحياوناكنامورلاو
.ءايربكلاوراختفالابابسأنمةيركسعلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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ًاميكحناكلب،طقفًافيطلنكيملاذهةئملادئاقو
ولو،ينامورتيبنممهسجنتةهجنمدوهيلارطاخيعاري
ديريالهتاذتقولايفو.نيموكحملامهوماكحلاءالؤهناك
امكريرشلاحورلارمأينأيفتكيفحيسملافقومجرحينأ
.مالسبءيشلكيهتنيف،هدونجدئاقلارمأي

ىلإًاقلطنمناكبرلانأ٧:٨اقوليفءاجاممملعنو
نيلماحدئاقلالسُرهيقلنيحهنمبرقدقودئاقلاتيب
لخدينأهقاقحتسامدعدئاقلادقتعاو.ةروكذملاةلاسرلا
،هبلقنكسينأيضرحيسملانكلو،هفقستحتحيسملا
دئاقلاكلذيفف.هيبأتيبيفًايدبأًانكاسًاريخأهلبقيو
هنأهناميإليلدو.هعضاوتةدايزىلعةوالع،ميظعناميإ
ةقئافةمظعرظنملاريقحلاعيضولاصخشلاكلذيفرظن
نمةدحاوةملكبجولفملاءافشىلعهتردقدقتعاو،ةيهلإ
.دعُبىلع

.ضرملاءافشبًارمأيأ:ةملك

َحتٌناَسْنِإًاضْيَأاَنَأِّـينَأل«٩
ْ

لُسَت
ْ

َحتٌدْنُجِيل.ٍناَط
ْ

َت
،ِيتْأَيَفِتيِا:َرَخِآلَو،ُبَهْذَيَفْبَهْذٱ:اَذِٰهلُلوُقَأ.يِدَي
»لَعْفَيَفاَذٰهْلَعْفٱ:َيِدْبَعِلَو

لب،شيجسيئرالوًاكلمتسلينأيأ:ناطلستحت
عمو،نييركسعلاءاسؤرلارئاسىلإةبسنلابةريغصةبتريف
رمآف،يرماوأذيفنتليسفنبءيجأنأًاجاتحمُتسلفاذه
مكف.ًالعفمتتف،يبلاطمنوممتيفتيبلاديبعوأدونجلا
الإجاتحتالكنإ!قلطملاناطلسلابحاصايتنأيرحلاب
مكحلانأخيراتلاانملعيو!ضارمألاكعيطتفةملكلوقتنأ
رماوألارصقأناكف،ًادجًامراصناكيركسعلاينامورلا
.ةشقانمنودبوًاروفعاطُي

:َنوُعَبْتَيَنيِذَّـلِلَلاَقَو،َبَّـجَعَتُعوُسَيَعِمَساَّـمَلَف«١٠
حلٱ«

ْ
يفَالَوْدِجَأَْمل،ْمُكَلُلوُقَأَّـَق »اَذٰهِراَدْقِمِبًاناَميِإَليِئاَْرسِإِ

يذلادسجتلارسنمٌءزجحيسملابُّجعت:بجعت
رسوهميظععامجإلابو«هلوقبلوسرلاسلوبهيلإراشأ
رظنلابف.)٣:١٦سواثوميت١(»دسجلايفرهظهللا:ىوقتلا
رظنلابامأ.بيرغوأديدجهنأٌءيشهلرهظيالهتوهالىلإ
هريغكلعفيوملكتيورعشيًاماتًاناسنإناكدقفهتوسانىلإ
نمةثداحلاكلتتناكو.ئطخيالهنأىوسسانلانم

ةبتكلاُهَريملامنيينثولانمٌيمأىرينأيهوبئارغلا
.حيسملاةمُأنمنويسيرفلاو

لسرللب،طقفهذيمالتلسيليأ:هنوعبتينيذلل
.هبطيحملاعمجللودئاقلا

ىلعحيسملاةردقبناميإلااذهناك:اذهرادقمبًاناميإ
لخينأردقيحيسملانأبنمآهنألمتحيو،ىضرملاءافش

ِّـ
ص

دحأرهظُيملف،ًادِّـرفتمناكهناميإنأبيرغلاف.ًاضيأسفنلا
ولوةملكبءافشلاىلعهتردقبهناميإكًاناميإهذيمالتنم
فرعتيتلاةيدوهيلاةمألانمٌدحأنمآالو.دعُبىلعنم
اذإف.هتازجعموهلامعأوحيسملاتافصنلعتيتلاتاوبنلا
ةحصكلنيبتدئاقلاكلذناميإباثرموميرمناميإتنراق
.)٩:٢١تمرظناو١١:٢١،٣٢وي(رِكُذام

ليلدليئارسإناميإبدئاقلاكلذناميإحيسملاةنراقمو
.يدوهيلانيدلاعبتًاليخدوأًادوهتمنكيملهنأىلع
ناكهنأىلعالإلدتال٦:٥اقوليفةدراولاخويشلاةداهشو
.مهنيدًانسحتسمدوهيلانعًايضار

وهو)٣٢:٢٨،٢٩كت(بوقعيمساوه:ليئارسإيف
ةرشعلًامساراصمث،ماعبريمايأىلإًاطبسرشعينثالامسا
.اهلكةمألاىلعقلطُأمث،لبابيبستقوىلإمهنمطابسأ

ملٱَنِمَنوُتْأَيَسَنِيريِثَكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَو«١١
ِقِراَشَْ

ملٱَو
يفَبوُقْعَيَوَقاحْسِإَوَميِهاَرْبِإَعَمَنوُئِكَّـتَيَوِبِراَغَْ ِتوُكَلَمِ
»ِتاَواَمَّـسلٱ
١٠:٤٥عأو١٣:٢٩ولو١١:١٠و٢:٢،٣شإو١٢:٣كت
.٣:٦فأو١٢-١٥:٩ورو١٤:٢٧و١١:١٨و

ةثداحلثملبقتسملايفةريثكثداوحبانهحيسملاأبنت
،حيسملابًاناميإوًةفرعمَدوهيلاُّيممألاقافامكهنأو،دئاقلا
راشأمالكلوأاذهو.ممألانمةريثكعومجلعفيساذكه
تناكدقل.ديدجلاهتوكلميفممألالوخدىلإحيسملاهب
صرفلامنتغيناكهنأبعوسيباطخيفمالكلاةغالب
سانلاهِّـبنيف،ةايحلايفىلضفلارومألاىلإرظنلاتفليل
مهبولقيفنيحلاصلامضيهتوكلمنإو.ضرعلانودرهوجلل
نماوناكولوحالصلانوثرينيذلاال،ةنمؤملاةئفلانم
.راتخملاسنجلا
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يصاقأىتحتاهجلالكنميأ:براغملاوقراشملانم
نعنيديعبللدعولا.ديعووٌدعوكلذيفو.ضرألا
برقأمهلعجينأنكمياممهدنعنيذللديعولاو،حيسملا
.هيلإ

ةداعنمذوخأموهو،ةحارلاىلعلديزاجم:نوئكتيو
ةميلوبهتوكلمتاريخهِّـبشيحيسملاف.مايألاكلتيفمئالولا
كارتشالاو.ةلئاعلايفلوخدلاىلإًاضيأريشيو.)١٤:١٦ول(
.ةداعسلاوفرشلانمضتيةميلولايفءافرشلاعم

،ةثالثلاءابآلاءاسؤرمه:بوقعيوقاحسإوميهاربإ
ةلسلستملاةميظعلاةلئاعلاَّـلكنوسأريحيسملامهرَّـوصدقو
راتخملابعشلاةريثكًانورقةلئاعلاكلتتلظو.مهنم
قوقحلانمضتياهيلإلوخدلاناكو.ةروظنملاةسينكلاو
دادتماأدتباو.ةيحورلاةينيدلاقوقحلاو،ةيبعشلاوةيسايسلا
يهتنيسوحيسملاءيجمذنمضرألاىلعممأللةداعسلاكلت

.ءامسلايف

ملٱوُنَباَّـمَأَو«١٢
طُيَفِتوُكَلَْ

ْ
لُّظلٱَىلِإَنوُحَر

ْ
خلٱِةَم

ْ
.ِةَّـيِجِرَا

لٱُنوُكَيَكاَنُه
ْ
»ِناَنْسَألٱُريَِرصَوُءاَكُب

:١٣ولو٢٥:٣٠و٢٤:٥١و٢٢:١٣و١٣:٤٢و٢١:٤٣تم
.١٣هيو٢:١٧طب٢و٢٩-٢:٢٥ورو٢٨

ًادالوأهللامهراتخانيذلاميهاربإلسنمه:توكلملاونب
اورقتحاو،هتوكلمةثرووهللايبرقُممهسوفناوبسحف،ينبتلاب
.توكلملاكلذنعنوجراخمهنأكممألا

هيفًاليلرينمتيبىلإانهراشأ:ةملظلاىلإنوحرطيف
ءاكبلاومالظلاثيحجراخلاىلإضعبلاهنمدِرُط،ةميلو
هنمدرطلاو،حرفلاورونلاتوكلمهللاتوكلمف.ةبيخلاىلع
دشأوهو،ءايقتألاةرشاعمنعوهللانعدعبلاينعي
رونلانمنودرطُيءامسلانمنودرطُينيذلاو.باقعلا
ةملظىلإنوحرطُيو،مهناميإمدعببسبةكرشلاوةداعسلاو
.اهباذعواهنزحواهراعومنهج

بضغلاونزحلانعةيانك:نانسألاريرصوءاكبلا
.سأيلاو

ملٱِدِئاَقِلُعوُسَيَلاَقَّـمُث«١٣
ْ
َتْنَمآاَمَكَو،ْبَهْذٱ«:ِةَئِ

يفُهُمَالُغََأَربَف.»َكَلْنُكَيِل لِتِ
ْ

»ِةَعاَّـسلٱَك

كلذقحتساهناميإنأدصقيمل:كلنكيلتنمآامكو
ناميإف.هناميإىلإةبسنلابهلتبهُوةمعنلانألب،باوثلا
كلذيفو.هتايحوهدبعءافشيفًاببسناكةئملادئاق
ءابآلااميسالو،هريغلجأليلصينملكلميظععيجشت
لبقيدصتلادرجمسيللوبقملاناميإلاو.مهدالوألجأنم
.عضاوتلابهيلإءاجتلالاوحيسملابةقثلاهبثدحيام

َريملو،تيبلاىلإحيسملالصيمل.لاحلايف:أربف
كلذبرهظأف،دعُبىلعنمةملكبهافشهنكل.ضيرملا
الهنكل،دسجلاببئاغحيسملانأعممويلاو.هتوقوهتقفش
.انتاولصلةباجإسفنلاودسجلاضارمأيفشيلازي

١٤«١٤،١٥ طُبِتْيَبَىلِإُعوُسَيَءاَجاَّـَملَو
ْ

ُهَتاََمحىَأَر،َسُر
طَم
ْ

حلٱاَهْتََكَرتَفاَهَدَيَسَمَلَف١٥،ًةَموُمَْحمَوًةَحوُر
ْ

ْتَماَقَف،ىَّـُم
»ْمُهْتَمَدَخَو
.٩:٥وك١و٤:٣٨،٣٩ولو٣١-١:٢٩رم

يهو.ىتمريشبلااهركذيتلاةثلاثلاةزجعملايههذه
ىمحلاكةداتعملاضارمألاىلعحيسملاةوقنأىلعلدت
لعفيملو.جلافلاوصربلاكةميظعلاضارمألاىلعهتوقك
دازو.نيتقباسلانيتزجعملاكعمجلامامأةزجعملاهذه
يفةزجعملاكلتلعفحيسملانأىتملوقىلعاقولوسقرم
حورلاجرخأو،مَّـلعوعمجملاًالبقلخدهنأو،تبسلاموي
.نونجمنمسجنلا

يفحيسملانطويهو،موحانرفكيف:سرطبتيب
:١وي(اديصتيبيفدلُوسرطبنكلو.)١:٢٩رم(ليلجلا

٤٥(.

نأىرن٩:٥وك١نمو.ًاجوزتمسرطبناك:هتامح
ًالوسرهرايتخايفهجاوزعنميملو.هعمايحتتناكهتجوز
.)١٣:٤بع(

.»ةديدشىمحاهتذخأ«اقوللاق:ةمومحم

دبعهافشيفهلعفامفالخبكلذلعف:اهديسمل
.بيلاسألاوألاوحألابةدودحمتسيلهتوقنأرهظأف،دئاقلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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تازجعملالمعيفساوحلامدختسيناكحيسملانأىلع
.هتئيشموهتوقىلعفقوتمءافشلانأىلعلديل

نمةفيعضاهكرتيوطقفاهفشيمل:مهتمدخوتماقف
قرطلالوأو.هلبقتناكيتلاةوقلااهيلإَّـدرلب،ضرملاريثأت
ةمدخلاهفقوننأوهضرملادعبةحصلالامعتسالاهلضفأو
.هومدخينأحيسملامهيفشينملكىلعو.حيسملا

ملٱَراَصاَّـَملَو«١٦
َجَرْخَأَف،َنِيريِثَكَنيِناََجمِهْيَلِإاوُمَّـدَقُءاَسَْ

ملٱَعيَِمجَو،ٍةَمِلَكِبَحاَوْرَألٱ
»ْمُهاَفَشىَضْرَْ

.١٠:٣٨عأو٤:٤٠،٤١ولوخلا١:٣٢رم

نمهارجأامو،موحانرفكىلإحيسملاءيجمربخرشتنا
ىضرملاباوتأمهلعلو.ًءاسمهيلإنوريثكءاجف،تازجعم
بورغلادعبءيجملانأاوأرمهنألوأ،رحلاضافخنالٍذئنيح
اممرهظيو.)١:٢١،٢٩رم(تبسلامويناككلذنألقفوأ
ركذُتملةريثكتازجعملمعحيسملانأةيآلاهذهيفليق
.ليصفتلاب

مهوبرضف،نيطايشلامهيلعتطلستنيذلامه:نيناجم
حاورألاتعاطأف،امهيلكبوأةيلقعوأةيدسجضارمأب
ًالقعنيناجملايفُشف،تجرخوحيسملارمأةسجنلا
.ًادسجو

نأ١:٣٣سقرمنمرهظي:مهافشىضرملاعيمجو
.ميقسةنيدملايفَقبيملهنأو،ٍذئمويتكرحتاهلكةنيدملا
نمسانلاسوفنلهلمعينأحيسملادعتساامعٌزمركلذو
.هتمعنضيف

اَنَماَقْسَأَذَخَأَوُه«:ِّـيِبَّـنلٱَءاَيْعَشِإِبَليِقاَمَّـمِتَيْيَكِل«١٧
»اَنَضاَرْمَأَلََمحَو
.٢:٢٤طب١و٥٣:٤شإ

عوسينأدوهيللنهربينأىتمريشبلادصق:متييكل
تناكىضرملاءافشيفحيسملالامعأنإلاقف،حيسملاوه
ركذانهو.حيسملالاعفأبةقلعتملاةميدقلاتاوبنللًاقيقحت
ءايعشإةوبننممالكلااذهسبتقادقو.ةسداسلاةزجعملا

٥٣:٤.

ىلإةملكلاهذهبراشأيبنلانأمهضعبنظ:انماقسأ
باتكلانأل،قرفالفمهنظحصنإف.ةيقالخألابئاصملا
بئاصملاوةيحورلابئاصملاماودلاىلعركذيسدقملا
.ٍدحاولصألنيعرفامهرابتعاب،ًاعمنينرتقمةيدسجلا
ةملكلثم،نيرمألاىلعقدصتيناربعلالصألايفةملكلاف
ملأتمهنأكحيسملاركذتتاوبنلاف.ةيبرعلاةغللايف»رش«
حيسملانأكلذىلعريشبلادازو.مهمالآيفريغلاكراشي
.دسجلاوسفنلاضارمأيفشيبيبط

نألةيوسوملاحئابذلايفحالطصااذه:لمحو..ذخأ
.هتيطختلمحاهنإلاقيو،ئطاخلالدبذخؤتتناكةحيبذلا
اهنأ»انضارمألمحوانماقسأذخأحيسملانإ«ىنعمسيلو
نكلو،بعتوشطعوعاجهنأملعناننإف،ةقيقحهيلإتلقُن
لمح«هلوقبدوصقملاف.ضِرمهنأطقكلذنمملعنمل
هلمكأيذلاانلجألحيسملالمعلكىلإةراشإلا»انضارمأ
هسفنوهلمحيذلا«يهلإلالوسرلالوقلًاقفوبيلصلاىلع
ضرملاو.)٢:٢٤طب١(»ةبشخلاىلعهدسجيفاناياطخ
نيبارعوزومرءافشلايفحيسملالامعأو،ةيطخلاجئاتندحأ
لمحنأبالإجئاتنلاكلتنمًائيشعفريملو.ةيحورلاهلاعفأل
نمنيطقاسلارشبلالِمحلكهسفنىلعذخأهنإف،ةيطخلا
مهنعكلذلكعفرف،رورشلاعاونأونازحألاواياطخلا
لمحو،بيلصلاىلعمهنيدىفونأب،هسفنىلعهعضوو
ليزيوهو.نيبذعملاعمنزحلايفكرتشانأبًاضيأمهضارمأ
،هئادفباياطخلاونازحألالكللعيفنيوًاتاقوأضارمألا
مهقيضلكيفوهلًانازحأاهلكهيعباتنازحأبسحيو
ملاعلايفًايراجلازيالاذههلمعو.)٦٣:٩شإ(قياضتي
تايفشتسملائشنتيهف،ةسينكلاةطساوبةعاسلاهذهىلإ
اوجلاعيلضرألايصاقأىلإءابطألانيلسرملالسرتو
يتلاةيدسجلادئاوفلاهذهو.سوفنلانوجلاعيمهو،داسجألا
ةرجشنمىرغصلارامثألاىوستسيلةسينكلااهبموقت
.حيسملااهسرغيتلاةايحلا

َىلِإِباَهَّـذلٱِبَرَمَأ،ُهَلْوَحًَةريِثَكًاعوُُمجُعوُسَيىَأَراَّـَملَو«١٨
لٱ
ْ

ِ»ْربَع

نإف،اهثودحنمزبسحثداوحلاركذبىتمديقتيمل
برضهيفيذلامويلاءاسميفالإنكتملانهةبطاخملا
نم١٣حاحصأيفريشبلااذهاهركذيتلالاثمألاحيسملا
حيسملانيكستانهركذينأدارأىتملعلو.هليجنإ
ركذف،تازجعملانمهلعفاممظعأنمهنألرحبلابارطضا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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يفءاجامكلذديؤيو.ةزجعملاهذهتقبسيتلاةبطاخملا
.٨:١٢اقول

عمتجانإًانايحأثدح:ةريثكًاعومجعوسيىأراملو
امثدحتاعامتجالاهذهدحأيفو.حيسملاىلإنوريثك
.انههركذ

ركذدقو،هلنيمزالملاهذيمالترمأيأ:باهذلابرمأ
.٢٢-٤:١٨صيفمهنمةعبرأىتم

اهبناجىلإيبرغلاةيربطةريحببناجنميأ:ربعلاىلإ
رمأو.نيتعاسوألايمأةتسوحنةفاسميهو،يقرشلا
ريغبًاكلمسانلاهميقيالئلكانهىلإباهذلابحيسملا
ماكحلانظيالئلو،ًايسايسًاكلمنورظتنياوناكمهنأل،هاضر
يفسانللةصرفلعجيلو،دالبلايفةروثيفىعسيهنأ
.هبعتنمًاليلقحيرتسيلو،همالكاوعمسينأىرخأنكامأ

لَعُماَي«:ُهَلَلاَقَوٌبِتاَكَمَّـدَقَتَفَ«١٩
ِّـ

اَمَنْيَأَكُعَبْتَأ،ُم
»ِيضْمَت
٩:٥٧،٥٨ول

ثيح،ئطاشلاىلإنوبهاذمهوانهروكذملاراوحلاىرج
راظتناوههلاثمأيفوهيفءاجامببسو.ةنيفسلاتناك
باعتألاونازحألالجروهيذلاحيسملانميويندلاعفنلا
الو.ةءوبنلاكلتاومهفينأنعسانلازجعو)٥٣:٤شإ(
نمرثكأهتفطاععمريسيلعفدنابتاكلااذهنأكش
مزعاميفرصبتلاويورتلاىلإهديعينأعوسيدارأف،مزاللا
.مادقإيألبقةقفنلافرعينأهدارأو،هيلع

دوهيلاءاملعمهو،ةبتكلانمدحاويأ:بتاكمدقتف
ةبتكلارثكأناكو)٥:٢٠و٢:٤ىتم(ةعيرشلاورسفمو
حيسملاباوجنمجتنتسنو.)١:٢٠وك١(حيسمللءادعأ
ىلإهبرقتبةينمزعفانمىلعلصحينأعقوتهنأبتاكلااذهل
نيعمتجملاةرثكوتازجعملاةدهاشمنمرثأتهنأل،حيسملا
.حيسملاىلإ

هربتعاهنأىلعلدياذهبحيسملابتاكلابيقلت:ملعماي
.هنممظعأًاملعم

دريملف.كميلعتلبقأو،ًاذيملتكلنوكأيأ:كعبتأ
.ربعلاىلإرفسلايفةقفرلادرجملهعبتينأ

لاحلكيفهيلإبهذتناكملكىلإيأ:يضمتامنيأ
يفكرتشينأوهوهركذيملطرشىلعنكل،رطخوقيضو
.كلملايسركىلعحيسملاسلجيامدنعدجملاوةبلغلا

ِءاَمَّـسلٱِروُيُطِلَوٌةَرِجْوَأِبِلاَعَّـثلِل«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٢٠
»ُهَسْأَرُدِنْسُيَنْيَأُهَلَسْيَلَفِناَسْنِإلٱُنْبٱاَّـمَأَو،ٌراَكْوَأ

ولف،انهحيسملاباوجنمبتاكلاكلذدصقنيبتي
اذهحيسملاهاطعأامحيسمللهتبحمةجيتنهبلطناك
مهفامكديدشلارقفلاىلعلديالحيسملاباوجو.باوجلا
ىلعنورداقنوريثكباحصأحيسمللناكهنألضعبلا
هلعلو)١٠:٣٨و٨:٣ولرظنا(اهلنودعتسموهتدعاسم
رفسلاهيلعضرفتةايحلانأو،هلنيعمناكمالنأدصق
ىلعبتاكلاعقوتامفالخاذهو،رخآىلإناكمنم
.حيسمللهتمزالم

لوصحلابتاكلاءاجرعطقينأكلذيفحيسملاةياغف
نأضعبللرهظامبرو.هعابِّـتانمةيويندلاتاريخلاىلع
،اهرمألوأيفةيحيسملاديفتسحيسمللبتاكلااذهةمزالم
نأيفهايإهبيغرتمدعوهبحيسملاثارتكامدعنماوبجعف
،ةيويندمهتياغذيمالتهلنوكينأدرُيملحيسملانكل.هعبتي
ملنمالو،ةيملاعلادئاوفلامهعقوتبمهسفنأنوعدخينمالو
.هعابِّـتانمداهطضالاوقيضلااوعقوتي

هنألركذلابرويطلاوبلاعثلاصخ:رويطلاو..بلاعثلا
ًاروصقكلميالهنأَّـنيبف،ةئيندلاتاناويحلانعةبئاناهبسح
اهلةئيندلاتاناويحلاكلتامنيب،هعابتأىلعاهعزويًالوقحو
.ةصاخةمولعمنكاسماهلنأل،هلاممرثكأ

نميشحولاناويحلانكسموهو،راجوعمج:ةرجوأ
.اههباشاموةراغم

ةحارللهناكموهو،رئاطلاتيبوهوركوعمج:راكوأ
.نمألاو

درجمحيسملانأىلعمسالااذهلديال:ناسنإلانبا
لكىلعقدصيالانههيفليقامنأل،رشبلارئاسكناسنإ
هنعليقامىلعًءانبهبصتخممساوهف،سانلانمدحاو
نبا«وهوقحلاب»هللانبا«لصألايفهنإف.٧:١٣لايناديف
نامسالاناذهو.ةيرشبلاةعيبطلاهسفنلذخأهنأل»ناسنإلا
وهناسنإلانباًاذإف.ةيهلإلاوةيرشبلاهيتعيبطىلعنالدي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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.همالآوهعاضتالاوحأيفيناثلامدآوهو،دسجتملاهللانبا
هيمسيدحأالو،حيسملاريغلليجنإلايفمسالااذهدريملو
٦١هسفنىلعمسالااذهقلطأدقو.هاوسرئاشبلايفهب
١:١٣ؤرو٧:٥٦عأيفكلذبهتيمستنمدارملالعلو.ةرم
.»ناسنإلانبا«هسفنيمسينأداتعايذلاهنأ١٤:١٤و
ضرألاىلعوهوهلمسالااذههذيمالتلامعتسامدعلعلو
بقلهنأل،فافختسالاوةناهإلانمهنممزلياملًاعفدناك
هتوسانىلإةراشإهلمعتساهنكلو.فرشبقلالراقتحا
ءيشلكيفمهعمهكارتشاىلإو،رشبلانمهذختايذلاماتلا
.ةيطخلاادعام

وأهكلمينيعمنكسمهلسيليأ:..هلسيل
ًاليلتابحيسملانأاذهينعيالو.ءاشيامكهبفرصتي

يتلايلايللاكلتىوسهلىوأمدوجومدعلءارعلايف
ىبأاملهنإف،ًادرفنمهرايتخابيلصيوهوهيلعتضقنا
:٩ول(ىرخأةيرقىلإبهذمهتيرقيفهولبقينأنويرماسلا

يفحيسملاعبتينأدعتسمهنأبتاكلادصقناكاذإف.)٥٦
،هتوكلمتبثينيحةفيرشلابصانملاةيغبةيتقولابئاصملا
،ملاعلااذهنمسيلهتوكلمنأهباوجبحيسملادصقناك
.هلنيعمنكسمالضرألاىلعحئاسىوسسيلهنأو
ًايلجهدارألبهعابِّـتانمهعنميوبتاكلادرطيملحيسملاف
ريخلابلطيفهئاطخألًاحالصإنييقيقحلاهيعباتبيصن
املدصقنععجرهنأحجرملاو.هلهتمزالمنميويندلا

.باوجلااذهعمس

لعياذهو
ِّـ

امك،تاذلاراكنإبتاقيضلالمتحننأانم
ناكو،هلسيلدوذميفدلُوهنإف،انلجألانسيئراهلمتحا
ربقيفهتومدعبنفُدو،هقلخوهيذلاملاعلايفًابيرغ
ىنغلاانليرتشيويضرألاىنغلاةميقمدعانيريلراعتسم
ريغحيسملانمعقوتينمئطخيف.)٨:٩وك٢(يقيقحلا

.هسفنصالخ

ْنَأِيلْنَذْئٱ،ُدِّـيَساَي«:ِهِذيِمَالَتْنِمُرَخآُهَلَلاَقَو«٢١
»ِيبَأَنِفْدَأَوًالَّـوَأَِيضْمَأ

اوفرتعاو،هنماوملعتيلهوعبتنيذلانميأ:هذيمالتنم
.هلسرنمالناطلسوذملعمهنأب

،دعبنفدُيملوتامدقهابأنأكلذنمنيبتي:يبأنفدأ
كلتدئاوعبسحةزانجلابقلعتياملكبمايقلاهنفدبدارأو
حيسملاحمسيهنأطرشىلعهعبتيهنأحيسملادعوو.مايألا

يفهبلطنأانلرهظيف.ىفوتملاهدلاولهتابجاوبموينأبهل
ًءايحأنادلاولامَركينأنيدلاتابجاونمهنألهلحم
كلذسفنىلعًارطخىأرحيسملانأحجرملانكل.ًاتاومأو
مايقلانأهملعينأدارأو،هتيبىلإعوجرلانمذيملتلا
تابجاولابمايقلانممهأولضفأحيسمللتابجاولاب
.نيدلاولل

يفنعاطخيشهنأوتامدقنكيملهابأنأمهضعبنظ
هتوممويىلإهدنعىقبينأذيملتلاكلذبلطف،نسلا
.هحيجرتوأنظلااذهةحصىلعليلدالنكلو.هنفدو

ملٱِعَدَو،يِنْعَبْتٱ«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٢٢
َنوُنِفْدَيىٰتْوَْ

»ْمُهاَتْوَم
٩:٥٩،٦٠ول

نونفديسفنلاىتومكرتايأمهاتومنونفديىتوملا
تيملاباحصأسوفنلاىتومبدارأو.داسجألاىتوم
سدقملاباتكلايفتومللنإف.نينمؤملاريغهءاقدصأو
نإهللاقهنأكف)١١:٢٥،٢٦وي(يزاجمويقيقح:ناينعم
تفتلتالفينعبتتلكتوعددقف،كيبأنفدبمتهينمكلانه
،ًاناسنإوعدينيحهنأكلذبحيسملادارأف.ىرخأةوعدىلإ

مظعأاهنأل،ةعاطلانعلطعتيالنأناسنإلااذهىلعبجي
.هدلاونفدبدلولامايقكسانلاوحنهتابجاولكنم

كلذنحتمينأكلذبدارأحيسملانأمهضعبىأر
،هلجأنمءيشلككرتينأًادعتسمناكنإىريلذيملتلا
ةملظلايفمكلهلوقأيذلا«١٠:٢٧ىتميفبلطامك
ىلعهباوداننذألايفهنوعمستيذلاو،رونلايفهولوق
هابأضغبيالوَّـيلإيتأيدحأناكنإ«١٤:٢٦ولو»حوطسلا
الف،ًاضيأهسفنىتحهتاوخأوهتوخإوهدالوأوهتأرماوهمأو
هنوعنميهءابرقأنأضعبلانظو.»ًاذيملتيلنوكينأردقي
هعنمتهتالاعفنانإوأ،حيسملاىلإعوجرلانعمهيلإبهذنإ
عنملًايفاكًاببسكلانهنأيفبيرالو.عوجرلاكلذنع
ىلعةينلادقعمدعنمٌءيشهبلقيفناكهنأنمهلحيسملا
.حيسملاعمءاقبلا

نأ»مهاتومنونفديىتوملاعد«هلوقنممهفنمو
نإف،ًاضيأًاديفمىنعمكلذيفىتأةقيقحلابىتومنيقيرفلا
البىتوملاكرتنأهنممزليف،ليحتسممهتاوذىتوملانفد
كلهيوحيسمللهتعاطناسنإلاكرتينأنملضفأنفد
.مالكلارهاظنعٌديعبكلذنكلو.هسفن

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا

٨٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



»ُهُذيِمَالَتُهَعِبَتَةَنيِفَّـسلٱَلَخَداَّـَملَو«٢٣

هناطلسترهظأحيسملاتازجعمنمىرخأةزجعمانه
.ةيعيبطلاىوقلاورصانعلاىلع

وأ،سواردنأوسرطبلهلعلديصللبراقيه:ةنيفسلا
.رفسللرجأتسمبراقوأ،يدبزينبال

سواردنأوسرطبكهتقفراوداتعانيذلامه:هذيمالت
.انحويوبوقعيو

يفَثَدَحْدَقٌميِظَعٌباَرِطْضٱاَذِإَو«٢٤ لٱِ
ْ
ىَّـتَحِرْحَب

»ًامِئاَنَوُهَناَكَو،َةَنيِفَّـسلٱُجاَوْمَألٱِتَّـطَغ
.خلا٨:٢٣ولوخلا٤:٣٧رم

.ًاعقوتمنكيملامثودحىلعلدي،ةءاجففرح:اذإو

نعضفخنمةيربطةريحبحطس:ٌميظعٌبارطضا
،ةيلاعةمكأاهبطيحتو،مدق٦٠٠وحنبطسوتملارحبلاحطس
ةديدشلاتابارطضالاوةيئاجفلافصاوعللةضرعتناكف
.نيدايصلابراوقكةريغصلانفسلاىلعاهنمىشُخييتلا
فاخأهنأليداعريغناكبارطضالاكلذنأنمدبالف
.نودايصمهنألرغصلاذنمرحبلااوداتعامهنأعم،ذيمالتلا

كلتنمةجوملكتناك:ةنيفسلاجاومألاتطغ
ىتحاهيلعتلاموةنيفسلاقوفتعفتراىتحةيلاعجاومألا
.قرغتوءاملانمئلتمتتداك

ًاريثكبعتدقناكحيسملانأحجرملا:ًامئانوهناكو
توصنمظقيتسيملىتحىضرملاءافشوميلعتلانم
ىلعهمونَّـلدف،ةنيفسلاتاكرحوجاومألاجيجضوحايرلا
.هلإهنأىلعهظاقيتسادنعهتازجعمتلدامكناسنإهنأ
.تيمهريمضومانيذلايبنلانانويفالخكلذبناكو
ببسنانويروضحناكو.حيرتسمهريمضومانفحيسملاامأ
ققحفحيسملاروضحامأ.هعمنملرطخلاورحبلابارطضا
.هقافرلنمألا

اَنَّـنِإَفاَنِّـجَن،ُدِّـيَساَي«:َنيِلِئاَقُهوُظَقْيَأَوُهُذيِمَالَتَمَّـدَقَتَف«٢٥
»!ُكِلَْهن

نألبقمهنكمأامهتظقياورظتنامهنأحجرألا:هوظقيأ
.ةعرسلاوفوخلاخارصبهودانمث،هوظقوي

انذخأاننأل،رطخلااذهنمانذقنأيأ:كلهناننإفانجن
؟كانظقيأكلذلو،قرغن

َهلَلاَقَف«٢٦
ُ

َّـمُث»؟ِناَميِإلٱِيليِلَقاَيَنيِفِئاَخْمُكُلاَباَم«:ْم
لٱَوَحاَيِّـرلٱَرَهَتْنٱَوَماَق

ْ
»ٌميِظَعٌءوُدُهَراَصَف،َرْحَب

١٠٧:٢٩و٨٩:٩و٦٥:٧زم

هاضرمدعومهخيبوتلاؤسلااذهبدارأ؟نيفئاخمكلابام
،فوخلاىلعمهلمحياممدعوأرطخلاءافتنالسيل،مهنع
اوقثينألباوفاخيالنأمهيلعبجويناكهروضحنأللب
كلذلثميفحيسملامونَّـلعلو.مهذقنينأهتدارإوهتوقب
اوطبرمهنأباوأطخأمهنكل.مهتقثفعضببسناكتقولا
نأاونقيتينأمهيلعبجيناكهنأل،هتظقيوهناطلسنيب

.ًاظقيتسممأناكًامئانمهصالخدكؤيهروضح

ةبحملاوناميإلانممهلحيسملاذيمالتنممويلانوريثكو
عموهلجأنمءيشلككرتىلعمهلمحينألٍفاكوهام
.ًاديدشًافوختاقيضلايفنوفاخيكلذ

نكيملولو.ليلقناميإذيمالتللناك:ناميإلايليلقاي
ناكنكل،رطخلاتقويفهيلإاوأجلامناميإلانمٌءيشمهل
.هتازجعماودهاشنأدعبًاريثكمهناميإنوكينأمهيلع
امدعبحيسملانأل،همدعنملضفأناميإلانمليلقلاو
ليلقلاناميإلاكلذىلعمهباثأمهناميإةلقىلعمهخبو
.رحبلاةئدهتومهتالصةباجإب

كلفلاهللاظفحفيكيحيسملاركذتةثداحلاهذهنإ
بوجوهملعتو،ميدقلاملاعلاتقرغأيتلانافوطلاهايمىلع
رطخلانمزيفروظنمريغلا،انعمرضاحلاحيسملابةقثلا
.ةسينكلاىلعداهطضالافصاوعبهتامدنعو،يصخشلا

.هكردتًالعفتلعفاهنأكحيرلابطاخ:حيرلارهتنا
كلذيفديةسلابأللناكهنأنونظيضعبلالعجاماذهو
»رهتنا«ظفللااذهسفنلمعتساليجنإلانأل،بارطضالا
مهنظىَّـوقاممو.)٩:٢٥رم(سجنلاحورللحيسملاخيبوتل
ةيطخلاببسو،ملاعلايفةبيصملكببسيهةيطخلانأوه
ةلزنمرصانعلالزنأحيسملانإلوقنفنحنامأو.ناطيشلا
هرمأذفنف)٤:٣٩ول(ىمحلارهتناامكاهرهتنافةاصعلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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عوشيو،هللااصعبهايملاىلعطلستىسومف.ةبيرغةلوهسب
ةملكبفعوسيامأو.ايليإىضربعشيلأو،دهعلاتوباتب
.هنم

مظعأيفرصانعلاتعضخ:ميظعءودهراصف
دقناكنإو.اهيلعناطلسلايذحيسملارمألاهبارطضا

دقف،رصانعلاكلتىلعًاتقواوطلستينأةسلابأللحمس
هيتفشنمةدحاوةملكبهنإف.حيسملاةملكدنعاوزجع
لعفىلإٌزمرةزجعملاهذهو.جاومألاتتكسوحيرلاتنكس
ةحارلاهحنموهو،نامزلكيفهلعفييذلايحورلاحيسملا
ةعنامةوقلكهعاضخإوةايحلاهذهتابارطضايفسفنلل
.هتوكلممدقتنم

ىلعبجيف،رطخقيرطتابجاولاقيرطنوكتامًاريثك
نممهيفعيسهنأهنماوعقوتيالنأحيسملانوعبتينيذلا
هيلعنولكتممهومهعمبرلاناكاذإنكلو.بئاصملا
.ًالئاهتوملاالوًافيخمرطخلاسيلف

َحاَيِّـرلٱَّـنِإَف!اَذٰهٍناَسْنِإُّيَأ«:َنيِلِئاَقُساَّـنلٱَبَّـجَعَتَف«٢٧
لٱَو
ْ
»ُهعيِطُتًاعيَِمجَرْحَب

نوحالملااوبجعتنيذلانأمهضعبَّـنظ:سانلابجعت
هنأل،نيقيرفلالمشبجعلانأحجرألانكلو،لسرلاال
نممهبارتقاف،اوروصتامممظعأتافصاذناكمهنيبحيسملا
نوفاخيونوبجعتيمهلعجناطلسلااذهلثمهلصخش
.)٥:٤١رم(ًاضيأ

اممبجعتلاميظعهبداريماهفتسا؟اذهناسنإيأ
ىلعةوالع،رحبلاوحايرلاىلعحيسملاناطلسنمهودهاش
اهنألةسجنلاحاورألاوضارمألاىلعهتوقنمهودهعام
هللانذأدقو.)٨٩:٨،٩زم(مهبابرألديبعلاةعاطهتعاطأ

،هنيكستيفحيسملادجمةدايزلبارطضالاكلذعوقويف
نممهتاجنبمهتقثيوقيلوهذيمالتنويعيفهنأشمظعيو
فعضهذيمالتىرييكلو،هنمبرقلاةطساوبٍرطخلك
.مهناميإ

لٱَىلِإَءاَجاَّـَملَو«٢٨
ْ

جلٱِةَروُكَىلِإِْربَع
ْ
ُهَلَبْقَتْسٱَنيِّـيِسَجْرِ

لٱَنِمِناَجِراَخِناَنوُنَْجم
ْ

ٌدَحَأْنُكَيَْملىَّـتَح،ًاّدِجِناَجِئاَهِروُبُق
لِتْنِمَزاَتَْجيْنَأُرِدْقَي

ْ
»قيِرَّـطلٱَك

.٣٩-٨:٢٦ولو٢٠-٥:١رم

.ةيربطةريحبنميقرشلابناجلايأ:ربعلا

ةنيدمنمكلذكتيمُساهلعل:نييسجرجلاةروك
هذهو،ةيربطةريحبئطاشىلعةسركوأةسرجاهمسا
»ةردج«اهتمصاعىلإةبسننييردجلادالبنممسقةقطنملا
هذهاقولوسقرمىمسف،ةروهشملارشعلاندملاىدحإ
:٨ولو٥:١رم(اهنممسقيهيتلادالبلامسابةقطنملا
ليئارسإونباهمدهينألبقميدقلااهمساباهركذهلعلو.)٦
.)٧:١ثتو٢٤:١١و٣:١٠شيو١٥:٢١كت(

،ربلاىلإةنيفسلانماولزننيحكلذناك:هلبقتسا
.ةنيفسلاىلعنولبقممهومهنابقارياناكنينونجملالعلو

لعلو،امهنمدحاوىوساقولوسقرمركذيمل:نانونجم
نممهأناكهرمأنألوأ،رخآلانمًانونجدشأناكامهدحأ
ىتمنأرئاشبلاعبتتنمىرنو.اهملعنالةلعلرخآلارمأ
:٢١و٩:٢٧تم(نيريشبلارئاسنمرثكأددعلاركذبمتهي
هتاراشإوحيسملاهجوتارامإركذبىنتعاسقرمنأو)٢
،حيسملاتاولصركذيفدهجلالذباقولو،هاوسنمرثكأ
ضقانتالو.هتاباطخوحيسملاثيداحأبرثكأَّـمتهاانحويو
رصتقاونينونجملاامهدحأركذنأيفسقرموىتمنيب
لالقتساىلعلديكلذنألب،امهنمدحاوركذىلعيناثلا
يفنونجلابقلعتيامانركذدقو.هبتكاميفامهنمٍلك

.٤:٢٤ىتملانحرش

ىلإصوصللاوأشوحولايوأت:روبقلانمناجراخ
اهيلإيوأيامك)خرؤملاسوفيسويركذامك(ةميدقلاروبقلا
.ًارايتخااهلنوكراتلاوأسانلاتويبنمنودورطملانيناجملا
اهنأًاداقتعاممألااهبنجتو،ةسجنروبقلاكلتدوهيلاربتعاو
اهودجومهنألاهونكسفنيناجملاامأ.ىتوملاحاورأنكاسم
.ةسعتلامهلوقعلاوحألةقفاوم

لئاسولانايبكلذىلعاقولوسقرمداز:ًادجناجئاه
امهيسفنءاذيإنمنينونجملاعنملسانلااهذختايتلا
تبهذاهنكلو،لسالسودويقبامهطبرنم،ريغلابرارضإلاو
فوخركذىلعىتمرصتقاو.)٨:٢٩ولو٥-٥:٣رم(ًاثبع
هببسييذلاىذألاوءاقشلامظعأامف.مهنمدالبلالهأ
.سانلاىلعنيطايشلاطلست

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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ُعوُسَياَيَكَلَواَنَلاَم«:ِنْيَلِئاَقاَخََرصْدَقاَُمهاَذِإَو«٢٩
لٱَلْبَقاَنُهَىلِإَتْئِجَأ؟ِهللاٱَنْبٱ

ْ
»؟اَنَبِّـذَعُتِلِتْقَو

ولفخارصلابايفتكانينونجملانأنمبجعلا:اخرصدق
،ةلاحمالمهيلعامجهلهذيمالتوحيسملاريغنورضاحلاناك
امهعنميذلاو.كانهنماورمينأسانلااعنمدقامهنإف
.هنممهفوخوحيسملانيطايشلاةفرعمموجهلانم

،نينـوـنجـملايـمــفبـةسـلـابألاتـمـلـكـت؟كـلوـانـلـام
اهنألامإ.»انلام«اهلوقبعمجلاريمضتلمعتساو
كئلوأماهفتساو.نينونجملاكلذيفةريثكاهنألامإو،سنج
يفحيسمللَّـقحالهنأهباودارأ،يراكنتساحاورألا
،ةمحرلاالوحيسملانمعفنلانوعقوتيالمهف،مهلهتضراعم
ةمواقملاةدارإىلعلديمهمالكو.باقعلانمنوفاخيامنإ
.اهنعزجعلابمهروعشعم،حيسملل

نيدلامويوه»تقولا«نأحجرألا:انبذعتلتقولالبق
نأنماوفاخف.)٢٠:١٠ؤرو٦:٣وك١و٢:٤طب٢و٥هي(
.منهجىلإمهلسريوضرألايفنالوجلانمحيسملامهعنمي
بيذعتنعمهعنمنورينيطايشلانأكلذنمرهظيو
.منهجيفمهباذعىلعةوالعمهلًاباذعمهريغ

نكيملنيلجرلانونجنأىلعحضاوليلاذه:هللانبا
نأافرعامالإونيطايشلانمًاسمناكلبًايداعًاضرم
انهنمرهظيو.كلذنوملعيفنيطايشلاامأ،هللانباعوسي
لبةفرعملابةسلابألانعنوزاتميالراهطألاةكئالملانأ
.ةبحملاب

»ىَعْرَتٍَةريِثَكَريِزاَنَخُعيِطَقْمُهْنِمًاديِعَبَناَكَو«٣٠

ثتو١١:٧ال(ريزنخلامحللكأىسومةعيرشتمرح
مهٍذئمويمحللاكلذنولكأياوناكنيذلاامنإ.)١٤:٨
كلتناكسرثكأناكو.ممألانممهريغوينامورلاركسعلا
هعيبنمًاحبرومهلًاماعطريزانخلااوبرف،ًاممأةقطنملا
ًادعبنيدهاشملانعةديعبريزانخلاكلتنكتملو.نامورلل

:٥رم(نيفلأوحنريزانخلاكلتددعناكورظنلادحزواجي
١٣(.

ُختَتْنُكْنِإ«:َنيِلِئاَقِهْيَلِإاوُبَلَطُنيِطاَيَّـشلٱَف«٣١
ْ
،اَنُجِر

خلٱِعيِطَقَىلِإَبَهْذَنْنَأاَنَلْنَذْأَف
ْ

»ِريِزاََن

)٢(و،مهكرتينأ)١(:نيرمأحيسملاىلإةسلابألابلط
جورخلاىلعمهربجأنإريزانخلاىلإباهذلابمهلنذأينأ
نكستنأحاورألاكلتلنكميفيكملعنالو.نيلجرلانم
ببسلالعلو.كلذمهبلطنمدصقلاملعنالو،مئاهبلاكلت
دعبىذأللةصرفمهلىقبتنأوأ،ةقطنملاكلتيفاوقبينأ
ةيزعتكلذيفانلو.عوسيىلعناكسلااوجيهينأوأ،كلذ
لعفينأهنكميالف،ةدودحمناطيشلاةوقنأيهو،ةنسح
.هللانذإبالإًائيش

َهلَلاَقَف«٣٢
ُ

ِعيِطَقَىلِإاْوَضَمَواوُجَرَخَف.»اوُضْمٱ«:ُم
خلٱ
ْ

خلٱُعيِطَقاَذِإَو،ِريِزاََن
ْ

جلٱَىلَعْنِمَعَفَدْنٱِدَقُهُّلُكِريِزاََن
ْ

ِفُْر
لٱَىلِإ

ْ
يفَتاَمَو،ِرْحَب ملٱِ

ْ
»ِهاَيِ

امكًاريخمهرشلوحيلنيطايشللحيسملانذأ:اوضما
.كدمحيناسنإلابضغنأل«رارشألاسانلالامعأبلعفي
يفمهلنذأهلعلو.)٧٦:١٠زم(»اهبقطنتتبضغلاةيقب
ةاجنةمظعرهظيلو،حاورألاكئلوأةءادرحضويلكلذ
.مهنمنينونجملا

دقف،ةباعدلانمًاريثكىتمريشبلادروأةصقلاهذهيف
تاداعباهنونراقيوممألاتاداعنوفرعيموقلبتكيناك
هذهرَّـوصف،ريزانخلاةساجنةهجنممهديلاقتودوهيلا
اهلباقي،ةحدافلامهتراسخوريزانخلاراجتلةنزحملاةجيتنلا
.ةلماكلاةحصللسجنلاحورلايذعاجرإبيقيقحلاحبرلا

ريزانخلايفةسلابألالوخدةجيتن:..ريزانخلاعيطقاذإو
لوخددنع)ةزيرغلابهبنتجتامموهو(كالهلاريزانخلاتراتخا
تناكثيحلبجلانمتعفدناوتضكرف،اهيفحاورألاكلت
نونجنأنهربياذهو.اهلكتقرغفرحبلاىلإىعرت
نهربيو.يداعضرمنمالحاورألاكلتنمناكنيلجرلا
نإف،ناطيشلالامعأوحيسملالامعأنيبميظعلاقرفلا
.كالهللناطيشلالامعأوصالخللحيسملالامعأ

ريزانخلاباحصأىلعبلجهنألحيسملاضعبلامال
كلتباحصأنأبكلذىلعمهضعبَّـدرو.ةيدامةراسخ
مهبقاعف،ريزانخلاباورجتينأمهلزوجيالًادوهياوناكريزانخلا
.كلذىلعليلدالنكل.مهريزانخكلهأولدعبحيسملا
نيطايشلالمعةجيتنناكريزانخلاكالهنأبضعبلاَّـدرو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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اهباحصأماقألكلذلًاببسحيسملاناكولو.حيسملالمعال
يفةلعلاناكحيسملانأانملسنإىتحو.هيلعىوعدلا
يأبريزانخلاتيمينأقحلالكهلإلاحيسمللنإفكلذ
الحيسملادسجتو.قرغلاوأقعاوصلاوأءابولاك،دارأقيرط
يفرظنلاو.هتقيلخبءاشفيكفرصتينأيفهقحصقني
نعثحبلانملضفأناطيشلاةطلسنمنينونجملاءافش
ةعفنملمئاهبلانمفولأحبذُتمويلكيفف.ريزانخلاتوم
ىلإةبسنلابةليلقلاةراسخلاكلتلرابتعاالف،رشبلاداسجأ
رشلكنعًالوؤسمهللابسحنمو.ةدلاخلاسوفنلاعفن

!فيدجتلاةيطخيفعقوملاعلايف

ملٱَىلِإاْوَضَمَواوُبَرَهَفُةاَعُّرلٱاَّـمَأ«٣٣
ْنَعاُوَربْخَأَو،ِةَنيِدَْ

ملٱِرْمَأْنَعَو،ٍْءَيشِّـلُك
»ِْنيَنوُنْجَْ

ةنيدملالهأاوربخيلو،ثدحاممًافوخةاعرلابره
اوورف.ةراسخلاكلتنممهسفنأاورربيلو،ريزانخلاباحصأو
ءافشبنيهتنمو،ريزانخلاتومبنيئدتبمهلكربخلا
.يناثلابلوألاةقالعاوفرعفيكملعنالو.نينونجملا
.هلكرمألاببساوفرعفهذيمالتوحيسملاباوّرممهنأبلغألا

ملٱُّلُكاَذِإَف«٣٤
ِملْتَجَرَخْدَقِةَنيِدَْ

ُ
اَّـَملَو.َعوُسَيِةاَقَال

»ْمِهِموُُختْنَعَفَِرصْنَيْنَأاوُبَلَطُهوَُرصْبَأ
.١٦:٣٩عأو٢٢:١٧و٢١:١٤يأ

.ةغللاحالطصابسحاهناكسرثكأيأ:ةنيدملالك

نمًافوخمهتنيدمىلإمدقتلانمهوعنميل:عوسيةاقالمل
ءيجمنماوفاخنأبجعالو.ةبيرغلاهتوقبىرخأةراسخ
ىوسحيسملارمأنماوفرعيملو،ممألانماوناكمهنألحيسملا
اوبلطف.مهبتَّـرضأاهنكلنينونجمللةعفانلا،ةزجعملاكلت
،مهلةراسخةبلطلاهذهيفو.مهموختنعلوحتينأهيلإ
مهلباجتسافوهامأ.مهحاورأومهداسجأعفنيهمودقنأل
باصمالهنأل،مهبئاصممظعأنمكلذناكف،لاحلايف
هكرتينأبلطاذإهبيجتسيهللانأنمرشأناسنإلل
وه(»مهنعُتفرصناىتمًاضيأمهلليو«هللالاق.هنأشو
نمفولألهجلازيالنييردجلاكئلوألهجو.)٩:١٢
وهو،سودقلاهحوربمهبولقباوبأعرقيحيسملانإف،سانلا
مهحتفمدعلفمهامأ.تاكربلالضفأمهحنمينأٌدعتسم
عنمتملاعلاةبحمو.فارصنالاهنمسمتلينمكنونوكيهل

اناكنيطايشلابنينوكسملانينونجملانأل،حيسملالوبقنم
.نييويندلانييردجلانمرثكأحيسملالوبقلنيدعتسم

هيفبوغرمريغعوسي:مهموختنعفرصنينأاوبلط
رثكأامو.ةيدامةراسخًانايحأوًايحورًاحبريطعيهنأل
ليبسيفهابجلااورفعولوطقفزبخللنوشيعينيذلانييداملا

ةراسخنممهحبرسئبو،اولعفامسشبف،هليصحت
!ةيقيقح

عساتلاحاحصألا

»ِهِتَنيِدَمَىلِإَءاَجَوَزاَتْجٱَوَةَنيِفَّـسلٱَلَخَدَف«١
٤:١٣تم

بلطركذهيفنأل٨حاحصألٌةمتاخددعلااذه
الإهلنكيملف.مهموختنعحيسملافرصنينأنييردجلا
يهةنيفسلاكلتنأحجرألاو.عجريوةنيفسلالخدينأ
.ليلجلارحباهيفربعيتلا

الو،دلُوثيحمحلتيبال،موحانرفكيه:هتنيدمىلإ
هريشبتلًازكرمموحانرفكراتخادقو.ىبرتثيحةرصانلا
.)٤:١٣تم(

طَمِهْيَلِإُهَنوُمِّـدَقُيٌجوُلْفَماَذِإَو«٢
ْ

اَّـمَلَف.ٍشاَرِفَىلَعًاحوُر
لِلَلاَقْمَُهناَميِإُعوُسَيىَأَر

ْ
َكَلٌةَروُفْغَم.َّـيَنُباَيْقِث«:ِجوُلْفَم

»َكاَياَطَخ
.٨:١٠تمو٥:١٨ولو٢:٣رم

وهعوسينأتابثإلىرخأةزجعمانهىتمركذ
بيترتبثداوحلاركذينأىتمدصقنمنكيملو.حيسملا
حيسملاةوقىلعنيهاربلاعمجينأدصقلب،اهثودحخيرات
.ةيهلإلاةبيجعلا

انحرشرظنا.)للشلا(جلافلاءادبباصُميأ:جولفم
.٨:٦ىتمىلع

،ةعبرأهومدقنيذلانأكلذىلعسقرمداز:هنومدقي
ماحدزاببسبحيسملاىلإلوصولانماونكمتيملاملمهنأو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا

٨٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



حيسملامامأىلإهولدوحطسلاىلعهباودعص،هيلعسانلا
.)٢:٣،٤رم(

.هزجعوهفعضةدشىلعًاليلد:حورطم

هئاقدصأناميإوجولفملاناميإيأ:مهناميإعوسيىأر
وهوهيفشينأردقيحيسملانأمهتقثوهو،هولمحنيذلا
ىأرهنأل،طقفيهلإلاهملعبمهناميإَريملو.كلذبٍضار
ىلعناكامو،هولعفاميف،مهناميإىلعةيجراختامالع
ةبوعصبمهثارتكامدعو،مهتاملكهتلاقامو،مههوجوتارامإ
.)٥:١٩ولو٢:٤رم(حيسملاىلإلوصولا

اهرثكأامو،انه»َّـينباي«ةملكبيطأام:َّـينُبايقث
وأفوقولاىلعىتحهتميزعدقفنيكسمناسنإلًاعيجشت
كلءيضيفتاومألانممقوعجشت:هللوقيهنإ.ريسلا
ةقالعلاىلعو،هيلعهتقفشو،هلهبحليلد»َّـينُباي«.حيسملا
.هناميإىلعًءانبامهنيبةديدجلا

مغرلابيذلا،جولفملاكلذناميإحدمبحيسملافتكيمل
اذهبةوقهدازف،سفنلاحيحصناكيدسجلاهضرمنم
هضرملعلو.ءاجرلابحرفاوعجشت:هللاقهنأكف.مالكلا
هسفننألمتُحيو.لمألافيعضهالعجهزجعةدشو
ىلعهللانمةبرضهتبسحاهنألضرملاكلذنمتقلق
هسفنىلإديعيو،ًادسجوًاسفنهيفشيلحيسملاءاجف،هاياطخ
.ءاجرلانسحأ

وهف،لبقتسملايفاللاحلايفيأ:كاياطخكلةروفغم
.دعوالزاجنإ

دوهيلاناكامكهتئيطختناكهضرمةلعنأنظنال
ولو٩:٣وي(هتلازإيفحيسملادهتجااماذهو.نودقتعي

يفنناننكل،ًاضرمببستالةيطخلانإلوقنالو.)٥-١٣:٢
نرقينأحيسملابحأو.ةنيعمةيطخةجيتنضرملكنأ
ًانوبرعويناثللًازمرلوألالعجيلسفنلاءافشبدسجلاءافش
أبنيفو.دسجلابيبطهنأامكسفنلابيبطهنأنيبيلو،هل
دسجلاءافشقبساياطخلانارفغنأيهوةبارغجولفملا

يهةرفغملانأانهنابأدقو.ءافشلايفحيسملاةداعلًافالخ
دصقو.تاكربلارئاسىلعلمتشتاهنأو،ىمظعلاةكربلا
ىلإىندألاءافشلانمسانلاراكفألوحينأكلذبحيسملا
جولفملادسجيفشينألئُسامدنعو،ىمسألاءافشلا
ىلعهعاضتالاحيفحيسمللناكنإو.نيئافشلاهاطعأ

هلنوكينأىلوألابف،نارفغلاىلعناطلسلاكلذضرألا
.)٥:٣١عأ(دجملايفكلاموهو

لٱَنِمٌمْوَقاَذِإَو«٣
ْ

يفاوُلاَقْدَقِةَبَتَك اَذٰه«:ْمِهِسُفْنَأِ
»ُفِّـدَُجي

.حيسمللٌءادعأوسيساوجاهنيبةعامجيأ:موقاذإو
.اياطخلاةرفغمنأشيفيناثلاددعلايفهلاقاملاقمهلجأل

دسح.٥:٢٠و٢:٤ىتميفانحرشرظنا:ةبتكلا
دنفهنألهوضغبأو،هلةعباتلاعومجلاةرثكلحيسملاةبتكلا
لباهدحوموحانرفكنماونوكيملو)٧:٢٩ىتم(مهميلاعت
اهنيعميلشروأنموةيدوهيلاوليلجلاةقطنملكنماوناك
ليلدهوبقاريلةديعبنكامأنمةرثكبمهنايتإو.)٥:١٧ول(
هلعفاملناجيهلانمدوهيلاءاملعراكفأهيلعتناكامىلع
.هملعوحيسملا

.هباوقطنيملنأوكلذحيسملافرع:مهسفنأيفاولاق
،هيلماحوجولفملاناميإفرعهنكلو،فرعهنأاونظيملمهو
وههنأىلعناهرباذهيفو.ةبتكلاناميإمدعفرعامك
ةصاخلاهللاتافصنماذهف،بولقلارارسأملعييذلاهللا
.)٢:٢٣ؤرو٨:٢٧ؤرو٢٨:٩يأ(

بسنو.نيدلاوهللاقحنيشيامفيدجتلا:فِّـدجي
ةرفغمىلعناطلسلاىعَّـداهنألحيسملاىلإفيدجتلاةبتكلا
نمهنإمهلوقباوباصأف.هدحوهللاابصاخلارمألا،اياطخلا
الهنأل،نارفغلاىلعناطلسلايعديناسنإلانأفيدجتلا
.هللادضةيطخلكو.هلسيلًانيدكرتينأدحأردقي
توهالمهراكنإيفاوأطخأمهنكل.هدحوهلةرفغملاقحف
.فيدجتلابهيلعاومكحفًادرجمًاناسنإهوبسحذإ،حيسملا
مهَّـتُينألضَّـرعمسانلالضفأنأاذهنمانلنيبتيو
.اياطخلاعظفأباكتراب

ِمل«:َلاَقَف،ْمُهَراَكْفَأُعوُسَيَمِلَعَف«٤
َ
يفِّـَّـرشلٱِبَنوُرِّـكَفُتاَذا ِ

»؟مُكِبوُلُق
٥:٢٢ولو١٢:١٥رمو١٢:٢٥تمو١٣٩:٢و٤٤:٢١زم
.١١:١٧و٩:٤٧و٦:٨و

نأنودمهبولقيفامكردأيأ:مهراكفأعوسيملعف
.مههاوفأبهونيبي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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نأباونمؤيملمهنألةريرشمهراكفأتناك:رشلابنوركفت
.فيدجتلاورشلاهيلإاوبسنمهنألو،حيسملاوهعوسي

مدعةلعتناكمهبولقةلاحنألكلذلاق:مكبولقيف
:مهللاقهنأك،ديدشلاخيبوتللانههماهفتساو.مهناميإ
ُتلقينأو،يلسيلًاناطلسًايعَّـدمينومتننظمكنأبمتأطخأ
ناكف.ياوعدلطُبنهربينأردقيدحأالنأًانظكلذ
.ٍناسنإدرجمسيلهنأهتازجعمنماوملعينأمهيلع

وأًالوقبكترُياميهةيطخلانأسانلاضعبمهوتي
نمف.ًاضيأركفلاببكترُتةيطخلانأانهرهظنكلو.ًالعف
:٤بع(ةيركفلااياطخلاىلعباقعالنأبلوقلالهجلا

هناطلسيفَّـكشلانأمدقتملاحيسملالاؤسنمرهظيو.)١٣
!ةيطخاياطخلانارفغىلع

ْنَأْمَأ،َكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَم:َلاَقُيْنَأ،َُرسْيَأاَمُّيَأ«٥
»؟ِشْمٱَوْمُق:َلاَقُي

ىلعهناطلستابثإليلقعلاناهربلانمحيسملالقتنا
،هرمأبجولفملاىفشنأب،يسحلاناهربلاىلإاياطخلاةرفغم
ءافشلاكلذبءاجف.مهيفرثؤتالةيلقعلاةلدألانأملعهنأل
.يلقعلاءافشلاةحصىلعًاليلديسحلا

ةيطخلانارفغله:حيسملالقيمل:..لاقينأرسيأامُّيأ
ىلعلهسأنييوعدلايأ:لأسلب؟جولفملاءافشمأرسيأ
مدعل،هلرسيأةرفغملاىوعدنأَّـكشالو؟عداخملاناسنإلا
بعصأحيسملاراتخاف.كلذيفهعادخفشكىلعةردقلا
هقدصنهربو،هيفقحلانايبةلوهسلعداخملاىلعنييوعدلا
.ىشموماقف،ِشماومق:جولفمللهرمأب

لُسِناَسْنِإلٱِنْبٱلَّـنَأاوُمَلْعَتْيَكِلْنِكٰلَو«٦
ْ

َىلَعًاناَط
خلٱَرِفْغَيْنَأِضْرَألٱ

ْ
لِلَلاَقٍذِئَنيِح»اَياََط

ْ
ْلِْمحٱِمُق«:ِجوُلْفَم

»َكِتْيَبَىلِإْبَهْذٱَوَكَشاَرِف

ىعَّـداو.جولفملابطاخينألبقةبتكلاحيسملابطاخ
امهدحأطبرو،ناسنإلاىلعامهنمٌّلكليحتسينيناطلسب
امهدحألطبنإو.رخآلاتبثامهدحأتبثاذإىتح،رخآلاب
هلةروفغمهنأبًالبقتلقامك:لاقهنأكف.رخآلالطب

ًاجولفميقبنإو.هئادنميفُشهنأبنآلالوقأ،هاياطخ
!نايوعدلاتتبثيرمأبيفشنإو.ناتلطابنايوعدلاف

ضرألاىلعحيسمللنأيأ:ضرألاىلعًاناطلس
.ءامسلايفهدحوهللاهنأةبتكلادقتعايذلاناطلسلا
كلذنأل،حيسملاوههنأًانالعإناسنإلانبابهسفنىَّـمسو
.هبةصاخلاءامسألانم

ىلإهمالكحيسملاهَّـجوةبتكلابطاخنأدعب:..مق
ىلعًارهاظًاليلدةزجعملاكلتلعجف.همامأحورطملاضيرملا

.ةنطابةقيقح

لامكىلعلديلكلذبهرمأ:بهذاوكشارفلمحا
الإكلذىلعردقيالهزجعوهفعضةدشدعبهنأل،ءافشلا
.ناتلماكلاةيفاعلاوةوقلاهيلإتداعنإ

»ِهِتْيَبَىلِإىَضَمَوَماَقَف«٧

نورظتنياوناكهءادعأوحيسملاءاقدصأنأَّـكشال
جولفملاءافشنعحيسملازجعولهنأل،مامتهالكبةجيتنلا
ايليإيبنلارمأككلذيفهرمأناكو،هاواعدلكتلطبل
ماقامدنعهنأيفبيرالف.لمركلالبجيفلعبلاةنهكو
لوصواهماحدزاعنميتلاعومجلاضعبقرتفاجولفملاكلذ
جولفملارورملًاقيرطاوطعيلضعبنعحيسملاىلإجولفملا
.هيلعًالومحمناكامًالماحعجرف،ةعبرأهلمحيىتأيذلا
مامأءافشلامامتلانولاحلايفةملكبيفُشهنأانيأردقف
.ًءاقدصأوًءادعأعيمجلا

جلٱىَأَراَّـمَلَف«٨
ْ

ىَطْعَأيِذَّـلٱَهللاٱاوُدَّـَجمَواوُبَّـجَعَتُعوُُم
لُسَساَّـنلٱ

ْ
»اَذٰهَلْثِمًاناَط

.١٥:٣١تم

مهنإف،نيدهاشملايفةزجعملاكلتريثأتانهىتمركذ
،ضارمألارشءافشبترهظيتلاةيهلإلاةوقلانماوبجعت
.)٥:٢٥ول(هيلإدجملالكمهتبسنبهللااودجمو

اودقتعيملهودهاشاملكعممهنأىلعلدياذه:سانلا
كلذباودارأوأ،رشبلانمًادحاوهونظلب،هلإحيسملانأ
.هذيمالتوعوسي

ةرفغموضارمألاءافشىلعةوقيأ:اذهلثمًاناطلس
ناميإللةيفاكريغتازجعملاةدهاشمف.نهربتامكاياطخلا
.سدقلاحورلالعفنودبيبلقلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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ةفرعم:حيسملاتوهالىلعنيهاربةثالثةزجعملاهذهيف
اياطخلاةرفغمثلاثلا.رمأبضيرملاءافش:يناثلا.راكفألا
.هللاابصتخماهنمًالكنأل

َدْنِعًاسِلاَجًاناَسْنِإىَأَرَكاَنُهْنِمٌزاَتُْجمُعوُسَياَميِفَو«٩
جلٱِناَكَم

ْ
»ُهَعِبَتَوَماَقَف.»يِنْعَبْتٱ«:ُهَلَلاَقَف.ىَّـتَمُهُمْسٱ،ِةَياَبِ

.٢١:٣١،٣٢تمخلا٥:٢٧ولوخلا٢:١٤رم

ةوعدلاهذهيف؟راشعلاىتموعديعوسيلعجاذام
لكبةعبتملامهتاداعونييسيرفلاديلاقتعيمجىلعجورخ
اذهببسباههجاويستابوعصلافرعيعوسيناكو.ةَّـقد
ىلعباوجلاو.ةاطخلاونيراشعلاىلإنييسيرفلانعلوحتلا
ةراسخةيأو.»ءاحصألاجاتحيال«هلوقبهدجنلاؤسلااذه
حبصأنأًارخفىتميفكيالأ.هلهتوعدالولاهانرسخانك
امو،مهعابتأونييسيرفلارظنرصقأامف؟ميظعلايليجنإلا
.نييقيقحلالاجرلاةميقىلإعوسيرظندعبأ

ةريحبىلإ)٢:١رم(موحانرفكنميأ:كانهنمزاتجم
.)٥:١٣رم(ةيربط

،عراشلاىلعةميخوأتيبامإوهو:ةيابجلاناكم
مظعأىلععقتموحانرفكتناكو.ةيزجلاعمجلًابتكمحلصت
كلتلكنمةيابجلاعمجلنأشوذزكرميهو،قرطلا
.)٥:٤٦ىتمرظنا(نيراشعلانورقتحيدوهيلاناكو.دالبلا

يوالًاضيأىمسيو،ةراشبلاهذهبتاكوه:ىتمهمسا
سقرموسرطبكنيمسااذناكف.اقولوسقرميتراشبيف
همساعاشًاذيملتراصنأدعبو.دوهيلاةداعك،سلوبو
يناثلامسالانوريشبلاركذيملهنأىتحيوالنمرثكأىتم
.عبرألالسرلاءامسأمئاوقيف

نمنيلوألاةعبرألاهلسرحيسملاراتخا:ينعبتا:هللاقف
ةسراممءانثأنيراشعلانمسماخلاراتخاو،كمسلايدايص
دهاشيملىتمنأنيبيامليجنإلايفانلسيلو.هتنهم
ناكهنألمتحيف،ةرملاهذهلبقهميلعتعمسالوحيسملا
ةوعدلثمتناكو.ةوعدلاهذهعقوتوهبنمآوهعمسطقف
انوعدييتلاةوعدلالثمو،اهلبقةنس١٩٥٠ذنمميهاربإلهللا
.)٩:٢٣ول(مويلاحيسملااهب

ةعومسملاةرهاظلاةوعدلا:نيتوعدلكلذو:هعبتوماقف
باجأف.سدقلاحورلانمةنطابلاةوعدلاو،حيسملانم

يأ)٥:٢٨ولرظنا(ءيشلككرتولاحلايفنيتوعدلا
.كلذلكاشامونيلوألاهباحصأوهحبروهتنهم

يفٌئِكَّـتُمَوُهاَمَنْيَبَو«١٠ لٱِ
ْ
ٌةاَطُخَوَنوُراَّـشَعاَذِإ،ِتْيَب

»ِهِذيِمَالَتَوَعوُسَيَعَماوُأَكَّـتاَواوُءاَجْدَقَنُوريِثَك

ماقنموتيبلاكلذناكنملىتمركذيمل:تيبلايف
ىتمنأركذي٥اقولنكلو،كانهتناكيتلاةميلولاب
،هيعباتوعوسيلةميظعةميلوماقأ)هتوعددعب(راشعلا
نيراشعلانمنيلوألاهباحصأنمنيريثكاهيلإاعدو
حيسملاميلعتاوعمسينأكلذنمهتياغلعلو.ةاطخلاو
.عيمجلانويعمامأحيسملامركينأو،مهسوفنصالخل
.هبلقرييغتوهناميإةحصكلذبرهظأف

نويسيرفلاداتعاسانلانمناتقرفامه:ةاطخونوراشع
قوقحنمناتمورحموناتسجنامهرابتعابًاعمامهوركذينأ
،سانلاكئلوأتافصةءادرلامإكلذو.ةسدقملادوهيلاةمأ
مهكرتلوأ،نيينثولابمهطالتخالوأ،مهتنهمةهاركلوأ
ظعوعمسىلإاولاممهنأرهاظلاو.ةيسقطلاةعيرشلاضئارف
نيناهماوناكمهنأكلذببسلعلو.مهريغنمرثكأحيسملا
.صلخمىلإمهجايتحابومهماثآبنيرعاشو،مهاوسنم

لٱَرَظَناَّـمَلَف«١١
ْ

ِمل«:ِهِذيِمَالَتِلاوُلاَقَنوُّيِسيِّـرَف
َ
ُلُكْأَياَذا

لَعُم
ِّـ

لٱَعَمْمُكُم
ْ

خلٱَوَنيِراَّـشَع
ْ

»؟ِةاَُط
.٢:١٥لغو١٥:٢و٥:٣٠ولو١١:١٩تم

ةصاخةدئامىلإنيوعدملانماونوكيملنإ:نويسيرفلا
.سيساوجوأءابقراوتأمهنأيفبيرالفةميلولاكلتيف
.نيلكآلاونيلخادلانودصريًاجراخًافوقواولظيملاذإاذه

اوكتشاف،ماعطلااولوانتامدعبكلذناك:هذيمالتلاولاق
مهلعلوأ.ًةهجاومهومولينأاوفاخمهنأكهذيمالتىلإحيسملا
.هنعمهوفرصيوذيمالتلاناهذأاودسفينأاودارأ

وأنيينثولاعملكألانويسيرفلاربتعا؟لكأياذامل
عأ(نيدلاضئارفلًافلاخميدوهيلابعشلانمنيمورحملا

الهنأاودقتعامهنأنييسيرفلاضارتعانمرهظيف.)١٠:٢٨
،مهقداصيوسانلاكئلوألثمعمحيسملاعمتجينأزوجي
هنأرارشأللهترشاعمنماومكحف.حلصمويبنهنأرابتعاب
.ًارابسيل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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َهلَلاَقُعوُسَيَعِمَساَّـمَلَف«١٢
ُ

َىلِإُءاَّـحِصَألٱُجاَتَْحيَال«:ْم
ملٱِلَبٍبيِبَط

»ىَضْرَْ

نكل،ذيمالتللىوكشلاتناك:لاقعوسيعمساملف
داسفىلعمهضارتعااونبدقل.حيسملانمناكاهيلعباوجلا

ةيطخلانأو،بيبطلمعهلمعنأمهلَّـنيبف،هلمعيفمهنظ
ًاجايتحااودازةيطخاودازاملكو.سانلاسوفنضرميه
رارشألارشاعيملًاذإوهف.مهبهتيانعومهنيبحيسملادوجوىلإ
.مهتعفنمللب،مهترشاعمبهتذلل

هسفنرَّـربهنكل،ءايربأنييسيرفلانأدصقيمل:ءاحصألا
متنأ:مهللاقهنأكف.مهسفنأربنمهنوعَّـديامىلعًءانب
كئلوأامأ.ّيلإنوجاتحتالًاذإف،ءايربأمكنأنودقتعت
نأيفَّـكشالو.مهيلإتيتأكلذلفَّـيلإمهجايتحابنورعشيف
ضارمألارئاسنمدشأناكيحورلانييسيرفلاضرم
.ةيحورلا

،ًةَحيِبَذَالًةَْمحَرُديِرُأِّـينِإ:َوُهاَماوُمَّـلَعَتَواوُبَهْذٱَف«١٣
»ِةَبْوَّـتلٱَىلِإًةاَطُخْلَبًاراَرْبَأَوُعْدَألِتآَْملِّـينَأل
.١:١٥،١٦يت١و١٢:٧تمو٨و٦:٦،٧وه

٦:٦عشوهيفءاجاممهلركذ:اوملعتواوبهذاف
مهنإلاقنأمهلهخيبوتىلعدازو،هسفنلًاريربتومهلًاخيبوت
.اهوملعممهيتلاةينيدلامهبتكنولهجي

ًاناهربباتكلالوقكلذنملقن:ةحيبذالةمحرديرأ
،ةاطخللصالخلاحنمونيباصمللةمحرلابحيهللانأىلع
.ةحيبذلااهمظعأيتلاةعيرشلاسوقطلكبحياممرثكأ
.يهلإلاأدبملااذهقفوناكهيلعهوماليذلاحيسملالمعف
ىلعةقفشلانألحيسملامهمولبأدبملااذهاوفلاخفمهامأو
.نيبارقلانمثأنمهللاىلإبحأنيطقاسلا

نوبسحينيذلاانهراربألا:ةاطخلبًاراربأ..ِتآملينأل
اورعشنيذلامهانهةاطخلاو،نيجاتحمريغًاراربأمهسفنأ
ىلإاوجاتحاامةقيقحلابٌراربأضرألايفناكولهنأل.مهماثآب
امبو.ةاطخمهنألةبوتلاىلإسانلاوعديلىتأهنكلو.ةبوتلا
الف.هتيلاسرإممتيلمهطلاخينأبجوكلذكمهعيمجمهنأ
جاتحيالٌرابٌناسنإضرألاىلعدجُوهنأةيآلاهذهنمجتني
اذهلثمدجوينلودجويالودجويملهنأو،قحلاوةبوتلاىلإ
.رابلاناسنإلا

ِمل«:َنيِلِئاَقاَّـنَحوُيُذيِمَالَتِهْيَلِإىَتَأٍذِئَنيِح«١٤
َ
ُموُصَناَذا

لٱَوُنْحَن
ْ

»؟َنوُموُصَيَالَفَكُذيِمَالَتاَّـمَأَو،ًاريِثَكَنوُّيِسيِّـرَف
.١٨:١٢وخلا٥:٣٣ولوخلا٢:١٨رم

.ةميلولاتقويأ:ذئنيح

قرفتدقو،نجسلايفذئمويانحويناك:انحويذيمالت
ةيدادعإهتيلاسرإتناكو.حيسملامهضعبعبتو،هذيمالت
عفرييذلاهللالمحهرابتعابحيسملاىلإسانلاداشرإاهفده
حيسملانأشيفهميلعتنمعيمجلادافتساولف.ملاعلاةيطخ
ةريغلانورهظيانحويذيمالتضعبذخأنكل.مهلكهوعبتال
ًابزحاومظنف)٣:٢٦وي(مهملعملًاسفانمحيسملااوبسحو،هل

مهلناكو.)١٤:١٢و١١:٢تم(»انحويذيمالت«يمُس
ًابزحنولكشياورمتساو.)١١:١ول(ةالصلايفتاحالطصا
ةنسنيثالثدعبسسفأيفمهضعبدجُودقف،ًاليوطًاتقو
رهاظلاو.مولعمريغمهددعو)٧-١٩:١عأ(دهعلاكلذنم
عممهداحتانملدتسنو.دهزلاةدشبمهملعمباودتقامهنأ
يفنيبصعتماوناكمهنأةيآلاهذهيفمهلاؤسنمونييسيرفلا

.)٢:١٨رم(ةعيرشلاسوقط

ىلعىسومضرفيمل:ًاريثكنويسيرفلاونحنموصن
داز)٣٢-٢٣:٢٦ال(ةنسلايفدحاومويموصىوسهتمأ
ؤيو٣٦:٩رإو٤:١٥سأ(ةصاخرومألًاماوصأدوهيلاهيلع
نويسيرفلاناكو.)٨:١٩كز(ةقلطمًاماوصأو)١:١٤
ذيمالتلعلو.)١٨:١٢ول(عوبسألايفنيترمنوموصي
،مهملعمنجسىلعمهنزحلكلذنمرثكأاوماصانحوي
الو.موصلايفمهوكراشيملعوسيذيمالتنأنماوبجعتف
رهاظلاو.ةديدجًاماوصأمهيلعضرفانحوينأىلعليلد
.ةدوهعملاماوصألاىقبأهنأ

ىلعخيبوتللماهفتسااذه؟نوموصيالفكذيمالت…اذامل
،تاذلاببجاونأشاذًاينيدًاضرفهرابتعابموصلامهكرت
.ةالصلايفةنوعمو

َهلَلاَقَف«١٥
ُ

لٱوُنَبُعيِطَتْسَيْلَه«:ُعوُسَيْم
ْ

ْنَأِسْرُع
لٱَماَداَماوُحوُنَي

ْ
ُعَفْرُيَنيِحٌماَّـيَأِيتْأَتَسْنِكٰلَو؟ْمُهَعَمُسيِرَع

لٱ
ْ

»َنوُموُصَيٍذِئَنيِحَف،ْمُهْنَعُسيِرَع
.٧:٥وك١و١٤:٢٣و١٣:٢،٣عأو٣:٢٩وي

)١(:لاثمأةثالثهذيمالتنعًاعافدحيسملاباوجيف
.رمخلاب)٣(و،سبالملاب)٢(و،حارفألاتاداعبقلعتي
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كلذنأهبديرييراكنتساماهفتسااذه؟عيطتسيله
.دحأهعقوتيال

ُّلكال،مهؤاقفرونيسورعلاباحصأمه:سرعلاونب
.نيوعدملا

الف،ةحانملاةمالعموصلانأكلذبدارأ:اوحونينأ
ةمالعذاختاقيليالهنأىنعملاو.ةحانمالثيحموص
نزحلاةمالعموصلانأىلعليلدلاو.حرفلاتقونزحلا
عباسلاموصوسماخلاموصوعبارلارهشلاموصنإ«هلوق
»ةبيطًادايعأوًاحرفوًاجاهتبااذوهيتيبلنوكيرشاعلاموصو
.)٨:١٩كز(

بسانيسيرعلابهسفنحيسملاهيبشت:مهعمسيرعلا
وهفسورعلاهلنم«هنعلاقانحوينأل،انحويذيمالت
حرفيفهعمسيوفقييذلاسيرعلاقيدصامأو،سيرعلا
»لمكدقاذهيحرفًاذإ.سيرعلاتوصلجأنمًاحرف
ضعبكلذبهسفنهفصوبحيسملالمكأو.)٣:٢٩وي(
يفركذاماهنم،ميدقلادهعلايفهبةقلعتملازومرلاوتاوبنلا
ديشنو٣:١٤ايمرإو١٠-٥٤:٥ءايعشإو٢:١٢عشوه
هذيمالتعمحيسملادوجوةدمنأقحلاو.هرسأبداشنألا
ولف،نزحلاتقوالجاهتبالاوةرسملاتقويهضرألاىلع
تقويفاوحانمهنأكاوناكٍذئتقوعوسيذيمالتماص
.سرعلا

ىلإحيسملااهبراشأةرملوأهذه:سيرعلاعفرينيح
كلذكو،ةراشإلاكلتاومهفيملهذيمالتنأحجرألاو،هبلص
مهنعهرفسكلذنماوجتنتسادقاوناكنإو،انحويذيمالت
.ليوطنمزدعبمتيسكلذاوبسحدقف

اللبقتسملايفعقيامبٌربخكلذ:نوموصيذئنيحف
اهديسبايغةدمموصلابةفلكمحيسملاةسينكنإ.هبٌرمأ
ٍعادلهبايغيفقيليموصلانأحيسملادارمف.دسجلاباهنع
.)١٦:١٩،٢٠وي(يقيقح

سيلموصلانأ)١(:نيرمأحيسملامالكنمجتنتسن
رمأهللانأوأ،هتداتعاةسينكلانأىلعًءانب،ًابجاوًاضرف
هيلإوعدتامدنعةسينكلاهسرامتنسحلمعهنأالإ.هب
ٍفاكٍببسلنوكينأدبالهللاهلبقييذلاموصلاف.اهلاوحأ
الهانركذامنودبموصلانأ)٢(و.بسانمتقويفو
يحورلانزحلابنرتقينيحعفنيامنإ،ةعفنمالوهلىنعم
.ديدشلاباصملانمزةيبلقلاةالصلاوسفنلاعاضتاو

موصلانماودجومهنأهللادالوأرابتخانمهملعنيذلاو
قيلييتلالاوحألايفاهلكةسينكللوأمهلًاميظعًاعفن
.اهيفموصلا

طِقْنِمًةَعْقُرُلَعَْجيٌدَحَأَسْيَل«١٦
ْ

ٍبْوَثَىلَعٍةَديِدَجٍةَع
ملٱَّـنَألٍ،قيِتَع

ْ
خلٱُريِصَيَف،ِبْوَّـثلٱَنِمُذُخْأَيَءْلِ

ْ
.»َأَدْرَأُقَْر

ىلعًاعافديناثلالثملاحيسملابرضددعلااذهيف
ىلعينبموهو،هيلعنييسيرفلاوانحويذيمالتضارتعا
هذهيفبوثلابدارملاو.ةيلابلابايثلاعيقرتيفسانلاةداع
هعيقرتو،قَّـرختفلامعتسالابيلبفوصلانمجيسنةيآلا
،ةطايخلالوحاملكبذجيجيسنلانمةديدجةعطقب
حلصيلِتأيملحيسملانأىنعملاو!رثكأيلابلابوثلاقزمتيف
خويشلاديلاقتونييسيرفلادئاوعنمةيلابلادوهيلاسوقط
اذهنأل،اهريغوماوصألاكةديدجًاسوقطاهيلعديزينأب
ةسينكلاددجيلىتأهنكلو.ةروكذملاةعقرلاكنوكيحيلصتلا
اهسوقطلكةهجنملباهرهوجةهجنمسيل،اهلك
ةديدجلايميلاعتفاضتنأنكميال:لاقهنأكف.ةيجراخلا
لبٌثبعكلذيفداهتجالاف،ةقيتعلانييسيرفلاسوقطىلع
.ٌراض

يفًةَديِدَجًارَْمخَنوُلَعَْجيَالَو«١٧ َّـقَشْنَتَّـالَئِل،ٍةَقيِتَعٍقاَقِزِ
خلٱَف،ُقاَقِّـزلٱ

ْ
ًارَْمخَنوُلَعَْجيْلَب.ُفَلْتَتُقاَقِّـزلٱَوُّبَصْنَتُرَْم

يفًةَديِدَج »ًاعيَِمجُظَفْحُتَفٍةَديِدَجٍقاَقِزِ

تاداعنمذوخأمحيسملاهركذيذلاثلاثلالثملا
قيقرةقيتعلاقاقزلادلجف،قاقزلايفرمخلاعضويفسانلا

هلخادترمتخاةديدجلارمخلاهيفتعضونإ،فيعض
دولجنمقاقزيفرمخلاكلتتعضونإنكلو.هقزمتف
.اهرامتخادنعرمخلالعفاهتنورملتلمتحاةيوقةديدج
نكميالف،ومنوةيرحوةايحتاذةيحيسملانأىنعملاو
..ةيسيرفلادوهيلاسوقطكٍلابقيضقاطنيفاهرصح
أطخبكترتحيسملاميلعتىلإهبتنتملنإةيحيسملاةسينكلاو
ةيطالغلهأىلإهتلاسرسلوببتكو.انحويذيمالت
لوطمحرشيهةلاسرلاكلتامنإ.طلغلاكلذلًاحالصإ
.انهحيسملامالكل
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لَكُيَوُهاَميِفَو«١٨
ِّـ

هبْمُهُم ُهَلَدَجَسَفَءاَجْدَقٌسيِئَراَذِإاَذِٰ
اَهْيَلَعَكَدَيْعَضَوَلاَعَتْنِكٰل،ْتَتاَمَنآلٱيِتَنْبٱَّـنِإ«:ًالِئاَق
»اَيْحَتَف
.خلا٨:٤١ولوخلا٥:٢٢رم

دعبىتمتيبيفنوعمتجممهوةيآلاهذهيفامثدح
.ًارئادلازيالموصلالوحراوحلاناكو،ةميلولا

هنأو،سريايهمسانأكلذىلعسقرمداز:سيئر
نوموقينيذلادوهيلاخويشدحأهنأيأ،عمجمسيئر
مهدنعةميدقةفيظويهو،موحانرفكيفةينيدلارومألاب
ةفيظولاكلتباحصأو،فلسلانعةلئاعلايففلخلااهثري
عمجمخويشدحأناكهلعلو.ةبتروًةدالودوهيلاةمأفرشأ
دئاقمالغَءافشهنولأسيحيسملاىلإاوءاجنيذلاموحانرفك
،حيسملاىلإسيئرلااذهةقيضلاتأجلأدقل.)٧:٣ول(ةئملا
.كلذكانبئاصملكريثأتنوكينأبجيف

:٥رم(همادقضرألاىلعهسفنحرطيأ:هلدجس
نألعفامبدصقهنأىلعةرورضكلذلديالو)٢٢
.ًادجحيسملامرتحاهنأنيبيلب،هدبعي

:٨ول(ةرشعةيناثلانسيفهلةديحوةنبايه:يتنبا
٤١(.

،توملاىلعةفرشمتناكاهقرافامدنع:تتامنآلا
.تتامحيسملاىلإهلوصودنعاهنأهفوخةدشلحجرىتح

دقتعاسيئرلانأكلذنملدتسن:كديعضولاعت
نارمأديلابهسملوتاذلابحيسملاروضحنأسانلارئاسك

هنأعمةئملادئاقنأبجعلاو.ةزجعملاءارجإلنايرورض
هنأل،يليئارسإلااذهنمحيسملابًاناميإنسحأناكينثو
نعبئاغوهوةملكبيفشينأردقيحيسملانأقَّـدص
.)٨:١٠تم(ضيرملا

ناكنإوهناميإنارهظيحيسمللهئيجمواذههلوق:ايحتف
.ًاصقان

»ُهُذيِمَالَتَوَوُهُهَعِبَتَوُعوُسَيَماَقَف«١٩

نزحلانعةجتانلاةوعدلاهتداعكًالاححيسملاباجأ
نوكيامةدهاشماودارأنممٌعمجوهذيمالتهعبتفجايتحالاو
.)٨:٤٢ولو٥:٢٤رم(

ْدَقًةَنَسَةََرشَعْيَتَنْثٱُذْنُمٍمَدُةَفِزاَنٌةَأَرْمٱاَذِإَو«٢٠
»ِهِبْوَثَبْدُهْتَّـسَمَوِهِئاَرَوْنِمْتَءاَج
.٨:٤٣ولو٥:٢٥رم

،سريايتيبيفةزجعملايرجيلبهاذحيسملاامنيب
عمجملاكلذيفناكدقف.قيرطلايفىرخأةزجعمعنص
بلطتللب،سريايتيبيفنوكيامةدهاشملِتأتملةأرما
لوقىلعو.ةنسةرشعيتنثاذنماهارتعاضرمنمًءافش
ًائيشدفتستملفءابطألاىلعاهلاملكتقفنأ«اقولوسقرم
حيسملاتجرو،رشبلانمتسئيف»ًاضرمتدازلب
تبلطف،هنلعتنأيحتستامماهضرمناكو.ناميإلاب
.ًارسءافشلا

.هانركذامببسبًةفدصالًادمعكلذتتأ:هئارونم
ةسجنىسومةعيرشبسحتناكاهنألاهرمأتمتكاهلعلو
.)١٥:٢٦ال(ضرملاكلذببسب

سبلُياموأًءادربوثلااذهناك:هبوثبدهتسم
فرطببدهلانوقلعينويناربعلاناكو.بايثلارئاسقوف
:١٥دع(هبعشمهنأىلعةمالعو،هللارمألًةعاطبوثلاليذ

ريغةالصوناميإبناكاهسملنأَّـدبالو.)٢٢:١٢ثتو٣٨
.ةعومسم

يفْتَلاَقاََّـهنَأل«٢١ ْطَقَفُهَبْوَثُتْسَسَمْنِإ«:اَهِسْفَنِ
»ُتيِفُش

ىلإةبرتقمسانلامحازتيهواهبلقيفكلذتلاق
ةوقىلعليلداذهو.اهيفشيهليذسملنأةدقتعم،حيسملا
.اهناميإ

لٱَف«٢٢
ْ
.ُةَنْبٱاَييِقِث«:َلاَقَف،اَهََرصْبَأَوُعوُسَيَتَفَت

ملٱِتَيِفُشَف.»ِكاَفَشْدَقِكُناَميِإ
لِتْنِمُةَأْرَْ

ْ
»ِةَعاَّـسلٱَك

.١٨:٤٢و١٧:١٩و٨:٤٨و٧:٥٠ول
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سقرمدازو،هبوثسملبًالاحتيفُشاهنأانهىتمركذ
.)٤٧-٨:٤٥ولو٣٣-٥:٣٠رم(رومأضعباذهىلعاقولو
هيلإبرتقتيهوةأرملادصقفرعحيسملانأَّـكشالو
اهناميإف.)٩:٤تم(ةبتكلاراكفأفرعامك،هبوثسملتل
.هيلإاهبذجوهو،هنمةبه

ةقفشلاوونحلاتافتلا:تفتلاف

عقوتتتناكاهنألاهفوخلًاعفدكلذلاق:ةنبااييقث
.ةراسجلاكلتىلعخيبوتلا

اهناميإنكلو،حيسملاةوقاهتفش:كافشدقكناميإ
سفنلاديوهناميإلاف.ةوقلاكلتكيرحتىلإةليسولاناك
ىرنف.ترهطوتفشحيسملاتاملك.ةكربلالوانتتيتلا
لقأنأل،ىنازحللةميظعةيزعتةزجعملاهذهيفلمأتلانم
حنميفئاخبلقنمناميإلاوعضاوتلابحيسملاىلإءاجتلا
.ةضيرملاسفنللًاماتًءافش

نملكاذكهو.ةجهتبمتداعفةفئاخةأرملاكلتتتأ
.ًانئمطمًارورسمدوعي،ةبوتلابحيسملاىلإىتأ

ملٱَرَظَنَو،ِسيِئَّـرلٱِتْيَبَىلِإُعوُسَيَءاَجاَّـَملَو«٢٣
َنيِرِّـمَزُْ

جلٱَو
ْ

»َنوُّجِضَيَعَْم
.٣٥:٢٥خأ٢و٨:٥١ولو٥:٣٨رم

يفسريايىلإلوسرلانايتإركذيملفربخلاىتمرصتخا
حيسملاتاملكركذيملو،تتامهتنبانأهربخيلقيرطلا
هنأركذيملو.)٨:٤٩،٥٠ولو٥:٣٥،٣٦رم(هناميإةيوقتل
رم(هذيمالتنمطقفةثالثهعملخدأتيبلاىلإلصوامل
يفحيسملللصحيذلاليطعتلانأدبالو)٤٠-٥:٣٧
دبالو.هتيوقتوسريايناميإناحتمالةطساوناكقيرطلا
.حيسملابهتقثتدازقيرطلاىلعاهدهاشيتلاةزجعملانأ

نوينانويلاف،نفدلاتادادعتسانمكلذ:نيرمزملا
.مهتازانجيفنيبداننورجأتسياوناكدوهيلاونوينامورلاو
.نيبدانلاةدعاسمبرطلاتالآلامعتسانمدصقلاناكو
.اهتزانجبلافتحالادازةفيرشةلئاعنمتناكةتيملانأامبو
هلكناكهنألةقيقحتتاماهنأىلعةمالعركُذاملكو
.نفدللًادادعتسا

َهلَلاَق«٢٤
ُ

.»ٌةَمِئاَناَهَّـنِكٰلْتُمَتَْملَةَّـيِبَّـصلٱَّـنِإَف،اْوَّـحَنَت«:ْم
»ِهْيَلَعاوُكِحَضَف
٢٠:١٠عأ

،ةيحةيبصلانألالنيجاضلاونيبدانلاحيسملافرص
مهريملهنألو،لجاعحرفىلإمهنزحلدبينأدصقهنأللب
ىلعلديو.هتايآمظعأاودهاشينأًالهأاوسيلونيدعتسم
ملةيبصلانإ«هلوقدنعهبمهؤزهكلذلمهتيلهأمدع
.»تمت

هلوقلب،اهيلعيمغُأهنأدريمل:ةمئاناهنكلتمتمل
تامدقهنأملاعوهو»ماندقانبيبحرزاعل«هلوقكةمئاناهنإ
مهفقويلو،اهئايحإبرقلاهتوملمونلاراعتساف)١٤-١١:١١وي(
عئاشٌزاجمتومللمونلاةراعتساو.نفدلاتادادعتسانع
ةحارلا:نيرمألانيبعمجيامو.ضرألاتاغلرثكأيف
مونلايليامكةمايقلاتوملايليهنألو،امهيلكيفنوكسلاو
مونلانإلاقُينأزوجيف)٤:١٤ست١و١٢:٢اد(ةظقيلا
.ليوطمونتوملاوريصقتوم

اهنأىلعًاعطاقًاناهربكلذىتمركذ:هيلعاوكحضف
ملمهنألو،توملاتامالعمهتفرعملاوكحضامنإو،ًاقحتتام
.مونلابحيسملاهدصقاماومهفي

جلٱَجِرْخُأاَّـمَلَف«٢٥
ْ

ِتَماَقَف،اَهِدَيِبَكَسْمَأَوَلَخَدُعَْم
»ُةَّـيِبَّـصلٱ

عممهتدارإريغىلععمجلاجرخأنأدعبحيسملالخد
.ةيبصلاثيحىلإهذيمالتنمةثالثوةيبصلايدلاو

ناميإلةيوقتكلذىلإحيسملالزانت:اهديبكسمأو
دازو.هتوقبناكاهءايحإنأىلإةراشإو،فيعضلااهيبأ
:٥رم(»يموقاثيلط«اهللاقحيسملانأكلذىلعسقرم
٤١(.

دازو.اهريرسنموتوملانميأ:ةيبصلاتماقف
معطتنأرمأو)٥:٤٢رم(تشماهنأكلذىلعسقرم
ول(لايخاليقيقحدسجاهنأنايبلواهضرمدعباهتيوقتل
هبلقةقرهماعطإبحيسملارمأنمضعبلاىأرو)٨:٥٥
.اهامعطينأامهحرفةدشلاهادلاوىسنينأنمًافوخ
ىلعهناطلسحيسملااهبرهظأعبرأتازجعملوأهذهو
،ةيبصلاهذههتماقإيهو،هريغاهبماقأاهنمثالث،توملا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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ذإهسفنيفةدحاوو.رزاعلةماقإو،نييانةلمرأنباهءايحإو
نمرثكأسانلايفتازجعملاهذهترثأو.توملانمماق
.اهلًاهيبشةعيبطلاتاريغتيفاودهاشيملمهنألاهريغ

خلٱَكِلٰذَجَرَخَف«٢٦
ْ

لِتَىلِإََُرب
ْ

لُكِضْرَألٱَك
ِّـ

»اَه

لكيفعاذلب،موحانرفكيفربخلاراشتنارصتقيمل
.اهلةرواجملادالبلا

ِناَخُْرصَيِناَيَمْعَأُهَعِبَتَكاَنُهْنِمٌزاَتُْجمُعوُسَياَميِفَو«٢٧
»َدُواَدَنْبٱاَياَنَْمحْرٱ«:ِنَالوُقَيَو
.١٨:٣٨ولو١٠:٤٧رمو٢٠:٣٠تم

ةنباةماقإدعبعوسيامهاتأنيتزجعمانهىتمركذ
ىلعةلدألانمكلذو،نيريشبلانمهريغامهركذيملسرياي
.ًالقتسمهتراشببتكهنأ

يفامهكارتشالرخآلاامهدحأقفار:نايمعأهعبت
حجرألاو.ةجاحلادنعرخآلادحاولادعاسيلو،تالاعفنالا
حيسملانعرابخألاليبسلاءانبأونيراملانماعمسامهنأ
.امهنمبيرقهنأوهتازجعمو

ىلعةلادلاتاوصألاناعفرييأ:نالوقيوناخرصي
.امهيلإهبتنيىتحةدشلا

.رصبلاانحنمبانيلعكتقفشرهظايأ:انمحرا

شرعىلعهتفيلخودوادةلالساييأ:دوادنبااي
ءاجامىلعًءانبدوهيلادنعحيسملاباقلأنمكلذو.هكلم
هايمسو)٢٣:٥رإو١١:١و٩:٧شإرظنا(ءايبنألايف
امهناميإكلذبارهظأو.هتايآاودهاشنمةداهشىلعكلذب
.امهيفشينأرداقهنأب

لٱَىلِإَءاَجاَّـَملَو«٢٨
ْ
َهلَلاَقَف،ِناَيَمْعَألٱِهْيَلِإَمَّـدَقَتِتْيَب

ُ
اَم

اَيْمَعَن«:ُهَلَالاَق»؟اَذٰهَلَعْفَأْنَأُرِدْقَأِّـينَأِناَنِمْؤُتَأ«:ُعوُسَي
»ُدِّـيَس
،١١:٢٦و٤:٤٨،٥٠ويو٩:٢٣،٢٤رمو١٣:٥٨تم

٤٠.

ًاتيبلخدنأىلإامهخارصلهبتناحيسملانأرهظيمل
ارهظأامدعبف.امهناميإلًاناحتما)سرطبتيبهنأحجرألا(
بحأهلعلو.امهبلطباجأءافشلايفةبغرلاوهبناميإلا
امهنحتمامث،ةزجعملاهلعفدنعسانلانيعأنعىراوتينأ
:لاقفلعفلابامهنحتماامكمالكلاب

لاونلًادادعتساناميإلابامهفارتعابلط؟نانمؤتأ
.ءافشلا

ْنُكَيِلاَمُكِناَميِإِبَسَحِب«:ًالِئاَقاَمُهَنُيْعَأَسََملٍذِئَنيِح«٢٩
»اَمُكَل

يهاهنألاهريغنودنيعألاسمل:امهنيعأسمل
ةداعتناككلتو.هنمءافشلانأنيبيامهسملو.ةباصملا
هديفتسيناكامنأل،ًامئاديمعلانيعأحيتفتيفحيسملا
هنوديفتسياوناكهلمعوحيسملاهجوىلإرظنلابمهريغ
.)٨:١٢رمو٩:٦ويو٩:٢٩تم(سمللاب

بسحال،ناميإلاردقىلعيأ:امكناميإبسحب
،هللاةبهوناسنإلاناميإنيبةقالعلارهظياذهو.هقاقحتسا
هبو،ةيهلإلاتاكربلالوبقلةطساوىوسسيلناميإلاف
نيذهناميإلثمبو.ناسنإلارقفوهللاىنغنيبلاصتالا
.يدبألاكالهلانمانسوفنصُلختهبفارتعالاونييمعألا

َال،اَرُظْنٱ«:ًالِئاَقُعوُسَياَُمهَرَهَتْنٱَف.اَمُهُنُيْعَأْتَحَتَفْنٱَف«٣٠
»د!ٌدَحَأْمَلْعَي

نايمعللرصبلاحنمنعباتكلاربعي:تحتفناف
.نويعلاحاتفناب

،هعضاوتلةزجعملاربخءافخإبحيسملارمأ:دحأملعيال
تازجعمعناصهنأبراختفالانأل،ةرهشلايفهتبغرمدعو
لغشيناكهنأو،ميلعتلانعومظعألالمعلانعهقيعيناك
ىلإاههيجوتديريناكامدنعتايويندلابسانلاراكفأ
ًاكلمهنوميقيسانلانأنمًافوخكلذدريملو.تايحورلا
ديريهنأًاُّمهوتماكحلاهيلعموقينأةفيخو،هنممغرلاىلع
تازجعملاضعبمتكبرمأاذاململعنالو.نايصعلاوةنتفلا
دارأفةديدشضعبلاةريغىأرهلعلو،ىرخأاهراهظإوةرات
لعلوأ.اهتيوقتدارأفةفيعضنيرخآلاةريغىأرو،اهللقينأ
.ىرخأءافخإلاوةراتراهظإلايضتقتتناكلاوحألا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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يفُهاَعاَشَأَواَجَرَخاَمُهَّـنِكٰلَو«٣١ لِتِ
ْ

لُكِضْرَألٱَك
ِّـ

»اَه
٧:٣٦رم

.حيسمللركشلاةعاشإلاكلتىلعامهلمحيذلالعل
الحيسملانأل،هرمأامهتعاطمدعلًارذعسيلاذهنكل
عامتسالا«ًامئادهللادنعهنأل،هفالخديريءيشبرمأي
.)١٥:٢٢مص١(»ةحيبذلانملضفأ

ُهوُمَّـدَقٌنوُنَْجمُسَرْخَأٌناَسْنِإاَذِإِناَجِراَخاَُمهاَميِفَو«٣٢
»هْيَلِإ

.١١:١٤ولو١٢:٢٢تم

ببسناكسجنلاحورلانأحجرألا:نونجمسرخأ
هركذيذلاناسنإلاةلاحهبشتباصملااذهةلاحف،هسرخ
.سرخلاونونجلاىلعةدايزىمعأكلذنأالإ.١٢:٢٢ىتم
فلتختسانلابررضلاعاقيإىلعنيطايشلاةوقتناكف
.صاخشألافالتخاب

مهتقفشلهناريجوأهؤابرقأهومدقنيذلالعل:هومدق
ممصلاو،مصأناكنيكسملاكلذنأحجرملانأل،هيلع
رمأنمًائيشفرعينأهنكميملف.ًابلاغسرخلاقفاري
.ءافشالبيقبلحيسمللهومدقيملولو.حيسملا

َبَّـجَعَتَف،ُسَرْخَألٱَمَّـلَكَتُناَطْيَّـشلٱَجِرْخُأاَّـمَلَف«٣٣
جلٱ
ْ

يفاَذٰهُلْثِمُّطَقْرَهْظَيَْمل«:َنيِلِئاَقُعوُُم »َليِئاَْرسِإِ

ببسناكناطيشلانأنهربياذه:سرخألاملكت
.جرخاملاحملكتهنأل،هسرخ

ةديدجةوقترهظأةزجعملاهذهنأل:عومجلابجعتف
.اهلبقاهلثمدهاشيمل

نممظعأتناكةزجعملاهذهنأسيل:..طقرهظيمل
ًالبقثدحتملةروكذملاجئاتنلانإلب،حيسملاتازجعمرئاس
ملاهتقونيرضاحاوناكنيذلانإو،نيطايشلاجارخإدنع
وأحيسملاتازجعملكاودهاشمهلعلو،طقاهريغاودهاشي
.اولاقامباهيلعاومكحفاهرثكأ

ةمأاوناكذنمليئارسإينبرابخأيفيأ:ليئارسإيف
ىسومكءايبنألانمدحأحيسملالثملعفيملف،نآلاىلإ

هذهبمتدقو.ليئارسإءايبنأنممهريغوعشيلأوايليإو
يمعلانيعأحتفتتذئنيح«ءايعشإناسلبهلوقةزجعملا
ناسلمنرتيوليإلاكجرعألازفقيذئنيح.حتفتتمصلاناذآو
.)٣٥:٥،٦شإ(»سرخألا

لٱاَّـمَأ«٣٤
ْ

ُجِرُْخيِنيِطاَيَّـشلٱِسيِئَرِب«:اوُلاَقَفَنوُّيِسيِّـرَف
»َنيِطاَيَّـشلٱ

.١١:١٥ولو٣:٢٣رمو١٢:٢٤تم

رمأيفروهمجلاراكفأةصالخةقباسلاةيآلايفىتمركذ
راكفأةصالخانهركذو،تايآلامهتدهاشمدعبحيسملا
اهيفرساجتيتلاىلوألاةرملايههذهو.كلذدعبنييسيرفلا
،ناطيشلالمعىلإحيسملاتازجعماوبسنينأنويسيرفلا
فيدجتلااذهىلعحيسملاباوجف.ًاريثكهدعبكلذاورركو
اوعنميليفيدجتلالوقلاكلذاوتأو٣٧-١٢:٢٢ىتمهركذ
.حيسملاوهعوسينأاوجتنتسينأنمسانلا

تم(لوبزلعبسيئرلااذهيمس:نيطايشلاسيئر
عوسيجارخإاوركنينأنويسيرفلاردقيملامل.)١٢:١٤
اذهبحيسملانوكيف،لوبزلعبىلإهتوقاوبسن،نيطايشلا

وههنأقحلاباوفرتعينأبجاولاناكو.ناطيشللًاكيرش
.حيسملا

ملٱُفوُطَيُعوُسَيَناَكَو«٣٥
لٱَواَهَّـلُكَنُدُْ

ْ
لَعُيىَرُق

ِّـ
يفُم ِ

ملٱِةَراَشِبِبُزِرْكَيَو،اَهِعِماََجم
َّـلُكَوٍضَرَمَّـلُكيِفْشَيَو،ِتوُكَلَْ

يفٍفْعَض »ِبْعَّـشلٱِ
.١٣:٢٢ولو٦:٦رمو٤:٢٣تم

كلانهتناكاهنكلو٤:٢٣يفاهنيعةيآلاهذهىتمركذ
كلانهنمركذامةصالختناكو.انهىلإاهدعباملةمدقم
.نيهاربلابتابثإلادعب

جلٱىَأَراَّـَملَو«٣٦
ْ

َنيِجِعَزْنُماوُناَكْذِإ،ْمِهْيَلَعَنَّـنََحتَعوُُم
َهلَيِعاَرَالٍمَنَغَكَنيِحِرَطْنُمَو

َ
»ا

:١٠كزو٣٤:٥زحو٢٢:١٧لم١و٢٧:١٧دع٦:٣٤رم
٢.

سانلاملعيليلجلايفهنالوجءانثأحيسملاهلعفاماذه
.مهاضرميفشيو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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تاهجلالكنمتتأيتلاتاعامجلايأ:عومجلا
هلعلو،كلذثودحنامزىتمنيعيملو.هميلاعتعمستل
.سماخلاحاحصألايفهركذيذلاسانلاعامتجانمز

اذهريغيفمهيلعننحتهنأيفنيالاذه:مهيلعننحت
نيبوهنيبراديذلاثيدحللًاحاتتفاانههركذامنإ،تقولا
:١٠تم(نيرشبمرشعىنثإلاهلاسرإلةمدقمو،هذيمالت
،ةيدسجلامهتاجايتحاالومهددعةرثكهتقفشكرحيملو.)٥
.يحورلامهرقفلب

مدعنمنيبعتمونيمتهمونيبرطضميأ:نيجعزنم
اهايإمهلمحيتلالامحألالقثنمو،يحورلاتوقلا
.مهديلاقتومهسوقطنمةبتكلاونويسيرفلا

يفناصتالوًاراهنىعرمىلإقاستالمنغك:نيحرطنم
.ًاليلةريظح

مدعومهلاوحأءوسىلإكلذبراشأ:اهليعارالمنغك
نأهللادصقو.كلذاولعفينأبجيناكنمممهبءانتعالا
اولفغمهنكل،منغلاىلإةاعرلاكمهيلإةبسنلابمهوملعمنوكي
٦-٣٤:١زحو٢٣:١،٢رإ(ءانمأريغةاعركمهتابجاونع
ةنهكونوريثكةبتكليئارسإبعشيفناكف)٢٢:١٧لم١و
ةاعرلانمنكيملنكلو،نوملعمونيدءاسؤرونويسومانو
.ليلقلاالإنييحورلا

حلٱ«:ِهِذيِمَالَتِلَلاَقٍذِئَنيِح«٣٧
ْ

لٱَّـنِكٰلَوٌريِثَكُداََص
ْ

َةَلَعَف
»َنوُليِلَق
.٤:٣٥ويو١٠:٢ول

نيدصاحاليذلاداصحلاو.هتقفشةجيتنانهثيدحلا
،ٍعارالبمنغلابمههبشو،مهيلعننحتنيذلاعومجلاوههل
ىلإةراشإعمُجيملداصحبانهمههبشو.مهعايضىلإةراشإ
.مهرسخهللانأ

هيفبعتيامو،ةميقيذءيشنعةيانك:داصحلا
بعشللةراعتساوهو.هنمنوديفتسيالمثهباحصأ
ميلعتلالوبقىلإمهنمنيدعتسمللوأ،هرسأبيدوهيلا
.يحورلا

يأيحورلاهللاداصحعمجبنونتعينيذلامه:ةلعفلا
.بعشلاءالهجميلعتب

طٱَف«٣٨
ْ

حلٱِّـبَرْنِماوُبُل
ْ

َىلِإًةَلَعَفَلِسْرُيْنَأِداََص
»هِداَصَح
٤:٣٥ويو١٠:١و٦:١٢،١٣ولو٣:١٥رإو٦٨:١١زم
.٣:١ست٢و٤:١١فأو١٢:٢٨وك١و٨:٤عأو٢٠:٢١و

لمعاذهف،ةلعفنيعينأ:داصحلابرنماوبلطاف
حيسملاناكو.مهنيعينأهيلإبلطُينأيغبنيو،داصحلابر
لاحيفهحضويملوهلوقبكلذدصقامبرو.داصحلابروه
نأىلإ»اوبلطا«هلوقبراشأو.هلهذيمالتهبتنيملوهعاضتا
-٧:٧ىتمنمحضتاامك،ةلعفلاهللالاسرإلطرشةالصلا

،ملاعلالجأنملسوتلابوجوةيآلاهذهانملعتو.١١
نأبجيف.نيليلقنولازيالةلعفلاو،ًاريثكلازيالداصحلاف
،نيرويغءانمأًاسانألسرينأهللالأسنوعاطقناالبيلصن
ماقومهلجألتاموبلُصيذلاحيسملابممألانوربخي
.مهيفعفشينآلاوهو،مهريربتل

كئلوألاسرإبعرسينأينانويلالصألا:لسرُينأ
مهلامعأيفنوحجنينيذلامههللامهلسرينيذلاو.ةلعفلا
.مهريغال

كلذكهربتعيوهو،هدحوهللاداصحلااذه:هداصحىلإ
.هبحرصيو

رشاعلاحاحصألا

ثيح٤:٢٣صيفًالامجإحيسملاةمدخءابنأىتمركذ
مهعماجميفملعيليلجلالكفوطيعوسيناكو«لوقي
يففعضلكوضرملكيفشيو،توكلملاةراشببزركيو
ضبدروأو٥،٦،٧يفهميلعتبولسأّنيبو»بعشلا
ماظننيبيانهذخأو٨،٩صيفهتازجعمنمةلثمألا
.مهلحيسملارماوأورشعينثالالسرلا

لُسْمُهاَطْعَأَوََرشَعْيَنْثٱلٱُهَذيِمَالَتاَعَدَّـمُث«١
ْ

َىلَعًاناَط
َّـلُكَوٍضَرَمَّـلُكاوُفْشَيَو،اَهوُجِرُْخيىَّـتَحٍةَسِجَنٍحاَوْرَأ

»ٍفْعَض

اعدهارشبرشنيفهتمدخىلعًةوالع:هذيمالتاعد
،ةمدخلاكلتيفهودعاسيلهذيمالتنمرشعينثاحيسملا
مهدشريل)٣:١٤رمو٤:١٨تم(ًالبقمهراتخادقناكو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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يغبنيامكاودعتسيملمهنكل.كلذلًادادعتسامهملعيو
.)١:٤١عأو٢٤:٩ول(نيسمخلامويدعبالإًالسراونوكيل

لسرلانوكينأراتخاحيسملانأدبال:رشعينثالا
.ليئارسإطابسأددعقفواونوكيلرشعينثا

وهو.مظعأوهنمناطلسلااذهمهيلإلكوأ:ًاناطلس
.هلجألناطلسلااذهمهاطعأيذلافدهلابدَّـيقمناطلس
.اوءاشامكهباوفرصتينأمهلسيلف

ةكئالملاىلعلب،حاورألالكىلعسيل:ةسجنحاورأ
.سجنلامهريثأتل»ةسجنًاحاورأ«اومُسو.نيطقاسلا

اودانينأبانهمهتمدخديق:..اوفشيواهوجرخيىتح
اوتبثيو،يحورلاهتوكلمرومأاوحرشيو،ىتأدقحيسملانأب
دعبتعستاةمدخلاكلتنكلو.حيسملاتازجعمبمهميلاعت
ميلاعتلااوحضوأو،حيسملاةسينكاوسسأنأبنيسمخلاموي
حيسملاةوعدعملسرلالاوحأتروطتو.اهورشنوةيحيسملا

ضعبمهعمسأ،ءاقدصأمهذختاهنأ)١(:لاوحأةثالثيف
مهذختاهنأ)٢(و.ةيمويلامهلامعأيفنوقابمهوهميلاعت
يفءاجو.ريشبتللمهلسرأوًالسرمهنيعهنأ)٣(و.ءاقفر
ىضقهنأو،لبجلاىلعهظعولبقمهراتخاهنأ١٩-٦:١٢اقول
.ةالصلايفمهرايتخالةقباسلاةليللا

ُلَّـوَألٱ:ِهِذٰهَيِهَفًالوُسَرََرشَعْيَنْثٱلٱُءاَمْسَأاَّـمَأَو«٢
طُبُهَلُلاَقُييِذَّـلٱُناَعْمِس

ْ
ُنْبُبوُقْعَي.ُهوُخَأُسُواَرَدْنَأَو،ُسُر

»ُهوُخَأاَّـنَحوُيَو،يِدْبَز
.١:١٣عأو١:٤٢وي

ىتمهركذام)١(،ةلقتسممئاوقعبرألسرلاءامسأل
امهركذ)٣،٤(و)١٩-٣:١٦رم(سقرماهركذ)٢(و.انه
ءامسألايففالتخااهيفو)١:١٣عأو١٦-٦:١٤ول(اقول
مساو،ًالوأسرطبمسااهلكاهيفركُذنكل.اهبيترتيفو
اذوهيمـساو،ـًاعـسـاتبـوـقعـيمـساو،ـًاسـمـاخســبلـيف
.ةعبارلايفكرُتواهنمةثالثيفًاريخأيطويرخسإلا

تيبيفدلُو،كمسدايصوهوانوينباوه:ناعمس
ناكو،موحانرفكيفنكسو،ليلجلارحبئطاشىلعاديص
.)١:٤٠،٤١وي(نادمعملاانحويذيمالتنمًالوأ

هايإهتفرعملوأيفكلذبحيسملاهبَّـقل:سرطبهللاقي
مسالابلغو)١٦:١٨تم(ٍذئدعبكلذرركو)١:٤٣وي(
تم(ًارارمناعمسسرطبيعُدف،يقبميدقلانكل،ديدجلا

ًانايحأيعُدو)١٥:١٤عأو٢٤:٣٤ولو١٧:٢٥و١٦:١٦
٣:٢٢و١:١٣وك١(ةينايرسلايفهمساىنعموهو»افص«
ىلإةراشإ»رخص«يأسرطببحيسملاهبَّـقلو.)٢:٩لغو
يطعُأهنأىلعلديالًالوأهمسادوروو.هتراسجوهتوق
هاوقيفنيرخآلانمنسحأهنأالو،لسرلاىلعةسائرلا
هلتلعجهترارحوهتعاجشوهتريغنكلوةيبدألاوأةيلقعلا
١٦:١٦ىتمرظنا(لعفلاولوقلايفنيرخآلاىلعمدقتلا
.)١٥:٧عأو١٢:٤١ولو٨:٢٩رمو١٩:٢٧و

انحويذيمالتدحأو،ًاضيأدايصوهو:هوخأسواردنأ
هنأىلإريشُأنيححيسملاعبتو)٤٠-١:٣٧وي(ًالبقنادمعملا

هنأل،سرطبهيخأعبطريغناكهعبطنأرهظيو.هللالمح
.ءودهلاىلإليميناك

ىنعمو(يمولاسويدبزانباامه:انحويو..بوقعي
ًالبقامهتوعدتركُذ)هوهيةيطعةيناربعلا»يدبز«ةملك
لسرلانمتامنملوأبوقعيو.)٣:٢١،٢٢تمرظنا(
هلتقمهنيبديهشلوأبوقعيو.مهنمتامنمرخآانحويو
دعرلاينبابناوخألاناذهيمُسو.)١٢:٢عأ(سدوريه
بقُلو.راذنإلاوظعولايفامهتوقىلإةراشإ)٣:١٧رم(
ًةراشببتكو.»هبحيعوسيناكيذلا«ذيملتلابانحوي
.ايؤرلارفسولئاسرثالثو

لٱىَّـتَمَو،اَموُت.ُسُواََملوُثْرَبَو،ُسُّبُليِف«٣
ْ

ُبوُقْعَي.ُراَّـشَع
لَحُنْب

ْ
ملٱُسُواَّـبَلَو،ىَف

»َسُواَّـدَتُبَّـقَلُْ

هاعدو،نيروكذملاةعبرألاكاديصتيبيفدلُو:سبليف
وهو.حيسملاىلإسواردنأهيفىتأيذلامويلادغيفبرلا
:٢١و٦:٥عأ(لسرلالامعأيفركُذيذلاسامشلاريغ
٨(.

ناكو.ليئانثنهنأحجرملاوسواملوثنباوه:سواملوثرب
يناربعامهدحأنامساصخشللنوكينأدوهيلانيبًاعئاش
دهشو،حيسملابسبليفهفَّـرع.ينيتالوأينانوييناثلاو
مسابفَرعُيملو.)١:٤٨وي(ةنسحةداهشاهمويهلحيسملا
:٢١وي(حيسملاةمايقدعبالإكلذدعبلسرلانيبليئانثن
حيسملاتازجعملوأناكمليلجلااناقيفنكسيناك)٢
.)٤:٤٦و٢:١وي(

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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.)٢٠:٢٤و١١:١٦وي(ًاضيأ»مأوتلا«يمسو:اموت

يوالاقولهامسو)٩:٩تم(ًالبقهتوعدتركُذ:ىتم
ملو.ًاعضاوت»راشعلاىتم«هسفنوهىمسدقو)٥:٢٦ول(
.راشعلابنيرخآلاةثالثلانيريشبلانمدحأهبِّـقلي

يفابولكلثمةينانويلايفىفلح:ىفلحنبابوقعي
:١٥عأ(ميلشروأيفًانكاسناكو)١٩:٢٥وي(ةينايرسلا

.بوقعيةلاسربةفورعملاةلاسرلابتاكوهو.)١٣

:٣رميفبقللااذهبيمُسو:سوادتبقلملاسواَّـبل
سيلاذوهي«انحويلوقبهيلإراشملاوههنأحجرملاو.١٨
ءامسأةمئاقنمجتنتسنو.)١٤:٢٢وي(»يطويرخسإلا
هنأبلغألاو،ىفلحنببوقعيوخأوههنأاقوليفلسرلا
.اذوهيةلاسربةفورعملاةلاسرلابتاك

لٱُناَعْمِس«٤
ْ

»ُهَمَلْسَأيِذَّـلٱُّيِطوُيْرَخْسِإلٱاَذوَُهيَو،ُّيِوَناَق
.١٣:٢٦ويو١:١٣عأو٦:١٥ول

نمدارملاسيلو.رويغلاباقولهبَّـقلو:يوناقلاناعمس
هانعميناربعبقلوهلب،اناقىلإبوسنمهنأيوناقلا
اهؤاضعأىمسيةريغصةفئاطدوهيلانيبناكهنإف.رويغلا
ةريغلايفمهلًالاثمنوراهنبساحنيفاوذخأ،نيرويغلاب
ةلعءامدلامهكفسومهتريغةدايزتناكو،ةيوسوملاةعيرشلل
هذهنمناكناعمسنأرهاظلاف.ميلشروأبارخةعرسل
.حيسمللًاذيملتراصنألبقةفئاطلا

٦:٣١ويرظنا(ناعمسنباوه:يطويرخسإلااذوهي
»تويرقشيإ«يناربعلايفهبقللصأو)١٣:٢،٢٦و١٢:٤و
.)١٥:٢٥شي(اذوهيضرأيفةيرقيهو،تويرقلجريأ

وهوًالوسرصخشلااذهحيسملاراتخا:هملسأيذلا
هللاةلاهج«نكلو.رومألابرغأنمرهظيهتعيبطملعي
نأكلذنمهدصقلعلو.)١:٢٥وك٢(»سانلانممكحأ
لعي

ِّـ
،سفنصالخليفكتالطئاسولاوصرفلامظعأنأانم
ضارتعاعفديو.نونئاخةسينكلكيفدجوينأنكميهنأو
.هئاقدصأنماهلكتناكحيسمللةداهشلانإلوقينم
ءيشىندأهلناكولو،هملسأمثحيسملاقيفرناكاذوهيف
يفهسفنرربيلهركذنعلدعامحيسملاىلعهبيكتشي
تملسذإتأطخأدق«هلوقبحيسملارببدهشهنكل،كلذ
.)١٧:٤تم(»ًائيربًامد

ْمُهاَصْوَأَوُعوُسَيْمُهَلَسْرَأََرشَعاَنْثٱلٱِءَالُؤٰه٥«٥،٦
َالَنيِّـيِرِماَّـسلِلٍةَنيِدَمَىلِإَو،اوُضْمَتَالٍمَمُأِقيِرَطَىلِإ«:ًالِئاَق
حلٱِباوُبَهْذٱِلَب٦.اوُلُخْدَت

ْ
َليِئاَْرسِإِتْيَبِفاَرِخَىلِإِّـيَِر

»ِةَّـلاَّـضلٱ
٢٢:٢١و١٨-١١:١و٤٨-١٠:٤٥عأو٧:٣٥ويو٤:١٥تم
٤:٩،١٠زعو١٧:٢٤لم٢و٢:١٦ست١و١٥:٨،٩ورو
،٣٤:٥،٦زحو٥٠:٦،١٧رإو٥٣:٦شإو٤:٩،٢٠ويو
.٢:٢٥طب١و١٣:٤٦عأو١٥:٢٤تمو١٦

:٦رم(نينثانينثامهلسرأهنأسقرمركذ:مهلسرأ
ةدمتضمهنأعممهلاسرإعملسرلاةوعدىتمركذو.)٧
.نيرمألانيب

نكل،مهتمأىلإًالوأمهلسرأ:اوضمتالممأقيرطىلإ
ىلإمهلسرأهتمايقدعبحيسملاف،نيحىلإالإنكيملكلذ
.)٢٨:١٩تم(»عمجأملاعلاىلإاوبهذا«هلوقبممألا

،ًاعمةينثووةيدوهياهدئاقعةفئاطهذه:نييرماسلل
نيبدالبلانكستتناكو،ممألاودوهيلانيبةقلحكتناكف
اوتأونويروشألامهعمج،طالخأنماهلهأو،ةيدوهيلاوليلجلا
دعبو.)١٧:٢٤لم٢(اهوبسيتلاةرشعلاطابسألالدبمهب
ىسومةعيرشاولبقف،رومألاضعبيفدوهيلاباودتقاكلذ
ةلزنملادوهيلابتكنماهريغنود)ةسمخلارافسألايأ(
اودبعوميزرجلبجىلعًالكيهمهلاونبف.مهديلاقتنمو
مهلاوحمسيملدوهيلانأل،ميلشروألكيهنيكراتكانههللا
زع(لبابيبسنمعوجرلادعبمهعمءانبلايفاوكرتشينأ
:٤وي(حيسملاءيجمنوعقوتينويرماسلاناكو.)٣-٤:١
وي(حيسملاوههنأمهلنلعأومهنيبعوسيظعوكلذل.)٢٥
مهريشبتنملسرلاحيسملايهنف.)٤:٢٦،٢٩،٣٩،٤٢
.)٨:٥و١:٨عأ(سدقلاحورلالولحوةمايقلادعبىهتنا
نممهتعنمةديدشةوادعدوهيلاونييرماسلانيبناكو
.)٤:٩وي(ًاعملماعتلا

اولضنيذلادوهيلايأ:ةلاضلاليئارسإتيبفارخ
ٍعارالبمنغكاوناكفةيحورلاةدابعلاوقحلاكلاسمنع
ليئارسإتيببدارملاو.يدبألاكالهللةضرعو)٩:٣٦تم(
.بوقعيلسن

ََبَرتْقٱِدَقُهَّـنِإ:َنيِلِئاَقاوُزِرْكٱَنوُبِهاَذْمُتْنَأاَميِفَو«٧
»ِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَم
خلا١٠:٣و٩:٢ول

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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،٣:٢تميفلسرلاريشبتعوضومىلعمالكلاقبس
ناكريشبتلااذهف.هتوكلمأدبوىتأحيسملانأهتصالخو
ميلاعتلالكلقيرطلاديهمتودوهيلاراكفأهيبنتلًايدادعتسا
.ةيحيسملا

اوُجِرْخَأ.ىَتْوَماوُميِقَأ.ًاصْرُباوُرِّـهَط.ىَضْرَماوُفْشِا«٨
.»اوُطْعَأًاناَّـَجمْمُتْذَخَأًاناَّـَجم.َنيِطاَيَش
٨:١٨،٢٠عأ

ةزاركلا.ًاضيأءافشلالمعةزاركلالمعقفارينأبجي
دوعيفدسجلالوانتيءافشلاو،هللاىلإيدهتفسفنلالوانتت
.ةحصلاىلإ

تازجعملاو.مهتيلاسرإةحصنيهاربددعلااذهيفركذ
ىلإمهلاهحنمو،هتازجعمكتناكاهيلعًاناطلسمهحنميتلا
ناطلسلاكلذنولمعتسياوناكو.ةنيعمةياغودودحمٍدمأ
،دحأمهقدصيالنيهاربلاكلتنودبهنإف.هللاداشرإب
ًاتابثإماقتناللىسومتايآضعبكالةديفماهلكتناكو
.نوعرفمامأهتيلوسرل

دوعصلبقًاتيماوماقألسرلانأركذيمل:ىتوماوميقأ
.حيسملا

ءافشلباقمًارجأاوضاقتينأمهلنذأيمل:اوطعأًاناجم
املكناكف.اهبنوحبريةراجتتسيلمهتمدخف،ضارمألا
ملحيسملانكل.مهسفنألالمهريغلًاعفنمهتوقنمهولمعتسا
١٤-٩:٨وك١و١٠:٧ول(مهتايحتايرورضذخأنممهعنمي
تاكربةيناجمىلإزمرمهتمدخةيناجمف)٥:١٨يت١و
.مظعأيهيتلاليجنإلا

يفًاساَحُنَالَوًةَّـضِفَالَوًابَهَذاوُنَتْقَتَال«٩ »ْمُكِقِطاَنَمِ

داومتناكةثالثلانداعملاهذه:ًاساحنةضف..ًابهذ
ةداعتناكو.مويلايهامك،مايألاكلتيفةجئارلادوقنلا
ضعبةداعكمهقطانميفدوقنلااولمحينأٍذئمويسانلا
.مويلاسانلا

المهف،دوقنلانعىنغيفمهنأل:ًابهذاونتقتال
اوناكسانلانأل،ماعطءارشوأىوأمراجئتساىلإنوجاتحي
.مهتمدخاولانينأدعب،مهئاويإومهماعطإبنيلوؤسم

،ًاصَعَالَوًةَيِذْحَأَالَوِْنيَبْوَثَالَوِقيِرَّـطلِلًادَوْزِمَالَو«١٠
لٱَّـنَأل

ْ
»هَماَعَطٌّقِحَتْسُمَلِعاَف

:٥يت١و٩:٧وك١و٢٢:٣٥ولو١١-٦:٧رمو٩:٧مص١
١٨.

.رفسلاماعطلءاعويأ:ًادوزمالو

مهعنمدوصقملاسيل:ًاصعالوةيذحأالونيبوثالو
ءاذحنمرثكأذخأنممهعنملب،اصعوأءاذحذخأنم
الف.)٦:٨،٩(سقرمةراشبنمرهاظكلذو،اصعو
ًاباوثأاوذخأيالنألاقىتمنأل،سقرموىتمنيبضقانت
الومهلجرأيفامريغةيذحأاولمحيالومهيلعيتلاريغ
ةليضففشقتلانأاذهينعيالو.مهيديأيفامريغًايصع
امعمهعنمبحيسملادصقامنإ.ىوقتيرايتخالارقفلانأو
.ةعرسلابكلذاوممتيلمهنالوجيفلقثالباونوكينأركذ
اممهلنومدقيسمهيلإنوبهذينيذلاسانلانأهتقثلو
امبلسرلابهذينأكلذبدوصقملالعلو.هيلإنوجاتحي
.)سقرميفركُذامك(هذخأيلفًاصعهليذلاف،مهيلعوه
مالكيفرهاظوهامكًاصعالببهذيلفهلسيلنمو
.ىتم

نأحيسملاهبدارأٌلثماذه:هماعطقحتسملعافلا
.هيلإنوجاتحياماوطعُينأباوباثينأمهلبجوتمهتمدخ
.كلذىلعاولصحينأنمدبالف

لَخَدٍةَيْرَقْوَأٍةَنيِدَمُةَّـيَأَو«١١
ْ

اَهيِفْنَماوُصَحْفٱَفاَهوُمُت
َختىَّـتَحَكاَنُهاوُميِقَأَو،ٌّقِحَتْسُم

ْ
»اوُجُر

.اهيفريشبتلليأ:اهومتلخد

.ًافويضهللالسرلوبقلٌدعتسميأ:ٌقحتسم
كلذنعاوصحفينأبجيفقاقحتسالاةمالعدادعتسالاو
.اوناهيالئلمهلوخدلبق

نأىلإهنولخدتيذلاتيبلايفاوثكمايأ:اوميقأ
وذمهلمعنأمهكولسباونيبينأمهيلعف.مكريشبتاولمكت
الو،مهتمدخيفًادئازًابعتسانلااوفلكيالو،ميظعنأش
نومتهيمهنأالو،مهلمدُقامبنيضارريغمهنأاورهظي
.ةيهافرلاب

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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،نيحىلإيأ،ةتقؤمتناكرماوألاهذهنأىفخيالو
فالتخابفلتختيهف،ةصاخلاوحأىضتقملتناكو
مادخىلعميلعتلااذهحورءاقبنمدبالنكلو.لاوحألا
.لاحلكيفليجنإلا

لٱَنوُلُخْدَتَنيِحَو«١٢
ْ
لَسَتْيَب

ِّـ
»ِهْيَلَعاوُم

نأو،ءافطللسرلانوكينأبوجوةيآلاهذهىنعم
تايحتلانمًائيشاولمهيالنأو،ةقادصلاتارامإاورهظي
نأو،سانلابمامتهالااورهظينأو،باحصألانيبةفولأملا

.مهقوقحنمةفاضإلااوبسحي

.هلهأىلعيأ:هيلعاوملستيبلا

لٱَناَكْنِإَف«١٣
ْ
لَفًاّقِحَتْسُمُتْيَب

ْ
،ِهْيَلَعْمُكُمَالَسِتْأَي

لَفًاّقِحَتْسُمْنُكَيَْملْنِإْنِكٰلَو
ْ
»مُكْيَلِإْمُكُمَالَسْعِجْرَي

٣٥:١٣زم

مكتيحتاودرينأتيبلالهأقاقحتساةمالع:ًاقحتسم
.ًافويضمكولبقيو

عفتنيملنإينعي:مكمالسعجريلف..مكمالسيتأيف
اذهنمرهظيو.مَّـلسنمهبعفتناميلستلانمتيبلالهأ
بلاغوهامكىنعمالبًاظافلأتسيلتايحتلاكلتنأ
.هللاهبيجتسييبلقءاعديهلب،ةداعلا

ًاجِراَخاوُجُرْخٱَفْمُكَمَالَكُعَمْسَيَالَوْمُكُلَبْقَيَالْنَمَو«١٤
لٱَكِلٰذْنِم

ْ
لِتْنِمْوَأِتْيَب

ْ
ملٱَك
»ْمُكِلُجْرَأَراَبُغاوُضُفْنٱَو،ِةَنيِدَْ

.١٨:٦و١٣:٥١عأو٥:١٣حن

الو،ًافويضمهلبقيالنميأ:عمسيالومكلبقيال
.مهتلاسرهركيلب،ةعاطلاوةبحملاحوربمهمالكعمسي

دوهيلانيبةعئاشةداعهذه:مكلجرأرابغاوضفناو
نيقحتسمريغنوسجنمهكرتنيذلاربتعيضفانلانإلوقت
مهضرأرابغيفىتح،ءيشيفمهتكراشمديريالو،هترشاعمل
ةيكاطنأيف،كلذلسرلاضعبلعفدقو.هلجربقصاللا
:١٨و١٣:٥١عأ(سوثنروكيفدوهيلاعمجميفو،ةيديسيب

مهنأضفرىلعلب،صاخشأكمهكرتىلعاذهَنبُيملو.)٦
.حيسملامهضفرلدوهيلاهللاضفرىلإٌزمرهلكو.هللالسُر

حلٱ«١٥
ْ

َمْوَيَةَروُمَعَوَموُدَسِضْرَألُنوُكَتَس:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ممًالاَمِتْحٱُرَثْكَأٌةَلاَحِنيِّـدلٱ لِتِلاَّـِ

ْ
ملٱَك

»ِةَنيِدَْ
١١:٢٢،٢٤تم

لهأباقعنمدشأهللالُسُرنوضفرينيذلاباقع
ندمثالثعماتبلقنانيتنيدملانيتاهنإف،ةرومعومودس
)١٩:٢٤و١٨:٢٠كت(اهرشةدايزلمودسلهسيفىرخأ
ةربع،مهباقعدتشاومهرشمُظعنملًالثمباتكلاامهذختاف
مهضفرب(هنوضفرينمنإلثملااذهبحيسملالاقف.مهريغل
مهنأل،ةرومعومودسيفماثآلاعظفأاوبكترانممٌرشأ)هلسر
.نوضفريونوفرعيفهلسروحيسملاوعماسامأ.ةلهجاوناك

سانلاعيمجهيفنادُييذلاريخألامويلايأ:نيدلاموي
.مهرونردقىلعومهلامعأبسح

يفٍمَنَغَكْمُكُلِسْرُأاَنَأاَه«١٦ َءاَمَكُحاوُنوُكَف،ٍباَئِذِطَسَوِ
حلٱَك

ْ
حلٱَكَءاَطَسُبَوِتاَّـَي

ْ
»ِماََم

.٥:١٥فأو١٤:٢٠وك١و١٦:١٩ور

ءدبيفلسرللحئاصن)١٦-٧ةيآلانم(حيسملاهلاقام
مهلاوحأءانثأيفنوفرصتيفيكمهلميلعتو،مهتيلاسرإ
مهلامعألكمعيمالك٤٢-١٦ةيآلانميقبامو.ةرضاحلا
داهطضالانمزمهلاوحأىلإةراشإهيفو،ةايحلالوطةلبقتسملا
.ضرألاىلعحيسملاةمدخةياهندعبالإمهيلعرُثيمليذلا
.هلوأىوسباطخلااذهنماقولوسقرمركذيملو

وهلب،مهسفنأءاقلتنمنوبهذيال:مكلسرأانأ
.مهلسرأ

ملاعلانأهبمهأبنأرمألوأ:بائذطسويفمنغك
منغلاوبائذلانيبةوادعلانإف،عبطلابمهلًاودعنوكيس
هذيمالتههيبشتبو.ةيساقبائذلاوةفيعضمنغلاف.ةيعيبط
.مهيعارهرابتعاب،هيلإةبيرقلامهتقالعومهفعضنلعأمنغلاب
ءايوقأمهلًءادعأنونوكيمهنألبائذلابملاعلالهأهبشدقو
نوكتذإ،يعيبطريغرمأبائذلانيبمنغلاهلاسرإف.ةاسقو
بائذلانممهتاجنفهيلعو.كالهلاوسارتفاللةضرع
.ةيهلإلامهتيلاسرإىلعنيهاربلامظعأنممهيلعمهراصتناو
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.ةاجنللةصاختافصمهلنوكتنأيضتقتةوادعلاهذهو
؛بائذلابمههبشذإمهئادعألًادحاو:تاهيبشتةعبرأركذو
)٣(و،تايحلاب)٢(و،منغلابمههبش)١(:هلسرلةثالثو
ءايعشإهبشمنغلابلسرلاحيسملاهبشامكو.مامحلاب
.)٥٣:٧شإ(كلذبهسفنحيسملا

رطخلااوبنجتيلمهتابجاوبمهدافأ:..تايحلاكءامكح
.ةراهطلاوةعادولاوةمكحلااورهظُينأمهيلعف.مهبطيحملا
ةدشبةروهشمتايحلاةمكحو.تايحلاكةمكحلاركذو
اهولثامينأذيمالتلاىلعبجوف.رطخلانماهسارتحا
رمأو.)٣:١كت(ةليحلاوثبخلابال،سارتحالاكلذب
مدعوةعادولابروهشمهنألمامحلااوهبشينأبهذيمالت
ةئيهبحيسملاةيدومعمتقوسدقلاحورلارهظو.ءاذيإلا
يفتايحلاةمكححيسملارهظأدقو.)٣:١٦تم(مامحلا

)٤٦-٢٢:١٥تم(نييقودصلاونييسيرفلاوةبتكللهباوج
.)٢٦:٦٣،٦٤تم(هتمكاحمتقومامحلاةعادورهظأو

لَسُيَسْمَُّـهنَأل،ِساَّـنلٱَنِماوُرَذْحٱِنِكٰلَو«١٧
ِّـ

َىلِإْمُكَنوُم
يفَو،َسِلاََجم »ْمُكَنوُدِلَْجيْمِهِعِماََجمِ
.٥:٤٠عأو٢١:١٢و١٢:١١ولو١٣:٩رمو٢٤:٩تم

اوعقتالف،بائذلانوهبشينيذلا:سانلانماورذحا
.ةرورضريغبمهيديأيف

.يبمكناميإلاونادتواومكاحُتل:مكنوملسيس

يفذئمويتناكو،ىرغصلاسلاجملايه:سلاجمىلإ
يفربكألاسلجمللاهلكعضختو،دالبلايفةنيدموةيرقلك
ىلعلوقلااذهمتدقو.ًاوضعنيعبسنمفلؤملاميلشروأ
.)٢٦:١١و٢٢:١٩و٥:٤٠و٢٢-٤:٥عأرظنا(ًالعفلسرلا

يفًانايحأنوعمتجيسلاجملاءاضعأناك:مهعماجميف
مهل،ةاضقةثالثعمجملكيفناكو،ةمكاحمللعماجملا

٢٢:١٩عأ(دَلجلاهنمو،صاصقلاضعباوعقوينأناطلس
.)٢٦:١١و

:٢٥ثت(ىسومةعيرشيفدلجلاركُذ:مكنودلجي
،نيعبرأىلعتادلجلاديزتالنأنوناقلاناكو.)٢٣
اولعجو.طلغلانمًافوخ٣٩كلذدعبدوهيلااهلعجو
دلُجكلذىلعو.١٣اهبتابرضلاددعو،ًاثلثمطوسلا
ملفةينامورلاةعيرشلاامأ.)١١:٢٤وك١(تارمسمخسلوب

مكاحملاعماجملاوسلاجملابدوصقملاو.تابرضلاددعنيعت
ذيمالتدهطضتةملظملانورقلايفتناكيتلاةينيدلا
مهريغاوملعينأنيدلامادخةفيظونمناكو.حيسملا
.اهوملعتينأنعاورصقمهنكل،ةمحرلا

َهلًةَداَهَشِيلْجَأْنِمٍكوُلُمَوٍةَالُوَماَمَأَنوُقاَسُتَو«١٨
ُ

ْم
ألِلَو

ُ
»ِمَم

.٢٥:٧،٢٣و٢٤:١٠و١٢:١عأ

حيسمللدهشينأيقيقحلانمؤملاتابجاومظعأنم
ءادعأنيبوداهطضالاتقواميسال،هلاوقألبقهتريسب
.نيفدجم

سلوبفقواملكلذمتو.نامورلاماكحلامه:ةالو
سلوبسويجرسو)٢٥عأ(سوتسفو)٢٤عأ(سكليفمامأ
.)١٨:١٢عأ(نويلاغو)١٣:٧(

سابيرغأسدوريهمامأسلوبفوقوبمتاذهو:كولم
كولملاوةالولابىنكيو.)٢٥:١٢عأ(نورينمامأو)٢٦عأ(
تناعأامًاريثكو.ةيسايسلاماكحألالكنعنيلوؤسملا
هذهمامتو.حيسملاذيمالتىلعةينيدلاةوقلاةيسايسلاةوقلا
نألاحملانمف،لبقتسملابملاعحيسملانأىلعناهربةوبنلا
.كولملامامأليلجلاودايصفقي

اهلبقامكاهولبقاذإمهلةداهشلاكلتنوكت:مهلةداهش
ملنإمهيلعنوكتاهنكلو.)١٣:٧عأ(سلوبسويجرس
ةداهشلاكلتو.)٢٥:٢٥عأ(سكليفىلعتناكامكاولبقي
ءادهشلاتومناكف،اهترئادداهطضالاعسودقو.حيسملاب
.قحللةيوقةداهش

ةراشببزركيو«:هلوقبةوبنلاهذهحيسملاررك:ممأللو
يتأيمث،ممألاعيمجلةداهشةنوكسملالكيفهذهتوكلملا
درواممةداهشلاكلتةيلعافرهظتو.)٢٤:١٣تم(»ىهتنملا

اهكولمواهتالوركذدعبممألاركذو١٨-١:١٢يبليفيف
.ةداهشلاكلتمومعل

اَمِبْوَأَفْيَكاوُّمَتَْهتَالَفْمُكوُمَلْسَأىَتَمَف١٩«١٩،٢٠
يفَنْوَطْعُتْمُكَّـنَأل،َنوُمَّـلَكَتَت لِتِ

ْ
٢٠،ِهِبَنوُمَّـلَكَتَتاَمِةَعاَّـسلٱَك

ملٱُمُتْنَأْمُتْسَلْنَأل
لَكَتُْ

ِّـ
»ْمُكيِفُمَّـلَكَتَييِذَّـلٱُمُكيِبَأُحوُرْلَبَنيِم
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٢١:١٤،١٥و١٢:١١ولو١٣-١٣:١١رمو١:٧رإو٤:١٢رخ
.٤:١٧يت٢و٦:١٠و٤:٨عأو٢٣:٢مص٢و

نأدارأ،مهبطيحيسيذلارطخلابمهأبنأنأدعب
نيحمهنِّـكميصاخماهلإبمهدعوف،ةيزعتلابمهعجشي
قحلانعومهسفنأنعاوبواجينأةمكاحملاىلإنوقاسُي
مهنأل،سأيلانممهظفحيسدعولااذهمهكاردإو.يليجنإلا

عم،كولملامامأمهسفنأنعوقحلانعاوماحينأنوردقيس
نيعأيفاوناكنيذلالسرلابترقوفتةبتركولمللنأ
.ءافعضوءالهجمهسفنأ

املثماذهو،دئازلامهلااوفلكتتاليأ:اومتهتالف
.٦:٢٥،٢٧تميفقبس

ةقيقحبالوةباجإلابولسأباومتهتاليأ:امبوأفيك
سدقلاحورلانأيهاهبمهدعويتلاةنوعملاف،ةبوجألا
.مهتنسلأبملكتيفهلتالآمهذختي

»مهيبأحور«هامسو،سدقلاحورلاوه:مكيبأحور
)٥:١٦تمرظنا(هللانينبلاةلزنمبمهنألو،بآلانمهنأل
،١٥:٢٦انحوييفحاضيإرثكأبسدقلاحورلابحيسملادعوو

سلجممامأانحويوسرطبيفدعولااذهمامتإانيأرو.٢٧
ملو.ةمكحوةعاجشباملكتامهنإف)٤:١٣عأ(نيعبسلا

مدعوألسرلالهجببسبقحلانمًائيشحورلابجحي
اللامعألارفسيفلسرلاةبوجألكتءاجف،مهتحاصف
ىلإبسنننأانلسيلف.هللاحوردنعنملبمهدنعنم
)٢٣:٣عأ(بضغلابةنهكلاسيئرلهباوجيفأطخسلوب
نمهصلختيفةيويندلاةمكحلاهيلإبسنننأالو
ةهجنمنييسيرفلانيبومهنيبفالخلاءاقلإبنييقودصلا
لسرلاسدقلاحورلامهلأامكف.)٢٣:٦عأ(ةمايقلا
يفرشبلكلةداهشهوبتكامبمهمهلأ،لفاحملايفمالكلاب
مويلاسدقلاحورلانأكلذنمجتنتسنالو.نمزلك
دادعتسالاوسردلابنومتهيالنيذلانيرشبملاهاوفأبملكتي
ناكو.لسكلالهألًادعوسيلوهف،ظعوللبجاولا
،ةصاختاقوأيفنيلوألانيرشبملاولسرلاىلعًاروصقم
كلتيف«هلوقو»مكوملسأىتمف«لوقلانمدافتسيامك
.»ةعاسلا

ملٱَىلِإُهاَخَأُخَألٱُمِلْسُيَسَو«٢١
ُموُقَيَو،ُهَدَلَوُبَألٱَو،ِتْوَْ

»ْمَُهنوُلُتْقَيَوِْمهيِدِلاَوَىلَعُدَالْوَألٱ
.خلا٢١:١٦ولو٧:٦،٣٦يم

ناحتمانأمهلدكأ،ةيزعتلاكلتبمهدعوحيسملانأعم
نعنيبرقألاضعبلصفنيىتحًاديدشنوكيسمهناميإ
.ضعب

لاجرلرابجإميلستلب،ةنايخميلستال:ملسُيس
.ةاضقلاوةموكحلا

نمنإقباسلادعولابسحنكلو:هدلوبألاو
.يوامسلابآلاهنيعييضرألابألاهدهطضي

مهنومواقيومهيدلاودالوألاىصعييأ:دالوألاموقي
.ةمواقمدشأ

ةموكحلالاجرلميلستلاةجيتنكلذ:مهنولتقي
ةبحملاليزيينيدلابصعتلانأبيرغلانمو.ةاضقلاو
ةسارشدشألاجرلاوءاسنلالعجيف،نيبرقألانيبةيعيبطلا
فالخباهنأًادجةبيرغةوبنلاهذهودبتو.شوحولانم
.ىصحتالتارملعفلابتمتاهنكل،ةونبلاوةوبألاةعيبط

جلٱَنِمَنيِضَغْبُمَنوُنوُكَتَو«٢٢
ْ

.يِمْسٱِلْجَأْنِمِعيَِم
ملٱَىلِإُِربْصَييِذَّـلٱِنِكٰلَو

»ُصُلَْخياَذٰهَفىَهَتْنُْ
٢٤:١٣تمو١٣:١٣رم

لكنمةمواقملاىقلتسةيحيسملانأرهظيلوقلااذهنم
.دحاورصعيفدحاوبعشنمال،ضرألالكيفسانلا
يرشبلابلقلاداسفداضينيدلااذهنأكلذببسو
ىلإهدعبامولوألانرقلايفةوبنلاهذهتمتو.يعيبطلا
تقدصامكرصعلكيفنييحيسملاىلعتقدصو،نآلا
نيبةوادعلاىقبتنأنمدبالو.رشعينثالالسرلاىلع
.نمزلاةياهنىلإةأرملالسنوةيحلالسن

جتنييذلاضغبللةضرعيأ:عيمجلانمنيضَغبم
.سانلارثكأنمىذألاهنع

يبنودانتمكنألو،يبمكداحتاليأ:يمسالجأنم
وي(كلملاونهاكلاوديحولاطيسولاومكهلإينأبنودهشتو
١٥:١٨،١٩(.

ءادعألاةمواقمنأكلذنمجتنتسن:ربصييذلا
دارملاو.ةاجنلااهتياهننأو،مهلكمهتيمتالنييحيسملل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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،ًايبلقناميإلابكسمتلاعم،داهطضالالامتحاانهربصلاب
.داهطضالاببسوهيذلاينلعلافارتعالاو

امك(ميلشروأبارخدنعداهطضالاةياهنيأ:ىَهتنملا
.ًةيناثحيسملاءيجموأ،ةايحلاةياهنوأ،)يتآلاددعلايف

يفنييحيسملاةاجنكتوملانموجنييأ:صُلخي
ةاجنلاوجنيهنأوأ.)١٨-٢٤:١٥تم(ميلشروأبارخ
.حيسملالجأنمًالتقتامنإةيدبألا

يفْمُكوُدَرَطىَتَمَو«٢٣ ملٱِهِذٰهِ
.ىَرْخُألٱَىلِإاوُبُرْهٱَفِةَنيِدَْ

حلٱِّـينِإَف
ْ

ُنْبٱَِيتْأَيىَّـتَحَليِئاَْرسِإَنُدُمَنوُلِّـمَكُتَالْمُكَلُلوُقَأَّـَق
»ِناَسْنِإلٱ

.١٦:٢٨تمو١٤:٦و٩:٢٥عأو١٢:١٥و٢:١٣تم

يفتايحلاةمكحاولمعتسينأبانههذيمالتحيسملارمأ
مهسفنأنوضرعيالف،رطخلااورذحينأب،تاقيضلاكلتلثم
لب،ةدئافالبتوملاثيحاوثكميالنأو،رارطضاريغلهل
.لبقتسملايفهتمدخباهوفرصيلةزيزعمهتايحاوبسحينأ
اولمعتسينأرصعلكيفهذيمالتلكلذبحيسملاحابأو
ررضالباوردقاملكرطخلانممهتايحذاقنإيفةمكحلا
.قحلل

،مثإوٌنبُجدسجلاةحاردرجملداهطضالانمبرهلاف
نماهعفنوةسينكلاةمدخلةايحلاىلعةظفاحملانكل
مالكلااذهىنعمحيسملاَّـنيبدقو.ةيحيسملاتابجاولا
املسرلاَّـنيبو)١٠:٣٩و٨:٥٩ويو٣٠-٤:٢٧ول(هلعفب
.)١١:١٩و٨:١،٤عأ(ًاضيأمهلعفبهنمهومهف

ندملاكلتنأكلذبدارأ:ليئارسإندمنولمكتال
امنولزتعيمهو،عباتتلاباهلهأاورشبينألةيفاكةريثكتناك
ىتحاهيفمهميلعتنمنوغرفيالمهنأو.داهطضالانماهيف
.هتوكلمسسؤيورطخلاعفرُي

ىلإةماعةراشإاذهنأضعبلاىأر:ناسنإلانبايتأي
اهنأرخآلاضعبلايأرو،اهتمدخمهمامتإبمهتيلاسرإةياهن
ةلازإوميلشروأكالهإبةمقنللحيسملاءيجمىلإةراشإ
مالكنمةنسنيثالثدعبكلذمتو.ةيوسوملاسوقطلا
ىلعةوالعءايبنألاأبنتو.حصألايأرلاوهو،اذهحيسملا

ناكف)٧:١٣اد(دجملاوةوقلابرخآءيجمبًاعضاوتمهئيجم

نايتإلاكلذىلإرومألاضعبيفًازمرميلشروأبارخلهنايتإ
.ميظعلا

لِّـتلٱَسْيَل٢٤«٢٤،٢٥
ْ

ملٱَنِمَلَضْفَأُذيِم
لَعُْ

ِّـ
لٱَالَوِ،م

ْ
ُدْبَع

لِّـتلٱيِفْكَي٢٥.ِهِدِّـيَسْنِمَلَضْفَأ
ْ

لَعُمَكَنوُكَيْنَأَذيِم
ِّـ

،ِهِم
لٱَو
ْ

لٱَّـبَراوُبَّـقَلْدَقاوُناَكْنِإ.ِهِدِّـيَسَكَدْبَع
ْ
ْمَكَف،َلوُبَزَلْعَبِتْيَب

حلٱِب
ْ

»ِهِتْيَبَلْهَأِّـيَِر
٣:٢٢رمو١٢:٢٤تمو١٥:٢٠و١٣:١٦ويو٦:٤٠ول
.٨:٤٨،٥٢ويو١١:١٥ولو

هجوينأحصيحاحصألارخآىلإانهنمحيسملامالك
.نامزلاةياهنىلإحيسملاذيمالتلكىلإ

اذهنأحجرألا:..ملعملانملضفأذيملتلاسيل
ول(ةفلتخمدصاقملًارارمحيسملاهلمعتساف،ًالثمناكمالكلا
اوبجعتال:انهمهللاقهنأكو.)١٥:٢٠و١٣:١٦ويو٦:٤
اهومتلمتحانإمكنأل،مكيلعرورشلانايتإبيتاوبننم
لكيفنوركذيذإ،مهتيزعتكلذبدصقو.يتاوطخمتعبَّـتا

تارييعتوتاقشملةضْرُعنونوكيالف،هؤاكرشمهنأمهتاقيض
.مهلجألوهلمتحااممرثكأ

١١:١٥ولو١٢:٢٤تم(نيطايشلاسيئريأ:لوبزلعب
ُهظفلو)١:٢لم٢(نيينورقعلاهلإمساوهو)٨:٤٨ويو
كلذكهوُّمسو،بابذلاهلإيأ»بوبزلعب«يلصألا
هباوُّمسدوهيلانكلو.بابذلاةرثكنممهيقيهنأمهداقتعال
هبحيسملااومسو.هتناهإلماللابءابلااولَّـدبو،ناطيشلا
هتقالعىلإنيددعلانيذهيفحيسملاراشأو.هونيهيل
٥:١تم(ذيملتلابملعملاةقالع)١(:رومأةثالثبهذيمالتب
:١٣وي(دبعلابديسلاةقالع)٢(و)٦:٢٠ولو٢٣:٧،٨و

ولو٢٩-٢٦:٢٦تم(هتيبلهأبتيبلابرةقالع)٣(و)١٣
٢٤:٣٠(.

َالَو،َنَلْعَتْسُيْنَلٌموُتْكَمَسْيَلْنَأل.ْمُهوُفاََختَالَف«٢٦
»َفَرْعُيْنَلٌّيِفَخ
.خلا١٢:٢و٨:١٧ولو٢٢:رم

نألوألا:مهفوخةلازإلبابسأةدعانهحيسملاركذ
فوسكوأرمقلافوسخك،نيحىلإرارشألاراصتنا
نأنكميالف.ليلقدعبرونلاهيلينأدبال،سمشلا

.ًاليوطًانامزَّـقحلاةبذاكلامهاواكشوأمهئادعأُةميمنيفخت

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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مارتحالااولانينأدبالاومُّهتاواونيهُأامهمقحلاباحصأف
هتناهإوهراعيفحيسملاءاكرشلكو.كلذدعبةئربتلاو
ىرشبانهحيسملالوقو.هترصندجميفهعمنوكرتشي
.رارشأللراذنإوراربألل

هذهيفهلهأقدصوقحلانلعتسيدق:نلعتسُي
برلاموييفنالعإلالكنلعينأنمدبالنكلو.ضرألا
ايافخرينيسيذلابرلايتأيىتح«لوقلاليلدبميظعلا
نمدحاولكلحدملانوكيذئنيحو.بولقلاءارآرهظيو
يفةيهلإلاةيانعلاهيرجتدقنالعتسالااذهو)٤:٥وك١(»هللا
.تاذلابنيدلاموييفهيرجيهللانكلو،ايندلاهذه

ةداهشببوجحمقحيذربوأ،روتسمٌقحيأ:ٌّيفخ
وي١و٣:٣وك(اهتيدأتبجتةداهشمتكوأفيرحتوأروز
٣:٢(.

ذئنيحفانتايححيسملارهظُأىتم«ليقامك:فرعي
جرُخي«لوقلاو)٣:٤وك(»دجملايفهعمًاضيأمتنأنورهظُت
.)٣٧:٦زم(»ةريهظلالثمكقحوكربرونلالثم

يفْمُكَلُهُلوُقَأيِذَّـلٱ«٢٧ لُّظلٱِ
ْ

يفُهوُلوُقِةَم يِذَّـلٱَو،ِروُّنلٱِ
يفُهَنوُعَمْسَت »ِحوُطُّسلٱَىلَعِهِباوُداَنِنُذُألٱِ

،قحلاراشتنالةطساونوكتذيمالتللملاعلاةمواقم
اوعتمتيلمهسفنألهنوفخيًازنكسيلمهلحيسملامهملعيذلاف
.يقالخألامالظلاددبيلرشنيرونوهلب،هب

هبدارُي،لثملاىرجمٍراجمالك:نذألايف..ةملظلايف
ًارسناكحيسملامالكنأدوصقملاسيلو.ةيرسلاتابطاخملا
اميفهروهظةوقىلإةبسنلابكلذكهاعدنكل،لسرلل
.دعب

نإ.لماكلاراهظإلايأ:حوطسلاىلع..رونلايف
يفناكمىلإناكمنمنورفاسممهوذيمالتلاحيسملاميلعت
مهيلعًارصاقسيل،تيبلايفنوعمتجممهوأ،ليلجلا
يلاوتىلعمهدعبنمومههورذبيللب،مهبولقيفهوظفحيل
ىرشبحيسملاليجنإف.رامثلابضرألائلتمتىتحةنمزألا
سلاجملايفمهفوقوونيرشبملاداهطضاو،ضرألاممألكل
ةادانملاوقحلانالعإلطئاسولامظعأنمةالولاومكاحملامامأ
.ليجنإلاكلذب

ةراشبلاهيفنلعُتيذلاتقولانأةيآلاهذهنمرهظيو
هتومدعبالإيتأيالو،دعبءاجدقنكيملنالعإلالك
بولقنإف.نيسمخلامويسدقلاحورلالولحوهتمايقو
ملهسفنميلعتلانأو.هلوبقلةدعتسمذئموينكتملسانلا
دق«بيلصلاىلعوهوحيسملالاقنأدعبالإلمكي
لزتعاو،نامتكلاضعبذئمويهرمأحيسملامتكو.»لمكأ
،هنعمغرلابًاكلمهولعجيوهوذخأينأنمًافوخدوهيلا
.دالبلايفةنتفلاجييهتبهنومهتينامورلانأنمةيشخو

جلٱَنوُلُتْقَيَنيِذَّـلٱَنِماوُفاََختَالَو«٢٨
ْ

َالَسْفَّـنلٱَّـنِكٰلَوَدََس
حلٱِباوُفاَخْلَب،اَهوُلُتْقَيْنَأَنوُرِدْقَي

ْ
ْنَأُرِدْقَييِذَّـلٱَنِمِّـيَِر

جلٱَوَسْفَّـنلٱَكِلُْهي
ْ

يفاَمِهْيَلِكَدََس »مَّـنَهَجِ
.٣:١٤طب١و١٢:٤ولو٨:١٢،١٣شإ

ةاسقلامهئادعأنمذيمالتلافوخيفنليناثلاببسلا
غلبتالوطقفدسجلاىلععقتمهئاذيإةوقنأوهرارشألا
.دسجلاعمتومتالسفنلانأىلعلديكلذو.سفنلا

وهرداقلااذه:كلهينأردقييذلانميرحلاباوفاخ
نوكيف،هللاانظغأقحلاانيفخأفسانلانمانفخاذإف.هللا
لمهأوهرمأفلاخنمف.سانلابضغنممظعأهبضغ
ًافوخهدسجوهسفنىلعبلجسانلانمًافوخهتابجاو
.مظعأ

الإناسنإلاىذألةوقال:امهيلكدسجلاوسفنلا
،مالآلاضعبهيلعبلجيوتاذللاضعبهمرحينأبدسجلا
ىلعةوقهللانكلو.ةيضرألاةايحلاءاهتنابةوقلاكلتيهتنتو
.رانلامنهجيفامهكلهينأبدبألاىلإدسجلاوسفنلا

)٥:٢٢ىتملانحرشرظنا(باذعلالحميه:منهجيف

لَفِبِناَعاَبُيِناَروُفْصُعَسْيَلَأ«٢٩
ْ

َالاَمُهْنِمٌدِحاَوَو؟ٍس
»؟ْمُكيِبَأِنوُدِبِضْرَألٱَىلَعُطُقْسَي

ىشخننأبجيامكهتيانعوهللاةبحميفقثننأبجي
مامتإيفرطخلافوخيفنلثلاثلاببسلاوهاذهو.هبضغ
ةروصقمهذيمالتءادعأةوقنأركذحيسملانإف.انتابجاو
داسجألاكلتنأانهركذو،)٢٨ةيآمهداسجأىذأىلع
.هللاةسارحيفيه

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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،رانيدلارشُعسلفلا:ٍسلفبناعابيناروفصع
.مويلايفلماعرجأرانيدلاو

.ةميقلاليلقتلامهنمدحاولاركذ:امهنمدحاوو

نودبطقسينأنكميال:ضرألاىلعطقسيال
.دارأاذإطقسيهنكلو،هنذإوهتفرعم

اهنأو،ذيمالتللهتبحمىلإًابأهللاةيمستبراشأ:مكيبأ
لكريفاصعلابينتعييذلاناكاذإو.هدالوألبألاةبحمك
هللاناكنإف.مهفوخلرربمىقبيالف،مهلًابأةيانعلاكلت
ينتعييرحلابمكف،ريفاصعلاكةميقهلسيلامبينتعي
ينتعييرحلابمكفسانلالكبينتعيناكاذإو!سانلاب
.هدالوأةلزنمبمهنمب

»ٌةاَصُْحماَهُعيَِمجْمُكِسوُؤُرُروُعُشىَّـتَحَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٣٠
.٢٧:٣٤عأو٢١:١٨ولو١٤:١١مص٢و١٤:٤٥مص١

ةيانعلاولماكلاملعلاهبداري،لثملاىرجمٍراجمالكاذه
هللاملعىلعلديامةغللاظافلأيفسيلو.ةلماشلا
روعشنإف.تاملكلاهذهتلداممرثكأهتيامحوهتيانعو
نكل.اهئاصحإبطقدحأمتهيملىتحةميقلاةليلقسأرلا
ينتعيوهف.اهاصحأهنأىتحدحلااذهىلإةلماشهللاةيانع
ةميقالهارنيذلاف.انرومأنمةيانعلاقحتسيهنظنالامب
ةاصحمانسوؤرروعشتناكنإو.نأشوذهللادنعوههل
.كلذكانتادهنتوانعاجوأوانعومدنوكتنأدبالف

»ٍَةريِثَكَريِفاَصَعْنِمُلَضْفَأْمُتْنَأ.اوُفاََختَالَف«٣١

،ريفاصعلابهللاىنتعانإف،قباسلاددعلاةصالخاذه
.هدالوأمهنيذلاحيسملالسربينتعييرحلابمكف

اَنَأُِفَرتْعَأِساَّـنلٱَماَّـدُقِيبُِفَرتْعَيْنَمُّلُكَف«٣٢،٣٣
يفيِذَّـلٱِيبَأَماَّـدُقِهِبًاضْيَأ ِينُرِكْنُيْنَمْنِكٰلَو،ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفيِذَّـلٱِيبَأَماَّـدُقًاضْيَأاَنَأُهُرِكْنُأِساَّـنلٱَماَّـدُق »تاَواَمَّـسلٱِ
٩:٢٦ولو٨:٣٨رمو٣:٥ؤرو١٠:٩،١٠ورو١٢:٨ول
.٢:١٢يت٢و

فوخنمهذيمالترثأتمدعلعبارلاببسلاانهدروأ
هلمهتنامأىلعةفقوتملبقتسملايفمهلهللاةلماعمف.سانلا

.رضاحلايف

.ءانثتساالبدحألكيأ:نملك

لوقلابهملعموهديسحيسملاينأبرقُييأ:يبفرتعي
الو.يايإهعابتإبورارقإلااذهبقيليالاملككرتيو،لعفلاو
فارتعالاو.نلعلايفنكتملامدحأةمدخحيسملاربتعي
انلامعألكيفرثؤيف،داقتعالابفارتعالانملمشأحيسملاب
.ةايحلاةدم

ينأويذيملتهنأبفرتعأيأ:هبًاضيأانأفرتعأ
.تارسملاةيدبأتعمجةريصقلاةملكلاهذهف.هتيدف

يفلاقاملثمف.ريخألامويلايفوأءامسلايف:يبأمادق
رركو.راكنإلارمأيفلاقفارتعالانأشيف٣٢ددع
،لوقلابنوكيدقحيسملاراكنإف.حاضيإلاةدايزلبولسألا
،هتوعدبقيليالاميحيسملابكترينأبلعفلابنوكيدقو
.ملكتينأبجينيحهتوكسبنوكيدقو

نمىصُحيالامتعمجةريصقلاةرابعلاهذه:هركنأ
هاوعدعفرينأعيطتسيالحيسملاهركنأنمف.ءاقشلاعاونأ
.لدعلاهنعوفعيالةمحرلاهتضفرنمنأل،بآلاىلإ

لُألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال«٣٤
ْ

اَم.ِضْرَألٱَىلَعًامَالَسَيِق
لُألُتْئِج

ْ
»ًافْيَسْلَبًامَالَسَيِق

٥٣-١٢:٤٩ول

،اهثودحنوبرغتسيًةفدصتسيلذيمالتللملاعلاةمواقم
.اهوعقوتينأبجيقحلاراشتنالةيرورضجئاتنيهلب

ةحاراورظتنتاليأ:ًامالسيقلأتئجينإاونظتال
اوعقوتتالو،داهجلاوبعتلانمهيفدبالٍتقويفًامالسو
سيئرناكحيسملانكلو.هرمألوأيفةلماكلاليجنإلارامثأ
.هئيجمنمملاعلامالساوعقوتينأهذيمالتلقحيف،مالسلا
نيبمالسلابَّـرشبليجنإلانألًاريخأةجيتنلاهذهنمَّـدبالو
مالسبو،)٢:١٤ولو١١:٦و٩:٦شإ(ضرألاوءامسلا
ةيقيقحلاليجنإلاجئاتنهذهو.سانلانيبمالسلابو،ريمضلا
ًابورحةرضاحلاهجئاتننكلو،ًاريخأاهنمدباليتلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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سانلانايصعكلذةلعو.براقألافالتخاوتاوادعو
.قحللمهتمواقموهللاىلع

نأنمدبالو،برحلانعةيانكانهفيسلا:ًافيس
اهكلمىلعةيصاعلاةكلمملايفَمالسلاُبرحلاقبست
هلامعألكوناطيشلابراحييكلىتأحيسملاو.يعرشلا
مينرتيفءاجيذلامالسلاامأ.)٦:١٢يت١و٦:١١،١٢فأ(
نيبمالسلاسيلهبدوصقملافحيسملاداليممويةكئالملا
كلذو.هيراتخموهللانيبمالسلالب،ريرشلاملاعلاوحيسملا
امإو،رسُفامكناطيشلاىلعحيسملافيسامإفيسلا

.هبنينمؤملاىلعوهيلعحيسملاءادعأنمداهطضالافيس
لطابلامواقيقحلامادامضرألانمحربيالفيسلااذهو
.قحلامواقيلطابلاو

َّـدِضَةَنْبٱلٱَو،ِهيِبَأَّـدِضَناَسْنِإلٱَقِّـرَفُألُتْئِجِّـينِإَف«٣٥

لٱَو،اَهِّـمُأ
ْ

هتاََمحَّـدِضَةَّـنَك »اَِ
٧:٦يم

-٧:٢وييفهمامتإنيبدقو٧:٦يمنمسبتقماذه
هنيدف.ًافيسيقليلءاجحيسملانأىلعةلثمألانموهو٥
نعمهضعبلاصفناوبراقألافالتخالةلعنوكيامًاريثك
ضعبلاهضفروحيسملاةلئاعلادارفأضعبلبقاذإو.ضعب
مث،ضغبلامث،ماصخلاًالوأعقينأدبالف،رخآلا
ةراسخاوعقوتينأنمدبالمهنأحيسملامهأبنأف.لاصفنالا

ةلئاعلامالسنورسخيف.همسالجألمهئاقدصأةبحم
.حيسملابهللامالساوحبريل

»ِهِتْيَبُلْهَأِناَسْنِإلٱُءاَدْعَأَو«٣٦
.١٣:١٨ويو٥٥:١٢،١٣و٤١:٩زم

رابتخاتبثأدقو.معأهنأالإقباسلاددعلاكددعلااذه
.نآلاىلإضرألاىلعحيسملاناكذنمهقدصنييحيسملا

.ةنامألابحيسملاعبتييذلاناسنإلايأ:ناسنإلاءادعأ

ْنَمَو،يِنُّقِحَتْسَيَالَفيِّـنِمَرَثْكَأًاّمُأْوَأًابَأَّـبَحَأْنَم«٣٧
»يِنُّقِحَتْسَيَالَفيِّـنِمَرَثْكَأًةَنْبٱِوَأًانْبٱَّـبَحَأ
.١٤:٢٦،٢٧ول

نيبفالتخالاببسحيسملابناميإلانوكيامًاريثك
عابِّـتاوهبراقأكرتامإراتخينأىلإناسنإلارطضيف،براقألا
هلناحتماكلذيفو.حيسملاكرتوهبراقأعابتإامإو،حيسملا
.ًايقيقحًانمؤمناكنإهبنيبتي

ىتحدالوألاونيدلاولاهللاقلخ:ًامأوأًابأبحأنم
ًاضرففلاخيملنإبجاوضرفكلذو،ًاضعبمهضعببحي
هيدلاوناسنإلاكرتينأبراجتلابعصأنمف.هنممظعأ
.هيلعرطُفاممواقيكلذبهنأل،حيسملالجألهدالوأوأ
فقوتيالنأناسنإلاىلعبجوكلذلثمثدحاذإنكلو
،ناسنإلكنمرثكأحيسملابُحينأبجيف.رايتخالايف
هنألفحيسملاليضفتببسامأ.ًائيشهتبحمبسحتالفالإو
.هلإ

بآلامادقهبفرتعأنأقحتسياليأ:ينقحتسيال
،حيسملاقحتسيدحأالهنأقحلاو.هبفرتعأالكلذلو
سانلامادقهبفرتعينمبفرتعينأىلإلزانتيوههنكل
،هلةكربوفرشلضفأناسنإلابحيسملافارتعاف.هعبتيو
راعمظعأحيسملاراكنإو.تاقيضلالكنعباوثريخو
.ةراسخرشأو

»يِنُّقِحَتْسَيَالَفيِنُعَبْتَيَوُهَبيِلَصُذُخْأَيَالْنَمَو«٣٨
:١٤و٩:٢٣،٢٤ولو٨:٣٤،٣٥رمو١٦:٢٤،٢٥تم

٢٧.

هيلعموكحملانومزلينامورلاناك:هبيلصذخأي
راصكلذنمو.باقعلالحمىلإهبيلصلمحينأبلصلاب

حيسملاملكتو.مالآلاويزخلالمحنعةيانكبيلصلالمح
ناكمىلإبهاذهنأو،ًابلصتوملابهيلعمكُحهنأكانه
.هبيلصًالماحهءاروريسيهذيمالتنمدحاولكو،باقعلا
هنأل،هلمحدرجمنملضفأحيسمللًاماركإبيلصلاذخأو
رايتخاوملعنع،توملاىتحملألاورطخللضُّرعتلاينعي
تومدعببيلصلالمحىنعمراصو.)١٠-٣:٨يف(
.مالآلاوةناهإلايفحيسمللةكراشمًابولصمحيسملا

،مالآلاقيرطيفهذيمالتحيسملاقبس:ينعبتيو
.قيرطلاكلتيفحيسملاراثآلٌءافتقابئاصملالامتحاف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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.٣٧ددعحرشرظنا:ينقحتسيال

ْنِمُهَتاَيَحَعاَضَأْنَمَو،اَهُعيِضُيُهَتاَيَحَدَجَوْنَم«٣٩
»اَهُِدَجيِيلْجَأ
١٢:٢٥وي

ةينمزىلوألاف،سفنلاةايحودسجلاةايح:ناينعمةايحلل
ركنييذلاو.ءامسلايفةيدبأىرخألاو،ضرألاىلع
ةايحيأ(ةيوامسلاةايحلاعيضيةيضرألاةايحلادجيلحيسملا
ةايححبريحيسملالجألةيويندلاةايحلارسخييذلاو،)هسفن
نكلو،براقألاةبحمنمىوقأةايحلاةبحمو.ةدلاخلاسفنلا

.امهيتلكىلعلَّـضفتنأبجيحيسملاةبحم

يأ(راحتنالاىلعانثحتةيآلاهذهنأضعبلامهوتامبرو
ىندألاريخلالذبينعتاهنأقحلاو)هسفنناسنإلالتق
عطقوىنميلانيعلاعلقك،يدبألاىمسألاريخلابينمزلا
نيمثزيزعكرتلةلثمأاهلكو.)٥:٢٩،٣٠تم(ىنميلاديلا
ىلعليحتسيف.لبقتسملايفهنمنمثأوزعأوهامحبرل
اهلويمواهتاوهشلكبةيعيبطلاةايحلايفىقبينأناسنإلا
يفةسادقلاوةبحملاةايحىلعكلذعملصحيويهامك
نأنكميالهنأل،امهنمةدحاولاكرتينأدبالف.ءامسلا
بجيف.ًاعمةديدجلاوةقيتعلانيتعيبطلابهللاتوكلمثري
نأهللاعمةسدقملاةايحلاأدتباوقوفنمدلُويذلاىلع
حبرةيضرألاةايحلاةراسخءازجف.ةيطخلاوملاعللتومي

.ءامسلايفليزج

يفانل.هسفنلذبينأةرورضلادنعحمسيأ:عاضأ
يفو.براقألازعأىلعحيسملاليضفتبوجو٣٧ددعلا
ددعلايفو.تيصلاوةحارلاىلعهليضفتبوجو٣٨ددعلا

.اهسفنةايحلاىلعهليضفتبوجو٣٩

يِذَّـلٱُلَبْقَييِنُلَبْقَيْنَمَو،يِنُلَبْقَيْمُكُلَبْقَيْنَم«٤٠
»يِنَلَسْرَأ

لغو١٣:٢٠و١٢:٤٤ويو١٠:١٦و٩:٤٨ولو١٨:٥تم
٤:١٤.

بئاصملانمهذيمالتقحليامحيسملاركذنأدعب
مهماركإنأو،ءيشلكيفمهكراشيهنأركذنأبمهازع
مهمدخيومهمركينميزاجيهنأو،هتمدخمهتمدخوهماركإ
.هسفنحيسملامدخيومركينمك

،قحمكتلاسرنأو،يلسُرمكنأرابتعاب:مكلبقينم
.مكيلإنسحيومكمركيومكببحريف

لوبقو.يلركُذاملكلعفهنأكىزاُجييأ:ينلبقي
،اهلسرأيذلالوبقكةلاسرلالوبقو،هتلاسرلوبقكلوسرلا
.كلملاكلذلةناهإهتناهإو،هكلملماركإريفسلاماركإنأامك
ليجنإلابمهتادانميفذيمالتلاهعيجشتمالكلااذهةياغو
.نوضفرينيحمهتيزعتو

ُلَبْقَيْنَمَو،ُذُخْأَيٍّيِبَنَرْجَأَفٍّيِبَنِمْسٱِبًاّيِبَنُلَبْقَيْنَم«٤١
.»ُذُخْأَيٍّراَبَرْجَأَفٍّراَبِمْسٱِبًاّراَب
.خلا٤:٨لم٢و١٨:٤وخلا١٧:١٠لم١

هلوبقسيليبنمسابيبنلالوبق:ًايبنلبقينم
هتَّـوبنىلإءاغصإلاعميبنهنألهلوبقلب،صخشدرجمك
نمو.هللالوسرهنأرابتعابهلماركإلالكراهظإو،اهتعاطو
.ةباثإلامويباوثلايفيبنلاكراشيكلذلعف

هلوبقو.قحلابيحيسملاانهرابلابدارملا:ًارابلبقينم
هكراشينأقحتسيف،فدهلاوروعشلايفهعمةكرشلارهظُي
هنأنهربيهلهأوربللهَّـبحهلامعأبيذلاف.ءازجلايفًاريخأ
.تاكربلانمهيفاملكوربلاتوكلميفةكرشللٌلهأ

ْطَقَفٍدِراَبٍءاَمَسْأَكِراَغِّـصلٱِءَالُؤٰهَدَحَأىَقَسْنَمَو«٤٢
لِتِمْسٱِب

ْ
حلٱَف،ٍذيِم

ْ
»ُهَرْجَأُعيِضُيَالُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَّـَق

.٦:١٠بعو٩:٤١رمو٢٥:٤٠و١٨:٥،٦تم

ةراشإًاراغصمهامسو،هذيمالتمهبدارأ:راغصلاءالؤه
ةوقىلإةبسنلابمهفعضىلإو،مهسفنأنويعيفمهعضاوتىلإ
يفكلذكاوناكمهسفنأنويعيفًاراغصاوناكامكو.مهئادعأ
ءاينغألارابكلاالإنومرتحيالنيذلا،ملاعلالهأنويع
دارأحيسملانألمتحيو.ءايوقألاوءاملعلاوءافرشلاو
.هذيمالتنيب»ًارابتعاوةفرعملقألا«راغصلاب

ىنكيف،ناسنإلاتاشعنمصخرأءاملا:درابءامسأك
هميدقتضفرو.هريغلناسنإلااهمدقيةبهرغصأنعهب
.يناسنإريغلمعوشُّحوتناشطعل

.هذيملتهنأوحيسمللهنأرابتعابيأ:ذيملتمساب
،يحيسمهنأرابتعابٍدحألديهزلافورعملااذهعنصييذلاف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا

١٠٨
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فورعملاكلذعنصهنأكنوكي،حيسمللهتبحمراهظإلو
.كلذكهيلعىزاُجيوهسفنحيسملل

وأاهربكىلعةيدهلاةميقفقوتتال:هرجأعيضيال
يحيسملاىلعبجيف.هتلاحويدهُملادصقىلعلب،اهرغص
:٢١ول(رجألاذخأنمسأييالنأًافيعضوًاريقفناكامهم
هللااهحنميةبهلبةيقيقحةرجأسيلرجألاكلذو.)٤-١
.هايإ

رشعيداحلاحاحصألا

َفََرصْنٱ،ََرشَعْيَنْثٱلٱِهِذيِمَالَتِلُهَرْمَأُعوُسَيَلَمْكَأاَّـَملَو«١
لَعُيِلَكاَنُهْنِم

ِّـ
يفَزِرْكَيَوَم هنُدُمِ »ِْمِ

.١٠حاحصأيفهثيدحيأ:هرمأعوسيلمكأاملو

رهظينكلو،فرصنانيأنمركذيمل:كانهنمفرصنا
.ريشبتلللوجيوهوكلذبمهبطاخهنأ٩:٣٥ىتمنم

ملف،ديدجلاتوكلملارابخأبيدانيليأ:زركيوملعيل
.هسفنبريشبتلانعًالوسررشعينثالاهنييعتهفقوي

.ةنيرقلاهيلعلدتامك،ليلجلاندميأ:مهندميف

يفَعِمَساَّـمَلَفاَّـنَحوُياَّـمَأ«٢ ملٱِلاَمْعَأِبِنْجِّـسلٱِ
ِ،حيِسَْ

»ِهِذيِمَالَتْنِمِْنيَنْثٱَلَسْرَأ
٣٥-٧:١٨ولو١٤:٣تم

،حيسملابنادمعملاةقالعحاحصألااذهيفىتمحضوأ
نمزلايفةقالعالو.٤:١٢ىتميفكلذلراشأدقناكو
نمنينثاانحويلاسرإنمانهءاجامو٤:١٢ىتمنيب
ىتميفءاجاملبقناكلاسرإلااذهنأحجرألاو،هذيمالت
٤:١٢.

.)٧:١٨ول(هذيمالتنم:عمس

اذهنإسوفيسوييدوهيلاخرؤملالاق:نجسلايف
،طولرحبقرشةيريبيفسوريخامةعلقيفناكنجسلا
ىلإىتمراشأو.نآلاىلإةيقابةعلقلاكلتراثآلازتالو

١٤:٣ىتميفركذو٤:١٢ىتميفاذهلبقانحوينجس
.هتومةيفيكوهنجسببس

:١٠وي(حيسملاهنأنيبيلهتازجعمبيأ:حيسملالامعأب
.)١٥:٢٤و١٤:١١و٣٨

نأاوبأو،مهملعمهنوربتعيانحويعابتأَّـرمتسا:هذيمالت
حيسمللانحويةداهشنممغرلاب،هنممظعأحيسملااوربتعي
رثكأنظو)٣٠-٣:٢٥و١:٢٠ويو٩:١٤و٣:١١،١٤تم(
كوكشليزيلنيذيملتلانيذهلسرأانحوينأنيرسفملا
مهئاقلبكلذو،هتداهشدعبمهيفتيقبيتلاهذيمالتلك
لسرأهلعلو.هتازجعمةدهاشموهمالكعامسوحيسملل
سفنوهليلجلايفرهظيذلايبنلانأققحتيلنيذيملتلا
ثحينأدصقهلعلوأ.ندرألايفهدمعيذلاصخشلا
نممهررحيليئارسإًاينمزًاكلمهسفنرهظينأىلعحيسملا
.كلذيفهئطبنمبجعتو،عقوتيناكامكنامورلاةيدوبع
يفًاليلقفعضحيسملايفانحويناميإنأمهضعبنظو
كلسهنألو،ةدملاكلتلكهكرتحيسملانأل،هنجسءانثأ
حيسملانأانحويعقوتيتلاقيرطلانعفلتخيًاقيرط
ضعبيرتعيدقو.كلذيفكشلاضعبهارتعاف،اهكلسي
يفحيسملاتوكلممدقتؤطابتببسبهلثمكشلانييحيسملا
.ملاعلا

»؟َرَخآُرِظَتْنَنْمَأِيتآلٱَوُهَتْنَأ«:ُهَلَلاَقَو«٣
.٦:١٤ويو٩:٢٤ادو٢٤:١٧دعو٤٩:١٠كت

لكيفعئاشلسرمزاجموهو.هيلوسرةطساوب:لاقو
.تاغللا

يفو.ةريثكنورقذنمهئيجمرظتنايذلاحيسملايأ:يتآلا
ىلعراظتنالاكلذينُبو،حيسملاىلإريشيدوهيلاحالطصا
٥-١١:١و٦-٩:١شإو٤٩:١٠كت(ميدقلادهعلاتاوبن
.)٢٧-٩:٢٤ادوهلك٥٣صو٦-٣٥:٤و

هيفققحتتلكريغنايتإعقوتنيأ:رخآرظتننوأ
هللاةمدخليبسيفدهجلالكانحويلذبدقل؟تاوبنلا
عفنلانمكلذيفءيشالو،هذيمالتةدافإوهتفيظوةسراممو
.هنجسنمهذقنيملحيسملانأل،هلصاخلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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ِناَعَمْسَتاَمِباَّـنَحوُيَاِربْخَأَواَبَهْذٱ«:ُعوُسَياَمَُهباَجَأَف«٤
»ِناَرُظْنَتَو

ىلعرصتقالب،الوأمعنهلوقبانحويحيسملابواجيمل
يهيتلاةيسحلانيهاربلاىلإهذيمالتراكفأوهراكفأهيجوت
هلوقك،هسفنىلإحيسملااهبسنيتلاتاوبنللًامامتإ،هتازجعم
مصلاناذآو،يمعلانويعحتفتتذئنيح«ءايعشإناسلب
»سرخألاناسلمنرتيو،ليإلاكجرعألازفقيٍذئنيح.حتفتت
.٦١ءايعشإيفءاجامكلذلثمو)٣٥:٥شإ(

الو،لمعلالثمانعنقيءيشالف،باوجلالضفأاذهو
.هتافرصتوناسنإلاةريسنمىلعأٍتوصبملكتيءيش
يذلاحلاصلاريثأتلاانمالكلنوكيالاذامل:انسوفنصحفنلف
انلوقريثأتامو؟لعفنامريغلوقناننأببسلاله؟هرظتنن
؟ذئدنع

دقف،انحويكشبعطقلامزلتسيالاذه:انحوياربخأ
ةلازإلقيرطلضفأو.هكشوحميلهيلإباوجلاحيسملاهَّـجو
.ةالصلابحيسملاىلعاهضرعننأيهنيدلايفكوكشلا
نمةعفانلاهنيدجئاتنو،هميلاعتقدصلهللامتخهتازجعمو
.نيدلاكلذةحصىلعنيهاربلالضفأ

لٱ«٥
ْ

لٱَو،َنوُِرصْبُيُيْمُع
ْ

لٱَو،َنوُشْمَيُجْرُع
ْ

،َنوُرَّـهَطُيُْصُرب
ملٱَو،َنوُعَمْسَيُّمُّصلٱَو

ملٱَو،َنوُموُقَيىَتْوَْ
»َنوَُّـرشَبُيُنيِكاَسَْ

٥:٣٦و٣:٢و٢:٢٣ويو٤١:٧و٦-٣٥:٤و٢٩:١٨شإ
٤:١٨ولو٦١:١شإو٢٢:٢٦زمو١٤:١١و١٠:٢٥،٣٨و
.٢:٥عيو

»نارظنتوناعمستام«قباسلاددعلايفهلوقريسفتاذه
يف«هلوقبكلذىلعاقولدازو.هبانحوياربخينأدارأاموهو
،ةريرشحاورأوءاودأوضارمأنمنيريثكىفشةعاسلاكلت
.)٧:٢١ول(»نيريثكنايمعلرصبلابهوو

نمنييانةلمرأنباةماقإتناك:نوموقيىتوملاو
.انحوياذيملتاهدهاشيتلاتازجعملا

هلوقحيسملابةقلعتملاتاوبنلانم:نورشبينيكاسملاو
»نيكاسملارشبُألينحسمبرلانألَّـيلعبرلاديسلاحور«
نيبقرفيالهنأبهريغىلعحيسملانيدزاتميف.)٦١:١شإ(
ةضفالبهتاكربلكنأل،ءايندألاوءافرشلاوءارقفلاوءاينغألا
يزعيهنإ.ينغلاكاهيلعلصحينأريقفللنكميف،نمثالبو

عوجبنورعشينيذلاحورلابنيكاسملااميسالونيكاسملا
نأنمدبالو.مهريغنمرثكأربلاىلإاهشطعوسفنلا
ةبتكلايفرثؤيالناكنإوانحوييفرثؤيناهربلااذه
بئاجعلامظعأةيحورلاةاجنلاربتعيناكهنأل،نييسيرفلاو
.ةاجنلاكلتىلإزمرةيدسجلاضارمألاءافشنأو

ِملىَبوُطَو«٦
َ

يفُرُثْعَيَالْن »َّـِ
:٣٣و٩:٣٢ورو٢٦:٣١و١٣:٥٧تمو٨:١٤،١٥شإ
.٢:٨طب١و٥:١١لغو٢:١٤و١:٢٣وك١و

،َّـكشيذلاوهناكنإانحويبسانيماعمالكاذه
.مهعفندرجملهلاؤسناكنإهذيمالتبسانيو

.هللانمةداعسوةطبغيأ:ىبوط

.لالضلاومثإلاةيواهيفعقيفكشييأ:رثعي

سانلاعقوتيامفالخيفرصتويعضاوتويرقفليأ:َّـيف
٩:٣٣ور(نيريثكلةرثعراصحيسملانأىلع.حيسملانم
رثكأدوهيلاو.٦:٢١ايمرإةوبنتمتكلذبو)١:٢٣وك١و
همكحةهجنممهتاراظتناقفوِتأيملهنأل،هباورثعنم
هبنمؤملاةطبغىلععوسيمالكف.يملاعلاهدجموينمزلا
.حيسملاهنأيفنوكشينيذللًابيهرًاراذنإنمضتي

لكقثوهنأبيرالف،ًاتقوَّـكشانحوينأانملسنإو
هتومدنعاوتأهذيمالتنأل،ًاديهشهتوملبقحيسملابةقثلا
.هيفكشمهدنعَقبيملهنأكلذباورهظأف،حيسملااوأبنأو

لِلُلوُقَيُعوُسَيَأَدَتْبٱِناَذٰهَبَهَذاَمَنْيَبَو«٧
ْ

ْنَعِعوُمُج
لٱَىلِإْمُتْجَرَخاَذاَم«:اَّـنَحوُي

ْ
اَهُكِّـرَُحتًةَبَصَقَأ؟اوُرُظْنَتِلِةَّـيِّـَرب

»؟ُحيِّـرلٱ

جئاتننمبعشلاعنمينأمالكلااذهنمحيسملادصق
.هلهباوجوهايإانحويلاؤسنمةدساف

مامأانحويحدمينأحيسملادريمل:ناذهبهذامنيب
تكسيملهنكلو.هقلمتيهنأنوعماسلانظيالئل،هيذيملت
نظيالئل،انحويةئربتنعةدحاوةقيقدامهباهذدعب
.انحوييفءوسلانوعماسلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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كلذببعشلاركذ:اورظنتلةيربلاىلإمتجرخاذام
اوعمسيواوريلاوبهذثيحطولرحبدنعةيربلاىلإمهجورخ
،سوريخامنجسيفذئنيحناكيذلاريهشلايبنلاكلذ
يفاورظنمهنأىلعلديلاؤسلااذهو.هلمهمارتحاددجيل
.هورظنيلاوجرخامةقيقحانحوي

ىلعرثكيبصقلاتابنناك:؟حيرلااهكرحتةبصقأ
.هوعمسيوانحوياودهاشيلاوبهذثيحندرألائطاش
ريثكلارثأتلاعيرسلاناسنإللزمرتحيرلااهكرحتيتلاةبصقلاو
لاؤسلااذهو.سمألابهلاقامريغمويلالوقييذلابلقتلا
ًاتباثناكانحوينأمولعمو.انحوينعكلذلًايفندشأ
َّـريغدقنوكينأليحتسيف،هدقتعيامبكسمتلاديدش
نمهيفءيشالهيذيملتةطساوبحيسملاهلاؤسف.هتداهش
دصقنأبلوقلايوقيامماذهو.هداقتعارييغتىلعةلالدلا
هكوكشالهيفهذيمالتكوكشةلازإوهحيسملالاؤسبانحوي
.وه

؟ًةَمِعاَنًاباَيِثًاسِبَالًاناَسْنِإَأ؟اوُرُظْنَتِلْمُتْجَرَخاَذاَمْنِكٰل«٨
لَيَنيِذَّـلٱاَذَوُه

ْ
يفْمُهَةَمِعاَّـنلٱَباَيِّـثلٱَنوُسَب ملٱِتوُيُبِ

»ِكوُلُْ

تاذللابًامئاهًاهفرتميأ:ةمعانًابايثًاسبالًاناسنإأ
نمةقطنمولبإلاربونمناكانحويسبلنكلو.ةيدسجلا

.دلج

نكيملو.سدوريهكلملارصقلثم:كولملاتويبيف
نيذلاقُّلمتلالهأنمناكالو،كلملاةيشاحنمانحوي
.ةيتاذةعفنميفًةبغرمهنوعمسينيذلارسيامبنودهشي
وهوهلدهشف،ريغتتملحيسمللانحويةداهشنأةصالخلاو
.ةيربلايفوهوهلدهشامكنجسلايف

،ْمُكَلُلوُقَأْمَعَن؟ًاّيِبَنَأ؟اوُرُظْنَتِلْمُتْجَرَخاَذاَمْنِكٰل«٩
»ٍّيِبَنْنِمَلَضْفَأَو
.١:٧٦ولو٣١:٢٦و١٤:٥تم

نيقباسلانيلاؤسلاىلعاوباجأمهنأك،ًةثلاثحيسملامهلأس
الوةبصقكانحوينكيملاذإف.مهرئامضةداهشنمًابلس
؟نوكياذامف،دالبلالهأدحأك

ققحييكلاذهمهلأسو.نودقتعتمتنأامكيأ:ًايبنأ
.داقتعالاكلذةحصمهل

يبننملضفأناك:يبننملضفأومكللوقأمعن
ملءايبنألانمهريغنألو.ءايبنألارئاسىوقتقافهاوقنأل
ةطساولاناكوهو.هبوهأبنتامكحوضولايفحيسملابأبنتي
.هصخشبحيسملاوهعوسينأبدوهيلافيرعتل

َماَمَأُلِسْرُأاَنَأاَه:ُهْنَعَبِتُكيِذَّـلٱَوُهاَذٰهَّـنِإَف«١٠
»َكَماَّـدُقَكَقيِرَطُئِّـيَُهييِذَّـلٱيِكَالَمَكِهْجَو
.١:٢رمو٣:١لم

.انحويىلعمالكلاوحيسمللانهباطخلا:كهجومامأ

ءاقلتنمِتأيملهنأىلعليلدكلذويلوسريأ:يكالم
اهنميتلاهتوبنيفيخالمركذو.ةزاركللهللانملبهسفن
،هلكيهديسدهعلاكالمامهدحأ،نيكالممالكلااذه
.انحويوحيسملاامهوهقباسيناثلاو

لوبقلسانلازهجيوحيسملاءيجمبئبنينأب:ئيهي
.راظتنالاوةبوتلاةطساوبهميلعت

حلٱ«١١
ْ

ملٱَْنيَبْمُقَيَْمل:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ِءاَسِّـنلٱَنِمَنيِدوُلْوَْ

ملٱاَّـنَحوُيْنِمُمَظْعَأ
يفَرَغْصَألٱَّـنِكٰلَو،ِناَدَمْعَْ ِتوُكَلَمِ

»ُهْنِمُمَظْعَأِتاَواَمَّـسلٱ

دارأهنأمهنظلٌعفدو،يتأيساملديكأتاذه:لوقأقحلا
.ةغلابملا

١٤:١يأ(.يرشبلاسنجلايأ:ءاسنلانمنيدولوملا
.)٢٥:٤و١٥:١٤و

نيبهنممظعأناسنإدجويمليأ:انحوينممظعأ
يفهتيلضفأنكتملو.كولملاالوةنهكلاوءابآلاءاسؤر
،ةفيظولايفحيسملاقباسهنأيفنكلو،ًارابناكنإوهاياجس
نمهبرقبديزتناسنإلاةمظعف.ءايبنألالكنمهيلإبرقأو
مكف،سانلاعيمجنممظعأحيسملاقباسناكاذإو.حيسملا
!هسفنحيسملاةمظعنوكت

وهوديدجلاماظنلايأ:تاومسلاتوكلميفرغصألا
ةرفولنوكينييحيسملارغصأنأىنعملاو.ةيحيسملاةسينكلا
لبقاوناكسانلانأل،دوهيلالضفأنممظعأةفرعملاورونلا
تاماملنكلو.طقفرجفلاءوضىلعنوريسيحيسملاتوم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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ٍراهنىلإاوراصف،ملاعلاىلعسمشلاءوضقرشأماقوحيسملا
،اهورهظينأبجييتلاقالخألاعونلةبسنلاب،لماك
اهركذيتلاو،اهبنولحتييتلااياجسلاعونىلعفقوتيو
اهلعجو،١٠حاحصأيفتدروامكهاياصويفديسلا
رشنلحلاصلاريثأتلااورثؤينأاوءاشاذإهعابتألًاروتسد
سدقأنييحيسملالقأنأكلذنمنظيالف.ديجملاهتوكلم
انحوينإف،طئاسولادرجمىلعةفقوتمةيلضفألاف،انحوينم
هدعبنويحيسملاامأديدجلادهعلاةبتعىلعًافقاوناك
)٣:٢٩وي(سيرعلاقيدصانحويناكو.لكيهلااولخدف
ملو.اهسفنسورعلامهقاقحتسامدععمنويحيسملاراصو
ىلعاهبلحيتلاةوقلابانحويىلعسدقلاحورلالحي
.دهعلاكلذذيمالت

ملٱاَّـنَحوُيِماَّـيَأْنِمَو«١٢
ُتوُكَلَمَنآلٱَىلِإِناَدَمْعَْ

لٱَو،ُبَصْغُيِتاَواَمَّـسلٱ
ْ

»ُهَنوُفِطَتَْخيَنوُبِصاَغ
١٦:١٦ول

نمهنَّـيباملًاناهربانحويةمدخريثأتىلإاذهبحيسملاراشأ
.رشاعلاددعلايفهتمظع

ريغتلانمثدحامىلإحيسملاراشأ:انحويمايأنم
انحويةزاركءدبنم،ةريصقةدميفانحويةادانمبميظعلا
ةنسوأةنسىلعديزتالاهلعلو،اذهبحيسملاملكتنأىلإ
ناك«:لاقفرييغتلاكلذةمظعباقولدهشو.فصنو
رشبيتقولاكلذنمو.انحويىلإءايبنألاوسومانلا
)١٦:١٦ول(»هيلإهسفنبصتغيدحاولكو،هللاتوكلمب
،اهئاسؤرمغرىلعاهلكدوهيلاةمأةدملاكلتيفتضهنو
.اهيرصاحمحاتتفادنعةنيدمةكرحكاهتكرحتناكف

انحويىلعاومحازتدوهيلانأيأ:هنوفطتخينوبصاغلا
مهنأكنيدهتجمونيرويغاوناكو،امهميلعتاوعمسيلعوسيو
نأىلع»نآلاىلإانحويمايأنم«هلوقلدوةمينغنوفطخي
لوخدناكنإو.هنجسدعبًايقابناكانحويةداهشريثأت
هلثممزليهنأدبالف،داهتجالاكلذلكهمزلاهتقوتوكلملا
.قئاعوأعناملكىلعبلغتلاورصنلابزوفللمويلا

»اوُأَّـبَنَتاَّـنَحوُيَىلِإَسوُماَّـنلٱَوِءاَيِبْنَألٱَعيَِمجَّـنَأل«١٣

ًادادعتساناكيذلاميدقلادهعلاماظنانحويبىهتنا
ةلسلسنمءادفلاخيراتيفةريخألاةقلحلاناكف،حيسملل

يفليقاملتابثإددعلااذهيفو.ةليوطلادهعلاكلذطئاسو
هتداهشريغيانحويلثمنأضعبلامهوتىلعٌّدرو١١ددع
.نجسلايفهئاقبلوطلحيسملل

نالعإيأ،ميدقلادهعلالكاهبداري:سومانلاوءايبنألا
هسفنسومانلانأقحلاو.سومانلاوءايبنألابهتدارإهللا
تاريخلالظ«يهوحيسملاىلإزومرهسوقطنأل،ةوبن
.)١٠:١بع(»ةديتعلا

يفناكاملكو،ميدقلادهعلاءايبنأرخآهنأل:انحويىلإ
.دادعتساوزمرىوسنكيملدهعلااذه

نأعمو.انحويىلإعباتتلابمهتاوبنتلصتايأ:اوأبنت
نأالإنينسلاتائمبانحويلبقاوتامءايبنألارئاسوىسوم
زوجيف.ةبوتكملاتيقبمهتاداهشنألءايحأمهربتعاحيسملا
.مويلاىلإنوملكتينولازياللسرلاونيريشبلانإلاقينأ

ملٱاَّـيِليِإَوُهاَذٰهَف،اوُلَبْقَتْنَأْمُتْدَرَأْنِإَو«١٤
».َِيتْأَيْنَأُعِمْزُْ

.١:١٧ولو١٧:١٢تمو٤:٥،٦لم

ةوبنلهريسفتبنادمعملاانحوينعهمالكحيسملامتخ
ءيجمبأبنأهنإف)٤:٥،٦الم(انحويةهجنميخالم
دهشامكايليإبدوصقملاوهانحوينأحيسملاَّـنيبف.ايليإ
.)١:١٧ول(ًاضيأهتدالوبرشبيذلاكالملا

ضعبنأىلعلديكلذ:اولبقتنأمتدرأنإو
ايليإنأاونظف،حيسملاريسفتفالخدقتعيناكنيعماسلا
لوقف.هتوقوهحوربهريغصخشال،هسفنبيتأييقيقحلا
ريسفتضقانيال)١:٢١وي(ايليإسيلهنإهسفنىلعانحوي
نألمتحيو.ايليإصخشسيلهنأدارأانحوينأل،حيسملا
ةوبنممتيفيكةفرعملامامتفرعيملتقولاكلذيفانحوي
.ميدقلادهعلا

لَفِعْمَّـسلِلِناَنُذُأُهَلْنَم«١٥
ْ
»ْعَمْسَي

.٣:٦و٢:٧ؤرو٨:٨ولو١٣:٩تم

ديدشلاءاغصإلابجي،نأشوذحيسملانأاذهىنعم
٩:١٦رمرظنا(.همالكلقيقدلاىنعملاكاردإللمأتلاو،هل
عمسللنينذأناسنإلكلنألو.)٢:٧ؤرو١٤:٣٥ولو
حيسملاىرشبو،حيسملابنادمعملاانحويةزاركنوكت

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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سيلصالخلاقيرطسانلاةفرعممدعف.عيمجللصالخلاب
مهناذآباوغصينأنوديريالمهنأللب،عمسلاطئاسومدعل
.مهبولقو

جلٱاَذٰهُهِّـبَشُأْنَمِبَو«١٦
ْ
يفَنيِسِلاَجًادَالْوَأُهِبْشُي؟َليِ ِ

هباَحْصَأَىلِإَنوُداَنُيِقاَوْسَألٱ »ِْمِ
.٣٥-٧:٣١ول

ىلإراشأ،هتفيظووانحويلهتداهشحيسملالمكأنأدعب
ةبتكلاقرفيملقرفلااذهعمو.هنيبوانحوينيبقرفلا
.)٧:٣٠ول(ةلماعملايفامهنيبنويسيرفلاو

لب،رصعلالهألكليجلابدوصقملاسيل:ليجلااذه
)٧:٢٩ول(نييحورلادوهيلاءاسؤر

رجضلاوعيرسبلقتلاوريثكمهنأيف:ًادالوأهبشي
.هوبلطينأقحمهلسيلامنوبلطي

دالوألاعامتجابسانتةعسَّـتمقاوسألا:قاوسألايف
.راجتاللنيغلابلابسانتامك،بعَّـلل

ْمَلَفْمُكَلاَنْحُن!اوُصُقْرَتْمَلَفْمُكَلاَنْرَّـمَز:َنوُلوُقَيَو«١٧
لَت
ْ

»اوُمِط

اوديريملمهنألمهئاقفرنمدالوألاضعبىوكشهذه
ىرخأةرموسرعلاةبعلًةرماوبعلدقف،بعللايفكارتشالا
نأاوضفرف،ىرخأًاباعلأمهيلعاوضرعمهلعلو.ةزانجلاةبعل
.نيسباع،بعللانيلزتعماوقبو،اهنمٍدحاويفاوكرتشي

اوصقرتملفحرفلاناحلأبمكلانبرطيأ:مكلانرمز
.ًابرط

سانلاةداعكتالآلابامإوهاوفألابامإكلذ:مكلانحن
.نزحلاةمالعاورهظيملف،ةزانجلايف

ِهيِف:َنوُلوُقَيَف،ُبَْرشَيَالَوُلُكْأَيَالاَّـنَحوُيَءاَجُهَّـنَأل«١٨
»ٌناَطْيَش

هيبشتلانمدوصقملاهيلييذلاوددعلااذهبحيسملارسف
.قباسلاددعلايف

رئاسكبرشيملولكأيملهنأيأ:برشيالولكأيال
.)٣:٤تم(يربلالسعلاودارجلاناكهماعطنأل،سانلا
ًاريذنناكهنأل)٧:٣٣ول(»ًارمخبرشيالوًازبخلكأيال«
لكألابسانلارئاسنعزاتمينأدبالناكف)١:١٥ول(
.برشلاو

.نويسيرفلاوةبتكلايأ:نولوقيف

رئاسهلازتعايفناطيشلاهبشيهنأيأ:ناطيشهيف
تايرورضنعهسفنهعنميفو،ةيربلايفهتماقإوسانلا
.٨:٢٨تميفركُذيذلانونجملالعفكاهتاذلوةايحلا

اَذَوُه:َنوُلوُقَيَف،ُبَْرشَيَوُلُكْأَيِناَسْنِإلٱُنْبٱَءاَج«١٩
لِلٌّبُِحمٍرَْمخُبيِّـِرشَوٌلوُكَأٌناَسْنِإ

ْ
خلٱَوَنيِراَّـشَع

ْ
حلٱَو.ِةاَُط

ْ
ُةَمْكِ

»اَهيِنَبْنِمْتَرَّـَربَت
٩:١٠تم

.)٨:٢٠تم(حيسملاوه:ناسنإلانبا

.دسجلارهقالبسانلارئاسك:برشيولكأي

حيسملااومالهفرصتىلعانحوياومالنيذلا:نولوقيف
دهعلاةواسقبانحويءاجف.فرصتلاكلذفالخىلع
ملفديدجلادهعلانيلبحيسملاءاجو،مهضريملفميدقلا
.هباورسي

لكألايفهطارفإلالهيلإكلذاوبسن:رمخبيرشولوكأ
دسجلاتايضتقميفهسفنركنيملهنأللب،برشلاو
.انحويك

ىلعسانلاطلاخهنأهومال:ةاطخلاونيراشعللبحم
نعدرفنايذلانادمعملاانحويلًافالخمهلاوحأفالتخا
ةاطخلاونيراشعللبحممهلوقباودارأو.ةيربلانكسوسانلا
هنأيأ(رييعتلااذهنكل.مهيفومهنموهف،مهترشعبحيهنأ

الإنيلاضلابحاصيملهنأل،هدجموه)ةاطخلاقيدص
.صالخلاوةبوتلاقيرطىلإمهيدهيل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا

١١٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يتلاهللاةمكحنأيأ:اهينبنمترربتةمكحلاو
لامعأةلعيهلاثمألارفسيفتدسجتامك،تدسجت
ةمكحلاو«لوقتىرخأةمجرتو.امهيلكحيسملاوانحوي

الإاهرربيوةمكحلاققحيءيشاليأ»اهلامعأبتققحت
عوسينويسيرفلامالاذإف.كولسلاوةايحلاىلعاهقيبطتب
نأل،هلحمريغيفمهمولنإفةاطخلاونيراشعلابطلتخاهنأل
ةمكحلانإفكلذل.سانلاعيمجلصالخلاوهعوسيضرغ
يحيسملاميظعلابحلااذهرهظأنأبتققحتدقهفرصتيف
.سانلاىقشألىتح

ةمكحلاونبامأ،حيسملالامعأنويسيرفلاوةبتكلامال
مهةمكحلاونبو.اهوحدمواهحالصباومكحدقفةيقيقحلا
دالوأكاوناكدوهيلانممهريغو.نونمؤملاحيسملاذيمالت
ونبرربامنإو.رجضلايعيرسبلقتلايريثك،قاوسألا
امهتفيظولًابسانمامهفرصتاوأرمهنأل،انحويوعوسيةمكحلا
باعدقف.امهبةقلعتملاميدقلادهعلاتاوبنلًاقفوو،ةيهلإلا
دوهيلاناكامكو.ةمكحلادالوأهرربامنيبةلاهجلادالوأهيلع
الملاعلالهأنإف،ببسالبانحويوحيسملاىلعنوكتشي
لهأراسامفيكف.ةلعريغلنييحيسملاىلعنوكتشينولازي
هتصاخفرعيهللانكلو.ايندلالهأمهبذنتسيىوقتلا
.مهرربيو

ملٱُخِّـبَوُيَأَدَتْبٱٍذِئَنيِح«٢٠
ِهِتاَّـوُقُرَثْكَأاَهيِفْتَعِنُصيِتَّـلٱَنُدُْ

»ْبُتَتَْملاََّـهنَأل
.خلا١٠:١٣ول

مهاواكشلدوهيلاخيبوتنمحيسملاغرفامل:أدتباذئنيح
ةدايزتلانيتلاندملارذنيأدب،هيلعوانحويىلعببسالب
اذهيفلمعتساو.اهيفهتازجعملمعوهريشبتعامسنم
نيعبسلاهباطخيفاهلمعتسايتلاتارابعلاضعبراذنإلا
.)١٥،٢١،٢٢-١٠:١٣ول(ًاذيملت

اولصحنيذلاةبوتمدعىلعهنزحلًاراهظإمهخبو:خبوي
.قحلاةفرعملطئاسولانسحأىلع

ْوَلُهَّـنَأل!اَدْيَصَتْيَباَيِكَلٌلْيَو!ُنيِزَروُكاَيِكَلٌلْيَو«٢١
يفْتَعِنُص لٱَءاَدْيَصَوَروُصِ

ْ
ملٱُتاَّـوُق

اَتَباَتَل،اَمُكيِفُةَعوُنْصَْ
يفًاميِدَق ملٱِ

»ِداَمَّـرلٱَوِحوُسُْ
٣:٦،٧،٨نوي

،ةمظعلاةياغيفٍذئتقوتناكيتلاندملاحيسملاخبو
حيسملاأبنأيتلاتابرضلاو.ةريثكنورقذنمتبرخاهنكل
اهعوقوتامالعو،اهلهأىلعتعقوندملاكلتىلعاهعوقوب
.اهلالطأىلعةرهاظلازتال

نزحةدشىلعلدياذهو.ميظعٌباصميأ:ٌليو
.حيسملا

ملو١٠:١٣وليفوانهالإةنيدملاهذهركذُتمل:نيزروك
اديصتيبنمةبيرقتناكاهنأريغ،ًانيقياهعقومفرعُي
»ةزارك«اهنأبلغألاو.امهعمركذتتناكىتحموحانرفكو
لتةبرخلامشليمفصنونيليموحندعُبىلعةعقاولا

.موح

رحبئطاشىلعليلجلايفةنيدميه:اديصتيب
كلذيفندرألارهنبصمدنعيقرشلايلامشلاةيربط
يهورهنلاكلذيبناجىلعةينبمتناكاهنألمتحيف.رحبلا
سواردنأوسبليف:حيسملالسرنمةثالثداليمناكم
ًائيشاهيفعنصحيسملانأليجنإلايفركذيملو.سرطبو
ىتمنأل،اهيفهتازجعميفنيالكلذنكلوتازجعملانم
.ةريثكلاهبئاجعنمليلقلاركذ

ئطاشىلعةيقينيفيفناتميدقناتنيدم:اديصوروص
فرتلاوىنِغلاوةيرحبلاةراجتلاباترهتشا،مورلارحب
ماحديفحنوديصاهانبيتلااديصامهمدقأو.يصاعملاو
نيحدعباهتقافروصنكل)٤٩:١٣و١٠:١٩كت(حوننب
ءايبنألارذنأو)٢٧:٣٢زحو٢٣:٨شإو١٩:٢٩شي(
،٢٠،٢٧زح(امهيصاعموامهرشىلعًاميدقنيتنيدملانيتاه
ناكولهنإحيسملالاقف.ًالعفتاوبنلااهيلعتمتو.)٢٨
ةفرعملةصرفنيتينثوًاميدقاتناكنيتللانيتنيدملانيتاهل
.ديكأتلاباتباتل،اديصتيبونيزروكلناكامك،قحلا

:٣نوي(ةمادنلاوةبوتلاتامالعك:دامرلاوحوسملايف
٩-٥(.

:دئاوفثالثةيآلاهذهنمانل

.ةنونيدلاموينمدبال.١
ضعبلالاحنمٌّرشمويلاكلذيفةاطخلاضعبلاح.٢

.رخآلا
اوعمسنيذلاباقعنمفخأنيينثولاأدرأباقع.٣

.اوبوتيملوليجنإلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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َهلُنوُكَتَءاَدْيَصَوَروُصَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأْنِكٰلَو«٢٢
ُ

ٌةَلاَحاَم
ممِنيِّـدلٱَمْوَيًالاَمِتْحٱُرَثْكَأ »اَمُكَلاَّـِ

.١٠:١٥،٢٤تم

باقعنمدشأنوكيسليلجلايتنيدمباقعنأيأ
رشأحيسملاضفرو.مظعأامهتيطخنأل،ةيقينيفيتنيدم
ةضورعملاةمعنلاديعاومضفرنمف.ناثوألاةدابعنم
ةدايزبديزتةيلوئسملاف.ةمقنلاتاراذنإاهنمًالدبهتتأهيلع
مايألاوىلوألامايألاةاطخنادينيدلاموييفو.ةفرعملا
هلناكامردقىلعٌّلكناديو.عيمجلامامأًاعمةريخألا
اوبِذُهنيذلاءايقتألادالوأبُتيملنإو.ةمعنلاطئاسونم
،ظعولاوةالصلاعامسىلعاوبظاونيذلاو،ةيلوفطلاذنم
.باقعدشأاوبقوعونيينثولانمًامثإمظعأاوبسُح

ملٱَموُحاَنَرْفَكاَيِتْنَأَو«٢٣
َنيِطَبْهُتَس،ِءاَمَّـسلٱَىلِإَةَعِفَتْرُْ

هلٱَىلِإ
َْ

يفْتَعِنُصْوَلُهَّـنَأل.ِةَيِوا لٱَموُدَسِ
ْ

ملٱُتاَّـوُق
ِكيِفُةَعوُنْصَْ

لٱَىلِإْتَيِقَبَل
ْ
»ِمْوَي

٢:١ارمو١٥-١٤:١٣شإ

يفامهتقافنكلونيتئطاخاديصتيبونيزروكتناك
،هلمعزكرموحيسملانطو،موحانرفكيهةثلاثةنيدممثإلا
طئاسوباهاوساملكىلعتزاتماف.ةرصانلارجهنأدعب
.قحلابنينمؤملاذيمالتلاضعباهيفناكو،ةمعنلاوةفرعملا
.ءيشبرثأتيملاهناكسرثكأنكلو

.٤:١٣تمريسفترظنا:موحانرفك

اهاوسلنكيملهنألكلذكتناك:ءامسلاىلإةعفترملا
طئاسوهبشتيتلاطئاسولانماهلناكامضرألاىلع
ىلعتلصحف،ةدماهيفنكسحيسملانأل،ءامسلاناكس
.هتازجعمةدهاشموهريشبتوهتودقدئاوف

لكقوفتعفترايتلاِتنأيأ:ةيواهلاىلإنيطبهتس
ندملالكنعنيضفخنتسءامسلانيغلبتتدكىتحندملا

ًايقالخأاهطاطحناىلعليلدكلذو.ةيواهلاىلإيطبهتىتح
كلذلكاهيلعمتدقو.دبألاىلإونامزلااذهيفًايدامو
ىلعءاملعلافلتخاىتحةرهاظلاةمظعلالكتدقفاهنأل
تكلهيتلامودسبموحانرفكةنراقمو.مويلااهعقوم
.اديصوروصباديصتيبونيزروكةنراقمكاهرشةعاظفل

تناكموحانرفكطئاسونأيأ،كانهىنعملاكانهىنعملاف
نمدشأاهلهأباقعنوكيف،مودسطئاسونممظعأ
.كلتلهأباقع

نكيملمودسبارخنأىلعًاليلد:مويلاىلإتيقبل
ًانكممكلذعنمناكو،اهلهأرشنملبةيعيبطبابسأنم
هنأىلعحضاوليلدةبوتلابمودسةاجنناكمإو.تباتول
.باتولنارفغلالانينأئطاخلكلنكمي

َهلُنوُكَتَموُدَسَضْرَأَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأْنِكٰلَو«٢٤
َ

ٌةَلاَحا
ممِنيِّـدلٱَمْوَيًالاَمِتْحٱُرَثْكَأ »ِكَلاَّـِ

اهببُرضهتعرسوباقعلانممودسىلععقوامةدشل
:٤رمو١:١٠شإ(مهبطيحملارطخلابنييناربعللًاراذنإلثملا
باقعنمحيسملاهركذاملكو.)٥٧-١٦:٤٦زحو٦
حيسملانوضفرينيذلاىلعقيقدترثكأبقدصيموحانرفك
.مويلا

يف«٢٥ لٱَكِلٰذِ
ْ

ُّبَرُبآلٱاَُّهيَأَكُدَْمحَأ«:ُعوُسَيَلاَقِتْقَو
حلٱِنَعِهِذٰهَتْيَفْخَأَكَّـنَأل،ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱ

ْ
لٱَوِءاَمَُك

ْ
ِءاَمَهُف

ألِلاَهَتْنَلْعَأَو
َ

ط
ْ

»َلاَف
:٣وك٢و١:١٩،٢٦وك١و١٦:١٧تمو٨:٢زم١٠:٢١ول

١٤.

ءامهفلاةبتكلاضعباهارقوليلجلاندميفناك
،ملعيناكمايألادحأيفو«هلوقوهو)٥:١٧ول(ءامكحلا
اوتأدقمهونيسلاجسومانللنوملعمونويسيرفناكو
نمناكامحيسملاركذامدعبف.»ليلجلانمةيرقلكنم
،هلابىلعاهؤاملعرطخينأدبالناك،ليلجلاندمرمأ
.ةمواقمدشأهومواقدقف

ركذُيملًالاؤسهلاوهَّـجوءادعألانأل:عوسيباجأ
لاؤسىلعناكحيسملاباوجنإضعبلالاقو.انه
مههوجوىلعهتامالعترهظ،مهرودصيفهورمضأ
مدعنمهروصتاملاؤسلانأنورخآنظو.مهتاراشإو
ريسفتلاوهو،امهيلعمهخبونيذللامهناميإمدعومهتبوت
.حجرألا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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ركشكناسحإىلعركشلادرجماذهسيل:كدمحأ
هنأكف،هللاءاضقبىضرلانالعإهنكل،نسحمللهيلإٍنسُحم
!تلعفًانسح:هيبأللاق

حيسملاهبطاخ:ضرألاوءامسلابروبآلااهيأ
ةمكحلكنعًاهزنتمهتاذرهظأهنأل،نوكلاكلمهرابتعاب
هنيبةقالعلابرقلًانايببآلاةملكبهبطاخو،ةيرشبةطلسو
.ميظعلاكلملاكلذنيبو

نعقحلاىفخأهنأىلعهابأحيسملاركشيمل:تيفخأ
نعهافخأامف.لافطأللهرهظأهنأىلعلب،سانلاضعب
نعقحلايفخيهللانأكشالو.لكلانعهِفُخيملضعبلا
اوسقوهنعمهنويعاوضمغأمهنألمهلًاباقعًانايحأضعبلا
يتلاةمعنلامهحنميالنأبًابلاغكلذيفخيو.هيلعمهبولق
يذلايعيبطلاىمعلايفمهكرتيف،قحلالوبقىلعمهدوقت
حمسهللانأكلذىنعمنأوأ.ةيعيبطلامهتيطخةرمثوه
قحلامهنعنايفخييرايتخالامهامعومهءايربكنأب
امك،هيلإبَسنُيهعوقوبحمسامنأأرقناننأل،يليجنإلا
.ىسقتينأبحمسهنأىنعملاو،نوعرفبلقىسقهنإلاقُي

زييمتومهبولقيفهريثأتوةيحورلاقحلاةفرعميأ:هذه
هديعاومو)١٩:٤٢ول(ليجنإلاراذنإلهابتنالاوناميإلادئاوف
.)٤:٣وك٢(

مهنأل،نييسيرفلاوةبتكلاامهبدارأ:ءامهفلاوءامكحلا
ةفرعميفو،ةيويندلارومألايفءامهفوءامكحاوناك
مهويحورلااهانعممهفيفكلذكمهنأاونظدقو.ةعيرشلا

ةدشببسبهتمعنلةينآهللامهرتخيملف.لهجلالكهنولهجي
اورعشيملمهنألهميلعتنوضفريمهتلعجيتلامهئايربك
ينيدلاقحلاةفرعمىلإلصوتنالنحنف.هيلإمهجايتحاب
لهجامًاريثكف،ةيرشبلاةمكحلابالو،يلقعلاسردلادرجمب
يفملاعلاناكاذإهنأل«ليجنإلاقئاقحطسبأةفسالفلارباكأ

.)١:٢١وك١(»ةمكحلابهللافرعيملهللاةمكح

يفلافطألاكاوناكمهنأل،هذيمالتيأ:لافطألل
:٢وك١(ةفرعملايفلافطأكمهنأباورعشو،ةيقالخألاتافصلا
رومألايفءافعضوءالهجاوناكمهنأقحلاو.)٦،٨،١٠
لافطألاكاوناكمهنألو.مهيوقيوهللامهرينينألبقةيحورلا

.هتوكلمرارسأمهلهللانلعأقيدصتلاوةعادولاوعضاوتلايف
.صالخلاقيرطانلنلعيللافطألاكنوكننأبجيمويلاو
ىلعف.ةلداعلاةقئافلاهتسائرلجهتباوهللاحيسملادَّـجمدقل

يفاولمأتاملكهودجميوهللاابهذيمالتجهتبينأبجيكلذ
.نأشلااذه

ملٱِتَراَصاَذَكٰهْنَأل،ُبآلٱاَُّهيَأْمَعَن«٢٦
»كَماَمَأُةَّـَرسَْ

امو،اذكهلعفتنأترتخاكنألبآلااهيأكركشأيأ
يذلالضفألايفكترسميههذهو،لضفألاوههراتخت
.هلعفتوهديرت

ردقملاؤسنعانهباوجلاو.باوجفرحيه:معن
؟كلذىلعينركشتله:وه

ةرسملاهذهو،هللاايكترسميأ:ةرسملاتراصاذكه
يهو،دحألملظلانمٌءيشاهيفسيلو،ببسالبتسيل
مكحهللانأانملعاذإف.ةبحملاوةمكحلانمةياغىلعةينبم
نكمياملضفأهنأولدعنعهنأدقتعننأانافكٍرمأب

لامعأنمءيشيفهللائطخينأليحتسيهنأل،هثودح
.هئاضق

ُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَلَو،ِيبَأْنِمَّـَيلِإَعِفُدْدَقٍْءَيشُّلُك«٢٧
َداَرَأْنَمَوُنْبٱلٱَّـالِإَبآلٱُفِرْعَيٌدَحَأَالَو،ُبآلٱَّـالِإَنْبٱلٱ
»ُهَلَنِلْعُيْنَأُنْبٱلٱ

وك١و١٧:٢و١٣:٣و٣:٥٣ويو١٠:٢٢ولو٢٨:١٨تم
.١٠:١٥و٦:٤٦و١:١٨ويو١٥:٢٧

هَّـمهوتينأنكمياملًاعفداذهلاقأحيسملانأحجرألا
هنأانهرهظأف،بآلانمًةبترمىندأحيسملانأنمذيمالتلا
ناطلسلاملسبآلاهللانأو،ةيهلإلاهتعيبيفدحاوبآلاو
.ءادفلامامتإنيحىلإكلذيفهيلإ

لكهيلإملسٍدافحيسملانأرابتعاب:عفُددقءيشلك
١٩-١:١٦وكو٥:٤٦و٣:٣٥ويو٢٨:١٨تم(ناطلس
،ءادفلالمعلحيسملللازتالنوكلاةسائرف.)١:٨بعو
لاحلاىلإءيشلكعجريلمعلاكلذةياهنيفنكلو
ًاضيأهسفننبالاٍذئنيحفلكلاهلعضخُأىتمو«.يلصألا

»لكلايفلكلاهللانوكييكلكلاعضخأيذلاعضخيس
هنممزليالبآلانمناطلسلاحيسملامُّلستف)١٥:٢٨وك١(
ريغةوقملستينأعيطتسيالهنأل،بآلانملقأهنأ
ىلعدحاوتقويفمكحينأدحأردقيالو،هللاالإةيهانتم
.وهوالإميحجلاوضرألاوتاوامسلايفتاقولخملالك

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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كردينأعيطتسيال:خلانبالافرعيدحأسيل
،نبالاهنُككردينأةكئالملاسيئرالوكالمالوناسنإ
ريغهتعيبطنأنلعأحيسملاف.توهاللاىلعروصقمكلذف
دودحملاريغبآلاىوسهكردينأردقيالهنأىتح،ةدودحم
مامتكردينأردقيسانلانمدحأالف)٢:١١وك١(
درجمحيسملاناكولو.هتفيظووحيسملاصخشرسكاردإلا
.اذهلوقينأردقاملناسنإ

ملهللا«انحويلوقلثماذه:هلنلعينأنبالادارأنم
وهبآلانضحيفوهيذلاديحولانبالا.طقدحأهري

،رشبللبآلانلعينأيهحيسملاةفيظوف)١:١٨وي(»ربخ
ردقناملكانلنلعيةفيظولاكلتنمو،يلزألاةملكلاهنأل
نمهللاانلنلعينأهنكميءيشالو.هتعيبطنعهكردننأ
ةصاخنبالانالعإريغرخآءيشوألقعوأملعوأخيرات
،همالكبنوكينالعإلااذهو.)٢٤-١٤:١٥و٣:٣٥وي(
.هلسرييذلاسدقلاحورلابو،هلامعأبو

ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«٢٨
اَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ

»ْمُكُحيِرُأ

اذهنم٣ددعيفلاؤسلاباوجددعلااذهيفانل
لاقنأدعبف.»؟رخآرظتننمأيتآلاوهتنأ«وهوحاحصألا
لمعتسا،بآلانلعيهنأو»َّـيلإعفُدءيشلك«حيسملا
لاونلهديىلعهللاعمةحلاصملاىلإسانلااعدفهتفيظو
.ةيدبألاةحارلا

نيذلاسومانلايملعمنعاوعجرايأ:َّـيلإاولاعت
تاذلابَّـيلإاولبقاو.ةليقثًالامحأسانلارئامضنولِّـمحي
وأيلسروأيتسينكوأيميلعتلال،يتوسانويتوهالرابتعاب
المكنألو،بآلاىلإقيرطلاانأينألَّـيلإاولاعت.ياوسمهريغ
هللانيبديحولاطيسولاانأينأل،يبالإهيلإاوتأتنأنوردقت
لاونلاهتعضويتلاطورشلاباوصلختلَّـيلإاولاعت.سانلاو
،ةيليجنإلاىرشبلاةصالخيهةوعدلاهذهو.صالخلا
ٌدحأِعَّـديملو.دحتالةبحموةقفشولزانتىلعليلديهو
الوكالماهلُقيملف،حيسملاريغكلذكهسفنىلإسانلانم
امناسنإدرجمحيسملاناكولو.ملعمالوفوسليفالويبن

.كلذىلعرساجت

ةوعدلاهذهتناك:لامحألايليقثلاونيبعتملاعيمجاي
مدآلسننإف،عيمجلاَّـمعبعتلاونزحلاوءاقشلانألةماع
هريمضف.اهنعجتانلاءاقشلاوةيطخلالمحتحتنئيهلك

لقثييتآلاباقعلانمهفوخو،هتيطخىلعهخبويبعتم
نزحلانموجنيلهيلإدحاولكحيسملاوعديف.هيلع
ةيطخلاةطلسنمهصلخيوهرهطيوهلرفغيوهو،فوخلاو
لخينأيفاوبغرنيذلاف.اهتنونيدو

ِّـ
مهلامعأبمهسفنأاوص

ءافونمقاطياللمحتحتمهيتاذلامهربوةحلاصلا
فشقتلاوراهسألاوماوصألاوةسدقملانكامألاةرايزونيناوقلا
اهسفنةايحلاوىنِغلاوةحارلالازتعاوةليوطلاتاولصلاو
ناكولهايإمهلِّـمحتنأهللاةمحرحمستامملقثأاذهو(
اوصلخيلهيلإحيسملامهوعديءالؤهف)لامعألابصالخلا
.مهلامحأنماوحيرتسيو،هربب

اورربيلىسومسومانضئارفلكاولمكينأدوهيلادارأ
)١٥:١٠عأو٢٣:٤تم(ليقثلمحتحتاوعقوف،مهسفنأ
.ةحارللهيلإدوهيلاوعديوهف،سومانلاحيسملالَّـمكدقو
ةمدخيهيتلاةيطخلاقرطيفتاذللاءارونورجينيذلاو
ةيدوبعنمرشةيدوبعتحتًاريخأمهسفنأنودجيناطيشلا
بلطوءايربكلاولخبلاةيدوبعتحتنوعقيذإ،رصم
.تاوهشلاوةسايرلا

الولمحالبنوكننأحيسملاانْدِعَيمل:مكحيرأانأو
هلمحىقلأنملكةحارلابدعوامنإ،ضرألاهذهيفبعت
اهبدعيملاعلاو.رشبلاهيلإجاتحياممظعأةحارلاو.هيلع
.دبألاىلإوةماتاهبهينأحيسملاالإدحأعيطتسيالو،ًابذك
شإو١:٢٩،٣٦وي(ةيطخلاعفارهنألةحارلاانحنميوهف

.)٤:١٥بع(انتافعضليثريةنهكسيئرهنألو.)٥٣:٤
نمريمضلاحيريو،لامعألابريربتلالمحنمانحيريوهو
انحيريو.نيدلامويوتوملافواخمنمبلقلاحيريو،خيبوتلا
ًاعيدوًابلقو،ةحلاصملاومالسلاونارفغلاانلبهينأب
تحارتسايتلاسفنللىبوطف.هبقثيًاعونقًارباصًاعضاوتم
يفةيدبأةحارهلكاذهقوفهباهلف،حيسملابصالخلاءاجرب
.)٤:٩بع(ءامسلا

ٌعيِدَوِّـينَأل،يِّـنِماوُمَّـلَعَتَوْمُكْيَلَعيِريِناوُلِْمحِا«٢٩
لٱُعِضاَوَتُمَو

ْ
لَق
ْ

»ْمُكِسوُفُنِلًةَحاَراوُدِجَتَف،ِب
يفو٩:٩كزو٢:٦وي١و٢:٢١طب١و٢:٥يفو١٣:١٥وي
.٦:١٦رإو٢:٧،٨

امهيلعف،ًاعمرقبلانمنيجوزبيصيامىلإةراشإانه
يفو.لمحلاامساقتييكلةمظتنمةروصبرينلااّدشينأ
ملاعلارينلمحيفهلءاكرشحيسملاانلعجيهيبشتلااذه

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا

١١٧
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نهربنلةحناسلاةصرفلاوانلفرشلاىهتنماذهو،هصالخل
.هتمدخلانتايحسيركتنع

بآلانلعيميظعملعمويبنهنأرابتعاب:ينماوملعتو
،ةريسلاومالكلابهميلعتبكلذمتيو.)٢٧ةيآ(سانلل
.هسراميملءيشبرمأيالوهو.سانلايفهتوبثبو

نمسانلاهملعتينأيغبنيسردلوأ:خلاعيدوينأل
يفانلةودقريخوهو،هميلعتبرثأتلاوعضاوتلاوهحيسملا
سردلااذهظفحوحيسملامادقأدنعسولجلاف.عضاوتلا

.ةدلاخلاةرسملاوىلضفلاةحارلارس

هنمنوملعتيوهيلإنوتأينيذلانأيأ:ةحاراودجتف
:١٦و١٤:٢٧وي(ًاثبعهريغاهنولأسييتلاةحارلانوكردي

لاقامكبئاصملادشأيفدعولااذهمتامًاريثكو.)٣٣
لحتيكليتافعضيفيرحلابرختفأرورسلكبف«سلوب
تارورضلاومئاتشلاوتافعضلابرسأكلذلحيسملاةوقَّـيلع
انأامنيحينألحيسملالجألتاقيضلاوتاداهطضالاو
.)١٢:٩،١٠وك٢(»يوقانأذئنيحففيعض

ةيطخلالاقثأنممكحاورأحيرتستيأ:مكسوفنل
.ريمضلابعتو

»ٌفيِفَخِيلِْمحَوٌِّـنيَهيِريِنَّـنَأل«٣٠
٥:٣وي١و٦:٨يم

يحيسملانأمهوتللًاعفدتاملكلاهذهحيسملاداز
.امهليثمبًاليقثًالمحوًابعصًارينلدبتسي

،هلمحىلعهبنمؤملانيعيحيسملانأل:نيهيرين
حيسملليحيسملاةبحمنألو،هلماحلةيفاكلاةمعنلابهيو
ًادعورينلاكلذلماحلنألو،هلمحةبوعصبرعشيالهلعجت
ةمواقمرينهنأل،ًانيهسيلرينلاكلذفالإو.ليزجباوتب
امىفخيالو.تابجاولابمايقلارينو،نازحألارينو،ةيطخلا

ةردقمدعويرشبلاعبطلاىلعةبوعصلانمكلذيف
نإفهلككلذعمو.حيسملاةنوعمنودبهلمحىلعناسنإلا
ةعيرشلاريننمنوهأهنإ.رينلكنمنوهأحيسملارين
سوقطلانمنويسيرفلاوةبتكلااهيلإهفاضأامعمةيدوهيلا
باقرىلعيذلاةلطابلانايدألاريننمنوهأو.ديلاقتلاو
ديبعباقرىلعيذلاناطيشلاريننمنوهأو.نيينثولا
.تاوهشلاوتاذللا

تابجاومامتإحيسملاةمدخيضتقت:فيفخيلمحو
اهنأل،اهبماقنمِرسُتاهنكل،بيلصلالمحاهتلمجنمةريثك
حيسملالمحنإ.)٤:٧يف(لقعلكقوفيمالسبةبوحصم
نأعيطتسيالهنكلوهلقثديزيرئاطللشيرلاكيحيسملاىلع
.هنودبءامسلاىلإولعي

حيسملللابقإلاىلإيعادلانأملعتن٢٨،٢٩يتيآنمو
لكوعديوهو.انلجألًاناسنإراصيذلايلزألاهللانباهنأ
ةحارلابمهدعيو،ريمضلابعتوةيطخلالقثباورعشنم
عضاوتلاهنماوملعتيوهيلإاوتأينأطرشىلع،ةيزعتلاو
.ةبحملاو

رشعيناثلاحاحصألا

حيسمللةديدشلاةمواقملاحرشيحاحصألااذهمظعم
عطقبثداوحلاهيفتعُمجدقوهميلاعتوهتازجعمببسل
.اهتنمزأنعرظنلا

يف«١ لٱَكِلٰذِ
ْ

يفُعوُسَيَبَهَذِتْقَو ،ِعوُرُّزلٱَْنيَبِتْبَّـسلٱِ
»َنوُلُكْأَيَوَلِباَنَسَنوُفِطْقَياوُأَدَتْبٱَوُهُذيِمَالَتَعاَجَف
.٦:١ولو٢:٢٣رمو٢٣:٢٥ثت

ةثالثكلذلبقحيسملاىلعنويسيرفلاوةبتكلاضرتعا
تم(اياطخلاةرفغمىلعناطلسلاهؤاعدا)١(:تاضارتعا
هلامهإ)٣(و؛)٩:١١تم(نيراشعلاهتطلاخم)٢(و؛)٩:٣
:١١و٩:١٤تم(دهزلاعاونأنمكلذلكاشاموموصلا

بسحتبسلاظفحيملهنأىلعانهاوضرتعاو.)١٩
تقولابريشبلادارأو.كلذبهذيمالتمزلُيملو،مهديلاقت
يفةروكذملاثداوحللعباتلانمزلا»تقولاكلذيف«هلوقب
.٧حاحصأ

بسحعوبسألانمعباسلامويلايأ:تبسلايف
هنملوألامويلاوهيحيسملاتبسلانكلو،ةيدوهيلاةعيرشلا
كلتلًاماركإحيسملاةمايقدعبعباسلانمًالدبراصو
.ةمايقلا

نومحدزيءاقدصأوءادعأنمسانلاناك:عورزلانيب
عمدارفنالاديرينيحمهلازتعاىلإرطضيناكفحيسملاىلع
نيبباهذلاىلعهلمحاموهكلذلعلو.ةالصللهذيمالت

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا

١١٨
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هئادتبادعبيناثلاحصفلانمًاعجارناكهلعلوأ،عورزلا
.)٥:١وي(ةمدخلا

وأةطنحلانملبانسلاكلتتناك:لبانسنوفطقي
هريغلقحنملبانسلاكلتلعئاجلافطقناكو،ريعشلا
ةعيرشبسحًاحابمًاعئاشًايداعًارمأاهلكأونيديلاباهكرفو
ذيمالتلافطقنمجتنتسنف.)٢٣:٢٥ثت(ىسوم
ناكحيسملانأعمو.حيسملاكلذكو،ءارقفمهنألبانسلل
اوعفدينأاورطضاو،زبخمهعمنكيملمهنأالإمهعم
الزبخالبناسنإلانوكف.لبانسلابوبحلكأبمهعوج
.هكرتهللانأينعي

لٱَف«٢
ْ

َنوُلَعْفَيَكُذيِمَالَتاَذَوُه«:ُهَلاوُلاَقاوُرَظَناَّـَملَنوُّيِسيِّـرَف
يفُهُلْعِفُِّلَحيَالاَم »ِتْبَّـسلٱِ

ـًامـئادهذــيمالـتوحـيسـملانـوـبقارـينوـيسـيرــفلانـاك
ذيمالتلااوموليملف.هيلعمهنوكتشيأطخيفمهوكسميل
،تبسلامويكلذاولعفمهنأىلعلب،ًامارحاوبكتراهنأىلع
ةعيرشىلعةظفاحملالكنيظفاحماوناكنييسيرفلانإف
تبسلامويلبانسلافطقاورسفف،مهديلاقتىلعوىسوم
،سردلاةلزنمبنيديلانيباهكرفو،داصحلاةلزنمبهنأ
.تبسلايفتامرحملانماهوبسحف

كلذبةعيرشلاهتدصقامعرظنلادوهيلاءاسؤرَّـضغدقل
لكنععانتمالاىلعاورصتقاو،ةيحورلادئاوفلانممويلا
ًايليئارسإبولسألااذهبتبسلاظفحينماوبسحو،هيفلمع
نمًاعون٣٩تبسلايفمرحيهنأمهبتكدحأيفءاجف.ًاقح
اذهعونديدحتيفناكمهدنعلكشملانكلو.لمعلا
ًالمعبسحيناكًالثمديلابلبانسلاكرفنإف،لمعلا
،داصحلانمعونوهاهفطقنإلب!تبسلايفًاعونمم
ةعستلالامعألانمنيعوناوبكترادقذيمالتلانأاوبسحف
اذهدعبلهف.ةيرذتلاوداصحلاامه،ةعونمملانيثالثلاو
زوجييتلاةفاسملانييعترخآباتكيفءاجو!؟قيضأريكفت
.جايتحالالكجاتحياهبحاصنوكينأطرشبيشملااهيف

َهلَلاَقَف٣«٣،٤
ُ

َعاَجَنيِحُدُواَدُهَلَعَفاَمْمُتْأَرَقاَمَأ«:ْم
ِةَمِدْقَّـتلٱَزْبُخَلَكَأَوِهللاٱَتْيَبَلَخَدَفْيَك٤،ُهَعَمَنيِذَّـلٱَوَوُه
لِلْلَب،ُهَعَمَنيِذَّـلِلَالَوُهَلُهُلْكَأَّـِلَحيَْمليِذَّـلٱ

ْ
»ْطَقَفِةَنَهَك

الو٢٩:٣٢رخوخلا٢٤:٥الو٢٥:٣٠رخ٦-٢١:١مص١
.٢٤:٩و٨:٣١

هذيمالتىلعلطابلادوهيلاضارتعاىلعحيسملاَّـدر
سقرمركذواهنمةعبرأىتمركذ،نيهاربةسمخب
ىتأولواشنمبرهامدنعدوادهلعفام:لوألا.سماخلا
ةمدقتلازبخىوسدجيملفًازبخنهاكلالأسوبونىلإ
ًافورعمدوادهلعفامناكو)٦-٢١:١مص١(لكأفهاطعأف
قحتسيو،هللالاجرلضفأنمدوادنوربتعياوناكو،مهدنع
ًاذإف.دوادلكلذتحابأةرورضلاف.هلامعأباودتقينأ
ةيصولافلاختال،ةحارلاموييفةحابمةيرورضلالامعألا
حابممهلمعفدوادرارطضاكذيمالتلارارطضاو.ةعبارلا
.اهناكميفاهركذنسفةيقابلاةعبرألانيهاربلاامأو.هلمعك

وهو،هيفهروضحهللارهظييذلاناكملايأ:هللاتيب
يذلالكيهلاىلعقدصيامكعامتجالاةميخىلعقدصي

بونيفةروكذملاةثداحلاتقوةميخلاتناكو.اهدعبءاج
.)٢١:١مص١(

ىلععضوتتناكًافيغررشعانثاوه:ةمدقتلازبخ
ناكو.ةميخلانمطسوتملامسقلايأ،سدقلايفةدئام
كلتىلعهنوعضيتبسمويلكديدجزبخبنوتأيةنهكلا
نكيملو.)٩-٢٤:٥ال(هنولكأيوزبخلانوذخأيو،ةدئاملا

ناكو.)٢٥:٣٠رخ(زبخلاكلذلكأينأةنهكلاريغلزوجي
وهف،لكيهلاوأةميخلاةمدخنمهللاهبرمأاممًاءزجاذه
.امهبرمأهللانأل،هنمةيمهألقأناكنإوتبسلاكبجاو

نويسيرفلاماليتلاىسومةعيرشبسحب:هلكألحيمل
دوادةصقيفةايحلاىلعةظفاحملاف.اهتفلاخمىلعذيمالتلا

٢١:٦مص١يفو.ذيمالتلارمأناكاذكهو،مرحملاتللح
يفعضوذإًانخسدوادهذخأامدنعناكةمدقتلازبخنأ
هذخأدوادنأىلعحضاوليلداذهو،ةدئاملاىلعمويلاكلذ
.)٢٤:٨ال(تبسلاموي

يفْمُتْأَرَقاَمَوَأ«٥ لٱَّـنَأِةاَرْوَّـتلٱِ
ْ

يفَةَنَهَك يفِتْبَّـسلٱِ ِ
هلٱ
َْ

»؟ُءاَيِرْبَأْمُهَوَتْبَّـسلٱَنوُسِّـنَدُيِلَكْي
.٧:٢٢ويو٢٨:٩دع

مئاهبلاحبذوهو،تبسلامويةنهكلالمعيناثلاناهربلا
ناكاذهف.اهقارحإواهعيطقتواهخلسومويلاكلذيفةمدقملا

.هللاهباومدخمهنألزاجهنكل،ًامرحمةعيرشلافرحبسح
ةدابعلايفهللااهبرمأيتلاةمدخلاهيضتقتيذلالمعلاف
.تبسلامويلحي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا

١١٩
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رفسانهدوصقملاو،ىسومرافسأةسمخيأ:ةاروتلايف
موياهميدقتضورفملاةحيبذلاعونركُذهيفهنإف،اهنمددعلا
.)٢٨:٩،١٠دع(تبسلا

،ظفحلمكأةعيرشلاظفحعقوتيثيح:لكيهلايف
.رخآٍّدعتلكنمّرشأهيفةعيرشلايدعتنوكيف

تبسلاموييفلمعلاانهسيندتلابدارملا:نوسندي
موييفمهلامعأنمةنهكلاةياغنكتملولف.مايألارئاسك
.تبسللًاسيندتلامعألاكلتتناكلهللاةدابعتبسلا

يفةيلكيهلامهتمدخبهللارمأاوعاطأمهنأل:ءايربأمهو
لامعألالبةحارلاموييفًامرحملمعلكسيلف.هموي
.بجاورمأهموييفهللاةمدخيفداهتجالاف.ةيويندلا

هلٱَنِمَمَظْعَأاَنُهٰهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأْنِكٰلَو«٦
َْ

»ِلَكْي
.٣:٣بعو١:٣ويو٣:١لمو٦:١٨خأ٢

انهو.هسفنلكيهلانممظعأوهنمبحيسملادارأ
روضحوهو،روكذملاذيمالتلالمعزاوجىلعثلاثلاناهربلا
لمعزاجاذإف.ٍذئمويهتمدخيفمهنوكومهعمحيسملا
ببسب)ةعيرشلافرحلفلاخموهو(تبسلاموييفةنهكلا
ذيمالتلالمعىلوألابزاجلكيهلايفمهتمدخةسادق
لكيهوههنأل،هايإمهتمدخةسادقومهعمحيسملاروضحل
نكيملو.هبعشلهللارضحهبهنألضرألاىلعيقيقحلاهللا
ناكو.)٢:١٩،٢١وي(هيلإزمرىوسناميلسلكيه
بوبحاولكأيملولف.مهاوقتراخفًاعايجٍذئنيحذيمالتلا
اذهيفحيسملانابأف.مهديسةمدخاوعاطتسااملبانسلا
ًاهلإنكيملولف.لكيهلاةمدخنملضفأهتمدخنأمالكلا

ريغٍدحألسيلهنأل،ًاعيظفًافيدجتمالكلاكلذناكلًاقح
.ةيهلإلارماوألاةفلاخمناسنإللزيجينأهللا

ْمُتْمَكَحاََملًةَحيِبَذَالًةَْمحَرُديِرُأِّـينِإ:َوُهاَمْمُتْمِلَعْوَلَف«٧
»ِءاَيِرْبَألٱَىلَع
.٩:١٣تمو٨-٦:٦يمو٦:٦وه

.خلا»ديرأينإ«يبنلالوقىنعماميأ:وهام
نأهانعمو٦:٦وهةوبننممالكلااذهحيسملاسبتقاو
امهمةيسقطلالامعألالكىلعةمحرلالامعألضفيهللا

رظنا(هذهلبقىرخأةرمحيسملاهسبتقاو،اهنأشمظع
)٩:١٣ىتمحرش

ةمحرلانيبرايتخالابوجوثدحنإ:ةحيبذالةمحر
راتخننأبجوو،ًاعماعمتجينألاحتساو،ةحيبذلاو
كلذلثمو.ةحيبذلاكرتنوةمحرلاراتخنف،امهنمةدحاو
سيلنكلوقرتحاىتحيدسجتملسنإو«لوسرلالوق
فلاخدقف.)١٣:٣وك١(»ًائيشعفتنأالفةبحميل
مهلكأببسبذيمالتلانوموليمهوةمحرلاةعيرشنويسيرفلا
تبسلاةعيرشىلعاوظفاحمهنأل،ماعطلاىلإةجاحيفمهو
.ةيسقطلا

ماعطلامهفطقنأل،اوأربتنيذلاذيمالتلايأ:ءايربألا
اوناكمهنألو،مهداسجأهباومحر،ةمحرلالامعأنمناك
.حيسمللمهتمدخبةبحملاوةمحرلالامعأنوسراميذئنيح

»ًاضْيَأِتْبَّـسلٱُّبَرَوُهِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإَف«٨

ناطلسوهذيمالتلالمعزاوجىلععبارلاناهربلا
ُّقحأوهو،هللاوهحيسملاف.لمعلاكلذمهلهتحابإوحيسملا
.هنعىهنتاموهبرمأتامحيضوتوتبسلاةعيرشريسفتب
نهربتةيآلاهذهو.مهلةئربتوههذيمالتلعفنعهاضرف
ماظنلايفةحارلامويةعيرشءاقبوًةحارصحيسملاتوهال
.يحيسملا

،ديدجلادهعلايفةرم٨٧مسالااذهدرو:ناسنإلانبا
.حيسملاريغىلإاهنمةرميفبسنيملو

قفوهلعجيلحيسملاناطلسيفتبسلا:تبسلابر
هنإهلوقو.زوجيالاموهللادجميهو،اهلعضُويتلاةياغلا
لديلب،تبسلالطبأحيسملانأينعيال»تبسلابر«
َّـنيعهللااف.هَّـبرَقبيملتبسلالطبأولهنأل،هتبثأهنأىلع
لكف.تبسلابرهنإهلوقلهللاوهحيسملاو،هتمدخلتبسلا

حيسمللف.مويلاكلذلسيدقتةحارلاموييفهلةمدخ
.اياطخلاةرفغمىلعًاناطلسهلنأامكتبسلاىلعناطلس
،لوألامويلابعباسلامويلالادبإلٌدنستبسلاىلعهناطلسو
نأهذيمالترمأحيسملاو.ةحارلاتبسوهدحألانوكيل
اوظفحينأنينمؤملااوملعمهو،هبمهاصوأاملكاوملعي
.برللًاتبسدحألاموي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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وه،ًاسماخًاناهربةعبرألانيهاربلاهذهىلعسقرمدازو
لجألناسنإلاالناسنإلالجأللعُجامنإتبسلا«هلوق
تبسلايفلمعينأناسنإللُّقحيف)٢:٢٧رم(»تبسلا

.هتايحظفحل

»ْمِهِعَمَْجمَىلِإَءاَجَوَكاَنُهْنِمَفََرصْنٱَّـمُث«٩
.٦:٦ولو٣:١رم

حيسملانيبترجىرخأةرظانم١٣-٩دادعألايف
ىتمركذو.تبسلامويظفحيفنييديلقتلانييسيرفلاو
ّدرو،حيسمللةمئادلانييسيرفلاةمواقمةدشلًانايبهذه
اومزعمهنأةرظانملاةجيتنتناكو.مهتاضارتعاىلعحيسملا
.هلتقىلع

نأينعياذهو،ةرظانملاعضومنم:كانهنمفرصنا
رخآىلإعضومنمباهذلابهتقولغشيناكحيسملا
.)١٥:٢٩و١١:١تم(ريشبتلل

ةريبكةيرقيفناكعمجملااذهنأحجرملا:مهعمجمىلإ
:٦ول(كانهملعحيسملانإاقوللاقو.ليلجلابةنيدميفوأ
٦(.

يفُءاَرْبِإلٱُِّلَحيْلَه«:ُهوُلَأَسَف،ٌةَسِباَيُهُدَيٌناَسْنِإاَذِإَو«١٠ ِ
»ِهْيَلَعاوُكَتْشَيْيَكِل»؟ِتوُبُّسلٱ
.٩:١٦ويو١٤:٤و١٣:١٤ول

ظفحةهجنمىرخأةلأسمانهليجنإلالوانتي
-١دادعألايفانيأر؟هيفءافشلالمعزوجيلهوهو،تبسلا
دودحيهامف،ًاعونممناكاذإو.ًاضيأعونمملغشلانأ٨
؟كلذ

ةبيصملاف،ىنميلاهديهذهنأاقولركذ:ةسبايهدي
عنميوةكرحلالطبُيللشلانمٌعونسبيلااذهو.ةميظع
ةرورضالو.)٦-١٣:٤لم١(ماعبريضرمكوهف،ومنلا
ةرماؤمبناكعمجملاىلإناسنإلاكلذروضحنأنظلل
نأل،ىوكشللةلعهايإحيسملاءافشاوذختيلنييسيرفلا
.بهذثيححيسملانوعبتياوناكنيباصملا

هلأسو.)١٤ددعنمرهظيامك(نويسيرفلايأ:هولأسف
:٣رم(ًاضيأنويسدوريهلاهلأسو.)١١-٦:٦ول(ًاضيأةبتكلا

ةلعاودجينألب،اوديفتسينألاؤسلاباودصقيملو.)٦-١
مارتحااوللقينأاودصقامك،هيلعاهبنوكتشيهباوجيف
ىسومةعيرشلًافلاخمهنورهظيامدنعحيسمللبعشلا
.يلحملاسلجمللهيلعهبنوكتشيامداجيإلو

سلجملامهنيذلاعمجملاءاسؤرل:هيلعاوكتشييكل
توبسلايفءاربإلااوبسحمهنأمهلاؤسنمرهظيو.يلحملا

.ًامرحم

َهلَلاَقَف«١١
ُ

،ٌدِحاَوٌفوُرَخُهَلُنوُكَيْمُكْنِمٍناَسْنِإُّيَأ«:ْم
يفاَذٰهَطَقَسْنِإَف يفِتْبَّـسلٱِ »؟ُهُميِقُيَوُهُكِسْمُياَمَفَأ،ٍةَرْفُحِ

٢٢:٤ثتو٢٣:٤،٥رخ

مهرئامضمهبيجتيكلمهلاؤسىلعحيسملامهباجأ
حيسملاىلعمهراكنإبمهأطخمهلنيبتوحيحصلاباوجلاب
مهتيانعيفمهسفنأىلعهنوركنيالاموهو،سانلابهتيانع
.مئاهبلاب

هتزاجأعوقولاريثكرمأىلإاذهبراشأ:مكنمناسنإيأ
دعبةعيرشلاهذهاوريغدوهيلاءاملعنكل،ةيدوهيلاةعيرشلا
عضينأالإطقاسلافورخلابحاصلاوزيجيملف،كلذ
.هدحوفورخلااهيلعدعصيةرفحلايفتابشخ

خلٱَنِمُلَضْفَأَوُهْمَكُناَسْنِإلٱَف«١٢
ْ

ُلْعِفُِّلَحيًاذِإ!ِفوَُر
خلٱ
ْ

يفَِْري »ِتوُبُّسلٱِ

نأىلوأناويحللتوبسلايفةمحرلالاعفأنمزوجييذلا
ةحارلامويةزئاجةمحرلالاعفأًاذإف.ناسنإللاهيفزوجي
.ناويحلاوناسنإلل

ْتَداَعَف.اَهَّـدَمَف.»َكَدَيَّـدُم«:ِناَسْنِإلِلَلاَقَّـمُث«١٣
»ىَرْخُألٱَكًةَحيِحَص

نبانأامكف،عوسيينيعيفناسنإلاةميقنمثأام
نأبجيهسفنناسنإلانإفكلذك،تبسلابروهناسنإلا
سيدقتىنعمو.هسيدقتوهريخلجألتبسلالمعتسي
نيذلااميسال،نيرخآلاةمدخبهللاديجمتيفوهتبسلا
الةسبايهديناسنإاذوه.ةايحلايفانمًاظحلقأمه
.ةماركلاولمعللعوسيهديعيفلمعلاعيطتسي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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نأعاطتساامناميإناسنإلاكلذلنكيملول:كديَّـدم
هدمف،كرحتتنأىلعاهلةوقالةسبايتناكاهنألهديدمي
؛ةيهلإلاةوقلاو؛هناميإقدص:رومأةثالثىلعناهربهدي
،ةيفاشلاهللاةوقةزجعملاترهظأدقو.ةزجعملاةحصو
نيرمألايأملعنالنكلو.هديكرحينأباصملاةدارإو
لعفينأبجيٍذئمويناسنإلاكلذلعفامكو.رخآلاقبس
امك،يبنمآ:ئطاخلكللوقيحيسملانأل،نآلائطاخلا
نأىلعةوقلانيهلإلارمألاعاطأنمف.كديدمهللاق
.ةسبايلاهديدمينأىلعةوقكاذلانامك،نمؤي

زوجيامةفرعمامهنعمالكلاونيتثداحلانيتاهنمانلو
لامعألاو،ةيرورضلالامعألاوهو،برلاموييفهلمع
يفاهريغزوجيالو،هللاةدابعيفاهبرومأملالامعألاو،ةيريخلا
،ًايرورضيرورضبسيلامبسحننأزوجيالف.مويلاكلذ
لامعألاوأتاهزنلابمويلاكلذنمًائيشقفنننأالو
برصخيامنأبيعَّـدياذهلعفييذلاف.ةيداعلاةيويندلا
ةعيرشفلاخينأدحألَّـقحالف.هسفنوههصخيتبسلا
.ةعيرشلااياصونماهريغفلاخينأهلقحالو،برلاموي
ةبذاكلامهميلاعتوخويشلاديلاقتلكلطبأحيسملانإمعن
هنكل.ةيدوبعمويهولعجف،ةدابعلاوةحارلاموياهباوَّـريغيتلا
ةرمآلاةيصولاخسندصقهنأاهبرهظُيةملكبقطنيمل
:هلوقبيحيسملاماظنلايفاهماودَّـنيبواهتبثألب،هظفحب
.»تبسلابروهناسنإلانبا«

،ٌهلإهنأ٦،٨يددعيفحيسملانلعأ:ةحيحصتداعف
لمأحيسملابيخف،ددعلااذهيفىوعدلاكلتتبثأو
اهيفسنديملهنأل،ىوكشللةلعهيلعاودجينأنييسيرفلا
سميملف،عبصإةكرحبالواليدسجٍلمعبتبسلا
َّـدميمأهرمأنأىلعرصتقالب»َفشا«هللقيملوباصملا

.تبسلامويًاعونممسيلاذهو،هدي

لٱَجَرَخاَّـمَلَف«١٤
ْ

»ُهوُكِلُْهيْيَكِلِهْيَلَعاوُرَواَشَتَنوُّيِسيِّـرَف
:١١و١٠:٣٩و٥:١٨ويو٦:١١ولو٣:٦رمو٢٧:١تم

٥٣.

دعباومزعنييسيرفلانأبىتمةراشبيفأبنلوأاذه
ةرصانلالهأرمأنمناكامامأو.حيسملالتقىلعةرماؤملا

عمجلاناجيهةجيتنناكفلبجلاقوفنمهوحرطينأيف
نأدعبالإهلتقىلعنويسيرفلامزعيملو.دصقريغىلع
ءادهشفولأعمثدحاماذهو.هججحعفدنعاوزجع

اوقرحُأواودلجواومجرواونجُسنيذلا،ءانمألاحيسملا
.ناهربلاوةجحلابال،اوقرغُأو

لب،ًاماعنكيملرواشتللعامتجالانأحجرملا:اورواشت
نأالإ.ةزجعملااهيفتعنُصيتلاةنيدملاييسيرفيفرصُح
بابسأل،ةرماؤملايفمهعماوقفتانييسدوريهلانأركذسقرم
ىلعحيسملامهدسحاهمظعأو،ةيصخشوةيسايسوةينيد
سيلنأانيريةزجعملاهذهدعبثدحامو.هلسانلاعابتا
نماوناكنإنيدهاشملايفنسحريثأتتازجعملل
.نيبصعتملا

ٌَةريِثَكٌعوُُمجُهْتَعِبَتَو.َكاَنُهْنِمَفََرصْنٱَوُعوُسَيَمِلَعَف«١٥
»ًاعيَِمجْمُهاَفَشَف
.١٩:٢تمو٣:٧رمو١٠:٢٣تم

.ةيرستناكاهنأعممهتارماؤمملعيأ:عوسيملعف

ناكليقبولهنأل)٣:٧رم(ليلجلارحبىلإ:فرصنا
امإو،هيلعةموكحلالاجرهئادعأكيرحتنمامإ،رطخيف
وأهولاتغينأنمامإو،هيلعةنيدملاشابوأمهجييهتنم
نأل،ةمكحللبفوخنعنكيملهفارصناو.ًاركمهولتقي

هتفيظوممتينأبجيناكو،تتأدقنكتملتومللهتعاس
دعاوقوهتوكلمةقيقحهذيمالتميلعتيف)ًايبنهرابتعاب(
هرابتعاب(بيلصلاىلعةحيبذهدسجمدقينألبق،هماظن
.)ًانهاك

ملو،ريخلالمعنعهلطعيملهفارصنا:عومجهتعبتو
نمريثكعمجهعبت«دقو.هبلقهيلعسانلاُروجِّـسقي
ربعنموةيمودأنموميلشروأنموةيدوهيلانموليلجلا
ناكو)٣:٧،٨رم(»اديصوروصلوحنيذلاوندرألا

ناكهوعمسنيذلاف.ممألانمنكامألاكلتضعبناكس
)حاحصألااذهنم٢١ددعيف(سبتقاف،ممألانممهضعب
.»ممألاءاجرنوكيهمساىلع«ءايعشإلوق

كئلوأنيبنيباصملاعيمجىفشيأ:ًاعيمجمهافشف
.عومجلا

»ُهوُرِهْظُيَالْنَأْمُهاَصْوَأَو«١٦
٩:٣٠تم
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راشتناةدايزلهيلعهئادعأبضغديزينأدريملهنأل
ءافشنأرهظينأدريملو.ريشبتلانعهولطعيالئل،هترهش
نأىبأو.يهلإلاهميلعتبسوفنلاءافشنممهأداسجألا

مغرلابًاكلمهوميقيالئلةيويندًالامآسانلابولقيفلعجي
.ةنتفلافوخنامورلاةالوبولقيفئشنيالئلو،هنم
.هعضاوتناهربهورهظيالنأبمهايإهتيصوتو

»:ِّـيِبَّـنلٱَءاَيْعَشِإِبَليِقاَمَّـمِتَيْيَكِل«١٧
٤-٢:١شإ

قفوناكعومجلاحيسملالازتعانأنيبينأريشبلادارأ
نيريشبلارئاسنعىتمزاتماو.)٤-٤٢:١شإ(ءايعشإةوبن
انهسبتقيملو.حيسملابهمامتإنايبوءايبنألامالكهسابتقاب
نأدوهيلارظتنادقل.هانعمبلب،ًامامتهظفلبةوبنلامالك
عوسياوأراملف،ًارصتنمشيجسيئرمهحيسمنوكي
هذهىتمدروأف،حيسملاسيلهنأباومكحعومجلالزتعي
قيقحتعوسيفرصتنأو،مكحلاكلذبمهأطخنيبيلةوبنلا
.ءايعشإةَّـوبنل

ِهِبْتَّـُرسيِذَّـلٱيِبيِبَح،ُهُْتَرتْخٱيِذَّـلٱَياَتَفاَذَوُه«١٨
حلٱِبَمَمُألٱِربْخُيَفِهْيَلَعيِحوُرُعَضَأ.ِيسْفَن

ْ
»ِّـَق

١٧:٥و٣:١٧تم

ذخأهللانباوهوهنأل»يدبع«ةيناربعلايفو:ياتف
:٥بع(ةعاطلاملعتًانباهنوكعمو)٢:٧يف(دبعةروص
٨(.

لخموهلوسرنوكيلحيسملاهللاراتخا:هترتخايذلا
ِّـ

ص
نمةفيظولاكلتلًاقئالهريغرتملةيهلإلاةمكحلانأل،هبعش
.ةكئالملاوسانلا

نمٍتوصببآلاهلاقاماذهو:يسفنهبتُرسيذلا
ٌينبمانلبآلالوبقيفانئاجرلكف)٣:١٧تم(ءامسلا
.بآلاسفنهبتُرس،بوبحمراتخمانبئانحيسملانأىلع

تقوةروظنمةمالعباذهثدح:هيلعيحورعضأ
هتفيظوةسرامملًالهأراصف)٣:١٦تم(عوسيةيدومعم
.)٣:٣٤وي(

ةيحيسملاةصالخوهقحلا:قحلابممألاربخيف
ىلإقحلاجرخيىتح«٢٠ددعيفهلوقليلدب،ليجنإلاو
الاذهو.ضرألالكيفليجنإلاراشتناىلإةراشإ»ةرصنلا
كلذنأل،ممألاىلإالدوهيلاىلإلسرُأحيسملانأضقاني
.ضرألاىلعوهوةيصخشلاحيسملاةمدخىلعروصقم

يفٌدَحَأُعَمْسَيَالَو،ُحيِصَيَالَوُمِصاَُخيَال«١٩ ِعِراَوَّـشلٱِ
»ُهَتْوَص

حيسملاتافصنايبهيفو،١٨ددعلمكيددعلااذه
.هدادتماوهتوكلمسيسأتطئاسورابتعاوهتيصخشرابتعاب
بحوملحلاوفطللاوةعادولايهفةيصخشلاهتافصامأ
دادتماطئاسوامأو.يملاعلادجملاوهاجلالازتعاومالسلا
.ةيبلقلاتالاعفنالاوءودهلابةمئاق،ةيحورتناكفهتوكلم
بلطيناكالو،برحلالاطبأكحيصيحيسملاناكامف
يفهيعباتفاتهبوأةادانملاجيجضبوأراختفالامالكبةرصنلا
.هاجلاتامالعوأرابجإلابوأفينعلالادجلابوأعراوشلا
نامورلاةالوو،تاموصخلايبحمةبتكلانعًافلتخمناكدقل
جييهتيفةبذكلاءاحسملالامعأو،رابجإلامهبأدناكنيذلا
ًاعيدورصعلكيفقحلانيدلانوكيكلذىلعو.نتفلا
الورابجإلاالوةموصخلاالوحايصلابموقيالًافيطلًائداه
راقولاوناميإلاوةبوتلاوةبحملايفروصحموهفراختفالامالك
.ىوقتلاو

طُيَالًةَنِّـخَدُمًةَليِتَفَو،ُفِصْقَيَالًةَضوُضْرَمًةَبَصَق«٢٠
ْ

،ُئِف
حلٱَجِرُْخيىَّـتَح

ْ
»ِةَْرصُّنلٱَىلِإَّـَق

نيكاسملايساويوهف،يقيقحلاحيسملافطلىلجتياذهب
نيربكتملاونيسرطغتملافِّـنعيناكهنكلو،ىضرملايفشيو
مهنموهونيدلامسابنورتستينيذلانيقفانملانيئارملاو
.ءارب

ثيح١٨ددعنالمكيهلبقيذلاددعلاكددعلااذه
ىلإقحلاجرخيىتح«اذهيفليقو»قحلابممألاربخيف«ليق
قيقحتلئاسونايبنيترابعلانيتاهنيبامو»ةرصنلا
ملاعلااذهنمسيلحيسملاتوكلمنأرهظتاهلكو.ةرصنلا
لوقلابسحب)١٧:٢٠ول(ةبقارمبتأيملهنإو)١٨:٣٦وي(
:٤كز(»دونجلابرلاقيحوربلبةوقلابالوةردقلابال«
نميتكلممتناكول«توكلملاكلذسسؤملوققفوو)٦

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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انأتدلُودقاذهل«هلوقو»نودهاجييمادخناكلملاعلااذه
.)١٨:٣٦،٣٧وي(»قحللدهشألملاعلاىلإتيتأدقاذهلو

ةياغيفناتاه:ةنخدمةليتف..ةضوضرمةبصق
تناكةضوضرمتناكنإف.ةغرافءافوجةبصقلاف.فعضلا

يهةنخدملاةليتفلاو.ةوقلقأبفصقُتفعضلاةياغيف
داريو.اهئفطتةخفنفعضأف،هتيزدفناذإجارسلاةليتف
بلقلاو،ةمادنلاوةبوتلابقحسنملابلقلا:نيلثملابمالكب
حيسملانأىنعملاو.ناميإلاوةبحملاةعشأنمةيقبهيفيذلا
،مهماثآنمفلساملراذنإلاوخيبوتلابنيبئاتلاىلعوسقيال
ةمعنلاتيزبيتأيو،ةرسكنملامهبولقربجيومهيزعيومهيوقيلب
.ةينيدلاةريغلاوةبحملاراننمليلقاهيفيقبيتلابولقلل
حيسملايمدقتلسغوناعمستيبتتأيتلاةئطاخلاف
»ةضوضرمةبصق«تناكاهسأررعشبامهتحسمواهعومدب
:٧ول(اهبلقرسكربجفحيسملاامأ،اهفصقينأناعمسدارأ

نويسيرفلادارأةنخدمةليتفناكاحيرأراشعاكزو.)٤٨-٣٧
:١٩ول(اهدقوأفةمعنلاتيزباهاتأحيسملانكلواهوئفطينأ
١٠-١(.

نوكتنأنمدبالو،هتوكلموحيسملاةياغيه:ةرصنلا
.مهحيسمنمدوهيلااهعقوتامكنكتملاهنأولو.ةديجم

»ِمَمُألٱُءاَجَرُنوُكَيِهِمْسٱَىلَعَو«٢١

ةدشددعلااذهرهظُيو.هسفنهيلعيأ:همساىلع
ةلاسرنأئبنيوهو،يصالخلاحيسملالمعىلإملاعلاةجاح
ركذو.هتكلممىلإممألامضنتذإ،ملاعلالكليهحيسملا
تقولاكلذيفحيسملااوعبتنيذلانمنيريثكنأسقرم
لوقباوحرفمهنأدبالو)٣:٧،٨رم(ممألانماوناك
.ددعلااذهيفحيسملا

ةيناربعلايفو،ةينيعبسلاةمجرتلايفامىلعاذه:ممألا
مهو،رئازجلاكلتناكسدوصقملانوكينأدبالو.»رئازجلا«
ممألانأوهو،دحاونيتملكلابدارملاف.ممألانماوناك
.هنولبقيوليجنإلانوعمسي

،ُهاَفَشَفُسَرْخَأَوىَمْعَأٌنوُنَْجمِهْيَلِإَِرضْحُأٍذِئَنيِح«٢٢
»ََرصْبَأَوَمَّـلَكَتَسَرْخَألٱىَمْعَألٱَّـنِإىَّـتَح
.١١:١٤ولو٣:١١رمو٩:٣٢تم

ءاسؤرنمىرخأةمواقمنيبيلةثداحلاهذهىتمركذ
.كلذرثأىلعبيهرلاحيسملاراذنإو،حيسمللدوهيلا

هامعنأةنيرقلانممهفُي:سرخأوىمعأنونجم
تناكهتبيصمف.هيفناطيشلاىنكسةجيتناناكهسرخو
يفركُذيذلانونجملاةبيصمنمدشأوبئاصملارشنم
سيلوسرخلابًاباصمناككاذنأل،٩:٣٢،٣٣تم
.ىمعلا

جلٱُّلُكَتِهُبَف«٢٣
ْ

ُنْبٱَوُهاَذٰهَّـلَعَلَأ«:اوُلاَقَوِعوُُم
»؟َدُواَد

يفترثأءافشلاةثلثملاةزجعملاهذه:عومجلالكتهُبف
ريحتيأ»تهب«هلوقهيلعَّـلدامك،ًابيرغًاريثأتسانلا
.لاؤسلااذهاولأسف،ًاريثكشهُدو

يذلارظتنملاحيسملاهلعلأيأ:دوادنباوهاذهلعلأ
دوادنباو.)١١٠زم(؟دوادلسننوكيهنإتاوبنلاتلاق
هنأمهجاتنتسالكلذاولأسو.دوهيلاةنسلأىلعبلاغلاهبقل
مهلاؤسو.)٩:٢٧تم(حيسملاالإلمعلااذهىلعردقيال
.يتآلافيدجتلاىلعمهلمحومهظاغأونييسيرفلافاخأاذه

لٱاَّـمَأ«٢٤
ْ

ُجِرُْخيَالاَذٰه«:اوُلاَقاوُعِمَساَّـمَلَفَنوُّيِسيِّـرَف
»ِنيِطاَيَّـشلٱِسيِئَرَلوُبَزَلْعَبِبَّـالِإَنيِطاَيَّـشلٱ

١١:١٥ولو٣:٢٢رمو٩:٣٤تم

دوهيلاهاعددقو،ءامدقلانييماسلاةهلآنموهلوبزلعب
سيئر«هولعجمث.ريقحتلل،بابذلاهلإيأ»بوبزلعب«
ةبتكلامهانهنويسيرفلاو.ءازهتسالايفةدايز»نيطايشلا
نأدرجملميلشروأنماوتأ)نييسيرفلانممسقمهو(
رهاظلاف.)٣:٢٢رم(اهريثأتوحميوحيسملالامعأاوبقاري
،حيسملاحاجننمًاريثكاوبرطضاةيدوهيلاةمألاءاسؤرنأ
راشتنااوعنميوهماقماوظفحينأرومألامهأنمهنأاوأرو
.كلذدعبهتيص

انحويىلإهذهكةنجلاذهلبقدوهيلاءاسؤرلسرأو
نأًانكممنكيملو؟دِّـمعُياذاملو؟وهنم:هتلأسنادمعملا
يفاهريثأتعنملةطساومهلقبيملف،ةزجعملانويسيرفلاركني
حاورأللحيسملاةكراشمورحسلاىلإاهوبسنينأبالإبعشلا
فعضومهتوادعومهبولقرشىلعلدياذهو.ةريرشلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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اماهراكنإمهنكمأوليتلاحيسملاةزجعمةحصومهتجح
هبمهناميإوحيسملاتازجعمبمهعانتقامدعف.هنعاورصق
لالضلاوةملظلامهتبحمو،اهتواسقومهبولقىمعلالإسيل
.ىدهلاورونللمهتبحمنمرثكأ

ناكوبابذلاهلإيألوبزلعبلةناهإمساوه:لوبزلعب
هودبع.)١:٢،٣،٦لم٢(نيينيطسلفلاةهلآدحأ
نمههباشاموبابذلاةبرضنممهاقوهنأمهداقتعال
.ةبابذةئيهكناكهلاثمتنألوأ.ةراضلاماوهلاوضوعبلا
بسندقل.ةناهإللماللابهمسارخآيفءابلادوهيلالدبف
،لوبزلعببههيبشتدعبناطيشلاةوقىلإحيسملاةزجعمةبتكلا
مهراقتحاوحيسمللمهضغبةياغىلعحضاوليلداذهو
.هايإ

نماوطقسنيذلاةكئالملاسيئريأ:نيطايشلاسيئر
دوهيلاهبقلو.ناطيشلاوسيلبإبفرعُيو.ىنسألاماقملا
سجنأةكراشمبعوسيةبتكلامهتا.ةناهإلاةدايزللوبزلعبب
اوبكتراف،هنودمهنيذلانيطايشلاهتوقبجرُخييكلةسلابألا
مويلاىلإليجنإلاءادعألازيالو.فيدجتعظفأكلذب
رشمهيلإنوبسنيوباقلألاحبقأبنييحيسملانوبقلي
.لامعألا

َهلَلاَقَو،ْمُهَراَكْفَأُعوُسَيَمِلَعَف«٢٥
ُ

ٍةَكَلَْممُّلُك«:ْم
هتاَذَىلَعٍةَمِسَقْنُم ُختاَِ

ْ
َىلَعٍمِسَقْنُمٍتْيَبْوَأٍةَنيِدَمُّلُكَو،ُبَر

»ُتُبْثَيَالِهِتاَذ
.٢:٢٣ؤرو٢:٢٥ويو٩:٤تم

ىلعينبمليلدبةعيظفلامهتمهتعوسيَّـدر:ةكلمملك
ةدحاولاةكلمملانأيهو،عيمجلااهبملسُيةيسايسئدابم
غلبيًاكلمنظنالو.ةلاحمالتبرخًاضعباهضعببراحاذإ
يفكلذلاحتسااذإف.هاياعرنيبًابرحئشنينألهجلاهب
وهيذلاناطيشلارمأيفليحتسينأىلوألابفيرشبكلم
دسفينأعقوتيالف.مهنمرشأهنأامك،سانلانممكحأ
هريغكلهُمف.ملاعلاةءادبذنمهأدبيذلاوهو،ًادمعهلمع
.هسفنكلهينل

داحتاىلعفقوتمةكلمملاحاجننأئدابملاحضوأنمف
ناطيشلاةكلممف.لمعلاويأرلايفمهقافتاواهئاسؤر
ةدحتمماصخلاوةضغبلاحورنماهدونجنيبامعماهرسأب
.حيسملاتوكلمةمواقمىلعداحتالالك

ىلعقدصيةكلمملاىلعقدصام:تيبوأةنيدملكو
نإو،ًاضعبةنيدملهأضعببراحنإف.تيبلاوةنيدملا
كلتبارخةجيتنلانوكتنأدبالفًاضعبةلئاعضعبمواق
لكلًاحضاوًارمأناطيشلالهجيلهف.تيبلاكلذوأةنيدملا
؟هديبهشرعبلقيلهو؟ناسنإ

َىلَعَمَسَقْنٱِدَقَفَناَطْيَّـشلٱُجِرُْخيُناَطْيَّـشلٱَناَكْنِإَف«٢٦
»؟ُهُتَكَلَْممُتُبْثَتَفْيَكَف.ِهِتاَذ

ىلعقدصيتيبلاوةنيدملاوةكلمملاىلعقدصام
،تبثينأهنكمأامهسفنناطيشلابراحنإف.صخشلا
نيبيلكلذحيسملادروأف.هتكلمممدهوهتوقلطبألو
نأمهنظةلاحتساو،هِّـودعلكيرشهنأمهتمهتةلاحتسا
امدعبسانلانمهدونججارخإىلعهدعاسيناطيشلا
نأمهمكحةلاحتساو،مهوبذعيومهيفاولخديلمهلسرأ
.ىرخألابهينبيامهيديىدحإببرخيناطيشلا

ْمُكُؤاَنْبَأَف،َنيِطاَيَّـشلٱُجِرْخُأَلوُبَزَلْعَبِباَنَأُتْنُكْنِإَو«٢٧
»ْمُكَتاَضُقَنوُنوُكَيْمُهَكِلٰذِل؟َنوُجِرُْخيْنَمِب

.مكعابتأومكذيمالتودوهيلامكتمأءانبأيأ:مكؤانبأ
نأهبهومهتاامنإف.ةمهتلاكلتلناثعفدددعلااذهيفو
نوجرخيمهنأنوعَّـدينيذلامهئانبأىلعحص،هيلعَّـحص
المهنإ.كلذنولعفيمهنأسانلاقِّـدصُيو،نيطايشلا
حيسملانومهتيقحيأبف،نيطايشللةكراشمبمهنومهتي
نيطايشلاجارخإىلعةوقمهلنأدوهيلاءاعدارهظيو؟كلذب
ةعبسدوهيللةنهكسيئراواكسلناكدقف١٩:١٣عأنم
خيراتيفكلذلثمركُذو،ةوقلاكلتنوعَّـدينينب
نيطايشلانوجرُخياوناكمهنأحيسملالقيملف.سوفيسوي

تميفليقامليلدبكلذاوعيطتسيملمهنأحجرملاو.ًاقح
نودهاشملاناكًاناطيشجرُخيحيسملاناكامدنعف.٩:٣٣
.»ليئارسإيفاذهلثمطقرهظيمل«هنأبنودهشي

،مهملظومهضغبومهبذكنوتبثييأ:مكتاضقنونوكي
.دحاولعفلانأعم،مهيلإهنوبسنيامهيلإنوبسنيذإ
.ًايظفلالًايلقعمهئابآىلعنومكحيءانبألاو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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ْدَقَف،َنيِطاَيَّـشلٱُجِرْخُأِهللاٱِحوُرِباَنَأُتْنُكْنِإْنِكٰلَ«٢٨
»ِهللاٱُتوُكَلَمْمُكْيَلَعَلَبْقَأ

.١٧:٢٠،٢١و١١:٢٠و١:٣٣ولو٧:١٤و٢:٤٤اد

ةبتكلاىلعناكيتلاةجيتنلاددعلااذهيفحيسملاركذ
مهبولقنكتملولو،مهلوقعماكحأاوعبتولاهوجتنتسينأ
.ةيساقءايمع

نيطايشلاجارخإنأمهلهنَّـيباممتبثهنأيأ:هللاحورب
نوكينأنمدبالًاذإف.ناطيشلاةوقبنوكينأنكميال
.هسفنهللاةوقبيأ،هللاحورةوقب

تازجعملالمعيالهللا:هللاتوكلممكيلعلبقأ
توكلمو،ةحيحصعوسيىوعدًاذإف.بذكلااهبتبثيل
عقوتوءايبنألاأبنأامبسحأدتباحيسملاكلُمو،ىتأدقهللا
اذهو.همكحةيهاميفاوأطخأدوهيلاخويشنأولو.دوهيلا
نأولو،سسأتهتوكلمو،ىتأحيسملانأىلععطاقناهرب
.ناهربلاكلذباوعنتقيملدوهيلاءاسؤر

لٱَتْيَبَلُخْدَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيَفْيَكْمَأ«٢٩
ْ

ِّـيِوَق
لٱِطِبْرَيَْملْنِإ،ُهَتَعِتْمَأَبَهْنَيَو

ْ
»؟ُهَتْيَبُبَهْنَيٍذِئَنيِحَو،ًالَّـوَأَّـيِوَق

.٢٣-١١:٢١ولو٤٩:٢٤شإ

حضويلةفولأملاةيمويلاثداوحلانمًالثمانهحيسملادروأ
ةحصنهربيلو،ناطيشلاكيرشهنأمهاوعدةحصمدعمهل
قدصيالءاينغألادحأبلُساذإهنإلاقف.همواقيهنأهاوعد
ٌودعبلاسلانأعيمجلادكؤيلب،هسفنبلسوههنأٌدحأ
ناطيشلانأاوأرامدنعةبتكلانأبجيناكف.هنمىوقأهل
نمىوقأوهنمنأنوجتنتسيهنصحنمدرُطوهتوقدقف
:١٦و١٢:٣١وي(همزهوهبىقتلاملاعلااذهسيئرسيلبإ

١١(.

.ناطيشلاهلخديذلاناسنإلاسفنيأ:تيب

.ناطيشلايأ:يوقلا

نيذلاةسلابألاهدونجاهبدارأو،هتالآيأ:هتعتمأ
يفاهلحمهنكسودونجلاكلتحيسملاجارخإف.سانلانولخدي
هطبرهنأو،ناطيشلانمىوقأهنأىلعناهربناسنإلابلق
.هتيبىلعىلوتساو

َوُهَفيِعَمُعَمَْجيَالْنَمَو،َّـَيلَعَوُهَفيِعَمَسْيَلْنَم«٣٠
»ُقِّـرَفُي

ىلعدازو،ةمئادبرحيفناطيشلاوهنإحيسملالاق
،ناطيشلاكهلٌودعوههعمسيلنملكنأانهكلذ
نونوكيف،هدضةبتكلاناكو.ريرشلاحورلاكلذلكيرشو
هتكرشاوتبثينألدبف،ناطيشلاءاكرشوهءادعأكلذب
اذهبحيسملارهظأو.اهنيعةكرشلاكلتمهيلعتبثأناطيشلل
هتوكلمنيبةميظعلابرحلاكلتيفدايحلانأمالكلا
براحيالنمبسحيهنأو،زئاجريغناطيشلاتوكلمو
.)٨:٧ور(هلًاودعهتوقلكبهعم

نمذوخأملثماذه:قرفيوهفيعمعمجيالنمو
وهفيعمسيلنم«نأدكؤيوحضويهبوهو،داصحلالمع
اهددبيصالخللحيسملاعمسوفنلاعمجياليذلاف.»َّـيلع
يفنأكلذلكةصالخو.اهكلهيفصالخلانماهعنميو
وأ،ةملظلاةكلممورونلاةكلممامه،طقفنيتكلممملاعلااذه
وأ،مثإلاةكلمموربلاةكلمموأ،لطابلاةكلمموقحلاةكلمم
ال،ناتداضتمناتكلمملاناتاهو.ناطيشلاةكلمموهللاةكلمم
لكف.ةندهالوحلصاهيفسيلو،امهنيببرحلايهتنت
نيتكلمملاكلتىدحإنمنوكينأنمدباللقاعقولخم
،لمعلايفانهاهدونجكراشي،ةرخآلايفوايندلايف
.ءازجلايفكانهمهكراشيو

َجتَوٍةَّـيِطَخُّلُك:ْمُكَلُلوُقَأَكِلٰذِل«٣١
ْ

،ِساَّـنلِلُرَفْغُيٍفيِد
»ِساَّـنلِلَرَفْغُيْنَلَفِحوُّرلٱَىلَعُفيِدْجَّـتلٱاَّـمَأَو
-١٠:٢٦و٦-٦:٤بعو٧:٥١عأو١٢:١٠ولو٣:٢٨رم
.٥:١٦وي١و٢٩

ىلعدرلاب٣٠-٢٥ددعلانمهلاقامبحيسملاىفتكا
ىلعمهتكبيانهذخأو،ناطيشلاكيرشهنأمهاوعدبةبتكلا

رشومهمثإةعاظفمهلرهظينأبهلمهضغبوهيلعمهفيدجت
.هلمهسفنأاوضرعيذلاباقعلا

دسحلانعةجتانلاةلطابلامكتمهتليأ:كلذل
.ضغبلاو

اهيأمكللوقأ،ناسنإلانباوهللانباانأيأ:مكللوقأ
.ًابذكيننومهتتنيذلاءادعألا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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الإرفغُتنأنكميةعيظفتناكامهم:ةيطخلك
.كلذدعباهركذيتلاةيطخلا

مظعأهنأل،فلحلانمربكأفيدجتلا:فيدجتلاامأو
.دمعنعبكترُيهنألو،هنيدوهللاةناهإ

يفحورلاىلعفيدجتلابدوصقملاحرش:حورلاىلع
.يتآلاددعلا

ْنَماَّـمَأَو،ُهَلُرَفْغُيِناَسْنِإلٱِنْبٱَىلَعًةَمِلَكَلاَقْنَمَو«٣٢
لٱِحوُّرلٱَىلَعَلاَق

ْ
يفَال،ُهَلَرَفْغُيْنَلَفِسُدُق لٱاَذٰهِ

ْ
يفَالَوَِملاَع ِ

»ِيتآلٱ

وهسدقلاحورلاىلعفيدجتلاو.٣١ددعلاحرشاذه
ةدايزوهلب،باوصلاةفرعممغرةرباكملايفلاسرتسالا
الفيحورلاىمعلاىلعبلقلاداتعيىتحباوصللريقحتلا
.ًادبأهلرفغيالكلذل،عانتقالاديريالهنألعنتقي

يفوهويأ،هعاضتايفحيسملاىلع:ناسنإلانباىلع
نأهدصقنوكيف.)٢:٧يف(ضرألاىلعدبعةروص
نأٌحضاوو.رفغُيمثإ)ًابوجحمهتوهالمادام(هيفنعطلا
بلطوةبوتلابًانورقمنوكينأطرشىلعلانُينارفغلاكلذ
هنأو،ةرصانلانمهنأبهايإمهرييعتكلذلاثمأنمو.ةرفغملا

نمو.رمخبيرشولوكأهنأو،ةاطخلاونيراشعللبحم
.ًالعفوًالوقيسوسرطلالواشهبكتراامهلاثمأ

حورلانأاذهبدوصقملا:سدقلاحورلاىلع..امأو
هلةبتكلاةمواقمتناكف،حيسملاوهعوسينأدهشسدقلا
المثإكلذو،هسفنسدقلاحورللةمواقمةناهإلاوضغبلاب
اهبعنصيتلاةوقلااوبسندقل.)٣:٣٠رمرظنا(رَفغي
حورلاةوقباهعنصحيسملاو،ناطيشلاىلإتازجعملاحيسملا
ةلزنمريخلكردصمحورلاكلذاولزنأدقنونوكيف،سدقلا
.فيدجتعظفأاذهو،رشلكردصمناطيشلا

،ةرفغمةيطخلاهذهلسيلنأكلذببسو:هلرفغُينلف
قحلابةفرعمنسحأىلعاولصحنيذلاالإاهبكتريالذإ
هتازجعمبحيسملاتوهالنيهارباودهاشنيذلاةبتكلاك
نأنكميالاهبكترمنأو؛)١٠:٢٦،٢٧و٧-٦:٤بع(
وهةبوتلاىلإئطاخلابيتأييذلانألةرفغملابلطيوبوتي
ىتحًادمعهتمواقمبئطاخلاهظاغأيذلاسدقلاحورلا
.هقراف

دالوأمهةيطخلاهذهيفعوقولارطخيفنيذلاو
،ءايقتألاتويبيفنولماعلاو،ةبوتالباوقباذإنييحيسملا
نيذلاو.اورثأتيملوراذنإلاوظعولاعامسىلعاوبظاونيذلاو
هتاهيبنتنوضفرينيذلامهسدقلاحورلاةمواقمرطخيف
ءزهللًاعوضومبلقلاديدجتيفهلعفنوذختيو،هتاخيبوتو
.ةيويندلاتاذلملاويهالملابنولوغشممهنأل،كحضلاو

هلوقبكلذسقرمحضوي:يتآلايفالوملاعلااذهيفال
ىلإةرفغمهلسيلفسدقلاحورلاىلعفدجنمنكلو«
دقو)٣:٢٨رم(»ةيدبأةنونيدبجوتسموهلب،دبألا
،رضاحلا:نيميظعنيمسقىلإهلكنامزلادوهيلامسق
.»يتآلاملاعلا«يناثلاو»ملاعلااذه«لوألااوّمسو.لبقتسملاو
.ًادبأرفغُينلبنذلاكلذنأىنعمبنيمسقلاىتمركذف
نأامكف.رَفغُيالمسقورَفغُيمسق:نامسقاياطخلاًاذإف
ىلإرفغينلرَفغُياليذلاكلذك،دبألاىلإرفغُيرفغُييذلا
يفرفغُتاياطخلاضعبنأضعبلامعزلةَّـحصالو.دبألا
.انهرفغُتملنإويتآلاملاعلا

مثَوًةَدِّـيَجَةَرَجَّـشلٱاوُلَعْجِا«٣٣
ََ

اوُلَعْجٱِوَأ،ًادِّـيَجاَهَر
مثَوًةَّـيِدَرَةَرَجَّـشلٱ

ََ
»ُةَرَجَّـشلٱُفَرْعُتِرَمَّـثلٱَنِمْنَأل،ًاّيِدَراَهَر

.٦:٤٣،٤٤ول٧:١٧تم

اهانيأرةنيرقلانعرظنلاعطقبةيآلاهذهيفانرظناذإ
)٢٠-٧:١٦تم(لبجلاىلعهظعويفحيسملالوققفو
اولعجينأءايقتأمهنإنولوقينمىلعبجيهنأهانعمو
هنأحيسملادصقنأىرنةنيرقلانمو.مهمالكقفومهتايح
اوسيقينأناطيشلاكيرشهنأبهومهتانيذلاىلعبجي
اذإةديجةرجشلااوبسحينأيأ،سايقلااذهىلعهلامعأ
نأكف.ةئيدراهرامثاوأراذإةئيدراهوبسحيو،ًاديجاهرمثاوأر
نوكتنأليحتسيةديجيلامعأتناكنإ:لوقيحيسملا
هلةكرشالرشلكردصمناطيشلانأل،ناطيشلاةكرشب

حيسملالاوقأاوعمسةبتكلانإفةنسحلالامعألانمءيشيف
،ةلطابلاةمهتلاكلتىلعمهلرذعالًاذإف.هلامعأاودهاشو
.ةديجلارامثألانمهءافشوناسنإلانمناطيشلاجارخإنأل

اوُمَّـلَكَتَتْنَأَنوُرِدْقَتَفْيَك!يِعاَفَألٱَدَالْوَأاَي«٣٤،٣٥
ِحلاَّـصلٱِب

َ
لٱِةَلْضَفْنِمُهَّـنِإَف؟ٌراَْرشَأْمُتْنَأَوِتا

ْ
لَق
ْ

لٱُمَّـلَكَتَيِب
ْ

ُمَف
لٱَنِمُحِلاَّـصلٱُناَسْنِإل

ْ
يفِحِلاَّـصلٱِزْنَك لٱِ

ْ
لَق
ْ

ُجِرُْخيِب
ِحلاَّـصلٱ

َ
لٱَنِمُريِّـِّـرشلٱُناَسْنِإلٱَو،ِتا

ْ
»َروُُّرشلٱُجِرُْخيِريِّـِّـرشلٱِزْنَك

.٦:٤٥ولو٢٣:٣٣و٣:٧تم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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نإلاقلطابلامهئارتفاىلعةبتكلاحيسملاخبونأدعب
رامثإلاةلالد،مهعابطومهاياونءوسىلعلديءارتفالاكلذ
.ةرجشلاىلع

لاثمأنادمعملاانحويهببقلاماذه:يعافألادالوأاي
ةيحلالسنكلذباوبقلو.)٣:٧تم(ةبتكلانمءالؤه
)حيسملايأ(ةأرملالسنهمواقييذلا٣:١٥كتيفروكذملا
نيبيعافألاكسانلانيبةبتكلاف.ًاريخأهيلعرصتنيوًامئاد
.ررضلاعاقيإومسلابترهتشااهنإف،تايحلا

تمادام:تاحلاصلاباوملكتتنأنوردقتفيك
متلقاملثمبالإاوملكتتنأمكنكميالكلذكمكتافص
.َّـيلع

يرجيامبمالكلاوعبنببلقلاهَّـبش:بلقلاةلضفنم
فرعُيامكمالكلانمبلقلافرعُينأنكميف،عبنلانم
.هنميراجلاءاملانمعبنلا

نعرظنلاّضغبةعومجمءايشأانهزنكلابدَصقُي:زنكلا
اموهزنكلاو.ًائيدروأًانسحنوكينألمتحيف،اهتميق
بولسأوتاداعلاوةيبرتلاوميلاعتلانمناسنإلاهيلعلصح
نأنيتيآلانيتاهةصالخو.لويملاوتاهاجتالاوريكفتلا
وأٍفوخالبًارايتخاهبهنوملكتياممفرعُتسانلابولق
نأتنهربةريرشلامهتاملكف،ةبتكلاءالؤهملكتامكءايح
.ريرشمهبولقزنك

هبُمَّـلَكَتَيٍةَلاَّـطَبٍةَمِلَكَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأْنِكٰلَو«٣٦ اَِ
»ِنيِّـدلٱَمْوَيًاباَسِحاَهْنَعَنوُطْعُيَفْوَسُساَّـنلٱ
٢:١٤اجرظنا

امةلمجنموهو،هتافصىلعحضاوليلدناسنإلامالك
باسحالنأضعبلالاقدقو.نيدلامويهيلعهللابساحي
.هتحتلئاطالذإ،مالكلاىلع

نكل،ًامومعموهفموهامكةعفانريغيأ:ةلاطبةملك
ةريرشلاتاملكلاىلإكلذبراشأحيسملانأىلعلدتةنيرقلا
امكاهيلعمهبساحيهللانأبمهرذنأف،هيلعةبتكلااهلاقيتلا

ىلعًاضيأقدصيكلذنأبيرالو.مهلاعفأىلعمهبساحي
رمذتلاتاملكوةسجنلاتاملكلاوةبذاكلاتاملكلالك
توملا«ميكحلاناميلسلاق.تاموصخلاةجيهملاتاملكلاو
ايلعجا«دوادلاقو)١٨:٢١مأ(»ناسللادييفةايحلاو

)١٤١:٣زم(»َّـيتفشباببرايظفحا.يمفلًاسراحبر
ًاحلصُمةمعنبنيحلكمكمالكنكيل«لوسرلالاقو
.)٤:٦وك(»حلمب

»ُناَدُتَكِمَالَكِبَوُرَّـَربَتَتَكِمَالَكِبَكَّـنَأل«٣٧

بلقلاةلضفنمف،حيسملارظنيفمالكلاةميقمظعأام
ةادأمظعأوهو،ركفلانعيقيقحلاربعملاوهف،ناسللاملكتي
اورينأنوعيطتسيالسانلاف.انلخاديفامعبارعإلل
امنومهفيوانمالكنوعمسيمهنكلو،اهوفرعيالوانبولق
لكحيسملاصَّـخلةدعاقلاهذهيفو.انيلعنومكحيونحن
.ىنعملااذهيفهلاقام

هذختاكلذل،بلقلاةفصنيبيمالكلانأل:كمالكب
ىنعملاسيلو.»ملكتملاتافصمالكلا«نولوقيفًالثمسانلا
لب،لامعألاىلإرظننودبمالكلاىلعروصقمباسحلانأ
بَساحيامةلمجنممالكلانأ)٣٦ددعيفامك(دوصقملا
يتلاةمئاقلاوانتايحخيراتبتكنانتاملكبف.هيلعناسنإلا
اهاسنيالهللاافاهانيسننإ.نيدلاموياهبرربتنوأنادن
ناسللاانئاضعأيفلعُجاذكه.مثإلاملاع.ٌرانناسللا«
نممَرضُيونوكلاةرئادمرضيوهلكمسجلاسندييذلا

)٣:٦عي(»منهج

فرعيهدحوهنألناميإلابهللامادقرربتيناسنإلا:رربتت
نوعيطتسيالنيذلاسانلامامأرربتيهنكلو،سانلابولق
.بلقلايفامبدهشتيتلالامعألاومالكلاببولقلاةفرعم

لٱَنِمٌمْوَقَلاَقٍذِئَنيِح«٣٨
ْ

لٱَوِةَبَتَك
ْ

لَعُماَي«:َنيِّـيِسيِّـرَف
ِّـ

،ُم
»ًةَيآَكْنِمىَرَنْنَأُديِرُن

.١:٢٢وك١و٢:١٨ويو١١:١٦ولو٨:١١رمو١٦:١تم

هيلعاوفدجنيذلاريغيأ:نييسيرفلاوةبتكلانمموق
ءامسلانمةيآهنماوبلطنورخآو«لوقياقولنألمهنم
.)١١:١٦ول(»هنوبرجي

ملمهنأل،ًامكهتامإو،ًاقُّلمتامإكلذهلاولاق:ملعماي
.قحلابملعمهنأاودقتعي

مهنإف)١١:١٦ولو٨:١١رم(ءامسلانميأ:ةيآ
،نيطايشلاجارخإوىضرملاءافشيفهتازجعماودهاش
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،حيسملاوهعوسينأىلعًايفاكًاناهرباهوربتعيملمهنكلو
امإوضرألالهأبامإةقلعتمتناكو،هديباهلعفيناكهنأل
اهيفهلديالءامسلانمةزجعمهولأسف،ميحجلالهأب
.ناسنإةعفنملال،حيسملاهنأىلعهللانمناهربدرجمنوكتل
تازجعملالمعيناكعوسينأبضيرعتكلذمهلاؤسيفو
هديلصتالةزجعمهولأسكلذلو،ديلاةفخبوأرحسلاب
ترجيتلاتازجعملاٍذئنيحمهلابىلعرطخامبرو.اهيلإ
تابرضضعبكو،ءامسلانمٍزبخبهنايتإك،ىسومديىلع
اودهاشينأاودارأف،ةملظلاوَدربلاوقوربلاودوعرلاكرصم
.هنماهلثم

َهلَلاَقَف«٣٩
ُ

طَيٌقِساَفَوٌريِّـِرشٌليِج«:ْم
ْ

َالَو،ًةَيآُبُل
»ِّـيِبَّـنلٱَناَنوُيَةَيآَّـالِإٌةَيآُهَلىَطْعُت
:٤ويو١١:٢٩ولو٨:٣٨رمو١٦:٤تمو٥٧:٣شإ

٤٨.

دصقف،تقولاكلذيفدوهيلاةمأبلغأهبدارأ:ليج
.مهلاثمأنمنيريثكلاونيرضاحلا

ةقالعبليئارسإينببهللاةقالعميدقلادهعلاهبش:قساف
شإ(جاوزلادهعكمهنيبوهنيبدهعلانأو،هتأرمابلجرلا

ةدابعمهيلعبسحكلذلف)١٦:١٥زحو٣:١وهو٥٧:٣
،ٍذئمويناثوألاةدبعنماونوكيملمهنأمعن.ًاقسفناثوألا
مهنأمهيلعبجوأةريثكرومأيفهلمهتنامأمدعنكل
.نوقساف

،مهبلطعوننمةيآمهيطعيالهنأدارأ:ةيآهلىطعتال
ضفرو.كلذدعبمهمامأتازجعملايرُجيالهنأسيلو
اورقتحاذإهبحيسملااوناهأمهنألو،هللاةدارإلًاعفدمهبلط
وأرحسلالامعأنماهنأكًالبقاهعنصيتلاتازجعملا
ىلعنيهاربلانميفكيامكلذلبقمدقهنألو،ةذوعشلا
.هاوعدتابثإ

هتمايقاهبدوصقملاو،نانويمهلمدق:يبنلانانويةيآالإ
مظعأاهبسحهنأللب،مهبلطقفواهنألسيل،هتومدعب
.هاوعدةحصبعانتقالامهيلعبجوتاهنأو،هتازجعم
يذلاياتمأنبا«وهو،ميدقلادهعلاءايبنألوأوهنانويو
.ق٨٦٠يلاوحشاع.)١٤:٢٥لم٢(»رفاحثجنمهوبأ
.م

يفُناَنوُيَناَكاَمَكُهَّـنَأل«٤٠ طَبِ
ْ

حلٱِن
ْ

ٍماَّـيَأَةَثَالَثِتُو
يفِناَسْنِإلٱُنْبٱُنوُكَياَذَكٰه،ٍلاَيَلَثَالَثَو لَقِ

ْ
َةَثَالَثِضْرَألٱِب

»ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأ
١:١٧نوي

ةيوامسلاةيآلانمًالدبهتمايقوهنفدوهتومةيآمهاطعأ
ىلعميدقلادهعلاثداوحىدحإبكلذطبرو،اهوبلطيتلا

نيرمألانيبةهباشمللًالثمكلذراتخاو،زغللاقيرط
.جئاتنلايفامهنيبةفلاخملاو

كلتيفدوهيلاحالطصاناك:ٍلايلثالثومايأةثالث
نمءزجلاو،ًالماكًاراهنراهنلانمءزجلااوبسحينأمايألا
٤٣:١٧،١٨كتو١٣وأ٣٠:٢مص١(ًالماكًاليلليللا
هلوقىنعمنوكينأُّحصيف.)٦:٢وهو١٠:٥،١٢خأ٢و
نيرشعوعبرأيأًالماكًاموي»لايلثالثومايأةثالث«
نآزجلاناكامهمنيرخآنيموينمنيئزجو،ةعاس
امكنييحيسملاقالتخانمريسفتلااذهسيلو.نيريغص
نإف،اهمامتإوحيسملاةوبننيبقيفوتللنيدلاءادعأمعزي
باتكدعبدوهيلابتكسدقأدوملتلاباتكنمأدبمكلذ
ةفاضإو،رخآًامويبسُحتمويىلإةعاسةفاضإنإ«هيففهللا
نمزيفرمألاناكاذكهو»ىرخأةنسبسُحيةنسىلإموي
ضرتعالأطخكانهناكولو.)٥:١و٤:١٦سأ(ريتسأ
مهمامتإمدعلمهحيسمبذكاوعداونييحيسملاىلعدوهيلا
اذهاوركذيملمهنكلو.ثلاثلامويلاحابصهتمايقبهدعو
.طقضارتعالا

يفنانويلوقهبشيكلذو،ربقلايفيأ:ضرألابلقيف
يف..ينتحرطكنأل..ةيواهلافوجنمتخرص«هتالص
مظعأىلإانهحيسملاةراشإو)٢:٢،٣نوي(»راحبلابلق
اهمهفيمللايلثالثومايأةثالثدعبهتمايقيهوهتازجعم
.اهتقوهذيمالتاهمهفالو،نويسيرفلا

يفَنوُموُقَيَسىَوَنيِنُلاَجِر«٤١ جلٱاَذٰهَعَمِنيِّـدلٱِ
ْ
ِليِ

َناَنوُيْنِمُمَظْعَأاَذَوُهَو،َناَنوُيِةاَداَنُمِباوُباَتْمَُّـهنَأل،ُهَنوُنيِدَيَو
»اَنُهٰه
.٣:٥نويو٢:٢٧ورو١١:٣٢ولو١٦:٥١زحو٣:١١رإ

يفنانوينيبوهنيبةهباشملا٤٠ددعيفحيسملاركذ
هظعوريثأتنيبقرفلاددعلااذهيفركذو،لاوحألاضعب
ملنيذلادوهيلابولقةواسقِّـنيبيلكلذو،نانويظعوو
،اوجنواوباتنانويمهظعونيذلانيينثولانأل،هباونمؤي
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ةضرعاوناكواوبوتيملحيسملامهظعونيذلادوهيلانكلو
.كالهلل

كت(روشأوأدورمناهانب،روشأةمصاعيه:ىونين
ةميظعةنيدمتناكو.ةلجدرهنىلعاهعقومو)١٠:١١
اهراوسأولعو،ةعاسنيرشعةريسموحنوأًاليم٤٨اهطيحم
لكولع،جرب١٥٠٠اهيلع،مادقأةرشعاهضرعو،مدقةئم
،هظعوبتباتفنانويناسلباهبارخبهللاأبنأو.مدق٢٠٠جرب
يبنلاموحانكلذدعباهبارخبأبنأو.ةنسيتئماهبارخرخأتف
ةئمتسنمرثكأبداليملالبقاهبارخمتو.)٢:٦و١:٨ان(
.لصوملاةنيدمبرقمويلااهراثآو،ةنس

نممهتمايقال،نايدلاربنممامأمهفوقويأ:نوموقيس
.روبقلا

.حيسملارصعدوهييأ:ليجلااذه

.ةيضاملامهلامعأبلب،مهمالكبال:هنونيدي

ىندألانمانهناهربلا:انههنانوينممظعأاذوهو
يدانملا.حاحصألااذهنم٦ددعلحرشيفامك،ىلعألاىلإ
هللانبالوألانأل،كانهاهبيدانملانممظعأانهةبوتلاب
حيسملاتقويفةبوتللةبجوملابابسألاو.ياتمأنبايناثلاو
هبرذنأيذلايدبألاكالهلاو.نانوينمزيفاهنممظعأ
.نانويهبرذنأيذلاينمزلاكالهلانملوهأحيسملا

يفُموُقَتَسِنَمْيَّـتلٱُةَكِلَم«٤٢ جلٱاَذٰهَعَمِنيِّـدلٱِ
ْ
ِليِ

َةَمْكِحَعَمْسَتِلِضْرَألٱِيصاَقَأْنِمْتَتَأاََّـهنَأل،ُهُنيِدَتَو
»اَنُهٰهَناَمْيَلُسْنِمُمَظْعَأاَذَوُهَو،َناَمْيَلُس
.١١:٣١ولو٩:١خأ١٠:١،٢لم١

»بونجلاةكلم«تركذ»نميتلا«لدبىرخأةمجرتيفو
ةراضحنمهيلعتناكاملةبسنلاببرعلادالببونجيأ
قرفلانايبنمحيسملالقتنادقو.نارمعومدقتوةقيرع
بجعتركذىلإ،دوهيلاناميإمدعوىونينلهأةبوتنيب
نييسيرفلاوةبتكلاءزهوناسنإدرجمةمكحنمابسةكلم
.ةهباشملليهلإملعمةمكحب

اهلعلو)١٠:١لم١(ابسةكلميه:نميتلاةكلم
.برعلادالبنميبونجلاءزجلايهو،نميلا

دصقيينانويريبعتوهو،ةديعبدالبيأ:ضرألايصاقأ
فالتخالاف.نيدلاوةمألافالتخاعمةديعبلاةفاسملاهب
مهتواسقرهظيٍذئمويدوهيلالمعونميتلاةكلملمعنيب
نأل،مهلمعوىونينلهألمعفالتخااهرهظأاممرثكأ
ةكلمامأ،مهمامأوهونانويظعونماورثأتىونينلهأ
تلمتحاو.دعبلاىلعناميلسربخاهعمسبترثأتفنميتلا
ةكلموةأرمايهوليمفلأوحندعُبىلعنمرفسلاةقشم
.مهيلإىتأهسفنحيسملانكلو.ناميلسةمكحعمستل
نعفكيملفحيسملاامأو،ناميلسنمةوعدالبتتأيهو
ةكلملاكلتيطعينأعطتسيملناميلسو.هيلإمهوعدينأ

ةمكحلازنكلكمهيطعينأدعتسمفحيسملاامأ،هتمكح
همالكعوضومو،ناميلسنممظعأحيسملاًاذإف.ةيقيقحلا
هتمكحو،ةكلملاكلتوناميلسثيدحعوضومنممهأ
رثأتلالكترثأتكلذلكعمو.ناميلسةمكحنممظعأ
هتمظعحاحصألااذهيفحيسملانلعأو.اورثأتيملمهو
مظعأهنأبًايناثو؛)٦دع(لكيهلانممظعأهنأبًالوأةيهلإلا
ناميلسنممظعأهنأبًاثلاثو؛)٤١دع(يبنلانانوينم
.كلملا

يفُزاَتَْجيِناَسْنِإلٱَنِمُسِجَّـنلٱُحوُّرلٱَجَرَخاَذِإ«٤٣ ِ
طَي،ٌءاَماَهيِفَسْيَلَنِكاَمَأ

ْ
»ُِدَجيَالَوًةَحاَرُبُل

.٥:٨طب١و١١:٢٤ولو١:٧يأ

ةمألااهيلإتراصيتلالاحلانيبيانهحيسملاذخأ
مهديلاقتونييسيرفلاميلعتباهدارفأضعبواهلكةيدوهيلا
يبسيفةنسنيعبسمهئاقبببسبدوهيلارفندقل.مهتريسو
،اهيلإنوليميكلذلبقاوناكيتلاناثوألاةدابعنملباب
نكلو.مهبولقنمسجنحورجارخإباذهحيسملاهَّـبشف
مهيفلخدهنأكو،أدرأٍلاحىلإمهرَّـيصنييسيرفلاميلعت

لاحلثمناسنإلالاحو.ىلوألانمرشأحاورأةعبس
حلصيوةئيدرلالاصخلاضعبنععجرينأنكميف،ةمألا

دنعطقسيهبلقريغتيملنإهنكلو،حالصإلاضعبهتريس
،بلقلاةواسقورفكلاويتاذلاربلاورشلالاحىلإةبرجتلا
لاحلايفناكاممفعضألاحلاهذهيفهصالخءاجرنوكيف
.ةقباسلا

ناسنإلاسفننمحورلاجرخلهملعنال:جرخاذإ
ناسنإلادصقاذإهنأدبالنكلو،هنعًامغرمأهتدارإب
هيفبغريًانكسمهسفننكتملكلذأدتباوهسفنحالصإ
.ًاتقؤمجرخيف،سجنلاحورلا
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رافقلانوبسحيدوهيلاناك:ءاماهيفسيلنكامأيف
بسنو)٣٤:١٤و١٣:٢١،٢٢شإ(نيطايشلانكاسم
انهحيسملامالكو)١٨:٢ؤر(لباببارخىلإركذامانحوي
.يأرلااذهقفو

اورضيملامنوحيرتسيالةسلابألا:دجيملوةحاربلطي
يفدجيامكررضللةصرفرافقلايفحورلادجيالف،ًادحأ
يفهبلقتنمهيفوهامبىضريالكلذلف،ناسنإلابلق
.رخآىلإناكمنمءاقشلا

ِيتْأَيَف.ُهْنِمُتْجَرَخيِذَّـلٱيِتْيَبَىلِإُعِجْرَأ:ُلوُقَيَّـمُث«٤٤
»ًانَّـيَزُمًاسوُنْكَمًاغِراَفُهُِدَجيَو

.هسفنوهيفًالخادناكيذلاناسنإلادسجيأ:يتيب
ىريل،عوجرلاىلعةدمدعبمزعسجنلاحورلانأىنعملاو
.هسفنحالصإيفناسنإلاعورشةجيتنتناكاذام

نأكلذىنعمنإمهضعبلاق:ًانيزمًاسونكمًاغراف
ناطيشلاجورخدعبةماتلاةحصلاىلإتداعناسنإلاحور
حورلاعوجرلٌدعُمهنأةراشإكلذنإنورخآلاقو.اهنم
هلخديملذإةحلاصلاتاريثأتلانم»ًاغراف«نوكيف،ريرشلا
لكنمًايلاخيأ»ًاسونكم«و،ناطيشلاجورخدعبحيسملا
لاحلقفوأيناثلابهذملاو.هجاهبإل»ًانيزم«و،ناطيشللعنام
لاحيفحيسملاءاجنيحاونوكيملمهنألٍذئمويدوهيلا
سكعاوناكلب،ةلماكلاةراهطلاوةماتلاةيحورلاةحصلا
انحويةادانمبولبابيبسبمهحالصإنكيملف.كلذ
هبشأاوناكفمهلةنيزءايرلاناكو،ًارهاظالإةبوتلابنادمعملا
نكسيملنإحالصإلابسفنللنمأالف..ةضيبملاروبقلاب
درُطامًاريثكف.هلاهلكسفنلاىوقعضختوبلقلاهللا
نمعناملكميقأو،ىراكسلابولقنمتاركسملاناطيش
دصقلالكعم،هعرتخينأناسنإلالقععيطتسيهعوجر
هللاةمعنبلطالبعفنيملكلذلكنكل.هلميلستلامدعب
.اهيلعلوصحلاو

،ُهْنِمَّـَرشَأَرَخُأٍحاَوْرَأَةَعْبَسُهَعَمُذُخْأَيَوُبَهْذَيَّـمُث«٤٥
ْنِمَّـَرشَأِناَسْنِإلٱَكِلٰذُرِخاَوَأُريِصَتَف،َكاَنُهُنُكْسَتَوُلُخْدَتَف
جلٱاَذِٰهلًاضْيَأُنوُكَياَذَكٰه.ِهِلِئاَوَأ

ْ
»ريِّـِّـرشلٱِليِ

٢٢-٢:٢٠طب٢و١٠:٢٦و٦:٤بع

ناسنإلابلقنأو،حيرتسمريغهنأدجينيحيأ:مث
.هلٌّدعم

.هلقافربلطيفيأ:بهذي

.)١٨:٢١،٢٢تم(ةنيعمريغددعيأ:حاورأةعبس
رم(ةيلدجملاميرميفةسجنلاحاورألانمددعلااذهناكو
تاوقلاطلستةدايزىلإكلذبراشأو.)٨:٢ولو١٦:٩
.هصالخبءاجرلاةلقو،ناسنإلاىلعةريرشلا

دوهيىلإقبسامانهحيسملابسن:خلا..نوكياذكه
يهىلوألانمرشأتراصيتلاةريخألامهلاوحأنإف،هرصع
،مهحيسمعوسينوكمهضفردعباهيفاوناكيتلالاوحألا
الودوهيلانإ«خرؤملاسوفيسويلاق.ميلشروأبارخلبقو
ولغلادشأيفتقولاكلذيفاوناكمهؤاسؤراميس
متدقو.»ةسلابألامهنكسنماوهبشأفناجيهلاوبصعتلاو
اوناكيبسلانماوعجرنيحمهنإف،دوهيلاىلعحيسملالوق
لبقيذنمنسحأاوناكف،كلذكاولظوناثوألانوهركي
ءايرلاوملاعلاةبحمكرخآٍداسفيفاوطقسمث،ًاليلق
،بلقلاىمعورهوجلانودةينيدلاسوقطلابكسمتلاو
مهلكيهملسأف،هللانبااوبلصمهنأىتحًامثإاودازو
يبُسوةريثكتاوبرمهنملتُقفنامورلايدايأىلإمهتنيدمو
.ضرألافارطأيفتقولاكلذذنماوددبتو،كلذكتاوبر
نأيأ،هظاغأفسدقلاحورلاههبنئطاخلكبيصناذهو
.ىلوألانمرشأنوكتةريخألاهلاح

لَكُيَوُهاَميِفَو«٤٦
ِّـ

جلٱُم
ْ

اوُفَقَوْدَقُهُتَوْخِإَوُهُّمُأاَذِإَعوُُم
لَكُيْنَأَنيِبِلاَطًاجِراَخ

ِّـ
»ُهوُم

٢:١٢ويو٢١-٨:١٩ولو٦:٣و٣:١٣رمو١٣:٥٥تم
.١:١٩لغو٩:٥وك١و١:١٤عأو٧:٣،٥و

وهوهنوبلطيهيلإهتوخإوهمأءيجملًاببسكانهنأدبال
ةدايزنمهيلعمهفوخكلذنألمتحملاو.عمجلابطاخي
ىلعمهفوخوأ)٣:٢١رمرظنا(يدسجلاويلقعلابعتلا

الف.هلنييسيرفلاوةبتكلاضغبباوعمسمهنألهتايح
مدععم،ةيلئاعلاةبحملانعجتانلامامتهالااذهنمبجعتن
مهلناكولف.)٥-٧:٣وي(هتيلاسرإوهتقيقحبمهملعةيافك
.هنوبلطيًاجراخاوفقواملهتردقوعوسيةمكحبنيقيلالامك

ةرئادجراخوأ،تيبلاجراخيأ:ًاجراخاوفقو
هيلإاولصينأمهناكمإمدعلامإكلذكمهفوقوو.نيعماسلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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مالكلانعهقيفوتاودارأمهنألامإو،هيلعسانلاماحدزال
.هوملكيلهبدارفنالاةصرفذاختاو

ًاجِراَخَنوُفِقاَوَكُتَوْخِإَوَكُّمُأاَذَوُه«:ٌدِحاَوُهَلَلاَقَف«٤٧
لَكُيْنَأَنيِبِلاَط

ِّـ
»َكوُم

هغلبفهلوحًاسلاجناكعمجلانأ٣:٣٢رمنمرهظي
.رخآىلإدحاونمهلاقتنابهتوخإوهمأبلط

»؟ِيتَوْخِإْمُهْنَمَويِّـمُأَيِهْنَم«:ُهَباَجَأَف«٤٨

هبسنلريقحتيأحيسملامالكيفنوكينأاشاح
امنكلو،مالكلااذهرهاظبسحهتوخإوهمأبيدسجلا

ىمسأيحورٍبسنبهمامتهاةدشوههمهفننأبجي
ةاونمهنيذلا،همسابنينمؤملاهعابتأىلإهبسنوهو،مظعأو
.نويقيقحلاهتوخإوهمأءالؤهف.ديجملايوامسلاهتوكلم

هلعفوهلوقبنيرضاحلاميلعتلةصرفكلذنمانبرذخأ
هطابترانأو،مهبراقأبمهتقالعكتسيلهبراقأبهتقالعنأ
ةبارقف.ةيدسجلاهتلئاعبهطابترانمدشأةيحورلاهتلئاعب
.مدلاومحللاةبارقنمبرقأةبحملاوناميإلا

هتلئاعبهتقالعنأكلذبدارأ:خلا..يمأيهنم
نأمهلثمًاموزلمسيلهنأو،مهتالئاعبمهتقالعكتسيل
كلتلةناهإلانمءيشالكلذيفو.ةلئاعلارماوأعيطي
وهوةبجاولاةعاطلااهعاطأهنأل،اهبثارتكالامدعوأةلئاعلا
ءانتعالالكهتدلاوبىنتعابيلصلاىلعناكامدنعو.ٌدلو
هتقالعصوصخنيبينأدارأهنكل.)٢٧-١٩:٢٥وي(
امتنكاذامل«هلوقبهيدلاولهباوجنمبيرقاذهف.هتلئاعب
:٢ول(»؟يبألاميفنوكأنأيغبنيهنأاملعتملأ؟يننابلطت

نوعقوتيمهلعجيللاؤسلاقيرطبكلذحيسملاىتأو)٤٩
.ءاغصإلاةدايزىلعكلذمهلمحيفباوجلا

»ِيتَوْخِإَويِّـمُأاَه«:َلاَقَوِهِذيِمَالَتَوْحَنُهَدَيَّـدَمَّـمُث«٤٩

لخمعوسيىتأ
ِّـ

دالوألكلًاخأراصو،رشبلاعيمجلًاص
عونىلعهبنينمؤملاوخأوهو،يناثلامدآراصذإمدآ
.صخأ

نأنمدبالو.زييمتلمكأهذيمالتزيميل:هديدم
ىلإبحملارظنمهيلإهرظنبةبوحصمتناكةراشإلاكلت
.هئابحأ

لب،هتوخإوهمألهتبحمكلذبركنيمل:يتوخإويمأاه
.ةيرشبةبحملكقوفهنألهبنينمؤمللهتبحمةدشنايبدارأ

يفيِذَّـلٱِيبَأَةَئيِشَمُعَنْصَيْنَمَّـنَأل«٥٠ َوُهِتاَواَمَّـسلٱِ
»يِّـمُأَويِتْخُأَويِخَأ
.٢:١١بعو٣:١١وكو٦:١٥و٥:٦لغو١٥:١٤وي

ًارهاظهلذملتتلاوهميلاعتعمسدرجمنأاذهبحضوأ
نأمهلققحف،اهركذيتلاىمظعلاةقالعلاكلتبجوي

درجمالهميلعتبجومبلمعلاوهةقالعلاكلتببس
.هللاةئيشمعنصىلعروصقمماركإلااذهنأو،هعامس
نإو،هتوخإوعوسيمأكربتعاوبحُأطرشلاكلذبماقنمف
:١وي(هتبحمىلإبلقلابذجتهلةفصالًاجذاسًاريقفناك
اممو.)٥:٢٥،٣٧فأو٣٩-٨:٣٢ورو١٥:١٥و١٢،١٣
هذهنيبًابأهلركذيملعوسينأانهةظحالملاقحتسي
.هللاريغهلبأالنألهلٍبأكطقفسويركذيملو،ةلئاعلا

نييحيسملانوضغبينيذللراذنإددعلااذهيفو
هيفو.كولملاكلمبراقأنودهطضيمهنألمهنودهطضيو
هللامهتعاطوهبمهناميإنإف،نينمؤملاعيمجلةميظعةيزعت

ىلإمهبينتعيربكألاخألاكلذف،هيلإقلخلابرقأمهالعج
ىلوألابف،رصميفهتوخإبىنتعادقفسويناكنإف.دبألا
.ءامسلايفوضرألاىلعنييحورلاهتوخإبعوسيينتعي
ريصنيتلاةديدجلاةدالولاجئاتننمةفيرشلاةقالعلاهذهو
ىلعناهربيلجأهللاانتعاطو.حيسمللةوخإوهللاًادالوأاهب
.ةيوامسلاةدالولاكلت

بحبوجوىلإنييحيسملاهبنيامةيآلاهذهيفو
.مهضعبلةوخأحيسملاةوخإنأل،ًاضعبمهضعب

رشعثلاثلاحاحصألا

يف١«١،٢ لٱَكِلٰذِ
ْ
لٱَنِمُعوُسَيَجَرَخِمْوَي

ْ
َسَلَجَوِتْيَب

لٱَدْنِع
ْ
َلَخَدُهَّـنِإىَّـتَح،ٌَةريِثَكٌعوُُمجِهْيَلِإَعَمَتْجٱَف٢،ِرْحَب

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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جلٱَو.َسَلَجَوَةَنيِفَّـسلٱ
ْ

»ِئِطاَّـشلٱَىلَعَفَقَوُهُّلُكُعَْم
٥:٣ول،خلا٨:٤ول،خلا٤:١رم

ركذو،لاثمأبمَّـلعحيسملانإحاحصألااذهيفىتملاق
هلاقاممرهظيو.ةعبسلانمنينثاريسفتعم،اهنمةعبسهيف
رُّوطتةيدبلاثمأبميلعتلايفهعورشنأاقولوسقرموىتم
ىلعهتظعومكظعاومبًالبقمَّـلعهنإف،عوسيلامعأيف
ديدجبولسأبنآلاعرشو.ميظعريثأتهظعولناكو،لبجلا
هنأنالعإنودبهيعماسفِّـرعيل،هتوكلمةقيقحِّـنيبي
نالعإلالوبقلاودعتسادقاونوكيملسانلانأل،حيسملا
.هاوعدللماكلا

.ليلجلارحبيأ:رحبلادنع

راشأامك،سانلافونصىلإكلذبراشأ:ةريثكعومج
.مهددعةرثكىلإ

هتمدخلهبلط،ديصلابراوقدحأيأ:ةنيفسلالخد
نأهنكميملىتحهيلعنيمحدزمعومجلاناكو.)٣:٩رم(
،مههاجتةنيفسلايفسلجف،مهنيبفقاووهومهبطاخي
.ئطاشلاىلعهمامأفوقومهومهبطاخو

٥:١تم(ميلعتلادنعملعملاةداعسولجلاناك:سلج
.)٤:٢٠ولو٢٣:٢و

َجَرَخْدَقُعِراَّـزلٱاَذَوُه«:ًالِئاَقٍلاَثْمَأِبًاريِثَكْمُهَمَّـلَكَف«٣
»َعَرْزَيِل

نمليلقٌءزجحيسملالاثمأنمىتمهدروأام:ًاريثك
.هميلعتنمديدجلابولسأللًالاثمهدروأو،ريثك

ةيلقعةقيقححضوتةيصصقةيدامةقيقحلثملا:لاثمأب
،ةقرافملاىلعًانايحأو،هيبشتلاىلعىنبُيًانايحأوهو،ةيحور
نمضتتةزيجوةرابعلثملابدارُيدقو.ةثداحربخنوكيدقو
ريغلمتحيمالكهبدارُيدقو.ناميلسلاثمأكًاريثكيناعم
ةيروصتمويلاةنسلألاىلعةرئادلالاثمألارثكأو.هانعمرهاظ
ىلعةينبمحيسملالاثمألكنكلو،عقاولايفاهللصأال
.ةيقيقحثداوح

لكليحورلاىنعملابلطننألثملاريسفتيفبجيالو
برضو.هرشقوقحلابلنيبزيمننأبجيو،هبءاجام
.هتقويفنوعماسلاهدهاشاممهلاثمأرثكأحيسملا

همامأوبراقلاىلعذئنيحناكهنألمتحي:عرازلااذوه
.نوعرزيسانأ

ِتَءاَجَفِ،قيِرَّـطلٱَىلَعٌضْعَبَطَقَسُعَرْزَيَوُهاَميِفَو«٤
»ُهْتَلَكَأَوُروُيُّطلٱ

راذبلاىقبيثيحلقحلاىلإرمملايأ:قيرطلاىلع
.يدنلابارتلاهيطغتالًافوشكم

ملٱِنِكاَمَألٱَىلَعُرَخآَطَقَسَو«٥
ُهَلْنُكَتَْملُثْيَح،ِةَرِجْحُْ

»ٍضْرَأُقْمُعُهَلْنُكَيَْملْذِإًالاَحَتَبَنَف،ٌَةريِثَكٌةَبْرُت

ةريثكلاةراجحلاتاذضرألايه:ةرجحملانكامألا
.ةتباثلاةعساولاروخصلاىلعةقيقرلاةبرتلانوكتف

هتلعجوهيفةرارحلاترَّـثأةبرتلاةقرببسب:ًالاحتبنف
.ةعرسبتبني

ُهَلْنُكَيَْملْذِإَو،ََقَرتْحٱُسْمَّـشلٱِتَقَْرشَأاَّـَملْنِكٰلَو«٦
»َّـفَجٌلْصَأ

ةقرنألو،هتبوطرتسَّـبيسمشلاةرارحنأل:قرتحا
.هلوصأقمعتنمعرزلاتعنمةبرتلا

»ُهَقَنَخَوُكْوَّـشلٱَعَلَطَف،ِكْوَّـشلٱَىلَعُرَخآَطَقَسَو«٧

.ةداعلوقحلايفتبني:كوشلا

نأل،هنععطقناةايحلاددمنألعرزلاقنتخا:هقنخ
.ةرارحلاوةبوطرلاهبلسف،عرزلانمىوقأكوشلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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جلٱِضْرَألٱَىلَعُرَخآَطَقَسَو«٨
ْ

مثىَطْعَأَفِةَدِّـَي
ََ

ٌضْعَب،ًار
»َنيِثَالَثُرَخآَوَنيِّـتِسُرَخآَوًةَئِم
٢٦:١٢كت

طئاسوميدقتلوعرزلالوبقلةَّـدعملايأ:ةديجلاضرألا
،ةراملامادقأءطونمتسبييتلاضرألافالخب،ومنلا
.كاوشألاةريثكلاو،ةرجحملافالخو

رادقمنيبةفلتخمبسنكانه:نيثالث..نيتس..ةئم
.هتلغرادقموراذبلا

لَفِعْمَّـسلِلِناَنُذُأُهَلْنَم«٩
ْ
»عَمْسَي

٤:٩رمو١١:١٥تم

.١١:١٥ىتمحرشيفددعلااذهمالكرسُف

ِمل«:ُهَلاوُلاَقَوُذيِمَالَّـتلٱَمَّـدَقَتَف«١٠
َ
لَكُتاَذا

ِّـ
»؟ٍلاَثْمَأِبْمُهُم

نيذلانيعماسلاعيمجانهذيمالتلابدوصقملا:ذيمالتلا
دعباوقبنيذلامهءالؤهو.)٤:١٠رم(هلوقاوقدص
لكلحرشلااذهحيسملاهجويملف.عمجلالكفارصنا
نيذلاىلإلب،مهدحورشعينثالاىلإالو،ةريثكلاعومجلا

ملكتاذامل)١(:نيلاؤسلباوجريسفتلااذهف.هميلعتاوقدص
؟لثملااذهىنعموهام)٢(و؟لاثمأب

َراَْرسَأاوُفِرْعَتْنَأْمُكَلَيِطْعُأْدَقُهَّـنَأل«:َباَجَأَف«١١
»َطْعُيْمَلَفَكِئَلوُألاَّـمَأَو،ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَم
:٢وي١و٢:١٠وك١و٤:١١،١٢رمو١٦:١٧و١١:٢٥تم

٢٧.

هلمحامنايبوهو،لوألالاؤسلاىلعحيسملاباوجاذه
نيذلاهيعماسنيبزيميأدبهنإلاقف.لاثمأبميلعتلاىلع
اذهو.كلذكاوسيلنيذلاو،اوصلخوهميلاعتباورانتسا
هانعمحضتيًالثمبرضيامدنعو.هللاةمعننمهلكقرفلا
اوقبينأنوديرينملًامهبمحبصيو،قحلاةفرعميفنيبغارلل

ةحئارو،ضعبللةايحللةايحةحئارليجنإلاف.مهلهجيف
نيلوأللحيسملالاثمأف.)٢:١٦وك٢(نيرخآللتومللتوم
هنونظينيذلانعهيفختونينمؤملليوامسلاقحلاحرشت
.ثيداحأوصصقدرجم

ةرجأليبسىلعالةبهلاليبسىلع:مكليطعأ
ةفوقومةيطعلاهذهو.)٢:٨فأو٦:٢٣ور(اهنوقحتست
لكةفرعميفنوبغريولثملاىنعمنعنولأسينيذلاىلع
.قحلا

نأوأ،حضاولالوقلالثمالباومهفتنأيأ:اوفرعتنأ
.طلغلانعهزنملايريسفتةطساوبلثملايفدارملااوكردت

.يهلإيحوالبرشبلالقعهكرديالاميأ:رارسأ
لوقلاليلدب،ةفرعملاقححيسملاةفرعمرارسألاهذهمظعأو
.حورلايفرربت.دسجلايفرهظهللا:ىوقتلارسوهميظع«
عفُر.ملاعلايفهبنموُأ.ممألانيبهبزرُك.ةكئالملىءارت

.)٣:١٦يت١(»دجملايف

ةيفيكوتوكلملااذهةقيقحيأ:تاوامسلاتوكلم
.هراشتنا

نيذلامه«نيذلاويبنولابيالنيذلايأ:كئلوألامأو
.)٤:١١رم(»جراخنم

يِذَّـلٱَفُهَلَسْيَلْنَماَّـمَأَو،ُداَزُيَوىَطْعُيَسُهَلْنَمَّـنِإَف«١٢
»ُهْنِمُذَخْؤُيَسُهَدْنِع
.١٩:٢٦و٨:١٨ولو٤:٢٥رمو٢٥:٢٩تم

هدارمف.ةيحورلاةفرعملاباستكالًاطرشأدبملااذهركذ
لصحيهاضتقمبلمعيوهظفحيوهميلعتعمسييذلانأ
يتلاةفرعملانمديفتسياليذلاو.هبةدئازةفرعمىلع
اذهو.هنمذخؤتاهبجومبريسيالوحيسملانماهيلعلصح
وأحبريناسنإلانأنمدبالف.ةيحورلاةايحلايفماعأدبم
الو.رخأتينأوأمدقتينأامإوهف،تايحورلايفرسخي
.ةدحاوةطقنىلعفقينأنكمي

هبلقبلبقيوهلقعبكرديوهينذأبعمسينميأ:هلنم
.هطئاسونمديفتسي

ديريالوهطئاسونمديفتسيالنميأ:هلسيلنم
كلذو.ملعلاهبشهلاذهف،هبجومبلمعيوميلعتلالبقينأ
.هللادنعءيشبسيل

ةليلقلاةفرعملاوعفنلاطئاسوهنمذخؤتيأ:هنمذخؤيس
سفنحيسملادروأو.يحورلاميلعتلانماهيلعلصحيتلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا

١٣٤
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ةنزولابحاصىلعهمالكيف»تانزولالثم«يفىنعملااذه
.)٢٥:٢٨،٢٩تم(ةدحاولا

لَكُأاَذٰهِلْجَأْنِم«١٣
ِّـ

َالَنيِِرصْبُمْمَُّـهنَأل،ٍلاَثْمَأِبْمُهُم
»َنوُمَهْفَيَالَوَنوُعَمْسَيَالَنيِعِماَسَو،َنوُِرصْبُي

ددعيفهركذيذلاأدبملاىلعءانبيأ:اذهلجأنم
١٢.

بولقلًاناحتمالاثمألابميلعتلاحيسملارثكأ:لاثمأب
نعلأسيملو،لثملامالكرهاظمهضعبذخأف،نيعماسلا
رخآلاضعبلاهذخأو.ةصقدرجمهللثملاناكف،هانعم
حابصمكسانلاضعبيديأيفقحلاف.كلذفالخب
ًادقومنيرخآلادييفلظيو،مهيديأبهنوكسمياملاحئفطني
.ءامسلاىلإمهدشري

ىلعمالكلااذهلثمدروخلا..نورصبيالنيرصبم
نيبيطخلاسويلكسأوسينيتسوميدبطُخيفلثملاليبس
وألقعلانودنذألايفتوصلاريثأتهبدوصقملاو،نيينانويلا
هبشيحيسملامفبلثملاف.كولسلايفةدئافالبو،بلقلا

ةدهاشمدرجمبمهضعبىفتكاف،هءاروقحلايفخيًاباجح
ىأرفهعفرف،هءاروامكاردإيفرخآلابغرو،باجحلاكلذ
نيبرانلاوباحسلادومعهبشيلثملانإ.ًايلجقحلا
رخ(نيرخآللرينمونيلوأللملظم:ليئارسإينبونييرصملا

١٤:٢٠(.

َالَوًاعْمَسَنوُعَمْسَت:َءاَيْعَشِإُةَّـوُبُنْمِهيِفْتَّـمَتْدَقَف«١٤
»َنوُرُظْنَتَالَوَنوُِرصْبُتَنيِِرصْبُمَو،َنوُمَهْفَت
١١:٨ورو٢٨:٢٦عأو١٢:٤٠ويو١٢:٢زحو٦:٩شإ
.٣:١٤،١٥وك٢و

ىتمهدروأراذنإاذهو٦:١٠شإرظنا:ءايعشإةوبن
.نيينعملالمتحييناربعلالصألاوةَّـوبنك

نوديفتستالوتوصلانوكردتيأ:ًاعمسنوعمست
.هنم

دوصقملانعنولفغتورمألارهاظنوكردت:خلانيرصبم
نودرهاوظلانوكرديراصبإلاوعمسلايفمهنأىنعملاف.هب
.يحورلارهوجلا

لَقَّـنَأل«١٥
ْ

َلُقَثْدَقْمَُهناَذآَو،َظُلَغْدَقِبْعَّـشلٱاَذٰهَب
هنوُيُعِباوُِرصْبُيَّـالَئِل،ْمَُهنوُيُعاوُضَّـمَغَو.اَهُعاَمَس اوُعَمْسَيَو،ِْمِ
هناَذآِب هبوُلُقِباوُمَهْفَيَو،ِْمِ »ْمُهَيِفْشَأَفاوُعِجْرَيَو،ِْمِ

٥:١١بع

ةمجرتلاقفوظافلألاو.هلديكأتوهلبقاملحاضيإاذه
رثكأةملظلانوبحي«نيذلالكىلعقدصيوهو،ةينيعبسلا
.)٣:١٩وي(»رونلانم

البراصفهتيناحورىلعهتيناويحتبلغيأ:ظلغ
.تايحورلابروعش

قحلااورصبيالئلاهوحتفينأاوبأ:مهنويعاوضمغ
ًالوأهوتأيذلاف.ةريسلاحالصإوةبوتلاىلإمهدوقييذلا
ًاباقعًارارطضاوًارابجإكلذدعبمهيلععقوًارايتخاوًادمع
.مهل

ةجيتناذه:اومهفيو..اوعمسيو..اورصبيالئل
نايدلاهللانإف،يدارإلامهناذآدسويرايتخالامهضيمغت
،هوضريذلالهجلاواهوراتخايتلاةملظلاىلإمهكرتلداعلا
شإو٨١:١١،١٢زم(دبألاىلإنايصعلاوةملظلايفاوموديل

٦٦:٤(.

.ةيطخلاضرمنميأ:مهيفشأف

اََّـهنَألْمُكِناَذِآلَو،ُِرصْبُتاََّـهنَألْمُكِنوُيُعِلىَبوُطْنِكٰلَو«١٦
»ُعَمْسَت

.٢٠:٢٩ويو١٠:٢٣،٢٤ولو١٦:١٧تم

يظيلغالوًايمعاوسيلمهنأبانههذيمالتحيسملاأنه
اهنلعأيتلاةديجملاقئاقحلااوكردأواورظنمهنأل،بولقلا
ةحوتفمتناكمهنويعنكل،مهفلايئيطباوناكمهنأمعن.مهل
.يهلإلاتوصلاىلإةيغصممهناذآورونلاةدايزلًاعقوت

حلٱِّـينِإَف«١٧
ْ

اْوَهَتْشٱَنِيريِثَكًاراَرْبَأَوَءاَيِبْنَأَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
َنوُعَمْسَتْمُتْنَأاَماوُعَمْسَيْنَأَو،اْوَرَيَْملَوَنْوَرَتْمُتْنَأاَماْوَرَيْنَأ
»اوُعَمْسَيَْملَو
١:١٠،١١طب١و١١:١٣بع

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا

١٣٥
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نويسيرفلاوةبتكلاهكرديملاماوكردأمهنأبحيسملامهأنه
ىهتشااممهكاردإومهتدهاشمىلعمهئنهيو،مهرصعيف
وسيدقبغردقو.اوريملوهورينأءامدقلاءايقتألاوءايبنألا
ملف،هتوكلمروهظوحيسملااودهاشينأةميدقلاروصعلا
امأو،ةلبقملاتاريخلالالظوتاوبنلاوزومرلاالإمهلنكت
اودهاشوًانايعحيسملااوأرمهنألرهوجلامهلراصفذيمالتلا
:١٩يأو٢٣:٥مص٢(همفنمهميلاعتاوعمسوهتازجعم

سرطبءايقتألاكئلوألاححرشو)١١:٤٠بعو٢٣،٢٧
نيذلا،ءايبنأهنعثحبوشتفيذلاصالخلا«هلوقبلوسرلا
اموأتقويأنيثحاب،مكلجأليتلاةمعنلانعاوأبنت
طب١(»مهيفيذلاحيسملاحورهيلعلديناكيذلاتقولا
ناعمسكةيوامسلاةيزعتلانورظتنياوناكو.)١:١٠،١١
ترصبأ«نأبةمعنلانملاناماولانيملمهنكلو،خيشلا
.)٢:٢٥،٣٠ول(»برلاصالخهانيع

»ِعِراَّـزلٱَلَثَمْمُتْنَأاوُعَمْسٱَف«١٨
.خلا٨:١١ولوخلا٤:١٤رم

ىلعمعنأاممرثكأمهيلعمعنأنيذلايذيمالتاي:لوقي
ةرينتسملامكبولقباوكردأ:هوبلطيذلالثملاريسفتبمهريغ
اذهلحيسملاحرشاندشريو.دوصقملاىنعملاسدقلاحورلاب
عمسننأبجيف.لاثمألانمهرسفيملامريسفتىلإلثملا
لكثدحيامهيفنأللسرلاهعمسامكلثملااذهريسفت
.ليجنإلابىدانُيثيحموي

ملٱَةَمِلَكُعَمْسَيْنَمُّلُك«١٩
ِيتْأَيَف،ُمَهْفَيَالَوِتوُكَلَْ

يفَعِرُزْدَقاَمُفَطَْخيَوُريِّـِّـرشلٱ لَقِ
ْ

ملٱَوُهاَذٰه.ِهِب
َىلَعُعوُرْزَْ

ِ»قيِرَّـطلٱ
.٤:٢٣تم

نإهلوقبلثملااذهحرشيفاقولأدب:توكلملاةملك
عرازوههنإحيسملالاقو)٨:١١ول(»هللاةملكوهعرزلا«
هتملكبمويلانورشبينيذلالكف.)١٣:٣٧تم(ةملكلا
نمالإسوفنلاداصحعقوتينأعيطتسيالو.نوعرازمه
.ةصلاخةيهلإلاةملكلانوعرزي

نمفانصأةعبرألثملااذهيفحيسملاركذ:مهفيالو
هنذأبعمسييذلاوهومهلوأددعلااذهيفركذو.نيعماسلا
الويحورلاهانعمكرديالوهعمساملهبتنياليأ،هبلقبال
تميفروكذمهمهفمدعببسو.بطاخملاوههنأربتعي

هبلقناكيأ»قيرطلاىلعضعبطقس«هلوقوهو١٣:٤
يتلاقيرطلاك،هيفةريرشلاتاريثأتلاوةئيدرلاراكفألاةرثكل
سومانلاثارحمهقشيملف،اهيلعرورملاةرثكنمتبَّـلصت
.ليجنإلاعرزلبقيل

ودعوهللاتوكلممواقمناطيشلايأ:ريرشلايتأيف
نعناسنإلاعنملةصرفلاًامودزهتنييذلا،سانلاسوفن
.هكالهدكؤيكلذبو،هللاباتكنمةدافتسالا

راكفأفرصينأباذهناطيشلالعفي:عرُزامفطخي
،ءاوهألاوةيويندلارومألاىلإهعمسيذلاقحلانعناسنإلا
لكسيئروهناطيشلاو.ناطيشلاريبدتبقحلاقرستاهنإف
بولقلاو.نيعماسلاناهذأنمراذنإلاوظعولاقرسيام
النيذلا،راكفألايتَّـتشمبولقيهقيرطلاهبشتيتلا
.قئاقحلامهأمهيفرثؤتالف،ةيساسألارومألايفنوورتي
ىلإنيوعدملالثممهنإ.ًاددعرثكألاءالؤهنإففسأللو
رخآوهلقحىلإٌدحاواوضمواونواهت«مهنإليقنيذلاسرعلا
دقرهدلااذههلإمهيفنيذلا«)٢٢:٥تم(»هتراجتىلإ
دجمليجنإةرانإمهلءيضتالئلنينمؤملاريغناهذأىمعأ
)٤:٤وك٢(»حيسملا

ملٱَو«٢٠
ملٱِنِكاَمَألٱَىلَعُعوُرْزَْ

ُعَمْسَييِذَّـلٱَوُهِةَرِجْحُْ
لٱ
ْ

»حَرَفِباَهُلَبْقَيًالاَحَو،َةَمِلَك
٥:٣٥ويو٣٣:٣١،٣٢زحو٥٨:٢شإ

البةملكلانوعمسينمميناثلافنصلاانهفصو
ةدئافلاءاجرو.ةرجحمضرأيفعورزملاعرزلامهنإ.ةدئاف
نكلو.لوألافنصلالهأنماهئاجرنممظعأءالؤهنم
.صالخلليفكيالةملكلاعامسدرجمف،ةدحاوةجيتنلا
نوبسحيالوليجنإلانولبقينيذلامهيناثلافنصلالهأو
-١٤:٢٥ول(تاقشملاوداهطضالاوتاذلاراكنإنمةقفنلا

٣٣(.

روكذملاحرفلاوهسيلحرفلااذه:حرفباهلبقيًالاح
عبتيحرفلاكلذنأل،حورلارامثدحأهنأب٥:٢٢لغيف
دوعولايفرظنلانعجتانٌّيتقوهنكل،ةيطخلانعةبوتلا
ىلعًاناهربتسيلظعولابنيعماسلاةذلف.ةيدبألاةداعسلاب
رعشكمهلتنأاه«يبنللهللالوقليلدب،هنماودافتسامهنأ
الوكمالكنوعمسيف،فزعلانسحيتوصلاليمجلٍقاوشأ
نيعماسلاعومددرجمكلذكو)٣٣:٣٢زح(»هبنولمعي
ةبرتلاةراعتساف.مهبولقديدجتدكؤيالمهمزعومهروذنو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا

١٣٦
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ةعيرسلاتالاعفنالاباحصألةبسانمروخصلاقوفةقيقرلا
ًاعرزراصاملو.هللاةملكلثملالوأيفراذبلاناكف.لاوزلا
.اهلنيعماسلاهبدارملاناك

يفٌلْصَأُهَلَسْيَلْنِكٰلَو«٢١ اَذِإَف.ٍنيِحَىلِإَوُهْلَب،ِهِتاَذِ
لٱِلْجَأْنِمٌداَهِطْضٱِوَأٌقيِضَثَدَح

ْ
»ُرُثْعَيًالاَحَفِةَمِلَك

١:١٥يت٢و١١:٦تم

ةخسارئدابمهلسيلهنألامإ:لصأهلسيل
يفلصأتيالقحلانألوأ،هللاةبحملاوةبوتلاوناميإلاك
،يحيسمهنأفرتعي.هدصاقموهقاوشأوهريمضوهتركاذ
لمرلاىلعينبملاتيبلاكفنصلااذهو.ةيناثدلويملهنكل
.)٢٥:٢تم(تيزالبحيباصملاكو)٧:٢٦تم(

.حيسملابفرتعيًاتقوىقبي:نيحىلإ

ناسنإلاناكاذإ:ةملكلالجأنمداهطضاوأقيض
ـةسادــقلاةدـايزدـاهــطضالاهـيفـئـشـنيقحلـابـًاـيحـيـسم
ديفتسمشلاةرارحنأامكنكلو.ءامسللدادعتسالاو
)٦ع(ةقيقرلاةبرتلايفهقرحتوةقيمعلاةبرتلايفعرزلا
،لاوزلاةعيرسلاتالاعفنالابحاصلعجتتاقيضلاكلذكف
ةدشلسبييمللثملايفعرزلاو.هبفرتعادقناكامركني

لاوحأللسيلف.لصأهلسيلنأللب،سمشلاةرارح
.ناميإلايف»خسارلاوسسأتملا«يقيقحلايحيسملايفٌريثأت

حتفهنإف.قحلاهلوبقةعرسٌعيرسهرُّثعتو:رثعيًالاحف
رثعدئادشلاهبتلزناملف،ةرسملاًاعقوتمحرفلابقحلاهبلق
ناميإلاةطساوبيقتريواهيلعدعصينأنملدب،طقسو
.ةالصلاو

ملٱَو«٢٢
لٱُعَمْسَييِذَّـلٱَوُهِكْوَّـشلٱَْنيَبُعوُرْزَْ

ْ
ُّمَهَو،َةَمِلَك

لٱاَذٰه
ْ

لٱُروُرُغَوَِملاَع
ْ

لٱِناَقُنَْخيىَنِغ
ْ

مثَالِبُريِصَيَفَةَمِلَك
ََ

»ٍر
:٦يت١و١٨:٢٤ولو١٠:٢٣رمو١٩:٢٣تمو٤:٣،٤رإ
.٤:١٠يت٢و٩

نيذلامهو،نيعماسلانمثلاثلافنصلاانهفصو
قحلااوعمسنيذلامهو.كوشلانيبعورزملاعرزلابمهدارأ
ضرألايفنيعورزملانعنوفلتخيمهو.ًاتقومهباوفرتعاو
امأو،داهطضالانمقحلااوكرتواورثعءالؤهنألةرجحملا
.قحلايفرارمتسالانعتاذللاوتاوهشلامهتعدخفكئلوأ

رومأبءانتعالاةدايزوكامهنالاةرثكيأ:ملاعلااذهّمه
نأل،دسجلامزاولرئاسوةوسكلاوماعطلاكةايحلاهذه
ةمعنلايفومنللعناوملامظعأنميهةيدسجلامومهلا
.ًالوأهللاتوكلمبلطنمسانلاعنمتيهذإ،ىوقتلاو

لب،لاملاوهللا:ًاعمنيرمألانوديرينيذلا:ّمه
هللا:نيَّـبراودبعتال«حيسملالوقنيسانتم،ًاعمامهنودبعيو
نوكيالنألب،لامانلنوكيالنأينعيالاذهو»لاملاو
الئلهلدبعتسُنالوانتدايقهملسنالف،انيلعناطلسلاملل
.انسوفنيفهللاةملكتومتوهبىقشن

هزارحإيفةبغرلاةدايزولاملاةبحميأ:ىنغلارورغ
كاوشألايههذهنأل،هيلعلوصحلادعبهبكسمتلاةدشو
نمسفنللرطخلاف.ناسنإلابلقيفةملكلاقنختيتلا
فاضأو.ةيفخلعفيلاملانأل،رقفلايفهنمرثكأىنِغلا
يتلاةدئافلاىلعنولصحيالسانلانأل،ىنغلاىلإرورغلا
هنمةيويندلاةداعسلانورظتنيمهنإف،ىنِغلانماهنوعقوتي
ىنغلاكاردإىلإنوعرسينيذلاو.يدبألاءاقشلانودجيف
مهنألءادعسمهسفنأنوبسحينيذلاو،هنمةداعسلاةيغب
امأو«لوقلامهيلعقبطنينورورغممهنأنممغرلابهوكردأ
خفوةبرجتيفنوطقسيفءاينغأاونوكينأنوديرينيذلا
بطعلايفسانلاقرغتةرضموةيبغةريثكتاوهشو
نأسانلارثكأىلعبعصينكل.)٦:٩يت١(»كالهلاو
هنكلو.معنلاريخنمهنوبسحيمهنأل،كوشىنغلانأاوكردي
اهملؤتوًاقيمعًاحرجسفنلاحرجتهتبقاعنألكوشلابهبشي
.ًاديدشًاماليإ

اليذلاعرزلاكنوكت)ةلاحلاهذهيف(هللاةملك:رمثالب
.هتريسوناسنإلابلقحالصإنمبولطملارمثلابيتأي

ملٱاَّـمَأَو«٢٣
جلٱِضْرَألٱَىلَعُعوُرْزَْ

ْ
ُعَمْسَييِذَّـلٱَوُهَفِةَدِّـَي

لٱ
ْ

ُرَخآَوًةَئِمٌضْعَبُعَنْصَيَف،ٍرَمَثِبِيتْأَييِذَّـلٱَوُهَو.ُمَهْفَيَوَةَمِلَك
»َنيِثَالَثُرَخآَوَنيِّـتِس

اوعمسنيذلاسانلانمعبارلافنصلاانهفصو
مهنأبمهوفلاخو)نيقباسلانيفنصلاك(اهولبقوةملكلا
مهتابثومهلامعأباورهظأو،اورمثأف،رامثإلاعناومىلعاورصتنا
هدحوفنصلااذهف.مهبولقيفقحلاةملكهترثأامةجيتن
.عرازلادصقققحي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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هللاةمعنهتنالأيذلابلقلايه:ةديجلاضرألا
مالسلانبابلقلثموهف.ًالعفوًالوققحلالوبقلهتدعأو
عأ(ةيريبلهأبولقو)١٦:١٤عأ(ايديلبلقو)١٠:٦ول(

مهيلعموللاو،مهبولقلاوحأنعنولوؤسمسانلاو.)١٧:١١
.ةديجلاضرألاكمهبولقنكتملاذإ

نأىلعيفاكلاديحولاناهربلاوهاذه:رمثبيتأي
نممهتدافتساتامالعف.اودافتساةيهلإلاةملكللنيعماسلا
ةهَّـجوماهرابتعاعماهكاردإو،اهيلإمهؤاغصإ:ثالثةملكلا
.رمثلايهةعاطلاهذهو.اهايإمهتعاطو،مهيلإ

ةراشإدادعألاهذهفالتخا:خلا..رخآوةئمضعب
ةسرامموةريغلاوةنامألانمةدافتسالارادقمفالتخاىلإ
رامثأراهظإولئاضفلارادقميفنويحيسملافلتخيف.ةالصلا
يفاودهتجينأنييحيسملاعيمجىلعف.ريغللمهعفنوحورلا
نأيأ،فعضةئمريصتيتلاةديجلاضرألاكاوريصينأ
يفقيدصلابويأو،ناميإلايفليلخلاميهاربإلثماونوكي
.ةريغلايفلوسرلاسلوبو،ةبحملايفريشبلاانحويو،ربصلا
»ريثكرمثباوتأتنأيبأدجمتياذهب«حيسملالوققفوكلذو
موديورمثباوتأتواوبهذتلمكتمقأومكترتخاانأ«هلوقو
ةملكلابنيلماعاونوك«هلوسرلوقو)١٥:٨،١٦وي(»مكرمث
مكسفنألاوعرزا«هيبنلوقو)١:٢٢عي(»طقفنيعماسال
هنألًاثرحمكسفنألاوثرحاحالصلابسحباودصحا.ربلاب
.)١٠:١٢وه(»ربلامكملعيويتأيىتحبرلابلطلتقو

َهلَلاَق«٢٤
ُ

ًاناَسْنِإِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمُهِبْشُي«:َرَخآًالَثَمْم
يفًادِّـيَجًاعْرَزَعَرَز »ِهِلْقَحِ

نعاوثحبيلمهراكفأهِّـبنيلةيجحألاك:ًالثممهلمدق
.يحورلاهانعم

ىتأيذلاديدجلاتوكلملايأ:تاومسلاتوكلم
.ءامسلايفهممتيوضرألاىلعهأدبيلحيسملا

.ناسنإللًاريثكثدحياموأناسنإلالاوحأيأ:ًاناسنإ

.عاونألانسحأنموةطنحلاكًاعفانيأ:ًاديجًاعرز

يفًاناَوَزَعَرَزَوُهُّوُدَعَءاَجٌماَيِنُساَّـنلٱاَميِفَو«٢٥ ِطَسَوِ
حلٱ
ْ
»ىَضَمَوِةَطْنِ

مونلاتقووهيذلاليللايفيأ:ماينسانلااميف
الولقحلابحاصىلعمولالف.ةيفخرارشألازاهتنانمزو
.اومانمهنأبهمادخىلع

.هررضاودارأنممهناريجدحأيأ:هودع

نكلوًالكشةطنحلاهبشيبوبحلانمفنص:ناوز
نمًاعونضرتفيملحيسملاف.ٌّراضوهفهعفنمدعىلعةوالع
ماقتنالانوبحينيذلارارشألاف،سانللًادوهعمنكيملةيذألا
ةيفخاوتأينأمهيلعلهسي،ًامئادنودوجومهللانوفاخيالو
.مهريغنورضيو

ءانعىلإكلذدعبجتحيملو،ىتأامكةيفخ:ىضمو
.لعفاممرشلاجتنييكل

مثَعَنَصَوُتاَبَّـنلٱَعَلَطاَّـمَلَف«٢٦
ََ

ُناَوَّـزلٱَرَهَظٍذِئَنيِح،ًار
»ًاضْيَأ

نكل،تابنإلالوأيفناوزلاوةطنحلانيبقرفلارهظيال
رورشلازِّـيمنامّلقكلذكو.ًايلجرهظلبانسلاترهظىتم
.اهثودحلوأيف

لٱِّـبَرُديِبَعَءاَجَف«٢٧
ْ
َسْيَلَأ،ُدِّـيَساَي:ُهَلاوُلاَقَوِتْيَب

يفَتْعَرَزًادِّـيَجًاعْرَز .»؟ٌناَوَزُهَلَنْيَأْنِمَف؟َكِلْقَحِ

ًاماينوأىلاسكاونوكيملديبعلاءالؤهنأاذهنمرهظي
اوربخأوهلاوهبتنارشلارهظنيحهنألاورهسينأبجينيح
.مهديسهب

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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عرزلانأتابثإانهماهفتسالاباودارأ:ًاديجًاعرزسيلأ
يهيتلاةجيتنلانمةريحوبجعتهيفو،ًةقيقحًاديجناك
.رظتنملافالخ

رشبلاميلاعتمظعمبسحننأحصي:ناوزلانيأنمف
حيسملاميلعتنأعم،ةدسافلاءارآلاةرثكللاؤسلااذهلًاباوج
.ًاديجًاعرزناك

نمًادحأركذيملوكلذدعبلثملااذهحيسملارسف
لثمللةيضرعةلمكتءاجمهركذنأنوكيف.ديبعلاكئلوأ
ىلإةراشإمهفدصقلمهركذناكنإو.رخآضرغلال
يهمهتريغو،ةسينكلاةراهطىلعنوراغينيذلانييحيسملا
لزنتنأادارأنيذللايدبزينبالثم،مهتمكحنممظعأ
.)٩:٥٤ول(نييرماسلاقرحتوءامسلانمران

َهلَلاَقَف«٢٨
ُ

لٱُهَلَلاَقَفاَذٰهَلَعَفٌّوُدَعٌناَسْنِإ:ْم
ْ

:ُديِبَع
»؟ُهَعَمْجَنَوَبَهْذَنْنَأُديِرُتَأ

تنكمتنمالإهلعفيالةطنحلاطسوناوزلاعرز:ودع
.قيدصهلعفينأنكميالفهبلقيفةوادعلا

.غارفلاتقويفيأ:اذهلعف

.ناوزلايأ:هعمجن

حلٱاوُعَلْقَتَّـالَئِل!َال:َلاَقَف«٢٩
ْ
ْمُتْنَأَوِناَوَّـزلٱَعَمَةَطْنِ

َجت
ْ

»ُهَنوُعَم

ال.ريخلانمرثكأرشلابيتأيهنألناوزلاعلقديسلاعنم
رمألالوأيفهعلقنكلو،ةطنحلابرضيناوزلانأيفبير
نعزَّـيمتينأٍذئنيحبعصيهنأل،هكرتنمًاررضرثكأ
قسنلااذهىلعو.هعمةطنحلاعلقُتنألمتحيف،ةطنحلا
.رايخألالجألرارشألاىلعهللاربصي

حلٱَىلِإًاعَماَُمهَالِكِناَيِمْنَياَُمهوُعَد«٣٠
ْ

يفَو،ِداََص ِتْقَوِ
حلٱ
ْ

لِلُلوُقَأِداََص
ْ

ًامَزُحُهوُمِزْحٱَوَناَوَّـزلٱًالَّـوَأاوُعَْمجٱ:َنيِداَّـصَح
حلٱاَّـمَأَو،َقَرْحُيِل

ْ
»ِينَزَْخمَىلِإاَهوُعَْمجٱَفَةَطْنِ

.٣:١٢تمو٤:١لم

نأنود،حمقلاعمومنيناوزلاداصحلابركرت
تقويفرخآلانعدحاولالصفينأدصقهنأل،هلفاغتي
كلذحيسملارسفو.راضلاقرحيوعفانلاعمجيوداصحلا
.ٍذئدعب

َهلَلاَق٣١«٣١،٣٢
ُ

ُتوُكَلَمُهِبْشُي«:َرَخآًالَثَمْم
يفاَهَعَرَزَوٌناَسْنِإاَهَذَخَأٍلَدْرَخَةَّـبَحِتاَواَمَّـسلٱ ٣٢،ِهِلْقَحِ
لٱِعيَِمجُرَغْصَأَيِهَو

ْ
لٱَُربْكَأَيِهَفْتَمَنىَتَمْنِكٰلَو.ِروُزُب

ْ
،ِلوُقُب

يفىَوآَتَتَوِيتْأَتِءاَمَّـسلٱَروُيُطَّـنِإىَّـتَح،ًةَرَجَشُريِصَتَو ِ
هناَصْغَأ »اَِ
١٣:١٨،١٩ولوخلا٤:٣٠رمو٤:١يمو٢:٢،٣شإ

،عرازملاةايحنمهذخأوحيسملاهبرضثلاثلثماذه
.اهنوفرعياوناكهيعماسلكنأل

ةدحاوةرزبيأ:لدرخةبح

.سانلااهعرزييتلاروزبلايأ:روزبلاعيمجرغصأ
ةبحراعتستو.رادقملايفنيابتمظعأاهتبننيبواهنيبو
.)١٧:٦ول(ديهزلاوهفاتلارمأللًاريثكلدرخلا

نمبسُحتنأقحتستىتحومنتيأ:ةرجشريصتو
.راجشألا

غلبتلدرخلاةتبننأيأ:خلا..رويطنإىتح
.اهبرويطلالظتستنأهعمحصيًاردقراجشألاك

لدرخلاةبحوهتسينكيأحيسملاتوكلمنيبةهباشملاو
.رومأةثالثبموقت

.هرمألوأيفامهنملكرغص.١
ءودهيفمئادلاجيردتلابةرزبلاوةسينكلانملكومن.٢

.ةبقارمالبو
نإف.هرمألوأىلإةبسنلابامهيلكيفةجيتنلاةمظع.٣

ريصتنأبتدعُواهتيادبيفةريغصتناكنإوةسينكلا
نعفلتختكلذبو.ضرألايصاقأىلإدتمتةميظع
ًاغلابرمألالوأيفهسأرنوكينأدصقهنإفلبابجرب
هباشتلارهظيو.بارتلاونبللانمًامدرراصفءامسلا
وهو:اهسسؤمىلإرظنلانملدرخلاةبحوةسينكلانيب
وهوهتفيظوهتسرامميفهيلإرظنلاو،محلتيبيفلفط
هيلإرظنلاو،دنجالوةبترالوىنغالبةنسنيثالثنبا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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اهارقونيطسلفندميفنينسثالثوحنملعموهو
تهتنامث،ءارقفلانييمألاذيمالتلانمليلقهعبتي

رظنلانمو،بيلصلاىلعنيهملاهتومبةيضرألاهتايح
رشعدحألاعمتجانيححيسملاةمايقدعبةسينكلاىلإ
١٢٠نينمؤملاددعناكو،ميلشروأةيّلعيفًالوسر
ىتحًادعاصفنيسمخلاموينمديزتوومنتتذخأف
نمفرُعاملكيفةنسنيثالثدعبليجنإلارشتنا
ةنايدتراصةنسةئمثالثدعبو.ٍذئمويةنوكسملا
كلذذنمدتمتلزتملوةينامورلاةكلمملاةنايدحيسملا
.مويلاىلإدهعلا

توكلمءدبلوأىلإانرظناذإهباشتلاقدصرهظيو
عامسنمءدبلانوكينألمتحيف،ناسنإلابلقيفحيسملا
ةحيصنوأ،ةسينكلايفةظعوموأسدقملاباتكلانمةيآ
نمليلقعمةبوتلاعومدتجتنكلذنمو،بحاصنم
ةمعنلايفومنلاتامالعرهظتمث،ةبحملاوناميإلاتالاعفنا
ةيحيسملالئاضفلاراهظإوتاوهشلاوةيطخلاىلعراصتنالاب
ةجيتنلالصحتوءامسلايفلمعلامتيىتح،حورلارامثو
سلوبلاحنيبقرفلامظعأامف.ةلماكلاةسادقلايهو
ديرتاذامبراي«قشمدبرقهناميإءدبدنعلاقنيح
بكسُأنآلاانأ«هتايحرخآيفلاقنيحهلاحو»؟لعفأنأ

داهجلاتدهاجدق.رضحدقيلالحناتقووًابيكس
يلعضُوًاريخأو.ناميإلاتظفح.يعسلاتلمكأ.نسحلا
نايرعوعئاجوهونيحلاضلانبالالاحنيبو»ربلاليلكإ
ًاسبالهيبأتيبيفسلاجوهوهلاحو»يبأىلإبهذأوموقأ«
.همامأةميلولاوهدييفمتاخلاوىلوألاةلحلا

وهيلصألاعرازلا،ناوزلالثميفامكلثملااذهيفو
لقحلاو،نينمؤملابولقيفتبنتةملكلاوهعرزلاو،حيسملا
.هطسويفةسينكلاومنتيذلاملاعلاوه

َهلَلاَق«٣٣
ُ

ِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمُهِبْشُي«:َرَخآًالَثَمْم
يفاَْهتَأَّـبَخَوٌةَأَرْمٱاَْهتَذَخَأًَةريَِمخ َرَمَتْخٱىَّـتَحٍقيِقَدِلاَيْكَأِةَثَالَثِ
جلٱ
ْ

»ُعيَِم
.١٣:٢٠،٢١ول

توكلمومن:هقباسعوضومكهعوضوموعبارلالثملااذه
قرفلاو.نمؤملابلقيفوةسينكلايفريغصٍءدبنمحيسملا
تامالعنعملكتيلوألانأوهقباسلالثملانيبوهنيب
لكِّـريغييذلايفخلاومنلانعيناثلاو،رهاظلاومنلا

معيىتحعاطقناالب،ةريمخلاتافصلثمىلإتافصلا
.هريثأت

ديرتاليهف،نيجعلابجزتمتوةريمخلابوذتنأبجي
ًارجأبلطتالو،ةرهاظريغاهلعفلعفتلب،اهسفنلدجملا
ريخلانوبلطينيذلاةمعنلالهأنمانكنإف.ًاركشالو
ميظعلابجاولاركذنوانسوفنىسنننأبجيحالصإلاو
حيسملابيلصءاروانئافتخاةبسنبانريثأتديزيف،انمامأيذلا
.ماثآلارفاغلا

ةداميفتعضُواذإاهنأةريمخلاتافصنم:ةريمخ
ةمعنلااذكهف.اهلثمتراصىتحاهلكاهتلَّـوحاهنعفلتخت
اهلثمو.اهتافصلثمىلإهتافصلكلوحتناسنإلابلقيف
اهلكاهلعجيىتحملاعلاكلاممنيبعضُويذلاهللاتوكلم
ةبحملاريثأتهريغيفنمؤملكريثأتةطساوبكلذو،هلثم
ىلإتيبنموبلقىلإبلقنمدتمتيتلاةعاطلاوةريغلاو
ليجنإنيلماحنيرشبملاباهذب،دالبىلإدالبنموتيب
ليجنإلاةريمخبانضرأرامتخاهلككلذةجيتنو.مالسلا
سانلابولقلوحتتثيحءامسلالثمريصتف،يوامسلا
.ةراهطلايفهللابلقلثمريصتوريغتتو

حيسملاليجنإكلذكف.ةنجعلاجراخنميأ:اهتذخأ
نميأ،جراخلانمناسنإلكبلقىلإوملاعلااذهىلإىتأ
لب،دوجومحالصإبالو،يعيبطٍءوشنبسيلوهف.ءامسلا
لَخب

ْ
.ديدجق

.اهصاصتخانمنيجعلانألركذلابةأرملاصخ:ةأرما

اهنكلهنعزيمتتملىتحنيجعلاباهتطلخيأ:اهتأبخ
.ةوقبلعفت

وهونييناربعلادنعةفيإلاوهكلذو:قيقدلايكأةثالث
:١مص١و٦:١٩ضقو١٨:٦كت(ةداتعملاةنجعلارادقم
ىلعءانبركُذامنإو،لثملايفدصقددعللسيلف.)٢٥
.عقاولا

يضامخيراتمالكلااذهيف:عيمجلارمتخاىتح
هبشتيتلاليجنإلاتاريثأتنمو.اهلبقتسمبٌءابنإوةسينكلا
ةراجتو،مهتاداعونيينثولاةدابعنمريثكءاغلإةريمخلاريثأت
بورحلاليلقتو،ةأرملالاوحأةيقرتاهنمو.اهوحنوديبعلا
رشنوةيصخشلاةزرابملاءاغلإو،نيبراحتملاةواسقعزنو
كلذلكلوصحو.لهجلاوشحوتلالدبملعلاوندمتلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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بارطضابةأجفالنيجعلايفةريمخلالعفكءودهبًايجيردت
،لبقتسملايفثدحييضاملايفثدحامكو.ةلزلزلاكميظع
سدقيوهو.ملاعلايفرشلاتاوقلكحيسملانيدبلغيسف
.ًالماكًاسيدقتهلخديبلقلك

نأل،هتوكلملريمخلاحيسملاةراعتسانممهضعببجع
:٥لغو٥:٧وك١و١٢:١ول(ثبخلاوءايرللراعتسُتةريمخلا
الو١٣:٣رخ(تامدقتلايفنوكينأنمريمخلاعنُمو)٩
ةراعتسانكلو.)٢٣:١٧ال(اهنمةدحاوءانثتساب)٤:١١
ريغيفاهتراعتساعنمتالرشللاهتافصضعبيفةريمخلا
ديزيفنيجعلاخفنتةريمخلانإف،ريخللتافصلاكلت

اذإنكلو.داسفلاوثبخللراعتستنأحصيكلذبو،همجح
لهسأوًامعطذلأزبخلالعجتيهفًالدتعماهارادقمناك
.حالصإللراعتستنأحصيكلذبو،ةحصللقفوأوًامضه
ةلاعفةدامةريمخلاربتعاسدقملاباتكلانأضعبلانظو
تريعُتساف،اهتافصةيقبنعرظنلاعطقبريغلايفةرثؤم
ةلاعفةوقلىرخأًانايحأو،حالصللةلاعفةوقلًانايحأ
لجحيسمللدسألاريعتسابولسألااذهىلعو.داسفلل
.)٥:٨طب١(هودعناطيشللريعتساو)٥:٥ؤر(العو

يحيسملانيدلاوةريمخلانيبهبشلاهجوأنأركذاممانلو
نأ)٢(.هرمألوأيفًائيشسيلامهنمًالكنأ)١(:ةتس
هنأ)٣(.هنعجراخرمأوهلبهيفرثؤياممسيلامهنمًالك
:٤بع(هبهطالتخادنعهريغيفامهنملكريثأتنمدبال
هلثمهيفوهرثؤيامامهنمًالكنأ)٤(.)١٧:٦عأو١٢
ءودهلابًانطابرثؤيامهنمًالكنأ)٥(.)٥:٦وك١(ًامامت
رثؤيامهنمٍلكلوعفمنأ)٦(.)١٧:٢٠،٢١ولو٤:٢٧رم(
قحلابيحيسملاو،هريغرمخيرمتخملانيجعلاف،هريغيف
.ًايحيسمهريغلعجي

جلٱُعوُسَيِهِبَمَّـلَكُهُّلُكاَذٰه«٣٤
ْ

ٍلَثَمِنوُدِبَو،ٍلاَثْمَأِبَعوُُم
لَكُيْنُكَيَْمل

ِّـ
»ْمُهُم

.٤:٣٣،٣٤رم

كلذنمحيسملانأاذهنمدارملاسيل:هلكاذه
بطاخامًاريثكهنأل،لاثمألابالإعومجلاملكيملتقولا
تقولايفهنأىنعملانكل.لاثمألاريغبكلذدعبعومجلا
رصتقا،ةعبسلالاثمألاهذهىورولاثمأبملعيهيفأدبيذلا
.هميلعتنمبولسألااذهىلع

،يِمَفٍلاَثْمَأِبُحَتْفَأَس«:ِّـيِبَّـنلٱِبَليِقاَمَّـمِتَيْيَكِل«٣٥
لٱِسيِسْأَتُذْنُمٍتاَموُتْكَمِبُقِطْنَأَو

ْ
ِ»َملاَع

:١وكو٣:٩فأو٢:٧وك١و١٦:٢٥،٢٦ورو٧٨:٢زم
٢٦.

هلعفامبتمتاهنأنايبلتاوبنلابيتأيهنأىّتمةداعنم
.ةءوبنلمامتإلاثمألابهميلعتنأنابأانهو،حيسملا

.ةينيعبسلاةمجرتلايفامىلع٧٨:٢رومزميف:ليقام

يمسو.رومزملاناونعيفامكفاسآيأ:يبنلاب
:٩مص١(يبنلاوهيئارلاو)٢٩:٣٠خأ٢(يئارلافاسآ
عنامالنكلو،ةيخيراترومزملااذهثداوحنأرهظيو.)٩
.هكلموحيسملاءيجمىلإريشتًاضيأةيزمرنوكتنأنم

جلٱُعوُسَيَفََرصٍذِئَنيِ«٣٦
ْ

لٱَىلِإَءاَجَوَعوُُم
ْ
َمَّـدَقَتَف.ِتْيَب

حلٱِناَوَزَلَثَماَنَلِّْـرسَف«:َنيِلِئاَقُهُذيِمَالَتِهْيَلِإ
ْ

فرصذئنيحِلَْق
:نيلئاقهذيمالتهيلإمدقتف،تيبلاىلإءاجوعومجلاعوسي
»لقحلاناوزلثمانلرسف

.مهلهباطخءاهتنالباهذلايفمهلنذأيأ:فرص

اذهنميناثلاددعلايفاوركُذنيذلامه:عومجلا
.حاحصألا

يفسرطبناعمستيبكلذنأحجرألا:تيبلا
.)٨:١٤ريسفترظنا(موحانرفك

:٤رم(مهعممهريغلب،طقفرشعانثالاال:هذيمالت
١٠(.

جلٱَعْرَّـزلٱُعِراَّـزلٱ«:َباَجَأَف«٣٧
ْ

»ِناَسْنِإلٱُنْبٱَوُهَدِّـَي

هريسفتهبشيوهو،ًالثمحيسملااهبحرشةيناثةرمهذه
نودرهوجلاىلإرظنلاوحوضولاوراصتخالايفعرازلالثمل
.ضرعلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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.حاحصألااذهنم٢٤ددعيفروكذملايأ:عرازلا

:٨تم(هعاضتالاحيفحيسملايأ:ناسنإلانبا
ىلعحيسملاةمدخءدبلثملاكلذنمزءدبناكو.)٢٠
ليجنإلابنيرشبملاديىلععرزلاعرزيلازيالوهو.ضرألا
مهو،قحلابنييحيسملارئاسوءايقتألانيدلاولاونيملعملاو
.مهلاعفأومهلاوقأبنوعرزي

حلٱَو«٣٨
ْ

لٱَوُهُلَْق
ْ

جلٱُعْرَّـزلٱَوُ.َملاَع
ْ

ملٱوُنَبَوُهُدِّـَي
.ِتوُكَلَْ

»ِريِّـِّـرشلٱوُنَبَوُهُناَوَّـزلٱَو
ورو٢٤:٢٧ولو١٦:١٥،٣٠رمو٢٨:١٩و٢٤:١٤تم
١٣:١٠عأو٨:٤٤ويوخلا٣:١٣كتو١:٦وكو١٠:١٨
.٣:٨وي١و

وهو،ناوزلاوديجلاعرزلاهيفعرُزيذلاوه:لقحلا
نوكتفهتسينكهيفسسؤيذخأدقحيسملاناكيذلاملاعلا

مهلنيبينأىلإنيجاتحمذيمالتلانكيملو.هنمًاءزج
نأل،هرسأبملاعلايفرارشألابراربألاطالتخاهلثمبحيسملا
طالتخالاكلذنأمهلحضوينأدارأامنإ.فورعمكلذ
»هتوكلمنم«هلوقنمرهظيامكًاضيأةسينكلايفنوكي
،هنمهتسينكعمجهنألملاعلابلقحلارسفو.)١٣:٤١تم(
.ضرألالهألكلمشتسًاريخأهتسينكنألو

الوداليملابال،هتاكربةثرووهباحصأيأ:توكلملاونب
نأل»ديجلاعرزلا«اومسو.ةمعنلابلب،يويندلاثرإلاب
يفتعرُز١٩ددعيفعرزلاكلذباهنعربعيتلاهللاةملك
عي(ةحلاصًالامعأترمثأف.مهديدجتةطساوتراصومهبولق
رشبلافونصلكحيسملامسقدقو.)١:٢٧طب١و١:١٨
.طقفنيمسقىلإ

يفروكذملاناوزلامهوناطيشلادالوأيأ:ريرشلاونب
،مهتافصيفهنوهبشيمهنألناطيشلادالوأاومُسو١٩ددع
هلامعأنولمعيوةيحلالسنمهنألهتصاخمهو،مهدوقيوهو
.)٢٥:٤١تم(ًاريخأباذعلايفهنوكراشيسوملاعلايف

لٱَو«٣٩
ْ

حلٱَو.ُسيِلْبِإَوُهُهَعَرَزيِذَّـلٱُّوُدَع
ْ

ُءاَضِقْنٱَوُهُداََص
لٱ
ْ

حلٱَوِ.َملاَع
ْ

ملٱُمُهَنوُداَّـَص
»ُةَكِئَالَْ

.١٤:١٥ؤرو٣:١٣ؤي

ودعوحيسملاودعوهو٢٥ددعيفروكذملاوه:ودعلا
.)٣:١٥كت(ميدقلاذنمناسنإلا

:٤تم(ٍكتشموأٍشاوهانعموناطيشلاوه:سيلبإ
ريرشلاب٣٨ددعيفيمُسو.»مصخ«ناطيشلاىنعمو.)١
وهو.هريغيفرشلاةلعوهو،هتاذيفًارشرارشألامظعأهنأل
وهوديجلاعرزلاعرزيحيسملاف،حيسملاضراعيماودلاىلع
لسريوهونيقداصءايبنأحيسملالسريو،ءيدرلاعرزي
ثيح»حيسملادض«نوكينأنمدبالف.ةبذكءايبنأ
هلامعأدشأناطيشلارهظأو،ضرألاىلعحيسملانوكي

ةملظلاتوكلمسيئروهو.ضرألاىلعحيسملاناكنيح
يفرهظدقو.رونلاتوكلمسيسأتعنميفهدهجلذابلا
ةسينكيأتوكلملادالوأنيبهدالوأهلاخدإلثملااذه
عقوتنالنأانلنيبيانهحيسملاميلعتو.ضرألاىلعحيسملا
نيبنيئارملادوجونمدبالف،ةسينكلايفةلماكلاةراهطلا
.رشعينثإلانيبيطويرخسإلااذوهيك،نييقيقحلانينمؤملا
ةصقنمةديدجلاةسينكلايفناوزلاتبنةعرسىرنو
.)٥لامعأ(ةريفسهتأرماواينانح

بريهنوناوزلااوعلقينأمادخلابلطحيسملارسفيملو
يقاببهتنراقمبكلذريسفتزوجيف،كلذنعمهايإلقحلا
نمةسينكلاعنميامكانهسيلف.سدقملاباتكلاميلاعت
ةرضموهللاةعيرشلةداضملامعأىلعاهئاضعأبيدأت
يفٌّيلجبيدأتلاكلذبوجونإف،اهتحاروةسينكلاةراهطل
نمةسينكلاعنميناوزلاعلقنممادخلاعنمنكل.ليجنإلا
،مهلالضومهئايرنعاوعجريلنيلاضلاونيئارملارابجإ
نماهعنميو،اهتاذباهلنيدناعملاصاصقنماهعنميو
ةبوتلاةصرفمهلاهبيقبُتالقيرطبةاصعلااهدالوأةلماعم
.اهيلإعوجرلاوحالصإلاو

هذيمالتجرخينأديريالهنأحيسملامالكنمجتنتسنو
نوجرخيف،نيئارملاضعباهيفدجُونإٍةسينكنمنويقيقحلا
نأ)١(:بابسأةتسلمهنعةلصفنمةسينكنوسسؤيواهنم
نايمنيامهوعد«هلوقبحيسملارمأنوفلاخيكلذنولعفينيذلا
ءايربكلاةيواهيفطوقسلارطخيفمهو»ًاعمامهالك
نعنيئارملالصفدحألنكميالهنأ)٢(.ةيحورلا
ىشخيهنإ)٣(.ىلكلاوبولقلاصحفييذلاالإنيصلخملا
.عطقُيوةمعنلانمًاضوفرمناميإلافيعضخألابسُحينأ
مادخناميإنحتميةسينكلايفنيعونلاطالتخانإ)٤(
يئارملاءاقبإنإ)٥(.مهربصومهصالخإونييقيقحلاحيسملا

ىلعيقبنإف،هللاىلإهعوجروهتبوتلةصرفةسينكلايف
لَّـجأحيسملانإ)٦(.نيدلامويةجحهلنكتملهلاح
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ليلدبهرظنتحتنوكيٍذئنيحوباسحلامويىلإلاصفنالا
.»خلا..نيدصاحلللوقأداصحلاتقويف«هلوق

لكيفملاعلاةلغعمجوهو،هللاداصحيأ:داصحلا
زييمتل،رشوٍريخنمنيدلامويىلإةقيلخلاءدبنمهنامزأ
.دبألاىلإهنعهلصفورخآلانعدحاولا

ىلإةبسنلابةرضاحلاملاعلالاحةياهنيأ:رهدلاءاضقنا
.لصفللنيعملاتقولاوهف،ةيدبألا

عمجللهللامهمدختسينيذلاةلعفلايأ:نوداصحلا
.لصفلاو

نعنوهزنمرشبلانمةبترعفرأٌحاورأمه:ةكئالملا
هلوقبهللاىلإمهفاضأو.يرشبلاصقنلاوةيدسجلاضراوعلا
قيليف.هدصاقمنوممتيوهرماوأنوعيطيمهنأل»هتكئالم«
ءادعأونيحلاصللءانمأءاقدصأمهنألنيدصاحلااونوكينأ
.)٧:٩،١٠اد(رارشأللنولداع

يفُنوُكَياَذَكٰهِراَّـنلٱِبُقَرُْحيَوُناَوَّـزلٱُعَمُْجياَمَكَف«٤٠ ِ
لٱاَذٰهِءاَضِقْنٱ

ْ
ِ»َملاَع

.رايخألانعمهلصفَلاحرارشألاكلهي

،ًاعماوعمُجينأرارشأللصاصقاذهو:ناوزلاعمجي
!ةقفرلاهذههركأامف

،ةدوهعملارانلابكالهإلاكلماككالهإال:رانلابقرُحيو
رانيفماتلارارشألاكالهلسدقملاباتكلااهراعتساكلذلو
.منهج

ِهِتوُكَلَمْنِمَنوُعَمْجَيَفُهَتَكِئَالَمِناَسْنِإلٱُنْبٱُلِسْرُي«٤١
ملٱَعيَِمج

»ِمْثِإلٱِيلِعاَفَوِرِثاَعَْ
.٢:٢،٢طب٢و١٨:٧تم

وهورومألاكلتلكيرُجييذلاوه:ناسنإلانبا
حيسملانإف،ٍذئمويمهبطاخيناكيذلاهسفنناهُملاصخشلا
.دبألاىلإمهلمتحيالةانألالوطبرارشألالمتحانإو

نيذلامهو،نيلضملارثاعملاباحصأيأ:رثاعملاعيمج
.مثإلايفمهريغنوعقوي

طَيَو«٤٢
ْ

يفْمَُهنوُحَر لٱُنوُكَيَكاَنُه.ِراَّـنلٱِنوُتَأِ
ْ
ُءاَكُب

»ِناَنْسَألٱُريَِرصَو
٨:١٢،٥٠تمو٢٠:١٠و١٩:٢٠ؤرو٣:١٢تم

٤٠ددعنإف،هلديكأتو٤٠ددعلحيضوتوةفاضإاذه
قلعتملاباذعلاةدشحضوأددعلااذهو،كالهلالامكركذ
ال،كالهلاوصاصقللانهرانلانأظحالننأانيلعف.هب
.ريهطتلل

يفِسْمَّـشلٱَكُراَرْبَألٱُءِيضُيٍذِئَنيِح«٤٣ .ْمِهيِبَأِتوُكَلَمِ
لَفِعْمَّـسلِلِناَنُذُأُهَلْنَم

ْ
»عَمْسَي

كانهةروكذملاةطنحلاهيفرسف٣٠ددعلريسفتاذه
.راربألاب

ةرانإوةجهبلاوةراهطلاوءاهبلاهبشلاهجو:سمشلاك
ربُعامكرونلابةيوامسلاةداعسلانعربعامًاريثكو.ريغلا
»سمشلاكراربألاءيضيذئنيح«هلوقو.رانلابمنهجنع
ادو٤:١٨مأ(كلذلبقًابوجحمناكمهدجمنأىلعلدي

رهظيالةسينكلالامجف.)٨:١٨ورو٣:٣وكو١٢:٣
.رارشألالصفدعبالإقحلابوهامك

،هتثرووهدالوأراربألانأبهللافرتعي:مهيبأتوكلميف
.مهيلعهللاتاكربريخنمكلذو

.١١:١٥تمرظناخلا..نانذأهلنم

يفًىفُْخمًازْنَكِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمُهِبْشُيًاضْيَأ«٤٤ ،ٍلْقَحِ
ُهَلَناَكاَمَّـلُكَعاَبَوىَضَمِهِحَرَفْنِمَو.ُهاَفْخَأَفٌناَسْنِإُهَدَجَو
حلٱَكِلٰذَىَرتْشٱَو

ْ
»َلَْق

.٣:١٨ؤرو٣:٧،٨يفو٥٥:١شإ

لاثمألاف.عومجلافرصحيسملانأ٣٦ددعيفَّـرم
.طقفهذيمالتلتيبلايفاهبرضةعبسلانمةيقابلاةثالثلا
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.يحورلاديدجلاحيسملاكلُميأ:تاوامسلاتوكلم

هتوكلمومننعنيقباسلانيلثملايفحيسملاملكت:زنك
نمدرفلكبهتقالعنعملكتمث،ةريغصةيادبنمبيرغلا
.نيمثوهامالإًازنكىمسُيالو.صاخىنتقمكنينمؤملا
هللاىضرهيفنأل،يقيقحلاىنغلاتاوامسلاتوكلميفف
هدحواذهو.لحمضياليذلاثاريملاوةيدبألاةايحلاو
حيسملاوهيوامسلازنكلالضفأو.ناسنإلاسفنعبشي
.)٢:٣وك(»ملعلاوةمكحلازونكعيمجهيفرخذملا«

ةميدقلاةنمزألايفءاينغألاةداعتناك:لقحيفًىفخم
مأو٣:٢١يأ(رطخلاتاقوأضرألايفمهلاومأاونفدينأ
هنكليرهوجىنعمهلسيل»ىفخم«هلوقو.)٤:٨رإو٢:٤
نكيملامهداجيإنكميالهنأللثمللتايرورضلانم
لهأنويعنعةافخمةيحورلازونكلانأكشالو.ىفخم
لاق.اهءافخإدصقهللانألال،مهبولقىمعنمملاعلا
نألهللاحورلاملبقياليعيبطلاناسنإلانكلو«لوسرلا
»ًايحورهيفمكحيامنإهنألهفرعينأردقيالو،ةلاهجهدنع
دقرهدلااذههلإمهيفنيذلا«ًاضيألاقو.)٢:١٤وك١(
.)٤:٤وك٢(»نينمؤملاريغناهذأىمعأ

ذنمىفخمًازنكسانلاضعبدجيًانايحأ:ٌناسنإهدجو
عاشو،ةقطنملاكلتيفٍذئنيحثدحاماذههلعلو،ميدق
.عيمجلانيبهرمأ

نأيعرشلاقحلاهلراصفهارتشانأىلإ:هافخأف
سيلهنأل،مارحوألالحاذهنألثملايفدريملو.هكلمي
دوهعملاوهقسنلاكلذىلعهركذامنإو،حيسملاضرغنم
،هريغهذخأينأةيشخزنكلادجاولاِفخيملو.هلاثمأنم
دجاولاةبغركلذنمدوصقملاف.هرسخيوههنأةيشخلب

ًاحيضوت،زنكلاكلذكلميلطئاسولالكلامعتسايف
نمسارتحالاوءامسلاتوكلمبلطيفداهتجالابوجول
زنكلايفخننأةجاحالنكلو.كلذنمعنمياملك
لكينغُيليفكيهنإف،هبعتمتنىتحانريغنعيوامسلا
ديزيهيفانتكراشمىلإمهوعدننيذلاددعردقىلعو.ملاعلا

زونكمظعأوهيذلاحيسملادجونيحسواردنأف.انرورس
اندجو«هلوقبليئانثنربخأسبليفو،سبليفربخأءامسلا
.»عوسي:ءايبنألاوسومانلايفىسومهنعبتكيذلا

نأكلذنمدوصقملاسيل:خلا..هلناكاملكعاب
»نمثالبوةضفالب«اهنأل،ٍلامبىرتشُتةيوامسلازونكلا
ءيشلاىلعلوصحلاىلإريشيباتكلانكلو.)٥٥:١شإ(

هلعلف.)٣:١٨ؤرو٢٥:٩،١٠تمو٢٣:٢٣مأ(هئارشب
يوامسلاريخلابلاطنإ»خلاهلناكاملكعاب«هلوقبدارأ
لوقلًاقفو،ريخلاكلذكاردإنعهعنميءيشلككرتي
لجأنمهتبسحدقاذهفًاحبريلناكامنكل«سلوب
نمةراسخًاضيأءيشلكبسحأينإلب.ةراسخحيسملا
هلجأنميذلا،يبرعوسيحيسملاةفرعملضفلجأ

»حيسملاحبرأيكلةيافناهبسحأانأوءايشألالكترسخ
رثكأًامأوأًابأبحأنم«حيسملالوقلًاقفوو)٣:٧،٨يف(
الفينمرثكأةنباوأًانبابحأنمو.ينقحتسيالفينم
نمهتايحعاضأنمواهعيضيهتايحدجونم.ينقحتسي
رمو١٦:٢٤تمرظنا(.)١٠:٣٧،٣٩تم(»اهدجييلجأ
٤٨-٩:٤٣(.

ىلعو،هعمطكرتينألاملابُحمىلعبجيكلذىلعف
،هتاوهشكرتينأتاذللابحمىلعو،هلسككرتينأيناوتملا
اذهو.يتاذلاهرببوثعلخينأهسفنينيعيفرابلاىلعو
.ضوعلاةميقىرينيحهيلعًالهسًايرايتخانوكيكرتلا
»هلناكاملكعابوهحرفنمىضم«زنكلادجاونأامكف
.حيسملالجألءيشلكىضرلكبكرتييحيسملاكلذك

٤٥«٤٥،٤٦ ًارِجاَتًاناَسْنِإِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمُهِبْشُيًاضْيَأ
طَي
ْ

ََةريِثَكًةَدِحاَوًةَؤُلْؤُلَدَجَواَّـمَلَف٤٦،ًةَنَسَحَئِلَآلُبُل
»اَهَاَرتْشٱَوُهَلَناَكاَمَّـلُكَعاَبَوىَضَم،ِنَمَّـثلٱ
.٨:١٠،١٩و٣:١٤،١٥و٢:٤مأ

ةمظع)١(:رومأةثالثيفهلبقيذلاهبشيلثملااذه
نأ)٣(.ًاصاخًاكلمنوكينأبوجو)٢(.دوجوملاةميق
.هدجيامدنعهلجألءيشلككرتي

لوألالثملايفدجاولانأوهدحاورمأيفهنعفلتخيو
يفهدهجلذبدعبدجويناثلايفدجاولاو،ًاقافتادجو
رئبلاىلإتءاجاهنإف،ةيرماسلاةأرملالوألالاثمف.شيتفتلا
مليذلاسلوباهلثمو.كانهحيسملاتدجوءاملادرجمل
لاثمو.قشمدبرقهدجونيححيسملادجينأدصقي
كلملاةدهاشمنوبلطيقرشملانماوتأنيذلاسوجملايناثلا
حيسملادجوهنإفيشبحلايصخلامهلثمو.ًاثيدحدولوملا
نعءايبنألامالكهسردبودوجسللميلشروأىلإهنايتإب
.حيسملا

رحباميسالوراحبلايففدصلانمجرختسُت:ئلآل
نولذبياوناكو.مويلاربتعتاممرثكأًاميدقربتعتتناكو،دنهلا
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ىلعًاليلداهؤانتقاناكو،اهئارشللاملانمةميظعغلابم
تم(كولملااهيفبغراذهلو،هفرشوهتمظعواهينتقمىنغ
.)٢:٩يت١و٧:٦

ريخلانوبلطيمهنأيفرجاتلاكلذلثمضرألالهألكو
مهنظلدجويالثيحهنوبلطيمهنأبنوئطخيمهنكل،مظعألا
الهنأمهتافو.ملعلاةدايزوأةيلاعلابتارملاوألاملايفهايإ
ةبغربيوامسلاىنغلااوبلطىتمف.هللادنعالإدجوي
.هودجينأدبالفئلآللايفرجاتلاةبغرك

امإلثملااذهيفةؤلؤللا:نمثلاةريثكةدحاوةؤلؤل
ةفرعمامإو،صالخلاامإو،ناسنإلاسفنيفهللاتوكلم
،حيسملايأ،دحاولكلالآمو.هسفنحيسملاامإوحيسملا
ليلد»ةدحاوةؤلؤل«هلوقو.هتوكلمتاكربلكحيسملابنأل
.دحاومظعألاريخلانأىلع

ركذيملو،حرفهدجويذلانأيفخملازنكلالثميفَّـرم
يذلاحرفنأدوصقملاسيلو.ةؤلؤللابحرفرجاتلانأانه
البًاقافتاهدجييذلانملقأبلطلادعبسيفنلادجي
ىلعزنكلادجوهنأىلإةراشإلوألاحرفركذهنكلو.بلط
،ًادحاوًائيشادمتعاامهنأيفاقفتاامهيلكنكلو.راظتناريغ
.تناكةقفنيأبسيفنلاىلعلوصحلاوهو

ةدعنمكلذىنعمحضتي:اهارتشاوهلناكاملكعاب
١٦:٢٤و٣٩-١٠:٣٧تمو٥٥:١شإو٢٣:٢٣مأ(تايآ
.)٣:١٨ؤرو١١-٣:٤يفو٤٨-٩:٤٣رموأ٢٥:٩،١٠و
نعءيشهلطعيالةيليجنإلاتاكربلاةميقققحتنمف
حدموهتاذلوهاياطخكرتيلًادعتسمنوكيف،اهيلعلوصحلا
نمو.حيسملاعبتيوهسفنركنيلويويندريخلكوسانلا
ًائيشتسيلضرألارهاوجنإف،ًادبأمدنيالكلذلعف
اهتميقواهئاهبىلعىقبتاهنأل،ءامسلاةرهوجىلإةبسنلاب
كلتكاردإلىعسيذلاوهرجاتلاكلذنأامكو.دبألاىلإ
بجيكلذك،اهيلعلصحيلءيشلكقفنأو،هسفنلةؤلؤللا
،حيسملاكاردإيفىعسينأضرألايفناسنإلكىلع
وهلب،ةسينكلانمةبهالوءابآلانمةثاروسيلكلذف
.ناميإلابصاخءانتقا

ًةَكَبَشِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمُهِبْشُيًاضْيَأ٤٧«٤٧،٤٨
طَم
ْ

يفًةَحوُر لٱِ
ْ
ألَتْمٱاَّـمَلَف٤٨.ٍعْوَنِّـلُكْنِمًةَعِماَجَو،ِرْحَب

َ
ْت

جلٱاوُعََمجَواوُسَلَجَو،ِئِطاَّـشلٱَىلَعاَهوُدَعْصَأ
ْ
،ٍةَيِعْوَأَىلِإَداَيِ

»ًاجِراَخاَهوُحَرَطَفُءاَيِدْرَألٱاَّـمَأَو
٢٢:١٠تم

الإ،ناوزلالثمهبشيوهو،ةعبسلالاثمألارخآلثملااذه
لعلو.كمسلاديصنماذهوةحالفلالامعأنمكاذنأ
هذيمالتنمةعبرأنألديصلانملثملااذهراتخاحيسملا
ناكهنألو،مهبولقيفهريثأتةدايزلهدروأف،نيدايصاوناك
.سانلايدايصاونوكيلمهلكمهزهجي

ةقيضنويعوذليوطجيسنةريبكلاةكبشلا:ةكبش
عطقبففخيو،لفسألانمصاصرلانمةريثكعطقبلقثي
ىلعلمتشتفرحبلايفحرطُت.ىلعألانمنيلفلانمةريثك
.ئطاشلاىلإاهيفاملكبنيفرطلانمرجتمثةريبكةرئاد
لكنماهءاضعأعمجتاهنألةسينكلاانهةكبشلاىنعمو
.ملاعلا

ملاعلايفليجنإلاراشتناىلإةراشإ:رحبلايفةحورطم
ًاميدقةكبشلاهذهتحرُطو.ىرخأنودٍةمألسيلهنأو
يفو.ليئارسإينبىلعةروصقمتناكموي،ريغصرهنيف
ىلإةمأنمليجنإلادادتمابةَّـوبن»رحبلايفةحورطم«هلوق
عمجأملاعلاىلإاوبهذا«هذيمالتحيسملارمأموينمةمأ
ًالعفةوبنلاهذهتَّـمتو.»اهلكةقيلخللليجنإلاباوزركاو
رحبلايفةكبشلاكلتحرطتو.نآلاىلإنيسمخلاموينم
.اودمتعاواونمآوسانلارشُباملك

نيذلاتافصلايفلتخمىلإةراشإ:عونلكنمةعماج
اهلخديالأيفاهئاضعأداهتجانممغرلاب،ةسينكلانولخدي
بحسيامدنععمجتةكبشلاو.بولقلاوددجتمالإ
ةفاكنمةءولمم،ئطاشلاىلإةريبكلاكابشلانودايصلا
.ةئيدرلاوةديجلاكامسألا

.هللايراتخمددعمتامليأ:تألتمااملف

رظنلادعبالإكلذاورجيملمهنأىلإاذهريشي:اوسلج
.أطخلانمًاسارتحالمأتلاو

ءايدرألابو،نونمؤملادايجلابدوصقملا:ءايدرألاو..دايجلا
نمبجعالف.نوعداخامإونوعودخمامإمهو.نوؤارملا
ةلئاعلايفنيياقناكهنأل،عونلكنمةسينكلايفدجننأ
اذوهيو،قاحسإةلئاعيفوسيعو،كلفلايفماحو،ىلوألا
نيدمتعملانيبرحاسلانوميسو،لسرلانيبيطويرخسإلا

.ةرماسلايف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا

١٤٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



،مهدوجويضتقيمالكلانكلو،نيدايصلاركذيملو
نيذلاحيسملامادخمهةيليجنإلاةكبشلانوحرطينيذلاف
نعفلتختليجنإلاةكبشنأنمدبالو.ليجنإلابنوداني
لوحتتالةداتعملاةكبشلايفءايدرألانأل،ةيداعلاةكبشلا
ىقلتليجنإلاةكبشنكلو.ةحلاصنأىلإةكبشلالخاد
يفنوقبينيذلاف.نيحلاصاهلخادءايدرألاريصينأةياغل
.مهرايتخابكلذكنوقبيامنإءايدرأةسينكلا

ددعيف(نزخملابدوصقملاانهةيعوألابدوصقملا:ةيعوأ
:١٦ول(ةيدبألالاظملابو)١٤:٢وي(ةريثكلالزانملابو)٣٠
٩(.

يفُنوُكَياَذَكٰه«٤٩ لٱِءاَضِقْنٱِ
ْ

ملٱُجُرَْخيِ:َملاَع
ُةَكِئَالَْ

»ِراَرْبَألٱِْنيَبْنِمَراَْرشَألٱَنوُزِرْفُيَو
.٢٥:٣٢تم

هيلعمهاملًافالخراصبأللنورهظييأ:ةكئالملاجرخي
نأةكبشلانوحرطينيذلاكمسلاودايصداتعادقو.نآلا
سيلتايحورلايفرمألانكلو.دايجلانعءايدرألااولزعي
مهةكئالملانكلو،سانلايدايصنونوكيرشبلانإف،كلذك
:١٣تم(راربألانعةمثألانوزرفيوهللاءاضقنورُجينيذلا

.)١٤:١٨،١٩ؤرو٢٥:٣١و٢٤:٣١و٤١

طَيَو«٥٠
ْ

يفْمَُهنوُحَر لٱُنوُكَيَكاَنُه.ِراَّـنلٱِنوُتَأِ
ْ
ُءاَكُب

»ناَنْسَألٱُريَِرصَو

نمنيكلاهلاوةسلابألانكسمىلإةراشإ:رانلانوتأ
.سانلا

.سأيلاوملألاونزحلانعةيانك:نانسألاريرصوءاكبلا
،ةيدبألاةايحلابرشبيوصالخلابيدانينأحيسملاةياغتناك
ةمثألاباقعلوهوةيتآلاةنونيدلاركذنعتكسيملهنكلو
.نيبئاتلاريغ

ةسينكللانئامتنابيفتكننأنعلثملااذهاناهني:ةدئاف
:٩ور(»نويليئارسإمهليئارسإنمنيذلاعيمجسيلنأل«
طب٢(»نيتباثانرايتخاوانتوعدلعجن«نأانيلعبجويو)٦
١:١٠(.

ىلعلمتشتحاحصألااذهيفةروكذملالاثمألاةعبسلاو
حاجنلابابسأنيبي)عرازلالثم(لوألاف،لماكدحاودصق
.نايحألارئاسيفحاجنلاكلذبابسأوًانايحأيليجنإلا

نمةيلخادلاعناوملانيبي)ناوزلالثم(يناثلالثملاو
سانلارذحيو،ناطيشلاىلإاهلصأبسنيو،ليجنإلادادتما
.ًارابجإاهتلازإنم

ليجنإلادادتماىلإناريشيعبارلاوثلاثلانالثملاو
يفامكًانطابو،لدرخلاومنيفامكًارهاظًاريخأهراصتناو
.ةريمخلالعف

حيسملاتوكلمةميقنارهظُيسداسلاوسماخلانالثملاو
.هئانتقاةيغبءيشلككرتبوجوو،سانلانمدرفلكل

نيحلاصلانيبًاريخألاصفنالامامتىلإريشيعباسلاو
يذلاوههللانأو،ةسينكلايفنآلانيعمتجملارارشألاو
.اهراتخييتلاقيرطلايفوهتقويفلاصفنالاكلذيرُجي

َهلَلاَق«٥١
ُ

اَيْمَعَن«:اوُلاَقَف»؟ُهَّـلُكاَذٰهْمُتْمِهَفَأ«:ُعوُسَيْم
»ُدِّـيَس

لأس،اهنمنينثارسفولاثمألاهذهحيسملامَّـلعنأدعب
.يحورلااهانعماومهفله:ذيمالتلا

اهانعملكاومهفيملمهنأعمباوجلااذهباوباصأ:معن
حورلامهيلعلحامدعبالإاهنمضتتيتلاتاوبنلااميسالو
.)١٦:١٣،١٤وي(اودعُوامكسدقلا

مهفنملنإًائيشانديفيالقحلامالكانعامس:ةدئاف
ةسينكلانورضحيفولألاف،انسفنألًاباطخهبسحنوهانعم
مالكمهعامسدرجمبمهيلعبجياماولمكأمهنأنونظيو
بجيف.مهبولقيفهميلعتنمًائيشنوذخأيالمهو،رشبملا
لأسيحيسملانأل،ليجنإلامالكنيعماسلالكمهفينأ
معن«هوبيجينأنوعيطتسينملىبوطف.»؟هلكاذهمتمهفأ«
.»ديساي

َهلَلاَقَف«٥٢
ُ

لَعَتُمٍبِتاَكُّلُكَكِلٰذِلْجَأْنِم«:ْم
ِّـ

يفٍم ِ
ِهِزْنَكْنِمُجِرُْخيٍتْيَبَّـبَرًالُجَرُهِبْشُيِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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»َءاَقَتُعَوًادُدُج

امعمهلأسو،لاثمألابهميلعتحيسملالمكأنأدعب
،اهيفاوريسينأبجييتلاقيرطلابمهربخأ،اهنماودافتسا
لعيف

ِّـ
ةايحلازبخنممهريغنومعطيو،اوملعتامدعبنوم

بسحسانلاىلعنيعزومهنماورخذوهباوعبشيذلا
.مهتاجايتحا

لعمىلعقلطأ:تاومسلاتوكلميفملعتمبتاك
ِّـ

يم
نملكف.دوهيلاوملعمهبفرُعيذلامسالاةيحيسملا
لعتملابتاكلاوهيحورلاهانعموليجنإلافرعي

ِّـ
.يقيقحلام

هتيبلهأنموضعلكونحوةمكحبيطعي:تيببر
هسفنىلعرثكيالو،ليخبلاكبّلقيالف،هيلإجاتحيام
ةيمويلاتيبلالهأتاجايتحابينتعيهنكل.فرسملاك
بر«وهحيسملاف.ةبيصملاوضرملاتقويفامكةصاخلاو
جاتحياملكءامسلازنكنمجرخأيذلاميظعلا»تيبلا
.زنكلااذهعيزوتيفهنعبونيهنمملعتملاف.سانلاهيلإ

لكنكلو.ءامسلانمزنكلااذهبحيسملاىتأ:هزنكنم
،ةمعنلانمءولمملاهبلقنمٍزنكبيتأيهتوكلميفملعم
نملًافالخ.سدقلاحورلانمملعتملا،قحلاريثأتربتخملا

مّلعينأبجيالف.طقفةيلقعلاهتفرعموهتركاذنمجرُخي
.هسفنيفهريثأتوهتوقبرعشدقنكيملامليجنإلابٌدحأ

نمهيتأيبعشللهمّلعُيامهنمجرخييذلارشبملازنكو
تافصلتانيب)٢(و.سدقملاباتكلا)١(.رداصمةعبرأ
داشرإبقحلاهرابتخا)٤(و.ةيلزألاةيانعلالامعأ)٣(و.هللا
.هايإسدقلاحورلا

راعتساو.ًاميدقوًاثيدحهانتقاامميأ:ءاقتعوًاددج
نمدوهيمهوذيمالتلااهملعتيتلاةيوامسلاقئاقحللكلذ
امموأحيسملاميلعتنمهودافتسايذللو،ميدقلادهعلا

قئاقحلانوكتنأزوجيو.سدقلاحورلانمهنوملعتيس
زوجيف.اهلانكاردإردقىلإةبسنلابةديدجوةقيتعةدحاولا
ىلعهللااهبتكيتلاربلاوقحلاعئارشبسحننأًالثم
)رشعلااياصولايأ(رجحلايحولىلعوريمضلاتاحفص
يتلاقئاقحلابسحننأزوجيو،ةقيتعءايبنألابتكيفو
هدوعصوهتمايقوهبلصوهدسجتوحيسملاءيجمبانلتنلعُأ
ريشبتلابوجووحيسملاتوكلمةيناحوروممألاةوعدو
نيرشبملاوسوسقلاىلعف.ةديدجملاعلالكيفليجنإلاب
اهعامساوداتعايتلاليجنإلاقئاقحبسانلااوظعينأنآلا

نكلو.ةقيتعلاةلزنمبمهدنعتراصىتحرغصلاذنم
ىتحةالصلاورابتخالاوسردلايفاودهتجينأمهيلع
اهنايبلةديدجقرطباوتأيو،اهانعمبروعشمظعأاورعشي

.ةديدجةوقوديدجىنعمتاذاهنأكنيعماسللرهظتىتح
،نيمثزنكاهرخآىلإاهلوأنمسدقملاباتكلاقئاقحلكف
،ناميإلافيعضيوقياميحيسملاملعملااهنمجرختسي
.نيلاضلادشريو،ىنازحلايزعيو،ءالهجلارينيو

»َكاَنُهْنِمَلَقَتْنٱَلاَثْمَألٱِهِذٰهُعوُسَيَلَمْكَأاَّـَملَو«٥٣

:٧تميفناكامكلاثمألابحيسملاظعوةياهناذه
٢٩.

لَعُيَناَكِهِنَطَوَىلِإَءاَجاَّـَملَو«٥٤
ِّـ

يفْمُهُم ىَّـتَحْمِهِعَمَْجمِ
حلٱِهِذٰهاَذِٰهلَنْيَأْنِم«:اوُلاَقَواوُِتُهب

ْ
لٱَوُةَمْكِ

ْ
»؟ُتاَّـوُق

.٤:١٦،٢٣ولو٦:١رمو٢:٢٣تم

تقوريغٍتقويفناكديدجرمأىلعمالكءدباذه
هنيبضقانتالف.هثودحنامزىّتمّنيبُيملو.قباسلاظعولا
ةماقإرثأىلعتناكةيتآلاةثداحلانأَّـنيبهنإف،سقرمنيبو
ركذىتمنكلو.)٦-٦:١رم(توملانمسريايةنباحيسملا
.)٢٦-٩:١٨تم(ظعولاركذنألبقةنبالاكلتةماقإ

اهيلإءيجملااذهو.)٢:٢٣تم(ةرصانلايأ:هنطو
لبقناكاذهو٣٠-٤:١٤ولاقولهركذيذلاءيجملاريغ
سانلانأعمةفلتخمنيئيجملالاوحأو.انهىتمهركذيذلا
ىلإعجرهنأنمبجعالو.ناميإلامدعامهيلكيفاورهظأ
ىبرتهنألمهضفردعبمهيلإهتابلطددجو،ةرمريغةرصانلا
.هلهأنكسمٍذئمويلزتملو،كانه

هئيجمدنعهنمةرصانلالهأظاتغا:مهعمجميفمهملعي
هضراعيملفنآلاامأ،هومجرينأىلعاومزعىتحلوألا
يفعاذهتيصنألامإو،لازدقناكمهظيغنألامإ،دحأ
نأاوداتعامهنأمهعمجميفملعينأمهلوبقببسو.دالبلا
ىلعرداقهنأوةفرعملابابرأنمهنأرهظييدوهيلكاوعدي
عوسينأوأ)١٣:١٥عأ(بعشلابطاخينأىلإةدافإلا
تازجعمُّبرهنأو،يداعريغًاميلعتملعيهنأٍذئمويفرُع
.ةميظع

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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نمىعَّـداامماوريحتامكملعامماوريحتيمل:اوتهب
لثمهرمأنمنودهعياوناكاملًافالخ،ناطلسلاوتوهاللا
.مهنيبىبرتهنأواهنوفرعيةلئاعنمهنوك

يفاوناكاممةوسقلقأبعشلاناك:خلا..اذهلنيأنم
.لبقيذنمًاناميإرثكأاوسيلمهنكلو،مهيلإلوألاهئيجم
ةمكحرهظأهنأاوفرتعادقو.فافختساوٌّكشمهلاؤسيفو
امهنظمهضعبلعلو،هريغىلإامهوزعمهنكلو،ةبيرغةوقو
بيرالو.)١٢:٢٤تم(نويسيرفلاهمهتاامكناطيشلانم
.كئلوأنمكلذاوعمسةرصانلالهأنأيف

اهنأباوملسيملمهنكلهتازجعمحيسملاىلعاوركنيملمهنأ
قوفرمأكاهنماوبجعنأباوفتكاف،حيسملاهنأىلعناهرب
ًارذعمهلكرتيملهتوقوهتمكحبمهميلستنكلو.مهكاردإ
ضغبلاودسحلاوبصعتلانأىلعَّـلدو،مهناميإمدعىلع
ساوحلاهبدهشتامقيدصتنمهعنمتوبلقلايمعت
.لقعلاهبمكحيو

،َمَيْرَمىَعْدُتُهُّمُأْتَسْيَلَأ؟ِراَّـجَّـنلٱَنْبٱاَذٰهَسْيَلَأ«٥٥
»؟اَذوَُهيَوَناَعْمِسَوِيسوُيَوَبوُقْعَيُهُتَوْخِإَو
١٢:٤٦تمو٦:٤٢ويو٣:٢٣ولو٦:٣رمو٤٩:٧شإ
.١٥:٤٠رمو

ذنمهلمهتفرعمببسبحيسملالوقةرصانلالهأضفر
!مهنمٌدحاووهف،مهتنهموهءابسنأوهلهأمهتفرعمو،ةيلوفطلا
ال،دسحلاوىوهلاوبصعتلاىلعينُبهنأللطابرذعاذهو
.يلقعلالدتساىلع

فسوينباهنأبسانلانيبحيسملارهتشا:راجنلانبا
يفيدوهيلكناكو.)٦:٣رم(ًاراجنوهناكو.راجنلا
وأهتفيظوتناكامهم،عئانصلانمًائيشملعتيتقولاكلذ
ةراجنلانأراجنلانبابهايإمهتوعدنمجتنيالف.هتبتر
هتلوازملمهنمىندأراصعوسينأوأ،ةئيندةعانصتناك
نأهلقحال،مهلثمهنأاونيبينأمهضرغناكلب.ةراجنلا
.مهنممظعأهنأيعَّـدي

نملب،راجننباًاراجنهنوكنمجتنيملحيسملاعاضتاف
لقأنكيملًاكلمانءاجولف.اننيبلحوًادسجراصهنأ
.)٨-٢:٦يف(ًاراجنهنوكنمًالزانت

دالوأمههتوخإنإنيرسفملاضعبلاق:بوقعيهتوخإو
ةهجنمهؤابسنأوأ،اهتخأوأميرميخأوأ،فسوييخأ
همأنمهتاوخأوهتوخإمهنإرخآلاضعبلالاقو.ىرخأ
ثحبيفبغرييذلاف.ةعطاقةباجإدجوتالو.فسويو
تم:هسفنلمكحيوةيتآلاتايآلانراقينأهيلعرمألااذه
١٣:٥٥تم..٨:١٩ولهلثمو٣:٣١رمهلثمو١٢:٤٦
..٦:٣رمهلثمو

:١لغو٩:٥وك١و١:١٤عأو٧:٣،٥،١٠و٢:١وي
١٩.

ِهِذٰهاَذِٰهلَنْيَأْنِمَف؟اَنَدْنِعَّـنُهُعيَِمجُهُتاَوَخَأْتَسْيَلَوَأ«٥٦
»؟اَهُّلُك

تلازامةرصانلانأىلعلديامم،ةرصانلايفيأ:اندنع
مهنأبجعلانمو.اهنمبهذامدعبعوسيلهأنكسم
ةحصمدعىلعًاليلدهتلئاعوعوسيلصأمهتفرعماوذختا
.حيسملاهنأهاوعد

َهلَلاَقَفُعوُسَياَّـمَأَو.ِهِبَنوُرُثْعَياوُناَكَف«٥٧
ُ

ٌّيِبَنَسْيَل«:ْم
يفَّـالِإٍةَماَرَكَالِب يفَوِهِنَطَوِ »ِهِتْيَبِ

ولو٢:٣٤ولوخلا٦:٣رمو١١:٦،٢١و٥:٢٩،٣٠تم
.٤:٤٤ويو٤:٢٤

،ءالؤهلعفامكةيعدملاةصقانلاةفرعملاررضمظعأام
هبسناوفرعمهنألةماتةفرعمعوسياوفرعمهنأاوبسحدقف
يفهوفرعيملمهنأمهتافو.هتاوخأوهتوخإوهتنهموهتلئاعو
نباصلخملاحيسملاهنأةسدقملاهتفيظويفوةديدجلاهتلاسر
قيضمهلناك،ةيقيقحلاةفرعملايفاورصقمهنألو.ديحولاهللا
.يحورلاىمعلاورظنلا

يتأينأاورظتنادوهيلارئاسكمه:هبنورثعياوناكف
ةمألانمىوقأةيدوهيلاةمألالعجيفًايضرأًاكلمحيسملا
،ينامورلاسوتانسلانممظعأنيعبسلاسلجمو،ةينامورلا
.)امورةعلقيأ(لوتيباكلانمفرشأميلشروألكيهو
حيسملاوهمهتيرقنباراجنلانأاودقتعينأمهيلعبُعصف
هتوقوهتمكحباوفرتعامهنإف.مهلةرثعرجحناكف.رظتنملا
ىلعناهربلكو.هميلعتلوبقنممهتعنممهءاوهأنكلو
رجحوه،سانلاهضفرو،هليجنإوأحيسملاىوعدةحص
.يدبألامهكالهلهيلعنوطقسيمهلةرثع

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا

١٤٨
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هايإمهضفرحيسملاذختيمل:خلاةماركالبيبنسيل
ىرجممهدنعىرجٍلوقلًاقيدصتلب،هلًةناهإوهيلعًءادتعا
الهاوعدلًارابتعاءابرغلانمدجيناسنإلانأوهو،لثملا

نومكحيءابرغلانأكلذةلعو.هيلإبرقأمهنمماهدجي
نكلو،هتفيظورابتعابهتريسوةينلعلاهلامعأىلإرظنلاب
لصألاةهجنمةيضامرومأىلإرظنلابنومكحيهبراقأ
.ةريسلاو

يفقدصهنألامإلوقلااذيف»يبنلا«ركذحيسملارثآو
ةرصانلالهأنألوأ،مهريغنمرثكأءايبنألاىلعيضاملا
.ّيبنهنأهاوعداوركنأ

هناَميِإِمَدَعِلًَةريِثَكٍتاَّـوُقَكاَنُهْعَنْصَيَْملَو«٥٨ »ِمِ

مهنيبعنصيملهنأيهو،ةنزحممهناميإمدعةجيتنتناك
،ليلجلانممهتيرقريغيفهعنصامملقأالإتازجعملانم
ليلدالو.هيلعهتوقبمهتقثمدعلًءافشهنماوبلطيملمهنأل
كلذنمرهظيف.درُطوهيفشينأبلطمهنمًادحأنأىلع
ءاجالإو،هاوعديركنمعنقيلتازجعملاعنصيملحيسملانأ
هنكلو.مهريغنمًاناميإلقأمهنيذللتازجعملامظعأب

.ةيهلإةيآبهلوبقلاودعتسانملهناطلسلًامتختازجعملاعنص

رشععبارلاحاحصألا

يف«١ لٱَكِلٰذِ
ْ

ََربَخِعْبُّرلٱُسيِئَرُسُدُوريِهَعِمَسِتْقَو
»َعوُسَي

هتأرمانمريبكلاسدوريهنبسابيتنأوه:سدوريه
،ةيريبوةرماسلاوليلجلاىلعهيبأتومدعبمكح،يساثلم
قشمدكلمثراحلاتنبىلوألاهتأرماو.ندرألاربعيأ
هيخأةجوزايدوريهىأركلذدعبو.١١:٣٢وك٢يفروكذملا
ريبكلاسدوريهنبسلوبوتسرأهيخأتنبيهو،سبليف
تنبهتأرماقلطاهلجألو،اهجوزتواهجوزكرتباهارغأف
مرحموهو،انزلااذهىلعنادمعملاانحويهخبوف.ثراحلا

)٢(و،هيخأةنبااهنأ)١(:نيببسلةيدوهيلاةعيرشلابسح
:٣ول(ىرخأبونذىلعًاضيأهخبوو.يحخأةجوزاهنأ

ريثأتنمهفوخلو،هايإهخيبوتىلعهرساجتلهنجسف)١٩
براحانحويلتقنمليلقدعبو.بعشلايفهظعو
امورىلإبهذمث.هدونجتتشوهمزهوسدوريهثراحلا

.)اسنرفيأ(ايلاغيفنويلىلإيفُنف،كلمةبتريغتبي
.اهيفاتامواينابسأىلإكانهنمابهذوايدوريههتقفارو
وهو.)١٣:٣١،٣٢ول(ًاعداخ)٣:١٩ول(ًاملاظناكو
سطاليبرمأبهمامأفقووهيلإحيسملاىتأيذلاسدوريه
.)١١-٢٣:٦ول(

رهاظهيلعلديامًالوأبقللااذهبدصُق:عبرلاسيئر
نعرظنلاّضغب)كلملانملقأ(ٍلاوىنعمبراصمث،هانعم
ىلعًاكلمًانايحأهنوعدياوناكو.دالبلانمهالوتيامةحاسم
.)٦:١٤رم(ميظعتلاوماركإلاليبس

هميلعتبحيسملاةرهشنأيفبيرال:عوسيربخ
نمرثكأرشتناو،دالبلاكلتلكيفًةعئاذتناكهتازجعمو
تايآلانوعنصيوهبنودانيهذيمالتلسرأامدنعكلذ
.)٩:٩ول(هارينأيفبغروسدوريههربخغلبف،همساب

لِغِلَلاَقَف«٢
ْ

ملٱاَّـنَحوُيَوُهاَذٰه«:ِهِناَم
َنِمَماَقْدَقُناَدَمْعَْ

لٱِهِبُلَمْعُتَكِلٰذِلَو،ِتاَوْمَألٱ
ْ

»تاَّـوُق

نييقودصلاىوسمهلكدوهيلادقتعا:تاومألانمماق
دهعلايفحضوتملةقيقحلاهذهنأعم،تاومألاةمايقب
.ديدجلادهعلايفٍذئدعبتحضوامكميدقلا

)٨:١٥رم(نييقودصلابهذمقنتعيسدوريهناك
النأهداقتعالًاضقانمتاومألانمماقانحوينإهلوقناكف
.تيملةمايق

:٤٠وي(ةزجعملعفيملانحوي:تاوقلاهبلمعتكلذلو
هلاقامف.هتمايقىلعًاناهربتازجعملاعنصنوكيالف)٤١
ملهفواخمنكل.هريمضتاخيبوتةجيتنًابلاغناكسدوريه
باقعلاعقوتيئطاخلالعجيبنؤملاريمضلاف.ةبوتلاىلإهدقت
فينعتو.كلذءدبوهبيرغرمألكنأمهوتيو،ًامئاد
نوريثكو.اهجذومنوةيتآلاةنونيدلاىلعناهربريمضلا
يفاهنوركنيةلطابدئاقعحاجنلاوةحصلاتقويفنودقتعي
.بارطضالاورطخلاتقو

ُهَحَرَطَوُهَقَثْوَأَواَّـنَحوُيَكَسْمَأْدَقَناَكَسُدُوريِهَّـنِإَف«٣
يف »ِهيِخَأَسُّبُليِفِةَأَرْمٱاَّـيِدُوريِهِلْجَأْنِمٍنْجِسِ
.٣:١٩،٢٠ول

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا

١٤٩
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دق«سدوريهلوقلحاضيإوليلعتيتآلامالكلايأ:نإف
»تاومألانمماق

.سدوريهرمأبركسعلاهكسمأيأ:كسمأ

فصنوةنسوحنكلذو،هنجسبامإودويقلابامإ:هقثوأ
.هتافوىلإهريشبتةءادبنمنمزلافصنوحنوهوةنس

ةعلقيفنجسلاكلذناكسوفيسويلاق:نجسيف
.طولرحبيقرشسوريخام

سدوريههوبأهلتقيذلاسلوبوتسرأتنب:ايدوريه
سبليفسيلوهو.اهمعسبليفلوألااهجوزو،ريبكلا
.بصنماذنكيملهنأل٣:١اقوليفروكذملاعبرلاسيئر
وهو،اهفلسواهمعسابيتنأسدوريههاخأتجوزتوهتكرت
برحيفكبتشاكلذبواهلجألثراحلاتنبهتأرماقلط
.نامورلاةطساوبالإبرحلاكلتنمُجنيملواهيبأهيمح
امكًاملظنادمعملاانحويهلتقىلإهبئاصمدوهيلابسنف
.خرؤملاسوفيسويركذ

»َكَلَنوُكَتْنَأُِّلَحيَال«:ُهَلُلوُقَيَناَكاَّـنَحوُيَّـنَأل«٤
.٢٠:٢١و١٨:١٦ال

ىلعهللاسومانويعيبطلايسومانلالمعلاكلذمَّـرح
هتأرماقيلطت:اياطخثالثسدوريهلمعيفو.ىسومدي
ةنبايهو،ٌّيحوهوهيخأةأرمابهجاوزو،يعرشببسالب
نادمعملاانحويرهظأو.)٢٠:٢١و١٨:١٦نييوال(هيخأ
لكنممقتنيًاملاظًاريدقًامكاحخبوهنأبهتعاجشوهتنامأ
»حيرلااهكرحتةضوضرمةبصق«سيلهنأتبثأف،ةظاغإ
لصألايفهبدارملا»هللوقيناكانحوي«هلوقو)١١:٧ىتم(
.كلذهللوقيًامئادناكهنأينانويلا

َناَكُهَّـنَأل،ِبْعَّـشلٱَنِمَفاَخُهَلُتْقَيْنَأَداَرَأاَّـَملَو«٥
»ٍّيِبَنَلْثِمْمُهَدْنِع
.٢٠:٦ولو٢١:٢٦تم

ناكاذإاميسالو،ةملكماعلايأرللنوكينألمجأام
سانلادعبيفأطخلاىريو،هعيذيفباوصلاىريًايقتًافصنم
ًادجًافيعضناكنيحلاكاذيفماعلايأرلااذهنكلو.هنع

.زوجيالاذه:هللوقيوةيغاطلاهجويففقينأعطتسيمل
.نوليلقيبنلاايليإونادمعملاانحويلاثمأو

رثأانحويميلعتنأ٦:٢٠رمسقرمهلاقاممانلنيبت
فرتعاسدوريهنأو،هبهدهعلوأيفسدوريهيفًاريثك
ةيتقوتناكهتاريثأتنكل.هميلعتةدوجوهتافصنسحب
ةرثكنمهرجضبو)٦:٢١رم(ايدوريههلهتدبأامبتلازو
مهنألسانلانمًافوخعنتماوهلتقدارأف،هلانحويخيبوت
ىلإنوليميٍذئمويليلجلالهأناكو.يبنانحوينأاودقتعا
لذببالإمهتئدهتعيطتسيالسدوريهناكو،ًامئادجايهلا
.هدهجلك

يفاَّـيِدُوريِهُةَنْبٱِتَصَقَرَسُدُوريِهُدِلْوَمَراَصاَّـَملَّـمُث«٦ ِ
لٱ
ْ

»َسُدُوريِهْتَّـَرسَفِطَسَو

تاداعلانمكولملاداليمديعبلافتحالا:دلومراصامل
داليمديعبلافتحالارضحف)٤٠:٢٠كت(ةميدقلا
.)٦:٢١رم(دالبلاءاسؤرسدوريه

اهجوزسبليفنماهتنبايأ:ايدوريهةنباتصقر
نكيملو.»يمولاس«اهمسانإسوفيسويلاقو،لوألا
تارجأتسملاصقركلبنهتويبيفتاديسلاصقركاهصقر
نانويلانمتافيرشلاءاسنلاهابأت،ءايحالببعالملايف
يكلملااهماقمتضفخف.لفاحملايفدوهيلاونامورلاو
ُرسف.اهدارملانتوسدوريهَّـرسُتلاهفافعواهفرشتسادو
.هيوعدمءاضرإواهئاضرإيفهدهجلذبواهصقربسدوريه

»اَهيِطْعُيْتَبَلَطاَمْهَمُهَّـنَأٍمَسَقِبَدَعَوَّـمَثْنِم«٧

هتاذلةدشوهشيطهبرهظأفدحلادعولااذهبزواجت
ملف،رمخلانمناوشنناكهنأدعبيالو.يمولاسصقرب
.مسقبهتبثألبدعولابِفتكي

يِنِطْعَأ«:ْتَلاَقاَهِّـمُأْنِمْتَنَّـقَلَتْدَقْتَناَكْذِإَيِهَف«٨
ملٱاَّـنَحوُيَسْأَرٍقَبَطَىلَعاَنُهٰه

»ِناَدَمْعَْ

ىلعلدتاهبلطةعرسو.اهترغأواهمأاهتنَّـقل:تنقلت
.ةصرفلوأيفماقتنالااهدصقوانحويلايدوريهضغبةدش
تبغرامنإو،اهنيعةياغلاهذهلكلذبيمولاسترغأاهلعلو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا

١٥٠
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سدوريهسفنيفهمالكرثؤينأنمًافوخانحويلتقيف
.يعرشلااهجوزنماهذخأهنأل،همثإبعنتقيف

ءايبنألامظعأةايحلذبُتنأةيهلإلاةيانعلارارسأنمف
نأو،ةينازةريرشةأرمالًايفشتحيسملاقباسوايليإةفيلخ
اهلمدقينأايدوريهتبلطو.اهتنباصقرةرجأهُسأرىطعي
ًالدبهريغاللتُقوههنأنقيتتنأ)١(:نيرمألانحويسأر
اهودعهجوةدهاشمباهظيغنمىفشتتنأ)٢(و،هنم
.ًاليتق

ملٱَّـمَتْغٱَف«٩
ملٱَوِماَسْقَألٱِلْجَأْنِمْنِكٰلَو.ُكِلَْ

ُهَعَمَنيِئِكَّـتُْ
»ىَطْعُيْنَأَرَمَأ

ًاتقولغشيملوًاديدشسدوريهمغنكيمل:متغاف
فقوتلثمو)٦:٢٠رم(انحويظعونمهرثأتكوهف،ًاليوط
مغلاعنميملكلذلو.حيسملاىلعمكحلايفسطاليب
فلاخف،ةقباسلاهماثآقوفرخآًامثإبكترينأنعسدوريه

ريثأترخآناككلذلعلو.ًاضيأهتداهشوهريمضةعيرش
.دبألاىلإهدعبهقراففسدقلاحورلل

انحويلتقجتنينأفاخهنألةيفخمتغاهنألمتحيو
ىوسًالبقهلتقنعهعنميملهنأملعناننأل،بعشلاجايه
.حجرألاوهاذهلعلو.)١٤:٥تم(كلذنمفوخلا

لببقللااذهيفًاقحهلنألكلملابىتمهبقليمل:كلملا
.ميظعتلاليبسىلعهبىتأ

يمولاسلاؤسةباجإىلعهلمحيذلا:ماسقألالجأنم
هتبثأيذلاهدعوبيفينأهايإهريمضمازلإ)١(:نارمأ
ملنإهبنوأزهيونووعدملاهمولينأنمهفوخ)٢(و،فلحلاب
هلسيلنألاهلؤسبيجينأهلزوجينكيملهنأىلع.ِفي

نمانمالكفلاخننأانلريخف.ًائيربًالضافلتقينأقح
.هللامالكفلاخننأ

هبقاوعيفرظنولمأتالبناسنإلاهيتأيٍدعولكنأمث
،هبءافولايفهريغرضيو،ررضللهبحاصضرعيهنأل،ةئيطخ
هبتنننأبجيف.)٤٠-١١:٣٠ضق(حاتفيرمأنمناكامك
.)٥:٢،٦اج(هيلعمسقناماميسالوهبدعنامل

لمأتالبرئابكلانوبكتريورئاغصلانمنورذحينوريثك
يشخسدوريهف»لمجلانوعلبيوةضوعبلانعنوّفصي«مهف

انزلاباكترابلابيملهنكلو،ةصقارللهدعوفلخينأ
.لتقلاو

هلمحاممظعمءالؤهمولنمفوخلالعلو:نيئكتملاو
نميشخاممرثكأمهئزهنميشخف،هتصقارةباجإىلع
نوجِّـيهينوريثكمويلاهلثمو.هللاةنونيدوهريمضبينأت
نمًافوخنيحلاصلاسانلاوةكئالملامولوبضغمهيلع
هذهلًاضرعترثكأنابشلاو.مهبمهكحضوسانلافافختسا
.ةبرجتلا

يفاَّـنَحوُيَسْأَرَعَطَقَوَلَسْرَأَف«١٠ »ِنْجِّـسلٱِ

نأسوفيسويلوقنمملعو.)٦:٢٧رم(ًافايسلسرأ
جتنتسنفطولرحبيقرشسوريخامةعلقيفناكنجسلا
ىرخأةعلقيفوأةعلقلاكلتيفناكسدوريهلافتحانأ

ةيالولاةمصاعةيربطيفناكولهنألاهنمةبيرقةيالويف
أبنيضتقياممرثكأًاتقوهعوجروفايسلاباهذىضتقال
.)٦:٢٥رم(»ًالاحينيطعتنأديرأ«ةيبصلالوقيفةثداحلا

تناك،ايليإلثمانحويناكامك:انحويسأرعطق
تنظدقايدوريهتناكنإف.ايليإودعلبازيإلثمايدوريه
،تطلغدقفانحويلتقباهماثآىلعخيبوتلانمصلختاهنأ
.نيياقىلعليباهمدتوصكاهيلعدهشيًاتوصهمدلنأل
ناكفحيسمللهتداهشىدأوهلمعلمكأدقفانحويامأو
هنأل،ًاحبرلبهلةراسختوملانكيملف،تومللًادعتسم
ميظعلاكلملارصقىلإسوريخامنجسنملقتنا
نأىلعانلديلاوحألاكلتيفانحويتومف.يوامسلا
،هللانمًابوبحمًايقتهلمعيفًانيمأنوكينأنكميناسنإلا
مدبهللابلاطينيحف.هبابشيفهلككلذعمتومو
كلذببلاطيءادهشلاولسرلارئاسوبوقعيوسونافتسا
هناكمنمجرخيبرلااذوههنأل«هلوقلًاقفويكزلامدلا
اهءامدضرألافشكتف،مهيفضرألاناكسمثإبقاعيل
.)٢٦:٢١شإ(»دعباميفاهالتقيطغتالو

ِهِبْتَءاَجَف،ِةَّـيِبَّـصلٱَىلِإَعِفُدَوٍقَبَطَىلَعُهُسْأَرَِرضْحُأَف«١١
»اَهِّـمُأَىلِإ

انحويسأرمدُقف.هيلعلكؤيامىلعيأ:قبطىلع
رثكأوةيكلملاةميلولانماهتصحهنأكةيبصلاهتذخأوهيلع
نمملعتنف.ةميلولاكلتبياطألكنميساقلااهبلقلًالوبق

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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نورجينمدجينأةلوهسو،سدوريهةليذرةصقلاهذه
نسغلبيمليقتلضافةايحلةنزحمةياهنو،ةريرشلاهدصاقم
امهتواسقواهتنباوةدلاويَبلقثبخو،نيثالثلاوةعبارلا
.اهلوبقباتُرسوةعيظفلاةبهلاكلتاتبلطىتحةداعلاةقراخلا

سيئرسبليفاهمعتجوزتيمولاسيه:ةيبصلا
.يناثلاسلوبيتسرأاهمعنباهتومدعبتجوزتو،عبرلا

جلٱاوُعَفَرَوُهُذيِمَالَتَمَّـدَقَتَف«١٢
ْ

اْوَتَأَّـمُث.ُهوُنَفَدَوَدََس
»َعوُسَياُوَربْخَأَو

مهنألمتحيف.)٦:٢٩رم(انحويذيمالتيأ:هذيمالت
نأل،هنماودمتعاوهميلعتاوقدصوهظعواوعمسنمم
هلمهرابتعااورهظأفنيطسلفضرأيفاوناكمهنمنيريثك
ًائيشمهدنعاوقبينأنودكلذباوفتكامهنكلو،هندبمهنفدب
راثآنمءيشءاقبإلركذالو.هبًاكربتوأهلًاراكذتهراثآنم
مهباهذبو.هرخآىلإهللاباتكءدبنمكلذللوسروأيبن
هنأباوفرتعامهنأاورهظأنزحملاربخلاهلاووريلعوسيىلإ

.مهيزعيومهنزحبمهعمرعشيلهوربخأو،انحويةفيلخ
.رطخلارذحيلهوهبنينأاودصقمهنألمتحيو

لكيفاننازحأبحيسملاربخننأانيلعبجي:ةدئاف
نأدحأردقيالف،مهنازحأبانحويذيمالتهربخأامكانبئاصم
.هلثمانيزعيواننيعي

انهروكذملاسدوريهنيبزيميامدرون:ةظوحلم
ريبكلاسدوريهلوقنف.ليجنإلايفركذنممرخآسدوريهو
انحويلتقسابيتنأسدوريهو،محلتيبلافطألتق
بوقعيلتقسابيرغأسدوريهو،عوسيبرخسونادمعملا
تدازوترهتشانييدوريهلاةلئاعف.سرطبنجسولوسرلا
ةواسقلاوةليذرلاوملظلابضرألايفتفرُعةلئاعلكنع
.ةيهلإلاوةيرشبلاعئارشلالكيدعتوعادخلاو

يفَكاَنُهْنِمَفََرصْنٱُعوُسَيَعِمَساَّـمَلَف«١٣ َىلِإٍةَنيِفَسِ
جلٱَعِمَسَف.ًادِرَفْنُمٍءَالَخٍعِضْوَم

ْ
َنِمًةاَشُمُهوُعِبَتَوُعوُُم

ملٱ
»ِنُدُْ

١٢:١٥و١٠:٢٣تم

وههنإسدوريهلوقوانحويلتقمربخ:عوسيعمسامل
.تاومألانمماقدقانحوي

ًانكاسناكثيحموحانرفكنميأ:كانهنمفرصنا
ًامهوتهنجسيفسدوريههبلطيالئلسدوريهةيالونمٍذئموي
نوكينأدريملهنألوأ.دعبتأتملهتعاسنألو،انحويهنأ
هوذختيوهيلإاوعمتجيالئلانحويلتقىلعنيجئاهلانيب
هبيرقوهبيبحتومللازتعالاىلإهتأجلأةعيبطلانألوأ.ًاسيئر
:٩اقولو٦:٣٠،٣١سقرمهركذرخآببسكلذلو.مركملا

نورشبيىرقلاىلإمهلسرأنيذلارشعينثالاعوجروهو١٠
.ةحارلاىلإمهجايتحاو

ضرأيفناككلذنأ٩:١٠اقوليفو:ءالخعضوم
.ةيربطرحبيقرشاديصتيبل

نولازيالسانلاو،هرابتعاجوأيفكلذناك:هوعبت
ًاذقنموًايضرأًاكلمنوكينأبمهلامآممتيهنأنيعقوتم
.ًاينمز

ئطاشىلعسانلاهعبتوةنيفسلايفعوسيبهذ:ًةاشم
،ةعرسبةنيفسلاعفدتملةنيلتناكحيرلانأرهاظلاف،رحبلا
ةنيفسلااوأرثيحىلإًةاشمهوقبسينأسانلانكمأف
.)٦:٣٣رم(ةهجوتم

ْمِهْيَلَعَنَّـنَحَتَفًاريِثَكًاعَْمجََرصْبَأُعوُسَيَجَرَخاَّـمَلَف«١٤
»ْمُهاَضْرَمىَفَشَو
.خلا٦:١ويوخلا٩:١٠ولوخلا٦:٣٢رمو٩:٣٧تم

:٦وي(ربلاىلعهدارفنالحموأةنيفسلانم:جرخامل
٣(.

ىرقلكنماوعمتجاهوعبتنيذلانأل:ًاريثكًاعمج
ىلإنيدعاصاوناكنيذلاءابرغلامهيلإعمتجاامبرو،ليلجلا
)٦:٤وي(ًابيرقناكهنإفحصفلاديعاورضحيلميلشروأ
.هظغيملهنكلةدوصقملاةحارلانععوسيعنممهئيجمف

لاق.اهنمةيحورلااميسالومهتاجايتحال:مهيلعننحت
بجيف.»اهليعارالفارخكاوناكذإمهيلعننحت«سقرم
قفشينأسانلانمًاريثكًاعمجدهاشييحيسملكىلع
بجيو،ناميإلابحيسملاىلإمهدوقينأيفبغريومهيلع
ءالهجلانمةريثكلاتاوبرلاوفولألايفركتفااذإهيلع
حيسملاقفشأامكمهيلعقفشينأةينثولادالبلايفنيكلاهلا
.عمجلاكلذىلع

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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مثةيدسجلامهتاجايتحابًالوأىنتعا:مهاضرمىفشو
رم(»ًاريثكمهملعيأدتباف«ًاعيمجمهتاجايتحامظعأبىنتعا
٦:٣٤(.

ملٱَراَصاَّـَملَو«١٥
ملٱ«:َنيِلِئاَقُهُذيِمَالَتِهْيَلِإَمَّـدَقَتُءاَسَْ

ُعِضْوَْ
لٱَوٌءَالَخ

ْ
جلٱِفِْرصِا.ىَضَمْدَقُتْقَو

ْ
َىلِإاوُضْمَيْيَكِلَعوُُم

لٱ
ْ

َهلاوُعاَتْبَيَوىَرُق
ُ

»ًاماَعَطْم

لوألاةيادب:ناءاسمدوهيلادنعناك:ءاسملاراصامل
يفروكذملاوهوبرغملايناثلاةيادبو،انهروكذملاوهورصعلا
.)٩:٥،١١ددعلارفس(١٤:٢٣ىتم

ءانثأيفامإ،هيلإاوتأو)٩:١٢ول(هلسريأ:هذيمالت
.هنمغرفنأدعبوأهباطخ

ليصحتىلإةليسوالوقوسهيفسيل:ءالخعضوملا
.ماعطلا

يقابلاتقولانأكلذبلسرلادارأ:ىضمدقتقولاو
اماورتشيلىرقلاىلإسانلالصينأيفكيالراهنلانم
ذيمالتلامتهاف.ليللامالظمهيلعلدسنينألبقنولكأي
اوفاخو،نولكأياممهلسيلهنألو،مهترثكلسانلاكئلوأب
مهداسجأتاجاحىسنيعوسينأوًاعوجنوروخيمهنأ
.مهسوفنتاجاحبهتيانعةرثكل

.مهبطاخيلزيملهنأىلعلديكلذ:عومجلافرصا

.زبخلاءارشالإمهلابىلعرطخيمل:اوعاتبيو

عمنأشلااذهيفمالكلاحتتفاحيسملانأانحويركذ
ثيدحلالبقناككلذنأحجرملاو.سواردنأمثسبليف
ًاريثكًاعمجنأرظن«انحويلوقليلدب،ىتمهركذيذلا
راصامل«ىتملوقو)٩-٦:٥وي(»سبليفللاقفهيلإلبقم
.مهاضرمىفشهنأركذامدعبكلذو»ءاسملا

َهلَلاَقَف١٦«١٨-١٦
ُ

َهلَةَجاَحَال«:ُعوُسَيْم
ُ

.اوُضْمَيْنَأْم
َّـالِإاَنُهٰهاَنَدْنِعَسْيَل«:ُهَلاوُلاَقَف١٧.»اوُلُكْأَيِلْمُتْنَأْمُهوُطْعَأ

هبِينوُتْئٱ«:َلاَقَف١٨.»ِناَتَكَمَسَوٍةَفِغْرَأُةَسَْمخ »اَنُهَىلِإاَِ

اهركذيتلاةديحولاةزجعملايهانهةروكذملاةزجعملا
نمةيمهأرثكأاهوأرمهنأرهظيف،ةعبرألانيريشبلالك
.اهريغ

نحتميلمهمعطيوأعمجلافرصينأحيسملاأطبأو
يفسانلاهيلإجاتحيامبموقينأىلعهتوقبهذيمالتناميإ
وأقيضلكيفهيلعاولكتينأمهمّلعيلو،مهقيضدشأ
مهلعجينأيهانحويركذامكمهلهلاؤسةلعو.ةدش
)٦:٦وي(هلعفيسامنوعقوتيومهزجعبنوفرتعيونورعشي

مهفلكينأحيسملادريمل:اوضمينأمهلةجاحال
هنأل،ًازبخاوعاتبيلعايجمهوةعاسلاكلتيفباهذلاب
.لاحلاهذهيفريسلامهيلعبعصي

،مهناميإنحتميلكلذبحيسملامهرمأ:متنأمهوطعأ
.مهتردقمدعومهفعضمهفرعيلو

ىتأًامالغنأانحويركذ:نيتكمسوةفغرأةسمخ
ءارقفماعطوهو»ريعشنم«ةفغرألاكلتنإلاقو،كلذب
اورهظيلماعطلاكلذرادقماونيعنيريشبلالكو.سانلا

كلذىوسماعطلامهلنكيملهنأاونيبيلو،ةزجعملاةحص
داكيلبمهدحوذيمالتلايفكيالهلككلذو.ليلقلاردقلا
ةثالثةعفدلجرلاهلكأياملدعمنألنينثاريغيفكيال
.)١١:٥،٦ول(ةفغرأ

جلٱَرَمَأَف«١٩
ْ

لٱَىلَعاوُئِكَّـتَيْنَأَعوُُم
ْ

َذَخَأَّـمُث،ِبْشُع
خلٱَةَفِغْرَألٱ

ْ
ِءاَمَّـسلٱَوْحَنُهَرَظَنَعَفَرَو،ِْنيَتَكَمَّـسلٱَوَةَسَْم

لِلُذيِمَالَّـتلٱَو،ِذيِمَالَّـتلِلَةَفِغْرَألٱىَطْعَأَوََّـرسَكَوَكَراَبَو
ْ

»ِعوُمُج

مهومهلةقفاومرثكأكلذو،مهتويبيفمهتداعك:اوئكتي
.ضرألاىوسمهلةدئامالثيحةيربلايف

تسيلىعرمكلانهضرألاتناك:بشعلاىلع
يهو»ةحيطبلالهس«ًاميدقتيمُسو،عرزلاوةحالفلل

ًافوفصًافوفصاوأكتا«مهنإسقرملاقو.اديصتيبيقرش
،عيزوتلاليهستكلذنمهتياغو»نيسمخنيسمخوةئمةئم
.ٌدحأكرتُينأنمرذحلاو

نيبواننيبلصفيهنأرهظييذلاوجلايأ:ءامسلا
.ىرُتاليتلاايلعلاءامسلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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هللاىضر)١(:ناعمةثالثليجنإلايفةكرابملل:كرابو
هللاىضرناسنإلابلط)٢(و)٢٥:٣٤تم(هديبعنع
هنعىضرهنألهللاناسنإلادمح)٣(و)٢:٣٤ول(هريغىلع
ركشو.دمحوأركشانهكرابىنعمو.)١٠٣:١،٢زم(
هسفنوهو،ناسنإهنأرابتعابىضرلاهلأسوهللاحيسملا
ىلعهللاركشنلانللاثماذهو.ٌهلإهنأرابتعابكلذبهو
اهلوبقيفانيلعهاضرسمتلنوتاريخلانمانلهبهياملك
.)٤:٤يت١(

عيزوتيفذيمالتلاطسوتناك:خلاةفغرألاىطعأو
ًازمرو،عيزوتللًاليجعتو،حيسمللًةدعاسمو،ًاقئالماعطلا
دينمهوذخأيتلاةايحلازبخعيزوتيفلبقتسملايفمهلمعل
هودهاشامبنيقينعاودهشينأمهلناككلذبو.حيسملا
يفهترثكورمألالوأيفلكألاةلقنمًالمعهوربتخاوًانايع
.هتياهن

جلٱَلَكَأَف«٢٠
ْ

َنِمَلَضَفاَماوُعَفَرَّـمُث.اوُعِبَشَوُعيَِم
لٱ
ْ

»ًةءوُلَْممًةَّـفُقَةََرشَعْيَتَنْثٱِ:َرسِك

نكيملةزجعملانأىلعلدياذه:اوعبشوعيمجلالكأف
امىلعاوديزينأنيلكآلاةقاطيفقبيملهنأىوسٌدحاهل
حيسملاعابشإف.ًاعوجمهرثكأعبشنأىلإتيقبف،اولكأ
ماعطالباوتأومهلامعأومهتويباوكرتنيذلافولألاكئلوأ
هللاتوكلمًالوأاوبلطا«هلوقلقادصمهلاوقأعامسيفةبغر
)٦:٣٣تم(»مكلدازتاهلكهذهوهربو

كلتيفهتوقحيسملارهظأ:رسكلانملضفاماوعفر
هذيمالترمأباهدعبهتمكحرهظأو،ماعطلاريثكتبةزجعملا
ركذالإمهلسيلوكلانهنماوفرصناولهنأل.رسكلاعمجب
نمةفقةرشعيتنثالانكلو.ليلقدعباهوسنلهودهاشام
ًاناهربتيقب)٦:١٢وي(حيسملارمأباهوعمجيتلارسكلا
.ًاملحوأًالايختسيلاهنأو،ةزجعملاةحصىلعًاعطاق
ًاركذُمتوباتلايفنملاطسقظفحينأهللارمأاذكهف
.ةيربلايفةنسنيعبرأوحنترجيتلاةزجعملاب

نمريذحتلا)١(ةثالثرسكلاعمجبحيسملارمأبابسأف
ةجاحلاردقىلعقافنإلايأ،داصتقالابءارغإلاوفارسإلا
الهنأذيمالتللنيبينأهتدارإ)٢(و.ةديهزلارومألايفولو
لوصحلااوعقوتينأبجيف،تازجعملابلبقتسملايفمهلوعي
نأبجيكلذلو،ةيداعلالئاسولابهيلإنوجاتحيامىلع
رسكلانمةرسكلكنوكتنأ)٣(و.رسكلااوظفحي

رَّـكذحيسملانأليلدب،اهبةركذموةزجعملابتيقبامةدهاش
يفو.ةزجعملاكلتيفةيقابلارسكلارادقمبٍذئدعبذيمالتلا
قحتسيرمأرسكلاكلترادقمنأكاهلثمىرخأةزجعم
.)١٦:٩تم(لمأتلاورابتعالا

نولمحيدوهيلاناكيتلاففقلايه:ةفقةرشعيتنثا
عمجيناكلوسرلكنأحجرألاو.رفسلاتقواهيفمهداز
نإف.ةرشعيتنثامهففقتناككلذلو،هعمةفقيفرسكلا
ملوحيسملاهرسكامماهوعمجيتلارسكلاتناكلهليق
انلق؟ضرألاىلعنيلكآلانعلضفوعزُوامموأ،عزوي
ىلعهضعبعزوهنألمتحُيفهوعمجامامأ.نارمألالمتُحي
يفحيسملاةداعىلعًايرجاهولخديتلاىرقلايفنيجاتحملا
.)١٣:٢٩وي(ءارقفلابهئانتعا

اَدَعاَم،ٍلُجَرِفَالآِةَسَْمخَوْحَناوُناَكَنوُلِكآلٱَو«٢١
»َدَالْوَألٱَوَءاَسِّـنلٱ

،ةئمةئممهئاكتالذيمالتلاىلعلاجرلادعلهس
دالوألاوءاسنلاددعاوبسحيملمهنكلو،نيسمخنيسمخو
ريثكتنأبلغألاو.ةفاسملادعُبللاجرلانملقأاوناكمهنأل
نأعومجلاهدهاشيذلاف،ًايجيردتلبةعفدثدحيملماعطلا
ىلإحيسملانمنامدقيعاطقناالباناككمسلاوزبخلا
.عيمجلاعبشنأىلإنيئكتملاىلإلسرلانمو،لسرلا

ةزجعمنعميدقلادهعلايفركذامهبشتةزجعملاهذه
يفركذامو)١٦:٣٦رخ(ىسومديىلعةيربلايفنملا
-٤٢و٧-٤:١لم٢و١٦-١٧:١٤لم١(عشيلأوايليإخيرات

يقيقحلازبخلاوههنأةزجعملامهملعينأحيسملادصق.)٤٤
سوفنلكةيذغتلٍفاكزبخهنأو،ةعئاجلاناسنإلاسفنل
.دبألاىلإسانلا

.حيسملاةميلووسدوريهةميلونيبقرفلامظعأامو
تهتناو،ةمرحمماسقأوركسورطبوصقرىلوألايفناك
ونحلاترهظأةزجعموةيهلإميلاعتةيناثلايفناكو.لتقلاب
.)٣٦دع(تراسينجلهسيفىضرملاءافشاهالتويهلإلا

لِلَ«٢٢
ْ

لَأِتْقَو
ْ

َةَنيِفَّـسلٱاوُلُخْدَيْنَأُهَذيِمَالَتُعوُسَيَمَز
لٱَىلِإُهوُقِبْسَيَو

ْ
جلٱَفِْرصَيىَّـتَحِْربَع

ْ
»َعوُُم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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حيسملاوهعوسينأبةزجعملاهذهنمسانلاعنتقا
هنيبةهباشملاتمتكلذبهنأل،اهلبقهباورعشيملًاعانتقا
ةوبنلاىلعًءانبةبتكلامَّـلعوسانلاعقوتامكىسومنيبو
اودارأكلذلو.»ىسوملثممهنمرخآًايبنمهلميقيهللا«نأ
.٦:١٤،١٥وي(هنممغرلاىلعًاكلمهولعجيوهوكسمينأ
هنكللبجلاىلإمهنعلزتعافًاينمزًاناطلسدريملفوهامأ

.عومجلافرصمثًالوأذيمالتلافرص

ريغىلعاوبهذينأمهعنقأيأ:هذيمالتعوسيمزلأ
نلعينأبلمألايفعومجلااوكراشمهنأدعبيالف.مهتدارإ
ًةبغراودرفنينأذيمالتلاىلعبعصو.لعفلابًاكلمهسفن

.مهتدئافوهتدئافيف

.اهباوتأيتلاةنيفسلااهلعل:ةنيفسلا

:٦رم(ةزجعملاناكميبرغاديصتيبىلإيأ:ربعلاىلإ
اوغلبواهوزواجمهنكلًالوأاهيلإاوهجوتذيمالتلاف.)٤٥
مثاديصتيباولخدمهلعلو.)٦:١٧وي(موحانرفكضرأ
.موحانرفكاودصق

جلٱَفََرصاَمَدْعَبَو«٢٣
ْ

جلٱَىلِإَدِعَصَعوُُم
ْ

ًادِرَفْنُمِلََب
ملٱَراَصاَّـَملَو.َِّـيلَصُيِل

»ُهَدْحَوَكاَنُهَناَكُءاَسَْ

ًاتقولغشهنأوًاريثكًابعتىضتقاامبر:عومجلافرص
.ًاليوط

رخآببساذهف،انحوينايبلضقانتال:يلصيلًادرفنم
هورِّـيصينأنمًابرهدرفناهنأوهو.)٦:١٥وي(هدارفنال
.ًاكلم

بلطيواياطخلابفرتعينأىلإانلثمحيسملاجتحيمل
ناكو.يوامسلاهيبأةبطاخمبهتَّـذللىلصهنكل،نارفغلا
نعوهومويلامهيفعفشيامكنينمؤملايفعفشيٍذئموي
نملسوتلاةرثكىلعٍذئمويهلمحيذلالعلو.هللانيمي
نأبآلالأسف،ًايضرأًاكلمنوكينأمهعقوتوهمهلجأ
ًاكلمهولبقينأويحورلاهكلمنأاوفرعينأىلإمهدشري
.ًايحور

.رحبللةرواجملاةعفترملاضرألاكلذبدارملا:لبجلا

ةيآىلعانقيلعترظنا(يناثلاءاسملايأ:ءاسملاراصاملو
ءاسملالامعتساىلعةيهلإلارافسألاةبتكحلطصاو.)١٥
بيغملانمرخآلاو،بيغملاىلإرصعلانمامهدحأ،نيتقول
٩:٣،٥دعو٢٣:٥الو٢٩:٣٩،٤١و١٢:٦رخ(ًادعاصف
.)٢٨:٤و

يفْتَراَصْدَقْتَناَكَفُةَنيِفَّـسلٱاَّـمَأَو«٢٤ لٱِطَسَوِ
ْ
ِرْحَب

»ًةَّـداَضُمْتَناَكَحيِّـرلٱَّـنَأل.ِجاَوْمَألٱَنِمًةَبَّـذَعُم

.ئطاشلاىلعحيسملاوةنيفسلالاحلنايباذه

وأةولغ٢٥وحنئطاشلانعةديعبيأ:رحبلاطسويف
٤٥وأ٤٠وحنرحبلاكلذضرعناكو)٥:١٩وي(نيثالث
.ةولغ

هتداعكرحبلابارطضاةدشلاهباكرباذعيأ:ةبذعم
.راحبلانماهلاثمأرئاسىلعةدايز،فصاوعلابوبهدنع

تعنمفبرغلانمتناكيأ:ةداضمتناكحيرلا
مطلتجاومألاتلعجو،اهتهجوىلإمدقتلانمةنيفسلا
مدقتلااوعيطتسيملكلذعمونوفذجيلسرلاذخأفةنيفسلا
نأمهلحيسملاحمسف.)٦:١٩ويو٦:٤٨رم(ًاليلقالإ
.ًائيشنوعيطتسيالهنودبمهنأمهملعيلاوقياضتي

يفَو«٢٥ هلٱِ
َْ

ًايِشاَمُعوُسَيْمِهْيَلِإىَضَمِلْيَّـللٱَنِمِعِباَّـرلٱِعيِز
لٱَىلَع

ْ
»ِرْحَب

ىلإليللانومسقيًاميدقدوهيلاناك:عبارلاعيزهلايفو
ىلعنامورلاءاليتسادعبنكلو.)٧:١٩ضق(عزُهةثالث
ليللااومسقسويبمبمهشويجدئاقةطساوبةسدقملاضرألا
:يهو،ءامسألابوأددعلابامإاهنعاوربعو،عزُهةعبرأىلإ
:١٣رم(حابصلاو،كيدلاحايصو،ليللافصنو،ءاسملا

سمشلاعولطلبقوهانهروكذملاعبارلاعيزهلاو.)٢٥
.تاعاسثالثب

ءاملاهجوىلعمهيلإربلانمًايتآيأ:رحبلاىلعًايشام
هلوقليلدبهتوهالتايآنماذهو.ةسبايلاىلعٍشامهنأك
يأ(»رحبلايلاعأىلعيشاملاو،هدحوتاومسلاطسابلا«

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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عنمتالفةجئاهلارحبلاجاومأكانبئاصمتناكنإف)9:8
.انيلإنايتإلانمحيسملا

لٱَىلَعًايِشاَمُذيِمَالَّـتلٱُهََرصْبَأاَّـمَلَف«٢٦
ْ
اوُبَرَطْضٱِرْحَب

خلٱَنِمَو.»ٌلاَيَخُهَّـنِإ«:َنيِلِئاَق
ْ

»اوُخََرصِفَْو

امدنعهنأيفمهلثمنحنومهتاكربمظعأنم:اوفاخ
.اهنمفاخن،انريخلبئاصملابهللاانيتأي

ءامدقلاناكو.رشلابرذنتاهلتاذالةروصيأ:ٌلايخ
اذهاهروهظنأو،ءايحأللًانايحأرهظتىتوملاحاورأنونظي
.مهبيصتسةثراكلولحلنالعإ

يفلافطألاكاولازيملذيمالتلانأىلعلدياذه:اوخرص
لقعلاىضتقمبرومألايفاومكحيملو،مهولانمنوفاخيمهنأ
.ًاريثكحيسملانماوملعتدقونوغلابمهنأعم،ميلسلا

لِلَف«٢٧
ْ

َهلَلاَقِتْقَو
ُ

َال.َوُهاَنَأ!اوُعَّـجَشَت«:ُعوُسَيْم
»اوُفاََخت

.ليلناكهنألملكتىتححيسملاوههنأاوفرعيمل
يفبيرال.ةعجشملاهتاملكودوهعملاهتوصعمسباونأمطاف
امك،ةنيفسلايفمهدحوذيمالتلالاسرإبحمسحيسملانأ

لكاهكردنالةمكحلمهفوخومهبارطضابورحبلاجايهبحمس
لبرطخلايفًاليوطًانمزمهكرتيملهنأملعناننكلو.كاردإلا
.مهتنوعمىلإرداب

مهملعف)٨:٢٤تم(بارطضالااذهلثمًالبقثدح
هبتنمريغهنأرهظوًامئانناكنإوهيلعلاكتالابوجوهب
نإوهيلعلاكتالابوجوبارطضالااذهبمهمَّـلعو.مهبئاصمل
هنأو،ًامئادمهبقاريهنأمهداقتعابدسجلايفًابئاغناك
.مهتناعإلكلذكٌدعتسم

،ةلماكةيزعتوفيطلخيبوتمالكلااذهيفخلا:وهانأ
نحنو.هذيمالتىلعرطخالفوهثيحهنأنمضتيوهو
،توملالظيداويفورطاخملالكيفنئمطننأعيطتسن
.»اوفاختالوهانأ«:انيدانيو،بئاصملالكيفانبقاريهنأل

طُبُهَباَجَأَف«٢٨
ْ

ِينْرُمَف،َوُهَتْنَأَتْنُكْنِإ،ُدِّـيَساَي«:ُسُر
ملٱَىلَعَكْيَلِإَِيتآْنَأ

»ِءاَْ

ةروهشملاهتريغوةصاخلاهتعاجشكلذبسرطبرهظأ
كلذلعفهلعلو.هريغقبسىلإهليمورومألايفهعارسإو
ًائيشهلاقاميفنألمتحيو.ًالبقهفوخنمرهظامرتسيل
نمهريغهلعفينأعيطتسيالاملعفينأيفعمطلانم
.مهناميإنمرثكأًاناميإهبرهظيف،ذيمالتلا

ىنعملانوكيف،كشللالعطقللانه»نإ«:تنأتنكنإ
.خلاتنأكنأل

رمأعقوتينأهيلعبجيهنألباوصلابملكت:ينرُمف
هلرمألابلطبف.ءاملاهجوىلعهيلإبهذينألبقحيسملا
مويهرهظأيذلاليملاسفنرهظأذيمالتلارئاسنودهدحو
»ًادبأكشأالانأفعيمجلاكيفَّـكشنإو«حيسملللاق
.)٣٦:٣٣تم(

طُبَلَزَنَف.»َلاَعَت«:َلاَقَف«٢٩
ْ

ىَشَمَوِةَنيِفَّـسلٱَنِمُسُر
ملٱَىلَع

»َعوُسَيَىلِإَِيتْأَيِلِءاَْ

نأسرطبهؤاطعإو.ةزجعمءاملاىلعحيسملايشم
امهملعيلاذهبسرطبلحمسو.ىرخأةزجعمكلذكلعفي
حيسملاىلإرظنيمادامٍنمأبءاملاىلعيشميناكف،هعفني
.هبقثيو

ُقَرْغَيَأَدَتْبٱِذِإَو.َفاَخًةَديِدَشَحيِّـرلٱىَأَراَّـَملْنِكٰلَو«٣٠
»يِنِّـجَنُّبَراَي«:َخََرص

يفلمأتوجوملاىلإحيسملانمهرظنسرطبلَّـوحامل
نأرهظف.قرغيأدتباحيسملاةوقيفلمأتلايسنورطخلا
!هنايعمامأهناميإمزهناف،نظاممفعضأهناميإ

هتعاجشوهناميإةمظعرهظينأسرطبدصق:خرص
هلوحتةعرسف.هتقثوهتأرجلكهنعلازوهفوخةدشرهظأف
لثم،هتعيبطعمةبسانتمتءاجفوخلاىلإةعاجشلانم
حيسمللهراكنإمثةنهكلاسيئرمداخسخلمنذأهعطق
كلذنمنيبتف.ةيراجمالكنمًافوخكلذنمليلقدعب
ًارخصراصو،ةنازرلاوتوبثلاصقانهرمألوأيفناكهنأ
.ةعيبطلابالةمعنلابكلذدعب

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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)٢١:٧وي(ةحابسلانسحيسرطبناك:ينجنبراي
،ٍذئمويرحبلابارطضاةدشلهتوقبةاجنلانمسئيهنكل
ىلعديزتالةزيجوهتالصتناكو.حيسملاةدعاسمبلطف
راهظإاهيفو.بولطملالاونلةيفاكتناكاهنكل،نيتملك
نأبجينمىلإاههجودقو،ةريغلاوناميإلاوجايتحالا
ذخأهنأىتحًافيعضناكسرطبناميإنإمعن.هيلإهجوت
مَّـلعتف.وجنيوحيسملاىلإخرصينألًايفاكناكهنكل،قرغي
اهنمةدئافالةزجعملأسيالنأةثداحلاهذهنمسرطب
،هبيصياممةاجنلاهللانمرظتنييقيقحلايحيسملاف،دحأل
.هنمهللاهذقنييكلرطخللهسفنضرعيالنكلو

حلٱيِفَف«٣١
ْ
اَي«:ُهَلَلاَقَوِهِبَكَسْمَأَوُهَدَيُعوُسَيَّـدَمِلَا

ِمل،ِناَميِإلٱَليِلَق
َ
»؟َتْكَكَشاَذا

ذإ،كشلالثماهدوهجددبيوةايحلافعضيءيشال
لاونيفكشنمث،نوعلابلطىلعانتردقيفًالوأكشن
سأينفهديرناملننملوانيلعأطبأاذإاميسالنوعلااذه
هديدمي،ًامئادرضاحفعوسيامأ.انتاجننموانسفنأنم
وهوانعأديساي:هلانلقوًاديهيلإانددملهف.انيجنيلانيلإ
.نيعملاهدحو

سرطبرابتخاناكف،ًاثبعحيسملاةنوعمدحأبلطيال
ىلُعلانملسرأ«لوقينأىلعهلمحيذلادوادرابتخاك
ذإ«لوقينأو)١٨:١٦زم(»ةريثكٍهايمنمينلشن.ينذخأف
:٩٤زم(»يندضعتبرايكتمحرفيمدقتلزدقتلق

هبنمؤملكلشنيمويلاروظنمريغناكنإوحيسملاف.)١٨
اهيطعأانأو«هتيعرنأشيفهلوقليلدب،ًاعيرسهدضعيو
»يدينمدحأاهفطخيالو،دبألاىلإكلهتنلوةيدبأةايح
.)١٠:٢٨وي(

كسمألب،اجنوهصلخمبسرطبكسمُيمل:هبكسمأ
هكاسمإلبانصلخيالحيسملابانكاسمإف.هاجنوهبصلخملا
.صالخلاةطساووهانب

.هخبومثًالوأحيسملاهاجن:لاقو

هرِّـدقيحيسملانأبناميإلاليلقناك:ناميإلاليلقاي
.كلذبهرمأامدعبءاملاىلعيشمينأىلع

هنأبئطخيملف؟َّـيلإتيتأاذامل:هللقيمل:تككشاذامل
هردقيحيسملانأبهناميإةلقبلبهتقاطقوفرمألضرعت
.هيلع

»ُحيِّـرلٱِتَنَكَسَةَنيِفَّـسلٱَالَخَداَّـَملَو«٣٢

ةنيرقلانكلو،نوكسلابحيرللحيسملارمأريشبلاركذيمل
امكةنيفسلايفاوناكنيذلابجعتدقف،كلذىلعلدت
تقوللوةنيفسلايفهولبقمهنإانحويلاقو.يلاتلاددعلالوقي
.)٦:٢١وي(ئطاشلاتغلب

يفَنيِذَّـلٱَو«٣٣ :َنيِلِئاَقُهَلاوُدَجَسَواوُءاَجِةَنيِفَّـسلٱِ
حلٱِب«

ْ
»هللاٱُنْبٱَتْنَأِةَقيَِق

:١ويو٤:٤١ولو١:١رمو٢٦:٦٣و١٦:١٦تمو٢:٧رم
.١:٤ورو٨:٣٧عأو١١:٢٧و٦:٦٩و٤٩

مهلَّـقحو.نوحالملاوذيمالتلايأ:ةنيفسلايفنيذلا
اممحيرلاىلععوسياهرهظأيتلاةوقلانألاوبجعتينأ

،كقيرطرحبلايف«منرملالوقبسحهدحوهللاابصتخي
)٧٧:١٩زم(»فرعتملاهراثآو،ةريثكلاهايملايفكلبسو
ةوقلاكلتبًالبرستمرظنملايفمهلثمًاناسنإاوأرذإاولهذف
.ةيهلإلا

حيسمللًاريثكدوهيلاهلمعتسامسالااذه:هللانباتنأ
مهناميإةدايزكلذبةنيفسلايفنيذلارهظأو.هوعقوتيذلا
جاومألاوحايرلااوأرذإحيسملاناطلسوهللاةمحرمهرابتخاب
.هعيطت

انتاجنلعجننأةدشنمانوجناملكانيلعبجي
.هللاابانتقثةدايزىلإةليسوو،ركشعوضوم

ملاعلابراجتنمةبرطضميهوةسينكلاهبشت:ةدئاف
،ليلجلارحبيفةبرطضميهوةنيفسلاكلتهداهطضاو
نأذيمالتلانظامكةكورتماهنأبةسينكلارعشتامًاريثكو
ىلعيلصيوهوحيسملاامأو.ةليللاكلتيفمهكرتدقحيسملا
غلبنيحمهيلإىتأو،ةنيفسلايفنيذلايفركتفافلبجلا
يفعفشيهنإف،نآلاحيسملالعفياذكهو.هَّـدشأرطخلا
هنايتإبو،ضرألاىلعاهتنوعمىلإيتأيءامسلايفهتسينك
.نانئمطاومالسونمأىلإقيضورطخوفوخلكلوحي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا

١٥٧
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»َتَراَسيِّـنَجِضْرَأَىلِإاوُءاَجاُوَربَعاَّـمَلَف«٣٤
:٥ولو٦:٥٣رمو٤:١٨تمو١٥:٢٠لم١و٣:١٧ثت
.٢١:١ويو١

.ليلجلارحبيأ:اوربع

نميبرغلابناجلاىلعلهسيه:تراسينجضرأ
فيضأكلذلو،ليمهضرعولايمأةعبرأهلوطرحبلاكلذ
لهسلاكلذنإسوفيسويلاق.)٥:١ول(ًانايحأرحبلاهيلإ

موحانرفكتناكو.ناكسلاريثكوًادججيهبوةنجكبيصخ
مالكلايفانحويلاقكلذلو،يقرشلايلامشلاهفرطىلع
موحانرفكىلإاوءاجهذيمالتوحيسملانإةثداحلاهذهنع
تناكاهنألًالبقاديصتيبباورممهنأدبالو)٦:١٧وي(
ضرأوموحانرفكاوغلباملو.)٦:٤٥رم(مهقيرطىلع
ةزجعماودهاشنيذلاوحيسملانيبثيدحلارادتراسينج
.)٦٥-٦:٢٢وي(يحورلااهانعميفةفغرألا

ملٱَكِلٰذُلاَجِرُهَفَرَعَف«٣٥
لِتِعيَِمجَىلِإاوُلَسْرَأَف.ِناَكَْ

ْ
َك

لٱ
ْ

ملٱِةَروُك
ملٱَعيَِمجِهْيَلِإاوَُرضْحَأَوِةَطيِحُْ

»ىَضْرَْ

.مهنيبةليوطةدمفرصهنألدالبلاكلتلهأهفرع

لَيْنَأِهْيَلِإاوُبَلَطَو«٣٦
ْ

ُعيِمَجَف.ْطَقَفِهِبْوَثَبْدُهاوُسِم
»َءاَفِّـشلٱاوُلاَنُهوُسََملَنيِذَّـلٱ

.١٩:١٢عأو٦:١٩ولو٣:١٠رمو٩:٢٠تم

هذهنأل٨:١٦تميفريشبلالوقلًاراركتسيلاذه
ناكحيسملانأنيبينأاهركذبىتمدصقو،كلتريغةثداح
ركذيملتازجعمةيضرألاهتمدخنمزلكيفعنصي
.اهنمليلقىوسنويليجنإلا

هوسملمهنألهايإمهسملباوفش:هبوثبدهاوسملي
اهربخنألمدلاةفزانةأرملانعكلذاوذخأمهلعلو،ناميإب
ناطلسيفناكو.)٢٢-٩:٢٠تم(كانهعاشدقناك
بحاصينأبُرسهنكل،دعُبلاىلعةملكبمهيفشينأحيسملا
ناميإلاةمالعهيلإمهيديأِّـدمك،مهلمعنمءيشءافشلا
ةبغرحيسملايفنوبغرينآلاةيطخلاىضرملكتيلايف.هب
ضرأيفالضرألكيفسانلانأل،كئلوأكناميإلا

هبوثبدهاوسملينأنوعيطتسياهدحوتراسينج
.دبألاىلإهدعبتومالًءافشاودجيف،ناميإلاب

رشعسماخلاحاحصألا

ْنِمَنيِذَّـلٱَنوُّيِسيِّـرَفَوٌةَبَتَكَعوُسَيَىلِإَءاَجٍذِئَنيِح«١
»:َنيِلِئاَقَميِلَشُروُأ

.خلا٧:١رم

عاذوترشتنادقتناكعوسيةرهشنأليلداذهو
،ةزاتمملاهميلاعتةهجنمنأو،ناسلوٍةفشلكىلعهركذ
ةبحملابةءولمملاهتريسوأ،تازجعملاوبئاجعلاءارجإوأ
نم:اوصحفيلدوهيلاءاملعضعبمودقىضتقاف،نانحلاو
؟اذه

ءاسؤرلااوربخيوهمالكعوسياوبقاريلميلشروأنماوتأ
ذيمالتلااوكشانهو.حيسمللمهلوبقنمبعشلااوعنميو
كلذنممهضرغو.هيلعةقيقحلايفىوكشلاتناكو،هيلإ

.بعشلادنعهرابتعامدعوهماقمضفخ

ِمل«٢
َ
َالْمَُّـهنِإَف،ِخوُيُّشلٱَديِلْقَتَكُذيِمَالَتىَّـدَعَتَياَذا

»؟ًازْبُخَنوُلُكْأَياَمَنيِحْمَُهيِدْيَأَنوُلِسْغَي
٢:٨وك

نعفلخلااهذخأةيسقطاياصووه:خويشلاديلقت
ةيدوهيلاةمألاءابآنمةديدعنورقذنمًاهافشفلسلا
.خويشلابنوفورعملا

يطعُأىسومنأ)مهنمنييقودصلاادعام(دوهيلامعز
رخآلاوبوتكمامهدحأ،اياصولانمنيعونانيسروطىلع
،عوشيىلإهتوملبقهملسوهتركاذيفهظفحف،يوفش
كلذبو،ءايبنألاىلإةاضقلاهملسو،ةاضقلاىلإعوشيهملسو
طُسىتحرييغتالبظفُح

ِّـ
دوهيلاهمرتحييذلادوملتلايفر

رثكألبءايبنألاوىسومرافسألمهمارتحامويلااذهىلإ
بتكتمليتلاو،ءاملابةبوتكملاةعيرشلااوهبشمهنإف.اهنم
.اهتحتلئاطالاهنكلةريثكديلاقتلاكلتتناكو.رمخلاب
اوكسمتوسومانلامئاظعاوكرتمهنأىلعةلالداهلمهمارتحاف
تايضرعتايرهوجلااولعجف،نيدلايفةديهزلارومألاب
.انهحيسملامهلاؤسكلذحضويو.تايرهوجتايضرعلاو
.ديلاقتلاكلتلكاوضفرفنويقودصلاامأو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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نعلوؤسملاتنأفكنمنوملعتملايأ:كذيمالت
.مهلامعأ

ىسومهبرمأامملسغلااذه:مهيديأنولسغيالمهنإف
تاقوأبصتخمكلذنإف)١٥-١٢ص(نييواللارفسيف
قلعتتالةصوصخمتاسُّندتنمريهطتلاةطساويهوةنيعم
لسغلانمةبتكلادصقيملف.ةيمويلاةيتيبلالامعألاب
ىتؤتنأاوبجوأيتلاةينيدلاةمدخلالب،ةداتعملاةفاظنلا
ةراهطمهرابتعانمرثكأكلذاوربتعاو.لكألالبقًامئاد
دعبمهلاستغالكألالبقمهلاستغاىلعسقرمدازو.بلقلا

لامتحاكلذةلعو.)٧:٣،٤رم(قوسلانممهئيجم
اولستغافهباوسندتف،هلامموأينثونمقوسلايفمهبارتقا
لاستغالاناكاذهلف.ةينيدلاةراهطلامهيلإعجرتنأةيغب
دحأمهبتكتحدمامًاريثكو.نيدلاتايرورضنممهدنع
امبالإءاملانمهلحمسيملونجُسنيحهنأبنيينابرلا

نيديبلكأينأىلعًاشطعتومينأراتخاهبرشىلإجاتحي
.نيتلوسغمريغ

ماوقهنألزبخلاركذىلعاورصتقاو.ًاماعطيأ:ًازبخ
.ماعطلاعاونألكنعةيانكوهو،ةيدسجلاةايحلا

ةلعاذهو.نأشتاذخويشلاديلاقتحيسملاربتعيملو
مذنكلولسغلامذيملحيسملانأىلع.نييسيرفلاىوكش
هبرمأاممىمسأهولعجمهو،هبجويهللانأو،ًاعرشهضرف
.ةعيرشلايف

ِمل،ًاضْيَأْمُتْنَأَو«:َباَجَأَف«٣
َ
ِبَبَسِبِهللاٱَةَّـيِصَوَنْوَّـدَعَتَتاَذا

»؟ْمُكِديِلْقَت

هنكل،خويشلاديلاقتاوفلاخهذيمالتنأحيسملاركنيمل
ةيرشبلامهديلاقتبهللاةعيرشاوفلاخدوهيلانإلاقنأبعفاد
رماوأمهريغىلعرشبلاضرفينأريطخلانمو.اهلةضقانملا

نأهذيملتىلعبجوأحيسملانأٌحيحص.هللارمأفلاخت
ًامأوأًابأبحأنمنإلاقو،ليجنإلالجألهابأوهمأكرتي
هللانأعم)٤:١٨،٢٢تم(ًاذيملتهلنوكيالفهنمرثكأ
اذهبدصقحيسملانكل.)٢٠:١٢رخ(نيدلاولاماركإبرمأ
رطضااذإف،سانللانيلعاملبقءيجيهللاانيلعامنأ
،امهمظعأراتخينأبجونيبجاولادحأراتخينأناسنإ
ىلعةيعضولاةعيرشلااولضففنويسيرفلاامأ.هللاةعاطوهو
.ةيهلإلاةعيرشلا

ْمِتْشَيْنَمَو،َكَّـمُأَوَكاَبَأْمِرْكَأ:ًالِئاَقىَصْوَأَهللاٱَّـنِإَف«٤
لَفًاّمُأْوَأًابَأ

ْ
»ًاتْوَمْتُمَي

٦:٢فأو٢٣:٢٢مأو٥:١٦ثتو١٩:٣الو٢٠:١٢رخ
:٣٠و٢٠:٢٠مأو٢٧:١٦ثتو٢٠:٩الو٢١:١٧رخو
١٧.

.مهديلقتبهللاةعيرشمهيدعتلًالاثمانهحيسملاركذ

.)٢٠:١٢رخ(ةسماخلاةيصولايف:ىصوأهللا

ديىلعهللاةعيرشيفكلذليق:خلا..متشنمو
.)٢١:١٧رخ(ىسوم

َوُهٌناَبْرُق:ِهِّـمُأْوَأِهيِبَألَلاَقْنَم:َنوُلوُقَتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٥
»ُهَّـمُأْوَأُهاَبَأُمِرْكُيَالَف.يِّـنِمِهِبُعِفَتْنَتيِذَّـلٱ

نإهمأوهيبأللاقنم«اذكهةرابعلاهذهةمجرتنكمي
عيطتسأالكلذل،برللةمدقتونابرقوهامكلهمدقأام
دوهيلاخويشرمأءيشبرمأهللانأيأ.»امكلهميدقت
تابجاوبةرمآلاةسماخلاةيصولايفانيمهديلقتنإف،هفالخب
نمزمهبءانتعالاتابجاولاكلتنمو.مهيدلاولدالوألا
هريمضناسنإلاىلعهبجوياممكلذو.ةخوخيشلاوةجاحلا
ًالوقهللاةيصواوفنيملنإومهنإف.يهلإلاباتكلاصنو
.يرشبلايعضولامهميلعتبًالمعاهوفن

امهبنينمؤملاىلعبجوأهنأىرنانهحيسملالوقنمو
امهتعاطونيدلاولاماركإرمأنمىسومةعيرشهتبجوأ
.ةخوخيشيفوأةجاحيفاناكنإامهبءانتعالاوامهتبحمو

هلوقو.هلصصخمءيشوأهللاةينيدةمدقت:نابرق
اوناكو»هللافقووأَّـيلعرذناذه«انلوقةباثمب»نابرق«
ةملكبظفلتلادرجمبةينيدرومألهنمًاءزجوألاملانونيعي
ةنهكلاىلعوألكيهلاىلعكلذدعبقفنيف»نابرق«
نويسيرفلاناكو.ةحيبذلاتاناويحءارشىلعوأ،نييواللاو
ىلعقفنينأنمرثكأهللارسيكلذكلاملافقونأنوملعي
.نيجاتحملانيدلاولا

:هانعمو،نبالالوقاذه:ينمهبعفتنتيذلاوهنابرق
نمهبامكعفنأنأعيطتسأاملكَّـيدلاوايهللاتفقوينإ
نبالالوقدعبو.هنمءيشامكلَقبيملف،ةمدخوألام

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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اناكولو،هتمدخوأهلامنمًائيشامهيطعيالركُذامهيدلاول
.جايتحالادشأيف

لوقيفطرشلاباوجاذه:همأوأهابأهركيالف
لاقنمنأىنعملاو.»..همأوأهيبأللاقنم«نييسيرفلا
ةمدخوأٍلامميدقتبهيدلاومركينأًافلكمحبصيالاذه
نمبورهلابحيرصتاذهو.رقفلادشأيفاناكولوامهل
اتامودلولاامهكرتاذإف.نيدلاوللةيهلإلاوةيعيبطلاتابجاولا

نأهلزاجأنييسيرفلاديلقتنإفجرحالوهيلعمولالفًاعوج
اهتياهنتناكولو،اهراتخييتلاةدملادعبلكيهللهلامفقوي
كلتلكهسفنىلعهلامنمقفنينأهلنوكيف.هتومموي
.هيدلاوىلعهنمًائيشقفنينأزوجيالوةدملا

لَطْبَأْدَقَف«٦
ْ

»ْمُكِديِلْقَتِبَبَسِبِهللاٱَةَّـيِصَوْمُت

ماركإبوجوةيهلإلاةيصولاةصالخ:هللاةيصومتلطبأ
ديلقتةصالخامأ.هيدلاومتشنملتقبمكحلاو،نيدلاولا
يتمدخويلام«لاقوهيدلاونمدلوظاتغااذإهنإفدوهيلا
ةيديلقتلامهتعيرشًاذإف.ًاحلاصلمعدقنوكي»نابرقامكل
.ةيدبألاةيبدألاهللاةعيرشتلطبأةيسقطلاةيرشبلا

هبجومبنوريستمتنأيذلاديلقتلايأ:مكديلقت
.هيفمكعبتينأمكريغنومزلتو

لاملانمًاءزجهللافقوينمميلعتلااذهبحيسملامذيالو
نمصلختيلاذهلعفينمَّـمذهنكل،ةيريخوأةينيددصاقمل
لوسرلالاق.مهنمٍظيغلءابرقألاونيدلاولاوحنتابجاولا
هتيبلهأاميسالوهتصاخبينتعيالدحأناكنإ«يهلإلا
.)٥:٨يت١(»نمؤملاريغنمرشوهوناميإلاركنأدقف

٨:ًالِئاَقُءاَيْعَشِإْمُكْنَعَأَّـبَنَتًانَسَح!َنوُؤاَرُماَي٧«٧،٨
لَقاَّـمَأَو،ِهْيَتَفَشِبيِنُمِرْكُيَو،ِهِمَفِبُبْعَّـشلٱاَذٰهَّـَيلِإُِبَرتْقَي

ْ
ُهُب

»ًاديِعَبيِّـنَعٌدِعَتْبُمَف
.٣٣:٣١زحو٢٩:١٣شإ

ةيصولاةفلاخمىلعءانبألاعيجشتبءايرلااذهرهظ
هللامركينأديريهنأءاعداب»..كمأوكابأمركأ«ةسماخلا
وحنهتابجاونمبرهتيهنأةقيقحلاو.نيدلاولالبق
.نيدلاولا

يفاملًافالخنولمعيونولوقينيذلامه:نوؤارماي
ءايرلابنييسيرفلافصوحصو.مهريغلًاعادخمهسوفن
،امهنوفلاخيمهو،قحلانيدلاوهللاةعيرشلةريغلااوعدامهنأل
نيجاتحملامهيدلاولمهيلعبجيامءانبألاكرتاولعجمهنأل
.ىوقتلالامعأنم

لوقنممالكلاو٢٩:١٣شإ:ءايعشإمكنعأبنتًانسح
يبنلانأ»مكنع«هلوقبدريملو.ةينيعبسلاةمجرتلانع
امكمهيلعقدصيهلاقامنألب،مهريغنودمهدصق

حيسملاثيدحلبقكلذو،هرصعيفدوهيلاىلعقدص
.ةنسةئمعبسب

هللاةدابعلةريغلادشأنورهظييأ:همفب..َّـيلإبرتقي
تاملكبنونلعيوةيجراخلاةعيرشلابلاطملكنوممتيو
بلطيهللانألثبعكلذلكنكلو،هنوحبسيمهنأمههافش
.كلذنولعفيالمهوةدارإلاميلستوبلقلاةدابع

بلقلااهيفكرتشيالةدابعلك:ٌدعتبمفهبلقامأو
بلقلاانلنوكينأانيلعبجياملوأف،ًءايرهللااهبسحي
رسكنملابلقلايههللاةمدقتلضفأو)١٨:٣١زح(ديدجلا
)٢:٢٩ور(بلقلاناتخوهيقيقحلاناتخلاو)٥١:١٧زم(
ناميإلاو)٦:٦فأ(بلقلانمةعاطلايهةلوبقملاةعاطلاو
انيلعبجيف)١٠:١٠ور(بلقلاناميإوهصالخلليذلا
)٣:١٧فأ(ناميإلابانبولقيفحيسملالولحلأسننأ
اي«هلوقيهانملكنمةيهلإلاةمكحلااهبلطتةبلطمظعأو
.)٢٣:٢٦مأ(»كبلقينطعأينبا

لَعُيْمُهَويِنَنوُدُبْعَيًالِطاَبَو«٩
ِّـ

اَياَصَوَيِهَميِلاَعَتَنوُم
»ساَّـنلٱ

.١:١٤يتوخلا٢:١٨وك

لبدوهيلانمنيدلاءاسؤردسفأ:يننودبعيًالطابو
ملف،هللانذإنودنمهيلعاودازامبمهنيدةفئاطلكنم
مهميلعتيفمهباودتقانيذللالومهلةدئافهيفقبي
هللاو،ةيجراختناكاهنألةلطابمهتدابعتراصف.مهتريسو
نيتيثاجلاهيتبكرونيتعوفرملاهيديىلإالدباعلابلقىلإرظني
،هللاةعاطلاىلعةينبمنكتملاهنألو،نيتكرحتملاهيتفشو
مهسفنأريخلالوسانلاريخلالوهللادجملرامثأبتأتملاهنألو
.مه
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اياصونولعجييأ:سانلااياصويهميلاعتنومّلعيو
لمعلاواهبناميإلانوبجويف،نيدلايفةيرهوجًارومأسانلا
،ةيدوهيلاديلاقتلاانهسانلااياصوبدوصقملاو.اهبجومب
ىلعوداليملالبقيتلاديلاقتلاىلعقدصتةيمستلاهذهو
اياصوقوفاياصولاكلتدوهيلاعضوو.هدعباهلاثمألك
ريمضلامزلتالواهيلإةبسنلابًائيشتسيلاهنكلو،هللا
نمىمسأةبوتكملاهللاةعيرشنأحيسملانلعأف.اهلةعاطلاب
رابتعاالهنإو،اهلةلماكلاةعاطلابجتفاهاوسميلعتلك
ءامسأىلعةدنتسموأةميدقتناكامهمديلاقتللةتبلا
.ماقملاوملعلايفسانلانمنيروهشملا

جلٱاَعَدَّـمُث«١٠
ْ

َهلَلاَقَوَعَْم
ُ

»اوُمَهْفٱَواوُعَمْسٱ«:ُم

ةبتكلاىلإقباسلاهمالكهجو:عمجلااعدمث
الو.هيلإيغصملاعمجلاىلإمالكلاهجوانهو،نييسيرفلاو
اوَّـريغمهنأوأهناكمَّـريغهنأ»عمجلااعد«هلوقنممزلي
كلذبدارأنكلو.ًالبقهنوعمسياونوكيملمهنأالومهنكامأ
نيدلائدابمنمهلوقينأىلعمزعاملمههابتناةدايز
ةبتكلااهدروأيتلاةلأسملاكلتلاثمألًاعفد،قحلاحاضيإلو
.نويسيرفلاو

امةيمهأىلعمهلًاهيبنتكلذلاق:اومهفاواوعمسا
اوفتكيالوىنعملااوكردينأمهنمبلطف،هبملكتيس
.عمسلاب

لٱُلُخْدَياَمَسْيَل«١١
ْ

ُجُرَْخياَمْلَب،َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُيَمَف
لٱَنِم

ْ
»َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُياَذٰهِمَف

.١:١٥يتو٤:٤يت١و١٤:١٤،١٧،٢٠ورو١٠:١٥عأ

يسقطلايدوهيلالسغلاكلذةهجاومىلإانهلقتني
اذكهو،مظعأنكيملنإهللااياصودحأكهولعجيذلا
ناسللاظفحوهرهوجلاذإ.رهوجلااوكرتوضرعلاباوكسمت
.طقفيديألالسغةطساوبامهظفحلبقسندلانممفلاو

ةبوسحملاةمعطألانيبزييمتلابًاريثكنومتهيدوهيلاناك
.ةسجناهيفةبوسحملاةمعطألاوةرهاطىسومةعيرشيف
رومأبمهملعينأ)١(:نارمأزييمتلاكلذعضويفهللاةياغو
ةيبلقلاةراهطلاةميقو،مارحلاولالحلانيبزييمتلاةسوسحم
ًازجاحهلعجينأ)٢(و.يوامسلانكسملالوخدلًادادعتسا
مهنألًادِّـرفتمًابعشاونوكيل،نيينثولامهناريجودوهيلانيب

ضعبنإلوقينأحيسملادريملف.مهعماولكأيالأنومزتلي
،دبألاىلإكلذنوكينأالو،ضعبلانمسدقأةمعطألا
.يوسوملاماظنلاةياهنىلإًاتوقومهلعجلب

زييمتةطساوبممألانعدوهيلازارفإبهللاةياغتمتو
ملنارمأكلذنمجتننكل.ًانرقرشعةسمخةمعطألا
ةتوقوملاةيزمرلاةعيرشلااوبسحدوهيلانأامهو،هللاامهضري

اهنأو،ةسجناهنعيهنملاةمعطألااوبسحو،ةيدبأةيرهوج
ٌرشةيزمرلاةساجنلانأاوربتعامث.دسجلاوسفنلاسجنت
.يقالخألاسندلانم

ةهجنمةيوسوملاةعيرشلاخسنينأانهحيسملادصقيملو
،دوهيلاهيفعقويذلاأطخلاحالصإدارألب،ةمعطألازييمت
نمءيشالف.تالوكأملابسجنتتالناسنإلاحورنأنايبو
ةيقالخألاةساجنلاف.قالخألاسجنينأهنكميةمعطألا
.دسجلالاحالبلقلالاحىلعفقوتت

.اهعاونأفالتخاىلعةمعطألايأ:مفلالخديام

نأحيسملاركنيملف.ًايقالخأًاسيجنتيأ:سجني
ماعطلالكأييذلانأالو،ًايسقطسجنيةمعطألاضعب
يفماعطلانإلاقهنكل.هللايهنهيدعتلئطخيهنعيهنملا
لخديامسيل«حيسملالوقو.سدقيالوسجنيالهتاذ
ىلإجاتحيالهنأىتحيحيسملكلحضاو»سجنيمفلا
امفلاخهنألًاميظعًارسدوهيلادنعناكهنكلو،ليلد
داقتعافلاخيحيسملاميلعتو.مهنيدءاسؤرهايإمهملع
لكأنععانتمالاىلعمهنيدموقينيذلانيينثولانييالم
مهءاجرقلعتيكلذبو.لوقبلالكأبمهئافتكاوموحللا
.ءامسلالوخد

مدعوةيحورلاةنايدلاومسروكذملاحيسملالوقرهظيو
ىلإةبسنلابةينيدلاتالاستغالاوماوصألاوسوقطلاةميق
.هللاةنياعملاهنمدباليتلابلقلاةراهط

لٱَّـنَأُمَلْعَتَأ«:ُهَلاوُلاَقَوُهُذيِمَالَتَمَّـدَقَتٍذِئَنيِح«١٢
ْ

َنيِّـيِسيِّـرَف
لٱاوُعِمَساَّـَمل

ْ
»؟اوُرَفَنَلْوَق

ةبتكلانعهذيمالتوحيسملالصفناامدعبيأ:ذئنيح
:٧رم(ًاتيبهذيمالتووهلخدعومجلافرصناونييسيرفلاو
١٧(.
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ديلاقتفالخمَّـلعهنألحيسملاىلعاوبضغيأ:اورفن
مهاعدهنألو،ىسومميلعتهنأمهلرهظامفالخو،خويشلا
ةسماخلاةيصولااودعتمهنأمهيلعتبثأو»نيئارم«
املاوبرطضاذيمالتلانأكلذنملدتسنو.مهديلاقتب

ةلدأنممهدالبومهنيدءاسؤرنماودهاشواوعمس
.مهملعمىلعبضغلا

»ُعَلْقُيُّيِواَمَّـسلٱِيبَأُهْسِرْغَيَْملٍسْرَغُّلُك«:َباَجَأَف«١٣
.خلا٣:١٢وك١و١٥:٢وي

ةمرك«منرملالوقكًادجةدراوتموةميدقةراعتسالاهذه
ريزنخلااهفطقياذامل..اهتسرغوًاممأتدرط.تلقنرصمنم
اذه.)٨٠:٨،١٣رومزم(»؟ةيربلاشحواهاعريورعولانم
ريرقتوضرألايفتابنلاسرغهيفريعُتسالثممالكلا
.سورغلاكميلاعتلاوضرألاكبولقلاف،ميلاعتلا

نييسيرفلاميلاعتنمميلعتلكيأ:سرغلك
ةيربلاباشعألاكعفانريغمهبقلعتياملكف،مهديلاقتو
.عورزلانيب

نكلو،ةيهلإمهميلاعتنأنويسيرفلاىعَّـدا:يوامسلايبأ
هللانموهاملكو،علقُتساهنألةيرشباهنإلاقحيسملا
يفتالالضلالكيهتنتسف،يوبنهلوقو.دبألاىلإتبثي
علقللمهنيدسفملاوأنيبذاكلانيملعملالكو،نيدلا
.كالهلاو

لهأفيختامكقحلاباحصأرستةوبنلاهذهو
اهتبقاعفبآلاهسرغيملامميهةيرشبلاديلاقتلاف.لالضلا

.قحلاباحصألكىلعبجاواهعلقذيفنتو،ةرهاظ

ىَمْعَأَناَكْنِإَو.ٍناَيْمُعُةَداَقٌناَيْمُعْمُه.ْمُهوُكُرْتُا«١٤
يفاَُمهَالِكِناَطُقْسَيىَمْعَأُدوُقَي »ٍةَرْفُحِ
.٦:٣٩ولو٢٣:١٦تمو٢:٨لمو٩:١٦شإ

يتلاةيحورلاةروثلاىلعلدتًادجةديدشتاملكهذه
.نيلالواهيفةداوهال

ال.نولوقيامىلإاوتفتلتالومهوعبتتاليأ:مهوكرتا
وأمهاضرنعالومكلمهحدموأمكايإمهمذنعاولأست
نوكلهيسمهريغمهكلهيملنإو.بيرقمهكالهنإف،مهظيغ

اممرثكأمهتاوذنورضيفمهسوفنءادعأنيلاضلانأل،مهسفنأ
داشرإلادجلاةياغنألمهولداجتالو.مهريغنورضي
هللاماكحأنمصاصقلااذهو،نيلضملاصاصقالنيلاضلا
.مهماكحأنمال

دوهيلاءاسؤرنايمعلاءالؤهبدارملا:ةداقنايمعمه
عفنوأمهسفنأةدافإلقحلااوكرديلمهليحوررصبالنيذلا
.مهريغ

ميلاعتلاوداقنانيذلابعشلامهنايمعلا:نايمع
ضئارفلاوسوقطلالكيفمهلاوعضخو،رظنالبمهئاسؤر
امدنعًاملاظسيلهللااف.اهايإمهولمحيتلاةليقثلاةلطابلا
نأل،كالهلاىلإمهريغاودوقينأسانلاضعبلحمسي
نوريخممهلب،ةداقلاكئلوأاوعبتينأنيروبجمريغنيداقنملا

نيملعملاعابتانإف.نوبنذممهنذإف.نوبحينمعابتايف
.هللاباتكلفلاخمميلعتلكلوبقاذكو،مثإةبذكلا

،لثملاىرجمٍراجمالكلااذه:خلا..ىمعأدوقيىمعأ
رمألاو.)٦:٣٩ول(عضوملااذهريغيفًالثمحيسملاهبرضو
طقسينأرطخيفامهفىمعأىمعألاداقاذإهنأحضاو
يدسجلاىمعلاىلعقدصييذلاو.ةرفحلكيفامهالك
تم(يرايتخاهنألّرشأاذهويحورلاىمعلاىلعقدصي

.نوسرتحيالكلذلو)٩:٤١وي(هبنورعشيالو)١٣:١٥
ررضنمدشألالضلاةيواهيفطوقسلابسفنلاررضنإف
.ةقيمعتناكامهمةرفحيفطوقسلابدسجلا

طُبَلاَقَف«١٥
ْ

ملٱاَذٰهاَنَلِّْـرسَف«:ُهَلُسُر
»َلَثَْ

هلوقليلدبلسرلارئاسنعةباينلابكلذسرطبلاق
.لسرلاعيمجىلإباوجلاهجوحيسملانأليلدبو»انلرسف«

هلوقب١١ةيآيفهركذاملثملااذهبدارملا:لثملااذه
هلنألًالثمكلذسرطبىمسو»خلامفلالخديامسيل«
حيسملامالكبرغتساهنألو،رهاظلاىنعملاءاروًانطابىنعم
.هانعمرهاظهنمدصقيهنأدقتعيملف

ُْريَغَنآلٱىَّـتَحًاضْيَأْمُتْنَأْلَه«:ُعوُسَيَلاَقَف«١٦
»؟َنيِِمهاَف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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يفمهكارتشاىلعلسرلاخيبوتلاؤسلااذهنمضتي
نممهتعنمةقباسلاةيدوهيلامهءاوهأنأل،ةماعلاةلالضلا
كلتنمصلختلاةبوعصانلرهظتو.حيسملادصقكاردإ
ةصاخايؤرىلإنامزبكلذدعبجاتحاسرطبنأيفءاوهألا
عمو.)١٠عأ(ءاوهألاكلتنمتجتنيتلاماهوألاعفدل
ةنسنيرشعوحنسلوبهمالىتحاهلًاريسأيقبكلذلك
.)٢:١١لغ(تقولاكلذنم

هنممهملعتلمهيلعبجياممناك:نآلاىتحًاضيأمتنأ
ةدملاكلتلكدعببعشلارئاسنمًامهفرثكأاونوكينأ
.اهيفمهملعيتلا

ميلسلقعيذلكلحضاولثملاىنعمف:نيمهافريغ
مهتعنماذإرذعمهلسيل.هللاباتكبةفرعمهلنملكلو
.همهفنعدوهيلاديلاقتوةيدوهيلاءاوهألا

لٱُلُخْدَياَمَّـلُكَّـنَأُدْعَبَنوُمَهْفَتَالَأ«١٧
ْ

َىلِإِيضْمَيَمَف
جلٱ
ْ

ملٱَىلِإُعِفَدْنَيَوِفَْو
»؟ِجَرْخَْ

٦:١٣وك١

الناسنإلاهلكأيامنإ؟يلوقمتبرغتسااذامللوقيهنأك
ضعبطلتخيومضهيلفوجلالخديماعطلاف،هسفنسندي
ماعطلالصيكلذبف،جراخلاىلإرخآلاعفدنيو،مدلابهئازجأ
اهيفرثؤيالًاذإف.سفنلاسميالوطقفدسجلاءاضعأىلإ

نمرثأتتالةيقالخألاناسنإلافطاوعف.ًارشوأًاريخ
.ماعطلا

لٱَنِمُجُرَْخياَماَّـمَأَو«١٨
ْ

لٱَنِمَفِمَف
ْ

لَق
ْ

َكاَذَو،ُرُدْصَيِب
»َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُي
٣:٦عي

حضوأهسجنيالمفلالخديامنأبحيسملاحرصامدعب
هللالكيهلوخدلهلهؤياليأ،ةقيقحهسجنيامنأ
نأللهأريغًايسقطسندتييذلانأامك.يوامسلا
.ناميلسلكيهلخدي

لويمعدوتسمنعبلقلابباتكلاربعيامًاريثك:بلقلا
،ةئيشملانعًانايحأهبربعيو.ًارشمأتناكًاريخ،ناسنإلا
ًاذإ.انهدوصقملاوهو،ةيقالخألاتافصلالكنعًانايحأو
بلقناكنإف،ناسنإلارهطينيديلاالبلقلالسغ

نمردصيام«هلوقف.ًاسندهلكناسنإلاناكًاسندناسنإلا
دوصقملاسيلو.ةيلخادلالاحلاىلعلدي»سجنيبلقلا
لب،اهروهظدنعالإبلقلاسجنتالةريرشلاراكفألانأانه
.اهردصمةساجنىلعتلدترهظاذإاهنإ

لٱَنِمْنَأِ«١٩
ْ

لَق
ْ

َختِب
ْ
ٌ،قْسِف،ًىنِز،ٌلْتَق:ٌةَريِّـِرشٌراَكْفَأُجُر

َجت،ٍروُزُةَداَهَش،ٌةَقِْرس
ْ

»ٌفيِد
.٧:٢١رمو١٧:٩رإو٦:١٤مأو٨:٢١و٦:٥كت

هللااياصودضاهنأليدوهيلافرُعلايفاياطخلامهأهذه
ةيرهوجلاةقيقحلاهذهىلإمهرظنعوسيتفلكلذل.رشعلا
.كئلوأةلاحتناكامكهللاروننعمهرئاصبىمعتالئل
لكلصأنإ.يزخملايحورلاىمعلااذهنمنذإاوبرهيلف
هئدابموةئيدرلابلقلاءاوهأيفانهةروكذملالئاذرلا
.ةدسافلا

نمجرخييذلارورشلاشيجةعيلطيه:ةريرشراكفأ
النأطالغألانمف.ةدسافلاةعيبطلاراكفأيهوبلقلا
راكفألاف،هلامعأبطقفثرتكيو،هراكفأبناسنإلاثرتكي
ةراهطنإ.رشلاباكترالكعيبانيولمعلكساسأ
الو.اهتجتنأيتلاراكفألاىلعفقوتتاهتساجنوألامعألا
.ةسندهراكفأتمادامًارهاطنوكينأناسنإللنكمي

ةيصولاهنعتهنو،ًادمعناسنإلاةايحمادعإوه:لتق
ماقتنالاحوروضغبلاودقحلانمدلوتيلتقلاو.ةسداسلا
.)٣:١٥وي١و٤:١عي(بلقلايفيتلا

ةيصولانيجوزلادحأيدعتوهىنزلا:قسف،ىنز
امهالكو،ةيصولاكلتبزعألايدعتوهقسفلاو.ةعباسلا
.)١:١٥عي(بلقلايفةئيدرلاةوهشلاةجيتن

يهو،ةيلاملانيرخآلاقوقحىلعِدعتلكيه:ةقرس
امهنيتيصويفاهنعًايهنمنوكتفبلقلايفعمطلاةجيتن
.ةرشاعلاوةنماثلا

وأ،هنايبىلإةجاحلادنعقحلاءافخإيه:روزةداهش
.هسفندهاشلاعفنوهيلعدوهشملاررضفدهبهفالخراهظإ
بذاكلاناسللاو.بلقلايفعمطلاوأدقحلاةجيتنيهف
.ةعساتلاةيصولااهنعتهنو.ًاعادخءولممبلقلانأرهظي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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ةيصولايفهنعيُهندقو،سانلاوهللامتش:فيدجت
.بلقلايفديدشلاظيغللًةجيتنفيدجتلايتأيو.ةثلاثلا
اهركذيملاياطخباطخلااذهىلعهمالكيفسقرمركذو
نأكلذنمرهظيف.ىتمهيفاهركذاياطخكرتو،ىتم
سقرمركذواهضعبىتمركذ،اياطخةدعركذحيسملا
.رخآلاضعبلا

ٍدْيَأِبُلْكَألٱاَّـمَأَو.َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُتيِتَّـلٱَيِهِهِذٰه«٢٠
»َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُيَالَفٍةَلوُسْغَمِْريَغ

ةصالخو،ريرقتلاوحاضيإلاةدايزلقباسلاهلوقانهررك
ًاهوركمهلعجتيأناسنإلاسجنتةروكذملااياطخلانأكلذ
نأهسجنيالو..ةرهاطلاءامسلالوخدللهأريغوهللانم
بلقلالاحبحيسملاةداهشف.ةيسقطةيدسجتالسغكرتي
لبطقفسانلاأدرأىلعتسيل)١٩،٢٠يتيآيف(يرشبلا
وي(ناسنإلايفامملعيهنألقحهتداهشو،ةماعرشبلاىلع
،هللاينيعيفوهامكانبولقمثإانلرهظياذهف.)٢:٢٥
سدقلاحورلاىلإو،مثإلاكلذرفغيلصلخملاىلإانجايتحاو
هللاايَّـيفقلخأًايقنًابلق«دوادلوقلًاقفوبولقلاكلترهطيل
بلطنمف.)٥١:١٠زم(»يلخاديفددجًاميقتسمًاحورو
هلاوحأتريغتديدجتلاوةرفغملاىلعلصحوةبلطلاهذه
ةقيلخوهفحيسملايفدحأناكنإنذإ«ةئيدرلاةميدقلا

راصُّلكلااذوه.تضمدقةقيتعلاءايشألا.ةديدج
.)٥:١٧وك٢(»ًاديدج

َروُصيِحاَوَنَىلِإَفََرصْنٱَوَكاَنُهْنِمُعوُسَيَجَرَخَّـمُث«٢١
»َءاَدْيَصَو

برقتراسينجضرأنميأ:كانهنمعوسيجرخ
.)١٤:٣٤تم(موحانرفك

هئادعأبضغيقتيلفرصناهنأضعبلانظ:فرصناو
فرصناهنأنورخآنظو.تقولاكلذيفًاريثكاوجاهنيذلا
ءافشلاةيغبهيلإةيتآلاةريثكلاعومجلاماحدزانمصلختيل
لعفبهذيمالتلرهظيلفرصناهلعلو.ةيداعلاةدهاشملاوأ
نإو،هئيجمدئاوفيفًابيصنممأللنإف،ممألانمةأرمالريخلا
.)٢٤،٢٦اتيآ(ةصاخدوهيللةيضرألاهتمدختناك

بجومبناكحيسملارافسأنمرفسلكنأيفبيرالو
مأةياغلاكلتانلتحضوءاوس،ةنيعمةياغلقباسلاهئاضق
.ال

موختىلإىضمهنإسقرملاق:اديصوروصيحاون
كلتضرأيفًاريثكلخديملوهف)٧:٢٤رم(اديصوروص
ناتنيدملاتناكو.اهزواجتيملوموختلاغلبهلعلو.نيتنيدملا
برغمورلارحبئطاشىلعامهو،ةيقينيفيفندملامظعأ
.ةيدوهيلابرغلامشوليلجلا

لِتْنِمٌةَجِراَخٌةَّـيِناَعْنَكٌةَأَرْمٱاَذِإَو«٢٢
ْ

ْتَخََرصِموُخُّتلٱَك
»اّدِجٌةَنوُنَْجميِتَنْبِا.َدُواَدَنْبٱاَيُدِّـيَساَييِنَْمحْرٱ«:ِهْيَلِإ

دالوأاوناكةيقينيفناكسنألكلذكتيمُس:ةيناعنك
امكمهضرأنمليئارسإونبمهدرطيملو،حونديفحناعنك
اهنأل»ةيممأ«سقرماهامسو.نيطسلفضرأنممهودرط
هللارمأيتلالئابقلاةلالسنماهنألةيروسةيقينيفو،ةينثو
.مهرورشةرثكلجألوناثوألامهتدابعلجألمهكالهإب
ةبوسحمتناكاهتنكسيتلاضرألانألايروسىلإتبسُنو
.اهيلاومكحتحتوايروسةيالونمًاءزجنامورلادنع

كلتيفةيرقوأتيبنمةيتآيأ:موختلانمةجراخ
.ةديعبوأةبيرقضرألا

ىتحايروسلكيفٍذئمويحيسملاتيصرشتنا:ينمحرا
اديصوروصنمهيلإسانلاىتأو)٤:٢٤تم(اهيصاقأغلب
هونحوهتفأربتعمسةأرملاكلتنأرهاظلاف.)٣:٨رم(
دصقتنأىلعكلذاهلمحف،نيباصملاوىنازحلاىلعهتقفشو
تبسحذإاهسفنلةمحرلاهتلأسف.اهتنبايفشيلحيسملا
.اهلةبيصماهتنبةبيصم

ىلإهدوقتاهنأل،هلةكربناسنإلابئاصمنوكتامًاريثكو
اهمأالويهتفرعامتنبلاكلتضرمالولف.حيسملا
تنبلاكلتلناكاممظعأنمو.هيلإمألاتتأالو،حيسملا
نمحيسملاىلإتَّـلصةدلاواهلناكهنأاهباصمعمريخنم
نأهللااوركشينأنآلادالوألانمنيريثكىلعف.اهلجأ
كلتنإف،مهلجأنمحيسملاىلإةالصلانعفكتملمهتاهمأ
.مهصالخلئاسونمةالصلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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نمرثكأمسالااذهبحيسملاىعدينأبلغ:دوادنبااي
حيسملالامعأباهوربخأنيذلانأنمدبالف،هئامسأرئاس
.مسالااذهبهومس

.)٧:٢٩رم(ناطيشاهيفيأ:ةنونجم

ِهْيَلِإاوُبَلَطَوُهُذيِمَالَتَمَّـدَقَتَف.ٍةَمِلَكِباَهِْبُجيْمَلَف«٢٣
»!اَنَءاَرَوُحيِصَتاََّـهنَأل،اَهْفِْرصٱ«:َنيِلِئاَق

امك،ةنيكسملاةأرملاهذهعمحيسملافرصتنمبجعتن
نيللاوةقرلابهنعروهشملاوهواهعمهمالكةدشنمبجعتن
نعثيدحلااذهيفًاقرفىرنو.صاخعونبةأرملاوحن

مهفننأعيطتسنال؟اذاملف.ًالثمةيرماسلاةأرملاعمهثيدح
ةأرملاهذهنأرهظيو.اهلكنئارقلاسردبالإًامامتفقوملا
.ميظعلااهناميإرهظُتلمالكلااذهلثمىلإتجاتحا

هلوبقمدعينعيهذهو،ًاتكاسيقبيأ:اهبجيملف
حيسملانأاهيفركذيتلاةديحولاةرملايههذهو.اهبلط
عنصامًاريثكذإ،نيباصملاىلإًاناسحإةزجعملالمعينأىبأ
ًايتقوناكنآلاانههعانتمانأىلع.بلطنودبتازجعملا
مّلعيلوةدلاولاناميإنحتمينأيهو،نأشتاذةياغل
نمرهظيامك)ةضيرملايفشينأهتدارإمدعلال(هذيمالت
،مألاكلتلًانزحمناكحيسملاتوكسنأدبالو.ةجيتنلا
امفالخناكهنأل،اهبارغتسالًاراثمو،اهناميإلًاناحتماو
.حيسملارمأنمهبتعمس

مهءاروتخرصوةروكذملاةأرملامهتعبت:هذيمالتمدقتف
اوفاخوأ،اهتجاجلنماورجضوأ،اهيلعذيمالتلاقفشىتح
.حيسملاعماهلاوطَّـسوتف.اهخارصىلعسانلاعمتجينأ

نماذهحضتيو.فرصنتفاهتنباِفشايأ:اهفرصا
.ظفللااذهنمالةنيرقلا

نممهردكتلكلذاولاقمهنألمتُحي:انءاروحيصت
اهتابثواهتريغواهنزحاهحايصبترهظأاهنألوأ،اهتوص
.اهبلطلاهتباجإحيسملااولأسكلذلف،اهناميإو

َليِئاَْرسِإِتْيَبِفاَرِخَىلِإَّـالِإْلَسْرُأَْمل«:َباَجَأَف«٢٤
»ِةَّـلاَّـضلٱ

١٥:٨ورو١٣:٤٦و٣:٢٥عأو١٠:٦تم

ةأرملاتحجناممرثكأحيسملالاؤسيفءاطسولاحجنيمل
بلطو.اهيلإتفتليملهنأامك،هباوجبمهتكسأف،اهسفن
عنامالهنأاونقيأمهنألةزجعملاكلتحيسملانملسرلا

نأوههتدارإمدعىوسةنبالاكلتءافشنمٍذئنيح
.اهيفشي

.بآلانميأ:لَسرُأ

حيسملاةفيظونأاذهنمرهظي:ليئارسإتيبفارخ
لككرابتتهبنأبهنعئبنُأنكلو.دوهيلابةصتخمتناك
رخُأفارخيل«لاقهسفنوهو)٢٢:١٨كت(ضرألالئابق
نيبفالتخالااذهف)١٠:١٦وي(»ةريظحلاهذهنمتسيل
سيل)١٠:١٦انحوييفهلوقو،ةوبنلالوقو،انهحيسملالوق
ىلعهلوصحوهتوكلمسيسأتدعبهدصقَّـريغحيسملانأ

يسسؤمضعبلعفامكهترئادعسوف،حاجنلانمءيش
هنيدنوكينأءدبلانمدصقحيسملانأل،ةدسافلانايدألا
حيسملاباوجف)١٢:٣٢و٣:١٥،١٦وي(رشبلالكل
يفضرألاىلعوهوةيصخشلاهتمدخىلإريشيذيمالتلل
هلمعىلإةتبلاريشيالو،تازجعملاعنصيوظعيدسجلا
نأىضقهللاو.سانلاوهللانيبًاطيسووأًايدافهرابتعاب
اهبدعويتلاديعاومللًامامتإًالوأدوهيللليجنإلابىدانُي
ىلعحيسملاةمدختناكو.بوقعيوقاحسإوميهاربإ
حيسملاةقفشو.ديعاوملاكلتوءاضقلاكلذلًاليمكتضرألا
ًاضيأممأللىدانولهنإف،مهبهريشبتترصحدوهيلاىلع
ىلعو.مهبصعتةدشللاحلايفكلذمهلكدوهيلاضفرل
مداخراصدقحيسملاعوسينإلوقأو«سلوبلاقكلذ
امأو.ءابآلاديعاومتبثيىتح،هللاقدصلجأنمناتخلا
نم:بوتكموهامك،ةمحرلالجأنمهللااودجمفممألا
باوجف.)١٥:٨،٩ور(»ممألايفكدمحأسكلذلجأ
نألراهظإهنكل،مهبلطلًاعطاقًاراكنإسيلهذيمالتلحيسملا
.ٍذئنيحهتيلاسرإةرئادنعةجراخةبلطلاكلتةباجإ

»يِّـنِعَأُدِّـيَساَي«:ًةَلِئاَقُهَلْتَدَجَسَوْتَتَأَف«٢٥

لخدنأىلإٍشاموهوحيسملاءاروخرصتةأرملاتلظ
هايإةيعادهلتدجسوهءاروتلخدف)٧:٢٤رم(ًاتيب
ةياغيفتناكاهنألةنوعملاهتلأسو،هلاهمارتحالًانايب»ًاديس«
اههجوتارامإنكل.ًادجةزيجواهتالصتناكو.ةدشلا
.ًاريثأتاهمالكلتلعجاهحاحلإواهعومدو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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لٱُزْبُخَذَخْؤُيْنَأًانَسَحَسْيَل«:َباَجَأَف«٢٦
ْ
طُيَوَنيِنَب

ْ
َحَر

لِل
ْ

»ِبَالِك
.٣:٢يفو٧:٦ص

ىلعلمحياممناكهباوجنكل.اهبواجيحيسملاذخأ
.قباسلاهتوكسنمرثكأسأيلا

.قئالريغيأ:ًانسحسيل

ليجنإلاتاكربيأ،مهلجألدعملازبخلايأ:نينبلازبخ
رابتعابًالوأدوهيلاهبهللاصخامماهريغوتازجعمنم
نإو.ديعاوملاةثروو)٨:١٢تم(توكلملاينبمهنوك
نينبلاةلزنمبدوهيلاناكذإو.نوقحتسيالمهنأاورهظأ
ذخؤينأقيليالو)٧:٢٧رم(ًالوأمهمعطينأىضتقا
.ممأللىطعُيومهنمماعطلا

اذإةناهإللسدقملاباتكلايفبالكلاراعتست:بالكلل
:٧تمو١٧:٤٣مص١و٢٣:١٨ثت(ةقزألابالكاهبديرأ
مهونيهيلممأللبالكلابممألادوهيلابَّـقلو.)٢٢:١٥ؤرو٦
اذهناكولو.نيرخآلانوسجنيبالكلاكمهنأىوعدب
.هنمعقوتُياممرثكأًةواسقرهظأهنأدبالفحيسملادصق
انهبالكلابهدصقناكاذإلوزتةواسقلاضعبنكلو
.حجرملاوهو،اهبابرأةدئامتحتسلجتيتلاتيبلابالك

بالكلاودالوألانيبانهةنراقملاتسيلكلذىلعف
بالكنيبومهنيبلب،ةقزألايفلوجتيتلاةهيركلاةيذؤملا
هلهلوقليلدب،دالوألاماعطإدعبمعطُتنأعقوتتيتلاتيبلا
.)٧:٢٧رم(»نوعبشيًالوأنينبلايعد«دجملا

اهبطاخحيسملانأانربتعااذإةواسقلاضعبلوزتو
نعمالكلايفاهولمعتسينأدوهيلاداتعايتلاتاملكلاب
.دوهيلانمأدرأممألانوكةحصبمكحينأنود،ممألا

كلذاهللاقحيسملانأانربتعااذإةواسقلارثكألوزتو
.هناميإواهعضاوتلًاناحتما

يفتناكةواسقلانأانربتعااذإةواسقلاكلتلوزتو
كلتلةمحروًاونحًاءولممناكحيسملابلقنأو،طقفظفللا
ةواسقلانمرصميففسويهرهظأامكلذلثمو.ةأرملا
رطضاهنأىتح،مهلبحلابًاءولممناكهبلقنأعمهتوخإل
)٤٢:٧،٢٤كت(يكبيلمهنعدرفنينأ

ملةمحرلاراهظإلتقولانأاهلحيسملاباوجةصالخو
.دعبتأي

لٱَو.ُدِّـيَساَيْمَعَن:ْتَلاَقَف«٢٧
ْ

َنِمُلُكْأَتًاضْيَأُبَالِك
لٱ
ْ

هباَبْرَأِةَدِئاَمْنِمُطُقْسَييِذَّـلٱِتاَتُف »اَِ

سئيلةأرملاهذهريغىلإقباسلاهمالكحيسملاهجوول
.فرصناوًاديدشًابضغبضغوأ،هنمسأيلالكناسنإلا
،ءاجرللًاعوضومهمالكنماهعضاوتواهناميإبتأراهنكلو
ممألانإهلوقبتمَّـلسف.اهدضهنأرهظاماهحلاصلتلَّـوحف
هتلأسو،اهبابرأةدئامتحتبالكلاكدوهيلاىلإةبسنلاب
ال«:تلاقاهنأكف.قوقحلانمكلذىلعبترتيامركشلاب
بالكللنكلو.بالكلاهلكأتلمهزبخنونبلامرُحينأزوجي
نونبلارسخيالف،نينبلاةدئامنمطقاسلاتاتفلالكأتنأ
تازجعملاةرثكىلإةبسنلابتاتفهنأكيتنباءافشف.ًائيش
يتلاناميإلالثمًاناميإاذهبترهظأف.»دوهيللتعنُصيتلا
.هبوثبدهسملدرجمنمءافشلاتنقيتيتلاةأرملاهترهظأ
نماهبلقلحرفلاوةيزعتلاواهتنباءافشةيقينيفلاتنقيتدقل
.حيسملاتاكربةميلونماهيلعلصحتةريغصةرسكدرجم

عم،تالئاعلاءاسؤرددعتلًاعمجكلذبتءاج:اهبابرأ
.ةلئاعلكبرهنألهللاوهًادحاوتدارأاهنأ

مدآدالوأنمدحأالو.حيسملاوهفنآلانينبلازبخامأ
،ديسلاةدئامىلعسولجلانمعنمُيوبلكلاةلزنمبدعي
انللاثمكلذيفةأرملاكلتلعِفَف.ًاناجماهيلإٌوعدملكلاف
عناوملاةرثكنمسأيتملوًايدسجًءافشتبلطاهنإف،نآلا
انسوفنلةيدبألاةايحلابلطننأبجيىلوألابف.ةرهاظلا
.عناوملانمانلرهظامهمكلذىلعموادنو

َهلُعوُسَيَلاَقٍذِئَنيِح«٢٨
َ

!ِكُناَميِإٌميِظَع،ُةَأَرْمٱاَي«:ا
لِتْنِماَهُتَنْبٱِتَيِفُشَف.»َنيِديِرُتاَمَكِكَلْنُكَيِل

ْ
»ِةَعاَّـسلٱَك

ًايفاكًاناحتمااهعضاوتواهناميإحيسملانحتمانأدعب
،اهلهحدمباهعضاوتىلعاهأفاكف،اهبلطبيجيذخأ
.نامزلاةياهنىلإهبركذُتف،ليجنإلايفاهتصقليجستو

حدملااذهلثمباهريغحيسملاحدميمل:كناميإميظع
.نيينثولانمامهالكو٨:١٠تميفروكذملاةئملادئاقىوس
نيذلادوهيلاناميإمدعىلإةبسنلاباهناميإةمظعترهظو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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لكو،هبناميإلاوحيسملاةفرعملطئاسولالكمهلتناك
ةأرملاناميإف.هسفنلالهريغلءافشلاهناميإبلصحامهنم
قيرطيفةرهاظلاعناوملالكبلغىتحًاميظعناك
ةيبنجأبسُحتملاهناميإةمظعلاهنأكشالو.هيلعلوصحلا
.)٤:١٦ور(نمؤملاميهاربإةنباتبسُحلب،دعب

نأديريالهنأرمألالوأيفحيسملارهظأ:نيديرتامك
نزاخماهلحتفاهناميإناحتمادعبنكلو،ءيشىندأاهيطعي
عفنلانأكشالف.تءاشاملكذخأتنأاهلنذأو،هتمعن
يفحيسملااهباجأولامممظعأناكبولسألااذهيفاهسفنل
.بلطلاءدب

نمتئربواهنمناطيشلاجرخيأ:اهتنباتيفُشف
هنعةديعبيهوتنبلاهذهىفشحيسملاو.ءيدرلاهريثأت
)٤:٥٠وي(موحانرفكيفعمجملاسيئرنبارمأيفناكامك
هتردقةيلعافكلذبنهربو.)٨:١٣تم(ةئملادئاقمداخو
.رضاحوهوهسملباهتيلعافكبئاغوهوهتملكب

:رابتعالاقحتسترومأةعبرأةأرملاهذهةصقيفىرن
ةنوعمبلطوهو،قيرطنسحأبٍّمأكاهتبحمراهظإ)١(
ةالصلايفاهتجاجل)٣(.اهعضاوت)٢(.اهتنبالحيسملا
،هريغنودكلذحيسملاحدمواهناميإ)٤(.اهيلعةموادملاو
.ةليضفلكلصأوحيسملادنعلئاضفلامظعأناميإلانأل

نعئطبيدقهللانأانميلعتةصقلاهذهنمانلو
ةميقميلعتانلو.ةباجإلاىلعمزاعهنأعمةالصلاةباجتسا
تابثإو،ةالصلايفناميإلاوعضاوتلاوةموادملاوحاحلإلا

ةيزعتةصقلايفو»اودجتاوبلطا«هلوقيفهدعوقدص
ةيحورلاتاكربلاحيسملانولأسينيذلانيدلاوللةميظع
عضاوتلااهناصغأيتلاةرجشلالصأناميإلانإو،مهدالوأل
سانلاىندأنوبسُحينمنأو.ةالصلاىلعةموادملاوربصلاو
اذإةمعنلانماوسأييالنأبجينوكلاهنومورحممهنأو
وهوبوقعيةصقبانركذتيهو.ةبوتلاوناميإلاباهوبلط
وهو٣٢-٣٢:٢٤كت(ًاريخأرصتنافهلكليللاكالملاعراصي

١٢:٣،٤(.

ِرْحَبِبِناَجَىلِإَءاَجَوَكاَنُهْنِمُعوُسَيَلَقَتْنٱَّـمُث«٢٩
جلٱ
ْ

جلٱَىلِإَدِعَصَو،ِليَِل
ْ

»َكاَنُهَسَلَجَوِلََب

.اديصوروصموختنميأ:كانهنم

رشعلابَّـرمحيسملانإاقوللاق:ليلجلارحببناج
.رحبلاكلذقرشيهيتلاندملا

ةلزعلاوةحارلاكلذبدصقهنأحجرألا:لبجلاىلإ
لبجلاكلذبدوصقملاو.امهيلعلصحاملقهنكلودارفنالاو
.ندرألاقرشوندملارشعلالامشةعفترملاضرألا

ٌسْرُخَوٌيْمُعَوٌجْرُعْمُهَعَم،ٌَةريِثَكٌعوُُمجِهْيَلِإَءاَجَف«٣٠
.َعوُسَيْيَمَدَقَدْنِعْمُهوُحَرَطَو،َنُوريِثَكَنوُرَخآَوٌّلُشَو
»ْمُهاَفَشَف
.٧:٢٢ولو١١:٥تمو٣٥:٥،٦شإ

هنأحيسملاىلإنيعمتجملاةرثكنمجتنتسن:ةريثكعومج
.دالبلاكلتىلإًالبقبهذيمل

نمعاونأةعبرأانهريشبلاركذ:نوريثكنورخآو
عسيالةفلتخمضارمأب»نيريثكنيرخآ«دجومث،ىضرملا
نيتاهىلعرصتقاف،ليصفتلابمهضارمأركذتقولا
.نيتملكلا

،مهيلعحيسملاةقفشكيرحتةيغبكلذاوتأ:مهوحرطو
.حيسملادينعلاحلابءافشلالوصحيفةبغرو

ضيرملكىفشحيسملانأكلذنممهفن:مهافشف
كلذنمًائيشىتمركذيملف،ءانثتساالبهيلإمدُق
يتلاةريثكلاتازجعملاىدحإركذسقرمنكلو،ليصفتلاب

.)٣٥-٧:٣٢رم(تقولاكلذيفحيسملااهعنص

لكءافشىلعٍذئنيحًادعتسموًارداقحيسملاناكامكف
تازجعمعنصىلعدعتسمورداقنآلاوه،ىضرملاكئلوأ
يفهيلعرسعيملهنأامكو.سانلاسوفنيفكلتنممظعأ
ال،ةيدسجلاضارمألانمناكعونيأءافشتقولاكلذ
.ةيحورلاضارمألانمناكعونيأءافشنآلاهيلعرسعي

جلٱَبَّـجَعَتىَّـتَح«٣١
ْ

خلٱاُوَأَرْذِإُعوُُم
ْ

،َنوُمَّـلَكَتَيَسُْر
لٱَو،َنوُّحِصَيَّـلُّشلٱَو

ْ
لٱَو،َنوُشْمَيَجْرُع

ْ
اوُدَّـَجمَو.َنوُِرصْبُيَيْمُع

»َليِئاَْرسِإَهٰلِإ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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،نيدهاشملاسوفنيفتازجعملاريثأتنايبةيآلاهذهيف
ِتأيملحيسملانأىلعلديامم،مهديجمتومهبجعتوهو
ةعبرألاضرملاعاونأركذانهىتمرركو.كلذلبقضرألا
نايبدازو،قباسلابيترتلافالخىلعًالبقاهركذيتلا
.يفشنملكللصحيذلارييغتلا

نييلبجلاكئلوأرثكأنألدتسناذهنم:ليئارسإهلإ
يفحيسملاىفشنيذلانويردجلامهلعلو.ممألانماوناك
نعفرصنينأهولأسونوئجلهيفناكيذلانونجملامهضرأ

.مهموخت

َىلَعُقِفْشُأِّـينِإ«:َلاَقَوُهَذيِمَالَتاَعَدَفُعوُسَياَّـمَأَو«٣٢
جلٱ
ْ

َهلَنآلٱَّـنَأل،ِعَْم
ُ

َهلَسْيَلَويِعَمَنوُثُكْمَيٍماَّـيَأَةَثَالَثْم
ُ

اَمْم
يفاوُرِّـوَُخيَّـالَئِلَنيِمِئاَصْمُهَفِْرصَأْنَأُديِرُأُتْسَلَو.َنوُلُكْأَي ِ
ِ»قيِرَّـطلٱ
.)خلا٨:١رم(

دقسانلاءالؤه!اهمظعأاموةيانعلاهذهلمجأام
نعسيلمهعوجف،مهلايعومهتويبنيكراتعوسيىلإاوفرصنا
مهدارأكلذل.لكألانممظعأوهامبلاغشنانعلبرقف
متهاو،ًايحوراوشعتناامكًايدسجاوشعتنينأعوسي
.مهماعطإب

سيلةيتآلاةزجعملاهيفتعنُصيذلاعضوملانأحجرملا
:١٤تم(فالآلاةسمخهيفعبشأيذلاعضوملانعًاديعب

رهنواديصتيببرقلهسيفناككلذنأريغ)٢١-١٥
:٧رم(كاذقرشيلبجرعويفناكاذهنكلو.ندرألا

هنأكلذو،هنمهفارصناةهجنع٧:٣٩رميفليقاممو)٣١
.يبرغلارحبلائطاشىلعيهيتلالدجمىلإرحبلاربعناك

نمناككلذو.عمجلابةيانعلليأ:هذيمالتاعدف
هولأسسانلانأىلعلديءيشالو.هتاذءاقلتنمحيسملا
هربوهللاتوكلمًالوأاوبلطا«:ًاقباسهلوقمامتإهيفو.هايإ
)٦:٣٣تم(»مكلدازتاهلكهذهو

ةريثكتالاعفناليجنإلايفحيسملاىلإبسُن:قفشأينإ
بسُنيذلاو،بجعتلاوبضغلاوركشلاوحرفلاوةريغلاك
الو.ةبلاغلاهتفصيهف،ةقفشلاوهعيمجلانمرثكأهيلإ
أجلملاةمظعفرعنلانتدئافوانتيزعتلبتُككلذنأيفبير
.حيسملايفانليذلا

ىلإةرورضريشيالو،دوهيلاحالطصايفاذه:مايأةثالث
تضمف.نيرخآنيموينمنيئزجولماكموينمرثكأ
مويلايفاولكأمهنأحجرملاو.ةيربلاكلتيفناتليلمهيلع
نأبجيالكلذلو.ماعطلانممهعمناكاميناثلاولوألا
يفنكلو.ةدملاكلتلكيفًائيشاوقوذيملمهنأىنعملانوكي
ظفحيفيكاورظناف.لكؤيءيشمهدنعنكيملثلاثلامويلا
.)٢:٢ؤر(هتمدخيففرصُييذلاتقولاباسحبرلا
.ىضرملاءافشوميلعتلابمايألاكلتفرصفحيسملاامأ

ًاضرفنودؤيمهنألسيلو،ماعطالبيأ:نيمئاص
.ًاينيد

سانلانمليلق.لكألامدعنمنوفعضييأ:اوروخي
نأدبالنكلو،مهسوفنباونتعيلمهداسجأنولمهيمويلا
.مهبينتعيحيسملا

يفشينيذللعنصيكلذكو.مهمعطأمثحيسملامهافش
يقيقحلازبخلانممهمعطيمث،ةيطخلاضرمنممهسفنأ
.ةيوامسلاقيرطلايفنوروخيالفاووقتيلءامسلانملزانلا

يفاَنَلَنْيَأْنِم«:ُهُذيِمَالَتُهَلَلاَقَف«٣٣ لٱِ
ْ

هبٌزْبُخِةَّـيِّـَرب اَذِٰ
ملٱ
ْ
»؟ُهُدَدَعاَذٰهًاعَْمجَعِبْشُيىَّـتَح،ِراَدْقِ
٤:٤٣لم٢

ناكملاكلذنأحضاوليلداذه:ةيربلايفانلنيأنم
امىلعمهلوصحناكو.ماعطلاوناكسلانمٍلاخرفق
اوعقوتيملو،ًاليحتسمةيعيبطلاطئاسولابهيلإنوجاتحي
لوقبانركذيلسرلالاؤسو.ةزجعمبكلذىلعلوصحلا
مهلحبذُيَأ«ةيربلايفًامحلليئارسإينبماعطإنعهللاىسوم
»؟مهيفكيلرحبلاكمسلكمهلعمُجيوأ،مهيفكيلرقبومنغ
.)١١:٢٢دع(

ةسمخعابشإةزجعماوسنلسرلانأانهبيرغلانمو
اهلثماوعقوتيملو،ًاقباسنيتكمسوةفغرأةسمخنمفالآ

لكيفناميإلامدعىلإليميناسنإلابلقنكل.ٍذئنيح
ىسنيف،بارطضالاوقيضلاتاقوأيفاميسالونامز
شطعلامهبدتشامويليئارسإونبيسنامك،ةقباسلاةاجنلا
انطسويفأ«اولءاستو،رمحألارحبلامهلقشدقبرلانأ
نايسنف.٧٨:١٩،٢٠زمو٧-١٧:١رخ(»؟المأبرلا
.رضاحلايفكوكشلادلوُييضاملايفمحارملا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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اوريملمهنأ)١(:بابسأةثالثةزجعملالسرلاعقوتمدعلو
ىلإاوعجراهتقونمو.عونلااذهنمةدحاوةزجعمىوس
نودمايأةثالثمهيلعىضمهنأ)٢(.ةيداعلاقيرطلابلكألا
يرجينأدارأهنأىلعلديامحيسملانممهلرهظُينأ
هنأبنظلاىلعمهتلمحهذيمالتلهترواشمنإ)٣(.ةزجعم
.ةيداعطئاسوبعومجلاماعطإدارأ

َهلَلاَقَف«٣٤
ُ

خلٱَنِمْمُكَدْنِعْمَك«:ُعوُسَيْم
ْ

:اوُلاَقَف»؟ِزُْب
»ِكَمَّـسلٱِراَغِصْنِمٌليِلَقَوٌةَعْبَس«

الهنألماعطلانممهدنعامردقنعحيسملامهلأسيمل
.عايجلاةرثكىلإةبسنلابماعطلاةلقلمههبنيللب،هفرعي
ةزجعملايفةفغرألاددعنمرثكأٍذئمويةفغرألاددعناكو
هذهنأكلذنمرهظيف.هراغصنمليلقكمسلاوةيضاملا
اموهليلقلاماعطلاكلذنأحجرألاو.كلتريغةزجعملا
مهتشيعمةطاسبىلعلدياذهو.مهسفنألذيمالتلاهَّـدعأ
.رخآلناكمنمنولوجتيمهو

جلٱَرَمَأَف«٣٥
ْ

»ِضْرَألٱَىلَعاوُئِكَّـتَيْنَأَعوُُم

تقواوئكتينأدوهيلادنعةميدقلاةداعلايههذه
يفعورشلالبقاوحاتريومهسفنأىلعاونوهييكلماعطلا
انتيلايف.ةميدقةيقرشةمكحلاهذهنأكشالو.لكألا
.نيعونقنيحاترمماعطلاىلإيتأن

ىلعاوئكتينأةقباسلاةزجعملايفعومجلاحيسملارمأ
ديؤيامم،ضرألاىلعءاكتالابمهعمنمرمأانهوبشعلا
عومجلاةحارلءاكتالاناكو.ٍلاخرفقناكملانإلوقلا
نأدبالو.ماعطلاعيزوتدنعمهنيبذيمالتلارورمةلوهسو
مهلنأمهنمًاناميإناكلاحلاكلتيفلكأللمهءاكتا

.ناكملاكلذلثميفمهيفكيًاماعط

ََّـرسَكَوَرَكَشَو،َكَمَّـسلٱَوٍتاَزْبُخَعْبَّـسلٱَذَخَأَو«٣٦
جلٱاُوَطْعَأُذيِمَالَّـتلٱَو،ُهَذيِمَالَتىَطْعَأَو

ْ
»َعَْم

٢٢:١٩ولو١٤:١٩تمو٩:١٣مص١

.ةزجعملاترجامهالولو،زبخلارسكلبقركشلاءاج
حيسملانأانهريشبلاركذدقو.نيحلكنيركاشنكنلف
هنأىلوألايفدازهنكل،ةقباسلاةزجعملايفلعفامكركش

.نينمؤملللاثمريخاذهيفو»ءامسلاوحنهرظنعفر«
هركشف،بآللهتقفاومرهظُينأحيسملاةداعنمناكو
عَّـزومث.هبنوكيسيذلابعشلاعبشلجألوزبخلالجأل
نأردقيهنأاوققحتيلذيمالتلايديأىلععومجلاىلعماعطلا
.هناكمإمدعاودقتعااملمعي

جلٱَلَكَأَف«٣٧
ْ

َنِمَلَضَفاَماوُعَفَرَّـمُث.اوُعِبَشَوُعيَِم
لٱ
ْ

»ٍةَءوُلَْممٍلَالِسَةَعْبَسَِرسِك

حيسملارمأف.اوعبشنيلكآلانأىلعناهربرسكلاءاقب
اهوعمجو،داصتقالاوريبدتلللاثمرسكلاعمجبهذيمالت
انهرسكلااهبتعُمجيتلاةيعوألاو.ةجاحلادنعاهولكأيل

ةزجعملايفرسكلااهبتعمجيتلاةيعوألانعفلتخت
يفو١٢ىلوألايفتناكاهنإف،اهددع)١(:نيرمأيف،ةقباسلا
يفوًاففقىلوألايفتناكاهنإف،اهعون)٢(و.ًاعبسةيناثلا
عسيناكلسلانإف،ففقلانمربكأيهوًالالسةيناثلا
يعوننيبكلذدعبزيمحيسملاو.)٩:٢٥عأ(ًاناسنإ
.)١٦:٩،١٠تم(نيتزجعملابمهركذمويةيعوألا

َءاَسِّـنلٱاَدَعاَمٍلُجَرِفَالآَةَعَبْرَأاوُناَكَنوُلِكآلٱَو«٣٨
»َدَالْوَألٱَو

يفمهددعنملقأةزجعملاهذهيفنيلكآلاددعناك
رثكأاهيفذيمالتلادنعةفغرألاددعناكو،ةقباسلاةزجعملا
هتوقحيسملارهظأامهيلكيفو،ىلوألايفةفغرألاددعنم
ركذهنإف،ريشبلاقدصىلعناهربربخلااذهيفو.ةيهلإلا
ةمظعدازناكًاعونصمربخلاناكولف.تعقوامكةثداحلا
يفيقتريحيسملانأرهظُيلىلوألاةزجعملاىلعةيناثلاةزجعملا
دهاشفالآةعبرأاوراصفالآلاةعبرألاكئلوأو.هلامعأ
.هتقفشوحيسملاةوقب

جلٱَفََرصَّـمُث«٣٩
ْ

َىلِإَءاَجَوِةَنيِفَّـسلٱَىلِإَدِعَصَوَعوُُم
»َلَدَْجمِموُُخت
٨:١٠رم

ربعوةنيفسذخأومهفرصعومجلاحيسملامعطأنأدعب
هدبعيالىتحكلانهقبيملف،يبرغلابناجلاىلإرحبلا
.رخآناكميفريخلالعفيلبهذلب،همدخيوبعشلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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يفنكامأةدعمساوهو»جرب«لدجمىنعم:لدجمموخت
نمةعاسوألايمأةثالثدعُبىلعةيرقانهوهو.نيطسلف
جرخأيتلاةيلدجملاميرماهنمناكو،ًالامشةيربطةنيدم
.)١٦:٩رم(نيطايشةعبساهنمحيسملا

ةيرقيهو)٨:١٠رم(اثوناملدىلإاوبهذمهنأسقرملاق
يتلالدجمموختىتمركذامنيب،اهنمرغصأولدجمبرق
.نيناكملامضت

رشعسداسلاحاحصألا

لٱِهْيَلِإَءاَجَو«١
ْ

ُهوُلَأَسَف،ُهوُبِّـرَجُيِلَنوُّيِقوُّدَّـصلٱَوَنوُّيِسيِّـرَف
»ِءاَمَّـسلٱَنِمًةَيآْمَُهيِرُيْنَأ

:١وك١وخلا١٢:٥٤و١١:١٦ولو٨:١١رمو١٢:٣٨تم
٢٢

ناتفلتخمدوهيلانمناتقرفامه:نويقودصلاونويسيرفلا
نويسيرفلاناكف.ةموصخوةضغبامهنيبو،دئاقعلاضعبيف
لكنوضفرينويقودصلاناكو،ديلقتلاوسومانللنيرويغ
نممغرلابو.)٣:٧تم(يحولارافسأضعبوديلاقتلا
هالأسف،حيسملاةمواقمىلعاقفتانيقيرفلانيبةوادعلاكلت
.)١٢:٣٨تم(ًاثبعًالبقنويسيرفلاوةبتكلاهلأسام

مهراكنإلوأاهيفمهكشلهاوعدةحصاونحتميل:هوبرجيل
لب،ةصلاخةَّـينبنكيملهنألةبرجتللمهلاؤسناكو.اهايإ
اوناكف،هيفسانلااوككشيو،مهخفبهوداطصيلعادخنع
ةيآىلإنيجاتحماونوكيمل.سانلاوحيسملابِّـرجمناطيشلاك
ىتحهباوعمسوأهودهاشاممحضوأومظعأءامسلانم
!ًاضرممهبولقيفنأللاؤسلااولحتنااذهعمو،نآلا

نمهاتأامنأمهماهتالكلذهولأس:ءامسلانمةيآ
ةوقبمنهجنموأ،ةذوعشوأرحسبضرألانمناكتايآلا
.)١٢:٢٤تم(ًالبقكلذاونلعأامكنيطايشلاسيئر
تايآحيسملاءيجمدنعرهظتنأنوعقوتياوناكسانلالعلو
مهنأحجرألاو.اوعقوتامقفواوبلطف،ءامسلايفةبيرغ
مهعانتقامدعىلعةجحمهلنوكيلهلًازيجعتكلذاوبلط
.ًالبقاهعنصيتلاتازجعملاب

ملٱَناَكاَذِإ«:َباَجَأَف«٢
لُقُءاَسَْ

ْ
َءاَمَّـسلٱَّـنَألٌوْحَص:ْمُت

»ٌةَّـرَمُْحم

ىلعةضماغلاوجلارهاظمنمنولدتسيمهنأىلعمهخبو
اوعنتقيملاذهعمو،دغلايفةيوجلاثداوحلانمعقيسام
.هاوعدةحصىلعاهماقأيتلاةحضاولانيهاربلاب

.ةمتعلاوبورغلانيبوهو،يناثلاءاسملايأ:ءاسملا

يفةداتعملاتابطاخملايفاولوقتنأمتدقتعايأ:متلق
.وجلالاوحأ

هدعبوأبرغملادنعًءاسمءامسلارمحتامًاريثك:ةَّـرمحم
دغلاوحصىلعةمالعكلذنوذختيءامدقلاناكو.ليلقب
.مويلاسانلاةداعك

يفَو«٣ لٱ:ِحاَبَّـصلٱِ
ْ
.ٍةَسوُبُعِبٌةَّـرَمُْحمَءاَمَّـسلٱَّـنَألٌءاَتِشَمْوَي

ُتاَمَالَعاَّـمَأَو،ِءاَمَّـسلٱَهْجَواوُزِّـيَمُتْنَأَنوُفِرْعَت!َنوُؤاَرُماَي
»َنوُعيِطَتْسَتَالَفِةَنِمْزَألٱ

ةعشأاهيلععقتمويغلالإنوكيالكلذ:ةسوبعبةرمحم
.رطملابرقىلعكلذباولدتساف،رجفلا

اوعدامهنألءايرلابمهفصو.نوعداخماييأ:نوؤارماي
ةيوجلارهاظملانموحصلاوأرطملابءابنإلاىلعةردقلا
نامزلاىتأدقهنأىلعنيهاربلاةدايزنولأسيمهو،ةضماغلا
وههنأىلعهنمنيهاربلاةدايزو،حيسملاهيفيتأينأدوعوملا
تابثإلةيفاكنيهاربمهيدلناكهنأعم،رظتنملاحيسملا
.كلذ

نايتإبتاوبنلايفةنيعملاتاقوألايأ:ةنمزألاتامالع
انحويءيجميهتامالعلاكلتو.ةيليجنإلاروصعلاوحيسملا
،عوسياهعنصيتلاتازجعملاو،حيسملاقبسيذلانادمعملا
اذوهينمبيضقلالاوز«اهنموهنامزيفتمتيتلاتاوبنلاو
عيباسأءاهتنااهنمو)٤٩:١٠كت(»هيلجرنيبنمعرتشملاو
ةدايزعمهذهنمًائيشاوريملمهف.)٩:٢٥اد(لاينادةوبن
مهماكحأيفنيهبانءايكذأنيريثكىرنانلزالو.اهحوضو
ال،ةينيدلامهماكحأيفنوئطخمىلاسكمهنكلو،ةيويندلا
.مهءاوهأومهضارغأفلاخياممءيشكاردإنوعيطتسي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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لَيٌقِساَفٌريِّـِرشٌليِج«٤
ْ

َّـالِإٌةَيآُهَلىَطْعُتَالَو،ًةَيآُسِمَت

»ىَضَمَوْمُهَكَرَتَّـمُث.»ِّـيِبَّـنلٱَناَنوُيَةَيآ
.خلا١٢:٣٩تم

تميفمالكلاكوهو،حيسملاباوجةيقبةيآلاهذهيف
مهبلطنأعوسيبسحدقل.كانهرسُفدقو١٢:٣٩
لدبتايآمهلتيطعأدقهنأل،هلحمريغيفناكةزجعملا
ىلعديفتفيبنلانانويةيآامأ؟بلطلااذهىنعمامف.ةيآ
لهأةبوتىلإةراشإاهنأامك،هتمايقوهبلصنيبةثالثلامايألا
؟كئلوألعفامكاوبوتينأمهللهف.ىونين

ًانزحمهنعهباهذةعرسىلإةراشإاذهيف:ىضمومهكرت
.مهترباكمومهدانعلًاظيغومهيلع

لٱَىلِإُهُذيِمَالَتَءاَجاَّـَملَو«٥
ْ

»ًازْبُخاوُذُخْأَيْنَأاْوَسَنِْربَع
٨:١٤رم

لدجمبرقاوناكمهنإف،ليلجلارحبربعيأ:ربعلاىلإ
.يقرشلائطاشلاىلإاوربعف،يبرغلائطاشلاىلع

ةيربضرأىلإرفسللدادعتسالااولمهأيأ:خلا..اوسن
ملهنأسقرمركذو.ماعطلاىلعلوصحلابعصيثيح
ىتمركذو)٨:١٤رم(»دحاوفيغر«ىوسمهعمنكي
ًالقنلهسأوةيذغتلايفهيلعلَّـوعملاوهزبخلانأل،لككربخلا

.رفسلايف

َهلَلاَقَو«٦
ُ

لٱِريَِمخْنِماوُزَّـرََحتَواوُرُظْنٱ«:ُعوُسَيْم
ْ

َنيِّـيِسيِّـرَف
»َنيِّـيِقوُّدَّـصلٱَو
١٢:١ول

.زبخلانايسنمهثيدحوذيمالتلاراكفأعوضومناك
حيسملامنتغاف،لبقتسملايفهيلإنوجاتحيامبنومتهياوناكو
ةقلعتملاداوملاىدحإةراعتسابًايحورًاسردمهملعيلةصرفلا
ءدبوهوريمختلااهريثأتوةريمخلايهو،زبخلالمعب
يفمِّـرُحهنأل،ةيقالخألاتادسفمللريمخلاراعتساف.داسفلا
.)٢:١١الو٣٤:٢٥رخ(ةيوسوملاةعيرشلاتامدقترثكأ

يقالخألامهداسفيأ:نييقودصلاونييسيرفلاريمخ
مهبولقوقحللةريغلااوعدامهنأكلذو.)١٢:١ول(ءايرلاوهو
اوزرحتواورظنا:ًالئاقمهاصوأو«سقرملاقو.اهنمةغراف

نأل)٨:١٥رم(»سدوريهريمخونييسيرفلاريمخنم
نويسيرفلاو.نييقودصلانماوناكهعابتأمظعموسدوريه
،نمزلاسفنويعيبطنويقودصلاو،نمزلاكلذويسقط
بولقلايفنورفاكمهلكو،نيدلابثرتكينكيملامهالكو
.قحللىمظعلاةريغلاباورهاظتمهنكل

عقياليكهيبنتلاىلإجاتحيسانلالضفأنأ)١(:ناتدئاف
ىوقتلابنيرهاظتملانيلضملانمرطخلانأ)٢(و.ةبرجتلايف
.ةنلعُملارورشلاباحصأنيّلضملارطخنممظعأةدئازلا

يفاوُرَّـكَفَف«٧ »ًازْبُخْذُخْأَنَْملاَنَّـنِإ«:َنيِلِئاَقْمِهِسُفْنَأِ

مامتهالاكلذةمظعاورهظأوزبخلاباومتها:اوركفف
.هنعمهثيدحةرارحب

رهاظىلعحيسملامالكذيمالتلامهف:ًازبخذخأنملاننإ
،زبخلابةلوغشمتناكمهراكفأنأل،زاجمللاوهبتنيملوهانعم
زبخلاالإ»ريمخنماوسرتحا«حيسملالوقنماومهفيملف
يسقطمالكدوهيللناكهنأمهفلانعمهلطعاممو.رمتخملا
هيلعلوصحلازوجيالهنإمهضعبلاقف،ريمخلانأشيفريثك
ذخأنممهرذححيسملانأاونظذيمالتلالعلو.ممألانم
امكمهنماوسندتيالئلنييسيرفلانمرمتخملازبخلا
ةطاسبالولو.هنومواقينييسيرفلانأل،ممألانمنوسندتي
امةنطابلاحيسملامالكيناعممهمهفءطبومهلهجوذيمالتلا
.هعممهلليوطنامزيضمدعبطلغلاكلذيفاوعقو

َهلَلاَقَوُعوُسَيَمِلَعَف«٨
ُ

ِمل«:ْم
َ
يفَنوُرِّـكَفُتاَذا اَيْمُكِسُفْنَأِ

»؟ًازْبُخاوُذُخْأَتَْملْمُكَّـنَأِناَميِإلٱِيليِلَق

ىلعمهمليملو،مهلاوقأومهراكفأملعيأ:عوسيملعف
ددسينأردقيهنأبمهتقثمدعىلعنكلزبخلانايسن
.مهجايتحا

مدع)١(:نارمأمهناميإةلقنيبي:ناميإلايليلقاي
ةراعتساباهبحيسملامهأبنأيتلاةيحورلارومألامهمهف
ناميإلانأل،كلذاومهفلٍفاكناميإمهلناكولف.ةيدسج
تاجايتحالابمهمامتهاةرثك)٢(و.تايحورلااهبىرُتةوق
حيسملامهمالو.اهبموقيحيسملانأبمهتقثمدعوةيدسجلا
.تايدسجلابمهمامتهابتايحورلانعاومعمهنأىلع

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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َسَْمخَنوُرُكْذَتَالَو،َنوُمَهْفَتَالَنآلٱىَّـتَحَأ٩«٩،١٠
خلٱِتاَزْبُخ

ْ
َعْبَسَالَو١٠،ْمُتْذَخَأًةَّـفُقْمَكَوِفَالآلٱِةَسَْم

الَسْمَكَوِفَالآلٱِةَعَبْرَألٱِتاَزْبُخ


»؟ْمُتْذَخَأ
.١٥:٣٤تمو٦:٩ويو١٤:١٧تم

دعباوفرعتمللهيأ:نومهفتالنآلاىتحأ
يميلاعتويلاوقأمكعامسو،نامزلااذهلكيلمكتبحاصم
قئاقحلايهيميلعتةصالخويمالكةياغنأ،ةريثكًارارم
ةفيفطلارومألاال،رشبلاسوفنةايحلةيرورضلاةيحورلا
؟كلذهبشأاموهريطفوزبخلاريمخك

اودهاشمهنأمهناميإةلقىلعموللادازامم:نوركذتالو
عمو،ةجاحلاتقوفولأعابشإيفزجعملاهلمعليلقذنم
الفمهعممادامهنأنيتزجعملاكلتبمهمَّـلعاماوسناذه
هنأكف.ةيدسجلارومألابمامتهالااذهلكاومتهينأبجي
يففالآةسمخعبشأنمزجعيأ،نولفاغلااهيأ:مهللاق
ينثاعبشينأنع،زبخلانمٍليلقنمفالآةعبرأمثةيربلا
.!؟ًالجررشع

،زبخلااهيفعمجيتلاةيعوألانيبحيسملازيم:ًالس…ةفق
.نيتزجعملابهئابنإيفريشبلااهنيبزيمامك

،هتمحرانرابتخانمهللاابةقثلاملعتننأيضتقي:ةدئاف
حيسملامهلأساذإنولجخيالنييحيسملانمنيليلقنكلو
مكبولقنئمطتيكلةيضاملاهللامحارممتركذلهً:الئاق
؟ةدشلانمزيف

خلٱِنَعَسْيَلِّـينَأَنوُمَهْفَتَالَفْيَك«١١
ْ

لُقِزُْب
ْ

ْنَأْمُكَلُت
لٱِريَِمخْنِماوُزَّـرَحَتَت

ْ
»؟َنيِّـيِقوُّدَّـصلٱَوَنيِّـيِسيِّـرَف

هفدهنأاوملعيملهذيمالتنأنمحيسملابجعت
السوفنلاءاذغوهيذلايحورلاماعطلاناكهتازجعمو
نمهدصقحيسملارسفيملو.زبخلاكةيدسجلاةمعطألا
اومهفينأمهنكميثيحىلإذيمالتلاراكفأهجولب،ريمخلا
اوهبتناوهخيبوتنماودافتسامهنأنمدبالو.دصقلاكلذ
.يحورلاهمالكىنعملكلذدعب

خلٱِريَِمخْنِماوُزَّـرَحَتَيْنَأْلُقَيَْملُهَّـنَأاوُمِهَفٍذِئَنيِح«١٢
ْ

،ِزُْب
لٱِميِلْعَتْنِمْلَب

ْ
»َنيِّـيِقوُّدَّـصلٱَوَنيِّـيِسيِّـرَف

:١٣تم(ةريمخلالثمنعدروامباذهنراقننأانيلع
ريثكاذهو.نيفلتخمنيينعملةريمخلاديسلالمعتسيف)٣٣

ةريمخلايفىنعملارهوجنأل،تاراعتسالاولاثمألايفدورولا
.رشلاوأريخلايفءاوس،راشتنالاويرسلالمعلاوه

نويعتحتفناو،حيسملاّمهياملذيمالتلالوقعتظقيتسا
ريمخلابدصقنأمهسفنأءاقلتنماومهفىتحمهناميإ
.نيئارملانيملعملانمدسافلاميلعتلا

نييسيرفلاةطلاخمنعهذيمالتحيسملاهنيمل:اوزرحتي
.مهلالضاورذحينأمهرمألب،نييقودصلاو

ةتسيفةريمخلالالضلاهبشي:خلا..نييسيرفلاميلعت
هبدتعيالًاريغصرمألائدابيفرهظيهنأ)١(.ءايشأ
ةبسنلابةريغصنوكتةريمخلانأامك،قحلاىلإةبسنلاب
رسعيف،هرمألوأيفقحلاهبشيهنإ)٢(.هلكنيجعلل
.ًارظنمنيجعلانعفلتختالةريمخلانأامك،هزييمت
لمعيامهنمًالكنأ)٤(.ٌيفخامهنمٍلكلمعنإ)٣(
لالضلانأ)٦(.دادتمالاامهتافصنمنإ)٥(.جيردتلاب

رِّـيصُتةريمخلانأامك،ناسنإلادئاقعدسفُيرقتساثيح
»هلكنيجعلارمختةريغصةريمخ«نإف،اهلثمنيجعلالك
.)٥:٩لغ(

تاراذنإلهبتنينأيحيسملاىلعبجيهنأ)١(:ناتدئاف
نييقودصلاونييسيرفلانإ)٢(.هديعاوملهبتنيامكباتكلا
.ريثأتلاةدشنمهيلعتناكامىلعةيقابمهتريمخنكلاوتام
.حيسملاراذنإلهابتنالاةسينكلكودرفلكىلعف

َلَأَسَسُّبُليِفِةَّـيَِرصْيَقيِحاَوَنَىلِإُعوُسَيَءاَجاَّـَملَو«١٣
»؟ِناَسْنِإلٱُنْبٱاَنَأِّـينِإُساَّـنلٱُلوُقَيْنَم«:ُهَذيِمَالَت

.خلا٩:١٨ولوخلا٨:٢٧رم

ميلعتلوبقلذيمالتلازهجيتقولاكلذيفحيسملاأدب
ميلاعتلارسعأنموهو،الفيك.هبميلستلامهيلعرسعي
ممتيلتوميوملأتينأيغبنيهنأوهو،ًالانماهدعبأوًامهف
رمأيفنوركتفيامعهلاؤسبهمالكحتتفااذهلو؟ءادفلالمع
لسرلااهمهفيملةيهلإلاةمكحلاهذهو.حيسملاهنأهاوعد
قُّمعتىلإجاتحتاهنإ.سانلاةماعىرحألابمكف،ٍذئدنع
دنعبيلصلاركذنأل.صالخللهللاةوقمهفيفريبك
.هللاةوقفنيصلخملانحناندنعامأو،ةلاهجنيكلاهلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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حفسيفليلجلالامشةنيدميه:سبليفةيرصيق
نعةعاسوحندعبتو)خيشلالبجوهيذلا(نومرحلبج
:٧٩شي(»نادوشيال«ًالوأةنيدملامساناكو.ندرألاعبن

ذوخأموهو،ساينابمويلااهمساو)٢٩-١٨:٢٧ضقو٤٧
ةهلآدحأ»ناب«لكيهاهيفناكهنأل،اهلميدقمسانم
نباوهو،عبرلاسيئرسبليفاهءانبددجدقو.نيينانويلا
اهنيزواهعسوونينسثالثبكلذلبق،ريبكلاسدوريه
،امورروطاربمإسويرابيطرصيقلًاماركإةيرصيقاهامسو
ىلعتينُبىرخأةيرصيقنعاهلًازييمتهمساىلإتفيضأو
ىرقلاىلإحيسملاءاجو.اكعوافاينيبمورلارحبئطاش
ناكاميفو.ملعيورشبيسبليفةيرصيقيحاونيفيتلا
ينثالاهذيمالتلأسىرقلاكلتنمنيتيرقنيبًارفاسم
.انهروكذملالاؤسلارشع

اديفامىلإةراشإاذهبهسفنحيسملابَّـقل:ناسنإلانبا
مهدوقيللاؤسلاكلذمهلأسف.حيسملاىلإريشُأثيح٧:١٣
.»هللانبا«وهوبقللاكلذنمىمسأوهامبرارقإلاىلإ

ملٱاَّـنَحوُيٌمْوَق«:اوُلاَقَف١٤«١٤،١٥
،اَّـيِليِإَنوُرَخآَو،ُناَدَمْعَْ

َهلَلاَق١٥.»ِءاَيِبْنَألٱَنِمٌدِحاَوْوَأاَيِمْرِإَنوُرَخآَو
ُ

،ْمُتْنَأَو«:ْم
»؟اَنَأِّـينِإَنوُلوُقَتْنَم
.٩:٧ولو١٤:٢تم

هنأوهو،سدوريهيأراهوركذيتلاءارآلانماومدق
رشتناهيأرنألوأهتبترومسلامإ)١٤:٢تم(نادمعملا
.سانلاةماعنيب

نايتإلبقهسفنايليإءيجمدوهيلانمنوريثكعقوت:ايليإ
.)٤:٥،٦تم(يخالمةوبنىلعًءانبحيسملا

لبقةنس٦٠٠وحنذنمةيدوهيلايفناكيبنوه:ايمرإ
.داليملا

نمماقنيلوألاءايبنألادحأنأيأ:ءايبنألادحأ
.توملا

.هيفصاخلامهيأرنعمهلأسمث:متنأو

طُبُناَعْمِسَباَجَأَف«١٦
ْ

ملٱَوُهَتْنَأ«:ُسُر
ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

حلٱ
ْ

»ِّـَي

٩:٢٠و٨:٣٧عأو١١:٢٧و٦:٦٩ويو١٤:٣٣تم
.٥:٥و٤:١٥وي١وخلا١:٢بعو

ىلإعارسإلانأل،نيقابلانعةباينلابسرطبباجأ
سرطبةعرسببسبذيمالتلانألوأ،هعبطنمناكمالكلا
.مهمسابثدحتملاهوذختا

ممتيعرشذنمعوسيلامعألك:حيسملاوهتنأ
مامتإلحوسمملايأ،حيسملاهنأىلعنهربتتناكهتفيظو
امككلملاونهاكلاويبنلاهرابتعابهبعشلىربكلافئاظولا
اهلكةيرشبلاصخيوهو.)٩:٢٥ادو٢:٢زم(ءايبنألاأبنأ
هدفنتسيدحأالو،هسفنلهركتحيدحأالف،اهقوفومسيو
هلاوصلُخينأطرشىلع،ءاوسلاىلعلكللوهف،هكالتماب
.مهبولقلكنم

ةهلآنعهلًازييمتيحلابهللافصُو:يحلاهللانبا
سانلانيبرضاحهنألو)١٤:١٥عأو٣:١٠شي(نيينثولا
اذهو.ةوقلاوةايحلامهبهيو،مهبينتعيومهنازحأملعيو
ملسرطبباوجو.حيسملابقئالوهوًادجميظعبقللا
املسواردنأهلاقامريرقتدرجمالو،هدحوهسفننعنكي
»حيسملاهريسفتيذلاايسماندجودق«هلوقبحيسملابهفرع
رئاسنعوهسفننعًارقومًارارقإناكلب)١:٤١وي(
حيسملاهنأنمهبىعدااملكتبثأدقعوسينأبذيمالتلا
رارقإلسرلارئاسقَّـدصنأيفبيرالف.ميدقلاذنمرظتنملا
يفًايوقًاناميإمهلنيبرارقإلااذهو.مهارارقإهنأكسرطب
هيفناكو،رارقإلاكلذةحصةمألاءاسؤرهيفركنأتقو
الويكلمفرشالوهلةورثالريقفدبعةروصيفحيسملا

.ةيكلملاهتمظعىلعلديءيش

َّـنِإ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَيَكَلىَبوُط«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«١٧
يفيِذَّـلٱِيبَأَّـنِكٰل،َكَلْنِلْعُيَْملًامَدَوًاْمَحل »ِتاَواَمَّـسلٱِ
.٢:١٠وك١و٢:٨فأ

كبهونأبةيماسةمعنكلرهظأهللانأيأ:كلىبوط
ًاظفلحيسملابرارقإلااذهلثمقبسدقف.كلذبَّـرقتلناميإلا
)١٤:٣٣تم(رحبلابارطضانَّـكسنيحهودهاشنمم
)١:٤٩وي(ةرملوأحيسملايقلنيحليئانثنمفنمقبسو
سرطبرارقإامأ.ًايتقوًاريثأتوبجعلاةجيتنناككلذنكل
لبةيلقعلانيهاربلادرجمىلعنبُيملو،تباثناميإنعناكف
.ًاضيأهبلقيفسدقلاحورلاريثأتىلع

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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ًاراعشإبقللانودبنيمسالابهادان:انوينبناعمس
يلئاعلاهمسانيبةنراقمو،هبملكتينأعمزموهامةيمهأب
هبهيمسينأىلعمزعيذلايحورلاديدجلامسالاويضرألا
.سرطبوهو

امكتوهاللًازييمتكلذلاقو.ًارشبيأ:ًامدوًامحل
حيسملادصقو.٦:١٢فأو١٥:٥٠وك١و١:١٣وييفءاج
نمهكاردإعطتسيملوهو،ةيرشبةوقكلذهلنلعُتملهنأانه
.رخآناسنإنمالوهسفن

،هلبآلاهللاحورداشرإبناكرارقإلاكلذنأيأ:يبأ
هلويمويعيبطلاهبلقىمعهعنملكلذالولو.سرطبلهريونتو
بيوطتلااذهو.حيسملاوهعوسينأةفرعمنعةيدوهيلا
لب،هدحوسرطبىلعًاروصقمنكيملحيسملاهلاقيذلا
ينثاللناكحيسملالاؤسنأل،ذيمالتلالكلمثًالوأهلناك
ناكنإو،ةيقبلانعوهسفننعسرطبباجأف،رشع
.درفملاةغيصبباوجلاولاؤسلا

طُبَتْنَأ:ًاضْيَأَكَلُلوُقَأاَنَأَو«١٨
ْ

ِهِذٰهَىلَعَو،ُسُر
جلٱُباَوْبَأَو،يِتَسيِنَكيِنْبَأِةَرْخَّـصلٱ

ْ
»اَهْيَلَعىَوْقَتْنَلِميَِح

وك١و٦:١٢،١٣كزو٢٨:١٦شإو٢:٩لغو١:٤٢وي
خلا٨:٣٣ورو٥٤:١٧شإو٢:٢٠فأو٣:٩،١٠،١١
.١١:١٥ؤرو

ةينايرسلايف)افيك(رخصسرطبىنعم:سرطبتنأ
امدنعكلذبناعمسحيسملابَّـقلو.ةيبرعلايف)افصو(
نأبيوقلاهناميإلجألانههرركو)١:٤٢وي(هلًاذيملتراص
نيحدعبهلنوكيامبًءابنإ،يحلاهللانباحيسملاوهعوسي
ةعاجشلانمنيسمخلامويسدقلاحورلانمدمتعيامدنع
باجأامبةقثلاعمباوجلابهعارسإناكو.تابثلاوةوقلاو
نأبسرطبناميإهليحيسملكف.بقللااذهلًاقفاوم
ينبيةرخصوهكلذبهتادانميفهتعاجشوهللانباعوسي
.)٢:٥طب١(يحرجحكهيلعهتسينكحيسملا

يف»ارتب«)Petra(ةمجرتانهةرخصلا:ةرخصلاهذه
ةميظعلاةرخصلاةينانويلايفاهانعمو،ةثنؤميهوةينانويلا
ركذم»سرطب«)Petros(ويعيبطلااهناكميفةتباثلا
نأناسنإلانكميةرخصنمءزجوأ،رخصمهدنعهانعمو
يفمهلو،ةرخصلاهذهبدوصقملايفسانلافلتخاو.هلمحي
هناميإنأل،هدحوسرطباهبدارملانأ)١(.ءارآةعبرأكلذ
هنأ)٢(.لقلقتتاليتلاةميظعلاةرخصلاكناكحيسملاب

.لكلانعبئانكهلهِّـجُولوقلانأل،لسرلارئاسوسرطب
هللانباحيسملاوهعوسينأبٍذئنيحسرطبرارقإهنأ)٣(
ةيسحةراشإهسفنىلإراشأهنأو،حيسملاهنأ)٤(.يحلا
.كلذبملكتامدنع

الةرابعلاكلتنمحيسملادصقناكامهمهنإلوقنانهو
هتصالخو،حيرصلاسدقملاباتكلاميلعتفلاخينأنكمي

.ةيرشبالةيهلإاهنإنيدلاساسأيهيتلاةرخصلانأشيف
توصبلوقياهلكف،سدقملاباتكلارافسأهتتبثأاماذهو
»؟انهلإريغةرخصوهنمو؟برلاريغهلإوهنم«دحاو
،٣٢:٤،١٥ثترظنا(:ةريثككلذدهاوشو)٢٢:٢٣مص٢(

٧١:٣و٢٢:٢،٦،٧مص٢و٢:٢مص١و١٨،٣٠،٣١،٣٧
٣٠:٢٩و٢٦:٤و١٧:١٠شإو.٩٥:١و٩٤:٢٢و٧٣:٢٦و
.)٢:٨طب١و١٠:٤وك١و٩:٣٣ورو١:١٢بحو٤٤:٨و
هَّـجوُتملو،حيسملاوأهللاةرخصلابدارُيتايآلاهذهلكيفف
وهدبألاىلإومويلاوًاسمأحيسملاًاذإف.رشبنعباتكلايف
.ديحولاةسينكلاساسأيهيتلاةرخصلا

،هنيعسرطبةرخصلابدارأحيسملانإضعبلالاقدقو
،نيسمخلامويهريشبتيفرصُحكلذنأاودقتعامهنكل
ساسأعضوو،سفنفالآةثالثحيسملابنمآامدنع
بطاخنيحو)٢عأ(دوهيلانيبةيحيسملاةسينكلا
عأ(ممألانيبةسينكلاساسأعضووهءاقفروسويلينرك
.ىهتناوتقولاكلذيفمتءانبلادعونوكيف)١٠

سرطبلدعولانإيأرلااذهاودقتعانممنورخآلاقو
لاقسرطبنأل،ماقملاوةبترلانعسيلو،صاخنامزلناك
نمًاضوفرمًايحًارجحهيلإنوتأتذإ)حيسملايأ(يذلا«
نيينبمًاضيأمتنأاونوك،ميركهللانمراتخمنكلو،سانلا
نأهنماومهفو)٢:٤،٥طب١(»ًايحورًاتيبةيحةراجحك
ةراجحلاكلتنمحيسملاىلععضُوٍرجحلوأهسفنسرطب
ساسأىلعنيينبم«لوسرلاسلوبلوقاوذخأو.ةيحلا
ًادييأت»ةيوازلارجحهسفنحيسملاعوسيو،ءايبنألاولسرلا
.حيحصيأرلااذهلعلو.كلذل

رئاسوسرطبةرخصلابدصقحيسملانأكشالو
لكيهلليلزألايهلإلاديحولاساسألاوهحيسملاف،لسرلا
ًالوسررشعانثالاناكو.ةيحةراجحنمينبملايناحورلا
ساسألانينمؤملارئاسىلإةبسنلابمهف،راجحألاكلتلوأ
وهعوسينأمهرارقإلفرشلااذهاوطعُأف،لوألايناسنإلا
.يحلاهللانباحيسملا
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لب،مهصاخشأرابتعابلسرللماقملاكلذنكيملو
ىمظعلاةداهشلاكلتبنيدانموحيسمللًادوهشمهرابتعاب
اذهحجريو.لسرلارئاسنعوهسفننعسرطباهادأيتلا
عيمجلاىلإًاهجومناكحيسملالاؤسنأ)١(:نارمأيأرلا
نعسرطبباجأف»انأينإنولوقتنممتنأو«هلوقوهو
ههيجوتدصقنإوهيلإًاهجومحيسملاباوجنوكيف.عيمجلا
رشعينثاللحيسملادعوقفويأرلااذهنأ)٢(.لكلاىلإ
نيذلامتنأمكنأ«هلوقيفةيواستمةطلسودحاوفرشب
يسركىلعناسنإلانباسلجىتم،ديدجتلايفينومتعبت
تم(»رخآًايسركرشعينثاىلعًاضيأمتنأنوسلجت،هدجم
لسرلاساسأىلعنيينبم«لوسرلالوققفوو)١٩:٢٨
)٢:٢٠فأ(»ةيوازلارجحهسفنحيسملاعوسيوءايبنألاو
،ًاساسأرشعانثاهلناكةنيدملاروسو«انحويلوققفوو
.)٢١:١٤ؤر(»رشعينثالالََمحلالسرءامسأاهيلعو
وهحيسملانأتبثيف،هقحدحاولكيطعييأرلااذهو
ساسألامهرشعينثالانأو،ةسينكلليهلإلاساسألا
هلهبهويذلازايتمالاسرطبنععزنيالوهو.اهليرشبلا
ًءازج،يناسنإلاساسألانمرجحلوأهلعجهنأنمحيسملا
.رارقإلاكلذبلسرلارئاسهقبسىلع

سرطبرارقإةرخصلابدوصقملانأوهوثلاثلايأرلاامأو
باتكلاميلاعترئاسقفووٌنسحوهف،حيسملاوهعوسينأ
كلذمّلعينأدصقحيسملانأىلعليلدالنكلو.سدقملا

ةلمجلانيبًاطابتراىرننأيأرلااذهىلعبعصيف،ذئنيح
ىلعو«هلوقيهوةيناثلاةلمجلاو»سرطبتنأ«يهوىلوألا
ءانبلاسدقملاباتكلاريعتسيامًاريثكو.»خلاةرخصلاهذه
ىلعنيينبملانينمؤمللةيحلاةراجحلاريعتسيو،ةسينكلل
هضعبساسأءانبروصتنالف.يلزألاساسألاحيسملا
باتكلاةلدأنمو.ميلاعترخآلاضعبلاساسأوصاخشأ
امميلاعتىلعالصاخشأىلعةينبمةسينكلانأسدقملا
ؤرو٢:٢٠فأو٢:٩لغو٣:١٥يت١و٦-٢:٤طب١:يتأي
.٢١:١٤و٣:١٢

،حيسملاةرخصلابدوصقملانأوهوعبارلايأرلاامأو
:٣وك١يفليقامةقفاوملامامتهتقفاوملنوريثكهبكسمتف
ًاساسأًاناسنإاولعجينأنمًابرهو.اهلثمىرخأتايآو١١
الوحيسملايهةرخصلانأكشالف.هللانمًالدبةسينكلل
اذهبسانلارثكأكسمتلةنيرقلاالولو.هريغىلعقدصت
نيحهسفنىلإراشأحيسملانأىلعليلدالنكلو،يأرلا
ملهنأنكميوراشأهنأنكميف»خلاةرخصلاهذهىلعو«لاق
تنأ«مالكلايئزجنيبةقالعاليأرلااذهىلعو.رشُي
هبكسمتننأمزليالف»خلاةرخصلاهذهىلعوسرطب

يهلإلاساسألاحيسملاانلعجاذإهنأل.ًافنآهانركذاممًابره
مل،اهليرشبلاساسألالسرلارئاسوسرطبو،ةسينكلل
نمهريغلهيطعيوحيسملاقحبلسيامكلذيفنكي
.رشبلا

نآلاًارضاحنكيملنإوهنإف.ٍنابوٌساسأحيسملا:ينبا
متهيهتسينكعمهحوربرضاحوهفضرألاىلعهتوسانب
اونبينأهلزانتبسانلالبقيف.هنماهلمدقتلكف.اهئانبب
.)١٠:وك١(هداشرإبةسينكلا

درفملانيبقرفلامظعأامو.يسئانكال:يتسينك
ةدحويهةيلوسرلاةعماجلاحيسملاةسينكنأل،عمجلاو
.ةيسنجلاوةيرصنعلاوةيفئاطلاىلعومستةسدقمةيحور
دقو.ديحولااهسأروهيذلاحيسملابيحلاطابترالايهو
:١٨تميفوانه،نيترمرئاشبلايف»يتسينك«ةملكتدرو
تسيليهو.»حيسملابنينمؤملاةعامج«اهانعمو.١٧
نيذلانمةعومجملب،ناكموأنامزوأةمأبةروصحم
اودحتاوهحورباوددجتوهرببوثاوسبلوحيسملامدباولستغا
يهو.سدقلاحورلابوهمساباودمتعاوناميإلابحيسملاعم
:١وك(حيسملاعوسيبرلادحاوسأراهلودحاودسج
١٨(.

و)٣:١٥يت١(»هللاتيب«ًاضيأةسينكلاتيمسدقو
.)٢:٢١فأ(»ًاسدقمًالكيه«

ًاناكمةرَّـوسملاندمللًاميدقباوبألاتناك:باوبأ
)١٥:٢مص٢(مكحلابابرأوةروشملاباحصأعامتجال
٦٩:١٢و٩:١٤زمو٢٩:٧يأ(ةفلتخملالامعألاءارجإلو
تاروشمللباوبألاراعتستف.)٣٦:١٠رإو٣١:٢٣مأو
.نأشلاتاذدصاقملاوتارماؤملاو

:٣٨يأ(باوبأتاذةعلقانهميحجلارَّـوص:ميحجلا
ًابلاغداريو.)٨:٦شنو١٠٧:١٨زمو٣٨:١٠شإو١٧
نمةياقولابانهةسينكلاتدعُوف،رشلاىوقميحجلاباوبأب
.اهكالهدصقتيتلاةريرشلادصاقملاوتارماؤملاوتاروشملا

دهطضُتسةسينكلانأىلعلديكلذ:اهيلعىوقتنل
انهو.اهكالهإنعزجعترشلاتاوقلكنكلو،مواقُتو
نأبلفكتيالدعولااذهنأ)١(:امهلهابتنالابجينارمأ
ضعبلاطقسينأنكميف،لالضلانمىقوتةسينكلك
نماهرئانمتعزعُزوتلضاهنإف،عبسلاايسآسئانكك
يتلاةقيلعلاكىقبتةماعلاةسينكلانأبلفكتيهنكل.اهنكامأ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا

١٧٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نيدنأو،قرتحتالورانلابدقوتتةيربلايفىسوماهآر
يفًارهاظموديونينمؤملابولقيفىقبيفىشالتيالحيسملا
،نورقلالكيفًامامتدعولااذهمتدقهنأ)٢(و.ضرألا
ةسينكللةمواقملاةدشعمنآلاىلإهبءابنإلاتقونم
.ًاجراخوًالخاد

ُهُطِبْرَتاَمُّلُكَف،ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَمَحيِتاَفَمَكيِطْعُأَو«١٩
يفًاطوُبْرَمُنوُكَيِضْرَألٱَىلَع َىلَعُهُّلَُحتاَمُّلُكَو.ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفًالوُلَْحمُنوُكَيِضْرَألٱ »ِتاَواَمَّـسلٱِ

سرطبلقباسلايفامكددعلااذهيفدعولا:كيطعأ
حيسملاهمركأرارقإلاىلإقبسسرطبنألو.لسرلاهئاقفرلو
.ممألاودوهيللهتسينكباوبأحتفينملوأهلعجنأب

ًاباجح«نومسينوفظومكولملاروصقيفناك:حيتافم
ليقهنإف،ميقايلأكمهتفيظوةمالعحيتافملانولمحي»ةنزخوأ
نمسيلوحتفيف،هفتكىلعدوادتيبحاتفملعجأو«هيف
.)٢٢:٢٢شإ(»حتفينمسيلوقلغيو،قلغي

انهتهبُشو،حيسملاةسينكيأ:تاوامسلاتوكلم
تهبُشوأ.حيتافملاباهنمعنملاوأاهيلإلاخدإلاهبُشورصقب
هحتفىلعناطلسلاحيتافملاىنعمنوكيف،كلملالامتيبب
حيتافملاتدروو.اهذخأنوقحتسينيذلاىلعهزونكعيزوتو
امإحيتافملانوكتاذهىلعف.١١:٥٢ولاقوليفىنعملااذهب
نأكشالو.ةسينكلايفميلعتلاحيتافموأبيدأتلاحيتافم
،هدحوحيسملابصاخمعألاهانعمبتاوامسلاحيتافمذخأ
هلوقياذه«ايؤرلابحاصلوقلًاقفودبألاىلإكلذكوهو
دحأالوحتفييذلا،دوادحاتفمهليذلاقحلاسودقلا
.)٣:٧ؤر(»حتفيدحأالوقلغيوقلغي

لسرلارئاسكيرشوحيسملالوسرهرابتعابفسرطبامأو
:١٠عأممأللو٤١-٢:٣٨عأ(دوهيللةيحيسملاةسينكلاحتف

ةريفسواينانحكنينئاخلااهنمجرخأو)١٥:٧و١٤:٢٧و٤٨
كلذذنمو.)٨:٢١عأ(رحاسلانوميسو)٥،٩-٥:٣عأ(
لكلةحوتفمةيحيسملاةسينكلاباوبألزتملنآلاىلإتقولا
ةحاتمةيليجنإلازونكلاوممألاو،دوهيلانمنينمؤملا
.عيمجلل

نمباومكحو،ةسينكلامَّـظنلسرلارئاسعمسرطبو
ةبجاولالامعألاودئاقعلابو،اهيفًاوضعنوكينأقحتسي
اونيبمهلئاسريفولامعألارفسيفلسرلاف.وضعلكىلع

مهميلعتبتاومسلاتوكلمزونكملاعلاىلعاوعزوفيكانل
امنإ،ةيسايسةطلسىلإريشتالحيتافملاهذهو.مهتاباتكو
.ةيحورلاةطلسلاىلعةروصقميه

ةيزاجملاةرابعلاهذهنمضعبلامهف:ُهلحت..ُهطبرت
ىلإسانلاضعبلاخدإةهجنمةروكذملاحيتافملاىنعم
حيسملانأحجرألانكلو.اهنمضعبلاجارخإوةسينكلا
رمألاوهو،ٍذئمويدوهيلادنعهيلعفراعتملاىنعملاباهلمعتسا
سرطبلحنمامكلسرلارئاسلحنُمناطلسلااذهو.يهنلاو
ىلعهنوطبرتاملكمكللوقأقحلاقحلا«هلوقليلدب
اذهبو.)١٨:١٨تم(»خلاءامسلايفًاطوبرمنوكيضرألا
طوبرملااونيعينأىلعناطلسلالسرلاحيسملاىطعأىنعملا
.اهنممهنعلولحملاوةيوسوملاةعيرشلانمنييحيسملاىلع
كلتلنييسيرفلاريسافتلاقثأتحتهذيمالتيقبنأدريملف
ةياغلامامتدعبةعيرشلاسوقطلِمحتحتالو،ةعيرشلا
عئارشعضوهذيمالتىلإلَكَوكلذلف،اهنمةدوصقملا
اوسرامو.سدقلاحورلاداشرإوهداشرإبةيحيسملاةسينكلا
)١٥:١٠،٢٠،٢٨،٢٩عأ(ميلشروأعمجميفناطلسلاكلذ
ةطلاخمزاوجهباومكحاممو.ميلعتلاوظعولايفهوسرامو
،ةمعطألايفمارحلاولالحلانيبزييمتلاءاغلإو،ممأللدوهيلا
:٧وك١يفركذامطبرلاىنعمةلثمأنمو.ناتخلالاطبإو

٢٧.

سيلوهفنذإ.ءامسلاهيلعقفاوتاميأ:تاوامسلايف
وهلب،بسحفًايتونهكًاماظنالو،ًايملاعًايضرأًائيش
مهفنو.ءامسلانمةلزانلارانلاوسدقلاحورلابةيدومعملا
اومَصعُيليداعريغًاناطلسهلسرىطعأحيسملانأكلذنم
،اهبةسينكلاتمزتلايتلاةينيدلامهماكحأيفطلغلانم
ىتمامأو«هلوقليلدبسدقلاحورلابنيمَهلماوناكمهنإف
:١٦وي(»قحلاعيمجىلإمكدشريوهفقحلاحوركاذءاج
مهملعامقفوهنيديملعماونوكينأاولِّـهُأكلذبو)١٣
لع«هلوقبًاهافش

ِّـ
»هبمكتيصوأامعيمجاوظفحينأمهوم

ضرألاىلعهبنومكحيامنأبمهلحَّـرصو)٢٨:٢٠تم(
لكيفمهمصعييهلإلاداشرإلانألءامسلايفهبمكُحي
هبمكحياملكبملسيكلملانأامكف.طلغلانممهماكحأ

ملسيحيسملاكلذك،كلملاكلذتاميلعتىلعًءانبهريفس
،ضرألاىلعهؤارفسلسرلاهبمكحاملكبءامسلايف
نوموصعمءافلخذيمالتللسيلو.هايإمهملعامىلعًءانب
لثم،مهبصتخميتقوكلذيفلسرلاناطلسف،طلغلانم
.تازجعملالعفوةنسلألابملكتلاةبهومصاصتخا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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ةسينكلاماظنةهجنمنييحيسملاىلعطبُريذلاف
عبرألارئاشبلايفحيسملامهيلعهطبراموهامنإاهسوقطو
هللاباتكتسرداذإةسينكلاف.مهلئاسرولسرلالامعأو
صحفتنأاهنكمألالضلانماهظفحيلداشرإلاهتلأسو
مكحتو،كلذلمهتيلهأةهجنممكحتو،اهيلإلوخدلايبلاط
دسفيوأ،ةسينكلاةراهطفلاخيامباكترابنيمهتملاىلع
امبءاضتقالادنعمكحتو.حيسملانماهتملستيتلاميلاعتلا
ةقلعتملالئاسملاةهجنمحيرصلاهللاباتكميلعتوه
.كلذيفهللااهدشرينأةعقوتم،دئاقعلاوأقالخألاب

ُعوُسَيُهَّـنِإٍدَحَألاوُلوُقَيَالْنَأُهَذيِمَالَتىَصْوَأٍذِئَنيِح«٢٠
ملٱ
»ُحيِسَْ

٩:٢١ولو٨:٣٠رمو١٧:٩تم

هنأل،رارقإلاكلذبًاراهجاودانيالنأنعحيسملامهاهن
هاوعدلامكهيفرهظُييذلاتقولاتأيملهنإهتمكحبىأر
دعبيأ،رهشأةتسدعبالإيهنلاكلذنكيملو.ةفيرشلا
حيسملاوههنأةيفاكةلدأحيسملامَّـدقدقل.هتمايقوهتوم
امبمهسفنألاومكحيواهيلإسانلارظنينأدارأف،هتازجعمب
نأعوسيدريملو.مهريغهدهاشامبال،اوعمسواوأر
اوناكنيذلادوهيلاجيهيالئلحيسملاهنأبهذيمالتيداني
فوخكلذنعأشنيف،ةينمزةكلمموًايضرأًاكلمنوعقوتي
.حيسملالتقنوبلطيفنامورلاةالولاوسدوريه

لٱَكِلٰذْنِم«٢١
ْ

ُهَّـنَأِهِذيِمَالَتِلُرِهْظُيُعوُسَيَأَدَتْبٱِتْقَو
ِخوُيُّشلٱَنِمًاريِثَكََّـملَأَتَيَوَميِلَشُروُأَىلِإَبَهْذَيْنَأيِغَبْنَي
لٱِءاَسَؤُرَو

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
يفَو،َلَتْقُيَو،ِةَبَتَك لٱِ

ْ
»َموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ولو١٠:٢٣،٣٤و٩:٣١وخلا٨:٣١رموخلا٢٠:١٧تم
.خلا١٨:٣١وخلا٩:٢٢

نأىلإمدقت،حيسملاوهعوسينألسرلافرعنأدعب
هتفيظوسرامينأبجيًاكلموًايبنهنوكعمهنأمهملعي
هلوقليلدبكلمينألبقملأتينأدباليأ،ةيتونهكلا
اذهو.)٢٤:٢٦ول(»هدجمىلإلخديواذهبملأتينأيغبني«
نكلو٩:٢٦ادو١٠-٥٣:٤شإ(ءايبنألاهيلإقبسميلعتلا
ًاكلُمكلميسحيسملانأمهتبتكمَّـلعدقف،هنعاولفغدوهيلا
لعجيف،ليئارسإىلإدجملادريًارصتنمًارفاظنوكيو،ًايضرأ
يفلسرلامهكراشو.ناميلسودوادمايأيفاوناكامكدوهيلا
ضفربوهمالآبهئابنإبمهراكفأريغيعوسيأدتباف.مهولاكلذ
،ةسئرتملاانهةروكذملاةثالثلامهبازحأةطساوبهلدوهيلا

:١٨وي(ءدبلاذنمكلذملعوهو.ثلاثلامويلايفهتمايقبو
.نآلاالإةينالعهمّلعيملهنكل)١٤

ةياغمامتإليهلإلادصقلاىضتقمببجييأ:يغبني
.ًايدافهلاسرإ

كلهينأنكميالهنأل«هلوققفوكانهملأتيل:ميلشروأ
.)١٣:٣٣ول(»ميلشروأنعًاجراخٌيبن

.١٨:٣٢،٣٣ولو٢٠:١٩تمرظنا:ًاريثكملأتيو

،نيعبسلاسلجمءاضعأبعشلاءاسؤريأ:خويشلا
.ميردهنسلابفورعملاريبكلاسلجملاوهو

عبرألاءاسؤرو،ةنهكلاسيئرءالؤهنمو:ةنهكلاءاسؤر
.ةنهكلانمةقرفنيرشعلاو

.هنوبتكينموسومانلايملعميأ:ةبتكلا

مهعجشيوهذيمالتيزعيلهتمايقبحيسملاأبنأ:موقي
ملفمهامأ.هتوموهضفرءابنأنممهارتعاامببسب
.حرفملاربخلاالونزحملاربخلااوكردي

طُبُهَذَخَأَف«٢٢
ْ

اَيَكاَشاَح«:ًالِئاَقُهُرِهَتْنَيَأَدَتْبٱَوِهْيَلِإُسُر
»اَذٰهَكَلُنوُكَيَال!ُّبَر

نكامأيفهأرقنامقفاويسرطبلامعأنمانههأرقنام
ًارويغحيسملابحيناكهنإف،هتافصنمليجنإلايفىرخأ

ملف.ةيورالبلمعي،مالكلاعيرسناكهنكل،هتمدخيف
لمتحيو.ًافنآروكذملاحيسملامالكىنعممهفلامامتمهفُي
حيسملاحدمنمهعمسامليتاذلاراختفالانمءيشهقحلهنأ
.لسرلارئاسنعًابئانهرابتعابهيلإهِّـجُوهنأعم،هايإ

لعفهلعلو.مالكللهعمدرفنينأهايإهلؤسب:هذخأف
يفحيسملامالكريثأتنمفوخلا)١(:بابسأةثالثلاذه
ةدشلكلذلاقحيسملانأهنظ)٢(.لسرلاةيقبناهذأ
)٣(.ةنزحمةيتقوماهوألو،هلءاسؤرلاةمواقمنمهتالاعفنا
كلذنأل،هلاقامةيفرحدصقحيسملانأةلاحتساهنقيت
ديىلعراصتنالاوةاجنلايفهريغءاجروهئاجرلكيشالي
نأىبأحيسملانأ٨:٣٣رميفليقاممرهظيو.حيسملا
.سرطبعمدرفني

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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ًةميظعًةأرجكلذناكو،هعنميوهعدرييأ:هرهتني
فرتعاًاديسرهتنيفيكو؟هملعمذيملتلاخبويفيكف،هنم
»يحلاهللانبا«هنأ

لٱَف«٢٣
ْ
طُبِلَلاَقَوَتَفَت

ْ
.ُناَطْيَشاَييِّـنَعْبَهْذٱ«:َسُر

»ِساَّـنلِلاَمِبْنِكٰلِِهللااَمِبُّمَتَْهتَالَكَّـنَأل،ِيلٌةَرَثْعَمَتْنَأ

رهظيلهبظفلتينأحيسملانكميخيبوتدشأاذه
.هلواطتوهأطخسرطبل

هلاقامنيعتاملكلاهذه:ناطيشايينعبهذا
)٤:١٠تمو٤:٨ول(ةيربلايفهبرجنيحسيلبإلحيسملا
نأو،حصنلااذهلهتيهاركوسرطبحصنضفرنمضتتيهو
هداهتجابلمعلايفهكيرشهنأو،برجملاسيلبإلثمسرطب
ىلإىتأوءامسلاكرتهلجأليذلادصقلانعهعجرينأ
نينسلايفةينلعلاهتمدخلكتناكيذلاو،ضرألاهذه
له:سرطبللاقحيسملانأكف.هلًادادعتساةيضاملاثالثلا
يذيمالتنمًادحاومدختساولوألابرجملانآلاَّـيلإعجر
.مواقملايمصخايينعدعبأ؟ينبرجيل

.تابجاولامامتإنمينعنمييأ:يلةرثعم

سرطبلحيسملارهظأو.يلابتوأثرتكتاليأ:متهتال
.همثإوهطلغتاملكلاهذهب

انهدارملاو،هتاياغوهراكفأوهللادصاقمبيأ:هللاامب
صالخلةطساوهتوموحيسملامالآلعجينأهللادصق
ىتحسانلامهوتامكًايضرأحيسملاتوكلمسيلف.رشبلا
هبسحامف.سانلاسيياقمبساقُيالوهو،نيحلاكاذ
ىلعيقيقحلاهللاراصتناةقيقحلابناكبيلصلاراحدناموقلا
.ةيملاعلاةرطيسلاوكلملاناجلوصبالةيدتفملاةبحملاب،ةيطخلا

،هنودصقيوهنوعقوتيوسانلاهيهتشييأ:سانللامب
صتخياممكلذريغىلإيملاعلاحبرلاويويندلافرشلاك
ةجيتنسرطبطلغناكو.دوهيلاعقوتامكةيضرألاكلامملاب
هقحيهلإلالدعلاءافيإوهو،بيلصلارسهكاردإمدع
.كلذبنينمؤمللةيدبألاةايحلاليصحتو،حيسملاتومب
اننكل«لوسرلالاقامكنيينانويلاودوهيلاطلغكهطلغناكف
»ةلاهجنيينانويللوةرثعدوهيللًابولصمحيسملابزركننحن
)١:٢٣وك١(

َِيتْأَيْنَأٌدَحَأَداَرَأْنِإ«:ِهِذيِمَالَتِلُعوُسَيَلاَقٍذِئَنيِح«٢٤
لَفيِئاَرَو

ْ
»يِنْعَبْتَيَوُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَنْرِكْنُي

اماونقيتينأمهيلعبجيهنأانههذيمالتحيسملاأبنأ
كلذقوفمهيلعبجيهنأو،همالآرمأنمركُذاممهوبرغتسا
عمدسجلاءاضعأكًاضيأمهاوملأتينأنيدعتسماونوكينأ
.سأرلا

ءانثتساالبيأ:دحأدارأنإ

.يتطساوبصلخيليلًاذيملتينعبتييأ:يئارويتأي

ةياغلاهنمأوهتذلوهتحارربتعياليأ:هسفنركنيلف
،تاوهشلالازتعادرجمبنوكيالسفنلاراكنإو.ىمظعلا
ةراشإالو.ةلماكلاهللاةمدخنمهعنميءيشلككرتبلب

املامتحاىلإامنإ،يرايتخالادسجلابيذعتىلإكلذيف
.تابجاولابمايقلاقيرطيفثدحيوهللاهبرمأي

مهيلعموكحملانأىلعينبمزاجماذه:هبيلصلمحي
ناكاملو.نوبلصيثيحىلإمهنابلصنولمحياوناكبلصلاب
ملألاوميظعلاراعلانمهيفاملتوملاعاونأرشأبلصلا
ملألاو،راعلادشأبميلستلاىلإبيلصلالمحريعُتسا،ديدشلا
.ربصلاوعضاوتلاب

يتريسوأيميلعتيفالءيشلكيفيأ:ينعبتي
ينإ:لاقهنأكف.ًاضيأتوملاوبئاصملالامتحايفلب،طقف

ىلإولوينوعبتتنأنيدعتسماونوكفةثجلجلاىلإدعاص
راكنإبالإًايحيسمناسنإلانوكينأنكميالف.كانه
.بيلصلالمحوتاذلا

لَُخيْنَأَداَرَأْنَمَّـنِإَف«٢٥
ِّـ

ُكِلُْهيْنَمَو،اَهُكِلُْهيُهَسْفَنَص
»اَهُِدَجيِيلْجَأْنِمُهَسْفَن
.١٢:١١ؤرو١٢:٢٥ويو١٧:٣٣ول

تمرظنا(هلحميفحُرشوًالبقلوقلااذهحيسملاررك
انلحتفيحيسملالجألتومننأاندادعتساف.)١٠:٣٩
لخيلحيسملاركنينمف.ةيدبألاةايحلاباوبأ

ِّـ
هتايحص

لجألةراسخلاو.ةيوامسلاةايحلاءاجرعِّـيضيةيضرألا
راعلابو،ةايحلاهلجألتوملابو)٣:٧،٨تم(حبرحيسملا
.ليلكإلابيلصلابو،دجملا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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لٱَحِبَرْوَلُناَسْنِإلٱُعِفَتْنَياَذاَمُهَّـنَأل«٢٦
ْ

َِرسَخَوُهَّـلُكََملاَع
»ِهِسْفَنْنَعًءاَدِفُناَسْنِإلٱيِطْعُياَذاَمْوَأ؟ُهَسْفَن
١٢:٢٠ول

نيتنثالايأف،ةايحلانازيماتفكامهالكةراسخلاوحبرلا
.هللاقحبسحبةراسخمأرهاظلابسحةراسخ؟حجرن
ذخآلاسيلأ؟ًاحباريطعملاناكىتمو؟وهعونيأ،حبرلاو
هعابتانيديفوحيسملاةعيرشيفحبرلاسيل!ال؟حبارلاوه
.حيسملاحبرألةيافنهتبسحءيشلك.نييقيقحلا

سانلاهيلعحلطصاامبتايحورلانعانهحيسملاَّـربع
رهظنإو،ًايقيقحًاحبروهسيلهمالكيفحبرلاف،ةراجتلايف
.ةراسختسيلهيفةراسخلاو،كلذك

نألناسنإلالاؤسلااذهبحيسملاهبن:؟عفتنياذام
ةيحورلارومألايفلبقتسملايفرظنلاوةمكحلالمعتسي
.ةيراجتلارومألايفكلذلاهلمعتسيامك،عفنلل

وأهيلعلصحينأناسنإلانكمياملكيأ:هلكملاعلا
وأةبتروأىنغوأفرشوأةذلنمضرألاهذهيفهعقوتي
نمًادحأنأليحتسيهنأحضاولانمو.ةسائروأراهتشا
نكيملكلذناكمإضرُفولنكل.هلكملاعلاحبريسانلا
.سفنلاةراسخىلإةبسنلابًائيش

ىلعف،ةايحلاانهسفنلابدارملاضعبلانظ:هسفنرسخ
هلامنمعفتنياذامفناسنإلاتامنإ:ىنعملانوكياذه
رسخيهنأل،هعمكلذنمًائيشذخأيالهنإ؟هتطلسوهفرشو
نورخآلانظو..ملاعلااذهنمهبسكاملكهتايحةراسخب
،دسجلاةايحالةدلاخلاحورلاةايحانهسفنلابدوصقملانإ
اهايإهللاكرتسفنلانارسخىنعمنوكيكلذىلعف
حارفأةراسخنمضتيوهو،اهيلعيدبألاتوملاهطيلستو
نإف،ناحيحصنانثالاو.منهجباذعةاساقمو،ءامسلا
كالهًامتحهعبتيحيسملاءاجرالبًادسجئطاخلاتوم
.يدبألاسفنلا

ايندلاهتايحرسخييذلانإقباسلاددعلاىضتقمبف
ىضتقمبو.اهنعًاضوعاهنملضفأةايححبرينأهنكمي
.دبألاىلإكلهيةيدبألاةايحلارسخييذلانإددعلااذه
وهاذهو.ةراسخلاهذهنمًالدبحبرنوكينألاحملانمف
.حيسملالاؤسلباوجلا

مالآلانمهقحليامعمحيسمللذملتتلانأكلذةجيتنو
عمجنو.ملاعلاتاذللكبيتقولاعتمتلانمٌريخرئاسخلاو
ءزجيأ،سفنناسنإلكلهنأ)١(.اياضقسمخيفركذام
رسخينأنكميهنأ)٢(.هنعهللاهبساحينأدباليقالخأ
سفنلاتدقُفنإ)٣(.رطخلاةياغيفاذهو،هسفنناسنإلا
.اهصالخلًاقيرطدعأهللانأل،هدحوناسنإلاىلعموللاف
تدقُفنإهنإ)٥(.هلكملاعلانمنمثأةدحاوًاسفننإ)٤(
ةراسخلاكلتنعضوعالف،دبألاىلإتعاضةرمسفنلا
.منهجيفءادفالذإ

.ضوعلاوألدبلاىنعمبانهءادفلا:هسفننعًءادف
نوكينأحلصيملاعلايفءيشالفةدودحمريغسفنلاةميقو
لعجيلحيسملاهلذباماهتميقةمظعنيبيو.اهنعًءادف
حيسملاءادفكرتبهسفنناسنإلارسخنإف.ًانكمماهءادف
.هلرخآًءادفدجينيأفملاعلايفةبغر

يفِيتْأَيَفْوَسِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإَف«٢٧ َعَمِهيِبَأِدَْجمِ
»ِهِلَمَعَبَسَحٍدِحاَوَّـلُكيِزاَُجيٍذِئَنيِحَو،ِهِتَكِئَالَم
يأو١٤هيو٢٦:٦٤و٢٥:٣١تمو١٤:٥كزو٧:١٠اد

:ورو٣٢:١٩و١٧:١٠رإو٢٤:١٢مأو٦٢:١٢زمو٣٤:١١
.٣:٨وك١و٦

حيسملاراذنإوهو،اقولوسقرمهركذًائيشانهىتمكرت
يفهلثمركذهنألانههايإهكرتلعلو.هبنوحتسينيذلل
.)١٠:٣٣تم(رخآعضوم

.ةنونيدلليناثلاهئيجمىلإكلذبحيسملاراشأ:يتأيفوس
هئيجم)١(:ٍناعمةثالثبليجنإلايفًةيناثحيسملاءيجمدروو
بارخلهئيجم)٢(.)١٤:٣٢وي(نمؤملكتومدنع
دوصقملاوهو،ملاعلانيديلهئيجم)٣(.)٢٠:٢٢وي(ميلشروأ
.انه

يفًاريخأيتأيدبعةروصيفٍذئنيحناكيذلا:دجميف
اذهنأل،هدجمنورظتنيمهوذيمالتلائطخيملأف.دجممظعأ
.ملأتينأدعبلبقتسملايفهنمدبال

بآلادجميفلب،طقفنبالادجميفسيليأ:هيبأ
هنأىلإريشي»هيبأدجميفيتأيناسنإلانبانإ«هلوقف.ًاضيأ
هنأبفرتعينأيحتسيالو،ءامسلايفناسنإلانبالازيال
مهتوسانيفرشبلاكراشامكهنإف.هبنمؤملكلخأ
.هدجميفمهكراشي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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٢٥:٣١و١٣:٤١تم(نييوامسلاهعابتأيأ:هتكئالم
.)١٤هيو١:٧ست٢و

ًاكلميتأيلب،ًالوأىتأامكملأتيلٍذئنيحيتأيال:يزاجي
نأبهعماوملأتنيذلايزاجيورارشألابقاعيوراربألاتبثي
يفمهباوثراربألاعقوتينأنسحيالف.هدجمءاكرشمهلعجي
ًةيناثحيسملاءيجمدنعالإهلاونباودعويملمهنألملاعلااذه
.)٤:٨يت٢(

حلٱ«٢٨
ْ

لٱَنِمَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ْ

َنوُقوُذَيَالًامْوَقاَنُهٰهِماَيِق
ملٱ
يفًايِتآِناَسْنِإلٱَنْبٱاُوَرَيىَّـتَحَتْوَْ »ِهِتوُكَلَمِ

.١٠:٢٣تم

الو.ةرمتسمةيجيردتةروصبوهتوكلملااذهنايتإ
،هتمايقدعبهتوكلمنماوققحتدقحيسملاذيمالتنأكش
بولقيفتوكلملااذهمتينأىلإهنمنوققحتينولازيالو
.مهلامعأومهريسوسانلا

.رشعينثالاهذيمالتعمعمجلايأ:انههمايقلا

ىلعمتُحرمبارشسأكبتوملاهَّـبش:توملانوقوذي
ئبنييتلاةثداحلانأديفيلوقلااذهو.هبرشينأناسنإلا
.ةايحلايفنيرضاحلاضعبوثدحتاهب

هلوقك،يكلملاهئاهبوهتمظعيفيأ:هتوكلميفًايتآ
:٩ول(»هللاتوكلماوري«هلوقو)٩:١رم(»ةوقبىتأ«

ًةلدأنيرضاحلاضعبةايحءانثأرِهظُيهنأدوصقملاف.)٢٧
هسفنحيسملاوءايبنألاهبأبنأيذلاتوكلملانأىلعةعطاق
.ضرألاىلعسسأتدق

ّيلجتةثداحهنأ)١(.ءارآةثالثنايتإلااذهرمأيفو
يلجتلااذهناكو.مايأةتسبكلذدعبتثدحيتلا،حيسملا
.هتقويفرهظيسيذلادجملاناعملوًةيناثهئيجمنوبرع
يلجتلاىلإريشيوهوسرطبلوقيأرلااذهقفاويو
»هتمظعنينياعم..هئيجموحيسملاعوسيانبرةوقبمكانفَّـرع«
نيسمخلامويسدقلاحورلالولح)٢(.)١:١٦طب٢(
ةسينكلاسيسأتو،حيسملابيدوهيفالآةثالثناميإو
هلكاذهو.كلذرثأىلعليجنإلاحاجنوٍذئتقوةيحيسملا
حيسملانأو،ىتأدقديدجلاتوكلملانأىلعةحضاوةلالد
ميلشروأبارخ)٣(.بولقلاىلعيحورلاهكلُمسرامدق
ناكبارخلانإف،ةنسنيعبرأوحنباذهدعبثدحيذلا

مويلايفهئيجمىلإًازمرويوسوملاماظنلابقلعتياملكةياهن
.ملاعلابارخلريخألا

نمةثالثنأل،ةحيحصةثالثلاءارآلاهذهنأدقتعنو
اودهاشًادحاوادعاممهلكو،يلجتلااودهاشلسرلا

ىلعمهنمدحاوو.ليجنإلاحاجنونيسمخلامويثداوح
بارخدعبشاع)بوبحملاذيملتلاانحويوه(لقألا
امورونانويلادالبوايسآيفليجنإلاراشتنادهاشوميلشروأ
.تقولاكلذيفةفورعملاةنوكسملارثكأو

رشععباسلاحاحصألا

طُبُعوُسَيَذَخَأٍماَّـيَأِةَّـتِسَدْعَبَو«١
ْ

اَّـنَحوُيَوَبوُقْعَيَوَسُر
هبَدِعَصَوُهاَخَأ »َنيِدِرَفْنُمٍلاَعٍلَبَجَىلِإِْمِ

ولو٥:٣٧رمو٢٦:٣٧تموخلا٩:٢٨ولوخلا٩:٢رم
.٨٩:١٢زمو٨:٥١

نعاقولَّـربعو،هتومبحيسملاءابنإنميأ:مايأةتسدعب
،ةتسلامايألاقوفبسحهلعلف»مايأةينامثوحنب«ةدملاهذه
نيذهنيبناكىتمهركذامف.يلجتلامويوءابنإلاموي
.قيقدتلادصقيملهنأريشي»وحن«اقوللوقو.نيمويلا
.ساينابيأ،ةيرصيقيحاونيفمايألاكلتحيسملافرصو

ةثالثلاءالؤهحيسملاراتخا:انحويوبوقعيوسرطب
سريايةنباةماقإيفمهراتخاامك،يلجتلاتقوهعماونوكيل
تابثإلًايفاكناكةثالثمهنألو)٢٦:٣٧رم(توملانم
.)١٠:٢٨بعو١٧:٦ثت(ًاعرشةداهشلا

نكل،ةرصانلابرقروباتلبجضعبلاهنظ:ٍلاعٍلبج
ةنيصحةعلقٍذئنيحتناكهتمقنألباوصلانعديعبكلذ
.هخيراتيفسوفيسويلاقامىلعنامورلاركاسعاهلغشت
لبجنمةيبونجلاسوؤرلادحأوهلبجلاكلذنأحجرألاو
هحوفسضعبيفناكحيسملانأل،خيشلالبجيأ،نومرح
بهذف.)٩:٣٠،٣٣رمو١٦:١٣تم(هدعبويلجتلالبق
.)٩:٢٨ول(يلصيللبجلاكلذىلإعوسي

درفنينأداتعادقف،ًاليلىلجتحيسملانأحجرألاو
:٢٢و٢١:٣٧و٦:١٢ولو١٤:٢٣،٢٤تم(ًاليلةالصلل

ول(مونلابنيلقثميلجتلاتقواوناكذيمالتلانأليلدب)٣٩

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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.)٩:٣٧ول(يلاتلامويلايفالإلبجلانماولزنيملو.)9:32

،ِسْمَّـشلٱَكُهُهْجَوَءاَضَأَو،ْمُهَماَّـدُقُهُتَئْيَهَْتَّـريَغَتَو«٢
»ِروُّنلٱَكَءاَضْيَبُهُباَيِثْتَراَصَو

يذلادجملانمءيشبٍذئتقورهظامبر:هتئيهتريغت
:١ؤر(ايؤرلايفانحويلرهظيذلاوءامسلايفنآلاهتوسانل

وي(رهظيفوسيذلاحيسملادجملةمدقماذهناكو)١٧-١٢
حيسملادجمناكو.)٣:١٨وك٢و١٧:٥،٢٤و١٢:١٦،٢٣
باجحلاعفترايلجتلادنعف،ًاعاضتاهتوسانبرتتسييلصألا
:٩ول(يلصيوهويلجتلاثدحو.يلزألاهدجمرهظفًاتقو
هتيدومعمتقوهلةيوامسلاةداهشلاتناككلذكو.)٢٩
طب٢(ةيناثلاهتلاسريفيلجتلاأبنسرطبركذو.)٣:٢١ول(
تَّـبثدقو.)١:١٤وي(هتراشبيفانحويهركذو)١٨-١:١٦
نأل،يحلاهللانباحيسملاوههنأبلسرلارارقإيلجتلاكلذ
كلذدنعمهلترهظملاعلارونوربلاسمشةعشأضعب
.)١:٣بع(

هبايثتراص«كلذيفسقرملاق:خلا..ههجوءاضأ
ههجوةئيهتراص«اقوللاقو.)٩:٣رم(»جلثلاكعملت
هدجمٍذئنيحغزب)٩:٢٩ول(»ًاعمالًاضيبمهسابلوةريغتم
.هبهبايثترثأتىتحيلزألا

َهلاَرَهَظْدَقاَّـيِليِإَوىَسوُماَذِإَو«٣
ُ

»ُهَعَمِناَمَّـلَكَتَيْم
٢:١١لم٢و١٩:١٠،١٤لم١و١:١٧ويو٣٤:٥،٦ثت
.٩:٣١ولو

امهفرعفيكانهمالكلانمرهظيمل:ايليإوىسوم
.همسابامهنمًالكبطاخحيسملانألمتحملاو،ذيمالتلا
هنفدووبنلبجىلعةنس١٢٠٠وحنبكلذلبقتامىسومف
كلذلبقتومالبايليإلقتناو)٣٤:٦ثت(كانههللا
.)٢:١١لم٢(ةنس٩٣٠وحنب

هسبلدقنوكينألمتحيهيفىسومرهظيذلادسجلاو
اهيفترهظيتلاداسجألاكدسجةروصهنأوأ،ًايتقو
هماقأيقيقحلاهدسجهلعلوأ،ءابآلاءاسؤرمايأيفةكئالملا
يفرهظفايليإامأو.دبألاىلإهلىقبيلةماعلاةمايقلالبقهللا

.)٩:٣١ول(تميملهنألًادجممهنيعهدسج

ليئومصال،نالجرلاناذهرهظينأةقايللانمناكو
ناكىسومنأل،لاينادالوءايعشإالوعشيلأالودوادالو
أبنتو.ءايبنألانعًابئانناكايليإو،ةيزمرلاةعيرشلانعًابئان
لاوزلبقيتأيايليإنأبكلذلبقةنس٤٠٠وحنبيخالم
ةوبنلاهذهتمتف،ديدجلاماظنلايفعورشلاوقيتعلاماظنلا
روهظيفًاضيأتمتاهنألمتحيو.نادمعملاانحويءيجمب
حيسملانمًالكنأةظحالملاقحتسياممو.ةقيقحايليإ
١:١٣تم(ةليلنيعبرأوًاموينيعبرأماصايليإوىسومو
.)١٩:٨لم١و٢٤:١٨رخو

ىسوميصخشيفحيسمللادجسءايبنألاوةعيرشلاف
تهتناامهتفيظونأافرتعاو،هاوعدةحصبادهشو،ايليإو
.هنايتإلبقهبادهشو،هيلإاراشأيذلاميظعلاملعملانايتإب
دقيتلاةلاكولاحيسملايمدقدنعٍذئنيحاعضوامهنأكو
،ةيقالخألاةعيرشلامّظعيهبيلصنأىلعًءانب،اهايلوت
املكغلبيو،تاوبنلالكممتيو،ةيزمرلاةعيرشلالمكيو
.هتياغميدقلاماظنلايف

ناكيذلاهجورخ«ملكتلااذهعضومو:هعمناملكتي
كلذناكذإو.٩:٣١ول(»ميلشروأيفهلمكينأًاعمزم
الورضاحلاهدجمالوهميلعتالوهتازجعمال،هتومعوضوملا

اهنعملكتييتلاعيضاوملامهأهتومنأحضتا،لبقتسملاهدجم
ريشتاهلكةعيرشلاحئابذتناكو.ءامسلايفوأضرألايف
وأتقويأنيثحاب«هبمهلكءايبنألاأبنأو،توملاكلذىلإ
ذإ،مهيفيذلاحيسملاحورهيلعلديناكيذلاتقولاام
طب١(»اهدعبيتلاداجمألاوحيسملليتلامالآلابدهشفقبس
حيسملامالآنمدبالهنأبامَّـلسايليإوىسومف.)١:١١
:١٦تمسرطبهبرثعاموهو(.هتوكلمسيسأتلهتومو
ىسومثيدحتقوضعبءانثأًاماينذيمالتلاناكو.)٢٢
.)٩:٣٢ول(حيسملاعمايليإو

طُبَلَعَجَف«٤
ْ

َنوُكَنْنَأٌدِّـيَج،ُّبَراَي«:َعوُسَيِلُلوُقَيُسُر
،ٌةَدِحاَوَكَل.َّـلاَظَمَثَالَثاَنُهْعَنْصَنَتْئِشْنِإَف!اَنُهٰه
ِملَو
ُ
»ٌةَدِحاَواَّـيِليِإلَوٌةَدِحاَوىَسو

.أدبوعرشيأ:لعج

،مالكلانمبوقعيوانحويةبهرلاتعنم:لوقيسرطب
٢٠:٥،٦وي(ملكتيهتداعكعرسأف،سرطبعنمتملاهنكلو
:٩ول(حيسملاناقرافيسايليإوىسومنأىأرهنأل)٢١:٧و

.باهذلانعامهقيعينأدارأسرطبنأكف.)٣٣

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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لبجلاىلعءاقبلانأسرطبلرهظ:انههنوكننأديج
بعتللضرعتلاوسانلانيبةايحلانمريخنيقيفرلاعم
هنأىلعليلداذهو.هبحيسملاأبنأيذلاتوملاوةناهإلاو
هروعشعم،اهلاوزهيلعبعصو،لاحلاكلتبًارورسمناك
!لبجسأرىلعًاعيمجاوناكمهنأب

ماركإيفبغرهنأىلعلدياذه:لاظمثالثعنصن
:٣٣كت(رجشلاناصغأنملاظملاعنصُتو.لعفلابهديس
)٤:٥نوي(رحلايقتيلاهنمةدحاونانويعنصو.)١٧
.)٢٣:٤٢ال(لاظملاديعيفليئارسإونبعنصكلذكو
سرطبنإسقرملاقو.ةحارلاوةياقولالاظملانمضرغلاو
اوناكذإ،هبملكتياممهملعينكيملهنأل«اذهلاق
امملعيالوهو«سرطبنعاقوللاقو)٩:٦رم(»نيبعترم
نملمأتالبملكتسرطبنأرهظيف.)٩:٣٣ول(»لوقي
ةماقإلانوضريالءامسلاناكسنإف،هلهجوهفوخوهبجعت

لاظملاىلإنوجاتحيالمهنإفاوضرنإىتحو.ضرألايف
ىسومىلإذيمالتلاثدحتيملو.ةيرشبلايديألابةعونصملا
.ذيمالتلاىلإاتفتليملامهنأامك،ايليإو

نيسيدقلاضعبوحيسملاعمءاقبلانأسرطبلرهظدقل
ًانسحرهظيىلوألابف،نسحٌرمألبجلاةمقىلعنيدجمملا
نيسيدقلاتاعامجلكوحيسملاعمفقينأنمؤملكل
قحالهنأىلع.ةيوامسلانويهصلبجىلعةكئالملاو
ةوعدعقوتينأهيلعلب،كلذبزوفلاتقوراتخينأناسنإلل

.»ًادعاصمله«هلوقبهديس

َنِمٌتْوَصَو،ْمُهْتَلَّـلَظٌةَرِّـيَنٌةَباَحَساَذِإُمَّـلَكَتَيَوُهاَميِفَو«٥
حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه«:ًالِئاَقِةَباَحَّـسلٱ

ْ
ُهَل.ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

»اوُعَمْسٱ
،٣:٢٢عأو١٩-١٨:١٥ثتوو٤٢:١شإو١:١٧،١٨طب٢

٢٣.

:٦يت١و٩٧:٢زم(يهلإلاروضحلاةمالع:ةرينةباحس
)١٩:١شإو١٠٤:٣زم(هللاةبكرمًانايحأتيمُسو.)١٦
ةباحسلاهذهترهظو.برلادجموأدجملاًاضيأتيمُسو
داقيتلايهو)٣:٢رخ(ةبهتلملاةقيلعلايفىسوملةرينملا
يتلايهو)١٣:٢١،٢٢رخ(ةيربلايفليئارسإينباهبهللا
رخ(هللاملكيلىسومدعصامدنعانيسلبجىلعترقتسا

دنععامتجالاةميختألميتلايهو)٢٤:١٦و١٨و١٩:٩
هنيشدتدنعلكيهلاتألمو)٤٠:٣٤،٣٥رخ(اهمامتإ
ةدالودنعمحلتيبةاعرلترهظيتلايهو)٨:١٠لم١(

هدوعصدنعحيسملاتلبقتسايتلايهو)٢:٩ول(حيسملا
تم(يناثلاهئيجمدنعحيسملابطيحتسيتلايهو)١:٩عأ(

.)١٤:١٤و١:٧ؤرو٢١:٢٧ولو٢٦:٦٤و٢٤:٣٠

.)٩:٣٤ول(ايليإوىسوموحيسملاتللظيأ:مهتللظ

تارمثالثنمةرمهذهف.بآلاهللاتوصوه:ٌتوص
يفنايرخألاناترملاو.عومسمتوصبنباللبآلاهللادهش
.١٢:٢٨ويو٣:١٧تم

،هنباعوسينأببآلانمةداهشهذه:بيبحلاينبا
هاوعددوهيلاركنأامدنعبآلااهمدقو.حيسملاوههنأو
دنعاهنيعةداهشلاهذهىدأو،هولتقينأىلعاومزعو
نأحضوأ»ينبا«هلوقبو)٣:١٧تم(عوسيةيدومعم
امهنإفايليإوىسومهقحتسيامممظعأًاماركإقحتسمحيسملا

.هامداخ

ةمدخيضربآلانأىلعحضاوليلداذه:ترُرسهب
ًايضارناكو،رشبلاصالخلضرألاىلعاهمدقيتلاحيسملا
.ةحيبذهسفنميدقتىلإونديوهوةصاخوماودلاىلعاهب

عنصينأسرطبىأر.هميلاعتاولبقايأ:اوعمساهل
نيذهىواسهنأكف،ايليإوىسوموعوسيل:لاظمثالث
ءاقبكعفانضرألايفميلعتللامهءاقبنأكو،حيسملابنيدبعلا
اليأ،ايليإوىسوملال»اوعمساهل«هللالاقف.حيسملا
النأىلوألابف.امهلمكأيذلاكاذللب،ءايبنأللوةعيرشلل
هنأل.نييسيرفلاوةبتكلاميلاعتوخويشلاديلاقتلاوعمسي
،١:١بع(هتاذبآلاانلنلعيناسنإلانباتاملكةطساوب
اوعمساهلف)٢٤:٣٥تم(دبألاىلإلوزتالهتاملكو)٢
لكليوامسلاتوصلاكلذف.هوعيطتوهوبحتلوهباونمؤتل
لضفأحيسملالازيالو،طقفلسرللالنمزلكيفسانلا
،هتفيظووهماقموهتعيبطبمهقوفيهنألنيملعملالكنم
ةعافشنمماودلاىلعةيلعافرثكأةاطخلايفهتعافشو
حالصإلاو.ةيربلايفمهعمناكمويليئارسإينبيفىسوم
هأشنأيذلاحالصإلانمىقبأومظعأحيسملاهأشنأيذلا
.ايليإ

اوُفاَخَوْمِهِهوُجُوَىلَعاوُطَقَسُذيِمَالَّـتلٱَعِمَساَّـَملَو«٦
»ًاّدِج

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا

١٨٢
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مهتبهرتأدب.بآلاتوصاوعمس:ذيمالتلاعمسامل
تدازو)٩:٣٤ول(هيقيفروحيسملاةباحسلاتللظامدنع
لكيهلايفةنهكلاناكاذكهو.هللاتوصاوعمسامدنع
.)٨:١١لم١(هللاروضحةمالعروهظدنعنوبهري

٨:١٨اد(ةبيهلاوفوخلانم:مههوجوىلعاوطقس
دحأالنأدوهيلاءامدقدقتعادقف.)١٠:١٠،١٨و٩:٢١و
:٦شإو١٣:٢٢ضقو٢٠:١٠رخ(ايحيوهللاىرينأردقي
٥(.

»اوُفاََختَالَواوُموُق«:َلاَقَوْمُهَسََملَوُعوُسَيَءاَجَف«٧
٩:٢١و٨:١٨اد

يفمهنأبمهنئمطيلكلذاذهلعف:مهسملوعوسيءاجف
-٦:٥شإيفءاجاملثماذهو.حاورألاملاعالسحلاملاع
هتاملكوحيسملاةسملف١:١٧ؤرو١٠:٩،١٠ادو٧
:١٤تم(رحبلاىلعٍشاموهوهتوصمهعجشامكمهتعجش
٢٧(.

.مههوجوىلعنيطقاساوناكمهنأل:اوموق

»ُهَدْحَوَعوُسَيَّـالِإًادَحَأاْوَرَيَْملَوْمُهَنُيْعَأاوُعَفَرَف«٨

اونأمطانأدعبكلذوقوفىلإاورظنيأ:مهنيعأاوعفر
.هتوصوحيسملاةسملنم

كلذةياهنتناكو.ايليإوىسوماوريمليأ:ًادحأاوريمل
ىسومىراوتةباحسلاتعفترااملف.هئدبلثمةأجفدهشملا
.مهنويعنعايليإو

نآلاهيلإجاتحناملكهدحوهيفنإف:هدحوعوسي
.)١٣:٨بع(رييغتالبًامئادانعمىقبيوهو،دبألاىلإو
ةلظمىلإجاتحينممقبيملو،ايليإوىسومنايوامسلابهذ
انريغبولقيفوانبولقيفلاظمهلعنصنلف،عوسيىوس
.ةيحلكايهانلكنوكنفمهايإانميلعتب

ناميإتيبثت)١(:ٌعبرأيلجتلاكلذتاياغنمتناكو
هدادعإو،هلبآلاةداهشو،هدُّجمتبحيسملاهنأبهذيمالت
نمةيآكلذبمهارأف.هبلصتقومهناميإناحتمالمهايإ
..)١٢:٣٩تم(نييسيرفلاوةبتكللاهيرينأىبأءامسلا

)٢(.)١:١٧،١٨طب٢(هيفدهشملاكلذريثأتبسرطبأبنأو
ًاناسنإناكهنإف.همالآلامتحالًادادعتساهسفنعوسيةيزعت
.)٢٢:٤٣ول(ةيزعتىلإهتيناسنإيفجاتحاوًاهلإناكامك
نيبيأ،ديدجلاوميدقلانيدهعلانيبماتلاقافتالانايب)٣(
نأىلعناهربلا)٤(.حيسملاميلعتوءايبنألاوةعيرشلاميلعت
ةمظعنالعإو،ربخلااذهأرقينملكلحيسملاوهعوسي
.يناثلاءيجملايفهدجم

باتكلاميلعتتوبث)١(:دئاوفسمخكلذنمجتنتسنو
نييحورلاايليإوىسومروهظنأل،ةماعلاةمايقلانأشيف
يفثدحييذلارييغتلانمباتكلاهبدعوامةحصًايدسج
.ريخألامويلايفتوملانمنوموقينيذلاو،ءايحألاداسجأ
يناثلامسقلالاثمو،تميملهنألايليإلوألامسقلالاثمو
اذهنعاوباغنيذلانينمؤملانإ)٢(.تامهنألىسوم
.تابسلالاحيفال،ظقيتلاونادجولايفنولازيالملاعلا
)٣(.ةيحورلاىوقلالكمهلويولعلاملاعلايفءايحأمهف
،ضرألاىلعاوناكامكمهريغنعمهرظنمبنوزاتميمهنإ
يفًاضعبمهضعبفرعيبرلايفتاومألانأققحتناذهبو
نونتعينولازيالءامسلايفنيسيدقلانإ)٤(.ءامسلا
ةئيهنمانفيرعت)٥(.ضرألاىلعءادفلالمعمدقتب
ةيحورلانينمؤملاداسجأةئيهنوكتاذاميلجتلادنعحيسملا
..يناحورمسجويناويحدسجدجوي«هنألةمايقلاموي
»يوامسلاةروصًاضيأسبلنسيبارتلاةروصانسبلامكو
انعضاوتدسجلكشِّـريغيس«حيسملانأو)١٥:٤٤،٤٩وك١(
.)٣:٢١يف(»هدجمدسجةروصىلعنوكيل

جلٱَنِمَنوُلِزاَنْمُهاَميِفَو«٩
ْ

َال«:ًالِئاَقُعوُسَيْمُهاَصْوَأِلََب
»ِتاَوْمَألٱَنِمِناَسْنِإلٱُنْبٱَموُقَيىَّـتَحْمُتْيَأَراَمِبًادَحَأاوُمِلْعُت

.٨:٥٦ولو٩:٩و٨:٣٠رمو١٦:٢٠تم

.)٩:٣٧ول(دغلاحابصيفكلذناك:نولزان

ناميإتيبثتيلجتلانمفدهلاناك:ًادحأاوملعتال
كلذبًادوهشاونوكيلمهدادعإو،حيسملاوهعوسينأبلسرلا
كلذنالعإتقونإف،ةديجملاهلامعأنمهريغودهشملا
مهقَّـدصاماهمويهونلعأولو.ىتأدقنكيملسانلارئاسل
كلذقفوداتعملاحيسملارظنميفءيشنكيملهنأل،سانلا
نييسيرفلاوةبتكلاءزهةدايزهنالعإةجيتننوكتف،أبنلا
نأيفمهماهوأتدازضعبلاهقَّـدصنإو.مهتمواقمو
.ينمزحيسملاتوكلم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا

١٨٣
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نرتقينأحيسملادارأ.ىتوملانيبنميأ:تاومألانم
ملمهنأكلذىلعسقرمدازو.هتمايقنالعإبهيلجتبنالعإلا
كلذلبقمهربخأهنأعم)٩:١٠رم(ةمايقلابهدارماومهفي

.)١٢:٤٠تم(هتومنممايأةثالثدعبموقيهنأبًاحيرص

لٱُلوُقَياَذاَمِلَف«:ُهُذيِمَالَتُهَلَأَسَو«١٠
ْ

يِغَبْنَياَّـيِليِإَّـنِإُةَبَتَك
»؟ًالَّـوَأَِيتْأَيْنَأ

.١:٢١،٢٥ويوخلا٩:١١رمو١١:١٤تمو٤:٥لم

يذلادعولاذيمالتلارَّـكذتيلجتلالبجىلعايليإرهظامل
لبقرهظيايليإنإلوقييذلاو)٤:٥(يخالمةوبنيفءاج
.ًايفرحكلذمتينأنوعقوتيدوهيلاناكو،حيسملاءيجم
روهظناكنإو،ًايقيقحدوهيلاعُّقوتناكنإاوفرعيلهولأسف
ايليإنإف،هبدوعوملاهئيجموهيلجتلالبجىلعمهتثالثلايليإ
وهيلجتلايفهروهظنأَّـحصنإف.ًالوأيتأينأيغبنيناك
ءيجمدعبهنألًةشهدوةريحمهدازهبئبنُأيذلاروهظلا
.هلبقالحيسملا

»ٍْءَيشَّـلُكُّدُرَيَوًالَّـوَأِيتْأَياَّـيِليِإَّـنِإ«:ُعوُسَيَباَجَأَف«١١
١٤-٣:٣و١:١٦،١٧ولو٤:٦لم

حيحصنييسيرفلاوةبتكلالوقنأيأ:ًالوأيتأيايليإ
.يتأيسامك،ةهجنم

ىلإاهداشرإبةيدوهيلاةمألاحلصييأ:ءيشلكدري
هتوكلموحيسملاةقيقحيفةدسافلاءارآلاحالصإوةبوتلا
.)٣تم(

ْلَب،ُهوُفِرْعَيَْملَوَءاَجْدَقاَّـيِليِإَّـنِإْمُكَلُلوُقَأيِّـنِكٰلَو«١٢
َُّـملَأَتَيَفْوَسًاضْيَأِناَسْنِإلٱُنْبٱَكِلٰذَك.اوُداَرَأاَمَّـلُكِهِباوُلِمَع
»ْمُهْنِم
.١٦:٢١تمو١٠-١٤:٣تم

ايليإحوربىتأدقنادمعملاانحوينأيأ:ءاجدقايليإ
.)١:١٧ول(يخالمةوبنكلذبتمتف،هتوقو

دوصقملاوهنادمعملاانحوينأاوفرعيمليأ:هوفرعيمل
.ةوبنلاكلتيفايليإب

عوسيبسنو.)١٢-١٤:٦تم(هولتقيأ:اودارأاملك
وهسدوريهنأبهملععمنييسيرفلاوةبتكلاىلإانحويلتق
اوفرتعاولف.هتومباوُرسمهنأبكلذيفهوكراشمهنأللتاقلا
نمفاخيناكهنألهلتقينأسدوريهرساجتيملةينالعهب
.)١٤:٥تم(بعشلا

اولعفامكحيسملابنولعفيسيأ:ناسنإلانباكلذك
مهعنميذلاىمعلاف.)٢٣:١١ول(ثدحاماذهو.هقباسب
وه،يخالمةوبنيفايليإبدوصقملاوهانحوينأكاردإنع
حيسملابدوصقملاوهعوسينأةفرعمنعمهعنميذلاهسفن

.انحويبهولعفامعوسيباولعفينأمهلمحو،ءايبنألالاوقأيف

َهلَلاَقُهَّـنَأُذيِمَالَّـتلٱَمِهَفٍذِئَنيِح«١٣
ُ

اَّـنَحوُيْنَعْم
ملٱ
»ِناَدَمْعَْ

اومهفمهنكل،ٍذئتقومهلنادمعملامساحيسملاركذيمل
يفرحلانييسيرفلاريسفتنماومدقتفهمالكىوحفنمكلذ
.يخالمهدصقيذلايحورلاىنعملاكاردإىلإ

جلٱَىلِإاوُءاَجاَّـَملَو«١٤
ْ

»ُهَلًايِثاَجٌلُجَرِهْيَلِإَمَّـدَقَتِعَْم
.خلا٩:٣٧ولوخلا٩:١٤رم

حيسملالزن.)٩:٣٧ول(يلجتلاةليلدعباذهثدح
ىلإو،مهبئاصميفسانلاةكراشمىلإدجملادهشمنم
.هذيمالتناميإةلقنمنزحلاو،ءادعألاةمواقملامتحا
سرطبحارتقاأطخانيريهيلإنيباصملاونيزجاعلاجايتحاف
.لبجلاىلعلاظميفةثالثلاذيمالتلاوعوسيىقبينأ

ذيمالتلاريغهباحصأضعبعمجلاكلذيفناك:عمجلا
امل«سقرملوقليلدب،هلنيمواقملاضعبو،نيقابلاةعستلا

»مهنورواحيةبتكومهلوحًاريثكًاعمجىأرذيمالتلاىلإءاج
حيسملابايغةصرفءادعألاكئلوأمنتغاو)٩:١٥رم(
نعتناكةلئسألاكلتنألمتحيو.ةلئسأبمهوجرحيل
اممكلذريغو،هتراقحوهتشيعمبولسأوهتلئاعوهتدالو
نأكلذنممهدصقمو.حيسملارمأنمهوعقوتامضقاني
لأسف،حيسملانوكينأحصيالتافصلاكلتىلعناكنم
هبذيمالتلانورواحيامعمهركمبهملعلةبتكلاحيسملا
.ًالجخاوتكسف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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.ًاعضاوتوًامارتحا:هلًايثاج

َُّـملَأَتَيَوُعَْرصُيُهَّـنِإَفيِنْبٱِمَحْرٱ،ُدِّـيَساَي«:ًالِئاَقَو«١٥
يفًاريِثَكُعَقَيَو،ًاديِدَش يفًاريِثَكَوِراَّـنلٱِ ملٱِ

»ِءاَْ
٤:٢٤تم

ناطيشلانأهباصمناكو،ديحولاهنباهنإاقوللاق:ينبا
ةتغبطقسامًاريثكو،ًاديدشملأتهنأو،هقزميناكو،هنكس
عمسُيالمكبأناكهنأو،عرصلابباصملاكضرألاىلع
دبزيكلذدنعناكو،هضرمةبونيفهخارصىوسًاتوص
كلتعمهيفناطيشلاىنكسف.سبييوهنانسأبرصيو
.هءافشتبَّـعصوٍلاحرشيفهتلعجضارعألا

»ُهوُفْشَيْنَأاوُرِدْقَيْمَلَفَكِذيِمَالَتَىلِإُهُتَْرضْحَأَو«١٦
.١٩:١٥،١٦و٣:١٦عأ

.حيسملاىلإأجليلًاببسةعستلاذيمالتلازجعبألاذَّـختا
ملفجورخلابسجنلاحورلااورمأةعستلانأكشالو
حاورألاىلعًاناطلسمهاطعأدقناكحيسملانأعم،مهعطي
اهنأمهلترهظأدلولاةثاحنكلو)١٠:١تم(ةسجنلا
عرظنا(اهئافشنعاوزجعفمهناميإفعضف،ءافشلاةرسع
،بلقلاناميإبنرتقتملتاملكبناطيشلالسرلارمأف.)٢٠
اولمعتسينأمهلابيفرطخيملو.ريثأتتاذنكتملف
نأبيرالو.ةيحورلامهتوقةدايزومهناميإةيوقتلطئاسولا
مهملعمبومهبةبتكلاءزهلًاعوضومناكلسرلازجع
.ةجيتنلاب

جلٱاَُّهيَأ«:ُعوُسَيَباَجَأَف«١٧
ْ
ملٱُْريَغُليِ

ملٱ،ِنِمْؤُْ
لُْ
ْ

َىلِإ،يِوَت
»اَنُهٰهَّـَيلِإُهوُمِّـدَق؟ْمُكُلِمَتْحَأىَتَمَىلِإ؟ْمُكَعَمُنوُكَأىَتَم
.٤:١٤رإو١٤:١١دع

نأو،طقفلسرلاىلإتهجُوتاملكلاهذهضعبلانظ
ًاتقومهلهتقرافمبمهفعضومهناميإةلقىلعًانزحاهلاقحيسملا
اهنظو.٢٠ةيآيفليقامىلعًادانتساكلذاونظو،ًاريصق
اهيأ«هلوقىلعًءانبلسرلابطيحملاعمجلاىلإتهجُونورخآ
حيسملانأو،اهلٌلاثموةمألالكنعبئانهنأك»ليجلا
لوقليلدبمهتلمجنمومهلثمهنألدلاولاىلإرثكألاباههجو
دصقهنأحصألانكلو.)٩:١٩رم(»خلاباجأف«سقرم
ذيمالتلانأل،ذيمالتلاودلاولاوعمجلايأ،عيمجلاخيبوت

اونوكينأاوقحتساف،مهناميإمدعلةمألارئاسكاوراص
.خيبوتلاكلذيفاهءاكرش

ةدالبيكتشيٍملعممالكاذه:؟مكعمنوكأىتمىلإ
لوقبسانيوهو،هميلعتنممهتدافتسامدعوهذيمالت
ايينفرعتملوهتدمهذهًانامزمكعمانأ«سبليفلعوسي
ىلإهجوينأبىلوألاؤسلااذهف.)١٤:٩وي(»سبليف
مكعنقياميتردقتايآنماورتملأ:مهللاقهنأكف،هذيمالت
؟يمسابهنولعفتٌءيشليحتسيالهنإ

ىلإهجوينأبىلوألاؤسلااذهو:؟مكلمتحأىتمىلإ
.مهبولقةواسقومهناميإمدعمهتلئسأباورهظأنيذلاةبتكلا

مويلاهلوقيدلاولاكلذلٍذئنيحعوسيهلاقام:َّـيلإهومدق
يفشيلهيلإمهدالوأاومدقينأمهايإًايعادنيدلاولالكل
.مهسوفنضارمأ

لٱَيِفُشَف.ُناَطْيَّـشلٱُهْنِمَجَرَخَف،ُعوُسَيُهَرَهَتْنٱَف«١٨
ْ

ُمَالُغ
لِتْنِم

ْ
»ِةَعاَّـسلٱَك

.٤:٥٢،٥٣ويو١٥:٢٨تم

ىتماهركذيملثداوحدلولاكلذرمأنمسقرمركذ
.)٢٣-٩:٢٠رم(راصتخالل

نأبهيفيذلاناطيشلارجزهنأدارملاو،هرجزيأ:هرهتنا
.هنمجورخلابهرمأوهايإهبيذعتودلولايفهلوخدلهخبو

ِمل«:اوُلاَقَوٍداَرِفْنٱَىلَعَعوُسَيَىلِإُذيِمَالَّـتلٱَمَّـدَقَتَّـمُث«١٩
َ
اَذا

»؟ُهَجِرْخُنْنَأُنْحَنْرِدْقَنَْمل

رم(ةزجعملادعبهولخديذلاتيبلايفيأ:دارفناىلع
نعمهزجعلاوبرطضاوةعستلاذيمالتلالجخ.)٩:٢٤
اوزواجتيملمهنأمغركلذةلعاوفرعينأاودارأو،دلولاءافش
هولمعتسامهنأو)٨-١٠:١تم(مهلىطعملاناطلسلادودح
.اوحجنوكلذلبق

َهلَلاَقَف«٢٠
ُ

حلٱَف.ْمُكِناَميِإِمَدَعِل«:ُعوُسَيْم
ْ

:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
اَذِٰهلَنوُلوُقَتْمُتْنُكَلٍلَدْرَخِةَّـبَحُلْثِمٌناَميِإْمُكَلَناَكْوَل
جلٱ
ْ

َْريَغٌْءَيشُنوُكَيَالَو،ُلِقَتْنَيَفَكاَنُهَىلِإاَنُهْنِمْلِقَتْنٱ:ِلََب

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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»ْمُكْيَدَلٍنِكُْمم
،١٢:٩وك١و١٧:٦ولو١١:٢٣رمو١٤:٣١،٢١:٢١تم
٣:١٩بعو١٣:٢

ةدشمهرظننمامإمهناميإمدعجتن:مكناميإمدعل
مهفافختساونيمواقملاةبتكلاروضحنموأ،دلولاضرم
تازجعملالمعلًايرورضًاطرشحيسملابناميإلاناكو.مهب
ىلعةزجعملايرجينأهللاىلعلهسأناكهنألال،همساب
هنأللب،نيرفاكلايديأىلعاهيرجينأنمنينمؤملايديأ

طرشناميإلاف.هبناميإلابتازجعملاءارجإنرقينأبُرس
.زجعلاوفعضلاةلعهمدعو،ةيحورةوقلك

.ريداقملارغصألةراعتسامهنيبكلذعاش:لدرخةبح

لزنيذلاخيشلالبجيأنومرحلبجوه:لبجلااذهل
.هنم

ةهجىلإوألهسلايفىرخأةهجىلإةراشإلا:كانهىلإ
جاتحييذلاميظعلارمألالابجلالقنبداريامًاريثكو.رحبلا
دارأف.)١٣:٢وك١و٤:٧كز(رشبلاةوققوفةوقىلإ
هنمنوكياملقأهنأبناميإلاةوقهذيمالتلنيبينأحيسملا

ناميإلاف.تازجعملامظعأعنُصىلعمهرِّـدقيمهبولقيف
لكىلعرداقلاهلإلاةوقبكسمتيهتطساوبنأل،نمؤملايوقي

تم(تقولااذهريغيفةراعتسالاكلتحيسملارركو.ءيش
.)١١:٢٣رمو٢١:٢١

هللادجمىلإلوؤيامميأ:مكيدلنكممريغءيشنوكيال
زجععنمينأحيسملاعسويفناك..هتوكلممدقتو
هنأهنكلو،ةيهلإلاهتوقبباصملاكلذءافشنعهذيمالت

.ناميإلاةوقمهايإهميلعتلًاديهمتهتبيغيفهعوقوبحمس

جلٱاَذٰهاَّـمَأَو«٢١
ْ
»ِمْوَّـصلٱَوِةَالَّـصلٱِبَّـالِإُجُرَْخيَالَفُسْنِ

ىوقأناكناطيشلاكلذنأضعبلانظ:سنجلااذه
جارخإتاوقنمةداتعمريغةوقبالإجرخيال،هريغنم
ىلإيهانهةراشإلانأمهفننأنسحألانكلو.نيطايشلا
جاتحيف،تازجعملامظعأنممهجارخإنأو،نيطايشلالك
.ىوقألاناميإلاىلإمهجرخينم

الإلسرللةبهناميإلانكيمل:موصلاوةالصلاب
نأنكميفيعضلامهناميإف.هلاونلطئاسولالامعتساب

اوجرُخينأنوعيطتسيكلذدنعف.موصلاوةالصلابىوقتي
ةبيغيفاوموصيملوأمهتداعكاوّلصيملمهلعلو.نيطايشلا
فُعضف،مهنوجرحيةبتكلاومهلوحمحدزتعومجلاوحيسملا
اودمتعامهلعلوأ.هتيزةلقلهؤوضفُعضجارسكمهناميإ
.ةزجعملابمايقللمهتوقىلع

ديزيوهو،ماعطلكنععاطقنالاوهروكذملاموصلاو
ىلعرسعًاناعبشدسجلاناكنإهنأل.ةرارحوةوقةالصلا
تاذلاراكنإنعموصلابىنكُيو.اهاوقلمعتستنأسفنلا
لامعأنمعنمتيتلاةيدسجلاتاوهشلانععانتمالاو
نعاوعنتمتنأ«:لوسرلالوققفوكلذوةيحورلاةدابعلا
بجيف.)٢:١طب١(»سفنلابراحتيتلاةيدسجلاتاوهشلا
تاذلاراكنإوةالصلاةطساوبهيوقنوانناميإضهنُننأانيلع
.هدونجوناطيشلابراحننأردقنل

يفَنوُدَّـَدَرتَيْمُهاَميِفَو«٢٢ جلٱِ
ْ

َهلَلاَقِليَِل
ُ

ُنْبٱ«:ُعوُسَيْم
»ِساَّـنلٱيِدْيَأَىلِإُمَّـلَسُيَفْوَسِناَسْنِإلٱ

ىلإًابونجهجوتونومرحلبجيحاونٍذئنيحبرلاكرت
هذيمالتلررككلانهلوجيناكاميفو.)٩:٣٠رم(ليلجلا
ناكاهراركتنأل)٢٣-١٦:٢١تم(هتومبةقباسلاهتءوبن

.مهيلعاهتبوعصلًايرورض

ءاسؤريديأىلإهايإاذوهيميلستىلإكلذبراشأ:ملسُي
يدايأىلإهايإةنهكلاميلستو)٢٦:١٤،١٦تم(ةنهكلا
.)٥٠-٢٦:٤٧تم(نامورلا

يفَو،ُهَنوُلُتْقَيَف«٢٣ لٱِ
ْ
»اّدِجاوُنِزَحَف.»ُموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

١٠:٣٣و٩:٣٠،٣١و٨:٣١رمو٢٠:١٧و١٦:٢١تم
.خلا..١٦:٦،٢٠ويو٢٤:٦،٧و١٨:٣١و٩:٢٢،٤٤ولو

لاقامدنعف،هتومبالإهؤادعأيفتكيال:هنولتقيف
:٢٣ول(»هبلصاهبلصا«اوخرص»هقلطأوهبدؤأانأ«سطاليب

تومالإةعيرشللرشبلاىلعاميفويءيشالف)١٦،٢١
يدفييذلاف»تومتئطختيتلاسفنلا«اهلوقل،حيسملا
لصحتالمدكفسنودب«هنألهنعتومينأمزتليئطاخلا
.)١٧:١١الو٩:٢٢بع(»ةرفغم

هتمايقربخبهتومربخحيسملانرق:موقيثلاثلامويلايف
.ًاليلقالإتوملاناطلستحتىقبيالهنأنيبيل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا

١٨٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نعاولفغو»هنولتقي«هلوقلاوهبتنامهنأل:ًادجاونزحف
نأمهتدارإمدعلو،حيسملامهبحلو.هركذيملهنأك»موقي«هلوق
مهنألدوهيلارئاسكمهلامآةبيخلو،مهيلعهقارفةبوعصلو،ملأتي
نزحلااذهعمو.ًاينمزًاكلمحيسملانوكينأنوعقوتياوناك
نمًافوخهتومبهئابنإنمءيشىلعاوضرتعينأاورساجتيمل
اممجتنتسنو.)١٦:٢٣تم(سرطبخبوامكمهخبوينأ

مالكىنعماومهفيملمهنأ٩:٤٥ولو٩:٣٢رميفءاج
مدعببسو.ةلئاهةثراكىلإراشأهنأاومهفامنإ،حيسملا
.توميحيسملانأاوكردينأاوزجعمهنأهدصقلمهكاردإ

َنوُذُخْأَيَنيِذَّـلٱَمَّـدَقَتَموُحاَنَرْفَكَىلِإاوُءاَجاَّـَملَو«٢٤
طُبَىلِإِْنيََمهْرِّـدلٱ

ْ
يفوُياَمَأ«:اوُلاَقَوَسُر لَعُمِ

ِّـ
»؟ِْنيََمهْرِّـدلٱُمُكُم

.٣٨:٢٦و٣٠:١٣رخو٩:٣٣رم

.هنكسةنيدميه:موحانرفكىلإ

لب،نيراشعءالؤهنكيمل:نيمهردلانوذخأينيذلا
نامورللعفدُتةيسايسةيزجاوبلطيملف.لكيهلاةنهكءالكو
ءادأف.ىنعمالبثيدحلاناكالإو)٢٢:١٩تميفامك(
مدقُتتاناويحءارشللكيهلاةمدخلينيدلمعنيمهردلا
رخ(هريغوروخبوتيزوحلموقيقدوبطحوةيمويحئابذ

.)٣٢:٣٣حنو٢٤:٥،٦خأ٢و١٢:٤،٥لم٢و١٦-٣٠:١١
هرمعديزيدوهيلانمركذلكهيدؤيلقاشفصننامهردلاو
ناكلبنيطسلفدوهيىلعكلذرصقُيملو.ةنس٢٠ىلع
لككلذنوعمجياوناكف.جراخلاونطولايفدوهيلالكىلع
رمألكيهلابارخدعبو.لكيهلاةنازخيفهنوعضيوةنس
،يدوهيلكنمنامهردلاعمُجينأنايسابسفروطاربمالا
املو.)يرتشملايأ(سفزلكيهىلععومجملاقفنُينأو
تيبىلإةنهكلاءالكوهعبتموحانرفكىلإحيسملالصو
ولف»؟نيمهردلامكملعميفويامأ«سرطباولأسوسرطب
يضتقيامكًارايتخاامهؤافيإنكيملنامورللكلذناك
.لاؤسلا

وأ،دوهيلارئاسمهلاؤسكاذهمهلاؤسنوكينأنكميو
،يبنهنأهاوعدلنيمهردلايفوينأضفريهونظمهلعل
ركذيملو.بعشلاءاسؤرىلإهيلعاهبنوكتشيةلعنودجيف
توهالتبثيل،ىتمىوسنيمهردلاربخنيريشبلانمدحأ
عفدهنمدوهيلابلطناكدقف،دوهيلانمهئارقلحيسملا
حضويلةصقلاىتمىورف،ًايبنسيلهنأاونهربيلنيمهردلا
.هبةنرتقملاةزجعملاو،كلذىلعهتلمحيتلارومألا

لٱَلَخَداَّـمَلَف.»َىلَب«:َلاَق«٢٥
ْ
:ًالِئاَقُعوُسَيُهَقَبَسَتْيَب

مم؟ُناَعْمِساَيُّنُظَتاَذاَم« جلٱِضْرَألٱُكوُلُمُذُخْأَيْنَّـِ
ْ
ِوَأَةَياَبِ

جلٱ
ْ
»؟ِبِناَجَألٱَنِمْمَأْمِهيِنَبْنِمَأ،َةَيْزِ

.نيمهردلايفويهنأيأ،باجيإللباوجفرح:ىلب
هبجوتاملكبموقيحيسملانأهملعىلعًءانبكلذلاقو
عفدحيسملانألكلذلاقهنألمتُحيو.ةيدوهيلاةعيرشلا
هتباجإنأسرطبلاببرطخيملو.ةيضاملاةنسلايفنيمهردلا
.يحلاهللانباحيسملاوهعوسينأبقباسلاهرارقإضقانت

حيسملانأعمف.هلأسينألبقهباجأيأ:عوسيهقبس
نيمهردلانوذخأينيذلاو،سرطبوتيبلالخادناك
.يهلإلاهملعبثدحامملع،ًاجراخ

ةلئاعلادارفأمهينببدصق:؟بناجألانممأمهينبنمأ
حيسملاةياغو.كلذكاوسيلنمبناجألابدصقو،ةيكلملا
نأبدعيهلعجيذلاببسلاسرطبكردينألاؤسلانم
.نيمهردلايفويسهملعم

طُبُهَلَلاَق«٢٦
ْ

:ُعوُسَيُهَلَلاَق.»ِبِناَجَألٱَنِم«:ُسُر
لٱًاذِإَف«

ْ
»ٌراَرْحَأَنوُنَب

١٧:٢٥مص١

الكولملانأوهو،باوصلابعوسيلاؤسسرطبباجأ
.ةلئاعلاوتيبلانماوسيلنمملبمهينبنمةيزجلانوذخأي
نمحيسملادصقكرديالوهوكلذكباجأهنأرهاظلاو
.هللاؤسلاهيجوت

ينأبتررقأتنأوهللانباانأ:لاقهنأك:رارحأنونبلا
ناذخؤينامهردلاو)٢:١٦وي(يبأتيبلكيهلاو،كلذك
يئافيإف.امهتيدأتبًافلكمًاذإُتسلف.لكيهلايفيبأةمدخل
.نباالةيعرلادحأينأىلإريشيامهل

نوكيفالإو،ةيسايستسيلةيزجلانأاذهنمحضتيو
.رصيقسطسغوأنباهنأىعدادقعوسي

لٱَىلِإْبَهْذٱ،ُمُهَرِثْعُنَّـالَئِلْنِكٰلَو«٢٧
ْ
لَأَوِرْحَب

ْ
،ًةَراَّـنِصِق

طَتيِتَّـلٱُةَكَمَّـسلٱَو
ْ

ْدَِجتاَهاَفَتْحَتَفىَتَمَو،اَهْذُخًالَّـوَأُعُل
.»َكْنَعَويِّـنَعْمِهِطْعَأَوُهْذُخَف،ًاراَتْسِإ

.١٣:٦،٧ورو١٥:١٢تم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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اننإوألكيهلارقتحناننإاولوقيالئليأ:مهرثعنالئل
ًءانبنيمهردلايدؤأنأُتيبأنإف.سومانلاضقننلانيتأ
يتونببنورقيالمهنأل،يدصقنومهفيالهللانباينأىلع
نملسرلاَرئاسوكُتعنميتلاةونبلاكلتبتحرصنإو.هللا
ّيلعىوكشللًاديدجًاببسكلذاوذختا،كرارقإموياهراهظإ
ينأعم،لكيهلاىلعاقَفنُيلنيمهردلايدؤُأف.يتمصاخمو
وي(يقيقحلالكيهلاانأينأل)١٢:٦تم(لكيهلانممظعأ
.َّـيلعبجاوهنألال،ماصخللًاعفدكلذْلعفاف.)٢:٢١

يف(»دبعةروصًاذخآهسفنىلخأ«ًانباهنوكعمحيسملاف
،دمتعاو،نتُخو)٤:٤لغ(»سومانلاتحتًادولوم«)٢:٥
لوسرلالوققفوانههللانباهاتأامف.لكيهلاةيزجىدأو
كلذنمملعتنف)٥:٢٢ست١(»رشهبشلكنماوعنتما«
ةرثعكلذنملصحنإانقوقحلكبلطننأمزليالهنأ
اذهلمعتسنملاننكل«لاقوسلوبلعفامك،انريغل
ليجنإلًاقئاعلعجنالئلءيشلكلمتحنلب،ناطلسلا
.)٩:١٢وك١(»حيسملا

ىلعموحانرفكعقتيذلاليلجلارحبيأ:رحبلا
.هئطاش

.سرطبلةميدقةنهمةرانصلاءاقلإ:ةرانصلاقلا

ءيشيفةبيرغةثداحلاهذه:ًالوأعلطتيتلاةكمسلاو
يفبيرالنكل.ركذُتملحيسملاةعاطةجيتننأوهو،دحاو
.نوكيفلوقيهلإهنأل،عوسيهدعوامكدجوسرطبنأ

.مهاردةعبرأنزتةضفةعطق:ًاراتسإ

ةعيرشللةيزجلاكلتعفدبحيسملاعضخ:كنعوينع
نيمهردلادجوأو،سرطبكٍناسنإدرجمةلزنمبراصىتح
كلتاودأذيمالتلارئاسنأربخلااذهيفركذيملو.ةيهلإةوقب
نابأرمألااذهيفو.هنطوميفمهنمٌّلكاهادأهلعلف،ةيزجلا
ةيزجلاةيدأتبهعضاوترهظأف،امهيلكهدجموهعضاوتحيسملا
ةزجعملابهدجمنلعأو،هبدتعيالردقيهواهنمهديولخو
رهظتةزجعملاهذهو.هيدؤيامىلعلوصحللاهعنصيتلا
يفةكمسلامفيفامفرعهنإف،ةداعلاةقراخلاحيسملاةفرعم
ةكمسلاتلعجكردتاليتلاهتئيشمةوقو،رحبلابلق
سرطبىقلأثيحىلإيتأتو،بولطملابيفياملوانتت

برعوسينأيفبيرالف.اهمفبةرانصلاذخأتو،هترانص
انركذيكلذو.هعيطتًاضيأرحبلاكامسأنأىتحةقيلخلا

علتبيلًاميظعًاتوحدعأبرلا«نإفيبنلانانويةثداح

ىلعراتسإلاوةكمسلاةثداحانتلدو)١:١٧نوي(»نانوي
هيلإنوجاتحيامنينمؤمللهللاةيانعاهببهتيتلاةلوهسلا

نسحوأًاقافتاسانلاضعبهبسحيامنأو،قيضلانمزيف
.ةصاخلاهتيانعوهللاةبحمةمالعالإسيلظح

رشعنماثلاحاحصألا

يف«١ لِتِ
ْ

:َنيِلِئاَقَعوُسَيَىلِإُذيِمَالَّـتلٱَمَّـدَقَتِةَعاَّـسلٱَك
يفُمَظْعَأَوُهْنَمَف« »؟ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَمِ
.٢٢:٢٤وخلا٩:٤٦ولوخلا٩:٣٣رم

.موحانرفكيفةزجعملانمزبرقيأ:ةعاسلاكلتيف

نأسقرملاقاممديفتسن:نيلئاق…ذيمالتلامدقت
يفمهترجاشمعوضومنعمهايإهلاؤسةجيتنانهمهلاؤس
نيذلااوسيلاولداجتنيذلانألمتُحيو.)٩:٣٣رم(قيرطلا

عفرف،ًالجخاوتكسنيلداجتملاءالؤهنأو،انههولأس
.حيسملاىلإةلأسملانورخآلا

حيسملاتوكلمةقيقحلسرلالهج:خلامظعألاوهنم
دنعهنأاومهوتو،ًايحورالًايسايسو،ًايوامسالًايضرأهونظف
نيفلتخمنيفظومنييعتيفكولملارئاسكلعفيكلمي
كئلوأمهاونوكينأنمدبالهنأو،ةكلمملارومأاوربديل
نأانهحيسملامهلاؤسوقيرطلايفمهلادجةلعف.نيفظوملا
لعلو!حيسملادعبىلوألاةفيظولاذخأيمهنمنماوققحتي
راهظإاوعقوتينأىلعمهلمح)١٦:٢٨تميف(حيسملالوق
برقىلإلضفألاوهنميفمهلادجيقبو.لاحلايفهتوكلم
نأكلذانيريو.)٢٢:٢٤ولو٢٠:٢٠تم(حيسملاتوم
دجمانزوعيوةاطخانعيمجذإٍصقننمولخيالسانلالضفأ
.هللا

يفُهَماَقَأَوًادَلَوِهْيَلِإُعوُسَياَعَدَف«٢ »ْمِهِطَسَوِ

امبحمستالهتوكلمعئارشنأمهلنيبينأحيسملادارأ
نيبعاللانمًادلواعدف،ءايربكلاوةسائرلابحهيفرهظي

تافصةطساوب(هذيمالتلنيبيلمهطسويفهماقأوهلوح
نوكتنأبجياذام)حيسملاحورعمةسناجتملادالوألا
.يقيقحلايحيسمللةيرورضلاتافصلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا

١٨٨
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حلٱ«:َلاَقَو«٣
ْ

َلْثِماوُريِصَتَواوُعِجْرَتَْملْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
»ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَماوُلُخْدَتْنَلَفِدَالْوَألٱ

:١٤وك١و١٨:١٦ولو١٠:١٤رمو١٩:١٤تمو١٣١:٢زم
.٢:٢طب١و٢٠

بحنمٌءيشمكيفىقبيالىتحاوريغتتيأ:اوعجرت
ةمجرتملاةينانويلاةملكلاو.ءايربكلاوتاذلابحوةسائرلا
نيههنإ.ةريسلاحالصإىلعرارمتسالاىلإريشت»اوعجرت«
ريغتلانكلو،ىرخأىلإةفئاطنملقتنينأناسنإلاىلع
نعو،عضاوتلاىلإءايربكلانععوجرلاوهو،انههيلإراشملا
ثيحقوفامب«مامتهالاىلإملاعلااذهرومأبمامتهالا
.ٌبعص»هللانيمينعسلاجحيسملا

بلقتلايفالو)٤:٢٠وك١(ةلاهجلايفال:دالوألالثم
ةقثلا)٢(و)٤ع(ةصاخعضاوتلايف)١(لب)٤:١٤فأ(
هتيانعىلعلاكتالاومهلمسقامبعانتقالاو،مهيبأمالكب
يفو)١:١٤طب١(بآلارمألةعاطلا)٣(و)٦:٣١تم(
وك١(صولخلاوقدصلا)٤(و)٢:٢طب١(هنمميلعتلابُح
١٤:٢٠(.

وهنمعمهلاؤسلًاباوجاذهنكيمل:اولخدتنلف
اليذلاطرشلانايبلبتاوامسلاتوكلميفمظعألا
ةياغف.ًاقلطمهبمايقلانودبتوكلملاكلذلوخدنكمي
ةبحموةطلسلاوراختفالاراكفألكلاصئتساباوجلااذه
حيسملادصقول.هذيمالتبولقنمكلذبلمألكوتاذلا
ةصرفلاهذهمنتغالهتفيلخولسرلاسيئرسرطبلعجينأ
ًادحألعجينأدارأهنأيفانيهلاقيذلانإلب،اذهنلعيل
يضتقيامريغبحيسملامهباجأو.نيرخآللًاسيئرلسرلانم
مهنأل،هنعاولأسينأىلوألاوهاذهنأىلعًاهيبنت،مهلاؤس
نعمهباجأف،تاوامسلاتوكلميفمظعألاوهنمعهولأس
يفمهلنابأو.مهألاوههنألتوكلملاكلذىلإلوخدلاطرش
اهيلعاومادنإمهلاؤسيفاهورهظأيتلاتافصلانأهباوج
.يوامسلاهتوكلملوخدنممهتعنم

لٱاَذٰهَلْثِمُهَسْفَنَعَضَوْنَمَف«٤
ْ

يفُمَظْعَألٱَوُهَفِدَلَو ِ
»ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَم

لاؤسلحيسملاباوجةرابعلاهذهيف:هسفنعضونمف
رثكأناكنموهءامسلاتوكلميفمظعألانأوهولسرلا
.ًاعضاوت

ًالثمنوكيلمهطسويفدلولاحيسملاماقأ:دلولااذه
نعراغصلادالوألافالتخامظعمنألةصاخ،عضاوتلل
يفتمندقنوكتالءايربكلانأل،عضاوتلايفوهنيغلابلا
انههمالكىنعملحرشلضفأهسفنحيسملالاثمو.مهبولق
نوكينأةسلخبسحيمل،هللاةروصيفناكذإ«هنأل
يفًارئاص،دبعةروصًاذخآهسفنىلخأهنكل،هللاًالداعم
عاطأوهسفنعضوناسنإكةئيهلايفدجُوذإو.سانلاهبش
نمهرهظأاملو)٨-٢:٦يف(»بيلصلاتومتوملاىتح
.)١٥-١٣:٣،٥،١٢وي(هذيمالتلجرألسغيفعضاوتلا

وأىنغألاوأملعألاماقملااذهلنيمل:خلا..مظعألا
ةداعسلايفلوألاماقملالانيهنإف،ًاعضاوترثكألالبردقألا
.رابتعالضفأاهربتعيةليضفنينمؤملاعضاوتف.دجملاو
ضعبزاتميهبنإ٤١-١٥:٣٩وك١يفليقامماذهرهظو
.دجملايفضعبلانعنيسيدقلا

»يِنَلِبَقْدَقَفيِمْسٱِباَذٰهَلْثِمًادِحاَوًادَلَوَلِبَقْنَمَو«٥
٤:١٤لغو١٣:٢٠ويو١٠:٤٢تم

نكميامعفدوههيلياموددعلااذهيفهدروأامةياغ
دالوألاكاوناكاذإهنأنظلانمهذيمالتناهذألخدينأ
ةناهإللةضرعنونوكيو،ٌدحأمهلبقيالمهعاضتايفراغصلا
.ملظلاو

.نييحورلاهللادالوأدحأيأ:اذهلثمًادحاوًادلو
:هلوقو)١٠:٤٠تم(»ينلبقيمكلبقينم«هلوققفواذهو
تم(»متلعفيبفرغاصألايتوخإدحأبهومتلعفمكنأامب«

يفةدحاوةمأنمسانأىلعرصتقيملدعولااذهف)٢٥:٤٠
راختفالاسانلاةداعنمف.ماعقلطموهف،دحاونمز
بيحرتلاوبصانملابابرأوءاينغألانممهروزينمةمظعب
لبقهنأبسُححيسملامسابًايحيسملبقنمنكلو،مهب
.كولملاكلم

.يلذيملتهنأويبهتقالعليلدب،يلجأنميأ:يمساب
درجملوأ،مركلابرهتشيلفويضلالبقينمدوصقملاسيلف
.مهيلعةقفشلا

حيسملاذيمالتدحأىلإهَّـجويفطللكيأ:ينلبقي
رابتعابهيزاجيف،هسفنحيسمللهجُوهنأبسُحيهلجأل
.مهبةصاخلاهتيانعوهذيمالتلهرابتعاركذامبنلعأف.كلذ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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ملٱِراَغِّـصلٱِءَالُؤٰهَدَحَأَرَثْعَأْنَمَو«٦
ْنَأُهَلٌْريَخَفِيبَنيِنِمْؤُْ

يفَقَّـلَعُي يفَقَرْغُيَوىَحَّـرلٱُرَجَحِهِقُنُعِ لٱِةَّـُجلِ
ْ
»ِرْحَب

٣-١٥:١وخلا١٤:١٣ورو١٧:١،٢ولوخلا٩:٤٢رم
.خلا)١:٦يت٢و١:٣٢،٣٣وخلا٨:٩وك١و

.)٥:٢٩تم(ئطخيهلعجيأ:رثعأ

يدالوأوأ،نيعضاوتملايذيمالتيأ:راغصلاءالؤه
سانلاروجلةضرعمهنأنورهظينيذلاءاطسبلانييحورلا
كلذنمهللادالوألةنينأمطددعلااذهيفو.مهئادتعاو
.مهنععفاديومهسرحيهللانأمهلًاديكأتهيفنأل،رطخلا

يننوذختيوحيسملاينأبنوفرتعينيذلايأ:يبنينمؤملا
قداصفصووه»يبنينمؤملا«هلوقو.مهلًاصلخم
يحيسملانإمعن.ناميإلاةهجنميقيقحلايحيسملل
نمؤيهنكلو،ةكئالملاونيسيدقلاولسرلاوءايبنألاقدصي
.حيسملاب

ًالتقتومينأهللضفأيأ:هقنعيفقلعينأهلٌريخ
كالهلاةيواهوةيطخلايفهريغطوقسةلعنوكينأنم
،يدبألاتوملانملضفأينمزلاتوملانأامك،يدبألا
رانلاةريحبيفحرطلانمٌريخءاملاةريحبيفحرطلاكلذكو
.)١٩:٢٠ؤر(تيربكلاو

كلذطبرف.ريبكلانوحاطلارجحيأ:ىحرلارجح
.ًاقرغهتومدكؤيرحبلايفحورطمٍناسنإقنعبرجحلا

نعًاديعبيأ،هقامعأوأرحبلاضرعيفوأ:رحبلاةجل
يأ(صاصقلانمعونلااذهف.قيمعرحبلاثيحربلا
،نامورلاونوينانويلاونويرصملاهداتعا)رحبلايفقارغإلا
ًادكؤمًاتومنأانهدارملاف.هنمةاجنالباقعلراعتسيو
ءاطسبلاحيسملاذيمالتدحأءاوغإةجيتننملضفأاذهك
الهنأو،مهنعيماحملاهنأانهحيسملانلعأنيذلاءافعضلا
جتنتسنو.بقاعينأنودٍرشبمهلٌدحأضرعتينأنكمي
.ماثآلاعظفأنمهرابتعانكميءاوغإلقأنأانهنم

لِلٌلْيَو«٧
ْ

لٱَنِمَِملاَع
ْ

لٱَِيتْأَتْنَأَّـدُبَالَف.ِتاَرَثَع
ْ

،ُتاَرَثَع
لٱِيتْأَتِهِبيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱَكِلٰذِلٌلْيَوْنِكٰلَو

ْ
»ُةَرْثَع

خلا٣:١يت٢و٣-٤:١يت١و١٢-٢:٣ست٢و١١:١٩وك١
،٢:٣طب٢و٢٦:٢٤و١٣:٤١،٤٢تمو٤هيو٤:٣،٤و
٢١.

ٍفسأةملكينانويلالصألايفو،باذعةملك:ٌليو
.راذنإو

.ملاعلاناكسليأ:ملاعلل

نمٍدحأراثعإةيطخركذحيسملاذختا:تارثعلانم
يفتثدحيتلامثإلابراجتةرثكركذىلإةليسوهذيمالت
حيسملابنينمؤملاتاقيضةلعيهو.ثدحتسوضرألا
يفعدبلاو،ةوخإلانيبماصخلارانتدقوأاهنأل.هلةناهإلاو
نزحلاعومدتلاسأو،كلامملانيببورحلاو،ةسينكلا
.ىرخألايفسوفنلاكالهةلعتناكو،ايندلايفءاقشلاو
اهمظعأوملاعلايفتثدحيتلاىمظعلارثاعملالوأنمو
ةيطخلايفيرشبلاسنجلالكطقسهترثعبف،مدآطوقس
فارعلاماعلبهاتأاماهنمو.نآلاىلإمدآذنمءاقشلاو
كلمماعبريهلعفامو)٢:١٤ؤرو٣١:١٦دع(يمارآلا
لعج«هنأةرمنيثالثوحنباتكلايفركُذو.ليئارسإ
نمنامورلاةرصايقلاضعبهارجأاماهنمو»ئطخيليئارسإ
اهنمو.داليملادعبىلوألاةثالثلانورقلايفةسينكلاداهطضا
كفسهنإف،ةطسوتملانورقلايفشيتفتلاناويدهبكتراام
باحصأنمو.ءاملاكضرألاىلعاهارجأونيسيدقلاءامد
سـويرـأكـةســيـنكـلايفتـاـقطرهلااوـأشـنأنـمـرثـاعـملا
ـلـخاداـوـنـاـكنمممــهريــغوسـوــيــنـسـوـسوسـوــيـجالـيـبو
جراخمهو،ةرفكلارثاعملاباحصأنمو.ةسينكلا
مهنمونينمؤملا،ناميإاولطبينأاودهتجامهنإف،ةسينكلا
نيذلاتارثعلابابرأنمو.مهلاثمأومويهووسوروريتلوف
لاومأاوفلتأف،ضرألايفبورحلاناريناودقوأةساردلابحل
تاركسملاىمظعلارثاعملانمو.مهسوفنومهتايحوسانلا
بتكلااهنمو،اهلكبورحلامهتكلهأنممرثكأتكلهأاهنإف
نيدلاولاةيبرتءوساهنمو،رارشألاةرشاعموةراضلا
اهنمو،نويحيسممهنأنيعدملاةريسءوسو،مهدالوأل
ةسينكلامالسعزنتاهنإفةميمنلاوةوخإلانيبتاموصخلا
.ريغللاهتدئافو

كلتنأِّـنيبيلال،عوقوللًاديكأتكلذلاق:يتأتنأدبالف
.اهثودحزئاجلانمهنأالو،ًةفدصوأًارابجإثدحتتارثعلا
ةبرجتلاملاعوهملاعلااذهنأنعٌجتاناهثودحديكأتو
رارشألاهدونجنمنأو،ًامئادبرجيناطيشلانأو،ةيطخلاو
ىلإنولئامءالهجوءافعضسانلالضفأو.نوريثكمهو
ناكاهلكبابسألاهذهلو.مهيفةيقابلادسجلاتاوهشلمثإلا
،ًامامتاهنمبرهلاليحتسييتلاتارثعلانايتإنمدبال
:١١وك١و١١:٣٥اد(نيحلاصلاناحتمالاهعوقوبهللاحمسيف
١٩(.

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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تارثعلاعضونأنيبياذه:خلا..ناسنإلاكلذلٌليو
،بِّـرجملكهللابساحيكلذلو.ٌمثإوهف،يرايتخاريغلامامأ
رايتخاعزنيالهللانألهللاءاضقيفٌرذعبِّـرجملسيلو
نأوأئطخينأىلعًادحأربُجيالوهو،هتيرحوأناسنإلا
الو.قحتسيامكبقوعبتيملنإف.هريغمامأةرثععضي
ءوضيفريسيوهوهلظهقرافيالامكميثألاباقعلاقرافي
!سمشلا

لَأَواَهْعَطْقٱَفَكُلْجِرْوَأَكُدَيَكْتَرَثْعَأْنِإَف٨«٨،٩
ْ

اَهِق
حلٱَلُخْدَتْنَأَكَلٌْريَخ.َكْنَع

ْ
لُتْنَأْنِمَعَطْقَأْوَأَجَرْعَأَةاََي

ْ
ىَق

يف َكُنْيَعَكْتَرَثْعَأْنِإَو٩.ِنَالْجِرْوَأِناَدَيَكَلَوِةَّـيِدَبَألٱِراَّـنلٱِ
لَأَواَهْعَلْقٱَف

ْ
حلٱَلُخْدَتْنَأَكَلٌْريَخ.َكْنَعاَهِق

ْ
ْنَأْنِمَرَوْعَأَةاََي

لُت
ْ

يفىَق »ِناَنْيَعَكَلَوِراَّـنلٱَمَّـنَهَجِ
،١٨:٢٢وخلا١٤:٢٦ولوخلا٩:٤٣رمو٥:٢٩،٣٠تم

:٢١ؤرو٤:١١بعوخلا٩:٢٣ولو١٩:٢١،٢٢تمو٢٣
٢٧.

مهريغلةرثعاونوكينأنمهذيمالتحيسملارذحنأدعب
مهبةقلعتملاطوقسلاةلعنممهرذحيذخأ،مهفعضأنمولو
يفضرتفاو.اهمطحتوحورلابراحتيتلادسجلاةوهشك
ناسنإلادسجءاضعأزعأنإ)ةقيقحثدحيالام(كلذ
لثمثدحولهنأمكحو،هللاةعيرشهيدعتةلعيههيدل
نأنمءاضعألاكلترسخينأناسنإللًاريخناككلذ
ًانيعوأًاديرسخينأناسنإللٌريخهنأينعيوهو.اهبئطخي
لامعألاوأدئاوعلاكرتنأهانعمو.منهجىلإبهذيو
هيلعبعصياملثمناسنإلاىلعٌبعصاياطخلاوأةفولأملا

.هئاضعأدحأةراسخ

مالكلاةيفرحبذخؤيالعبطلابو،ًادجيوقزاجملااذهنإ
وأديلاهفرتقتاملوهانيرينأحيسملادصقدقف.هحوربلب
.هللاةملكاننايصعببسبىرخألاءاضعألايأوأنيعلا

زاجملااذهحيسملالمعتسا:كنيع..كديكترثعأنإ
هبراشأو)٥:٢٩،٣٠تمحرش(لبجلاىلعهظعويفًالبق
.ةماعاياطخلاانههبدارأو،ةعباسلاةيصولايدعتىلإكانه
هببطاخنأدعبلسرللهمالكانهحيسملاصيصختف
.مهبولقيفميظعريثأتاذهلعجينأدبالًاقباسمومعلا

نأكلذبدارملاسيل:روعأ..جرعأةايحلالخدت
نأل،هئاضعأنمءيشالبريخألامويلايفموقيدسجلا
دروأف.)٤٤-١٥:٤٢وك١(داسجألايلماكنوموقيسانلا

نيروكذملاعلقلاوعطقلانأل،يزمرلايحورلاىنعملابكلذ
لازتعاىلإةراشإلاامهبدوصقملاامنإ،نييفرحاسيلانه
لامعألانمةيطخلاىلإهبذجتيتلاةيلاملاتاقلعتملاناسنإلا
ءاضعأزعأكهيدلةزيزعيهيتلاتاذللاوةقادصلاو
لانيواهلكاهكرتينأناسنإلااذهلثملٌريخف.هدسج
.ًاريخأكلهيوانهاهبعتمتينأنمءامسلا

ةيطخلابعتمتلالِّـضفينملكباقعيأ:ةيدبألارانلا
باقعنأنايبكلذيفو.حيسملابداحتالاواهكرتىلع
.هلةياهنالرارشألا

َحتَال،اوُرُظْنُا«١٠
ْ
ُلوُقَأِّـينَأل،ِراَغِّـصلٱِءَالُؤٰهَدَحَأاوُرِقَت

يفْمُهَتَكِئَالَمَّـنِإْمُكَل ِيبَأَهْجَوَنوُرُظْنَيٍنيِحَّـلُكِتاَواَمَّـسلٱِ
يفيِذَّـلٱ »ِتاَواَمَّـسلٱِ

.١:١٩ولو١:١٤ساو١:١٤بعو٣٤:٧زم

امهنيبامف،هبقلعتيوسداسلاددعلاعبتيددعلااذه
راقتحاوءايربكلانمريذحتهيفو،دارطتساوأضارتعا
.)١٠:٤٢تم(نينمؤملانمراغصلا

ءايربكلايهوةيفخةبرجتىلإكلذبمههبن:اورظنا
اهيفطوقسلانمرطخلاىلإو،نييحورلاهدالوأراقتحاو
.١٢:١٥ولو١٦:٦تميفهلوقلثمكلذو

يذيمالتنمدحأباونيهتستنأمكايإ:يأ:اورقتحتال
رمأمهكالهإومهراثعإاونظتنأوأًالعفوأًالوقوأًاركف
.)٣،١٣،١٤-١٤:١ور(ريسي

اومُسو،نييحورلاحيسملادالوأيأ:راغصلاءالؤه
.مهيلعحيسملابلقةقرىلإومهفعضىلإةراشإًاراغص

ٌمهوالٌقحيتأيامنأنيقينعيأ:مكللوقأ
.يدوهي

مهو.مهنوسرحينيذلاةرهاطلاحاورألايأ:مهتكئالم
مهلسرينييقيقحةكئالملبىتوملانيسيدقلاحاورأاوسيل
١٩:٣١لم٢و٣٢:١،٢كت(رشلانمهيبحماوظفحيلهللا
الو.)١:١٣،١٤بعو٢٧:٢٣عأو٩١:١١،١٢و٣٤:٧زمو
هسرحيهبصتخمكالمنمؤملكلنوكينأكلذنممزلي
هللانأموهفملاامنإ،هتومةعاسىلإةديدجلاهتدالوتقونم
.مومعلاهجوبنينمؤملاةمدخلةكئالملالسري

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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:١وليفكالملالوقاذهىنعمحضوي:يبأهجونورظني
ةكئالملانأدارملانوكيف»هللامامأفقاولاليئاربجانأ«١٩
مظعأمهو،ةرضحلاةكئالممهنينمؤملانوسرحينيذلا
طالبلاحالطصاىلعاذهيفحيسملاىرجو.ةبترةكئالملا
ىلإبرقألاناكملايفنوفقيىلوألاةبترلاباحصأنإفيكلملا
:٢٢مأو١٠:٨لم١و١:١٤سأ(ههجواورينأمهلو،كلملا

اذهيفحيسملاةياغف.)٢١:٣٦ولو١:٥ادو٥٢:٢٥رإو١٩
ءالؤهنورقتحيالةكئالملامظعأناكنإهنأ)١(:مهملعينأ
نإ)٢(.مهنورقتحينينمؤملامهتوخإنأزوجيالف،راغصلا
دنعنومركملاًاذإف.هللادنعمهماقمرهظُيمهتكئالمماقم
.ضرألاىلعناسنإمهنيهينأزوجيالءامسلايفهللا

مهيلعقلطأدقف،نينمؤملابهللاةيانعمظعأام:ةدئاف
نأنلعأف،مهبهلسرحيسملاىصوأو»راغصلاءالؤه«بقل

كلملاةرضحىلإاولخدينأمهلنوذأملاةكئالملامهسرحي
.مهلةكربلاوةمحرلابهندلنماوعجريليوامسلا

لَُخيْيَكِلَءاَجْدَقِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«١١
ِّـ

»َكَلَهْدَقاَمَص
١٢:٤٧و٣:١٧ويو١٩:١٠و٩:٥٦ولو٩:١٢،١٣تم
.١:١٥يت١و

راقتحاميرحتلًايناثًاببسددعلااذهيفحيسملادروأ
ةكئالمنأىلعةوالعهنإف،راغصلامهتوخإدحأنييحيسملا
نمهللانباوهيذلاناسنإلانباىتأ،مهنوسرحيءامسلا
ملأتكالهللنيضرعمةمثأاوناكمهنأعمف.مهصلخيلءامسلا
.هيدلءازعأاوراصف،مهلجأنمتاموحيسملا

ال،مهاياطخلةنونيدلاتحتاوناكنميأ:كلهدقام
تاقولخملانممهريغردقيالومهسفنأاوذقنينأنوردقي
يفهرسأبملاعلاربتعيهللانأ)١(كلذنمانلف.مهوذقنينأ

ِتأيمل)٢(هسفننمٍةاجنيفهلءاجرال،كالهلالاح
لب،بيذهتلاوميلعتلادرجملالو،ًايضرأًاكلُمكلميلحيسملا
.كالهلانمةمثألاصّلخيل

،ٍفوُرَخُةَئِمٍناَسْنِإلَناَكْنِإ؟َنوُّنُظَتاَذاَم١٢«١٢،١٣
جلٱَىلَعَنيِعْسِّـتلٱَوَةَعْسِّـتلٱُُكْرتَيَالَفَأ،اَهْنِمٌدِحاَوَّـلَضَو

ْ
ِلاَبِ

طَيُبَهْذَيَو
ْ

حلٱَف،ُهَِدَجيْنَأَقَفَّـتٱِنِإَو١٣؟َّـلاَّـضلٱُبُل
ْ

ُلوُقَأَّـَق
»ّلِضَتَْمليِتَّـلٱَنيِعْسِّـتلٱَوِةَعْسِّـتلٱَنِمَرَثْكَأِهِبُحَرْفَيُهَّـنِإْمُكَل
.خلا١٠:١١ويوخلا١٥:٤ول

راقتحاميرحتلًاثلاثًاببسنيددعلانيذهيفحيسملادروأ
يفةميظعلامهتميقوهو،ةيحورلاحيسملاةلئاعنمراغصلا
،مهنمدحأكلهينأديرياليذلايوامسلابآلاينيع
.كالهلانممهتاجنبحرفيو

،مكرابتخابسحلثملااذهباومكحايأ:؟نونظتاذام
ًاكلاهناكنمةهجنمهللاروعشوهامهنماوجتنتساو
:١٥ول(ىرخأةرملثملااذهركذحيسملانأمث.صلخو
انههبرضهنكلو،نييسيرفللًاخيبوتذئنيحهبرضو.)٦-٤
.ذيمالتللًاميلعت

الًاريبكعيطقلانوكيامدنع:دحاولضوفورخةئم
عايضبلوقلاو.هنمفورخعايضللاحلايفيعارلاهبتني
.هبيعارلاءانتعاطرفنيبيدحاو

نمحاحصألااذهنم٦ددعيفهذيمالتحيسملارذح
نمهنم١٠ددعيفمهرذحو،راغصلانمًادحأاورثعُيالنأ
فورخبينتعيحلاصلايعارلاناكنإف.مهنمٍدحأراقتحا
هذيمالتينتعينأبجيكلذكفيوامسلاهعيطقنمدحاو
.هب

نيعستلاوةعستلابحيسملادصقنإ:نيعستلاوةعستلا
ملنيذلاةكئالملامهف،هتقيلخنمطقاولضيملنيذلا
يتلاةراهطلايفاوتبثىرخأملاوعناكسمهوأ،اوطقسي

ال«لاقامكسانلادصقيحيسملاناكنإو.اهيلعاوقلُخ
نيذلانأهدارمف»ىضرملالببيبطىلإءاحصألاجاتحي
لامتحالاو.صّلخمىلإنوجاتحيالءايربأمهسفنأنوبسحي
.حجرألوألا

.مهيلعنمأيثيحيأ:لابجلاىلع

هيساقيامضعبىلإةراشإاذهيف:بلطيبهذيو
ملألاوبعتلانم)١٠:١٥وي(يوامسلاحلاصلايعارلا
.مهصلخيلسانلانمنيكلاهلانعشيتفتلاوءانتعالاب

برطضاونزحامردقبفورخلادجينأيفيعارلاحرف
،رطخللةضرعنكتملنوعستلاوةعستلاف.لاضوهوهيلع
حرفيكلذل.صاخحرفعوضومٍنمأيفاهدوجونكيملف
ملنيذلاةكئالملابحرفياممرثكأهيلإنيعجارلاةاطخلابهللا
يفحرفلاةدايزسدقملاباتكلاركذيامًاريثكو.اولضي
٧:١٨يمو٥٣:١١شإ(رشبلانمنيكلاهلاةاجنبءامسلا
زوجيالهنأكلذلكةجيتنو.)١٢:٢بعو١٥:٧،١٠ولو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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هبينتعيوهنعحيسملاشتفينمرثعيوأرقتحينأدحأل
.حرفيو

يفيِذَّـلٱُمُكيِبَأَماَمَأًةَئيِشَمْتَسْيَلاَذَكٰه«١٤ ِتاَواَمَّـسلٱِ
»ِراَغِّـصلٱِءَالُؤٰهُدَحَأَكِلَْهيْنَأ
.خلا١٠:٢٧و٦:٣٩،٤٠ويو١٢:٢ول

هيفهللارهظأيذلاقباسلالثملاةجيتنددعلااذهيف
هلامعتساو)١٢:٢٨وي(سانلانمدحأكلهينأهتدارإمدع
نأو.هراقتحاوأهايإدحأراثعإميرحتيهوهذاقنإلطئاسولا
نأانلحصيف.هلمعوهللادصقفلاخيكلذلعفينم
يفنوتومينيذلانأبآلاةدارإرمأنمركذاممجتنتسن
الإو»راغصلاءالؤه«هلوقيفنولخادمهنألنوصلخيةلوفطلا
جتنتسننأو.راغصلابنيغلابلانمنيجانلاهِّـبشينأزاجام
ىتأحيسملانأللب،مهتراهطلاوصلخيمللافطألانأًاضيأ
.١١ددعيفهلوقبسحمهصّلخيل

ُهَنْيَبَوَكَنْيَبُهْبِتاَعَوْبَهْذٱَفَكوُخَأَكْيَلِإَأَطْخَأْنِإَو«١٥
»َكاَخَأَتْحِبَرْدَقَفَكْنِمَعِمَسْنِإ.اَمُكَدْحَو
.٣:١طب١و٥:٢٠عيو١٧:٣ولو١٩:٧ال

نممهريغراثعإنمهذيمالتحيسملارَّـذح١٤-٧تايآيف
نيحنييحيسملاتابجاوانهنيبيذخأو.نييحيسملا
.مهوملظينأبريغلامهرثعي

هبسحتنموأنييحيسملادحأيأ:كوخأكيلإأطخأ
حيسملارمأيانهو.ناسنإيأىنعملاناكامبرو.كيلإًابيرق
عمنييحيسملاضعبكولسلهعضويذلا(نوناقلاقيبطتب
دحاوٍبأءانبأوهتوخإمهنأل،سانلالكعم)مهضعب

لودعلااليصخشلاررضلاانهءاطخألابدارملاو.يوامس
.هنيدوحيسملاراكنإوناميإلاليبسنع

مولظملاءيربلاىلعبجيهنأىلعًاليلد:هبتاعوبهذاف
هأطخهلنيبيلملاظلاىلإهباهذبرمألاحالصإيفىعسينأ
الف،هيلعدقحيوأهنممقتنيوأريغلاىلإهوكشينألدب
ال«يبنلاىسوملوققفواذهو.هبلقيفهلةوادعلايقبي
لمحتالوكبحاصرذنتًاراذنإ.كبلقيفكاخأضغبت
فرشطحيٌءيشكلذيفسيلو)١٩:١٧ال(»ةيطخهلجأل
نألبقةحلاصملاةيغبءامسلانمىتأحيسملانألءيربلا
تاموصخنماوجنلنوناقلااذهسانلاقَّـبطولف.اهبلطن

نعضعبلاىلإسانلاضعبئطخيدقف.ةريثكبورحو
.)٢١:٢٦كت(ميهاربإىلإكلاميبأأطخأامك،دصقريغ
سيلًاملظوأًايدعتبسُحامباتعلادنعرهظامبرف
ىسنموداجونيبوأرطابسألاةثالثلانيبعقوامك،كلذك
:٢٢شي(ندرألادنعحبذمءانبلليئارسإطابسأرئاسو
٢٤(.

نأهتماهشهتلمحسانلامامأهبتاعاذإهنأل:هنيبوكنيب
فارتعالانميحتسينأوأ،ينلعلاخيبوتلانمظاتغي
هنأعم.هبلقيسقيوهسفنريربتيفدهتجيف،بنذلابمهمامأ
نكيملاذإنكل.قحلابهعنقينأهيلعلُهسهبدرفنااذإ
»عقارلاىلعقرخلاعستا«ةمكحوةبحموفطلبباتعلا
ًالدبرانلاىلعتيزلابُصو.ىفشُينألدبحرجلاَقمُعو
قبسنانإةوخإلااهيأ«عمسنلف.ءاملاىلعبصنينأنم
اذهلثمنييناحورلامتنأاوحلصاف،امةلزيفذخُأفناسنإ
.)٦:١لغ(»ةعادولاحورب

يفتنكامدعبكلًاقيدصهتيقبأيأ:كاخأتحبر
ًامداخًاضيأهتحبرو،امكنيبةوادعلاببسبهرسختنأرطخ
كيلإبنذموهوهتكرتاذإكنأل.هسفنتصّلخو،حيسملل
يفكلهوةبوتالبهرشقيرطيفيقبامبرفباتعنودب

بوتيوهئطخبرعشيةبحملابهايإكتبتاعمبنكلو.هتيطخ
.باتعلاكلذةجيتنحبرلااذهو.)٥:٢٠عي(

،ِْنيَنْثٱِوَأًادِحاَوًاضْيَأَكَعَمْذُخَف،ْعَمْسَيَْملْنِإَو«١٦
»ٍةَثَالَثْوَأِنْيَدِهاَشِمَفَىلَعٍةَمِلَكُّلُكَموُقَتْيَكِل
.١٠:٢٨بعو١٣:١وك٢و٨:١٧ويو١٩:١٥و١٧:٦ثت

ذاختابجولاحلاحالصإلىلوألاةليسولاِفكتملاذإف
نأوهو،ددعلااذهيفحيسملااهركذيتلاةيناثلاةليسولا
هتيطخبملاظلااوعنقيلسانلانمنينثاوأًادحاوءيربلاذخأي
نمىلوألاةياغلاو.هدانعنملجخيهولعجيوهريمضاوهبنيو
ىلعيقبنإنكلو.ةبوتلاىلإهداشرإبئطخملاعفنكلذ
ىلإىوعدلاعفردنعهيلعًادهاشهعمهذخأنمناكهدانع
ةلازإلهنكمأاملكلعفهنأبمولظمللًادهاشو،ةسينكلا
.مالسلاقيرطبةموصخلا

تابثإيفىسومةعيرشبسحكلذ:ةثالثوأنيدهاش
مهذخأينمددعحيسملاللقو.)١٩:١٥ثت(يواعدلا
الئل،ناكمإلاردقىلعرمأللًارتسةداهشللهعمءيربلا
.ةسينكلاىلعوبنذملاىلعًاراعنوكي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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لِلْلُقَفْمُهْنِمْعَمْسَيَْملْنِإَو«١٧
ْ

َنِمْعَمْسَيَْملْنِإَو.ِةَسيِنَك
لٱ
ْ

لَفِةَسيِنَك
ْ
لٱَكَكَدْنِعْنُكَي

ْ
لٱَوِّـيِنَثَو

ْ
»ِراَّـشَع

٣:٦ست٢و٥:٩،١١وك١و١٦:١٧ور

يفعفنتملاذإرشلاةلازإلةثلاثلاةليسولاانهحيسملاركذ
ةسينكلاىلإرمألاعفريهو،اهلبقناتروكذملاناتليسولاكلذ
ةريغصةسينكلاكلتتناكنإف.ناوضعلااهيلإيمتنييتلا
ىوعدلاعفرُتنأنكميضعبنمبيرقءاضعألاضعبو
.اهئالكووأةسينكلاباونىلإعفرتفالإو،اهئاضعألكىلإ
ملو.بنذملاحالصإلةسينكلاةدعاسمىلعلوصحللكلذو
امنإ،هايإةسينكلابيدأترمأنمددعلااذهيفءيشركذُي
.فالخلانأشيفةيصخشلاتابجاولاركذىلعرصُق

،ًايحيسمًاخأكلذدعبهبسحتاليأ:راشعلاوينثولاك
نعنيجراخلانمهريغكهربتعالب،كيلإًابيرقًاقيدصالو
نكلو.مهعمجمنعنيجراخلادوهيلاربتعاامك،ةسينكلا
كنكمي.)٣:١٤،١٥ست٢و٥:١١وك١(اوضغبُينأنودب

هكرتالبءوسلاهلرمضتوأهيداعتنأالهتبحاصمبنجت
.بيرغٍناسنإكًابناج

حلٱ«١٨
ْ

ُنوُكَيِضْرَألٱَىلَعُهَنوُطِبْرَتاَمُّلُك:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
يفًاطوُبْرَم ًالوُلَْحمُنوُكَيِضْرَألٱَىلَعُهَنوُّلَُحتاَمُّلُكَو،ِءاَمَّـسلٱِ
يف »ِءاَمَّـسلٱِ
٥:٤،٥وك١و٣١-١٥:٢٣عأو٢٠:٢٣ويو١٦:١٩تم
٢:١٠وك٢و

،هلوبقوأمهدحأضفرىلعةسينكلاعامجإلةراشإانه
.حيسملانماهلةاطعملاةطلسلابكلذلعفتنأقحلااهلو
سوريلكإلامهلهةسينكلالثمينمدكأتننأيقب
نينمؤملادارفأعومجموهمأ،خويشلاوسوسقلاوأ،مهدحو
ىلعناينبمهيلييذلاوددعلااذهنأًاضيأىرنو.نييقيقحلا
انهليقامو.ةسينكلانودناعينيذلاةهجنمقبسام
ريغيفنينمؤملارئاسنودمهبَّـصُخو،طقفلسرلاىلإهِّـجُو
سفنوهلسرلالكلانهحيسملاباطخو.مهرصع
تم(نيقابلانعًابئانًالبقسرطبهببطاخيذلاباطخلا

١٦:١٩(.

حيسملانأاومهوتاوناكنإذيمالتلامهويفنياذهو
نيناوقعضويفلسرلانمهريغىلعًاناطلسسرطبىطعأ
ًاناطلسًاعيمجمهاطعأهنأل،اهيفبيدأتلاءارجإوأةسينكلا
كلتعضوبسدقلاحورلامهمهلأذإ،ًةزجعم،ًادحاو

سدقلاحورلاداشرإبهومتدمتعاامهمهنأىنعملاو.نيناوقلا
وأ،ةسينكلاىلعةيوسوملاسوقطلاضعبءاقبإةهجنم
يفءاضعألوبقمتدمتعاامهموأ،اهنمكلذضعبخسن
يأءامسلايفًاتبثمكلذناك،اهنمٍضعبعنموأةسينكلا
.هللادنع

ِضْرَألٱَىلَعْمُكْنِمِناَنْثٱَقَفَّـتٱِنِإ:ًاضْيَأْمُكَلُلوُقَأَو«١٩
يف طَيٍْءَيشِّـيَأِ

ْ
َهلُنوُكَيُهَّـنِإَفِهِناَبُل

ُ
يفيِذَّـلٱِيبَأِلَبِقْنِماَم ِ

»ِتاَواَمَّـسلٱ
:٥و٣:٢٢وي١و١٥:٧،١٦و١٤:١٣،١٤ويو١١:٢٤رم
١٤.

حيسملاهاطعأناطلسىلإريشيقباسلاكلوقلااذه
ةجاحالهنأانهتبثأف.هتسينكميظنتلةصاخلسرلا
امنأشيفهنمداشرإلااولانيلمهلكاوعمتجينأرشعينثالل

نانثاعمتجااذإهنأو،ةسينكلارومأنمهنوطبريوأهنوّلحي
ةسينكلاريخلوهامبدحاويأرىلعناقفتمامهومهنم
-١:١٤عأ(ُهايطعُأمكحلاناطلسوداشرإلاحيسملاىلإابلطف

.)٢٩-١٥:١و٢٦

يفنإمعن.لسرلادعبنينمؤمللسيلدعولااذهف
ناميإلاةالصةيلعافتبثتىرخأديعاومسدقملاباتكلا
لسرلابصاخانهدعولانكلو،ةيروهجمأتناكةيدارفنا
.اهسيسأتنمزيفةسينكلاميظنتلجأل

َكاَنُهَفيِمْسٱِبٌةَثَالَثْوَأِناَنْثٱَعَمَتْجٱاَمُثْيَحُهَّـنَأل«٢٠
يفُنوُكَأ »ْمِهِطَسَوِ

١٤:١٧ويو٢٨:٢٠تم

هدعونمقبسامتبثيلحيسملاهلاقماعمالكاذه
.لسرللصاخلا

لكيفنوكينأحصيف،ناكملكيفيأ:امثيح
.نامز

لب،نيعمتجملاددعىلإحيسملاتفلتيمل:ةثالثوأنانثا
.همسابعامتجالانأىلإ

نوكينأ)١(يبصتخترومأةثالثبيأ:يمساب
يبمكتقالعنوكتل،ينعًةباينويرمأويناطلسبعامتجالا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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نأ)٢(.)١٦:٢٣و١٠:٢٥وي(بآلابيتقالعككلذيف
يباتكسردوحيبستلاوةالصلليأ،يتمدخلعامتجالانوكي
عامتجالانوكينأ)٣(.)١٥:٧و١٤:١٣وي(دجمتأيكل
.يتعافشويمالآويقاقحتساىلعلاكتالاب

نوكأامكةثالثلاوأنينثالاعمنوكأيأ:نوكأكانهف
هتسينكعمحيسملاروضحف.يمسابةعمتجملافولألاعم
ةميخيفةباحسلاروضحةلزنمبدعولااذهبسحنآلا
ثيحو.)٥:١٤خأ٢(لكيهلايفو)٤٠:٢٤رخ(عامتجالا

ىلعناهربددعلااذهيفو.ةكربلكّلحتحيسملارضح
توهالنهربيهنأامك،ةالصلايفنييحيسملاقافتاةكرب
.حيسملا

طُبِهْيَلِإَمَّـدَقَتٍذِئَنيِح«٢١
ْ

ًةَّـرَمْمَك،ُّبَراَي«:َلاَقَوُسُر
»؟ٍتاَّـرَمِعْبَسَىلِإْلَه؟ُهَلُرِفْغَأاَنَأَويِخَأَّـَيلِإُئِطُْخي
١٧:٤ول

خألاعمهيلإءاسُملالماعتبولسأىلعحيسملاملكت
متيالمهو،ةحلاصملاىلإهبيتأيوهئطخنعهدريل،ءيسملا
نعلأسيلسرطبهَّـبنتف.ءيسمللهيلإءاسُملارفغينأبالإ
»ةرممك«هلوقف،اهيفهيخألرفغينأبجييتلاتارملاددع
ءاج.ةدودحمةءاسإلانعحفصلاتارمنأهنظهنممزلي

ًاثالثءيسملاىلإهيلإءاسملارفغينأبجيهنأدوهيلادوملتيف
)٢:٦و١:٣(سوماعةوبنيفءاجامىلعًادانتسا،رثكأال
نظف،ًاعبرأكلذىلعسرطبدازو.)٣٣:٢٩،٣٠(بويأو
.ةانألاوملحلاةدايزكلذبرهظأهنأ

ءيسملاوحنهيلإءاسُملارعشينأنارفغلا:هلرفغأ
لأسينأءيسملاىلعبجيف.هيلإئسيملهنأكهعمكلسيو
.هلرفغينأهيلإءاسُملاىلعبجيٍذئنيحو)١٧:٤ول(ةرفغملا
هيلعدقحينأهيلإءاسُمللزجيملنارفغلابلطيملاذإنكلو
يفىعسيوهيلعقفشينأبجيلب،هنمماقتنالادصقيوأ

.)٣٧-١٠:٣٠ول(هريخ

َىلِإْلَب،ٍتاَّـرَمِعْبَسَىلِإَكَلُلوُقَأَال«:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٢٢
»ٍتاَّـرَمَعْبَسًةَّـرَمَنيِعْبَس
٣:١٣وكو٤:٣٢فأو١١:٢٥رمو٦:١٤تم

مهحالطصابسحاذهبراشُي:تارمعبسةرمنيعبس
نأبجيهنأهبحيسملادارأف.ديقمريغددعىلإًاميدق

»نارفغلارثكيهللا«نألةرفغملالأساملكئطخمللرفغُي
لانناننإف،هبلَّـثمتننأبجيف.)٧٨:٣٨زمو٥٥:٧شإ(
سانلامحرننأانيلعبجيف،باسحريغبهللانمةمحرلا
.كلذك

ْنَأَداَرَأًاكِلَمًاناَسْنِإِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمُهِبْشُيَكِلٰذِل«٢٣
»ُهَديِبَعَبِساَُحي

توكلملاةعيرشهذيمالتملعيللثملااذهحيسملابرض
نأحصيوهو،انيلإنيبنذمللنارفغلانأشيفةديدجلا

يهيتلاةينابرلاةالصلانمةسماخلاةبلطللًاحرشبسُحي
»خلاانبونذانلرفغا«

لثملااذهبدارملا:ًاكلمًاناسنإتاومسلاتوكلمهبشي
كلملالماعيامكضرألاىلعهتسينكلهألماعيهللانأ
كلملاويضرألاكلملانيبةنراقملانكلو.هتيعرضعب
ةملكلكنميحورلاىنعملاعقوتنالف،ةرصاقيوامسلا
.لثملااذهتاملكنم

دوصقملاو.لثملايفكلملاديبعيأ:هديبعبساحي
مهنمًادحاوددههنأل،قرلاتحتنيذلاالهمدخانههديبعب
قودنصءانمأاوناكمهنأرهاظلاو.)٢٥ددع(عابُينأب
لخادنيمزتلموأنينماضاوناكمهنألمتحيو،ةلودلا
لكيفحيسملاةسينكءاضعأمهانه»ديبعلا«و.ةكلمملا
مويباسحانهباسحلابدوصقملاسيلو.ناكمونامز
هنكلو.٥:١٠وك٢يفو٢:١٩تميفهيلإراشملانيدلا
باسحلااذههللايرجيو.١٦:٢وليفروكذملاباسحلاك
،ةسدقملاهتعيرشبلاطمباناياطخنراقنانلعجيامدنع
زم(ههجوءوضيفانتايفخوهمامأانماثآعضوهنأبرعشنو

انيلعبلجيامدنعو،ةلفاغلاانرئامضهِّـبنيامدنعو.)٩٠:٨
)٢٠:١لم٢(توملانمنوبيرقاننأىرنىتحتاقيضلا
نم»فلأنمدحاوىلع«هبيجننأعيطتسنالاننأرعشن
:٤٠زم(انسوؤرروعشنمرثكأاهنإف)٩:٣يأ(انماثآ

يبنلاناثانويهيلإلسرأاملدوادهللابساحاذكهو.)١٢
،نانويمهيلإلسرأاملىونينلهأبساحو)١٢مص٢(
.نادمعملاانحويمهيلإلسرأاملدوهيلابساحو

يفَأَدَتْبٱاَّـمَلَف«٢٤ ملٱِ
ٌنوُيْدَمٌدِحاَوِهْيَلِإَمِّـدُقِةَبَساَحُْ

.»ٍةَنْزَوِفَالآٍةََرشَعِب
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نيمأاذهلثمنوكينأةرورضلانم:نويدمٌدحاو
ىتحةكلمملانمريبكمسقلخدنماضوأ،كلملاقودنص
.ميظعلاغلبملااذهلثمبنادي

تانزولاكلتنأبدوصقملاناكنإ:ةنزوفالآةرشعب
،يبهذهينجنويلمفصنوينويلموحناهتميقفةضفلانم
.يبهذهينجنويلم٦٠اهتميقفبهذلانماهنأدصُقنإو
املكنأركذتننأغلبملااذهةمظعروصتىلعاندعاسيو
ٍعستىلعدزيملعامتجالاةميخيفبهذلانملمعتسا
ءانبلدوادهدعأامنإو.)٣٨:٢٤رخ(ةنزونيرشعو
ءاسؤرهمدقامنإو،ةنزوفالآةثالثىلعدزيمللكيهلا
نإو)٧-٢٩:٤خأ١(ةنزوفالآةسمخىلعدزيملبعشلا
ىلعدزتملناميلسىلإابسةكلماهتمدقيتلاةيكلملاةبهلا

ايقزحىلعةمارغلانمروشأكلمهعضوامنإو.ةنزو١٢٠
اهعضويتلاةمارغلانإو)١٨:١٤لم٢(ةنزو٣٠ىلعدزيمل
رقفتقويفايشويتومدعبةيدوهيلاىلعرصمكلم
ةرفوبريشينأحيسملادارأو.ةدحاوةنزوىلعدزتملدالبلا
ببسبهللائطاخلاىلعيذلانيَّـدلاةرثكىلإغلبملااذه
هللااهاريامكاهاريامدنعهنإف.هئافيإنعهزجعوهنايصع
وكزيفيكو،هللادنعناسنإلارربتيفيكف«لوقينأدبال
برايماثآلابقارتتنكنإو«و)٢٥:٤يأ(»؟ةأرملادولوم
عمةمكاحملايفلخدتال«و)١٣٠:٣زم(»؟فقينمف
لهسأف.)١٤٣:٢زم(»يحكمادقرربتينلهنإفكدبع
انيلعًانيديفونلةنزوفالآةرشعىلعلصحننأانيلع
نمةدحاوةيطخنعرفكيامىلعلصحننأنمناسنإل
.ءادفلاغلبمانلهميدقتوهتدعاسمنودب،هللااناياطخ
نيدلانمانيلعامءافيإنعنوزجاعاننأكلذنمنيبتف
حيسملاقاقحتسابءادفلاانلَّـدعأهنأهلدمحلانكلو.هللا
.ميظعلانيدلاكلذنمانذاقنإلهتومو

يفوُياَمُهَلْنُكَيَْملْذِإَو«٢٥ ُهُتَأَرْمٱَوَوُهَعاَبُيْنَأُهُدِّـيَسَرَمَأِ
»ُنْيَّـدلٱَىفوُيَو،ُهَلاَمُّلُكَوُهُدَالْوَأَو
.٥٠:١شإو٥:٥،٨حنو١٤:١لم٢وخلا٢٥:٣٩ال

ةيدوهيلاةعيرشلايفًازئاجنيدلاولاعمدالوألاعيبناك
)٨:٦و٢:٦اعو٥:٦حنو٤:١لم٢و٢٥:٤٩ال(
.ةينامورلاةعيرشلاهبتحمسو

سيلو.عيبملانمثردقبهنمٌمسقيفُييأ:نيدلايفويو
جئاتنلامتحالكورتملائطاخلانأالإيحورىنعماذهل
نأوأهسفنرربينأعيطتسيالف،ةيدبأةنونيدتحتهلامعأ

بهذنمملاعلايفاملكف.هماثآبقاوعنمهتاذررحي
يطعيالو،ًءادفناسنإلايدفنلخألا«اهنعرفكيالةضفو
ىلإتقلغفمهسوفنةيدفيهةميركو.هنعةرافكهللا
لكبئطاخلاسفنىدفُتالف)٤٩:٦،٧زم(»رهدلا
ًاذإ.ةحلاصلالامعألانمءيشبالو،تامدقتلاوحئابذلا
،نيدلاةمظعانيريلطقفوهةلئاطلاغلابملاهذهبمالكلاف
.انلمعامهماندحوهءافوعيطتسننلاننأانلنهربيو

لٱَّـرَخَف«٢٦
ْ

َّـَيلَعْلَّـهَمَت،ُدِّـيَساَي:ًالِئاَقُهَلَدَجَسَوُدْبَع
جلٱَكَيِفوُأَف

ْ
»َعيَِم

كلملابقئاللاراقولاةمالعاذه:هلدجسودبعلاَّـرخف
.هلديدشلاعرضتلاو

فوخلاةياغىلإةراشإاذهيف:خلا..َّـيلعلهمت
نموجنينأهنمًةبغر،هيلعليحتسيامبدعوهنأل،نزحلاو
يفوينأدعوو،نيَدلايفويامهلنكيملذإ،هبطيحملارطخلا
.هبنذبفارتعاىندأبهمالكنمءيشيفقطنيملو.لكلا
يفةاطخلاديعاومًانايحأنوكتلطابلادعولااذهلثمف
ةبوتلانورذنيف،توملانممهفوخومهاياطخبمهروعشتقو
.كلذبمايقلانعنوزجاعمهوةريسلاحالصإوةعاطلاو

لٱَكِلٰذُدِّـيَسَنَّـنَحَتَف«٢٧
ْ

طَأَوِدْبَع
ْ

»َنْيَّـدلٱُهَلَكَرَتَو،ُهَقَل
.١٤٥:٨و٨٦:٥،١٥و٧٨:٣٨زم

اممرثكأبدبعلاكلذىلعداجميركلانونحلاكلملااذه
اذهيفو.نيدلالكهلكرتف،ةلهملاىوسهلأسيملف،هلأس
ةباجإ،ًاناجماناياطخلكرفغييذلاهللاةمحرةمظعللاثم
ور(ةمحرلاهذهبةادانملاليجنإلاةياغو.انيلعةقفشوانتابلطل
.)١:٨،٩وي١و٧:٢٤،٢٥

لٱَكِلٰذَجَرَخاَّـَملَو«٢٨
ْ

لٱَنِمًادِحاَوَدَجَوُدْبَع
ْ

،ِهِئاَقَفُرِديِبَع
يِنِفْوَأ:ًالِئاَقِهِقُنُعِبَذَخَأَوُهَكَسْمَأَف،ٍراَنيِدِةَئِمِبُهَلًانوُيْدَمَناَك
»َكْيَلَعِيلاَم

اذهةبسنف،ةيبهذتاهينجثالثوحنكلذ:رانيدةئمب
ىلإ١ةبسنكهتمظعيفنيدلاكلذةبسنىلإهتلقيفغلبملا
ىلإناسنإةءاسإرغصًايلجنيبياذهو.نويلمعبرونويلم
ةرطقةبسنككلذو،هللاهيلعامىلإةبسنلابهتوخإنمرخآ
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نأامبهنأكلذلكنمدوصقملاو.ضرألاهايملكىلإءام
رفغننأانيلعبجي،ةميظعلاماثآلاكلتلكانلرفغيهللا
كلذنإلُقيملو.اهيلإةبسنلابةديهزلاةءاسإلاانتوخإل
بلطنأيفأطخأهنألثملانمرهظامنإ،ًاقحنكيملنيَدلا
ةمحرلاميظعلانامدعب،هذهكةواسقبهيخأىلعهليذلا
.هيخأنمًاجايتحامظعأوهوكلملانم

ىلعهلامبلطفيكدبعلااذهلًابجع:هقنعبذخأ
هفوخونويدملانزحبرعشامدعبةواسقلاهذهلثمبهيخأ
هديسنمفطللاوةمحرلاديزملانوءافيإلانعهزجعدنع
.نئادلا

لٱَّـرَخَف«٢٩
ْ

:ًالِئاَقِهْيَلِإَبَلَطَوِهْيَمَدَقَىلَعُهُقيِفَرُدْبَع
جلٱَكَيِفوُأَفَّـَيلَعْلَّـهَمَت

ْ
»َعيَِم

سفنيههقيفردبعلااذهاهبمحرتسايتلاتاملكلا
نأبجيناكف،هديسقيفرلاكلذاهبمحرتسايتلاتاملكلا
.اهلانيتلاةمحرلاوهقيضهركذت

لَأَوىَضَمْلَبْدِرُيْمَلَف«٣٠
ْ

يفُهاَق يفوُيىَّـتَحٍنْجِسِ َِ
»َنْيَّـدلٱ

ىلعلهمتينأدرُيملةنزوفالآةرشعبحموُسيذلا
حنمينأىبأهديسنمةمحرلاننم!رانيدةئمبهلنويدم
ضفرقلطملاءاربإلالانوةلهملالأسنم.هاخأدبعلااهلثم
ملو،اهلانيتلامحارملاركذيملف.هبحاصىلعلهمتينأ
ىلإليبسالثيحنجسلايفهاقلأفسئابلاىلعقفشي

هلرمضيوهيخأىلعدقحينمف.نيدلايفويامليصحت
.يساقلادبعلاكلذلثموهحلاصتينأهركيوةوادعلا

لٱىَأَراَّـَملَ«٣١
ْ

اْوَتَأَو.ًاّدِجاوُنِزَح،َناَكاَمُهُؤاَقَفُرُديِبَع
»ىَرَجاَمَّـلُكْمِهِدِّـيَسَىلَعاوُّصَقَو

اذهيفنيمولظملالاحبهلدهشينمىلإجاتحيالهللا
نيذلانويحيسملاانهنيروكذملاءاقفرلابدارملالعلف.ملاعلا
ةبحملاوةقفشلامدعويدعتلاوملظلامهتاولصيفنوركذي
يذلابضغلانممهبردجأنزحلاف،ملاعلايفةحلاصملاحورو
نمًادحأملظييذلاو.نايدلامكاحلاهنألكلملابىلوأوه
.عيمجلانزُحيةسينكلاءاضعأ

لٱاَُّهيَأ:ُهَلَلاَقَوُهُدِّـيَسٍذِئَنيِحُهاَعَدَف«٣٢
ْ

ُّلُك،ُريِّـِّـرشلٱُدْبَع
»َّـَيلِإَتْبَلَطَكَّـنَألَكَلُهُتْكَرَتِنْيَّـدلٱَكِلٰذ

تافصةءادرٍذئنيحديسلاققحت:ريرشلادبعلااهيأ
،هايإاهحنميتلاةمحرلاقحتسيالهنأو،يساقلادبعلا
ةواسقلايفدبعلااذهلثمناكنمف.ظيغلامالكبهبطاخو
دحأنوكينأنكميف.قحلابًايحيسمنوكينأنكميال
ةيقيقحلاهتافصنلعُتورهاظلايفًايحيسمةسينكلاءاضعأ
.دبعلاكلذتافصتفرُعامك،ناحتمالادنع

.هتمظعلنايباذه:نيَدلاكلذلك

ترثأتفراسكناونزحبينتلأسيأ:تبلطكنأل
.كيلعتقفشو

لٱُمَحْرَتًاضْيَأَتْنَأَكَّـنَأيِغَبْنَيَناَكاَمَفَأ«٣٣
ْ

َكَقيِفَرَدْبَع
»؟اَنَأَكُتِْمحَراَمَك

ملعتينأهيلعبجيناكهنأيساقلادبعللديسلاَّـنيب
ىلعبجيهنإف،ةمحربهقيفردبعلالماعيف،اهلانيتلاةقفشلا
ىوعدماقأهنأل»ًاريرش«هُعديملف.محرينأمحُرنم
نأدعبةوسقوفنعبهقحبلطهنأللب،هيخأىلعةبذاك
هتانأوهللافطلذختننأانيلعبجيف.ةقفشمظعأوهلان
انيلإنيبنذمللرفغننأو،انريغلانتلماعميفانلًالاثمهترفغمو
.انلهللارفغامك

نأعقوتيو،انههللاةمحرقاذيذلايحيسملابقيليالف
نإو.ًادوقحًايساقنوكينأنيدلامويهللاشرعمامأمحرُي
يفبضغلايقبيالأبجيفبضغللةيفاكبابسأهلناك
الواوبضغا«يلوسرلالوقللًاقفوهيلإبنذمللرفغيلب،هبلق
)٤:٢٦فأ(»مكظيغىلعسمشلابرغتالو.اوئطخت

ملٱَىلِإُهَمَّـلَسَوُهُدِّـيَسَبِضَغَو«٣٤
يفوُيىَّـتَحَنيِبِّـذَعُْ َّـلُكَِ

»ِهْيَلَعُهَلَناَكاَم

ًابلاطًانئادهرمألوأيفديسلااذهناك:هديسبضغ
.ٍبنذملًانايدراصف،نويدمنمهنيد

ةاساقمعمًادبؤمًانجسهنجسيأ:نيبّذعملاىلإهمَّـلس
ناكو.)٢٥ع(ًالوأهبددهيذلاهعيبنمُّرشأاذهو،مالآلا
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هنأمكاحلاىأراذإنويدملااوبذعينأءامدقلاةداعنم
يفديسلادقتعاف.فرتعيىتحهافخأوهريغلامسلتخا
ةلماعميفهنمناكامىأراملف.نيمأهدبعنأرمألالوأ
نيبذعمللهمَّـلسف،ًاسلتخمهنظو،ريرشهنأنقيتهقيفر
ملنملةمحرالبوهمكحلانأل«هللامكحكلذك.فرتعيل
نوليكتهبيذلاليكلاب«كلذلف)٢:١٣عي(»ةمحرلمعي
خيبوتلثملايفباذعلابدوصقملاو)٧:٢تم(»مكللاكي
هللابضغو،هايإءايقتألاراقتحاو،يساقلابنذمللريمضلا
.توملادعبباقعلاو،هيلع

لوقلااذهنيبقرفال:هيلعهلناكاملكيفويىتح
.»يفويامهلنكيمل«)٢٥عيف(ليقهنأل،دبألاىلإانلوقو
ًانايبحضوأوهو،ليحتسمطرشبدبعلاكلذجورخدَّـيقف
،نانويلادالبيفنويكوفلاهلعفامهبشياذهو.هباقعةيدبأل
نمقيمعناكميفديدحةركاوقلأومهتنيدماوكرتمهنإف
ىلعديدحلاةركموعتنأىلإاوعجريالأاومسقأو،رحبلا
عقاولاف.ًادبأاوعجريالنأاودارأمهنأكشالو!ءاملاهجو
كلذك.هيلإتفتلتملةمحرلاو،دبعلاكلذنادلدعلانأ
.دبألاىلإهتاجنىجرتالهللانجسيفئطاخلا

هنأنمددعلااذهنمضعبلاهجتنتسااملةحصالف
منهجباذعهتاساقمبهللانيدلايفويئطاخلانألمتحي
عوسيءادفبالإئطاخلانيديفويالهنأل،نينسلانمًافولأ
نعنيبذعملاماليإالو،ةحلاصلالامعألاهيفوتالف.حيسملا
ةايحلايفحيسملاةمحرنماوباخنيذلاف.ةيضاملااياطخلا
كلمللزاجفيك:ليقنإف.دبألاىلإاهنمنوبيخيةيضرألا
اوناكًاميدقكولملانإانلق؟هلهبهوامبدبعلابلاطينأ
ىلع.ةعيرشلايهمهتئيشمتناكو،قلطمناطلسبابرأ
ةديقماهنأل،درتسُتنأزوجيلثملااذهلثميفةبهلانأ
هنأو،هديسيضرُيامبدبعلااهبفرصتينأوهوطرشب
هرفكىلعهلًاباقعنيدلاكلذبهبلاطينأهديسلحصي
نوكينأهيلعبجيناكنيحهقيفرىلعهتواسقو،هتمعنب
.ًاننحتمًاقوفش

بقاعيهللانألثملااذهنمدافتسُيله:مهضعبلاق
نأىلع!الباوجلاف؟ماثآلانمهلرفغامىلعئطاخلا
نعهللاوفعنيبونويدملانعيضرأكلموفعنيبةبسنلا
لكيفيلاملانيدلاكتسيلةيطخلاو،ةلماكتسيلئطاخلا

يقبيالنويدملانعدحأهافوأاذإيلاملانيدلانإف.ءيش
سيلةيطخلانارفغو.هبنويدملابلاطينأقحنئادلل
حورهلرفُغيذلائطاخلارهظُينأطرشبدَّـيقمهنأل،كلذك
ماودلاىلعسبليو،حيسملاتاوطخيفتقينأو،هللاةعاطلا

لوقكلذليلدو.هدسجنموضعكهبدحتيوهرببوث
انلفرونلايفوهامكرونلايفانكلسنإنكلو«لوسرلا

نمانرهطيهنباحيسملاعوسيمدو،ضعبعمانضعيةكرش
رونيفنوكلسينملةرفغملاًاذإف.)١:٧وي١(»ةيطخلك
دبعلاةصقنكلو،مهتوخإعمةكرشلاوةسادقلاوةبحملا
روفغمبلقلاددجتمًاناسنإطقنكيملهنأرهظُتاهلكيساقلا
طقرُهطَيملهنكليحيسمهنأيعدينمللاثموهو،اياطخلا
.ةفلاسلاهاياطخنم

ْنِماوُُكْرتَتَْملْنِإْمُكِبُلَعْفَيُّيِواَمَّـسلٱِيبَأاَذَكٰهَف«٣٥
»ِهِتَّـالَزِهيِخَألٍدِحاَوُّلُكْمُكِبوُلُق
.٢:١٣عيو١١:٢٦رمو٦:١٢،١٤،١٥تمو٢١:٢مأ

اورفغتملنإ«٦:١٥ىتمىنعمكددعلااذهىنعم
وكىنعمكو»مكتالزًاضيأمكوبأمكلرفغيالمهتالزسانلل
،باقعلاديدشهتمحرةرثكعمهللااف٤:٣٢فأو٣:١٣
رربييذلاناميإلاوهسيلةبحملابلمعياليذلاناميإلاو
.ئطاخلا

الهللاافنيتفشلادرجمنمنارفغللةميقال:مكبولقنم
،رفغيال»ىسنأالنكلورفغأانأ«لوقييذلاواذكهرفغي
لكحرطيرفغاذإهللانكلو.ًءايرهاياطخىلعديزيامنإ
الومثإلانعحفصيوهف)٣٨:١٧شإ(هرهظءارواياطخلا
اياطخلاحرطيوماثآلاسوديهنأو)٣١:٣٤رإ(ةيطخلاركذي

.)٧:١٩يم(رحبلاقامعأيف

،نينمؤملاةوخإلابانهتالزلاكرتدَّـيق:هيخألٍدحاوُلك
.ةحماسملاانولأساذإمهتالزسانلالكلرفغننأبجينكل
ةاسقلانودةقلغمءامسلاباوبأنأانملعتةيآلاهذهف
ملنملنيدلاموييفنارفغالهنأو،دقحلايبحمونيمقتنملاو
يهوسمخاهمهأ:ةريثكدئاوفلثملااذهيفو.مهريغلاورفغي
كلترفغيهللا)٢(.ًادجةميظعهللاىلإاناياطخ)١(:ةيتآلا
لب،ةديهزانيلإانتوخإتالز)٣(.ًاناجمةرفغملامامتاياطخلا
.هللاىلإاناياطخىلإةبسنلابًائيشتسيل

نإهنإ)٥(.انبولقنممهتالزانتوخإلرفغننأبجي)٤(
.انبقاعيولدعبانيلعهللابضغيانتوخإلرفغنمل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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رشععساتلاحاحصألا

لٱاَذٰهُعوُسَيَلَمْكَأاَّـَملَو«١
ْ

جلٱَنِمَلَقَتْنٱَمَالَك
ْ

َءاَجَوِليَِل
لٱِموُُختَىلِإ

ْ
نُدْرُألٱِْربَعْنِمِةَّـيِدوُهَي

»ِّـ
١٠:٤٠ويو١٠:١رم

ةريثكرومأركذىتمكرت:مالكلااذهعوسيلمكأامل
ىلإهئيجموليلجلانمهلاقتناةدميأ،ةدملاكلتىفتثدح
لاسرإكلذنمو،اهضعبانحويواقولركذو.ةيدوهيلاموخت
باهذو.)١٦-١٠:١ول(هيلإمهعوجروًاذيملتنيعبسلا
٥٦-٩:٥١ول(كانهصربةرشعهؤاربإوةرماسلاىلإحيسملا
.دوقفملامهردلالثمو.لاضلافورخلالثمو.)١٩-١٧:١١و
ىلإريصقتقولهباهذو)١٨:١٤-١٠ول(لاضلانبالالثمو
وي(رزاعيلاهتماقإوكلانههميلعتولاظملاديعيفميلشروا
٩-٧(.

ىفةيضرألاحيسملاةمدخةياهنهذه:ليلجلاىلإلقتنا
وحنكلذوهتمدختقورثكأكلانهىضقثيحليلجلا
اونوكيلرشعينثالاملعيوبعشلارشبيوهونينسثالث
عجريملوضرألاكلتكرتمث.لبقتسملاىفةمدخللًالهأ
.)٩:٥١ول(كلذدعباهيلإ

ىتلاقيرطلا:ندرألاربعنمةيدوهيلاموختىلإءاج
قيرطلاتسيلةيدوهيلاىلإليلجلانمحيسملااهيفراس
ةصرفهلنوكتلندرألاربعىلإرادهنإف،ةرصتخملاوأةداتعملا
موختىلإهئيجموحيسملالاقتنانيبو.كانهبعشلاملعينأ
ىوسىتمركذيملىتلاثداوحلااهيفترجةدمةيدوهيلا
هغولبوليلجلانمحيسملالاقتنانيبهنأحجرملاو.اهضعب

اهثداوحنمىتمركذيمل،رهشأةتسوحنةيدوهيلاموخت
دوصقملاو.١٨-٢٠:١حاحصأو،حاحصألااذهيفامىوس
اهنكسيتلاةيريببنانويلادنعفرعامانهندرألاربعب
،سابيتنأسدوريهمكحتحتتناكو.ىسنمطبسًاميدق
.نالوجلانآلاىمستو

»كاَنُهْمُهاَفَشَفٌَةريِثَكٌعوُُمجُهْتَعِبَتَو«٢
.٦:٥٥،٥٦رمو١٣:١٥تم

مهملعلبهوعبتنيذلاىضرمءافشبحيسملافتكيمل
هتداعكوًاضيأٌعومجهيلإعمتجاف«سقرملوقليلدبًاضيا

ٌدحأهبلطيملهنإرهاظلاف.)١٠:١رم(»مهملعيًاضيأناك
ةيدسجلاضارمألانمسانلاءافشلًادعتسمناكهنإف،ًاثبع
نمسوفنلاءاربإلنآلاًادعتسمنوكينأىلوألابف،ٍذئموي
.رهشأةدعثداوحىلإريشيددعلااذهو.ةيطخلاضارمأ

لٱِهْيَلِإَءاَجَو«٣
ْ

ُِّلَحيْلَه«:ُهَلَنيِلِئاَقُهوُبِّـرَجُيِلَنوُّيِسيِّـرَف
لَطُيْنَأِلُجَّـرلِل

ِّـ
.»ٍبَبَسِّـلُكِلُهَتَأَرْمٱَق

ةيمهأنماهيفاملةثداحلاهذهةيريبثداوحنمىتمركذ
.قالطلانأشىفميلعتلا

دالبلاىصقأىلإهوعبتءادعألاءالؤه:نويسيرفلا
.هميلاعتةمواقمل

ءاسؤرىلإهيلعىوكشللةلعاودجيليأ:هوبرجيل
ىفكلذدعباولعفامكهيلعبعشلااوجيهيلوأ،نيدلا

.)٢٦:١٦تم(رصيقلةيزجلاةيدأتزاوجنعحيسملامهلاؤس

ىلعحيسملاباجأ:خلا..قلطينألجرلللحيله
.)٥:٣٢تم(لبجلاىلعهظعوىفًاحيرصةلأسملاهذه
ملنييسيرفلالعلو.ةدحاوةلعلالإزوجيالهنأَّـنيبو
ٍقابوهلهاوفرعينأاودارأمهنأوأ،ظعولاكلذاوعمسي
تلاق،نيتقرفىلإٍذئمويدوهيلامسقناو.لوألاهميلعتىلع
الإقالطلازاوجمدعوهويعمشيابرلابهذمبامهادحإ
وهو،ليَلِهيابرلابهذمىرخألاتخبتو،ةردانبابسأل
ىفليقامىلعكلذىنبو،تناكةلعيألقالطلازاوج
مهلئاسمبحيسملااوعقوينأنويسيرفلادارأف.٢٤:١ثت
هيلعهبنوكتشيامبهوعقوينأاودارأمهنألمتحيو،ةيبهذملا
،يناسغلاسراحلاتنبهتأرماقلطدقناكهنألسدوريهىلإ
هايإهتيكبتلنادمعملاانحويلتقامكهلتقيوهيلعضبقيف
.رمألااذهلثمىلع

لٱَنِمَقَلَخيِذَّـلٱَّـنَأْمُتْأَرَقاَمَأ«:َباَجَأَف٤«٤،٥
ْ
ِءْدَب

ُلُجَّـرلٱُُكْرتَياَذٰهِلْجَأْنِم«:َلاَقَو٥»؟ىَثْنُأَوًارَكَذاَمُهَقَلَخ
لَيَوُهَّـمُأَوُهاَبَأ

ْ
.»ًادِحاَوًادَسَجِناَنْثٱلٱُنوُكَيَو،ِهِتَأَرْمٱِبُقِصَت

:٥فأو٩-١٠:٥رمو٢:٢٤كت٢:١٥لمو٥:٢و١:٢٧كت
.٧:٢و٦:١٦وك١و٣١

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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يذلاخفلانعحيسملاداح.متأرقدقيأ:متأرقامأ
،هسفننمالىسومنمباوجلاهميدقتبهلهوفخأ
رفسىفوهامكجاوزلادهعنأشيفمهبتكيفامبدهشتساف
ةمئادهتأرماولجرلانيبةقالعلانأهيفف٢٧-١:٢٦نيوكتلا
.نيجوزلاتالاعفناريغتبريغتتال

ًالعبالةدحاوةجوزوًادحاوًالعبيأ:ىثنأوًاركذ
ناسنإلاقلخنأبهللارهظأف.نيلعبوةجوزالونيتجوزو
دحاولعبلنوكيالنأديريهنأ،ىثنأوًاركذرمألالوأىف
هنأل،هتأرماءرملاقلطينأديريالهنأو،ةدحاوةجوزىوس
.)٥:٢و١:٢٧كت(ىرخأبنرتقيواهقلطينأهنكميناكام

رفسىفوهو،هللاىلإانهلوقلاحيسملابسن:لاقو
قطنمدآنألكلذو)٢:٢٣كت(مدآىلإبوسنمنيوكتلا
ملعينكيملمدآنأكلذىلعليلدلاو.هللانميحوبهب

.ةيدلاولاةقالعلاذئنيح

نعدعبينأدوصقملاسيل:همأوهابألجرلاكرتي
هنيبيتلاةقالعلانمدشأةقالعبطبترينألب،امهناكم
.امهنيبو

رخآلابنيجوزلادحأنارتقانوكينأيأ:ًادحاوًادسج
نارتقالاكلذمودينأو،رخآلابدسجلاءاضعأدحأنارتقاك
هللادارأو.امهدحأتومبالإيهتنيالف،نيجوزلاماودب
دصاقملاوةبحملايفٌداحتاويعرشداحتانارتقالانأكلذب
.نازحألاوحارفألاوتاذللاولامعألاو

ةداعسبلطينيجوزلانمًالكنأرمألاةصالخو
اهليصحتىفىعسيو،اهبلطيامكاهليصحتىلإىعسيو،رخآلا
هنأملعتنف.ةايحلاىفامادامرخآلانزحلنزحينأو،هسفنل
ًاماتًاقافتانيصخشلاقافتابالإجاوزلابطابترالازوجيال
نكلو،يرايتخاجاوزلابنارتقالانإمعن.ةيبلقلاةبحملابو
نكميالنيجوزلانيبةقالعلانأل،كلذكسيللاصفنالا
خألاوهدلوودلاولانيبةقالعلاعزننملهسأباهعزن
.هيخأو

ُهَعََمجيِذَّـلٱَف.ٌدِحاَوٌدَسَجْلَبِْنيَنْثٱُدْعَباَسْيَلًاذِإ«٦
.»ٌناَسْنِإُهُقِّـرَفُيَالُهللاٱ

نمةجيزلادهعنأنيبيماعمالكاذه:هللاهعمجيذلاف
.هضقنزوجيالكلذلو،ةموسرملاهللاططخ

ةعيرشبدهعلاكلذضقنياليأ:ناسنإهقرفيال
،هللاريغهضقنينأنكميالو،ةيسنكةعيرشبالوةيسايس
.نيجوزلادحأتومب

ُباَتِكىَطْعُيْنَأىَسوُمىَصْوَأاَذاَمِلَف«:ُهوُلَأَسَف«٧
.»ُ؟قَّـلَطُتَفٍقَالَط
٥:٣١تمو٢٤:١ثت

اورهظيلكلذنويسيرفلاهلأس:ىسومىصوأاذامل
ةعيرشفلاخىسومنأبمهبيجيهنأمهعقوتلىسوملهتفلاخم
.هللا

َهلَلاَق«٨
ُ

َنِذَأْمُكِبوُلُقِةَواَسَقِلْجَأْنِمىَسوُمَّـنِإ«:ْم
لَطُتْنَأْمُكَل

ِّـ
لٱَنِمْنِكٰلَو.ْمُكَءاَسِناوُق

ْ
.»اَذَكٰهْنُكَيَْملِءْدَب

ىفحيسملالاقف»ىصوأ«مهلاؤسيفنويسيرفلالاق
.ىنعملايفميظعٌقرفنيتظفللانيبو»نذأ«باوجلا

ةواسقلاكلتبدوصقملانأمهضعبنظ:مكبولقةواسق
نهوبرضقيلطتلانماوعنُمولف،مهئاسنىلعمهتواسق
رغصأهنألقالطلاىسومزاجأف،نهولتقوأنهوملظو
جتنيىتلاةواسقلاقلطماهبدوصقملانأحجرألاو.نيَّـرشلا
،هللاةعيرشلةعاطلابوجوبروعشلامدعودانعلااهنم
اهتفلاخملجاوزلانأشىفةيلصألاهللاةيصواوعيطيملكلذلو
هنأىسومىأراملف.مهلوحممألالكقئاوعو،مهبولقلويم
نمهيلعردقاملكعضوقيلطتلانممهعنمعيطتسيال
عمناكمالكلانأعم»مكبولق«لاقو.هليبسىفتابوعصلا
اهدهعلوأنمةدحاوةمأدوهيلاربتعاهنأل،ًءانبمهفالسأ
.مهئابآبولقكةيساقمهبولقنأىلإةراشإو،هرخآىلإ

دانتساالب،يسايسلامكحلادرجمبًايتقونذأامنإ:نذإ
مهتماقإةدمقالطلااوداتعامهنأهملعل،ةيلصأةعيرشىلإ
ةعفدمهدرينأمهنكميالةاسقنودينعمهنأو،رصمب
.ىلوألاةعيرشلاىلإةدحاو
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ليئارسإينبلاوحأىلإرظنلابناكاذه:قالطباتك
ةباتكنأل،بضغلادنعقالطلاعنملةطساولضفأٍذئموي
بابرأدنعًاليوطًاتقويضتقتتناكباتكلاكلذلثم
ةعجارموهبضغدومخلٍفاكتقولجرللنوكيف،ةعيرشلا
.هتَأرماةحلاصموهتبقاعيفرظنلاوهراكفأ

.ةجيزلادهعهللامسرذنميأ:أدبلانم

.مهئاسنقيلطتىفلاجرللنذؤيمليأ:اذهنكيمل

اَنِّـزلٱِبَبَسِبَّـالِإُهَتَأَرْمٱَقَّـلَطْنَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَو«٩
.»ِينْزَيٍةَقَّـلَطُمِبُجَّـوَزَتَييِذَّـلٱَو،ِينْزَيىَرْخُأِبَجَّـوَزَتَو
.٧:١٠،١١وك١و١٦:١٨ولو١٠:١١رمو٥:٣٢تم

)١٠:١٠رم(هيلإلخدتيبىفهلاقانهحيسملاهلاقام
.هذيمالتضعبةلئسألباوجوهو

ىسومنذإف،هرصعدوهيلاوحأيفهلوقناك:مكللوقأ
نمزيفدوهيللقيلطتلازوجيالقالطلابهرصعدوهيل
.ىنزحيسملالوقىلعهنإف،حيسملا

ىلإعجرف،هتوكلمةعيرشبددعلااذهيفحيسملاحرصو
كلتو)٥:٣٢تم(ًالبقهلاقامقفو،سودرفلاةعيرش
نيذلانييحيسمللقالطلايفةديحولايهةعيرشلا

طابرلاةيسدقحيسملاززعف.ًاهلإوًابرحيسمللنوعضخي
اذهمطحي،ةأرمامأناكًالجر،ينزينمف.هفرشوىحورلا
هذهىلعٍةقلطموأٍقلطمبجوزتينمفكلذل.طابرلا
.ًاضيأٍنازوهةروصلا

ملٱَعَمِلُجَّـرلٱُرْمَأاَذَكٰهَناَكْنِإ«:ُهُذيِمَالَتُهَلَلاَق«١٠
ِةَأْرَْ

.»َجَّـوَزَتَيْنَأُقِفاوُيَالَف
٢١:١٩مأ

رئاسراكفألثمتراصذيمالتلاراكفأنأىلعلدياذه
عطتسيملاذإهنأمهلرهظف.قالطلاليهستموزليفدوهيلا
اهقالخأءوسلاهعمءاقبلاهركيوهوهتأرماقيلطتناسنإلا

.جوزتيالنأهلريخ

َهلَلاَقَف«١١
ُ

جلٱَسْيَل«:ْم
ْ

لٱاَذٰهَنوُلَبْقَيُعيَِم
ْ

َنيِذَّـلٱِلَبَمَالَك
َهلَيِطْعُأ

ُ
»م

.٧:٢،٧،٩،١٧وك١

يأ:)حصنلااذه(وأمالكلااذهنولبقيعيمجلاسيل
كلذنأحيسملامكح.»جوزتينأقفاويالف«ذيمالتلالوق
ًاذإف.يرشبلاعبطلادضهنأل،سانلانمردانلاالإقفاويال
.لطابمهلوق

ةجيزالبناسنالاءاقبناكمإ:مهليطعأنيذلالب
يفلتخمسانلاقلخهللااف،هلويموهعبطىلعفقوتي
امأ.رخآلاىلعبعصيضعبلاىلعلهسيامف،تافصلا
.كلذنمىنثتسمفهيلإليميالوأًاعبطجاوزلاهركينم
قيضلامايأيفناسنإلاجوزتيالنأنسحتسيهنأىلع
،٧:١،٧،٨،٢٦وك١(لسرلاضعبلعفامكداهطضالاو

ةفصةيلوتبلاىلإليملانأىلعلدي»يطعأ«هلوقو)٢٧،٣٧
لَخ
ْ

اهيلعلوصحلانكميةيحورةبهال،مهليطعُأنملةيق
.ةالصلاب

هتاَهَّـمُأِنوُطُبْنِماَذَكٰهاوُدِلُوٌناَيْصِخُدَجوُيُهَّـنَأل«١٢ ،ِْمِ
اْوَصَخٌناَيْصِخُدَجوُيَو،ُساَّـنلٱُمُهاَصَخٌناَيْصِخُدَجوُيَو
َلَبْقَيْنَأَعاَطَتْسٱِنَم.ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَمِلْجَألْمُهَسُفْنَأ
لَف
ْ
.»ْلَبْقَي
.٩:٥،١٥و٧:٣٢،٣٤وك١

اولبقينأمهنكميسانلانمعاونأةثالثانهحيسملاركذ
ملواودلونيذلا)١(.جاوزلانعاوعنتميولسرلالوق
هارجأاملةجيزلااوعيطتسيملنيذلا)٢(و.ةجيزلااوعيطتسي
روصقيفًاميدقءالؤهلثمرثكو،ةواسقمهيلعسانلا
مهولوومهنأشنماوعفروًاريثكمهونمأفنايعألاوكولملا
ًابقليصخلاظفلراصىتحكلذرثكو.بصانملامظعأ
بقلملانوكنعرظنلاّضغب،ةيلاعلابصانملابابرأل
دقفرافيطوفكلذبنيبقلملانمو.المأةجيزلاعيطتسي

ةكادنكريزولعلو.)٣٩:١كت(جوزتموهوًايصخيمُس
هوبلغوجاوزلاىلإليملااومواقنيذلا)٣(و.)٨:٧عأ(هلثم
امنإو.ةقيقحالًازاجمنايصخمهف،نايصخلاكاوراصىتح
مهتقولكاوطعيلهيلإمهلويماوتامأوجاوزلانعءالؤهعنتما
.)٧:٧وك١(سلوبلعفامكليجنإلابريشبتللمهراكفأو
سيلف.)٣٤-٧:٣٢وك١(هبيدتقينأهريغلحصنكلذلو
عطقبهلوقكوهف،ًايفرحهمالكذخؤينأانهحيسملادصق
ئشالف.)١٨:٨،٩و٥:٢٩،٣٩تم(نيعلاعلقوديلا
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أطخأهنإف،ةقيقحهسفنىصخذإسوناجيروأهلعفامزيجي
ةتامإهبدارأزاجمهنأعم،ًايفرححيسملامالكهمهفيف
ةتيلوتبناسنإلارذنينأبجويكلذيفءيشالو.تاوهشلا
سانلارثكأنأانهحيسملالوقةصالخو.مهضعبمهوتامك
نمةجيزلانعًانايحأأشنياماولمتحينأبجيف،نوجوزتي
بجيكلذلو.قيلطتلاباهنمةاجنلابلطنودببعاصم
صحفوٍّورتالبةجيزدهعبطبتريالنأناسنإلاىلع
.)٧:٣٩وك١(»طقفبرلايف«ةجيزلانوكتف،ةالصو

.هولانيلالهومدخيلىا:تاومسلاتوكلملجأل

»جوزتينأقفاويال«لوسرلالوقلبقييأ:لبقينأ
.جاوزلاىلإىعيبطلاليملاتيميو

ةصالخلاو.رمأالنذإوهف،لبقينأهلفيأ:لبقيلف
الف،حيسملاةمدخلاهديرينملةيلوتبلاعنميالحيسملانأ
يفليجنإلابريشبتلالوأيفةراشبللًاريخناكهنأبير
ةريثكتاقشمنورشبملايساقيثيحةينثولاةيربربلانكامألا
انهحيسملامالكىفةراشإالنكلو.بزعأرشبملانوكينأ
هللايضرتىلوألانأوأ،ةجيزلانمسدقأةيلوتبلانأىلإ
ميدقلادهعلايفنويواللاوةنهكلاناكدقو.ةيناثلانمرثكأ
نمهريغنأحجرألاو،ًاجوزتمناكسرطبو،نوجوزتي
ميدقلانيدهعلايفو.)٩:٥وك١(نيجوزتماوناكلسرلا
بسُحو،هبعشبهللاداحتاىلإًازمرةجيزلاتبسُحديدجلاو
نعنيدترملاميلاعتنمجاوزلانععنملاديدجلادهعلايف
:٢١النأشلااذهىفسدقملاباتكلاميلاعترظنا(ناميإلا

:٣يت١و٩:٥و٧:١،٢وك١و٢١:٨،٩عأو٨:١٤تمو١٤
.)١٣:١٤بعو٤:١،٣و٢

،َِّـيلَصُيَوْمِهْيَلَعِهْيَدَيَعَضَيْيَكِلٌدَالْوَأِهْيَلِإَمِّـدُقٍذِئَنيِح«١٣
.»ذيِمَالَّـتلٱُمُهَرَهَتْنٱَف
.خلا١٨:١٥ولوخلا١٠:١٣رم

نيجوزلابلمكتاليتلاةلئاعلاىلإةراشإلمعلااذهيف
اومرتحانينمؤملادوهيلانأكشالو.ًاضيأدالوألابلب،طقف
ةميقحيسملاديسلاتبثيانهو.اهنأشاوعفروةلئاعلادارفأ
تاكسإبنيرهتنملاِراجيملف،هلبقتسموهرضاحةمظعودلاولا
بيذهتلاىلععيجشتلاىهتنمانهو.هيلإمهاعدلب،دالوألا
نيذلانأحجرألاو.رافظألاةموعنذنمحيحصلاىحورلا
تاكربلااوسمتلانينمؤماوناكحيسملاىلإمهدالوأاومدق
حيسملانأبنوقثيومهدالوأنوبحينيذلاف،مهدالوألةيحورلا

ءالؤهنأدبالو.كلذنولعفيةكربلكردصموهللاوه
.هلمهدالوأاوسركنأىلعاودازف،حيسمللمهسفنأاوسرك
هللادهعمتخهنأل،ناتخلابهللامهدالوأنومدقيدوهيلاناكو
:١كت(»كدعبنمكلسنلوكلًاهلإنوكأ«هلوقوهوميهاربإل
حيسمللمهدالوأنودلاولاكئلوأمدققسنلااذهىلعو.)٧
نويحيسملانودلاولالعفيكلذكو.هللاهنأمهنمًاداقتعا
.ةيدومعملاىلإمهدالوأنومدقينيحمويلا

٤٩:١٤كت(ةكربلاحنملةمالعكلذو:مهيلعهيديعضي
.)٩:١٨تمو

تاولصةدئافبسانلاةقثكةتالصةدئافباوقثو:يلصيو
.)٢:٢٨ولو٣٢:٦ددع(مهنيبءايقتألاوءايبنألا

رم(دالوألاباوتأنيذلااورهتنايأ:ذيمالتلامهرهتنا
الفًاراغصدالوألااوأرمهنألكلذلعلو.)١٠:١٣
هيلإمهئيجميفاوريملف،حيسملاميلعتنمًائيشنوديفتسي

.نيغلابلاميلعتنعهليطعتوهبعتىوس

ْمُهوُعَنْمَتَالَوَّـَيلِإَنوُتْأَيَدَالْوَألٱاوُعَد«:َلاَقَفُعوُسَياَّـمَأ«١٤
.»ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَمِءَالُؤٰهِلْثِِملَّـنَأل
.١٨:٣و١١:٢٥تم

َّـُرسفذيمالتلالعفنمظاتغاحيسملانإسقرملاق
محرأحيسملانأىلعليلدكلذيفو.هيلإدالوألاميدقتب
ولف.مهيلإلوصولانملهسأهيلإلوصولاو،هذيمالتنم
ةيكلموأةيرشبةطساوىلإاولامامهبلقةقرسانلافرع
ءامسلاىفبلقالف،مهبلاطمىلعلوصحلاوهيلإبارتقالل
.هبلقنمقرأضرألايفالو

.مهبنوتأيمهنومدقينماوعديأ:نوتأيدالوألااوعد
ىفهللامهدالوأاومدقينأىلعمويلانيدلاوللطيشنتاذهو
نودلاولاكئلوأاهسمتلايتلاةكربلانيعقوتمةيدومعملا
اهلانيٍذئمويدالوألاكئلوأاهلانيتلاةيحورلاةكربلاف.دوهيلا
ىلإاوتأينأثادحأللطيشنتهيفو.مويلانييحيسملادالوأ
ةقيقحمهكاردإلوأيفلوبقلانيعقوتمناميالإبحيسملا
.هيلإنايتإلا

وهودالوألابمتهاحيسملانأديكأتلالكدكؤياذه:َّـيلإ
ىلعهتسينكيفًالحممهللعجهنأوءادفلالمعسرامي
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يفًاناكمةيلوفطلاىفمهنمنوتومينمللعجهنأو،ضرألا
.ةيدبألاةيوامسلالزانملا

نممهايإمكراهتنابنيدلاولااوعنمتاليأ:مهوعنمتال
نعنيدلاولالكيهنكلذنمضتيو.َّـيلإمهدالوأميدقت
ءوسبوأمهتودقءوسبحيسملاىلإءيجملانممهدالوأعنم
ككشياملكبوأ،ةينيدلامهتيبرتمهلامهإبوأمهميلعت
نيذلانودلاولاف.مهصيلختىلعحيسملاةردقيفدالوألا
ملاعلاىلإمهنودوقيينمزلامهدالوأريخىلعمهتيانعنورصقي
.حيسملاىلإءيجملانممهنوعنميف

ىلعحيسملاةسينكيأ:تاومسلاتوكلمءالؤهلثمل
١٨:٣تميفليقامقفواذهو.ءامسلايفوضرألا
دالوألاتافصكمهتافصنيذلا»ءالؤهلثم«هلوقبدوصقملاو
مهصولخو)١٤:٢٠وك١(ةقرلاوةعاطلاوةقثلاوعضاوتلايف
ملواهلةضرعاونوكيملمهرغصليتلااياطخلانم
ىلإنوجاتحمةنسحلاتافصلاهذهعمدالوألاو.اهوعيطتسي
ةيدسجلاضارمألابنيباصملاك،يحورلابيبطلاحيسملا
.مهيفنماكلاةيطخلاءادنممهيفشيل

»َكاَنُهْنِمىَضَمَو.ْمِهْيَلَعِهْيَدَيَعَضَوَف«١٥

:١٠رم(»مهكرابو..مهنضتحاف«كلذىلعسقرمدازو
٨:١٧عأو٣٤:٩ثترظنا(١٣عيفلئسامكلعفف)١٥
ةلاحلانايبةثداحلاهذهنملوألادصقلاسيلو)١٩:٦و
جتنتسننأاننكمينكل،توملادعبلافطألااهيلإريصيىتلا
ىلعناكاملحيسملاف.مهصالخيفانءاجريوقياماهنم
،مهنضتحاوةبحموٍفطلبهيديىلعدالوألاذخأضرألا
تامنأدعبءامسلاىفوهونآلامهببحريهنأىلوألابف
.همدبمهادفوبيلصلاىلع

ملنأشلااذهيفليجنإلاميلاعتلككلذبانراقاذإو
لافطألانمىصحتالٍتاوبرءامسلايفنأبةتبلاّكشن
.نيدجممونيسدقمنييدفم

رخآناكمىلإةيريبىفناكمنميأ:كانهنمىضمو
.اهيف

ملٱاَُّهيَأ«:ُهَلَلاَقَوَمَّـدَقَتٌدِحاَواَذِإَو«١٦
لَعُْ

ِّـ
َّـيَأ،ُحِلاَّـصلٱُم

حلٱَِيلَنوُكَتِلُلَمْعَأٍحَالَص
ْ

»؟ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي
خلا١٨:١٨و١:٢٥ولو١٠:١٧رم

سيئرو)٢٢ع(ينغ)٢٠ع(باشوه:ٌدحاواذإو
ىتأهنأل،ةينيدةريغوعضاوتوذ)١٨:١٨ول(عماجملادحأ
تافصوٍبدأوذو)١٠:١٧رم(هلاثجوًاضكارعوسيىلإ

لضفأىلعلوصحلاةيغبءاج.)١٠:٢١،٢٢رم(ةبوبحم
ةبهوملاهذهلديحولابهاولانمةيدبألاةايحلايأ،بهاوملا
.)١٠:١٠وي(»ةايحمهلنوكتلتيتأدقفانأامأ«هلوقليلدب
هلعجيامىلإًاجاتحمتافصلاكلتلكعمباشلاكلذناكو
.يوامسلاتوكلملالخديلًالهأ

دوهيلاهببطاخمارتحابقلوه:حلاصلاملعملااهيأ
.مهدنعنيدلالاجر

رويغيسيرفباشلاكلذنأحجرألا:لمعأحالصيأ
لأسف،اهنممهفامردقىلعةعيرشلابيلاطملكبمايقلاىف
ةايحلاديكأتليفكيًاقباسهلعفامملهىريلكلذحيسملا
حيسملاهربخيتابجاولانمٌءيشهيلعيقبلهوأ،ةيدبألا
نمطقعمسيملهنأللامعألابصالخلانأدقتعيناكف.هب
لعلو.ناميإلابوأةمعنلابصالخلانأدوهيلايملعم
هكرتىلعهخبويملهنأعمنانئمطالالكنئمطيملهريمض
.ةمولعملاتابجاولانمًائيش

انهةايحلاو.يلمعباهقحتسأليأ:ةايحلايلنوكتل
.ةيدمرسلاةيوامسلاةداعسلالكةصالخ

ِمل«:ُهَلَلاَقَف«١٧
َ
َّـالِإًاِحلاَصٌدَحَأَسْيَل؟ًاِحلاَصِينوُعْدَتاَذا

حلٱَلُخْدَتْنَأَتْدَرَأْنِإْنِكٰلَو.ُهللاٱَوُهَوٌدِحاَو
ْ

ِظَفْحٱَفَةاََي
لٱ
ْ

.»اَياَصَو
.٣:١٢لغو١:٥ورو٢٠:١١زحو٨:١ثت

اذامل«لوقتةثيدحةمجرتيف(:ًاحلاصينوعدتاذامل
ةيهولألاوأحالصلايفنحيسملادريمل»حلاصلانعينلأست
:رومأةثالثنمًادحاوكلذبدصقهنألمتحيو،هسفننع
حدملاىلعالداتعملاءارطإلاىلعباشللفيطللاخيبوتلا)١(
دحأبطاخيامكهبطاخينأدريملهنأ)٢(و.يبلقلا
اذهمالكنيبقافتالامدعىلإةراشإلا)٣(و.نيينابرلا
وهوهدحوهللاابصتخيامبهبَّـقلدقف،هداقتعاوباشلا
هلأسو.حيسملاهدصقاممهأاذهو.ناسنإدرجمهنأدقتعي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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ًانسحهيفلمأتينأةيغبباوجلارظتنيملوكلذحيسملا
.هلإحيسملانأجتنتسيف

ًاديهمتةعيرشلاظفحبًالوأهرمأ:اياصولاظفحاف
سومانلاناكدق«لوسرلالوقلًاقفوليجنإلاَّـقحهميلعتل
ملئطاخهنأىلعهلًاناهربو)٣:٢٤لغ(»حيسملاىلإانبدؤم
دِرُيملو.كلذعيطتسيالو،هللابلطيامكةعيرشلاظفحي
هنأل،لامعألابريربتلاىلعناسنإلاةردقهملعينأحيسملا
»هللاوهودحاوالإًاحلاصٌدحأسيل«هسفنتقولايفلاق
٤:٦و٢:٢٠،٢٨ور(باتكلاميلاعتةيقبدهشتكلذبو
باشللحيسملالوقو.)١:٩يت٢و٢:٩فأو٢:١٦لغو
حالصيأ«هلاؤسلديحولاباوجلاوه»اياصولاظفحا«
فيك:هلاؤسةصالخنأل»؟ةيدبألاةايحلايلنوكتللمعأ

ةعاطلاالإكلذلباوجالف؟لامعألابناسنإلاصلخي
ظفحيأ،ةيطخالبٍدولومنمهللااياصولكلةلماكلا
.رمعلاةياهنىلإةدالولاذنمًالعفوًالوقوًاركفاهلكةعيرشلا
رشبلانمٌدحألاندقناكنإحيسملاباشلالأسولف
!الك:هباجألهتعاطبةيدبألاةايحلا

١٨«١٨،١٩ لٱَةَّـيَأ«:ُهَلَلاَق
ْ

َال«:ُعوُسَيَلاَقَف»؟اَياَصَو
َكاَبَأْمِرْكَأ١٩.ِروُّزلٱِبْدَهْشَتَال.ِْقْرسَتَال.ِنْزَتَال.ْلُتْقَت
»َكِسْفَنَكَكَبيِرَقَّـبِحَأَو،َكَّـمُأَو

٢٢:٣٩و١٥:٤تمو٥:١٧ثتو١٩:١٨الو٢:١٣رخ
.٢:٨عيو٥:١٤لغو١٣:٩ورو

لفغٍةيآىلإراشأحيسملانأباشلانظ:اياصولاةيأ
يفةيدوهيلاقرِفلانيبديدشلالادجلاعمسهلعلوأ،اهنعوه
حيسملانأنظو.)٢٢:٣٦تم(ىمظعلاةيصولايهةيأ
.اياصولامظعأيهاهنيعبةيصوىلإراشأ

حوللاىلعامالإهباوجيفحيسملاركذيمل:عوسيلاقف
.سانلانمهريغلناسنإلاتابجاويهو،اياصولانميناثلا
تابجاولاربتعيحيسملانأكلذنمجتنتسننأانلسيلو
ءزجلاراتخاامنإو.هللاانيلعتابجاولانممهأسانللانيلع
لكبهمايقمدعبباشلاعانقإللهسأهنألاياصولانمىناثلا
.ةعيرشلاتابجاو

يناثلاحوللايفامةصالخاذه:كسفنككبيرقبحأ
بحأ«:هلوقيفو.)٢٢:٣٩تمو١٩:١٨ال(اياصولانم
يفبيرقلارارضإنعيهنلا)١(:رومأةعبرأ»كسفنككبيرق
هنيبىوعدناسنإللناكاذإهنأ)٢(.هتيصوأهلاموأهتاذ

امكلدعلاوقحلابرخآلاٌّلكلماعينأبجوهبيرقنيبو
ينمزلابيرقلاريخناسنإلكبلطينأ)٣(.هسفنلماعي
)٤(.ةيصخشلاهتدئافبءانتعالاىلعرصتقيالو،يحورلاو
ةجاحيفناكاذإهبيرقلًاداعسإهتاذراكنإلًامئاددعتسينأ
.كلذكهبلعفيهبيرقنأديريامك،هيلإ

.يِتَثاَدَحُذْنُماَهُتْظِفَحاَهُّلُكِهِذٰه«:ُّباَّـشلٱُهَلَلاَق«٢٠
»؟ُدْعَبِينُزِوْعُياَذاَمَف

باوجوهو،ىوقتلايعَّـديالقداصٍصخشباوجاذه
ردقىلعًايجراخًاظفحاهظفحدقو،ةعيرشلابلاطملفراع
لواشلوقكهلوقف.هتثادحذنمًابيدأناكف،اهبهتفرعم
يذلاربلاةهجنم«حيسملابهناميإلبقهسفنيفيسوسرطلا

.)٣:٦يف(»مولالبسومانلايف

ىلعلصحيملهنأىلعليلداذه:؟دعبينزوعياذامف
ملءيشىلإهجايتحابًارعاشلزيملو،ريمضلاةحارلامك
ديدجلاملعملااذهنممهفتسينأيفبغرهنأو،دعبهلمعي
هنأو،هلبقنيينابرلانمهريغاهمّلعيملةيصونعروهشملا

.اهبهربخأنإةيصولاكلتةعاطلًادعتسمهسفننظ

ٍدحاوبىوسحيسملاهربخيملةريثكءايشأهزوعتتناكو
ناميإلاوديدجلابلقلاوهسفنةفرعمهزوعأامو.اهنم
دازو.سانلاعفنوهللاليبسيفتاذلاراكنإحوروحيسملاب
:١٠رم(»هبحأوعوسيهيلإرظنف«هلوقكلذىلعسقرم
باشلاكلذلاوقأنمًائيشتسيلةبحملاكلتةلعو.)٢١
صالخيفةبغرلاوةقفشلاةبحمهبحأهنكل،هلامعأوأ
نيرخآلاةبحمهيلإبذجيبادآلانسحوهناكو.هسفن

اهلاثمأركُذةبحملاهذهو.نيئارملانييسيرفلارئاسلًافالخ
٢:٤فأو٢:٢٠لغو٣:١٦ويظنا(ديدجلادهعلايفًاريثك
.)٤:١٠،١٩وي١و

ًابوبحمًابيدأنوكينأناسنإلانكميهنأكلذنمىرنو
لمعلًادعتسمهنعًاثحابصالخلايفًابغارتافصلانسح
ةاجنلاىلعلصحيالكلذعمو،هلجألتابجاولانمريثك
.ةيدبألا

ْبَهْذٱَفًالِماَكَنوُكَتْنَأَتْدَرَأْنِإ«:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٢١
لٱِطْعَأَوَكَكَالْمَأْعِبَو

ْ
يفٌزْنَكَكَلَنوُكَيَف،َءاَرَقُف ِءاَمَّـسلٱِ

»يِنْعَبْتٱَلاَعَتَو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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٤:٣٤،٣٥و٢:٤٥عأو١٦:٩و١٢:٣٣ولو٦:٢٠تم
.٦:١٨،١٩يت١و

باشلالاق.ةعيرشللةعاطلايفيأ:ًالماكنوكتنأ
امبهاتألب،كلذبحيسملاملسيملف»اهتظفحاهلكهذه«
يتلاةبحملاوهو،لامكلالاونقيرطبهدافأو،هصقنرهظُي
هللابُحينأسومانلاكلذبولطمو.سومانلالامكيه
كلذناكنإف.سفنلاكبيرقلاَّـبُحينأو،ءيشلكقوف
نأًادعتسمنوكي،ةعاطلالامكسومانلاعاطأدقباشلا
هبهنحتماامبهرمأف،هبيرقلًاعفنوهللارمألةعاطهلامملسي
؟هبيرقوهللامأ،هتاذوهلام:هيلإبحأنيرمألايأهيريل

:نيئيشبباشلاحيسملارمأ:ءارقفلاِطعاوككالمأعب
تذختاهللاقهنأكف.»ينعبتا«هلوق)٢(و،انههركذام)١(
اهكرتافاهيلعتلكتاوتايويندلاتببحأوكلًاهلإكلام
صَّـخشوباشلاكلذفعضةطقنحيسملافرع.هللاًةعاط
وأيويندلاملعلابحههلإناكولف.رهامبيبطكهتلاح
كلذبهريمضهَّـبنو،اهكرتبحيسملاهرمألةسائرلاوأتاذللا
يعداويبهذا«:اهلهلوقبةيرماسلاةأرملاريمضهبنامك
لخيلال،كلذو.)٤:١٦وي(»كجوز

ِّـ
هلامعيزوتبهسفنص

وأهبلقلكنمبرلابحألههلرهظيللب،ءارقفلاىلع
ةليسولالب،هزوعييذلاءيشلاوههبهرمأامسيلو.ال
.هللارماوألهتعاطناصقنةفرعمىلإاهبلصوتييتلا

ءانتقانأىلعليلدالهنأ)١(:دئاوفعبرأركذاميفو
لصألاملاةبحمنأل«لامللةدئازلاةبحملاوهمثإلاف،مثإلاملا
عيزوتنأىلعهيفليلدال)٢(.)٦:١٠يت١(»رورشلالكل
،هللاينيعيفةليضفيرايتخالارقفلارذنوءارقفلاىلعلاملا
ملوحيسملااوعبتنيريثكنأل،ءامسلايبلاطليرورضهنأو
ًاينغناكيذلااكزمهنمو،هبباشلاكلذرمأامبمهرمأي
هنأعمكلذبرمؤيملوًادجًاينغناكميهاربإو)١٩:٨ول(
نمهلاملكءارقفلاناسنإلاىطعأنإف.هللاليلخناك
لكىلعبجي)٣(.ًائيشعفتنيملهبلقهللايطعينأنود
هكرتببرلارمأةعاطلًامئادًادعتسمنوكينأيحيسم
)٢٠:٢٢و١٨:١٩تم(هلامو)٩:١٩تم(هتفيظو
.)١٠:٣٩تم(ًاضيأهتايحلب)١٠:٢٧كت(هباحصأو
وهوءامسلالوخدنمناسنإلاعنمتدقةدحاوةيطخ)٤(
نمباشلاكلذتعنماهدحولاملاةبحمنإف،اهنعلفاغ
نم«رذحينأناسنإلكىلعبجيًاذإف.ةيدبألاةايحلا
ىلصامكيلصينأو)٢:١١بع(»ةلوهسبةطيحملاةيطخلا
فرعاوينحتما.يبلقفرعاوهللاايينربتخا«دواد
ًاقيرطيندهاولطابقيرطَّـيفناكنإورظناو.يراكفأ

زم(»ينئربأةرتتسملااياطخلانمو«١٣٩:٢٣،٢٤زم(»ًايدبأ
١٩:١٢(.

ناحتمادعولااذهيف:ءامسلايفٌزنككلنوكيف
.روظنملالاملالدبروظنمريغزنكبهدعوهنأل،هناميإل
ىلعهلاومأعيزوتدعبريصيالهنأاذهبحيسملاهلققحو
وهو،ءامسلايفًايقيقحًازنككلميهنألب،ًاسئابءارقفلا
٦:٢٧ويو٦:٢٠و٥:١٢تم(يقيقحيحيسملكبيصن
يرتشيهنأباشلاكلذلحيسملانيبيملو.)١:٤طب١و
ًايحيسمراصوهلامكرتنإهنأهلققحلب،هلامبءامسلا
ناسنإلاعزوينأًايرورضسيلهنإمعن.زنكلاكلذكلم
نيريثكنمبجعننكلو،ريخلالعفليبسيفهلاومألك
ليبسيفمهلاومأنمًائيشنولذبيالونويحيسممهنأنوعَّـدي
كلذعمو،ةينثولادالبلايفوأمهدالبيفصالخلاىرشب
.صالخلالاونوءامسلاتوكلملوخدنوعقوتي

ناكو،مهألاويناثلاطرشلاوهاذه:ينعبتالاعتو
نمنك«هلوقك»ينعبتا«:هلوقو.هلًاديهمتلوألاطرشلا

البلاملاكرتف.)٤:٢٠رمو١٠:٣٨تم(»يذيمالتةلمج
حيسملاهعابتإبباشلاكلذف.ًائيشعفنيالحيسملابكسمتلا
ةبحملاوةبوتلاوناميإلانمقحلانيدلابقلعتياملكملعتي
.ليجنإلارماوألكلةعاطلاوةعفانلاةسدقملاةريسلاو

عقوتينملكهبموقينأنمدبالطرشلااذهو
هءاروريسلاحيسملاعابتانمدوصقملاسيلو.صالخلا

هميلاعتعامسهبدوصقملاامنإ.ليحتسمكلذنأل،ةقيقح
همركيفلمعلاوهبءادتقالاوهرماوأةعاطوهيلعلاكتالاو
.هلجألتاذلاراكنإوهنيدبرارقإلاو

لٱُّباَّـشلٱَعِمَساَّـمَلَف«٢٢
ْ

اَذَناَكُهَّـنَأل،ًانيِزَحىَضَمَةَمِلَك
»ٍَةريِثَكٍلاَوْمَأ

)٥:٢٧اد(»ًاصقاندجوفنيزاوملاب«باشلااذه»نزُو«
هلامبحأهنكلو،قايتشالاضعبةيدبألاةايحلاىلإقاتشاف
نكيملف.هبحيسملاهنحتمااملمتحيملف،اهنمرثكأ
ٌءيش.)١٢-٢٢:١كت(لمتحاوهللاهنحتماذإميهاربإك
مدعبهسفنىلعمكحدقل!لكلاهزوعأف،هزوعأٌدحاو
ةؤلؤللا«هيلعتضرُع.ةيدبألاةايحلاىلإلوخدللهتيلهأ
.اهرتشيملف)١٣:٤٦تم(»نمثلاةريثكلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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ملهنألو،هيطعينأدريملاملئُسهنأل:ًانيزحىضم
ملهنأيأ،ةيدبألاةايحلالانيوهلامهلىقبينأهنكمي
هتعاطنأنهربتدقو.لاملاوهللا:نيبردبعينأعطتسي
ةعاطبوجوبهرمأهريمضنألنزحف،ةصقانسومانلل
نأل،ةملكبقطنيملوهف.لاثتمالامدعىلعهخبوو،حيسملا

هقالطناحيسملاىأرو.هفرصفهنزحأفهمحفأحيسملاباوج
،لوألاطرشلافيفختبعوجرلاىلإهُعديملوهضرتعيملف
طرشلاو.رخآلاهسفنليقبيوهلامضعبعيزوتبيفتكينأك
يفةريفسواينانحبىدتقانمف.لبقيالفالإوًايقابلازيال
رخآاذهو.هسفنرسخنمثلاضعبىقبأوامهلقحرمأ
نأدريملنكلهبحأحيسملانإمعن.باشلاكلذباندهع
لكىلعو.حلاصلابيصنلاهسفنلراتخينأنودبهصلخي
:٣٠ثت(توملاوأةيدبألاةايحلاامإ،هسفنلراتخينأناسنإ

.)١٨:٢١لم١و٢٤:١٥شيو١٩

اهبىأرهنألهلًاكرشلاومألاهذهتناك:ةريثكلاومأ
نمرثكأاهبهبلققلعتف،هلسانلارابتعاوةوقلاوةايحلاةذل
هناميإناكولف.هلًءاضرإاهكرتينأهيلعمُظعف،هللاابهقلعت
،نوعرفةنبانباىعدُينأضفرلربكاملىسومناميإك
ناك«هنأل،رصمنئازخنممظعأىنغحيسملاراعًابساح
عمطلا«:لوسرلالاق.)١١:٢٤،٢٦بع(»ةازاجملاىلإرظني
:ةحيصنلاعمسننأًاعيمجانيلعف)٣:٥وك(»ناثوأةدابع
.)٥:٢١وي١(»مانصألانممكسفنأاوظفحادالوألااهيأ«

حلٱ«:ِهِذيِمَالَتِلُعوُسَيَلاَقَف«٢٣
ْ

ُُرسْعَيُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
»ِتاَواَمَّـسلٱِتوُكَلَمَىلِإٌّيِنَغَلُخْدَيْنَأ

.٦:٩،١٠يت١و١:٢٦وك١وخلا١٠:٢٤رمو١٣:٢٢تم

ىلعهلوقينأًامزاعناكاملًاريرقتكلذلاق:لوقأقحلا
نيرضاحللهقيلعتاذهو.هيلإمهراكفألًاهيجوتو،ىنِغلارطخ
رسعي«هنأنيبيلًالاثمهذختاف،باشلارمأنمناكامىلع
.»تاومسلاتوكلمىلإينغلخدينأ

هبراجتنأل،باشلاكلذلثميأ:ينغلخدينأرسعي
هاجلاوءايربكلاوةذللاوةحارلابابسأنمىنِغلايفاملةريثك
ىلعةبيرغةوقلامللنأكلذقوفو.هللانايسنوةوقلاو
ىلعرسعيًاكرشىنغلاناككلذلو.هيلإبولقلابذج
نورعشيالءاينغألامظعمو.هنمصلختينأناسنإلا
.يدسجلاىنغلابمهئافتكاليحورلاىنغلاىلإمهجايتحاب
نيليلقنإحيسملالوقةحصبدهشيملاعلاخيراتنمملُعامو
،ًايقتًاينغناكميهاربإنإمعن.هللانوقتيءاينغألانم

ءالؤهنكلو.يمارلافسويوايشويوايقزحودوادكلذكو
لوقنمانلو.مهروصعءاينغأىلإةبسنلابًادجنوليلق
لاكتالاىلإمهبولقبذجيهبابرأىلعرطخىنِغلانإحيسملا
دهجلالذبيولاملايهتشيناسنإلكىرنكلذعمو،هيلع
،سانلانمهينتقينملكرضيهنأبهفارتعاعمهعمجيف
حاجنناكامًاريثكو.لكلاكلذنمهسفننأىسنيو
هنأل،ةرخآلايفهلًاكالهايندلايفلاومألادشحيفناسنإلا
ةحار«و»هينتقمسفنذخأيبسكلابعلوملكقرطاذكه«
٢١-١٢:١٥ولًاضيأرظنا(.)١:١٩،٣٢مأ(»مهديبتلاهجلا
،ةيزعتلاهذهءارقفللو.)١٩-١٧و٦:٩،١٠يت١و٢٥-١٦:١٩و
نإمعن.ءاينغألاكسوفنلاكالهلةضرعاوسيلمهنأيهو
بيصتيتلامثإلابراجتمهيقيهنكل،مهصّلخيالمهرقف
نأنمًالدبءاينغألالجأنميلصننأبجيف.ءاينغالا
.مهدسحن

ينغللنوكتنأرسعييأ:تاومسلاتوكلمىلإ
ضرألاىلعةمعنلاتوكلملوخدلهلهؤتيتلاتافصلا
.ءامسلايفدجملاتوكلمو

َُرسْيَأٍةَرْبِإِبْقَثْنِمٍلََمجَروُرُمَّـنِإ:ًاضْيَأْمُكَلُلوُقَأَو«٢٤
»هللاٱِتوُكَلَمَىلِإٌّيِنَغَلُخْدَيْنَأْنِم

رمأللبرضُي،دوهيلادنعلثملاىرجمٍراجمالكاذه
ربكأنملمجلاف.عوقولاديعبلاوأردانللوليحتسملا
.بوقثلارغصأةربإلابقثو.ةيدوهيلايفةفولأملاتاناويحلا
يأ(ةعداخلاةربإلابقثبدارأحيسملانأمهضعببسحو
كلتهيفيذلا)ريبكلابابلايأ(جاترلايف)ريغصلابابلا
النكلو.اهنملوخدلالمجلاىلعرسعيهذهو.ةعداخلا
نأالوةربإلابقثبةعداخلانومسياوناكمهنأىلعليلد
.كلذدارأحيسملا

لكتملاينغلاددجتينأليحتسيهنأحيسملاهدصقامو
ريسفتلااذهيوقيو.ةيهلإلاةمعنلانودبصلخيوهانغىلع
رسعأام«هلوقوهوكلذيفحيسملانعسقرمهلقنام
.)١٠:٢٤رم(»هللاتوكلمىلإلاومألاىلعنيلكتملالوخد
ناسنإللناكنإف.هيلعلاكتالالب،سفنلاكلُهياللاملاف
هنمٌءيشهلنكيملنإو.هكلهأًاريثكهبحأوهنمليلق
ٌرفاولامهلناكنإو.كلهتاكربلالكنمرثكأهاهتشاو
هقحليملناسحإلاوهللاليبسيفهقفنأوهنمرثكأهللابحأو

.هنمررض

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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ْنَمًاذِإ«:َنيِلِئاَقًاّدِجاوُِتُهبُهُذيِمَالَتَعِمَساَّـمَلَف«٢٥
»؟َصُلَْخيْنَأُعيِطَتْسَي

هودقتعااملكلحيسملامالكةفلاخممهبجعتببسناك
ةينمزحيسملاتوكلميفمهراكفألزتملف.ىنِغلاةميقنم
،توكلملاكلذداجمأنمىنغلانوبسحياوناكف،ةيدسج
نأءاينغألاىلعرسعيهنأحيسملالوقنماوباتراواوريحتف
نوبغريولاملانوبحيمهنأاودجودقو.توكلملاكلذاولخدي

.مكحلاكلذتحتاوعقواذهلف.هيلعلوصحلايف

ُْريَغِساَّـنلٱَدْنِعاَذٰه«:َلاَقَوُعوُسَيْمِهْيَلِإَرَظَنَف«٢٦
»ٌعاَطَتْسُمٍْءَيشُّلُكِهللاٱَدْنِعْنِكٰلَو،ٍعاَطَتْسُم
١:٣٧ولو٨:٦كزو٣٢:١٧رإو٤:٢يأو٨:١٤كت
.خلا١٨:٢٧و

امك،مهيفهمالكريثأتيوقيلمهيلإرظن:مهيلإرظنف
.)٢٢:١٦ولو٨:٣٣و٣:٣٤رم(ةرمريغلعف

نكميالهنأل.ينغلاصالخيأ:سانلادنعاذه
ناسنإلاليماهبريغتيًاقيرطعرتختنأمهتوقوأرشبلاةمكحل
كرشيفقَّـلعتدحأعيطتسيالو،لاملابحىلإيعيبطلا

.هسفنءاقلتنمهنمتلفينألاملابح

ينغلانكميهنأىنعملا:عاطتسمءيشلكهللادنع
لكعيطتسأ«لوسرلالوققفوكلذو،صلخينأهللاةمعنب

حيسملادرُيملف.)٤:١٣يف(»ينيوقييذلاحيسملايفءيش
،هدبعيولاملابحييذلاينغلاصلخينأعيطتسيهللانأ
ىتحينغلابلقريغينأهحورلعفبرداقهللانأدارأامنإ
دهشو،باشلارمأامكحيسملاعبتيوهلامكرتينأعيطتسي
اوبسحفةمعنءاينغألاضعبىطعأهللانإفعقاولاكلذب
يفلاومألاكلتاوقفنأو،حيسملاءالكومهسفنأوهللامهلاومأ

اوراصف،جراخلايفومهناطوأيفةيصالخلاىرشبلاليبس
يتلاةمعنلاكلتةوقلةلثمأو،ضرألايفةليزجريخطئاسو
.رشبملاسلوبودغينأدهطضملالواشتلعج

طُبَباَجَأَف«٢٧
ْ

َّـلُكاَنْكَرَتْدَقُنْحَناَه«:ٍذِئَنيِحُسُر
»؟اَنَلُنوُكَياَذاَمَف.َكاَنْعِبَتَوٍْءَيش
٥:١١ولو١٠:٢٨رمو٤:٢٠تمو٣٣:٩ثت

نأحيسملاهرمأامدنعباشلافرصنا:سرطبباجأف
كرتهنأركذيسرطبلعجاذهو،هعبتيوءيشلككرتي
،هعبتيلحيسملاهاعدامدنعليلجلارحبدنعةكبشلاوةنيفسلا
هتفيظوىتمكرتو،يدبزانباهاقيفرو،هوخألعفكلذكو
اذامف،كانعبتوءيشلكانكرت:سرطبلءاستف.هءاقفرو
ربلاراهظإنمهمالكُلخيملف؟ةراسخلاكلتدعبانلنوكي
هتبحموحيسملاةيانعللبقتسملاكرتينأىلوألاناكو.يتاذلا
.لاؤسنودب

املكناكهنكل،ًاليلقلسرلاكرت:ءيشلكانكرت
..ينغلاباشلاكلذهبحيسملارمأاماولعفدقف.نوكلتمي
الوًاريثكنورسخيفنيينثولانمنوريثكهلعفياماذهو
وهحيسملاعابتاعمءيشلككرتنكلو.ًائيشنوحبري
.ةيدبألاةداعسلالينىلإديحولاقيرطلا

هلنوكيالهنأمهلحيسملادكأ:؟انلنوكياذامف
اوجرينأمهلَقبيملف،تومينأبُرقهنأليضرأتوكلم
رطخىنِغلانأانهمهربخأو.توكلملاكلذيفبصانملا
يذلازنكلاوهامو؟مهليقباذامف،هنممهرذحوسفنلل
)٢١ع(»ءامسلايفزنككلنوكيف«هلوقبباشلاهبدعُو
.!؟زنكلاكلذيفبيصنمهليقبلهف

َهلَلاَق«٢٨
ُ

حلٱ«:ُعوُسَيْم
ْ

َنيِذَّـلٱُمُتْنَأْمُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
يفِينوُمُتْعِبَت ِّـِيسْرُكَىلَعِناَسْنِإلٱُنْبٱَسَلَجىَتَم،ِديِدْجَّـتلٱِ
َجت،ِهِدَْجم

ْ
َنوُنيِدَتًاّيِسْرُكََرشَعْيَنْثٱَىلَعًاضْيَأْمُتْنَأَنوُسِل

»ََرشَعْيَنْثٱلٱَليِئاَْرسِإَطاَبْسَأ
٢١:٥ؤرو٣:١٣طب٢و٣:٢١عأو٢٦:٢٢و٦٥:١٧شإ
.٢:٢٦ؤرو٦:٢وك١وخلا٢٢:٢٨ولو٢٠:٢١تمو

ةلقىلعهخبويملو،ةمحرلاوقفرلابسرطبحيسملاباجأ
اوكرتنيذللظوفحملاثاريملاهلنلعأو،لاؤسلاكلذبهناميإ
.هلجألءيشلك

.عضاوتلاوراعلالامتحايفيأ:ينومتعبتنيذلامتنأ

دنعوناسنإلانباعاضتالاوزدنعيأ:ديدجتلايف
يفناسنإلانباءاجىتم«هلوقلثماذهو.هدجمهلاون
نأيغبنييذلا«سرطبلوقلثمو.)٢٥:٣١تم(»هدجم
هللااهنعملكتيذلا،ءيشلكدرةنمزأىلإهلبقتءامسلا
٦٥:١٧شإرظنا()٣:٢١عأ(»نييسيدقلاهئايبنأعيمجمفب
لوقكىتوملاةمايقموينوكيديدجتلاكلذو)٦٦:٢٢و

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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ؤر(»ًاديدجًائيشلكعنصأانأاه«شرعلاىلعسلاجلا
تاوامسرظتننهدعوبسحباننكلو«هلوسرلوقو)٢١:٥
رظنا()٣:١٣طب٢(»ربلااهيفنكسيةديدجًاضرأوةديدج
هلسرةباثإنأشيفحيسملالوقةصالخو.)٢٥-٨:١٨ور
هذهيفباوثلانمءيشمهلسيلنأ)١(:اياضقثالث
لدبمهمامأناكامف.اوعقوتامفالخكلذو.ايندلا
ةراسخلاوةناهإلاىوسدجملاوةيلاعلابترلاوفئاظولا
لبقتسملايفنوكتاهلكةباثإلانإ)٢(و.توملاومالآلاو
ديدجتلانأ)٣(و.ءيشلكناسنإلانباددجيامدنع
.هدجميفهبعشةكراشموناسنإلانباديجمتنمضتي

ةيناثحيسملاءيجمنوكي:ناسنإلانباسلجىتم
ىلعسلجيف.عضاوتبلوألاهئيجمناكامردقٍلاعدجمب
دوذملدب،ًانايدًابلاغًاكلميناثلاءيجملايفدجملايسرك
.لوألاءيجملايفهيفدلُويذلارقبلا

حيسملادارأ:ًايسركرشعينثاىلعًاضيأمتنأنوسلجت
،مهنمدرفلكالةعامجمهنأرابتعابلسرلا»متنأ«:هلوقب
يفو.هنمًالدبسايتمميقأو،طقسيطويرخسالااذوهينأل
دنعصاخفرشبًالوسررشعينثاللدعولوقلااذه
نمةيناثةبترىلإءاقترالاىلإريشياذهو.حيسملاديجمت
حجرألاو.ةأفاكملاوىمظعلاةباثألاوةنامألاوفرشلابتر
ىلعبعصهنألدعولااذهنومضملككردنالاننأ
.اهمامتإلبقتاوبنلارئاسككاردإلا

رومألاكاردإمهنكمياللسرلانأحيسملافرعدقل
حرشكلذلو،ةيضرألارومألانمهوداتعاامبالإةيوامسلا
ًاميظعًاكلمهمالكبمهلصخشف،هيبشتلابهدوصقممهل
نيريشمنمهطالبنايعأهبطيحيهيسركىلعًاسلاج
:٧اد(يفءاجامىلعهمالكىنبهلعلو.مهريغوةاضقو
يفكلذلثمدروو.حيسملاتوكلمبأبنتامدنع)٤،٢٧
اوطعأواهيلعاوسلجفًاشورعتيأرو«لوسرلاانحويلوق
.)٢٠:٤ؤر(»ًامكح

وي(هللانمنيعملانايدلاوهحيسملانأكشال:نونيدت
لكةفرعميضتقيهنأل،كلذلًالهأهريغسيلهنأو)٥:٢٢

لمتحتهلسرىلإءاضقلاةبسنف،بولقلاايافخىتحءيش
.ةاضقمهنأمهايإهبيقلتبنوفرشتيمهنأ)١(:ٍناعمةثالث
مهنأ)٢(و.لواشنامزلبقكولملاةلزنمبةاضقلاناكو
مهنأك،ءاضقلايساركىلعنايدلابرقمهسولجبنوفرشتي

دنعنايدلالدعبنودهشيمهنأ)٣(و.دجملايفهؤاكرش
اهيأتنألداع«هلوقبكالملادهشامكءاضقلابهحيرصت

ؤر(»اذكهتمكحكنأل،نوكييذلاوناكيذلاونئاكلا
١٦:٥(.

دهعلايفكلذىنعم:رشعينثالاليئارسإطابسأ
ديدجلادهعلايفهانعمو.صاخلاهللابعش،دوهيلاميدقلا
دعوامف.نمؤملاميهاربإدالوأمهنألنينمؤملالكًابلاغ
دعوءاضقلاودجملايفمهتكراشمنمانههبهلسرحيسملا
٦:١،٣وك١و٨:١٧ورو٧:٢٢اد(نينمؤملاعيمجهبهللا
ىلعلدياممالكلااذهيفو.)١٤،١٥هيو٢:١٢يت٢و
كلذديفيو.ءامسلايفنينمؤمللةطلسلاودجملاتاجرد
نأبهئالكودحأباثأهنأنمهلاثمأدحأيفحيسملاهلاقام
.سمخىلعهطلسنأبرخآباثأو،ندمرشعىلعهطَّـلس
ًامجننأل«زاجملاليبسىلعنينمؤملايفلوسرلالوقهلثمو
.)١٥:٤١وك١(»دجملايفٍمجننعزاتمي

ًاّمُأْوَأًابَأْوَأٍتاَوَخَأْوَأًةَوْخِإْوَأًاتوُيُبَكَرَتْنَمُّلُكَو«٢٩
َةَئِمُذُخْأَي،يِمْسٱِلْجَأْنِمًالوُقُحْوَأًادَالْوَأْوَأًةَأَرْمٱِوَأ

حلٱُثِرَيَوٍفْعِض
ْ

»َةَّـيِدَبَألٱَةاََي
.خلا١٨:٢٩ولو،خلا١٠:٢٩رم

يذلافرشلانأبانهلسرلاحيسملاربخأ:كرتنملكو
نأبمهولثامنمممهريغلنوكيف،مهبًاصتخمسيلهبمهدعو
فيطلخيبوتكلذيفو.همسالجأنممهتاوذاوركنأ
هولاقامبراختفالاتارامإنمهورهظأامىلعلسرلل
.قباسلاددعلايفهولأسو

ىلعبعصأاهكرتانهةروكذملارومألا:ًالوقحوأ..ًاتويب
لكىلعلمتشتاهنأل،اهاوساملككرتنمناسنإلا
ءاقفرلانمهيفنموهبصانموهفرشوملاعلاتاذل
اذإاهكرتينأيحيسملاىلعبجياهلكهذهو.ءاقدصألاو
نأبوجوحيسملامالكيضتقيالو.حيسملاعابتانمهتعنم
كلذيضتقيلبنمزلكيفةروكذملارومألاهبنمؤملاكرتي
تاوبروفولأكلذلثمربتخاو.ديدشلاداهطضالامايأ
كتاوكرتنيذلاىلعةباثإلابهدعورصتقيملو.نييحيسملا
نيذلانينمؤملانممهريغلهدعولب،داهطضالانمزرومألا
مهلاملكاوكرتينأةحارلاونمألامايأيفنيدعتسمنونوكي
مويلاريشبتلاو.كلذلاحلاتضتقااذإ،حيسملامسالجأل
نأرشبملاىلعيضتقيةينثولادالبلاضعبيفحيسملامساب
كرتنملقأسيلكلذو،لاومألاوتويبلاوباحصألاكرتي
.انهركُذام

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا

٢٠٨
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هبدصقيًاضيأزاجممالكلاانهو:فعضةئمذخأي
هعابتألةداعسلاحيسملاطكؤيهتاذتقولايفو،ريثكتلا
حيسملاراشأو.تاريخلانمرفاوردقبنوباثُيمهف،نييقيقحلا
دوصقمسيلو.ايندلايفيحيسملاباوثىلإرثكألابانه
نملكنأنمهفورحبهيلعلداممالكلااذهنمحيسملا
نإلب،كلانهامرخآىلإخأةئمبهنعضوعيًاخأكرت
ةئممهتداعسديزيامبهورسخامعنينمؤملايزاجيحيسملا

:ىلعمهلوصحكلذنموفعض

يفةيزعتلا)٣(ريمضلاةحار)٢(.يحورلاجاهتبالا)١(
سدقلاحورلابحرفلا)٥(.مهلهللاةبحممهنقيت)٤(.قيضلا
.مهبولقيفحيسملانكس)٧(.مهاياطخنارفغبةقثلا)٦(
فوخلاةلازإ)٩(.ءازعألاءاقدصألاةدايزىلعمهلوصح)٨(
لكنإف«لوسرلالوقيفةنمضتماهلكهذهو.توملانم

مأتوملامأةايحلامأملاعلامأافصمأسلوبأ:مكلءيش
،٣:٢١وك١(»مكلءيشلك؟ةلبقتسملامأةرضاحلاءايشألا

يهو(ةيحورلاتاكربلاقوفدعولااذهيفيقبو.)٢٢
لخديالهنأيفبيرالف.ةينمزلاتاكربلانمٌريثك)رثكألا
حاجندازهبهنإف،هلهأعفنالإًاناكميحيسملانيدلا
ىلعوةيصخشلاةيرحلاىلعولاملاىلعنمألاولامعألا
ميلاقأوممأنمسانلانيبةفلألاومالسلالعجيوهو.ةايحلا

دعيناسنإلالعجيو،باحصألانيبةقادصلاميدُيو،ةفلتخم
ةينمزلاتاريخلانوبرعوهللاىضرةمالعةينمزلاتاريخلا
يحيسملانيدلانأكلذلكةجيتنو.هبهتذلديزتكلذبو
هضِّـوعي،ةيويندلاتاريخلانمريثكلذبناسنإلافلكنإو
ليجنإلاوحيسملاليبسيفًائيشقفنيالف،هيلعديزيامبهنم
.هنمرثكأًاحبرهيزجيهللاوالإ

يحيسملااهلانييتلاتاكربلالك:ةيدبألاةايحلاثريو
لظ«واهيلإزمروةيتآلاةداعسلانوبرعةينمزوةيحورنم
ةصقانانهاهيلعلصحييتلاتاريخلاف.»ةديتعلاتاريخلا
كانهاهيلعلصحييتلاو،ةلئازوايالبلانمءيشبةجوزمم
ةرابعلاهذهو.دبألاىلإةيقاب،ةيلبلكنمةصلاخةمات
حارفألكنمضتت»ةيدبألاةايحلاثري«هلوقيهوةزيجولا
.ةرخآلا

َنوُرِخآَوَنيِرِخآَنوُنوُكَيَنوُلَّـوَأَنُوريِثَكْنِكٰلَو«٣٠
»َنيِلَّـوَأ

.١٣:٣٠ولو١٠:٣١رموخلا٢١:٣١و٢:١٦تم

نيبيل،ًارارمحيسملاهلمعتسالثملاىرجمٍراجمالكاذه
امبلبقتسملارومأبمكحيالنأناسنإلاىلعف.لاوحألارييغت
باشلارمأنمناكامةجيتناذهو.لاحلارومأنمهدهاش
ناكنماميسالوذيمالتلاعيمجلراذنإكلذيفو.ينغلا
نيئارملاعيمجلو،يطويرخسالااذوهيكطوقسلارطخيفمهنم
هذه«لاقذإباشلاكلذكيتاذلامهربىلعنيلكتملاعيمجو
.»يتثادحذنماهتظفحاهلك

نيذلا)١(:ماسقأةسمخنيرخآنونوكينيذلانولوألاو
.هللاينيعيفنيرخآنونوكيفمهسفنأنويعيفنولوأمه
.هللارابتعابنيرخآنونوكيفسانلارابتعابنولوألا)٢(
،ةاطخلاونيراشعلاىلإةبسنلابنويسيرفلانينثالاةلثمأو
.كلذكسانلامهربتعاو،مهسفنأنويعيفنيلوأاوناكمهنإف
ىلإةاطخلاونوراشعلامهقبسو،هللادنعنيرِخآاوناكمهنكل
يفكلذلثمنوكينألمتحيو.تاوامسلاتوكلم
،مهلةوعدنمزرابتعابنولوألا)٣(.ةيحيسملاةسينكلا
لبقمهاعدهللانإف.دوهيلاك،اهلوبقيفنيرِخآنوريصيف
)٤(.تاوامسلاتوكلمىلإممألامهتقبسفممألالك
،اهدئاوفلاونيفنيرخآنوريصيفمعنلاطئاسويفنولوألا
رثكأعنصثيحموحانرفكو.حيسملاىبرتثيحةرصانلاك
تدافتساامكرثكألااذهنماديفتستملناتاهو.هتايآ
اذوهيكو.حرفلابحيسملاتلبقاهنأل،لقألانمةرماسلا
نيصللادحأىلإةبسنلابطئاسولارثكألانهنإفيطويرخسالا
ةبترلاوماقملايفنولوألا)٥(.حيسملاعمابلُصنيذللا
ةبسنلابيتآلاملاعلايفنيرخآنوريصيملاعلااذهيفىنغلاو
موييفنيرخآنولوألاريصيامرثكأو.هلاثمأورزاعلىلإ
.نيدلا

نورشعلاحاحصألا

ٍتْيَبَّـبَرًالُجَرُهِبْشُيِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَمَّـنِإَف١«٧-١
لٱَعَمَقَفَّـتٱَف٢،ِهِمْرَكِلًةَلَعَفَرِجْأَتْسَيِلِحْبُّصلٱَعَمَجَرَخ

ْ
ِةَلَعَف

يفٍراَنيِدَىلَع لٱِ
ْ
َوْحَنَجَرَخَّـمُث٣.ِهِمْرَكَىلِإْمُهَلَسْرَأَو،ِمْوَي

يفًاماَيِقَنيِرَخآىَأَرَوِةَثِلاَّـثلٱِةَعاَّـسلٱ َلاَقَف٤،َنيِلاَّـطَبِقوُّسلٱِ
َهل
ُ

لٱَىلِإًاضْيَأْمُتْنَأاوُبَهْذٱ:ُم
ْ

.ْمُكَلُِّقَحياَمْمُكَيِطْعُأَفِمْرَك
ِةَعِساَّـتلٱَوِةَسِداَّـسلٱِةَعاَّـسلٱَوْحَنًاضْيَأَجَرَخَو٥.اْوَضَمَف
حلٱِةَعاَّـسلٱَوْحَنَّـمُث٦.َكِلٰذَكَلَعَفَو

ْ
َدَجَوَوَجَرَخَةََرشَعَةَيِدَا

َهلَلاَقَف،َنيِلاَّـطَبًاماَيِقَنيِرَخآ
ُ

ِمل:ْم
َ
ِراَهَّـنلٱَّـلُكاَنُهٰهْمُتْفَقَواَذا

َهلَلاَق.ٌدَحَأاَنْرِجْأَتْسَيَْملُهَّـنَأل:ُهَلاوُلاَق٧؟َنيِلاَّـطَب
ُ

اوُبَهْذٱ:ُم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا

٢٠٩
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لٱَىلِإًاضْيَأْمُتْنَأ
ْ

»ْمُكَلُِّقَحياَماوُذُخْأَتَفِمْرَك
.٦:١٠بعو٦:٨فأو١٨:٢٥كت

اذهىلإقباسلاحاحصألانمريخألاددعلايمتني
ددعنمرهظيامك(انهروكذملالثملاةمدقمهنأل،حاحصألا

حالصإلثملااذهنمحيسملاةياغو.)حاحصألااذهنم١٦
ءيشلكانكرتدقنحناه«مهلوقيفهذيمالتأطخ
لجأنماوكرتمهنأاونظدقف.»؟انلنوكياذامف،كانعبتو
مظعأنوقحتسيمهنأو،هلجأنممهريغكرتاممرثكأحيسملا
يففطلبلاؤسلااذهىلعحيسملامهباجأف.باوثلاوحدملا
مويةماركلاودجملايفهنوكراشيمهنأمهلحضوأو،رمألالوأ
فعضةئمىلعملاعلااذهيفنولصحيسمهنأو،يناثلاهئيجم
ملاعيفةيدبألاةايحلامهلنأامك،هلجأنمهوكرتام
.ةرخآلا

نمهباودعواملكنأمهملعيللثملااذهبرضمث
لكلبهوتةيدبألاةايحلانأو،ةرجأالةبهتاكربلا
نأنيبيهيفو،نيرِخآمأاوناكنيلوأ،ءاوسلاىلعنييحيسملا
قحالنأو)٤:٤،٥ور(ًاناجمةيوامسلاسئافنلاعزويهللا
هنأىلعًءانباهيفهتيلضفأوأءامسللهتيلهأيعَّـدينأدحأل
نمرثكأهلجأنمكرتهنألوأ،هريغلبقحيسملاىلإىتأ
.هاوسىلعةريغدازهنألوأ،نيرخآلا

املًاحاضيإلثملاكلذيفاملكذختننأحصيالف
،نيراتخملاىلعهمعِنبرلاعزويامدنعءامسلايفثدحي
رمذتينأوأ،مهضعبءامسلاناكسدسحينأليحتسيهنأل
نمذيمالتلاريذحتهنممهفننأبجيلب.هللاىلعمهدحأ
.ةرجأكةيوامسلاةداعسلالينراظتناويتاذلاربلاىوعد
لب،ءامسلايفثدحيسامبًةءوبنسيلحيسملامالكًاذإف
عقوتويتاذلاربلانمذيمالتلاهرهظأامةجيتنلحيضوتوه
اوعجريملنإمهنأمهلحيسملاَّـنيبف.ةرجأكةيولعلاةداعسلا
تـوـكلـميفنـيرــغصألاونـيرـِخآلااـونـاكاوـرهـظأـامـع
ةبسنلابنورِخآمهنأعمنوعضتينيذلانأو،تاوامسلا
اوعُدنيذللقحالنأو.هتوكلميفنيلوأهللامهلعجيمهيلإ
ًاباوثاوعَّـدينأًاليوطًاتقواوبعتوتاومسلاتوكلمىلإًالوأ
.ًاريصقًانمزاوبعتوًاريخأاوعُدنيذلاباوثنممظعأ

أدبيذلاةيحيسملاةايحلاماظنيأ:تاوامسلاتوكلم
.ءامسلايفلمكيسوضرألاىلع

بحاصلثملااذهيفوهو،ةلئاعسيئريأ:ٍتيببر
برقٍقوسيفًايمويمهرجأتسيةلعفةطساوبهبينتعيمرك

ىلإمهلسرأوةلعفرجأتساوراهنلايفًارارمجرخف.هتيب
رجأتساو،راهنلالوأيفضعبلارجأتسا.همركيفلمعلا
ىلعلوألاقيرفلاعمقفتاو.ةعاسببورغلالبقنيرخآ
دعبمهرجأتسانيذلاو.مويلايفلعافلاةرجأوهو،رانيد
اممهيطعينأدعوهنكل،ءيشىلعمهعمقفتيملنيلوألا
نمًاءزجاوعقوتمهنأكشالو.هلوقباوقثوفنوقحتسي
بربهذاملو.هيفاولمعيذلاتقولاردقىلعرانيدلا
مهبتاعف،نيلاطبًالامعدجوىرخأةرمقوسلاىلإمركلا
.لمعللمهبلطيملًادحأنأباورذتعاف،كلذىلع

نيذللهللاةلماعمانملعينألثملااذهنمحيسملادصقو
مركلابرةلماعمكاهنإ.هتسينكيفلمعلاىلإمهوعدي
سدقملاباتكلاهِّـبشيامًاريثكو.ةلعفلاكئلوألروكذملا
٢١:٢٨،٣٣تمو١٢:١٠رإو٥:٧شإ(مركلابةسينكلا
.)١٣:٦ولو

ءايبنألاةطساوبهتسينكيفلمعلاىلإسانلاهللاوعديو
هللااعدو.سدقلاحورلاوباتكلاونيملعملاولسرلاو
يذلاتقولايف،ناسنإلاقلخذنملمعلاكلذىلإسانلا
مهدعباعدو،ًالوأدوهيلااعدف.اهراتخايتلاقيرطلاوهءاش
ةنمزأيفنيينثولانمةفلتخمًاممأهتعاطوهليجنإرونىلإ

وعديوهو.رصعلااذهيفمهضعبلاوعديلازالو.ةفلتخم
وعديو.ةخوخيشلانسيفنيرخآوابصلانسيفضعبلا
ةمدخىلإمهضعبولوسرلاانحويكةليوطةمدخىلإمهضعب
برقدقوبيلصلاىلعصللاكو،نادمعملاانحويكةريصق
لكواهتقويفةمألكةوعديفمكحهللاو.توملانم
هلوقليلدبهمعننماهلكوعدلاكلتو.هتقويفصخش
باوثلاو)١٥:١٦وي(»مكترتخاانألبينومترتخامتنأسيل«
ثاريملايأ،ةيدبألاةايحلاوهةسينكلاةلعفهبهللادعويذلا
ىلعةمعنلانمباوثلاكلذلكو.ربلاليلكإويوامسلا
نممظعأباوثلاف،دشألابعتلاىساقوًاليوطلمعنم
يفةلعفلابدوصقملاو.ساقيالامباهقشأولامعألالوطأ
نمىلوألاروصعلايفاوعُدءاوس،قحلابهللامادخلثملااذه
مأةايحلالوأيفاوعُدٌءاوسو،ةريخألاروصعلامأملاعلانمز
دازةلعفلانمًادحأنأىلإلثملايفةراشإالف.اهرخآيف
ءازجلااولانمهلكمهنأل،رخآلاىلعةريغوأةنامأوأًاداهتجا

.ءانمأمهربتعامركلابحاصنألراهنلارخآيف

ملٱَناَكاَّـمَلَف«٨
لٱُبِحاَصَلاَقُءاَسَْ

ْ
ُعْدٱ:ِهِليِكَوِلِمْرَك

لٱ
ْ

»َنيِلَّـوَألٱَىلِإَنيِرِخآلٱَنِمًائِدَتْبُمَةَرْجُألٱُمِهِطْعَأَوَةَلَعَف
.٢٠:١١،١٢ؤرو١٣:٣٩،٤٠تم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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.ةلعفلافارصناتقووهوبورغلايأ:ءاسملاناكامل
دارينأًاضيأحصيو،ملاعلاةياهنهنألةنونيدلامويهبدوصقملاو
.ناسنإلكرمعةياهنهب

لمعلامويةياهنيفةرجألابمهلرمأ:ةرجألامهطعأو
لديكلذو.)٢٤:١٥ثتو١٩:١٣ال(ىسومةعيرشلًاقفو
.هونحومركلابرلدعىلع

قرفالو.كلذلعفينأهلَّـقح:نيرِخآلانمًائدتبم
اذهركذهنكل،نيلوألانموأمهنمأدتباءاوسةلعفلل
مهلكةلعفلافرعيل،لثملانمدوصقمللًامامتإبيترتلا
ملواوفرصنالًالوأنيلوألاىطعأولف.ةرجألايفمهتاواسم
ىنعمنعثحبللىضتقمالو.نورِخآلاذخأمكاوفرعي
برلاوهفًادحأهبدوصقملاناكنإنكلو،يحورلاليكولا
وهو،ةسينكلايأهللاتيبليكووهيذلا،حيسملاعوسي
.)٣:٦بعو٥:٢٧ويو١١:٢٧تم(باوثلاعزوييذلا
دصقالف،نيرخآلانمءاطعإلاءادتباليحورىنعمالو
.»نولوأنورِخآلاونورِخآنولوألا«هلوقلةقباطملاىوسهنم

حلٱِةَعاَّـسلٱُباَحْصَأَءاَجَف٩«٩،١٠
ْ
اوُذَخَأَوَةََرشَعَةَيِدَا

.َرَثْكَأَنوُذُخْأَيْمَُّـهنَأاوُّنَظَنوُلَّـوَألٱَءاَجاَّـمَلَف١٠.ًاراَنيِدًاراَنيِد
»ًاراَنيِدًاراَنيِدًاضْيَأْمُهاوُذَخَأَف

لدعةرجألايفهتلعفمركلابرةاواسم:ًارانيدًارانيد
انيأرلكلاهتلماعمىلإانرظناذإو.ضعبللةمحرو،لكلل
لعلو.هوقحتسااممرثكأوهةلعفلاهاطعأاملكنأل،ةمحرلا
ةقفشةماتراهنةرجأًاليلقاولمعنممركلابرءاطعإةلع
،رانيدنملقأمهيكفيالونوجاتحممهلايعنأهتفرعمل،مهيلع
بنذالف،ًادمعراهنلاضعبلمعلانعاوفقوتيملمهنأو
.مهيلع

بهيهللانأوهةرجألايفةاواسملليحورلاىنعملاو
لقأمهنمدحألبهيالو،ءانمألاهمادخلكلةيدبألاةايحلا
صالخلاف.ضرألاىلعةريصقهتمدختناكامهم،اهنم
بابحتفهنإف،هتمعنءاضقاذهو،نينمؤملاعيمجظح
ناعمسلهحتفامكهتومةعاسنمآيذلاصللءامسلا
وهو.)٢:٢٩ول(ًانامزليئارسإةيزعترظتنايذلاخيشلا
.هليلخميهاربإلهحتفامكمويلاتومييذلانمؤمللهحتفي

لٱِّـبَرَىلَعاوُرَّـمَذَتَنوُذُخْأَيْمُهاَميِفَو١١«١١،١٢
ْ
١٢ِتْيَب

ْمُهَتْيَواَسْدَقَو،ًةَدِحاَوًةَعاَساوُلِمَعَنوُرِخآلٱِءَالُؤٰه:َنيِلِئاَق
لَمَتْحٱَنيِذَّـلٱُنْحَناَنِب

ْ
حلٱَوِراَهَّـنلٱَلَقِثاَن

ْ
،٣:٢٤ور(»!َّـَر

٢٧(.

ةرجألانملقأمهاطعأولاورمذتينأقحلامهلناك
.ماتلدعانهو،ملظلايفالإرمذتلللحمالو.اهيلعقفتملا
برمهيلعقفشنيذللمهدسحببسبالإاورمذتيملف
.هنمءزجلمعىلعلماكراهنةرجأمهاطعأنأبمركلا
دنعهوعقوتاموههرحوراهنلالقثنيرمذتملالامتحاف
.هءازجاوذخأفقافتالا

!َكُتْمَلَظاَم،ُبِحاَصاَي:ْمُهْنِمٍدِحاَوِلَلاَقَف١٣«١٥-١٣
ِّـينِإَف،ْبَهْذٱَوَكَليِذَّـلٱِذُخَف١٤؟ٍراَنيِدَىلَعيِعَمَتْقَفَّـتااَمَأ

ْنَأِيلُِّلَحياَمَوَأ١٥.َكَلْثِمَريِخَألٱاَذٰهَيِطْعُأْنَأُديِرُأ
»؟ٌحِلاَصاَنَأِّـينَألٌةَريِّـِرشَكُنْيَعْمَأ؟ِيلاَمِبُديِرُأاَمَلَعْفَأ
)٦:٢٣تمو٢٣:٦مأو١٥:٩ثتو٩:٢١ور(

:١٥ول(لاضلانبالالثميفربكألاخألاكانهنورمذتملا
نهربو،نيقابلانعبئانكمهدحأمركلابرباجأو.)٣١
امكهبفرصتينأهلو،هلهلامف،مهنمًادحأملظيملهنأهل
لكسانلاضعبيطعينأءاشنإف.ًادحأملظيملاذإءاش
يذلاريجأللقحيأو.هيلعرمذتينأهريغلقحالفهلام
ىلعقدصتنإهرجأتسمىلعرمذتينأهترجألكذخأ
؟هريغ

سدقملاباتكلايفكلذلامعتسابلغ:بحاصاي
.ىندأللىلعألاةبطاخمدنع

.لدعلابناسنإلكهللالماعيكلذك:كتملظام

نيرمذتملانأكلذنمرهاظلا:بهذاوكليذلاذخف
.اهيلعقفتملاةرجألااوذخأينأاوبأ

نأًاميركينوكيضتقيلهيأ:خلا..ةريرشكنيعمأ
وهامأو،كليذلاكقحكتيطعأدقل؟كاخأتنأدسحت
باتكلابسنيامًاريثكو.جاتحمهنألهقحنمرثكأهيطعأف
٢٨:٢٢و٢٣:٦مأو١٥:٩ثت(نيعلاىلإدسحلاسدقملا
.)٧:١،٢رمو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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هنأتبثأو،هسفنرربهنأتيبلابرمالكةصالخو
امكةرجألايفةلعفلايواسينأًاقحهلنأو،لداع
هذيمالتيرُينألثملااذهنمحيسملاةياغف.نسحتسا

)ةيدبألاةايحلايأ(ةيهلإلاةبهلابمهعانتقامدعبمهأطخ
مهريغنمرثكأاولانينأمهعقوتو،نينمؤملانممهريغك
نورخآلاهكرتاممرثكأمهكرتو،عيمجلالبقحيسملامهعابتإل
.هلجأل

َّـنَأل،َنيِرِخآَنوُلَّـوَألٱَوَنيِلَّـوَأَنوُرِخآلٱُنوُكَياَذَكٰه«١٦
»َنوُبَخَتْنُيَنيِليِلَقَوَنْوَعْدُيَنِيريِثَك
٢٢:١٤و١٩:٣٠تم

امنإ.١٩:٣٠تميفليقامراركتاذه:نيلوأنورِخآلا
.ةلعفللمركلابرةلماعمةبسانملتاملكلابيترتسكع
ىلعناسنإلاءاضقكسيلءامسلايفهللاءاضقنأهانعمو
يفنيرِخآايندلايفسانلامهبسحينممنوريثكف،ضرألا
نورظنيسانلانأل،نيلوأةرخآلايفهللامهبسحيةسادقلا
ءايربكلاىلعخيبوتاذهو.نطابلاىلإرظنيهللاورهاظلاىلإ
اوبسحنيذلالسرلارئاسوسرطبلعضاوتلايفلاثمو
كلذكوهو.ءامسلايفنيلوأاونوكينأنيقحتسممهسفنأ
ىلعزايتمالانوقحتسيمهنأاونظودوهيلانماورصنتنيذلل
وهو.ًالصأصاخلاهللابعشنممهنأل،ممألانمنينمؤملا
نمهللاةمعنبىلوأمهنأنونظيرصعلكيحيسملاكلذك
يفاهوغلبةبترلوأ،مهتايحلوأيفهتمدخمهلوخدلمهريغ
وهو.حيسملاليبسيفمهتاقشمومهباعتأةدايزلوأ،ةسينكلا
نولوألاهنودبنوكييذلاعضاوتلايفناسنإلكللثم
.نيلوأنورِخآلاريصيهبو،نيرِخآ

لعجييتاذلاربلابراختفالاو،ةمعنلانمصالخلاف
لوطحيسملاربتعيالف.نيرِخآحيسملاةسينكيفنيلوألا
امبرف.ةمدخلاةيفيكربتعيلب،اهيفهديبعهمدخييتلاةدملا

.نينسيفهريغهمدخياممرثكأموييفدحاوُهمدخ

نأىلعةنيرقلاانلدت:نوبختنينيليلقونوعدينوريثك
حيسملاحرصو.نويقيقحنويحيسمانهنيبختنملاونيوعدملا
نوريصيوهبنونمؤيفنوعديسانلانمنيريثكنأكلذب
المهداهتجاومهبهاومةلقلنكلو،هتسينكيفءاضعأ
نوليلقمهوءالؤهضعبنكلو.نييحيسملانيبنورهتشي
وأنيملعموأًالسرهللاةئيشمدرجمبنونوكيفنوبختنُي
.ةسينكلايفظومنمكلذريغ

حيسملانوعبتينيريثكنأكلذبدوصقملانألمتحيو
،ةرجألايفةبغرالهلًابحعضاوتلابهنومدخينيليلقنكلو
نولبقينيليلقنأوأ.مهريغىلعاوعفرُينأنوقحتسيف
.ريغلاةدافإوةسادقلاباورهتشيلًارفاوًالوبقسدقلاحورلا
ةيدبألاةايحلانأيهو:ةدحاوةديقعنايبلثملاكلذةياغو
كلذضارعأانربتعانإف.نينمؤملاعيمجاهبىواستيةبه
كلذنمو.ًاريثكانطلغةيحوررومألةراعتسماهلكلثملا
:اهيفطوقسللنوضرعمنحنتالالضعبرأ

ىوعدبلامعألابصالخلانأجتنتسناننألوألاأطخلا.١
مهرجأاوذخأهلكراهنلااولمعنيذلاةلعفلانأ
نأل،هلامعأبءامسلادحأقحتسيملهنأعم.مهلمعب
ةأرماولجرلكلهللاةمعننمةبهةيدبألاةايحلا
هللانكلو،ةلعفنورجأتسيسانلانإ.ةرجأال،دلوو
حيسملالاق.نييحيسماونوكيلسانلارجأتسيال
اننإاولوقفهبمترمُأاملكمتلعفىتمًاضيأمتنأكلذك
.)١٧:١٠ول(نلاطبديبع

تاجرديفتوافتدجويالهنأجتنتسننأيناثلاأطخلا.٢
.ًارانيدذخألعافلكنأىوعدبءامسلايفدجملا
حضاووهو،انههيلإرشُيملنإو،توافتكانهنكلو
-٢٥:١٤تمكلذنمو(.باتكلايفةريثكنكامأيف
ةايحلاةبهنإمعن.)١٥:٤١وك١و١٩-١٩:١٢ولو٣٠
نمؤملكسيلنكلو،نيراتخملالكلةدحاوةيدبألا
.رخآلاكةمعنلاءلمنملبقي

ءامسلايفنيسيدقلانأجتنتسننأثلاثلاأطخلا.٣
ىوعدبهللاىلعنورمذتيوأًاضعبمهضعبنودسحي
ليحتسمضرفوهو.هبرىلعاورمذتمركلاةلعفنأ
.ةسائرلابحويتاذلاربلاةءادررهظيدسحلاف،راهظإل

رخاوأىلإةبوتلاريخأتزاوججتنتسننأعبارلاأطخلا.٤
ةعاسلايفاورجؤتسانيذلاةلعفلانأىوعدب،رمعلا
باحصأنإف.مهريغلةيواسمةرجأاولانةرشعةيداحلا
ملهنأوهوٍفاكرذعمهلناكةرشعةيداحلاةعاسلا
مهلبقيملًالبقاولمعينأاوضفرولف.دحأمهرجأتسي

.هتبوترخؤينملرذعالو.ًاريخأمركلابحاص

ْيَنْثٱلٱَذَخَأَميِلَشُروُأَىلِإًادِعاَصُعوُسَيَناَكاَميِفَو«١٧
لِتََرشَع

ْ
يفٍداَرِفْنٱَىلَعًاذيِم َهلَلاَقَوِقيِرَّـطلٱِ

ُ
»ْم

هسفنمدقيوحصفلاديعرضحيل:ميلشروأىلإًادعاص
ىلإليلجلانمهرفسَءادتباىتمركذو.ملاعلاءادفلةحيبذ
يفرهشأةتسوحنهيلعىضمف١٩:١تميفميلشروأ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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هنيبةثداحملانمانهركذامو.ةيريبدالبيفوهوقيرطلا
اوناكمهنأحجرألاو.ةدملاكلتةياهنبرقناكهذيمالتنيبو
.احيرأبرقٍذئنيح

اورضحينأدوهيلاروكذلكرمُأ:قيرطلايفدارفناىلع
قيرطلاتَّـصغف)٣٣:١٧رخ(ميلشروأيفةميظعلادايعألا
ناريجلاوءاقدصألاداتعاو.تقولاكلذلثميفنيرفاسملاب
ذخأف)٢:٤٢ول(ةيلستلاونمأللًاعماوريسيواوعمتجينأ
صتخمٍرمألنيرفاسملارئاسنمدارفناىلعهذيمالتعوسي
.مهب

ُنْبٱَو،َميِلَشُروُأَىلِإَنوُدِعاَصُنْحَناَه١٨«١٨،١٩
لٱِءاَسَؤُرَىلِإُمَّـلَسُيِناَسْنِإلٱ

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
ِهْيَلَعَنوُمُكْحَيَف،ِةَبَتَك

ملٱِب
لَسُيَو١٩،ِتْوَْ

ِّـ
ُهوُدِلَْجيَوِهِباوُأَزَْهيْيَكِلِمَمُألٱَىلِإُهَنوُم

يفَو،ُهوُبِلْصَيَو لٱِ
ْ
»موُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ويو٢٣:١ولوخلا١٥:١،١٦رمو٢٧:٢تمو١٦:٢١تم
.٣:١٣عأوخلا١٨:٢٨

نإ)١(:لاقف،هتومبهذيمالتحيسملاأبنأةثلاثةرمهذه
)٣(.اهلةرايزلاكلتيفتوميهنإ)٢(.هتوملحمميلشروأ
:٢٦تميفكلذمامتإو.هئاقدصأدحأتوملاىلإهملسي

)ىلعألاسلجملايأ(ةبتكلاوةنهكلاءاسؤر)٤(.١٥
ناكاملو.٢٦:٥٧تميفكلذمامتإوتوملابهيلعنومكحي
ةيغبمهيلإهوملسأ،نامورللتوملابمكحلاءارجإناطلس
سطاليبيأ(ممألانإ)٥(.)٢٧:٢و٢٦:٦٦تم(كلذ
.)٣٥-٢٧:٢٦تم(مكحلاكلذنورجي)نامورلاركاسعو
تم(هنودلجيمهنأ)٧(.)٢٧:٢٩تم(هبنوأزهيمهنأ)٦(

،ةيدلجةنسلأثالثيذطوسبدلجلاناكو)٢٧:٢٦
هنإ)٨(.هوبلصينألبقبلصلابهيلعموكحملاهبنوبرضي
ركذوةمثألارشوديبعلاباقعكلذناكو،ًابلصتومي
ثلاثلامويلايفموقيهنإ)٩(.٢٧:٣٥تميفكلذمامتإ
مهنإحيسملالوقكلذىلعاقولوسقرمدازو)٢٨ص(
.ةناهإلالامعأدشأنموهو،هيلعنوقصبي

،هذهحيسملامالآبميدقلادهعلاءايبنأاهبأبنتدقو
نمحيسملاةياغو.٩:٢٦،٢٧ادو٥٣شإيفاهحضوأو
نماوطاتحيلمههبنينأ،ليصفتلابهذيمالتلأبنلااذهراركت
كهلدكؤيلو،ةنزحملاثداوحلاكلتعوقودنعهيفكشلا
.ةيساقلامالآلادعبيتأتةجهبملاةمايقلانأنوفرعيف،هتمايق
ًيفخمرمألااذهناكو،ًائيشكلذنماومهفيملفمهامأو«
وهاذهببسو.)١٨:٣٤ول(»ليقاماوملعيملو،مهنع

يتلا،ينمزلاحيسملاكلمةهجنمةيدوهيلاءارآلاريثأتةدش
وأ،ماهبإلاةياغيفًازغلهمالكاونظمهلعلو.مهناهذأتمعأ

.لوزيوًاليلقىقبيديدشسأيةجيتنهوبسح

،اَهْيَنْبٱَعَميِدْبَزْيَنْبٱُّمُأِهْيَلِإْتَمَّـدَقَتٍذِئَنيِح«٢٠
»ًائْيَشُهْنِمْتَبَلَطَوْتَدَجَسَو
١٠:٣٥رمو٤:٢١تم

عم٢٧:٥٦تمنراق(يمولاساهمسا:يدبزينبامأ
)٢٧:٥٥تم(ليلجلانمعوسيتعبت)١٥:٤٠رم
.)١٦:١رم(ربقلاىلإتتأو)١٥:٤٠رم(هبلصترضحو

نمو.طقفيدبزينباءيجمسقرمركذ:اهينباعم
،اهادلوهديريامتبلطةدلاولانأجتنتسننيريشبلاةنراقم
مظعمف.كلذهلأستوحيسملاىلإامهقفارتنأاهاعنقأامهنأو
الامهلناكحيسملاباوجنأكلذدكؤيو.امهأطخأطخلا
.اهل

.ةداعلاىلعًايرجهلماركإةدايز:تدجسو

بولطملاتفخأوًافورعمهتلأسيأ:ًائيشهنمتبلطو
لثمو.بلطلاكلذةقايليفتكشاهنأل،هبدعولادعبىلإ
.)٢:٢٠لم١(ناميلسىلإعبشثبتبلطاذه

َهلَلاَقَف«٢١
َ

َسِلَْجيْنَأْلُق«:ُهَلْتَلاَق»؟َنيِديِرُتاَذاَم«:ا
لٱِنَعُرَخآلٱَوَكِنيِمَيْنَعٌدِحاَوِناَذٰهَياَنْبٱ

ْ
يفِراَسَي ِ

»َكِتوُكَلَم
١٩:٢٨تم

هفرعيلالهباهدعينألبقاهدوصقمنعحيسملااهلأس
.خيبوتلاهيلعينبيوأطخلاىلعاهريمضهبنيللب

كلملانيمينعسولجلا:كراسينع..كنيمينع
ناطلسلاومسوميظعلافرشلاتامالعنمهراسينعو
نيوخألانأودبيو.)١١٠:١زمو٢:١٩لم١و٢٠:٢٥مص١(
حيسملاديدرتةرثكمغر،ضرألاىلعكلميحيسملانأاعقوت
ىلعازاتمينأادارأف.ملاعلاذهنمسيلهتوكلمنأمهيلع
حيسملانمبرقتلاامهبلطامأ.هترصنموييفامهريغ
لعلو.أطخفنيرخآلاىلعةعفرلايفامهتبغرامأ.نسحف
هذيمالتنإحيسملالوقكلذبلطىلعامهلمحيذلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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برقاورظتناف)١٩:٢٨تم(ًايسركرشعينثاىلعنوسلجي
ارهظأيذلاةسائرلابحو.)١٩:١١ول(دجملايفهئيجم
١٨:١تم(كلذلبقمهلكلسرلاهرهظأانهناذيملتلا
.)٢٢:٢٤ولهدعبو

توكلمتوكلملااذهبناذيملتلادريمل:كتوكلميف
.ضرألاىلعحيسملاتوكلملب،ءامسلا

طَتاَمِناَمَلْعَتاَمُتْسَل«:ُعوُسَيَباَجَأَف«٢٢
ْ

.ِناَبُل
لٱاَبَْرشَتْنَأِناَعيِطَتْسَتَأ

ْ
ْنَأَو،اَنَأاَُهبَْرشَأَفْوَسيِتَّـلٱَسْأَك

هبُغِبَطْصَأيِتَّـلٱِةَغْبِّـصلٱِباَغِبَطْصَت »ُعيِطَتْسَن«:ُهَلَالاَقاَنَأاَِ
:١٨ويو٢٢:٤٢و١٢:٥٠ولو١٤:٣٦رمو٢٦:٣٩،٤٢ص
١١.

بحىلعحيسملاامهخبويمل:نابلطتامناملعتامتسل
ةيهاميفامهطلغامهلرهظأو،فطلبامهباجألبةسائرلا
امتننظ:امهللاقهنأك،ضرالانعهعافتراقيرطوهتوكلم
دجملاوفرشلاَيناكمةبلطلاكلتبامتسمتلاامكنأ
قيضلادشأَيناكمكلذبامتبلطامكنأقحلاو،ةداعسلاو
،هابلطامةقيقحناذيملتلاكلذملعيملهنإف.ناوهلاو
.نيصلنيبًابولصمحيسملاايأرمويهافرعامهنكلو
اذهريغيفامهبضغيفامهطلغكةسائرلابحيفامهطلغو
.)٩:٥٥ول(ناكملا

امتابثلاوةعاجشلانمامكللهيأ:ناعيطتستأ
؟هلمتحأساملكلامتحاىلعامكرِّـدقي

يذلابيصنلاانهسأكلابدوصقملا:سأكلاابرشتنأ
سأكلاتريعتساو.رشوأريخنمسانللهللاهنيعي
ةبرشأسأكلانماوبرشينأاوداتعاسانلانأل،بيصنلل
باتكلايفًابلاغراعتستو.ٌولحضعبلاوٌّرماهضعبةفلتخم
:٥١شإو٧٥:٨و٦٠:٣و٢٣:٥و١٦:٥و١١:٦زم(حرفلل

٢٦:٣٩،٤٢تمو٢٣:٣١زحو٤:٢١ارمو٢٥:١٥رإو١٧
هلامتحاعقوتامىلإسأكلابحيسملاراشأو.)١٨:١١ويو
،دجملالخدينألبقاهيساقينأبجويتلامالآلانم
.ةصاخهيلإنوبرقملااهيفهكراشينأبجوو

يأ،سأكلابهدصقكةغبصلابحيسملادصق:اغبطصت
:هلوقبرخآعضوميفكلذلاهراعتساو،همالآىلإةراشإلا
:١٢ول(»لمكتىتحرصحنافيكواهغبطصاةغبصيل«

ةيهلإلاةمعنلاباكسنالباتكلايفةغبصلاراعتستو.)٥٠

.مدلاوناوهلاومالآلاةغبصانهةغبصلانكلو.سفنلاىلع
ماتلاداحتالاىلإريشتةغبصلاوسأكلايفحيسملاةكراشمو
كلذلثمو.لعفلاوبلقلايفيأ،ةايحلاوحورلايفهب
.ةيحيسملاةسينكلايفنيرسلاىلإةراشإ

راكنإف،لاؤسلااذههيعباتلأسيمويلاحيسملالازيالو
نمحيسملاسأكيفاممحيسملاعابتاوبيصلالمحوتاذلا
نإمعن.يحيسملكبجاومالآلانمهتغبصيفوةرارملا
اننيعيوهو،ةغبصلابغبطصاوًالوأسأكلابرشرابلاعوسي
نأانرظتنااذإامهلبقننأبجيف.كلذيفهبءادتقالاىلع
يففقننأوأ،هللاتيبشرعىلعةرخآلايفسلجن
.هتبتع

مامأهبرارقإلاحيسملالاؤسنمامهفامهلعل:عيطتسن
اناكنإلأسيهنأهنمامهفامهلعلوأ،ةينالعملاعلا
كلذالاقامهنأبيرالو.هعمابراحينأنيدعتسم
ىلعلاكتالاةدايزنمُلخيملامهمالكنكلو،صالخإب
،ذيمالتلانمامهريغعمةبرجتلاتقواطقسكلذلو،تاذلا
:٢٦تم(»اوبرهومهلكذيمالتلاهكرتٍذئنيح«هلوقليلدب

٥٦(.

َهلَلاَقَ«٢٣
ُ

هناَبَْرشَتَفِيسْأَكاَّـمَأ«:اَم يِتَّـلٱِةَغْبِّـصلاِبَو،اَِ
هبُغِبَطْصَأ جلٱاَّـمَأَو.ِناَغِبَطْصَتاَنَأاَِ

ْ
ْنَعَويِنيِمَيْنَعُسوُُل

َهلَّـدِعُأَنيِذَّـلِلَّـالِإُهَيِطْعُأْنَأِيلَسْيَلَفيِراَسَي
ُ

»ِيبَأْنِمْم
.١:٩ؤرو١:٧وك٢و٨:١٧ورو١٢:٢عأو٢٥:٣٤تم

،امهدعومامتإىلعامهتردقنأشيفحيسملاامهرواحيمل
نيرخآلاىلعامهزييمتميظعبامهدعوو،هيفامىلعهلبقف
.همالآيفهلامهتكراشموه:دحاورمأيفهنمامهتيبرقأو
وهو(امهدحأف،نيتفلتخمنيتقيرطبامهلدعولااذهمتو
لكلبقمدلاةغبصبغبطصاومالآلاسأكبرش)بوقعي
:١٢عأ(سابيرغأسدوريهرمأبًاديهشتامدقف،لسرلا
لمتحافلسرلارئاسنمرثكأشاعانحويرخآلاو)٢
)٥:١٨،٤٠و٤:٣عأ(دوهيلانمةريثكتاداهطضا
اهارجأيتلانينمؤملارئاسعمتاداهطضالالمتحاو
ةريزجىلإهافنو،نايتمودونورينناينامورلانارصيقلا
انأ«هلوقنييحيسملاىلإبتككانهنمو)١:٩ؤر(سمطب
يفامربتخاف)١:٩ؤر(»ةقيضلايفمككيرشومكوخأانحوي
.لسرلالكنمزنملوطأًانمزةرارملانمسأكلاكلت

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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باوثلايفنكلذبحيسملادريمل:هيطعأنأيلسيلف
:٢٥تم(ىرخأتاقوأيفهلاقامضقانيكلذنأل،ًاقلطم
ًائيشيطعيالهنأدارأهنكل.)٣٠-٥:٢٢ويو٤٠-٣١
بآلادصقىلإرظنالبوأ،لئاسلاحاحلإدرجملوأ،ةاباحملاب
نأشلااذهيفيلزألاءاضقلارسرهظيملوهو.لزألاذنم
.بآلاةدارإل

،لزألاذنمهبٌيضقمرمألااذه:يبأنممهلدعُأنيذلا
»ملاعلاسيسأتذنممكلدعملاتوكلملااوثر«هلوققفووهو
هتمعنىنغبسحناوخألاباثيفوسو.)٢٥:٣٤تم(
،كلذباعنتقينأبجيف،يوامسلاهتوكلميفناكمبزوفلاب
دشأىلعليزجباوثوهءامسلايفناكمىندأنأل
.ضرألاىلعحيسملالجألمالآلاىسقأوباعتألا

لٱَعِمَساَّـمَلَف«٢٤
ْ

»ِنْيَوَخَألٱِلْجَأْنِماوُظاَتْغٱُةََرشَع
٢٢:٢٤،٢٥ولو١٠:٤١رم

ال،بوقعيوانحويةبلطنمهوعمسامبدوصقملا:عمس
.امهلحيسملاباوج

لسرلارئاسيأ:ةرشعلا

امهتبغرلب،نيوخألاأطختسيلمهظيغةلع:اوظاتغا
.لسرلالكبلطمكلذنأل،هيلإامهقبسوهابلطاميف
لثممهلكمهنأو،ةروكذمريغمهظيغةلعنأحضوييذلاو
هَّـجوعوسينأوهةسائرلاوةيلضفألابحيفنيوخألا
.ةيتآلاةعبرألادادعألايفاذهحضتيو،لكلاىلإهمالك

ِمَمُألٱَءاَسَؤُرَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ«:َلاَقَوُعوُسَيْمُهاَعَدَف«٢٥
لٱَو،ْمَُهنوُدوُسَي

ْ
»ْمِهْيَلَعَنوُطَّـلَسَتَيَءاَمَظُع

أطخيفنوكرتشيًاعيمجمهنإف،رشعينثالايأ:مهاعدف
،رمألاكلذىلعنومصاختياوناكمهنأحجرألاو.نيوخألا
.ةيضرألاكلامملاوهتوكلمنيبقرفلامهلنيبيلمهاعدف

كلامملايفنييسايسلاءاسؤرلايأ:ممألاءاسؤر
.ةيضرألا

مدختسيو،هتيعرىلعمهنمٌلكطلستييأ:مهنودوسي
.ةيعرلاعفنلالهسفنعفنلهناطلس

.نيريشملاوءارزولايأ:ءامظعلاو

بصانمىلإبعشلارئاسىلعنوقترييأ:نوطلستي
صاوخنمةلزنملايفنيابتلاف.دجملاورشلاوةطلسلا
نيبويطاولاويلاعلانيبزييمتلامتياهيفو،ةيضرألاكلامملا
.ريقفلاوينغلاوريغصلاوريبكلانيبوسوؤرملاوسيئرلا
نولذبيسانلالكف،روهظلالكةرهاظتانيابتلاهذهو
باوبأحتفيدهجلااذهو.ةلزنمىلعأىلإاوقتريلدهجلا
ةفينعلاتامصاخملاوباصتغالاوملظلاودسحلاوءايربكلا
.سانلامامأ

ْمُكيِفَنوُكَيْنَأَداَرَأْنَمْلَب.ْمُكيِفاَذَكٰهُنوُكَيَالَف«٢٦
لَفًاميِظَع

ْ
»ًامِداَخْمُكَلْنُكَي

يتوكلمتافصنمسيلاذهيأ:مكيفاذكهنوكيال
ةوخإهئاضعألكنإف،ضرألاكلامملكنعفلتخملا
مهلكيمألاوملاعلاودبعلاورحلاوريقفلاوينغلاف،نوواستم
يفةيلاعلابتارملاىلعماصخلاف.ةسينكلايفةدحاوةبتريف
نيببترلادوجوكلذبِفنيملحيسملاو.ثبعةسينكلاكلت
هعنموأرشلاعفدلمهناطلسةسراممونييسايسلاءاسؤرلا
مزليامةسينكلانمفنيملو.اهلعفنلابلجلوةيعرلانع
نأىفنهنكل،اهماظنواهتراهطظفحليرورضلاناطلسلانم
ىلعةرطيسلاوأ،هريغىلعماقملاةعفرناسنإلايعَّـدي
هدحوهللانأل،مهرئامضوأاهئاضعأنمهريغداسجأ
.سانلارئامضىلعناطلسلا

يهةسينكلايفحيسملااهبلطيتلاةمظعلا:ًاميظع
قحيف.بقللاوماقملاةمظعال،هريغلوضعلكعفنةمظع
حيسملابءادتقالابهريغقوفينأيفدهتجينأيحيسملل
.مُدخيللبمَدخيلِتأيمليذلا

هتوخإةمدخرايتخاىلعناسنإلاعجشيامم:ًامداخ
نيناوقفالخاذهو.ريخلالعفيفةبغرلاوعضاوتلا:نارمأ
نوطلستيمهؤامظعومهنودوسيمهؤاسؤرنيذلاممألا
وك١(ًامادخةسينكلاوفظوميمُسكلذىلعءانبو.مهيلع
:٤و٣:٧،٢٣،٢٥فأو١١:٢٣و٦:٤و٣:٦وك٢و٣:٥
)٤:٦يت١و٢:٢ست١و٧

لَفًالَّـوَأْمُكيِفَنوُكَيْنَأَداَرَأْنَمَو«٢٧
ْ
»ًادْبَعْمُكَلْنُكَي

١٨:٤تم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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ٍقرفىوسقباسلاددعلاىنعمكوهددعلااذهىنعم
عفنىلإتناكقباسلايفظافلألاةراشإمظعمنأوهو،ديهز
.ماقملاىلإةهجوميناثلايفاهمظعمو،ريغلا

مظعأ»لوألا«و.ةفيظولاوتيصلاومسالايفيأ:ًالوأ
.»مداخلا«نمرقحأ»دبعلا«نأامك»ميظعلا«نم

مويلاوهاممىندأليجنإلاةباتكنمزيفدبعلا:ًادبع
ةياغهرايتخافٍدبعلثمنوكينأراتخانمف.ًاريثك
عفنوعضاوتلايفةظعومنيددعلاةصالخف.عضاوتلا
.نيرخآلا

،َمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِلِتْأَيَْملِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأاَمَك«٢٨
»َنِيريِثَكْنَعًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلَو
٥:٢٠،١١شإ،خلا٢:٥يفو١٣:٤،١٤ويو٢٢:٢٧ول
،٥:١٥ورو١١:٥١،٥٢ويو٢٦:٢٨تمو٩:٢٤،٢٦ادو
١:١٩طب١و٩:٢٨بعو٢:١٤يتو٢:٦يت١و١٩

هبرمأاملٍلاثمنسحأحيسملا:ناسنإلانبانأامك
..هللاةروصيفناكذإهنإف«نيقباسلانيددعلايفهذيمالت
تأيملو)٢:٦،٧يف(»دبعةروصًاذخآهسفنىلخأ
ريخلالمعىلعرمعلاقفنأو،عاضتابلبدجمولافتحاب
هيلإنوجاتحيامسانلايطعيلتاقشملالمتحاو،نيرخآلل
نمماودلاىلعهسفنركنأو،تايحورلاوتايدسجلانم
تَّـضقتيتانينسلالكةرصانلايفهيدلاومدخهنإف.مهلجأ
ثالثوحنةيدوهيلاوليلجلايفسانلامدخو.اهيفهيلع
ضرألاىلعهتمدخهتنتملو.هتوملبقةنسفصنونينس
مدخيلازيالوهو.يمارلافسويربقيفعضُوىتح
هلاسرإبو،مهيفبآلاىلإهتعافشبءامسلايفنينمؤملا
لاثمريخوهف.سانللصالخلابنودانيملاعلاىلإهيرشبم
اوعبتتيكلًالاثمانلًاكراتانلجألملأتًاضيأحيسملانإف«
.)٢:٢١طب١(»هتاوطخ

مدخمهلنمرئاسوهئامظعوملاعلااذهكولمك:مَدخيل
.مهلاثمأودونجو

ملهنأىلعناهربمظعأاذهو.هتايحيأ:هسفنلذبيلو
سانللهتمدخةمتاختناكو،هريغمُدخيللبمدخيلِتأي
.مهنعهتايحلذب

نمهتاجنلريسألانعىطعُياملصألايفيه:ًةيدف
وأبئاصملانمناسنإلاذقنياملكىلعتقلطُأمث.رسألا
مأو٢٥:٥٠الو٢١:٣٠رخ(توملاوأباقعلاوأةيدوبعلا

نإ)١(:نارمأ»ةيدفهسفنلذب«هلوقنممزليو.)١٣:٨
اهلجأنمهللاةنونيدتحتواهلديبعوةيطخلاىرسأسانلا
٢:٣فأو٢٠،٢٣-٣:٩و٩-٢:٦ور(تومللةضرعو
كلتنممهيدفيلهتايحلذبحيسملانأ)٢(و.)٥:١٩وي١و
هتومهللالبقوًارايتخامهنعتام.توملاوةنونيدلاوةيدوبعلا
لسرلاظعوعيضاوممهأحيسملاتومناكو.مهتوملدب
تميملحيسملانأكلذنمانلحضتيو.نيسمخلامويدعب
ىلعربصلللاثملاميدقتلالو،هميلاعتقدصتيبثتل
تناكنإو،سانللهللاةبحمنالعإوربلالجألداهطضالا
اليكلةاطخلانعةرافكتاملب،هئيجمدئاوفنمهذه
.دبألاىلإاوتومي

وهيذلادحاولانيبةنراقملااذهبدصق:نيريثكنع
هللانبايدافلاكلذنألو.نويدفملامهوددعتملاويدافلا
اوتأنإرشبلاتوملدبهللااهلبقيفدُحتالةميقهتوملناك
ةيدفهنأعنميال»نيريثكنع«هلوقو.ةبوتلاوناميإلابهيلإ
ةيدفهسفنلذبيذلا«لوسرلالوققفو،هولبقنإعيمجلا
وي١و١٠:١٥و٣:١٦ويلوقلثمو٢:٦يت١(»عيمجلالجأل
النوريثكهلبقعيمجلانعناكنإوءادفلانكلو.)٢:٢
ٌريثكٌعمجاذإوترظناذهدعب«هلوقمهترثكرهظيو.عيمجلا
بوعشلاولئابقلاوممألالكنمهدعينأدحأعطتسيمل
.)٧:٩ؤر(»فورخلامامأوشرعلامامأنوفقاوةنسلألاو

مظعأنمناوهلاىلإءامسلادجمنمحيسملاءيجمف
هلادبتساو.ملاعلاخيراتلكيفةمدخلاوتاذلاراكنإةلثمأ

شرعىلعسولجلاو،سانللهتمدخبهلةكئالملادوجس
الكلذيمالتللٌظعوتوملاوراعلابيلصىلعقيلعتلابدجملا
ىغتباامكنيرخآلاعفنةمظعلب،ةيويندلاةمظعلااوبلطي
.وه

ٌ»ريِثَكٌعَْمجُهَعِبَتاَحيِرَأْنِمَنوُجِراَخْمُهاَميِفَو«٢٩
.١٨:٣٥ولو١٠:٤٦رم

ىلعحيسملااهعنصةيتآلاةزجعملا:نوجراخمهاميفو
هلاقامقفواذهو،ةنيدملانمنوجراخمهوىتملوق
امل«اهعنصحيسملانإلاقاقولنكلو.)١٠:٤٦رم(سقرم
دصقنأضعبلانظدقو.)١٨:٣٥ول(»احيرأنمبرتقا
عطقباحيرأنمبيرقوهواهعنصحيسملانأبءابنإلااقول

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا

٢١٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نأنورخآنظو.اهجراخوأاهلخاداهعنصهنأنعرظنلا
عوسيعبتهنأو،ةنيدملالخادوهوحيسملاىلإخرصىمعألا

دعبالإحيسملاامهفشيملف،رخآىمعأبايقتلاو،قيرطلايف
ىتماهركذيتلاةثداحلانأنورخآنظو.اهنمهجورخ
احيرأيفدجُونإبجعالو.اقولاهركذيتلاةثداحلاتسيل
أربأحيسملالعلو.ةريبكةنيدمتناكاهنأل،نايمعةثالث
نييمعألاغلبىتحهربخعاشواقولهركذيذلاىمعألا
.ةنيدملانمجراخوهوهايقالف،نيرخآلا

.تقولاىلإوأ،ناكملاىلإريشي»برتقاامل«اقوللوقو
نعهمالكقايستقولاىلإرظنيملاقولنأانلنيبياممو
)١٩:١ول(»احيرأيفزاتجاولخدمث«لاقهنإف،ةثداحلاكلت
هلوزنكةنيدملايفوهوترجثداوحركذكلذلاقامدعبو
اقوللوقوىتملوقنيبقيفوتلاةبوعصو.اكزتيبيف
كلتلكانفرعولو.ةثداحلاكلتلاوحأانتفرعمةلقةجيتن
.ةبوعصلاهذهنمًائيشانيأراملاوحألا

قرشلامشًاليم١٧دعُبىلععقتةنيدم:احيرأ
اهانب.)٣٤:٣ثت(لخنلاةنيدمًاضيأتيمُسو،ميلشروأ
نطوتناكموياهمدهوعوشياهحتتفامثنويناعنكلاًاميدق
.)٦:٢٦شي(حيسملابسنةلسلسءاسنىدحإباحار
نيزاتمملاةمئاقيفتركذيتلاةديحولاةيممألاةأرملايهو
٢٥٠دعبيليئتيبلاليئيحاهءانبددجو)١١بع(ناميإلاب

ةسردمايليإمايأاهيفناكو)١٦:٣٤لم١(اهمدهنمةنس
ندرألايقرشةنيدملاكلتهاجتو)٢:٥لم٢(ءايبنألاينبل

)٢لم٢(ةرملاهايملاعشيلأأربأاهيفو،ءامسلاىلإايليإدعص
:٢زع(لبابيبسنمنيدئاعلانيباهينبنم٣٤٥ركذو

)٣:٢حن(ميلشروأةانبنيبنسحٌركذاهلاجرلو)٣٤
عنصلاةمكحمتاونقوةسيفنروصقبريبكلاسدوريهاهنَّـيزو
.اهروصقنممدُهامضعبسواليخرأةنباددجو،تامو
ددعغلبو،اذوهييفةيناثلاةنيدملاحيسملامايأيفتناكو
وهوروهشملامسلبلابترهتشاو،فلأةئموحنٍذئموياهناكس
.ًاريثكاهتراجتتمظعوةفورعملااهتالوصحمنم

تاعامجوحيسملاءاقفرنمفلؤمعمجلاكلذ:ريثكٌعمج
.حصفللميلشروأىلإةدعاصةفلتخمدالبنم

َّـنَأاَعِمَساَّـمَلَفِ.قيِرَّـطلٱَىلَعِناَسِلاَجِناَيَمْعَأاَذِإَو«٣٠
»َدُواَدَنْبٱاَيُدِّـيَساَياَنَْمحْرٱ«:ِنْيَلِئاَقاَخََرصٌزاَتُْجمَعوُسَي

٩:٢٧تم

ىمعأركذىلعاقولوسقرمرصتقا:نايمعأاذإو
نملقأنإانققحتةثالثلانيريشبلالاوقأانراقاذإو.دحاو
وهو،سواميتنباامهدحأنييمعألقألاىلعىفشحيسملا
نودهركذباقولوسقرمىفتكاف.هلهجنرمألامهرهشأ
ذإ،ةردجيفنينونجملارمأيفكلذلثمثدحو.هقيفر
تم(نينثالاىتمركذوامهدحأركذباقولوسقرمىفتكا
سقرمرصتقاوشحجلاوناتألاىتمركذكلذكو)٩:٢٨
.)١١:٢رمو٢١:٢تم(شحجلاركذىلع

ةراملاتاعامجلاجيجضًالوأاعمسامهنأ:اعمساملف
نأضعبلاامهباجأفكلذببسنعالأسف.مهتابطاخمو
ًائيشباوجلاكلذيفنأبيرالو)١٨:٣٨ول(زاتجمعوسي
.تازجعمعناصوملعمهنأبرهتشاهنأل،عوسيلراقتحالانم

مدعوامهئاقشبامهروعشىلعليلداذه:انمحرا
.امهتناعإىلعحيسملاةردقبامهتقثىلعليلدوامهقاقحتسا

عوسيىوسهربتعيملامهريغناكنإ:دوادنبااي
الو.ًاميظعهاربتعاامهنإف،ةريقحةدلبنبايأ،يرصانلا
اربخُأامهنألمتحيو،تازجعملانمهعنصامامهغلبهنأكش
هنأبانمآفاحيرأنمبيرقلاندرألايفهتيدومعمثداوحب
ىلعدوهيلاهقلطييذلابقللابهايادانكلذلو،حيسملا
.رظتنملاحيسملا

هيفايأرامنكل،دسجلانويعبهارصبيملنييمعألانإمعن
ءاسؤرهريملامو،احيرألهأرثكأهريملامناميإلانويعب
امهؤادنف.هللاحيسمعوسيوههنإ:بعشلاءاملعوةنهكلا
ادهاشيملامهنأل،ميظعناميإةمالعمسالاكلذبحيسملا
.هتايآنمًائيش

جلٱاَُمهَرَهَتْنٱَف«٣١
ْ

َرَثْكَأِناَخُْرصَياَناَكَف،اَتُكْسَيِلُعَْم
»َدُواَدَنْبٱاَيُدِّـيَساَياَنَْمحْرٱ«:ِنْيَلِئاَق

ةادانماونظمهنأكلذببسلعل:عمجلاامهرهتناف
سانلابطاخيناكامبرو،حيسملاجعزتنيلوستملانييمعألا

.هباطخاوعمسيلامهورهتنافٍذئنيح

ةدشلعمجلاراهتناامهتكسُيمل:رثكأناخرصياناكف
،امهباصمةدشبامهروعشو،امهبلطةباجتسايفامهتبغر
ًاحاحلإادازوناخرصيارمتساف.هنمءافشلاةكربةمظعو
نوتأينيذلاةاطخلاىلعف.عناوملالكةمواقمبامهناميإاتبثأو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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ريغلاراهتناوعناوملااوعقوتينأمهسوفنءافشةيغبحيسملاىلإ
امك،حيسملاصالخكاردإنعكلذمهعنميالنأو،مهايإ
ةصرفلاامنتغاامهنإ.رصبلالاوننمنييمعألاعنميملهنأ
ىلعسانلاسدقلاحورلاثحيو.اهريغامهلحنستالأةفاخم
نآلااذوه«:هلوقبصالخلاىلعلوصحللةصرفلامانتغا
.)٦:٢وك٢(»صالخموينآلااذوه.لوبقمتقو

َلَعْفَأْنَأِناَديِرُتاَذاَم«:َلاَقَواَُمهاَداَنَوُعوُسَيَفَقَوَف«٣٢
»؟اَمُكِب

نعهفقوأوًالاححيسملاينذأةمحرلالجألخارصلاغلب
مويلالازيالو.قيرطلاىلعنيلوستملاخارصهنأعم،ريسملا
امكءامسلادونجنيبوهو،ةمحرلابلاطخارصعمسي

كلذدعصءاوس،احيرأيفراوزلاعومجنيبوهوهعمس
.رصقنممأخوكنمخارصلا

ضعبهادانيذلانإسقرملاق:امهادانوعوسيفقوف
ىتمىفتكاف)١٠:٤٩رم(حيسملانمرمأبنيدهاشملا
.يزاجمدانسإوهفكلذبرمأهنألحيسملاىلإلعفلادانسإب
دحأوهو(سواميترابنأىتمهلاقامىلعسقرمدازو
.حيسملاىلإلوصولاةعرسيفةبغرهءادرحرط)نينثالا

امكامهتناعإلهدادعتساىلعليلدكلذ:ناديرتاذام
ةليسوكلذلعجو،امهايإهتادانموهفوقوكلذىلعلد
.امهيفشينأهتدارإوهتردقبامهتقثامهراهظإل

»!اَنُنُيْعَأَحِتَفْنَتْنَأ،ُدِّـيَساَي«:ُهَلَالاَق«٣٣

صتخمفنآلاامأو،ًاماعرمألالوأيفامهبلطناك
.رصبلالاونب

لِلَف،اَمُهَنُيْعَأَسََملَوُعوُسَيَنَّـنَحَتَف«٣٤
ْ

ْتََرصْبَأِتْقَو
»ُهاَعِبَتَفاَمُهُنُيْعَأ

اههجواممرثكأحيسملاونحىلإانهراكفألاريشبلاهجو
طرفراهظإوههلامعأنمحيسملاةياغلكنأل،هتوقميظعل
نييمعألااورهتناسانلانإف.هتوقةمظعالهتفأر
.امهافشوامهيلعننحتفحيسملاامأو،امهخارصل

ال،لاحلايفماتلارصبلاىلعالصحامهنايأ:تقوللف
.)٢٥-٨:٢٣رم(حيسملامهاربأنايمعلثدحامكًايجيردت

اهامدختسارصبلاةمعنىلعالصحاملوأ:هاعبتف
امهتبحموهبامهناميإوهلامهركشىلعةلالد،حيسملااعبتيل
هأربأنملكنأبجيو.ميلشروأىلإهاعبتامهلعلو.هل
.ةبحملاوناميإلاوركشلابهعبتييحورلاىمعلانمحيسملا

نورشعلاويداحلاحاحصألا

ركذيملف،احيرأيفثداوحلاضعبركذىلعىتمرصتقا
برضو.ءانْمَألاةرشعلثمركذيملو،اكزتيبحيسملاةرايز
دعاصوهوقيرطلايفامإوةنيدملايفامإلثملااذهحيسملا
.)٢٨-١٩:١ول(ميلشروأىلإ

َدْنِعيِجاَفِتْيَبَىلِإاوُءاَجَوَميِلَشُروُأْنِماوُبُرَقاَّـَملَو«١
لِتُعوُسَيَلَسْرَأٍذِئَنيِح،ِنوُتْيَّـزلٱِلَبَج

ْ
»ِنْيَذيِم

.١٩:٢٩ولوخلا١١:١رمو١٤:٤كز

يذلاميلشروأىلإحيسملادوعص:ميلشروأنماوبرقاملو
نمرشاعلادحألامويثدححاحصألااذهةءادبيفركُذ
.ضرألاىلعهتايحنمريخألاعوبسألاءدبوهو،ناسين
،ناسيننمنماثلاةعمجلاراهناحيرأكرتهنأحجرألاو
امكيدوهيلاتبسلاءدبدنعًءاسماينعتيبىلإلصوو
عوسيىتأمايأةتسبحصفلالبقمث«انحويلوقنمرهظي
.)١٢:١وي(»اينعتيبىلإ

ةيرقيهو»نيتلاتيب«ينانويلايفهانعم:يجافتيب
،نوتيزلالبجنميقرشلاحفسلاىلعميلشروأقرشةريغص
سيلو.ميلشروأنيبواهنيبقيرطلاىلعواينعتيببرق
رثكأجتنتساو.مويلاًامامتاهعقومنييعتريسيلانم
ركذىتمنأل،ميلشروأواينعتيبنيبتناكاهنأنيرسفملا
اهنظو.ميلشروأًادصاقجرخامدعباهيلإحيسملالوصو
اهايإاقولوسقرمميدقتىلعًءانباينعتيبقرشمهضعب
.ميلشروأىلإاحيرأنمعوسيباهذيفاينعتيبىلع
قيرطلانعةيِّـحنتمتناكاينعتيبنأىتملوقنماومهفف
يفحيسملانأو،يجافتيبوميلشروأواحيرأنيبةيناطلسلا
نعلاممث،يجافتيبىلإًالوألصواحيرأنمهمودق
مويميلشروأىلإهرفسيفاهيلإداعمث،اينعتيبىلإقيرطلا
.دحألا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا
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امهنيبلصفيو،ميلشروأقرشعقيو:نوتيزلالبج
حطسقوفًامدق٢٥٥٦عفتريو.)١٨:١وي(نوردقيداو
لكيهلانأل،ًامدق٣٠٠ىوسلكيهلانعديزيالو،رحبلا
ليموحندعبىلعوهو.)٣:١خأ٢(ايرُملالبجىلعناك
دوهيلادنعةفاسملاكلتتبسحو.ةنيدملانمةعاسثلثوأ

هحفسىلععقيو.ةوطخافلأوهو)١:١٢عأ(تبسرفس
)١٤:٣٢رمعم٢٢:٣٩ولنراق(يناميسثجناتسبيبرغلا
.اينعتيبويجافتيبيقرشلاهحفسىلعو

َهلًالِئاَق«٢
ُ

لٱَىلِإاَبَهْذِا«:اَم
ْ

لِلَف،اَمُكَماَمَأيِتَّـلٱِةَيْرَق
ْ

ِتْقَو
هبِيناَيِتْأَواَُمهَّـالُحَف،اَهَعَمًاشْحَجَوًةَطوُبْرَمًاناَتَأِناَدَِجت »اَِمِ

مليتلايجافتيباهنأحجرألا:امكمامأيتلاةيرقلا
.لوألاددعلايفةروكذملايهوٍذئنيحاهيلإاولصودقاونوكي

شحجلاركذىلعاقولوسقرمرصتقا:ًاشحجو..ًاناتأ
شحجلاكلذىلعسلجيملهنأىتملوقىلعادازو.طقف
ةيداعلارافسألايفليخلابوكرردنو.حيسملالبقٌدحأ
.ةصاخبرحلايفاهمادختساواهتلقلةيدوهيلايفٍذئموي
ضق(ريمحلابوكرمهفارشأوليئارسإينبكولمداتعاو
رقفلاىلعلديالرامحلابوكرف)٢٥:٢٠مص١و١٠:٤،١٢
.مالسلاتقوكولملاهبكردقفماقملاةءاندو

.اَمِهْيَلِإٌجاَتُْحمُّبَّـرلٱ:َالوُقَفًائْيَشٌدَحَأاَمُكَلَلاَقْنِإَو«٣
لِلَف
ْ

»اَمُهُلِسْرُيِتْقَو

نأكلذنمرهظيو،امكضرتعايأ:ٌدحأامكللاقنإو
يفراعوعوسيفراعمنماوناكشحجلاوناتألاباحصأ
ناكف.اينعتيبيفرزاعلةماقإبًاريثكرهتشاهنأل،هتازجعم
عنقينألٍفاكامهيلإجاتحمبرلانإنيلوسرلالوق
ملعنمكلذولخيالو.نيلوسرلاىلإامهميلستبامهباحصأ

نألبقاهبأبنأوثداوحلافرعحيسملانأل،ةوبنوقباس
.ثدحت

٥:ِّـيِبَّـنلٱِبَليِقاَمَّـمِتَيْيَكِلُهُّلُكاَذٰهَناَكَف٤«٤،٥
َىلَعًابِكاَر،ًاعيِدَوِكيِتْأَيِكُكِلَماَذَوُه:َنْوَيْهِصِةَنْبٱلاوُلوُق«
»ٍناَتَأِنْبٱٍشْحَجَوٍناَتَأ
.١٢:١٤،١٥ويو٩:٩كزو٦٢:١١شإ

امباهمامتإدصقحيسملاو،ةوبنللمامتإروكذملاثداحلا
٥٥٠ذنمةوبنلاهذهبايركزقطنو)١:٢٢تمرظنا(هلعف
،رظتنملاحيسملاىلإرصعلكيفدوهيلااهبسنو)٩:٩كز(
:٦٢شإ(ءايعشإةوبننمىتماهركذامىلعاهتمدقمو
ٍشحجىلعحيسملابوكرنأٍذئمويذيمالتلامهفيملو.)١١
هذيمالتحيسملارمأ.)١٢:١٦وي(ايركزةوبنلًامامتإناك
،دوهيلاكلمحيسملاهنأسانللاورهظُيالنأتقولااذهلبق
نألتقولاناحنكلو.لافتحالكبنجتكلذلجأنم
،لافتحابميلشروألخدينأوهاوعدنعباجحلاعفري
.يحورلادوهيلاكلمحيسملاهنأسانللرهظُيل

:١شإ(ميلشروأءامسأنممسااذه:نويهصةنبال
اهيلعتينُبيتلالابجلادحأوهنويهصلبجنأل.)٨
.اهالعأولابجلاكلتبونجوهوميلشروأ

ًاكلميتأيحيسملانأبيبنلاأبنت:ًاعيدوكيتأيككلم
تابكرمبيتأيالهنكلو،ملاعلااذهىلعطلستلاقحًايعدُم
قيليامبيتأيلب،نييضرألاكولملانمبراحمكليخو
.ةعادولابلبراختفاوةمظعبيتأيالو.مالسلاسيئرب
.ةوبنلاهذهقفواهلكحيسملاةريسو

ىلعورامحىلع«لصألايفو:ناتأنباشحجوناتأ
نوكيف،ريسفتللوهكلذىلعفطعلاف»ناتأنباشحج
دصقىتملعلوأ»رامحنبارامح«ةماعلالوقكىنعملا
الو.بوكرللامهادعأوامهبايتأنيذيملتلانأو،اهنباوناتألا
.امهدحأبكرهنأىلعالإليلد

لِّـتلٱَبَهَذَف«٦
ْ

»ُعوُسَياَُمهَرَمَأاَمَكَالَعَفَوِناَذيِم
١١:٤رم

اوضرتعاشحجلاوناتألاباحصأنأاقولوسقرمركذ
هبمهرمأيذلاباوجلابمهاباجأف،رمألالوأيفنيلوسرلا
.حيسملا

جلٱَوِناَتَألٱِباَيَتَأَو«٧
ْ

اَمَُهباَيِثاَمِهْيَلَعاَعَضَوَو،ِشَْح
»اَمِهْيَلَعَسَلَجَف
٩:١٣لم٢

ةيجراخلاانهبايثلابدصقلا:امهبايثامهيلعاعضو
عنصامكبكارللًامارتحااهاعضوو،ةءابعلاوءادرلاك

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا
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ىلعبايثلااعضوو.)٩:١٣لم٢(هلوهايباحصأ
.هبكرينأراتخيامهيأامهتفرعممدعلنيتبادلا

ركذامكشحجلاوهوامهدحأىلعيأ:امهيلعسلج
وهيذلافاضملافذحب»امهيلع«لاقو.اقولوسقرم
.نينثالاريمضبامهراركتةبسانمل،دحأ

جلٱَو«٨
ْ

يفْمَُهباَيِثاوُشَرَفُرَثْكَألٱُعَْم َنوُرَخآَو.ِقيِرَّـطلٱِ
يفاَهوُشَرَفَوِرَجَّـشلٱَنِمًاناَصْغَأاوُعَطَق ِ»قيِرَّـطلٱِ
١٢:١٣ويو٢٣:٤٠ال

نمعوسيعمىتأعمجلااذهضعب:رثكألاعمجلا
نماوتأضعبلاو،اينعتيبنمهقفارضعبلاو،احيرأ
،هءارومهضعبوهمامأمهضعبراسو،هولبقتسيلميلشروأ
ول(عمجلاعماوحرفيملنيذلانييسيرفلاضعبمهنيبناكو
١٩:٣٩(.

امكهلًامارتحا:رجشلانمناصغأو..مهبايثاوشرف
كلمللو،نيرصتنمبرحلانمنيدئاعللاوعنصينأاوداتعا
نأكلذىلعانحويدازو.اهنعهتبيغدعبهدالبىلإعجارلا
،١٢:١٢وي(لخنلافعسباوتأميلشروأنمهولبقتسانيذلا

راصتنالابمهحرفةدايزلًاراهظإقيرطلايفهوشرفو)١٣
.)٧:٩ؤر(مالسلاو

جلٱَ«٩
ْ

:َنوُخُْرصَياوُناَكاوُعِبَتَنيِذَّـلٱَواوُمَّـدَقَتَنيِذَّـلٱُعوُُم
يفاَّـنَصوُأ!ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبِيتآلٱٌكَراَبُم!َدُواَدِنْبٱلاَّـنَصوُأ« ِ
»!ِيلاَعَألٱ

.٢٣:٢٩تمو١١٨:٢٥،٢٦زم

،صلخ)َصْوُأ(اهلوأىنعمةبكرمةينايرسةملك:انصوأ
.١١٨:٢٥زمنمةلوقنميهو،وجرأ)ان(اهرخآىنعمو
ىلعبعشلاحلطصامث،ءاعدللًالصأاهلامعتساناكو
اهنولمعتسياوناكامرثكأو.رورسلافاتهيفاهلامعتسا
.هلك١١٨رومزمنومنريمهولاظملاديعيفكلذل

كلمحيسملاوهعوسينأبعمجلارارقإاذه:دوادنبال
.هودصقيذلاىنعملابمارتحالااذهحيسملالبقو.دوهيلا

هبداريو١١٨:٢٦زمنملوقنماذهو:يتآلاكرابم
هدحوحيسملاماركإكلذبعمجلادصقو.بيحرتلاوديجمتلا

ىتأيذلاصلخملاهدحووهف،ديعلاىلإهعمنيتآلاراوزلاال
.مهاياطخنمهبعشصلخيل

لكويذلاو،برلاناطلسبلبرستملايأ:برلامساب
.هتئيشمنالعإهيلإبرلا

،ديجمتلاكلذبمهدصقناكنإ:يلاعألايفانصوأ
!ًاعافتراءامسلاغلبيًاديجمتحيسملادجمتيل:ىنعملانوكيف
لخ:ىنعملانوكيف،ءاعدلامهدصقناكنإو

ِّـ
ولعنمص

ركذف،ةعونتمتناكعمجلاتافاتهنأنمدبالو.ءامسلا
كلذنمنويسيرفلالأسف.هريغاقولوسقرمواهضعبىتم
املو.)١٩:٣٩ول(ىبأفنيخراصلارهتنينأعوسيعمجلا
تفتليملو،ىكبواهيلعةيتآلاةنونيدلايفركتفاةنيدملاىأر
بئاصملاىلعًافسأديجمتلاولافتحالانمهلناكامىلإ
.)١٩:٤١ول(ةنيدملاكلتىلعةلبقملا

ملٱِتَّـَجتْرٱَميِلَشُروُأَلَخَداَّـَملَو«١٠
ْنَم«:ًةَلِئاَقاَهُّلُكُةَنيِدَْ

»؟اَذٰه

دنعتبرطضاامكاهيلإهلوخددنعتجترا:تجترا
راشتنالميظعثداحلكنأشكلذو)٢:٣تم(هداليم
كلتعامتجانمجترتنأنمبجعالو.اهبًاعيرسهربخ
.حيسملابمهلافتحاومهفاتهوةريثكلاتاعامجلا

اوعمسوتاعامجلاكلتاوأرنملاؤساذه:اذهنم
هورظننملاؤسوأ.هبلفتحتنماوريملو،ديعبنماهفاته
ذئنيحتناكةنيدملانإف،ءابرغمهنألوهنماوفرعيملو
بجعتوهمهلاؤسو.حصفلاديعةبسانمبءابرغلابةصاغ
اذهلكهببحريىتحاذهسانلايأ:هانعمو،ماهفتساو
؟حيسملاهنأًادقتعمهدجميودوادنبابهيدانيوميظعلاعمجلا
نييسيرفلايفاهريثأتامأو،ةماعلايفةثداحلاريثأتناكاذهو
.)١٢:١٩ويو١٩:٣٩،٤٠ول(انحويواقولهركذف

جلٱِتَلاَقَف«١١
ْ

ِةَِرصاَنْنِميِذَّـلٱُّيِبَّـنلٱُعوُسَياَذٰه«:ُعوُُم
جلٱ
ْ

»ِليَِل

مارتحالانمهيفسيلو.نيلئاسللعومجلاباوجاذه
هيفنكل،حيسملاءاقدصأفاتهيفيذلامارتحالايزاويام
كاردإىلعلهسأوهو،سانلانيبعئاشلاهمسابًاحيرصت
.»روهشملاةرصانلايبن«اولاقمهنأكفءابرغلا
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َنيِذَّـلٱَعيَِمجَجَرْخَأَوِهللاٱِلَكْيَهَىلِإُعوُسَيَلَخَدَو«١٢
يفَنُوَرتْشَيَوَنوُعيِبَياوُناَك هلٱِ

َْ
ِةَفِراَيَّـصلٱَدِئاَوَمَبَلَقَو،ِلَكْي

حلٱِةَعاَبَّـِيساَرَكَو
ْ

»ِماََم
ويوخلا١٩:٤٥ولو١١:١١،١٥رمو١٤:٢٤،٢٥،٢٦ثت
خلا٢:١٣

عوبسألانممويلكثداوحركذينأبىتممتهيمل
.كلذبًاريثكمتهاسقرمنكلو،اهعوقوبيترتىلعريخألا
ميلشروأهلوخدنممويلوأيفحيسملانأهتراشبيفف
تقولاناكذإ«و»ءيشلكىلإهلوحرظنولكيهلالخد«
.)١١:١١رم(»اينعتيبىلإجرخىسمأدق

نمىتأو.نينثالامويثداوحنماذه:عوسيلخد
ثدحهريسمءانثأيفو،ًاحابصميلشروأىلإاينعتيب
.)١٤-١١:١٢رم(ةنيتلارمأنمناكامضعب

ةمقاوعسوو،ايرُملالبجىلعلكيهلاينُب:هللالكيهىلإ
،طافاشوهييداويفهحفسيفةيلاعًاناردجاوماقأنأبلبجلا
ىنبو.ةراجحلاوبارتلابناردجلاوةمقلانيبغارفلااوألمو
هؤانبقرغتساو،داليملالبق١٠٠٥ةنسلوألالكيهلاناميلس
داليملالبق٥٨٤ةنسرصنذخوبنهمدهمث،نينسعبس
لوألاناكميناثلالكيهلالبابرزىنبو.)٣٦:٦،٧خأ٢(
يفلوألالكيهلانودناكف.همدهنمةنسنيعبسدعب
يفاذهدقُفذإدهعلاتوباتهيفنكيملو،ءاهبلاوةنيزلا
قافهنإفكلذعمو.دجملاةباحسهيفرهظتملو،يبسلا
سندو.)٢:٣،٩جح(هيلإحيسملالوخدلًادجملوألا
،ًارارملكيهلااذهميلشروأىلعاولوتسانيذلاممألاكولم
هحلصيوهممريريبكلاسدوريهذخأو.هنمًابناجاوبرخو
نم١٨ةنسنمكلذأدبو.دوهيلابولقهيلإليمتسيل

ةرشعوحنهميمرتبلغتشاو.مق٢٠ماعكلذوهمكح
هنوحلصيسدوريهءافلخلظو،نيئانبلاةرهمنمفالآ
يفينُب«هنأحيسمللدوهيلالوقحصىتحنوريغيونولدبيو

هرظنمناكو،ضيبألاماخرلانمةراجحلااوذختاو.»ةنس٤٦
حئافصنمريثكبهتيشغتلضرألاةينبأرظانمجهبأنم
تناكو.ةراجحلاكلتنسحىلعةوالع،بهذلاوةضفلا
.عارذةئمعبرأاهناردجنملكضرعةعبرملكيهلاةحسف

يفو،ممألاراد:ىلوألا:رودعبرألكيهلاكلذيفناكو
)٣:٢،١٠عأ(ليمجلالكيهلاباباهنميقرشلابناجلا
يفو.نييواللانكسلفرغاهبناوجىلعو،ةقورأاهبطيحيو
كلتيفو.دوهيلاءاملعلةسردموأعمجمبناوجلاكلتدحأ
نيملعملاطسوةنس١٢نباوهوعوسيسلجةسردملا

بطاخةقورألاكلتيفو.)٢:٤٦ول(مهلأسيومهعمسي
:٢عأ(هدوعصدعبمويلكذيمالتلاعمتجااهيفو،بعشلا

ىلإهتبسنباهريغنمرثكأةقورألاهذهدحأرهتشاو.)٤٦
.مدق٧٠٠قاورلااذهولعناكو)٣:١١عأ(ناميلس
ىلإهحطسنمهسفنحرطينأبحيسملاناطيشلابرجف
مامحلاةعابوةفرايصللدئاومرادلاكلتيفناكو.لفسأ
نأدوهيلاريغلنكيملهنألممألارادتيمُسو.مهلاثمأو
رادناميلسلكيهيفنكيملو.لخادلاىلإاهوزواجي
خأ٢(ةميظعلارادلاوةنهكللرادىوسهيفنكيملف،ممألل
٤:٩(.

،نهبةصتخماهنألالَّـنهيلإتبسُنو،ءاسنلاراد:ةيناثلا
اهيلإنيتأينكف،لخادىلإاهنيَّـدعتينأنهلزجيملهنأللب
اوناكف،ىلوألارادلانمىلعأيهو.نيبارقلانمدقيل
رادجبنيرادلانيباولصفو.تاجردعستباهيلإنودعصي
نمًةدمعأتاجردلابرقاوماقأو،عارذهولعرجحنم
،ممأللتاراذنإةينيتاللاوةينانويلاباهيلعاوبتكماخر
:٢فأ(لتقُيلخادلاىلإمهنماهزواجنمنأاهتصالخ
سندولكيهلاىلإنيينانويلخدأهنأسلوبمُّهتاو.)١٣،١٤
نوسراميدوهيلاناكو.)٢١:٢٨عأ(سدقملاعضوملاكلذ
-٢١:٢٦عأ(و)١٤-١٨:١٠ول(رادلاكلتيفةيداعلاةدابعلا

نودباعلاعضيًاقودنصرشعةثالثاهبناوجيفناكو)٣٠
.)١٢:٤١رم(مهاياطعاهيف

تناكو،نييناربعلاروكذراديأ،ليئارسإراد:ةثلاثلا
ماسقألاهذهىلعلمتشتناميلسلكيهيفةميظعلارادلا
اوناكو،ءاسنلارادنمىلعأيهو)٤:٩خأ٢(ةثالثلا
امهنيباولصفو،ةجردةرشعسمخبكلتنماهيلإنودعصي
.باوبأةثالثهيفعارذهعافترارادجب

حبذماهيفوليئارسإرادقرش،ةنهكلاراد:ةعبارلا
يقيقحلالكيهلاناكرادلاهذهبرغو.ةضحرملاوةقرحملا
.ةجردةرشعيتنثابهيلإنودعصياوناكو،اهنمىلعأوهو
يفو،ًامدق١٩٠هولعقرشلاىلإهجتيقاورهمامأناكو
مسُقو.زعوبيناثلاو،نيكايامهدحأمسا:نادومعهلخدم
٣٠هضرعوًامدق٦٠هلوطو،سدقلالوألا:نيمسقىلإ
حبذموهوجولازبخةدئاموةيبهذلاةرانملاهيفو،ًامدق
بناجلكلوطعبرموهو،سادقألاسدقيناثلاو.روخبلا
نيبوهنيبلصفيسيفنباجحناكو.ًامدق٣٠هنم
.)٢٧:٥١تم(سدقلا
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دعبميلشروألسطيتراصحيفلكيهلااذهمدُهدقو
دهتجاو)٢٤:٢تم(حيسملاأبنتامكةنسنيعبسبداليملا
.حجنيملو،م٣٦٣ةنسهينبينأنايلويروطاربمإلا

يههذهو.ممألاراديفمهجرخأنيذلاناك:جرخأو
.)٢:١٤،١٥وي(هسفنرمألااهيفلعفييتلاةيناثلاةرملا
جاتحياملكوةحيبذلاتاناويحيفكانهنورجاتياوناكو
لاثمأورمخوتيزوروخبوحلمنمتامدقتللدباعلاهيلإ
امنوعيبياوناكمهنألمتحيو.ةدابعلابلاطملًاليهست،كلذ
ةنهكلاءاسؤرلناكهنأحجرألاو،نيبارقللًايرورضسيل
.ةراجتلاكلتحبرنمريبكبيصن

ةمدخيفعفدُتيتلادوقنلانوكتنأاوبجوأ:دئاوم
نمنوتأيلكيهلاراوزناكو.)٣٠:١٣رخ(ةيدوهيلكيهلا
ىلإاوجاتحاف،اهيفنوميقييتلادالبلاتالمعبةفلتخمكلامم
كلذيفنأبيرالو.ةيدوهيدوقنبمهلاهولدبيلةفرايصلا
َبَلقاملف.ةفرايصلانمهيلعنولصحيةنهكلاءاسؤرلًاحبر
جراخىرخأنكامأىلإاهولقنينأاورطضامهدئاومعوسي
.لكيهلا

اورتشينأنوعيطتسيالنيذلاءارقفلاناك:مامحلاةعاب
٨-١٢:٦و٥:٧ال(ةحيبذللمامحلانورتشيرقبلاومنغلا
ىلعدحأنمًةمواقمَقليملحيسملانأرهاظلاو.)١٤:٢٢و
الهلعفاملعلو.ةفرايصلاوةعابلادرطنمهلعفام
كلذىلعحيسملالمحيذلاو.دونجلانمةقرفهعيطتست
نلعينأدارأهنأ)٢(.هتيبلوهللاهتريغةدش)١(ناكلمعلا
ًامامتإنيدلايفدسفامحلصم،حيسملاوههنأبعشلل
يفهلعفيسامىلإزمر)٣(.)٣:١،٢لم(يخالمةوبنل
لكبلقوهتسينكهتيقنتيفيحورلاهلعفىلإويناثلاهئيجم
مدعلبابسأةثالثركذنو.هلكيهامهنمًالكنأل،هبنمؤم
تعقوأاهنإف،ةعيبطلاةقراخلاهتئيه)١(:هايإمهتمواقم
هتقفارم)٢(.هومواقينأاوعيطتسيملفمهبولقيفبعرلا
ىلعهودعاسينأنيدعتسماوناكنيذلاوهلةريثكلاعومجلا
نوبنذممهنأىلعمهلمهرئامضتيكبت)٣(.ءيشلك
.مهدرطبباصأعوسينأكلذىلعدهاشلاو.مهتراجتب

َهلَلاَقَو«١٣
ُ

.ىَعْدُيِةَالَّـصلٱَتْيَبيِتْيَب:ٌبوُتْكَم«:ْم
لَعَجْمُتْنَأَو

ْ
»ٍصوُصُلَةَراَغَمُهوُمُت

.١١:١٧رمو٧:١١رإو٥٦:٧شإ

.)٥٦:٧شإ(ءايعشإلاوقأنمةوبنلاهذه

صصختو،هتدابعلينُبهنألهتيبَلكيهلاُهللااعد:يتيب
.ةدابعلاونيدلاميسارمهيفتيرجُأو،هل

نماهريغنودةالصلاىلإتيبلافيضُأ:ةالصلاتيب
نألو،ةدابعلاميسارمنممظعألاءزجلااهنألنيدلاميسارم
رومألاكلتنميقباملكنعاهباوِّـربعينأاوداتعاسانلا
هللاةملكةءارقونيبارقلاوحئابذلاميدقتوحيبستلاك
.اهريسفتواهحرشو

ىلعيبنلاايمرإنامزيفدوهيلاهللاخبو:صوصلةراغم
.)٧:١١رإ(اهنيعةرابعلاهذهبةينثولاةدباعلابهتيبمهسيندت
يفاهتاعرومئاهبلاتاوصأونيرتشملاوةعابلاخارصناكو
تاقورسملااهيفنومستقيصوصلةراغمبقيلتلكيهلا
يتيبمتسند:مهللاقهنأكف.سدقملاهيبأتيببالماصخلاب
ةسندتملاصوصللاةراغملثمراصىتحمكتراجتب
.مهعئاظفب

ذإهقحهللااوبلسمهنألصوصلةراغملكيهلااولعجو
يدصاقاوبلسو.يداملابسكللًاقوسيهلإلادبعملااوذختا
ىلإمهبولقاوعفريلاهومنتغايتلاةصرفلانييحورلاةدابعلا
مهلاومأءابرغلااوبلسو.اهلنيعملاهسدقميفةالصلابهللا
.دوقنلافرصوةمدقتلاداومعيببمهوشغومهوعدخنأب

راهنوهو(راهنلااذهلكيقبحيسملانأحجرملاو
هنإ«ليقىتحهسيندتنمسانلاعنميلكيهلايف)نينثالا
حيسملالغشو)١١:١٦رم(»عاتمبلكيهلازاتجيًادحأعديمل
ةنهكلاءاسؤرناكو.تازجعملاعنصو،سانلاميلعتبتقولا
،ظيغلابهيلإنورظنيةدملاكلتلكيفلكيهلاسارحو
اهتقوهبىذألاعاقيإنعاوزجعمهنألهلتقىلعنورمآتيو
.)١١:١٨رمو١٢:١٩وي(

يفٌجْرُعَوٌيْمُعِهْيَلِإَمَّـدَقَتَو«١٤ هلٱِ
َْ

»ْمُهاَفَشَفِلَكْي
.٣٥:٥،٦شإ

قرطلابناوجىلعنيعمتجمءالؤهناك:جرعويمع
نيلخادلانيدباعلانمةقدصاوبلطيل،هلخادمولكيهلاىلإ
مهافشفلكيهلاراداولخدوتاقدصلابلطاوكرتف،هيلإ
،ةراجتقوسهولعجنأبةالصلاتيبةنهكلاسندو.عوسي
ةعابلاهدرطبرهظأو.ةمحرتيبهلعجنأبهسدقفعوسيامأ
هتمحروهتوقهتازجعمبرهظأو،هللاتيبةسادقلهتريغ
نيذلالاؤسلًاباوجتازجعملاكلتهعنصناكف.هدوجو
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عنصو.)١٠عرظنا(»اذهنم«قباسلامويلايفاولأس
يفاهعنصيملنكلوكلذلبقميلشروأيفتازجعمحيسملا
.لكيهلا

لٱُءاَسَؤُرىَأَراَّـمَلَف«١٥
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

لٱُةَبَتَك
ْ

يِتَّـلٱَبِئاَجَع
يفَنوُخُْرصَيَدَالْوَألٱَو،َعَنَص هلٱِ

َْ
ِنْبٱلاَّـنَصوُأ«:َنوُلوُقَيَوِلَكْي

»؟»َدُواَد

يفهميلاعتوحيسملالامعأريثأتنمةنهكلاءاسؤرظاتغا
يفاوأرو،مهيلعمهتطلسةراسخنماوفاخو،بعشلاسوفن
)١١:٥٣،٥٧وي(هلتقمهدصقذيفنتنمعناومهحاجن
هنوكتابثإوههلامعأنمعوسيدصقنأًاديجاومهفو
يخالموءايعشإهبأبنأيذلايدوهيلانيدلاحلصُم،حيسملا
.)٤:١و٣:٣لمو٤:٤شإ(

نمةعابلادرطو،ىضرملاءافشتازجعميف:بئاجعلا
ةحصبمهعنقتنألدبهلًةيهاركمهتدازكلتف.لكيهلا
.هاوعد

امنورركيدالوألاذخأ:لكيهلايفنوخرصيدالوألا
َّـلدو.لكيهلاوميلشروأحيسملالوخددنععومجلاهبتفته
تايآاوأردالوألانألمتحيو.هلبعشلامارتحاىلعاذه
.اهلجألهوحبسوحيسملا

َهلَلاَقَف»؟ِءَالُؤٰهُلوُقَياَمُعَمْسَتَأ«:ُهَلاوُلاَقَو«١٦
ُ

ْم
طَألٱِهاَوْفَأْنِم:ُّطَقْمُتْأَرَقاَمَأ!ْمَعَن«:ُعوُسَي

ْ
ِعَّـضُّرلٱَوِلاَف

.»؟ًاحيِبْسَتَتْأَّـيَه
٨:٢زم

تاوصأعمستنأقيليالهنأىلإكلذباوراشأ:عمستأ
.مهرغصلةدابعلايفمهلةمدخالهنأو،لكيهلايفدالوألا
مهميدقتبحمسهنأىلعحيسملاخيبوتكلذباودصقو
مهدصقينعي»ءالؤه«مهلوقو.ناكملاكلذيفهلحيبستلا
.راغصلادالوألاالإ»دوادنبا«هوعديالهنأ

ءاسؤرلخيبوتلانمٌءيشلاؤسلااذهيف:متأرقامأ
اوفرعولمهنأل،هللاباتكنعمهتلفغبضيرعتلاوةنهكلا
لكيهلايفدالوألاحيبستيفاورثعامةفرعملاقحهللامالك
نم١٨:٢زميفوهانههسبتقايذلامالكلاو.هلًاماركإ
نإهلدالوألاحيبستبحرفيهللانأهانعمو،ةينيعبسلاةمجرتلا

ًايدافحيسملاهلاسرإيفوأهتقيلخيفمهلمأتةجيتنناك
يفهتقايلوحيبستلاكلذميدقتنسُحاذهبَّـنيبف.ًاصلخمو
نأكلذنمانلو.هللاحيبستوههلحيبستلانإلاقو،هلكيه
يفوتويبلايفمهحيبستودالوألاةالصبنآلاحرفيهللا
.سئانكلايفودحألاسرادم

ملٱَجِراَخَجَرَخَوْمُهَكَرَتَّـمُث«١٧
َتاَبَواَيْنَعِتْيَبَىلِإِةَنيِدَْ

»َكاَنُه
.١١:١٨ويو١١:١١رم

.ةنهكلاءاسؤريأ:مهكرت

)١١:١وي(رزاعلتيبيفامإكانهتابو:اينعتيبىلإ
ةيرقلاكلتتناكو.)١٤:٣رم(صربألاناعمستيبيفوأ
رزاعلنطواهنأبترهتشاو،يقرشلانوتيزلالبجحفسىلع
عابرأةثالثوحنةريسمدعبتيهو.اثرموميرمهيتخأو
.)١١:١٨وي(ميلشروأنمةعاسلا

يفَو«١٨ ملٱَىلِإًاعِجاَرَناَكْذِإِحْبُّصلٱِ
»َعاَجِةَنيِدَْ

خلا١١:١٢رم

بيترتىلإتافتلانودبثداوحلاىتمركذامًاريثك
اهركذواهتنمزأبسحثداوحلابترفسقرمامأو.اهعوقو
ةراشبنمهملعتنالامسقرمةراشبنمملعتنف.ًاليصفت
دنعنينثالامويحابصيفةنيتلانعلحيسملانأوهو،ىتم
اودهاشذيمالتلانأو،لكيهلارهطييكلةنيدملاىلإهباهذ
ةنعلركذىّتمو.ءاثالثلاموييأدغلاحابصيفتسبياهنأ
اهركذف،ًامويامهنيبنأنعرظنلاّضغبًاعماهسبيوةنيتلا
.مويبلكيهلاهريهطتدعبيأءاثالثلامويثداوحنيب

:١١سقرملاقامىلعنينثالاحابصيأ:حابصلايف
١٢،١٥.

سيبيتبهتوهالرهظأو،هعوجبهتوسانعوسيرهظأ:عاج
نأبلكيهلايفميلعتلايفهتريغةدشرهظأ.همالكبةرجشلا
.ًاماعطلوانتينألبقاينعتيبنمهيلإبهذ

ِْدَجيْمَلَفاَهْيَلِإَءاَجَوِ،قيِرَّـطلٱَىلَعٍنيِتَةَرَجَشَرَظَنَف«١٩
َهلَلاَقَف.ْطَقَفًاقَرَوَّـالِإًائْيَشاَهيِف

َ
مثِكْنِمْنُكَيَال«:ا

ََ
َىلِإُدْعَبٌر
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يفُةَنيِّـتلٱِتَسِبَيَف.»ِدَبَألٱ حلٱِ
ْ
»لَا

.ليبسلاءانبألةحابمةرجشلاكلتتناك:قيرطلاىلع

فرعيملحيسملانأكلذنممهفلامزليال:اهيلإءاج
ًايقالخأًالاثمذيمالتلاملعينأدصقف،ةرمثمريغاهنأ
يفسانلانمهريغلعفيامكلعفف،ةرجشلاكلتةطساوب
ًاليلدكلذذختاف،قاروألاةريثكاهدجوف،لاوحألاكلتلثم
نأمولعملانمهنأل.نيتلاةروكابنمًائيشاهيلعنأىلع
ضعبًانايحأجضنُيو،قاروألاعمرمثينيطسلفيفنيتلا
.ةليلقتسيلمايأبهريغلبقرمثلا

هجضنتقويأنيتلاتقونكيملهنأسقرميفءاجو
اهيفدجيهلعلءاج«حيسملانإهلوقلًانايبكلذلاقو.ماعلا
نيتلاتقونكيملذإو.نيتلاةروكابنمًاضعبيأ»ًائيش
لبققرولادوجوف،قرولانامزنوكيالنأيضتقيناك
.ناوألالبقةرمثماهنأينعيةنيتلاكلتيفهنيح

رمثلانمالو،جفلارمثلانمًائيشدجيمليأ:طقفًاقرو
.رمثتساهنأىلعةراشإالو،جضانلا

ركبملارمثلانمةيلاخلاقرولاةريثكلاةرجشلاكلتو
الوىوقتلاةدايزيعَّـديهنألقفانملاىلإ)١(:ٌزمررخأتملاو
ىلإ)٢(.سانلاريخلوهللادجملاهلامعأنمًائيشلمعي
ىلعةسادقلابةدرفنملاةمألااهنأتعَّـدايتلاةيدوهيلاةمألا
موصلانمةينيدلارئاعشلاولكيهلاوةعيرشلااهلنأل،ضرألا
تلخيهفكلذعمو،ةيئاسملاوةيحابصلاحئابذلاودايعألاو
لوبقلدادعتسالاوعضاوتلاوةسادقلاوةبحملاوناميإلانم
صاخلاهللابعشاهنوكبترختفاف.هرماوأةعاطوحيسملا
وأةسينكوأناسنإلكىلإ)٣(.هلسرأيذلاهنباتضفرو
رظنا(ناميإلاوةبوتلابقيلترامثأبتأتملوةسادقلايعَّـدتةمأ
.)٩-١٣:٦وليفنيتلاةرجشلثمًاضيأ

اهنأكوكردتاهنأكةرجشلابطاخ:رمثكنمنكيال
لعفحيسملانأنظنالف.رشبلاةدافإكلذبدصقو.تبنذأ
امكروظنملاثمبرشبلامّلعينأدصقوهلب،ًابضغاذه
ايؤرلانيبقرفالو.ةعومسمةلثمأبكلذلبقًاريثكمهملع
يفناكاذهو،مونلاءانثأنوكتايؤرلانأيفالإ،لاثملااذهو
ةرثكلاهنأللب،رمثالباهنألالةرجشلانعلحيسملاو.ةظقيلا
ىلعحيسملاءاعدناكو.ًابذكرامثإلاتعَّـدااهنأكاهقاروأ
لكيفاهتاتشف،ةيدوهيلاةمألالبقتسمبةَّـوبنةرجشلاكلت
لكيفسانللراذنإوه)ةنيتلاكلتنمناصغألثم(دالبلا

مهنأل،ةسادقلارامثباوتأيملنإمهيلعهللاةنونيدعوقوبرصع
)١٥:٢،٦وي(اهقرحيوماركلااهعزنييتلامركلاناصغأك
هي(»ةعلتقمًافعاضمةتيمرمثالبةيفيرخراجشأ«لثمو
سسفأةسينككةرمثملاريغسئانكلالكلراذنإوهو.)١٢
.)٢:٥ؤر(

تذخأةنيتلانأكلذنممهفن:لاحلايفتسبيف
ذئنيحاودهاشذيمالتلانألمتُحيو.ةعاسلاكلتنمسبيت
تيبىلإًءاسماوعجراملذيمالتلانأىلع.لبذتقاروألا
يفكلذاوأرمهنكلو،رييغتلانماهباصأاماوظحاليملاينع
:١١رم(ميلشروأىلإنوعجارمهو)ءاثالثلاموييأ(دغلا

ميلشروأبارخىلإةراشإةرجشلاسبيةعرسف.)٢٠
.ةيدوهيلاةمألاباقعو

ةوقراهظإةزجعم)١(:رومأةثالثاذهنمانلحضتيو
باقعنايبللثم)٢(.ةملكبةرجشلاسيبيتوهوحيسملا
.ميلشروأبارخبةوبنلا)٣(.نيقفانملا

ةيآلايههذهو.ةمحرلااهبرهظأةريثكتايآحيسملاعنص
لدعلايرُجيهنأاهبمّلعفباقعلااهبرهظأيتلاةديحولا
فطلأبةنونيدلالاثممّلعدقو.ةمحرلاحنميامكءاضقلاو
،روعشالبمسجيهو،ةرجشلاكلتبرضنأب،قرطلا
كلتو.ًاصاخًالامفلتيملفليبسرباعلكلةلوذبمو
.ًاماعًالامفلتيملفةماعللاهنمعفنالةميقعةرجشلا

َفْيَك«:َنيِلِئاَقاوُبَّـجَعَتَكِلٰذُذيِمَالَّـتلٱىَأَراَّـمَلَف«٢٠
يفُةَنيِّـتلٱِتَسِبَي حلٱِ

ْ
»!ِلَا

١١:٢٠رم

قبسامو.ءاثالثلاموييفكلذناك:ذيمالتلاىأرامل
ثداوحىتمعمجف،نينثالاموييفناك١٨،١٩عيف
.ةلمجاهصقونيمويلا

تناك.ةنيتلايفحيسملالعفريثأتةعرسنم:اوبجعت
كلذو،نينسذنمتتاماهنأكةسبايتحبصأفءارضخ
،سرطبوهبجعتلاتاملكبقطنيذلاو.طقفةملكب
.)١١:٢١رم(هتداعكلسرلارئاسنعًابئانناكف

حلٱ«:ُعوُسَيَباَجَأَف«٢١
ْ

ٌناَميِإْمُكَلَناَكْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
لُقْنِإْلَب،ْطَقَفِةَنيِّـتلٱَرْمَأَنوُلَعْفَتَالَف،َنوُّكُشَتَالَو

ْ
ًاضْيَأْمُت

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا
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جلٱاَذِٰهل
ْ

يفْحِرَطْنٱَوْلِقَتْنٱ:ِلََب لٱِ
ْ
»نوُكَيَفِرْحَب

١:٦عيو١٣:٢وك١و١٧:٦ولو١٧:٢٠تم

كلذكرتو،ةرجشلاهنعلبدصقاممًائيشحيسملاركذيمل
يفهمالكريثأتبناميإلاةوقمهلَّـنيبو.ذيمالتلالمأتل
لمعليرورضلاناميإلاوهانهدوصقملاناميإلاو.ةنيتلا
،ةزجعملاكلتبحيسملاةوقذيمالتلادهاشدقو.تازجعملا
اونرقوهباونمآنإاهنممظعأنوعيطتسيمهنأمهلدكأف
.ةالصلابمهناميإ

،لثملاىرجمٍراجمالكلااذه:خلا..لقتنالبجلااذهل
يفءاجاملثمكلذو،ةيرشبلاةوقلاىلعليحتسملاهبداري
:١٧تمحرشعجار)١٣:٢وك١(نييثنروكللسلوبلوق

لبج١٧صيفلبجلابونوتيزلالبجانهلبجلابدارأو.٢٠
عمو،ضيرملاءاربإكهللاىلعلهسلابجلالقننإ.خيشلا
.ناميإلاةالصعيضاومنمسيلهنألًالبجلقنيملكلذ
ةينثولااهتنايدوةينامورلاةكلمملاو،ةيدوهيلاةمألاةلازإنأىلع
اهنإ.هتمعنوهللاةوقىلعناهربمظعأ،ليجنإلامامأنم
امهحرطوًاعمنوتيزلالبجونومرحلبجلقننممظعأ

ىلعنوبلغتيمهنأحيسملادكأو.ًالعفمتاذهو.رحبلايف
.ةسينكلاسيسأتليبسيفعناوملالك

نوعيطتسيلسرلانأو،ةدودحمريغهللاةوقنأمولعمو
نوزجعيالناميإمهلناكاذإف.مهناميإردقىلعاولانينأ
ناكنإ،ًاميظعناكامهمبئاجعلانمءيشعنصنع

.ليجنإلاحاجنلًايرورض

طَتاَمُّلُكَو«٢٢
ْ

يفُهَنوُبُل »ُهَنوُلاَنَتَنيِنِمْؤُمِةَالَّـصلٱِ
٣:٢٢وي١و٥:١٦عيو١١:٩ولو١١:٢٤رمو٧:٧تم
.٥:١٤و

اولصحينأمهنكميامددعلااذهيفهذيمالتحيسملاملع
ةالصلاوهو،ةيهانتملاريغةوقلاكلتةدعاسمىلعهب
اذهبحيسملادصقيملو.رخآلانودامهدحأالًاعمناميإلاو
مهرشنيفالإمهدعيملو،رشعينثالاهذيمالتريغلوقلا
ديقمدعولاكلذنأيرورضلانمف.هئادعأةمواقموهليجنإ
.هايإمهحنمينأقيليالًائيشهللاىلإنوبلطيالمهنأطرشب

ةيلوسرلامهلامعأءارجإليرورضوهاملكيأ:املك
.هللاةدارإلقفاومو

هلٱَىلِإَءاَجاَّـَملَو«٢٣
َْ

لٱُءاَسَؤُرِهْيَلِإَمَّـدَقَتِلَكْي
ْ

ُخوُيُشَوِةَنَهَك
لَعُيَوُهَوِبْعَّـشلٱ

ِّـ
لُسِّـيَأِب«:َنيِلِئاَق،ُم

ْ
ْنَمَو،اَذٰهُلَعْفَتٍناَط

لُّسلٱاَذٰهَكاَطْعَأ
ْ

»؟َناَط
.٧:٢٧و٤:٧عأو٢:١٤رخو٢٠:١ولو١١:٢٧رم

أدبولكيهلاىلإ)ءاثالثلاموي(مويلاكلذيفعوسيىتأ
هميلعتناكمناكو.نينثالاموييفلعفامكبعشلاملعي
ليئارسإرادوأممألارادامإكلذو،بعشلاعامتجالًاقفاوم
ينلعلاهميلعتمايأنممويرخآمويلاكلذناكو.ةيلخادلا
.هتايحمايأمهأنموهو،ضرألاىلع

اورمآتوًاقباساوعمتجا:بعشلاخويشوةنهكلاءاسؤر
نوكتشيةلعاودجيوأهوداطصيللئاسولانسحأذاختايف
ينامورلايلاولاىلإوأ،ريبكلايدوهيلاسلجملاىلإهيلعاهب
كلتيفاوقفتامهنأةجيتنلانمرهظيو.)١٩:٤٧،٤٨ول(
،ةفلتخملادوهيلاقرفنمًاسانأهيلإاولسرينأىلعةرماؤملا
لئاسملاكلتلوأناكو.اهبهوعقويلةعداخمةلئسأهنولأسي
:مهلوق

سارحونيينيدلادوهيلاءاسؤرهلأس:ناطلسيأب
ةبقارميفيعرشقحمهلناكو،لاؤسلااذهلكيهلا
ًابكارةنيدملاعوسيىتأف.لكيهلايفيرجتيتلالامعألا
لكيهلالخدو»انصوُأ«مهلوقبنيفتاهلاعومجلالافتحاب
ملهنأعم،هيفرومألاحلصيومظنينأًاقحهلنأىعَّـداو
ىلعناطلسهلسيلو،يوالونبمهنيذلاةنهكلانمنكي
.ينامورلايلاولانمالومظعألاربحلانمكلذ

عنمو،لكيهلايفيرتشيوعيبينمدرطيأ:اذهلعفت
ىلعًايفاكًاناهربمهلماقأف.هيفهميلعتوعاتمبرمينملك
.مهنويعمامأاهعنصيتلاتازجعملابهللانملسرميبنهنأ
ملو.هريغباوبلاطو،ناهربلاكلذباوعنتقيملمهنأاورهظأف
نممهنكميامهيلعاودجيلركمبلبصالخإبكلذاولعفي
باوجلاىلعاولصحينأاولواحف.فدجيهنأبهيلعىوكشلا
هلوقوهو،حيرصلاؤسبكلذدعبافايقهيلعلصحيذلا
.)٢٦:٦٣،٦٤تم(هللانباهنإ

٢٤«٢٦-٢٤ ًةَمِلَكْمُكُلَأْسَأًاضْيَأاَنَأَو«:ُعوُسَيَباَجَأَف
لُقْنِإَف،ًةَدِحاَو

ْ
لُسِّـيَأِبًاضْيَأاَنَأْمُكَلُلوُقَأاَهْنَعِيلْمُت

ْ
ٍناَط

ِءاَمَّـسلٱَنِم؟ْتَناَكَنْيَأْنِم،اَّـنَحوُيُةَّـيِدوُمْعَم٢٥:اَذٰهُلَعْفَأ
يفاوُرَّـكَفَف»؟ِساَّـنلٱَنِمْمَأ لُقْنِإ«:َنيِلِئاَقْمِهِسُفْنَأِ

ْ
َنِماَن

لُقْنِإَو٢٦؟ِهِباوُنِمْؤُتَْملاَذاَمِلَف:اَنَلُلوُقَي،ِءاَمَّـسلٱ
ْ
َنِم:اَن

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا
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جلٱَدْنِعاَّـنَحوُيَّـنَأل،ِبْعَّـشلٱَنِمُفاَخَن،ِساَّـنلٱ
ْ

ُلْثِمِعيَِم
»ّيِبَن

.٢٠:٦ولو٦:٢٠رمو١٤:٥تم

ملو.ىوكشللةصرفمهحنميملفةمكحبعوسيمهباجأ
باوجنألمهلأسامنإ،ةباجإلانمصلختينأهلاؤسبدري

.هلاؤسباوجنمضمهلاؤس

،هتمدخلكانحويةيدومعمبدصقلا:انحويةيدومعم
.هلًامتخوهيلإةراشإةيدومعملاتناكيذلاهميلعتيأ

نأقحلاباوباجأنإف.هللانميأ:ءامسلانم
باوجكلذيفف،يبنهنأيأ،ءامسلانمانحويةيدومعم
وي(ماتلاحيسملاناطلسعوسيلنأدهشانحوينأل،مهلاؤسل
.)٣:١٣و١:٢٧،٢٩،٣٤

ملو.مهنيباميفاوركفمهنأحجرألا:مهسفنأيفاوركفف
ًاباوجاوزهجيللب،ًاقحهودقتعاامبهوبواجيلمهريكفتنكي
نونيدييبنانحوينإاولاقنإمهنأاوأرف.مهئاوهأقفو
.حيسملاهنأعوسيلهتداهشبوهميلعتباونمؤيملمهنألمهسفنأ
مهيلعجيهيف،بذاكهنأاومكحًايبنسيلهنإاولاقنإو
ًاقداصًاميظعًايبنانحوينوربتعيمهنأل،مهنومجريوبعشلا
.)٧:٢٧ويو٢٠:٦ول(

َهلَلاَقَف.»ُمَلْعَنَال«:َعوُسَياوُباَجَأَف«٢٧
ُ

َالَو«:ًاضْيَأَوُهْم
لُسِّـيَأِبْمُكَلُلوُقَأاَنَأ

ْ
»َذٰهُلَعْفَأٍناَط

.١:١٩،٢٨وكو١٢-٢٩:١٠شإ

اوفرتعاف،لهجلااوعَّـدينأبالإصلختللليبسمهلقبيمل
تبثو،نادمعملاانحويرمأيفاومكحينأنوعيطتسيالمهنأ
.حيسملاىوعديفاومكحينألءافكأريغمهنأ

،مهداقتعااورهظينأاوديريملمهنأحيحصلاو:ملعنال
حيسملاملعو.سانلانمانحويةيدومعمنأاودقتعادقف
مهنأكشالو.مهمحفأيذلالاؤسلابالإمهبجيملومهءاير
اولسرأنأدعبلهجلاباوفرتعينأاورطضامهنألًاريثكاولجخ
يفرظنللنييواللاوةنهكلانمةنجلانحويىلإميلشروأنم
.)١:١٩وي(هاوعد

،يرمأبرحبلاجاومأوحايرلاتنكسينأل:لوقأانأالو
نمًافولأتعبشأو،ةسبايلاىلعامكءاملاىلعتيشمو

ضارمألاعاونألكتيفشو،ةفغرأةعضبنمسانلا
تمقأو،نيطايشلاتجرخأو،يديسملوأيتملكب
هبًايهلإًاناطلسيلنأىلعةعطاقنيهاربهذهو.ىتوملا
ةدئافامف.اونمؤتملاذهلكعمو،تلعفاملكتلعف
!مالكلا

نأحصيالو.أزجتيالدحاوقحلانأكلذنمىرنف
ىوعداوضفردقل.هيقابكرتيوهنمًاءزجناسنإلالبقي
ضعبدرويو!نادمعملاىوعدلوبقنعاوعنتماوعوسي
مهوةدئافلانوبلطيمهنأنيرهاظتمةينيدلالئاسملاسانلا
.رفكلانونطبي

ِلَّـوَألٱَىلِإَءاَجَف،ِناَنْبٱٍناَسْنِإلَناَك؟َنوُّنُظَتاَذاَم«٢٨
لٱِبَهْذٱ،يِنْبٱاَي:َلاَقَو

ْ
يفْلَمْعٱَمْوَي »يِمْرَكِ

يفمهلَّـنيبلاثمأةثالثنييسيرفلاوةبتكللحيسملادروأ
مهرفكةبقاعثلاثلايفو،مهباقعيناثلايفو،مهتيطخلوألا
.مهتنيدمومهتمألمهنايصعو

مهسفنأاونيديللاؤسلااذهةبتكلالأس:نونظتاذام
ِفتكيملف.ناثانلهباوجبهسفندوادنادامك،هلمهباوجب
يتأيسامبمهيلعلمحلب،هيلعاولماحتامدنعهنعمهعفدب
.هبمهناميإمدعلمهمثإِّـنيبيل،لاثمألانم

مهتغلبنيذلاسانلايمسقنينثالابدارأ:نانبا
اودعتو،هللانوعيطيمهنأاوعَّـديملرارشأامهدحأف.هميلاعت
يناثلامسقلاو.ةانزلاونيراشعلاك،ءايحالبةينالعةعيرشلا
،سومانلالامعأبمهسفنأاورربينأاولواحنيذلامه
اورختفاوًارهاظرشلانعاوعنتماف،نييسيرفلاوةبتكلاك
مسقلانملضفأيناثلامسقلانأدهاشمللودبيو.مهاوقتب
اذهو.ربلامدعنمريخسومانلايفيذلاربلانأل،لوألا
دصقلاو.هتلئاعووههمركبينتعيمركبحاصنعلثملا
امنينبالابو.)١٣:٣٨تم(ملاعلامركلابو،هللامركلابرب
ىلإسانللهللاةوعدلمعلاىلإامهيبأةوعدبو،هانركذ
.)٣:٩وك١(هعملمعلا

.ةانزلاونيراشعلاهبدارأ:لوألا

رمأينأمركلابحاصلقحيامكلذ:يمركيفلمعأ
.هتمدخبسانلارمأينأًاقحهللانأىلإةراشإهيفو،هبهنبا
هبرمأيذلاو.)٦:٢٩وي(هنبالوبقهبهللارمأياممظعأو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا
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ًابطاخم،هحوربو،هباتكبهللاهبانرمأيًاهافشهنبامركلابر
.انرئامض

»ىَضَمَوًاريِخَأَمِدَنُهَّـنِكٰلَو.ُديِرُأاَم:َباَجَأَف«٢٩

،ةراسجلاوفافختسالاونايصعلاىلعليلداذه:ديرأام
وهنبالااذههلاقامو.رذعميدقتءانعهسفنفلكيملهنأل
.ةانزلاونيراشعلالاحناسللوق

هيفلمعومركلاىلإبهذيأ:ىضموًاريخأمدن
نوراشعلالعفاذكهو.هوبأهرمأامكةنامألاوىضرلاب
دهشامك،نادمعملاانحويريشبتدنعةعاطلاوةبوتلابةانزلاو
ىتأو.)٧:٢٩ول(هنماودمتعاف٣٢عيفمهلحيسملا
اوناكنيذلاعضتاف)١٥:١ول(حيسملاىلإمهنمنوريثك
رهظو.مهرئامضىلإءاغصإلاوهللاةمعنباوعاطأوةاصع
ةاطخلارشباتوأمدناذإف.ةمادنلاةميقددعلااذهنم
لمعلاوهو،ةيقيقحلاةبوتلاناهربًاضيأهنمرهظو.هللاهلبق
.عومدلاالومالكلاال

اَياَنَأاَه:َباَجَأَف.َكِلٰذَكَلاَقَوِيناَّـثلٱَىلِإَءاَجَو«٣٠
»ِضْمَيَْملَو.ُدِّـيَس
.١:١٦يتو٢٣:٣تم

ةوعدلانأرخآلاىلعنينبالادحأركذميدقتبدريمل
ةوعدايعُدنينثالانأدارأامنإ،رخآلالبقامهدحألتهِّـجُو
.ةدحاو

الءايرباوجوهو،يناثلانبالاباوجاذه:انأاه
ًارتسركذامبباجأولمعلادصقيملهنأل،صالخإباوج
لاقهنأركذحيسملانأكلذليلدو.نايصعلانمهدصقامل
لاقامكهلوقىلعمدنهنإلقيملف»ِضميملو،انأاه«
مهنإف،نويسيرفلاوةبتكلاهلعفامىلإةراشإكلذيفو.لوألا
ماتلادادعتسالاباورهاظتو،هللاةعيرشلةريغلاديدشاوعدا
حيسملالوقليلدباهوصعمهنكلو،هرماوألةلماكلاةعاطلل
امأو،هيتفشبينمركيوهمفببعشلااذهَّـيلإبرتقي«مهنع
،اولمعتالمهلامعأبسح«هلوقو»ًاديعبينعدعتبمفهبلق
دقف)٢٣:٢و١٥:٨تم(»نولعفيالونولوقيمهنأل
،اهلئاضفنعاوضرعأوةعيرشلاسوقطظفحىلعاورصتقا
لتقىلعاومزعو،يليجنإلاهتوكلمسيسأتيفهللااومواقو
.هنبا

ملاذإىوقتلاوةعاطلابرارقإلالبقيالهللا:ِضميملو
مهئاعدابنويسيرفلاهلعفامللاثماذهو.لمعلابنرتقي
ٌلاثمهيضممدعو.»انأاه«هلوقبيناثلانبالاءاعداىوقتلا
انحويناسلبةبوتلاىلإًالوأهللامهاعدمويهولعفامل
.حيسملاعوسيناسلبًايناثو،نادمعملا

.»ُلَّـوَألٱ«:ُهَلاوُلاَق»؟ِبَألٱَةَداَرِإَلِمَعِْنيَنْثٱلٱُّيَأَف«٣١
َهلَلاَق

ُ
حلٱ«:ُعوُسَيْم

ْ
لٱَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَّـَق

ْ
ِيناَوَّـزلٱَوَنيِراَّـشَع

َ

»ِهللاٱِتوُكَلَمَىلِإْمُكَنوُقِبْسَي
.٧:٢٩،٥٠ول

لمعلاوهمركىلإباهذلابهرمألةعاطلايه:بآلاةدارإ
يفةنلعملايوامسلابآلاةعيرشلكظفحاهبدارأو.هيف
.هتوكلمليبسيفداهتجالاوهباتك

اونادمهنأباورعشيملو،باوصلاباوباجأ:لوألاهلاولاق
الو.لثملابحيسملادصقاومهفيملمهنألةباجإلاكلتبمهسفنأ
هللانوعفرينيذلانأل،كلذباورعشيملمهنأنمبجع
مهنأبنورعشيالسانلايقابنملضفأمهنأركشتاولص
لوألاف.ِضميملو»ديسايانأاه«لاقيذلانبالانوهبشي
ديجلوقلاءيدرلوألاناك.يناثلانودعاطأيذلاوه
.لمعلاءيدرلوقلاديجيناثلاناكو.لمعلا

هومهفيملامنييسيرفللحيسملاحضوأ:عوسيمهللاق
.نينبالابهدصقامو،لثملاكلذنم

ءاجرنأيأ.يوامسلاتوكلملالوخدىلإ:مكنوقبسي
ءاجرنمىوقأتوكلملاكلذةانزلاونيراشعلالوخد
ىلعمهلاكتاونييسيرفلاءايربكنأل،هيلإنييسيرفلالوخد
نيلابمريغتوكلملاكلذجراخنوقبيمهالعجيتاذلاربلا
ملاعلاىلعيتآلاهبضغنمةاجنللهللاهدعأيذلاأجلملاب
،مهمثإباورعشفنوراشعلاامأو.ةيطخلاةيواهيفطقاسلا
كلذنمبورهلاىلإاوردابف،يتاذلاربلانممهلءيشالنأو
ولو٩:٩تم(هئادفولماكلاحيسملاربأجلمىلإبضغلا
.)١٩:٢،٩،١٠و١٥:١،٢و٥٠-٣٧و٧:٢٩

يفْمُكَءاَجاَّـنَحوُيَّـنَأل«٣٢ حلٱِقيِرَطِ
ْ

،ِهِباوُنِمْؤُتْمَلَفِّـَق
لٱاَّـمَأَو

ْ
اوُمَدْنَتَْملْمُتْيَأَرْذِإْمُتْنَأَو.ِهِباوُنَمآَفِيناَوَّـزلٱَوَنوُراَّـشَع

»هِباوُنِمْؤُتِلًاريِخَأ
٣:١٢،١٣ولو٢:٢،٢١طب٢وخلا٣:١تم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا
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ةبوتلايهو،ربلالاونلةيقيقحلاقيرطلايأ:قحلاقيرط
قحلاوقيرطلا«هنأانحويهلدهشيذلاحيسملابناميإلاو
)١٤:٦وي(»ةايحلاو

عوسينأهتداهشبو،ةبوتلابوجوميلعتبيأ:هباونمآف
.حيسملاوه

ىلعبجيناكهنأىلإحيملتاذهيف:متيأرذإمتنأو
.نيراشعلابًءادتقاةبوتلايفاوبغرينأنييسيرفلا

ربضفريهللانأىلإكلذبحيسملاراشأ:اومدنتمل
ةبوتلاىلإنوجاتحممهنأو،هباورختفايذلانييسيرفلا
لكنأددعلااذهنممهفينأمزليالو.نيراشعلاك
امنإ.نييسيرفلانمدحأبتيملهنأالو،اوباتنيراشعلا
لاثمأنم،ةلاسرلااولبقنمماوناكاونمآنيذلانأدصقلا
مثيمارلافسويوسوميدوقينو،نيراشعلانماكزوىتم
.نييسيرفلانمسلوب

ريرشلاصالخءاجرنألثملااذهبحيسملامّلعيملو
هتريسيذلاصالخءاجرنمىوقأهلئاذربروهشملاقفانملاو
صالخيفلمألانأحضوينأدارأامنإ.ةنسحةرهاظلا
ةاجنبلمألانمىوقأوههاياطخلككرتوباتاذإميثأ
نمةيبلقلاهاياطخكرتينأنودةليضفلابرهاظتييذلا
.يتاذلاربلاىلعءايربكلا

َسَرَغٍتْيَبُّبَرٌناَسْنِإَناَك:َرَخآًالَثَماوُعَمْسِا«٣٣
،ًاجْرُبىَنَبَو،ًةََرصْعَمِهيِفَرَفَحَو،ٍجاَيِسِبُهَطاَحَأَو،ًامْرَك
»َرَفاَسَوَنيِماَّـرَكَىلِإُهَمَّـلَسَو
رمو٢:٢١رإوخلا٥:١شغو٨:١١شنو١١-٨٠:٨زم
.٢٥:١٤،١٥تم،خلا٢٠:٩ولوخلا١٢:١

نييسيرفلانأىلإحيملتاذهيف:رخآًالثماوعمسا
نألبقكلذبمهلحمسيملف،حيسملانعفارصنالااودارأ
لثملااذهيفمهلنابأو.راذنإلاوخيبوتلامالكمهعمسي
.مهنايصعبمهسفنأىلعهنوبلجيسيذلاباقعلا

.هللاىلإتيبلابربزمر:ٍتيببرناسنإ

يأ،ضرألاىلعهللاتوكلممركلابدصقلا:ًامركسرغ
ةمركاهامسونييناربعلابعشىلإًالوأاهملسيتلاهتسينك
»ًامركسرغ«هلوقو)١٥:٢زحو٣:١شإو٨٠:٨زم(

.اهبرهنأىلعةوالع،ةسينكلاسسؤمهللانأىلعلدي
يفةسينكلاسيسأتأدبونيرهنلانيبنمميهاربإًالوأاعدف
ناعنكضرأهنكسأورصمنمهلسنبىتأمث.هتلئاع
مركلازاتميامكممألارئاسنعاهباوزاتماًازومرمهلضرفو
٢٦:١شإ(هتيانعبُهامحو،يضارألانمهريغنعهجايسب
ًاسدقمًابعشهلعجيلهلككلذلعفو)٢:٥كزو٢٧:٣و
.حلاصلمعلكيفًارمثم

نمرظتنُياملكلعفيأ:ىنبو..رفحو..طاحأ
ًابصخممركلاكلذنكيلكلذىلعدازو.موركلاباحصأ
هيضتقياممًائيشكرتيملهللانأىلإةراشإكلذيفو.ًاظوفحم
هلوقحصىتحةيدوهيلاهتسينكيأيحورلامركلاحالص
.)٥:٤شإ(»هلهعنصأملانأويمركلًاضيأعنصُياذام«
،نويليئارسإمهنيذلا«هلوقبطئاسولاهذهىلإسلوبراشأو
»ديعاوملاو،ةدابعلاو،عارتشالاو،دوهعلاو،دجملاو،ينبتلامهلو
.)٩:٤ور(

نأموركلاولوقحلابابرأةداعنم:نيماركىلإهملس
نمًاءزجاهباحصألاودؤينأطرشبةلعفىلإاهوملسي
.ةيناربعلاةمألاىلإًالوأهتوكلمهللاملساذهىلعو.رمثلا
ىلعةوالعاوناكو.مركلابرىلإةلعفلاكهيلإةبسنلاباوناكف
)٨-١٩:٣رخ(هبعشاونوكينأىلعهللااودهاعدقكلذ
.دوعولابًاثكنوةنايخمهنايصعناكف

دوجوراهظإىلإهرفسومركلابرروضحبزمَر:رفاسو
اميسالو،ةيربلايفليئارسإونبناكاملف.هباجتحاوهللا
،ةريثكرومأبهروضحمهلهللارهظأ،ءانيسمامأاوناكموي
دومعبةنسنيعبرأمهمامأراسو،عومسمتوصبمهملكف
،ةدملاكلتلكءامسلانمنملامهاطعأو،رانلاوباحسلا
نأُّحصيف.هتقويفمهرمذتومهنايصعىلعمهبقاعيناكو
دعبنكلو.ةدملاكلتلكيفمهنيبًارضاحناكهنإلاقُي
ةرهاظلاتامالعلاكلتمهنعتعفتراناعنكضرأبمهتماقإ
اذهىلعو.المأهرماوأمهنوعيطيله:ىريل،مهلًاناحتما
ئطاخلاهللالهمأاملكف.مهنعبجتحاهنإلاقينأغوسي

.)٣:٣،٤طب٢(هنعدُعبهنإلاقينأحصيضرألاهذهيف

مثَألٱُتْقَوَبُرَقاَّـَملَو«٣٤
َْ

لٱَىلِإُهَديِبَعَلَسْرَأِرا
ْ

َنيِماَّـرَك
مثَأَذُخْأَيِل

َْ
»ُهَرا

يفنيعمتقويقيقحلامركلارامثأينجل:رامثألاتقو
ةعاطلاوركشلارامثهبعشلأسينأقحلالكهللاو،ةنسلك

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا
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)١٥:٢،٥،٨ويو١٣:٧ول(نيحلكيفةبحملاوةدابعلاو
ينبىلعتَّـضقتيتلاةدملارامثألاتقوبدارينألمتحيو
،مهئادعأىلعمهراصتناوناعنكضرأبمهتماقإدعبليئارسإ
هديعاومهللامامتإيفلمأتللةصرفذئنيحمهلناكهنأل
،رصمنممهجارخإذنممهلجألهتازجعمهئارجإو،مهئابآل
.هبيدأتوهميلعتنمهودافتساامراهظإلو

هللاىلإسانلااوعدنيذلاءايبنألاىلإكلذبراشأ:هديبع
ديبعلاكئلوأبدرُيملو.ةلطابلاةهلآلانعمهوهنو،هدحو
يفمهلسرأنيذلالب،دحاوتقويفمهلسرأنيذلاءايبنألا
.ةمُأدوهيلاناكذنمةفلتخمةنمزأ

نأهلقحياممرثكأسانلاهللالأسيمل:هرامثأذخأيل
طئاسونممهيطعيامردقىلعربلارامثبلطيف،هبلطي
هلوقلثمكلذو،ةيحورلاتاكربلاوةبوتلاصرفوةمعنلا
ال:ًالئاقًالسرموًاركبمءايبنألايديبعلكمكيلإتلسرأ«
.)٤٤:٤رإ(»هتضغبأيذلاسجرلااذهرمأاولعفي

لٱَذَخَأَف٣٥«٣٥،٣٦
ْ

ًاضْعَباوُدَلَجَوُهَديِبَعَنوُماَّـرَك
َنيِرَخآًاديِبَعًاضْيَأَلَسْرَأَّـمُث٣٦.ًاضْعَباوَُمجَرَوًاضْعَباوُلَتَقَو
هباوُلَعَفَف،َنيِلَّـوَألٱَنِمَرَثْكَأ »َكِلٰذَكِْمِ
عأوخلا٢٣:٣٤و٥:١٢تمو٢٩:٢٦حنو٢٤:٢٠،١خأ٢
.١١:٣٦،٣٧بعو٢:١٥ست١و٧:٥٢

مص١(هللاءايبنأيربعلابعشلاةلماعمىلإكلذبراشأ
٣٦:١٦و٢١-٢٤:١٩خأ٢و٢٢:٢٤،٢٧و٩:١٠لم١و٢٢:١٥
ؤرو١١:٣٧بعو١٣:٢٤ولو٣٧:١٥،١٦رإو٩:٢٦حنو
.)١٨:٢٤و١٦:٦

»يِنْبٱَنوُباََهي:ًالِئاَقُهَنْبٱُمِهْيَلِإَلَسْرَأًاريِخَأَف«٣٧

امحيضوتلثملااذهيفيرهوجلارمألا:هنبامهيلإلسرأ
ىلعةوالعهنبااوناهأمهنأوهو،رشلانمنوماركلاهغلب
ناكهنبامركلابرلاسرإ.نيلوألانيلسرملاهديبعمهتناهإ
.نيرخآديبعلاسرإنمعفنالهنأىأرذإ،طئاسولاةياهن
دوهيلانأل،نيرخآءايبنألاسرإيفًاعفندجيملذإهللاكلذك
يذلابيبحلاهنبالسرأ،مهولتقونيلوألاءايبنألااودهطضا
٣:١٦،١٧وي(بآلانولبقيامكماركإبهولبقينأمهيلعناك
لاسرإو.)٤:٩،١٤وي١و٤:٤لغو٨:٣،٣٢ورو٥:٢٣و

كلهينأءاشيال«هنأىلعليلدسانلانعتوميلهنباهللا
.)٣:٩طب٢(»ةبوتلاىلإعيمجلالبقُينألب،سانأ

امكهولماعينأنوفاخيونوحتسييأ:ينبانوباهي
هفرشبقيليامكهنوعيطيوهلنوعمسيف،ديبعلااولماع
يفءايبنألالكىلعهتيلضفأكلذيفتبثأحيسملاف.هماقمو
نأنويسيرفلااهبعطتسيملقيرطباهتبثأهنكل.رصعلك
ةياغتناكامكهللانباهنأهاوعدبفيدجتلاهيلعاوتبثي
نأل،ةصقانتايحورللتايدسجلاةهباشمو.هلمهتبقارم
نيحةريرشلانيماركلادصاقملهجلثملايفمركلابر
.مهنايصعنعكلذبنوفكيسمهنأهنمًانظ،مهيلإهنبالسرأ
هنكلو،هنباسانلالماعيفيكلزألاذنمملعفهللاامأو
.رذعمهلىقبياليكلهلسرأ

لٱاَّـمَأَو«٣٨
ْ

اَذٰه:ْمُهَنْيَباَميِفاوُلاَقَنْبٱلٱاْوَأَراَّـمَلَفَنوُماَّـرَك
لٱَوُه

ْ
لُتْقَناوُّمُلَه.ُثِراَو

ْ
»ُهَثَاريِمْذُخْأَنَوُه

ويو٢٧:١و٢٦:٣تمو٢:٢زمو١:٢بعو٢:٨زم
٤:٢٧عأو١١:٥٣

املًافالخهوأرامدنعنبالاىلعرشلابنوماركلارمآت
عوجراوفاخيملمهنألامإكلذاولعفو.مهنممركلابرهعقوت
ةبقاعيفرظنلانعمهنويعاوضمغأمهنألوأ،مركلابر

هنأاوضفروحيسملالتقىلعدوهيلارمآتكلذك.مهرش
.ةلئاهلامهلاعفأبقاوعلمهسفنأاوضَّـرعف،مهكلمومهحيسم
:١١وي(لثملااذهقفوحيسملالتقىلعدوهيلارواشتدقل

كت(مهيلإمداقوهوهيلعفسويةوخإرمآتهلثمو.)٥٣-٤٧
فسويسّؤرتيفهللادصاقمنولطبيمهنأاونظف)٣٧:١٩
اولطبينأمهنظبدوهيلاباخكلذكو.اوباخف،مهيلع
،٤:٢٧و٣:١٨عأ(حيسملاعوسيهنبابةقلعتملاهللادصاقم

٢٨(.

ثراولاوهنبالانأنوماركلاملع:ثراولاوهاذه
نأولو،حيسملاوهعوسينأاوفرعيملدوهيلانكل.يقيقحلا
ىلإةحتفنملوقعوبولقباورظنمهنأولمهلًانكمماذه
مهنويعاوضمغأمهنكلو.مهمامأاهعنصيتلاتازجعملا
مهءاوهأضقانيامباوعنتقياليكلمهبولقاوّسقوًادمع
حيسملانوكامأ.رذعالباوناككلذل.مهضارغأسكاعيو
:١بع(»ءيشلكلًاثراوهلعج«هللانأنمحضاوفًاثراو
٢(.

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا
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ظفحلقيرطالنأنويسيرفلاىأر:هثاريمذخأنوهلتقن
لطبتهاوعدنأل،حيسملالتقبالإبعشلاىلعمهناطلس
.)١٢:١٩و١١:٤٨وي(مهاوعد

لٱَجِراَخُهوُجَرْخَأَوُهوُذَخَأَف«٣٩
ْ

»هوُلَتَقَوِمْرَك
:١٨ويوخلا٢٢:٥٤ولوخلا١٤:٤٦رموخلا٢٦:٥تم
.٢:٢٣عأوخلا١٢

ملعامبةَّـوبنمركلابرنبانيماركلاةلماعمةصق
مايأةثالثدعبهولعفدقو،هبهولعفينأاودصقمهنأحيسملا
مهدصقمبملاعهنأنييسيرفللةصقلاكلتبرهظأو.كلذنم
.يرسلا

عوسيميلستىلإةراشإكلذضعبلانظ:مركلاجراخ
جراخبلصيهنأىلإو)١٨:٢٨وي(هوبلصيلممألاىلإ
ملو.)١٣:١٢،١٣بعو١٩:١٧ويو٢٣:٢٣ول(ميلشروأ
مهلتقوهايإدوهيلاضفرىوسكلذبدصقحيسملانأققحتي
.هل

لٱُبِحاَصَءاَجىَتَمَف«٤٠
ْ

َكِئَلوُأِبُلَعْفَياَذاَم،ِمْرَك
لٱ
ْ

»؟َنيِماَّـرَك

هنأو،هيفبيرالرمأهنأكمركلابرعوجرانهركذ
حيسملاعوجرىلإةراشإكلذيفو.رارشألانيماركلامكاحي
برهلعفيامعهلاؤسنمهتياغو.ميلشروأبارخدنع
نأباوملسيو،مهباوجبمهسفنأاونيدينأهئيجمدنعمركلا
.لدعلاهيضتقيامميهمهيلععقتسيتلاةنونيدلا

لَسُيَو،ًاّيِدَرًاكَالَهْمُهُكِلُْهيُءاَيِدْرَألٱَكِئَلوُأ«:ُهَلاوُلاَق«٤١
ِّـ

ُم
لٱ
ْ

مثَألٱُهَنوُطْعُيَنيِرَخآَنيِماَّـرَكَىلِإَمْرَك
َْ

يفَرا هتاَقْوَأِ »اَِ
١٥:٧و١٣:٤٦عأو٢:٣بعو٢١:٢٤ولو٢٠:١٦ول
١٥:٩،١٠،١٦،١٨و٩:١٠ورو٢٨:٢٨و١٨:٦و

كلذىلعمهقفاوامبرو،نويسيرفلاوةبتكلايأ:اولاق
حيسملانأبٍذئنيحاورعشيملمهلعلو.نيرضاحلانممهريغ

نمًالجخاولهاجتواورعشمهنأوأ،مهيلعلثملااذهبرض
.عمجلا

لثميفسانلالعفمهرابتخاىضتقمباومكح:مهكلهي
مهنمذخأامدعبكلذولدعلابجومبو،لاوحألاكلت
ىلإانهىتمهبسنيذلالوقلاو.نيرخآىلإهملسومركلا
نمجتنتسنف.حيسملاىلإاقولوسقرمهبسننييسيرفلا
هوباجأفًالوأنييسيرفلاوةبتكلالأسحيسملانأةثالثلالاوقأ
رخآىنعمىلإةراشإمهلوقلًاقيدصتهباوجرركف،كلذب
.يلصألاىنعملاهمزلتسي

-١١:١١ور(ممألاةوعدىلإكلذبراشأ:نيرخآنيمارك
٢٥(.

ممألالكعيطينأكلذنممزليال:رامثألاهنوطعي
طئاسوعزنيهللانأهبدصقلاف.ربلارامثأهللانومدقيو
نإف.مهريغلاهيطعيو،يغبنيامكاهنولمعتسيالنممةمعنلا
.مهلطئاسولاكلتتيقبءانمأءالؤهناك

نايبهيفو.ةصاخدوهيلاضفرىلإلثملااذهريشيو
.هنوصعيوةمعنلاطئاسونوقحتسينملكلهللاةلماعم
الهللاو.مهلبقتسمبةوبنانهنييسيرفلاوةبتكلاباوجو
ملاذإف،يحورلاهمركرامثأنمهقوقحبلسنعتكسي
باحصأنممهريغىلإهمَّـلسءانمأمهيلإملُسنيذلانكي
.ةنامألا

َهلَلاَق«٤٢
ُ

يفُّطَقْمُتْأَرَقاَمَأ«:ُعوُسَيْم لٱِ
ْ

حلٱ:ِبُتُك
ْ

ُرََج
لٱُهَضَفَريِذَّـلٱ

ْ
ِلَبِقْنِم.ِةَيِواَّـزلٱَسْأَرَراَصْدَقَوُهَنوُؤاَّـنَب

يفٌبيِجَعَوُهَواَذٰهَناَكِّـبَّـرلٱ »َنِنُيْعَأِ
٢٠:١٧ولو١٢:١٠،١١رمو٢٨:١٦شإو١١٨:٢٢،٢٣زم
.٢:٦،٧طب١و٢:٢٠فأو٤:١١عأو

ذنمأبنأهللانأوهو،مهبتكنمناهرببانهحيسملاىتأ
.لثملااذهيفحيسملاهدصقيذلارمألاسفنبمدقلا

هركذامو)١:٢ور(ميدقلادهعلارافسأيأ:بتكلايف
رومزملاوهو١١٨:٢٢زمنمهسبتقاددعلااذهيفحيسملا
هلوخدمويهباودانو»انصوُأ«مهلوقبعشلاهنمذخأيذلا
.لافتحابةنيدملا

،لبجلايفرجحنعانهمالكلا:هضفريذلارجحلا
.كلذةمالعهيلععضووةيوازللًاسأرنيئانبلاسيئرهراتخا
دصقلاو.هناكمهوكرتوقفاومريغهوبسحنيئانبلانكل
يذلارجحلابوهللانيئانبلاسيئربو.هللاةسينكانهءانبلاب
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ذنمهللاهنَّـيعيذلاحيسملاعوسيبرلاةيوازللًاسيئرهراتخا
)٢٨:١٦شإ(هتسينكيأيحورلاهتيبلًاساسأنوكيللزألا
رصعلاكلذدوهياميسالو،ةيدوهيلاةمألامهنوؤانبلاو
.)٢:٧طب١و٤:١١عأ(ًاحيسمعوسياولبقينأاوبأنيذلا
ناكو،ةسئابةلئاعنمناكهنأعوسيمهضفرببسو
هاجهلسيلو)٥٣:٢،٣شإ(سانلانمًارقتحمًاعضاوتم
ىلإةوبنلاهذهةبسنو.ةيملاعةكلممءاشنإدصقيملو،يملاع
لبابرزىلإمثدوادىلإًالوأاهتبسنعنمتالةصاخعوسي
.حيسملاىلإًازمرناكامهنمًالكنأل)١٠-٤:٦و٣:٩كز(

ساسأحيسملاراصوهللادصاقمتمت:ةيوازلاسأر
.)٢٢-٢:١٩فأ(دوهيلاتامواقملكنممغرلابةسينكلا

.ةسينكللًاساسأحيسملاعوسيلعجيأ:اذه

هنأل،هيفرظننملكَّـريحرمألااذهيأ:بيجع
نمنكيملولف.ةيربعلاةمألادارفأرثكأهعقوتامفالخ
نأنكمأام،ةيلزألاهدصاقموكَردُتمليتلاهللاةمكح
يفةياغيهءادفلالمعثداوحلكنأكشالو.ثدحي
،ًايدافديحولاهنبالسريهللانأنمبجعألهو.بجعلا
ىلعهتايحلكيفعضتاوًادسجراصيلزألاةملكلانأو
نمبجعألهو!هتلتقوةراتخملاةمألاهتضفرو،ضرألا
هتسينكهيلعىنبهنأنمو،توملانمهايإهللاةماقإ
ىلإةمئاداهلعجوضرألاممألكنمودوهيلانمةعومجملا
يفسانلادنعةبيجعلازتالاهلكرومألاهذهف!دبألا
.ءامسلايفنيسيدقلاوةكئالملاو،ضرألا

ْمُكْنِمُعَزْنُيِهللاٱَتوُكَلَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَكِلٰذِل«٤٣
مثَأُلَمْعَتٍةَّـمُألىَطْعُيَو

َْ
»ُهَرا

٨:١١،١٢تم

،لثملاكلذنمهدصقمددعلااذهيفحيسملاحضوأ
نعهتراشبيفىتمَّـربعو.هللاتوكلمبمركلارسفف
نيرشعءامسلاتوكلمبوتارمعبرأهللاتوكلمبةسينكلا
.ةرم

لكمهنمعزنيهنأدصقلاو،دوهيللباطخلا:مكنمعزني
،صاخلاهللابعشبةصتخملاتاكربلاوةمعنلاطئاسو
.ديعاومللمهثرإو،هللالاوقأىلعمهنامئتساك

يتلاةمعنلاطئاسوىطعُتممألانأيأ:ٍةمألىطعيو
،٥:٩ؤرو٢٨:٢٨و١٥:١٤و٤٨-١٣:٤٦عأ(دوهيلااهلمهأ

سويلينركتيبيفممألاةهجنمةوبنلاهذهتققحتو)١٠
ىلإتقولاكلذنمحيسملابمهنمنييالمناميإبو)١٠عأ(
مهتتشتومهتنيدمبارخبدوهيلاةهجنمًاضيأتَّـمتو،نآلا

دئاوفاولانوحيسملاباونمآمهنمنيليلقنأبو،ملاعلايف
.هصالخ

حلٱاَذٰهَىلَعَطَقَسْنَمَو«٤٤
ْ

َطَقَسْنَمَو،ُضَّـَضَرتَيِرََج
»ُهُقَحْسَيِهْيَلَعَوُه
طب١و٩:٣٣ؤرو٢٠:٨ولو١٢:٣كزو٨:١٤،١٥شإ
.٢:٤٤ادو٦٠:١٢شإو٢:٨

رجحوًاسدقمنوكي«هلوقىلإةراشإددعلااذهيف
ناكسلًاكرشوًاخفوليئارسإيتيبلةرثعةرخصوةمدص
:٨شإ(»نورسكنيفنوطقسيونوريثكاهبرثعيف،ميلشروأ

اذهيفحيسملابناميإلاضفربقاوعرهظُيكلذو.)١٤،١٥
.ًانايديتآلاملاعلايفوًايدافملاعلا

شإ(هعاضتالحيسملاباورثعنمكلذبراشأ:طقسنم
هوعمسنيذلارثكأو)٤:٤٤ويو٢:٣٤ولو٥٣:٢و٨:١٤
اهنكل،رطخومثإلاحيهو.لاحلاكلتيفاوناكذئنيح
وجنينأاهيفعقويذللنكميهنأل،سأيلاحتسيل
.ةبوتلاباهنم

حيسملاوأ.هيلعينُباملكورجحلايأ:هيلعوهطقس
،٢:٣٤اديفليقاممكلذلعلو.ًاعمهتوكلمةوقلكو

.نيدلامويهطوقستقوو٣٥،٤٥

كالهلاهيلعبجونمانهقوحسملابدصقلا:هقحسي
ىلعالإةنونيدللرجحلااذهطقسيالف،صالخلانمسئيو
.ًالوأرجحلاكلذىلعطقسنم

لٱُءاَسَؤُرَعِمَساَّـَملَو٤٥«٤٥،٤٦
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

ُهَلاَثْمَأَنوُّيِسيِّـرَف
طَياوُناَكْذِإَو٤٦.ْمِهْيَلَعَمَّـلَكَتُهَّـنَأاوُفَرَع

ْ
ُهوُكِسْمُيْنَأَنوُبُل

جلٱَنِماوُفاَخ
ْ

»ٍّيِبَنَلْثِمْمُهَدْنِعَناَكُهَّـنَأل،ِعوُُم
.٧:٤٠ويو٧:١٦ولو١١ع

ملولف.لثملايفمهدصقحيسملانأبًاريخأءالؤهرعش
نأاورطضاف.ةينالعهنممهدصاقماوغلبلبعشلااوفاخي
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امبر»مهيلعملكت«هلوقيفو.ةنايخوركمبهلتقاولواحي
يذلاخيبوتلابمهيلعمكحلاوهامبمهنعملكتدصقي
.ًاثبخوًاركمهلتقنوعمزيمهنأًاقبسمفرعذإ،هنوقحتسي

نورشعلاويناثلاحاحصألا

لَكُيُعوُسَيَلَعَجَو«١
ِّـ

»:ًالِئاَقٍلاَثْمَأِبًاضْيَأْمُهُم
١٩:٧،٩ؤرو١٤:١٦ول

اذهيفًالثمبرضف،لاثمأبهميلعتحيسملاعبات
:١٤اقوليفركذيذلالثملاهرومأضعبيفهبشيحاحصألا

يفةيريبيفبُِرضكاذنأل،نافلتخمنالثمامهو.٢٤-١٥
يفحيسملادصقو.لكيهلايفميلشروأيفاذهويسيرفتيب
.هضفرىلعمهتنونيداذهيفهدصقو.هيلإسانلاةوعدكاذ
يفدوهيلارشراهظإيأ،مركلالثمفدهكلثملااذهفدهو
هللانأنيلثملانيبقرفلاو.كلذىلعمهباقعو،حيسملاضفر
ىلعتاكربلاضرعيناثلايفو،ربلارامثبلطلوألايف
مهبطاخيناثلايفو،ةمُأكدوهيلابطاخلوألايف.سانلا
يفو،مركلابرنباهنأبحيسملاىلإزمرلوألايفو.دارفأك
.كلمنباكلمبيناثلا

ًاسْرُعَعَنَصًاكِلَمًاناَسْنِإِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمُهِبْشُي«٢
»ِهِنْبٱل

اهبرشبيتلاليجنإلاتاكربيأ:تاوامسلاتوكلم
.حيسملا

كلتموقتو.هلامعأوناسنإلاوحأيأ:ًاناسنإهبشي
ةوعدلانيوعدملالكلوبقو،تاوعدلاو،دادعتسالابةهباشملا
.اهيلباقنملكحرفو،اهضفروأ

دهعلاتاكربسدقملاباتكلاهِّـبشيامًاريثك:ًاسرع
٢:١٩وهو٦٢:٥و٦١:١٠و١٥:٦شإ(سرعبديدجلا
هجوو.)١١:٢وك٢و٥:٢٢فأو٣:٢٩ويو٩:١٥تمو
عمجوجاهتبالا:ليجنإلاوسرعلاةميلونيبهبشلا
،تارسمهيفنألًاسرعهبشينأليجنإللقحيو.ءاقدصألا
،هتقفروهللاعمةحلاصموءاجرومالسونارفغةراشبوهف
حورلاةيزعتو،ءامسلاديعاومو،ديدجلادهعلاتاكربلكبو
ةسينكلاةبحموهتسينكلحيسملاةبحمراهظإهيفنألو.سدقلا

.مئادلاامهداحتاو،رخآلابامهنملكةرسمو،حيسملل
امةدايزلو،ةميلوهبشتليجنإلاتاكربنأكلذةصالخو
فرشلانمهيفاملو،سرعةميلوهبشيةرسملانمهيف
يتلاشريوشحأةميلوك،كلمسرعةميلوهبشيةمظعلاو
)١:٤سأ(»هتمظعلالجراقووهكلمدجمىنغاهيفرهظأ«
ةدمو.هتسينكيهسورعلاوحيسملاوهسيرعلانأل
.ةبطخلانامزليجنإلايفريشبتلا

الإنوكيالةسينكلابحيسملانارتقانإايؤرلارفسلوقيو
ةميلولابسحننأحصيف.)١٩:٧ؤر(يناثلاهئيجمدعب
،ضرألاىلعةسينكللحيسملاةبطخةميلوانهةروكذملا
باتكلاَّـربعدقو.)٥:٢٧فأ(ءامسلايفنارتقالاةميلوو
.سرعلابنيتميلولانع

رومألاحاضيإنعزجعتةيويندلارومألانأٌفورعمو
ءاضعأنأل،دصقلانايببانهلثملاقاضكلذلو،ةيحورلا
ةوعدلااولبقنيذلانووعدملامههيفنييقيقحلاةسينكلا
.اهيفسورعلانولِّـكشيمهلكو،سرعلابايثاوسبلو

ملٱاوُعْدَيِلُهَديِبَعَلَسْرَأَو«٣
لٱَىلِإَنيِّـوُعْدَْ

ْ
ْمَلَف،ِسْرُع

»اوُتْأَيْنَأاوُديِرُي

ضعبلمحينأمويلاىتحقرشلايفةداعلالازتال
ءاقدصألاتويبىلإاهبنوبهذيةوعدةقاطبسورعلايوذ
.»عيمجلادنعلابقع«نيلئاقسرعلاىلإمهنوعديناريجلاو

تم(ءايبنألاةعامجمهديبعلانأضعبلانظ:هديبع
هللامحارملبقتلةيدوهيلاةمألااوعدنيذلامهو)٢١:٣٦
لبقحيسملامايأيفليجنإلامادخنورخآمهنظو.هتاكربو
ذيمالتلاوًالوسررشعينثالاونادمعملاانحويكهبلص
برتقاونامزلالمكدق«اودانمهلكءالؤهف،نيعبسلا
ةوعدرركت،ةيناثةوعديهف.حَّـجرملاوهو»هللاتوكلم
يفمويلااذهىلإةيقابلاةداعلاىلعًايرجنيمدقألاءايبنألا
سأ(ةميلولاةعاسيفةيناثىعدُيوعدملانأيهو،مئالولا
،ةديدجتسيلحيسملاةوعدنأكلذنمحضتيف.)٥:٨
دوهيلانوكينأأدبذنمف.ىلوألاةوعدللليمكتيهلب
،اهذقنمواهكلمنايتإبةمألاربخيليبندعبٌيبنماقةمأ
.هلوبقلدادعتسالاىلعاهثحيو

،مهمئالويفنييضرألاكولملاةداعىلعينُبلثملااذهو
.سانلاوعديلهنبالسرينأكلملافرشبقيلينكيملف
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ملاعلاوعدينألزانتضرألاوتاومسلاكلمهللانبانكلو
.ٌّدعُمءيشلكنأل،اولاعت:ًالئاق

.ةيدوهيلاةمألامهلوأو،رشبلامه:نيوعدملا

نوضفريلثملايفنيوعدملانأبيرغلانم:اوديرُيملف
كلذبملسياللقعلاو.ةجهبملاةفيرشلاةوعدلاهذهلثم
كلذطلستنوهركياوناكنيوعدملاكئلوأنأبالإضفرلا
هتوعداولبقينأوأهلةقادصلااورهظينأنيضارريغو،كلملا
هلمهضغباونلعيلةوعدلااوضفرف.هتميلوروضحبمهل
دضدوهيلارثكأتالاعفنااذههبشيو.هيلعمهنايصعو
نمحيسمللهورهظأامناكف،يحورلاحيسملاتوكلم
مدعف»انيلعكلمياذهنأديرنال«اولاقولامكمهلامعأ
.صالخللهتوعدضفرببسهكلُموحيسملاةبحم

لِلاوُلوُق:ًالِئاَقَنيِرَخآًاديِبَعًاضْيَأَلَسْرَأَف«٤
ْ

:َنيِّـوُعْدَم
ُّلُكَو،ْتَحِبُذْدَقِيتاَنَّـمَسُمَوِينَاريِث.ُهُتْدَدْعَأيِئاَدَغاَذَوُه

لٱَىلِإاْوَلاَعَت.ٌّدَعُمٍْءَيش
ْ

»ِسْرُع
.٩:٢مأ

نممهريغولسرلامهءالؤهنأحجرألا:نيرخآًاديبع
،هدوعصوحيسملابلصدعبليجنإلاباوداننيذلانيرشبملا
ابانربوسونافتساك،نيسمخلامويذنمكلذبنيئدتبم
هنألمتحينكل.ةمايقلاوعوسيباوداننمممهلاثمأوسلوبو
هتانألوطلًاراهظإةوعدلاريركتنيرخآلاديبعلالاسرإبدارأ
.مهصالخيفهتبغرو

ةماعليجنإلاةوعدنأىلإكلذبراشأ:نيوعدمللاولوق
»ًاناجمةايحءامذخأيلفدرينم«هلوقك،رشبلالكلةلماش

مالسلانمةيحورلاتاكربلانعةيانك:يتانمسمويناريث
دونجلابرعنصي«يبنلامفبهلوقلثموهف.حيسملابةرسملاو
رمخةميلو،نئامسةميلوليجلااذهيفبوعشلاعيمجل
.)٢٥:٦شإ(»ىفصميدرد،ةخممنئامسيدردىلع

هيلإفيضيوهتاذلثملااذه٢٤-٢٤:٢٢اقولريشبلاركذيو
اوسيلنيوعدملانأىلإةراشإاذهو.ناكمدجويلازيالهنأ
لوبقللاجملامهلحسفُيو،ممألاةوعدلامعتلب،طقفًادوهي
.ليجنإلا

،ئطاخلالبقينأدعتسمبآلانأيأ:دعُمءيشلك
يفنأو،هسدقينأسدقلاحورلاو،هيفعفشينأنبالاو
ةميلوللدادعتسالاأدتباو.هيلإسفنلاجاتحتاملكليجنإلا
لظ«هدايعأوهحئابذوهموسريفسومانلانمزةيليجنإلا
نمةميلولاهذهيفامىلإحيسملاراشأو»ةديتعلاتاريخلا
مويسرطبباطخيفو.)٥٩-٦:٥١وي(سفنللعبش
)٢عأ(»دعمءيشلك«هلوقبحاضيإلامامتنيسمخلا
.)٤:١٢و٢٦-٣:١٩عأًاضيأرظنا(

ُرَخآَو،ِهِلْقَحَىلِإٌدِحاَو،اْوَضَمَواوُنَواََهتْمُهَّـنِكٰلَو٥«٥،٦
لٱَو٦،ِهِتَراَِجتَىلِإ

ْ
»ْمُهوُلَتَقَوْمُهوُمَتَشَوُهَديِبَعاوُكَسْمَأَنوُقاَب

٢:٣بعو٢:٤ور

هلعفاممليجنإللسانلاةلماعمنايبنيددعلانيذهيف
لهأمسقنيو.مويلااذهىلإسانلارثكأهلمعيامىلإدوهيلا
،ةيحورلارومألابنولابيالنيذلا)١(:نيمسقىلإملاعلا
اهباوفتكامهنأبمهمثإف،ةمرحملاريغةيويندلارومألابنوكمهنيو
اوناهت«نيذلابنودوصقملامهو،تايحورلاىلإاوتفتليملو
ىلإكلملاايقزحمهاعدنيذلاءالؤهلاثمأو.»خلااوضمو
يذلاساميدمهنمو)٣٠:١٠خأ٢(ميلشروأيفحصفلاديع
رثكأو)٤:١٠يت٢(»رضاحلاملاعلابحأذإ«سلوبكرت
ًالعفليجنإلانومواقينيذلا)٢(و.مسقلااذهنمسانلا
مهو،مهبصعتومهحابرأويتاذلامهربومهءايربكمواقيهنأل
مهتوادعاونلعأمثًالوأكلملاةوعداوضفرنيذلابمهيلإراشملا
يفءالؤهلاثمأنمركُذو.هديبعاولتقوًاراهجمهنايصعب

١٢:٣و٨:٣و٧:٥٨و٥:١٨،٤٠و٤:٣عألامعألارفس
،٢:٢ست١يفو٤:٣وك١يفو٢١:٣٠و١٧:٥و١٤:٥،١٩و
ءادهشلاشيجلوأنمبوقعيوسونافتساناكو.١٦-١٤
.اولِتُقواومِتُشنيذلا

ملٱَعِمَساَّـمَلَف٧«٧،٨
ُهَدوُنُجَلَسْرَأَو،َبِضَغُكِلَْ

لٱَكِئَلوُأَكَلْهَأَو
ْ

:ِهِديِبَعِلَلاَقَّـمُث٨.ْمُهَتَنيِدَمَقَرْحَأَوَنيِلِتاَق
لٱاَّـمَأ

ْ
ملٱاَّـمَأَو،ٌّدَعَتْسُمَفُسْرُع

»نيِّـقِحَتْسُماوُنوُكَيْمَلَفَنوُّوُعْدَْ
.١٢:٤٦عأو١٠:١١،١٣تمو١٨:٢٧ولو٩:٢٦اد

ميلشروأبارخىلإانهراشأ

شويجلكف،نامورلاركاسعءالؤهبدصقلا:هدونج
وأًادمعهدصاقمنورجيمهنأىنعمب،هللادونجضرألا
نييروشألاىمسهنإف.مهسفنأنممغرلاىلعوأًاقافتا
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كلمرصنذخوبنىمسو.)١٠:٥،٦شإ(»هبضغبيضق«
ىلعرصنذخوبنبقاعهللانأعم)٢٥:٩رإ(»هدبع«لباب
نيذلاهتكئالمهللادونجبدصقلالعلو.)٥١:١١رإ(هلعفام
.)٣٢:٢١خأ٢و٢١:١٥،١٦خأ١(نيروظنمريغهباقعنورجي

يأميظعلاكلملاةنيدمًالوأميلشروأتناك:مهتنيدم
ول(»مهتنيدم«هنبادوهيلاضفرامدعبتراصاهنكل،هللا

٢١:٤١تميفليقاملثمانهليقامو)١٣:٣٤،٣٥
.مالكلااذهنمةنس٤٠دعبةنيدملاكلتتبرخو

ريغمهنأمهسفنأىلعاوتبثأمه:نيقحتسماونوكيملف
نيقحتسمنوقابلاراصو،ةوعدلااولبقيملمهنألنيقحتسم
قحتسيالنيقيرفلاالكف.)١٣:٤٦عأ(اهولبقمهنأل
.كلملاةدئامىلإسولجلا

.دوهيلابقلعتملاوهولثملااذهنملوألاءزجلاانهىهتنا
بارخنمةيحيسملاةسينكلاخيراتبصتخملثملايقابو
،أيهمهنأيأ»دعتسمسرعلا«هلوقو.مويلاىلإميلشروأ
.هيلإنيلخادلاعيمجلوبقنكميو

ُهوُمُتْدَجَوْنَمُّلُكَو،ِقُرُّطلٱِقِراَفَمَىلِإاوُبَهْذٱَف«٩
لٱَىلِإُهوُعْدٱَف

ْ
»ِسْرُع

اهيفسانلاةرثكلقرافملاكلتىلإهلسرأ:قرطلاقرافم
هضفرامدعبليجنإلابممألاريشبتىلإةراشإكلذو،ةداع
ةميلولاىلإضرألاممألكيعُدتقولاكلذنمو.دوهيلا
قرافمىلإاوبهذا«هلوقلًالاثتماو)٢١:٢١،٢٢عأ(ةيليجنإلا
رشبو.كلانهرشبوةرماسلاىلإسبليفبهذ»قرطلا
ىدانو.مهودمعوهءاقفروينامورلاسويلينركسرطب
لكيفسانلاعيمجرمأينآلاهللا«نأبانيثألهألسلوب
.»اوبوتينأناكم

لٱَكِئَلوُأَجَرَخَف«١٠
ْ

َنيِذَّـلٱَّـلُكاوُعََمجَو،ِقُرُّطلٱَىلِإُديِبَع
ألَتْمٱَف.َنيِِحلاَصَوًاراَْرشَأْمُهوُدَجَو

َ
لٱ
ْ

ملٱَنِمُسْرُع
»َنيِئِكَّـتُْ

.١٣:٣٨،٤٧تم

يفتركُذيتلاةوعدلابنيعومجملافصوددعلااذهيف
ءيندلاوفيرشلانيبزايتمانودباوعُمجو،قباسلاددعلا
.لهاجلاوملاعلاوريقفلاوينغلاو

ةرهاظمهلئاذرنيذلاانهرارشألالعل:نيحلاصوًارارشأ
.اهعومدبحيسملايمدقتلسغيتلاةئطاخلاةأرملاكسانلل
لبقف.سويلينركوليئانثنكًارهاظلضافألامهنيحلاصلاو
سانلانويعيفنوحلاصلااهلبقو،نيحلاصاونوكيلرارشألا
نأكلذبدصقلالعلو..هللاينيعيفنيحلاصاونوكيل
ضغبسانلافانصألكلمشتةماعةيليجنإلاةوعدلا
نأبناميإلاوهديحولاطرشلاف.ةقباسلامهلاوحأنعرظنلا
ةسينكلايفنوكينأناكمإنايبهلعلوأ.حيسملاوهعوسي
لاثمحرشيفَّـرمامك،نييقيقحلانينمؤملاعمنوؤارم
هلمتحاامهعنميالاذهو.)١٣:٤٧،٤٨تم(ةكبشلا
سانلارظنيفريرشلانوكيدقو.ةقباسلايناعملانممالكلا

.سكعلابسكعلاهللارظنيفهنكل،ًاحلاص

دصاقمحيسمللدوهيلاضفرلطبيمل:سرعلاألتماف
.هدجمءاهبوهتمحرةرثكراهظإنمهللا

ملٱَلَخَداَّـمَلَف«١١
ملٱَرُظْنَيِلُكِلَْ

َْملًاناَسْنِإَكاَنُهىَأَر،َنيِئِكَّـتُْ
لٱَساَبِلًاسِبَالْنُكَي

ْ
»ِسْرُع

٣:١٠،١٢وكو٤:٢٤فأو٥:٣وك٢و١٣:١٤و٣:٤٢ور
.١٩:٨و١٦:١٥و٣:٣ؤرو

،ًارهاظةوعدلااولبقنيذلابةصتخملثملااذهةيقب
.ةقيقحاهولبقنيذلابمهتنراقمو

نيبمدخلاالهسفنكلملازَّـيم:رظنيلكلملالخد
هدحوهللانأىلإةراشإاذهو.نيئكتملانمهريغوقحتسملا
الو.نيئارملاونيصلخملانيبزيميف،سانلابولقفرعي
رمامكملاعلاةياهنوهميظعلاصحفللنيعملاتقولانأكش
نيبحيسملاريسيفنآلاامأو.)١٣:٣٩تم(ناوزلالثميف
هنأيعَّـدينملكلامعأزيميو)١٢:١،٢ؤر(ةيبهذلارئانملا
.لثملااذهيفهيلإراشملاصحفلاوهاذهو.يحيسم

نمنوكينأللهأريغدجُويذلاديحولاوه:ًاناسنإ
ددعنييعتكلذنممزليالنكلو.نيريثكلانيئكتملا
ناكنإو.ةسينكلايفنيصلخملاددعىلإةبسنلابنيئارملا
الىتحكلملاصحفقيقدتىلإريشتيهف،ىنعمهتدحول
نيصلخملانيبيئارملاركذو.نيريثكنيبدحاونعلفغي
،ضرألاىلعةسينكلايهةميلولاكلتبدصقلانأىلعلدي
هنألءامسلاةميلورضحينأنيئارملانمٍدحألنكميالهنأل
.)٢:١٩يت٢(»هلمهنيذلابرلاملعي«
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يتأينأسرعلاىلإةوعدلانمضتت:سرعلاسابل
كولملادنعناكو.سرعلابةقئاللاباوثألاًاسبالوعدملا
تاسوبلممهتورثنئازخيفريبكءزجءاينغألاونيمدقألا
٥:٥لم٢و١٤:١٢ضقو٧:٢١شيو٦:١٩تم(ةسيفن
سولوكوللناكهنأخيراتلايفءاجف،)٥:٢عيو٢٧:١٦يأو
ًاسرافنيسمخنأو.ءادرفالآةسمخنامورلاءاينغأدحأ
دحأ،سايلغىلإاوتأوةحابسلاباوجنفةنيفسلامهبترسكنا

بايثلانمهتنازخيفامممهسبلأفةيلقصةريزجناكس
اوبهينأنايعألاوكولملاةداعنمناكو.لماكلاسابللا
كولملاناكو،مهبمهترسمةمالعةرخافلابايثلامهئاقدصأل
نمدعُيةبهلاكلتلبقيالنمناكو،ًاعلخنومدقيءافلخلاو
:٦سأو٥:١٥لم٢و٤٥:٢٢و٤١:٤٢كت(اهبهاويرقتحم
.)٥:٧ادو٨

سرعلاسابلبهولثملايفروكذملاكلملانأحجرألاو
لعبلاةدبعلليئارسإكلموهايبهوامك،نيوعدملالكل
يذلاتكسيملكلذالولو)١٠:٢٢لم٢و١٨:٤مص١(
كلملاهلأسامدنعراذتعالانعسرعلاسابلهيلعسيل
دقف»؟سرعلاسابلكيلعسيلوانهىلإتلخدفيك«
ملو.كلمللًةدَّـمعتمةناهإةيداعلاهسبالمبهروضحناك
ىلعلديهمالكنكل،سرعلاسابلبهدصقحيسملارسفي
سرعةميلوروضحيفهنمدبالدادعتسالانمٌءيشهنأ
روضحلبقنوكينأنمدبالهنأو،ةيوامسلالَمحلا
وهسدقملاباتكلايفىرخُأتايآنمهملعناممو.ةميلولا
انلدعأهللانأو)٦٤:٦شإ(ةسجنةقرخيتاذلاانَّـربنأ
يتلاةسادقلا«يهو)٧:٩و٦:١١و٣:٥ؤر(ًاضيبًابايث
ورو١٩:٨ؤرو١٢:١٤بع(»برلادحأىرينلاهنودب

نمةسادق)٣:٢٧لغو٦١:١٠شإو١٥:٢٢ولو١٣:١٤
رب«يهو)٧:١٤ؤر(»لَمحلامديفاهوضيبومهبايثاولسغ«
٣:٢٧لغو١٠:٤ور(حيسملابربلاكلذو)١:١٧ور(»هللا
وهو)٣:٩يف(هبناميإلابهيلعلصحنو)٥:٢١وك٢و
»ًاربانيفُئشنيرب«وهو)٣:٢٤ور(»ةيناجمةيطعوأةبه«
.)٨:٤ور(

رخآو،حيسملاربسرعلاسابلبدصقلانأمهضعبىأرو
نيرمألانأل،حيحصامهالكو.سدقلاحورلاسدقتهنأ
سابلهيلعيذلاناسنإلابدصقلانأةصالخلاو.نامزالتم
ربلاًارقتحمصالخلليتاذلاهربىلعلكتييذلاوهسرعلا
.هللاهدعأيذلا

لَخَدَفْيَك،ُبِحاَصاَي:ُهَلَلاَقَف«١٢
ْ

َسْيَلَواَنُهَىلِإَت
لٱُساَبِلَكْيَلَع

ْ
»َتَكَسَف؟ِسْرُع

نمةهجومفطلةملكانهةملكلاهذه:بحاصاي
.ىندأىلإىلعأصخش

نالديلوئسملاتوكسوكلملالاؤس:خلاتلخدفيك
كلذلنكيملف،وعدملكلًاسابلدعأكلملانأىلع
مدنف،كلمللةناهإسرعلاسابلهلامهإف.رذعناسنإلا

هدعباموددعلااذهيفو.ةملكبقطنينأعطتسيملىتح
يفلبقيالئطاخلكف،نيدلامويثدحيامىلإةراشإ

تلخدفيك«ريخألامويلايفهللاهلأسيحيسملاربهتايح
نمهيلعًاموكحمٍذئموينوكيو»؟سرعلاسابلكيلعسيلو
سلجامبرهنأعمهللاربنممامأرذعالبفقيف،هريمض
ملو،نيصلخملانيببرلاةدئامىلعةيضرألاهتايحةدم
ةنونيدللحيسملايتأينيحنكلو.ٍءارمهنأمهنمدحأفرعي
.بقاعيوًالاحفرعُي

نأراظتناالبهيلعنحنامبهيلإيتأنلانوعديعوسينإ
نلف،انبولقبهيلإانيتأنإنكلو.هلوبقلةيلهأرثكأنوكن
.انِّـريغيسهنأل،هيلعنحنامىلعىقبن

ملٱَلاَقٍذِئَنيِح«١٣
لِلُكِلَْ

ْ
،ِهْيَدَيَوِهْيَلْجِراوُطُبْرٱ:ِماَّـدُخ

طٱَوُهوُذُخَو
ْ

يفُهوُحَر لُّظلٱِ
ْ

خلٱِةَم
ْ
لٱُنوُكَيَكاَنُه.ِةَّـيِجِرَا

ْ
ُءاَكُب

»ِناَنْسَألٱُريَِرصَو
٨:١٢تم

.ةميلولاىلإسانلااوعدنيذلاديبعلاريغمه:ماَّـدخلل
تم(ةكئالملامهمادخلاو،ليجنإلابنورشبملامهديبعلاف

١٣:٤١،٤٩(.

يفنيصّلخملانعضرألاىلعنوؤارملالَصفُي:هوذخ
١٣:٤٨تم(ءامسلانمنوعنمُيو،دبألاىلإريخألامويلا
.)١:٩ست٢و

عبشورونكلملارصقلخاديف:ةيجراخلاةملظلا
ةملظلابدصقلاو.نزحوعوجوةملظجراخلايفو،حرفو
ةرضحنمميثألاعنمةجيتن،سأيلاوسفنلاءاقشةيجراخلا
.هللا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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ليلداذهو)٨:١٢تمرظنا(:نانسألاريرصوءاكبلا
،هايإهتناهإىلعناسنإلاكلذلكلملاصاصقديدشتىلع
نايبكلذيفو.ًاضيأنيئكتملاوسورعلاوسيرعلاهتناهإو
.ةيمنهجلاةملظلايفنيئارملاةبقاعل

»نوُبَخَتْنُيَنيِليِلَقَوَنْوَعْدُيَنِيريِثَكَّـنَأل«١٤
٢٠:١٦تم

ىرشببنوعدُينوريثك.)٢٠:١٦تمحرشرظنا(
نولضفيواهبنوفختسيمهضعب:قرفثالثمهو،ليجنإلا
نورخآو.هنومواقيوقحلانوضغبيمهضعبو.اهيلعملاعلا
نولبقينوليلقو.مهبولقيفهنولبقيالوًارهاظقحلابنوفرتعي
.مهرايتخاةحصكلذبنوتبثيومهسوفنصالخلةوعدلا

اوجرخنيذلانييناربعلانيغلابلاةعامجنيمسقلالاثمأو
-١٠:١وك١(ناعنكضرأالخدنيذللانينثالاو،رصمنم
٣٢ناكوبرحلاىلإيعُدهنإفنوعدجشيجو.)٥هيو١٠
ءاكرشونوعدجلًاراصنأاونوكيلطقف٣٠٠هنمبختناف،ًافلأ
مهنمنوليلقبخُتناودوهيلالكيعُدو)٧ضق(هرصن
يعُدو.صّلخملاىلعهاياطخلَّـضفمهرثكأنألةايحلل
ةمأليجنإلاباورشبف)٤٥:٢٢شإ(ًاضيأصالخللممألا
مهنأاوتبثافمهنمنوليلقلاالإهلبقيملنآلاىلإو،ىرخأدعب
ءزجلاةصالخالهلكلثملاةصالخةيآلاهذهو.اوبخُتنا
ريغةسينكلاءاضعأرثكأنأاهبدصقلاسيلف.هنمريخألا
سانلالكانهنيوعدملابدصقلاف.نوؤارممهنأونيبختنم
.)٧:١٣،١٤تم(هللاةمعنمهرثكأضفرنيذلا

لٱَبَهَذٍذِئَنيِح«١٥
ْ

ُهوُداَطْصَيْيَكِلاوُرَواَشَتَوَنوُّيِسيِّـرَف
»ٍةَمِلَكِب

.خلا٢٠:٢٠ولوخلا١٢:١٣رم

راربأمهنأنورهاظتيسيساوجاولسرأوهوبقارف«اقوللاق
ول(»يلاولامكحىلإهوملسيىتحةملكبهوكسمييكل

امكحيسملانولأسيكلذلبقنويسيرفلاناكو.)٢٠:٢٠
اوراتخاوكلذدعباورواشتواودحتامهنكلو.مهنملكلقفتا
يفولوعقينأدبالهنأاونظ،اهيلعاوقفتاةنيعملئاسم
ىلإهيلعاهبنوكتشيةّلعاودجيل،اهنمةدحاوباوج
نأاوراتخاو.ةموكحلاىلعسانلاجيهمكيلاولاسطاليب
.هنمةدافتسالانوغتبيمهنأبنورهاظتيسانأةطساوبهولأسي

نأشلااذهيفيلاولاىلإعوسياوكشيلةلعاودجوولو
اوناكمهنأل،ءايرلالامعأعظفأنماهايإمهميدقتناكل
مهدوقييسايسحيسميفاوبغرو،نامورلاطلستنوضغبي
مهضفربابسألوأنمو.ينامورلارامعتسالارينحرطىلإ
.كلذىلعمهايإهتقفاوممدعوهحيسملاوهعوسينأ
تناكو.مهبولقيفهوبكترممهًابنذهيلعاودجينأاوبلطف
لعجيباوجىلإهوئجلينأهللئاسملانمهودعأامممهتياغ
.هبقاعيفيلاولاههركيوأهيلعموقيف،ههركيبعشلا

بغرو.خفوأكرشبمتيرويطلادايطصا:هوداطصي
وأبعشلابضغلهنوضرعيفحيسملادايطصانويسيرفلا
ةيسايس)١(لئاسمثالثبكلذاوعقوتو.يلاولابضغ
قلعتتةيملع)٣(.قالطلابقلعتتةيقالخأ)٢(.ةينيد
نوـيـســيـرــفـلاـاـهــمدــقىلوألـاـف.ـةــيــنـيدــلامــهـــبــتـكرـيـســـفــتـب
اهمدقةثلاثلاو،نويقودصلااهمدقةيناثلاو،نويسدوريهلاو
.نيبئاخمهعجرأومهلكحيسملامهبلغف.ةبتكلادحأ

هلٱَعَمْمُهَذيِمَالَتِهْيَلِإاوُلَسْرَأَف«١٦
ْ
اَي«:َنيِلِئاَقَنيِّـيِسُدُوريِ

لَعُم
ِّـ

لَعُتَوٌقِداَصَكَّـنَأُمَلْعَن،ُم
ِّـ

حلٱِبِهللاٱَقيِرَطُم
ْ

ِيلاَبُتَالَو،ِّـَق
»ِساَّـنلٱِهوُجُوَىلِإُرُظْنَتَالَكَّـنَأل،ٍدَحَأِب
٢٣:٧ول

ًءافخإمهولسرأدقو،مهنوملعيمهنيذلايأ:مهذيمالت
.هلهورمضأامل

اهتياغدوهيلانمةيسايسةقرفمه:نييسدوريهلا
نأنوغتبياوناكمهنأنونظملاو.ةيسدوريهلاةلئاعللراصتنالا
امك،ينامورلايلاولالدبميلشروأيفكلميةلئاعلاكلتدحأ
نامورللةبحملاطرفباورهاظتو.ريبكلاسدوريهمايأيفناك
نيبناكو.مهتياغىلعلوصحلاةيغبمهتعاطيفةبغرلاو
ىلعاوقفتاكلذعمو.ةديدشةوادعنييسيرفلاوءالؤه
رمألااوعفر،ةلأسميفاوفلتخامهنأاوعَّـداف،حيسملابرارضإلا
.مهنيبمكحيلهيلإ

.بلقلايفامفلاخيناسللابحدماذه:قحلاب..ملعت
البمهبيجيومهبحيسملارسينأقلمتلااذهنممهتياغو
دشأوهو،كالهلاىلإسانلاقلمتلاداقامًاريثكو.رذح
.نيقلمملارذحننأانيلعف.)٥٥:٢١زم(ديدهتلانمًارطخ

،قحلابملكتتنأىشختالكنأيأ:ٍدحأبِلابتالو
.ىوهالبكمكحفراكفألالقتسمكنأو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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ًءاضرإكداقتعافالخءيشبقطنتاليأ:هوجوىلإ
ملف،عادخلامهدصقناكنإو،قحاذهمهلوقف.نيعماسلل

نكيمل«هنأعممهراكفأملعيحيسملانأمهلابىلعرطخي
يفناكامملعهنأل،ناسنإلانعدحأدهشينأًاجاتحم
.)٢:٢٥وي(»ناسنإلا

ْمَأََرصْيَقِلٌةَيْزِجىَطْعُتْنَأُزوَُجيَأ؟ُّنُظَتاَذاَماَنَلْلُقَف«١٧
»؟َال

لكبقلنوعرفكنامورلانمروطاربمإلكلمسارصيق
رهتشايذلاسويرابيطٍذئمويروطاربمإلاناكو.رصمكولم
نودؤيدوهيلاناكو.)م٣٧-١٤ةنسكلم(ةءاندلاوةواسقلاب
اهرادقأبمهرارقإبسحمهلاومأىلإةبسنلابنامورللةيزجلا
ةطلسبمهميلستىلعليلدةيزجلامهتيدأتو.)٢:١ول(
ةيزجلامهتيدأتناكو.مهتيدوبعىلعةمالعو،مهيلعبناجألا
،نييسيرفلادنعاميسالومهدنعرومألاهركأنمنامورلل
اماهيفف.ىسومةعيرشيفزوجتالاهتيدأتنأاودقتعاو
نأكللحيال.ًاكلمكيلعلعجتكتوخإطسونم«:هصن

.)١٧:٦٥ثت(»كاخأوهسيلًايبنجأًالجركيلعلعجت
نمةيزجلاكلتنامورلاذخألةيدوهيلايفةريثكنتفتماقو
اوباجأللاؤسلااذهنويسيرفلالئسولف)٥:٣٧عأ(اهلهأ
.نامورللًءاضرإ»معن«اوباجألنويسدوريهلالئسولو.»ال«
بعشلاىلإنويسيرفلاهيلعاكشل»زوجي«حيسملالاقولف
عقوتملامهحيسمنوكينأليحتسيف،هتمألنئاخهنأاوتبثأو
البهيلعاوضقينأمهنكميف،مهنعنامورلارينعفريهنأ
هاكشل»زوجيال«لاقولو.بعشلانمضراعم
نتفلاجيهيٍصاعهنأةَّـجُحبيلاولاسطاليبىلإنويسدوريهلا
نوكتشياوأدتباف«كلذدعبمهضعببذكامك،رصيقىلع
ىطعتنأعنميو،ةمألادسفياذهاندجواننإ:نيلئاقهيلع
.)٢٣:٢ول(»رصيقلةيزجلا

ِمل«:َلاَقَوْمُهَثْبُخُعوُسَيَمِلَعَف«١٨
َ
اَييِنَنوُبِّـرَُجتاَذا

»؟َنوُؤاَرُم

كلذو،بولقلايفامملعيهنأباوجلااذهبحيسملارهظأ
ىلإرظننودب»نيئارم«مهاعدو.هللاابصتخمملع
اورهاظتمهنإف.كلذكاوناكمهنأل،كلذبقدصو،مههوجو
.ةملكبهوداطصينأمهتياغوقحلاةفرعميفنوبغريمهنأب

جلٱَةَلَماَعُمِينوُرَأ«١٩
ْ
»ًاراَنيِدُهَلاوُمَّـدَقَف.»ِةَيْزِ

٢٠:٢تم

الًةباجإمهلاؤسىلعمهباجأو،مهءايرحيسملافشك
ةوالعمهمَّـلعامك.هيلعنيمئاقلانيقيرفلاةلءاسملهضِّـرعت
ةيوامسلاةمكحلاومسرهظأو،ًاديفمًاميلعتكلذىلع
.يهلإلاملعلاو

.ةيزجهنودؤتيذلادوقنلافنصيأ:ةيزجلاةلماعم

ةيزجلاو(ةضفلانميناموردقنرانيدلا:ًارانيدهلاومدق
دقنوهولقاشفصنوألقاشلكيهللىدؤتتناكيتلا
.مهلاؤسلًاباوجمهيديأيفرانيدلاكلذدوجوناكو.)يدوهي
اذإ«هنأل،رصيقلمهعوضخاورهظأهلمهلامعتسابمهنإف
كلملاكلذنأباهناكسفرتعا،دالبيفكلمدوقنتجار
ناطلسباورقأنامورلادوقننييسيرفلالامعتسابف.»مهكلم
.هلةيزجلاةيدأتاوزاجأمهنأاونَّـيبو،مهيلعرصيق

َهلَلاَقَف«٢٠
ُ

ِمل«:ْم
َ

لٱَوُةَروُّصلٱِهِذٰهْن
ْ

»؟ُةَباَتِك

ًابوتكمورصيقسأرةروصرانيدلاىلعًاموسرمناك
.ةفيرشلاهباقلأضعبورصيقمساهلوح

َهلَلاَقَف.»ََرصْيَقِل«:ُهَلاوُلاَق«٢١
ُ

ََرصْيَقِلاَمًاذِإاوُطْعَأ«:ْم
»ِهللاِِهللااَمَوََرصْيَقِل

.٢:١٣،١٧طب١و١٣:٧ورو١٧:٢٥تم

وأبعشللهدضىوكشللًابابهباجيفحيسملاكرتيمل
ةيدأتزاوجبهولأسينألبقاومكحدقف،ينامورلامكاحلل
هنأبرارقإوهو،رصيقةلمُعنممهيديأيفامليلدب،ةيزجلا
تريح،مهتلأسمنممهأةلاسمىلعباجأكلذبو.مهكلم
وأهللاةنايخيبنجأكلملةيزجلاةيدأتلههنأيهو،مهراكفأ
مايقلاف.ةنايختسيلاهنأحيسملامالكنمرهظف؟ال
مايقلاةفلاخمةرورضهنممزليالةيسايسلاتابجاولاب
.هللاتابجاولاب

قَّـدص»رصيقلام«هلوق:رصيقلرصيقلامًاذإاوطعأ
نأىلعًءانبةيزجلاةيدأتك،ةيسايسلاتابجاولالكىلع
ةبجاوةعاطلانأو،هرمأبهيلإدرتاهنأو،رصيقنماهدوقن
سدقملاباتكلاو.بصانميفمهنيعينملكلورصيقل
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نمضةيرشبلاةعيرشلاوةيسايسلاةموكحللةعاطلابجوي
:٣وكو٨-٦:٥فأو٢٤-٧:٢١وك١و٧-١٣:١ور(اهدودح
نويحيسملامهكولملااياعرلضفأو.)١٧-٢:١٣طب١و٢٥-٢٢
ًاذإاوطعأ«هلوقوهحيسملاباوجنملوألاءزجلاو.قحلاب
ناطلسمهبولقيفاوضفرنيذلانييسيرفللهِّـجُو»رصيقلام
.مهيلعرصيق

ىلإههَّـجووحيسملاباوجنميناثلاءزجلااذه:هللاهللاامو
رطخيفاوناكفرصيقلعوضخلايفاوبغرنيذلانييسدوريهلا
يفنيفلتخمنوكتشملاناكدقل..هللامهتابجاواولمهينأ
هبعاقيإللًاتقؤمًاعماوعمتجاامنإو،مهنيباميفيأرلا
.ةملكبهدايطصاو

.ةينيدلاتابجاولالكىلع»هللاهللاام«هلوققدصيو
نأبجيف)١:٢٧كت(هللاةروصىلعناسنإلاسفنف
انيديأةمدخوانلاومأوانبولقمدقننأيأ،هلسفنلاىطعُت
ماكحعيطننأانيلعف.ةعاطلاوةبحملاوناميإلاحوربهل
.كلذبرمأهللانألضرألا

ءاطعإورصيقلرانيدلاءاطعإبجيهنأباوجلاةصالخو
يضرألامكاحللًانيمأناسنإلكنوكينأبجيو.هللاسفنلا
ضقانتتنأةرورضلابمزليالو.يوامسلامكاحللًانيمأو
نمرثكأهللاعاطينأبجواضقانتنإف.ْنيَمكاحلابلاطم
.)٥:٢٩عأ(سانلا

»اْوَضَمَوُهوُكَرَتَواوُبَّـجَعَتاوُعِمَساَّـمَلَف«٢٢

امهدحأنكمتيملو،نيقيرفلاباوجىفوتساهنأل:اوبجعت
هنكميالهنأنونظياوناكنأدعب،هدضىوكشلاهيجوتنم
ةرفونماوريحتف.هلهوفخأيذلاخفلانموجنينأ

.نيمحفملجخيفاوفرصناوهوكرتمث،هتمكح

يف«٢٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
َنوُلوُقَيَنيِذَّـلٱ،َنوُّيِقوُّدَصِهْيَلِإَءاَجِمْوَي

»ُهوُلَأَسَف،ٌةَماَيِقَسْيَل
.٢٣:٨عأوخلا٢٠:٢٧ولوخلا١٢:١٨رم

رثكأناكو)٣:٧تمعجار(ًالبقاوركذ:نويقودص
.)٥:١٧عأ(ةقرفلاهذهنمةنهكلاءاسؤر

دولخاوركنأمهنألدسجلاةمايقاوركنأ:ةمايقسيل
قبيملتوملادنعسفنلاتشالتنإف.)٢٣:٨عأ(سفنلا
.داسجألاةمايقلٍفانمسوفنلاةاشالمف.دسجلاةايحلباب
نهربو،مهداقتعايفةيلصألاةلالضلاىلإهباوجحيسملاهجوف
يفءايحأنولازيالملاعلااذهىتومنأةسدقملابتكلانم
باقعوراربألاباوثودسجلاةمايقوسفنلادولخف.رخآملاع
.لكلاتبثأاهدحأتبثأنمف.ًاعمطبترتدئاقعرارشألا

ةفسالفلاداقتعاناككلذيفنييقودصلاداقتعالثمو
.)١٧:١٨عأ(انيثأيفسلوبمهبطاخنيذلانييروقيبألا

لَعُماَي«٢٤
ِّـ

ٌدَالْوَأُهَلَسْيَلَوٌدَحَأَتاَمْنِإ:ىَسوُمَلاَق،ُم
»ِهيِخَألًالْسَنْمِقُيَوِهِتَأَرْمٱِبُهوُخَأْجَّـوَزَتَي
٢٥:٥ثت

ضارقنالًاعفدةعيرشلاهذهىسومَّـنس:ىسوملاق
البتامنإهتمأنيبهتبسنوناسنإلامساظفحلو،ةلئاعلا
)٢٥:٥،٦ثت(لسن

جوزتلسنالبدحأتاماذإناك:هيخألًالسنميقي
كلذربُتعاو،تيملامساباهنمدلولوأيَّـمسو،هتلمرأهوخأ
.٤صثوعاريفكلذلاثمو.هنباوهثراودلولا

ُلَّـوَألٱَجَّـوَزَتَو،ٍةَوْخِإُةَعْبَساَنَدْنِعَناَكَف٢٥«٢٨-٢٥
َكِلٰذَكَو٢٦.ِهيِخَألُهَتَأَرْمٱَكَرَتٌلْسَنُهَلْنُكَيَْملْذِإَو.َتاَمَو
لٱَرِخآَو٢٧.ِةَعْبَّـسلٱَىلِإُثِلاَّـثلٱَوِيناَّـثلٱ

ْ
ملٱِتَتاَمِّـلُك

ُةَأْرَْ
لٱيِفَف٢٨.ًاضْيَأ

ْ
ِملِةَماَيِق

َ
اََّـهنِإَف؟ًةَجْوَزُنوُكَتِةَعْبَّـسلٱَنِمْن

لِلْتَناَك
ْ

»؟!ِعيِمَج

اهنظ،عوقولاةديعبلاتانكمملانمةثداححيسمللاوركذ
رمأكاوضرفمهنإف.ةمايقلاناكمإلًايفانمًاضارتعانويقودصلا
اذهيفهيلعاوناكامىلعاوقباوماقنإىتوملانأهنمدبال
نأاوردقيملو.كانهنيجوزتمانهنوجوزتملانوكيف،ملاعلا
تقويفةعبسلةجوزةدحاوةأرمانوكتفيكاوروصتي
.ةليحتسماهوبسحمهنألةمايقلااوركنأف!دحاو

اهنأبحيسملامهبيجيالئلكلذاوركذ:لسنهلنكيمل
.هلتدلونملةجوزنوكت
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لٱَنوُفِرْعَتَالْذِإَنوُّلِضَت«:ُعوُسَيَباَجَأَف«٢٩
ْ

َالَوَبُتُك
»ِهللاٱَةَّـوُق
٢:٩وي

هتوحامبمهلهج)١(:نيببسىلإمهلالضحيسملابسن
،هللاةوقمهديدحت)٢(و،ةيهلإاهنأاوفرتعايتلاةينيدلامهبتك
اهعوجرواهتومدعبداسجألاءازجأعمجينأرداقريغهنأك
اوسندقل.اهييحيوةيناثاهمظنينأزجعيهنأكو،بارتلاىلإ
،ءيشالنمهداجيإنملهسأدوجوملاةينبديدجتنأ
لخلاباومَّـلسف

ْ
باتكلابةفرعملامدعف.ةمايقلااوركنأوق

.ةريثكتالالضببسامههللاةوقبناميإلامدعو،سدقملا

يفْمَُّـهنَأل«٣٠ لٱِ
ْ

ْلَب،َنوُجَّـوَزَتَيَالَوَنوُجِّـوَزُيَالِةَماَيِق
يفِهللاٱِةَكِئَالَمَكَنوُنوُكَي »ِءاَمَّـسلٱِ
٣:٢وي١

ةمايقلادعبسانلايأ:ةمايقلايفمهنأل

،مهريغءانبألتاجوزمهتانبنوطعياليأ:نوجوزيال
.مهئانبألتاجوزمهريغتانبنوذخأيالو

تاجوزمهريغتانبنوذخأياليأ:نوجوزتيالو
محفمباوجددعلااذهيفحيسملالوقو.مهسفنأل
جوزلانيبةقالعلانأهتصالخو،نييقودصلاضارتعال
تومالف،ءامسلايفنوكتالفايندلاهذهبةصتخمةجوزلاو
،٣٠:٣٥ول(ةدالولاىلإةجاحالو)٢١:٤ؤر(ءامسلايف
نوكتنمل«وهونييقودصلالاؤسنويسيرفلالئُسولف.)٣٦
لاقحيسملانكلو»لوألليه«اوباجأل»؟ةعبسلانمةأرملا
.مهنمدحألتسيلاهنإ

يذلارمألا،ةكئالمدوجوبحيسملاحرص:ةكئالمك
ةمايقلادعبنونوكينينمؤملانإلاقو،نويقودصلاهركنأ
يوذمهنوكلكلذيفضقانتالف.رومألاضعبيفةكئالملاك
،جاوزلامدعو،دولخلايفةكئالملانوهبشيمهو.داسجأ
وأعجولاوأشطعلاوأعوجلانمعونلةضرعاوسيلمهنأو
لبقتالةيحورلامهداسجأنأو،ةيدسجلاتاوهشلاوأمونلا
النيذلانإلوقلااذهنممهفننأمزليالهنأامك.داسفلا
.نوجوزتينيذلانملضفأوسدقأمهنوجوزتي

فرعنيذلانأينعيالءامسلايفجاوزلاحيسملايفنو
الو،ءامسلايفمهضعبنوفرعيالضرألاىلعًاضعبمهضعب

نأالو،كانهءاقدصأنونوكيالانهءاقدصألانأينعي
دسجلانإلاقامنإ.كانهاذهنوسنيانهنيجوزتملا
عرزُي«هنأل،يناويحلادسجلاتاوهشنمولخييناحورلا

مزليو)١٥:٤٤وك١(»ًايناحورًامسجماقُيوًايناويحًامسج
يفنيلماكنوموقيمهنأةكئالملابنيحلاصلاحيسملاهيبشتنم
.ةداعسلاوةسادقلا

اَمْمُتْأَرَقاَمَفَأ،ِتاَوْمَألٱِةَماَيِقِةَهِجْنِماَّـمَأَو٣١«٣١،٣٢
ُهٰلِإَوَقاَحْسِإُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإاَنَأ٣٢:ِهللاٱِلَبِقْنِمْمُكَلَليِق
»؟ٍءاَيْحَأُهٰلِإْلَبٍتاَوْمَأَهٰلِإُهللاٱَسْيَل.َبوُقْعَي

بعو٧:٣٣عأو٢٠:٣٧ولو١٢:٢٦رمو٣:٦،١٦رخ
١١:١٦.

ىسومبتكيفامبنيددعلانيذهيفحيسملانهرب
ملاعيفءايحأملاعلااذهيفاوتامنيذلانأ)٣:٦،١٥رخ(
.نوموقيوداسجألاىلإاوعجرينأنوعيطتسيكلذلو،رخآ
نييقودصلانأل،ىسومبتكنمناهربلاداريإىلعرصتقاو
ميدقلادهعلايفنأولو.صاخعونبهللامالكاهوربتعا
شإو١٦:١٠،١١زمو١٩:٢٥،٢٦يأاهنم(ىرخأنيهارب

.)١٢:٢ادو٣٧زحو٢٦:١٩

،بيروحيفةبهتلملاةقيلعلانمناكىسوملهللالوقو
٢٢٤ـبقحساتومدعبو،ةنس٣٢٩ـبميهاربإتومدعب

لوقلاكلذيفدكأو.ةنس١٩٨ـببوقعيتومدعبو،ةنس
،اذهلوقينأَّـحصاماوشالتمهنأولو.مهلًاهلإلزيملهنإ
ةيحءابآلاكئلوأسوفنتناكًاذإف.مدعهلإسيلهللانإف
روبقلايفتناكمهداسجأنأعمكلذلاقهنأل،هللادنع
.ةدملاكلتةليط

هلإلبتاومأهلإوهسيل«ىتمهلاقامىلعاقولدازو
حيسملادروأو)٢٠:٣٨ول(»ءايحأهدنععيمجلانأل،ءايحأ
،سفنلادولخىلعناهربلانماهيفاملنييقودصللةيآلاكلت
ناهربنماهيفاملىسوماهببطاخفهللاامأو.هوركنأمهنأل
قاحسإوميهاربإعمهعطقيذلادهعلاركذيلازيالهنأ
.صاخلاهبعشمهلسنلعجينأببوقعيو

تنكامكنآلامههلإينإيأ:بوقعيو..ميهاربإهلإانأ
»مههلإانأ«لبمههلإتنكلقيملف.ضرألاىلعمهومههلإ
هدهعظفاحومهتداعسردصموهو،مهتايحميديهنأيأ
.مهل
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كئلوأءامسأدرجمهلإسيلهنأيأ:تاومأهلإهللاسيل
بارتدرجمهلإسيلوهو.مهصاخشأهلإوهلب،ءابآلا
.ةيححاورأهلإلب،دامرو

دنعءايحأمهضرألالهأدنعىتوملا:ءايحإهلإلب
تابسيفىتوملاحاورأنإنيلئاقلاداقتعافلاخياذهو.هللا
امداريإبنييقودصلاىلعهدريفىفتكا.ةمايقلاىلإىقبت
مهراكنإنعجتنةمايقلامهراكنإنأل،سفنلادولختبثُي
.دولخلاكلذ

جلٱَعِمَساَّـمَلَف«٣٣
ْ

»ِهِميِلْعَتْنِماوُِتُهبُعوُُم
٧:٢٨تم

ناكو،نييقودصلاىوسهبنوطيحملامه:عومجلا
دوهيلانيبنيليلقنويقودصلاناكو.نييسيرفلانممهرثكأ
.نييقودصاوناكةنهكلارثكأنكل.نييسيرفلاىلإةبسنلاب

ىلعحيسملاةنهربلبةمايقلاةديقعمهشهدتمل:اوتهب
اوتُهبو.ةمايقلاىلعليلداهنأمهلابىلعرطخيملةيآباهتحص
قئاقحهميلعتونييقودصلاةطسفسلاطبإىلعهتردقنم
يفاوعمسينأاوداتعادقاوناكعومجلانأل،ةميظعةيحور
رومأيفنييسيرفلاونييقودصلانيبلادجلالكيهلا

.ةيحطس

لٱاَّـمَأ«٣٤
ْ

َنيِّـيِقوُّدَّـصلٱَمَكْبَأُهَّـنَأاوُعِمَساَّـمَلَفَنوُّيِسيِّـرَف
»ًاعَماوُعَمَتْجٱ

خلا١٢:٢٨رم

عوسياومكبينأنويقودصلاعقوت:نييقودصلامكبأ
ةءولمملاهتبوجأبمهمكبأعوسينأةجيتنلااوأرف،مهتاضارتعاب

.اوعنتقيملاومكبُأمهنأعمنكلو.ةعطاقلاهتلدأبو،ةمكح

نأمهعامتجاةياغتناكو،نويسيرفلايأ:اوعمتجا
بلغحيسملانأبمهرورسف.ًاديدجًاخفهلاوزهجي
.مهاضرهبسكتملنييقودصلا

»ُهَبِّـرَجُيِل،ٌِّيسوُماَنَوُهَو،ْمُهْنِمٌدِحاَوُهَلَأَسَو«٣٥
١٠:٢٥ول

نويسيرفمهو،ةبتكلانمةقرفنويسومانلاناك:يسومان
،ىسومسومانةسارديفاوصصختمهلعلو.)١٢:٢٨رم(
سوماننمهلكباتكلانوسردياوناكةبتكلايقابنأولو
.ءايبنأو

اوذختانييسيرفلانأسقرمهركذاممرهظي:هبرجيل
ملهنأو،حيسملاىلعةريرشلامهدصاقملةلآيسومانلااذه
باوجنأًاضيأكلذنمرهظيو.دصاقملاكلتيفمهكراشي
-١٢:٣٢رم(هميلعتةدوجبهعنقأوًاريثكًاريثأتهيفرثأحيسملا

بواجينأيهنويسيرفلااهدصقيتلاةبرجتلاو.)٣٤
هباوجءاجنإ،هايإنيعماسلامارتحاللقيامبحيسملا

.ةيرخسلاريثيًافيعضنوكينإوأمهداقتعافالخ

لَعُماَي«٣٦
ِّـ

لٱَيِهٍةَّـيِصَوُةَّـيَأ،ُم
ْ

يفىَمْظُع »؟سوُماَّـنلٱِ

ىلعاومسقناو،نييسيرفلادنعلئاسملامهأنماذهناك
ةيصويهاياصولامظعأنإمهضعبلاقف،ًابازحأةباجإلا
لاقو،تاريهطتلاولسغلاةيصواهنإضعبلالاقو،ناتخلا
.)١٥:٣٨دع(بايثلابادهأبةقلعتملاةيصولااهنإنورخآ
.مهألايهرشعلااياصولاعبارنإمهريغلاقو

ٰهلِإَّـبَّـرلٱُّبُِحت«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٣٧
َ

لَقِّـلُكْنِمَك
ْ

،َكِب
»َكِرْكِفِّـلُكْنِمَو،َكِسْفَنِّـلُكْنِمَو
١٠:٢٧ولو٣٠:٦و١٠:١٢و٦:٥ثت

كيلإهتبسنف.كظفاحوكقلاخدحاولاهلإلايأ:كهلإ
كلتقحتسيهنأةقالعلاكلتنيبتو،هبحتنأكيلعبجوت
وهو،قحدحاوهللانأىلإةراشإ»كهلإ«هلوقيفو.ةبحملا
نمءانيسلبجيفناكدهعنمامكنيبامببسب»كهلإ«
.هلًابعشليئارسإونبنوكينأوليئارسإينبلًاهلإنوكيهنأ
ديزياذهو.هنبامدبٍةحلاصمُهلإيحيسمللةبسنلابهللاو
.يدوهيللناكامىلع

عمجينأركفلاوسفنلاوبلقلاركذبحيسملادصقلعلو
.هتمدخلاهلكفقوُتف،هللاةبحمىلعناسنإلاىوقلك

فطاوعردصمسدقملاباتكلايفبلقلابداري:كبلق
لكنمبرلابحت«هلوقنممزليو.هتالاعفناوأناسنإلا
ةعاطلاوةرهاظلاةدابعلادرجمبيفكيالهنأ»كبلق
هلانتبحمقوفتنأو،ةيبلقلاةبحملابلطيهنكل،ةيجراخلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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هلجألءيشلككرتننأنيدعتسمنوكننأو،هريغلانتبحم
.)٣:١٤رإو٢٣:٢٦مأ(

نمهللاةبحمف،ناسنإلاةايحردصمسفنلا:كسفن
هريمضىتحناسنإلاةعيبطلكيفرثؤتسفنلالك
نإو،برللشيعيناسنإلاشاعنإهنأيضتقتف.هتئيشمو
وي١و١:٢١يفو٥:١٤وك١و١٤:١٥،٢٣وي(هبتوميتام
.)٤:١٦و٢

ةبحمف،ةيلقعلاناسنإلاىوقانهركفلابدصقلا:كركف
انثحابموانسورديفلخدتنأيضتقتركفلالكنمهللا
لكهنمملعتننألنيدعتسمنوكننأو،ةيدسجلاانلامعأو

ماكحألكىلعةحيرصلاهباتكميلاعتلضفننأو،ءيش
بجيف.)١٠:٥وك٢و١٢:٥مأو١١٩:١٥،٩٧زم(انلوقع
لكىلعةيماس)٣(ةيوق)٢(ةصلاخ)١(هللاانتبحمنوكتنأ
.٦:٤،٥ثتةينثتلانمةيآلاهذهحيسملاسبتقاو.ةبحم
.ةبحملاوهدحاورمأبلمكتاهلكةعيرشلانأمَّـلعكلذبو
ًاعوطسانلاوهللاانتابجاولكليمكتىلعانلمحتيهو
بجيو.همدقينأناسنإلانكمياملضفأيهو.ًارايتخاو
.تانئاكلالضفألاهميدقت

،هتدحووهدوجوبانداقتعابيفتكيالهللانأملعتنو
انميدقتو،هتدابعمويانظفحو،هناطلسقحبانفارتعاو
،ةيبلقلاةبحملاانمهيضريامرهوجف.حئابذلاونيبارقلا
وأباقعلانمانفوخىلعال،هلةلوبقملاانتعاطىنبُتاهيلعو
.باوثلايفانعمط

لٱَيِهِهِذٰه«٣٨
ْ

لٱَوَىلوُألٱُةَّـيِصَو
ْ

»ىَمْظُع

اهلومشواهتيمهأيفاهاوساملكىلعةمدقملايأ:ىلوألا
.اهماودو

رئاسظفحياهظفحييذلانألىمظعلايه:ىمظعلا
نوكتنأقحتسيفمظعألاولوألاوههللاو.ةيهلإلااياصولا

ىلعٍفاكٍفاشباوجاذهو.»ىمظعلاوىلوألا«هلانتبحم
.يسومانلالاؤس

»َكِسْفَنَكَكَبيِرَقُّبُِحت:اَهُلْثِمُةَيِناَّـثلٱَ«٣٩
:١٣ورو١٠:٢٧ولو٢٢:٣١رمو١٩:١٩تمو١٩:٢٨ال
٢:٨عيو٥:١٤لغو٩

نكل،ةيناثلاةيصولانعيسومانلاُهلأسيمل:ةيناثلاو
.اهلكةعيرشلاهملعيلةصرفلازهتناعوسي

نأو،هللاوهودحاونيتيصولاردصمنأيف:اهلثم
،ىلوألانودبموقتالةيناثلاو.ةبحملاوهودحاوامهساسأ
هللاانببحأنإالإةبحملاقحاناخأبحننأنكميالهنأل
صالخإلايفىلوألالثميهو.)٤:٢٠،٢١وي١(ًالوأ
.ملاعللةعفنملاو

ملو)١٩:١٨ال(نييواللارفسنمسبتقماذه:كسفنك
ٌمَّـلسمرمأاذهنألانسفنأبحننأسدقملاباتكلاانرمأي
نألًامثإسيلسفنلاةبحمنأددعلااذهنمرهظيو.هب
اذإًامثإنوكتاهنكلو،بيرقللانتبحمسايقاهلعجحيسملا
.سانللوهللاانتابجاولامهإىلإانتداق

هب«٤٠ لٱِْنيَتاَِ
ْ

»ُءاَيِبْنَألٱَوُهُّلُكُسوُماَّـنلٱُقَّـلَعَتَيِْنيَتَّـيِصَو
١:٥يت١و٧:١٢تم

رهوجلكىلعنالمتشتنيتيصولانيتاهنأيأ
ىلعدازُينأقحيو.ميدقلادهعلاامهوءايبنألاوسومانلا
دهعلايأ،لسرلاوحيسملاميلعتىلعنالمتشتامهنأكلذ
يهسانلاوهللاةبحملانأل،ميدقلادهعلاىلإةفاضإلابديدجلا

لمكيلءاجهنإحيسملالاقدقو.هلكنيدلاةصالخ
ةيفيكانهَّـنيبو)٩:١٧تم(هسفنبءايبنألاوسومانلا
اذهو،نامزلاةياهنىلإهذيمالتةطساوبًاضيأامهايإهليمكت
هلوقو.)١٣:١٠ور(»سومانلاليمكتيهةبحملا«هلوققفو
حلاصريمضورهاطبلقنمةبحملايهفةيصولاةياغامأو«
.)١:٥يت١(»ءايرالبناميإو

اياصولانمعبرأموقتيأ:قلعتينيتيصولانيتاهب
.ةيناثلاظفحباهنمتسو،ىلوألاظفحبرشعلا

لوقنمعنتقايسومانلانأسقرمهركذامممهفنو
ىلإىتأامدنعهيلعتناكامعهراكفأتريغتو،حيسملا
رم(هيلعينثيعجرف)٣٤ععجار(هبرجيلىتأهنأل،حيسملا

سيلهنإلاقف،كردأيسومانلانأحيسملاىأرو.)١٢:٣٢
اذهزواجهنأىلعانلليلدالو.هللاتوكلمنعًاديعب
هكرديهلوخدنودتوكلملانمهبرقبيفتكييذلاف،دحلا
.ءامسلاباببوهوكالهلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا

٢٤١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



»كلذدعبدحأرسجيمل«هنأًاضيأسقرمهلاقامممهفنو
اوغلبيلروزدوهشونئاخلااذوهياومدختسانييسيرفلانأ
هنأل،انلٌريخنييسيرفلارشنمجتنو.حيسملانممهمارم
.ةديفملاحيسملاةبوجأىلعانلصحاممهتاضارتعاالول

لٱَناَكاَميِفَو«٤١
ْ

َهلَأَسَنيِعِمَتُْجمَنوُّيِسيِّـرَف
ُ

»ُعوُسَيْم
خلا٢٠:٤١ولوخلا١٢:٣٥رم

مهلعلو.٣٤عيفركُذيذلاسفنوهعامتجالااذه
.هيلعهبنوكتشيامبقطنينأنوعقوتيهبنيطيحماوناك

رهظيلمهلأسدقو.مهمحفأفهولأسنأدعب:مهلأس
تافصلابمهتفرعممدعو،مهبتكلنييسيرفلالهجبعشلل
نورسفيفيكهذيمالتمّلعيلو،رظتنملاحيسمللةزيمملا
.هناطلسوهتوهالتبثُيلو،هبةقلعتملاتاوبنلا

يفَنوُّنُظَتاَذاَم«٤٢ ملٱِ
ُنْبٱ«:ُهَلاوُلاَق»؟َوُهْنَمُنْبٱِ؟حيِسَْ

»َدُواَد

.هتقيقحوهصخشيفيأ:حيسملايف

هللانباهنأنيبينألاؤسلااذهنمهتياغ:وهنمنبا
.نيتعيبطوذدحاوصخشهنأيأ،ناسنإلانباو

رهتشاحيسملانأل،فقوتالبكلذبهوباجأ:دوادنبا
َّـلعلأ«اولاقهتازجعماوأراملمهنأليلدبمسالااذهبمهدنع
ةيقينيفلاةأرملانأو)١٢:٢٣تم(»؟دوادنباوهاذه

:٢٠تم(»دوادنباايديسايينمحرا«ةلئاقهيلإتخرص
نيلئاقاوخرصميلشروأهلوخدباولفتحانيذلانأو)٣٠
تم(لكيهلايفدالوألاخارصناكاذكو»دوادنبالانصوأ«
١:٣٢ول(قحلاضعبهنكلوقحباوجلاكلذف)٢١:٩،١٥
مدعىلإنيتفتلمريغهبنويسيرفلاىفتكاف.)١:٣،٤ورو
.حيسملابةقلعتملاتاوبنلالكةقفاوملهتيافك

يذلاباجحللةيهلإلاحيسملاةعيبطدوهيلارثكألهجو
مهلعجباجحوهو،قحلاروننيبومهبولقنيبلصفيناك
ردنكسإوأشروكلثمًاينمزًاكلمحيسملانوكينأنوعقوتي
ددجيودواديسركىلعسلجي،رصيقسويلويوأريبكلا
نوكينأمهدنعمزليملكلذىلعف.ةيدوهيلاةكلمملاةمظع
.ةيهلإلاةدعاسملاوةيرشبلاةعيبطلاىوسهل

َهلَلاَق٤٣«٤٣،٤٤
ُ

ًاّبَرِحوُّرلٱِبُدُواَدُهوُعْدَيَفْيَكَف«:ْم
َعَضَأىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق٤٤:ًالِئاَق
»؟َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأ

،١٠:١٢و١:١٣بعو١٥:٢٥وك١و٢:٣٤عأو١١٠:١زم
١٣.

بتكدوادنإ)١(:رومأةثالثنيددعلانيذهنمنيبتي
.يحولابهبتكهنأ)٢(.١١٠رومزملاوهو،هنمسبتقملارومزملا
.رظتنملاحيسملابهلسننميداعكلمبئبنيملهنأ)٣(

رومزمةصاخانهدوصقملاو.رومزملايفيأ:دوادهوعدي
كلذديؤيو.حيسملابءابنإهنأاودقتعامهلكدوهيلانأل١١٠
:٥و١:١٣بعو١٥:٢٥وك١و٢:٣٤عأرظنا(ةريثكتايآ
.)١٠:١٣و٧:١٧و٦

اذهو.موصعموهفسدقلاحورلايحوبيأ:حورلاب
ميدقلادهعلانأتبثُتحيسمللةريثكلاوقأنمدحاولوق
.هللايحونم

،هنممظعأحيسملانأبفارتعاًابرحيسملادوادةوعد:ًابر
حيسملاناكولف.ىلعألاىلإىندألانملاقياماذهنأل
قيليفيكفدوادنودناكلدوادلسننمناسنإدرجم
نأهللاالإهلًابرفرعيمليذلاردتقملاميظعلاكلملادوادب
وعدينأميهاربإبنسحيلهف.هبرهلسننمًادحاووعدي
قاحسإوعدينأميهاربإبنسحيلهف.ُهبرهلسننمًادحاو
نبالامركينألاحملانمف؟هلًابرهديفحبوقعيوأهنبا
.هيبألًابريرشبلا

وهو،ثولاثلايفلوألامونقألاوهو،بآلايأ:برلا
.ملكتملا

بطاخيالهللانأل،ةرورضحيسملاوهبرلااذه:يبرل
يبريف)ي(ءايلاو.ًايضرأًاكلمبرلااذههببطاخامب
.دوادلةعجار

:٢لم١(مظعألاماركإلاناكمنيميلابداري:ينيمينع
كلملانيمينعسولجلاو.)٢:٢١تمو٢٠:٢٥مص١و١٩
.يكلملاناطلسلاودجملايفكارتشالاىلعليلد

،ًاميدقكولملاةداعىلعينبمزاجماذه:ًائطومكءادعأ
ىلعةلالدمهارسأباقرىلعمهمادقأنوعضياوناكدقف
١٥:٢٥وك١و٢٢:٤١مص٢و١٠:٢٤شي(رصنلالامك

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويناثلاحاحصألا
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مويلايفحيسملاهلعفيامبةوبنلاهذهمتتو)١٠:١٣بعو
.ريخألا

»؟ُهَنْبٱُنوُكَيَفْيَكَف،ًاّبَرُهوُعْدَيُدُواَدَناَكْنِإَف«٤٥

:١ةيموريفدروهنكلو،لاؤسلااذهلباوجانهدريمل
،هتوسانيفدوادنباوهف،هلإوناسنإحيسملانأوهو٣،٤
ناكامكدوادنمزيفناكهلإهنألو.هتوهاليفدوادبرو
ءاج،هنباناكناسنإهنألو.هكلمودوادبر،لزألاذنم
اوعداامكباوجلااذهاولهجنويسيرفلاناكنإو.هلسننم
نألو،اهولفاغتوأتاوبنلااولهجمهنألاوبنذأمهف،مهتوكسب
وي(ناسنإلانباوهللانباهنأهميلعتبًاقباسمهلنلعأحيسملا

:١٩وي(سطاليبىلإهيلعهباوكتشااماذهو.)٣٨-١٠:٢٤
لدي»؟هللانباحيسملاتنأله«حيسملاافايقلاؤسو)٧
.)٢٦:٦٣تم(باوجلاكلذلهجيملهنأىلع

حيسملاةمكحىلعةريثكةلدأحاحصألااذهيفو
نمءيشيفعقيملو،ةقداصلاهميلاعتحضوأهنأل،ةيماسلا
لكيفنوعرابلانوريثكلاهؤادعأهلاهافخأيتلاخاخفلا
مهلجخأهنإفكلذىلعةوالعو.لايتحالاوركملاعاونأ
.مهمكبأو

لٱَكِلٰذْنِمَو.ٍةَمِلَكِبُهَبِيُجيْنَأٌدَحَأْعِطَتْسَيْمَلَف«٤٦
ْ
ِمْوَي

»ةَّـتَبُهَلَأْسَيْنَأٌدَحَأُْرسَْجيَْمل
.٢٠:٤٠و١٤:٦ولو١٢:٣٤رم

اونهربيالئلاوديريملمهنألاوعيطتسيمل:عطتسيملف
.لالضىلعمهنأمهمالكب

.هيلعهبيكتشيامبهعقوينأدصق:ًةتبهلأسي
.مهلهتبقاعءوسمهرابتخالكلذاولزتعاو

نورشعلاوثلاثلاحاحصألا

املو.ةماعلاةينلعلاحيسملابطُخرخآحاحصألااذهيف
ىلعكلذدعبرصتقاولكيهلانمجرخباطخلانمغرف
عومجمالدحاوباطخحاحصألااذهلكو.هذيمالتميلعت
٤٥-١١:٤٣ولرظنا(ًالبقهلاقامضعبهيفررك،ةفلتخملاوقأ
بعشلاراذنإيهباطخلااذهةصالخو.)٣٦-١٣:٣٣و

تجتناهنكلوةمارصهيفمعن.نيينيدلاهيملعمنمهريذحتو
نممنغلاريذحتتناكهتياغنأل،هتقفشوهتبحمنع
.بائذلا

جلٱُعوُسَيَبَطاَخٍذِئَنيِح«١
ْ

»ُهَذيِمَالَتَوَعوُُم

.نيضرتعملاهيفمكبأيذلاتقولايفيأ:ٍذئنيح

هنمنيبيرقاوناكذيمالتلانأحجرألا:هذيمالتوعومجلا
.مهبنيطيحماوناكعومجلانأو

لٱَسَلَجىَسوُمِّـِيسْرُكَىلَع«:ًالِئاَق«٢
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ

»َنوُّيِسيِّـرَف
.٢٠:٤٦ولو١٢:٣٨رمو٢:٧لمو٨:٤،٨حن

ليئارسإينبلًايضاقوًاعِّـرشمىسومناك:ىسومَّـيسرك
،هورسفموسومانلاوملعمكلذيفهفلخدقو)١٨:١٣رخ(
.هيسركىلعسولجمهنأاوبسُحف

نأرصعلاكلذيفنيملعملاتاداعنمناك:سلج
.ميلعتلاتقواوسلجي

ةقرفنمةبتكلارثكأناك:نويسيرفلاوةبتكلا
حيسملاناكامًاريثكو.ًاعمحيسملامهتكبكلذلو،نييسيرفلا

مهنأبمهعنقينأدهتجيو،هريشبتنمزيفةبتكلاثداحي
نمالوهميلعتنمًائيشاوديفتسيملمهنكلو.ةمثأونولاض
.مهنمهذيمالترذحيذخأف،هتايآمهتدهاشم

َحتْنَأْمُكَلاوُلاَقاَمُّلُكَف«٣
ْ
،ُهوُلَعْفٱَوُهوُظَفْحٱَفُهوُظَف

»َنوُلَعْفَيَالَوَنوُلوُقَيْمَُّـهنَأل،اوُلَمْعَتَالْمِِهلاَمْعَأَبَسَحْنِكٰلَو
.خلا٢:١٩ور

مهرذحو،طقفىسومةعيرشقفووهامم:اولاقاملكف
ةبتكلاناكو.)٦-١٥:١تم(مهديلاقتعاتبانمًاقباس
ةطلسمهلتناكف،ريبكلاسلجملاءاضعأنويسيرفلاو
ماركإلامهومركينأهذيمالتعوسيرمأاذهلو.ةيسايس
اليتلاةيسايسلارومألايفمهوعيطيو،مهتفيظوبقئاللا

نأبجوف،ًاضيأنيدلاءاسؤراوناكو.هللاةعيرشفلاخت
اوناكولو،ةيهلإلاةعيرشلانمهبنورمأياملكيفاوعاطي
.ًارارشأ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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مهلامعأةفلاخمتركذ:اولمعتالمهلامعأبسح
سدقتالفئاظولاسدقأف.٢٤-٢:١٨ةيموريفمهميلعتل
نإنيدلايملعمةريسمركننأأطخلانمف.اهباحصأ
هلايف.ناكمونامزلكيفعاشأطخلااذهو.ةريرشتناك
انتنايدامنأك،نيلاعفريغنيلاوقنوكننأمراصخيبوتنم
ىلعاذهقبطنيامرثكأو.بلقلايفالطقفناسللابيه
!نيرخآلااورذحينألبقهمادخرذحيلف.نيدلالاجر

حلٱَةَِرسَعًةَليِقَثًالاَْمحَأَنوُمِزَْحيْمَُّـهنِإَف«٤
ْ

اََهنوُعَضَيَوِلَْم
»ْمِهِعِبْصِإِباَهوُكِّـرَُحيْنَأَنوُديِرُيَالْمُهَو،ِساَّـنلٱِفاَتْكَأَىلَع

ةعيرشلاظفحببعشلانويسيرفلارمأ:ةليقثًالامحأ
امكًاليقثًارينكلذناكف،ءانتعالكبةيسقطلاةيوسوملا
ريثكببعشلااوفلكو.)١٦:١٠عأ(لوسرلاسرطبدهش
مهلَّـمحامبدوهيلاناكف،تاقفنلاوبعتلاوتقولالذبنم
.اهتقاطقوفًالاقثأتلِّـُمحٍباودكنويسيرفلا

يفبعشلااوكراشينأاوبأمهنإف:اهوكرحينأنوديريال
ءيشةسراممبمهسفنأاوفلكيملو.لكيهلاتاقفننمءيش
مهتفلكولوةيبلقمهتدابعنكتملو،هللااوضريلسوقطلانم
.عبصإلاةكرحك،ليلقلا

،ُساَّـنلٱُمُهَرُظْنَتْيَكِلاََهنوُلَمْعَيْمِِهلاَمْعَأَّـلُكَو«٥
هباَيِثَباَدْهَأَنوُمِّـظَعُيَوْمُهَبِئاَصَعَنوُضِّـرَعُيَف »ِْمِ
٢:١٢و٦:٨ثتو١٥:٣٨،٣٩ددعو٦:١،٢،٥،١٦تم
.٣:٣مأو

.ةينيدلالامعألايأ:مهلامعألكو

نيثرتكمريغ،ىوقتلابمهنوحدميف:سانلامهرظنتيكل
نيدلارومألكنمديحولادصقلاوهيذلاهللاىضرب
)٦:٥تم(

يفىسوممفبهبعشلهللالاق:مهبئاصعنوضرعيف
نيبةباصعوكديىلعةمالعنوكيف«سومانلانأش
ىلعةمالعاهطبرا«هتاملكيفلاقو)١٣:١٦رخ(»كينيع
مأو١١١:١٨و٦:٨ثت(»كينيعنيببئاصعنكتلوكدي
اوذخأو،ةقيقحزاجملااذهدوهيلاذختاف.)٦:٢١و٣:١،٣
ةيناثلاو)١٠-١٣:١جورخنم(ىلوألاةعيرشلانملمجعبرأ
نمةعبارلاو٩-٥:٤ةينثتنمةثلاثلاو١٦-١٣:١١جورخنم

اهوطبرًازارحأاهولعجوٍقرىلعاهوبتكو.٢١-١١:١٣ةينثت
رخآو،بلقلاىلإبرقأنوكيلىرسيلامهيديأدضعىلع
.دلجلانمطبربنينيعلانيبةهبجلاىلع

ةثلاثلانسغلبىتمكلذبًافلكميدوهيلكناكو
امأو.طقفةدابعلاتقوكلذنوتأياوناكو.ةرشع
يفىتحناكملكيفًامئاداهنوسبلياوناكفنويسيرفلا
ىوقتلاةدايزبرهاظتللمهريغنمرثكأاهنوضرعيو،قاوسألا
يبسدعبالإكلذدوهيلاتأيملو.سومانلايفةريغلاو
.لباب

بدهىلعاولعجينأدوهيلاهللارمأ:مهبايثبادهأ
)٢٢:١٢ثتو٤١-١٥:٣٧دع(ةينوجنامسأةباصعليذلا
دقعييذلاطيخلاكاهيلإنورظنيامدنعهللااياصواوركذتيل
ىلإدوهيلابسنو.هطبرببسهطبرنمركذيلعبصإلاىلع
ةباصملاةأرملاتسملكلذلف،ةصاخةسادقةباصعلاكلت
٨:٤٤ولو٩:٢٠تم(حيسملابوثنماهلثممدلافزنب
طويخلاددعنوكينأةبتكلارمأو.)١٤:٣٦تمًاضيأرظنا
ىلع،ةعيرشلارماوأددعقفو٦١٣بدهلايفةينوجنامسألا
مهريغنمرثكأمهبايثبادهأنويسيرفلاربكو.اونظام
.ةعيرشلاقئاقدظفحيفمهداهتجاةدايزىلعةلالد

ملٱَنوُِّبُحيَو«٦
يفَلَّـوَألٱَأَكَّـتُْ لٱِ

ْ
ملٱَوِ،مِئَالَو

يفَىلوُألٱَسِلاَجَْ ِ
ملٱ
»ِعِماَجَْ

دوهيلادنعمئالولادئاومنمةدئاملاتناك:لوألاأكتملا
ناتنثالااهنمةدحاويفرطىلع.عطقثالثنمةفلؤم
دحأعزنًاعبرمهبشتف.يدومععضوىلعنايرخألا
اوناكو.ماعطلايعزوملًالخدمعبارلانوكيف.هعالضأ
اهيلعئكتيةرسأاهنمةجراخلابناوجلاةثالثلوحنوعضي
،ةدئاملاىلإةهجتمىرسيلامهفكأىلعمهسوؤروةلكَألا
يفةميلولابحاصأكتمناكف.ءارولاىلإةجرفنممهلجرأو
فرشلالحميألوألاأكتملاو،ةدئاملالخدملباقمردصلا
.ءايربكللهيفنويسيرفلابغرف.هنيمينع

يدوهيعمجملكردصيفناك:ىلوألاسلاجملا
.ةاروتلاهيلعأرقتربنمو،ةعيرشلاقوقرهيفظفحتقودنص
هاجتعماجملاخويشاهيلعسلجيسلاجمربنملاكلذبرقو
ىلعًاربكتهيلعسولجلايفنويسيرفلابغرف،بعشلا
سيلاهيلعسولجلادرجمفالإو،اوأطخأكلذبو.مهريغ
.ةيطخ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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يفِتاَّـيِحَّـتلٱَو«٧ يِدِّـيَس:ُساَّـنلٱُمُهَوُعْدَيْنَأَو،ِقاَوْسَألٱِ
»يِدِّـيَس

تايحتلابنويسيرفلاِفتكيمل:قاوسألايفتايحتلا
مهييحينأاوبحألب،عيمجلاباهلامعتساقيلييتلاةيداعلا
.مهريغنمسدقأمهنأىوعدبتايحتلامظعأبسانلا
نأيفًاعمط،سانلارثكيثيحقاوسألاىلإنوبهذياوناكف
.كانهتايحتلااولاني

يفاهانعموةينانويلايف»يبر«ةمجرتاذه:يديسيديس
دنعناكو.ينيدلاملعملاىلعتقلطُأمث،سيئرلصألا
مهملعردقنيملعملااهبنوبقليفرشباقلأةثالثدوهيلا
نممظعأيناثلاو.ينوبارويباروبار:يهو،مهتسادقو
اوبقلينأنويسيرفلابغرف.امهيلكنممظعأريخألاولوألا
.باقلألاكلتضعبب

نومتهينيذلانيدلالاجرىلعفصولااذهقدصأامو
مهيفقدصيةريثكتارمظحلاءوسلنيذلا،طقفرهاظملاب
دشأامو.»اهتوقنوركنممهنكلوىوقتلاةروصمهل«لوقلا
ةليسوفئاظولانوذختينيذلاىلعمالكلااذهقابطنا
.ةمدخللةياغالةمظعلل

لَعُمَّـنَأل،يِدِّـيَساْوَعْدُتَالَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٨
ِّـ

ٌدِحاَوْمُكَم
ملٱ
»ٌةَوْخِإًاعيَِمجْمُتْنَأَو،ُحيِسَْ
٥:٣طب١و٣:١عيو١:٢٤وك٢

يتلاباقلألااولبقتاليأ:يديساوَعدُتالفمتنأامأو
ناطلسلاوأىوقتلايفةيلضفألاوينيدلافرشلاىلإريشت
باقلألاكلتلوبقنمهذيمالتحيسملاعنمدقو.اهبقلعتملا
تايحورلايفةسائرةمالعاهنألو،ءايربكلاتامالعنماهنأل
.ذيمالتلانيبنوكتنأبحيسملاملسيمل

هدحوحيسملانأيفبيرال:حيسملادحاومكملعمنأل
نسيهنأىنعمب،ةسينكلايفًاملعمنوكينأقحتسملاوه

يعَّـدينملكو.طلغلانمموصعمهدحووهذإاهعئارش
،حيسملاهمسريذلاريغيوأ،رشبلانمعئارشلانسقح
:١٣وي(ةسينكلاملعموهحيسملانأل،حيسملاقوقحبلسي

هروضحباهدشريلًايحلزيملو،اهلديحولاسيئرلاوهو،)١٣
ةفيلخىلإجاتحيالوهف.سودقلايحورلا

يفنوواستمةسينكلايفوهللامادقمكنأيأ:ةوخإ
يفنوكينأعنميالددعلااذهيفليقامو.فرشلاوةبترلا
يذلاميلعتلابعشلانوملعي،هرمأبنوملعمحيسملاةسينك
مهفئاظوعاونأىلإريشتباقلأباومسينأو،وههعضو
نمعنميالو)٤:١١فأو١٢:٢٨وك(خلاخويشوةاعرك
يفمهمدقتلمهايإانرابتعاىلعلديامبسانلاضعبانبيقلت
يصخشلاناطلسلاءاعدانمعنميهنكلو،ملعلايفوأنسلا

ةبحموءايربكلاحورنمعنميو،ةيحورلارومألاوةسينكلايف
.يملاعلاماركإلاىلعلوصحلاوحدملا

ٌدِحاَوْمُكاَبَأَّـنَأل،ِضْرَألٱَىلَعًابَأْمُكَلاوُعْدَتَالَو«٩
يفيِذَّـلٱ »ِتاَواَمَّـسلٱِ

١:٦لم

ةعاطلاوماركإلاءاطعإنمانهعنم:ضرألاىلعًابأ
ماقمناسنإةماقإف.سانلانمدحألهدحوهللاابنيصتخملا
يعَّـدينأدحألزُجيملحيسملاو.منصةماقإكةينثوةدابعهللا
دحألحمسيملو.هتلئاعلبألاةسائركةسائرةسينكلاىلع
بجتيتلاةعاطلاتايحورلايفسانلانمهريغعيطينأ
طب١و١٤:٤،١٠،١٢ور(ةينيدلارومألايفهيبألنبالاىلع
فأ(ًابأهدلاويمسينأنمدلولاعنميالاذهو.)٥:٣
ًامارتحاًانسهنمربكألاكلذببقلينأنمباشلاالو)٦:٤
٧:٢عأو١٣:١٤و٦:٢١لم٢و٤٨:١٩و١٧:١٠ضق(هل
كلتنمعنميالو)٢:١٣،١٤وي١و٤:١٥وك١و٢٢:١و
٤:١٤،١٥وك١(سلوبلعفامكةبحملابًاراعشإةيمستلا
هللاناكنإ.)٥:١٣طب١(سرطبلعفامكو.)١٠لفو
.ينيدلاانزكرممظعامهمرشبلاةيقبنحننمفانابأ

فأ(ديحولاريمضلابرهنأىنعمب:دحاومكابأنأل
عئارشلايههباتكيفيتلاهعئارشف)١٢:٩بعو٤:٦
هللاةوبُأانايإحيسملاميلعتو.اهبةسينكلافلكيتلاةديحولا
يتأينأىفكلكلذالإملاعلاملعيملولو.ميلاعتلالضفأنم
ًاكلموًاقلاخهللاسانلافرعمعن.ضرألاىلإءامسلانم
.ًابأهوفرعيملمهنكل،حيسملاءيجملبقًانايدو

لَعُماْوَعْدُتَالَو«١٠
ِّـ

لَعُمَّـنَأل،َنيِم
ِّـ

ملٱٌدِحاَوْمُكَم
»ُحيِسَْ

بغرو.قباسلاددعلاكددعلااذهىنعم:نيملعم
»ملعم«و»بأ«و»يديس«يهوباقلأةثالثيفنويسيرفلا
وأ،ءايربكباقلألاكلتبلطنمهذيمالتحيسملارذحف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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حيسملادريملو.تايحورلايفمهلةعاطاهبسانلامهبيقلت
اوسيلمهنأل،مهلضفأولورشبلانمًادحأهماقمميقننأ
اوسيلو.هناكمنيملعماونوكيلطلغلانمنيموصعم
ءاطسوهللامهنيعيملو.ةنهككماثآلانعاورفكينأنيرداق
انلثمنوجاتحي،انتالاعفناكمهتالاعفناسانأمهنألاننيبوهنيب
نأسانلاليميمعن.سدقلاحورلاداشرإوحيسملامدىلإ
حيسملاىلعدانتسالانكل،روظنمينيدسيئرىلعاودنتسي
ءاسؤراونوكينأيفةبتكلابغرو.ًانمأرثكأروظنملاريغ
امأ،يعمشبزحوليلهبزحكمهيلإبسنتبازحأ
بسنتنأالوبازحأهتسينكيفنوكينأأشيملفحيسملا
مهتفلاخملنييثنروكلاسلوبخبوو.رشبلاىلإبازحألاكلت
نيملعماونوكتال«بوقعيلاقو)١:١٢،١٣وك١(اذه
)٣:١عي(»مظعأةنونيدذخأناننأنيملاع،يتوخإاينيريثك
نأبجييذلاتايحورلايفديحولاملعملاوهحيسملاف
يفءيشبرمأينأقحسانلانمدحألسيلف.هعيطن
.»برلالاقاذكه«هلوقبهتبثُينأعيطتسيالةيحورلارومألا

»ْمُكَلًامِداَخُنوُكَيْمُُكَربْكَأَو«١١
٢٠:٢٦،٢٧تم

ةدعاقهيفو،ىنعملااذهقفاويامبًاقباسحيسملاملكت
.هعفنردقىلعناسنإلاةمظعنأيهوةيرورضلاهتوكلم
نممظعأوههريغنمرثكأهتسينكوحيسملامدخييذلاف
مل«هنألةمظعلاكلتللاثمريخهسفنحيسملاو.ريغلاكلذ
رشبلااورضأنيذلاسانلاىَّـمسو.»مُدخيللبمَدخيلِتأي
نوـيلـبـانورصــيقسوـيلـويوريــبكـلاردــنكـسـإكمهبوـرحـب
مهيعفانورشبلايمداخىَّـمسفحيسملاامأو.»ءامظع«
ةمدخلاباقلأبانبقلتوةسائرلاباقلأانضفراذإف.»ءامظع«
.ًاثبعانلمعناك،ًالعفكلذفلاخننحنو

»عِفَتْرَيُهَسْفَنْعَضَيْنَمَو،ْعِضَّـتَيُهَسْفَنْعَفْرَيْنَمَف«١٢
عيو١٨:١٤و١٤:١١ولو٢٩:٢٣و١٥:٣٣مأو٢٢:٢٩يأ
.٥:٥طب١و٤:٦

ءايربكلاو.ةعفترملانيعألاضفخيونيربكتملاهللاهركي
حيسملالوقليلدب،ةيحيسملالئاضفلاومنلعناوملامظعأنم
نممكضعبًادجمنولبقتمتنأواونمؤتنأنوردقتفيك«
هنيحيفمهعفريونيعضاوتملابحيهللااف)٥:٤٤وي(»ضعب
ديدجتىلعنيهاربلالضفأنمعضاوتلاف.)٥:٥طب١(
.ةريثكديعاومهبنرتقتوبلقلا

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَوْنِكٰل«١٣
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ

ملٱَنوُّيِسيِّـرَف
،َنوُؤاَرُْ

َنوُلُخْدَتَالَفِساَّـنلٱَماَّـدُقِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَمَنوُقِلْغُتْمُكَّـنَأل
»َنوُلُخْدَيَنيِلِخاَّـدلٱَنوُعَدَتَالَوْمُتْنَأ
١١:٥٢ول

يفهظعونمهمالكةيقبحيسملاهجو:ةبتكلااهيأ
ءزجلابهذيمالتبطاخامدعب،نييسيرفلاوةبتكلاىلإلكيهلا
نيدلايملعممثإبحرصو،١٨-١ددعنمكلذوهنملوألا
»مكلٌليو«تارمينامثمهللاقف.دوهيلانمءانمألاريغ
»نايمعلاولاهجلااهيأ«نيترمو»نوؤارملااهيأ«تارمعبسو
.»يعافألادالوأتايحلااهيأ«ةرمو

هذيمالتلتابيوطتعومجمماعلالوألاحيسملاظعوناك
تاليوعومجمماعلاريخألاهظعوناكو)٥ص(نييقيقحلا
.هئادعألتاديدهتو

خبويتلاىلوألاةيطخلا:تاومسلاتوكلمنوقلغت
ديدجلاتوكلمللمهتبراحميهنييسيرفلاوةبتكلااهيلع
.ليجنإللمهتمواقميأ،هميلعتبهئشنيلحيسملاىتأيذلا
رصقحيتافمةظفحكبعشلايملعممهرابتعابءالؤهناكو
متذخأمكنأل«هلوقليلدب،حتفلانودقالغإللاهولمعتسا
:١١ول(»مهومتعنمنولخادلاومتنأمتلخدامفةفرعملاحاتفم
حيسملاميلاعتونادمعملاانحويراذنإاوضفرمهنأل)٢٥
ةتبثملاهبةقلعتملاةحضاولاتاوبنلاةلدأوهتازجعمةداهشو
مهعضوبصالخلاقيرطةفرعمنعسانلااودصو،هاوعد
.ةريسلاوبلقلاةسادقناكمسوقطلا

حيسملااوعمسنيذلابعشلاةماعيأ:نيلخادلا
ءاسؤرلانكلو،هبناميإلاىلإاولامو)١٢:٣٧رم(رورسب
مادقءامسلاتوكلماوقلغأو،هضفربمهورغأومهورذنأ
مهتريسءوس)٢(ومهميلعتءوس)١(:رومأةثالثبسانلا
سانلامادقةقلغمءامسلاباوبألزتملو.مهداهطضا)٣(و
.ةعاسلاهذهىلإرومألاكلتلثمبةريثكنكامأيف

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو«١٤
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ

ملٱَنوُّيِسيِّـرَف
ْمُكَّـنَأل،َنوُؤاَرُْ

َكِلٰذِل.ْمُكِتاَوَلَصَنوُليِطُتٍةَّـلِعِلَو،ِلِماَرَألٱَتوُيُبَنوُلُكْأَت
»َمَظْعَأًةَنوُنْيَدَنوُذُخْأَت

.١:١١يتو٣:٦يت٢و٢٠:٤٧ولو١٢:٤٠رم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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نييسيرفلاوةبتكلاحيسملاخبويتلايه:ةيناثلاةيطخلا
،سانلاملظ:نيتيطخىلعمهلمحهنإف،عمطلايهاهيلع
.لاومألادشحىلإةليسونيدلاذاختاو

ءاهقفنويسيرفلاوةبتكلاناك:لمارألاتويبنولكأت
مهوذختاوةيصولاةباتكنورضتحملامهيلإلكوفبعشلا
الو،سانلالاومأسالتخالةصرفلاكلذباومنتغاف،ءايصوأ

رصتقاو.مهتمواقمنعتازجاعلالمارألالاومأاميس
عظفأنهايإمهملظنأللمارألاتويبمهلكأىلعحيسملا
.ناسنإلاوهللاةقفشعوضومنهنأل،نهريغمهملظنم

مهنإف،عمطلاببسبمهتاولصاولاطأ:مكتاولصنوليطت
لاومأومهلاومأىلعمهولكويوءايقتأسانلامهبسحيلاهولاطأ
.هللاءايلوأمهنأرابتعابتامدقتلامهلاومدقينأوأ،مهدالوأ
ةيلاوتمتاعاسثالثلغشيناكنييسيرفلاضعبنإليق
ىلعلبةالصلاةلاطإدرجمىلعمهخبويملحيسملاو.ةالصلاب
.ةلاطإلاكلتنمةيعادخلامهتياغ

.مكقاقحتسابمكسفنأىلعنوبلجتيأ:نوذخأت

مهتنونيدتناكو.منهجيفهللاباقعيأ:مظعأةنونيد
يهيتلامهتفيظواوذختامهنأل،مهريغةنونيدنممظعأ
،سانلالاومأبلسيفًاببسهللاةلاكووبعشلاةسائر
.مثإللًارتسوةراجتىوقتلااولعجو

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو«١٥
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ

ملٱَنوُّيِسيِّـرَف
ْمُكَّـنَأل،َنوُؤاَرُْ

لٱَنوُفوُطَت
ْ
لٱَوَرْحَب

ْ
َلَصَحىَتَمَو،ًادِحاَوًاليِخَداوُبَسْكَتِلَّـَرب

ِجلًانْبٱُهَنوُعَنْصَت
َ
»ًافَعاَضُمْمُكْنِمَرَثْكَأَمَّـنَه

١٨:٦ؤر

نعجتنتمليتلاةيفئاطلامهتريغيه:ةثلاثلاةيطخلا
.قحلاةبحم

ريشيلثملاىرجمٍراجمالكاذه:ربلاورحبلانوفوطت
.داهتجالامظعأىلإ

ةيدومعملاوناتخلاهلوبقبدَّـوهتيينثولاليخدلا:ًاليخد
يفداهتجالاىلعخبويالحيسملاف.ةنايدلاسوقطرئاسو
ىلعةقفشصالخلاوقحلاىلإءالهجلانيينثولاداشرإ
لاونهتياغيذلاداهتجالاىلعخبويهنكل،هللاةريغومهسوفن
.ةيصخشلاةوقلاةدايزلةفئاطلاددعةدايزوسانلانمحدملا

اذهو.اهلًالهأومنهجيفنيذلالثميأ:منهجلًانبا
نيئارملاعبتينأعقوتنالو.رشلايفدحلازواجنملفصو
نيينثواوسيلٍذئنيحنييسيرفلاءالخدناكف!نوؤارملاالإ

يتلاةيطخلازجاوحاومدهمهنإف،نيصلخمًادوهيالونيصلخم
نيدلازجاوحنمًائيشاوذخأيملو،لوألامهنيداهعضو
رورشاهيلعاودازو،نيينثولارورشيفنيصئاغاولظف،يناثلا
ءالخدلاكئلوألاثمو.نينيدلاةنونيدمهلتفعوضف،دوهيلا
حيسملاداقتناو.رارشألاربكأاوناكنيذلا،سدوريهتيب
نإف،ءالخدلالكمذيهنأينعيالنييسيرفلاءالخدل
.)١٣:٤٣عأ(نيصلخملاءايقتألانماوناكمهضعب

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو«١٦
ْ

لٱُةَداَق
ْ

لٱُناَيْمُع
ْ

َفَلَحْنَم:َنوُلِئاَق
هلٱِب
َْ

هلٱِبَهَذِبَفَلَحْنَمْنِكٰلَو،ٍءَْيشِبَسْيَلَفِلَكْي
َْ

ِلَكْي
لَي
ْ

»ُمِزَت
.٥:٣٣،٣٤تمو٢٤عو١٥:١٤تم

يهنويسيرفلاوةبتكلااهبكترايتلا:ةعبارلاةيطخلا
.مسقلارمأيفبذاكلامهميلعت

مهرابتعاببعشللةداقلاةلزنمباوناك:نايمعلاةداقلا
قيرطاولهجمهنألنايمعلاكاوناكو،نييحورلامهيملعم
نيلاضاوناكف،لطابلاقيرطىلإمهريغاوّرجو،قحلا
.نيلضمو

.بعشلامهميلعتيفيأ:نولئاقلا

لكيهلابفلحلانعحيسملاىهن:لكيهلابفلحنم
.)٥:٣٤تم(هللاابفلحلاككلذنأبحرصو،كلذلبق

رذننمف،ًائيشفلاحلاىلعدجوياليأ:ٍءيشبسيلف
هنأكف،لكيهلابهئافيإبمايقلاىلعفلحوءيشبدعووأًائيش
.دوهيلانيبلكيهلابفلحلاعاشامًاريثكو.دعيملورذنيمل

نابرقلاكلذبدوصقملانأحجرألا:لكيهلابهذب
مهنألنوملعملاكئلوأبنذأف.ةسدقملاةنازخلايفيبهذلا
فافختسالاو،ًاعادخثنحلاوبذكلامهميلعتاوزاجأ
،لطابزييمتميلعتلااذهيفو.هللاوهيذلاهبمَسقُملاب
لكيهلاىلعاهليضفتونيبارقلانأشميظعتهنمةياغلاو
.نوملعملاكئلوأحبريف،تامدقتلاراثكإيفبعشلابغريل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا

٢٤٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.هيلعمسقملادعولابيفينأهيلعبجييأ:مزتلي

،قالطإلاىلعمسقلانوديريسومانلاوملعمنكيمل
مسقلااولمعتسانيذلاةماعلاعملهاستللاوّرُجمهنكلو
نيملعملاءالؤهنكلو.راذنإلاوريذحتلامغرهعاونأىلع
مهنأب،ةريثكتارمةسينكلاونيدلالاجرئطخيامكاوأطخأ
.مهوعفرينأنمًالدبسانللنولزني

جلٱاَُّهيَأ«١٧
ْ

لٱَوُلاَّـُه
ْ

هلٱِمَأُبَهَّـذلَأ:ُمَظْعَأاَمُّيَأ،ُناَيْمُع
َْ

ُلَكْي
»؟َبَهَّـذلٱُسِّـدَقُييِذَّـلٱ

سيلنأاوكردينأاوعيطتسيملمهنأل:نايمعلاولاهجلا
نمتناكهيلإةبوسنملاةسادقلانأو،هتاذيفةسادقبهذلل
ًاتيبهذختايذلاهللانمتناكلكيهلاةسادقنأو،لكيهلا
هبهذبفلحلاولكيهلابفلحلانيبمهزييمتًاذإف.هيفدَبعُي
.لكيهلاهلإلهلكرابتعالاو،ءيشبسيلامهالكف،لطاب

ملٱِبَفَلَحْنَمَو«١٨
َفَلَحْنَمْنِكٰلَو،ٍءَْيشِبَسْيَلَفِحَبْذَْ

لٱِب
ْ

لَيِهْيَلَعيِذَّـلٱِناَبْرُق
ْ

»ُمِزَت

وهوةنهكلاراديفتاقرحملاحبذموهانهدوصقملاحبذملا
٢٠هضرعوًاعارذ٢٠هلوطناكو.ساحنلانمعونصم
لكاومدقهيلعو)٤:١خأ٢(عرذأرشعهولعوًاعارذ
.ًاريثكهباوفلحينأاوداتعاو.ةيومدلامهحئابذ

،حبذملاىلعمدقيامانهنابرقلابدوصقملا:نابرقلاب
سانلانويعيفهرابتعااوديزيلحبذملانمسدقأهولعجف
.هبمهحبرديزيف

نأنابرقلابفلحامبموقينأهيلعتبثييأ:مزتلي
.هلعفي

جلٱاَُّهيَأ«١٩
ْ

لٱَوُلاَّـُه
ْ

لَأ:ُمَظْعَأاَمُّيَأ،ُناَيْمُع
ْ

ملٱِمَأُناَبْرُق
ُحَبْذَْ

لٱُسِّـدَقُييِذَّـلٱ
ْ

»؟َناَبْرُق
٢٩:٣٧رخ

اوزَّـيمدقف١٧عيفركذاملثماذه:نايمعلالاهجلا
حبذملاوهنابرقلاسدقيذلاف.امهنيبقرفالنيرمأنيب

كلذيذلاهللاوهحبذملاسدقيذلاو،هيلععضُويذلا
.هلحبذملا

ملٱِبَفَلَحْنَمَّـنِإَف٢٠«٢٠،٢١
ِّـلُكِبَوِهِبَفَلَحْدَقَفِحَبْذَْ

هلٱِبَفَلَحْنَمَو٢١،ِهْيَلَعاَم
َْ

ِنِكاَّـسلاِبَوِهِبَفَلَحْدَقَفِلَكْي
»ِهيِف
.١٣٢:١٤و٢٦:٨زمو٦:٢خأ٢و٨:١٣لم١

وأحبذملابمسقلكنأنيددعلانيذهيفحيسملامّلع
لكنأو،هللاابٌمسَقةقيقحلابوهبهذلاوألكيهلاوأنابرقلا
وأماسقألاف.لطاباهبماسقألانيبنويسيرفلاهزيمام
لكبماسقألاو.ٌمثإةديهزرومأىلعركُذاممدحاوبفلحلا
هبمسقأامبمايقلابمسقُملامزلُيلابتاذرومأيفاهنم
زييمتلامهميلعتيفاولفغمهنأبنييسيرفلاأطخناكف.هيلع
ٍ.مَسقلكيفدهاشلاهللانعماسقألانيب

ثيح،هتيبلكيهلاناكيذلاهللاابيأ:هيفنكاسلاب
)٨:١زمو٨:١١،١٣لم١(ميبوراكلانيبًاميدقهدجمرهظأ
حيبستوةالصلككلذكوهللاهيفمدقُتيتلاحئابذلاتناكف
.هللاابناسنإلاحورهبيقتلتٌناكمهنأىلعًءانب

ِهللاٱِشْرَعِبَفَلَحْدَقَفِءاَمَّـسلٱِبَفَلَحْنَمَو«٢٢
جلاِبَو

ْ
»هْيَلَعِسِلَا

٧:٤٩عأو٥:٣٤تمو١١:٤زم

عونبهدجمهللارهظُيثيحايلعلاءامسلايأ:ءامسلاب
.صاخ

نأنييضرألاكولملاةداعنمذوخأماذه:هللاشرعب
املكةجيتنو.ةيعرللمهدجمراهظإلشرعىلعاوسلجي
يفةيواستماهلكنأو،هللااباهلكاهنأماسقألانأشيفليق
يقبولف.هللاوهاهنمٍلكبدهاشلاذإ،مسقأيذلامازلإ
مويلاسانلانمنيريثكخبولدسجلابضرألاىلعحيسملا
.نييسيرفلاطلغسفنىلع

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو«٢٣
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ

ملٱَنوُّيِسيِّـرَف
ْمُكَّـنَأل،َنوُؤاَرُْ

لٱَوَّـثِبِّـشلٱَوَعَنْعَّـنلٱَنوُِّـرشَعُت
ْ

:ِسوُماَّـنلٱَلَقْثَأْمُتْكَرَتَو،َنوُّمَك
حلٱ
ْ

َالَوِهِذٰهاوُلَمْعَتْنَأيِغَبْنَيَناَك.َناَميِإلٱَوَةَْمحَّـرلٱَوَّـَق
لِتاوُُكْرتَت

ْ
»ك

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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:٩تمو٦:٨يمو٦:٦وهو١٥:٢٢مص١١:٤٢،١ول
.٢:٧و١٣

يهنويسيرفلاوةبتكلااهبكترايتلا:ةسماخلاةيطخلا
،هتايضرعهتايرهوجو،هتايرهوجنيدلاتايضرعاولعجمهنأ
.بابللانودروشقلاباومتهاف

رشُعاودؤينأىسومةعيرشيفدوهيلاهللارمأ:نورشعت
)٢٤-١٨:٢٠دعو٢٧:٣٠ال(نييواللاىلعةقفنمهلخد
ًارشُعو)١٤:٢٢،٢٤ثت(لكيهلاةمدخلهنمرخآًارشعو
هقفنيرخآًارشُعو)١٤:٢٢،٢٤ثت(لكيهلةمدخلهنمًاثلاث
لكنأيأ.)١٤:٢٨،٢٩ثت(ةثلاثةنسلكءارقفلاىلع
يفهلخدثلُثبرقياممقفنينأهيلعناكدوهيلانمدحاو
.هبعربتيناكامىلعةوالعاذه.هللاليبس

ةبيطةريغصلوقبهذه:نومكلاوثبشلاوعنعنلا
دقو.ةذلاهديزتلةمعطألايفًابلاغلمعتست،ةحئارلا
يفدوهيلافلتخاو.ةميقلاةليلقاهنكلةيودألمعتست
ةطنحلانملوقحلاتالصاحرشععماهرشعةيدأتبوجو
مكحف.)١٢:١٧ثت(ةعيرشلايفةنيعملاتيزلاورمخلاو
حيسملامهمليملف،ةيدأتلاكلتبوجوبنويسيرفلاوةبتكلا
رومأيفقيقدتلااولمهأمهنأىلعمهماللب،مكحلاكذىلع
.مزلأواهنمىلوأ

.متنهتساومتلفغيأ:متكرت

لكنأمعن.ةعيرشلابلاطممهأيأ:سومانلالقثأ
اهمهأواهمظعأنكلو،نأشتاذةعيرشلايفهللابلاطم
نكل.ةيحورلالئاضفلارئاسوةريسلاوبلقلاةسادق
ماعطلاوسابللاعاونأكةيضرعلارومألاباونتعانييسيرفلا
ناميإلاوعضاوتلاباوثرتكيملو،ةيجراخلاسوقطلاظفحو
مهألاوهامبحرصهسفنميدقلادهعلانإف.اهوحنوةبحملاو
)١٢:٦وهو٦:٨يمو١:١٧شإرظنا(هيف

ضرعلانيبيحورلازييمتلاانهقحلابدوصقملا:قحلا
تاريخلاوتاريخلالظو،هيلإزومرملاوزمرلانيبو،رهوجلاو
قحلابدارينأًاضيأحصيو.)٧:٢٤ويو١٢:٥٧ول(اهسفن
.لدعلاانه

اميسالوسانلاىلعةقفشلاوقفرلاراهظإيأ:ةمحرلا
نويسيرفلارصقامًاريثكو.)٥:٧تم(ةاطخلاونوباصملا
.)٥-٨:٣ويو٧:٣٩ول(ةليضفلاهذهنع

ىنعمبميدقلادهعلايفناميإلادروامًاريثك:ناميإلا
ةمحرلا(ثالثلالئاضفلاهذهو.هيلعلاكتالاوهللاةنامألا
امأ.هللاوسانللانتابجاومظعألمشت)ناميإلاوقحلاو
نيبحمنيمقتنمنيملاظاوناكمهنألاهنعاولفغفنويسيرفلا
ثبشلاوعنعنلااورشعمهنكل،نيئارمنيعداختاذلا
.قيقدتلكبنومكلاو

.اهباونتعايتلاتابجاولايأ:هذه

رغصألاءزجلاباوفتكامهنأوىمظعلاتابجاولايأ:كلت
ظفحيفدهجلالكاولذبومظعألانودمهتابجاونم
وهقحلابيقتلاف.ةيبلقلاةراهطلانمًالدبةيجراخلاسوقطلا
لكمرتحيو،اهتايلكواهتايئزجب،اهلكهللاةعيرشبمتهييذلا
.اهلهللاهدارأيذلامارتحالااهنمةيصو

لٱاَُّهيَأ«٢٤
ْ

لٱُةَداَق
ْ

لٱِنَعَنوُّفَصُيَنيِذَّـلٱ،ُناَيْمُع
ْ
ِةَضوُعَب

جلٱَنوُعَلْبَيَو
ْ

»لََم

رظنلاوهةداقلاهيلإرطضياممهأ:نايمعلاةداقلا
نييسيرفلاىمعناكو.مهنودوقينماولضأالإو،حيحصلا
وهو،ىمعلافانصأرشأوهو،مهبولقاياطخاولهجمهنأ

.تايحورلايفلطابلاوقحلانيبمهزييمتمدعببس

لبقًانايحأءاملاورمخلاةيفصتدوهيلاةداعناك:نوّفصُي
بجومبيهو،ةضوعباهادحإيفنوكتالئلبرشلا
،١١:٤،٢٣،٤١ال(مَّـرحمامهلكأف.لمجلاكةسجنةعيرشلا

٤٢(!

علببلوقلاف!سفنلايفاهعقوأاموةغلابملاهذهعدبأام
.ًالامجوةعورمالكلاديزييذلازاجملاليبقنملمجلا

يفناسنإلادهتجينأفالخلامظعأنم:لمجلانوعلبي
رئاغصنعهبارشهدنعيفصيٍدحىلإسومانلاظفح
هلكأمرحملاريبكلاناويحلاعلبلعاطتساولووهو،ةضوعبلاك
رئاغصلابنجتينمطلغرهظينأاذهبحيسملادارأ!لمجلاك
ةريسيفىءارتامكلذلاثمو.ًانئمطمرئابكلابكتريو
ًاناسنإملسيليطويرخسإلااذوهيلمهاردلالذبيفنييسيرفلا
امدنعلكيهلاةنازخىلإاهمضنوضفريمهو،توملاىلإًايكز
جراخمهفوقووحيسملاىلعروزدوهشراجئتساو!مهيلإاهدر
لوخدنولزتعيمهو»هبلصاهبلصانيخراص«سطاليبراد
ىلعذيمالتلامهمولو.اوسجنتينأنمًافوخرادلاكلت

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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ةسماخلاةيصولانولطبيمهو،ةلوسغمريغٍديأبزبخلامهلكأ
.نابرقلانأشيفبذاكلامهميلعتبرشعلاهللااياصونم

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو٢٥«٢٥،٢٦
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ

ملٱَنوُّيِسيِّـرَف
،َنوُؤاَرُْ

لٱَجِراَخَنوُّقَنُتْمُكَّـنَأل
ْ

ِنآوُلَْممٍلِخاَدْنِماَُمهَو،ِةَفْحَّـصلٱَوِسْأَك
لٱاَُّهيَأ٢٦!ًةَراَعَدَوًافاَطِتْخٱ

ْ
َلِخاَدًالَّـوَأِّـقَن،ىَمْعَألٱُِّيسيِّـرَف

لٱ
ْ

»ًاّيِقَنًاضْيَأاَمُهُجِراَخَنوُكَيْيَكِلِةَفْحَّـصلٱَوِسْأَك
١١:٣٩ولو٧:٤رم

نييسيرفلاوةبتكلاحيسملاخبويتلا:ةسداسلاةيطخلا
بلقلاةراهطىلعةيسقطلاةراهطلامهليضفتيهاهيلع
.ةريسلاو

ماعطلاةينآنولسغياوناك:ةفحصلاوسأكلاجراخ
.)٥-٧:٢رم(ةيسقطلاةساجنلانمًافوخةيانعلكب

)١(:نارمأهبدصُقزاجماذه:ةراعدوًافاطتخاناءولمم
مهنألعادخلاوملظلابمهبارشومهماعطىلعاولصحمهنأ
بارشلاوماعطلايفاومهنواوهرشمهنأ)٢(و.نوعامط
.مهداسجأةيذغتلالمهتاوهشلًاعوط

حضاولارمألاَريملهنألىمعلاهيلإحيسملابسن:ىمعألا
هتيقنتبةراهطلايعَّـدينمةلاهجطرفوهو.ريصبلليذلا

هلخادهكرتو،بارشلاوأماعطلاسمياليذلاءانإلاجراخ
يفمهداهتجابنييسيرفلالهجريبعتلااذهبرهظأو!لسغالب
هللااههركياياطخبةسجنمهسوفنمهكرتومهداسجأريهطت
.سانلاو

ةفيظنلايهةفيظنلاسأكلا:خلا..لخادًالوأِّـقن
ًايسقطرهاطلاوهرهاطلاناسنإلاو.ًالخادوًاجراخ
بدألاةجيتننكيملامًائيشسيلرهاظلابدألاف.ًايقالخأو
رشلانمهبلقيقنينأوهناسنإلاتابجاولوأف.نطابلا
ظفحاظفحتلكقوف«ميكحلالوققفواذهو.)٤:١٤رإ(
وهنيدلانإ)٤:٢٣مأ(»ةايحلاجراخمهنمنألكبلق
ردقيهدحوهللاو،نيدلاساسأقالخألاالقالخألاساسأ
٣٦:٢٥،٢٦زحو٥١:٧،١٠زم(ناسنإلالخادرهطينأ
.)٣:٣،٥ويو

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو٢٧«٢٧،٢٨
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ

ملٱَنوُّيِسيِّـرَف
،َنوُؤاَرُْ

ْنِمَيِهَو،ًةَليَِمجٍجِراَخْنِمُرَهْظَتًةَضَّـيَبُمًاروُبُقَنوُهِبْشُتْمُكَّـنَأل

ْمُتْنَأاَذَكٰه٢٨.ٍةَساَجَنَّـلُكَوٍتاَوْمَأَماَظِعٌةَءوُلَْممٍلِخاَد
ٍلِخاَدْنِمْمُكَّـنِكٰلَو،ًاراَرْبَأِساَّـنلِلَنوُرَهْظَتٍجِراَخْنِم:ًاضْيَأ
مثِإَوًءاَيِرَنوُنوُحْشَم

ْ
»ًا

.٢٣:٣عأو١١:٤٤ول

نييسيرفلاوةبتكلاحيسملاخبويتلا:ةعباسلاةيطخلا
ملًاقباساهيلعمهخبويتلااياطخلانإمعن.ءايرلايهاهيلع
ضحملاءايرلاىلعانهمهخبوحيسملانكل،ءايرلانمصُلخت
.رهاظلا

،ةسدقمةيحلكايهنوصلخملانونمؤملا:ةضيبمًاروبق
.ةضيبمىتومروبقىوساوسيلفنوؤارملانويسيرفلاامأو
لك«هلوقىلعًءانب،سجنيربقلاسملنوبسحيدوهيلاناكو
ًاربقوأًاتيموأفيسلابًاليتقءارحصلاهجوىلعَّـسمنم
دوهيناكو.)١٩:١٦،١٨دع(»مايأةعبسًاسجننوكي
لكراذآرهشنمرشعسماخلايفمهروبقنوضيبيميلشروأ

الئلةلفغاهوسميالف،نورئازلاءابرغلااهلهبتنيلةنس
يفنورباعلاربعيف«هلوقلًالاثتماكلذاولعفو.اوسجنتي
ىتحةوصهبناجبينبيناسنإمظعدحأىأراذإو،ضرألا
دوهيلابطاخيحيسملاناكو)٣٩:١٥زح(»نورباقلاهربقي
روبقلاسيلكتهيفاولمكأدقاوناكيذلانمزلايفكلذب
.ًادجءاضيبتناكف

يفًاضيأنودهتجيدوهيلاءاينغأناك:ةليمججراخنم
ىلعةلالدو،مهلمهتبحمومهماركإلًاراهظإمهاتومروبقنييزت
نودقتعينيذلانألكلذيفمهيلعمولالو.ةلئاعلاىنغ
نإحيسملالاقو.ىتوملانفادمبنونتعيتاومألاةمايقب
،ليمجضيبأاهجراخنإف،روبقلاكلتلثمنييسيرفلا
مهوءايقتأسانللنورهظيمهنأل!تاومأماظعاهلخادو
ههركييذلاءايرلاوهاذهو.ًادمعةعيظفلااياطخلانوبكتري
.هللا

ىلعسلكلاكمهرهاظءايرلاناك:ًامثإوًءايرنونوحشم
تاوهشلاودسحلاك،روبقلاةساجنكمهلخادمثإلا:روبقلا
نيئارملانأقحلاو.ةسائرلابحوماقتنالاوضغُبلاوعمطلاو
.نوسَّـجنمونوسجنروبقلاك

لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو٢٩«٢٩،٣٠
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ

ملٱَنوُّيِسيِّـرَف
،َنوُؤاَرُْ

٣٠،َنيِقيِّـدِّـصلٱَنِفاَدَمَنوُنِّـيَزُتَوِءاَيِبْنَألٱَروُبُقَنوُنْبَتْمُكَّـنَأل
يفاَّـنُكْوَل:َنوُلوُقَتَو يفْمُهاَنْكَراَشاََملاَنِئاَبآِماَّـيَأِ »ِ!ِءاَيِبْنَألٱِمَدِ
١١:٤٧ول

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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ةبتكلاحيسملاخبويتلا:ةريخألاوةنماثلاةيطخلا
ءايبنأللمارتحالاةدايزبمهرهاظتيهاهيلعنييسيرفلاو
ءايبنألابال،ةلتقلابنولثمتممهامنيب،مهيلتاقميولتو،ىتوملا
.ءادهشلابالو

ًايرهاظًاباجعإدوهيلارهظأ:خلا..ءايبنألاروبقنونبت
نأمهدصقو،مهئامسألًاماركإوءايبنألاكئلوأتافصب
ناكو.مهلثمنيدللنيرويغءايبنألاكءايقتأسانلامهبسحي
.مهلئاضفبءادتقالاومهتاوطخيفريسلابمهومركينأىلوألا
يفقالمعهنأعمف،ريبكلاسدوريهلمعاولمعمهنكل
.ةنيزرخفأهنَّـيزودوادربقىنبمثإلا

اونابأمهنإف.مالكلاولعفلابنورهظتيأ:نولوقتو
كولساوكلسمهنكل،مهلامعألمههركومهئابآىلعمهظيغ
اوكراشف،حيسملالتقمهدصقوءايقتألامهداهطضابمهئابآ
.هللالاجرلتقيفمهءابآ

»ءاَيِبْنَألٱِةَلَتَقُءاَنْبَأْمُكَّـنَأْمُكِسُفْنَأَىلَعَنوُدَهْشَتْمُتْنَأَف«٣١
٢:١٥ست١و٧:٥١،٥٢عأ

،اهنوبكترتواياطخلانومذتمكنأل:مكسفنأىلعنودهشت
الوءايبنألاءادهشنومركتو،مهبنولثمتتوةلتقلانومولتو
نودهشتف،مهتاوطخنوفتقتالومهميلاعتبسحبنورجت
ليبسيفنوريستمتنأوقحلانوفرعتمكنأبمكسفنأىلع
ةباثمبوهنفادملامهءانبنأحيسملادصقيملف.رشلا
ةداهشنأل،مهلامعأىلعدمتعالب،مهسفنأىلعمهتداهش
.مهتايحةريساهتفلاخملروزءانبلاكلذ

لب،يعيبطلالسلستلابسيلكلذو:ءايبنألاةلتقءانبأ
متثرومكنأو،مهنممكلسلسترهظتاهنألةريرشلامكلامعأب

نودهطضت،مهلبسيفنوريستمكنأبةثيبخلامهلاصخ
كلذلكيفمكؤايرو،حيسملالتقنودصقتونيقيدصلا

.هللاينيعيفًادجنيهوركممكلعج

ألْمٱَف«٣٢
ُ
»ْمُكِئاَبآَلاَيْكِمْمُتْنَأاو

٢:١٦ست١و١٥:١٦كت

امىلعنوقبيسمهنأهانمف.ىنعمٌربخوًاظفلٌرمأاذه
روصتننأنسحيو.مهئابآلايكماوألمينأىلإهيلعمه
عزنُيألتماىتمهنأو،ئلتميداكًالايكمهيبشتلااذهمهفل

ءابآلامايأذنمةيدوهيلاةمألانأحيسملادارأف.هناكمنم
تناكف.هللابضغاهسفنلترخذو،مثإقوفًامثإتبكترا
نبالتقىوساهماثآنمفلسامىلعديزتنأجاتحتال
مهناكمنممهعزنتقويتأيو،مهرشلايكمئلتميلهللا
نأشيفميهاربإلهللالوققفوكلذو.مهباقعنمزو
بنذنأل.انهىلإنوعجريعبارلاليجلايف«نييرومألا
ئلتميملف.)١٥:١٦كت(»ًالماكنآلاسيلنييرومألا
هللاباطخنمةنس٤٠٠رورمدعبالإمهرشلايكم
٤٤:٢٢رإ(ةيتآلاتايآلايفليقامًاضيأهقفاويو.ميهاربإل
.)١٤:١٥،١٨ؤرو

حلٱاَُّهيَأ«٣٣
ْ

ِةَنوُنْيَدْنِمَنوُبُرَْهتَفْيَك،يِعاَفَألٱَدَالْوَأُتاَّـَي
»َمَّـنَهَج
.١٢:٣٤و٣:٧تم

نيقناحاوراثنإبجعالوًادجيوقمالكاذه
تميفنادمعملاانحويراذنإبلوقلااذهنراقو.نيطخاس
٣:٧.

عادخلايفاهلثممهنألتايحلابمههبش:تايحلااهيأ
.ىذألاو

انهمهامسو»ةلتقءانبأ«ًالبقمهامس:يعافألادالوأ
.تايحلارشلةهباشملاىلعةلالد»يعافألاءانبأ«

مكنكميالتافصلاكلتىلعمتمداميأ:نوبرهتفيك
.ةنونيدلانماوبرهتنأ

ملكتو.منهجباذعبمهيلعمكحلايأ:منهجةنونيد
ىلإنوغصيالنمليهلإنايدهنأرابتعابكلذبحيسملا
»مكلليولا«هلوقنمهبمهأبنأامةصالخاذهو.هراذنإ
كلذلثمبقطنينأبقحلاهدحوحيسمللو.تارمينامث
هللاهنيعيذلاوهو،بولقلايفامملعيهدحوهنأل،مالكلا
.نيملاعللًانايد

،ًةَبَتَكَوَءاَمَكُحَوَءاَيِبْنَأْمُكْيَلِإُلِسْرُأاَنَأاَهَكِلٰذِل«٣٤
َجتْمُهْنِمَو،َنوُبِلْصَتَوَنوُلُتْقَتْمُهْنِمَف

ْ
يفَنوُدِل ،ْمُكِعِماََجمِ

طَتَو
ْ

»ٍةَنيِدَمَىلِإٍةَنيِدَمْنِمَنوُدُر
:٢٢و٧:٥٨،٥٩و٥:٤٠عأو٢١:٣٤،٣٥و١٠:١٧تم
.١١:٢٤،٢٥وك٢و١٩

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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نيدلايفمهيملعمدوهيلاىَّـمس:ةبتكوءامكحوءايبنأ
نيرشبملارئاسوهلسرلءامسأحيسملااهذختاف،ءامسألاهذهب
ناهربرارشألاىلإمهلاسرإو.مهلسرينأىلعمزعنيذلا
.مهصالخيفهتبغرومهيلعهتقفشةمظعىلع

بوقعيو)٧:٥عأ(سونافتسالثم:نولتقتمهنمف
)١٢:١،٢عأ(

مهنكل،ًادحأاوبلصينأٍذئمويدوهيللنكيمل:نوبلصتو
نامورلاىلإًابلصتوملابهيلعنومكحينمنومّلسياوناك
.نييحيسملابكلذاولعفمهنأكشالو.هيفمكحلااورجيل
نأل،هثودحمدعىلعًاليلدسيلخيراوتلايفهدورومدعو
.ًادجةرصتخموةليلقةنمزألالتخيراوت

رفسيفركُذامكلذلاثمأنمو:نودلجتمهنمو
،١١:٢٤وك٢يفركُذامو)٢٢:١٩،٢٤و٥:٤٠عأ(لامعألا

٢٥.

عمجملانأل)٢٢:١٩عأو١٠:١٧تم(:مكعماجميف
.صاصقلاومكحللًاناكمناك

اممانلو.لسرلارثكأىلعكلذعقو:خلا..نودرطتو
اهنوضفرينيذلامثإمظعيةمعنلاطئاسوهللاحنمنأركُذ
.مهباقعلجعيو

،ِضْرَألٱَىلَعَكِفُسٍّيِكَزٍمَدُّلُكْمُكْيَلَعَِيتْأَيْيَكِل«٣٥
لَتَقيِذَّـلٱاَّـيِخَرَبِنْباَّـيِرَكَزِمَدَىلِإِقيِّـدِّـصلٱَليِباَهِمَدْنِم

ْ
ُهوُمُت

هلٱَْنيَب
َْ

ملٱَوِلَكْي
ِ»حَبْذَْ

.٢٤:٢٠،٢١يأ٢و٣:١٢وي١و٤:٨كتو١٨:٢٤ؤر

اهكفسبةيدوهيلاةمألامثإانهحيسملاهَّـبش:مكيلعيتأي
ٍرهنبكلذىلعصاصقلانمهتقحتساامهَّـبشو،ّيكزلامدلا
هبكترتلتقرخآىلإليباهمايأنمبكُترالتقلكبمُظعي
مايألايفاهيلعةدحاوةعفدبصيهلكو.ةمألاكلت
اهروصعلكيفتروُصةيدوهيلاةمألانإف.ةريخألا
حيسملارصعيفناكيذلاليجلانأو.دحاوصخشب
يفلب،اهلكةمألامثإيفهلسروحيسملامدهكفسبكرتشا
باقعيفتكرتشاكلذلو،ناسنإلاقلخذنملتاقلكمثإ
بارخكلذنمو)٥:٢٨عأو٢٧:٢٥تم(ةمثألاكئلوأ
.نيقابلايبسومهضعبلتقو،مهتنيدمومهلكيه

يكزلامدلاكافسهقحتسيباقعلكيأ:يكزٍمدلك
كلذلثمو)٤:١٣رمو٢٦:١٥رإو٢٤:٤و٢١:١٦لم٢(
نمعيمجونيسيدقوءايبنأمددجواهيفو«لبابىلعهلوق
ىلعنييناربعلابقاعهللااف.)١:٢٤ؤر(»ضرألاىلعلتُق
-٩:١٢شإ(باقعلاضعباهايإمهباكتراتقويفمهماثآ

مهتاوطخاوعبتنيذلامهدالوأىلعهضعبعاقيإىقبأو.)١٧
ليجلايفءانبألايفءابآلابونذدقتفأ«هلوقلًاقفوةميثألا
الهللانإمعن)٢٠:٥رخ(»َّـيضغبمنمعبارلاوثلاثلا

لمحيالنبالا«ءايربأاوناكنإءانبألاىلعءابآلامثإبسحي
هيلعريرشلارشو،نوكيهيلعرابلارب..بألامثإنم
نبالابكتريالنأطرشبكلذو.)١٨:٢زح(»نوكي

هلًاكيرشناكالإو،اهنعرذعلاهلسمتليالو،هيبأةيطخ
عقتناسنإلااياطخجئاتننأىرنامًاريثكو.اهباقعيفواهيف
نوفلاخينيذلاونيفرسملاوىراكسلادالوأرقفك،هدالوأىلع

.ةفعلاوةحصلاعئارش

ناكو.نيياقهوخأهلتقليتقلوأليباهناك:ليباهمد
.باقعلايفهوكراشف،ًالعفوًاحورلتاقلاكلذلثمدوهيلا
ىلععقتيتلاملاظملالكبقاريهللانأاذهنمرهظيو
.مهمدببلاطينأدبالو،هديبع

نظنكل.اذهايركزوهنمققحتيمل:ايخربنبايركز
خأ٢(يناثلامايألارفسيفركُذيذلايبنلاهنأنيرسفملارثكأ

دنعلاقو،برلاتيبراديفهولتقدوهيلانإف)٢٢-٢٤:٢٠
.عادايوهينباناككاذنكلو»بلاطيورظنيبرلا«هتوم
،دوهيلانمنيريثكلناكامكنامساهلناكهنألمتحيو
يذلاسوابللثمو،يوالًاضيأهمساناكيذلاىتملثم
:نبالابدوصقملانوكينألمتحيو.سوادتًاضيأيمُس
كلذقفاويو.سدقملاباتكلايفةرثكبدراوكلذو،ديفحلا
الإايركزلتقُيملو،نيثالثلاوةئملانسيفتامعادايوهينأ
نبا«لقيملحيسملانأضعبلانظو.ةدمبهتومدعب
يفكلذدجويملو،هنودبحيسملامالكلقناقولنأل»ايخرب
دحأنأيهانههعوقوةَّـلعف.خسنلامدقأيفىتملوق
نبايركزبسُحف،ًاريسفتهلخدأىلوألانورقلايفخاسنلا
)١:١كز(ةفورعملاةوبنلابتاكايخربنبايركزعادايوهي
.حجرألاوهاذهلعلو

ةلتقلامتكراشمكنكلو،مكتمأهتلتقيأ:هومتلتقيذلا
.مهلاونمىلعمتجسنمكنألكلذيف

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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سدقانهلكيهلابدوصقملا:حبذملاولكيهلانيب
تم(ةنهكلاراديفههاجتةقرحملاحبذمحبذملابو،سادقألا

.)٢:١٩ويو٢٦:٦١

حلٱ«٣٦
ْ

جلٱاَذٰهَىلَعِيتْأَيُهَّـلُكاَذٰهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ْ
»ِليِ

ءزجرخآفاضأيذلاف.مهئابآلايكممهئلمةجيتناذه
ملظالو!ءزجلوأهيفعضويذللٌكيرشهألمولايكملاىلإ

حوركمهحورنأاورهظأو،مهئابآلامعأاولمعمهنألكلذيف
مثإلاةثرونماوصلختينأنورداقمهنألو.ءابآلاكئلوأ
.ةمحرلابلطوةبوتلابصاصقلاو

نيعبرأبكلذدعبميلشروأتبرخ:ليجلااذهىلع
دوهيلانممهريغونيبطاخملانمنيريثكنأدبالف،ةنس
.ةقيقححيسملالوقمتاذهبو.اهبارخاودهاشنيرصاعملا
دوهيلاةمأ»ليجلااذه«هلوقبدارأحيسملانأنوريثكنظو
٢:٤٠عأو١٢:٤٥تميفدروامكنامزلاىلإتافتلاالب
.حجرملاوهو٢:١٥يفو

َةَِمجاَرَوِءاَيِبْنَألٱَةَلِتاَقاَي،ُميِلَشُروُأاَيُميِلَشُروُأاَي«٣٧
ملٱ
َجتاَمَكِكَدَالْوَأَعَْمجَأْنَأُتْدَرَأٍةَّـرَمْمَك،اَهْيَلِإَنيِلَسْرُْ

ْ
ُعَم

َحتاَهَخاَرِفُةَجاَجَّـدلٱ
ْ

»اوُديِرُتَْملَو،اَهْيَحاَنَجَت
.٩١:٤و١٧:٨زمو٣٢:١١،١٢ثتو١٣:٣٤ول

ًاقباسمالكلااذهبةنيدملاكلتحيسملاىثر:ميلشروأاي
ىلإهرارطضادعباهيلعهتقفشلًاراهظإ)١٣:٣٤،٣٥ول(
.نيلَضملاةمألابعشىلعتناكفهتقفشامأ.اهراذنإ
دنعةسدقملاةنيدملااهنألركذلابميلشروأحيسملاصخو
نماهريغىلعتدازاهنألو،مهنيدومهتسايسزكرمودوهيلا
ملميلشروأىثراملو.ةمظعاهيلعتدازامكًارشندملا
يفاهنكسنملكىثرلب،طقفٍذئنيحاهيفنينكاسلاِثري
دقفةلبقتسملانينسلايفاهنكسينملكو،ةيضاملاروصعلا
.هيلإنوغصيمهومهبطاخيهنأكهمامأمهعيمجاولثم

،ءايبنألامدكفستنأةداتعملايأ:ءايبنألاةلتاق
٢:٣٠رإو٩:٢٦حنو١٨:٤لم١(هكفستنأةدعتسملاو
لكيفهللالسُرءايبنألابدارأو.)١١:٣٧بعو٢٦:٢٣و
اهعقوأيتلاتايدعتلاوملاظملالك»ةلتاق«هلوقبدارأو.رصع
.لسرلاكئلوأىلعدوهيلا

عأو١٠:٣١،٣٩ويو٢١:٣٥تم:اهيلإنيلسرملاةمجار
.٢٢:٢٢،٢٣و٢١:٣١و٧:٥٨

ةقروهتبحمطرفاذهبحيسملارهظأ:عمجأنأ..ةرممك
مهيمحينأىلإديدشلاهقوشو،ميلشروألهأىلعهبلق
مامأهلسرهلاسرإوهظعوىلإكلذبراشأو.مهبينتعيو
.مهيلإههجو

هنأ»عمجأ«هلوقبدارأو،كتمأرئاسوكناكسيأ:كدالوأ
حيسملاىثرو.يدبألاكالهلاوينمزلاكالهلانممهيمحي
ملهنكل.هايإمهبلصلمهيلعيتأتسيتلابئاصمللدوهيلا
.مهنمهيلععقتسيتلامالآللهسفنِثري

باتكلايفهيبشتلااذهرثك:ةجاجدلاعمجتامك
:١٧زمو٣٢:١١ثت(هتيامحوهللاةيانعىلعةلالدسدقملا
تمو٤:٢لمو٣١:٥شإو٦١:٤و٥٧:١و٣٦:٧و٨
٢٤:٢٨(.

نإمعن.)٥:٤٠ويو٣٠:١٥و٢٨:١٢شإ(:اوديرتملو
دوهيلانكلو،اوجنوهباونمآوحيسملااولبقدوهيلانمًادارفأ
اممهضفربمهرشومهدانعاورهظأوهوضفرةمأمهنأرابتعاب
ةيرحنايبهيلياموددعلااذهيفو.مهلةبحملانمهرهظأ
هرشوهدانعوهتمواقملهيلعيتلاةيلوؤسملاو،ةماتلاناسنإلا
قلطملاهللاناطلسنايبًاضيأهيفو.حيسملاةبحمهضفرب
نمدبالهنأبحيرصتلاو،ةمألاكلتىلعهئاضقبرهظييذلا
ةاطخلاىلعقفشيحيسملالازالو.ءاضقلاكلذعوقو
ةمثأىلعٍذئمويقفشامك،كالهلاةيواهىلإنيطقاسلا
هباتكبمهيلإعرضتيو،مهذاقنإيفبغريلازالو.دوهيلا
مدعةلعو.اوصلخيلهيلإاوتأينأ،هيرشبممالكو،سدقملا
كلهحيسملاضفرنِمو.اوديريملمهنأيهةديحولامهتاجن
.صالخلاهريغبسيلهنألةلاحمال

»ًاباَرَخْمُكَلَُكْرتُيْمُكُتْيَباَذَوُه«٣٨

:٦خأ٢(هللاتيبًاقباسناكيذلامكلكيهيأ:مكتيب
.هتيبالمهتيبراصفُهرجههللانكل)٢٦:٨زمو٢

هنكلو،ةيحورلاةيحانلانمًابارخٍذئنيحناك:ًابارخ
اذهبهقطندعبحيسملانإفًايقيقحًابارخريصينأعمزم
ليلداذهو)١٤:١تم(دبألاىلإلكيهلاكرتليلقبمالكلا
ىلععقولكيهلانعحيسملاهلاقيذلاو.هبارخءدبىلع

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوثلاثلاحاحصألا
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كرتلااذهدعبو.دوهيلادالبرئاسىلعواهسفنميلشروأ
.بارخلااولمكأوهللاماقتناةلآنامورلاءاجليلقب

ىَّـتَحَنآلٱَنِميِنَنْوَرَتَالْمُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأِّـينَأل«٣٩
»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبِيتآلٱٌكَراَبُم:اوُلوُقَت

٢١:٩تمو١٨:٢٦زم

همالكماتخوةيدوهيلاةمأللولكيهللحيسملاعادواذه
.نيراتخملاهلسرهببطاخامنإدعبهلاقامو،اهل

نيليلقلالإهتمايقدعبحيسملارهظيمل:يننورتالمكنأ
)١٠:٤٠،٤١عأ(هتمايقبًادوهشهللامهبختنا

ىلإلبقتسملايفدوهيلاعوجربةوبنهذه:اولوقتىتح
١١-١٤:٨و١٢:١٠كزو٣:٤،٥وهو٤:٣٠،٣١ثت(برلا
نمدبالنكلو،دعبمتتملةوبنلاهذهو)٣٢-١١:٢٥ورو
.اهمامتإ

دقو١١٨:٢٦زمنمسبتقماذه:خلا..يتآلاكرابم
ميلشروأهلوخدبلافتحالادنعذيمالتلاضعبهبىدان
كلذك.سانلاضعبهيفكرتشايذلاو)٢١:٩تم(
وهعوسينأنيقينعةيدوهيلاةمألالكءادننوكيس
.حرفبهلوبقورورسبهببيحرتلاوحيسملا

نورشعلاوعبارلاحاحصألا

هلٱَنِمىَضَمَوُعوُسَيَجَرَخَّـمُث«١
َْ

ُهُذيِمَالَتَمَّـدَقَتَف،ِلَكْي
هلٱَةَيِنْبَأُهوُرُيْيَكِل

َْ
»ِلَكْي

.خلا٢١:٥ولوخلا١٣:١رم

بهذدقو،لكيهلانمريخألاهجورخاذه:عوسيجرخ
قيرطلايفهذيمالتهعمملكتو)٣ع(نوتيزلالبجىلإهدعب
.)١٣:٤رم(لكيهلاءانبةبارغنع

يفينُباملكيأ)٢١:١٢تمعجار(:لكيهلاةينبأ
ةاشغمةليمجباوبأوةدمعأوةقورأورودوفرُغنمهضرأ
لاق.يثنروكلاساحنلانمامهدحأناكو،بهذلاوةضفلاب
.لكيهلاةراجحىلإحيسملاراكفأاوهجوذيمالتلانإسقرم
٤٥ناكةراجحلاكلتضعبلوطنإخرؤملاسوفيسويلاقو

ةراجحلاربكأناكهنإو،ًاسمخهكمسو،ًاتسهضرعو،ًاعارذ
نطبنمرادجلاينُبثيحلكيهلانميقرشلابناجلايف
.اَّـيروملالبجةمقىلإيداولا

َهلَلاَقَف«٢
ُ

حلٱ؟ِهِذٰهَعيَِمجَنوُرُظْنَتاَمَأ«:ُعوُسَيْم
ْ

ُلوُقَأَّـَق
»!ُضَقْنُيَالٍرَجَحَىلَعٌرَجَحاَنُهٰهَُكْرتُيَالُهَّـنِإْمُكَل
.١٩:٤٤ولو٣:١٢يمو٢٦:١٨رإو٩:٧لم١

نمٍذئتقورهظيهمالكناك:ضقنيالٍرجحىلعٌرجح
ملسلالاحيفٍذئموياوناكدوهيلانأل،تانكمملادعبأ
ةمأاهاصعتنأدحأنظيالةوقيفنامورلاناكو.ةحارلاو
ومسلاةياغيفًاينغًاعساولكيهلاناكو.دوهيلاكةريغص
ةنسيفنامورلاهبرخأةنس٤٠دعبنكلو،هبةمألاراختفاو

دونجلانامورلالسرأفنامورلااوصعدوهيلانأل،م٧٠
،لكيهلابظفتحينأينامورلادئاقلاسطيتدارأو.مهلالذإل
املو.هرمألًافالخلكيهلاىلإرانلاىقلأهدونجدحأنكل
متف،عطتسيملفاهئافطإيفهدهجلذبهيفدقتتتأدب

.هبارخ

مدهبرمألكيهلاوةنيدملاىلعسطيتىلوتسانأدعبو
اهانبجاربأةثالثالإكرتيملو،اهسسأىلإراوسألاوةنيدملا
لعفو.ةنيدملانميبرغلالامشلاةيحانيفريبكلاسدوريه
كلانهنفُدامفشكيفو،هئاضرإيفةبغركلذركسعلا
سطيتداوقدحأسفورسويتنريكثرحف.زونكلانم
غلببارخلانإليق.لكيهلاسسأاهيفتناكيتلاضرألا
قيدصتلاناكملاكلذدصقنمىلعرذعتىتحًابيرغًاغلبم
مويلافداصيامحيسملاةوبنضقانيالو.ًالوهأمناكهنإ
،لكيهلاةرئادعيسوتلتميقأيتلاةنيدملاناردجاياقبنم
تحرُطيتلاةراجحلاباهتاراومنعجتنكلانهاهءاقبنإف
ًارجحاوقبينأدونجلادصقنمنكيملو.مدهلاتقواهيلع
كلتاياقبرهظتملو.مهتدارإنعًامغركلذعقوفرجحىلع
.ةريثكنينسرورمدعبالإناردجلا

ِهْيَلِإَمَّـدَقَت،ِنوُتْيَّـزلٱِلَبَجَىلَعٌسِلاَجَوُهاَميِفَو«٣
اَمَو،اَذٰهُنوُكَيىَتَماَنَلْلُق«:َنيِلِئاَقٍداَرِفْنٱَىلَعُذيِمَالَّـتلٱ
»؟ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَوَكِئيَِجمُةَمَالَعَيِه
.خلا٥:١ست١

،رصنذخوبنمايأيفبارخلااذهلثمبايمرإمهلأبنت
اهتبسانملةوبنلاهذهتاحاحصأنمريثكلاةعلاطمنكميو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا

٢٥٤
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،ايمرإميظعلايبنلااذهودجملاهلديسلانيبهباشتلاةدايزلو
.لطابلارياسينأأشيملوقحلابملكتيذلا

ةنيدملاهنمىرُتو،ميلشروأقرشوه:نوتيزلالبج
.حوضوبلكيهلاو

انحويوبوقعيوسرطبمهومهنمةعبرأيأ:ذيمالتلا
ملذيمالتلاةيقبنأمزلتسيالاذهو.)١:٣رم(سواردنأو
.ةعبرألانمناكلاؤسلاامنإ.باطخلااوعمسي

يفوهوهلاقامىلعًءانبميلشروأبارخيأ:اذه
.)٢ع(قيرطلاىلعوهوهلاقامو)٢٢:٣٨تم(لكيهلا

٢٣:٣٩تميفيناثلاهئيجمىلإحيسملاراشأ:كئيجم
كلميوهءادعأبقاعيلةقيقحوًانيقيهعوجرذيمالتلاعقوتو
نولازيالاوناكهتمايقوهتومدعبمهنأىتح،ًايضرأًاكلم
:٢وي١و٥:٧عيو٣:١٣و٢:١٩ست١(هئيجمبرقنوعقوتي

٢٨(.

.رهدلاءاضقناباودصقاذامفرعنال:رهدلاءاضقنا
ىلعحيسملاكلُمءدبورضاحلاماظنلاةياهناهباودارأله
ملاعلاةياهناودارألهوأ،دوهيلارئاسعممهراظتناكضرألا
تميفامكو١٣:٣٩،٤٠تميف(حيسملاأبنأامكهلك
بارخ)١(:ءايشأةثالثلاؤسلااذهيفاوعمجف.)٢٩:٣٨
.ملاعلاءاضقنا)٣(ًةيناثحيسملاءيجم)٢(لكيهلا

»ٌدَحَأْمُكَّـلِضُيَال،اوُرُظْنٱ«:ُعوُسَيَباَجَأَف«٤
.٤:١وي١و٢:٣ست٢و١:٨،١٨وكو٥:٦فأ

،امهيلك٢٤،٢٥يحاحصأيفهتباجإأرقن:عوسيباجأف
رومأةثالثباوجلااذهيفو.لبجلاىلعهبهوفتاموهو
ثودحنامزنيبيملحيسملانإ)١(:اهيلإتافتلالاقحتست
ةياهنوميلشروأبارخ:امهنيرمأبأبنأهنإ)٢(.هبأبنأام
يأزيمننأًاريثكانيلعرسعيف،يناثلاىلإزمرامهلوأو.ملاعلا
نيأو،لوألانعهمالكيهتنينيأو،هيلإريشيناكنيرمألا
لوأنأملعناننكل،حضاولصافكانهسيلو.يناثلاأدبي
،زمروهيذلاميلشروأبارخىلإرثكألابريشيناكهمالك
نأبرقييذلاو.هيلإزومرملاوهيذلاملاعلاةياهنىلإهرخآو
لمتشيهنمريثكو.٢٤:٢٨تميفوهامهنيبًالصافنوكي
ملتاوبنلارئاسكةوبنلاكلتنأ)٣(و.نيعوضوملاالكىلع
اهنمهتياغو.متتنأدعبالإمهفلاقحاهمهفننأهللادصقي

لبقتسملابانئابنإدرجمال،اهمامتإدنعهقدصبانتقثىوقتنأ
)١٤:٢٩وي(

نأنممهلاؤسبيجينألبقعوسيمهرذح:اورظنا
هئيجمتامالعنماهنأسانللرهظترومأبمهأبنأف،اوعدُخي
.كلذكتسيليهو

ملٱَوُهاَنَأ:َنيِلِئاَقيِمْسٱِبَنوُتْأَيَسَنِيريِثَكَّـنِإَف«٥
ُحيِسَْ

»َنِيريِثَكَنوُّلِضُيَو
٥:٤٣ويو٢٤:١١،٢٤تمو٢٣:٢،٢٥و١٤:١٤رإ

بعشلانوعدخينيريثكمايقبمهأبنأ:نوتأيسنيريثك
امم،ٍذئتقوحيسملاءيجمرظتنتتناكةيدوهيلاةمألالكنإف
ىلعةمألالمحو،ءاحسممهنأءاعدالاىلعنيريثكعَّـجش
.مهقيدصت

دهعلاتاوبننأوءاحسممهنأىوعدبيأ:يمساب
لسرلانوعدخيمهنأنمىشُخيكلذبو،مهبتمتميدقلا
ةرحسونيروزمنإيدوهيلاخرؤملاسوفيسويلاق.مهسفنأ

.تازجعملابمهودعونأدعبةيربلاىلإنيريثكمهيلإاوبذج
نمناكو.يلاولاسكليفةبقاعنممهنموَّـنُجنممهنمف
:٢١عأ(لامعألارفسيفركُذيذلايرصملاكلذنيروزملا

نوتيزلالبجىلإسانلانمنيريثكهيلإبذجهنأ)٣٨
ًاضيألاقو.هتملكبميلشروأراوسأبرخيسهنأمهايإًادعاو
ناكمويلكهنإو،ةبذكلاءاحسملابتألتمادالبلانإ
.نولتقُيومهنمٌسانأكَسمُي

َال،اوُرُظْنُا.ٍبوُرُحِراَبْخَأَوٍبوُرُحِبَنوُعَمْسَتَفْوَسَو«٦
ملٱَسْيَلْنِكٰلَو،اَهُّلُكِهِذٰهَنوُكَتْنَأَّـدُبَالُهَّـنَأل.اوُعاَتْرَت

ىَهَتْنُْ
»ُدْعَب

،ماعمالسةوبنلاهذهبحيسملاقطنتقوناك:بورحب
يفةلئاهبورحوةريثكنتفوتابارطضاهدعبراصنكلو
ةيردنكسإلايفتلعتشايتلابرحلااهنمو،ةفلتخمنكامأ

برحاهنمو،اهبنيميقملادوهيلاونييرصملانيبم٣٨ةنس
ترثكو،دوهيلانمًافلأنوسمخاهيفلتُقةيكولسيفتدقتا
ةعبرأاهيفلتُقفاهبازحأنيبةينامورلاةكلمملايفبورحلا
.ًارهش١٨يفةرطابأ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا

٢٥٥
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ىلعةيوبنلاهتفيظوحيسملالمعتساتارابعلاهذهيفو
اورِّـذحيلرطخلانمهعابتأوهذيمالترذحف،هجولمكأ
.نورذحتيونوعمسينموجنيو،مهنوجنيفنيرخآلا
.ظحلاءوسلاورذحتيملمهنكلو

لب،ٍذئنيحميلشروأبارخنماوفاختاليأ:اوعاترتال
.هلبقىرخأتامالعاوعقوت

ُنوُكَتَو،ٍةَكَلَْممَىلَعٌةَكَلَْممَوٍةَّـمُأَىلَعٌةَّـمُأُموُقَتُهَّـنَأل«٧
يفُلِزَالَزَوٌةَئِبْوَأَوٌتاَعاََجم »َنِكاَمَأِ
٢:٢٢جحو١٩:٢شإو١٥:٦خأ٢

نيبديدشلتقوماصخجاهنأبكلذمت:ةمأىلعةمأ
نمندملامهعمنكسنمودوهيلانيبو،نييرماسلاودوهيلا
مث.دوهيلانمًافلأنيرشعةيرصيقوينانويلتقف،نيينانويلا
يفماقو.ىرقلايفنينكاسلانيينانويلانمدوهيلامقتنا
نيببرحلاتمحتلاف،سويلتيفووثوأنارصيقنامورلا
.امهبازحأ

)١١:٢٨عأ(سوباغأاهبأبنتيتلاةعاجملااهنم:تاعاجم
نوخرؤملاتاعاجملاكلتأبنبتكو.م٤٩ةنستثدحو
.اكينسوسوتيساتمهنمنوينثولا

هبتامم٦٥ةنساموريفىشفتءابوكلذنمو:ةئبوأو
.ًافلأنوثالث

اموريفةلزلزو،م٤٦ةنستيركيفةلزلزاهنم:لزالزو
ةيجيرفةيقذاليفةلزلزو٦٣ةنسايمافأيفةلزلزوم٥١ةنس
مايأيفهنأركذو.م٦٧ةنسميلشروأيفةلزلزوم٦٠ةنس
)ريمزإيأ(انريمسويسولوكيفلزالزتثدحنورين
.اهريغوسويخوسوماسوسوتيلمو

»ِعاَجْوَألٱُأَدَتْبُماَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِكٰلَو«٨

دشأميلشروأبارختقونوكتيتلاعاجوألانأيأ
تاعاجملاولزالزلاوبورحلاكلتنأو،ةروكذملاعاجوألانم
.ملاعلاةياهنوحيسملاءيجمىلعةلدأتسيلاهريغو

لَسُيٍذِئَنيِح«٩
ِّـ

َنوُنوُكَتَو،ْمُكَنوُلُتْقَيَوٍقيِضَىلِإْمُكَنوُم
»يِمْسٱِلْجَألِمَمُألٱِعيَِمجْنِمَنيِضَغْبُم
٧:٥٩و٤:٢،٣عأو١٦:٢و١٥:٢٠ويو١٠:١٧،٣٢تم
.٢:١٠،١٣ؤرو٤:١٦طب١وخلا١٢:١و

كلتنمًابيصنهذيمالتلنأحيسملاأبنت:مكنوملسي
لوأناكاذهو.جراخلانمتاداهطضالايهو،بئاصملا

.ةريغصلاهتسينكىلععقتاهنأبأبنتةعبرأرورش

:٧عأ(مكناميإنمؤينمومتنأمكنولتقييأ:مكنولتقي
.)١٢:٢و٨:٣،٤و٥٩،٦٠

:١٩و٢٢-١٦:١٩عأ(دوهيلاونيينثولانميأ:نيضغبم
سوتيساتلاق.)٤:١٤و٣:١٦و٢:١٢طب١و٢٨:٢٢و٢٨
.سانلانمةهوركمةقرفنييحيسملانإينامورلاخرؤملا
هبكترمقحتسيًامثإةيحيسملاقانتعانامورلابسحو
.توملا

مكريسلوَّـيلإمكتبسنويبمكفارتعاليأ:يمسالجأل
مهلنامورلاضغبنوجيهينويحيسملاناكو.يتريس
هنوبكترياوناكامىلعو،ناثوألاةدابعىلعمهايإمهخيبوتل
.لئاذرلانم

لَسُيَوَنُوريِثَكُرُثْعَيٍذِئَنيِحَو«١٠
ِّـ

ًاضْعَبْمُهُضْعَبَنوُم
»ًاضْعَبْمُهُضْعَبَنوُضِغْبُيَو
.٤:١٠و١:١٥يت٢و١٣:٥٧و١١:٦تم

،هتسينكىلعيتأيٍناثقيضبددعلااذهيفحيسملاأبنت
.مهتوخإلمهتنايخواهئاضعأضعبدادتراوهو

،اهيفاوعقويتلاتاقيضللحيسملانعنوريثكدترا:رثعي
حاجنءطبلو،ةايحلاوباحصألاولاملاةراسخلوداهطضاللو
يفىرنامًاريثكو.لاحلايفحيسملاءيجممدعوةسينكلا
ةرثكىلعانلديامم،دادترالانمريذحتلالسرلالئاسر
.هعوقو

ملسيمهنمدترملانأيأ:ًاضعبمهضعبنوملسيو
يذلانورينداهطضاةدميفهنإسوتيساتلاق.تباثلا

ًءانبلتقلابنييحيسملانمنيريثكىلعمكح»ًابيدأت«هامس
سلاجملاىلإميلستلاكلذناكو.مهضعبةداهشىلع
.نيينثولاةاضقلاو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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نينمؤملانأحيسملادريمل:ًاضعبمهضعبنوضغبيو
دشأو.نويحيسممهنأنيعَّـدملالب،كلذنولعفينييقيقحلا
نيدترملااهئاضعأنماوناكاهروصعلكيفةسينكلاءادعأ
امىلعاقولدازو.مهريغهعطتسيملًارارضإاهورضأنيذلا
نيدلاولانمنومَّـلسُتفوس«حيسملالوقانهىتمهركذ
نمىتمركذو.)٢١:١٦ول(»ءاقدصألاوءابرقألاوةوخإلاو
.)١٠:٢١تم(ًالبقاذهلثمحيسملالاوقأ

»َنِيريِثَكَنوُّلِضُيَوَنُوريِثَكٌةَبَذَكُءاَيِبْنَأُموُقَيَو«١١
.٢:١طب٢وخلا٤:١يت١و٢٠:٢٩عأو٧:١٥تم

وهو،ةسينكلاىلععقيهنأبحيسملاأبنتثلاثٌرشاذه
.اهيفةدسافميلاعتوعدبءوشن

لدتو.ةنايدلاوملعمانهءايبنألابدوصقملا:ةبذكءايبنأ
،١٦:١٧ورو٢٠:٣عأ(:ةوبنلاهذهمامتىلعةيلاتلاتايآلا

١:٦،٧،٢٠يت١و٢:١٧وكو٩-١:٧لغو١١:١٣وك٢و١٨
:٤و٢:١٨وي١و٢:١،٢طب٢و٨-٦:و٢:١٨،١٩يت٢و٤:١و
ةبذكلاءايبنألافصُودقو.)٢٤:٤تموويو٧:وي٢و١

حيسملادادضأو،ةبذكنيملعموةبذكلسربتايآلاهذهيف
.ةلضمحاورأو

لبقدوهيلانيبةبذكءايبنأمايقنعسوفيسويركذو
اودعومهنأو،هسفنراصحلانمزيفلبميلشروأبارخ
ةنيدملانمبورهلانعمهوعنمفءامسلانمةاجنبسانلا
حلصلاطورشمهيلعتضرعنيحنامورلاىلإميلستلانمو
.مهدانعىلعمهوتبثو

لٱُةَّـبََحمُُدْربَتِمْثِإلٱِةَرْثَكِلَو«١٢
ْ

»َنِيريِثَك

وهو،هتسينكىلععقييذلاعبارلارشلابانهحيسملاأبنت
اذهو.هلهأهبشتفملاعلايفرثكتيتلارورشلانمرثأتتاهنأ
ىرنامككلذَّـمتو»نيريثكلاةبحمدربت«هلوقهيلإريشيام
١:١٥يت٢و٦:٩،١٠يت١و٣:١لغ(:ةيلاتلاتايآلانم
.٣:١٥و٢:٤ؤرو١٠:٢٥بعو٢:٢،٦عيو٤:١٠و

ملٱَىلِإُِربْصَييِذَّـلٱِنِكٰلَو«١٣
»ُصُلَْخياَذٰهَفىَهَتْنُْ

.٢:١٠ؤرو٣:٦،١٤بعو١٠:٢٢تم

يفًاتباثىقبييذلانأ)١(:نيينعممالكلااذهلمتحي
داهطضالاوةناهإلالامتحاعم،ةريغوةبحمبحيسملاناميإ
.اهيفكلهيال،ميلشروأبارختقوىلإروتفنودبرقفلاو
تقويفنييحيسملانمدحألتقُيملهنأخيراوتلايفءاج
امهلقنباقولدازو.اهبارختقويفالوميلشروأراصح
نمةرعشنكلو«حيسملالوقوهوىنعملااذهقفاوي
ًاديهشهتوممويىلإتبثييذلانأ)٢(.»كلهتالمكسوؤر
ًايعيبطًاتومتومييذلاوأ،يمسالجأنمًالتقلتقُيوأ
راصتنالاوةبلغلابكوميفيناثلايئيجمبويبنمؤموهو
تبثييذلانأانملعينيينعملاالكيفو.ًايدبأًاصالخلاني

فأ(هباوثلانيهناحتمانمهللاهنَّـيعامةياهنىلإهناميإيف
ةنمزأيفتابثلاوربصلابظعوهيفو)١١،١٧-٢:٧ؤرو٦:١٣
بارخلبقملاعلارشطرف)١(:نارمأقبساممانلو.قيضلا
.ملاعلاةياهنلبقهلثم)٢(وميلشروأ

ملٱِةَراَشِبِبُزَرْكُيَو«١٤
يفِهِذٰهِتوُكَلَْ ملٱِّـلُكِ

ًةَداَهَشِةَنوُكْسَْ
ِجل
َ

ملٱِيتْأَيَّـمُث.ِمَمُألٱِعيِم
»ىَهَتْنُْ

.١:٦،٢٣وكو١٠:١٨ور

.حيسملابيذلاصالخلابءابنإلايأ:ةراشبب

دهعلايفةنوكسملالامعتسابلغ:ةنوكسملالكيف
كلتيف«اقوللوقنمرهظيامك،ةينامورلاةكلممللديدجلا
لكبتتكُينأبرصيقسطسغوأنمرمأردصمايألا
تقلطُأمث١١:٢٨عأيفءاجامهلثمو)٢:١ول(»ةنوكسملا
.مايألاكلتيفةنوكسملاضرألانمملُعاملكىلع

نولوألانويحيسملاولسرلارشبةوبنلاهذهلًاقفوو
وحنيف،ٍذئمويةفورعملاضرألاراطقألكيفليجنإلاب
وحنبميلشروأبارخلبقيأ،حيسملاتومدعبةنسنيثالث
ةسينكءوشنةراشبلاكلترشنلَّـهساممو.نينسرشع
لكغلبتتناكةنيدملاكلترابخأنأل،اموريفةيحيسم
دوهيلاةرايزاهرشنلَّـهسامك.ةكلمملاةمصاعاهنأل،ناكم
،حصفلاديعيفميلشروأةنيدمضرألايفنيتتشتملا
نيدلارمأنمهوعمسامرابخأاولمحينأكلذباوعاطتساف
لوقكلذتبثيو.اهباوماقأيتلادالبلالكىلإيحيسملا
ضرألاعيمجىلإ.ىلب؟اوعمسيملمهلعلأ«لوسرلاسلوب

)١٠:١٨ور(»مهلاوقأةنوكسملايصاقأىلإ.مهتوصجرخ
ملاعلالكيفامكمكيلإرضحدقيذلاليجنإلا«هلوقو
لكيفهبزوركملاهومتعمسيذلاليجنإلا«هلوقو»ًاضيأ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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:٤يت٢ًاضيأرظنا١:٦،٢٣وك(»ءامسلاتحتيتلاةقيلخلا
١٧(.

يرشبلاسنجللةميحرلاهدصاقموهللاةبحمب:ةداهش
.طقاسلا

يكلكلذو.طقفراتخملاهللابعشلال:ممألاعيمجل
مهلةداهشلاكلتتناكاولبقنإفهوضفريوأليجنإلااولبقي
.مهيلعتناكهوضفرنإو

ةروريصوميلشروأةنيدمةياهنيأ:ىهتنملايتأيمث
دعبةنسنيعبرأذنمكلذثدحو.ةلقتسمةمأدوهيلا
نلعأو.داليمللةنسنيعبسوحنيأمالكلااذهبقطنلا
كلتلبقةنوكسملالكيفليجنإلابرشبيسهنأحيسملا
َّـلدامضعبهنكلحيسملالوققفووههانركذامو.ةلزانلا
ضرألالئابقنيبليجنإلاراشتنانايبهيفنأل.هلكالهيلع
يفهنأقبساممانلف.نيدلاموييفيناثلاحيسملاءيجملبق
هدهعيملدحىلإليجنإلاةفرعملئاسورثكتةريخألامايألا
لاسرإو،ضرألاتاغللكىلإهللاباتكةمجرتكلبقملاعلا
.هللانباصالخبنيدانمايندلاراطقألكىلإنيرشبملا

نمناتمالعدازىهتنملابرقاملكهنأكلذنمانلو
ضعبدادتراعمملاعلارورشةدايزامهادحإ،ًاحوضوهتامالع
يفةسينكلاةريغةدايزىرخألاو.نييحيسمنيبوسحملا
.كالهلانمةاطخلاةاجنوليجنإلابةادانملا

خلٱَةَسْجِر«ْمُتْرَظَنىَتَمَف«١٥
ْ

ُلآيِناَداَهْنَعَلاَقيِتَّـلٱ»ِباََر
يفًةَمِئاَقُّيِبَّـنلٱ ملٱِ

ملٱِناَكَْ
لٱِمَهْفَيِلِسَّـدَقُْ

ْ
»ُئِراَق

.خلا٢١:٢٠ولو١٣:١٤رمو١٢:١١و٩:٢٣،٢٥،٢٧اد

صتخينيرشعلاوعباسلاددعلاىلإددعلااذهيفام
.ميلشروأبارخبةقلعتملاثداوحلاب

.ةيدوهيلاويحيسممهنوبطاخملا:مترظنىتمف

الو.بارخلاةلعيهيتلاةسجرلايأ:بارخلاةسجر
نكلبارخلاةسجربحيسملادارأاماوفرعلسرلانأيفبير
شيجلااهبدارأهنأمهضعبنظف.هفرعننأنآلاانيلعرذعتي
ةرصايقلاليثامتلمحتهتمدقمتناكيذلاينامورلا
اوناكو.روسنلاليثامتاهيصعسوؤرىلعةيولأونيينامورلا
يفةمئاق«هلوقبدوصقملانوكيف.ةهلآكليثامتلاكلتنودبعي

لوألااهراصحيفميلشروأمامأشيجلامايق»سدقملاناكملا
اهراصحيفو،داليملل٦٦ةنسسولاغسويتسسةدايقب
.٧٠ةنسسطيتةدايقبو٦٨ةنسسونايسابسفةدايقبيناثلا
ةطاحمميلشروأمتيأرىتم«اقوللوقاذهقفاويامو
»بارخلاةسجر«ىتملوقناكمكلذلاقهنإف»شويجب
سيندتىلإةراشإاهنأنورخآنظو.)٢١:٢٠ول(خلا
نيرويغلااوّمسدوهيلانمةعامجب٦٦ةنسهنيعلكيهلا
اوبكتراواولتقوهيفاوبراحفهنعةاماحملللكيهلااولخد
اهبدارينأحصيهنأىلعلوألاحجرألاو.هيفرخُأعئاظف
ةسجريناثلاوةيجراخةسجرلوألانأىلعنارمألا
.ةيلخاد

)١٢:١١و١١:٣١و١٩:٢٦،٢٧اد(:لايناداهنعلاق
ةقرحملالاطبأيفسنافيبأسخويتنأداهتجاىلإلاينادراشأ
يذلاسويبملوأرتبوجةدابعباهنعةضاعتسالاو،هللاةيمويلا
ثدحيسهنإحيسملالاقو.سدقملالكيهلايفهلاثمتماقأ
هنإو،ميلشروأبارخلبقسيندتلاوسيجنتلااذهلثم
.نييحيسمللةمالعنوكي

دوهيلادنعميلشروأتناك:سدقملاناكملايفةمئاق
تناككلذكو)٤:٥تم(لكيهلااميسالوةسدقمةنيدم
دوصقملانوكينأحصياذهىلعو.ةنيدملاكلتلوحضرألا
لوحينامورلاشيجلا»بارخلاةسجر«حيسملالوقنم
.لكيهلالخادةعيظفلانيرويغلالاعفأوأ،ةنيدملا

اهدازةرابعلاهذهنأنيرسفملارثكأنظ:ئراقلامهفيل
ناكولهنأىلعًءانب،ريذحتلاكلذىلإءارقلاهيبنتلىتم
نمعنامالو.»عماسلامهفيل«لاقلهباطخيفاهركذحيسملا
.بَتكُيسهمالكنأهملعلةرابعلاكلتركذهسفنوههنأ

يفَنيِذَّـلٱِبُرْهَيِلٍذِئَنيِحَف«١٦ لٱِ
ْ
جلٱَىلِإِةَّـيِدوُهَي

ْ
»ِلاَبِ

نأنويحيسملاملعيركُذامثدحينيحيأ:ٍذئنيحف
ىلإاوردابينأهيفبجييذلاتقولانأو،بيرقىهتنملا
.ىتأدقبرهلا

نيذلاىلعنكيملرطخلانأىلعلدياذه:ةيدوهيلايف
ةيدوهيلارئاسيفنيذلاىلعناكلب،طقفميلشروأيف
.ًاضيأ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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ًالابجلابجلاهذهبدصقيملحيسملانألمتحي:لابجلاىلإ
يهو،ةيدوهيلاىلإلابجلابرقأدصقهنأحجرألاو.ةنيعم
أجلملابجلاتراصامًاريثكف.ندرألاقرشداعلجلابج
.اهيفنكسلافوهكرفوتلو،ءابتخاللاهتقفاوملركسعلانم
نييحيسملانمنيريثكنإيحيسملاخرؤملاسويباسوُألاقو
لتقُيملو.ةيريبضرألامشو،ندرألاقرش»اليب«ىلإاوبره
يفسولاغسوتسسأدبامدعبو.راصحلايفمهنمٌدحأ
مث،ةلوهجمبابسألهقرحأوةنيدملانمًاءزجذخأراصحلا
نويحيسملامنتغاف،ةنيدملانعهشيجبىحنتوراصحلاعفر
.م٦٨ةنسيفكلذناكوبرهلاةصرف

طَّـسلٱَىلَعيِذَّـلٱَو«١٧
ْ

»ائْيَشِهِتْيَبْنِمَذُخْأَيِلْلِزْنَيَالَفِح

مهفنو.ةمالعلاروهظدنعًاعيرسبورهلاكلذببجوأ
لزنينأناسنإلانكميف،اهجراخناكتويبلامَّـلسنأهنم
حوطسلعلو.تيبلالخدينأنودبحطسلاىلعنم
نأناسنإلانكميىتحةلصتمكاذدنعتناكتويبلا

.ةنيدملانمجورخلابعرسيو،رخآىلإحطسنماهزاتجي
ذاقنإنممهأيهمهتايحةاجننأهيبنتلااذهببسو
.برهلانعمهقيعتفمهلقثتاهنأىلعةوالع،مهتعتمأ

يفيِذَّـلٱَو«١٨ حلٱِ
ْ

»ُهَباَيِثَذُخْأَيِلِهِئاَرَوَىلِإْعِجْرَيَالَفِلَْق

هسبلياميأهءادرًاعبطكرتيلقحلاىلإجرخييذلا
عمهذخأيلعجرينأنعانههاهنف.تيبلايفهبايثقوف
هيلعناكف.اهيلإبرهيسيتلالابجلايفهيلإهتجاحةدش
.ًاسأرلبجلاىلإلقحلانمبرهينأ

لِلٌلْيَوَو«١٩
ْ

ملٱَوَىلاَبَح
يفِتاَعِضْرُْ لِتِ

ْ
»ِماَّـيَألٱَك

٢٣:٢٩ول

نهيلعبعصييتاوللاىلعهنزحمالكلااذهبحيسملارهظأ
ةعرسبِّـعصيامم،نهلافطألمحوأمهلبحببسببورهلا
شيعلاتاقشملضرعتلاو،وجلاتابلقتلامتحاو،بورهلا

.لابجلايف

يفْمُكُبَرَهَنوُكَيَالْيَكِلاوُّلَصَو«٢٠ يفَالَوٍءاَتِشِ »ٍتْبَسِ

لحوتللصفلاكلذيفرفسلابعصيهنأل:ٍءاتشيف
.لابجلايفرطملاةرازغو،دربلاةدشو،راهنلارصقو،قرطلا

امإ،مويلاكلذيفرفسلابعصيهنأل:ٍتبسيفالو
بجومبًامرحمهيفرفسلااوبسحمهنألريمضلاخيبوتل
باوبأنممهتعتمأاوجرُخينأنوردقيالمهنألوأ،ةعيرشلا
نعمهنوعنميدوهيلانمةطرشلالاجرنألوأ،هيفندملا
نأىلععطاقليلدانهو.ةعيرشلادضهرابتعابهيفرفسلا
همهتاامكاهرسكديريالو،تبسلاةعيرشمرتحاحيسملا
.هؤادعأ

دجويال»نوكياليكلاولص«حيسملالوقنمرهظيو
بارخبىضقهنأل،ةالصلاهتباجإوهللاءاضقنيبًاضقانت
ةئجلمريغبارخلاكلذلاوحألعجينأهتردقعمميلشروأ
يف«ىتملوقو.تبسوأءاتشيفرفسلاىلعنييحيسملا

.دوهيلالجألهليجنإبتكهنأىلعةلدألاةلمجنم»تبس

ُذْنُمُهُلْثِمْنُكَيَْملٌميِظَعٌقيِضٍذِئَنيِحُنوُكَيُهَّـنَأل«٢١
لٱِءاَدِتْبٱ

ْ
»َنوُكَيْنَلَوَنآلٱَىلِإَِملاَع

١٢:١و٩:٢٦اد

هذيمالتهبتنيلميظعلاةنمزألاكلتقيضحيسملاركذ
ول(ىتمهحضوأاممرثكأاقولهحضوأدقو،بورهلابهرمأل
هبأبنأو.)٥٧-٢٨:٤٩ثت(ىسومهبأبنأو.)٢١:٢٤،٢٥
دنعدوهيلانملتقهنإسوفيسويلاقو.)١٢:١اد(لايناد
بذُعو،ًافلأ٩٧مهنمرسُأو،ًافلأةئموًانويلمةنيدملاحاتتفا
لكغلبف.ًافلأ٢٥٠اهيحاوضيفلتُـقو.اولتقمثنوريثك
اورسُأنمماوبلصنامورلانإلاقو.ًافلأ٣٥٠ونويلمىلتقلا
بصنلناكمَقبيملىتحًاريثكًاقلخراصحلاةدمدوهيلانم
.ىرسألاكئلوألكبلصلةيفاكًانابلصاودجيملو،نابلصلا
ضعبنإو،عوجلاةدشنمةنيدملايفنوريثكتامهنإلاقو
عيمجبئاصمانراقول«لاقومهتلكأواهدالوأتلتقءاسنلا
نممظعأهاندجولدوهيلاهاساقامبةقيلخلاذنمسانلا

،حصفلاديعيفناكهءدبنأبراصحلالوهدازو.»اهعيمج
.ةنيدملاكلتيفنييالمةثالثضعبلالوقىلعٍذئنيحناكو

لِتَّْـرصَقُتَْملْوَلَو«٢٢
ْ

ْنِكٰلَو.ٌدَسَجْصُلَْخيَْملُماَّـيَألٱَك
ملٱِلْجَأل

لِتَُّـرصَقُتَنيِراَتْخُْ
ْ

»ُماَّـيَألٱَك
.١٤:٢،٣كزو٦٥:٨،٩شإ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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ةرصاحمتاقوأنمهوداتعااممرصقألعُجتيأ:رصقُت
.ةنيدملاةوقىلإرظنلابهنوعقوتيامعرصقتاهنأوأ،ندملا
راصحدعبالإروصاوحتفينأاوعيطتسيملنويروشألاف

لهأدحتاولف.ةنس١٣اهورصاحنويلبابلاو.نينسسمخ
ًارظننامورلانكمأامةيمحوةريغباهنعاوعفادوميلشروأ
عمو.ةديدعنينساهترصاحمدعبالإاهوحتفينأاهتناتمل
تثدحهنأىلع.رهشأةسمخراصحدعباهوحتفمهنإفكلذ
لبقنيتنسوحنةدمنامورلاوةيدوهيلالهأنيبعئاقولا
.كلذ

ًاضعبمهضعبلتقيناكدوهيلانأل:دسجصلخيمل
كلذلاطولف.جراخنممهنولتقينامورلاناكو،ًالخاد
،اهرسأبةيدوهيلاةمألاتينفةداتعملاراصحلاتاقوأكتقولا
سويدولكرمأ)١(ةنسراصحلاةدمريصقتبابسأناكو
امدعبةنيدملانيصحتنعفكلابسابيرغأسدوريهلرصيق

مهيناوتونيبزحدوهيلاماسقنا)٢(م٤٢،٤٣ةنسهيفعرش
عافدلانعوهئدبلبقراصحللمزاللادادعتسالانع
يسيئرناعمسوانحويقارحإ)٣(.هتقويفبجاولا
يفكياماهيفناكو،ةمعطألاةيقبوةطنحلاءارهأنيبزحلا
ءيجملبقاهقارحإناكونينسةدعميلشروأناكسلك
دوهيلانكيملف،ةتغبسطيتءيجم)٤(.ليلقبسطيت
سطيتىلوتساف،حصفلاضئارفبنيمتهماوناكو،هنوعقوتي
.هلدوهيلاهابتنامدعلبرحالبةنيدملانوصحضعبىلع
ريصقتلةيفاكةيرشببابسأنكتملهنأل:ةيهلإلاةيانعلا)٥(
نإ«ينثولاسوتيساتويربعلاسوفيسويلاق.راصحلاةدم
موقىلعهللاةمقننمدوهيلاىلعتءاجبئاصملاهذه
ةنيدملايفهرظنلاجأنأدعبسطيتو»مهبونذسأكتألتما
دقهللاةرزاؤمب«لاقاهتراجحمظعواهراوسأواهجاربأولعو
نمدوهيلاجرخأيذلاهناحبسوهو،ةوزغلاهذهيفانرفظ
ةيبرحلامهتالآوأرشبلايدايأعيطتستاذامهنألنوصحلاهذه
للكينأسطيتِضتريملو»جاربألاهذهلثميفعنصتنأ
لاقو،نامورلاةداعترجامكدجملابهسفنةبلغلاهذهدعب
هللابضغنكلو،لمعلاورمألااذهبحاصوهنكيملهنإ
يفسطيتركفريغت)٦(.ةبلغلاهاطعأيذلاوهدوهيلاىلع
لوحًاروسينبينأرمألالوأيفمزعهنإف،راصحلاةيفيك
َّـرملكلذىلعيقبولف.ًاعوجملستنأىلإاهكرتيوميلشروأ
ًابناجىنبامدعبهنكلو.ميلشروأحتفينألبقنونسهيلع
.ةونعاهحتفيواهيلعمجهينأهلادبروسلانم

نيبنماونمآنيذلانييقيقحلانييحيسملايأ:نيراتخملا
هنأل.دوهيلالجألالبرحلامايأهللارصقمهلجألف.دوهيلا
يتلالابجلايفنويحيسملاكلهلةيدوهيلايفبرحلاتلاطول

كلتنأنظلانعدعبيالو.ًادربوًاعوجاهيلإاوبره
لبقملاعلاىلعيتأتيتلاتاقيضلاىلإزمريهتاقيضلا

تاقيضلاةدمهللارصقامكو)١٢:١اد(ًةيناثحيسملاءيجم
.مهلجألةريخألاتاقيضلارصقيسهيراتخملجألىلوألا

ملٱاَذَوُه:ٌدَحَأْمُكَلَلاَقْنِإٍذِئَنيِح«٢٣
َكاَنُهْوَأاَنُهُحيِسَْ

»اوُقِّـدَصُتَالَف
.٢١:٨و١٧:٢٣ولو١٣:٢١رم

.تاقيضلاكلتتقويفيأ:ٍذئنيح

دشأيفةاجنلالسريهللانأدوهيلارظتنا:حيسملااذوه
ءاحسممهنأنيعداخملانمنوريثكىعَّـداف،تاقيضلا
مهوقدصينأنييحيسملااولأسمهنأدبالو،نوريثكمهعبتو
.ًاضيأ

نأمهلقبيملو،ىتأدقهنألكلذلاق:اوقدصتالف
.هريغاورظتني

َنوُطْعُيَوٌةَبَذَكُءاَيِبْنَأَوٌةَبَذَكُءاَحَسُمُموُقَيَسُهَّـنَأل«٢٤
ملٱَنَكْمَأْوَلاوُّلِضُيىَّـتَح،َبِئاَجَعَوًةَميِظَعٍتاَيآ

َنيِراَتْخُْ
»ًاضْيَأ
ويو١٣:١٣ؤرو٢:٩،١٠،١١ست٢و٥:١١عو١٣:١ثت
.٢:١٦يت٢و٣٠-٨:٢٨ورو١٠:٢٨،٢٩و٦:٣٧

.٥ددعحرشرظنا:ةبذكءاحسم

:٢ست٢و٧:١٤تمو،١١عحرشرظنا:ةبذكءايبنأ
١٢-٩.

ىسومأبنتو.ةرحسلالاعفأكةبذاك:بئاجعو..تايآ
،ةحيحصاهنأرهظتتناكو.١٣-٣:١ثتيفكلذلثمب

لعلو.ًاضيأنييحيسملاتعدخلهللاةمعنالولاهنأىتح
رثأىلعيناثلاهئيجمعقوتنمهذيمالتريذحتدارأحيسملا

روصعلايفهبعشريذحتدصقهنأكشالو.ميلشروأبارخ
مهرذحامك،ةبذكلانيملعملالاوقأباوعدخنينأنمةيتآلا
٥-٣:١يت٢و٣-٤:١يت١و١٢-٢:٨ست٢(هلسرهاوفأبًاضيأ
.١٩:٢١و١٣:١٤ؤرو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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»ْمُكُْتَربْخَأَوُتْقَبَسْدَقاَنَأاَه«٢٥

اوققحتيلو،اولضيوةبرجتلايفاوطقسيالئلكلذبمهأبنأ
.ةوبنلاهذهمامتدنعهمالكقدص

يفَوُهاَه:ْمُكَلاوُلاَقْنِإَف«٢٦ لٱِ
ْ

َختَالَفِةَّـيِّـَرب
ْ
َوُهاَه!اوُجُر

يف ملٱِ
»اوُقِّـدَصُتَالَفِعِداَخَْ

سانلااوبذجنيعداخملاضعبنأبسوفيسويأبنأ
فالآةعبرأكانهىلإبذجنممهنمف،ةيربلاىلإمهءارو
لكيهلايفاوأبتخامهضعبو.)٢١:٣٨عأًاضيأرظنا(سفن
دوهيلاناكو.مهيعباتماهيإاوديزيلةنيدملائباخمنمهريغو
.هنوعقوتييذلاريغناكميفحيسملارهظينأنورظتني

لٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«٢٧
ْ

ملٱَنِمُجُرَْخيَْقَرب
َىلِإُرَهْظَيَوِقِراَشَْ

ملٱ
»ناَسْنِإلٱِنْبٱُءيَِجمًاضْيَأُنوُكَياَذَكٰه،ِبِراَغَْ
١٧:٢٤ول

الهناهيلييذلاوددعلااذهيفهذيمالتلحيسملاققح
.روسنلاناريطكوقربلاكنلعلايفلبءافخلايفيتأي

)١(:نيرمأيفقربلاكحيسملاءيجمنوكي:قربلانأامك
حصيو.)١٠:١٨ولو٩:١٤كز(ةأجفهنأ)٢(وحضاوهنأ
ةنونيدلهئيجمىلعو،ميلشروأبارخلهئيجمىلعانهليقام
هلوقكنيدلامويهئيجمىلعرثكألابقبطنيهنأىلع.ملاعلا
.)١:٧ؤر(»نيعلكهرظنتسوباحسلاعميتأياذوه«

نأىلعاذهيفةلالدال:براغملاىلإ..قراشملانم
نأوأ،ميلشروأبارخلقراشملانميتأيينامورلاشيجلا
نأدصقيملهنأل،ًالوأقرشلانمنيدلاموييفرهظيحيسملا
ةيفيكبانربخينأهتياغلب،اهنميتأييتلاةهجلانعانئبني
.هئيجم

جلٱِنُكَتاَمُثْيَحُهَّـنَأل«٢٨
ْ

َجتَكاَنُهَفُةَّـُث
ْ
»ُروُسُّنلٱُعِمَت

.١٧:٣٨ولو٣٩:٣٠يأ

شويجللروسنلاسدقملاباتكلاريعتسيامًاريثك
:٨وهو٤:٩ارم(ةبنذملاممألاباقعلاهلسرييتلاةيبنجألا
وأ«هلوقامهنيبةهباشملاحضوييذلاو.)١:٨بحو١

ىلعتيبيورخصلانكسي.هركوّيلعيورسنلاقلحيكرمأب
هرصبت.هتوقسسجتيكانهنمو،لقعملاورخصلانس
ىلتقلانوكتثيحو.مدلاوسحتهخارف.ديعبنمهانيع
:رومأةثالثانهحيسملادصقو)٣٩:٢٩،٣٠يأ(»وهكانهف

ملو،تدسفاهقالخأنألةثجلابةيدوهيلاةمألاهيبشت)١(
نوكتامك،ممألاشويجلةسيرفنوكتلنأالإةحلاصدُعت
شويجلاهيبشتو.ةيربلاشوحووءامسلارويطلةسيرفةثجلا
أبنأامكدوهيلانمهماقتنالهللالسراهنألروسنلابةينامورلا
ىصقأنموديعبنمةمُأكيلعبرلابلجي«هلوقبىسوم
بيرغنمو.)٢٨:٤٩ثت(»خلارسنلاريطيامكضرألا
.روسنلارَوُصنامورلامالعأىلعتناكهنأقافتالا

ةيحورلاوةيقالخألااهتايحةسينكوأةمُأتدقفىتم)٢(
ىلععقوامك،ماقتناللهللالسرتتأةدسافةثجتهبشأو
امكو،مهتقرغأفههايمهللالسرأذإنافوطلانمزسانلا

ءامسلانمهرانهللالسرأذإةرومعومودسلثدح
ينبمهيلعهللالسرأذإنييناعنكللىرجامكو،امهقرحأو
طبسمثًالوأطابسألاةرشعلايقلامكو،مهودابأفليئارسإ
نييلبابلامهيلعهللالسرأفناثوألاةدابعباودسفموياذوهي
هللالسرأمويًاضيأةينامورلاةكلمملاباصأامكو،مهوبسف
زحو٦٦:١١شإ(اهيلعاولوتسافابروألامشدونجاهيلع

نئاخمداخلكىلععقيكلذلثمنأيفبيرالو)٣٩:٤
.هلٍصاعٍدلووهللا

ملاعلابقاعيلهتكئالمريخألامويلايفهللالسري)٣(
عقونأدعبراذنإلااذهلمظعألامامتإلاوهاذهوميثألا

ددعلااذهانلرهظيف.ملاعلاخيراتيفةريثكًارارمًايئزج
.هلومشموزلوهعوقوققحتوةيطخلاباقعةرورض

لِلَو«٢٩
ْ

لِتِقيِضَدْعَبِتْقَو
ْ

،ُسْمَّـشلٱُمِلْظُتِماَّـيَألٱَك
لٱَو
ْ

ُتاَّـوُقَو،ِءاَمَّـسلٱَنِمُطُقْسَتُموُجُّنلٱَو،ُهَءْوَضيِطْعُيَالُرَمَق
»ُعَزْعَزَتَتِتاَواَمَّـسلٱ

:٣و٢:١٠،٣١ؤيو٣٢:٧زحو١٣:١٠شإو٧:١١،١٢اد
عأوخلا٢١:٢٥ولوخلا١٣:٢٤رمو٨:٩و٥:٢٠اعو١٥
.٦:١٢ؤرو٢:٢٠

هئيجمبنرتقيهنأهيلياموددعلااذهيفحيسملاملع
ىأردقو.هيراتخمعمجونوكلاماظنيفةفيخمتابلقتيناثلا
لاقو.ميلشروأبارخىلإريشيالاذهنأنيرسفملاضعب
)١(:نيرمأىلإهبراشأزاجمانهحيسملامالكنإنورخآ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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نممهدرطكمهتنيدمبارخدعبدوهيلابلحتيتلالزاونلا
كلامملاطوقس)٢(و.ممأللًاديبعمهعيبوةسدقملاضرألا
سمشلامالظإباهيلإراشملاةيسايسلاتابالقنالاوةينثولا
.خلا

يذلاتقولانييعتبمزجينأٌدحأعيطتسيالهنأقحلاو
حيسملانأاودقتعانيرسفملارثكأنكلو،حيسملاهيلإراشأ
هئيجمنعحاحصألاةياهنىلإهدعباموددعلااذهبملكت
مهنأيفءايبنألابولسأاذهيفمدختساو.ةنونيدللميظعلا
امىلإاوتفتليملو،ةبيرقاهوربتعاورومألامئاظعىلإاورظن
دمأىلعلابجلاىلإرظنينمكمهف.اهرئاغصنماهقبسي
ةعساولاةيدوألاىريالو،اهضعبنمًةبيرقاهممقىريفديعب
.اهنيب

ىلإريشياذهنإاودقتعانيذلالاق:قيضدعبتقوللو
ةنسفلأهدنعنمءابنإاذه«نيدلاموييفحيسملاءيجم
نإءيجملاكلذنيبواننيبةدملاف)٣:١٨طب٢(»دحاومويك
لاقو.هلكلذكيهف،انللاحلايفوأ»تقولل«نكتمل
»خلاقيضدعبتقولل«هلوقبحيسملادصقنإءالؤهضعب
كلتنمو.ءيجملاكلذلىرخأتامالعنوكتالهنأ
ىرشبراشتناو،رشلاعويشو،نيريثكدادتراتامالعلا
ةكئالمنايتإو،ًةأجفهروهظو،ضرألالكيفصالخلا
ةياهنالإتامالعلانمهركذامدعبسيلف.روسنلاكةمقنلا
بئاصمبءابنإكلذنأنيرسفملانمليلقىأرو.ملاعلا
.مهتنيدمبارخدعبدوهيلا

،ًازاجموةقيقحمتيءابنإلااذهلعل:خلاسمشلاملظت
طب٢يفدراولاىنعملاوهاذهو،ريسفتىلإجاتحياليقيقحلاف
بالقنالاهبداريفيزاجملاامأو.٢٠:٢١ؤرو٣:١٠،١٢
يفةريثكًارارمكلذكدروامكرطخلاوبارطضالاويسايسلا
:٢٤و٥:٣٠و٣:٩شإو٦٨:١و١٤-١١٨:٧زم(باتكلا

:٣و٢:٣١ؤيو٣٢:٢،٧،٨زحو٤:٢٨رإو٣٤:٢،٤و٢٣
يفسانلاعقوتو.)٨:١٢ؤرو٣:٦يمو٨:٩،١٠اعو١٥
نمبورحلاوةئبوألاوتاعاجملاكبئاصملانأىلإرصعلك
موجنلاروهظوفوسكلاوفوسخلاكةبيرغلاءامسلاثداوح
.كزاينلاوبهشلاوبانذألاتاوذ

يتلارصانعلاتاوقلابدوصقملانألمتحي:ءامسلاتاوقو
»ةقرتحمرصانعلالحنتو«هلوقيفلوسرلاسرطباهركذ

يفِناَسْنِإلٱِنْبٱُةَمَالَعُرَهْظَتٍذِئَنيِحَو«٣٠ .ِءاَمَّـسلٱِ
ًايِتآِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُيَو،ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجُحوُنَتٍذِئَنيِحَو
»ريِثَكٍدَْجمَوٍةَّـوُقِبِءاَمَّـسلٱِباَحَسَىلَع
:١ؤرو١٣:٢٦رمو١٦:١٧تمو١٢:١٢كزو٧:١٣اد
٧.

،حوضولاةياغيفةمالعلاكلترهظت:ناسنإلانباةمالع
يفكشيالىتحناسنإلانباءيجمىلعةلالدحضوألدتو
ثحبلاف،ةمالعلاكلتةيهامبحيسملاانربخيملو.دحأهئيجم
ةيناثحيسملاءيجمبأبنألاينادنأملعنامنإ.ثبعاهنع
،٢٦:٢٧تم(ءيجملاكلذبأبنأهسفنحيسملاو)٧:١٣اد(

باحسيفةكئالملاعمهيبأدجميفيتأيهنأبأبنأو.)٢٨
ؤرو٤:١٧ست١و١:١١عأو٢١:٢٧ولو٢٦:٦٤(ءامسلا

سانلانمٍدحألرهظاملكهللانأًاضيأملعنو.)١٤-١٩:١٠
.عمالرونبرهظ

ةثالثمالكلااذهلمتحي:ضرألالئابقعيمجحونت
.ةيدوهيلالهأحاون)١(:حجرملاوهاهنمثلاثلاناعم
.ةليبقةرشعيتنثاىلإلصألايفاومسقمهنأللئابقاومسو
هللاأبنأامكبئاصملانممهبلزنيامىلعنوحونيسو
ناكسىلعدوادتيبىلعضيفأو«هلوقبايركزهيبنناسلب
هونعطيذلاَّـيلإنورظنيف،تاعرضتلاوةمعنلاحورميلشروأ
هيلعةرارميفنونوكيو.هلديحوىلعحئانكهيلعنوحونيو
يفحونلامظعيمويلاكلذيف.هركبىلعةرارميفوهنمك
ضرألاحونتو،نودجمةعقبيفنومرددهحونكميلشروأ
اذهبحيسملاةوبنتمتو)١٤-١٢:١٠كز(»رئاشعرئاشع
ًافلأنوسمخًاقباسانركذامريغدوهيلانملتُقهنألىنعملا

يفًافلأرشعةثالثوقشمديففالآةرشعوةيردنكسإلايف
ةحانمتغلب.انههركذللحمالريثككلذلثموسلوبوثس
فوخلاةحانمتناكواهيفاوتتشتيتلادالبلالكدوهيلا
طوقسىلعملاعلايينثوحاون)٢(.ةبوتلاةحانمنممظعأ
دادتمادنعحيسملاءيجملبقةينثولامهتدابعيشالتومهناثوأ
وهو)٣(.)١٥:٢٥وك١و٢٠-٢:١٨شإو٢:٥زم(هتوكلم
ريغونيبئاتلاريغحاون:هيلإٌزمرهاوساملكو،مهألا
عميتأياذوه«هلوقباهيلإراشملاملاعلاةياهندنعنينمؤملا
مهيلعحونيو،هونعطنيذلاونيعلكهرظنتسوباحسلا

مهيلعةنونيدلانايتإلكلذو)١:٧ؤر(»ضرألالئابقعيمج
ةقيقحهونعطنيذلاحونيالف.مهلًاصّلخمهلوبقمهضفرلو
هونعطنيذلامهعمحونيلب)١٩:٣٧وي(مهدحوهبلصموي

.)٦:٦بع(هايإمهضفرومهماثآبرصعلكيف
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نيديلًايتآحيسملانورظنييأ:ناسنإلانبانورصبيو
بارخبقلعتيمالكلااذهنأنودقتعينيذلاف.ملاعلا
بارخنمنوريدوهيلانأاذهنمنومهفيميلشروأ
متأهنأل،حيسملاىوعدةحصىلعًاحضاوًاناهربميلشروأ
.هتءوبنكلذب

يفءامسلاىلإدعصحيسملا:ءامسلاباحسىلع
٧:١٣ادو١:٩،١١عأ(دعصامكيتأيهنإليقو،ةباحس
.)١:٧ؤرو٢٦:٦٤تمو

ميلشروأىلعةمقنلاعاقيإب)١(عوسيةوقرهظت:ةوقب
هتماقإب)٣(ملاعلايفهتوكلمدادتماب)٢(ةيدوهيلاةمألاو
ملاعلالحو)١٥:٥٢وك١و٥:٢٩،٣٠وي(نيدلامويىتوملا
.)٣:٧،١٠،١٢طب٢(يداملا

هتكلممسيسأتب)١(هنايتإدنعهدجمرهظي:ريثكٍدجمو
يتأيو.ضرألانيديلكلذدعبهئيجمب)٢(.ضرألاىلع
هئيجميفهعضاوتبةنراقملابدجملابًالبرسمًارصتنمٍذئنيح
تم(ةيتاذلاهتافصنمدجملاكلذضعبنوكيو.لوألا

تم(هعممهروضحوهلةكئالملادنجتنمهضعبو)٢٦:٦٤
٢٥:٣١(

َنوُعَمْجَيَف،ِتْوَّـصلٱِميِظَعٍقوُبِبُهَتَكِئَالَمُلِسْرُيَف«٣١
َىلِإِتاَواَمَّـسلٱِءاَصْقَأْنِم،ِحاَيِّـرلٱِعَبْرَألٱَنِمِهيِراَتُْخم
»اَهِئاَصْقَأ

.٤:١٦ست١و١٥:٥٢وك١و١٣:٤١تم

زجنُأكلذلعلو١٣:٤١،٤٩تميفلوقلاكانهلوقلا
هدعولًاقفوميلشروأبارخدنعنييحيسملاةاجنبًايئزج
ملاعلاةياهندنعًامامتزجنيهنأكشالو.٩١:١١زميفماعلا

ليقامكةحارلاونمألالحمىلإهللايراتخملكعمجينيح
.٤:١٦ست١يف

نمةعيرشلاءاطعإدنعناكامك:توصلاميظعِقوبب
دوهيلادنعيرجيناكامكو)١٩:١٨،٢٠رخ(ءانيسروط
:١٠دعو٢٥:٩ال(بورحلاوأدايعألاىلإعامتجاللًاهيبنت
.)٤:٥رإو٨١:٣زمو٣:٢٧ضقو١٠-١

-٧:٢ؤرو١٦:٥١وك١و٤٣-٤١و١٣:٣٩تم(:هيراتخم
٤(.

بسحضرألاتاهجلكنميأ:حايرعبرألانم
ىنعملاو)١٩:٦زمو٣٠:٤و٤:٣٢ثت(يناربعلاحالطصالا
رم(هيفنوكيناكملكنمهللابعشعمجتةكئالملانأ

١٣:١٧(.

لسرلالاؤسلًاباوجحاحصألااذهيفركُذاملكناك
)٣ع(»؟رهدلاءاضقناوكئيجمةمالعيهام«وهويناثلا
نييبتبىهتناو،ميلشروأبارختامالعنيبيلهبأدبف
مهلوقوهولوألالاؤسلاىلعمهباجأمث.ملاعلاةياهنتامالع
ميلشروأبارختقونعةباجإلابأدبف»؟اذهنوكيىتم«
ملاعلاةياهنتقونعةباجإلابىهتناو

ملٱاوُمَّـلَعَتِنيِّـتلٱِةَرَجَشْنِمَف«٣٢
اَهُنْصُغَراَصىَتَم:َلَثَْ

»ٌبيِرَقَفْيَّـصلٱَّـنَأَنوُمَلْعَت،اَهَقاَرْوَأْتَجَرْخَأَوًاصْخَر
.خلا٢١:٢٩ول

لبقةنيتلالثمهلسرلحيسملابرض:نيتلاةرجشنمف
اهركذيتلاتامالعلانأمهلنيبيلمهلاؤسىلعمهبيجينأ

دكؤينيتلاةرجشقرونأامك،اهيلتيتلاثداوحلاققحت
.فيصلابرق

ُهَّـنَأاوُمَلْعٱَفُهَّـلُكاَذٰهْمُتْيَأَرىَتَم،ًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰه«٣٣
»ِباَوْبَألٱَىلَعٌبيِرَق
٥:٩عي

بارخمدقتتيتلاتامالعلانمهركذاميأ:هلكاذه
يأ،مهلاؤسىلعلوألاهباوجاذهو١٥،٢٤-٥عيفميلشروأ
.ًاعيرستامالعلاروهظيليبارخلانأ

حلٱ«٣٤
ْ

جلٱاَذٰهِيضْمَيَال:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ْ
َنوُكَيىَّـتَحُليِ

»ُهُّلُكاَذٰه
.خلا٢١:٣٢ولوخلا١٣:٣٠رمو٢٣:٣٦و١٦:٢٨تم

لاؤسلاىلعيناثلاهباوجاذه:ليجلااذهيضميال
يفليجلاكلذضعبوبرختميلشروأنأيأ،روكذملا
،ةنسنيعبرأونيثالثنيبامليجلاةايحلدعمو.ةايحلا
اذهتقونمةنسنيعبرأدعبناكميلشروأبارخو
ضرألاىلعءايحأاوناكنممنيريثكنأكشالو.باوجلا

ةعبرألانمًادحاونأو،ميلشروأبارخاودهاشٍذئنيح
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،بارخلاكلذتقوًايحناككلذنعحيسملااولأسنيذلا
.انحويوهو

بارخنأشيفهركذاملكيأ:هلكاذهنوكيىتح
هلوقىنعممهضعبلاقو.ةيدوهيلاةمألابئاصموميلشروأ
،٣٣ددعحرشيفميلشروأنأشيفهانركذام»هلكاذه«
تاوبنلاهذهلكنإو.٣١-٢٩عيفليقامكلذىلعدازو
،ةنسنيعبرأوحنةدميفيأ،ليجلاكلذرصعيفتمت
نيبضقانتالو.ًازاجممتاهضعبوةقيقحمتاهضعبنأو
موييفًاضيأمتتتاوبنلاكلتنأاودقتعانملوقومهلوق
نأءالؤهدقتعاو.يناثلاىلإًازمرلوألامامتلانوكيف،نيدلا
ىرجيتلاةيدوهيلاةمألا»ليجلااذه«هلوقبحيسملادصق
تقرفتاهنإف،ضرألاممأنمىرخأةمأىلعِرجيملاماهيلع
.نآلاىلإةديعبلاروصعلاذنممهبجزتمتملوممألالكنب

»ُلوُزَيَاليِمَالَكَّـنِكٰلَوِنَالوُزَتُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلٱ«٣٥
٥:١٨تموخلا٣١:٣٥رإو٥١:٦شإو١٠٢:٢٦زم
.١:٢٥طب١و١:١١بعو

ميلشروأبارخبهئابنإةحصلًاديكأتكلذحيسملالاق
تاقولخملانمناسنإلاهملعيءيشتبثأنإف،ملاعلاةياهنو
عمملاعلانأل،هنمتبثأحيسملامالكنكلو،ملاعلاماظنوه
لوزيالٌقحهللانبامالكنكلو،لوزيهتناتموهتدملوط
نامزلالوطىلإةراشإهيفو.)٥١:٦شإو١٠٢:٢٩زم(
ةجاحىلإو،يئاهنلامامتلاهتوبنمتتنألبقيضمييذلا
.تيبثتوةيوقتىلإتاوبنلاكلتبسانلاناميإ

لٱَكِلٰذاَّـمَأَو«٣٦
ْ
لِتَوُمْوَي

ْ
هبُمَلْعَيَالَفُةَعاَّـسلٱَك ،ٌدَحَأاَِمِ

»ُهَدْحَوِيبَأَّـالِإ،ِتاَواَمَّـسلٱُةَكِئَالَمَالَو
٣:١٠طب٢و٥:٢ست١و١:٧عاو٣:٣٢رمو١٤:٧كز

تقوىلعمالكلانمغرف.نيدلاموييأ:مويلاكلذ
-٣٢ع(كلذلنيتمالعمهلنابأنأدعبميلشروأبارخ
٣٤(.

نألسرلاءاجرعطقلاذهلاق:دحأامهبملعيالف
.لوهجمنامزلاودكؤمرمألاف،نيدلامويتقواوفرعي

ربخينأدريملهنإحضتيف.مهربخيمل:هللاةكئالمالو
نأمكلسيل«هلوقكلذبدكؤيو.تقولاكلذبهذيمالت

عأ(»هناطلسيفبآلااهلعجيتلاتاقوألاوةنمزألااوفرعت
رم(»نبالاالو«هلوقانهليقامىلعسقرمدازو.)١:٧

يفمدقتيناكفعوسيامأو«هلوققفواذهو.)١٣:٣٢
ءايعإلاوعوجلانمهيلإبسنامو.)٢:٥٢ول(»خلاةمكحلا
امكًاماتًاناسنإناكهنأنيبيءاكبلاونزحلاوعجولاومونلاو
ءاشاذإهنكميناكهنإو.ًاماتًاهلإناكهنإهتازجعمنمرهظ
يفناكاذإ«هنألهتوهالنمديفتسيالهتوسانلعجينأ

هبشيفًارئاص،دبعةروصًاذخآهسفنىلخأ..هللاةروص
عوسينأفيككردننأعيطتسنالو.)٢:٦،٧يف(»سانلا
.ًاهلإهرابتعابهنيعيذلانامزلافرعيالًاناسنإهرابتعاب
رسوأثيلثتلارسانكاردإنمدعبأبسيلاذهنكلو
.دسجتلا

ِنْبٱُءيَِجمًاضْيَأُنوُكَيَكِلٰذَكٍحوُنُماَّـيَأْتَناَكاَمَكَو«٣٧
»ِناَسْنِإلٱ

ةلفغلانمتاريذحتحاحصألااذهيفحيسملامالكةيقب
مدعنأملعهنأل،هلدادعتسالاىلعثحلاونيدلاموينع
برضو.هعقوتمدعىلعمهلمحيسانللهئيجمتقوهنييعت
.نافوطلالبقسانلالثمةياغلاكلتلجألمهل

ناكو.ربلابًاظعاوناكو،مدآنمرشاعلاوه:حونمايأ
عوقولابيرقهللامكحناكو.ًادجًارارشأهمايأيفسانلا
ةنونيدلابمهئبنيمهلًاريذنهللاهلسرأف،نولفاغمهومهيلع
امكاذكهواوعمسيملفمههبندقل.مهتلفغيفاوقبفةيتآلا
.)هدعبامو٣٣:٦زحعجار(لايقزحلاق

مايأًاضيأىمسيو،ةنونيدللهئيجميأ:ناسنإلانباءيجم
انصلخموميظعلاهللادجمروهظو«)١٧:٢٦ول(ناسنإلانبا
يفسانلانوكيهنإحيسملاأبنأ.)٢:١٣يت(»حيسملاعوسي
يفنافوطلاركذو.حونمايأيفسانلاناكامكيناثلاهئيجم
.ميدقلادهعلايفهأبنتِّـبثيماقملااذه

يفاوُناَكاَمَكُهَّـنَأل«٣٨ َنوُلُكْأَيِناَفوُّطلٱَلْبَقيِتَّـلٱِماَّـيَألٱِ
لٱَىلِإ،َنوُجِّـوَزُيَوَنوُجَّـوَزَتَيَوَنوُبَْرشَيَو

ْ
ِهيِفَلَخَديِذَّـلٱِمْوَي

لٱٌحوُن
ْ

لُف
ْ

»َك
.٣:٢٠طب١وخلا١٧:٢٦ولوخلا٧:٤،١١وخلا٦:٢كت

نيعقوتمريغمهتداعكنوشيعييأ:نوبرشيونولكأي
نييعتنود(ةنس١٢٠مهرذحًاحوننأعم،نافوطلاثودح

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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٣:١٩،٢٠طب١(مهنويعمامأكلفلاعنصو)هثودحنمز
لب،برشلاولكألاباوئطخيملمهف.)٣:٦و٢:٥طب٢و
.ةيهلإلاتاراذنإلاىلإنيتفتلمريغ،امهيفكامهنالاب

جلٱَذَخَأَوُناَفوُّطلٱَءاَجىَّـتَحاوُمَلْعَيَْملَو«٣٩
ْ

َكِلٰذَك،َعيَِم
»ِناَسْنِإلٱِنْبٱُءيَِجمًاضْيَأُنوُكَي

ريغونيثرتكمريغاوقبف.)٢:٥طب٢(اونمؤيملواورذنُأ
افشىلعمهوسارعألايفنولفتحيومئالولانوملوينيفئاخ
كلفلالخدىتحًاحوناوقدصيملمهنأحجرألاو.كالهلا
ملو،توملاىلإنافوطلاهايممهتفرجنأىلإعقيرطملاأدبو
ةياهندنعسانلالاحنوكتاذكهف.هتلئاعوحونىوسجني
.نيدعتسمريغونينمؤمريغ،ملاعلا

يفِناَنْثٱُنوُكَيٍذِئَنيِح٤٠«٤٠،٤١ حلٱِ
ْ

لٱُذَخْؤُي،ِلَْق
ْ

ُدِحاَو
طَتِناَتَنْثِا٤١.ُرَخآلٱَُكْرتُيَو

ْ
لٱُذَخْؤُت،ىَحَّـرلٱَىلَعِناَنَح

ْ
ُةَدِحاَو

»ىَرْخُألٱَُكْرتُتَو
خلا١٧:٣٤ول

هللانأامهتصالخو،٣١ددعبناقلعتمناددعلاناذه
ةاقالملسانلاضعبذخأيفهيراتخمعمجيلهتكئالملسري
اوركُذنيذلاو.)١٢:٢اد(كالهللنيرخآلاكرتيوحيسملا
يفمهضعب،ةيداعلامهلامعأنوسراميءاسنولاجرامهيف
هللانألًانايبمهريغنودمهركذو.تيبلايفضعبلاولقحلا
هتكئالملسريو،سانلاىندأنماوناكولوهيراتخمبمتهي
نأكلذنمرهظيو.مهنمًادحأكرتتالوهيلإمهذخأتل
.)١٧:٣٤ول(ةياهنلاىلإنيصلخمنوقبيراربألاورارشألا
نيقابلاءايحألانحنمث«هلوقبلوسرلاهركذاملقفاوماذهو
»ءاوهلايفبرلاةاقالملبحسلايفمهعمًاعيمجفطخُنس
الريخألامويلاىلعانهمالكلانأحضتيو)٤:١٧ست٠١
فالخبتامالعهقبستالاذهنأنمميلشروأبارخىلع
.اوبرهينأميلشروأبارخيفنييحيسملاىلعناكو.كاذ
.نوذخؤيفانهامأو

يفَنوُمَلْعَتَالْمُكَّـنَألًاذِإاوُرَهْسِا«٤٢ »ْمُكُّبَرِيتْأَيٍةَعاَسِةَّـيَأِ
.٢١:٣٦ولوخلا١٣:٣٣رمو٢٥:١٣تم

نألامتحاىلعًءانبدادعتسالاوهابتنالابرمألاانهررك
.ةريخألاةعاسلايهةعاسلك

لٱُّبَرَفَرَعْوَلُهَّـنَأاَذٰهاوُمَلْعٱَو«٤٣
ْ
يفِتْيَب ٍعيِزَهِّـيَأِ

»ُبَقْنُيُهَتْيَبْعَدَيَْملَوَرِهَسَل،ُقِراَّـسلٱِيتْأَي
.٣:٣ؤرو٣:١٠طب٢و١٢:٣٨،٣٩ولو١٤:٢٥تم

ًاجذومنناسنإلااذهحيسملادرويمل:تيبلابر
أبنلاهغلبامدنعالإرهسلاىلعمزعيملهنأل،هذيمالتل
،ًامئادهئيجماوعقوتينأمهرمأحيسملاو،قراسلاءيجمب
لثملااوبرضو.هنايتإتقومهنعمتكاهنيعةياغلاهذهلو
٥:٢ست١(ئجافمٍرمألكلًاليلقراسلاءيجمبًاميدق
ءيجمنيبهبشلاهجوو.)١٦:٥و٣:٣ؤرو٣:١٠طب٢و
نوكيامهنمًالكنأًاليلقراسلاءيجموةنونيدللحيسملا
يتأيحيسملاو،ًاماينسانلانظينيحيتأيصللانإف،ةتغب
قراسلاءيجمنعحيسملاءيجمفلتخيو.هنعلفاغملاعلاو
يفو.طقفملاعلااذهيفمهزنكاولعجنمالإفيخيالهنأيف
نمميظعرطخيفمهلكسانلانوكيسهنأىلإةراشإاذه
يأماودلاىلعاورهسينأهللاديبعىلعبجيهنإو،ةلفغلا
.رخآنودًاتقوالتقولالك

نامورلاءاليتسالبقليللادوهيلامسق:عيزهيأيف
ىلإينامورلارامعتسالادعبهومسقو،عُزُهةثالثىلإمهيلع
يناثلاعيزهلاركُذو.تاعاسثالثعيزهلكاولعجو،ةعبرأ
.١٤:٢٥تميفعبارلاو١٢:٣٨وليفثلاثلاعيزهلاو

يفُهَّـنَأل،َنيِّـدِعَتْسُمًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُكَكِلٰذِل«٤٤ َالٍةَعاَسِ
»ِناَسْنِإلٱُنْبٱِيتْأَيَنوُّنُظَت
.٥:٢،٦ست١

ىلعهذيمالتثحتاهيبنتلاكلتلكنمحيسملاةياغ
مهلَّـنيبو)٢١:٣٦ول(ةالصلاوةنامألاوهابتنالاودادعتسالا

»ءامسلايفًازونكمكلاوزنكا«هلوقبدادعتسالاكلذةقيقح
-٥:٤ست١(ًاضيألوسرلاسلوبهحضوأو.)٦:٢تم(
١١(.

لٱَوُهْنَمَف«٤٥
ْ

حلٱُنيِمَألٱُدْبَع
ْ

ُهُدِّـيَسُهَماَقَأيِذَّـلٱُميَِك
يفَماَعَّـطلٱُمُهَيِطْعُيِلِهِمَدَخَىلَع »؟ِهِنيِحِ
٣:٥بعو٤:٢وك١و٢٠:٢٨عأو١٢:٤٢ول

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا
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.هديسلهيلعبجياملكبموقينموه:نيمألادبعلا

:٢٧و٢٢:٣مأ(هديسءيجمعقوتييذلاوه:ميكحلا
.يحيسمللناتمزالناتفصةمكحلاوةنامألاف.)١٢

هلوقليلدب،عوسيبرلاانهديسلابدوصقملا:هديس
انأينأل،نولوقتًانسحو،ًاديسوًاملعميننوعدتمتنأ«
.)١٣:١٣وي(»كلذك

هماقأيذلادبعلانأانهنمرهظي:همدخىلع..هماقأ
همالكرصقيملحيسملانكلو،يحورملعموألوسركلذك
لاملاوةفرعملاهحنمناسنإلكنعلب،طقفاذهىلع
.مهلامعأوسانلاراكفأيفريثأتلااهبعيطتسييتلاةفيظولاو
ىلعًاققدمًاباسحبساحينأاذهلثمىلعهللابجوأو
وأهفرشراهظإلالدبعلاكلذماقأديسلاو.هبهُواملك
٤:١،٢و٣:٥وك١(هميلعتبهريغديفيللب،هماقمةعفر
يهيتلاهتسينكهمدخبدارأو.)٥:١٢،١٣ست١و١٢:٢٨و
.)٣:١٥فأ(حيسملاةريشع

داشرإلاوأيحورلاتوقلايأ:ماعطلامهيطعيل
ءاسؤريّمُسكلذلو.)٢:٢طب١و٥:١٢بع(ميلعتلاو
.)٢٠:٢٨عأو٢١:١٥،١٧وي(ةاعُرنويحورلابعشلا
عيطتسيىرخأطئاسووناطلسلاوىنغلاسانلاهللايطعيو
:٤و٣:٢وك١و٢٢:٢٦ول(نيجاتحملادعاسينأاهبمداخلا
.٥:٢،٣طب١و٢:١٥يت٢و١٤:٢٢و١،٢

ريخلالعفتاقوألضفأو.ةجاحلاتقويأ:هنيحيف
ةصرفانلامبسح«لوسرلالوققفواذهو!نآلاوه
:٦لغ(»ناميإلالهألاميسالوعيمجللريخلالمعنلف
ًاعقوتمهلامعألكبموقيدبعلاكلذنأةصالخلاو.)١٠
.هلامعأاهيفصحفيفةعاسلكيفهديسءيجم

لٱَكِلٰذِلىَبوُط«٤٦
ْ

ُلَعْفَيُهُِدَجيُهُدِّـيَسَءاَجاَذِإيِذَّـلٱِدْبَع
»اَذَكٰه
١٦:١٥ؤر

موينيمأللبيوطتلااذه:هديسءاجاذإ..ىبوط
.برلاءيجم

هتوخإةحاربًامتهمهديسلًانيمأنوكييأ:اذكهلعفي
.مهعفنو

حلٱ«٤٧
ْ

»هِلاَوْمَأِعيَِمجَىلَعُهُميِقُيُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَّـَق
٢٢:٢٩ولو٢٥:٢١،٣٣تم

ءاهتنابيهتنيالهلمعنأاذهنمنيبي:خلاهميقي
هتمدخلدادعتساضرألاىلعهتمدخف،ةيضرألاهتايح
ضعبةيلضفأىلإكلذبةراشإالو.ءامسلايفىمظعلا
جتنتسيامنإ،ةسائرلايفضرألاىلعءامسلايفنيسيدقلا
كلتنعَّـربعو.هيلعهللاىضرراهظإوةباثإلاةمظعهنم
مهتيقرتبمهديبعىلعمهاضرراهظإبكولملاهداتعاامبةباثإلا
)٣٩:٤،٦كت(فسويبنوعرفلعفامك،مهماقمعفرو
»بآلاهمركيينمدخيدحأناكنإ«حيسملالوققفوكلذو
ىلعكميقأفليلقلايفًانيمأتنك«هلوقو.)١٢:٢٦وي(
:٣و٢:٢٦ؤرو٨:١٧ورًاضيأرظنا()٢٥:٢١تم(»ريثكلا

٢١(.

لٱَكِلٰذَلاَقْنِإْنِكٰلَو«٤٨
ْ

يفُّيِدَّـرلٱُدْبَع لَقِ
ْ

يِدِّـيَس:ِهِب
»ُهَموُدُقُئِطْبُي

نألدب،ًانئاخُهنيعدبعلاكلذانهضرف:دبعلاكلذ
.ًانيمأنوكي

.هلمعبهَّـنظرهظأوهبلقيفنظيأ:هبلقيف

.هدبعهنأبُّرقيلزيمل:يديس

لبقليوطنامزيضمىلإريشيكلذ:همودقئطبي
الهديسنأنظلاىلعنامزلااذهلوطهلمحو.برلاءيجم
مهركذنيذلاموقلالوقكدبعلااذهلوقو.ًادبأعجري
دعوموهنيأ:نيلئاقٌموقيتأيس«هلوقبلوسرلاسرطب
ءدبنماذكهٍقابءيشلكءابآلادقرنيحنمهنأل؟هئيجم
:١٢زحو٨:١١اجًاضيأرظنا(.)٣:٣،٤طب٢(»ةقيلخلا

ةسينكلاناميإلناحتماهمودقحيسملاءاطبإو)٢:٤ورو٢٧
.نيريثكدادتراةلعو

لٱُبِْرضَيُئِدَتْبَيَف«٤٩
ْ

َعَمُبَْرشَيَوُلُكْأَيَوُهَءاَقَفُرَديِبَع
»ىَراَكُّسلٱ

.ديبعلاكئلوأنمءانمألايأ:هءاقفرديبعلابرضي
يفناعمإلاوملظلاىلإةليسوهتبتردبعلاكلذذختاف
اذهلثمحيسملابسحيو.ةروظحملاتاذللاوتاوهشلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعبارلاحاحصألا

٢٦٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفنيمألاريغينيدلاملعملااميسالو،يحيسملكدبعلا
ىلعدوسي«يكلةصرفهتفيظوذختيهنأذإ،هتفيظو
ىلعتفاهتيو،نييويندلاقفاريو)٥:٣طب١(»ةبصنألا
.ملاعلااذهتايهتشم

لٱَكِلٰذُدِّـيَسِيتْأَي«٥٠
ْ

يفِدْبَع يفَوُهُرِظَتْنَيَالٍمْوَيِ َالٍةَعاَسِ
»اَهُفِرْعَي

دبالف،ديسلامودققيعيالوعنميالدبعلابر:يتأي
.هتوممويناسنإلكىلإو،نيدلامويملاعلالكىلإيتأينأ

يتأيهنأنمًاقباسهركذامانهررك:هرظتنيالموييف
انهحيسملامالكقدصيو.هنايتإدحأعقوتيالنيحةتغب
دنعسانلالكىلعو،ملاعلاةياهندنعاهلكةسينكلاىلع
.هيفهراظتنالقيٍتقويفتوملايتأينأبلغيو.مهتوم

يفةأجافملاةبارغىلعليلداذه:اهفرعيالةعاسيفو
.ةدحاوةعاسبولوهبأبنلاهقبسيالف،هئيجم

طَقُيَف«٥١
ِّـ

ملٱَعَمُهَبيِصَنُلَعَْجيَوُهُع
ُنوُكَيَكاَنُه.َنيِئاَرُْ

لٱ
ْ
»ِناَنْسَألٱُريَِرصَوُءاَكُب
٢٥:٣٠و١٨:١٢تم

مص١(ًاعيطقتنيبنذملااولتقينأءامدقلاداتعا:ُهعطقيف
)١١:٣٧بعو٣:٢٩و٢:٥ادو١٢:٣١مص٢و١٥:٣٣

مهداهتجالسانلارشاوبسُحمهنأل:نيئارملاعمهبيصن
:٢١ؤر(لعفلابيناثلاولوقلابلوألا:نيديساومدخينايف
)٢٢:١٥و٢٧

ملألاوسأيلانعةيانكاذه:نانسألاريرصوءاكبلا
وهو،نييحيسملانمنيمألاريغباقعامهو.)٨:١٢تم(
-٤٢عنمدبعلالثميفليقاممانلو.ٌيدبأوٌفيخمباقع
هديسلنيمأهنأ)١(:سمخنيمألادبعلاتافصنإ.٥١
وهف،هديسءيجمعقوتيفميكحهنأ)٢(.هتفيظويفنيمأو
)٥:٩عي(»بابلاىلعفقاونايدلااذوه«ماودلاىلعلوقي
عفنلهناطلسلمعتسي)٤(هديسءطبىلعروبصهنأ)٣(
تافصو.هماقمعفروهايإهديسحدمبباثُي)٥(هريغ
لوقيوهديسءيجميفكشي)١(:يهوسمخءيدرلادبعلا

)٣(هريغملظلهناطلسلمعتسي)٢(همودقئطبييديس

بقاعي)٥(.نييويندلارشاعي)٤(ةيدسجلاتاذللابوهلي
.هلةياهنالًافيخمًايئاجفًاباقع

نورشعلاوسماخلاحاحصألا

َنْذَخَأ،ىَراَذَعََرشَعِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمُهِبْشُيٍذِئَنيِح«١
لٱِءاَقِلِلَنْجَرَخَوَّـنُهَحيِباَصَم

ْ
»ِسيِرَع

٢١:٢،٩و١٩:٧ؤرو٥:٢٩،٣٠فأ

ملعُي،قباسلاحاحصألايفليكولالثمكلثملااذه
يناثلاهئيجمدنعحيسملاةاقالملدادعتسالاورهسلابوجو
.ةتغب

هميقيلحيسملاىتأيذلاتوكلملايأ:تاومسلاتوكلم
ةهباشمو.ةروظنملاهتسينكينعيانهوهو،ضرألاىلع
٢٢:٢تمحرشيفامهنعمالكلاقبسسيرعللةسينكلا
.)٢١:٢٩و١٩:٧،٩ؤرو٣٢-٥:٢٥فأًاضيأرظنا(
رفسو٤٥رومزمنمحضتيامك،حيسملاسيرعلابدوصقملاو
.اهتلمجبةسينكلايهسورعلاو.داشنألاديشن

ىضتقمبةسينكلاءاضعأنهبدوصقملا:ىارذعرشع
.ةياهنلايفالإمهنمقحلابنمؤملانيبتيالثيح،رهاظلا
ىراذعلاةلاحهبشتةيناثحيسملاءيجمدنعةسينكلالاحو
.انه

نإف،ةبسانمللروكذلانودثانإلاةسينكللراعتساو
تاقيفرنوكتنأٍذئمويسارعألاةداعو،ةثنؤمةسينكلا
الو،ثانإلاريغصاخىنعمىراذعللسيلف.ًاثانإسورعلا
،نهتراهطةدايزىلعًاليلدىراذعنهنوكبسحننأحصي
لثملاةبسانمليرورضكلذنكل.تالهاجنهنمًاسمخنأل
سورعلاتاقيفرنوكتنأمايألاكلتيفسارعألاةداعنأل
:١٤ؤرو١١:٢وك٢يفدرواملثملاىنعمقفاويو.ىراذع
.ةداعلاقفوهنأىوسًارشعنهددعنأدوصقملاسيلو.٤
ةرشعلاو.)٤:٢ار(ثوعاررفسيفركذامكلذهبشيو
،ةالصلايفينوناقعامتجالمزلياملقأدوهيلاهبسحددع
.سرعلفحةماقإلوأ،حصفلالكألةقرفعامتجالوأ

،ًاليلسرعلاباولفتحينأدوهيلاةداعتناك:نهحيباصم
انهاهبدوصقملاو.ةنيزلاوةءاضإللحيباصماولمحينأمزلف
حيباصملانيبقيرفتلامدعو.)١٢:٣٥ول(نيدلابرارقإلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسماخلاحاحصألا
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نينمؤملاونييقيقحلانينمؤملانيبقرفرهظيملهنأىلعلدي
.رهاظلايف

تيبىلإنهتويبنمنجرخيأ:سيرعلاءاقللنجرخ
نماهذخأيلهئيجمدنعسيرعلاةاقالميفاهنقفاريلسورعلا
.كانهىلإاهعمنبهذيو،ةميلولاثيحهتيبىلإاهيبأتيب
كلتنعةحضاوةركفانيطعيةروصلاهذهىلعلثملادرسو
.مويلاىتحاهبلومعماهنمريثكو،ةميدقلاةيقرشلاتاداعلا

»ٍتَالِهاَجٌسَْمخَو،ٍتاَميِكَحَّـنُهْنِمٌسَْمخَناَكَو«٢
٢٢:١٠و١٣:٤٧تم

رومأبنممتهانهنأبنهتمكحنرهظأ:تاميكح
.اهلنددعتساولبقتسملا

لبقتسملارومألنهبتنيملنهنأنهتلاهجتناك:تالهاج
تاميكحلانيبقرفلاو.دادعتسالانميضتقتامو
يذلاورخصلاىلعهتيبىنبيذلانيبقرفلاكتالهاجلاو
لثملااذهنمانلو.)٢٧-٧:٢٤تم(لمرلاىلعهتيبىنب
ءاضعأىلعلمتشتنامزلارخآىلإلازتالةسينكلانأ
ناوزلاوةطنحلالثميفرهظامك،نيئارمءاضعأونيصلخم
سيلتالهاجللتاميكحلاددعةاواسمو.)١٣تم(
نيئارملاددعيواستهنممزليالف،لثملايفًايرهوج
.نيصلخملاو

جلٱاَّـمَأ«٣
ْ

َّـنُهَعَمَنْذُخْأَيَْملَوَّـنُهَحيِباَصَمَنْذَخَأَفُتَالِهَا
»اتْيَز

نهف،ةنطابلاةمعنلانودنيدلابًارهاظرارقإلاكلذبدارأ
:١٣تم(عرازلالثميفةرجحملاضرألايفعورزملاةلزنمب
٥،٢٠،٢١(.

حلٱاَّـمَأَو«٤
ْ

يفًاتْيَزَنْذَخَأَفُتاَميَِك َعَمَّـنِهِتَيِنآِ
»َّـنِهِحيِباَصَم

يفةمعننهلناكنكلو،ًارهاظنيدلابنفرتعايأ
حورلاةبهوميهيتلاةمعنلاانهتيزلابدوصقملاو.نطابلا
هذهىلعلصحنو.)١٠:٣٨عأو٤:٢،١٢كز(سدقلا
١:٢١وك٢(ةيحورلاطئاسولانماهريغوةالصلابةمعنلا

نأةمعنلاكلتبنييحيسمللنكميو)٢:٢٠،٢٧وي١و
.)١:١٠طب٢و٢:١٥يف(»ملاعلايفراونأكاوئيضي«

لٱَأَطْبَأاَميِفَو«٥
ْ

»نْمِنَوَّـنُهُعيَِمجَنْسَعَنُسيِرَع
٥:٦ست١

ءيجمنيبةدملالوطىلإةراشإاذهيف:سيرعلاأطبأ
ترظتناامملوطأاهنأبيرالو.يناثلاهئيجمولوألاحيسملا
ئجيملوًانرقنيرشعنمرثكأاهيلعَّـرمدقف،ةسينكلا
.دعبسيرعلا

الولثملايفكلذبنهيلعمولال:نمنونهعيمجنسعن
نوليطينمليعيبطمونلااذهنأل،ىنعملايفةسينكلاىلع
مونلانمسأبالف،تالهاجلاكنمنتاميكحلاو.رهسلا
لوخدنمتالهاجلاعنمُتملو.دادعتسالاليمكتدعب
.نهمونببسلةميلولا

لٱاَذَوُه:ٌخاَُرصَراَصِلْيَّـللٱِفْصِنيِفَف«٦
ْ

،ٌلِبْقُمُسيِرَع
»ِهِئاَقِلِلَنْجُرْخٱَف
٤:١٦ست١و٢٤:٣١تم

ىلإةجاحلاهيفدتشتيذلاتقولاوه:ليللافصن
مزاولىلعلوصحلاهيفبعصيو،ةءاضإللةدعملاحيباصملا
ةيناثيتأيحيسملانأاذهنمانلو.ةأيهمنكتملذإحيباصملا
.هئيجمنعةلفغيفسانلاو

يفمهموننمسانلاظقوييذلاتوصلا:خارصراص
لكهعمستف،ملاعلالكلًائجافمًابلاغنوكيليللافصن
نمضعبلاجتنتسادقو.هلاودعتسيملاذإًافيخمنوكيونذأ
اولعجف،ةقيقحليللافصنيفيتأيحيسملانأمالكلااذه
ضرألانكلو،يحيسملاىلعةبجاولاةدابعلانمًاءزجرهسلا
نوكييذلاتقولاف.دحاوتقويفاهيلإحيسملايتأيةيورك
كلذو!نيرخآدنعراهنلافصننوكيموقدنعليللافصن
لكهبىدانيمويلاكلذيفهلكملاعلاهبىدانييذلاتوصلا
.توملاوهٍذئنيحخراصلاو.هتايحةياهنيفناسنإ
ةاقالملمزالهنيعوهسيرعلاةاقالملمزاللادادعتسالاو
.توملا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسماخلاحاحصألا
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لٱَكِئَلوُأُعيَِمجْتَماَقَف«٧
ْ

»َّـنُهَحيِباَصَمَنْحَلْصَأَوىَراَذَع

ىلعروصقمريغاذه:ىراذعلاكئلوأعيمجتماقف
وهف،ًةيناثحيسملاءيجمنيحضرألاىلعءايحألاماينلا
روبقلايفاودقرنيذلانييحيسمنيوعدملاعيمجىلعقدصي
كلذحاضيإرسعينكلو.اهتياهنىلإةسينكلاسيسأتذنم
.لثملايف

نأسيرعلالابقإبةادانملانهتمزلأ:نهحيباصمنحلصأ
كلذك.المأٌتيزاهيفأنيريلنهحيباصملاوحأيفنرظني
نحتمينأةيناثبرلاءيجممويوتوملامويدحاولكمزلي
نأثدحامًاريثكو.ًاضيأهنحتميبرلانأامكهسفن
،راهظإمظعأةيحورلامهلئاضفاورهظأمهتومدنعنينمؤملا
نأقفتيدقو.ةمعنلاتيزبًاديدجتحلصُأمهحيباصمنأك
لوطأًانامزايحينأعقوتموهوقحلابيحيسملاتوملائجافي

فعضيىتحرمألالوأيفبرطضيف،برلاةمدخيف
هسفنىلإعجريمث،ئفطنيداكيحابصمكنوكيف،هؤاجر
هحابصمنأك،هتقثددجيفهئاجروهناميإساسأىريو
.يهلإردصمنمحلصُأ

جلٱِتَلاَقَف«٨
ْ

لِلُتَالِهَا
ْ

َّـنُكِتْيَزْنِماَنَنيِطْعَأ:ِتاَميِكَح
»ُئِفَطْنَتاَنَحيِباَصَمَّـنِإَف

هلكشةهجنمحابصملايفسيلقرفلانأانهظحالن
بجي،انتنايديفكلذك!؟المأتيزهيفله:لب،همجحوأ
ىوقتلاةروصانل،طقفرهاظلابسحنحنله:فرعننأ
؟طقف

لاحيفنهرظنكلذةلع:نكتيزنماننيطعأ
،تيزلاىلإةجاحلانمئفطنتتداكاهندجوذإنهحيباصم
اذهيفو.يرورضلانهدادعتسامدعبنهتلاهجترهظف
:هنيدهيفنحتمُيتقوناسنإلكىلعيتأيهنأىلإةراشإ
ةدمهيفكييئارملاحابصمنألمتحيو؟يبلقنيدوهله
توملالظيداويفريسينأرُطضاىتمنكلو.ةايحلا
ةريحلايفعقيف،تيزلانمهغارفوهرونفعضرهظي
نأتاميكحلاىلإتالهاجلاتبلطانهو.بارطضالاو
ىلإنويويندلانويحيسملابلطيسكلذك،نهصقننجلاعي
يذلاماعلبكنونوكيف،مهلئاضفيفمهوكراشينأنييحيسملا
،مهتومتومينأبحأهنأعمراربألاةايحايحينأدريمل
.)٢٣:١٠دع(مهترخآكهترخآنوكتنأو

حلٱِتَباَجَأَف«٩
ْ

ِلَب،َّـنُكَلَواَنَليِفْكَيَالُهَّـلَعَل:ُتاَميَِك
لٱَىلِإَنْبَهْذٱ

ْ
»َّـنُكَلَنْعَتْبٱَوِةَعاَب

بلطةباجإتاميكحلاتبَأ:خلا..يفكيالهلعل
ةياغلاو.نهتمكحكلذبنرهظأفةيفاكبابسألتالهاجلا
ةدعانميلعتتالهاجلاوتاميكحلانيبثيدحلاركذنم
الهسفننعًاباسحهللايطعيناسنإلكنأ)١(:قئاقح
نأ)٢(.)٤:١٨طب١و١٤:١٢ورو٤٩:٧زم(هريغنع
ىلعلوصحلاتقوسيلبرلاءيجمتقووأتوملاتقو
دنععيبللتيزلادجويامبرمعن.امهلبقوهلب،ةمعنلا
وأتوملادعبةمعنلادجوتنألمأالنكلو،ليللافصن

رثكأسانلانمدحألسيلهنأ)٣(.نيدلاموييفموييف
يطعينأيحيسمردقيالف.ةمعنلانمهسفنلجاتحيامم
املكامنإ،هلىطعمللبَسحُتلهتمعننمًائيشهريغ
وهذخأيذلاردصملاىلإنيجاتحملالدينأوههعيطتسي
.كلذلتقويقبنإهنم

ليصحتيفةبغرلانعةيانكانهءارشلا:َّـنكلَنعتبا
٥٥:١شإيفدروامك،هلجألءيشلككرتوبولطملا
.هللاةبهاهنألىرتشُتالةمعنلاف.٣:١٨ؤرو٣:٤٦تمو

لٱَءـاَجَنـْعــَتْبـَيِلٌتـاـَبِهاَذَّـنـُهـاَمـيِفَو«١٠
ْ
،ُسـيـِرَعـ

ملٱَو
لَخَدُتاَّـدِعَتْسُْ

ْ
لٱَىلِإُهَعَمَن

ْ
لٱَقِلْغُأَو،ِسْرُع

ْ
»ُباَب

١٣:٢٥ول

أطبأنإوحيسملايتأينأنمَّـدبال:سيرعلاءاج
.همودق

ةبيغيفنآلا:سرعلاىلإهعمنلخدتادعتسملاو
يتأيسهنكلو)٩:١٥تم(موصتوةسينكلاحونتسيرعلا
هبحرفتواهبحرفيف)١٧:٢٤وي(هعمنوكتلهسورعذخأيو
ضَّـوعتساهنإفراظتنالالوطبتنزحامهمف.)٦٢:٥شإ(
ةدهاشمبحرفلاكلذنوكيو.سرعلاىلإلوخدلاحرفبهنع
تاريخلالكوةحارلاوةسادقلالاونوهنمبارتقالاوحيسملا
.)٢١:٢و٩-١٩:٧ؤر(هتطساوبةيوامسلا

يهو،بلقلايفهللاةمعنوهتادعتسملاتيزف
ةبوتلاىلعلمتشتيهف،يرورضلاديحولادادعتسالا
ةاقالملتادعتسملانأنمدبالف.ةرهاطلاةرسملاوناميإلاو
،لَمحلامدبتلسُغدقنهبايثنوكتيوامسلاسيرعلا
ويو١٦:١٦رم(سودقلاهحوربنددجتوهرببوثبنيستكاو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسماخلاحاحصألا
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:٢٢ؤرو٣:١١،١٢طب٢و١٩-٦:١٧يت١و٣:١٩عأو5:24
١١(

ًاضيأنيوكتلارفسيفبابلاقالغإرِكُذ:بابلاقلغا
كلذفدهو.)٣:١٢ؤر(ايؤرلارفسيفو)٧:٩٦كت(
لوخدعنمو،مهنمأومهتحارونيلخادلاجاهبإوهقالغإلا
نمٌءيشهيلإلخدينأعنميءامسلابابقالغإو.مهريغ
كوكشلالكوبرجملاسيلبإوريرشلاملاعلاوأعجولا
ةمحرلالخدمانهبابلاىنعمو.توملاواياطخلاولاوهألاو
نمناسنإلاهبلخدييذلاوهو)١٠:٧،٩وي(حيسملاب
ىلإءاقشلانموةايحلاىلإتوملانموةسادقلاىلإةيطخلا
اذهلظيو.هعمةحلاصملاىلإهللاةوادعلانموةداعسلا
هلعلو،ًةيناثحيسملاءيجمىلإهعمجأبملاعللًاحوتفمبابلا
نمىنثتسيو.هتومةعاسىلإناسنإلكلًاحوتفمىقبي
وهوهمامأدصويهنإف،سدقلاحورلاىلعفَّـدجنمكلذ
ةعاسلابابلاكلذيفلوخدلاتاقوألضفأو.ةايحلايف
اذوه.لوبقمتقونآلااذوه«يلوسرلالوقلاليلدبةرضاحلا
ةمحرلابابًاضيأىمسيو)٦:٢وك٢(»صالخموينآلا
ليلدبهيلعناطلسحيسمللو.صالخلابابوءاجرلابابو
ؤر(»حتفيدحأالوقلغُيو،قلغيدحأالوحتفييذلا«هلوق
مويملاعلانودوهتومدنعناسنإلكنودقلغيو)٣:٧
.)٢٢:١١ؤرو٢٥:٤٦تمو١١:٣و٩:١٠اج(نيدلا

لٱُةَّـيِقَبْتَءاَجًاريِخَأ«١١
ْ

اَي،ُدِّـيَساَي:ٍتَالِئاَقًاضْيَأىَراَذَع
»اَنَلْحَتْفٱ،ُدِّـيَس
٢٣-٧:٢١تم

دعبةمحرلابلطينملمعىلإريشيتالهاجلالمع
تيبىلإنهنايتإيفليقامو.نيدلامويءادتباواهتقوتاوف
نكمأولثدحيامىلإريشيًاثبعلوخدلانهبلطوسيرعلا
لاؤسباوحليوءامسلابابىلإاولصينأنيئارملانييحيسملا
.لوخدلا

حلٱ:َباَجَأَف«١٢
ْ

»َّـنُكُفِرْعَأاَمِّـينِإ:َّـنُكَلُلوُقَأَّـَق
.٩:٣١ويو١:١٣بحو٥:٥زم

عفنيءيشالنأىلإةراشإةرابعلاهذهيفنوكيدق
ًالاحرارقلالانيسوهف،توملادعبءامسلاهلخدُيلناسنإلا
نذإهبتننلف.دبألاىلإهنودبىقبيمأهللاعمىقبيسناكنإ
.ناوألاتاوفلبق

عمنكدهاشأملينألنكفرعأاليأ:َّـنكفرعأام
فرعيالحيسملانأيحورلاىنعملاو.تلخداملسورعلا
لوبقلاورارقإلاانهةفرعملاىنعمف.هلذيمالتنيئارملا
وي(»ينفرعتيتصاخويتصاخفرعأ«:هلوقيفاهانعمك
ةايحلاهذهيفانلحيسملاةفرعمأدبتنأبجيف.)١٠:١٤
نمٍدحألحيسملالوقو.دبألاىلإهدعبوتوملادنعانفرعيل
هليدبأباقعدشأنوكينألٍفاك»كفرعأام«سانلا
هلوقيفدرواميهةجيتنلاو.)٢:١٩يت٢و٧:٢٣تم(
يديبعاذوه.نوشطعتمتنأونوبرشييديبعاذوه«
ةبيطنمنومنرتييديبعاذوه.نونزحتمتنأونوحرفي
حورلاراسكنانمو،بلقلاةبآكنمنوخرصتمتنأوبلقلا
دادعتسالانعدحألفغاذإف.)٦٥:١٣،١٤شإ(»نولولوت
يفوأهتومةعاسيفبرطضيهنإفةايحلاهذهيفنيدلامويل
وأ،هسفنبصقنلاربجيفدهتجانإو.برلاءيجمموي
نألًاثبعهداهتجاناكسانلانمهريغةدعاسمبلطب
الف،اهلكناسنإلاةايحلمعةنونيدللسفنلادادعتسا
برطضموهوعزنلانيبةريصقلاةدملايفمتينأنكمي

لاوهأيفمتينأنكميالو،دسجللسفنلاةقرافموًادج
.ملاعلابالقناونيدلاموي

لٱَنوُفِرْعَتَالْمُكَّـنَألًاذِإاوُرَهْسٱَف«١٣
ْ
يِتَّـلٱَةَعاَّـسلٱَالَوَمْوَي

»ِناَسْنِإلٱُنْبٱاَهيِفِيتْأَي
:١٦وك١و٢١:٣٦ولو١٣:٣٣،٣٥رمو٢٤:٤٢،٤٤تم
.١٦:١٥ؤرو٥:٨طب١و٥:٦ست١و١٣

لاثمألالكةصالخو.٢٤:٤٢تمىنعمراركتاذه
نييعتمدعوهئيجمديكأتنمباطخلااذهيفاهركذيتلا
زاهتناو،كلذلةيهلإلاةمعنلابدادعتسالاورهسلابوجوهتقو
دادعتساللةديحولاقيرطلاو.تابجاولابمايقللةصرفلك
.مويلكدعتسننأيهحيسملاءيجممويل

»هَلاَوْمَأْمُهَمَّـلَسَوُهَديِبَعاَعَدٌرِفاَسُمٌناَسْنِإاَمَّـنَأَكَو«١٤
.خلا١٩:١٢ولو٢١:٣٣و١٨:٢٤تم

لعي،رشعلاىراذعلالثَمكتانزولالثم
ِّـ

بوجوانم
انهديبعلاو.باسحلاوحيسملاءيجملمئادلادادعتسالا
نوفرتعملانويحيسملانيقيرفلابدوصقملاف،كانهىراذعلاك
لثميف)١(:نيرمأيفنيلثملانيبقرفلاو.ًانلعحيسملاب
يفو،كلذكتالهاجلاوًامومعتاميكحلابساحيىراذعلا
لثميف)٢(.هدرفمبصخشلكبساحيتانزولالثم
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يفو.سيرعلانرظتنينهونهللمعلانيعيملىراذعلا
.هيفداهتجالابمهرمأوديبعلللمعلاَّـنيعتانزولالثم
ميلعتةصالخو،دادعتسالابوجولوألاميلعتةصالخف
.داهتجالابوجويناثلا

لعيلتانزولالثمحيسملابرضو
ِّـ

لكبلمعلابوجوانم
نولعفينيذلاةأفاكمو،هتمدخيفةصرفلكزاهتناو،ةوق
كديهدجتاملك«ميكحلالاق.نينواهتملاباقعو،كلذ
الوعارتخاالولمعنمسيلهنأل،كتوقبهلعفافهلعفتل
:٩اج(»اهيلإبهاذتنأيتلاةيواهلايفةمكحالوةفرعم
نيرثكم،نيعزعزتمريغنيخساراونوك«لوسرلالاقو)١٠
يفًالطابسيلمكبعتنأنيملاع،نيحلكبرلالمعيف
.)١٥:٥٨وك١(»برلا

هتوكلميفسانلالماعيحيسملانأيأ:ناسنإامنأك
.هديبعلصخشلااذهةلماعم

تقوءامسلاىلإحيسملاباهذىلإةراشإاذه:رفاسم
مويىلإضرألاىلعهذيمالتهرظنيالكانههئاقبوهدوعص
ءانمألاةأفاكملهروضحىلعرهاظليلدالب،يناثلاهئيجم
تميف»رفاس«هلوقكانه»رفاسم«هلوقو.نينئاخلاةبقاعمو
٢١:٣٣.

يفيقشمدلارزاعيلأكمهف.هءارجُأالهءاقرأيأ:هديبع
عفرةداسلاضعبف.رافيطوفتيبيففسويو،ميهاربإتيب
نذأو،نأشلاتاذلامعألامهيلإلكوفديبعلاضعبماقم
،ةيعانصلاوةيراجتلالامعألانماودارأاماولمعينأمهل
ًانيعمًاردقهوطعينأطرشىلعكلذللامسأرمهاطعأو
عفُرنممانهنيروكذملاديبعلانأرهاظلاو.حبرلانم
دوصقملاو.مهديسرفسةدملاحلاكلتىلعاوقبو،مهماقم
يأ،همسابنيفرتعملاونيرشبملاوهلسرلكديبعلاءالؤهب
.ضرألاىلعهتسينك

هذهاعدو.هتمدخيفاهولمعتسيل:هلاومأمهملس
هتسينكلاهاطعأيتلاةيحورلاتاكربلايأ»تانزو«لاومألا
تناكنإوتاكربلاهذهو.مهدرفمباهئاضعألواهتلمجب
لمعتستنأنكميةيدسجبهاومىلعلمتشتةيحور
صرفلاو،ةيلقعلاتاردقلاو،بصانملااهنمو،ةيحورتاياغل
زونكو،ةريسلاريثأتوةحاصفلاوملعلاوىنغلاو،ريخلالمعل
مايأو،ةديفملابتكلانماهريغوةيهلإلابتكلاكةمعنلا
هذهو.)١٢-٤:٨فأ(هللاتيبةمدخوريشبتلاوةحارلا
.هءالكومهعيمجاوراصفنييحيسملالكلهللااهملستانزولا

َرَخآَو،ِْنيَتَنْزَوَرَخآَو،ٍتاَنَزَوَسَْمخًادِحاَوىَطْعَأَف«١٥
لِلَرَفاَسَو.ِهِتَقاَطِرْدَقَىلَعٍدِحاَوَّـلُكًةَنْزَو

ْ
»ِتْقَو

٤:١١فأو١٢:٧،١١،٢٩وك١و١٢:٦ور

ةنزولاتناكنإ)١٨:٢٤تمحرشرظنا(:تانزوسمخ
تناكنإويبهذهينج١٢٥٠٠تانزولاكلتةميقفةضفلانم
.ًايبهذًاهينجفلأ٣٠اهتميقفًابهذ

.يبهذهينج١٢٠٠وحنيأ:نيتنزو

ىوقلاتانزولاكلتبدوصقملاو.ًايبهذًاهينج٦٠٠:ةنزو
ريخلالمعلصرفلاوةيحورلابهاوملاوةيدسجلاوةيلقعلا
اهاطعأيتلادوقنلاةرفوو.هبعشلءاخسبهللااهبهييتلا
اممو.ةيحورلابهاوملالقأةميقةمظعىلإةراشإديبعلل
هلكلاملاكلذىطعأديسلانألثملااذهيفهركذقحتسي
هديبعيطعيبرلانكل.ءاطعلارركيملو،ةدحاوةعفد
.عاطقناالبريخلالعفلئاسووهبهاوم

كئلوأنمٍلكتافصديسلافرع:هتقاطردقىلع
هلامبهبفرصتينأعيطتسيامدوقنلانمهاطعأفديبعلا
.ريبدتلاوةمكحلانم

هللاىطعأكلذك.ةبهالًانيدتانزولاكلتمهاطعأو
مهريغىلعاوزاتماف،مهريغاهطعيملةفلتخمبهاومضعبلا
فأو٣١-١٢:٤و٤:٧وك١و١٢:٦ور(ريخلالمعلئاسوب
دازًةردقدازنملكف،ةبهالٌنْيدهاياطعلكو.)١٢-٤:٧
هللاو)١٢:٤٨ول(ٌ»ريثكهنمبلطُييطعُأنم«نإف،ًةيلوئسم
دحأنمرظتنيالو،هتقاطقوفةيلوؤسمدحأىلععضيال
الوةنزوالبهبعشنمًادحأكرتيالو،هاطعأاممرثكأ
هسفنىرينأناسنإلكىلإهلكواملقأو.ةيلوؤسم
.ءامسللةدعتسم

ةسينكلابقاريحيسملانأىلإاذهبراشأ:تقوللرفاسو
تقونأو،لاحلايفهديبعبساحيالهنأو،روظنمريغوهو
.يناثلاهئيجموهدوعصنيبةدملالكيههتبيغ

خلٱَذَخَأيِذَّـلٱىَضَمَف١٦«١٦،١٧
ْ

َرَجاَتَوٍتاَنَزَوَسَْم
هب َذَخَأيِذَّـلٱاَذَكٰهَو١٧.َرَخُأٍتاَنَزَوَسَْمخَحِبَرَف،اَِ
لٱ
ْ

»ِْنيَيَرْخُأِْنيَتَنْزَوًاضْيَأَحِبَر،ِْنيَتَنْزَو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسماخلاحاحصألا
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.هديسرفسروفرجاتيذخأيأ:ىضمف

.ةمكحلابداهتجالالذبيأ:خلارجاتو

.هلامفُعاضتهداهتجاةجيتنتناك:تانزوسمخحبرف

نأكلذبدوصقملاو.نيتنزولابحاصرمأناكاذكو
تدازريخلالمعيفةيحورلاهبهاوملمعتسااملكيحيسملا
نإ.هلترثكلمعلاكلذلصرفلامنتغااملكو،ًاعفنوةوق
ناينبوحيسملادجملهاوقلكلمعتسييقيقحلايحيسملا
)١٤:١٢وك١و١٤:٢ور(هيلعضرفاممكلذو،هتسينك
،ىوقتلاوةمعنلاوهللاةفرعميفومنيومدقتينأيفدهتجيو
»؟يلهتانسحلكلجأنمبرللدرأاذام«دوادعملوقيو
نأديرتاذامبراي«لوسرلاسلوبعمو)١١٦:١٢زم(
مدخينأهحرفوهفرشوهتيرحبسحيف)٩:٦عأ(»لعفأ
.ماودلاىلعهتسينكوحيسملا

لٱَذَخَأيِذَّـلٱاَّـمَأَو«١٨
ْ

يفَرَفَحَوىَضَمَفَةَنْزَو ِضْرَألٱِ
»ِهِدِّـيَسَةَّـضِفىَفْخَأَو

ضرألايفمهلاومأاونفدينأًاميدقسانلاداتعا:ىفخأ
كلذلعفدبعلانألمتحيو.)٤٦-١٣:٤٤تم(اهظفحل
هروتفلوأ،هاطعأاممرثكأهيقيفرىطعأهنأل،هديسنمًاظيغ
هديسعوجرعقوتيملهنألوأ،هديسةمدخيفهلسكو
هملسامذخأينأبيفتكيعجرنإهنأاجرو.ةبساحملل
.هتنزوبًاديفمًائيشلمعيمللاحلكىلعو.لاملانمهايإ
،هاوقلامعتسالمهييذلاناسنإلاىلإدبعلااذهريشيو
اذهلثمنوريثكو.هلهللااهحنمييتلاهصرفزاهتنامدعو
:راذتعالاكلذهوجونمو.هراذتعانورذتعيودبعلا

مهنإ)٢(.مهريغيفاورثؤيلٍلاعماقميفاوسيلمهنإ)١(
مايقلانعنوزجاعمهنألنورذتعيف،صرفلاوليلقءافعض
نيذلانإ)٣(.لمعلكنوكرتيوةميظعلالامعألاب
.مهتمدخلةجاحالف،نوريثكبولطملالمعلاىلعنوردقي

ةنزولابحاصوهلثملايفهديسلامنفديذلانإمث
ةريثكلابهاوملاباحصأنأىرنامًاريثكنكلو.ةدحاولا
المهسفنألاهولمعتسينأب،اهنونفديةسينكلايفىمظعلا
ىلعةلالدةدحاولاةنزولابحاصرمأركذلعلو.هللا
ةدحاوةنزونعلأسيديسلاناكاذإف.باسحلايفقيقدتلا

بهاوملانماهنممظعأنعلأسييرحلابمكف،تنفُد
.ةنوفدملا

.ءاشيامكاهبفرصتيلهتضفتسيليهف:هديسةضف
نأبجيناكف،ادهتجاهاقيفرولسكهنأهأطخدازاممو
نكل،دحاولثملايفلسكيذلا.هتريغامهطاشنكرحي
ةوالتلمهينممهنم!نوريثكةسينكلايفنولسكينيذلا
وأ،برلامويسنديوأ،ةيدارفنالاةالصلاوسدقملاباتكلا

رصاشليبللاينادلوقمهيلعقدصيف،لاملاوأملاعلابحي
»هدجمتملفكقرطلكهلوكتمسنهديبيذلاهللاامأ«
.)٥:٢٣اد(

لٱَكِئَلوُأُدِّـيَسىَتَأٍليِوَطٍناَمَزَدْعَبَو«١٩
ْ

»ْمُهَبَساَحَوِديِبَع

نماوجتنتسينألسرلانكميناك:ليوطنامزدعب
نحتميلٍفاكءيجملاكلذدعُبو.ديعبيناثلاهئيجمنأكلذ
نحتميلٍفاكناسنإلكةايحلوطو.اهلكةسينكلاةنامأ
نعديسلاكلذبايغةياهننيدلامويو.هداهتجاوهتنامأ
حيسملابايغةياهنناسنإلكةافومويو..اهلكةسينكلا
.هنع

دبالفديسلابايغةدمتلاطامهم:مهبساحو..ىتأ
.)٥:١١وك٢و١٤:١٠ور(باسحمويهئيجممويو.يتأينأ
رهظيو.نينئاخلليزخوفوخمويوءانمأللحرفمويوهو
همومعو،هعوقويفبيرالباسحلانألثملااذهنم
هبهعتمتدرجملنآلاًائيشناسنإلاطعيملهللانأو،هقيقدتو
ٌنْيدءيشلكف،لاملاوأةيدسجلاةوقلاوأةحصلانم
دعتسينأهيلعو)١٤:١٢وك١(قيقدتلكبهيلعبساُحي
.هديسءيجمتقوهلهجلةعاسلكباسحلاكلذل

خلٱَذَخَأيِذَّـلٱَءاَجَف«٢٠
ْ

َسَْمخَمَّـدَقَوٍتاَنَزَوَسَْم
اَذَوُه.يِنَتْمَّـلَسٍتاَنَزَوَسَْمخ،ُدِّـيَساَي:ًالِئاَقَرَخُأٍتاَنَزَو
»اَهَقْوَفاَهُتْحِبَرُرَخُأٍتاَنَزَوُسَْمخ

.هريغنعالهسفننعًاباسحهللايطعيناسنإلك

لامنمناكهلناكاملكنأبفرتعا:ينتملس
هوذخأامماودلاىلعاوركذينأنييحيسملاىلعف.هديس
.هنعباسحلاهئاطعإلاودعتسيلهللانم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسماخلاحاحصألا
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لثماذهو.هسفنلالهديسلاهحبريأ:اهقوفاهتحبر
لكبسحينأيحيسملاىلعبجيف.١٩:١٨وليفءاجام
وي(اهيلعلوصحللةمعنلاانيطعيوههنألهللاهباعتأجئاتن

لمُعٍلمعلكعبتتةحلاصلاجئاتنلاو)١٥:١٠وك١و١٥:٥
عوضوميهو)١٤:١٣ؤرو٣:١٣عي(ةنامأوداهتجاب

انيفعتالانلةيحورلاهللاتابهو.)٢:١٦يف(حرفلليقيقح
فوخبمكصالخاوممت«لوسرلالوقليلدبداهتجالانم
نماولمعتنأواوديرتنأمكيفلماعلاوههللانأل،ةدعرو
.)٢:١٢،١٣يف(»ةرسملالجأ

لٱاَُّهيَأاَّـمِعِن:ُهُدِّـيَسُهَلَلاَقَف«٢١
ْ

.ُنيِمَألٱَوُحِلاَّـصلٱُدْبَع
يفًانيِمَأَتْنُك لٱِ

ْ
لٱَىلَعَكُميِقُأَفِليِلَق

ْ
ِحَرَفَىلِإْلُخْدُاِ.ريِثَك

»َكِدِّـيَس
٢٢:٢٩،٣٠و١٢:٤٤ولو٢٤:٤٧،٢٣،٣٤،٤٦تم
:١طب١و٢:١٢يت٢و١٢:٢و١١-٤:٣بعو٥٣:١١شإو
.٣:٢١ؤرو٨

نمحدملااذهو.»تلعفاممْعِن«راصتخايهو:اّمعن
.هنمفرشأوسانلانمحيدممظعأنملضفأهللامف
ىلعيأ»اهدنعامتلمع«ميرمحدميفهلوقلثماذهو
.)١٤:٨رم(اهتعاطتساردق

حلاصلاالو،دهتجملاوحلاصلالقيمل:نيمألاحلاصلا
ًارابتعارثكأتناكةنامألاف.نيمألاوحلاصلالب،حجانلاو
.هللادنعيهكلذكو،ديسلاكلذدنعتافصلارئاسنم

ةرئادعاستالبةحارلاهباوثنكيمل:ريثكلاىلعكميقأ
)٢:٦،٧ور(ءانمألاهديبعهللابيثيكلذكو،هلمع
.ةمدخلاومسبلبةحارلادرجمبموقتالءامسلاةداعسف

.اهيفكديسعمسلجتحرفةميلوىلإيأ:كديسحرف
بيثيكلذك.ررحتدقنوكيهديسعمسلجييذلادبعلاو
مكيمسأدوعأال«هلوقبسحءانمألاهديبعحيسملا
هلوقو)١٥:١٥وي(»ءابحأمكتيمسدقينكل..ًاديبع
قطنمتيهنإمكللوقأقحلا..ديبعلاكئلوألىبوط«
:١٥وك١ًاضيأرظنا()١٢:٣٧ول(»مهمدخيومدقتيومهئكتُيو

يفنولخدينيذلاف.)٣:٢٠،٢١و٢:١٠ؤرو٤:٨يت٢و٥٨
هلانيذلاحرفلايفهلءاكرشنونوكييوامسلاديسلاحرف
كلذو.دجملايفهءاقفرنونوكيو،ءادفلالمعيفهتنامأل
اذهنأكشالو.ءاقبلاوةمظعلايفدودحمريغحرفلا

وأهوجريوأسانلانمٌدحأهقحتسيامممظعأباوثلا
.هروصتي

لٱَذَخَأيِذَّـلٱَءاَجَّـمُث٢٢«٢٢،٢٣
ْ

،ُدِّـيَساَي:َلاَقَوِْنيَتَنْزَو
٢٣.اَمُهَقْوَفاَمُهُتْحِبَرِناَيَرْخُأِناَتَنْزَواَذَوُه.يِنَتْمَّـلَسِْنيَتَنْزَو
لٱاَُّهيَأاَّـمِعِن:ُهُدِّـيَسُهَلَلاَق

ْ
يفًانيِمَأَتْنُك.ُنيِمَألٱُحِلاَّـصلٱُدْبَع ِ

لٱ
ْ

لٱَىلَعَكُميِقُأَفِليِلَق
ْ

»كِدِّـيَسِحَرَفَىلِإْلُخْدُاِ.ريِثَك
٢١ع

ىلعباوثلاو.هلبقيذلاهلوقكدبعلااذهلديسلالوق
نعرظنلاّضغبةدحاوةباثإلاف.هحبرردقىلعالهتنامأ
.حبرلارادقم

لٱَذَخَأيِذَّـلٱًاضْيَأَءاَجَّـمُث٢٤«٢٤،٢٥
ْ

لٱَةَنْزَو
ْ

َةَدِحاَو
َحت،ٍساَقٌناَسْنِإَكَّـنَأُتْفَرَع،ُدِّـيَساَي:َلاَقَو

ْ
َْملُثْيَحُدُص

َجتَوْعَرْزَت
ْ

ُتْيَضَمَوُتْفِخَف٢٥.ْرُذْبَتَْملُثْيَحْنِمُعَم
يفَكَتَنْزَوُتْيَفْخَأَو »َكَليِذَّـلٱاَذَوُه.ِضْرَألٱِ

بحاصكباسحلاىلإةدحاولاةنزولابحاصيعُد
ذختينمةجحفعضهباوجيفرهظو.سمخلاتانزولا
نأبلطيهللانإو.لمعلامدعلًارذعهصرفوهبهاومةلق
مأصرفلاوبهاوملاليلقناكءاوس،ناسنإلاهمدخي
يكلءالكولايفلأسُيمث«لوسرلالوققفواذهو.اهريثك
طاشنلاناكنإ«هلوقو.)٤:٢وك١(»ًانيمأناسنإلادجوي
بسحىلعال،ناسنإللامبسحىلعلوبقموهفًادوجوم
.)٨:١٢وك٢(»هلسيلام

الهنأقحلاو،هللانوفرعيمهنأنوريثكنظي:تفرع
.داوجميحرٌبأيأ،ةبحمهنأبرعشيملامدحأهفرعي
مايأيفدوهيلاأطخأامكًايساقهبسحينأبمهضعبئطخيو
ءانبألانانسأومرصحلانولكأيءابآلا«:اولاقفلايقزح

،١٨:٢زح(»ةيوتسمبرلاقيرطتسيل«اولاقو»تسرض
نمك،لدعالبةمحربرهبسحينمئطخيكلذكو.)٢٥
.)٥٠:٢١زم(»كلثمينأتننظ«هيبنناسلبهللاهيلعلاق

الٌملاظو،كلاممرثكأبلطتٌليخبٌعماطيأ:ٍساق
هللاسانلامهتيكلذلثمبو.نيزجاعلاىلعكبلقيفةقفش
ينبنوعرففيلكتك،هنوعيطتسيالاممهفلكيهنأىوعدب
مهيطعينأنودبمهيلعضورفملابوطلااوعنصينأليئارسإ
مهلسكنعمهسفنألًارذعاوبلطف)٥:٧،٨رخ(نبتلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسماخلاحاحصألا
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هللاتافصمهروصتيفمهأطخف.ملاظٍساقهللانأاوعداف
.ةبحموداهتجاوحرفبهتمدخنعمهعنمي

ناتلمجلاناتاه:خلا..عمجتوعرزتملثيحدصحت
ديسلانإقباسلاهلوقىنعملًاديكأتامهبىتأ،دحاوًىنعمب
.هلسكهبرتسبذكوهو.حبرلالكأيولمعلابهفلكي
.مهماثآىلعهللانوموليفدبعلاكلذهلاقامنولوقينوريثكو
نوهبشيف،مهاياطخةلعوههللانأبانمكحمهانقدصنإف
يهيعماهتلعجيتلاةأرملا«هللاهلوقيفمدآمهابأكلذب
امفالخهللاو.)٣:١٢كت(»تلكأفةرجشلانمينتطعأ
لب،عرزيملثيحدصحيالهنإف،نالسكلادبعلاكلذلاق
.ةمدخلاوركشلانمًاليلقدصحيوةريثكتاكربعرزيوه
الثيحال)٥:٢شإ(عرزيثيحداصحلارظتنيهنإمعن
.عرزي

اهبراجتالابةنزولاعيضتنأفاخهنأىعَّـدا:تفخف
ًاظفحةنزولاأبخف،هباقعويساقلاهديسموللهسفنضرعيف
لابيملهنإف،هاوعدبذكىلعباوجلايفهتحاقولدتو.اهل
ًاقحفاخولف.ًايساقسيلهنأملعيناكو،هِديسظيغب
.مالياليكلةراجتلايفدهتجاوهلسكنمضهنل

.اهايإينتيطعأيتلاةنزولاهذهيأ:كليذلااذوه
تفتليملو.هايإينلأستنأقحكلاملكاذه:لاقهنأكف
،هديسءاجرةبيخو،ةليوطلاةدملاكلتلكلاملاليطعتىلإ
همالكانلديو.هلثمٍدبعىلعيتلاةمدخلابوههمايقمدعو
لوقهيلعَّـحصفهيلعمولالنأو،ًالوبقمهرذعنظهنأىلع
ةعبسلانمهسفنينيعيفةمكحرفوأنالسكلا«ميكحلا
درينأدبعلاكلذنكمأمعن.)٢٦:١٦مأ(»ٍلقعبنيبيجملا
ىلإناسنإلادرينأليحتسينكل،يهامكهديسىلإةنزولا
نوكيهنأل،ةمكحلاباهلمعتسيمليتلاةيحورلابهاوملاهللا
دبعلانمٌرشنالسكلايحيسملاف.اهفلتأدقكلذب
نالسكلايحيسملاامأوهديسلامدرهنأل،نالسكلا
.هرَّـذبف

لٱاَُّهيَأ:ُهُدِّـيَسَباَجَأَ«٢٦
ْ

لٱَوُريِّـِّـرشلٱُدْبَع
ْ

َتْفَرَع،ُنَالْسَك
»ْرُذْبَأَْملُثْيَحْنِمُعَْمجَأَو،ْعَرْزَأَْملُثْيَحُدُصْحَأِّـينَأ

بحيالنالسكهنأو،لطابدبعلارذعنأديسلافرع
.هتمدخيفدهتجيالوهديس

مهلبقيوءارقفلاعملهاستيديسلانأنظينمئطخي
ريقفلانأذإ.ةتبلاحيحصريغاذهو،ءارقفمهنألءامسلايف
حبرننأانيلعو.ئطخمامهالك.ليخبلاينغلاكوهنالسكلا
قيلتيتلارامثلابلجوبعتلاودهجلابهللاتوكلملانسفنأ
.ةيدبألاةايحلاب

دقل.هديسيفهنظءوسو،هلسكهرشناك:ريرشلا
،سانلاريخوهدجملاهلمعتسنلانداسجأوانلوقعهللااناطعأ
اهقفننيتلاتانزولاف.ٌفالتإوٌريذبتاهايإانلامعتسامدعف
تابجاولابمايقلالامهإو،ةنوفدماهنأبسُحتانسفنأىلع

.ةعيرشلاىلعيدعتلاكًاعرش

هلحبريملفهديسلامىفخأنأبهلسكنابأ:نالسكلاو
.ًائيش

يفطرشلاعقومديسلانممالكلااذعقو:تفرع
نأكيلعبجيناك،َتلقامتفرعدقتنكنإيأ،هباوج
رهظياذهو.ةفرايصلادنعيلامعضتوتفرعامبسحلعفت
تفرع.ريرشلادبعلااهيأكنيدأكمفنم«ديسلالوقنم
كمفنإ«زافيلألوقلثموهو.)١٩:٢٢ول(»خلا..ينأ
.)١٥:٦يأ(»كيلعنادهشتكيتفشو،انأالكبنذتسي
لسيملديسلانأىلع

ِّـ
،ملاظوٍساقهنإدبعلالوققدصبم

دبعلالهجتبثييكلةمهتلاهسفننعِفنيملهنأامك
فاخولف.هداقتعاوهتفرعمبسحبهفرصتمدعبهبذكو
كلذحبرنمهلصحيامبهديسظيغعفديفدهتجالًاقح
نإف،ئطاخلكرذعنالسكلااذهرذعلثمو.لاملا
ةلمرأنإ.هتنونيدهبديزتو،نيدلامويرهظيرذعلانالطب

لم١(يبنلاايليإلًائيشمدقتالىتحاهرقفبرذتعتملةفرص
امهنألظعولانعاعنتميملسرطبوانحويو.)١٥-١٧:١٢
لمهينأدحألزوجيالو)٤:١٣عأ(نايماعوملعلااميدع
.هبهاوموأهلئاسوةلقلريخلالمع

َدْنِعَف،ِةَفِراَيَّـصلٱَدْنِعيِتَّـضِفَعَضَتْنَأيِغَبْنَيَناَكَف«٢٧
»ًابِرَعَمِيليِذَّـلٱُذُخآُتْنُكيِئيَِجم
١٩:٢٣ولو٢١:١٢تم

هنوطعيوليلقًابربلاملانوذخأينيذلامه:ةفرايصلا
مايأيفًاريثككلذعاشو.هنمرثكأحبربريغللًةفلُس
اهديزينأةنزولاهاطعأامدنعديسلادصقناك.نامورلا
نإهنأدبعلاكلذتابجاولقأنأىأرهنكلو،اهبراجتالاب
اللمعكلذو.ةفرايصلادنعهتضفعضيراجتالانعلسك

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسماخلاحاحصألا
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نمريخليلقلاحبرلاو.ًائيشحبريف،ًابعتوأًاطاشنيضتقي
لاملاسأرعنميواسيأطخهديسنعحبرلاعنمف.ءيشال
هنأل،هعنموأابرلازاوجىلعًاليلدسيلانهليقامو.هنع
تمَّـرحدقو.ٍذئمويلاملاباحصأهداتعاامىلإةراشإ
نكل،هتلمنبانمابرلاذخأينأيدوهيلاىلعةعيرشلا

،٢٣:١٩ثتو٢٢:٢٥رخ(هريغنمهذخأينأهلحمُس
نأيغبنيهنأىوسكلذليحورىنعمنمدجنملو.)٢٠
كلتو.انسفنأةعفنموانبيرقةعفنملتايحورلالمعتسن
.تايويندلايفسانلاامهلمعتسينيذللاريبدتلاوةمكحلا
كلذك.هتجحداسفَّـنيبو،دبعلارذعديسلالطبأاذهبو
مهلامهإلنيدلامويججحلاوراذعألانمةاطخلاهيتأياملطبي
اماولمعتساالو،دهجلااولذبيملمهنأل،ةينيدلاتابجاولا
.كلذةدايزاوبلطيملو،لئاسولانممهلهللاهبهو

ابرلانأسيلأ؟ىسومةعيرشلفلاخمابرلاذخأله
سيلو،لمعللمهلزفاحوهنيجاتحملاصاخشألللوقعملا
.نارمعلاوةراجتلاموقتساسألااذهىلعو.مهباعتأزازتبال

لٱُهْنِماوُذُخَف«٢٨
ْ

لٱُهَليِذَّـلِلاَهوُطْعَأَوَةَنْزَو
ْ

»ٍتاَنَزَوُْرشَع

.باقعرشبقوُعوهليتلالئاسولالكنالسكلارسخ
دريملو.نيمألاحبرةدايزبةنراقملابهتراسخةدايزترهظو
ىلإلوألانمبهاوملالقنرخآللدحاوللامءاطعإبحيسملا
ضعبيطعيامدعبهللانأملاعلايفًاريثكهارناملب،يناثلا
اهبهيومهنماهذخأي،اهنولمعتسيالريخلالمعلًاصرُفسانلا
ناكامرسخهنألةمادنلاولجخلالوأللنوكيف،مهريغل
ليئومصلوقلثماذهو.باوثلانمهيلعلصحينأهنكمي
اهيطعيومويلاكنعليئارسإةكلممبرلاقزمي«كلملالواشل
نأحصيو.)١٥٢٨مص١(»كنمريخوهيذلاكبحاصل
ايندلايفينغللتناكيتلاتاريخلانأىنعملااذهبلاقي
هلكلثملااذهنمةياغلاو.ةرخآلايفنيكسملارزاعللتناك
ءارجإديكأتوحيسملابنيفرتعملانمنيلفاغلارئامضظاقيإ
،مهتابجاونمهولمهأاملكىلعنيدلامويقيقدلاباسحلا
نعليملولُتقيمليذلادبعلانأليلدب،مهتايدعتلكىلعو
هيلعمكُح،هديسلامرذبيملوقرسيملوبذكيملو
.هلامهإوهلسكدرجملبقوُعو

يِذَّـلٱَفُهَلَسْيَلْنَمَو،ُداَدْزَيَفىَطْعُيُهَلْنَمَّـلُكَّـنَأل«٢٩
»ُهْنِمُذَخْؤُيُهَدْنِع
١٥:٢ويو١٩:٢٦و٨:١٨رمو١٣:١٢تم

.١٣:١٢تميفهريسفتَّـرملثملاىرجمٍراجمالكاذه
نوكتفةوخرلاامأ.دوستنيدهتجملادي«ميكحلالوقهلثمو
نأبىزاُجينيمألانأىنعملاو.)١٢:٢٤مأ(»ةيزجلاتحت
ذخؤتفنئاخلاامأو.ًالوأهيلعنمتؤاامممظعأهيلإلكوي
.اهيلعبقاعُيوهلتيطعُأيتلاطئاسولاهنم

هداهتجاىلعلديهلءيشالنميأ:هلسيلنمو
عفتنيملاهنفدوةنزوهلناكنمف.هتلاكوبهفرصتيفهتنامأو
نإلاقُيالو.ٌءيشهلسيلنمكوه،اهبهريغعفنيملواهب
.هلمعتسانإالإًائيشٍدحأل

وألئاسولاوبهاوملانمهيطعُأاميأ:هدنعيذلاف
لاملاف.ددعلااذههلوقياملًةلثمأىرنامًاريثكو.ةلاكولا
.داهتجالالهأيديأىلإلسكلالهأيديأنملقتني
نكلو،فعضيورمضيلمعتسُياليذلادسجلاوضعو
اهنإفةيلقعلاىوقلاكلذكو.ىوقيومظعيلمعتسُييذلا
.هنودبفعضتولامعتسالابىوقت

لٱَو«٣٠
ْ

لٱُدْبَع
ْ
طٱُلاَّـطَب

ْ
لُّظلٱَىلِإُهوُحَر

ْ
خلٱِةَم

ْ
َكاَنُه،ِةَّـيِجِرَا

لٱُنوُكَي
ْ
»ناَنْسَألٱُريَِرصَوُءاَكُب

٢٤:٥١و٨:١٢تم

،لاطبلادبعلالاحنيبنراقانهو٨:١٢تمحرشرظنا
ناكف.»هوحرطا«يناثلانعلاقو»لخدا«لوألللاقهنإف
ةملظلايفيناثلاناكو،هديستيبيفحرفورونيفلوألا
البيتلاةنيتلاكدبعلااذهناكف.سأيلاونزحلاوةيجراخلا
هيلعنكيمليذلافيضلاباقعكهباقعو)٩-١٣:٦ول(رمث
:٢٤تم(نيئارملاباقعكو)٢٢:١٣تم(سرعلاسابل

يحورلالثملااذهىنعمةصالخو.مهتيطخكهتيطخف)٥١
باغٍديسديبعمهلكنييحيسملانإ)١(:اياضقنامثرهظت
ةعونتمًاصرفوةفلتخمبهاومهديبعلبهيهللانإ)٢(.مهنع
لمعتسينأيحيسملكنمرظتنيهنإ)٣(.ةمدخلل
نأل،هدجمل،هتقاطردقىلعلئاسولانمهلاموهبهاوم
فرصتنمنإ)٤(.اهبنيزتيلالاهلمعتسيلاهلانيحيسملا
ًاريثكهلاهدازهللادصقامكداهتجالاوةمكحلاببهاوملاب
يحيسملابساُحيهيفموييتأي)٥(.ىضرلاوباوثلالانو
ًاصاخنوكيباسحلاكلذنإوهطئاسووهبهاوملكىلع
امبملاظٍساقهللانأةاطخلانظي)٦(.ةاباحمالبًاققدم
مهتمدخوهيلإمهنايتإنممهنظءوسمهعنميو،هبمهفلكي
،هتعيرشىلعًايدعتتابجاولالامهإهللاربتعي)٧(.هل
)٦:٧،٨و٢:٣بع(يدتعملابقاعيامكلمهملابقاعيو
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راذعألانمةنوخلاهمدقياملكنالطبنيدلامويرهظي)8(
.مهتنامأمدعىلع

يفِناَسْنِإلٱُنْبٱَءاَجىَتَمَو«٣١ ملٱُعيَِمجَوِهِدَْجمِ
ِةَكِئَالَْ

لٱ
ْ

»ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَعُسِلَْجيٍذِئَنيِحَف،ُهَعَمَنيِسيِّـدِق
١:١١عأو٨:٣٨رمو١٩:٢٨و١٦:٢٧تمو١٤:٥كز
.١:٧ؤرو١٤هيو١:٧ست٢و٤:١٦ست١و

حيسملاباوجةيقبحاحصألارخآىلإددعلااذهنم
»؟رهدلاءاضقناوكئيجمةمالعيهام«لسرلالاؤسىلع
حضويونيدلامويثدحيسامِّـنيبيهيفو)٢٤:٣تم(
ةدمهلمهتبحماورهظُيلحيسملاذيمالتىلعةبجاولالامعألا
،رهسلابوجورشعلاىراذعلالثميفمهمَّـلعدقل.هتبيغ
لمعلاانهمهملعيو،داهتجالابوجوتانزولالثميفو
نمنيباصملاونيكاسمللةمحرلاراهظإوهو،هاضرييذلا
مالكو.هيلإًاناسحإمهيلإناسحإلابسحيهنأل،هبعش
هلمع٣٢،٣٣عيفهَّـبشهنأعم،ًالثمسيلانهحيسملا
رِّـوصيهنكل.ءادجلانعفارخلالصفييذلايعارلالمعب
.انمامأتثدحاهنأكرهظتلةلبقتسمًارومأ

١٣:٤٠تم(ملاعلاةياهنيفةنونيدلليناثلاءيجملا:ءاج
راشأاماذهو)٤:٥وك١و٢:١٦ورو١٦:٣١عأو٢٤:٣٠و
تانزولابحاصعوجرو)٢٥:٦تم(سيرعلاءيجمبهيلإ
.)١٩ع(رفسلانم

داحتالًانايبكلذبهسفنهللانباىمس:ناسنإلانبا
اذهيفةرمنيسمخوحنبقللااذهدروو،توسانلابهتوهال
ملاعلانيديليتأينيححيسملانأانههركذبدارملاو.ليجنإلا
.)٥:٢٢وي(هيتعيبطبلبهتوهالدرجمبيتأيال

يفو)١٧:٥وي(هللانباهرابتعابهئاهبيفيأ:هدجميف
هتوموهدسجتبهعاضتاءازجهايإبآلاهاطعأيذلاهفرش
ميمتتاذهو.)٩:٧زمو٢:٩،١٠يفو٨:٣٨رم(ًايداف
.٧:١٣،١٤لاينادةوبنل

مهتراهطلنيسيدقلابةكئالملافصو:نيسيدقلاةكئالملا
نعمهزييمتلو)١٩:١٤ؤرو١:٧ست٢و٨:٣٨رم(
يفحيسملانوسيدقلاةكئالملامدخدقو.نيطقاسلاةكئالملا
٢٤:٣١و١٣:٤٠تم(لمعلاكلذباومتهاوءادفلالمع
.)١:١٤بعو١٤-٢:٩ولو

.هتبراحمدعبًارفاظو)٥:٢٢وي(ًاكلموًانايد:سلجي

٧:٩ادو٦:١شإ(ديجملاهيسركيأ:هدجميسركىلع
،ٍذئنيحهلاحنيبقرفلامظعأامف)٢٠:١١و١٢:١٣ؤرو
امدنعهلاحو،محلتيبدوذميفًالفطناكامدنعهلاحو
هكرتنيحهلاحو،هسأرهيفدنسيلحمهلسيلولوجيناك
فقونيحهلاحو،هبنوئزهتسيهؤادعأهبطاحأوهذيمالت
،كوشلاسبلوًادلَجحرُجنيحو،سطاليبمامأبنذمك
.نيصلنيببلصنيحو

ْنِمْمُهَضْعَبُزِّـيَمُيَف،ِبوُعُّشلٱُعيَِمجُهَماَمَأُعِمَتَْجيَو«٣٢
خلٱيِعاَّـرلٱُزِّـيَمُياَمَكٍضْعَب

ْ
جلٱَنِمَفاَرِ

ْ
»ِءاَدِ

:٣٤و٢٠:٣٨زحو٢٠:١٢ؤرو٥:١٠وك٢و١٤:١٠ور
.١٣:٤٩تمو١٧،٢٠

:٢٤ولو٢٨:١٩تم(ممألاودوهيلا:بوعشلاعيمج
لوأنمتوملانماوماقنيذلاوءايحألاعيمجمهو)٤٧
٥:١٠وك٢و٥:٢٨،٢٩وي(ةمايقلامويىلإناسنإلاقلخ
لكىلعلمتشملاعمجلاكلذمظعأامف.)٢٠:١٣ؤرو
نوكناننأل،انلعامتجالاكلذمهأامو.ةكئالملاورشبلا
راعلاويزخلالهأنيبوأ،ةرسملاوزوفلالهأنيبامإكانه
.نزحلاو

نيب)٨:٣رمو١٣:٤١تم(هتكئالمزِّـيمي:زيميف
مهنكلو،ملاعلااذهيفنوعمتجينيذلارارشألاورايخألا
سانلاضعبزيمتيايندلايفو.دبألاىلإنيدلاموينولصفني
كلذلكنكلو،ندمتلاوملعلاوفرشلاوىنغلابضعبىلع
ةرهاظلامهتافصربتعُيسيذلااهمويف.ٍذئمويربتعيال
ىضتقمبفلتختتافصلاكلتنأمولعملانمو.مهلامعأب
.هبمهناميإمدعوأحيسملابمهناميإ

اذهو.باوصوةلوهسبزيمي:خلايعارلازيميامك
ددعنيباهبزيمهنأل،ةدودحملاريغحيسملاةفرعمىلعليلد
لكامهبزيمينيتللاةباصإلاوةلوهسلابرشبلانمىصحيال
لثماذهو.ىزعملاومنغلانمريغصلاهعيطقدارفأنيبموي
:برلاديسلالاقاذكهفيمنغايمتنأو«يبنلالايقزحلوق
:٣٤زح(»سويتوشابكنيب.ةاشوٍةاشنيبمكحأاذنأه
ريخألامويلايفمسقنيملاعلانأىلعحضاوليلدوهو.)١٧
ناوزلاوةطنحلالثميفحيسملالاقامك،طقفنيمسقىلإ
:١٣تم(ءيدرلاوديجلاكمسلالثمو)١٣:٣٠تم(
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مسقالو)١٦:١٦رم(نينمؤملاريغونينمؤملانيبو.)48
.هباومتهانيذلاوليجنإلااومواقنيذلانيبثلاث

خلٱُميِقُيَف«٣٣
ْ
جلٱَوِهِنيِمَيْنَعَفاَرِ

ْ
لٱِنَعَءاَدِ

ْ
»ِراَسَي

الةعيدوفارخلانأل،نيحلاصلافارخلابدارأ:فارخلا
هيلإاهجايتحابرعشتو،هلعضختواهيعاربحتاهنألو،يذؤت
نيذلالكف.)١٠٠:٣زمو١٧-١٠:٧،١٤ويو١٨:١٢تم(
وأنيحلاصنوبسُحيمهلامعأبمهناميإاورهظأوحيسملاباونمآ

.هتيعرفارخ

ةمالعهيلإةوعدلاو.فرشلالحميفيأ:هنيمينع
كلملاىضريفنوميقيناكملاكلذيفنيذلاف،كلملاىضر
ًاضيأرظنا(٣٢:٤٤تميفاذهلثمحرشمدقتو.هتيامحو
١:٢٠فأو٢:٢٥،٣٣عأو٢:١٩لم١و٢٠:٢٥مص١
.)١:٣بعو

ةميقفارخلانملقأاهنألرارشألااهبدوصقملا:ءادجلا
.ةعاطوةفلأوًاعفنو

مكحيناكملااذهيفنيذلاف،ةناهإلالحموه:راسيلانع
.مهضفريوكلملامهيلع

ملٱُلوُقَيَّـمُث«٣٤
يِكَراَبُماَياْوَلاَعَت:ِهِنيِمَيْنَعَنيِذَّـلِلُكِلَْ

ملٱاوُثِر،ِيبَأ
ملٱَتوُكَلَْ

لٱِسيِسْأَتُذْنُمْمُكَلَّـدَعُْ
ْ

ِ»َملاَع
٣:٩و١:٤،٩طب١و٨:١٧ورو١٩:١٦ؤرو١٤:٩ور
بعو٢:٩وك١و١٠:٤٠رمو٢٠:٢٣تمو٢١:٧ؤرو
١١:١٦.

»ناسنإلانبا«لصفلااذهيفحيسملايمُس:كلملا
ىمسو.»كلملا«ًاضيأانهيمُسو»نايدلا«و»يعارلا«و
ًاريثكو.مايأةثالثنملقأبهعاضتاىهتنملبقكلملابهسفن
لوأهذهنكل،هتوكلمنأشيفكلذلبقحيسملاملكتام
حيسملاف.)١٩:١٦و١٧:١٤ؤر(ًاكلمهسفنىمسةرم
باوثلابمكحيونحتميلًانايدوًاكلمنيدلاموييفسلجي
يف(دبعةروصبًالوأىتأيذلاف.هءاضقيرُجيو،باقعلاو
امكطقفدوهيلاكلمنوكيالو.ًاديجمًاكلمًايناثيتأي)٢:٧
كلملب،مهدحونيراتخملاكلمالو،بيلصلاىلعبتُك
.بابرألابروكولملاكلم،نيملاعلا

نيذلافصالخلل»َّـيلإاولاعت«سانلللوقيمويلا:اولاعت
١٤:٣وي(دجملل»اولاعت«مهللوقيهيلإنوتأيوهنوعمسي
ةكئالملاوهيبأهجومامأمهبحيسملافارتعااذهف)١٧:٢٤و
.نيحلاصلا

)١:٢٢تم(ملاعلايرقتحمءالؤهناك:يبأيكرابماي
ىلعءايحأمهوهيكرابماوناكف)٢:١٩يت٢(هلمهنأهللاملعف
،ءامسلااوغلبىتحمهتكربةمظعاوملعيملمهنكل.ضرألا
نوبختنممهنأ)١(:يهوعبرأبآلايكرابممهنوكتامالعو
بآلاةيطعمهنأ)٢(.)١:٢طب١و٢:١٣ست٢(صالخلل
حلاصىلعمهَّـردقهللانإ)٣(.)١٧:٦وي(حيسملل
مهدجمومهبحأهللانإ)٤(.سودقلاهحورةطساوبلامعألا

.ءامسلايف

حيسملانألو،ةديدجلاةدالولابهللاءانبأمهنألنوثري:اوثر
،٤:٦و٣:٢٩لغو١٧-٨:١٤ور(ثاريملاكلذمهلىرتشا
.)٢:٥عيو١:١٤بعو٣:٧يتو٧

،توكلملابةصتخملاتاكربلاوقوقحلالكيأ:توكلملا
هللاتوكلمسيل«لوسرلالاقاذهىلعو.حيسملاهسأرو
ور(»سدقلاحورلايفحرفومالسوربوهلبًابرشوًالكأ

١٤:١٧(.

يتلاةدملالوطثاريملاكلذةمظعديزييذلا:َّـدعملا
يتلاهانغوهللاةمكحزونكةرفوو،هدادعإيفتفُرص

.هيلعتقفنُأ

ملف،هتجاحردقىلعمكنمدرفلكلَّـدعُأيأ:مكل
نمسفنلكللب،اهلكةسينكللالو،ًامومعرشبللدعي
.نينمؤملا

،ةقيلخلاءدبنمال،لزألاذنميأ:ملاعلاسيسأتذنم
دادعإلانأعمو.هئاضقوسدقألاثولاثلادصقيفكلذو
نأل،حيسملاتومدعبالإمتيملهنأالإملاعلاءاشنإلبقناك
ىلإدعصحيسملاو.دادعإلاكلذنممظعألاءزجلاناكهتوم
وي(»ًاناكممكلدعأليضمأانأ«هلوقليلدبهلمكيلءامسلا

هتوبثدكؤيلزألاذنمنينمؤمللتوكلملاكلذدادعإو)١٤:٢
الهماعنإنمةبههنإو)٥-١:٣فأ(هتاذيفهلامكومهل
،٨:٢٩و٦:٢٣ور(نونمؤملاقلُخينألبقدعُأهنأل،ةرجأ

.)١:٢طب١و٢:١٣ست٢و١:١١فأو٣٠
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طَأَفُتْعُجِّـينَأل٣٥«٣٥،٣٦
ْ

ُتْشِطَع.ِينوُمُتْمَع
.ِينوُمُتْوَسَكَفًاناَيْرُع٣٦.ِينوُمُتْيَوآَفًابيِرَغُتْنُك.ِينوُمُتْيَقَسَف
»َّـَيلِإْمُتْيَتَأَفًاسوُبَْحم.ِينوُمُتْرُزَفًاضيِرَم
٥ويو١٣:٣بعو١:٢٧عيو١٨:٧زحو٥٨:٧شإ
.١:١٦يت٢و٢:١٥،١٦عيو

كلذلمهدادعتسامهلامعأبنونمؤملارهظُينأدبال:ينأل
.مهلدعموهامكهلنيدعممهنوكبيأ،مهلدعملاتوكلملا
بسحءاضقلاموييفنوناديسانلالكنأيتأياممرهظيو
هنأل،ناميإلابصالخلانوكواذهنيبضقانتالو.مهلامعأ
ةنونيدلاةياغو.لامعألابالإناميإلاةحصراهظإلليبسال
نلعُيوهو،رارشألاورايخألاةازاجميفهللالدعراهظإةينلعلا
.اهيلعمكحلاينُبيتلامهلامعأراهظإبتاقولخملل

انهحيسملاركذ:خلاًابيرغتنك..تشطع..تعج
مدعومهتقرومهتقفشاهباورهظأوراربألااهلعفلامعأةتس
مهاوقومهلاومأومهتاقوأقافنإلمهدادعتساومهتاوذبءانتعالا
.حيسملالجألحيسملاةوخإعفنىلعمهتحارو

ارو١٥-١٧:١٠لم١يفءاجامعايجلاماعطإةلثمأنمو
:١٠تميفءاجامشاطعلاىقسةلثمأنمو١٧-٢:١٤

٥-١٨:٢كتيفءاجامءابرغللمهتفاضإةلثمأنمو٤٢-٤٠
،٨:٢،٣وليفءاجامنايرعلاةوسكةلثمأنمو٣-١٩:١و
رإيفءاجامنينوجسملاةرايزةلثمأنمو٣٧-١٠:٣٠و٦

اذهيفرابتعالاقحتسياممو١:١٦،١٧يت٢و١٣-٣٨:٧
ءرملااهيلعباثييتلالامعألانإ)١(:رومأةتسمالكلا
،ىضرملاءافشوأنينوجسملاقالطإكةميظعًالامعأتسيل
ىرغصلاتابجاولالمهينمراذتعاف.مهترايزدرجملب
رهظدقهنأل،ٌلطابىربكلابموقينأهلرسيتيملهنأىوعدب
عوسيبرلامدخينأردقيصخشلكنألثملااذهنم
،ةيحورالةيدسجانهتركُذيتلامحارملا)٢(.هسفن
عم،ةعاطلاوناميإلاوةبوتلاىلإةاطخلاةوعدولاهجلاميلعتك
اهنأكتبسُحاهنأ)أ(:ناببساذهلو.ىلوألانممظعأاهنأ
حصيملنكلو،خلا»تشطعوتعج«لاقف،حيسملابتلعُف
ىلإينومتوعدفتأطخأ.ينومتملعفتلهجانألوقينأ
محارملانمكلذريغىلإ،ينومتيدهفتللض.ةبوتلا
باثُيدبالفىرغصلامحارملاىلعبيثُأنإ)ب(و.ةيحورلا
لامهإىلعليلدىرغصلابءانتعالامدعو،ىربكلاىلع
نأردقيفيك،هرصبأيذلاهاخأبحيالنمنأل«ىربكلا

لكنإ)٣(.)٤:٢٠وي١(»؟هرصبيمليذلاهللابحي
راكنإوةيصخشلاةمدخلانميهتركُذيتلالامعألا
ةبحملاوبلقلاةقرىلعلدتو،ةيانعلاولاملاقافنإبتاذلا

نوموقينيذلانأنهربتاهلكهذهو.حيسملالجألةيوخألا
حيسملانإ)٤(.اهلنودعتسممهف،ءامسلاحورمهلاهب
نَمف،لامعألاكلتلثمهتسراممبملاعللةودقمظعأناك
يعادال)٥(.)٨:٩وك٢(حيسملاهبشهنأرهظياهلثملمع
نأل،نيدلاموييفباسحلافاخينأيقيقحلايحيسملل
رشبلاباهلعفييتلاةمحرلالاعفأنأوهةبساحملانوناق
امك)٦(.هلنانئمطاريخاذهو،حيسملابتلعُفاهنأبسُحت
،مهلامعأاوظحاليلةيعرلانيبنولوجيوًانايحأكولملاركنتي
ءارقفيفركنتيذإ،روظنمريغوهوهبعشنيبحيسملالوجي
نأمهنكميحيسملاعابتأنمءابرغلانووؤينيذلاف.هبعش
لب)١٣:٢بع(لوسرلالاقامكةكئالماوفيضتسي
.هسفنعوسيبرلانوفيضتسي

٣٧«٣٩-٣٧ ،ُّبَراَي:ٍذِئَنيِحُراَرْبَألٱُهُبيِجُيَف ٣٨ ىَتَم
طَأَفًاعِئاَجَكاَنْيَأَر

ْ
طَعْوَأ،َكاَنْمَع

ْ
ىَتَمَو؟َكاَنْيَقَسَفًاناَش

َكاَنْيَأَرىَتَمَو٣٩؟َكاَنْوَسَكَفًاناَيْرُعْوَأ،َكاَنْيَوآَفًابيِرَغَكاَنْيَأَر
»؟َكْيَلِإاَنْيَتَأَفًاسوُبَْحمْوَأًاضيِرَم

المهنأاورعشمهنأل،مهعضاوترهظأانهراربألاباوج
ضرألاىلعنوعضاوتينيذلاف.باوثلاوحدملااوقحتسي
دقفمهبجعتًاضيأرهظأو.ءامسلايفنيعضاوتمنوقبي

ملمهنأل،حيسملابهولعفمهتوخإبريخلااولعفامدنعمهنأاولهج
كلذلاوناوبسحيملمهنأمهلاوقأنمنيبتف.ًايصخشهومدخي
اوباصأدقو،ةحلاصلامهلامعأباهوقحتساةرجأباوثلا
كلتسفنباوقطنراربألانأبمكحللةرورضالو.كلذب
صحافاهفرعدقو،مهبولقراكفأةصالخيهاهنكل،ةبوجألا
.اهنلعأوبولقلا

ملٱُبيِجُيَف«٤٠
حلٱ:ُكِلَْ

ْ
لَعَفْمُكَّـنَأاَمِب:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

ْ
ُهوُمُت

لَعَفيِبَف،ِرِغاَصَألٱِءَالُؤٰهِيتَوْخِإِدَحَأِب
ْ

»ْمُت
.٦:١٠بعو٩:٤١رمو١٠:٤٢تمو١٩:١٧و١٤:٣١مأ

امدنعحيسملانإ)١(:ءايشأةعبرأحيسملاباوجنمانل
ظحاليلب،مهلامعأرابتعاىلعرصتقيالراربألايزاجي
يتلاةيحيسملاةليضفلانإ)٢(.لامعألاكلتنممهتاياغ
اهنأل،ةبحملايهحيسملابحيحصلاناميإلاةمالعانهتلعُج
تبثيفنآلاامأ«يلوسرلالوقلاليلدب،لئاضفلامظعأ
»ةبحملانهمظعأنكلوةثالثلاهذه.ةبحملاوءاجرلاوناميإلا
،٤:٨وي١(ةبحمهنإفهللاتافصليلكإاهنألو)١٣:١٣وك١(
رئاسهيفتدجُوناسنإلايفةبحملاتدجُواذإف.)١٦
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عضاوتلاحيسملالعجدقل.لكلادقفاهدقفنإو،لئاضفلا
هيلعىنبُتساسأهنأل،١٨:٣تميفهبناميإلاةمالع
ءانبلاكلذسأرةبحملانكل.رمألالوأيفلئاضفلارئاس
)١٣:١٠ور(»سومانلاليمكتيهةبحملاف«هلامكدنع
امحيسملابسحي)٣(.)٣:١٤وك(لامكلاطابريهو
بسحب،هلعنُصهنأوهلًاماركإهذيمالتلفورعملانمعنُص
راغصلاءالؤهدحأىقسنمو.ينلبقيمكلبقينم«هلوق
الهنإمكللوقأقحلافذيملتمسابطقفدرابءامسأك
دهطضيوهولواشلهلوقو.)١٠:٤٠،٤٢تم(»هرجأعيضي
ةدشىلعليلداذهو)٩:٤عأ(»؟يندهطضتاذامل«ةسينكلا
هنأىتحهبعشوحيسملانيبروعشلايفةكرشلاوداحتالا

،مهقيضومهرقفيفمهكراشيو،اوناكثيحمهعمرضحي
وهمهداهطضاو،هلةدعاسملانيعمهلةدعاسملابسحيو
ةريثكتايآنمًاضيأداحتالاكلذرهظيو.هداهطضانيع
.)٣٢-٥:٢٣فأو٦:١٥وك١و٦-١٥:٤وي(لثم

يتقيضيفيئاكرشو)٢٠:١٧وي(يذيمالتيأ:يتوخإ
الدجملاشرعىلعكلموهوحيسملاو.)٢:١٠،١١بع(
.هتوخإرشبلانمهبنينمؤملابسحيلازي

دنعًاراهتشاوًارابتعالقأمهنيذلايأ:رغاصألاءالؤه
.ملاعلالهأرئاسدنعنورقتحملاو،مهريغنمنينمؤملا
الاننأينعيالهتوخإلفورعملاعنصىلعحيسملاحدمو
.)٥:٤٤تم(مهريغلريخلالعفن

لٱِنَعَنيِذَّـلِلًاضْيَأُلوُقَيَّـمُث«٤١
ْ
اَييِّـنَعاوُبَهْذٱ:ِراَسَي

ملٱِةَّـيِدَبَألٱِراَّـنلٱَىلِإُنيِعَالَم
»ِهِتَكِئَالَمَوَسيِلْبِإلِةَّـدَعُْ

٤طب٢و١٣:٢٧ولو١٣:٤٠،٤٢و٧:٢٣تمو٦:٨زم
.٦هيو

اولاعت«ًالوأمهللاقيذلاهسفنحيسملا:ينعاوبهذا
يفهللاولاقنيذلاف.»ينعاوبهذا«ًاريخأمهللاق»َّـيلإ

مهللوقيهنوعمسيس)٢٢:١٧يأ(»انعدعبا«ايندلامهتايح
عبشهللامامأ«نألمنهجباذعءدباذهو.ينعاودعبا

.يناثلاتوملاهنعدعبلاو)١٦:١١رم(»رورس

اي«مهللاقهنإف،راربأللليقامسكعاذه:نيعالماي
ةرسموٍريخلكنمنومورحملامهنيعالملاو.»يبأيكرابم
»يبأنيعالماي«مهللقيملو.نازحألاومالآلابنوبقاعُملاو
امأو،صالخلاهللانمنأل»يبأيكرابماي«راربألللاقامك

مهسفنأىلعٌةنعلمهف،مهلامعأنمسانلاىلعيتأيفكالهلا
.)٥٠:١شإ(

،باذعلللبريهطتللتسيلرانلاهذه:ةيدبألارانلاىلإ
ران«مهيلإةبسنلابهنألةاطخلاىلعهللابضغةمالعيهو
ًاديدشًادكؤممهباقعنوكيكلذىلعف)١٢:٢٩بع(»ةلكآ
ًامئاد

ءامسلايأتوكلملانأقبس:هتكئالموسيلبإلةَّـدعملا
لب،رارشأللةَّـدعممنهجنإلقيملهنكلو،راربأللٌدعم
ةكئالملامهنيطايشلاو)٢٠:١٨و١٩:٢٠ؤر(نيطايشلل
باذعلالحممهلَّـدعُأدقو)١٢:٨،٩ؤرو٦هي(نوطقاسلا
مثإلايفمهوكراشومهباودتقاسانلارارشأف.هوقحتسايذلا
بهذامكمهنكامأىلإاوبهذف،مهتقفارملمهسفنأاودعأف
مهتنونيدًاذإف)١:٢٥عأ(هناكمىلإيطويرخسإلااذوهي
.ةلداع

طُتْمَلَفُتْعُجِّـينَأل٤٢«٤٥-٤٢
ْ

ْمَلَفُتْشِطَع.ِينوُمِع
.ِينوُسْكَتْمَلَفًاناَيْرُع.ِينوُوْأَتْمَلَفًابيِرَغُتْنُك٤٣.ِينوُقْسَت
:ًاضْيَأْمُهُهَنوُبِيُجيٍذِئَنيِح٤٤.ِينوُروُزَتْمَلَفًاسوُبَْحمَوًاضيِرَم
طَعْوَأًاعِئاَجَكاَنْيَأَرىَتَمُّبَراَي

ْ
ْوَأًاناَيْرُعْوَأًابيِرَغْوَأًاناَش

حلٱ:ْمُهُبيِجُيَف٤٥؟َكْمِدْخَنَْملَوًاسوُبَْحمْوَأًاضيِرَم
ْ

:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
»اوُلَعْفَتَْمليِبَفِرِغاَصَألٱِءَالُؤٰهِدَحَأِبُهوُلَعْفَتَْملْمُكَّـنَأاَمِب
٩:٥عأو٢:٨كزو١٧:٥و١٤:٣١مأ

نإ)١(:رومأةعبسدادعألاهذهيفرابتعالاقحتسيام
درجمللب،اياصولااودعتوأاوقرسمهنأال،انهاونيدرارشألا
الوحيسملاذيمالتلفورعملااورهظُيملمهلف،تابجاولامهلامهإ
مدعو،حيسمللمهتهباشممدعاورهظأف،مهتطساوبمهحيسمل
نيجاتحملاوءارقفلابمهئانتعامدعبهتوكلملمهدادعتسا
نادُينأىلوألابفءالؤهنيداذإف.نينوجسملاوءابرغلاو
نـوفدـجـملاوـةمـعــنلاـولـمـهـُمبـقـاعـيو،عـئـاظــفلاـوـبكـترـم
اهلامهإىلعاونيديتلالامعألانإ)٢(.نودهطضملاو
)٣(.اهبموقينأديريناسنإلكاهلمعينأعيطتسي

تاوقلااهيلعاوقفنأف،مهسفنألاوشاعمهنإمهمثإةصالخ
يفرشبلانممهريغعفنلمهلهللااهبهويتلابهاوملاو
نأكلذنممزليالو.مهحارفأريثكتومهنازحأفيفخت
ىلإهباوأطخأامدرجمىلعءاضقلاموينوناديرارشألا
نايبانهةياغلاذإ،هللادضهوبكتراامعرظنلاّضغبمهتوخإ
)٤(.رشبلاناهذأاهكردتةلثمأبرارشألاباقعيفهللالدع
مهيلعهللامكحنأاونظفمهتيطخةمظعرارشألالهج
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ملو،سانلانممهريغلمهيلعبجياممهلامهإىلعنوكيس
اياطخو.حيسمللمهيلعبجيامكلذباولمهأمهنأاونطفي
رطخيملامىلإًامئاددتمتاهجئاتنو،نونظياممعظفأسانلا
اوناكلهسفنبىتأولحيسملانأاوعَّـدا)٥(.لابىلعمهل
هذيمالتىلإناسحإلابهتمدخمهنكميهنأاوفرعولو،هومدخ
مهكرتبمهسفنأنوعدخيمويلاسانلاكلذكو.مهيلإاونسحأل
مهلتحتُفولهنأنيعَّـدمةرضاحلاىرغصلاتابجاولا
يفسيل)٦(.مايقريخاهباوماقلتابجاولارابكىلإباوبألا

ريربتهتصالخلب،ةبوتلاوأعضاوتلاىلعلديٌءيشمهباوج
.ايندلايفمهتافصكىقبتةرخآلايفمهتافصف،مهسفنأ
لهأنيبمهتيصعيذتلامعأباوموقينأسانلانكميو
نـوــفـشـــتــكـملاولـاـطــبألاوـةــفـسالـــفـلاـلــعـفـاـمــك،ضرألا
نيدلاموييفرابتعاءالؤهلثملسيلنكلو.نوعرتخملاو
»يب«هلوقنإ)٧(.»اولعفتمليبف«حيسملامهللاقنإ
.لامعألانمباوثلاقحتسيامهيلعىنبُيساسأ

ٍةاَيَحَىلِإُراَرْبَألٱَوٍّيِدَبَأٍباَذَعَىلِإِءَالُؤٰهِيضْمَيَف«٤٦
»ٍةَّـيِدَبَأ

٨-٢١:١ؤروخلا٢:٧ورو٥:٢٨،٢٩ويو١٢:٢اد

دعبأيفامهلوأنالاحامه:ةيدبأةايح..يدبأباذع
ةرجألوألاو.هيلإٍبرقبرقأيفامهيناثو.هللانعٍدعب
.ثلاثفقومدجويالو،هللاةبهيناثلاو،ةيطخلا

ءاقشموديًاذإف.رخآلاهبفصُوامبامهالكفصُودقل
ةرم٦٦فصولااذهدروو.راربألاةداعسمودتامكرارشألا

نيترمو،راربألاةداعسماودلًانايباهنم٥١يف،ليجنإلايف
.رارشألاباقعماودلًانايبتارمتسو،هللاةيدمرسلًانايب
هللادوجووراربألاةداعستيقبامىقبيرارشألاباقعف
دعبباقعلاةيدبأىلعدهاوشلانمو.حيسملاتوكلمو
:١٦رمو٣٣:١٤شإو٩:١٧زم(تايآلانميتأيامتوملا

.)٩-١:٧ست٢و٣:٣٦ويو١٦:٢٦ولو١٦

ةرمثملاةيلمعلاةنايدلاةميقدجملاهلديسلاحضوأدقل
ريقفللةمحرلاوريخلاةقفنونايرعلاةوسكوعئاجلاماعطإب
لجألةبحملابلمعينأبجيناميإلانأيأ.نيكسملاو
مث،هتمحروهتمعننيجرتمهللاابلصتناننإف،نيرخآلاةمدخ
.هقيضففخنوهبركجرفنلناسنإلاانيخأبلصتن

اهنأ،سفنلادولخىلعةوالع،ةيدبألاةايحلانمضتت
ةداعسلاىمسألانتو،لمعلللاحنسحأيفنوكت

اهنأو،ةيطخلايفطوقسلارطخنودبباوثلاوتاكربلاو
يذلاوهحيسملاو.ةسادقلايفهلثمنوكتوهللانياعت
ةيدبألاةايحلانأامكو.)١:١٠يت٢(كلذلكاهلىرتشا
يدبألاباذعلاكلذك،ةسادقلاوةداعسلالامكنعةيانك
.مثإلاوءاقشلامامتنعةيانك

نأنكميالهنأمنهجيفباذعلاماودانلققحياممو
نودبءامسلالخدينأهنكميالو،ةبوتالبئطاخللرفغُي

ريثأتالثيحمنهجيفكلذعيطتسيفيكف.هبلقديدجت
املكىوسميحجلايفسيلف؟ةمعنلاطئاسولالوحورلل
،ةبحمهنألريذحتلااذهلكبهللاانربخأدقو!مثإلايفهتبثي
.ةيدبألاةايحلالاننويدبألاتوملانمبرهننأانديريوهو
،هرابخأةءارقوأرارشألاباذعنعمالكلاانيلعبعصنإف
.هلامتحاملؤيوبعصيمكف

نيمينعنيدلاموينوفقيسانلاعيمجنأدبالو
،هبحنيذلافقوملاراتخننأنآلاانلف.هراسينعوأنايدلا
مهعيمجنأنمدبالو.مويلاكلذيفانلرايتخاالذإ
انلو.»ينعاوبهذا«هلوقوأ»َّـيلإاولاعت«هلوقامإنوعمسي
نأنمدبالو.هبحنيذلاتوصلاعامسراتخننأنآلا

انتايحف،يدبألاباذعلاوأةيدبألاةايحلاامإنولانيمهعيمج
ةايحلابكسمتنيكلهللانمتبهُوةمعنلاطئاسووةينمزلا
!كالهلاوتومللانسوفنضِّـرعيةايحلاانلامهإف.ةيدبألا

نورشعلاوسداسلاحاحصألا

قيرطلاتزَّـهجرومأةعبرأحاحصألااذهيفىتمركذ
،)١،٢ع(هتومنعحيسملاءابنإيهو،حيسملابلصل
ع(هنيفكتلهايإميرمنهدو،)٥-٣ع(هيلعءاسؤرلاةرماؤمو
ىتمركذيملو.)١٦-١٤ع(هميلستباذوهيدُّهعتو،)١٣-٦
.اهعوقوبيترتبسحرومألاهذه

»ِهِذيِمَالَتِلَلاَقاَهَّـلُكَلاَوْقَألٱِهِذٰهُعوُسَيَلَمْكَأاَّـَملَو«١

لبجىلعهذيمالتلهلاقاميأ:اهلكلاوقألاهذه
ةعبرألاؤسىلعباجأامدنع)٢٤،٢٥تميف(نوتيزلا
بولسأنموددعلااذهنمرهظيو.)١٣:٣رم(مهنم
ةعبرألاىلإاللكلاىلإةهَّـجومانهحيسملالاوقأنأميلعتلا
.ةيوبنلاهتفيظولهتسراممبقَّـلعتتلاوقأيهو.هولأسنيذلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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ةيتونهكلاهتفيظولهتسراممبقلعتيىتمةراشبنميقبامو
.هتوموهمالآب

لٱُنوُكَيِْنيَمْوَيَدْعَبُهَّـنَأَنوُمَلْعَت«٢
ْ

ِناَسْنِإلٱُنْبٱَو،ُحْصِف
»َبَلْصُيِلُمَّـلَسُي

١٣:١ويوخلا٢٢:١ولوخلا١٤:١رم

مُهف،حصفلادعومبمهفِّـرعينأحيسملادصقيمل:نوملعت
ٍذئنيحتوملاىلإهميلستبمهربخينأدصقهنكل،هنوفرعي

.٢٠:١٨تميفهبمهأبنأامبسح

ءاثالثلاءاسمهيفملكتيذلاتقولاناك:نيمويدعب
ىلإسيمخلاوءاعبرألانامويلاناذهنوكيفءاعبرألاةليليأ
.حصفلالكأتقووةعمجلامويلوأوهيذلا،هئاسم

.١٣جورخيفهباورمُأ،مظعألادوهيلاديعيأ:حصفلا
كالملاروبعىلإًةراشإ»روبعلا«اهانعمةيناربعةملكحصفلاو
تناكو.نييرصملاراكبألتقنيحليئارسإينبنعكلهُملا
ملو)٢٣:٥ال(هنم٢١ىلإناسين١٥نممايأ٧ديعلاةدم
ىوسزبخلانمهلكةدملاكلتيفاولكأينأدوهيلازجي
ةسراممتضتقاو.ريطفلاديعًاضيأيمُسكلذلو،ريطفلا
ىلعمدلاشر)٢(و،فورخلاحبذ)١(:رومأةسمخحصفلا
ًاحيحصفورخلاّيش)٣(و،دِّـيعملاتيبِةبتعوبابيتمئاق
حيسملامالآىلإٌزمرهِّـيشيفو.هنممظعرسكُينأنودنم
زبخلاعمهلكأ)٤(و،)٥:٧وك١و١٩:٣٦وي(انلجأنم
ىلإهنمٍءيشءاقبإمدع)٥(و،ةرملاباشعألاوريطفلا
.حبصلا

يفحصفلافورخيلكآددعصقنيالنأدوهيلاقفَّـتاو
ملنإف.نيرشعلانعاوديزيالنأو،ةرشعنعدحاوتيب
فورخيفناتيبكرتشاةرشعلادحاولاتيبلاناكسغلبي
،ةعرسبةصرفلوأيفحصفلانولكأياوناكو.دحاو
يفمهُّيصعو،مهلجرأيفمهتيذحأو،ةقطنمممهؤاقحأو
كلذنأرهاظلاو.رصمنممهجورخىلإًةراشإ،مهيديأ
رشاعيففورخلانوزهجياوناكو.حيسملاءيجملبقلمهُأ
مايأيفاوفتكاو.كلذكلمهُأاذهو)٦-١٢:١رخ(رهشلا
فورخلاحبذتقويفلكيهلايفمدلاةنهكلاشربحيسملا
.ىسوممهرمأامكتيبلايفهايإمهشرنعًاضوع
ملاموهوفورخلاعمرمخلاحيسملامايأيفاولمعتساو
حيسملامايأيفحصفلالكأةيفيكو.هبةعيرشلامهرمأت
:يتأيامكتناك

ركشلاميدقتدعبٍءامبةجوزممرمخسأكبُرشبنوأدبي
اذهدعبو.ىلوألاسأكلابسأكلاهذهتيِّـمُسو،هللا
ىلعنوعضيمث.هللاًارصتخمًاركشنومدقيومهيديأنولسغي
ريطفلازبخلاوةرُملاباشعألا:ةمعطألاهذهحصفلاةدئام
،لخلايفزوللاونيتلاوبيبزلاورمتلاطيلخوفورخلاو
مث،رخآٍركشعمةَّـرملاباشعألانمًاليلقًالوأنولكأيف
ًاسأكٍّلكلنومدقيوةدئاملانعةمعطألالكنوعفري
دالوألالعجةمعطألاكلتعفرةلعنإليقو.ىلوألاك
.)١٢:٢٦،٢٧رخرظنا(ديعلاكلذببسنعنولأسي

ةيدوبعأبنمهليوريٍذئنيحأدبيأكتملاسيئرناكو
مث.حصفلاديعضرفببسومهتاجنرابخأورصميفدوهيلا
وهاذه«إكتملاسيئرلوقيو،ةدئاملاىلإةمعطألانوّدري
يفانئابآتويبنع)ربع(حصفبرلانأللكأنلف،حصفلا
اذه«لوقيوةرملاباشعألاضعبهديبعفريمث.»رصم
ريطفلانمًائيشعفريمث.»ةيرصملاةيدوبعلاةرارمىلإةراشإ
١١٣يرومزمولتيمث»مهتاجنةعرسىلإةراشإاذه«لوقيو
يتلاسأكلادحاولكبرشيو،ةرصتخمةالصيلصيو١١٤و
مهيديأنولسغيمث.»ةيناثلاسأكلا«ىّمسُتوهمادقتعضُو
رمخسأكنوبرشيومهيديأنولسغيمث،حصفلااولكأيوةيناث

ًاركشمدقيناكإكتملاسيئرنأل»ةكربلاسأك«اهومس
يهسأكلايههذهو.هحالصىلعهللااهبرشعمًاصاخ
اهامسو،ينابرلاءاشعلامسراملاهذخأحيسملانأنظُييتلا
ًاسأكنوبرشيمث.)١٠:١٦وك١(»ةكربلاسأك«سلوب
مهنأل،ليلهتلايأ»للهلا«تيمُسفارصنالادنعىرخأ
بسحبو.١١٨-١١٥رومزمةوالتباهبرشدنعهللانوللهياوناك
لبجىلإمهفارصنالبقهذيمالتوحيسملالترةداعلاهذه
رومزمةوالتب»ربكألاللهلا«نومنريًانايحأاوناكو.نوتيزلا

.هنوقرحيوفورخلانميقبامنوعمجياوناكو١٣٨-١٢٠

)١(:ٍناعمةثالثبليجنإلايفحصفلاةظفلتءاجو
فورخلا)٢(و،)٢٢:٧ولو١٤:١٢رم(هسفنحصفلافورخ
لك)٣(و،)٢٢:١١ولو١٤:١٤رمو٢٦:١٧تم(ءاشعلاو
٦:٤و٢:١٣ويو٢٢:١وليفوانهدوصقملاوهو،ريطفلاديع
.١٣:١و١٢:١و١١:٥٥و

مايأيفعبارلاوهاهرسفنيتلاةيآلايفروكذملاحصفلاو
٥:١وييفيناثلاو٢:٢٣وييفلوألاركذ.حيسملاةمدخ
.١٣:١وييفوانتيآيفعبارلاو٦:٤وييفثلاثلاو

تقوانهمهلَّـنيعوملسيهنأبًالبقمهأبنأ:مَّـلسُي
.ديعلايفيأ،نيمويدعبنوكيهنأبميلستلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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.٢٧:٣٥تمحرشرظنا:بلصُيل

لٱُءاَسَؤُرَعَمَتْجٱٍذِئَنيِح«٣
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

ِبْعَّـشلٱُخوُيُشَوُةَبَتَك
لٱِسيِئَرِراَدَىلِإ

ْ
»اَفاَيَقىَعْدُييِذَّـلٱِةَنَهَك

حجرألاو.نيعبسلاسلجمءاضعأيأ:عمتجاٍذئنيح
يذلاوهو،لكيهلانمحيسملاجورخدعبناكمهعامتجانأ
عمملكتيوهوهيلعاورمآتامبرو.٢٤:١تميفركُذ
.٢٤،٢٥تميفركُذامبهذيمالت

يتلانيرشعلاوعبرألاقرفلاءاسؤريأ:ةنهكلاءاسؤر
.)١٩-٢٤:١يأ١(اهيلإةنهكلامسُق

.اهورسفموةسدقملابتكلاةظفح:ةبتكلا

ربحلاناكو.ريبكلاسلجملايفهباونيأ:بعشلاخويش
.هسيئرمظعألا

ةداعنمناك.مظعألاربحلايأ:ةنهكلاسيئرراد
،لكيهلارايدىدحإيفاوعمتجينأسلجملاكلذءاضعأ
ةياغلعلو.ةنهكلاسيئرراديفاوعمتجينأزوجيناكنكل
نعمهتروشمءافخإتقولاكلذيفرادلاكلتيفمهعامتجا
مايأيفسانلابُّصغتتناكلكيهلارايدنألبعشلا
.حصفلا

نوراهوهاهالوتنملوأفةنهكلاسيئرةفيظوامأو
ىلوألانورقلايفهتلالسنمربكألااهثريناكو.)٢٨رخ(
مهيلعىلوتسااملو.)٣:١٠دع(ليئارسإينبخيراتنم
كلتنوعيبياوذخأ)مقةنس١٦٠وحن(نانويلاكولم
نامورلاىلوتساامدعبو.رفوألانمثلاعفدينملةفيظولا
نوؤاشيامكهريغنوميقيوسيئرلانولزعياوذخأمهيلع
ذنمةداعلاهذهترجو.ةءافكلاوةيلهألانعرظنلاعطقب
ددعغلبو،ميلشروأبارخنامزىلإريبكلاسدوريهرصع
يفركُذ،ةنس١٠٧يفنورشعوةينامثاهولوادتنيذلا
بقلُيناكو.اينانحوافايقونانحمه،مهنمةثالثليجنإلا
يفسلجيوةنهكلاسيئربةفيظولاكلتذخأنملك
.لزُعولوهتايحلوطريبكلاسلجملا

،خرؤملاسوفيسويلاقامكًاضيأفسويهمساو:افايق
كلتىلوتيذلانانحرهصناكو،نييقودصلانموهو
لاقتنادعبةنهكلاسيئرببقليلزيملو،هلبقةفيظولا

افايقناكو.)٤:٥،٦عأو٣:٢ول(هرهصىلإةفيظولا
دئاقلاسويلاتيفهلزعمث.م٣٦-٢٦ةنسيفةنهكللًاسيئر
.حيسملابلصنمنينستسدعبينامورلا

»ُهوُلُتْقَيَوٍرْكَمِبَعوُسَياوُكِسْمُيْيَكِلاوُرَواَشَتَو«٤
.خلا٤:٢٥عأو١١:٤٧ويو٢:٢زم

دقل.ةينالعكلذاولعفينأاورسجيملمهنأل:ٍركمب
)١١:٥٣وي(رزاعلماقأنأذنمعوسياولتقينأاودصق
هوبسحنيريثكلانأل،بعشلانممهفوخًالبقهنعمهعنمو
.)٢١:٣٨ول(هميلاعتبًاريثكاورثأتو)٧:١٦ول(ًايبن

يفَسْيَل«:اوُلاَقْمُهَّـنِكٰلَو«٥ لٱِ
ْ

يفٌبَغَشَنوُكَيَّـالَئِلِديِع ِ
»ِبْعَّـشلٱ

١٢:١٦رخ

ىلعًءانبًالوأاودصقاذك:خلإ..ديعلايفسيل
يفاوصقنيملمهنأل،ديعلايفنيعمتجملاددعةرثكمهتفرعم
ددعةرثكبمهملعلو،نييالمةثالثنعنينسلاضعب
ءاقدصأوذيمالتحيسملاذخأنيذلامهو،مهنيبنييليلجلا
حيسمللناكيذلالافتحالااوركذمهلعلو.مهنمنيريثك
كئلوأمهيلعموقينأاوفاخف،نيمويذنمةنيدملاهلوخددنع
ةنايخنكلو.ٍذئتقوةينالعهيلعاوضبقمهاذإءاقدصألا
ًاقيرطمهارأهنأل،دصقلاكلذنعمهبتلدعاذوهي
ميمتتلنايباذهيفو.بغشنوكيالفةيفخاهبهنوكسمي
تومنوكينأءاشهنإف،رارشألانممغرلابهدصاقمهللا
ةرثكقيرطنعكلذأبنرشتنيلديعلاتقويفحيسملا
.حصفلافورخحبذبحيسملاتومنرتقيلو،نيدهاشملا

يفُعوُسَيَناَكاَميِفَو«٦ يفاَيْنَعِتْيَبِ َناَعْمِسِتْيَبِ
»ِصَرْبَألٱ

٢١:١٧تم

مويلافرعُتو،يقرشلانوتيزلالبجحفسيف:اينعتيب
نعًايشمةعاسلاعابرأةثالثوحندعبتيهو،ةيرزاعللاب
داتعايذلاناكملا،رزاعلواثرموميرمنطويهو،ميلشروأ
ناكو)١١:١١،١٢رمو٤١-١٠:٣٨ول(هيلعددرتينأحيسملا

يفلكيهلايفمّلعيةيضرألاهتايحنمريخألاعوبسألايف
.)٢٢:٣٥ول(نوتيزلالبجيفتيبيلليللايفجرخيوراهنلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا

٢٨٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نيريشبلامالكوحرشلاةيآيفىتممالكنمرهظيو
تيبوهكلانههيفتيبيناكيذلاعضوملانأنيرخآلا
:٢٤ول(ءامسلاىلإدعصاهنيعةيرقلاكلتنمو.اينع
٥٠(.

لعفلابصربأناعمسناكنإ:صربألاناعمستيب
ىسومةعيرشنأل،مهعمرضحينأنكميالف،ًايحناكو
ناكامبًابقلميقبوحيسملاهافشامبرو.كلذنمهعنمت
هنأضعبلانظو.هيلإبسنُيهتيبيقبوتامامبرو.هيلع
نأو،ةلئاعلاكلتلًابيسننورخآهنظو،رزاعلواثرموميرموبأ
كانههلاوعنص«انحويلوقىلعًءانبهتيبيفاتناكنيتلئاعلا
نيئكتملادحأناكفرزاعلامأو،مدختاثرمتناكو،ًءاشع
بتكهنألكلذانحويَشخيملنكلو.)١٢:٢وي(»هعم
.مهيلعرطخنكيملنيحميلشروأبارخدعبهليجنإ

ثلٱِريِثَكٍبيِطُةَروُراَقاَهَعَمٌةَأَرْمٱِهْيَلِإْتَمَّـدَقَت«٧
،ِنَمَّـ

»ٌئِكَّـتُمَوُهَوِهِسْأَرَىلَعُهْتَبَكَسَف
.خلا١٢:٣و١١:١،٢ويوخلا١٤:٣رم

نأانهبجيو.رزاعلواثرمتخأميرمنوكتدق:ةأرما
-٧:٣٦تميفاقولاهركذيتلاةأرملاوةأرملاهذهنيبزيمي

كلتو،اينعتيبيفهذهوليلجلايفتناككلتنأل٣٨
تراتخااهنأبحيسملااهلدهشهذهوةروهشمةئطاختناك
يسيرفلاناعمستيبيفتناككلتو،حلاصلابيصنلا
لوأيفهتنهدكلتو،صربألاناعمستيبيفتناكهذهو
.ريشبتلاكلذةياهنيفهتنهدهذهوهريشبت

نيلماخرنمٌءاعويهينانويلالصألايف:ةروراق
مث،ةنيمثلابايطأللًاريثكءامدقلاهلمعتسا،فافشضيبأ
ندعمنممأماخرنمتناكءاوس،ةنينقلكىلعتقلطأ
نودسيةليوطقانعأتاوذًابلاغريراوقلاتناكو.جاجزمأ
قنعلااورسكاهنمبيطلابكساودارأاذإف.لافطلاباههاوفأ
.)١٤:٣رم(لافطلاوأ

نيدرانبيطناككلذنإانحويوسقرملاق:بيط
نمٍذئمويفرُعامنمثأوهو)١٢:٣ويو١٤:٣رم(
نمهنوجرختسيودنهلادالبنمهبنوتأياوناك.بايطألا
١:١٢شن(ةيكذةحئاروذتيزلاكلئاسوهو.كانهتابن
لاقو.هبنوبيطتينيمدقألاءاينغأناكو.)٤:١٣،١٤و
وهو)١٢:٣وي(بيطلاكلذنمًانمبتتأميرمنإانحوي

.مهردةئملداعييناموروينانوينزووهو»ًارتل«ينانويلايف
.»بيطلاةحئارنمتيبلاألتما«ًاضيألاقو

وي(رانيد٣٠٠يواستهتميقنإاذوهيلاق:نمثلاريثك
اهتقورانيدلاناكو،ةيبهذتاهينج١٠وحنكلذو)١٢:٥
كلتبيطنمثنوكيف.)٢٠:٩تم(ًراهنلايفلعافلارجأ
مايألافذحدعب،ةلماكةنسلعافلاةرجألدعيةروراقلا
ميرمةلئاعنأىلعليلداذهو.اهيفلمعلازوجياليتلا
.ةقفنلاكلتلثملُّمحتتعاطتساىتحةينغتناك

تنهداهنأانحويأبننمرهظيو:هسأرىلعتبكس
،ًافولأمسأرلانهدناكو.اهرعشبامهتحسموًاضيأهيلجر
ىلعليلدوهف،كلذكنكيملفنيمدقلانهدامأو
.اهعضاوت

ىلعاوئكتينأحيسملامايأيفسانلاداتعا:ٌئكتموهو
اذهو.٢٠:٦تمحرشيفانحضوأامكلكألادنعةَّـرسألا
تدصقو.هيمدقىلإوهسأرىلإلوصولاميرمللَّـهسءاكتالا
راهظإلو،حيسملاهنأاهداقتعالعوسيماركإكلذبميرم
ماركإلااذهلثمو.توملانمرزاعلاهاخأهتماقإلاهركش
.كولملامظعألهميدقتقيلي

ِمل«:َنيِلِئاَقاوُظاَتْغٱَكِلٰذُهُذيِمَالَتىَأَراَّـمَلَف٨«٨،٩
َ
اَذا

طلٱاَذٰهَعاَبُيْنَأُنِكْمُيَناَكُهَّـنَأل٩؟ُفَالْتِإلٱاَذٰه
ِّـ

ٍريِثَكِبُبي
لِلىَطْعُيَو

ْ
»ِءاَرَقُف

.خلا١٢:٤وي

اذهلصأنأرهظي:اوظاتغاكلذهذيمالتىأراملف
يفهمالكنمركُذاملوأوهو)١٢:٥وي(اذوهيوهرمذتلا
،هدنعقودنصلاناكو،ًاقراسناكهنألكلذلاقو«ليجنإلا
ىلإهديتلصوولف)١٢:٦وي(»هيفىقلُياملمحيناكو
ذيمالتلانمَهريغهُرمذتلمحو.هضعبقرسلغلبملاكلذ
تاعامجرمذتنأدهاشنامًاريثكو.وههلاقامريركتىلع
يفرانكهريغىلإرشتنيودحاوناسنإنمأشنيةريثك
نورمذتيسنيريثكلانأاوملعينأنييحيسملاىلعف.ديصحلا
.اهتياغنولهجيمهنأل،ةيريخلامهلامعأىلع

لذبنمةعفنموأةدئافذيمالتلاَريمل:فالتإلااذه
.ًاريذبتوًافالتإهوبسحمهنأل،ةقيرطلاكلتببيطلاكلذ
نمنويحيسملاهلذبيامملاعلالهأبسحيامًاريثككلذك
ًافالتإنيينثولانيبصالخلاىرشبليبسيفلاومألا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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فالتإوهحيسمللهمدقناممءيشالنأقحلاو.ًاريذبتو
،ةديعبلادالبلايفهتمدخيفةايحلافرصك،ًانيمثناكامهم
ملاعلالهألَّـقحالو.ءادهشلااهلذبامكهلجأنماهلذبوأ
يحيسملكلقحيالهنألكلذبنييحيسملاىلعاورمذتينأ
هلامبفرصتينأيملاعللقحيامكءاشفيكهلامقفنينأ
.ديريامك

ملهنألاذوهينمضارتعالااذهلصأ:ءارقفللىطعُي
.)١٢:٦وي(رمذتللةجُحكلذذختاامنإءارقفلابيلابينكي
.ىوقتلاباجحبةئيسلامهدصاقمرارشألارتسيامًاريثكو

َهلَلاَقَوُعوُسَيَمِلَعَف«١٠
ُ

ِمل«:ْم
َ
ملٱَنوُجِعْزُتاَذا

ْدَقاََّـهنِإَف؟َةَأْرَْ
»ًانَسَحًالَمَعِيبْتَلِمَع

يذلاكرمذتلاكلذبقلعتياملكملعيأ:عوسيملعف
.هيلإهتعديتلايعاودلاو،هأدتبا

ًاخيبوتناكهمالكنكلعيمجلاعوسيملك:مهللاقو
رعشهسفناذوهيو.صوصخلاىلعيطويرخسإلااذوهيل
هيلعلدتامك،ةنايخلانمهرمضأامىلعهمزعدازوكلذب
.١٤:١٠رميفليقاممو١٤ددعلايفةنيرقلا

ىلعةقيقحلابرمذتلاكلذناك:ةأرملانوجعزتاذامل
.هماركإنمةأرملاكلتهتلعفامقحتسيالهنأك،حيسملا
جاعزنابالإمتهيملهنكل،كلذىلعمهخبوينأقحلاهلنأكو
مهنأل«مهمالكنمتجعزنااهنأيفبيرالو.ميرمراكفأ
.)١٤:٥رم(»اهنومولياوناك

نسحبهملعلاهلمعنسحبحيسملامكح:ًانسحًالمع
ىضتقملًاقفاومناكهنألو،هلًامارتحاكلذتلعفاهنأل،اهتين
،حيسملاهآراماذه.هنيفكتنمًاءزجناكهنأيأ،لاحلا
،اهلمعنمرهاظلاعفنلامدعىلإاورظنفلسرلاامأو
ىلعكلذاهقافنإنأىلع.هبوهمكحامفالخباومكحف
هبنيزتوأهبىلحتتامىلعهايإاهقافنإنمريخحيسملا
.هبيتقولاءارقفلاعافتنانمريخلب،اهتيب

لٱَّـنَأل«١١
ْ

يفْمُكَعَمَءاَرَقُف ُتْسَلَفاَنَأاَّـمَأَو،ٍنيِحِّـلُكِ
يفْمُكَعَم »ٍنيِحِّـلُكِ
١٣:٣٣ويو٢٨:٢٠و١٨:٢٠تمو١٢:٨ويو١٥:١١ثت
١٧:١١و١٦:٥،٢٨و١٤:١٩و

مهضارتعاحيسملاعفد:نيحلكيفمكعمءارقفلانأل
ضارتعالاكلذئشنُمخبويملو.صالخإنعهباوتأمهنأك
ىلعمويلكٌبجاوهنأكءارقفلابءانتعالاركذف.هئايرىلع
٤١:١زميفليقاملقفاومكلذو.نامزلاةياهنىلإهتسينك
.٢:١٠لغو٢٩:٧و١٤:٢١مأو

ةرصاقهدسجماركإصرفنأيأ:خلاتسلفانأامأو
ىلإدوعصلاوتوملاكشوىلعهنأل،رضاحلانمزلاىلع
.دعبضرألايفدسجلابهتماقإمدعو،ءامسلا

طلٱاَذٰهْتَبَكَسْذِإاََّـهنِإَف«١٢
ِّـ

اَمَّـنِإيِدَسَجَىلَعَبي
»يِنيِفْكَتِلْجَألَكِلٰذْتَلَعَف

إطخوميرملمعنسُحبهمكحببسانهحيسملاَّـنيب
ىتوملاطينحتىلعريثكلانوقفنيدوهيلاناكو،ذيمالتلارمذت
حيسملالاقف،ةبجاولالئاضفلانماذهاوربتعاو)١٩:٣٩وي(
دبالو.ضارتعالليعادالف،هنيفكتلناكقافنإلاكلذنإ
ملمهنأل،اولجخواونزحوهمالكنماوبجعتذيمالتلامأ
تم(ًارارمكلذبمهأبنأهنأعمتوميسحيسملانأاوركذي

.)١٨:٣١،٣٢ولو٢٠:١٩

ًاءزجنوكينأتلمعامبتدصقميرمنأضعبلانظ
،ًابلصتوميسهنأتعمساهنأل،حيسملانيفكتنم
تقبسف،هتومدعبكلذلةصرفاهلنوكيالهنأتبسحو
تكردأاهنأنوكينظلااذهَّـحصنإف.تومينألبقهيلإ
)حجرألاوهو(نورخآنظو.لسرلانمٌدحأهكرديملام
بسنحيسملانأو،حيسمللماركإىوسكلذبدصقتملاهنأ
نكلوًانسحتلمعاهنأمعن.هدصقتملًىنعماهلمعىلإ
دصقدقفنظلاناكامهمو.هتبسحاممنسحأناكاهلمع
ميرملعجو،هنفدلًادادعتساحيسملانهدنوكينأهللا
.كلذةطساو

حلٱ«١٣
ْ

هبْزَرْكُياَمُثْيَح:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق يفِليِجْنِإلٱاَذِٰ ِّـلُكِ
لٱ
ْ

»َهَلًاراَكْذِتِهِذٰهُهْتَلَعَفاَمِبًاضْيَأَْربُْخيِ،َملاَع

.هلوقيساِملمهلًاهيبنتةملكلاهذهلاق:قحلا

.حيسملاتومبملاعللصالخةراشبوه:ليجنإلااذه
وههلعفامربخدتماثيحهنأذيمالتللحيسملاققحو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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مظعأاذهو،هلميرمهتلمعامىَورُيرشبلاصالخلجأل
.باوث

.ضرألالكيفليجنإلاراشتنابؤبنتاذه:ملاعلالكيف

اهقدصَّـنيبتةبيرغةءوبنهذه:هتلعفامبًاضيأربخي
نألاحتسالهللانباحيسملانكيملولف.ةنسيفلأوحنذنم
نمفولأدعبرَكذُيساينعتيبيفةأرمالمعنأملعي
امىلعًءازجملاعلاتاغللكيفهربخمجرتُيو،نينسلا
.هلهتلمع

نأعاطتساًاردتقمناكامهمملاعلايفكلمدجويملو
تَّـرسميرمنأبيرالو.هبقلعتيٍلمعركذماودققحي
اهمالنإو،اهركذماودبدعوواهلمعحدمحيسملانأل
هتتأامِتأتملاهنألباوثلاكلذىلعتلصحو.ذيمالتلا
.اهبرماركإدرجمللب،مركلابرهتشتنأالوباثُتنإةيغب
.انلةنسحةودقولاثميهو

ىَعْدُييِذَّـلٱ،ََرشَعْيَنْثٱلٱَنِمٌدِحاَوَبَهَذٍذِئَنيِح«١٤
لٱِءاَسَؤُرَىلِإ،َّـيِطوُيْرَخْسِإلٱاَذوَُهي

ْ
»ِةَنَهَك

٣:٢٠،٣٠ويو٢٢:٣ولو١٤:١٠رمو١٠:٤تم

نيبيلكلذيليجنإلالاقو.قبسامرثأىلعيأ:ٍذئنيح
وأنامزلابرقىلعرظنلاّضغبقبسامةجيتنيتأيامنأ
ركفيناكامممتيلاذوهيحيسملاخيبوتكَّـرحدقو.هدعُب
.هيف

متهيمل.١٠:٤تمحرشرظنا:يطويرخسإلااذوهي
عمطلاىَّـبرهنإف،حيسملاميلستىلعاذوهيلمحامنايببىتم
)٢٢:٣ول(ناطيشللةبسانمًةلآُهُعَمطهلعجىتحهبلقيف
امو،ًايدسجضرألاىلعحيسملاكلمينأهؤاجرباخاملو
)٢ع(هتومبحيسملاءابنإلىنِغلاوفرشلانمكلذبقلعتي
،)١١:٤٧وي(هتهجنمةنهكلاءاسؤردصاقمهملعلو
يعادباجأ،هلحيسملاخيبوتوبيطلافالتإنمهظيغلو
معن.ةرجألابًاعمطحيسملاملسيلبهذوةيناطيشلاةبرجتلا
هَّـبرناخاذوهينكل،ةنايخلاكلتىلعاذوهيجَّـيهناطيشلانإ
رشنملاملاةبحمنأىلعةعطاقلاةلدألانماذهو.هرايتخاب
.اياطخلاعظفأىلإدوقيامماهنأو،سيلبإخاخف

عمجممائتلاتقومهيلإبهذهلعل:ةنهكلاءاسؤرىلإ
ناكو)٣ع(يفركُذامكحيسملاىلعةرماؤمللنيعبسلا

اذوهييقبف،ءاشعلانمنيمويدعبيأ،ءاثالثلاءاسمكلذ
.نيمويةدمًالعفةنايخلاىلعًامزاع

لَسُأاَنَأَوِينوُطْعُتْنَأَنوُديِرُتاَذاَم«:َلاَقَو«١٥
ِّـ

»؟ْمُكْيَلِإُهُم
لٱَنِمَنيِثَالَثُهَلاوُلَعَجَف

ْ
»ِةَّـضِف

٢٧:٣تمو١١:١٢كزو٢١:٣٢رخ

همزعمامتىلعناهرباذه:ينوطعتنأنوديرتاذام
نأمث«سقرملوققفووهو،مهيلإحيسملاميلستىلع
:١٤رم(»مهيلإهملسيلةنهكلاءاسؤرىلإىضم..اذوهي
١٠(.

ميلستبهودعولب،لاحلايفهوطعيمهل:هلاولعجف
.مهيلإحيسملاهميلستدنعغلبملا

وههنألةضفلانمًالقاشنيثالثيأ:ةضفلانمنيثالث
١٢لوحيواسيلقاشلاو.تالماعملايفمهدنعدوهعملا

ًامارج٣٦٠براقيهذخأامغلبمنوكيف،ةضفلانمًامارج
تومللحيسملاعيبف.)٢١:٣٢رخ(دبعلانمثناكاذهو
لمتحيو.توملاوةيطخللةمئادلاةيدوبعلانمانرِّـرحيلٍدبعك
ينوطعأفمكنيعأيفنُسحنإ:مهلُتلقف«ايركزلوقنأ
تم(»ةضفلانمنيثالثيترجأاونزوف.اوعنتمافالإويترجأ
حيسملاةميقنيبقرفلامظعأامف.كلذبةءوبن)١١:١٢،١٣
دنعهماركإىلعتقفنااهنإف،اذوهيدنعهتميقوميرمدنع
ثلُثنملقأبتومللاذوهيهعابو،رانيدةئمثالثءاشعلا
.ةميقلاهذه

لٱَكِلٰذْنِمَو«١٦
ْ

طَيَناَكِتْقَو
ْ

لَسُيِلًةَصْرُفُبُل
ِّـ

»هَم

نمءاسؤرللهترواشمتقونميأ:تقولاكلذنمو
َّـنظو.)٢،٣ع(نيمويبحصفلالبق،ءاثالثلامويءاسم
فرعكلذلو،ميلشروأناكسنمناكاذهاذوهينأضعبلا
همعزبسحهنأو،لسرلانمهريغنمرثكأةنهكلاءاسؤر
كلمييكلرظتنملاحيسملانكيملفعوسيبهلمأباخدق
.دوهيلاىلعًايضرأًاكلم

)٢٢:٦ول(هميلستلنيبسانمًاعضوموًاتقويأ:ةصرف
.هوصلخيوهيلعضبقلابعشلادهاشيالىتح

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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ضبقللبسانملاعضوملاىلعطقفمهلديال:هملسيل
هتنايخو.هيلعضبقلايفًالعفمهعمكرتشينألب،هيلع
.)٥ع(لوألامهدصقمرييغتىلعءاسؤرلاتلمحهذه

،ةسينكللدئاوفيطويرخسإلااذوهيةصقيفنأَّـكشالو
:١٧ول(اهركذبحيسملارمأيتلاطولةأرماةصقيفامك

:دئاوفلاكلتنمًاعبسركذننأبيفتكنو)٣٢

دقف،صالخلانمضيالطئاسولالضفأىلعلوصحلا.١
ًاقيفرو،رشعينثالانمو،ًاراتخمًالوسراذوهيناك
ًاكيرشناكو،هميلاعتعمسوهتازجعمدهاش،حيسملل
ملامةمعنلاطئاسونملانو،انحويوبوقعيوسرطبل
كلذلكعمو،ءايعشإولاينادوىسوموميهاربإهلني
،هلسيلنم«حيسملالوقةحصققحياذهو.كله
.)٢٥:٢٩تم(»هنمذخؤُيهدنعيذلاف

البوهوسانلانيبًانسحًاتيصناسنإلالانينأنكمي.٢
لسرلارئاسكاذوهيلسرأحيسملانإف.هللامامأىوقت
لجألءيشلككرتهنأرهظو.تايآلاعنصيومّلعيل
ًاءوسهيفمهنمٌدحأنظيملو،لسرلانمهريغكحيسملا
لسرللحيسملالاقنيحو.مهقودنصلًانيمأهونَّـيعمهنأل
رظنلباذوهييفدحأركتفيمل»ينملسيمكنمدحاو«
ايانأله«مهنمدحاولكلوقليلدب،ًالوأهسفنىلإ
.»؟بر

،لاملايبحملوأنماذوهيناكو،ميظعرطخلاملاةبحم.٣
نأنوديرتاذام«ةنهكلاءالؤهلهلوقكلذىلعلديو
ًاريثككرتاذوهينإمعن.»؟مكيلإهملسأانأوينوطعت
ٍبقثك،هكلهأفهعمطكرتيملهنكل،حيسملاعبتامدنع
لمحلاملابحف.لاملايفاهقرغُيةنيفسلايفدحاو
لمحو،نيينيطسلفلاىلإنوشمشميلستىلعةليلد
لمحو،عشيلأىلعبذكلاونامعنعادخىلعيزحيج
لمحو،سدقلاحورلاىلعابذكينأىلعةريفسواينانح
ماثآلاعظفأبكترينأىلعحيسملالسرنمًالوسر
لوقلهبتنننأانيلعف.هيلتاقىلإهللانباميلستوهو
هاغتبااذإيذلا،رورشلالكللصألاملاةبحم«لوسرلا
»ةريثكعاجوأبمهسفنأاونعطوناميإلانعاولضٌموق
.)٦:١٠يت١(

حيسملانأل.باحصألايفلمألاةبيخنمبجعال.٤
كلذبراصو،ءاقدصألاةبيخسأكةرارمقاذهسفن
لاحلاكلتلثميفانليثريوانعمرعشينأىلعًارداق
.)٤:١٥بع(

ئبنأامك،هباحصأبرقأنمناكحيسملاءادعأَّـرش.٥
يهيتلاةسينكلاَّـرضأاذهو.٤١:٩رومزميفكلذب

هنأل،ءادعألالكنمرثكأرصعلكيفحيسملادسج
يفىَّـبرتنمررضلثماهرضينأدحأردقيال
.اهنضح

تناكاذوهيةنايخةبقاعنإفٌ،ريخرشلانمجتنيدق.٦
امدعبهنأل.حيسملاىوعدةحصىلعناهربلضفأ

خيبوتفقويو،هريمضتكسينأبجيناكهمَّـلس
نكلو.حيسملابويعنمًائيشركذينأبهلنيرخآلا
امةنازخلايفحرطياذوهيانيأرف،بيعالبٌّيكزحيسملا
ًامدتملسذإتأطخأ«ًالئاقهمثإىلعةرجأهذخأ
ربنعةداهشانلسيل«لوقينممحفياذهو.»ًائيرب
.»هباحصأةداهشىوسحيسملا

تكسُتالوهدسفأامحلصُتالمثإلاىلعةمادنلا.٧
هنكل،همثإبفرتعاومهاردلاَّـدرومدناذوهينإف،ريمضلا
مهلوقبهوباجأمهنأل،كلذبحيسملاذقنينأردقيمل
الكتلكشمهذه:يأ(»ِرصبأتنأ؟انيلعاذام«
هريمضتكسينأاذوهيعطتسيملو.)انتلكشم
ةمادنلاهعفنتاليذلاامأو.»هسفنقنخوىضمف«
لعفيملاذوهينكلو.هيلإأجلاذإحيسملامدهعفنيف
.كلذك

يفَو«١٧ لٱِماَّـيَأِلَّـوَأِ
ْ

َعوُسَيَىلِإُذيِمَالَّـتلٱَمَّـدَقَتِريِطَف
لٱَلُكْأَتِلَكَلَّـدِعُنْنَأُديِرُتَنْيَأ«:َنيِلِئاَق

ْ
»؟َحْصِف

.٢٢:٧ولو١٤:١٢رمو١٢:٦،١٨رخ

رشععبارلاسيمخلاموييفيأ:ريطفلامايألوأيفو
)١٧-١٢:١٥رخ(مهتويبنمريمخلكلزعينيح،ناسيننم
لكيهلاىلإحصفلافورخبمويلااذهيفنوتأياوناكو
رخ(رهظلادعبةسماخلاوةثلاثلاةعاسلانيبكانههنوحبذيو
مايألوأمويلاكلذبسُحو.)٢٢:٧ولو٢٣:٥الو١٢:٦
ةيلصألاديعلامايأف.دادعتسالاكلذهيفناكهنألريطفلا

.ةينامثتناكديعلانممويلاكلذانبسحاذإنكلو،ةعبس
وهو،ةعمجلامويءدبناكمويلاكلذراهننمبورغلادعبو
حصفلاهيفنولكأياوناكيذلاناسيننمرشعسماخلاانه
.)٢٣:٥و٨-١٢:٦رخ(ةيصولابسح

موينمٌءزجوهلكءاعبرألامويحيسملاىلعىضم
نمًائيشنويليجنإلاركذيملو.اينعتيبيفوهوسيمخلا
يفهذيمالتعمحصفلاحيسملالكأو.ةدملاهذهيفهلامعأ
نمرهظياذهو.هيفهلكأنويليئارسإلاداتعايذلاتقولا
هيفحبذُينأيغبنييذلاريطفلامويءاجو«اقوللوق
لكبمايقلايفحيسملاةريغنمرهظيو،)٢٢:٧ول(»حصفلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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حصفلافورخةنهكلاحبذينأةلاحتسانمرهظيو،ةعيرشلا
ريغيفانحويوسرطبىلإهوملسيوحبذملالوحهمداوشريو
.١٤:١٢،١٦،١٧رميفءاجامكلذديؤيو.هتقو

مويحابصناككلذنأحجرألا:خلاذيمالتلامدقت
اولكأينأبجاولاو،اينعتيبيفٍذئنيحاوناكوسيمخلا
لبقكانهاودعتسينأَّـدبالناكفميلشروأيفحصفلا
.ءابرغمهنألتقولا

ملٱَىلِإاوُبَهْذٱ«:َلاَقَف«١٨
ملٱ:ُهَلاوُلوُقَوٍنَالُفَىلِإ،ِةَنيِدَْ

لَعُْ
ِّـ

ُم
لٱُعَنْصَأَكَدْنِع.ٌبيِرَقيِتْقَوَّـنِإُلوُقَي

ْ
»يِذيِمَالَتَعَمَحْصِف

١٣:١وي

اقولنكلو،نيلسرملاددعىتمركذيمل:اوبهذالاقف
.)٢٢:٨ول(انحويوسرطبامهنينثالسرأهنأركذ

ميلشروأيأ:ةنيدملاىلإ

نافرعيةمالعامهاطعأهنأاقولوسقرمركذ:نالفىلإ
ىلإامهلوصودنعهنأيهو،هيلإامهلسرأيذلاناسنإلااهب
هاعبتينأامهرمأو،ءامةرجلماحناسنإامهيقاليةنيدملا
.هبامهرمأيذلامالكلابهلخدييذلاتيبلابرابطاخيو
هتفرعمىلعًاديدجًاناهربةمالعلاكلتهذيمالتلماقأف
ةفرعمىلإاذوهيلًاليبسعدياليكلكلذىتأهلعلو.بيغلا
ملهلعلو،حصفلاتقويفهوكسميفءاسؤرلاربخيفناكملا
نمهنأل،ءادعألانمهيلعًافوختيبلابرمساركذي
دوهيلانمًافوخةينالعهباوفرتعيملنيذلاحيسملاباحصأ
.)١٢:٤٢وي(

،هذيمالتنيببقللااذهبفرُعحيسملانأرهاظلا:ملعملا
ذاختاقحتسمهنأوتيبلابحاصهفرعينألًايفاكناكف
نورضحينمةفاضإنيداتعمدوهيلاناكو.هدنعناكم
.ةنسلكاهلنودعتسياوناكفديعلا

تقوىلإكلذبراشأحيسملانأكشال:بيرقيتقو
لهملعنالو.)١٧:١و١٣:٣٢و١٢:٢٣وي(هتوموهمالآ
مهلعلو.المأىنعملاكلذناذيملتلاوأتيبلابحاصمهف
.ًاكلمهروهظتقوهونظ

عسيلًاعساوناكناكملانأيضتقيكلذ:يذيمالتعم
ةيلع«ناكناكملاكلذنإاقولوىتملاق.هذهلثمةعامج

نكامألانمًاريثكميلشروأدوهيَّـدعأو»ةَّـدعمةشورفمةريبك
لكألميلشروأنوتأينيذلاءابرغلاةرثكلةيلعلاكلتكةريبكلا
ةَّـرسألاودئاوملابو،ُرصحلاكتاشورفملاباهوزهجو،حصفلا
.)١٣:٤،٥وي(فشانملاولساغملاوءاملاو،ءاكتالل

لٱاوُّدَعَأَوُعوُسَيْمُهَرَمَأاَمَكُذيِمَالَّـتلٱَلَعَفَف«١٩
ْ

»َحْصِف

)٢٢:١٣ول(»امهللاقامكادجوواقلطناف«اقوللاق
.بيغلاهتفرعمىلعديدجناهربمهلناككلذبو

لكيهلاىلإهوذخأوًافورخاورتشايأ:حصفلااودعأو
،راهنلاكلذنمرهظلادعبةسماخلاوةثلاثلاةعاسلانيب
لسرللهوطعأو،حبذملالوحهمداوشروةنهكلاهحبذف
ًاريطفًازبخوةرمًاباشعأاورضحأو،ةيصولابسحهوخبطف
ًارمخاوذخأمهنأثيدحلامامتنمنيبتيو.ًاسوؤكوًافاحصو
.ًاضيأ

ملٱَناَكاَّـَملَو«٢٠
»ََرشَعْيَنْثٱلٱَعَمَأَكَّـتٱُءاَسَْ

١٣:٢١ويو٢٢:١٤ولوخلا١٤:١٧رم

وهو،بورغلادنعسيمخلاءاسميأ:ءاسملاناكامل
.)١٦:٦ثت(ناسيننمرشعسماخلاةعمجلامويءدب

،مويلااذهيفةيضرألاحيسملاةايحثداوحيهيتأيامو
:يهوضرألاىلعهلمويرخآوهيذلا

.ربكأنوكيمهنمنميفذيمالتلانيبةرجاشملا.١
لسغوةدئاملاىلعمهئاكتاتقوكلذنأيفحجرألاو
نعمهلًاميلعتو،كلذىلعمهلًاخيبوتمهلجرأحيسملا
.)٥-١٣:٣ويو٢٢:٢٤ول(عضاوتلا

.حصفلالكأ.٢
.نئاخلاكلذجورخونئاخللحيسملانييعت.٣
ينابرلاءاشعلامسر.٤
.هللسرلاةيقبكرتوهايإسرطبراكنإبربخيعوسي.٥
١٤،١٥،١٦وييفروكذملايعادولاحيسملاباطخ.٦

.١٧وييفةروكذملاهتالصو
ةنيدملانمجورخلاومينرتلا.٧
يناميسثجيفعوسيملأت.٨
.هيلعركاسعلاضبق.٩

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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مهومهرمألوأيفحصفلانولكأيليئارسإونبناك:أكتا
ءاكتالاباهولدبوةداعلاكلتاوكرتمث)١٢:١١رخ(فوقو
،ىنميلايدايألابنيلكآىرسيلامهيدايأنيدنسمةرسألاىلع
مايأىلإةراشإناكفوقولانأكلذيفمهرذعاوذختاو
ىلإةراشإهدعبمهءاكتانأو،رطخلاوبرهلاوةيدوبعلا
.مهتحارومهنانئمطاوداعيملاضرأىلإمهلوصو

لاماذإىتححيسملامادقلسرلاأكتميفانحويناكو
حجرألاو.)١٣:٢٥وي(حيسملاردصهسأرسماليءارولاىلإ
ىتحًادجهنمًابيرقوأهءاروناكيطويرخسإلااذوهينأ
ديبًاديةمقللاهلوانينأو،هريغعمسيالوهملكينأهنكمي
٢٢:٢٤وليفةروكذملالسرلاةرجاشملعلو.)١٣:٢٦وي(
أكتملاىلإةقباسملااهتلعتناكو،ءاكتالاتقوتأدتبا
كلذىلعمهلًاخيبوتذيمالتلالجرأعوسيلسغف.لوألا
.)٢٠-١٣:١وي(

حلٱ«:َلاَقَنوُلُكْأَيْمُهاَميِفَو«٢١
ْ

ًادِحاَوَّـنِإ،ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
لَسُيْمُكْنِم

ِّـ
»يِنُم

.٢عحرشرظنا:نولكأيمهاميف

مَّـلسُيهنأبكلذلبقحيسملاأبنأ:ينملسيمكنمًادحاو
أبنأو.)٩:٤٤ولو٢٠:١٨و١٧:٢٢تم(هئادعأيديأىلإ
.رشعينثالانمدحاونئاخلانأو،ةنايخلالبقيهنأانه
»حورلاببرطضا«كلذبأبنأاملبقحيسملانإانحويلاقو
نمدحاوهملسينأوهو.هتقاطلمتحتامقوفلمحهنأك
بارطضالاكلذو.مهمركأومهبحأومهراتخانيذلاهذيمالت

حيسملانألمتُحيو)١٣:٢١وي(ملعامبدهشينأىلعهلمح
هدصاقمنأيطويرخسإلااذوهيلنلعينأنالعإلااذهبدارأ
نإةبوتلاةصرفزاهتناىلعهثحيلةمولعمتناكةريرشلا
اوبجعتيالوهثودحاوعقوتيلذيمالتلاةيقبلكلذنلعأو.ءاش
ملولهثودحدنعناميإلافعضنممهيرتعيامعفديلو.هنم
أبنأوهعوقولبقهفرعهنأٍذئنيحنوركذيمهنألهبمهربخي
.هب

ْلَه«:ُهَلُلوُقَيْمُهْنِمٍدِحاَوُّلُكَأَدَتْبٱَو،ًاّدِجاوُنِزَحَف«٢٢
»؟ُّبَراَيَوُهاَنَأ

بولقليقيقحنزحءابنإلااذهنمجتن:ًادجاونزحف
هبنكيملونزحلابرهاظتفوهامأ.اذوهيىوسذيمالتلالك
.نزحنم

ًالكنأىلعمهلوقلد:لوقيمهنمدحاولكأدتباو
رعاشهنأو،ريرشلادصقلاكلذنمٍلاخ)اذوهيالإ(مهنم
نأفئاخو،ةعيظفلاةبرجتلاكلتيفعوقوللهتيلباقوهفعضب
ٌرتسوبيرغءايرةجيتنفمهلوقكاذوهيلوقامأو.اهيفعقي

رهاظلاو.)٢٥ع(عيمجلادعبالإحيسملالأسيملو.هِّـرشل
هريغدحاولكنكل،اذوهييفذيمالتلانمٌدحأَّـكشيملهنأ
.هيفكشينألبقهسفنيفَّـكش

يفيِعَمُهَدَيُسِمْغَييِذَّـلٱ«:َباَجَأَف«٢٣ َوُهِةَفْحَّـصلٱِ
لَسُي

ِّـ
»يِنُم

١٣:١٨ويو٢٢:٢١ولو٤١:٩زم

امبددعلااذهاّنراقاذإ:خلايعمهديسمغييذلا
عمةفحصلايفهديعضوعوسينأملعن١٣:٢٦وييفءاج
هذهو.هلاهلوانوةمقللاسمغحيسملانأو،اذوهيدي
لمتُحي،اذوهينيبوحيسملانيبًارستناكةريخألاةمالعلا
انحويلأسهنأل)٢٦-١٣:٢٣وي(اهيلععلَّـطاسرطبنأ
ًادحاونإ«هلوقبهدصقنَّـمعحيسملالأسينأةراشإلاب
ًارسهلأسوعوسيردصىلعانحويأكتاف»ينملسيمكنم
ةمالعلاكلتتناكف.دارملاصخشلااهبفرعُيةمالعنع
ةنايخلاهذهبو.نئاخلاتيطعُأوةفحصلايفتسمُغةمقل
لكآ،هبتقثويذلايتمالسلجر«ةلئاقلاةوبنلاتمت

.)٤١:٩زم(»ُهبقعَّـيلععفريزبخ

ْنِكٰلَو،ُهْنَعٌبوُتْكَمَوُهاَمَكٍضاَمِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإ«٢٤
ًاْريَخَناَك.ِناَسْنِإلٱُنْبٱُمَّـلَسُيِهِبيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱَكِلٰذِلٌلْيَو
»دَلوُيَْملْوَلِلُجَّـرلٱَكِلٰذِل

٢٤:٢٥،٢٦،٤٦ولو٩:١٢رمو٩:٢٦ادو٥٣شإو٢٢زم
١٧:١٢ويو١٥:٣وك١و٢٦:٢٢،٢٣و١٧:٢،٣عأو

.لكلاىلإهَّـجومو٢١عيفعوسيهلاقامعباتددعلااذه

ةدسجتملاةملكلاانأيأ:ناسنإلانبا

.٣٩:١٣زمو١٥:٢كتيفدروامكٌتئاميأ:ٍضام

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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زملباق(.ميدقلادهعلاتاوبنيفيأ:بوتكموهامك
.)٩:٢٦،٢٧ادو٩-٥٣:٤شإرظناو١٣:١٨ويعم٤١:٩
تنلعُأو،قباسلاهملعوهللاءاضقىلعتينُبتاوبنلاكلتو
نكيملثدحامنأبنازحألانمزمهلًءازعنوكتلذيمالتلل
ءازعلااذهلثمو.حالصلاوةمكحلابهنييعتوهللادصقبالإ
.نزحوقيضلكيفنمؤملكلوه

ىلعهبلجيساملاذوهيىلعًةقفشاذهلاق:ٌليونكلو
.بقاوعلانمهلًاريذحتو.ديدشلاباذعلانمهسفن

هبدارُي،لثملاىرجمٍراجمالكاذه:خلا..ًاريخناك
:رومأةثالثىلعلديوهو.ةياهنهلىجرُتاللئاهباقع

ًادجٌعيظفهباكتراىلعاذوهيمزعيذلامثإلانإ)١(
الصاصقلاكلذنإ)٢(و.ديدشلاصاصقلاهيلعبجوي
اهدعبلانيةياهنهلتناكولهنأل.ٌيدبأهنإ)٣(و.هنمدب
ملولهلٌريخ«هيلعلاقُينأَّـحصامةيوامسلاحارفألااذوهي
.هلًاريخهدوجونوكيكلذةحصضرفىلعهنأل.»دلوي
ذَّـفنهنأعممثآهنأباذوهيىلعمكحلاحصيفيكليقنإف
،هرايتخابهلعفامنإهلعفاملكنإ)١(انلقيلزألاهللاءاضق
ةيرحهبلسيملهللاءاضقنأل،لعفامبلوؤسموهفكلذلو
لكلعفهنإ)٢(.هبهارغأالولعفلاىلعهربجيملو،هتدارإ
،هللاةعيرشوهريمضفلاخهنأل،ريرشدصقبهلعفام
عمطلاك،هبلقيفلئاذرلاىَّـبروحيسملاحئاصنضفرو
لضفأىلعركشيملوةمعنلارفكف،دوحجلاوةنايخلاو
،رشبلاسدقأومظعأىلعماثآلارشأبكتراو،اهطئاسو
ول)٣(.ةضفلانمنيثالثىلعلوصحلايهوةياغدهزأل
زاوجعنمواذوهينعةيلوؤسملاقباسلاهملعوهللاءاضقعفر
كلذنأل،هئاضقنمهربنأل،رابلاةأفاكمزاوجعنمل،هباقع
،٤:٢٧و٢:٢٣و١٨-١:١٦عأ(سانلالاعفألكُّمعيءاضقلا

٢٨(.

لَسُماَذوَُهيَلَأَسَف«٢٥
ِّـ

َلاَق»؟يِدِّـيَساَيَوُهاَنَأْلَه«:ُهُم
لُقَتْنَأ«:ُهَل

ْ
»َت

اذوهيباجأحيسملانأحجرألا.معنيأ:تلقتنأ
حيسملاهلاؤسو.ذيمالتلانمٌدحأهعمسيملف،ًارسكلذب
هلوقىلعحيسملادازو.ءايرلاعاونأربكأنم»؟وهانأله«
وي(»ةعرسرثكأبهلمعافهلمعتتنأام«هلوق»تلقتنأ«

هملكاذاملاومهفيملمهنكل،عيمجلاهعمساذهو.)١٣:٢٨
يفلسرلارئاسعمكرتشيملوًالاحجرخهنأحجرألاو.هب

لوقليلدب،حصفلالكأيفمهكراشامكينابرلاءاشعلا
ذخأامل«)هريغنودثداوحلابيترتىعاريذلا(انحوي
نمةمقللاكلتتناكو)١٣:٣٠وي(»تقوللجرخةمقللا
.رهاظوهامكحصفلا

خلٱُعوُسَيَذَخَأَنوُلُكْأَيْمُهاَميِفَو«٢٦
ْ

ََّـرسَكَوَكَراَبَو،َزُْب
»يِدَسَجَوُهاَذٰه.اوُلُكاوُذُخ«:َلاَقَوَذيِمَالَّـتلٱىَطْعَأَو
٢:٤٢عأخلا١١:٢٣وك١وخلا٢٢:١٨ولوخلا١٤:١٢رم
١٠:١٦وك١و

ىلعٍذئنيحاوناكو،حصفلايأ:نولكأيمهاميفو
دقاونوكيملف)١١:٢٥وك١و٢٠-٢٢:١٥ول(ةياهنلاكشو
.مهمادقءاشعلازبخلزيملو،ةدئاملانعاوماق

يذلاريطفلازبخلانمًافيغريأ:ًازبخعوسيذخأ
.همامأ

هلجألهللاركشوأ،هيلعهللاةكرببلطيأ:كرابو
نممزليالو.)١١:٢٤وك١سلوبو٢٢:١٩ول(اقوللاقامك
مزليملامك،زبخلايفيرسرييغتثدحهنأ»كراب«هلوق
:١٤رمنراق(.ةيربلايفةسمخلافالآلاعابشإتقوكلذ
.)٦:١١ويـبو٩:١٦ولـبو٦:٤١رمـب٢٢

نمهلمتحينأًامزاعناكامىلإكلذبراشأ:رسكو
وك١(انماثآلجألبيلصلاىلعروسكملاهدسجىلإو،مالآلا

ةراشإرسكلاف.لتقُيونعطُيوحرُجيهدسجنأيأ،)١١:٢٤
هلوقكلذىلعاقولدازو.انعةحيبذوٌةرافكحيسملانأىلإ
لكنأكلذبدوصقملاو.)٢٢:١٩ول(»مكنعلذبُييذلا«
امك«لاقهنأكف،مهلجألبيلصلاىلعحيسملاتومدئاوف
مكللذبأاذكه،هولكأتيكلروسكملازبخلااذهمكيطعأينأ

.»مكاياطخلجأللتقيليدسج

رسك«ًانايحأينابرلاءاشعلايمُسانهحيسملاهلعفاّممو
عبشُيالحمقلانأامكو)١٠:١٦وك١و٢:٤٢عأ(»زبخلا
انعهتومبالإانصلخيملحيسملاكلذك،رسُكاذإالإناسنإلا
.)١٢:٢٤وي(

:رومأةثالثكلذنمانل:اولكاوذخ

كلذك،انداسجأنمًاءزجهلعجنفزبخلالكأنامك.١
.ناميإلابهبتاتقنوانبولقيفحيسملالبقننأبجي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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يناثلالعفلاو،دسجلاةايحليرورضلوألالعفلاو
.سفنلاةايحليرورض

اذإحيسملاكلذك،انداسجأتوقيلوكأملازبخلانأامك.٢
درجمسيلحيسملاف.انسوفنتيقيناميإلابلبُق
ةمعنلايفانِّـومنلٌتوقًاضيأوهلب،انريربتلةحيبذلا
.ةيحورلاملاعلاةايححيسملادسجو.ةسادقلاو

انداحتاىلإريشناننإفانضعبعموحيسملاعمانلكأنإ.٣
دحاوسأربنينرتقم،ةدحاوةلئاعءاضعأكانتكرشو
حيسمللةبحمةميلوينابرلاءاشعلاف)١٠:١٦وك١(
ينابرلاءاشعلاسرامننأبجياذهىلعو.هذيمالتو
.هانعموهتعفنمل

.زبخلايأ:اذه

ىلإٌزمرزبخلاكلذ)١(:نارمأكلذيف:يدسجوه
دسجىلإٌزمرهنأىلعانلو.هلراكذتهنإ)٢(و،هدسج
:ًاناهربرشعانثاةقيقحهدسجالحيسملا

.هيلإزومرموٌزمررسلكيفو،ٌّرسينابرلاءاشعلا.١
ولف.هيلإزومرملاحيسملادسجو،زمرلاوهزبخلاو
ىقبيامنإ،ٌزمرَقبيمل،هدسجراصوزبخلالاحتسا
.ًارسٍذئنيحءاشعلانوكيالف.هيلإزومرملا

نأمهنكميالف،ًايحمهمامأناكيقيقحلاحيسملادسج.٢
تُميملوهوهمدنوبرشيوهدسجنولكأيمهنأاودقتعي
دقتعننأانلوقعماكحأيفانيكلذو.مهبطاخيناكلب
امنيب،ينابرلاءاشعلايفهنيعبحيسملادسجانلكأاننأ
ةدامللناكلالإو.ءامسلايفهلامكبدسجلاكلذ
.دودحملاريغصاوخدودحمللو،حورلاصاوخ

لوققفاويوةيرهوجميلاعتبانديفيًازمرزبخلاكلذذخأ.٣
نإ.ءامسلانملزنيذلايحلازبخلاوهانأ«حيسملا
انأيذلازبخلاو،دبألاىلإايحيزبخلااذهنمٌدحألكأ
»ملاعلاةايحلجأنمهلذبأيذلايدسجوههيطعأ
ينابرلاءاشعلامسراملبقكلذلاقو.)٦:٢٢وي(
.ليوطنامزب

،هميلاعتبلغأيفزاجملامدختسينأحيسملاداتعا.٤
ةقيقحزاجملااوذختينأنمهذيمالترذحامًاريثكو
انههمالكنوكينأبةبارغلانمءيشالف.)٣:٦٣وي(
و)١٠:٧وي(»بابلاوهانأ«هلوقكلذنمو.ًازاجم
عرزلاعرازلا«هلوقو)١٥:١،٥وي(»ةيقيقحلاةمركلاانأ«
،توكلملاونبوهديجلاعرزلاو،ناسنإلانباوهديجلا
هلوقو.)١٣:٣٧،٣٨تم(»ريرشلاونبوهناوزلاو

»ءايرلاوهيذلانييسيرفلاريمخنممكسفنألاوزرتحا«
.)١٢:١ول(

سدقملاباتكلاميلاعتلكقفاويًازمرزبخلاكلذذخأ.٥
لالسةثالثلاو،مايأةثالثيهنابضقلاةثالثلا«هلوقك
تارقبلا«هلوقو)٤٠:١٣،١٩كت(»مايأةثالثيه
ةنسحلاعبسلالبانسلاو،نينسعبسيهةنسحلاعبسلا
اوناكمهنأل«هلوقو)٤١:٢٦كت(»نينسعبسيه
تناكةرخصلاو،مهتعباتةيحورةرخصنمنوبرشي
يفءانيسلبجرجاهنأل«هلوقو)١:٤وك١(»حيسملا
يهبكاوكلاعبسلا«هلوقو.)٤:٢٥لغ(»ةيبرعلا
عبسلايهعبسلارئانملاو،سئانكلاعبسلاةكئالم
ٌزبخنيريثكلانحن«هلوقو)١:٢٠ؤر(»سئانكلا
دسجراصزبخلانأَّـحصولف)١٠:١٧وك١(»دحاو
داسجأنأَّـحصل»يدسجوهاذه«هلوقبحيسملا
زبخنيريثكلانحن«هلوقبًازبختراصنييحيسملا
لاثمألانمريثكيفءاجامكلذىلعسِقو.»دحاو
:١٠ويو٣٧:١١زحو٨٤:١١و٣١:٣زمو١٥:١كت(
.)١٢:٢٩بعو٧،١١

هلوقذخأننأبجو،ةقيقحزبخلاىلعهلوقانذخأاذإ.٦
نيلئاقلادنعىتحلاحمامهالكو،كلذكسأكلاىلع
هدسجهنإزبخلانعهلوقناكنإهنأل،ةلاحتسالاب

،حيسملادسجضارعألكهلنوكينأبجوةقيقح
ةلاحتسالانودقتعينيذلاو.ةقيقحالزاجموهفالإو
ضارعأنودحيسملادسجىلإلاحتسازبخلانإنولوقي
نودقتعملاكئلوأمزتليو.نوتبثيامنوفنيف،دسجلااذه
دهعلاتراص)اهيفيتلارمخلاال(سأكلانأبميلستلا
دهعلايهسأكلاهذه«هلوقليلدبحيسملامدبديدجلا
وهو،كلذٌدحألُقيملو.)١١:٢٥وك١(»يمدبديدجلا

زبخلاكلذنإانلقولاحملابانملسنإو.هسفنبلاحم
نودهدييفناكيذلافيغرلاف،حيسملادسجراص
وهلبقتسملايفالويضاملايففيغرلاسيلف،هريغ
.هدسج

مالكىلعينُبهنأيزمرانهحيسملامالكنأىلعانلدي.٧
هلوقليلدب،عامجإلابيزمروهيذلاحصفلايفباتكلا
»برللحصفوه.ةلجعبنولكأت«حصفلافورخنع
تويبنعكالملاروبعيأحصفلاىلإزمرفورخلايأ
.كلذكفورخلانوكينأليحتسيو،ليئارسإينب

ةداهشيفانتةقيقحلانألًازاجمحيسملامالكذخأبجي.٨
انلَقبيمل،ساوحلاةداهشلرابتعاال:انلقنإو.ساوحلا
هلوقبةقثالو،هلسروحيسملاتازجعمبةحيحصةداهش
وهو(عمسلابهوكردأهذيمالتنأل»يدسجوهاذه«

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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نيحاننويعبقثنالوهتداهشربتعُتالف)ساوحلانم
.هأرقن

ةقيقحلانأل،ًازاجمزبخلانعحيسملامالكذاختابجي.٩
ةيحورلاةايحلالعجتاهنأل،ليجنإلاميلعترهوجفلاخت
اهلعجتنأنمًالدبمدلاومحللالوانتىلعةفقوتم
لعفوحيسملابناميإلاكةيحورلاتارثؤملاىلعةفقوتم
حورهلسيلدحأناكنإ«هلوقلًاقفوسدقلاحورلا
.)٨:٩ور(»هلسيلكلذفحيسملا

زبخيفسلوبلوقضقانيةقيقحلوقلاكلذذاختا.١٠
نأدعبتارمثالث»ًازبخ«هامسهنألينابرلاءاشعلا
.)٢٨-١١:٢٦وك١(هرسكوحيسملاهكراب

لكيفةزجعملاراركتهنممزليةقيقحلوقلاكلذذاختا.١١
رظنلاعطقبصخشلكنأهنممزليو،ينابرءاشع
.تازجعملامظعألمععيطتسيةيقالخألاهتافصنع

اذهو،ةحيبذينابرلاءاشعلالعجيةلاحتسالابلوقلا.١٢
ةرمحبُذحيسملانأبهحيرصتلديدجلادهعلاميلعتيفاني
.)١٨-١٠:١٢و٩:٢٨بع(ملاعلااياطخلجألةدحاو

:نيهاربةثالثهيلعفحيسملادسجلًاراكذتزبخلانوكامأو

»يركذلاذهاوعنصا«هلوقوهوحيسملانعاقولهلقنام.١
)٢٢:١٩ول(

اذهاوعنصا«برلانمهملستاميفسلوبلوق.٢
متبرشو،زبخلااذهنممتلكأاملكمكنإف..يركذل
وك١(»ءيجينأىلإبرلاتومبنوربخت،سأكلاهذه
١١:٢٥(.

حصفللراكذتحصفلالكأو،حصفلالدبرسلااذه.٣
.)١٢:١١رخ(يقيقحلاريبكلا

لٱَذَخَأَو«٢٧
ْ

اَهْنِماوُبَْرشٱ«:ًالِئاَقْمُهاَطْعَأَوَرَكَشَوَسْأَك
»ْمُكُّلُك

عبرأحصفلايفاوبرشينأدوهيلاداتعا:سأكلاذخأو
يهانهةروكذملاسأكلانأحجرألاو.رمخلانمسوؤك
باشعألاوفورخلالكأدعببرشُتيهو،عبرألانمةثلاثلا
دعباهلوانت«كلذليلدو)ةكربلاسأكىمستو(ريطفلاوةَّـرملا
.)١١:٢٥وك١و٢٢:٢٠ول(»ءاشعلا

ينابرءاشعلكيفحيسملاركشننأانيلعبجي:ركشو
ًءادتقاهتحيبذنمانلتناكيتلادئاوفلاركذننحنو
رفسلاذخأتنأتنأقحتسم«نيلئاقلاءامسلايفنييدفملاب

ةليبقلكنمكمدبهللاانتيرتشاوتحبُذكنألهموتخحتفتو
:٥ؤر(»ةنهكوًاكولمانهلإلانتلعجو،ةمأوبعشوناسلو
ركشلاميدقتنمهيفاملينابرلاءاشعلايمُسو.)٩
.ركشلاةمدقتيأ»ايتسراخفأ«

يفءيشالف،زبخلامهاطعأامكسأكلايأ:مهاطعأو
مهلزبخلاولسرلابصتختسأكلانأىلعلديهلمع
.مهريغلو

،زبخلابهرمأنممعأكلذبُهرمأ:مكلكاهنماوبرشا
ثدحتاهنأفرعةلالضنمهتسينكرذحينأدارأهنأكف
.ةماعلانعسأكلاعنميهو،سانلاضعبدنعٍذئدعب

لِليِذَّـلٱيِمَدَوُهاَذٰهَّـنَأل«٢٨
ْ

جلٱِدْهَع
ْ

ُكَفْسُييِذَّـلٱِديَِد
ِملَنِيريِثَكِلْجَأْنِم

َ
خلٱِةَرِفْغ

ْ
»اَياََط

٥:١٥ورو٢٠:٢٨تمو٣١:٣١رإو١٧:١١الو٢٤:٨رخ
٩:٢٢بعو

رمأيفءاجامكهراكذتويمدزمريأ:يمدوهاذه
نورقلايفتاناويحلامدناكو.٢٦ددعلاحرشيفدسجلا
سأكتراصتقولاكلذذنمو.حيسملامدىلإزمريةيضاملا
.)٩:١٣،١٤بع(هيلإريشتاهرمخيأينابرلاءاشعلا

:١٧الو٩:٤كتيفكلذكوهو،ةايحلاانهمدلاىنعمو
مدوهو،هكفسبتامهنألهتايحمدحيسملامدناكو.١٤
ةمدقتمدو،ةرافكمدو،يكزمدو،ٌّيكلممدو،نيمث
.ملاعلانعًءادفهللادنعلوبقممدو،ةيرايتخا

ًاميدقتَّـبثُتاهلكدوهعلاتناك:ديدجلادهعلليذلا
نيدهعلانيبفالتخاالو،)٩:١٩،٢٠بع(مدلاكفسب
ىسومديىلعنالمحلامدبناكقيتعلاف.ةطساولايفالإ
:١وي(حيسملاديىلعلمحلامدبناكديدجلاو)٢٤:٨رخ(

:٨بعو٣١-٤:٢١لغيفدروامامهنيبةنراقمللرظنا)٢٩
٧:٢٥ورعم٣٠:١٦و٢٨:١ثتنراقو١٨-١٠:١٦و١٣-٩
دهعلاىلإتاراشإوتاحيملتميدقلادهعلايفو.)٨:١و
ىلعَّـشُرفحصفلافورخمدامأ.)٣٤-٣١:٣١رإ(ديدجلا
.انبولقىلعَّـشُرفحيسملامدامأو،هتبتعوبابلايتمئاق
ىأراملمهراكبأكلُهيملوليئارسإينبزواجكلهُملاكالملاو
باحصأهكالهإدنعنيدلاموييفانعزواجتيهللاو.مدلا
.مدلااذهىلإهرظنبحيسملامدبشرُتمليتلابولقلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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كفسينأنمًالدبيأ:نيريثكلجأنمكفسُييذلا
ًاطرشحيسملامدنولبقينيذلالكنيريثكلابدارملاو،مهمد
،٥:١٥ورو٢٠:٢٨تم(.ديدجلادهعلابجومبمهصالخل
.)٢٢:١٧و٥:١١ؤرو٩:٢٨بعو٢:٦يت١و١٩

ناك.ئطاخلانعحفصلاليصحتليأ:اياطخلاةرفغمل
،هلصحيملوحفصلاكلذىلإريشيميدقلادهعلاحئابذمد
٥:٣١عأ(هلَّـصحنمثلاريثكلاديحولاهللانبامدنكل
لعجمدلاكلذ)١(:بابسأةثالثلكلذو)٩:٢٢بعو
لدبتامحيسملانأل،هقحوهلدعةافانمنودةنكممةرفغملا
لعجهنأ)٢(.هللاقدصتبثأوهقحلدعلاىفوأفئطاخلا
ىلإهليمليزيوئطاخلابلقرهطيهنألةقئالةرفغملاكلت
ئطاخللدكؤيهنإ)٣(.)٢:١٤يتو١:٧وي١(مثإلاباكترا
.)٣٠:٤زم(هللادنعةرفغمهلنأ

سأكلانأالإ،دحاوسأكلاوزبخلابهيلإراشملاميلعتلاو
تامحيسملانأكلذنمو.حاضيإرثكأهرومأضعبحضوت
:١ويو٢٠:٢٨تم(اناياطخلجأنمةحيبذبيلصلاىلع
٥:٦،٨،١٠و٣:٢٥ورو١٥:١٣و٣٣و١٢:٢٤،٣٢و٢٩
٩:١٢،١٦،٢٦،٢٨و٧:٢٢بعو٥:٢فأو١٥:٣وك١و
هنمو.)٥:٩و١:٥ؤرو١:٧وي١و٢:٢٤طب١و١٠:١٠،١٩و
توملبقيهللانأوهو،عوسيوهللانيبًادهعراصهنأ
هنأوهوهبنمؤملاوحيسملانيبو،ئطاخلانمًالدبحيسملا
يفو.دهعلااذهمتخيهسأكلاو.باتوهبنمآاذإهلبقي
عبشُيحيسملانأوهو،نأشيذرمألحاضيإةدايززبخلالكأ

.ناميإلابهلبقاذإةيحورلاناسنإلاةايح

لٱِجاَتِنْنِمُبَْرشَأَالَنآلٱَنِمِّـينِإ:ْمُكَلُلوُقَأَو«٢٩
ْ

ِةَمْرَك
لٱَكِلٰذَىلِإاَذٰه

ْ
يفًاديِدَجْمُكَعَمُهُبَْرشَأاَمَنيِحِمْوَي ِتوُكَلَمِ

»ِيبَأ
١٩:٧،٩ؤر

اذهيفمكعمرضحأالينإيأ:برشأالنآلانمينإ
متتوتومأنأمزاعينأل،دسجلابضرألاىلعةيناثءاشعلا
ريخألاحصفلاوهحصفلااذهف.تاراشإلاوزومرلالكيتومب
ٍذئنيحكرتشنيبأتيبيفعمتجنامدنعف.مكعمهلكآيذلا

.ركُذاملكهيلإريشيناكاميف

اذهو،ةكربلادعبكلذكاهاّمس،رمخلايأ:ةمركلاجاتن
ليحتستنألاحملانمو.همدىلإلحتستملاهنأىلعليلد

يفيرجتلاوتالتناكهمدنمةرطقلكنألكلذىلإ
.هقورع

تقولايأ:مويلا

نأىلعينابرلاءاشعلارصقُيمل:خلاًاديدجمكعمهبرشأ
ناكلب،حيسملاتوملًاراكذتودوهيلاحصفنمًالدبنوكي
هتوكلميفلَمحلاسرعةميلوىلإًاحيملتوًءاميإًاضيأ
هبنونمؤملاعقوتينأحيسملادارأو.اهلًانوبرعويوامسلا
ةميلووهف.دسجلابيناثلاهئيجمرسلاكلذاولوانتاملك
انحارفأو.ةيوامسلاةميلولاىلإحيسملااهبراشأةيضرأ
.ةمئادلاةيولعلاحارفألللظبرلاةدئامىلعانهةيحورلا
اههباشاموأًارمخءامسلايفنأهنممزليال»هبرشأ«هلوقو
نكلو.كلانهةيقيقحمئالوالو،ةيدسجلاتايهتشملانم
داهجلاوبعتلادعبةحارلاوحارفألالحملحتمئالولانأل
حصفلاديعيفبرشُتتناكرمخلانألو،باحصألاعمتجمو
مئالولالكيفاهبرشدايتعاورصمةيدوبعنمةاجنلابًاحرف
تارسملانعةيانكحيسملااهراعتسا،تقولاكلذيف
هلوقبنابأو.ةيطخلاقرنمةاجنلابحرفلاوةيوامسلا
راشأو.ءامسلايفهبنوعمتجيهذيمالتلكنأ»مكعم«
هلوقبدارأو.يحورلاهانعمىلإ»ًاديدجهبرشأ«هلوقب
.ضراعمالبكلميثيحءامسلا»يبأتوكلم«

»ِنوُتْيَّـزلٱِلَبَجَىلِإاوُجَرَخَواوُحَّـبَسَّـمُث«٣٠
خلا١٤:٢٦رم

حصفلارخآيفاومنرتينأدوهيلاداتعا:اوحبس
هللااوحبسهذيمالتوحيسملانأحجرألاف١١٥،١١٦يرومزمب
دعبتقولاكلذوحنيفحيسملانأنظيو.امهبمينرتلاب
هتالصمث،١٦-١٤انحوييفءاجامبثَّـدحتهلبقوأمينرتلا
هَّـبربعشلاحبسينأنسحيو.اهنم١٧وييفةروكذملا
ىتماميسالو،ةدابعللاوعمتجااملكحيباستوتامينرتب
.هبةقلعتملاىمظعلادئاوفلاركذوينابرلاءاشعللاوعمتجا

يناميسثجناتسبىلإيأ:نوتيزلالبجىلإاوجرخ
.٣٦عيفءاجامهيلعلديامك

:اياضقرشعيفينابرلاءاشعلارمأنمركُذامةصالخو

يفًامئادًاسقطينابرلاءاشعلاةضيرفحيسملامسر.١
.انههرمأنمنيبتيامك،ةيناثيتأينأىلإهتسينك

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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لكىلعف.»برلانممَّـلست«هنإسلوبلوقنمو
.)١١:٢٦وك١(رسلااذهةسراممنييحيسملا

اذهو،حيسملاتومدئاوفيفٌبيصنيحيسملكل.٢
هلذبأيذلايدسج«هلوقيف،توملاكلذهركذببس
يـمد«و»مـكـلـجألرـوسـكـملايدـسـج«و»مـكـلـجأل
.»مكلجألكوفسملا

ناككاذف،هلحملحوحصفلاىلعرسلاكلذينُب.٣
اذهو،ينمزلاكالهلانممهراكبأةاجنبدوهيلاركذي
لكليدبألاكالهلانمةاجنلابنييحيسملاركذي
)٥:٧وك١و٨:٢ور(انحصفحيسملاتومبنييدفملا
ماظنلاويدوهيلاماظنلانيبةقالعلاوهرسلااذهو
.يحيسملا

صِّـخشيلًادجقفاومحيسملاهمسرامكرسلااذه.٤
،انيفًارثؤمهلعجيلو،بيلصلاىلعحيسملاتومانمامأ
كاردإىلعسفنلانيعتةسوسحملارصانعلانأل
.ةيحورلاقئاقحلا

املكأكتملاسيئركًايحورهبعشعمحيسملارضحي.٥
ةبوتلاوناميإلاوةعاطلابينابرلاءاشعلااوسرام
لكمهلددجيو.ًاييُحمًاداحتاهبنودحتيو،ركشلاو
يفهتايحدئاوفورسلاكلذبهيلإراشُملاهتومدئاوف
حصفلاهنمضتاممرثكأانلنمضتياذهلو.ءامسلا
،زمروراكذتدرجمهلناكحصفلانأل،يقتلايدوهيلل
يحورداحتاهنأبكلذىلعديزيفينابرلاءاشعلاامأو
حيسملاهلمعامىلإةراشإهنأىلعةوالعف.يقيقح
لوقلًاقفوانيفلاححيسملانأىلعةلالدوهفانلجأل
حيسملالبانأالايحأف،تبلُصحيسملاعم«لوسرلا

يفهايحأامنإفدسجلايفنآلاهايحأامف.َّـيفايحي
هسفنملسأوينبحأيذلاهللانباناميإ،ناميإلا
مهفِّـرعينأهللادارأنيذلا«هلوقو)٢:٢٠لغ(»يلجأل
مكيفحيسملاوهيذلا،ممألايفرسلااذهدجمىنغام
.)١:٢٧وك(»دجملاءاجر

،هتسراممةيفيكىلعرسلااذهلوانتةعفنمفَّـقوتتال.٦
نأىلعالو،اهنملوانتييتلاةينآلاةيهامىلعالو
ىلعالو،نيدلامداخةبترىلعالو،ريمخوأريطفزبخلا
ةمدخبرمخلاوزبخلاصيصختلاهبقطنييتلاتاملكلا
،هلوانتييذلاناميإىلعفقوتيلب..ينابرلاءاشعلا
ًاءزجناريصيفرمخلاوزبخلابتاتقيدسجلانأامكهنأل
زبخناميإلابلبقنامدنعاذكه،برشلاولكألابهنم
همدوحيسملادسجءاكرشريصنهرمخوينابرلاءاشعلا
.)١٠:١٦وك١(هبتاتقنو

دبالو،ًازبخلكؤينألبقحمقلانَحطُينأدبال.٧
دسجكلذك.ًارمخبرشُينألبقرصعُينأبنعلل

توميوقحسُيملامانتايحنوكينأنكميالحيسملا
يفرمخلاوزبخلالامعتساهيلإريشياماذهو.انلجأل
.ينابرلاءاشعلا

سرعةميلوبٌءابنإ،ركُذامىلعةوالع،ينابرلاءاشعلا.٨
.)١٤:٢٥رمو٢٩ع(اهلٌلظوءامسلايفلمحلا

ىرخأةثداحالهتومهبركذنلرسلااذهحيسملامسر.٩
وأهيلجتوأهداليمكةيضرألاهتايحثداوحنم
يفيرهوجلارمألاوههتومنأاذهبرهظأو.هدوعص
هيلعدنتسيويحيسملكهبنمؤينأبجييذلاهنيد
.صالخلل

تومبًانلعاودهشرسلااذهنويحيسملاسراماملك.١٠
اذكهو،هيلعمهلاكتابوبولصمللمهعوضخوحيسملا
مهلكأباودهشو١١:٢٦وك١رمأامك»هتومبنوربخي«
ةلئاعيفةوخإمهنأنينمؤملانممهريغعممهبرشو
.حيسملاهسأردحاودسجءاضعأوةدحاو

َهلَلاَقٍذِئَنيِح«٣١
ُ

يفَنوُّكُشَتْمُكُّلُك«:ُعوُسَيْم يفَّـِ ِهِذٰهِ
ُفاَرِخُدَّـدَبَتَتَفَيِعاَّـرلٱُبِْرضَأِّـينَأ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،ِةَلْيَّـللٱ
»ِةَّـيِعَّـرلٱ

١٣:٧كزو١٦:٣٢ويو١١:٦تم

ىلإرئاسوهوهلاقانهحيسملاهلاقيذلانأحجرألا
.يناميسثج

اذهو،هملسيهلسرنمًادحاونأبكلذلبقأبنت:مكلك
لكهيفكرتشيٍرمأبانهأبنتو.)اذوهيوهو(مهنمجرخ
.نيقابلا

مكناميإاهبفعضيلاوحأيفنوعقتيأ:َّـيفنوكشت
ةلعو.يننوكرتتويبنوحتستمكنأىتح،حيسملاينأب
،َّـيلعمهضبقواذوهيديىلعيئادعأىلإيميلستوهمككش
امفالخ،مالآلانمينبيصيوتاناهإلانميلثدحيامو
.هللانباحيسملاهغلبينأنوعقوتتمتنك

ينابرلاءاشعلااهيفاولوانتيتلاةليللايأ:ةليللاهذهيف
،حيسملاراكنإباوبِّـرُجاهيفف.ةريخألاحيسملاظعاوماوعمسو
دشأبنوبرجتينييحيسملاىلعٌموييتأيكلذك.اوطقسف
الو.ةمعنلاطئاسونسحأىلعاولصحينأدعببراجتلا
اورثعحيسملالسرنأل،ملاعللةرثعبيلصلاراصنأبجع
.هيلعحيسملاعفرُينألبقهلظب

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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ملعلاقباسببرلاملع.١٣:٧كزيف:بوتكمهنأل
يذلاحاحصألايفو.هبةوبنلاكلتمامتوهايإهذيمالتكرت
لمعوحيسملاىلإةريثكتاراشإهنمةيآلاكلتتسبتقا
لجرركذو،ةيطخلانمريهطتللعوبنيحتفركذاهنمءادفلا

لجروهٍعارركذو،هئابحأتيبيفحِرُجحورجهدييف
.دونجلابرةقفر

هللانأاذهىنعمنوكينألمتحي:يعارلابرضأ
:٨رخعم٤:٢١رخنراق(نيبراضللهملسهنأوأ،هبرض
دوهيللهحامسبكلذهللاىرجأو.انهدارملاوهو)١٥
.)٨:٣٢ور(ملاعلااياطخلجألهوبرضينأنامورلاو

:١١كزنمرهظيامكحيسملاوهةيآلاهذهيفيعارلا
هللاباطخيناربعلايفريشبلاهسبتقااملصأو.١٤-٧
سابتقالاولصألانيبقرفالو،برضلابهايإهرمأوفيسلل

.رِمآلاىلإلعفلاهبدنسُأيلقعٌزاجمسابتقالاف،ىنعملايف
اولعفهوبرضنيذلاف.١٠-٥٣:٤شإيفءاجامهلثمو
ملولهبرضمهنكميملف،هثودحهللادصقاممهرايتخاب
.هبهللاِضقي

اوبرهنيذلالسرلاانهفارخلابدارملا:ةيعرلافارخ
قلطتو،بعترممنغعيطقكحيسملاىلعضبُقامدنع
حيسملالعلو)١٠:١٦وي(هللابعشلكىلعًانايحأفارخلا
لصألايفتناكيتلاةيدوهيلاةمألاىلإلوقلااذهبًاضيأراشأ
.بورضملايعارلاتضفرذنمتددبتوهللاةيعر

جلٱَىلِإْمُكُقِبْسَأيِماَيِقَدْعَبْنِكٰلَو«٣٢
ْ

»ِليَِل
.١٦:٧و١٤:٢٨رمو٢٨:٧،١٠،١٦تم

:١٦تم(كلذلبقنيترمهتمايقبأبنأدق:يمايقدعب
كانهسيلنكلو.ةثلاثلاةرملايههذهو)٢٠:١٩و٢٠،٢١
هنماورثأتمهنأالوأبنلااذهىنعماوكردأمهنأىلعةراشإ
.لبقيذنمرثكأ

هنإفهفارخليعارلالمعىلإةراشإاذهيف:مكقبسأ
»هعبتتفارخلاو،اهمامأبهذيةصاخلاهفارخجرخأىتم«
يعارلابُرضنإوفارخلانأبٌءابنإهيفو)١٠:٤وي(
.هوكرتنإوهذيمالتعمجيسهنأو،ًاضيأعمُجتتددبتو
مهلًاعيجشتو،نزحلاتقويفمهلةيزعتنوكيلكلذلاقو
.هنودجينيأمهلًامالعإو،فوخلادنع

،ليلجلايفهميلعتتقورثكأحيسملاىضمأ:ليلجلاىلإ
نمف،هلسررثكأنطوليلجلاو.هيعباترثكأكلانههبنمآو
دوعينألمجأامو.همايقدعبهيلإعجرينأيعيبطلا
مهلةوقكلذيفنألهنممهذخأيذلاناكملاىلإهذيمالت
ةنيدميفاوميقينأمهيلعنكلو.اهيلإةجاحلاِّـسمأبمه
ممتيكلذدعبو،يلاعألانمةوقاوسبلُينأىلإميلشروأ
عامتجاللةيربطبرقًالبجٍذئنيحَّـنيعهلعلو.مهلدعولا
نأاذهيضتقيالو.)٢١:١ويعم٢٨:١٦تملباق(مهب
هلعلو،مهدحولسرلابعامتجالاكلذصصخحيسملا

يفلاقىتمنأل)٣١،٤١-٢٤:١٣ول(هبنينمؤملالكلهلعج
نظنالف،اوكشنيرضاحلاضعبنإعامتجالااذهبهئابنإ
دعبًايحميلشروأيفًارارمهودهاشامدعبلسرلانممهنأ
خأ٥٠٠ىلعنوديزينمَّـمضعامتجالانأحجرملاو.هتوم
نأيفنيالليلجلايفماعلاعامتجالاهنييعتو.)١٥:٦وك١(
لبقميلشروأيفهذيمالتضعبعمًانايحأعمتجاحيسملا
.كلذ

طُبَلاَقَف«٣٣
ْ

جلٱَكيِفَّـكَشْنِإَو«:ُهَلُسُر
ْ

َالاَنَأَفُعيَِم
»ًادَبَأُّكُشَأ

ىتميتراشبيفدرواممجتنتسي:عيمجلاكيفكشنإو
أكتمنمًاعيمجاوجرخامدعباذهبملكتسرطبنأسقرمو
لبقكلذبملكتهنأانحويواقولهلاقاممرهظينكل.حصفلا

حيسملاناكنإبجعالو.نيترمهلاقهلعلف،مهجورخ
هيفهكشراكنإسرطبرركف،نيترمسرطبلريذحتلارركي
سيلىتمهركذيذلاريذحتلانأكلذيوقياممو.كلذك
،٢٢:٣١ولعمددعلااذهنراق(اقولهركذيذلاريذحتلاوه

٣٢(

ةيزعتلانمحيسملامالكيفامىلإسرطبتفتليمل
:يتأيامكهباوجءاجف،هيفنزحموهامىلإلب،دعولاو

امك،حيسمللهتبحماذهيفسرطبرهظأ:كشأالانأف
راهظإو،ةراسجلاو،عيرسلادرلاىلإةداتعملاهتردابمرهظأ
نظيهتلعجيتلاهئايربكوهفعضبهلهجو،هسفنىلعهلاكتا
نأىلإهلًاليبسهطوقسناكف.ذيمالتلارئاسنمتبثأهنأ
يفكلذنقيتينأسرطبىلعناكو.طوقسلالباقهنأملعي
هركذاممرثكأانهاقولركذو.ةنوعملاهللالأسيلوحيسملاءابنإ
.)٢٢:٣١،٣٢ول(ثيدحلااذهنأشيفىتم
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بنجتىلعديدشلامزعلا)١(:دئاوفعبرأركذاممانلو
رذنلاكلذكو،اهباكترانمناسنإلاعنميليفكيالةيطخلا
اموهفعضفرعيدحأال)٢(.همدبهمتخنإودعولاو
نييحيسملاهللاكرتيدق)٣(.بَّـرُجينألبقهبكتريس
لعيلةعيظفلااياطخلايفنوعقينييقيقحلا

ِّـ
)٤(.مهفعضمهم

١٢:٩،١٠وك٢(ماودلاىلعاننيعينأهللالأسننأبجي
.)٤:١٣و٢:١٢،١٣يفو

حلٱ«:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٣٤
ْ

يفَكَّـنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق ِةَلْيَّـللٱِهِذٰهِ
»تاَّـرَمَثَالَثِينُرِكْنُتٌكيِدَحيِصَيْنَأَلْبَق
١٣:٣٨ويو٢٢:٣٤ولو٤:٣٠رم

:ٍناعمةثالثكيدلاحابصلمتحي:كيدحيصي

امك،دوهيلادنعةداعفورعملاليللانملوألاعيزهلا.١
بريتأيىتمنوملعتالمكنأل«حيسملالوقنمرهظي
رم(»كيدلاحابصمأ،ليللافصنمأ،ًءاسمأ،تيبلا

١٣:٣٥(.
.امهيفحيصينأكيدلاداتعانيذللانيتقولانمتقو.٢

.رجفلابرقيناثلاو،ليللافصنوحنامهلوأ
نألبقةليللا«هلوقيفءاجامكنيعمكيدلاحايص.٣

فالتخالاهجوف.)١٤:٣٠رم(»نيترمكيدلاحيصي
دارأمهدحأنأبعفدُتأبنلااذهيفنيريشبلانيب
رهاظلاو.هريغرخآلاو،يناعملاكلتدحأكيدلاحايصب
،ليللانمًامسقكيدلاحايصبادصقانحويوىتمنأ
امهنأل،ةقيقحكيدلاحايصهبادصقاقولوسقرمو
ةوبنلاهذهركذو.نيترمحاصكيدلانأاركذ
ىلعًاعطاقًاليلدتناكتمتاملو.ةعبرألانويليجنإلا
.هلإوهفهتاذببيغلاملعيحيسملانأ

ةرمولوهايإهراكنإنأسرطبنظ:تارمثالثينركنت
يأ.تارمثالثهركنيهنإهلحيسملالاقف،لاحمةدحاو
)٢٢:٣٤ول(حيسملاءابنإيفكلذءاجامكهايإهتفرعمركني
هنأراكنإنمضتيوهو.)٢٦:٧٤تم(سرطبراكنإيفو
راكنإالإسيلراكنإلااذهو.)٢٢:٥٨ول(هذيمالتنم
تم(قباسلاهرارقإلٍفانموهو،هللانباحيسملانأبهناميإ

:١٢ول(هتبوتالول،هكلهينأنكميناكميظعٌمثإو)١٦:١٦
تقوحيسملاراكنإيفسرطبباولثمتنيريثكنأىلع.)٩
.مهروذننايسنوقيضلا

طُبُهَلَلاَق«٣٥
ْ

َالَكَعَمَتوُمَأْنَأُتْرِرُطْضٱِوَلَو«:ُسُر
»ذيِمَالَّـتلٱُعيَِمجًاضْيَأَلاَقاَذَكٰه»!َكُرِكْنُأ

اممرثكأهفرعيحيسملانأسرطبقدصينأبجيناك
لهسيهنإ.هيلعدازوهمالكىلعتبثهنكل،هتاذوهفرعي
هنكل،هنعٌديعبتوملاوةعاجشبتوملاركذناسنإلاىلع
.فوخلادشأفاخوَنُبَجٍهجولًاهجوتوملاىقالىتم
:١٠وك١و١٦:١٨مأ(طوقسلاةمدقمسفنلاىلعلاكتالاف
١٢(.

،حيسمللنيمأهنأسرطبديكأترهظأ:ذيمالتلاعيمج
اوبرهومهملعماوكرتًاعيمجمهنكل،لسرلارئاسهبىدتقاف
ىلعًائيشحيسملامهبجيملو.)٥٦ع(رطخلابارتقادنع
ردقوهلوققدصرهظتلةبقاعلاىلإرمألاكرتلبمهلوق
.مهتنامأ

َهلُلاَقُيٍةَعْيَضَىلِإُعوُسَيْمُهَعَمَءاَجٍذِئَنيِح«٣٦
َ

ا
َِيضْمَأىَّـتَحاَنُهٰهاوُسِلْجٱ«:ِذيِمَالَّـتلِلَلاَقَف،ِيناَمْيَسْثَج
»َكاَنُهَِّـيلَصُأَو
١٨:١ويوخلا٢٢:٣٩ولوخلا١٤:٣٢رم

ةطاحمضرأانهاهبدوصقملاو،ةعورزمضرأيأ:ةعيض
ًاناتسبًاضيأتيمُساهنأل،هريغونوتيزراجشأاهيف،جايسب
يناربعلايفاهمساو.نوتيزلالبجيفتناكو)١٨:١،٢٦وي(
نألمتحيو.دارفنالاوهزنتللةحلاصتناكو.يناميسثج
عماهيلإبهذينأداتعاهنألعوسيلًاقيدصناكاهبحاص
.)٢٢:٣٩،٤٠ول(هذيمالت

يهو»تيزةرصعم«اهانعمةيناربعةملك:يناميسثج
)٢٢:٣٩ول(يبرغلانوتيزلالبجحفسىلعميلشروأقرش
اذوهيناكو«.)١٨:١وي(نوردقيداوميلشروأنيبواهنيب
عمًاريثككانهعمتجاعوسينأل،عضوملافرعيهملسم
.)١٨:٢وي(»هذيمالت

يوقينأيهناتسبلاكلذىلإهباهذيفحيسملاةياغو
كانهلمتحينأو،ةلبقتسملاهمالآلجألةالصلابهسفن
هءادعأيطعينأو،اهلمتحينأبجييتلامالآلاكلتضعب
هلمعامو.هيعباتلررضالوجايهالبهوكسمينألةصرف
.ةالصلابةبرجتلاتقوهللاىلإأجلنلانللاثمحيسملا
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.مهنمةينامثليأ:ذيمالتلل

سولجلابمهرمأيذلاناكملانأحجرألا:انههاوسلجا
ًاعنامناككانهمهدوجوو،ناتسبلالخدمبرقناكهيف
»انهه«هلوقبراشأو.يلصيوهوٌدحأحيسملاتغابينأنم
.ناتسبلاراجشأتحتدرفنملحمىلإ

ناتسبلالخاديأ:كانه

طُبُهَعَمَذَخَأَّـمُث«٣٧
ْ

ُنَزَْحيَأَدَتْبٱَو،يِدْبَزْيَنْبٱَوَسُر
»ُبِئَتْكَيَو
٨:٥١ولو١٧:١و١٤:٢١تم

انهنيروكذملاةثالثلاذيمالتلابدرفنايأ:هعمذخأو
.لسرلارئاسنود

)١٠:٢تم(انحويوبوقعييأ:يدبزينباوسرطب
لبجىلعيهلإلاهدجماودهشيلةثالثلاءالؤهراتخادقناكو
مهبَّـرقهنألهعضاوتوهسفنمالآدوهشانهمهراتخاو.يلجتلا
حضاوليلدةيزعتلاهذهلثمىلإهجايتحاو.مهلةيزعتهنم
.هبارطضاوهنزحةدشىلع

بائتكاةلعكردننأردقنال:بئتكيونزحيأدتباو
الو.ءادفلارارسأنموهف،كاردإلالكناتسبلايفحيسملا
نأبجيناكيتلامالآلانمًاءزجكانهلمتحاهنأدب
ىلعيذلانيَّـدلاضعبٍذئنيحَّـىفوف،ةاطخلاءادفيفاهلمتحي
ىلعقلعموهوهنميقبامَّـىفوو،هللاةعيرشلةاطخلا
نزحو،ملاعلااياطخٍذئتقولَمحو.)٦-٥٣:٤شإ(بيلصلا
.لمحلاكلذلقثةمظعنمبأتكاو

هبراحيتقولاكلذيفهيلإعجرناطيشلانأحجرألاو
وهانلجألحيسملاةبلغنمًاءزجنأل،براجتلادشأبًاديدج
.انعناطيشلاهتبراحم

،ريصقهتقونأملعةقيتعلاةيحلاوهيذلاسيلبإنألو
نمهعنميل»ةأرملالسن«ىلعريخألاموجهللهاوقلكعمجف
ناكةيضرألاهتايحنميقبامنأل،ميظعلاهلمعمامتإ
ىنعماذهو.)٢٢:٥٣ول(»ةملظلاناطلسوهئادعأةعاس«
اوموق..ءيشَّـيفهلسيلويتأيملاعلااذهسيئر«هلوق
.)١٤:٣٠،٣١وي(»)يناميسثجىلإيأ(انههنمقلطنن

بألاةيزعتنمٍذئنيحتمرُحةيناسنإلاهتعيبطلعلو
.بيلصلاىلعوهوهللصحامكههجوهنعبجحيذلا
لامتحالًايرورضناكهنكلو،هلباذعدشأناككلذو
بلصلاثداوحلكهتفرعمعماذه.ةاطخلانعصاصقلا
دحأةنايخنم،سفنلاودسجلامالآنماهثودحلبق
هبلجاملكو،هايإعيمجلاكرتو،هلهريغراكنإو،هذيمالت
نامورلاةوسقوةناهإلانممهضغبوءاسؤرلادسحهيلع
هدسجمالآوهسفنبارطضاو،هايإمهبرضوهبمهئزهوهيلع
.بيلصلاىلع

َهلَلاَقَف«٣٨
ُ

ملٱىَّـتَحًاّدِجٌةَنيِزَحِيسْفَن«:ْم
اوُثُكْمُا.ِتْوَْ

»يِعَماوُرَهْسٱَواَنُهٰه
١٢:٢٧ويو٥٥:٤،٥زم

نكل،ةيضرألاهتايحةدملكةاطخلالجألحيسملاملأت
.ًاريثكةعاسلاكلتيفتدازهمالآ

ىتحًاريثكهنزحدتشاهنأكلذبدارملا:توملاىتح
،هلامتحاعطتسيملامبرلو.هلمتحتالةيناسنإلاهاوقتداك
همالآنأوأ،)٢٢:٤٣ول(هيوقيءامسلانمكالمهتأيملوأ
دقسانلانأفرعياممو.توملامالآلثمٍذئنيحتناك
ناسنإلانازحأتناكاذإف.ديدشلانزحلادرجمنمنوتومي
ملاعنازحأنوكتىرحألابمكف،ًانايحأهتتامإلةيفاكةصاخلا
هقرعراص«اقوللاق.دحاوصخشبلقيفةاطخلا
.)٢٢:٤٤ول(»ضرألاىلعةلزانمدتارطقك

وهوهيفنوثبليًاناكممهلحيسملاَّـنيع:انههاوثكما
ملألانممهقحلياممهنععفديلكلذو.ًاليلقمهنعدعبي
نودبمالآلاكلتلمتحينألَّـضفهنأوأ،همالآمهتدهاشمب
.ةيرشبٌنيعهارتنأ

هكراشينأىلإهجايتحابرعشٍناسنإك:يعماورهسا
كئلوأبرقبًاليلقىزعتف،هنازحأةدشيفرشبلانمهريغ
اوثكمينأمهلأسكلذل.رشبلانمءازعألاباحصألا
هلمهتكراشمرهظُيكلذنألاورهسينأمهرمأو،هنمبرقلاب

نألو،هباصمبثارتكالامدعىلعليلدمونلانأل،نزحلايف
.هلءادعألاةتغابمنمةياقومهرهس

:ًالِئاَقِّـيلَصُيَناَكَو،ِهِهْجَوَىلَعَّـرَخَوًاليِلَقَمَّـدَقَتَّـمُث«٣٩
لَفَنَكْمَأْنِإ،ُهاَتَبَأاَي«

ْ
لٱِهِذٰهيِّـنَعُْربْعَت

ْ
َسْيَلْنِكٰلَو،ُسْأَك
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»َتْنَأُديِرُتاَمَكْلَباَنَأُديِرُأاَمَك
٦:٣٨و١٥:٣ويو١٢:٢٧ويو٢٠:٢٢تمو٥:٧بع
.٢:٨يفو

:٢٢ول(»رجحةيمروحنمهنعلصفنا«يأ:ًاليلقمدقت
دعبلانكيملو.ةيرحرثكأبةالصلايفدهاجيلكلذو)٤١
نيبمهتاظقييفمهعنملًايفاكةثالثلاذيمالتلانيبوهنيب
ًاروطوضرألاىلعًايثاجةراتهورظنينأةيلاوتملامهتامون
ىلعو.هللاهتاولصنمًءازجأاوعمسينأو،اهيلعًاحورطم
ذإهدسجمايأيفنيذلا«نييناربعلاىلإةلاسرلايفليقكلذ
نأرداقللتاعرضتوتابلطعومدوديدشخارصبمَّـدق
لخي
ِّـ

.)٥:٧بع(»توملانمهص

ةالصللسانلانعدرفنينأيحيسملكلٌريخف
ةيرحبهراكفأنعِّـربعينأعيطتسياهتقوهنأل،ةيصخشلا
هتابلطوهلامآوهفواخموهمومهوهفارتعاوهتاعرضترهظيو
.هريغلجأل

دبالف.هيتبكرىلعاثجهنإاقوللاق:ههجوىلعَّـرخ
ىلإهعرضتةدشنماثجنأدعبههجوىلعَّـرخهنأنم
.هللا

لكعمو،يوامسلارونلاهسفننعبجُح:هاتبأاي
نحنانيزعيكلذك.هلبآلاةبحموهللاهتونبيفكشيملكلذ
،انلًابأهللاربتعننأنازحألاتاقوأيفةيزعتلانسحأ
بآلافأرتيامك«هنأنيركاذ،كلذكهنأرابتعابهبطاخنو
.)١٠٣:١٣زم(»هيفئاخىلعبرلافأرتينينبلاىلع

بآلاابأاي«عوسيلوقاذهىلعسقرمداز:نكمأنإ
نإ«هلوقاقولسبتقاو)١٤:٣٦رم(»كلعاطتسمءيشلك
ةرارمةدشليزينأحيسملادارأ.)٢١:٤٢ول(»تئش
بآلاةدارإمتتنأًانكممناكنإ،اهبرشيناكيتلاسأكلا
نإمعن.هيبأةدارإلةعضاختناكحيسملاةدارإنأل،اهنودب
.يلزألاهءاضقفلاخيالهنكل،ريدقءيشلكىلعهللا
نإ«هلوقبحيسملادارمف.هتردقيفانيالكلذلهتفلاخممدعو
هتسادقوهقدصوهللالدعبجومبَّـحصنإهنإ»نكمأ

هنإف،اهلمتحيٍذئنيحأدبيتلامالآلانودبةاطخلاصيلخت
.كلذيفبغري

ةاطخلااهبرشلحيسملانعسأكلاتربعول:ينعربعتل
نيذلاوأوهامإاهبرشينأنمدبالهنأل،دبألاىلإمهلك
.مهنعبان

عماذهنراق(توملاوةرافكلاسأكيأ:سأكلاهذه
نأبجييتلامالآلاىلعلمتشتيهو)٢٠:٢٢تم
راشأهنأملعننأيغبنيو.رشبلاماثآنعرفكيلاهلمتحي
هلاقامنأل،ةيدسجلاهمالآىلإالةيسفنلاهمالآىلإكلذب
توملانمهفوخَّـنظيفنيهتومنأشيفًاقباسهذيمالتل
ملأتوبلُصودلُجنيحهنأًاضيأكلذىلعلديو،يدسجلا
ميلستنمفاخيرابلانبانأليحتسيو.ةتبلاجعزنيمل
.هيبأيديىلإتوملادنعهحور

املكبرش،انصالخسأكيهحيسملامالآسأكنإ
ملنازحألاسأكتناكنإف.ًاجاهتباانلاهألمورملانماهيف
اذإرمذتننأانلُّقحيلهف،كلذلأسيوهوهللانبانعربعت
ةالصنأىلع.عفرُتملوانعنزحلاسأكعفرهنمانبلط
هيوقيلةدعاسملاديدمبهباجأهللانأل،ًاثبعنكتملحيسملا
ملهنأببسو.)٢٢:٤٣ولو٥:٧بع(همالآلامتحاىلع
،اهبرشينأريغبصالخللقيرطالهنأسأكلاكلتهنعِزُجي
هتقفشةمظعلهنإف.موزلالبهبيذعتعنمتهنبالهللاةبحمنأل
.)٨:٣٢ور(هنباىلعقفشيملنيطقاسلارشبلاىلع

ًاهلإناكامكًاماتًاناسنإحيسملاناك:انأديرأامكسيل
نزحلاوعجوللًالباقناكو.ةيهلإةئيشمهلتناكف..ًامات
:٤بع(ةيرشبلاةعيبطلابصتخييذلافوخلاوفعضلاو
هلاوقأةلمجنم»انأديرأامكسيل«هلوقو.)٥:١و١٥
ةيرشبلاهتعيبطعيطتستامرثكألمحهيلعناسنإهنأرابتعاب

لاوحألثميفبلطييرشبلاعبطلانأيفبيرالو.هلمح
اممحيسملامالآلثمنأل،نكمأنإكلذفيفختحيسملا
هرابتعابحيسمللاشاحو.ةيرشبةعيبطهراتختنأليحتسي
ةعاسلاكلتيفًاليلقولولوحتدقنوكينأًاعمًاناسنإوًاهلإ
.كلذىلعمدنلاوأملاعلااياطخنعتوملابهدصقنع

املكيفةيرشبلاهتعيبطتيقب:تنأديرتامكلب
،٤٠:٦زم(بآلاةدارإلعوضخلايفًةتباثهتضفروأهتراتخا
دهعزاجنإلًايفانمًائيشديرينكيملف،)٤:٣٤ويو٧
يأ،دسجلاىلعحورلاراصتناانههلوقنمرهظيو.ءادفلا
دسجلاىلعبآلاةدارإلعضاخلاروبصلاطيشنلاحورلاةبلغ
رهظننحنو.مالآلالامتحاىلعةوقلادودحموهيذلا
انبرشو،هللاةدارإلانتئيشمعاضخإبحيسمللانتهباشم
الإو،انديببآلااهعضينزحلاسوؤكنمسأكلكربصلاب
.هلسيلنحنوحيسملاحورانلسيلف

نماقولوسقرموىتماهركذيتلاحيسملالاوقأنيب
دصقمهنمًالكنأكلذببسلعلو،ديهزقرفهتاولص
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حيسملانأنظلانعدعبيالو.اهنيعبظافلألاالىنعملاداريإ
اهركذيتلاتاملكلالكبقطنةرركملاةليوطلاهتاولصيف
وأاهنمفرعاميليجنإلكركذف.ًاضيأاهريغونويليجنإلا
.هتياغبسحبهنسحتسا

طُبِلَلاَقَف،ًاماَيِنْمُهَدَجَوَفِذيِمَالَّـتلٱَىلِإَءاَجَّـمُث«٤٠
ْ

:َسُر
»؟ًةَدِحاَوًةَعاَسيِعَماوُرَهْسَتْنَأْمُتْرِدَقاَماَذَكٰهَأ«

ىتأو،انحويوبوقعيوسرطب:ةثالثلايأ:ذيمالتلا
.ةبرجتلارطخنممهرذحيلوةيزعتللمهيلإ

.)٢٢:٤٥ول(ًانزحاومانمهنإاقوللاق:ًاماينمهدجوف
مونلابلجيتوملاعقوتوديدشلانزحلانأءابطألاتبثأدقو
هنإف،عابطلافالتخابكلذريثأتفلتخينكلو.ليقثلا
نمذيمالتلاصَّـلختو.رخآلاضعبلامينيوضعبلاظقوي
.ةالصلابنزحلابلغحيسملانكلو،مونلابنزحلاةدش
مهنأل،يلجتلالبجيفمهلعفكةعاسلاكلتيفمهلعفناكو
ذيمالتلانأنمبجعالو.يلصيحيسملاوٍذئنيحاومان
.ليللافصنوحنناكهنألاومان

نألسرطبىلإهمالكحيسملاهَّـجو:سرطبللاقف
اممرثكأاهيفتوبثلاوحيسمللةبحملابدعووقبسسرطب
.لسرلايقابامهبدعو

ملنإ:لاقهنأك:يعماورهستنأمتردقاماذكهأ
براجتلاةمواقمنوعيطتستفيكفمونلاةمواقماوعيطتست
الفأ،يعماوتومتنأنودعتسممكنإمتلق؟ىمظعلا
؟يتقيضيفيعمًاليلقاورهستنأنوردقت

ةعاسلابدارأحيسملانأىلعانلليلدال:ةدحاوةعاس
مهومهيلعىضميذلانمزلاسفناهنأو،يقيقحلااهانعم
راهظإلاؤسلايفو.»ًاريصقًاتقو«اهبدارأهنأوأ،نومئان

اورعشيملمهنألهيلعمهلهتيكبتو،هنمهبُّجعتومهمونلهنزح
مهديعاوماوسنمهنألو.ًاضيأمهبومهديسبطيحملارطخلاب
يفهلةماتلاةكراشملااورهظيملمهنألو،ريصقدهعذنم
امدعبنيمئانمهآراملًانزحدازهنأيفكشالو.نزحلا

.هعماورهسينأمهنمبلط

يفاوُلُخْدَتَّـالَئِلاوُّلَصَواوُرَهْسِا«٤١ َجتِ
ْ
ُحوُّرلٱاَّـمَأ.ٍةَبِر

جلٱاَّـمَأَوٌطيِشَنَف
ْ

»ٌفيِعَضَفُدََس
.٦:١٨فأو٢٢:٤٠،٤٦ولو١٤:٣٨و١٣:٣٣رم

انرتقينأيغبنينيبجاوحيسملاركذ:اولصواورهسا
ةضرُعٍذئنيحاوناكمهنألاورهسينأمهيلعناكف،ًاعم
اهموجهلوأيفاهعفدلنيدعتسماونوكيلو،ةميظعبراجتل
اوبلطينأيأ،اولصينأمهيلعو.نوهبتنمنوحاصمهو
ناطيشلاناسنإلابراحينأةقامحلانمنأل،هللاةنوعم
يفهللاىلإأجلننأانيلعبجيف.ةيهلإلاةنوعملابلطنودب
.ةبرجتلامودقلوأ

ةبلطلاىنعمككلذىنعمو:ةبرجتيفاولخدتالئل
الئلاولصيواورهسينأدارأف.ةينابرلاةالصلايفةسداسلا
يهٍذئنيحاهلنيضَّـرعماوناكيتلاةبرجتلاو.ةبرجتلامهبلغت
مهلامآومهينامألاوزدنعهايإمهكرتوحيسملابمهتقثنادقف
نألًايرايتخاةبرجتلايفلخدينأدحأبقيليالو.ةيضرألا
تم(حورلاهدعصأاملالإةبرجتلايفلخديملهسفنحيسملا
٤:١(.

لكىلإويعمرهسلاىلإمكليميأ:طيشنفحورلاامأ
هركنيسسرطبنأملاعوهوكلذلاق.نسحرمأيلةمدخ
نأىلعنومزاعمهنأوهنوبحيمهنأدكأتهنأل،هنوكرتيلكلاو
صالخإباولاقمهنإو.هبناميإلايفنيتباثوهلءانمأاونوكي
ول(توملاىلإونجسلاىلإهعماوضمينأنودعتسممهنإ

ىلإنسحلاليملادرجمنكلو.)٢٦:٣٥تمو٢٢:٣٣
وأًالوسرناكءاوس(ناسنإلاظفحبلفكتيالحالصلا
.ةبرجتلادنعةيطخلايفعوقولانم)هريغ

تالاعفنالاانهدسجلابدارملا:فيعضفدسجلاامأو
إطخلاوراعلاوملألانمرفنيناسنإلالعجتيتلاةيرشبلا
فعضبهلسرحيسملارَّـكذو.ةبرجتللحورلاضُّرعتو
رهسلاىلعمهَّـثحيللبمهمونىلعمهرذعيلالمهداسجأ
يففيعضلادسجلابطيشنلاحورلانارتقانمو.ةالصلاو
ةيحورلانيتعيبطلانيبةبراحملاهيفثدحتيحيسملا
،حورلادضيهتشيدسجلانأل«.)٢٥-٧:٢١ور(ةيدسجلاو
:٥لغ(»رخآلاامهدحأمواقيناذهو،دسجلادضحورلاو
تقوفيعضلادسجلابلغطيشنلاحيسملاحورنكلو)١٧
مهحوربلغفيعضلامهدسجفلسرلاامأو.ةبرجتلا
.ٍذئنيحطيشنلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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َْملْنِإ،ُهاَتَبَأاَي«:ًالِئاَقَّـىلَصَوًةَيِناَثًاضْيَأىَضَمَف«٤٢
لٱِهِذٰهيِّـنَعَُربْعَتْنَأْنِكْمُي

ْ
لَفاََهبَْرشَأْنَأَّـالِإُسْأَك

ْ
ْنُكَت

»َكُتَئيِشَم

يلصيناكهنإ«اقوللاق:ىلصوةيناثًاضيأىضمف
ىلعةفزانمدتارطقكهقرعراصو،ةجاجلدشأبٍذئتقو
.)٢٢:٤٤ول(»ضرألا

هتالصوىلوألاحيسملاةالصنيبقرفلانأىتمرهظأ
لأسيملهنأل،بآلاةدارإىلإهتدارإميلستةدايزيف،ةيناثلا

ىلعةردقلاهلنوكتنألبهنعسأكلاربعتنأةيناثلايف
ةالصباجأامكهتالصهللاباجأو.ىلاعتهتدارإمامتإ
كالملاءيجمو)١٠-١٢:٨وك٢(ةبرجتلاىلعهناعأنأبسلوب
ملةيهلإلاحيسملاةعيبطنأىلعليلداقوللاقامكهتدعاسمل
دحأكملأتحيسملانأل،همالآتقويفةيرشبلاهتعيبطدعاست
ىلإوسانلارئاسكةيرشبةيزعتىلإجاتحاو،رشبلا
اموةوسكلاوتوقلاتامزلتسمنمةيدسجلاتايرورضلا
ءايقتألانمهريغكةيرشبلاهتعيبطةكئالملاتَّـوقو،امههبشأ
.)١:٧بع(

»ًةَليِقَثْمُهُنُيْعَأْتَناَكْذِإ،ًاماَيِنًاضْيَأْمُهَدَجَوَفَءاَجَّـمُث«٤٣

نأرهسلابمهايإهرمأولسرللحيسملاخيبوتفكيمل
نأىتمركذيملو.مهيلعطلستيذلامونلانممهعنمي
نمجتنتسننكل.نيمئانمهكرتهنأالومهظقيأحيسملا
امطرفلٍءيشبهوبيجينأاوعيطتسيملو،مهظقيأهنأسقرم
.)١٤:٤٠رم(لجخلانممهارع

لٱَكِلٰذًالِئاَقًةَثِلاَثَّـىلَصَوًاضْيَأىَضَمَوْمُهََكَرتَف«٤٤
ْ

َمَالَك
»ِهِنْيَعِب

لطابلاراركتلابسيلةيبلقلاقاوشألاطرفلةالصلاراركت
هللانأيفبيرالو)٦:٧تم(هنعحيسملاىهنيذلا
ناكاملكلامتحاىلعةوقلاهحنمبحيسملاتاولصباجأ
مايأيفيذلا«باتكلالوققفووهو،مالآلانمهيلع
نأرداقللتابلطوعومدوديدشخارصبمَّـدقذإهدسج
.)٥:٧بع(»هاوقتلجأنمهلعمُسو،توملانمهصلخي
اهلامتحاىلعةوقلاانبهيةَّـيلبيفهللاىلإخرصنامدنعنحنو
هوعدنيتلاانتاولصلًةباجتسااهنمديفتسنل،ةمعنلاوربصلاب
.انعةيلبلاكلتعفرلاهيف

َهلَلاَقَوِهِذيِمَالَتَىلِإَءاَجَّـمُث٤٥«٤٥،٤٦
ُ

َنآلٱاوُماَن«:ْم
َىلِإُمَّـلَسُيِناَسْنِإلٱُنْبٱَو،ْتََبَرتْقٱِدَقُةَعاَّـسلٱاَذَوُه.اوُِحيَرتْسٱَو
خلٱيِدْيَأ

ْ
لَسُييِذَّـلٱاَذَوُهْ.قِلَطْنَناوُموُق٤٦.ِةاَُط

ِّـ
ِدَقيِنُم

»َبَرتْقٱ

ةينامثلاىلإلبطقفةثالثلاىلإسيل:هذيمالتىلإ
هدصقيذلاىنعملاانههمالكنمرهظيملو.ًاضيأنيرخآلا

حيسملانإف،هحضوتلاحلاتايضتقمنكل،مهلهباطخيف
ضبقيلركسعلانمةقرفبنئاخلااذوهيءيجمعقوتيناك
سارحكناتسبلالخدمبرقهذيمالتضعبعضوف،هيلع
ضعبلاهعمذخأو.ةتغبهيلعءادعألاموجهنمهنوظفحي
ًالئاسىلصوًاليلقمهنعلصفنامث،ةالصلاورهسلابمهرمأو
ىلعًةوقهحنميفالإو،نكمأنإهنعةبرجتلاكلتعفدبآلا
كلتروبعنأدكأتهنأهتاولصةجيتنتناكف.اهلامتحا
كلذلو،اهبرشىلعًةردقلانهنكلو،نكممريغهنعسأكلا
ناكاملكلامتحالدعتساو،هنعاهروبعبلطنععنتما
اورهسينأىلإةجاحالهنأبهذيمالتأبنأف،هبموقينأهيلع
ةمواقمىلعهلمهتدعاسمةصرفنإو،دعبهعماولصيو
.تضمدقةبرجتلا

مهءافعإ»اوحيرتساونآلااومان«هلوقبحيسملادصقدقو
ةحارلامهلحابأو.٣٦،٣٨،٤٠،٤١عيفهبمهرمأامم
ٍعادَقبيمل:لاقهنأكفنيعمتقوبدييقتنودبمونلاو
نآلاينعفنيالكلذمتلعفنإو،يعممكتالصومكرهسل
.نوهتشتامردقبونوديرتىتماوحيرتساواومانًاذإف.ًائيش

يتلاةالصلاورهسلاةعاستضم:تبرتقادقةعاسلا
.مالآلاةعاستتأو٤٠عيفتركُذ

روهظءادتبادنعكلذلاقحيسملانأحجرملا:اوموق
نيبفالخلاو»حيباصملاويصعلاوفويسلابريثكلاعمجلا«
نأل،ٌيونعمالٌيظفل»اوحيرتساواومان«ًالبقهلوقوانههلوق
رهسلامدعةحابإةحارتسالاومونلابمهلهرمأبدوصقملا
مهضعبلاقو.مهلوهلةوقلالاونلوهنعءادعألاعنملةالصلاو
بجعتلاوه»اوحيرتساواومان«هلوقبحيسملادصقنإ
ةحارلاومونلاتقواذهأ:مهللاقهنأكف.بارغتسالاو
متنأاذامل«هلوققفواذهو..؟ءادعألاىلإمَّـلسُيمكملعمو
تقواللمعلاوهابتنالاتقواذهيأ)٢٢:٤٦ول(»؟ماين
يفمهلنذأهنإنورخآلاقو.قلطنناوموق..ةحارلاومونلا
»متردقنإ«هلوقريدقتىلعلوقلاكلذبةحارتسالاومونلا
مكعنميملنإمونلانممكعنمأالانأ:دوصقملانوكيف
.انمٌبيرقنئاخلانألمكوعنمينأدبالمهنكل،ءادعألا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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»اوحيرتساواومان«هلوقنيبةدمتضمهنإضعبلالاقو
اهيفنيمئانعوسيمهكرتدقو»قلطنناوموق«هلوقنيبو
هذهلكو.يناثلاهلوقبمهظقيأفًالبقمعمجلادهاشىتح
.ًالوأهانركذاماندنعحجرألاو،ةلوبقمريسافتلا

مليذلارطخلاةهجاوملو،نيلبقملاءادعألاةلباقمل:قلطنن
.هعوقوعنميوأهنمبرهينأدِرُي

.٢١ددعيفهبمهربخأيذلاوه:ينملسييذلااذوه
هباحصأناكاميفحيسملاميلستيفًادهتجمًاظقيتسمناكو
.ًاماينرشعدحألا

َءاَجْدَقََرشَعْيَنْثٱلٱُدَحَأاَذوَُهياَذِإ،ُمَّـلَكَتَيَوُهاَميِفَو«٤٧
لٱِءاَسَؤُرِدْنِعْنِمٍِّيصِعَوٍفوُيُسِبٌريِثَكٌعَْمجُهَعَمَو

ْ
ِةَنَهَك

»ِبْعَّـشلٱِخوُيُشَو
.١:١٦عأو١٨:٣ويوخلا٢٢:٤٧ولوخلا١٤:٤٣رم

دهاشدقو،حيسملاىلعضبقلاةعبرألانوريشبلاركذ
سرطبنعربخلالقنسقرملعلو.كلذانحويوىتم
اممًاراصتخارثكأاقولهدروأيذلاو.ٍنيعدهاشوهيذلا
اوضبقنيذلادونجلاطوقسركذهدحوانحويو.هريغهركذ
.ضرألاىلإهيلع

نممهظقيأءادعألالوصونأيأ:ملكتيوهاميفو
.مهمون

عضوملاكلذفرعيناكهنإف،يطويرخسإلايأ:اذوهي
.)١٨:١وي(هذيمالتبهيفعمتجينأحيسملاداتعايذلا

عمف،هتنايخةعاظفنيبيلاذهركُذ:رشعينثالادحأ
تقويفهوكسمينأءاسؤرلاعنقأحيسملالسرنمهنأ
.لوألامهدصقريغىلعديعلا

نيعملادنجلانم)١(ًافلؤمعمجلااذهناك:ريثكعمج
.ًادوهيءالؤهناكو.)٢٢:٥٢ولو١٨:٣وي(لكيهلاةمدخل
اوتأو٣-٤:١عأو٧:٢ويو١١:٩لم٢يفًاضيأاوركُذو
،١٨:٣وي(نامورلاركاسعةقرفنم)٢(وًايصعنيلماح
بلطبةصاخ،حيسملاىلعضبقللسطاليبمهلسرأ)١٢
يفةماعةمدخسلجملاكلذةمدخلوأ،نيعبسلاسلجمنم
سلجملاكلذلهألسطاليبلوققفاوياذهو.ديعلاةدم
عمجملاكلذلاجرناكو)٢٧:٦٥تم(»ساَّـرحمكدنع«

ةنهكلاسيئرمدخنم)٣(.ةريصقفويسبنيحلستم
باصمبةتامشللوأةدعاسمللوأةرواشمللاوتأنيذلا

)١٤:٦٥رمو٦٧ع(كلذدعباورهظأامكمهديسمصخ
نيذلاخويشلاوةنهكلانمسلجملاءاضعأضعبنم)٤(
لمتحيو.)٢٢:٥٣ول(هيلعضبقلااودهاشيلمهسفنأباوتأ
ذإةنيدملايفاوعمتجينأاوداتعانممفيفلءالؤهعمناكهنأ
.مهنمدحأىلعضبقللبهذتركسعلانمةقرفنأاوملع
نوعقوتياوناكمهنأكنيريثكاوناكعمجلالاجرنأرهاظلاو
نيريثكلاكئلوأعمجبءاسؤرلادصقامبرو.ةفينعةمواقم
لهأوةمثألارابكنمهنأحيسملاىلعةهبشلااوعقوينأ
رمقلانأعم،لعاشموحيباصمعمجلاكلذذخأو.بغشلا
كلذئباخميفحيسملانعاوشتفينأةيغبًاردبٍذئمويناك
ئبتخيهنأمهنظلةرجشلظوأفهكيفءاوس،ناتسبلا
.اذوهينئاخلاهلكعمجلااذهمادقناكو.هيف

سلجمدنعنميأ:خلاةنهكلاءاسؤردنعنم
.حجريامىلعنيعبسلا

يِذَّـلٱ«:ًالِئاَقًةَمَالَعْمُهاَطْعَأُهَمَلْسَأيِذَّـلٱَو٤٨«٤٨،٤٩
لِلَف٤٩.»ُهوُكِسْمَأ.َوُهَوُهُهُلِّـبَقُأ

ْ
:َلاَقَوَعوُسَيَىلِإَمَّـدَقَتِتْقَو

»ُهَلَّـبَقَو»!يِدِّـيَساَيُمَالَّـسلٱ«
٢٠:٩مص٢

نممهعنميامتقولالبقمهلَّـنيعيأ:ةمالعمهاطعأ
،نوضباقلاهيلإجاتحيناكاماذهو.حيسملاريغىلعضبقلا
.هذيمالتنيبوهنيباوزيميلينامورلادنجلااميسالو

٤:٢٧رخ(ةنامألاوةقادصلاوةبحملاةمالعةلبقلا:ُهلبقأ
دوهيلاتاداعنمانلو)١٥:٥مص٢و٢:٤١مص١و١٨:٨و
املثممهملعمنولّبقياوناكذيمالتلانإنيلوألانييحيسملاو
ست١و١٦:١٦ور(ًاماركإًاضعبمهضعبلبقينونمؤملاناك
٥:٢٦(.

نأفاخاذوهينأىلعليلداذه:صرحب..هوكسما
هتوقلمعتسيحيسملانأوأ.هوصلخيوحيسملاباحصأيتأي

لعفيناكامكمهنعىراوتينأوأ.هسفننعةاماحملايف
٤:٣٠ول(ررضلاهباوعقويلهبءادعألاطاحأنيحًاقباس
.)١٠:٣٩و٨:٥٩ويو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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.عمجلالكلبقاذوهييأ:مدقتتقوللف

ذاختابهءايراذوهيمثإةعاظفدازامم:يديسايمالسلا
البةيساقلاهتنايخىلإةليسوةَّـدوملاةيحتوةقادصلاةمالع
اسامعلةعداخلابآويةلبقبانركذياذهو.ءايحالوفوخ
.)٢٠:٩،١٠مص٢(

ِمل،ُبِحاَصاَي«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٥٠
َ
ٍذِئَنيِح»؟َتْئِجاَذا

لَأَواوُمَّـدَقَت
ْ

»ُهوُكَسْمَأَوَعوُسَيَىلَعَيِداَيَألٱاُوَق
٥٥:١٣و٤١:٩زم

.)٢٢:١٢و٢٠:١٣تم(بيبحالقيفريأ:بحاص

هبنيلهلأسفهئيجمةياغحيسملالهجيمل:؟تئجاذامل
ىلعاقولدازو.هبكترايذلامثإلايفلمأتيهلعجيوهريمض
)٢٢:٤٨ول(»؟ناسنإلانباملستةلبقبأاذوهياي«هلوقكلذ
٨-١٨:٤وييفةروكذملاةبطاخملاتثدحتقولاكلذيفو
.ركسعلاةداقوحيسملانيب

َّـلَتْسٱَوُهَدَيَّـدَمَعوُسَيَعَمَنيِذَّـلٱَنِمٌدِحاَواَذِإَو«٥١
لٱِسيِئَرَدْبَعَبََرضَوُهَفْيَس

ْ
»ُهَنُذُأَعَطَقَف،ِةَنَهَك

١٨:١٠وي

.)١٨:١٠،١١وي(سرطبيأ:دحاو

رطخلالازنيحميلشروأبارخدعبهليجنإانحويبتك
هبضرعتيرمأيفمهدحأمساركُذاذإحيسملاعابتأنع
.ماكحلاماقتنال

:٢٢ول(نيفيسىوسلسرلاعمنكيمل:هفيسلتسا
يفهتافصنمرظتنُيامقفوسرطبعمامهدحأناك)٣٣

.عُّرستلاوةعاجشلا

ناكدبعلااذهمسانأانحويركذ:ةنهكلاسيئردبع
ىلعضبقلاىلإمدقتملاناكدبعلاكلذلعلو.سخلم
.عوسي

ناك.انحوينابأامكىنميلانذألايأ:هنذأعطقف
)٢٢:٤٩ول(؟المأنوبرضيأ:ًالبقحيسملااولأسدقذيمالتلا
برضلاىلإقبسف،باوجلاعمسينأىلإسرطبربصيملف

غلبيملولتقملاأطخأهفيسنأكلذىلعليلدلاو.ةعرسب
.دبعلانذُأىوس

َّـلُكَّـنَأل.ِهِناَكَمَىلِإَكَفْيَسَّـدُر«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٥٢
»َنوُكِلَْهيِفْيَّـسلٱِبَفْيَّـسلٱَنوُذُخْأَيَنيِذَّـلٱ
١٣:١٠ؤرو٩:٦كت

ناكفيسلانألسرطبىلإمالكلااذههَّـجو:كفيسدر
درُيملهنأىلعحضاوليلدكلذبحيسملارمأو.هديبًالولسم
.هنعهذيمالتبراحينأ

.هدمغىلإيأ:هناكمىلإ

ىرجمٍراجمالكاذه:خلإفيسلانوذخأينيذلالك
هتمواقمنأهبدصقو،سرطبىلإًالوأحيسملاههَّـجولثملا
،هيضريالوحيسملاعفنيالو،ةلاهجلانمهيلعلبقملاعمجلل
سرطبنعرطخلاعفدو.ذيمالتلاىلعرطخلابلجيهنإلب
ىوعدلااوماقألةعوطقمتيقبوليتلاسخلمنذأهئافشب
ىوعدلاةماقإنممهعنماهايإحيسملاءاربإنكلو.هيلع
مهلكنيدهاشملانأبجيناكو.ةزجعملاأبنةعاذإنمًافوخ
.ٌيهلإصخشعوسينأىلعًاناهربةزجعملاكلتنوذختي
ىلعهذيمالتهيبنت،ركُذامسرطبلهلوقنمحيسملادصقو
نأًامومعهانعمو.لتقللمهضرعُتدنجللمهتمواقمنأ
ؤرو٩:٦كت(مهيلعىدتعُينيدتعملاونوبصغُينيبصاغلا

.ةمألاىلعقدصيصخشلاىلعقدصييذلاو.)١٣:١٠
ىرخألاةمألااهتلسموجهللبرحلافويسةمأتَّـلساذإف
فيسهلتسينمىلعبلجينايصعلافيسو.عافدلل
يمحتنأديريالاهبرنأكلذنمةسينكلاملعتتو.ماقتنالا
،١٠:٣وك٢(ةيدسجلاةحلسألاباهريغىلعرصتنتوأاهسفن
.ربصلاوةالصلاوهللامالكيهو،ةيحوراهتحلسأنأل)٤
ىلععنميالكلذنكلو)١٢:١٩ور(اهلالهللاماقتنالاو
ضعبيفكلذزيجيليجنإلانألفيسلالامعتساقالطإلا
.)١٣:٤ور(تاقوألا

طَأْنَأَنآلٱُعيِطَتْسَأَالِّـينَأُّنُظَتَأ«٥٣
ْ

َمِّـدَقُيَفِيبَأَىلِإَبُل
ملٱَنِمًاشْيَجََرشَعْيَنْثٱِنِمَرَثْكَأِيل

»؟ِةَكِئَالَْ
٧:١٠ادو٦:١٧لم٢

نمهآرامركذيلسرطبناميإلًاهيبنتكلذلاق:نظتأ
ىلعحيسملاةردقيسنهنأىلعَّـلدهلمعنأل،حيسملاةوق

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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.هكرتدقهنأهَّـنظوهنبابهللاةيانعيفَّـكشهنأو،تازجعملا
َّـمتهميلستنألسرلارئاسوسرطبلهلاقامبحيسملادكأو
.هنعًامغرالهرايتخاب

.ءادعألاةمواقمتدرأنإردقأيأ:عيطتسأ

اذهلكةصالخو.َّـيلعءادعألاضبقلاحيفيأ:نآلا
بآلالسرألددملالأسوةمواقملادارأولهنأثيدحلا
.ةيفاكلاةنوعملالاحلايفهليوامسلا

شويجنمددعلااذهركذهلعل:ًاشيجرشعينثا
دنعيل:لاقهنأكف،لصألايفهذيمالتددعلًاقفوةكئالملا
،نئاخمهدحأوءافعضًاصخشرشعينثانمًالدببآلا
يفانهشيجلاو.ةوقنيردتقملاةكئالملانمًاشيجرشعانثا
نمربكألامسقلاوهو،قليفوأ»نوئجل«ينانويلالصألا
ركذو.فالآةتسمهدنعهلاجرددعونامورلادونجلاماسقأ
ةريغصلاةقرفلاكلتىلإةبسنلابهتوقنيبيلميظعلاددعلااذه
ىوسكلذبدصقيملهنألمتحيو.هيلعضبقتلتتأيتلا
برضدحاوكالمناكاذإف.ةكئالملانمىصُحيالددع
)١٩:٣٥لم٢(نييروشألادونجنمًافلأ١٨٥ةدحاوةليليف
ةقرفلاكلتىلعنوّضقنيًاشيجرشعينثابكلوقامف
!ةريغصلا

ًامئادحيسملارمأتحتنأمهتفرعمبنويحيسملاىَّـزعتيو
عمناطلسلابحاصهنأو،هددعاذهةكئالملانمًاشيج
.مهعيفشهنأو،بآلا

لٱُلَّـمَكُتَفْيَكَف«٥٤
ْ

»؟َنوُكَيْنَأيِغَبْنَياَذَكٰهُهَّـنَأ:ُبُتُك
٢٤:٢٥،٤٤،٤٦لو٢٤ددعوخلا٥٣:٧شإ

بآلاُتلأساذإلمكتفيكيأ:لمكتفيكف
؟يبطيحملارطخلانمُتوجنوةدعاسملا

صشإو٢٢زم(هتوموهمالآبئبنتيتلايه:بتكلا
.)١٣:٧كزو٩:٢٦ادو٥٣

لمكتيكلةمواقمالبءادعألاىلإهسفنملسحيسملاف
تاوبنلاكلتو.ملاعللصالخلازهجيو،اهريغوتاوبنلاهذه
هللاعضينألدعلانمسيلو.هدصقوهللاةئيشمرهظت

لاقو.كلذبٍضاروهوالإرابلاعوسيىلعملاعلااياطخ
لكنأمهلدَّـكأهنأل،مهناميإلةيوقتوذيمالتللةيزعتكلذ

مليهف.هملعقباسيفُبآلااهبىضقةنزحملاثداوحلاكلت
.هذيمالترثعيالنأبجيو،ةتغبحيسملاىلععقت

يف«٥٥ لِتِ
ْ

لِلُعوُسَيَلاَقِةَعاَّـسلٱَك
ْ

َىلَعُهَّـنَأَك«:ِعوُمُج
ُتْنُكٍمْوَيَّـلُك!ِينوُذُخْأَتِلٍِّيصِعَوٍفوُيُسِبْمُتْجَرَخٍّصِل
لَعُأْمُكَعَمُسِلْجَأ

ِّـ
يفُم هلٱِ

َْ
»ِينوُكِسْمُتَْملَوِلَكْي

خويشلاولكيهلادنجةداقوةنهكلاءاسؤرليأ:عومجلل
.)٢٢:٥٢ول(هيلعنيلبقملا

لبهيلعمهضبقىلعحيسملاضرتعيمل:ٍصلىلعهنأك
رشىلعضبقُيامكهيلعاوضبقمهنأل،هتقووهتقيرطىلع
اوعقوتمهنأك)١٨:٤٠وي(سابارابىلعاوضبقامكوءايقشألا
.مالسللبحمئداهملعمكالةفينعةمواقممهمواقينأ
.توملاىلإهميلستراعدازركُذامكهيلعضبقلاقيرطو
نأل،ٍذئنيحهيلععقويذلاراعلالكسيلىتمهركذامو
.)٨:١٢وي(ًاضيأهوقثوأمدخلاوركسعلا

يفًارارمو،نامزلاكلذيفةيلاوتممايأةدعيأ:مويلك
.هتفيظوهتسراممءانثأ

ةوسقلانمًائيشرهظأالو،ًادحأيذؤأالًائداه:سلجا
.ينوكسمتنأىلإمكدادعتساومكلامعأاهيضتقتيتلا

نأمكلنوكيالىتحًاراهجيأ:لكيهلايفمِّـلَعُأ
َّـيلعاوضبقتنأىلإاهبنوجاتحتةيرسسئاسدبينومهتت

ملاذاملف.يتاملكيهَّـيلعمكاوعدةلعنألو،ًارس
!؟مكمامأملعُأانأوينوكسمت

كلذىلعاورسجتملمكنأىلعليلداذه:ينوكسمتملو
َّـيلعمكضبقبسانلامامأمكرربتمكلةَّـجحالهنأو،ةينالع
.)٢١:٤٦تم(

.»ِءاَيِبْنَألٱُبُتُكَلَّـمَكُتْيَكِلَناَكْدَقَفُهُّلُكاَذٰهاَّـمَأَو«٥٦
»اوُبَرَهَوْمُهُّلُكُذيِمَالَّـتلٱُهَكَرَتٍذِئَنيِح
١٨:٥ويو١٤:٥٠رمو٥٤ددعو٤:٢٠ارم

.يتومويمالآبتأبنأيتلابتكلايأ:ءايبنألابتك
هللاءاضقىضتقمبالإانوكيملمكملظواذوهيةنايخو
هبرهظأو)٥٤ع(هذيمالتلًالبقهلاقامانهمهلرركف.يلزألا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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مهفويسالومهيصعالومهيديأالهيلعمهرَّـدقيذلانأمهل
هللادصاقملًامامتإكلذناكو،هتدارإدرجملب،مهطبُرالو
.ءايبنألابتكيفةبوتكملا

دنجلاموجهنماوفاخمهنأل:ذيمالتلاُهكرتٍذئنيح
يذلاحيسملاىلعضبقلابمهلامآةبيخببسبو،ًاليلمهيلع
هنأنابأهمالكنألو.هسفنذاقنإلهتوقنمًائيشرهظيمل
هللاىضقامهباولعفيلهئادعأيديأىلإهسفنملسينأمزع
هنوكرتيالمهنأمهدعومهايسنأمهلامآةبيخومهفوخف.هب
ةرارمحيسملاسأكدازمهبرهنأكشالو.اوبرهف)٣٥ع(
،ٌدحأهعمنكيملبوعشلانمو،ُهدحوةرصعملاسادهنأل«
شإ(»دضاعهلنكيملذإَّـريحتونيعمهلنكيملورظنو

نأمهلأسءادعألاىلإهسفنملسنيححيسملاو)٦٣:٣،٥
ذيمالتلالكنأانهىتمركذو)١٨:٨وي(هذيمالتاوكرتي
امدنع)سرطبوانحويامهو(مهنمنينثانأرهاظلاو،اوبره
اعبتواعجر،مهيلعضبقيلذيمالتلاقحلدحأالنأايأر
.ديعبنمحيسملا

ِسيِئَراَفاَيَقَىلِإِهِباْوَضَمَعوُسَياوُكَسْمَأَنيِذَّـلٱَو«٥٧
لٱ
ْ

لٱَعَمَتْجٱُثْيَح،ِةَنَهَك
ْ

»ُخوُيُّشلٱَوُةَبَتَك
١٨:١٢،١٣،١٤ويوخلا٢٢:٥٤ولوخلا١٤:٥٣رم

ًاثالث:تارمتسماكحلاوةاضقلامامأحيسملامكوُح
مامأةدحاوو،سطاليبمامأنيتنثاو،دوهيلانمةاضقمادق
.تارمثالثئّرُبو.تارمعبرأهبئزهُتساو..سدوريه
مامأتناكهيلعترجةمكاحملوأو.نيترمهيلعمكُحو
دعبةنهكلاسيئربىَّـمسُييقبو،قباسلاةنهكلاسيئرنانح
همدقتلكلذلبقتناكامكةيربجلاهتطلستيقبو،ِهلزع
اهركذيملو،دوهشبلطُيملةمكاحملاهذهيفو.هئاكذطرفو
،افايقمامأةيناثلاةرملاو.)٢٣-١٨:١٣وي(انحويىوس
ةثلاثلاو.٦٤-١٤:٥٣سقرموددعلااذهيفىتماهركذو
هيفحيسملافوقوركذو،ةعمجلامويحابصسلجملامامأ
ىتمنأولو،)٧١-٢٢:٦٦ول(هدحواقولٍذئنيحىرجامو
:٢٧تم(ٍذئتقومكحلاوسلجملاعامتجاركذىلعرصتقا
ةيناثلاتناكو.ًايدادعتساًاصحفىلوألاةمكاحملاتناكو.)١
اهيفهيلعاومكحو،هريغنموهمفنمهيلعتاداهشلازاربإل
توملابمكحللةثلاثلاتناكو.ًايعرشنكيملكلذو،ًاليل
الو.سرطبهركنأتامكاحملاكلتءانثأيفو.ًاعرشهيلع
.اهدعبهركذوةمكاحملاركذلبقهراكنإركذنيبقرف
،اهدعبسقرموىتمهنسحتساو،اهلبقهركذاقولنسحتساف
.ةمكاحملاىلعهمالكءانثأيفهركذانحوينسحتساو

رصقلاكلذنأرهاظلاو.افايقرصقىلإيأ:افايقىلإ
ةعساوةحاسىلعلمتشي،ةنهكلاسيئرلًادعمًاعساوناك
نانحنملكلناكهنأحجرألاو.فرُغلاوعداخملااهبطيحت
وأ(ناويإكانهناكو.رصقلاكلذيفًاصاخًاعضومافايقو
)١٤:٦٦رم(ةحاسلاضرأنعهضرأعفترت)ريبكتيب
فقوأو.ًانايحأنيعبسلاسلجمءاضعأهيفسلجيناك
مامأفقوهنأل،ةيناثهيلعىوعدلاعمسيلافايقمامأحيسملا

ءيجمءانثأيفكلذناكو.)٢٣-١٨:١٩وي(نانحهيمح
فصندعبةيناثلاةعاسلاوحنيفسلجملاىلإءاضعألا
النأةيرسلاةيليللاةمكاحملابدصُقو.نظُيامىلع،ليللا
نمهصيلختلواحتفعوسيبحتيتلاريهامجلااهبفرعت
.هصالخالهكالهنوديري)ءاسؤرلايأ(مهامنيب،مهيديأ

ةسائرىلوت)٣عحرشرظنا(نانحكيقودصافايقو
لبقلاقيذلاوهو،م٣٧-٢٧ةنسنم،نينسرشعةنهكلا
.)١١:٥٠وي(حيسملاتومينأريخ:كلذ

سلجملاعامتجا،مهعامتجاناك:خويشلاوةبتكلا
بسُحيالناكو.ًةتغب،نيعبسلاسلجمىَّـمسييذلاريبكلا
نيرشعوةثالثنيعمتجملاددعنكيملامًايعرشعامتجالا
كلذيفاومكحامهممهنأمهنيناوقنمناكو.قوفامف
لمتُحيو.ًاراهنرركيملامًايعرشدعُيالهنإفًاليلسلجملا
يتلاةقرفلاعوجرنوعقوتياوناكو،ًاقباساوعمتجامهنأ
امدعبمهاعدافايقنأحجرملاو.حيسملاىلعضبقللتبهذ
.حيسملاىلعضبُقهنأفرع

طُباَّـمَأَو«٥٨
ْ

لٱِسيِئَرِراَدَىلِإٍديِعَبْنِمُهَعِبَتَفُسُر
ْ

،ِةَنَهَك
خلٱَْنيَبَسَلَجَوٍلِخاَدَىلِإَلَخَدَف

ْ
»َةَياَهِّـنلٱَرُظْنَيِلِماَّـُد

١٨:١٥وي

ةيصخشلاهتبحم)١(:نيرمألكلذو:هعبتفسرطبامأ
.ثدحيامةدهاشميفهتبغر)٢(و،حيسملل

مرضأثيحرادلاةحاسىلإيأ:ةنهكلاسيئررادىلإ
رخآذيملتسرطبقبسو)٢٢:٥٥ول(ءالطصاللًارانمدخلا
.)١٨:١٥،١٦وي(سرطبلخدأو،انحويوه

انهامكتقولاضعبسلج:مادخلانيبسلجو
)١٨:١٨وي(انحويركذامكيلطصيرخآًاتقوفقوو
.هيلإتفتليالوهفرعيدحأالنأنظهنأرهاظلاو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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يفسرطبةبغرنأىلعاذهلدي:ةياهنلارظنيل
.هئيجمببستناككلانهيرجيامةدهاشم

لٱُءاَسَؤُرَناَكَو«٥٩
ْ

ملٱَوُخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك
طَيُهُّلُكُعَمْجَْ

ْ
َنوُبُل

»ُهوُلُتْقَيْيَكِلَعوُسَيَىلَعٍروُزَةَداَهَش

.ءاضعألانمسلجملارضحنملكيأ:هلكعمجملاو
ءاضعأنمامهو(سوميدوقينويمارلافسوينأحجرألاو
:١٩و٧:٥٠،٥١ويو٢٣:٥١ول(نيبئاغاناك)سلجملاكلذ

٣٩(.

َْمل،َنُوريِثَكٍروُزُدوُهُشَءاَجُهَّـنَأَعَمَو.اوُِدَجيْمَلَف«٦٠
»ٍروُزاَدِهاَشَمَّـدَقَتًاريِخَأْنِكٰلَو.اوُِدَجي
:١٩ثتو٦:١٣عأو١٤:٥٥،٥٦رمو٣٥:١١و٢٧:١٢زم
١٥.

اهيلعاونبينأنوعيطتسيةداهشاودجيمليأ:اودجيملف
قفتتملو،ًاروزهيلعاودهشنيريثكنأل«هلتقبمكحلا
.)١٤:٥٦،٥٩رم(»مهتداهش

.ًاثبعتارواحملادعبيأ:ًاريخأنكلو

ددع(ًاعرشةداهشلاهبموقتٍددعلقأاذه:ٍروزادهاش
.)١٩:١٥و١٧:٩ثتو٣٥:٣٠

يفَو،ِهللاٱَلَكْيَهَضُقْنَأْنَأُرِدْقَأِّـينِإَلاَقاَذٰه«:َالاَقَو«٦١ ِ
»ِهيِنْبَأٍماَّـيَأِةَثَالَث

٢:١٩ويو٢٧:٤٠تم

كلذلبقنيتنسنعديزيامذنمدوهيللحيسملالاق
ناكفوهامأو..هميقأمايأةثالثيفولكيهلااذهاوضقنا«
انههيلعاودهشو)٢:١٩،٢١وي(»هدسجلكيهنعلوقي
لوقومهتداهشنيبو.يقيقحلالكيهلانعكلذلاقهنأب
اذإمايأةثالثيفهميقيهنإلاقهنأل،ميظعقرفحيسملا
امو.هضقنأنأردقأانأ:لاقهنأاودهشمهو.مههوضقن
.ةقيقحميلشروألكيهىلعهولاقًازاجمهدسجىلعهلاق
اوفلتخادوهشلانألًائيشمهعفنتملةبذاكلاةداهشلاهذهو
اومكحللكيهلابرخينأبمهدَّـدههنأهيلعاوتبثأولو.اهيف
مهلكسلجملاءاضعأنأىلع.)٦:١٣عأ(فيدجتلابهيلع

ليلدو،ةفرعملالكلكيهلابحيسملادارأامنوملعياوناك
لاقلضملاكلذنأانركذت«سطاليبلسلجملالوقكلذ
.)٢٧:٦٣تم(»موقأمايأةثالثدعبينإ:يحوهو

لٱُسيِئَرَماَقَف«٦٢
ْ

اَذاَم؟ٍءَْيشِبُبيُِجتاَمَأ«:ُهَلَلاَقَوِةَنَهَك
»؟َكْيَلَعِناَذٰهِهِبُدَهْشَي

خلا١٤:٦رم

ةلعدجينأنعهزجعةجيتنانهةنهكلاسيئرلاؤس
يكتشينأىلعحيسملالمحينألواحف،هدضىوكشلل
تبثتملاذإهسفنىلعيكتشينأٍناسنإلَمحو.هسفنىلع
له:لاؤسلاىنعمو.لدعلانيناوقيفانيهيلعىوعدلا
لكيهلاضقنةهجنمكيلعنيدهاشلانيذهةداهش
لاحلاكلتلثميفسلجملاسيئرمايقو؟ةبذاكمأةقداص
نأنعزجعهنألٌّدتحمهنأىلعليلدهيلعىعَّـدملابطاخيل

.حيسملاىلعةلعدجي

لٱُسيِئَرُهَلَأَسَف.ًاتِكاَسَناَكَفُعوُسَياَّـمَأَو«٦٣
ْ

:ِةَنَهَك
حلٱِهللاٱِبَكُفِلْحَتْسَأ«

ْ
ملٱَتْنَأْلَه:اَنَلَلوُقَتْنَأِّـَي

ُنْبٱ؟ُحيِسَْ
»ِهللاٱ
،١٤:٢٤مص١و٥:١الو٢٧:١٢،١٤تمو٥٣:٧شإ

٢٦.

عقوتيًاتكاسيقبًاضيأسلجملالعلو:ًاتكاسناكف
ةوبنلًامامتإحيسملاتوكسناكو.عوسينمباوجلا
.)٢:٢٣طب١(سرطبةداهشلًاقفوو)٥٣:٧شإ(ءايعشإ
مهعفديالهمالكنأو،هلتقررقسلجملانأهملعلتكسو
ضقننعهمالكنمهدصقامرسفولو.ةمحروألدعىلإ
.هميلعتالوهريسفتاولبقاملكيهلا

يفيداعلامَسقلاوهاذه:يحلاهللاابكفلحتسأ
:هانعمو)٧:١٩شيو٥:١٩،٢١دع(ةيدوهيلاةعيرشلا
يففقاوكنأك،هلكقحلابدهشتنأهللاابفلحتنأكلأسأ

.يحلاهلإلاةرضح

ةداهشبلاؤسلااذهلةقالعال:حيسملاتنأله
ةنادإلامكحنكيملف.يقيقحلاعفادلاهنمرهظف،نيدهاشلا
نيبةنتفلاجيهيهنأالو،لكيهلانعحيسملامالكببسب
لب)٢٣:٢ول(سطاليبمامأهيلعاودهشامكسانلا
.رظتنملاحيسملاهنأىعَّـداريقفناسنإوهوهنألهنونيدي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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وهانهدحاولالاؤسلانأاقولةراشبنمرهظي:هللانبا
نباتنأله«و»؟حيسملاتنأله«يأ،نيلاؤسعومجم
نيلاؤسلانيذهينومضمنيبدهعلاءايبنأقِّـرفيملو.»؟هللا
٤٥:٦،٧و٢:٧زم(هللانباوهحيسملانأاودقتعامهنأل
حيسملامايأيفدوهيلاامأو.)٥:٢يمو٩:٦و٧:١٤شإو
.رصتنمحتافوكلمويبنحيسملانأاودقتعامهنأحجرملاف
ىلعهبنوكتشياماودجينأوههلكلاؤسلاكلذببسو
،ةباجإلاىلإًارطضمعوسينكيملو.فيدجتنمحيسملا
هنأهتوكسنماوجتنتسيالئللب،مهنمصَّـلختيلالملكتف
نأهعسويفناكو.هللانباحيسملاهنأهاوعدنععجر
نباحيسملاهنإهلوقركنينأبامإفدجهنأمهاوعدنموجني
ملمهنكل.هتحصنهربيوهبفرتعينأامإو،لاحماذهو،هللا
.ناهربلاةماقإبهلاوحمسي

لُقَتْنَأ«:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٦٤
ْ

َنِم:ْمُكَلُلوُقَأًاضْيَأَو!َت
لٱِنيِمَيْنَعًاسِلاَجِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُتَنآلٱ

ْ
َىلَعًايِتآَو،ِةَّـوُق

»ِءاَمَّـسلٱِباَحَس
:١٦تمو٧:١٣ادو٧:٥٥عأو١١٠:١زمو١٣:٣١وي

:٤ست١و١٤:١٠ورو١:٥١ويو٢١:٢٧ولو٢٤:٣٠و٢٧
.١:٧ؤرو١٦

وههنإانهعوسيلاقف.»معن«كلوقكاذه:تلقتنأ
لدياممهللقيملو.سلجملامهفاذكو،هللاهنإوحيسملا
نأانيلعبجيهنأكلذنمانلو.مهفلااوأطخأمهنأىلع
ىلعحيسملاباوجو.قحلاراكنإانتوكسنممهُفاذإملكتن
تناكاذإزوجيةمكاحملايفمَسَقلانأتبثيفلحلابلط
.نأشتاذوةيقيقحىوعدلا

مالكلابنآلاهيعدأيذلايأ:نورصبتنآلانم
ٌةمالعانهحيسملاهمدقيذلاف.نايعلابهتحصنوفشتكتس
.ةنونيدلابٌءابنإومهلٌراذنإو،هاوعدةحصىلع

ناكمكلذو،هللانيمينعيأ:ةوقلانيمينعًاسلاج
،٧:١٣ادو١١٠:١زم(ةحارلاوءاضقلاوراقولاوفرشلا

١٤(.

دواداهبأبنأيتلاتاوبنلاهسفنىلإعوسيبسناذهبو
قرفلاىلإناسنإلانباهنإهلوقبراشأامبرو.حيسملابلاينادو
بنذمكًاقثوممكاحيفقاووهوهعضاوتلاحنيبميظعلا
موكحملاريصينيحهعافترالاحو،ًاناهمتومينأًابيرق
.مهيلعًاموكحمنومكاحلاوًامكاحهيلع

.٢٤:٣٠تميفامكاذه:ءامسلاباحسىلعًايتآو
رم(ىبأفءامسلانمةيآمهيرُينأاوبلطدقءاسؤرلاناك
يناثلاهئيجميهوةيآلاكلتبمهدعونآلاهنكلو)٨:٤١
مدهيليحورلاهئيجمىلإًاضيأراشأهلعلو.ملاعلانيديل
لاؤسو.ميظعلانيدلامويهئيجمىلإٌزمروهو،مهتنيدم
نباهنوكو،حيسملاوهعوسينوك:نيرمأنعةنهكلاسيئر
هنإهلوقببولطملاىلعدازو،باجيإلابعوسيهباجأف.هللا
.ملاعلانايد

لٱُسيِئَرَقَّـزَمَف«٦٥
ْ

!َفَّـدَجْدَق«:ًالِئاَقُهَباَيِثٍذِئَنيِحِةَنَهَك
َجتْمُتْعِمَسْدَقاَه؟ٍدوُهُشَىلِإُدْعَباَنُتَجاَحاَم

ْ
»!ُهَفيِد

١٩:١و١٨:٣٧لم٢

دنعنزحللةفولأملاةمالعلايههذه:هبايث..قَّـزمف
اهبرهظُينأةنهكلاسيئردصقو.)١٨:٣٧لم٢(دوهيلا
ناكو.هترضحيففيدجتلاةعاظفنمهرارعشقاوهفسأ
.هيلعوهمكحامكعوسيىلعمكحيلسلجمللًءارغإاذه
عامسبحرفهنألًءايرتالاعفنالانمهرهظأاملكناكو
بجومبهنأىلع.هيلعمكحيلهبعَّـرذتيسيذلاعوسيرارقإ

:١٠ال(هبايثقزمينأةنهكلاسيئرلزوجيالىسومةعيرش
صتخيهبايثقيزمتنعةعيرشلايهنهلعلو.)٢١:١٠و٦
.ماعلانزحلايفال،هتلئاعبصاخلاهنزحب

ؤطاوتىلعلديامممكحلااذهةعرسنمبجعتن
مهمامأمهتملااهلوقيةملكدرجماورظتنانيذلا،نيعمتجملا
.فاصنإلاالوةلادعلافرعتاليتلاءاغوغلاكهيلعاومكحيل

تافصلاهفَّـلحنأدعبهسفنلىعَّـداهنأل:فَّـدجدق
ىواسهباوجبحيسملانأَّـكشالو.هدحوهللاابةصتخملا
،ًافيدجتهباوجناكلناسنإدرجمناكولف.بآلابهسفن
نكيملهنكلو.)٣٣-١٠:٣١وي(ًالدعهيلعءاضقلاناكلو
ىلعناكف.فدجيملوهف،قحلاريغبملكتيملو،ناسنإدرجم
،المأيهٌقحأاوملعيلهاوعديفاورظنينأسلجملاءاضعأ
،ةعطاقلانيهاربلانمهاوعدتبثيامعمهناهذأاوفرصمهنكل
.عداخهنأليلدىندأنودباوضرتفاو

ملٱُبِجْوَتْسُمُهَّـنِإ«:اوُباَجَأَف»؟َنْوَرَتاَذاَم«٦٦
»ِتْوَْ

١٩:٧ويو٢٤:١٦ال

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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.ًاسيئرهرابتعابسلجملامكحاذهببلط:نورتاذام

رم(كلذب»هيلعاومكحعيمجلا«:توملابجوتسمهنإ
يتلامكحلاةروص»توملابجوتسمهنإ«مهلوقو)١٤:٦٤
امدنعلتقلابهيلعىعَّـدملاىلعمهمكحيفدوهيلااهداتعا
مهوعنمنامورلانكلو.كلذءارجإىلعناطلسلامهلناك
.مكحلاةروصالإمهلَقبيملف)١٨:٣١وي(هنع

ةعيرشيفليقامىلعءانبركُذامبحيسملاىلعاومكحو
:١٨ثتو١٦-١٤:١٠ال(فِّـدجملامجربترمأيتلاىسوم
مجربسانلااورمأينأسلجملاءاضعألنكميناكو.)٢٠
سونافتساباولعفاذكهف،نامورلاماكحلانممغرلابعوسي
اونذأتسينأمهنكميناكامك،لوألايحيسملاديهشلا
نأنمًافوخاذهاولعفيملمهنكلو.كلذيفسطاليب
ىلعنولمعيوعوسينعنوعفاديبعشلانمنيريثك
نأبمهمكحذِّـفنينأسطاليباولأسينأاونسحتساف،هذاقنإ
ةثداحلاهذهلثميفنامورلادنعلتقلاناكو.هلتقي
ءاضعأناكو.ةمحرنودعوسيبلصةلعاذهو،بلصلاب
نأاورطضامهنكل.ًايئاهنمهمكحنوربتعيسلجملاكلذ
عنممهدوملتنأل،ًايعرشمكحلااذهاولعجيلًاضيأاوعمتجي
اورركورجفلاعولطدعبًةيناثاوعمتجاف.ًاليلةمكاحملا

ةياهنهذهو.)٢٢:٧ولو٢٧:١تم(هيلعمكحلابلط
.دوهيلاةاضقمامأةيناثعوسيىلعىوعدلاعامتسا

باتكبجومبًايعرشنكيملهيلعهباومكحامو
زُجيملدوملتلانأل)دوهيلابتكسدقأنموهو(دوملتلا
نأنكميةيئانجىوعدنعًاليلصحفينأسلجملل

ىلعمكُحينأعنمو.توملابهيلعتبثتنمىلعمكحي
عنمو.هيفمكاُحييذلامويلاسفنيفتوملابهيلعىعَّـدملا
ناكاذإف.هسفنىلعهتداهشدرجمبكلذبهيلعمكُحينأ
بجوتسمهنأبةايحلابهاورابلاكلذىلعاومكحسانلا
وأ؟ًاملظهديبعدحأىلعاومكحاذإبيرغلهف،توملا

؟رمَّـذتينأدبعلاكلذلقحي

يفاوُقَصَبٍذِئَنيِح«٦٧ »ُهوُمَطَلَنوُرَخآَو،ُهوُمَكَلَوِهِهْجَوِ
.١٩:٣ويو٢:٦٣ولو٢٧:٣٠تمو٥٣:٣و٥:٦شغ

،ةناهإلاةياغ،لازيالو،قصبلاناك:اوقصبٍذئنيح
:٥٠شإو٣٠:١٠يأو١٢:١٤دع(ديدشلاهركلاةمالعو
ةاسقلاةطرشلالاجرريغمهاوقصبنيذلاناكو.)٦
:٢٢ولو١٤:٦٥رم(ةنهكللسيئرمَدخولكيهلاسارحو

عوسياوذخأمهءاقفروركسعلاكئلوأنأحجرألاو.)٦٣
نمحيسملانكمتكلذدنعامبرو.رادلاىلإةمكحملانم
:٢٢ول(ماسقألاوتانعللابهمالكعمسوسرطبةدهاشم
.ًارمًءاكبسرطبتكبأكلتهترظنو.هيلإتفتلاو)٦١
ىلإتوملابهيلعموكحملااوملسينأٍذئمويمهتاداعنمناكو
ءاضعأنأرهاظلاف.اوءاشامكهباوأزهيوهونيهيلركسعلا
اوبهذوسانلانمتائفلاكئلوأىلإعوسياوملسسلجملا
تقونأحجرألاو.حابصلاىلإاهيفاوقبومهتويبىلإ
نوكيف،ليللافصندعبةثلاثلاةعاسلاوحنناكمهفارصنا
ثالثوحنمهبيذعتوةاسقلاكئلوأةناهإلمتحادقحيسملا

.تاعاس

مهضغباورهظيلفكلاعمجبهوبرضيأ:هومكل
.فيدجتلانمهيلإاوبسنامممهظيغومهتناهإو

ىرخأةقيرطهذهوديلاةحاربهوبرضيأ:هومطل
هذهلكبءايعشإأبنأدقو.قبسامراهظإوهبيذعتل
:٥٣و٥٠:٦شإ(اهعوقولبقةنسةئمعبسذنمتاناهإلا
٣،٧(.

ملٱاَُّهيَأاَنَلْأَّـبَنَت«:َنيِلِئاَق«٦٨
»؟َكَبََرضْنَم،ُحيِسَْ

٢٢:٦٤ولو١٤:٦٥رم

خلإأبنتهلاولاقوهومكلوههجواوطغمهنإسقرملاق
يبنلانأليبنهنأهئاعِّـدابًاءزهكلذاولعفو.)١٤:٦٥رم(
حيسملانألو.ىطغمههجوناكنإوهبراضفرعينأردقي

الهنأىلعًاليلدكلذاوذختاءيشبمهبجيملوكلذىلعربص
نأفيك!هافسأاوف.عداخهنأوهبرضنمملعينأعيطتسي
اتملكتوحايرلاوراحبلااتنَّـكسوحاورألااتمكبأنيتللانيديلا
وحنءايقشألاكئلوأةواسقلًةضرعاتراصةايحلاةملكب
!تاعاسثالث

نأقيلياموحيسملاهيلإراصامنيبقرفلامظعأامف
،هيلعًاوكشمنايدلاو،ًاقثومراصانهذقنملانإف.هيفنوكي
،بنذلابهيلعًاموكحمرابلاسودقلاو،ًاناهمدجملاسيئرو
ًامَّـلسمةايحلاوةمايقلاوهيذلاو،ًافدجمًابوسحمهللانباو
ةنهكلاسيئرنمًانيدميلزألاةنهكلاسيئرو،توملل
.يتقولا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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طُباَّـمَأ«٦٩
ْ

يفًاجِراَخًاسِلاَجَناَكَفُسُر ْتَءاَجَف،ِراَّـدلٱِ
جلٱَعوُسَيَعَمَتْنُكَتْنَأَو«:ًةَلِئاَقٌةَيِراَجِهْيَلِإ

ْ
»ِّـِيليَِل

١٨:١٦،١٧،٢٥ويو٢٢:٥٥ولو١٤:٦٦رم

سيئررادسرطبلوخدركذ:ًاسلاجناكفسرطبامأ
رادلاةحاسيفًاراناومرضأتيبلامَدخنإو٥٨عيفةنهكلا
،ليلناكهنألًالوبقمٍذئنيحناكءالطصالاو.اولطصيل
سرطبلخدف،يناربعلاناسينرهشلاناكو،ةيلاعميلشروأو
ذيمالتىلعرطخلانمهنأاذهنمملعتنو.يلطصيلمهنيب
.اهسفنبةزئاجبابسألولو،هءادعأاوطلاخينأحيسملا

ةباوبلايهوةنهكلاسيئررصقءامإىدحإيأ:ةيراج
)١٨:١٧ويو١٤:٦٦رم(

)١٨:١٦(عوسيذيملتانحوينأفرعأانأيأ:تنأو
لبقسرطبتلأسةيراجلاهذهو.كلذكتنأكنأدبالو
اذهذيمالتنمًاضيأتنأتسلأ«ةلئاقهدعبوأاذه
.)١٨:١٧وي(»؟ناسنإلا

جلٱَماَّـدُقَرَكْنَأَف«٧٠
ْ

»َنيِلوُقَتاَميِرْدَأُتْسَل«:ًالِئاَقِعيَِم

امك،هفوخوهؤايحُهتلعتناكولوألاهراكنإاذه:ركنأف
لكًافيعضحيسملاىريوهوفُعضحيسملابهناميإنأ
يرارقإ:هسفنيفلاقهلعلو.هيلعضبقلادنعفعضلا
.هديفيالوينرضيحيسملاب

مظعأهبرهظألهاجتاذه:نيلوقتاميردأتسل
ىلعدازو،عوسيذيمالتنمهنأهايإاهماهتانمبارغتسالا
ايهفرعأُتسل«هلوقو.)١٨:١٧وي(»انأتسل«هلوقاذه
.)٢٣:٥٧ول(»ةأرما

َنيِذَّـلِلْتَلاَقَف،ىَرْخُأُهْتَأَرِزيِلْهِّـدلٱَىلِإَجَرَخْذِإَّـمُث«٧١
»ِّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَيَعَمَناَكاَذٰهَو«:َكاَنُه

ىلإبهذورانلاَءوضسرطبلزتعا:زيلهدلاىلإجرخو
ىلعفاخهنإف،مهتلئسأومهتافتلابنجتيلزيلهدلاةملظ
.ًافوخهديزيوهبنؤيناكهريمضنأَّـكشالو.هتايح

رم(ةرملوأكيدلاحاصكلذءانثأيفهنإسقرملاق
حايصب«مهدنعفورعملاعيزهلاكلذنكيملو)١٤:٦٨

ناكلوألاسرطبراكنإو،رجفلابرقناككلذنأل»كيدلا
.ليلقبهدعبوأليللافصنوحنعوسيةمكاحمءدبيف

نأسقرملوقنمرهظي:خلإ..تلاقفىرخأهتأر
نمسرطبنأاهنظبةيناثلاةيراجلاتربخأىلوألاةيراجلا
ةيراجلانإو)١٤:٦٩رم(»مهنماذهنإ«اهلوقبحيسملاذيمالت
انحويواقوللاقاممرهظيو.نيرخآمامأكلذتلاقةيناثلا
:١٨ويو٢٢:٥٨ول(ماهفتسالاوربخلاباهوقدصنيرخآنأ

٢٥(.

»َلُجَّـرلٱُفِرْعَأُتْسَلِّـينِإ«ٍ:مَسَقِبًاضْيَأَرَكْنَأَف«٧٢

.يناثلاهراكنإاذه:ًاضيأركنأف

ةبيرللًاعفدولاقامقدصلًاتابثإكلذىتأٍ:مسقب
ناكسرطبطوقسنأكلذنمىرنف.هنعةهبشلاو
ةيطخنعحيسملاهلاقاميسندقو،هئدبذنمًاعراستم
.هبذكىلعمثإلاكلذدازو)٥:٣٤تم(فلحلا

امامأو،ةيراجللهلوقاذه:لجرلافرعأتسلينإ
تسل«هلوقفمهلاؤسباهوقَّـدصيذلانيرخآلاهببطاخ
.)١٨:٢٥وي(»انأ

لٱَءاَجٍليِلَقَدْعَبَو«٧٣
ْ

طُبِلاوُلاَقَوُماَيِق
ْ

َتْنَأًاّقَح«:َسُر
»َكُرِهْظُتَكَتَغُلَّـنِإَف،ْمُهْنِمًاضْيَأ
٢٢:٥٩ولو١٢:٦ضق

كلتيفو.)٢٢:٥٩ول(ةعاسوحندعبيأ:ليلقدعبو
:١٨وي(رانلاىلإزيلهدلانمعجردقسرطبناكةدملا

٢٥(.

سخلمبيسنمايقلاكئلوأنيبناك:اولاقومايقلا
.)١٨:٢٦وي(هنذأسرطبعطقيذلا

هنأىلعلدتهتجهلنأكلذباودارأ:كرهظتكتغل
نأةيدوهيلالهأنعليلجلالهأزيميامةلمجنمو.يليلج
ىضقحيسملاو.ءاثلاونيسلاقطنيفنوقرفياوناكنييليلجلا
رثكأناكو.ًايليلجيِّـمُسكلذلفليلجلايفتقولارثكأ
ليلجلاىلإهذيمالتلكاوبسنف،كانهنمنيلوألاهذيمالت
.)٢:٧عأو٢٢:٥٩ولو١٤:٧٠رم(
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لَيٍذِئَنيِحَأَدَتْبٱَف«٧٤
ْ

»!َلُجَّـرلٱُفِرْعَأَالِّـينِإ«:ُفِلَْحيَوُنَع
لِلَو
ْ

»ُكيِّـدلٱَحاَصِتْقَو

.ًابذاكناكنإهبقاعينأهللالأسييأ:فلحيونعلي
.ماسقأنمهقبساممَّـدشأناكانهمسقلالعلو

يفرهظيملو.ثلاثلاهراكنإاذه:لجرلافرعأالينإ
رهظيملو،سرطباومهتاصاخشأةثالثناكنإةثداحلاهذه
نيذلانأحجرألالب،طقفةبوجأةثالثبمهتلاعفدهنأ
ةيلاوتمةفلتخملاوقأبراكنإلارركهنأو،نوريثكاهيفاوكرتشا

رمألاو.ةعبرألانييليجنإلاءابنأعونتليلدبريصقتقويف
ركنأهنأو،ةزيمتمتارمثالثمهتُأسرطبنإيرهوجلا
نمةرملكيفهنأحجرألاو.كلذكتارمثالثحيسملا
،ةعونتموةريثكنيرضاحلانمتاماهتالاتناكثالثلاهذه
ركذواهضعبنيريشبلاضعبركذف.كلذكهتاراكنإتناكو
النأنظلانعدعبيهنأكلذيوقياممو.رخآًاضعبضعبلا
ةمكاحملااهيفترجيتلاثالثلاتاعاسلاةدميفنوكي
.ةبوجأةثالثوةلئسأةثالثىوسحيسملاءادعأنيبسرطبو
امكةثالثتناكباوجلاولاؤسلاتارمددعنأةصالخلاو
.ةددعتمتناكاهنمٍلكيفةبوجألاوةلئسألانكلو،ركُذ

داتعملاكيدلاحايصىلإكلذبىتمراشأ:كيدلاحاص
حايص«ثلاثلاعيزهلايمُسكلذلو،تقولاكلذلثميف
:١٣رم(ليللافصتنمدعبةثلاثلاةعاسلاهلوأو»كيدلا

نكلو،حايصلاكلذتارمددعىلإىتمتفتليملو)٣٥
.)١٤:٧٢رم(يناثلاحايصلاوهحايصلااذهنأركذسقرم
.هبرثأتيملولوألاحايصلاىلإهبتنيملسرطبنأرهاظلاف

طُبَرَّـكَذَتَف«٧٥
ْ

َلْبَقَكَّـنِإ«:ُهَلَلاَقيِذَّـلٱَعوُسَيَمَالَكُسُر
ٍجِراَخَىلِإَجَرَخَف.»ٍتاَّـرَمَثَالَثِينُرِكْنُتُكيِّـدلٱَحيِصَيْنَأ
»ًاّرُمًءاَكُبىَكَبَو
.١٣:٣٨ويو٢٢:٦١،٦٢ولو١٤:٣٠رمو٣٤ع

نكلوهسفنيفديهزٌرمأكيدلاحاص:سرطبركذتف
هنإ«اقوللاقو.سرطبريمضهيبنتلةطساوهلعجحورلا
:٢٢ول(»سرطبىلإرظنوحيسملاتفتلاكيدلاحاصامدنع
ميلستوةمكاحملاةياهندنعناككلذنأحجرألاو.)٦١
دصقو.ههجواوطغنألبقهباوأزهيلةطرشلاىلإعوسي
:رومأةعبرأٍذئنيحسرطبىلإهرظنبحيسملا

هلسرطبدعوو،هركنيسهنأهلهئابنإبهركذينأ.١
.تابثلاب

.هركنأهئابحأدحأنأىلعهنزحراهظإ.٢
.هريمضهيبنتلسرطبتيكبت.٣
كلتيفنكيملو.هلهتبحموسرطبىلعهتقفشراهظإ.٤

رظنعمكيدلاحايصريثأتو.بضغلانمٌءيشةرظنلا
ع(حيسملانيبوهنيبقباسلاراوحلابسرطبرَّـكذعوسي

.ةبوتلاىلإهداقوهمثإةعاظفبهعنقأو)٣٥-٣٣

نمًابرههجورخنكيمل:خلا..جراخىلإجرخ
ىكبو.دارفنالاهيلإبَّـبحيذلاهنزحطرفللب،رطخلا

،ةمعنلابهرفكوهفوخوهفعضنمناكامىلعهفسأوهلجخل
.هتابثوهتعاجشبهراختفادعبماسقأبحيسملاركنأهنأبهمثإو
ناكنأدعبهبكتراهنألًادجًاميظعناكهمثإنأقحلاو
دهاشوهميلاعتاهءانثأعمس،نينسثالثحيسمللًاذيملت
،مهريغىلعنيزِّـيمتملاةثالثلانمًادحاوناكو،هتازجعم
اذهنمهلهريذحتعمسو،تاعاسعضبذنمهعمىشعتو
تناكو.»كركنأالكعمُّتمولو«ًالئاقهدعوو،مثإلا
ىدتعاالوهددهيملًادحأنألةليلقراكنإلااذهيعاود
ذيمالتنمهنأفورعمانحويو،كانهانحويدهاشو.هيلع
نكيملسرطبفسأنأريغ..ٌءيشهبصيملو،حيسملا
فسأو،سأيلافسأناكاذوهيفسأنأل،اذوهيفسأك
هدارفناكلذىلعليلدلاو.ةيقيقحلاةبوتلافسأسرطب
زم(دوادةبوتكهتبوتتناكف.هريثأتماودوهمدنةدشو
الوطقسيلوألانأيحيسملاويئارملانيبقرفلاف.)٥١
ةايحلاددجتمًاعضاوتمًابئاتموقيوطقسيرخآلاو،موقي
ىلإهربخنمانلامرخآانهسرطبنعليقامو.ةيحورلا

.ربقلاىلإانحويعمبهذنيحدحألامويحابص

:دئاوفسمخةثداحلاهذهيفو

لوسرلاسرطبف.حالصلالمعيفناسنإلافعض.١
حيسملانأفرتعملوأناكيذلاو،طقسحيسملاقيفر
يذلاو.لجرلافرعيهنأٍركنملوأراصهللانبا

ةبصقهنأةبرجتلاتقويفرهظةرخصلابيمُس
ىلعلكتينأعيطتسيسانلانمنمف.ةضوضرم
ناسنإلانالفكيالروذنلاةرثكومزعلادشأنإ؟هسفن
.ةبرجتلاةعاسطوقسلانم

نمهنأنلعُيملوحيسملاءادعأنيبيحيسملالخداذإ.٢
.هئادعأنمربتعُينأليلقدعبهيلعىشُخيهباحصأ

ةيناثلاو،ةيناثىلإدوقتمثإلاليبسيفةدحاوةوطخ.٣
.سرطبرمأنمناكامك،ًارجملهو،ةثلاثىلإدوقت

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوسداسلاحاحصألا
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نمرهظامكهتاذىلعلاكتالاتناكىلوألاهتوطخف
ةيناثلاو.»ًادبأكشاالانأفعيمجلاكيفكشنإ«هلوق
يلصيورهسينأهرمأحيسملانإف،يحورلالسكلا
ةعبارلاو.ًافوخبرهوحيسملاكرتهنأةثلاثلاو.مانف
هذهو.كلذلٌدحأهرطضينأنودرارشألاهترشاعم
ثالثحيسملاراكنإيهو،ةسماخلاىلإهتداقةوطخلا
.فلحلاونعللابتارم

.اهقمعوةبوتلاقدصةيقيقحلاةبوتلادعبكولسلارهظُي.٤
،هببسالةرفغملالاونليرورضلاطرشلاوهكولسلاو
.هتعافشوعوسيمدوههببسنأل

نمهريغكةيطخلايفطوقسللةضرعيقيقحلايحيسملا.٥
هنإملعيامباكترابًادمعئطخيالهنكل،سانلا

ىلإداعوباتكلذنمءيشيفطقسىتمو.ةيطخ
.مثإلاةمواقم

نورشعلاوعباسلاحاحصألا

لٱِءاَسَؤُرُعيَِمجَرَواَشَتُحاَبَّـصلٱَناَكاَّـَملَو«١
ْ

ُخوُيُشَوِةَنَهَك
»ُهوُلُتْقَيىَّـتَحَعوُسَيَىلَعِبْعَّـشلٱ

١٨:٢٨ويو٢٣:١و٢٢:٦٦رمو٢:٢زم

يفاقوللاق.ةعمجلامويحابصيأ:حابصلاناكاملو
تقوادارأامهنأحجرألاو)٢٢:٦٦ول(»راهنلاناكاملو«كلذ

.سمشلاقورش

هلاقامممهفن:بعشلاخويشوةنهكلاءاسؤرعيمج
سلجمعامتجاناكعامتجالااذهنأاقولوسقرم
ولو١٥:١رم(ًاليلناكيذلاعامتجالاريغوهو،نيعبسلا

اننأل،سلجملاءاضعأرثكأ»عيمج«هلوقنممهفنو)٢٢:٦٦
يفمهدصاقمىلعنيرخآلااوقفاويملءاضعألاضعبنأملعن
عامتجالااذهنأحجرألاو.)٢٣:٥٠،٥١ول(حيسملارمأ
.ينوناقلاعامتجالاناكمهنأل،لكيهلاةقورأدحأيفناك
ىلإ)ةنهكلاسيئررادنميأ(هودعصأمهنإاقوللاقو
.مهعمجم

اذهمامأحيسملافوقوىتمركذيمل:هولتقيىتح
كلذركذاقولنكلو،ةمكاحملايفىرجاموعمجملا
حيسملااهفقوةثلاثةفقوهذهو.)٧١-٢٢:٦٦ول(ليصفتلاب
مامأةيناثلاو،نانحمامأتناكىلوألافدوهيلاءاسؤرمامأ

عامتجالااذهيفمهلتناكو.انهتركُذيتلاةثلاثلاو،افايق
:ناتياغ

دوملتلانأل،ًايعرشًاليلهباومكحاملعج:ىلوألا
،ًاراهننكيملامًايعرشنوكيالبنذملالتقبمكحلانإلوقي
ةسلجيفهيلعمكحلاوبنذملاكلذناحتمازوجيالهنإو
.ةدحاو

ىلإىوعدلااهبنوعفريقيرطيأىلعقافتالا:ةيناثلا
.توملابهيلعمكحينأىلعهولمحيلسطاليب

:رومأةثالثىلعاوقفتامهنأكلذدعبىرجاممجتنتسيو

لتقبمهمكحيرُجينأسطاليباولأسينأ:لوألا·
)١٨:٣٠وي(لاؤسالبعوسي
عوسيىلعاوكتشاكلذبسطاليبملسيملاذإف:يناثلاو·

ىلإهريغداقو،رصيقىصعف،دوهيلاكلمهنأىعَّـداهنأب
»؟دوهيلاكلمتنأأ«:هليلاولالاؤسليلدب،نايصعلا
،ةمألادسفياذهاندجواننإ«سطاليبلمهلوقو)١١ع(
ول(»كلمحيسمهنإًالئاقرصيقلةيزجلاىطعُتنأعنميو

٢٣:٢(.
اوكتشا،يناثلاولوألانيرمألايفاوحجنيملنإ:ثلاثلاو·

فيدجتكلذو)١٩:٧وي(هللانباهنأىعَّـداهنأهيلع
ةجيتنلانكلو.مهسومانبجومب،لتقلاهبكترمقحتسي
دعبهأَّـربو،لوألارمألابمهلملسيملسطاليبنأتناك
ىأرو)٢٣:٤،١٤،١٥،٢٢ول(يناثلارمألانمصحفلا
مهلقبيملف.نامورلادنعًةيانجسيلثلاثلارمألانأ
ناخهنأمهاوعدوهويناثلارمألاىلإاوعجرينأالإ
هيلعمكحينأهتدارإريغىلعسطاليباومزلأف،رصيق
مكحيملىوعدبلتُقحيسملاًاذإف)١٩:١٢،١٥وي(توملاب
.نيعبسلاعمجماهب

لٱَسُطَاليِبَىلِإُهوُعَفَدَوِهِباْوَضَمَوُهوُقَثْوَأَف«٢
ْ
ِّـيِطْنُب

لٱ
ْ

»ِيلاَو
٣:١٣عأو١٨:٣١ويو٢٠:١٩تم

،لكيهلاىلإهباوتأاملُهقاثواولحمهنأرهاظلا:هوقثوأ
كلذكهباوبهذو)١٨:١٢وي(ناتسبلانمًاقثومهباوتأمهنأل
.)١٨:٢٤وي(افايقىلإنانحدنعنم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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بولقيفبعرلااوقليلٌرفاوروهمجمهو:هباوضمو
نأسطاليباومهويل،مهنمهوصّلخيالئل،حيسملاباحصأ
.ًاعيظفًابنذبكتراهيلإهباوءاجيذلا

،توملابجوتسمٍناجكلتقلابهيلعمكحييكل:هوعفدو
ملنامورلانأل،مهدصاقميرجيةلآيلاولااولعجينأاودارأف
ءاجامكو(.)١٨:٣١وي(توملاةبوقععيقوتبمهلاوحمسي

ةداهشكلذبمهميلستو)يدوهيلاخرؤملاسوفيسويخيراتيف
ءابآلاسيئرلوقليلدب،ةقيقححيسملاءيجمةحصىلع
هيلجرنيبنمعرتشمواذوهينمبيضقلوزيال«:بوقعي

اوهبتنينأبجيناكف.)٤٩:١٠كت(»نوليشيتأيىتح
نمءيشىلعسطاليبىلإعوسيعفدباولصحو.كلذل
نألبقنامورلايديأىلإمهيديأنملقُنهنأوهو،مهامرم
.هنععافدلانعنوزجعيف،هيلعضبقلابهباحصأعمسي

رخآريبكلاسدوريهنبسواليخرأناك:سطاليب
كذنمو،م٦ةنسهمكحنميفُن.ةيدوهيلاىلعكلم
سطاليبناكو.ةيدوهيلاىلعةالولاميقيرصيقذخأتقولا

مكحىلوتف،رصيقسويرابيطهنَّـيعةيدوهيلاىلعٍلاوسداس
لبقتاونس٦ىلوتو.م٣٦-٢٧نمنينسرشعةيدوهيلا

ًاملاظ)١٣:١ول(ًايساقناكو.هدعبًاعبرأوحيسملابلص
نيريثكءامدكفسو،ًارارمدوهيلاهيصع،بلقتلاعيرس
.رصيقلًارارمهوكشوضغبلادشأهوضغبأف،مهنتفلًادامخإ
هلنكتملنكل،لدعلاوقحلانايبيفًاريصبناكهنأىلع
دوهيلاهركيناكف.ةمواقملادنعقحلانعيماحيلةيبدأةوق
نملزُعو.روطاربمإللهوكشينأفاخهنكل،مهضغبيو
ناكو.هتونهكنمافايقهيفلزُعيذلاتقولاوحنيفهتيالو
:٢٣عأ(مورلارحبئطاشىلعةيرصيقيفًابلاغيلاولاماقم

يفميلشروأىلإبهذيناكهنكلو.)٤:٦،١٣و٢٥:١و٣٣
يرجيوشيوشتلاوبغشلاعنميلةميظعلادايعألامايأ
يذلارصقلايفميلشروأيفيلاولالزنمناكو.ماكحألا
.نويهصلبجىلعريبكلاسدوريهرصقىمسُي

َمِدَن،َنيِدْدَقُهَّـنَأُهَمَلْسَأيِذَّـلٱاَذوَُهيىَأَراَّـَملٍذِئَنيِح«٣
لٱَنِمَنيِثَالَّـثلٱَّـدَرَو

ْ
لٱِءاَسَؤُرَىلِإِةَّـضِف

ْ
»ِخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك

٢٦:١٤،١٥تم

يأيفىتملوقنمرهظيال:نيددقهنأ..اذوهيىأر
فرعنأدعبناككلذلعلو،انهاذوهيهاتأامثدحتقو
تابثإللكيهلاىلإهبيتُأوافايقتيبيفعوسيىلعمكُحهنأ
لكيهلالخدوكانهىلإاذوهيمهعبتف،ًاعرشهيلعمكحلا

يقبو،سطاليبىلإحيسملاباوبهذاملبقةنهكلاعمملكتو
.لكيهلاىلإضعبلاعجرو،كانهمهضعب

هتنونيدنأهديسمَّـلسنألبقفرعاذوهينأَّـدبال:مدن
الإمدنيملهنكلو،هئادعأىلإميلستلاكلذةجيتننوكتس
حرفيملف،هرعاشمريغتانههمدنىنعمو.ةجيتنلاعوقودعب
ىلإهعمطيقبف،هبرميلستبةضفلانمهبسكامبكلذدعب
.هتنايخةعاظفَريملىتحهينيعىلعًاباجحتقولاكلذ
يطغينأاهبهرورسعطتسيملهتيغبىلعلصحاملنكل
ىلعهلمحلالإوةيقيقحةبوتكاذدنعهمدننكيملو.هينيع
ىلإبنذملادوقتةحيحصلاةبوتلاو.اهلانيفةرفغملابلط
،رهطلاةايحىلإدوقتيهو.هنعهدعبأهمدننكلو،حيسملا
لتقنأبهتنايخىلعدازهنألمثإلاةدايزىلإهداقكاذو
سأيللًاجتنم،كلملالواشونيياقمدنكهمدنناكو.هسفن
يتلاةبعرملاجئاتنلابرعشوهريمضُهخبوامدنعف.باذعلاو
مامتإلهلةيرايتخاةلآسيلبإهذختا،هسفنىلعاهبلج
انيعحتفنتاذكهو.ءاجرالبوةيزعتالبهكرتمث،هدصاقم
هتيطخةعاظفىريف،ًالجآوأًالجاعًائطاخناكنملك
)٢٨،٣١-١:٢٦مأ(ةبوتلاصرفرورمدعباهجئاتنةرارمو
يذلاريمضلاباذعنمًائيشفرعناذوهيرمأنمركُذاممو
:٩رم(توميالمهدودثيحميحجلاةاطخىلععقي

٤٤(.

ةضفلاكلتذخأهنأحجرألا:ةضفلانمنيثالثلادر
غلبملابءاجف،ًاليلةنهكلاسيئررادىلإحيسملابيتُأىتح
هنأىلعلديامم)٢٦:١٤تم(هيلعطرتشادقناكيذلا
اهنوبرعال)ةيبهذتاعينجثالثوحنيهو(ةرجألالكوه
دصقهنأىلعلديةرجألاكلتهَّـدرو.مهضعبنظامك
نأتبثيو،هتنايخرومأنمبكترااملكنععوجرلا
.ةنايخلاكلتةلعناكعمطلا

سانلانمنوريثكهربتخاركُذاميفاذوهيهربتخاامنإ
رهظيهيلعلوصحلاناسنإلاعقوتيامضعبنأوهو،هدعب
نألةميقالبهيلعلوصحلادعبهاريهنكلو،ًاليمجًاذيذلًانيمث
.ريمضلاةحاريرتشيالملاعلاحبرلك

:اوُلاَقَف.»ًائيِرَبًامَدُتْمَّـلَسْذِإُتْأَطْخَأْدَق«:ًالِئاَق«٤
»ِْرصْبَأَتْنَأ؟اَنْيَلَعاَذاَم«
.١٨:١٥عأو٢٥:١٧،٢٤مص١
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ًاروعشال،هتجيتننمةفيخهئطخبفرتعا:تأطخأ
.هتاذيفهتعاظفب

وههريمض.ءيربناسنإمديأ:ًائيربًامدتملس
اهيلععقوأوهسفننادهبو،فارتعالااذهىلإهأجلأيذلا
لتقييكلةوشرذخأينمنوعلم«بوتكمهنأل،ةنعللا
)٢٧:٢٥ثت(»نيمآبعشلاعيمجلوقيو.ٍءيربمدسفن
هباومكحامضقنيهنأةءاربلابعوسيلهتداهشباذوهينظو
ةيقيقحلاةبوتلاباذوهيهيلإأجتلاولءيربلامدلاكلذنإ.هيلع
هلناكو.يدبألاكالهلانمهذقنأوهمثإنعرَّـفكلناميإلاو
لاقامنيحديسلابدجنتسايذلابولصملاصللاوهليمز
.»كتوكلميفتئجىتمبرايينركذا«هل

ناسنإلابضغ«باتكلالوقحضوتاذوهيةريسو
اذوهيلوخدبحمسهنأكشالف)٧٦:١٠زم(»كدمحي
حيسملاةءارببةداهشلاهذهيدؤيللسرلانيبيطويرخسإلا
هيفىأرولف.نينسثالثوحنةلصاوتمةرشاعمهرشاعهنأل
لوأناكلةريرشةملكىندأهنمعمسوأبيعلانمًائيش
تكسيونيرخآلامامأهسفنرربييكلامهبنيربخملا

ىلإهملسحيسملاذيمالتدحأنأباتكلاركذولف.هريمض
ةيحيسملاءادعأذختال،هتئربتبقلعتياممًائيشركذيملوتوملا
حيسملاةراهطبةداهشلاتناكولو.عداخهنأىلعًاليلدكلذ
ضفرلةجحكلذءادعألاذختالطقفهئاقدصأنمهربو
.نيضرتعملاهاوفأتَّـدُساذوهيفارتعابف.هنيد

ءيشانمهيالفانبولطمىلعانلصحيأ:؟انيلعاذام
:رومأةعبرأاذهيفو.رخآ

ولو.ًائيشاذوهيمدنباولابيملةنهكلاءاسؤرنإ:لوألا·
.هريمضةحارإوهتلازإاوعاطتساامهباومتها
ةياغيفتناكءاسؤرلاكئلوأبولقةواسقنإ:يناثلا·

ملو،هلتقوحيسملاىلعضبقلابىوساولابيملذإ،ةبارغلا
دقفحيسملاةءاربىلعديدجلاناهربلاكلذىلإاوتفتلي
.ًابنذممأناكًائيرب،هولتقينأاودصق
مهدصاقمءارجإلةلآرارشألامهذختينيذلانإ:ثلاثلا·

ةاجنوأةيزعتوأةقفشمهوذختانممنودجيالةريرشلا
ةدئافالرارشألاةقادصو.بقاوعلاءوسوةَّـيلبلاتقويف
.اهنم

،هبكترينألبقناسنإلاةضبقيفنوكيمثإلا:عبارلا·
فرتعاومدنولو.هناطلسنمجرخهبكتراىتمهنكلو
امىلإرمألادرينأهنكميالف،هتطساوبهحبرامَّـدرو،هب
لزيملهنعجتناملكواذوهيمَدندعبف.هيلعناك
.ًانئاخاذوهيوًاقثومحيسملا
هريغكةيطخلايفطوقسللةضرعيقيقحلايحيسملانإ

،ةيطخهنأملعيامباكترابًادمعئطخيالهنكلسانلانم
ثيدحو.مثإلاةمواقمىلإداعوباتامبرفطقسىتمو
ناكولف.ليجنإلاقدصبانتقثديزياممسرطبطوقس
نملكلذلثمركذيملمهفيلأتورشبلاتاروصتنمليجنإلا
اذهأرقناننإعقاولاو.هبنيرشبملاونيدلاراصنألوأاوناك
ربخلاكلذحضوأيذلانأعمعبرألارئاشبلايفثيدحلا
هليجنإبتكيذلاسقرموهنييليجنإلارئاسنمرثكأ
.هسفنسرطبداشرإب

انرمأىهتناوكترجأكانيطعأنحنيأ:رصبأتنأ
الف،بلاطملاتنأفًائيربًامدتملسدقتنكنإف.كعم
ءاسؤرلبقولو.اهيفككراشنالوةيلوؤسملاكنععفرن
.ناكامكهيلعيقبلهنمهولحوهمثإبهلًافارتعاهلوقةنهكلا
ٍرشبفارتعالسدقملاباتكلايفديحولالاثملاوهاذهو
هريغلناسنإلاتافارتعارئاسهلثمو.ةدئافالبوهو،رشبل
اولاقمأ»رصبأتنأ؟انيلعاذام«اولاقءاوسسانلانم
نأنمًالدبحيسمللفرتعاولهنكلو.»كُّلحننحن«
.ُهلرفغلءاسؤرلاكئلوألفرتعي

لٱَحَرَطَف«٥
ْ

يفَةَّـضِف هلٱِ
َْ

َقَنَخَوىَضَمَّـمُث،َفََرصْنٱَوِلَكْي
»ُهَسْفَن
١:١٨عأو١٧:٢٣مص٢

رمألالوأيفهيفبغرامنألكلذلعف:ةضفلاحرطف
.هتياهنيفههرك

هحرطبهسفننعةنايخلابنذحرطينأهنكمأولف
رفغياليذلائطاخلاف.لمعامبباصألهيدينمةضفلا
نزحلايهو،هتيطخةرجأذخأينأنمدبالهلحيسملا
دصحيدسجلانمفدسجللعرزييذلانأل،توملاوسأيلاو
ةريفسواينانحويزحيجوناخعكلذةلثمأو.ًاداسف
ةيطخلانمناسنإلاحبرامهمهنأاذهنمملعتنو.اذوهيو
هسيندتبهللانمًاسالتخاوأ،عادخلابسانلانمًاسالتخا
تاخيبوتنمهنزحيواسيالحبرلاكلذبهحرفف،هموي
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مأ(»عفنتالرشلازونك«ميكحلالوققفوكلذو،هريمض
١٠:٢(.

كانهمهلفحمامإوهو،لكيهلايفناكميأ:لكيهلايف
ءاقبوعوسيعمسطاليبىلإمهضعبباهذومهفارصنالبق
.ريخألاوهحجرألاو.ةمدخلالجأللكيهلايفضعبلا

.ةنيدملانمولكيهلانم:فرصناو

هنإفقاطيالٌلمحهتايحنأبرعشهنأل:هسفنقنخو
دعبىأرف.ةحاردجيملف،ةضفلاحرطبحيرتسينأَلمأ
أجلمالهنأل،ًاضيأباخو،ةحارلاةيغبهسفنلتقينأكلذ
نمأجلمسيلربقلاو.نوعطملاحيسملابنجالإسأيلانم
يفةصاخكلملالواشةصقبانركذتاذوهيةصقو.كلذ
.)١٥:٣٠مص١(هسفنهلتقيفواهناوأدعبهتمادن

نمًائيشركذيملوهسفنقنخاذوهينأانهىتمركذ
وحندعبذيمالتلاهتبطاخميفلاقفسرطبامأو.كلذلاوحأ
ةرجأنمًالقحىنتقا)اذوهييأ(اذهنإف«ًاموينيعبرأ
تبكسناف،طسولانمَّـقشناههجوىلعطقسذإو،ملظلا
نأركُذاملكنمجتنتسنو.)١:١٨عأ(»اهلكهؤاشحأ
ىوهفلبحلاعطقناف،قهاشناكمقوفهسفنقَّـلعاذوهي
مونهيداوربعوهيذلالبجلاهنأنظلاو.ناكامناكو
.نويهصلبجهاجتميلشروأبونج

لٱُءاَسَؤُرَذَخَأَف«٦
ْ

لٱِةَنَهَك
ْ

لُنْنَأُِّلَحيَال«:اوُلاَقَوَةَّـضِف
ْ

اَهَيِق
يف خلٱِ

ْ
مثاََّـهنَألِةَناَزِ

ََ
»ٍمَدُن

ثت(ىسومةعيرشيفءاجامىلعٌينبماذه:لحيال
نمًائيشلكيهلاةنازخيفنوقليالاوناككلذلو)٢٣:١٨
مدنمثكلذناكهتاذتقولايفو،ةيبنجألاتاكوكسملا
اوناكف،اوبأمهلهعيبينأديرييراشلاءاجاملو.هورتشا
بلصلاةميرجمهبتقلعاذكهو.نيتيحانلايفةاسق
.دبألل

تم(ءاسنلاراديفةعوضوملاقيدانصلايأ:ةنازخلايف
هوّمسو،ًاسدقماهيفىقلُيامنوبسحياوناكو)١٥:٥
البحيسملااولتقةنهكلاءاسؤرف.»هللاةمدقت«يأ»ًانابرق«
فوخلانورهظيمهوهمدبمهسفنأاوسندو،ةيطخلابروعش
.ةنازخلايفاذوهيةضفعضوك،ديهزبنذنم

يتلاةضفلاانهيهو،ناسنإلتاقةرجأيأ:ٍمدنمث
.حيسملاملسيلاذوهيلاهوطعأ

هباَْوَرتْشٱَواوُرَواَشَتَف«٧ لٱَلْقَحاَِ
ْ

لِلًَةَربْقَمِّـيِراَّـخَف
ْ

»ِءاَبَرُغ

:مهتارماؤمعوضومناكو،سلجملاءاضعأيأ:اورواشتف
دعبكلذاولعفمهلعلو،اذوهياهدريتلاةضفلابنولعفياذام
.ليلقبعوسيبلص

حجرألاو.مسالااذهبفرعُتضرأوه:يراخفلالقح
اهنمنوذخأياوناكًاميدقنيفازخلانألاذكتيمساهنأ
ىقبتالاهبارتضرألانمذخأاذإو.راخفلالمعلبارتلا

.ةصيخرعابُتفةعارزللةحلاص

نماوسيلءابرغلاءالؤهنأحجرألا:ءابرغللةربقم
اودعُينأةنهكلاءاسؤرتايلوؤسمنمنكيملهنأل،ممألا
تاماذإليصأوأليخدنمدوهيلاءابرغليهف.مهلةربقم
نفُدنملوأاذوهينألمتحيو.ًالوذخموأًاريقفميلشروأيف
.)١:١٨عأ(»ًالقحىنتقا«هنإليقكلذلو،كانه

حلٱَكِلٰذَيِّـمُساَذِٰهل«٨
ْ

لٱاَذٰهَىلِإ»ِمَّـدلٱَلْقَح«ُلَْق
ْ
»ِمْوَي

١:١٩عأ

.مدلانمثبيُرتشايذلايأ:مدلالقح

وهوهليجنإىتمهيفبتكيذلاتقولايأ:مويلااذه
.م٦٠ماعوحن

َنِمَنيِثَالَّـثلٱاوُذَخَأَو«:ِّـيِبَّـنلٱاَيِمْرِإِبَليِقاَمَّـمَتٍذِئَنيِح«٩
لٱ
ْ

مث،ِةَّـضِف
ََ

ملٱَن
مثيِذَّـلٱِنَّـمَثُْ

َّـَ
»َليِئاَْرسِإيِنَبْنِمُهوُن

دصقنودبةنهكلاءاسؤرهلعفيذلا:ليقامَّـمتٍذئنيح
دهعلاتاوبنضعبلًاممتمىتمهآرةوبنلًامامتإناك
.ميدقلا

وهو،ًاظفلالىنعمهسبتقاىتمهركذام:يبنلاايمرإب
ىتمنأمهضعبنظ.)١١:١٣كز(ايمرإنمالايركزنم
ةمجرتلايفوهامكهمسانود»يبنلا«ركذىلعرصتقا
ىتمنأاذهديؤييذلاو.ةينانويلاخسنلاضعبوةينايرسلا
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همساركذيملو،هذهريغتارمثالثايركزنمسبتقا
ةبتكلاضعبنإو.)٢٧:٩،١٠و٢٦:٣١و٢١:٥تم(
.هنم)٦-١٨:٢تم(يفليقامىلعًءانبايمرإمسالخدأ

يأ،ًارصتخمايركزمسابتكهسفنىتمنأنورخآنظو
،ةينانويلاةئجهتلايفهمسانمنيلوألانيفرحلابهيلإراشأ
ةغللاكلتيفايمرإنمنيلوألانيفرحلانيبوامهنيبقرفلاو
ًاعئاشروكذملاراصتخالاناكو.خسنلاببتاكلاطلغفديهز
.نآلاعئاشوهامكٍذئموي

يفتاوبنلاعومجملًامساناكايمرإرفسنإمهريغنظو
.ةميدقلامهبتكيفعومجملاكلذلوأناكهنأل،دحاوباتك
دهعلااومجرتنيذلانيعبسلابيترتوهفورعملابيترتلاو
.حجرألاوهلوألانأرهاظلاو.ينانويلاىلإميدقلا

مالكيفةضفلانمنوثالثلا:خلانيثالثلااوذخأو
.مهنيبهتفيظوةسرامملبعشلانمهترجأيهايركزيبنلا
هلةرجألاهذهةيدأتناككلذلف،ٍدبعنمثناكغلبملااذهو
ةمالعيراخفللاهيقلينأيبنلارمأو.هللاةناهإهللايبنوهو
نأكشالو.»هبينونمثيذلاميركلانمثلا«ًالئاقضفرلل
يبنلاايركزنأل،حيسملاىلعىرجامبربخيروكذملامالكلا
وهيذلاحيسملاىلإٌزمريعارلاو،ٍعارةلزنمبناكهنأركذ
يطعُأيذلاديهزلانمثلاو.هللابعشلحلاصلايعارلا
ءاسؤرلاهاطعأيذلاديهزلانمثلاك)ضرأنمثوهو(ايركزل
يتلاكلتىلإةراشإيبنلااهدريتلاةضفلاو.حيسملامدنم
.ةنازخلايفعضوتنأءاسؤرلاىبأولكيهلايفاذوهياهاقلأ
هبشييراخفلاىلإبرلالكيهيفةضفلاكلتيبنلاءاقلإو

يفاذوهياهاقلأيتلاةضفلابيراخفلالقحءاسؤرلاءارش
.لكيهلا

لٱِلْقَحْنَعاَهْوَطْعَأَو«١٠
ْ

»ُّبَّـرلٱِينَرَمَأاَمَك،ِّـيِراَّـخَف
١١:١٢،١٣كز

ىلإتيقلُأاهنأيبنلامالكيفو:يراخفلالقحنع
.هلقحنمثيراخفلا

لاقف«لصألايفهلوقىلإكلذبراشأ:برلاينرمأامك
»..اهقلأبرلايل

لٱَماَمَأُعوُسَيَفَقَوَف«١١
ْ

لٱُهَلَأَسَف.ِيلاَو
ْ

ُكِلَمَتْنَأَأ«:ِيلاَو
لٱ
ْ
»ُلوُقَتَتْنَأ«:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف»؟ِدوُهَي
٦:١٣يت١و١٨:٣٧ويو١٨:٣٣ويو٢٣:٣ولو١٥:٢رم

عبارلاحيسملافوقواذه:يلاولامامأعوسيفقوف
هدعبفقوو،ٍلاومامأهلفوقولوأناكو.ةمكاحملل
دهتجاو.ءيربهنأبًاثالثسطاليبمكحو.همامأنيترم
.هتوماوبلطوًاثالثهقالطإدوهيلاضفرو.هقلطينأيفًاثالث
ميقيناكيذلاسدوريهرصقناكهيففقويذلاناكملاو
هنيبلصوينويهصلبجىلعناكو،ميلشروأيفيلاولاهيف
ةعاسوحنيلاولاىلإمهنايتإتقوناكو.ةرطنقلكيهلانيبو
ىتمهكرتامليصفتلابانحويركذو.سمشلاقورشدعب
اوبطاخةنهكلاءاسؤرنأانحويهلاقاممملعنف.هرصتخاو
نأل،هباوسجنتينأةفيخرصقلااولخديملوًاجراخيلاولا
نمءيشهرصقيفنوكينأنمدبالفممألانميلاولا
مئالولانماولكأينأمهنكميملواوسجنتاولخدولف،ريمخلا
سطاليبجرخو!مايأةعبستيقبوحصفلابةصتخملاةسدقملا
ىلعمهلةياكشيأمهلأسو)١٨:٢٩وي(ًاجراخمهلبقتساو
هولأسو،اهيلعاوقفتايتلاةثالثلارومألالوأبهوباجأف.عوسي
ملول«اولاقوًابنذهلاوركذينأنودعوسيىلعمكحينأ
نكل)١٨:٣٠وي(»كيلإهانملسدقانكاملرشلعافنكي
مهللاقو،ةمهتلاهذهىلعًءانبهيلعمكحينأىبأسطاليب
:لاقهنأكف.»مكسومانبسحهيلعاومكحاومتنأهوذخ«
اممتنأاورجأف،هبنذملعأملامدحأىلعمكحأالانأ
مهنأل،لاقامكاولعفينأاوبأف.ماكحألانمهنوعيطتست
نوناقلابجومبكلذنوعيطتسيالمهو،عوسيلتقاودصق
.رمألااذهنممهلمأباخف،ينامورلا

ةيَّـهامىلعلديلاؤسلااذه:؟دوهيلاكلمتنأأ
اوقفتايتلاةيناثلاةمهتلايهو،عوسيىلعةيناثلاىوكشلا
نمنيبتيامك،دوهيلاكلمحيسملاهنأمهؤاعدايهو،اهيلع
اقوللوقنمو)١٨:٣٣وي(انهعوسيلسطاليبلاؤس
ةمُألادسفياذهاندجواننإ:نيلئاقهيلعنوكتشياوأدتبا«
ول(»كلمٌحيسمهنإًالئاقرصيقلةيزجىطعُتنأعنميو

لهاستلانمفاخيامبرسطاليبنأءاسؤرلانظو)٢٣:٢
نأملعهنألو،ًاعمةينيدوةيسايسةوعداهنألةيضقلاهذهب
نامورلاةيدوبعنممهررحيًاكلمنورظتنياوناكدوهيلا
عوسينأمهوتيسطاليباونظف.ميدقلامهدجمىلإمهديعيو
يفو.هنمًاظيغونامورلانمًافوخهيلعمكحيوكلذدصقي
يذلافيدجتلارمأنمٌءيشركذُيملنيتياكشلانيتاه
.مهسلجميفهبهيلعاومكح

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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يفٍءيشنملهىريل»؟كلمتنأأ«سطاليبهلأسو
لأسف.رطخللهضرعيوأنامورلاقحيفانيكلُملاهئاعدا
امًاباجيإوأًايفنهلاؤسىلعهبواجينألبقسطاليبعوسي
؟كلُملابدصقىنعميأهلسطاليبنيبينأهنممزلي
هلوقوهو؟ًايحورًايدوهيىنعممأ،ًايسايسًاينامورىنعمأ
:١٨وي(»؟ينعكلاولاقنورخآمأ،اذهلوقتكتاذنمَأ«

٣٧-٣٤(.

َّـرسفهنكلو)٦:١٣يت١(كلمهنأعوسيرقأ:لوقتتنأ
سيليتوكلم«هلوقبيوينداليحورهكلمنأسطاليبل
قوقحلفانمٌءيشهيفنكيملكلذىلعو.»ملاعلااذهنم
دعبالإكلمهنأبحرصيملعوسيف.)٣٨-١٨:٣٣وي(رصيق
ةطساوبكلمينأعمزأهنأل،هئادعأيديأيفعقونأ
هلنإ)١(:يهفحيسملاتوكلمتافصامأو.بيلصلا

نمىلعًاناطلسهلنإ)٢(.سانلابولقىلعًاناطلس
.حيسملاتومىلعسسأتيهنإ)٣(.مهرايتخابهنوعيطي
هتعيرشنإ)٥(.هعسويوهنوصيسدقلاحورلانإ)٤(
دجمهتياغنإ)٧(.ةيحوراهلكهتسايسنإ)٦(.هللاةئيشم
.نييدفملالكديجمتنمضتيهحاجننإ)٨(.لمحلاوهللا

هتئربتبحرصهنأحيسمللسطاليبناحتماةجيتنتناكو
.)١٨:٣٨وي(»ةدحاوةلعهيفدجأتسلانأ«هلوقبىلوألا
.ٍذئنيحهقلطينأهيلعبجيناكف

لٱُءاَسَؤُرَناَكاَمَنْيَبَو«١٢
ْ

َْملِهْيَلَعَنوُكَتْشَيُخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك
»ٍءَْيشِبِْبُجي
١٩:٦ويو٢٦:٦٣تم

بضغعوسيلسطاليبةئربتتجَّـيه:هيلعنوكتشي
اهركذيملةفلتخمتاياكشبمهتاوصأاوعفرف،هيلعءاسؤرلا
نوددشياوناكف«اقوللوقنماهضعبانمهفنكل.ىتم
لعيوهو،بعشلاجيهيهنإ:نيلئاق

ِّـ
ًائدتبمةيدوهيلالكيفم

.)٢٣:٥ول(»انهىلإليلجلانم

)٥٣:٧شإ(ءايعشإةوبنقفوناكاذه:ٍءيشببجيمل
هتوكسةلعتناكو.)٢:٢٣طب١(ًاضيأسرطباهركذدقو
نمٌءيشهعفنيالهنأو،هلتقىلعاوممصدوهيلانأهتفرعم
ةجاحَقبتملفقحللًاقباسدهشهنإو.هلوقهنكمياملك
نيهارببتابثإالباهلكمهتياكشتناكو.ٍذئنيحكلذىلإ
اهريغباوءاجاهعفدولهنأل،اهعفدلواحيملف،دوهشالو

ةيبدأةعاجشهلسيلفهتبوجأبسطاليبعنتقااذإو.ًاريثك
.هقلطينأىلع

َنوُدَهْشَيْمَكُعَمْسَتاَمَأ«:ُسُطَاليِبُهَلَلاَقَف١٣«١٣،١٤
َبَّـجَعَتىَّـتَح،ٍةَدِحاَوٍةَمِلَكْنَعَالَوُهِْبُجيْمَلَف١٤»؟َكْيَلَع
لٱ
ْ

»اّدِجِيلاَو
١٩:١٠ويو٢٦:٦٢تم

ملاذإهبيجيحيسملانأسطاليبنظ:سطاليبهللاقف
نأيأ،ةدحاوةجيتنلاتناكنكلو.دوهيلاةباجإدري
يههلاؤسنمسطاليبةياغلعلو.ًاتكاسيقبحيسملا
وأهباقعبمكحلااهيلعىنبيةديدجةلعىلعفوقولا
.هقالطإب

دوهيلاتاياكشسطاليبىَّـمس:كيلعنودهشيمك
نمناكاذهلعلو.تابثإالبتناكاهنأعم»تاداهش«
سطاليبلرهظُيل،توكسلاىلععوسيتلمحيتلابابسألا
اوتبثينأنيكتشملانمبلطينأهيلعبجيناكهنأ
تناكو.هفارتعانمهنيديلهيلعوكشملالأسيالو،مهيواعد
ىلعنيهاربلاو.نايصعللبعشلاجيهيهنأهيلعىوكشلا
يهو،مالكىلإجاتحتالةحضاوىوكشلاكلتنالطب

نأاودارأنيذلاىلعهضارتعاوسانللةروهشملاهتريس
ةملكلقيملو،شيجوةحلسأهلسيلهنأو.ًاكلمهوريصي
.نايصعلابسانلايرغت

ةداعفالخىلعىرجعوسيىأرهنأل:يلاولابجعت
ىلعنايصعلاةراثإبنومهتملااميسالو،مهيلعوكشملا
.تومللةضرعوهوهسفننععافدلاضفردقف،ةلودلا
نوشخيالةاسقاونوكينأعقوتيكلذلثمبنومهتملاو
.مالكلا

ءانثأمهعمسو،لمعياميفًاراتحمسطاليبناكذإو
هلابىلعرطخ)٢٣:٦ول(»ليلجلا«مسانوددريمهيواكش
ىلإعوسيلاسرإبىوعدلاهذهنمصلختلاهنكميهنأ
ميلشروأيفاهتقوناكيذلا،ليلجلاكلمسابيتنأسدوريه
ةنهكلاءاسؤرهعبتو،همكاحيلهيلإهلسرأف،حصفلادِّـيعيل
فعضىلعناهرباذهيفو.هيلعنوكتشيةبتكلاو
نعففخينألواحيو،قحلانمبرهتيوهف،سطاليب

يدوهيهنأمعزبسدوريهىلإىواكشلاةلاحإبهريمض
ناكعوسينأواميسال،هنمرثكأرمألايفلصفلاهنكميف
.سدوريهةنطلسلًاعبات
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،هركاسعووههبأزهوةريثكلئاسمسدوريههلأسف
عوسيفوقواذهو.ٍءيشبهبجيملوًاتكاسعوسييقبف
سطاليبىلإهايإهدربسدوريههأربف.ةمكاحمللسماخلا
ةئربتهذهو.)١٢،١٥-٢٣:٦ول(ءيشبهيلعمكحينأنودب
»ًاضيأسدوريهالو«هلوقباهبسطاليبدهشعوسيلةيناث
اعدسدوريهدنعنمعوسيعوجردعبو.)٢٣:١٥ول(
جراخعامتجالارادىلإءامظعلاوةنهكلاءاسؤرسطاليب
يسركوهوةيالولايسركىلعسلجو)٢٢:١٣ول(ةيالولا
ءاضقلاتقونامورلاةالولاهيلعسلجيناك،هلقننكمي
نمكناسنإلااذهَّـيلإمتمدق«:بعشلللاقو.يعرشلا
اذهيفدجأملومكمادقهتصحفدقانأاهو،بعشلادسفي
ينأل،ًاضيأسدوريهالو،هيلعهبنوكتشتاممةلعناسنإلا
هذهو.»هنمعنُصتوملاقحتسيءيشالاهو،هيلإمكتلسرأ
)٣:١٣عأ(رصيقىلعةنتفجيهيهنأنمةينلعلاةثلاثلاُهتئربت
تارمثالثليئارسإكرابيذلاماعلبةصقبانركذياذهو
ىلعبجيناكف.)٢٤:١٠دع(ةنعللقالابهرجأتساامدعب
.ٍذئنيحهقلطينأسطاليب

لٱَناَكَو«١٥
ْ

يفًاداَتْعُمِيلاَو لٱِ
ْ

طُيْنَأِديِع
ْ

لِلَقِل
ْ

ًاريِسَأِعْمَج
»ُهوُداَرَأْنَم،ًادِحاَو
.١٨:٣٩ويو٢٣:١٧ولوخلا١٥:٦رم

كلذلمسا»ديعلا«نأل،هلكديعلاعوبسأيأ:ديعلايف
.عوبسألا

الوةداعلاهذهءادتبانمزملعُيمل:ًاريسأ..قلطُي
ريناولمحتيلدوهيللةوشركتناكهتياغنأنمدبالو،اهتلع
هنوديرييذلاريسألاديعلاكلذيفمهلاوقلطأف،نامورلا
.رصمنمليئارسإينبجورخلًاراكذت

َهلَناَكَو«١٦
ُ

»َساَباَراَبىَّـمَسُيٌروُهْشَمٌريِسَأٍذِئَنيِحْم

نامورلاىلعةنتفاوراثأةعامجدحأناسنإلااذهناك
ناسنإلااذهناكف.)٢٣:١٩ولو١٥:٧رم(مهضعباولتقو
ًاصلكلذقوفناكو،ًابذكعوسيهباومهتاامًالعفًابكترم
.ًالتاق

َهلَلاَقَنوُعِمَتُْجمْمُهاَميِفَف١٧«١٧،١٨
ُ

ْنَم«:ُسُطَاليِبْم
طُأْنَأَنوُديِرُت

ْ
ىَعْدُييِذَّـلٱَعوُسَيْمَأَساَباَراَب؟ْمُكَلَقِل

ملٱ
»ًادَسَحُهوُمَلْسَأْمَُّـهنَأَمِلَعُهَّـنَأل١٨»؟َحيِسَْ

اوبلطيلسانلاةماعنمرصقلايفنيعمتجملليأ:مهل
)١٥:٨رم(ةداعلابسحريسأقالطإ

دوهيلاءاسؤرنأسطاليبملع:عوسيمأساباراب
نعلَّـوحتف،هتمرتحاةماعلانأو،ًادسحعوسياوملس
عوسيقالطإنوبلطيمهنأًالمآةماعلالأسوءاسؤرلا
ديريناكهنأل،هلتقبلطيفءاسؤرلاحاحلإنمصلختيف
اذهبسطاليببكتراف.)٢٣:٢٠ول(عوسيقلطينأ
لتاقلًايواسمهلعجذإعوسيىلعًاميظعًابنذلاؤسلا
هتداهشبجومبءيربلالعجو،يصاعملاورورشلابروهشم
راتخيبعشلانأهنظيفأطخأو.توملابهيلعًاموكحمًاميثأ
.سابارابكءيسمقالطإىلععوسيكٍنسحمقالطإ

لٱِّـِيسْرُكَىلَعًاسِلاَجَناَكْذِإَو«١٩
ْ

ِهْيَلِإْتَلَسْرَأِةَيَالِو
لٱَكِلٰذَوَكاَّـيِإ«:ًةَلِئاَقُهُتَأَرْمٱ

ْ
َّـملَأَتِّـينَأل،َّـراَب

ْ
لٱُت

ْ
يفًاريِثَكَمْوَي ِ

لُح
ْ

»هِلْجَأْنِمٍم

بعشلاباوجرظتنيوهوثدحيتأيامَّـلعل:ًاسلاج
.هلاؤسىلع

يذلاعضوملايف«يسركلااذهناك:ةيالولايسركىلع
ناكاذهو.)١٩:١٣وي(»اثاَّـبجةيناربعلابو،طالبلاهللاقي
.نوسندتيالودوهيلاهرضحيلرصقلامادق

ةديحولانوكتنأبيرغرمألهنإ:هتأرماهيلإتلسرأ
نمهقالطإتغتباوحيسملايفةنسحةملكتملكتيتلا
روهمجو،هوكرتهذيمالتنأعم،ةينثوةأرمايهسطاليب
نمحيسملارابخأتعمساهلعلو.»ُهبلصا«ًالئاقخرصهِتمُأ

.اهتارئازنموأاهتيبمدِخ

حيسملاتازجعمرابخأاهغلبهنأيفبيرال:كلذوكايإ
،هرابخأنمهتعمساممرابهنأتققحتو،ةبيرغلاهتوقو
مكُحنإةيهلإةمقننمةلئاعلارئاسواهجوزىلعتفاخف
.هيلع

ةأرمااهتمدقدقو،رومألابرغأنمةداهشلاهذه:رابلا
.ًاعُّربتسطاليب

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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ًاملحةحرابلاةليللايفتمِلَحٍ:ملحيف..مويلاُتملأت
رمأبقلعتتلئاهلاملحلاكلذروصتدجومث،ًاريثكاهفاخأ
مويلاباهدارمو.ةمكاحمللاهجوزمامأفقاولاصخشلا
.مويلانمًاءزجمهدنعتناكاهنألةيضاملاةليللا

اهربتعناممرثكأةيهلإتانالعإمالحألانأءامدقلاربتعا
نمفرعتملصخشبملحتنأقافتالابئارغنمو.نآلا
بجعالو.اهملحدنعهيلعضبُقدقنكيملو،ًائيشهرمأ
مهريغورصنتخبوهزابخوهيقاسونوعرفىرأيذلاهللانأ
رذحيًاملحةأرملاكلتيرُي،ةيداعريغًامالحأنيينثولانم
.ةعيظفلاةيطخلاكلتباكترانمهباهجوز

لٱَءاَسَؤُرَّـنِكٰلَو«٢٠
ْ

جلٱاوُضَّـرَحَخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك
ْ

َىلَعَعوُُم
طَيْنَأ

ْ
»َعوُسَياوُكِلُْهيَوَساَباَراَباوُبُل

٣:١٤عأو١٨:٤٠وي٢٣:١٨ولو٥:١١رم

فاخف،ءاسؤرللالبعشللريسألاقالطإرايتخاناك
نإمهؤاجربيخيوًالطابمهدهجلكبهذينأءاسؤرلا
اودهتجاو،بعشلانوبطاخياوعرسأف.عوسيبعشلاراتخا

اولاقمهلعلو.سابارابقالطإاوبلطينأبمهوعنقينأيف
هيلعاوضبقنامورلانإونطوللبحمسابارابنإبعشلل
عوسينإومهقوقحلجألبراحودوهيلاريرحتيفىعسهنأل
سلجمنأو)نييليلجلانوهركيدوهيلابلغأو(يليلج
هتصالخفمهمالكناكامهمو.توملابهيلعمكحنيعبسلا
يتلالئاسولانمًائيشاوكرتيملف.عوسيمذوسابارابحدم
.مهثبخومهضغبومهدسحومهركماهيلعمهثح

لٱَلَأَسَف«٢١
ْ

طُأْنَأَنوُديِرُتِْنيَنْثٱلٱَنِمْنَم«:ِيلاَو
ْ

َقِل
»َساَباَراَب«:اوُلاَقَف»؟ْمُكَل

ةيفاكةصرفمهاطعأنأدعبكلذناك:يلاولاباجأف
مهأنمتناكةعاسلاكلتو.هنوراتخينميفرظنلل
عوسينوراتخياهيف،ةيدوهيلاةمألاخيراتيفتاعاسلا
.هنوضفريوأ،مهلًاكلموًاحيسم

.سابارابمأعوسييأ:نينثالانِمنَم

يدافلااوضفرولتاقلاصللااوراتخا:ساباراباولاقف
ءاسؤرلاوبعشلالمعكلذناكو.بيعالبوهيذلا
متنأ«:نيسمخلامويهتظعوميفاذهسرطبركذدقو.ًاعم

،لتاقلجرمكلبهوينأمتبلطورابلاسودقلامتركنأ
مكنأملعأانأةوخإلااهيأنآلاو..هومتلتقةايحلاسيئرو
.)٣:١٤،١٥،١٧عأ(»ًاضيأمكؤاسؤرامكمتلمعةلاهجب

َهلَلاَق«٢٢
ُ

ىَعْدُييِذَّـلٱَعوُسَيِبُلَعْفَأاَذاَمَف«:ُسُطَاليِبْم
ملٱ
جلٱُهَلَلاَق»؟َحيِسَْ

ْ
»!ْبَلْصُيِل«:ُعيَِم

لاؤسوهو،ةياغللريطخلاؤس:عوسيبلعفأاذامف
فقوتيباوجلاىلعو.هدحوليجلاكلذلالاهلكلايجألل
ايحننأديرنو،هانقنتعايذلايماسلاأدبمللانصالخإ
نمءيشوبُّجعتلاؤسلااذهيف..هلجأنمتومنو
.سابارابوعوسينيبرايتخالارظناوديعينأبعشلالاؤس
هلنوكيف،نينثالاقالطإاوبلطينأهلمأنعجتنهلعلو
نأنمفوخالبعوسيقالطإوءاسؤرلاةمواقملةجح
اوبلطهقالطإاوبلطيملاذإمهنأوأ.روطاربمإلاىلإهوكشي
.هقلطيوهيلعهيرجيهلًافيفخًاصاصق

يفبعشللًابيغرتكلذلاق:حيسملاىعدييذلا
لعفياذام:بعشلاالهريمضلأسينأهيلعناكو.هقالطإ
اوتأامدنعنويلاغيلاولامهدرطامكدوهيلادرطيوعوسيب
ضرعينأدبالو.)١٦-١٨:١٢عأ(ةيالولايسركىلإسلوبب
تاقوأنمتقويفانمدحاولكىلعهنيعلاؤسلااذه
ًاصلخمهلبقيله:عوسيبلعفياذامراتخينأرطضيو،هتايح
.هضفريمأًاديحو

اذهوعوسيبلصدوهيلابلطاذامل:ليقاذإ:بلصُيل
همجراوبلطيملو؟دوهيلاتابقاعملئاسونمسيلباقعلا
:انلق.مهدنعةداتعملالتقلاقرطنمىرخُأقيرطبهلتقوأ
،سابارابعمةدحاوةلزنمبعوسيلعجسطاليبنألاذه
هيلعيرجُأولف،توملابسابارابىلعاومكحنامورلانأل
بلُصلعوسيقالطإاوبلطولف.ًابلصهولتقلمكحلا
ىلعبلصلاعقوفسابارابقالطإاوبلطمهنكلو،ساباراب
مه»بلصُيل«:نوخرصياوأدبنيذلالعلو.حيسملا
.ةرابعلاءالؤهرركو،كلذيفًالاحبعشلامهعبتو،ءاسؤرلا
عيفركُذامك(بعشلاءاسؤرلاَّـثحدقلٍلاحيأىلع
قرطحبقأوهيذلاعوسيبلصنمءاسؤرلاةياغو.)٢٠
اولعجينأيناثلاو.ضغبلانميفشتلالوألا:نارمأباقعلا
.هاوعدىلإٌدحأهيفتفتليالٍّدحىلإًاهوركمحيسملامسا
دصقنودبمهاهوذفنكلذيفدصاقمهللاناكهنأدبالو
:٨و٣:١٤ويو٢٦:٢و٢٠:١٩تم(حيسملاءابنإلًامامتإ

نمًالوذخموًارقتحمنوكيهنأنمءايعشإةوبنلًاقيقحتو،)٢٨
نيلئاقاوخرصنيذلانأحجرألاو.)٥٣شإ(سانلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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نيلئاقمايأةسمخذنماوفتهنيذلامهاوسيل»بلصُيل«
نألمتحيهنأىلع)١٢:١٢،١٣ولو٢١:٨تم(»انصوأ«
ملهنأبجعلانمهنكلو.نيرمألايفكرتشانممهنمنوكي
.»قَلطُيل«:ًالئاقفولألاكئلوأنيبدحأخرصي

لٱَلاَقَف«٢٣
ْ

َنوُداَدْزَياوُناَكَف»؟َلِمَعٍَّرشَّـيَأَو«:ِيلاَو
»ْبَلْصُيِل«:َنيِلِئاَقًاخاَُرص

هانعميراكنإماهفتسااذه:لمعرشيأويلاولالاقف
ثالثكلذمهلأسهنإاقوللاق.ًارشلمعيملعوسينأ
ثالثعوسيبلصبلطبعشلانأىتمركذو.تارم
ملهنإلاقسطاليبنأاقولركذو)٢١،٢٢،٢٣ع(.تارم
كلذدجيملسدوريهنأو،توملاقحتستًةلعهيفدجي
ةدهاشمباوفتكينأًالمأهدلجينأمهيلعضرعمث.ًاضيأ
باقعنمُهصلخدقنوكيف،هقالطإنوبلطيمثهبيذعت
هنألهفعضوهنبُجبسطاليبنمًافارتعاكلذناكو.مظعأ

سطاليبملظدقو.رابهنأبًانلعمكحناسنإدلجبحمس
ميلستلايناثلاو،ساباراببهتاواسم:لوألا:نيملظحيسملا
.بنذمكهدلجب

بنذنايببهوبيجينأهلاؤسبسطاليبدصق:بلصُيل
ةجيتناذهو»بلصُيل«مهلوقراركتبهوباجأمهنكلو،عوسي
الإو،هيلعبنذالهنأبرارقإو،هلبنذنييبتنعمهزجع
ةمكاحملادنعرخآريربتاذهو.هوركذلًابنذهلاوفرعولف
ملوهف.هتأرمانمو،سطاليبنمو،اذوهينمهقبسامقوف
.ملاعلاماثآللب،هيلعٍمثإلملأتي

حلٱِبْلَب،ًائْيَشُعَفْنَيَالُهَّـنَأُسُطَاليِبىَأَراَّـمَلَف«٢٤
ْ

ِّـيَِر
جلٱَماَّـدُقِهْيَدَيَلَسَغَوًءاَمَذَخَأ،ٌبَغَشُثُدَْحي

ْ
ِّـينِإ«:ًالِئاَقِعَْم

لٱاَذٰهِمَدْنِمٌءيِرَب
ْ
»ْمُتْنَأاوُِرصْبَأ.ِّـراَب

٩-٢١:٦ثت

لبقتارمةيدوهيلايفبغشلاثدح:بغشثدحي
،رصيقسويرابيطنمديدشٌمولسطاليبباصأف،كلذ
امبر،دشأًامولهيلعبلجيبغشلااذهةدايزنأفاخف
بغشلانوفاخياوناكءاسؤرلانأبجعلانمو.هلزعبِّـبسي
قالطإيفسطاليبداهتجانأو،حيسملاىلعضبقلانم
ملولكلذلةلعلاتناكو،بغشلاةَّـلعنوكيداكحيسملا
.هنععجري

هنأنعةيانكلمعلااذهلعف:هيديلسغوًءامذخأ
دوهيلاناكو.عوسيىلعكلذدعبهنورجياملكنمءيرب
نأنظنالو.)٧٣:١٣زمو٢١:٦ثت(كلذبدارملانومهفي
.ةيقطنمةلأسماهنأل،دوهيلانعةراشإلاكلتذخأسطاليب
اللعفلاكلذبهنعةيلوؤسملاعفدينأسطاليببلطنكلو
لسغيملكلذنكلو،ءاملابهيديلسغهنإمعن.ًاعفنهيدجي
نمتوملاىلإملسهنألهسفنناددقو،بنذلانمهبلق
خارصىضتقمبيضقيفيعضمكاحهنأبو،هتءارببمكح
ةداهشهلمعيفف.هداقتعافالخوهامببعشلا
نأنظهنأحجرملاو.دوهيلاىلعو،هسفنىلعو،حيسملل
نععجريو،هسفنىلعاهلكةيلوؤسملاذخأينأىبأيبعشلا

.هبلط

.حيسملاقلطيملهنأل،هئربيمللوقلااذه:ءيربهنإ

عمزموهو)١٩عهتأرماهتعدامك(ًارابهاعد:رابلااذه
ريهشلابنذملاهنمًالدبقلطُيوتوملاىلإهملسينأ
رابلا..ملأتحيسملانإ«لوسرلالوقلةداهشاذهو.ساباراب
)٣:١٨طب١(»ةمثألالجأنم

رابلااذهىلعمكحلاةيلوؤسمنأيأ:متنأاورصبأ
مكيلعنوكتف،اهلمحأالانأف،دحأىلععقتنأدبالتوملاب
.مكرايتخاومكتفرعمب

»اَنِدَالْوَأَىلَعَواَنْيَلَعُهُمَد«:ِبْعَّـشلٱُعيَِمجَباَجَأَف«٢٥
:٥عأو٢:٣٢لم١و١:١٦مص٢و٢:١٩شيو١٩:١٠ثت

٢٨.

كلذفهتومبٌدحأبقاعُيًارابناكاذإيأ:انيلعهمد
بعشلانأل،حيسملاذاقنإيفسطاليبحجنيملف.انيلع
ففخيمللوقلااذهو.ًارايتخاوًاعوطهتومةيلوؤسملكلمح
هءاكرشمهلعجهنكل،حيسملاىلعهمكحنمسطاليبمرج
ىلعٌينبم»انيلعهمد«مهلوقو.مكحلاكلذبهملظيف
رهظوًابذكهريغٌدحأاكشاذإهنأيهو.ةميدقلاةعيرشلا
.بذكلارهظيملولوكشملاهببقاعُيناكامببقوعهبذك
يفمهحرطبلاينادىوكشىلعمكُحةعيرشلاهذهىلعو
مكُحو)١:٧ضق(قزابينودأىلععقوو،دوسألابج
.)١٥:٣٣مص١(قيلامعكلمجاجأىلع

عوسيلتقىلعبترتييذلاباقعلايأ:اندالوأىلعو
.انلًابيصنهانذخأامكاندالوألًاثاريمهذخأنًائيربناكنإ
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ةمقنلاكلتبمهدالوألىلعاوعدينأمهلَّـقحالهنأىلع
ةنسنيعبرأبكلذدعبهنأل،هتلادعبمهيلعتتأاهنكل،ةيهلإلا
نمنويلمنمرثكأتامومهلكيهضقُنومهتنيدمتمدُه
.مهنمفولأبلُصو،فيسلاوعوجلابمهدالوأ

نابلصلللحمَقبيملهنإ«يدوهيلاخرؤملاسوفيسويلاق
ةضرعملاعلايفنيتتشتممهدالوأبلغألظو»سانلل
امءامسلاتحتةمُألمتحتملىتح،داهطضالاوةناهإلل
ىلعاهباوعديتلاةنعللاةبقاعمهلابىلعرطخيملو.هولمتحا
نيذللةكربىلإلوحتتةنعللاكلتنأىلع.ٍذئمويمهسفنأ
كلذنإو.حيسملاوهعوسينأبنونمؤيو،مهنمنوبوتي
فيك:ليقنإف.ًاريهطتمهلريصيًاماقتنامهيلعناكيذلا
لايقزحمفبلاقدقومهئابآبونذبدالوألاهللابقاعي
مثإنملمحيالنبالا.تومتيهئطختيتلاسفنلا«
،نوكيهيلعرابلارب.نبالامثإنملمحيالبآلاو،بآلا
باقعقحليالانلق.)١٨:٢٠زح(»نوكيهيلعريرشلارشو
اوعبتو،مهئابآلامعأاوحدماذإالإدالوألابنيدلاولا

ةمألانإيحولالوقيو.مهروعشباورعشو،مهتاوطخ
وهعوسينأنمؤتسو،اهفالسألامعأضفرتسةيدوهيلا
.)١٤-١٢:١٠كز(ةنعللاكلتنمٍذئنيحوجنتسو،حيسملا

ىلعوانيلعهمد:اولاقنأدعبدوهيلانأبجعلانمو
مكانيصوأامأ«لسرللمهلوقبليلقدعبكلذاوركنأ،اندالوأ
لعتالنأةيصو

ِّـ
ميلشروأمتألمدقمتنأاهو؟مسالااذهباوم

:٥عأ(»!ناسنإلااذهمدانيلعاوبلجتنأاوديرتو،مكميلعتب
٢٨(.

طَأٍذِئَنيِح«٢٦
ْ

َهلَقَل
ُ

ُهَدَلَجَفُعوُسَياَّـمَأَو،َساَباَراَبْم
»َبَلْصُيِلُهَمَلْسَأَو
١٩:١،١٦ويو٢٣:١٦،٢٤،٢٥ولو١٥:١٥رمو٥٣:٥شإ

اومهتايذلابنذلابكترمقلطأ:سابارابمهلقلطأ
كلذاجنف.نامورلاىلعنايصعلاوهو،ًابذكهبحيسملا
.عوسيىلععقويذلاباقعلانمتوملابهيلعموكحملا
نوعيطتسيتوملابمهيلعموكحملاملاعلاةاطخلككلذكو
.رابلاكلذىلععضُوعيمجلامثإنأل،مهباقعنماوجنينأ

ةداعىلعًايرجبلصلابهيلعمكحامدعباذه:ُهدلجف
كلذماليإناكو.بلصلابمهيلعمكُحنميفنامورلا
ىلإهنوطبريوهدلجنوديرييذلانوُّرعياوناكمهنأل،ًاديدش
كلذناكو،طوسلابهرهظىلعهنوبرضيوًاينحنمدومع

نمةداحٌعطِقاهفارطأبًاطوبرمدلجلانمًارويسطوسلا
امًاريثكو.ًاضيأمحللاودلجلاقزمتتناكفٍ،مظعوأندعم
ناكو.ملألانمنوتوميوأنيدولجملاىلعىشغُيناك
دحأىلعنوقفشيالنيذلانامورلاركاسعنمنودالجلا
،اهنوضغبيواهلكةيدوهيلاةمألانونيهياوناكمهنأل،دوهيلانم
ىلعديزيامعنمتيتلاةيدوهيلاةعيرشلابنيديقماونوكيملو
.اوءاشامردقبهوبرضف،ةدلجنيعبرأ

نيينامورلانمٌدحأدلُجينأةينامورلاةعيرشلايفعنُمو
مهنألاهيلعاولوتسايتلادالبلالهأبوديبعلابدلجلااوصخو
)٢٢:٢٥عأ(ديبعلاةلزنمبمهدنعاوناك

دلجلامالآلامتحايفحيسملاةياغءايعشإَّـرسفدقو
شإ(»انيفشهربحبو..انيصاعملجألحورجموه«هلوقب

٥٣:٥(

ملولهملسينأسطاليبعطتسيمل:بلصُيلهملسأو
:٢عأ(»قباسلاهملعوةموتحملاهللاةروشمبًامَّـلسم«نكي

.مكحلاهيلعيرجيلينامورلاركسعلاىلإهملسأو.)٢٣
بجومببلُصهنأل،دوهيلاىلإهملسأهنأككلذبناكو
عوسيملسُأو«اقوللوقنمرهظيامكنيعبسلاسلجممكح
»بلصُيل«هلوقبىتمدصقو.)٢٣:٢٥ول(»مهتئيشمل
ع(كلذدعبهسفنبلصلاركذهنكلو،بلصلابءاضقلا

،هتجوزريذحتوهريمضسطاليبفلاخمكحلااذهبو.)٣٥
هنإرابتعابمكحهنأل،دوهيلاىلعناكامكهيلعحيسملاُمدف
بلصلاناكو،ينامورلاءاضقلايسركىلعسلاجٍضاق
تناكةيناموردونجحيسملااوبلصنيذلاو،ًاينامورًاباقع
قوفعضُويذلاناونعلاهباتكبرمأيذلاوهو،هرمأتحت
.بيلصلا

لٱُرَكْسَعَذَخَأَف«٢٧
ْ

لٱِراَدَىلِإَعوُسَيِيلاَو
ْ

اوُعََمجَوِةَيَالِو
لٱَّـلُكِهْيَلَع

ْ
»ِةَبيِتَك

١٠:١عأو١٩:٢ويو١٥:١٦رم

رادجراخحيسملااودلجمهنأرهاظلا:ةيالولارادىلإ
.هودلجنأدعباهيلإهوعجرأو،ةيالولا

تحتناكيذلانامورلاركسعنمةقرفيأ:ةبيتكلا
ىَّـمسيةينامورشويجةعبرأايروسيفناك.سطاليبرمأ
ةيرصيقبميقتاهنمةثالثناكLegion»ًانوئيجل«اهنملك
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اذإيدنجفالآةتسنوئيجللاددعو.ميلشروأبميقيعبارلاو
.ًايدنج٤٦٠نملقأىلعاهوقلطيملو،ةلماكتناك

ددعلااذهلثمىلإحيسملاسطاليبميلستببسلعلو
باحصأنأنمسطاليباورذحةنهكلاءاسؤرنأوهريبكلا
.ةونعهنوصلخيدقعوسي

لَأَوُهْوَّـرَعَف«٢٨
ْ
»ًاّيِزِمْرِقًءاَدِرُهوُسَب

٢٣:١١ول

مث،هودلجنأدعبهوسبلأمث.دلجلالبقهورع:هورعف
هحارجنمهودهاشامبهيلعاوقفشيملف.ًاضيأهورع
.دلجلاةدشنممرولابةطاحملاةيمادلاءاقرزلا

اذهنأحجرألاو.ًاضيأًاناوجرأيمسو:ًايزمرقًءادر
يفةالولادحأهكرتيذلاةقيتعلاةيدرألانمناكءادرلا
:١٦ول(ءاينغألاوماكحلاسبالمنمناوجرألاناكو،رصقلا
نمًابوثسبليهسفناموررصيقناكو.)٧:٤ؤرو٩
هنأهاوعدبًاءزهبوثلاكلذعوسيركسعلاسبلأف،ناوجرألا
:٢٦تم(يبنهنإهاوعدبًالبقدوهيلاأزهامك،دوهيلاكلم

٦٨(.

،ِهِسْأَرَىلَعُهوُعَضَوَوٍكْوَشْنِمًاليِلْكِإاوُرَفَضَو«٢٩
يفًةَبَصَقَو :َنيِلِئاَقِهِبَنوُئِزْهَتْسَيَوُهَماَّـدُقَنوُثَْجياوُناَكَو.ِهِنيِمَيِ
لٱَكِلَماَيُمَالَّـسلٱ«

ْ
»ِدوُهَي

٥٣:٣شإو٦٩:١٩زم

كلذهلاوعنصو،كئاشتابننميأ:كوشنمًاليلكإ
نأكولملاداتعايتلارهاوجلابعَّـصرملابهذلاليلكإنمًالدب
.كلمهنأبهنمًاءزهكلذاولعفو،هوسبلي

لمحينأكلملاةداعنمناك:هينمييفةبصقو
ىلإةراشإهمامأةيعرلاضعبلاثتمادنعهديبًاناجلوص
ةفوكعماصعناجلوصلاو.)٨:٤و٤:١١سأ(هناطلس
داوملانمامهريغوأجاعلاوأبهذلانمةعونصمسأرلا
)ناجلوصيأ(ًاصعيذبمراصلاكلملانعلاقُيو.ةسيفنلا
دييفةبصقلادنجلاعضوف.)١٢٥:٣و٢:٩زم(ديدحنم
.هبءزهلاةدايزلناجلوصلانمًالدبحيسملا

سويرابيطوأكلملاسدوريههنأك:همامأنوثجياوناكو
.رصيق

سانلاهلعفيناكاملًاليثمتكلذاولعف:كلمايمالسلا
.كولملاةهجاومدنع

لٱاوُذَخَأَو،ِهْيَلَعاوُقَصَبَو«٣٠
ْ

»ِهِسْأَرَىلَعُهوُبََرضَوَةَبَصَق
٢٧:٦٧تمو٥٠:٦شإ

اوذخأًامكهتيكلملاماركإلاهلاورهظأنأدعب:اوقصب
.ةناهإلابورضحبقأنموهو،هيلعقصبلابهنونيهي

انهةبصقلاتناك:هسأرىلعهوبرضوةبصقلااوذخأو
ًانايباهبهوبرضف،هبحاصلةوقلاليلد،ناجلوصلاةلزنمب
هليلكإكوشلخدهسأرىلعهبرضبو.هبءزهلاىلعمهتوقل

ةناهإىلوألاف.عوسيلةثلاثةناهإهذهو.سأرلاوةهبجلايف
ةناهإةيناثلاو،)٢٦:٦٧تم(هلسيئرلاولكيهلامادخ
دونجةناهإةثلاثلاو،)٢٣:١١ول(هركسعوسدوريه
اهبقطنةوبنلًامامتإكلذلكناكو.انهركذامكسطاليب
يرهظتلذب«هلوقيهو،اهمامتإلبقةنسةئمعبسذنم
راعلانعرتسأمليهجوو،نيفتانللَّـيدخونيبراضلل
ةثالثهولعفامبركسعلادصقو.)٥٠:٦شإ(»قصبلاو
مهظيغنميفشتلايناثلاو.ةواسقلابمهذذلتلوألا:رومأ
عوسينأمهنظلرصيقلمارتحالاراهظإثلاثلاو،يدوهيىلع
هنأرابتعابعوسيو.كلمهنأىوعدبهقوقحىلعىدتعا
ملأبكلذكو،سانلانمهريغكبرضلاملأبرعشيناكناسنإ
لهسيناكهنأعم،ةملكبهفيملاهلكاهيفو.ةناهإلاومكهتلا
.ةظحليفًاعيمجمهتيميوهتوقوهناطلسرهظينأهيلع
ىلعليلدًارايتخاتوكسلاوربصلابكلذلكهلامتحاف
ضرألاىلعةناهإلاكلتلامتحانمهتياغو.ةيكلملاهتمظع
كلذل«.ءامسلايفانلماركإلانامضوهسطاليبراديف
مسابوثجتيكل،مسالكقوفًامساهاطعأوًاضيأهللاهعفر
تحتنموضرألاىلعنموءامسلايفنممةبكرلكعوسي
دجملبروهحيسملاعوسينأناسللكفرتعيو،ضرألا
.)١١-٢:٩يف(»بآلاهللا

سطاليبلخدنأدعبعوسيبنوأزهيدونجلاذخأدقل
»ًاجراخًاضيأسطاليبجرخف«ريشبلالوقليلدب،هرصق
ةنهكلاءاسؤرخرصنأةجيتنلاتناكف.)١٩:٤،٥وي(
مهتدهاشمنأكف.»هبلصاهبلصا«مهلوقنيرركممادخلاو
نمدسحلاوضغبلارانمهيفتدقوأهعاضتالاحيفعوسي
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مدلاكفسداتعاوركسعلايفىبرتيذلاسطاليبف.ديدج
،دوهيلانمًابلققرأناكءاملاةلزنمبهدنعراصىتح
متنأهوذخ«:مهللاقو،هوبلطاملعفينأزأمشاو
فالخىلعوهاممكلحيبأ:مهللاقهنأكف.»هوبلصاو
ةنهكلاءاسؤرنكل.)١٩:٦وي(هنعرظنلاضغأو،ةعيرشلا
هبلصمتينأاودارأمهنأل،مهيلعسطاليبهضرعاماوضفر
اوركذو.نامورلاناطلسبوةينامورلاةعيرشلابجومب

،حيسملالتقبلطىلعمهتلمحيتلاةيقيقحلاةلعلاٍذئنيح
ليلدب،فيدجتلاوهو،هيلعاوقفتايذلاثلاثلارمألايهو
هنأل،تومينأبجيانسومانبسحو،سومانانل«مهلوق
ًالبقهوركذيملاذهو)١٩:٧وي(»هللانباهسفنلعج
ملنإعوسينأسطاليبلاورهظينأمهدارمو.سطاليبل
بجومبهقحتسيوهفنامورلاعرشبتوملابجوتسي
عوسيذخأمهمالكسطاليبعمساملف.ةيدوهيلاةعيرشلا
)١١-١٩:٩وي(ديدجنمهاوعدصحفوةيالولارادىلإًاضيأ
سطاليبلمكأنأدعبو.حيسمللسداسصحفاذهو
نأدهتجاوةثلاثةيالولايسركىلعسلجوجرخصحفلا

اذوه«هلوقدوهيلانمهسامتلارخآناكو.عوسيصلخي
.)٢٥-١٩:١٢وي(»؟مككلمبلصأأ.مككلم

دصقلهومالكلااذهيفصالخإلارادقميردنال
ذاقنإلةريخألاسئايلاةلواحمكلذنأمأ؟هلاقامسطاليب
عوسيىلعمهاوكشةنهكلاءاسؤركرتكلذدنعو؟ءيرب
ىصعهنأيهو،ىلوألاىوكشلاىلإاوعجروفيدجتلاب
تسلفاذهتقلطأنإ«مهلوقليلدب،كلمهنأهاوعدبرصيق
سيل.رصيقمواقيًاكلمهسفنلعجينملك.رصيقلًابحم
ًافوخمهبلطلملستساف.)١٩:١٢،١٥وي(»رصيقالإكلمانل
!رصيقلًابحمسيلهنأهوكتشينأنم

ثالثوحنناكعوسيةمكاحمبلغُشيذلاتقولاو
.رهظلالبقةثلاثلاةعاسلاىلإحبصلانمكلذو،تاعاس

حيسملاةمكاحمءانثأترجيتلاثداوحلاانعجاراذإو
مكوحعوسينأو،تارمثالثعوسيركنأدقسرطبانيأر
ةدحاوونانحمامأةدحاو:تارمثالثدوهيلاءاسؤرمامأ
ثالثمكوحو.ًاحابصسلجملامادقةثلاثلاوافايقمامأ
مامأةدحاووسطاليبمامأنيتنثا،دوهيلاريغمامأتارم
،سابارابقالطإتارمثالثدوهيلاراتخاو.سدوريه
تارمثالثسطاليبدهتجاو،ًاثالثعوسيقالطإاوضفرو
ثالثهتءاربنلعأو،عوسيقالطإرايتخاببعشلاعنقينأ
مهرذح:ًاثالثدوهيلارذُحو.)٢٢:٤،١٤،١٥،٢٢ول(تارم

هفارتعاباذوهيو،)٢٦:٢٤تم(ةنونيدللةيناثهئيجمبحيسملا
.)٢٤ع(عوسيةءارببهتداهشبسطاليبو،)٤ع(

لَأَوَءاَدِّـرلٱُهْنَعاوُعَزَن،ِهِباوُأَزْهَتْسٱاَمَدْعَبَو«٣١
ْ
ُهوُسَب

لَّـصلِلِهِباْوَضَمَو،ُهَباَيِث
ْ

»ِب
٥٣:٧شإ

نمًائيشركذيملو،يزمرقلاءادرلايأ:ءادرلاهنعاوعزن
.كوشلاليلكإرمأ

)١٦:٢٣،٢٤وي(ةيلخادلاوةيجراخلا:هبايث

شإ(»حبذلاىلإقاسُتةاشك«:بلصلاىلإهباوضمو
:٢٠تم(هبلصةهجنمهسفنوههبأبنأاممتف.)٥٣:٧
.)٢٦:٤٥و١٩

ثالثوحنبرهظلالبقيأةثلاثلاةعاسلايفبلُصو
امقفاويسقرمةراشبيفدروامو.)١٥:٢٥رم(تاعاس
انحوييفةسداسلاةعاسلاركذامأو.اقولوىتمهركذ
نولدياوناكنيينانويلانأل،نيخسانلاطلغنماهنأحجرألاف
»ةثالث«ىلعلادلافرحلانيبقرفلاو،فرحأبدادعألاىلع
يفنأكلذديؤيو.ًادجديهز»ةتس«ىلعلادلافرحلاو
لدب»ةثلاثلا«ركذتانحويةراشبلةميدقلاخسنلاضعب
انحوينأمهضعبنظو.سقرمةراشبيفامك»ةسداسلا«
مويلاناكو.فالخلاكلذعقوفيدوهيلاباسحلالمعتسا
،ليللافصننمأدبي،نييبروألادنعمويلاكنامورلادنع
ةءادبوهو،سمشلاعولطتقوانحوييفةسداسلانوكتف
انحوياهدصقيتلايهو،سطاليبدنععوسيةمكاحم
.»ةعاسلاكلت«ـب

ُهُمْسٱًاّيِناََوْريَقًاناَسْنِإاوُدَجَوَنوُجِراَخْمُهاَميِفَو«٣٢
»ُهَبيِلَصَلِمْحَيِلُهوُرَّـخَسَف،ُناَعْمِس
رمو٢٤:١٢بعو٧:٥٨عأو٢١:١٣لم١و١٥:٣٥دع
.٦:٩و٢:١٠عأو٢٣:٢٦

لاقاذهلو.ةنيدملاجراخبلصلاناكمىلإ:نوجراخ
ىلإةيطخلانعاهمدبلخدييتلاتاناويحلانإف«باتكلا
.ةلحملاجراخاهماسجأقرحتةنهكلاسيئرديبسادقألا
جراخملأتهسفنمدببعشلاسدقييكلًاضيأعوسيكلذل
رمأيفىسومةعيرشقفواذهو.)١٣:١٢بع(»بابلا
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٢١:١٣لم١ًاضيأرظنا١٥:٣٥دع(توملابمهيلعموكحملا
نعةحيبذهنوكبزومرلاعوسيممتكلذبو)٧:٥٨عأو
.)١٩:٣دعو١٦:٢٧و٤:١٢ال(ةيطخلا

يفايبيليفةنيدميهو،ناوريقلانميأ:ًايناوريقًاناسنإ
كالمأنمٍذئتقوتناكو»اكينراس«ىمستايقيرفألامش
نأل)٢:١٠عأ(دوهيلانمنوريثكاهنكسو،نامورلا
ـبكلذلبقفلأةئمكانهىلإمهنملسرأيجالسوميلطب

يفصاخعمجممهلراصىتحًاريثكاودازف،ةنس٣٠٠
نيرشبملالوأنممهضعبناكو.)٦:٩عأ(ميلشروأ
ناعمسنأحجرملاو.)١٣:١و١١:٢٠عأ(نييحيسملا
.حصفلاديعبلافتحاللٍذئنيحميلشروأىلإىتأيناوريقلا
نافورعمامهنأكسفوروردنكسإابأناكهنإسقرمركذو
.)١٥:٢١رم(نييحيسملادنع

نإةداعلاتناكو.دونجلامههورخسنيذلا:..هورخسف
لمحناكف،بلصلابهيلعموكحملاوهبيلصلالمحييذلا
عوسيناكو.ةبيصملاوناوهلاوراعلاةدشىلعًةلالدبيلصلا
نعايعأهنإرهاظلاو)١٩:١٧وي(قيرطلالوأيفهلمحدق

كلذلو،قرألاوءزهلاودلجلانمهمسجفعضةدشلهلمح
وأدوهيلانمدحأنكيملو.هلمحبناعمسركسعلارَّـخس
نمكلذيفاملهيلعموكحملابيلصهرايتخابلمحينامورلا
دعبقيرطلايفهوفداصنملوأناكناعمسلعلو.راعلا
اوفختسافًايبنجأهوأرمهنألوأ،هبيلصلمحنععوسيزجع
ىلعةقفشلاتارامإنمٌءيشههجوىلعرهظهلعلوأ،هب
الفحيسملابًانمؤمتامناعمسناكنإو.هورَّـخسفعوسي
.هلٍدجممظعأراعلاكلذنآلابسحيهنأكش

لُجُهَلُلاَقُيٍعِضْوَمَىلِإاْوَتَأاَّـَملَو«٣٣
ْ

ملٱَوُهَو،ُةَثُج
ىَّـمَسُْ

جلٱَعِضْوَم«
ْ

»ِةَمُجُْم
١٩:١٧ويو٢٣:٣٣ولو١٥:٢٢رم

ترثكدقونآلالوهجمهيفعوسيبلُصيذلاعضوملا
نييعتىلإةيهلإلارافسألاةبتكتفتلااملقو.هيفءارآلا
.اهوركذيتلاثداوحلانكامأ

نأحجرألاو.ةمجمجاهانعمةيناربعةملك:ةثجلج
ةرودمةمكأهنألعوسيبلصناكمىلعمسالااذهقالطإ

ًالكشناسنإلاةمجمجهبشت،راجشألاوروخصلانمةيلاخ
امةرثكلكلذبيمسهنإمهضعبلوقلةحصالف.ةئيهو
دوهيلانألوقلااذهلطبياممو.ىلتقلامجامجنمهيفحرُط

لكبضرألايفرشبلاماظعنممظعلكنونفدياوناك
يذلاعضوملارمأنمهفرعناملكو.ءانتعاوسارتحا

:رومأةسمخصلخملاهيفبلُص

نمبيرقهنإ:يناثلاو)٣١ع(ةنيدملاجراخهنإ:لوألا
عراشلاوقيرطلابناجىلعهنإ:ثلاثلاو)١٩:٢٠وي(ةنيدملا
نيتاسبلادحأنمًابيرقناكهنإ:عبارلاو)١٥:١٩رم(
ناتسبلاكلذيفناكو،ميلشروأبةطيحمتناكيتلاةريثكلا
ناكناكملانإ:سماخلاو)١٩:٤١وي(يمارلافسويلربق
.)٢٣:٣٣ول(ةمجمجلابةماعلادنعفرعُي

الَخُهْوَطْعَأ«٣٤


ْدِرُيَْملَقاَذاَّـَملَو.َبَْرشَيِلٍةَراَرَمِبًاجوُزَْمم
»َبَْرشَيْنَأ

٤٨عو٦٩:٢١رم

نمنكيملهنألدوهيُهوطعأنيذلانأحجرملا:هوطعأ
موكحملكلهبنوعربتياوناكدوهيلانألو،نامورلاتاداع
هنأاونلعأدوهيلانيدلالاجرنألو.هلتقدنعتوملابهيلع
ًاركسماوطعأ«ميكحلالوقىلعًءانب،ىوقتلالامعأنم
ركذيالو،هرقفىسنيوبرشي.سفنلايرملًارمخوكلاهل
)٣١:٦،٧مأ(»ًاضيأهبعت

ةجوزممًارمخهوطعأ«سقرملاقو:ةرارمبًاجوزممالخ
رمخلانمًاعونبرشيناكنامورلاركسعنإف»ٍرمب
نعربعينأحصيف،ًاليلقلخلانعفلتخيًاضماحًاصيخر
،دحاوىنعمبنادريامًاريثكرملاوةرارملاو.يناثلابامهنملك
ًاجوزمم،هلاثمأونيتنسفألاكةرملاباشعألانمبارشوهو
هئاطعإوهبرمخلاجزمنممهتياغو.شاخشخلارزبءامب
نأرهاظلاو.هريدختوهراكسإبهمالآنيكستبولصملل
نأىبأهايإهئاطعإبفورعملاهلرهظأنملًاماركإهتاذحيسملا
سأكلابرشيف،همالآبًارعاشنوكينألَّـضفهنأل،هبرشي
.)٦٩:٢١زم(اهلكاهبرشو،اهبرشيلبآلاهاطعأيتلا

َّـمِتَيْيَكِل،اَهْيَلَعَنيِِعَرتْقُمُهَباَيِثاوُمَسَتْقٱُهوُبَلَصاَّـَملَو«٣٥
لَأِيساَبِلَىلَعَو،ْمُهَنْيَبِيباَيِثاوُمَسَتْقٱ«:ِّـيِبَّـنلٱِبَليِقاَم

ْ
اْوَق

»ًةَعْرُق
.٢٢:١٨زمو١٩:٢٤ويو٢٣:٣٤ولو١٥:٢٤رم

هيفاملًاميدقةفورعملاتاتيملارشبلصلاناك:هوبلص
دقف،باذعلاةدملوطوةديدشلامالآلاوراعلاوريهشتلانم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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ٌقرأوٌعوجوٌشطعهيرتعي،مايأةثالثًايحبولصملاىقبي
ديزتيتلاةكرحلاعيطتسيالو،حارجلاباهتلانمىمحو
.همالآ

نمف،دوهيلادنعباقعلاعاونأنمبلصلانكيملو
ىلع«قيلعتلابدارملاو.ًايدوهيبلصيًايدوهينألاحملا

،٢١:٢٢ثت(قنشلابنآلاهفرعناموهةاروتلايف»ةبشخ
هلمعتساو،سرفلادالبنمءاجبلصلالصأو.)٢٣
اوصخلب،ًاينامورنامورلااوبلصيملو.نوينانويلاونويرصملا
اولوتسايتلاتايالولالهأوةمثألارشوديبعلابتوملاكلذ
)ينامورلادئاقلا(سوساركو.ديبعلاكمهوبسحمهنألاهيلع
ديبعلانابلصبامورةنيدمىلإاويبكةنيدمنمقيرطلاجيس
فالآةتسرصيقسطسغوأبلصو.نامورلااوصعنيذلا
نيتعطقبيلصلاناكو.هوصعمهنألةيلقصةريزجيفدبع
يلجرنيبلخديدومعامهيفبشخلانمنيتضراعتم
ريماسملالخدممحلقزمتيالفهلقثضعبلمحيلبولصملا
ًايسأرًانايحأبيلصلانوبصنياوناكو.بولصملاطقسيف
ىلعهنوعضياوناكمهنكلو،هنورمسيوهيلعناسنإلانوعفريو
هيلعهورعينأدعببولصملانودميوًايقفأضرألا
.بيلصلاةبشخىلعهيديوهيلجريفريماسمبهنورمسيو
لابحبنيلجرلانوطبريوطقفنيديلانورمسيًانايحأاوناكو
ًاعمهيلجروعوسييدياورمسمهنأرهاظلاو(بيلصلاىلع
نوعفريمث.)٢٤:٣٩،٤٠ولاقولةراشبيفءاجامليلدب
.هلةدعمةرفحيفًايسأرهنوبصنيوبولصملاببيلصلا
فنعوةعرسبهترفحيفبيلصلانولزنُيًانايحأاوناكو
عافتراناكو.هباذعديدشتوبولصملالصافمعيلختل
املو.عارذىلإعارذفصننمضرألاقوفبولصملايلجر
رفغاهاتبأاي«ًالئاقىلصهبيلصىلععوسيركسعلارَّـمس
.)٢٣:٣٤ول(»نولعفياذامنوملعيالمهنأل،مهل

يهو،عوسيبلصةياغلئاسرلاوتاوبنلاتحضوأو
لمتحينأو،سانلااياطخنعةرافكلاةحيبذنوكينأ
قلعملا«هلوقهبلصبمتف،ةاطخلاىلعتبجويتلاةنعللا
ىلعيذلانيدلايفويلو)٢١:٢٣ثت(»هللانمنوعلم
تامنأدعببيلصلامساراصف.هللاعمهحلاصيوناسنإلا
ناكنأدعب،ءادفلاوةكربلاوفرشلاىلإةراشإحيسملاهيلع
.باذعلاوةنعللاوراعلاةمالع

،١٩:٢٣وي(هقوفاموصيمقلايأ:هبايثاومستقا
نيذلاناكو،نيبلاصلابيصنبولصملابايثتناكو.)٢٤
.هبلصلبقهبايثاوعزنةعبرأحيسملااوبلص

ةطايخريغب«ناكهنألهصيمقىلعيأ:اهيلعنيعرتقم
ىلعليلدبيلصلاتحتمهترماقمو»قوفنمهلكًاجوسنم
.بولصملاىلعمهتقفشمدع

وهو٢٢:١٨زميفدراوهيلإراشملالوقلا:يبنلابليقام
تناكو.دوادىلعاهلثمِرجيملهنأل،عوسيبةصاخةوبن
هلمتحاامىلإةبسنلابهبدتعُيالًارمأهبايثنمحيسملاةيرعت
انلجألةيوامسلاداجمألالكنم»هسفنىلخأ«املهرايتخاب
.)٢:٦يف(

»َكاَنُهُهَنوُسُرَْحياوُسَلَجَّـمُث«٣٦
٥٤ددع

.ًايحبيلصلانعهولزنيوهباحصأيتأيالئلُهوسرح
.)٥٤ع(حيسملاىوعدةحصبًادوهشٍذئدعبسارحلاناكو

ُعوُسَيَوُهاَذٰه«:ًةَبوُتْكَمُهَتَّـلِعِهِسْأَرَقْوَفاوُلَعَجَو«٣٧
لٱُكِلَم

ْ
»ِدوُهَي

١٩:١٩ويو٢٣:٣٨ولو١٥:٢٦رم

نأةداعلاتناكو.هبلصةلعيأ:هتلعهسأرقوف
ثيحىلإهبلصببسنالعإبلصلابهيلعموكحملالمحي
.هسأرقوفعضويكانهو،بلصُي

سطاليبدنعهبلصةلع:دوهيلاكلمعوسيوهاذه
تناكتاغلثالثبناونعلااذهبتكو.كلمهنإهاوعد
.ةينيتاللاوةينانويلاوةيناربعلايهو،ٍذئتقوايروسيفةعئاش
.)١٥:٢٦رم(»دوهيلاكلم«ناكناونعلانأسقرمركذو
لاقو)٢٣:٣٨ول(»دوهيلاكلموهاذه«ناكنإاقوللاقو
)١٩:١٩وي(»دوهيلاكلميرصانلاعوسي«ناكهنإانحوي
تاغليفاهفالتخالظافلألافالتخالعلو.دحاوىنعملاو
تاغللاىدحإنعمهضعبلقننأب،ثالثلاناونعلا
ناونعلاكلذبسطاليبدصقو.ىرخُأتاغلنعمهضعبو
بتُكامىلعءاسؤرلاهضرتعاو.مهكلمبلصبدوهيلارييعت
دنععوسيهبسوجملابَّـقلامف)١٩:٢٠وي(مهبِلابيملف
.هبًاءزههتومدنعسطاليبهبهبقلهلًاديجمتهداليم
كلُملاىلوتو،صلخمعوسيىنعمنأل،قحهلكناونعلاو
.هتوموهمالآب

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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لٱِنَعٌدِحاَو،ِناَّـصِلُهَعَمَبِلُصٍذِئَنيِح«٣٨
ْ
ٌدِحاَوَوِنيِمَي

لٱِنَع
ْ
»راَسَي

١٩:١٨ويو٢٣:٣٢،٣٣ولو١٥:٢٧رمو٥٣:١٢شإ

سابارابءاقفرنمامهنيصللانيذهنأحجرألا
امهيلعمكُحدقناكو)١٥:٧رم(لتقلاوةنتفلايفهئاكرشو
ىلعبلُصللتقلابسابارابىلعيضُقولف.توملابًالبق
كلذناكو.هناكمعوسيذخأف،نيصللاكنيذنيبحجرألا
ىلع.)٥٣:١٢شإ(»ةمثأعميصحُأ«ةلئاقلاةوبنللًامامتإ
،كلمهنأبًامُكهتةناهإلاىوسكلذبدصقيملسطاليبنأ
راعدازامماذهو.هتمدخوهماركإلنيريزونمَّـدبالهنأو
عمنحنىصحُناليكلانلجأنمهلمتحااموحيسملابلص
نعوهنيمينعناصللاامهذخأناذللاناناكملاف.ةمثألا
:٢٠تم(ملعريغىلعيدبزانباًاقباسهبلطاموههراسي

٢١(.

ملٱَناَكَو«٣٩
»ْمُهَسوُؤُرَنوُّزَُهيْمُهَوِهْيَلَعَنوُفِّـدَُجيَنوُزاَتْجُْ

٢٣:٣٥ولو١٥:٢٩رمو١٠:٢٥و٢٢:٧،٩زم

ةدهاشمدرجملوأ،ًاقافتانوراملايأ:نوزاتجملا
.هنميفشتلادصقبوأ،بولصملا

امفالخاذهو،ةفلتخملاوقأبنومتشييأ:نوفدجي
ناكبولصملاكلذمالآنأل،ةيرشبلاةعيبطلانمعقوتي
ثالثهيلعنوفدجملاناكو.هيلعمهتقفشكرحتنأبجي
ركسعلاو،)٤١ع(ةنهكلاءاسؤرو،)٣٩ع(نوزاتجملا:تائف
.)٢٣:٣٦ول(

٣٧:٢٢شإو١٦:٤يأ(ةتامشوًاءزه:مهسوؤرنوزهي
:١٠٩و٢٢:٧زم(هبئبنُأاممتيلكلذلكو.)١٨:١٦رإو

٢٥(.

هلٱَضِقاَناَي«:َنيِلِئاَق«٤٠
َْ

يفُهَيِناَبَوِلَكْي ،ٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
لَخ
ِّـ

»ِبيِلَّـصلٱِنَعْلِزْنٱَفِهللاٱَنْبٱَتْنُكْنِإ!َكَسْفَنْص
٢:١٩ويو٢٦:٦١،٦٣تم

اومكهتو.لكيهلاضقنيعَّـدماييأ:لكيهلاضقاناي
ءانثأيفًاروزهيلعتيدُأيتلاةداهشلاىلعًءانبكلذبهيلع
ًازاجمهلاقامىلعو.)٢٦:٦١تم(دوهيلاسلجميفهتمكاحم
هذهاورركءاسؤرلالعلو)٢:١٩وي(هريشبتءدبيف

سطاليبمهيلعضرعامدنععومجلاعماسمىلعىوكشلا
اوراتخينأمهوعنقيل،سابارابوعوسينيباوراتخينأ
لكلكيهلابنورختفياوناكدوهيلانأل،عوسينودساباراب
ىوكشلاهذهو.هنيشيٍءيشلقأنمنوظاتغيو،راختفالا
ءادعأعاطتسااملكيه»..لكيهلاضقاناي«مهلوقيه
ًاثالثهتريسلكيفاورظننأدعبهيلعهوبيعينأحيسملا
مهنأعمهيلعاهتابثإاوعيطتسيملمهنأىلع.ةنسنيثالثو
.كلذلروزدوهشاورجأتسا

ضقنينأعاطتسانمنإاولاقمهنأكف:كسفنصِّـلخ
نمنأل،هسفنصلخينأردقيمايأةثالثيفهينبيولكيهلا
.رغصألاهيلعلهسيمظعألاىلعردق

تقوحيسمللناطيشلالوقكاذه:هللانباتنكنإ
هنإهاوعدىلعًءانباذهبهيلعاومكهتو)٤:٣تم(ةبرجتلا
.)٢٦:٦٣،٦٤تم(ةمكاحملادنعهللانبا

هللانباحيسملانأمهقيدصتاوقَّـلع:بيلصلانعلزناف
يتلاتازجعملالكتناكنإنكلو.بيلصلانعهلوزنىلع
كلتةحصمهلنهربتملنينسثالثنعديزياميفاهارجأ
حيسملانإمعن؟ةديحولاةزجعملاهذهاهتبثتفيكف،ةيضقلا
مظعأبمهاتأهنكلو،اهوبلطيتلاةزجعملاهذهمهللعفيمل
مظعأتوملاىلعراصتنالانأل،ربقلانمهتمايقيهو،اهنم
نوهبشيسانلارثكأو.بيلصلانعهلوزنبهنمبورهلانم
دحألالوهلبيلصالصلخميفنوبغري،نيفدجملاءالؤه
.هعابتأنم

لٱُءاَسَؤُرَكِلٰذَكَو«٤١
ْ

َعَمَنوُئِزْهَتْسَيْمُهَوًاضْيَأِةَنَهَك
لٱ
ْ

»اوُلاَقِخوُيُّشلٱَوِةَبَتَك

ءاضعأمه:خويشلاو..ةبتكلاعم..ةنهكلاءاسؤر
.مهودعمالآةدهاشمباوحرفيلاوتأدقو،نيعبسلاسلجم
اوفتكيملمهنإف،حيسمللءالؤهضغبةدشنمًابجعف
لُزيملو.همالآةدهاشميفاوبغرلب،توملاىلإهميلستب
يفوهوهنوريعيوهنوضغبياوقبلب،هتومدعبهيلعمهبضغ
اوعمتجينأةنهكلاءاسؤرىلعناكو.)٢٧:٦٣تم(ربقلا

اوبهذينأنمًالدبسدقملاديعلاباولفتحيللكيهلايفٍذئنيح
.)٢٣:٧ال(حيسملامالآاودهاشيلبيلصلادنعاوفقيو

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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لَُخيْنَأُرِدْقَياَمَفُهُسْفَناَّـمَأَوَنيِرَخآَصَّـلَخ«٤٢
ِّـ

ْنِإ.»اَهَص
لَفَليِئاَْرسِإَكِلَمَوُهَناَك

ْ
»ِهِبَنِمْؤُنَفِبيِلَّـصلٱِنَعَنآلٱِلِزْنَي

ناكلب،صالخإنعاذهاولوقيمل:نيرخآصلخ
نمسانلاداسجأصلخيهنأىعَّـداعوسينأمهدصق
،لوبزلعبةدعاسمبكلذلعفهنأو،هتوقبتوملاوضرملا
كلذاوظفلمهلعلوأ.حيسملاهنوكلسوفنصيلختىعَّـداو
هسأرقوفبتُكيذلا)صلخميأ(عوسيهمسابًءازهتسا
حيسملانأل،هنيعقحلاوهًامكهتهولاقامو.بيلصلاىلع
.هتومبمهصلخو،نيرخآصلخيلضرألاىلإءاج

هصيلختمدعاونظ:اهصلخينأردقيامفهسفنامأو
لكنإزجعلااذهنماوجتنتساو،هزجعةجيتنوههسفن
نعمهنظدعبأامف..ًارحسوًاعادختناكهتازجعم
سيلو،نيرخآصلخيلهسفنصلخيالنأدارأوهف،ةقيقحلا
هسفنصلخولو.ًاعمنيرخآلاوهسفنصلخينأًانكمم
)٢٦:٥٣،٥٤تم(هرسأبيرشبلاسنجلاكلهل

هنإهاوعدىلعًءانبكلذاولاق:ليئارسإكلموهناكنإ
.دوهيلاكلمهنأنمناونعلايفبتكامىلعًءانبو،كلم
هتومف.ليئارسإكلمهنأةريثكنيهارببتبثأعوسينأىلع
هبنأل،كلذىلعنيهاربلامظعأملاعلااياطخلجأنم
.)٢٧-٩:٢٤ادو٥٣شإ(هكلمبتاوبنلاتمت

اوقبلبيلصلانعلزنولنكلو،اوعَّـدااذك:هبنمؤنف
ليلدب،هريغاوكرتامكناهربلااذهاوكرتو.هاوعدنوركني
،٢٨:١٤تم(تازجعملامظعأيهوهتمايقباوعنتقيملمهنإ

نحنامأو،هبنمؤنفبيلصلانعلزنيل:اولاقمه.)١٥
ٌدحأعاطتسااملزنولو.هنعلزنيملهنألهبانمآ:لوقنف
.هسفنصالخلهبنمؤينأسانلانم

لَف،ِهللاٱَىلَعَلَكَّـتٱِدَق«٤٣
ْ
:َلاَقُهَّـنَأل!ُهَداَرَأْنِإَنآلٱُهْذِقْنُي

»ِهللاٱُنْبٱاَنَأ
٢٢:٨زم

لبقتاملكلاهذهبحيسملانوريعيسمهنأبدوادأبنأ
هنإ«مهلوقبمهدصقو.)٢٢:٨زم(ةنسفلأباهبقطنلا
امأو،هيلعلكتاهنأهنظبهسفنعدخهنإامأ»هللاىلعلكتا
.ًابذكلاكتالاىعداهنأ

انههيلعاودازو،هسفنصلخينأردقامهنأبًالوأهوَّـريع
هنأىلعةعطاقةجحكلذاوذختاو.هصلخينأدريملهللانأ
لذخيوهنباصلخينأردقيبأدجويالهنأل،هللانباسيل
ًاباصم«نوكيحيسملانأمهبتكيفءاجاماوسنو!هنبا
انيصاعملجألحورجموهو.ًالولذموهللانمًابورضم
شإ(»انعيمجمثإهيلععضوبرلاو..انماثآلجألقوحسم

نأاومهوتو.٢٢رومزميفدوادهلاقاماوسنو.)٦-٥٣:٤
مهوتيو.تقولانمةدمهكرتهللانألهللانباسيلحيسملا
اوسيلضرألاىلعباصملايفهللامهكرتينيذلانأنوريثك
.مهيلعهللابضغتامالعباصملانأك،ينبتلابهللاءانبأ

للٱَناَكًاضْيَأَكِلٰذِبَو«٤٤
ِّـ

»ِهِنَاِّـريَعُيُهَعَماَبِلُصِناَذَّـللٱِناَّـص
٢٣:٣٩ولو١٥:٣٢رم

ىتمركذيملو.ًاعمهناريعيامهالكأدتبا:هناريعيناصللا
نإًاضيألاقو.اقولاهركذنكلوتارييعتلاكلتظافلأ
ىلصو،بيلصلاىلعوهوكلذدعبباتامهنمًادحاو
سودرفلاىلإلوخدلابدعولاوهمثإةرفغمهنملانوحيسملل
نأعم،هاريعنيصللانأبجعلانمو)٤٣-٢٣:٣٩ول(
رخآلاىلعمهنملكقفشينأباصملاءاكرشنمعقوتملا
ريغتالوبلقلانِّـيلتالبئاصملانكلو.هتيزعتيفدهتجيو
.ةيهلإلاةمعنلالعفالإسيلكلذنإف،ةئطاخلاةعيبطلا

تارييعتلاكلتىلعربصلاوملحلانمحيسملاهرهظأامو
.قحريغبسانلاانَّـريعاذإانللاثمريخ

وي(انحويىلإهمُأبةيانعلاعوسيلَكوءانثألاكلتيفو
١٩:٢٦،٢٧(.

لُظْتَناَكِةَسِداَّـسلٱِةَعاَّـسلٱَنِمَو«٤٥
ْ

ِضْرَألٱِّـلُكَىلَعٌةَم
»ِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَىلِإ

٢٣:٤٤ولو١٥:٣٣رمو٨:٩اع

نميأ:ةعساتلاةعاسلاىلإ..ةسداسلاةعاسلانمو
.رصعلاىلإرهظلا

نكميالهنأل،ةزجعمةملظلاهذهتناك:ةملظتناك
ديعٍذئمويناكو،لالهرمقلاوالإسمشلافشكُتنأ
سبلتنأةعيبطللًاقئالناكو.ٌردبرمقلاوعقيوهوحصفلا
كاذاوبلصنيذلاسانلامثإنمًابجعتوًانزحدادحلابوث

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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)١(ةملظلاكلتتناكو.ربلاسمشوملاعلارونوهيذلا
ًاخيبوت)٢(.ةيحورلاةملظلاتاوقعوسيةعراصمىلإةراشإ
ملاهنأعم،مهتارييعتنعمهلًاتوقومًاتيكستوهيلعنيفدجملل
:١٠رخ(نوعرفيفةيرصملاةملظلاترثأاممرثكأمهيفرثؤت

هنامرحوهنعبآلاهجوباجتحاىلإةراشإ)٣(.)٢٢،٢٧
ءيشالتناكةملظلاكلتنكلو.ةيوامسلاةيزعتلانم
وهوحيسملابلقىلعتفثاكتيتلاةملظلاىلإةبسنلاب
اذامل،يهلإيهلإ«خرصيهتلعجف،سانلااياطخلقثلمحي
همالآيفحيسملاعمةعيبطلاكارتشالًاراهظإ)٤(.»؟ينتكرت
.هيلتاقمثإةعاظفنماهعزفو

،طقفةيدوهيلاًانايحأكلذبدصُق:ضرألالكىلع
نإملعنالو.دالبلانماهرواجاموةيدوهيلاىرخأًانايحأو
نيخرؤملاضعبركذو.الوأملاعلالكهبدصُقدقناك
نايليترتمهنمو،ةملظلاكلتثودحنييرصملانييحيسملا
نيخرؤملاضعبًاضيأركذو.ةسينكلاءابآنمسوناجيروأو
كلتنإاذهلاقدقف،ينامورلانوغيلفمهنمونيينثولا
،سويرابيطكلمنمةرشعةعبارلاةنسلايفتثدحةملظلا
ترهظموجنلانأو،ةفاثكلايفريظناهلقبسيملاممتناكو
.ٍذئنيح

دعبتلازةملظلانأكلذنممهفن:ةعساتلاةعاسلا
.سمشلاءوضداعوةعاسلاهذه

ٍميِظَعٍتْوَصِبُعوُسَيَخََرصِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَوْحَنَو«٤٦
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ:ْيَأ(»يِنَتْقَبَشاََمل،ِيليِإِيليِإ«:ًالِئاَق

َ
اَذا

»؟يِنَتْكَرَت
٢٢:١زمو٥:٧بع

يقبحيسملانأنيبتي:خرصةعساتلاةعاسلاوحنو
.ثالثلاةملظلاتاعاسيفًاتكاس

ملألاةدشىلعليلداذه:ميظعتوصب

ريمازملانمعوسياهسبتقاةرركمةيناربعةظفل:يليإيليإ
اذهو»يولإيولإ«لاقحيسملانإسقرملاقو.)٢٢:١زم(
قطنامكينايرسلاهظفلبهلقنسقرمنأالإ،يليإيليإلثم
كلتهنمعوسيسبتقايذلارومزملادوادبتكو.حيسملاهب
ىلإًازمرهتاراصتناوهتاقيضتناكف،هسفنمالآىلعةظفللا

٤٣ددعيفءاسؤرلاهلاقامو.هتاراصتناوحيسملاتاقيض

ةعرقلاءاقلإو.٢٢:٨رومزمنمسبتقمعوسيبًاءزه
.رومزملاتاذنم١٨عنمذوخأم٣٥عيفروكذملا

هبقطنيذلاعبارلالوقلاوه»يليإيليإ«عوسيلوقو
اركذيملامهو،سقرموىتمالإهركذيملو،بيلصلاىلع
.بيلصلاىلعهلاقاممهريغ

ركسعلايندلجينأتحمساذامل:لقيمل:ينتكرتاذامل
اذامل:لاقنكل؟سانلاينريعينأو،بيلصلاىلعينرمسيو
سأكيفناكاملكنمىسقأاذهنأل؟تنأينتكرت
.همالآ

اياطخلجألاهلمتحايتلاهمالآةدشيفحيسملارعش
هنأرابتعابهنعههجوبَجحيذلاهللانمكورتمهنأبملاعلا
.ةاطخلابئان

بجحو،ةيطخلاىلعهبضغرهظيلٍبنذمكهلماعو
امك،دبألاىلإانعهبجحياليكلًاريصقًاتقوهنبانعههجو
هجوباجتحاناكو.حيسملاتميملوليضتقيهلدعناك
هافوأيذلائطاخلاىلعهلدعنْيَدنمًاءزجهنبانعبآلا
بع(ناسنإلكنعتوملاقاذهنأل،انئادفنمثًايدؤمانبئان
ريصنلانلجألةيطخةيطخفرعيمل«وهولعجهنألو)٢:٩
امأ«ءايعشإلوقلمامتإاذهو)٥:٢١وك٢(»هيفهللاربنحن
»مثإةحيبذهسفنلعجنإنزحلابهقحسينأبَّـُرسفبرلا
.)٥٣:١٠شإ(

.يناميسثجيفهمالآريركتكلذيفنأبيرالو
لوقليلدبهبراجتددشتقولاكلذيفناطيشلانأحجرألاو
ملو)٢٢:٥٣ول(»ةملظلاناطلسومكتعاسهذه«حيسملا
باجتحانمخرصلبةيدسجلاهمالآنمعوسيخرصي
نعهللاهجوباجتحاةجيتنتناكاذإو.هنعهيبأهجو
،ةيدسجلاهمالآلكنعجتنيمليذلاخارصلاكلذحيسملا
مهنعهللاهجوباجتحابنيكلاهلاباذعةدشنوكتمكف
لزيملهنإفهكرتدقبآلاىأرعوسينأعمو.دبألاىلإ
.»هللاهللا«ال»يهلإيهلإ«:هلوقليلدبهبًاقثاو

تقولاكلذيفهنأل،ةقيقحعوسيكرتيملهللانأقحلاو
هبحأو،هيلعهعضينأبهللاَّـُرسيذلالمعلابموقيناكهنيع
،ىضماميفهلهتبحملكنمرثكأٍذئتعاسهنباهنوكرابتعاب
.ةاطخلاليفكهنأرابتعابهنعههجوفرصهنكل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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»خلا..يليإيليإ«هلوقريسفتنأىلإنوريثكبهذ(
هليجنإىتمنأل،نيخسانلادحأهبتكلب،لصألايفسيل
.)ةيناربعلاتاملكلاريسفتىلإنوجاتحيالمهونييناربعلل

لٱَنِمٌمْوَقَف«٤٧
ْ

يِداَنُيُهَّـنِإ«:اوُلاَقاوُعِمَساَّـَملَكاَنُهَنيِفِقاَو
»اَّـيِليِإ

فرعيالينامورلاركسعلانألدوهيلانمموقءالؤهناك
امبرف»ايليإ«و»يولا«نيبهباشتكانهو.ايليإرمأنمًائيش
اومهفمهنأحجرألاو.ايليإيدانيهنأنيعماسلاضعبمَّـهوت
دوهيلانأل،حيسملاهنأهاوعدبءزهللهوفرحمهنكلو،هلوق
مهنأنآلااورهاظتو،حيسملايتأياملبقيتأيايليإنأاوعقوت
.مهيلإايليإءيجماوعقوتي

لِلَو«٤٨
ْ

ألَمَوًةَجْنِفْسِإَذَخَأَوْمُهْنِمٌدِحاَوَضَكَرِتْقَو
َ

اَه
الَخ

»ُهاَقَسَوٍةَبَصَقَىلَعاَهَلَعَجَو
)١٩:٢٩ويو٢٣:٣٦ولو١٥:٣٦رمو٦٩:٢١زم(

انأ«ًاضيأعوسيلاقتقولااذهوحنيف:تقوللو
لوقلةباجإةجنفسإلابمهدحأءاجف.)١٩:٢٢وي(»ناشطع
نمشطعلانأل،ةقفشلاليبقنمكلذىتأهلعلو.حيسملا
.)٣٥ةيآحرشرظنا(بيلصلاىلعمالآلاةدشتامالع
يتأيلهىرنلهوكرتا«هسفنوهلاقذإًاءزهكلذىتأهلعلو
ناسنإلاكلذدصقناكفيكو.)١٥:٣٦رم(»هلزنيلايليإ
سأرىلعجاتلاعضينأنمهلفرشأهلمعناكهلعفامب
درابءامسأكءاطعإناكاذإهنأل،ضرألاكولممظعأ
نأىلوألابف،رجأالببهذيالراغصلاحيسملاذيمالتدحأل
.كلذلثمهسفنملعملاىطعأنمباثُي

لامعتسابحمستمللاحلانألةجنفسإبىتأ:ةجنفسإ
لخلانمةينآلةدادستناكةجنفسإلاكلتلعلو.سأكلا
.ركسعلاهبرشيناك

ًءافطإركسعلااهبرشيناكًاضماحًارمخيأ:ًالخ
ًالوأهلمدُقيذلالخلالثملخلااذهناكو.شطعلل

املثموهو،تاردخملاورملانمءيشهيفسيلهنأىوس
)٢٣:٣٦ول(هبًاءزهركسعلاهلمدق

ةبصقلاكلتلوطنوكينأىلإةجاحال:ةبصقىلع
يتفشضرألاىلعفقاولااهبغلبييكلعارذنمرثكأ

نمتناكاهنأل»افوز«ةبصقلاكلتانحويىمسو.حيسملا
.افوزلاتابن

يف«ةلئاقلاةوبنللًازاجنإ)١٠:٣٠وي(برشف:هاقسو
.)٦٩:٢١زم(»ًالخيننوقسييشطع

لٱاَّـمَأَو«٤٩
ْ
اَّـيِليِإِيتْأَيْلَهىَرَنِل.ْكُرْتٱ«:اوُلاَقَفَنوُقاَب

لَُخي
ِّـ

»ُهُص

هيقاسنإسقرملوقيفانيالاذه:كرتااولاقفنوقابلا
نأىلإةجاحالهنأهانعمو)١٥:٣٦رم(ًاضيأكلذلاق
.هيوقيوهطشنيوهيزعيلايليإنايتإعقوتيهنأل،ًائيشهوطعي
بسحهيتأينأىلإهيفكيهتيقسيذلانإ«يقاسلالاقف
نمًائيشاوبهريملمهنأةيرخسلاهذهنمرهظيو.»هعقوت
ىلإاهوبسنمهنأحجرألاو.ةيضاملاثالثلاتاعاسلاةملظ
.ةيعيبطةلع

»َحوُّرلٱَمَلْسَأَوٍ،ميِظَعٍتْوَصِبًاضْيَأُعوُسَيَخََرصَف«٥٠
٢٣:٤٦ولو١٥:٣٧رم

هلوقوهو،هخارصيفعوسيهلاقامىتمركذيمل:خرص
هركذورخآلاهلوقىتمركذيملو.)١٩:٣٠وي(»لمكُأدق«
هنألحرفلافاتهناكخارصلاكلذلعلو.)٢٣:٤٦ول(اقول
ليلدهتومدنعميظعتوصبهخارصو.ءادفلالمعلمكأ
.هتوقمامتيفناكهنألبًءايعإوًافعضتميملهنأىلع

لبقةثالث،ةعبسبيلصلاىلعحيسملالاوقأتناكو
:اهدعبةعبرأوةملظلا

)٢٣:٣٤ول(هئادعألجأنمهتالص:لوألا·
)٢٣:٤٣(سودرفلاببئاتلاصللاهدعو:يناثلا·
)١٩:٢٧وي(ءارذعلاةياعربانحويفيلكت:ثلاثلا·
٣٧:٤٦تم(همالآةدشدنعهللاىلإهخارص:عبارلا·

)١٥:٣٤رمو
)١٩:٢٨وي(»ناشطعانأ«هلوق:سماخلا·
)١٩:٣٠وي(»لمكُأدق«هلوق:سداسلا·
نانئمطاوةقثلكبهللاىلإهحورهميلست:عباسلا·

)٢٣:٤٧ول(
هتومنعمهلكنويليجنإلاربعو.تاميأ:حورلاملسأ

هلوققفواذهو،ًارايتخاتامهنأينعتىهو،ةرابعلاهذهب

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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لب،ينماهذخأيدحأسيل.ًاضيأاهذخآليسفنعضأينإ«
،١٠:١٧وي(»اهعضأنأناطلسيل.يتاذنمانأاهعضأ

.)٥٣:١٢شا(»هسفنتومللبكسهنإ«يبنلالوقو،)١٨
،ةيئاسملاةحيبذلاميدقتتقويأةعساتلاةعاسلايفتامو
نمةعاسةرشعينامثوحنوهبلصنمتاعاستسدعب
.ناتسبلايفهيلعضبقلا

يفيأاذهكريصقتقودعببولصملاتومينأردنيو
ريغةطساوالببولصملاتومينأبلاغلاو،تاعاستس
مايأةثالثنيبولصملاضعبىقبدقو.ةعاس٣٦دعببلصلا
يفدهعُيملببسهتوملناكهنإنيرسفملارثكأَّـنظف،ةعبرأوأ
قزمتوهًاعيرسهتومةلعنإءابطألالاقو.نيبولصملا

ةدشوبلصلانماهيلعمدلاطغضببلقلاتامامص
ناتسبلايفهنزحةدشنمًاقباسهيلعىرجامموبائتكالا
وي(انحويلوققفاويكلذو.هبركسعلاءزهودلجلاورهسلاو
مدجرختقوللوةبرحبهبنجنعطًايركسعنإ)١٤:٣٤
تامامصقُّزمتنمجتنيبلقلايفءامومددوجوو.ءامو
.لصمكلذبلصفنيهنألبلقلاءازجأرئاسنعمدلا

يكلدلُجف،انعًةباينهلمتحااملكحيسملالمتحاو
ليلكإسبلونةمثأنحنورربتنلٌرابوهونيدو،هُربحبىفشُن
بوثانوسكيلهبوثنميِّـرُعو،دجملاليلكإسبلنلكوشلا
عمىصحُنلةمثألاعميصحأو،مَركنلنيهأولذُرو،هرب
لخيلهسفنصيلختنعزجعلابمهَّـتينألبقو،راربألا

ِّـ
ص

يفدبألاىلإايحنلتاتيملارشتامو،مامتلاىلإريغلاسوفن
ىفوأهنأل،هتومكةيمهأاذتومالف.ةداعسلاودجملاريخ
ةايحلاباوبأحتفو،ةاطخلاىلعهللايذلاميظعلانيدلاهب
ًارابهللانوكيلةعيرشلابلاطملكبماقو،نينمؤملالكل
ىلعرصتناو،سانلااياطخنعةماتةرافكمدقو،ةمثألارربيو
ةمظعَّـنيبو،ةيطخلاةعاظفحضوأو،ًالماكًاراصتناناطيشلا

.هتفأروهللاةبحم

هلٱُباَجِحاَذِإَو«٥١
َْ

ُقْوَفْنِم،ِْنيَنْثٱَىلِإَّـقَشْنٱِدَقِلَكْي
لَزَتُضْرَألٱَو.ُلَفْسَأَىلِإ

ْ
»ْتَقَّـقَشَتُروُخُّصلٱَو،ْتَلَز

)٢٣:٤٥ولو١٥:٣٨رمو٣:١٤يأو٢٦:٣١رخ(

سدقلانيبلصافلاباجحلاوه:لكيهلاباجح
،بهذبىشومينوجنامسإنمناكو.سادقألاسدقو
زوجينكيملو.ًاعارذ١٤وحنهضرعوًاعارذ٢٨وحنهلوط
ناكو،هءاروامىلإلخدينأةنهكلاسيئرىوسدحأل
ةنسلايفةدحاوةرمسادقألاسدقلخديةنهكلاسيئر

بعو١٩-١٦:٢الو٣٠:١٠و٢٦:٣١رخ(»مدالبسيلو«
٩:٧(

ميدقتتقويهيتلاةعساتلايفهقاقشناناك:قشنا
مامأسدقلايفنهاكلاريخبتتقوو،ةيئاسملاةحيبذلا
.باجحلا

:رومأةثالثىلإباجحلاكلذقاقشناريشيو

بتاكلوقهحضويو،هنيعتقولاكلذيفحيسملاتوم.١
،باجحلابًايحًاثيدحانلهسركًاقيرط«نييناربعلاةلاسر
تقولاكلذيفقشنادقف.)١٠:٢٠بع(»هدسجيأ

.لكيهلاباجحو،عوسيدسجباجح،ناباجح
تناكيتلاسوقطلالكلاطبإويوسوملاماظنلاخسن.٢

تومبتَّـمتةيقيقحلاةرافكلانأل.ةرافكلاىلإريشت
سيئرلخدو،حبُذيذلايقيقحلاهللالمحهنألحيسملا
هسفنمدبةيوامسلاسادقألاسدقىلإمظعألاةنهكلا
تميقُأو.)٩:١٢،٢٤و٦:١٩،٢٠بع(انيفعفشيل
ىلإدعبةجاحالف،ةيسقطلاةدابعلالدبةيحورةدابع
سدقيفمدشرىلإالو،يضرأةنهكسيئر
لكتزجنُأدق.لكيهلايفريخبتلاىلإالو،سادقألا
.ءادفلالمعلمكُأوحيسملابتاوبنلا

ناكباجحلانأل،ناسنإلاوهللانيبزجاحلكةلاز.٣
هقشناكو،قلغمهللاىلإناسنإلاقيرطنأىلإزمري
ىلإناسنإلاهبلصييحثيدحقيرطحتفىلإةراشإ
ميلشروأيفسادقألاسدقنوكينألُطبدقو.هللا
لكلغوسيهنأو،سانلانيبهللاروضحلًاصاخًاناكم
،ىنسألاهرضحميففقيوهللانمبرتقينأناسنإ
.هلحتُفةيوامسلاسادقألاسدقنأل
نودةنهكلامهباجحلاقاقشنااودهاشنيذلاو
اونمآمهنمنيريثكنأل،نيرخآلااوربخأف،مهريغ
كلذمهتدهاشمنأنمبيرالو.)٦:٧عأ(حيسملاب
.ًاريثكمهيفترثأ

نيددعلايفاموةثداحلاهذهركذيمل:تلزلزتضرألاو
ةلزلزتسيليهو،ىتمىوسنيريشبلانمدحأنييتآلا

ةسوسحمرومأبةيهلإةداهشيهو،ةيعيبطلاةقراخلبةيعيبط
باتكلايفلزالزلاتربتعاو.حيسملاتومةيمهأىلإريشت
٥:٤ضق(هتوقوهللاروضحلةمالعاهنإبلاغلايفسدقملا
٨:٩اعو١٠٤:٣٢و٩٧:٤و٧٧:١٨زمو٢٢:٨مص٢و
نوكيلةراضوأةلئاهةلزلزلاكلتنكتملو.)٣:١٠بحو
ةقيلخلاكارتشاىلإةراشإتناكلب،ملاعلاخيراوتيفركذاهل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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نأامكو.تالاعفنالايفةيحورلاقئالخلاعمةيدامجلا
مالآدهاشتاليكلاهرونتبجحءامسلايفسمشلا
اهناكسمثإةعاظفنمتفجتراضرألاكلذك،حيسملا
نيئزاهلالوقلًاباوجناككلذنأكو.دجملابرمهبلصب
»بيلصلانعلزنافهللانباتنأتنكنإ«حيسملاب

ًاريثكثدحياممروخصلاققشت:تققشتروخصلاو
بضغةمالعناكحيسملاتومدنعهثودحو.ةلزلزلاتقو
مهبولقنأمهلامعأباورهظأنيذلاسانللًاراذنإوًاظعوو،هللا
ملمهبولقوتققشتروخصلانأل،روخصلانمىسقأتناك
.اهلاحىلعلزت

لٱَو٥٢«٥٢،٥٣
ْ

ِداَسْجَأْنِمٌريِثَكَماَقَو،ْتَحَّـتَفَتُروُبُق
لٱ
ْ

لٱَنِماوُجَرَخَو٥٣َنيِدِقاَّـرلٱَنيِسيِّـدِق
ْ

،ِهِتَماَيِقَدْعَبِروُبُق
ملٱاوُلَخَدَو

ملٱَةَنيِدَْ
»َنِيريِثَكِلاوُرَهَظَو،َةَسَّـدَقُْ

روخصيفًارفحٍذئمويروبقلاتناك:تحتفتروبقلاو
ةراجحلاكلتتجرحدةلزلزلاف،ريبكٍرجحباهنملكدسي
حيسملاتومنأىلإةراشإكلذيفو.روبقلاكلتنع
رسكوتوملاةطلسلاطبإو،روبقلالكحتفةلعنوكيس
.هدويق

نمنينمؤملاكلذبسدقملاباتكلاىمس:نيسيدقلا
ريشبلاركذيملو.انهىنعملانيبتةنيرقلاو.تاومألاوءايحألا
اهوشاعيتلاةدملاالو،مهمكونوسيدقلاكئلوأمهنم
نعثحبلاف.ضرألانماولقتنافيكالو،مهتمايقدعب
.ةدئافهئارونمسيلوثبعكلذ

.)٤:١٥ست٢و١٥:١٨،٢٠وك١(ىتوملايأ:نيدقارلا
ةحارلاومونلالثموهداقرلاوراربألاتومنيبهبشلاهجوو
امكف.داسجألايفنادجولاىلإةدوعلاوبعتلادعب
يفنودقارلاظقيتسيينمزلاحابصيفانهنودقارلاظقيتسي
اوماقنيذلانأحجرألاو.يدبألاةمايقلاحابصيفحيسملا
نيذلافرعامالإو،بيرقدهعنماوتامنمماوناكٍذئموي
مهوفرعمهنأعقاولاو.اوماقوىتوماوناكمهنأمهودهاش
.كلذك

ملمهنأاذهنمرهظي:هتمايقدعبروبقلانماوجرخ
ىلعناهربٍذئنيحمهروهظو.حيسملاماقنأدعبالإاوموقي
:١٥وك١(نيدقارلاةروكابراصوتوملابلغحيسملانأ

يفعمجيلاهتقولبقمهتمايقىّتمركذو.)١:١٨وكو٢٣و٢٠

يفهتداعك،حيسملاتومبةنرتقملاتازجعملالكدحاوناكم
تثدحهناف.اهتاقوأنعرظنلاّضغبةلثامتملاثداوحلاعمج
ربخعماهتجيتنانلىور)٢٨:٢تم(هتمايقدنعةلزلز
هتومدنعتثدحيتلاةلزلزلا

ناكهنألةسدقمتيعدوميلشروأيأ:ةسدقملاةنيدملا
.ةدابعلازكرمتناكو،سدقملاهللالكيهاهيف

طقفةثالثوأنينثالاورهظولمهنأل:نيريثكلاورهظو
مهودهاشنيذلانأحجرألاو،كلذاومهوتمهنأسانلاَّـنظل
ىلعءايحأاوقبمهنإمهضعبنظو.حيسملاذيمالتنماوناك
ضرألاىلعحيسملااهيفىقبيتلاًاموينيعبرألاةدمضرألا
النكلو..هعماوماقامكهعماودعصمهنأو،هتمايقدعب
.كلذىلعليلد

ملٱُدِئاَقاَّـمَأَو«٥٤
ْ
لٱَوِةَئِ

اُوَأَراَّـمَلَفَعوُسَيَنوُسُرَْحيُهَعَمَنيِذَّـ
لَّـزلٱ

ْ
»ِهللاٱَنْبٱاَذٰهَناَكًاّقَح«:اوُلاَقَوًاّدِجاوُفاَخ،َناَكاَمَوَةَلَز
٢٣:٤٧ولو١٥:٣٩رمو٣٦ع

حيسملااوبلصنيذلاركسعلادئاقوه:ةئملادئاقامأو
هوسرحو

وهوحيسملابًالوأاورخسدونجةعبرأمه:هعمنيذلاو
)٢٣:٣٦ول(بيلصلاىلع

،ثداوحلانمحيسملاتومبنرتقااملكيأ:ناكام
هدعوو،هيلتاقلجأنمهتالصوحيسملاربصو،ةملظلايهو
عم،هتومدنعهخارصو،هعمنيبولصملادحألسودرفلاب
.حورلاملسأامدنعةلزلزلا

ةلدأنمةلزلزلاوةملظلااوبسحمهنأل:ًادجاوفاخ
.هللابضغ

.نورخآلاهعبتوًالوأكلذلاقدئاقلانأحجرألا:اولاقو

هنأهاوعدبفيدجتلا:نيرمأبحيسملامهتا:هللانبااذه
سطاليبهرربو،ةينامورلاةلودلاىلعةنتفلاةراثإو،هللانبا
سطاليبىلإهيلعءاسؤرلاىكتشاو.يناثلارمألانمًارارم
.ليقامعمسوٍذئتقوًارضاحناكدئاقلالعلو،لوألارمألاب
دوهيلالوقهعمنيذلاةعبرألاوًاضيأعمسهنأكشالو
»بيلصلانعلزنافهللانباتنكنإ«نوئزهتسينيفقاولا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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ًاناسنإناكهنإو،ةلطابحيسملاىوعدنإرمألالوأيفاونظو
ةعاسلاثداوحاودهاشامدعبنكلو.ًاضيأابنذموطقف
ًافدجمالوةنتفللًاريثمنكيملهنإاوققحتاهتازجعموةسداسلا
بقللاقحتسيهنأو،ةهلآلادحأهنإلب،ًايداعًاناسنإالو
اذهنإ«ًاضيألاقدئاقلااذهنأاقولركذو.هبىعَّـدايذلا
نوكتف.)٢٣:٤٧ول(عداخريغيأ»ًارابناكناسنإلا
قداصوهفعداخريغناكاذإهنأل،ىتمةداهشكاقولةداهش
.هللانباهنأهاوعدب

اولهجنيذلانيينثولاكئلوأيفبلصلاتازجعمترثأ
ءاسؤريفترثأاممرثكأهميلاعتوةقباسلاحيسملالامعأ
ةهجنمةقيقحلاةفرعمطئاسوىلعاولصحنيدلادوهيلا
بولقنمىسقأالف.اوعنتقيملواوفاخيملمهنأل،حيسملا
.هنومواقيوقحلانوملعينيذلا

:ةعبرأحيسملاتومدعبىمظعلاتاريثأتلاتناكو

هباجحقشنأبلكيهلايفريثأتلا.١
تققشتاهروخصوتلزلزتنأبضرألايفريثأتلا.٢
ىتوملاماقنأبتوملاملاعيفريثأتلا.٣
دئاقنمنيدهاشملابولقيفناميإللدوقييذلاريثأتلا.٤

نمو)٥٤ع(دنجلانمهعمنممو)٢٣:٤٧ول(ةئملا
)٢٣:٤٨ول(كلانهعومجلا

َّـنُهَو،ٍديِعَبْنِمَنْرُظْنَيٌتَاريِثَكٌءاَسِنَكاَنُهْتَناَكَو«٥٥
جلٱَنِمَعوُسَيَنْعِبَتْدَقَّـنُك

ْ
»ُهَنْمِدَْخيِليَِل

٨:٢،٣ول

)٢٣:٤٩ول(هفراعمضعبنهعمناكو:تاريثكءاسن
حيسملامأتناكو.)١٩:٣٥وي(لوسرلاانحوينهتلمجنمو
لمتحتنأعطتستملاهنأحجرألاو.بلصلالوأيفكلانه
دعبهتيبىلإاهذخأينأانحويلتحمسف،ملأتياهنباةدهاشم
ٍذئنيحركذتملاهنأل)١٩:٢٧وي(كلذحيسملاهنمبلطام
.ءاسنلاكلتعم

ةدشنمامإًاديعبنهفوقوناك:ديعبنمنرظني
نكو.نهايإركسعلاعفدنمامإو،فوخلانمامإو،نزحلا

)١٩:٢٥،٢٦وي(بيلصلادنعرمألالوأيف

ليلجلانمعوسيرفسلغش:ليلجلانمعوسينعبت
ندرألاقرشةيربيفلوجيوهو،رهشأةتسوحن

)٨:٢ول(نهلاومأنمهيلعنقفنييأ:هنمدخي

ملٱُمَيْرَمَّـنُهَنْيَبَو«٥٦
ُّمُأَو،ِيسوُيَوَبوُقْعَيُّمُأُمَيْرَمَو،ُةَّـيِلَدْجَْ

»يِدْبَزْيَنْبٱ
١٥:٤٠رمو١٣:٥٥ص

:١٦رمو٢٨:٢تميفةأرملاهذهتركذ:ةيلدجملاميرم
يهو،لدجملانمتناكو.)١٨-١١و٢٠:١ويو٨:٢ولو١٩
.ةيربطةنيدمبرق،يبرغلاليلجلارحبئطاشلاىلعةيرق
.نيطايشةعبساهنمجرخأدقبرلاناكو

)١٩:٢٥وي(ابولكةأرمايه:يسويوبوقعيمأميرمو
)١٩:٣تم(ىفلحوهابولكو

بوقعياهانباو)١٥:٤٠رم(ةمولاسيه:يدبزينبامأ
حيسملاتلأسامكلانهتركذاهلعلو)١٠:٢تم(انحويو
اهانباناكلكلذلاهباجأولهنأو.)٢٠:٢٠تم(اهيدلولهنع
.نيصللالدبنيبولصم

نأهولأسوسطاليبىلإدوهيلاىتأتقولاكلذوحنيفو
ىقبتاليكل،نيبولصملاتومليجعتلطئاسولالمعتسي
رسكبدونجلارمأف.دغلاىلإبيلصلاىلعةقلعممهداسجأ

مهدحأنعطو،نيصللايقاساورسكف،نيبولصملاناقيس
.هتوميفكشىقبياليكلعوسيبنج

ملٱَناَكاَّـَملَو«٥٧
ُهُمْسٱِةَماَّـرلٱَنِمٌّيِنَغٌلُجَرَءاَج،ُءاَسَْ

لِتًاضْيَأَوُهَناَكَوُفُسوُي
ْ

»َعوُسَيِلًاذيِم

حرشرظنا(رصعلاوحنكلذو،لوألاءاسملايأ:ءاسملا
.راهنلانمةعساتلاةعاسلايفتامحيسملانأل)١٤:١٥تم

.سطاليبرصقىلإ:ءاج

اذهلًافالخءارقفحيسملاذيمالترثكأناك:ينغلجر
يفهوقفنينأهبابرأدارأاذإةكربىنِغلانأكشالو.ذيملتلا

.هللاليبس

تناكتامارلانأل،تامارلايأققحتيمل:ةمارلانم
اهيفدلويتلاةمارلااهلعلو.ليئارسإدهعيفةريثك

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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ىلعوميلشروألامش)١:١٠،١٩مص١(يبنلاليئومص
.اهنمتاعاستسوحنةفاسم

ءاضعأدحأيأ»ًافيرشًاريشم«لجرلااذهناك:فسوي
:٢٣ول(»ًارابًاحلاص«ناكو.)١٦:٢٣رم(نيعبسلاسلجم
رم(ءايبنألالوقبسحهللاتوكلمنورظتنينممو.)٥٠
يفهئاقفرلًافلاخمناكو)٢٣:٥١و٢:٢٥،٣٨ولو١٦:٤٣
ول(»مهلمعومهيأرلًاقفاومنكيملاذه«هلوقليلدبسلجملا

٢٣:٥١(

ةيفخعوسيلًاذيملتناكهنإ«انحويلاق:عوسيلًاذيملت
.)١٩:٣٨وي(»دوهيلانمفوخلاببسل

َرَمَأَف.َعوُسَيَدَسَجَبَلَطَوَسُطَاليِبَىلِإَمَّـدَقَتاَذٰهَف«٥٨
جلٱىَطْعُيْنَأٍذِئَنيِحُسُطَاليِب

ْ
»ُدََس

هنأل،ةميظعةعاجشيضتقياذه:عوسيدسجبلطو
اهضَّـرعو.بولصملايعباتنمهنوكبراعللهسفنضَّـرع
يفلوتقملاعمًاكارتشاربتعُيهلمعامنألةموكحلارطخل
هريغهبلطدقناكامبرلرطخلاكلذنمفوخلاالولو.هبنذ
.يحوهوهنمدخيتاوللاءاسنلاضعبوسرطبوانحويك
ميردهنسلاسلجمنملزُعيمارلافسوينأدعبتسنالو
هسملبهسفنمرحهنإكلذنمهقحلاملقأو،كلذببسب

نأهنكميناكامو.ديعلاتالافتحالكنمحيسملاةثج
بلطامنإو،يلاولانذإبالإهنفديوحيسملادسجلزني
قلعملانفدبترمأاهنألىسومةعيرشلًاقفوكلذفسوي
نفدالبًاليلهءاقبإتبسحو،هلتقراهنيفةبشخلاىلع
ةبغرللرخآببسناكو.)٢١:٢٢،٢٣ثت(ضرأللًاسيجنت

هيفبلصيذلامويلاوديعلاتقوناكهنألًاراهنهنفديف
نأنامورلاداتعاو.)١٩:٣١وي(تبسللًادادعتساناك
اهلكأتوأىنفتىتحمهنابلصىلعنيبولصملاثثجاوكرتي
يفنيبولصملاثثجاوحرطينأاوداتعافدوهيلاامأو،حراوجلا

يداو«يداولاكلذيمُسكلذلو،مونهيداويفةرفح
حجرألاو.كلانهةنيدملاراذقألكنوحرطياوناكو»ثثجلا
حرُطلفسويبلطالولو.كلانهاتحرطنيصللايتثجنأ

.دوهيلاءاسؤردصقناكامكامهعمحيسملادسج

بجعتسطاليبنإسقرملاق:ٍذئنيحسطاليبرمأ
ةئملادئاقاعدف،اذكهًاعيرستامعوسينأعمسامل
نذأتامهنإققحتاملف.)١٥:٤٤رم(كلذنعهربختساو
ءاسؤرظيغيكلذنأفرعهنأعمهنفديلهذخأينأفسويل

سفنلافيرشًاينغناكهنألكلذبفسويلحمسو.دوهيلا
.ًاضيأهريمضلًةعاطكلذبحمسهلعلو.ةفيظولاو

تومنوركنيسانأموقيسهنأيهلإلاملعلاقبسيفو
ةبرحلابهبنجنعطاهنمف،هتومنيهاربهتيانعبرَّـثكف،حيسملا
:١٥رم(سطاليبلكلذبةئملادئاقرارقإو،)١٩:٣٤،٣٥وي(

هومدقيذلاضرعلايفمهسفنأدوهيلاءاسؤرةداهشو.)٤٥
)٣٦ع(سطاليبىلإ

جلٱُفُسوُيَذَخَأَف«٥٩
ْ

»ٍّيِقَنٍناَّـتَكِبُهَّـفَلَوَدََس

سوميدوقينكلذىلعهدعاسو:دسجلافسويذخأو
ىتأاذهو.نيعبسلاسلجمءاضعأنمهنأيفهلثموهيذلا
،فسويلثمناكهنأكشالو.دوعورمجيزمنمًانمةئمب
يفًالبقمهفلاخهنأل،عوسيىلعمهمكحيفهقافرقفاويمل
.)٥٢-٧:٥٠وي(عوسيةمواقمىلعمهمزع

ءاينغأللالإهنولعفيالاذهو:يقنناتكبهفلو
مسجلابطيحتةليوطةقشناتكلاكلذناكو.ءافرشلاو
تحتمسجلاىلعتعضُوبايطألانأكشالو.ًارارم
.ىلوألاةفافللا

يفُهَعَضَوَو«٦٠ جلٱِِهْربَقِ
ْ

يفُهَتَحَنْدَقَناَكيِذَّـلٱِديَِد ِ
لٱِباَبَىلَعًاريِبَكًارَجَحَجَرْحَدَّـمُث،ِةَرْخَّـصلٱ

ْ
»ىَضَمَوِْربَق

٥٣:٩شإ

نكيملهنأل.هسفنلفسويهَّـدعأيذلاربقلايأ:هربقيف
يفنكسمالو،هداليممويريرسهلنكيملامكربقحيسملل

لعُج«يبنلالوقربقلاكلذيفهعضوبمتو.ةيضرألاهتايح
لعلو.)٥٣:٩شإ(»هتومدنعينغعموهربقرارشألاعم
ءاسؤرهدصقاموه»هربقرارشألاعملعُج«هلوقىنعم
داسجأكمونهيداويفهدسجحرطُينأاودارأمهنألدوهيلا

ام»هتومدنعينغعمو«هلوقىنعمو.نيبولصملارئاس
فسويربقيفحيسملانفدب،دوهيلادصقلًالاطبإهللاهدصق
ناكميأةثجلجلابرقناتسبيفربقلاكلذناكو.ينغلا
)١٩:٤١وي(بلصلا

ًارظنهبًاقئالديدجربقيفعوسينفدناك:ديدجلا
لاقيالئلهتمايقيفكشلكعفرلًايرورضو،يقيقحلاهماقمل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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نمناكحيسملانفدبقلعتاملكف.ماقهريغنإاهدعب
.هلبجاولاماركإلاهماركإ

ةرخصيفًاتوحنمربقلاكلذنوك:ةرخصلايفهتحن
نأىوعدب،هوقرسهباحصأنأكلذدعبمهضارتعاعفدي
هذيمالتعفرف،بناجنمربقلابابنوسرحياوناكركسعلا
!رخآلابناجلانمةراجحلا

ةئيهكرجحلاكلذةئيهتناك:خلا..ًارجحجرحد
دعبألااهبناجعفتريًاقيرطربقلامادقاهلاوتحنىحرلارجح
،ربقلانعطوقسلانمرجحللًاعفدًاليلقربقلانم
هبابدسلربقلامامأةتوحنملاقيرطلاىلإهطيحمنعهوجرحدو
.ًامامت

ملٱُمَيْرَمَكاَنُهْتَناَكَو«٦١
ىَرْخُألٱُمَيْرَمَوُةَّـيِلَدْجَْ

لٱَهاَُجتِْنيَتَسِلاَج
ْ

ِ»ْربَق

يفتركذيتلايسويوبوقعيمأيه:ىرخألاميرم
ةيلدجملااهتقيفرعمهذهتناكو.)١٥:٤٦رم(٥٦ددعلا

دعبالإابهذتملو،ثدحياملكادهاشتلكلانهنيتسلاج
امأو،نيتأرملانيتاهركذىلعىتمرصتقا.عيمجلاباهذ
لاقونهءامسأالونهددعنيعيملوءاسنلاركذفاقول
دعبهطينحتلامتكاةيغب»ًابايطأوًاطونحنددعأونعجر«
)٢٣:٥٥،٥٦ول(تبسلايضم

يفَو«٦٢ لٱِ
ْ

لٱُءاَسَؤُرَعَمَتْجٱِداَدْعِتْسٱلٱَدْعَبيِذَّـلٱِدَغ
ْ

ِةَنَهَك
لٱَو
ْ

»َسُطَاليِبَىلِإَنوُّيِسيِّـرَف

سداسلامويللدوهيلادنعمسالااذهعاش:دادعتسالا
وهوهيلييذلامويللًادادعتساناكهنألعوبسألكنم
برشملاولكأملانممزليامهيفنودعياوناكف.تبسلا
برغمتبسلالوأناكو.تبسلامزاولنماهريغودوقولاو
لوألا.نيينعملمتحيةيآلاهذهيف»دغلا«هلوقو.ةعمجلا
اذهنأل،تبسلاحابصيناثلاو،بورغلادعبةعمجلاءاسم
برغمىلإةعمجلابرغمنموهوتبسلامويناكدغلا
ءاسؤرلانأل،ةعمجلاءاسمانهىنعملانأكشالو.تبسلا
ةدشلةدحاوةليلسارحالبربقلااوكرتينأمهنكميمل
.هدسجنوقرسيهذيمالتنأنممهفوخ

ريبكلاسلجملاءاضعأيأ:خلاةنهكلاءاسؤرعمتجا
نيمتهماولازيملحيسملالتقنممهبرأماولانمهنأعمءالؤهو
ليلدتبسلاموييفيأهتقوريغيفمهعامتجانأل،هرمأب
.مهراكفأبارطضاىلع

ملٱَكِلٰذَّـنَأاَنْرَّـكَذَتْدَق،ُدِّـيَساَي«:َنيِلِئاَق«٦٣
َلاَقَّـلِضُْ

»ُموُقَأٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبِّـينِإ:ٌّيَحَوُهَو
:١٠و٨:٣١رمو٢٦:٦١و٢٠:١٩و١٧:٢٣و١٦:٢١تم(

)٢:١٩ويو٢٤:٦،٧و١٨:٣٣و٩:٢٢ولو٣٤

اوبقاريلسيساوجنولسريءاسؤرلاءالؤهناك:انركذت
)٢٠:٢٩ول(هنماهنوعمسيةملكلكمهيلإاولقنيوعوسي

.)١٧:١٢وي(بعشلالضيهنأبهنومهتياوناك:لضملا
هذهبعوسييفمهِّـمذنماوحتسيملمهنأبيرغلانمو
.هتءارببًارارمهحيرصتاوعمسمهنأعمسطاليبمامأةميمنلا
ىلعًاليلدتوملانمعوسيلهللاذاقنإمدعهمامأاوذختاو
.هاوعدبذك

لوقنماذهاومهفمهنأرهاظلا:موقأمايأةثالثدعب
:٢وي(»هميقأمايأةثالثيفولكيهلااذهاوضقنا«عوسي

مهلعلو.كلذريغهانعمنأمهتمكحميفاوعدامهنأعم.)١٩
يفنانويناكامك«ةبتكللعوسيلوقنمًاضيأهوجتنتسا
.)١٢:٤٠تم(»ِلايلثالثومايأةثالثتوحلانطب
نأعمحيسملامالكنمىنعملااذهاومهفمهنأبجعألاو
انحويناكنيحهوركذمهنأو،هلاقمويهومهفيمللسرلا
سانلاراكفأناهبنيضغبلاودسحلاف.هايسندقسرطبو
دوهيلاءاسؤرضرعنأىلعةبحملاوةقادصلانمرثكأًانايحأ
هتمايقبهتوملبقأبنأحيسملانأبةداهشركذامسطاليبل
.مايأةثالثدعب

لٱِطْبَضِبْرُمَف«٦٤
ْ

لٱَىلِإِْربَق
ْ
ُهُذيِمَالَتَِيتْأَيَّـالَئِل،ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

َنوُكَتَف،ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقُهَّـنِإِبْعَّـشلِلاوُلوُقَيَو،ُهوُِقْرسَيَوًالْيَل
»َىلوُألٱَنِمَّـَرشَأَُةريِخَألٱُةَلَالَّـضلٱ

ركسعلابهسرحاوهمتخايأ:ربقلاطبضبرُم

ةرابعلالدبةرابعلاهذهمهلامعتسا:ثلاثلامويلاىلإ
ةثالثدعب«مهلوقيهوةقباسلاةيآلايفاهولمعتسايتلا
مهنأيأ،ًادحاوىنعمنيترابعلاباودارأمهنأىلعليلد»مايأ

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاوعباسلاحاحصألا
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ًالماكًامويلبةعاس٧٢»مايأةثالثدعب«مهلوقباودصقيمل
امنيعوهكلذبهودصقامو.نيموينمنيئزجنيب
.حيسملاهدصق

اذهمهلوقنمرهظيو.ةيفخهدسجاوذخأييأ:هوقرسي
ملمهنإىتح،ءايربكلاودسحلاوضغبلانممهبولقىمع
ةسارحويلاولامتخنأاونظامالإو،هتمايقناكمإاونظي
.اهناعنميركسعلا

اودارأولضمهنإحيسملااومهتا:ةريخألاةلالضلا
.)٦٣ع(»موقأمايأةثالثدعب«هلوقىلوألاةلالضلاب
نمماقهنإ«هوقرسينأدعبهذيمالتلوقةريخألاةلالضلابو
ىلعليلد»ىلوألانمرشةريخألاةلالضلا«مهلوقو»تاومألا
هاعَّـدااملكةحصتبثتحيسملاةمايقبلسرلاةداهشنأ
هتازجعموهميلعتلكنمرثكأ

َهلَلاَقَف«٦٥
ُ

اوُبَهْذِا.ٌساَّـرُحْمُكَدْنِع«:ُسُطَاليِبْم
»َنوُمَلْعَتاَمَكُهوُطُبْضٱَو

ركسعلانمةقرفتناكهنأسطاليبلوقنمانلرهظي
نأمهلنذأف،ديعلاتقويفةنهكلاءاسؤررمأتحت
ةعامجنييعتبًارمأبتكهنأوأ.ربقلاةسارحلاهومدختسي
مكدنع«هلوقدنعاهايإمهاطعأوةسارحلاكلتلدنجلانم
اونيعنمنوكينأدعبيالو.كلذبمكلترمأيأ»سارح
.بيلصلاىلععوسيةسارحلاونيعنيذلامهربقلاةسارحل
مهنأينامورلادنجلانماوناكاونيُعنيذلانأتبثياممو
امبمهوربخأوةنهكلاءاسؤرىلإاوبهذحيسملاماقامدنع
:٢٨تم(سطاليبلنولوؤسممهنأو)٢٨:١١تم(ناك
هتبغرىلعلدتءاسؤرلابلطىلعسطاليبةقفاومو.)١٤
ىلإءيربلاميلستىلعهبنؤيملهريمضنأو،مهئاضرإيف
.توملا

لٱاوُطَبَضَواْوَضَمَف«٦٦
ْ

حلٱِبَْربَق
ْ

حلٱاوُمَتَخَوِساَّـُر
ْ

»َرََج
٦:١٧اد

عنملطئاسولانمءاسؤرلاهاتأاملك:ربقلااوطبض
ةحصىلعناهربتبثأراصةمايقلاببذاكلاربخلاراشتنا
نظلناكمإالو،عادخلللحمَقبيملكلذبهنأل،اهعوقو
.هعوقوب

لكيفرهسي،رشعةتساوناكمهنأحجرألا:سارحلاب
.)١٢:٤عأ(سرطبنجسيفناكامكمهنمةعبرأرفخم

عمشلابطيخفرطاوقصلمهنأحجرألا:رجحلااومتخ
اومتخو،بابلارجحبرخآلاهفرطوربقلاةرخصىلعرمحألا
متاخناكهباومتخيذلامتاخلانأو.نيفرطلاعمش
ةنايخهبمتخلاعزنناكف.ركسعلادئاقلهاطعأسطاليب
عضُوموياذهلثمثدحو.اهبكترمىلعلتقلابجوت
.)٦:١٧اد(دوسألابجيفلايناد

دسجلاةقرسوعادخلاعنملتذختايتلاتاطايتحالاف
.سارحلاو،متخلادوجوو،ًاليقثرجحلانوكيأ:ةثالث

مغرلاىلعسانلالكهلخديامكربقلاعوسيلخد
ًارينمًاملظمناكاملعجهايإحيسملالوخدنكلو.مهنم
هعاضتانمٌءزجتوملاناطلستحتًةدمهثكمو.هيعباتل
بع(»ءيشلكيفهتوخإهبشي«و)١٤:٩ور(رشبلايدفيل
٣:١٧(.

نورشعلاونماثلاحاحصألا

ُمَيْرَمْتَءاَج،ِعوُبْسُألٱِلَّـوَأِرْجَفَدْنِع،ِتْبَّـسلٱَدْعَبَو«١
ملٱ
لٱاَرُظْنَتِلىَرْخُألٱُمَيْرَمَوُةَّـيِلَدْجَْ

ْ
َ»ْربَق

٢٧:٥٦تمو٢٠:١ويو٢٤:١ولو١٦:١زم

دادتشادعبذإ،رونلابةقرشمةحفصىلإنآلايتأن
.ةديجملاةمايقلاراونأغزبتبيلصلادعبو،رجفلايتأيةملظلا
نممئاقلالبطقفبولصملاسيل،انتزاركعوضوموهاذه
.نيدقارلاةروكابراصيذلاتاومألا

عباسلامويلاوهويدوهيلاةحارلاموييأ:تبسلادعبو
.عوبسألانم

هلوقبكلذنعسقرمربع:عوبسألالوأرجفدنع
هنعربعو)١٦:٢رم(»سمشلاتعلطذإ..ًادجًاركاب«
هلوقبانحويهنعربعو)٢٤:١ول(»رجفلالوأ«هلوقباقول
تارابعلاهذهلكو.)٢٠:١وي(»قابمالظلاوًاركاب«
قرفلانمرهظيامجتنامبرو.حابصلاوهو،دحاوىنعمب
نهتويبنمءاسنلاجورختقوركذنيريشبلاضعبنأاهنيب
مويلاكلذو.هيلإنهلوصوتقوضعبلاركذو،ربقلانرزيل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاونماثلاحاحصألا
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تقولاكلذنمراص،دحألامويوهوعوبسألالوأيأ
.هيفحيسملاةمايقلًاراكذتيحيسملاتبسلا

ناتأرملاناتاهتناك:ىرخألاميرموةيلدجملاميرم
،٢٧:٥٦تم(ةعمجلاءاسمربقلاوبيلصلاكرتنمرخآ

انحويرصتقاو.دحألاحابصربقلارازنملوأاتناكو)٦١
دنعاهلرهظحيسملانألو،رهشأاهنألةيلدجملاميرمركذيلع
)١٦:١رم(ةمولاسيهةثلاثةأرماسقرمركذو.هتمايق
تالماحءاسنلانمىرخأةقرفثالثلاءالؤهدعبىتأو
٢٣:٥٥،٥٦ول(ليلجلانمعوسينعبتيتاوللانهوًاطونح
يزوخةأرمايهو(انوينوكتنأققحتيملو)١٠-٢٤:١و
ةيناثلاةقرفلاوأىلوألاةقرفلاعم)٨:٣ولسدوريهليكو
)٢٤:١٠ول(

راهظإلو،امهنزحيفةيزعتللكلذاتلعف:ربقلاارظنتل
.هاتكرتامكربقلايقبلهايريلو،تيملاكلذلامهماركإ
وهواقولوسقرمهركذوىتمهركذيملرخآببسيقبو
لمكيملهنأل،حيسملادسجطينحتليمكتلبايطأبامهنايتإ
امةلمجنمناكامبرلو.هنفديفةعرسللةعمجلاموي

يفبيرغءيشثدحينأءاجرلاضعبكلذىلعامهلمح
ملامهنأرهظيو.ًاقباسهبأبنأامىلعهنفدنمثلاثلامويلا
مويكلانهىلإاولسرأنيذلاسارحلارمأنمًائيشافرعي
الإامتهتملف،ربقلامتخرمأنمالو،امهبايغدعبةعمجلا
هتجرحدىلعناردقتالامهنألربقلابابنعرجحلاةجرحدب
.)١٦:٣رم(

لَزاَذِإَو«٢
ْ

َنِمَلَزَنِّـبَّـرلٱَكَالَمَّـنَأل،ْتَثَدَحٌةَميِظَعٌةَلَز
حلٱَجَرْحَدَوَءاَجَوِءاَمَّـسلٱ

ْ
لٱِنَعَرََج

ْ
.»هْيَلَعَسَلَجَو،ِباَب

٢٠:١٢ويو٢٤:٤وي١٦:٥رم

.حيسملاتومدنعثدحامراركتاذه:ةميظعةلزلز
،ةبيهوًاراقوةمايقلاتدازرجحلاكالملاجرحدامدنعو
دنعكالملااودهاشيلسارحلاهبنهنأامك،اهبقيليكلذو
.هلوزن

هنألاذهناتأرملادهاشتمل:جرحدو..لزنبرلاكالم
.)٢٠:١ويو٢٤:٢ولو)٤-١٦:٢رم(امهلوصولبقثدح
نكيملف،حيسملالجألنكتملرجحللكالملاةجرحدو
دنعهذختايذلاهدسجبربقلانمهجورخنمعنامكانه
اولخديلذيمالتلاوءاسنلالجأللب)٢٠:١٩،٢٦وي(ةمايقلا
.هتمايقاوققحتيوربقلا

.هتمايقءانثأحيسملاةمايقرشبلانمدحأدهاشيمل
)٢٠:١ويو٢٤:٢ول(نيتأرملالوصولبقسارحلابرهو
)٦ع(»ماقهنألانههوهسيل«امهلكالملالاقو

،ةاعرللاهباودانو،حيسملاةدالوبميرمةكئالملاأبنأ
يفهمالآدنعهوددشو،ةبرجتلاتقوحيسملااوناعأو
ءاسنلااورشبو،ربقلانعرجحلااوجرحدو،يناميسثج
.هتمايقب

.اوبرهاملبقسارحلاهدهاشاذه:هيلعسلجو

لٱَكُهُرَظْنَمَناَكَو«٣
ْ

لَّـثلٱَكَضَيْبَأُهُساَبِلَو،ِْقَرب
ْ

»ِج
١٠:٦اد

تم،٣٤:٢٩رخ(ًارهابًاناعملعماليأ:قربلاكهرظنم
)١:١٤ؤر،١٧:٢

تافصىلإوةراهطلاىلإةراشإ:جلثلاكضيبأهسابلو
،٤:٤،٦:١١،٧:٩و٣:٤،٥،١٨ؤر،٧:٩اد(ةكئالملا

١٣(

حلٱَدَعَتْرٱِهِفْوَخْنِمَف«٤
ْ

.»ٍتاَوْمَأَكاوُراَصَوُساَّـُر

مهتدهاشمىلإمهداعتراىتمبسن:سارحلادعترا
ضرألافاجتراًاضيأمهيفرثأهنأيفبيرالنكلو.كالملا
.بابلانعرجحلاةجرحدو،رهابلارونلاناعملو،ةلزلزلانم

ىتحمهلوهةدشىلعليلداذه:تاومألاكاوراصو
.نيتأرملالوصولبقكلذناكو،مهيلعىمغأوةوقلااودقف
.ركسعلانمسارحلالحمةكئالملانمسارحلاَّـلحو

ملٱَلاَقَف«٥
لِلُكَالَْ

ْ
ُمَلْعَأِّـينِإَف،اَمُتْنَأاَفاََختَال«:ِْنيَتَأْرَم

طَتاَمُكَّـنَأ
ْ

ملٱَعوُسَيِناَبُل
»َبوُلْصَْ

وهو،ظوفلمريغلاؤسىلعهباوجناك:كالملاباجأف
دحاوكالمىوسانهركذيملىتمريشبلاو.نيتأرملافوخ
نمهريغكلانهنوكينأنمعنميالاذهو،ملكتملاوهو
ضعبنوكينأنمو،نورخآلانوريشبلاركذامكةكئالملا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاونماثلاحاحصألا
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ًافوقومهضعبنوكينأو،هلخادمهضعبوربقلاجراخةكئالملا
)٢٠:١٢ويو٢٤:٤ولو١٥:٥رم(ًاسولجضعبلاو

ربقلاتأرامدنعةيلدجملاميرمنأحجرألا:نيتأرملل
ملاهنأو،انحويوسرطبتربخأوةنيدملاىلإترجًاحوتفم
حيسملاةمايقبهرابخأتعمسولاهنأل،كالملاهلاقامعمست
نيأملعنانسلوربقلانمديسلااوذخأ«امهلتلاقام
تنكنإ«يناتسبلاهتنظنملتلاقامو)٢٠:٢وي(»هوعضو
:٢٠وي(»هذخآانأو،هتعضونيأيللقفهتلمحدقتنأ

١٥(.

نألةيفاكًاحوتفمربقلاوكالملاةدهاشمتناك:افاختال
تاملكهعمًالماحامهتبطاخمىلإكالملاردابف،امهبهرت
.نانئمطالا

يفاموامهثيدحوامهئيجمةئيهنمملع:ملعأينإ
.بايطألانمامهيديأ

:٥ؤر(بقللااذهبةكئالملانيبفِرُع:بولصملاعوسي
)٧:٩و٦

ملٱاَرُظْنٱاَّـمُلَه.َلاَقاَمَكَماَقُهَّـنَأل،اَنُهٰهَوُهَسْيَل«٦
َعِضْوَْ

»ِهيِفًاعِجَطْضُمُّبَّـرلٱَناَكيِذَّـلٱ
٢٠:١٩و١٧:٢٣و١٦:٢١و١٢:٤٠تم

ول(ربقلالخادرخُأءاسنلةداهشلاهذهبناكالمدهش
٢٤:٦،٧(

عأ(يهلإقحهنيدنأوهاوعدةَّـحصحيسملاةمايقتنهرب
ور(هتوقوهتومدعبحيسملاةايحًاضيأتنهربو)٢:٢٢،٢٤
٥:١١(.

،١٥:٢٠وك١(نمؤملكلةلبقتسملاةايحلانوبرعيهو
٣٢(

٢٢-٢:١٨ويو١٧:٢٣و١٦:٢١و١٢:٤تم:لاقامك

،هيفدسجدوجومدعنماققحتتل:خلاعضوملارظنا
.ماقهنإيلوقتبثياذهو

يذلاف.هللاهنأًاتابثإ»برلا«لبامكبرلقيمل:برلا
.»برلا«انههاعدًالبق»بولصملا«هاعد

.ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقْدَقُهَّـنِإِهِذيِمَالَتِلَالوُقًاعِيَرساَبَهْذٱَو«٧
جلٱَىلِإْمُكُقِبْسَيَوُهاَه

ْ
لُقْدَقاَنَأاَه.ُهَنْوَرَتَكاَنُه.ِليَِل

ْ
ُت

»اَمُكَل
١٦:٧رمو٢٦:٣٢تم

:١٦رم(سرطبلاميسالوذيمالتلالكيأ:هذيمالتل
٧(

نميلامشلامسقلاوهليلجلا:ليلجلاىلإمكقبسي
.هيفهتمدختقورثكأحيسملايضقثيحةسدقملاضرألا
دعبليلجلايفمهعمعمتجينأهتوملبقهذيمالتدعوو
يفمهمادقريسيهنأ»مكقبسي«هلوقىنعمسيلو.هتمايق
.كانهمهعمهعامتجابهدعوزاجنإىلعمزاعهنألب،لاحلا
نمسارتحالاميلشروأيفالليلجلايفمهعمهعامتجاةلعو
نكاسمنألو،هذيمالتىلعداهطضالاجايهو،هرمأعويش
.كانههذيمالترثكأ

قبساملًاقيقحتوًاديكأتاذهكالملالاق:خلاتلقدقانأ
هلاقو

لٱَنِمًاعِيَرساَتَجَرَخَف«٨
ْ

ٍ،ميِظَعٍحَرَفَوٍفْوَخِبِْربَق
.»ُهَذيِمَالَتَاِربْخُتِلِْنيَتَضِكاَر

اتناكامهنأىلعحضاوليلداذه:ربقلانم..اتجرخف
.ربقلالخاد

عامتجاف،ًاعمحرفلاوفوخلاعمتجياملق:حرفوفوخب
ناكو.هتعورودهشملاةمظعىلعرخآليلدوهنآلانينثالا

ناكو.هتوصعامسوكالملاةدهاشمببسبامهفوخ
.حيسملاةمايقبامهايإهريشبتببسبامهحرف

حيسملاةمايقبذيمالتلاريشبتيفامهتبغر:نيتضكار
نيتأرملانيتاهنأحجرألاو،برهلاوعارسإلايلعامهتلمح
ميرمامأ.)١٦:٨رم(ةمولاسوبوقعيمأميرماتناك
ربقلاتأراهنإفرمألالوأيفامهعمتناكيتلاةيلدجملا
ىلإتعجرف،قُرسدقحيسملادسجنأتنظوًاحوتفم

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاونماثلاحاحصألا
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مث.كالملادهاشتملكلذلو،انحويوسرطبربختلةنيدملا
هادهاشوهيلإاهاقبسانحويوسرطبنكلو،ربقلاىلإتداع
،كانهتيقبوميرمتلصومث.ةنيدملاىلإاعجرو،ًاغراف
)١٦:٩رم(عيمجلالبقاهلحيسملارهظو

اَُمهاَقَالُعوُسَياَذِإُهَذيِمَالَتَاِربْخُتِلِناَتَقِلَطْنُماَُمهاَميِفَ«٩
»هَلاَتَدَجَسَوِهْيَمَدَقِباَتَكَسْمَأَواَتَمَّـدَقَتَف.»اَمُكَلٌمَالَس«:َلاَقَو
.٢٠:١٤ويو١٦:٩رم

لوألاناكو،هتمايقدعبيناثلاحيسملاروهظاذه:امهاقال
»ًالوأ«هلوقبدصقسقرمف)١٦:٩رم(ةيلدجمللهروهظ
هلوقبدارأامك،اهيلعرصتقايتلاةثالثلانملوألاروهظلا
.اهلبقرهظهنألمتحيف.ةثالثلاهذهرخآ»ًاريخأ«

ىلعامهنزحيفامهلةيزعتمالسلااذه:امكلمالس
.هتمايقبامهلةئنهتو،هتوم

ققحهيمدقبامهكاسمإ:هلاتدجسوهيمدقباتكسمأ
هاتمرتحاامهنألهتوهاللتابثإامهدوجسهلوبقو،هتمايقامهل
ًائيشضفريملكلذلو،يهلإصخشهنأرابتعابهلاتدجسو
ميرمهتلعفامضفرو،ماركإلاتامالعنمهاتلعفامم
هلاهماركإوهكلذةلعنأكشالو.)٢٠:١٧وي(ةيلدجملا
.يرشبقيدصهنأرابتعاب

َهلَلاَقَف«١٠
ُ

ْنَأِيتَوْخِإلَالوُقاَبَهْذِا.اَفاََختَال«:ُعوُسَياَم
جلٱَىلِإاوُبَهْذَي

ْ
»يِنَنْوَرَيَكاَنُهَو،ِليَِل

.٢:١١بعو٨:٢٩ورو٢٠:١٧وي

ًايحعوسيةتغبامهتدهاشملًاعبطاتفاخامهنأل:افاختال
.تامهنأامهنقيتدعب

.يحورلاىنعملابةوخإمهاّمسو.يذيمالتيأ:يتوخإل
ىلعاهلبقلاقهنأولو.هلةوخإهذيمالتاعدةرملوأهذهو
:١٢تم(»يخأوه..يبأةئيشمعنصينم«مومعلاهجو

هنأىلإةراشإمسالاكلذبٍذئتقوهذيمالتصيصختو)٥٠
مهلدكأو،هايإمهراكنإوهيفمهكشوهايإمهكرتمهلرفغ
هوعابنيذلاهتوخإفسوينَّـمأامكمهنَّـمأو،مهلهتبحمكلذب
عوسيف.)٤٥:٤كت(»مكوخأفسويانأ«هلوقبرصمىلإ
ةوخإهذيمالتبسحيلزيملميحجلاوتوملابلاغوههنإعم
.هل

دعوو)٢٦:٣٢تم(مهلهدعولراركتاذه:ليلجلاىلإ
عامتجالانوكينأحيسملادصقو.)٧ع(نيتأرمللكالملا
.ًاماعكانه

حلٱَنِمٌمْوَقاَذِإِناَتَبِهاَذاَُمهاَميِفَو«١١
ْ

َىلِإاوُءاَجِساَّـُر
ملٱ
لٱَءاَسَؤُراُوَربْخَأَوِةَنيِدَْ

ْ
»َناَكاَمِّـلُكِبِةَنَهَك

.قبسامءانثأيفيأ:ناتبهاذامهاميف

نماوتتشتسارحلانأىلعليلداذه:سارحلانمموق
ةهجىلإضعبلاوةهجىلإمهضعببهذف،فوخلاةدش
صاصقللمهضَّـرعنذإالبربقلامهكرتنكلو.ىرخأ
،ةمايقلاثداوحةَّـحصبةداهشوهمهبورهنأىلع.ديدشلا
الإصاصقلاكلذلمهسفنأاوضرعيواوبرهينأنكميالهنأل
.ميظعٍلوهل

:نيِّـربخملانمناتقرفهذهيف:ةنهكلاءاسؤراوربخأو
سارحلاةيناثلاو.ذيمالتلاةراشبامهربخناكو،ناتأرملاىلوألا
.ءاسؤرلللجخونزحةلعوًاراذنإمهربخناكو

سارحلالعجسطاليبنألةنهكلاءاسؤرسارحلاربخأو
ربخلاكلذنأدبالو،ءاسؤرلاكئلوأرمأتحتٍذئموي
جعزأو،هولتاقوحيسملاوضغبممهنألًاريثكمهجعزأ
ةيناكمإاوركنأمهنألمهرئاسجعزأاممرثكأمهنمنييقودصلا
النأبمهمعزلطبتحيسملاةمايقو.)٤:٤٢عأ(ةمايقلا
حيسملاباونمؤينأاودعودقءاسؤرلاناكو!حاورأالوةمايق
املهباونمؤينأبجوف)٢٧:٤٢تم(بيلصلانعلزننإ
مهو.مهسارحةداهشببيلصلانعلوزنلانممظعأوه
،يبنلانانويةيآبمهدعوو،حيسملانمةيآاوبلطدقاوناك
اوبوتينأمهيلعناكف)١٢:٣٩،٤٠تم(هدعوزجنأف
.هباونمؤيو

.ربقلاحاتفناو،كالملانايتإو،ةلزلزلايأ:ناكاملكب

لٱاُوَطْعَأَو،اوُرَواَشَتَو،ِخوُيُّشلٱَعَماوُعَمَتْجٱَف«١٢
ْ

َرَكْسَع
»ًَةريِثَكًةَّـضِف

نوقفتملاةنهكلاءاسؤرعمتجا:خويشلاعماوعمتجاف
فسوينأكشالو.نيعبسلاسلجميف،حيسملالتقىلع
.مهعماعمتجيملسوميدوقينويمارلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاونماثلاحاحصألا
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ٍدحاوىلعاوقفتاىتحةفلتخمءارآاوأريأ:اورواشت
بعشلااوربخينأمهلابىلعرطخيملهنأرهاظلاو،اهنم
املكوةكئالملاروهظببعشلافرعولهنأل،عقاولاةقيقحب

اوناكلو،ةقداصحيسملاىوعدنأةرورضلاباوجتنتسالراص
.هباونمآ

،ةرفاوةوشرمهوشريأ:ةريثكةضفركسعلااوطعأ
،بلصلالبقروزلادوهشويطويرخسإلااوشردقاوناكو
.كلذنمرثكأبركسعلااوشرينأبلصلادعباورطضاو

ُنْحَنَوُهوُقََرسَوًالْيَلاْوَتَأُهَذيِمَالَتَّـنِإاوُلوُق«:َنيِلِئاَق«١٣
.»ٌماَيِن

ىلإلوصولااوعيطتسيملمهنأنممهتريحومهزجعرهظ
نأقدصيلقاعيأو.اوركذامممظعألقعلااهلبقيةجح
حتفىلعنورسجيليلجلانمنودايصمهنيذلاهذيمالت
كلذىلعاورسجنإمهنأوأ؟نامورلادونجلاهسرحيربق
كئلوأنوكينأعقوتيالهنأل،حاجنللءاجرىندأمهلنوكي
صاصقنأمهملععمدحاوتقويفًاماينمهلكسارحلا
نأحصنإف؟)١٢:١٩عأ(توملاوهةسارحلاتقومانينم
هذيمالتنأاوفرعنيأنمف،مهلكًامايناوناكسارحلا

انظقيتساوانمن:اولوقينأىوسًاذإمهلسيل؟هوقرس
ًاماينمهضعبناكولو.تيملانمًايلاخًاحوتفمربقلااندجوف
ذيمالتلااوعنمو،نيمئانلانورهاسلاهَّـبنلنيرهاسضعبلاو
ذيمالتلااوكرتواومانسارحلانأحصولو!ةقرسلانم
قدصامهتمايقببذاكلاربخلانوعيشيودسجلانوقرسي
ىلإنوعرسيوسارحلاىلعنوبضغيالءاسؤرلانأدحأ
هنولأسيو،مهصاصقنوبلطيومهيلعنوكتشيوسطاليب
عزنبةموكحلامهتنايخىلعمهباقعوذيمالتلاىلعضبقلا
ةقرسنمذيمالتللةعفنميأفحيسملامقيملنإو!متخلا

راعلاىوسكلذنممهلسيلذإ،هتمايقءاعداوهدسج
.توملاوباذعلاو

لٱَدْنِعَكِلٰذَعِمُساَذِإَو«١٤
ْ

،ُهُفِطْعَتْسَنُنْحَنَفِيلاَو
طُمْمُكُلَعْجَنَو

ْ
»َنيِّـنِئَم

.ةسارحلاتقوًاماينمتنكمكنأيأ:كلذ

سطاليبيأ:يلاولا

ناكهنألهوشرينأاودمتعامهنأحجرألا:هفطعتسن
اوضرينأبمهوشرنأدعبمهودعوف،ةوشرلابحبًاروهشم
نمهوبكتراامعحفصيوسارحلانعوفعيىتحسطالبب
النكلو.مهمونربخهغلبنإ،ةيركسعلانيناوقلامهتفلاخم
.رمألااذهنعلأسسطاليبنأىلعليلد

اودعينأنيدعتسمءاسؤرلاناك:نينئمطممكلعجنو
.عقاولابمهتداهشاوريغينأليبسيفءيشلكبسارحلا

لٱاوُذَخَأَف«١٥
ْ

اَذٰهَعاَشَف،ْمُهوُمَّـلَعاَمَكاوُلَعَفَوَةَّـضِف
لٱ
ْ

لٱَدْنِعُلْوَق
ْ
لٱاَذٰهَىلِإِدوُهَي

ْ
»ِمْوَي

،هتراشبىتمهيفبتكيذلامويلايأ:مويلااذهىلإ
اوناكدوهيلانأل،ةمايقللةنسنيثالثوحندعبكلذناكو
هنوقدصياولازامو،بذاكلاربخلاكلذقدصنودقتعيٍذئتقو
.ةنس١٨٠٠نمرثكأهيلعَّـرمدقهنأعم،نآلاىلإ

لِتََرشَعَدَحَألٱاَّـمَأَو«١٦
ْ

جلٱَىلِإاوُقَلَطْنٱَفًاذيِم
ْ

َىلِإِليَِل
جلٱ
ْ

»ُعوُسَيْمُهَرَمَأُثْيَح،ِلََب

رهشأمهنألءالؤهركذىلعرصتقا:ًاذيملترشعدحألا
.نينمؤملانممهاوسنمم

املقأف،حصفلاديعةياهندعبالإاوقلطنيمل:اوقلطنا
نأل،حيسملاةمايقدعبمايأةينامثناكميلشروأيفهوثكم
،هيفحيسملاماقيذلادحألايفكلانهمهروضحركذانحوي
)٢٠:١٩،٢٦وي(هدعبيذلادحألاو

هنأحجرملاو،لبجلااذهانلنيعيءيشال:لبجلاىلإ
ليلجلارحببرق

٢٦:٣٢تم:عوسيمهرمأثيح

»اوُّكَشْمُهَضْعَبَّـنِكٰلَو،ُهَلاوُدَجَسُهْوَأَراَّـَملَو«١٧

ناكهنأىلعةيآلاهذهيفركُذامانلدي:هوأراملو
نال،ًافنآنيروكذملاًالوسررشعدحألاريغذيمالتحيسملل
:٢٠وي(مهكوكشاوفنوميلشروأيفًالبقهودهاشرشعدحألا

يفحيسملاباوعمتجانيذلانأحجرألاو.)٢٠،٢٧،٢٨

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاونماثلاحاحصألا
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دعب«هلوقبسلوبمهركذءالؤهو،رشعدحألاريغليلجلا
:١٥وك١(»خأةئمسمخنمرثكألةدحاوةعفدرهظكلذ
)٢٦:٣٢شإ(هتوملبقحيسملاهنيععامتجالااذهو)١٦
)١٠ع(ًاضيأحيسملاهبربخأو

هودبعو،ةيحورةدابعدوجسلااذهناك:هلاودجس
.توملاىلعرصتنملاهللانباوًاحيسموًاكلمهنوكرابتعاب

ربخلانإفكشلااذهنمبجعنالو:اوكشمهضعب
هلوقاوسنمهنأحجرألاو،رظتنمريغوًادجًابيرغناكةمايقلاب
مدعببسب،ًايتقوكشلااذهناكو.موقيمايأةثالثدعبهنإ

هنأل،توملالبقهوفرعيذلاوههنأرمألالوأيفمهققحت
قاعةمايقلادعبهرظنميفرييغتلاضعبثدحدقناك
ميرمعمىرجاماذهو.ًاروفهققحتنعهفراعمبرقأ
وهو)٢٠:١٥وي(يناتسبلارمألالوأيفهتنظيتلاةيلدجملا
ول(ساومعىلإهعمابهذنيذللانيذيملتلاعمىرجام
رحبدنعامهريغوانحويوسرطبعمىرجامو)٢٤:١٦،٣١
قيقحتلاىلإكوكشلاكلتمهتقاسو.)٢١:١،٤وي(ليلجلا
ءيشلكاوصحفمهنأل،هتمايقةحصيفًاكشانلاوكرتيملف
.ةمايقلاباونمؤينألبق

يفةريثكًارارمهذيمالتلرهظدقحيسملانوكينأدبالو
ركذيملهتمايقدعبضرألاىلعاهيفيقبيتلاًاموينيعبرألا

:ةرشعاهنمركُذيذلاو)٣١عأو٢٠:٣٠وي(اهضعبىوس

٢٠-١٦:٩رمو٢٠:١٢،١٨وي:ةيلدجملاميرملهروهظ.١
٢٨:٩،١٠تم:ربقلانمتاعجارلاءاسنلاضعبل.٢
دعبهلرهظهلعلو)١٥:٥وكاو٢٤:٣٤ول(سرطبل.٣

ليلقبرهظلا
:٢٤ولو١٦:١٢رم(ساومعىلإنيقلطنمنيذيملتل.٤

.ءاسملاوحنكلذناكو)١٣
:٢٤ول(هتمايقمويءاسمميلشروأيفذيمالتةرشعل.٥

٣٦،٤٢(
وأميلشروأيفهتمايقموياهلكةسمخلاهذهتناكو(
.)اهنمبرقلاب

.)٢٠:٢٦ول(هتمايقدعبيناثلادحألايفرشعدحألل.٦
)ميلشروأيفًاضيأكلذناكو(

،٢١:١وي(ليلجلارحبئطاشىلعلسرلانمةعبسل.٧
٤٢(.

يلعًالوسررشعدحألاعمخأةئمسمخنمرثكأل.٨
.)١٥:٦وكاو٢٨:١٦تم(ليلجلايفلبج

.)١٥:٧وك١(بوقعيل.٩

مثميلشروأيفًالوأمهلرهظوهدوعصمويهلسرلكل.١٠
.)٢٤:٥٠ول(دعصثيحاينعتيبيف

ةرشعىلعرصتقنةريثكحيسملاةمايقةحصىلعةلدألاو
:اهنم

نكمألةدحاوةرمرهظولف،هتمايقدعبًارارمهروهظ.١
لقأسيلرهظهنألو.اومهوتهودهاشنيذلانإلاقُينأ
كشكلذيفقبيملتارمرشعنم

تارمرشعهآرهنإدحاودهشولفهتمايقبدوهشلاةرثك.٢
،دحاونمرثكأاوناكدوهشلانكلو،كشلابابيقبل

.ةئمسمخنمرثكأىلإمهددعلصوىتح
تارمو،ًاموينوعبرأيهواهيفرهظيتلاةدملالوط.٣

حيسملاةمايقتناكو.ةفلتخمًاتستناكةروكذملاهروهظ
لكيفمهتاولصومهتالمأتولسرلاثيدحعوضوم
ينأتلابرمألاصحفلٍفاكتقومهلناكف،ةدملاكلت
.قيقدتلاو

يفناكاماهنمنإف،ةرملكيفهروهظحوضو.٤
.امهنيبناكاماهنمو،ءاسملايفناكاماهنمو،حابصلا
،رحبلائطاشىلعو،قيرطلايلعو،تيبلالخادرهظو
لاوحألاهذهو.ةنيعمتاقوأيفو،لبجلاةمقىلعو
.عادخلانمعنمت

هوأرمهنإف،مهساوحةداهشبهتمايقنودهاشملاققحت.٥
هنأيفكشمهسوفنيفقبيملىتحةفلتخممايأيفًارارم
نمهتفرعةيلدجملاميرمف،ملكتيهوعمسو.وهوه
هوسملو.مهلليوطلاهباطخذيمالتلاعمسو،هتوص
عمىشعتهنإفهعماولكأو)٢٤:٣٩ولو٢٨:٩تم(
ةعبسعمىَّـدغتو)٢٤:٣٩،٤٣ول(ساومعيفنينثا
)٢١وي(ليلجلارحبدنعذيمالتلانم

اودهاشنيذلااهرظتناولو،ةرظتنمهتمايقنكتمل.٦
مهتاروصتومهتعدخمهلامآنأاونظلهتمايقدعبحيسملا
الإاهوقدصيملمهنأىلعرابخألالدتو.كلذمهلتنيز
نأىلإاهيفكشيذلاهدحواموتسيلف.ةبوعصب
.اهبنمؤيلنايبلاةوقبمزتلا

مهنإف،ٍذئنيحلسرلايفثدحيذلاميظعلارييغتلا.٧
ىلإنبجلانموءاجرلاىلإسأيلاةلاحنماولقتنا
.هتمايقةحصالإكلذةلعامو،ةعاجشلا

.مهئامدبةمايقلاةحصبمهتداهشلسرلامتخ.٨
ةعاسلاهذهىلإمويلاكلذنمنييحيسملالكداقتعا.٩

.ةمايقلاكلتةحصب
مويلاظفحنإف،تبسلانمًالدبةحارمويدحألاذاختا.١٠

ليحتسيفةنسفالآةعبرأوحنًاينيدًاضرفناكعباسلا

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاونماثلاحاحصألا
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ملرمألدحألابهلادبإىلعاهرسأبةسينكلاقفتتنأ
.ثدحي

:ىربكدئاوفثالثحيسملاةمايقيفانلو

ةمايقلاف،حيسملاىوعدةحصىلععطاقلاناهربلا.١
،اهباودهشولسرلااهدقتعاو،ةيهلإةيوامسةداهش
ناكلةمايقلاةحصالولو.مهريشبتيفاهيلعاودنتساو
.)١٥:١٤وك١(ًالطابيحيسملانيدلا

توملايأريخألاناسنإلاودعىلعحيسملاراصتناققحت.٢
امأ،ًةيناثهلعضخهلبقتوملانمماقنملكهنإف
.دعبتوملاهيلعطلستيالوماقفحيسملا

نأل،اهلنوبرعوةماعلاةمايقلابٌءابنإحيسملاةمايق.٣
»نيدقارلاةروكابراصوتاومألانمماقدق«حيسملا
.)١٥:٢٠وك١(

:تازجعملاةزجعمحيسملاةمايق
اهنأتازجعملاةزجعمحيسملاةمايقنأىلعلديامم

.تازجعملارئاسيفةعيبطللقراخوهاملكىلعلمتشت
:نيهاربةعبرأكلذىلعانلو
.ةيداعلاريغةلزلزلاكلتبةقيلخلاماظنرييغت.١
ناكهبحيسملاماقيذلادسجلانأبةداملاعئارشرييغت.٢

باوبألاوفرُغلالخدهنأل،ةداملاسيماونلعضاخريغ
.مهنيبوهوهيدهاشمراصبأنعىراوتو،ةقلغم

هريغهتماقإوهتمايقبتوملاناطلسىلعحيسملاراصتنا.٣
نيسيدقلاىتومنم

.سانلاىلإًالسروربقللًاسارحةكئالملاروهظ.٤

لُسُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«:ًالِئاَقْمُهَمَّـلَكَوُعوُسَيَمَّـدَقَتَف«١٨
ْ

ٍناَط
يف »ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ

:٣ويو١٠:٢٢و١:٣٢ولو١١:٢٧تمو٧:١٣،١٤اد
:١٥وك١و١٤:٩ورو٢:٣٦عأو١٧:٢و١٣:٣و٥:٢٢و٣٥
طب١و٢:٨و١:٢بعو٢:٩،١٠يفو١:١٠،٢١فأو٣٧
.١٧:١٤ؤرو٣:٢٢

ًاديعبناكحيسملانأىلعلدياذه:عوسيمَّـدقتف
لازفاوكشنمموألكلانمبرتقاف،رمألالوأيفمهنع
يفكلذكاموتكشلازامك،وهوههنأاودكأتمهنألمهكش
.)٢٠:٢٧،٢٨وي(تقولااذهريغ

.هلإوناسنإهنأرابتعابنبالاىلإبآلانميأ:عفُد
رابتعابلزألاذنمهلناكٍذئنيحهيلإعفُديذلاناطلسلاو

رفكيلًالزانتهدسجتدنعهنمهسفنىلخأهنكلو،ًاهلإهنوك
نوكلاةسايسف.هتمايقدنعهيلإديعُأو،سانلااياطخنع
.ءادفلالمعءارجإلحيسملادييفنآلا

.دسجتملاهلإلاحيسملاعوسيىلإعجارريمضلا:َّـيلإ
دلقتينألاحملانمهنأل،حيسملاتوهالتبثيامماذهو
نأو.دودحملاريغتافصدودحملاو،قلاخلاتافصقولخملا
ةيهانتملاريغهللاةوقرشبلالمعتسي

،هعاضتاىلعًةباثإكلذهيلإعفُد:ناطلسلك
:١فأو١٤:٩ورو٧:١٤اد(ءادفلالمعءارجإلهسراميلو

١٢:٢و١:٣،٦بعو٢:١٠وكو٢:٩،١١يفو٢٠،٢٣
)١٧:١٤ؤرو٣:٢٢طباو

:ءامسلايف
،٢:٤و١:٥،٨عأو١٥:٢٦وي(سدقلاحورلالسريل.١

)٤:٣١و٣٣
:١فأو٢٧:٢٣و١٢:٧و٥:١٩عأ(ةكئالملالسريل.٢

٢٠،٢٣(
)٧:٢٥بعو٨:٣٤ور(بآلادنععفشيل.٣
)٥:١٤،١٥وي١(اهبيجتسيوهبعشتاولصعمسيل.٤

ةممتموهرمأعوطرصانعلالعجيل:ضرألاىلع
،)٧٦:١٠زم(هدمحيناسنإلابضغلعجيلو،هدصاقم
اهبينتعيوهتسينكسسؤيو،مهظفحيوهبعشيدفيلو
.ملاعلايفهتوكلمدميو،اهيمحيو

لَتَواوُبَهْذٱَف«١٩
ْ

ِبآلٱِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَعَوِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم
لٱِحوُّرلٱَوِنْبٱلٱَو

ْ
»ِسُدُق

ورو٢:٣٨،٣٩عأو٢٤:٤٧ولو٥٢:١٠شإو١٦:١٥رم
١:٢٣وكو١٠:١٨

.ميظعنأشوذامهالك،دعوورمأبىتمةراشبتهتنا
ةريطختابجاوذيمالتلاىلعراصةمايقلاتققحتنأدعبو
سانلااوذملتينأمهيلع:ةنامألكباهباوموقينأبجي
ريغييذلاناميإلااذهبمهودمعينألبقحيحصلاميلعتلاب
.ملاعلا

لكذخأحيسملانإفةيببسانهءافلا:اوبهذاف
ىلإنيتفتلمريغاوبهذينأمهيلعبجوأو،ناطلسلا

ملو.مهايإهتيوقتومهعمهروضحىلعنيلكتم،مهفعض
ٍذئتقورضحنمىلعالوهلسرىلعباهذلابهرمأرصقي
تقولاكلذذنميحيسملكىلإههَّـجولب،نينمؤملانم
انأاه«٢٠عيفهدعونمرهاظاذهو،نامزلاةياهنىلإ
الهنأحضاولانمو.»رهدلاءاضقناىلإمايألالكمكعم
.رهدلاءاضقناىلإشيعيالنمىلعدعولاكلذرصقحصي

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاونماثلاحاحصألا
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ًاذيملترشعدحألاىلعدعولابنرتقملارمألارصقنأامك
هتذختاوهرمأنمةسينكلاهتمهفامكلذو.ليحتسم
)٨:٤عأ(اهلًاروتسد

اوريصيلليجنإلاةفرعمىلإسانلااودشرايأ:اوذملتو
مهلـوـقععــنـتـقـتل،مـيلــعـتلـابـلبرـاـبجإلـابال،ـنيـيحـيـسم
ةفيظولايههذهو.هصالخوحيسملااولبقيفمهرئامضو
لكوتمليهف.هتسينكحيسملااهملسيتلاةديحولاةميظعلا
وههتملكيأحورلافيسو.مهملعتللبممألاعضختل
.هتوكلمدادتماللمعتسينأبجييذلاديحولاحالسلا

لوأيفليجنإلابنيرشبملالاسرإناك:ممألاعيمج
رمأف،انههقلطأحيسملانكلو)١٠ص(دوهيلاىلإرمألا
،دوهيلاءارأضقانياذهو.ًاممأوًادوهيسانلالكريشبتب
نأىتح،مهيلعةروصقمقحلانيدلاةفرعمنأاودقتعامهنأل
يدوهيلامهبصعتلرمألااذهةعاطنعاوفقوتحيسملاذيمالت
مهونونسمهيلعتضمف)٢:١٢لغو١٥:٥و١١:٣عأ(
نأميلشروأيفداهطضالامهمزلأىتحهئارجإنعنورخأتي
كلذءارجإىلعسرطبمِدقُيملوممألااورشبيواهنماوبهذي
ةداهشبالإهيلعةسينكلامِدقُتملو.ءامسلانمايؤربالإ
.)١٠عأ(ايؤرلاكلتبمهلسرطب

:ركذاممنيبتو
ال،ضرألالهألكنيدنوكيسيحيسملانيدلانأ.١

.اهنايدأدحأ
:١ور(سانلاعيمجتاجايتحالقفاومنيدلااذهنأ.٢

)١٠:١٢و١٦
رشنلةميظعةنجلاهرسأبةسينكلانوكتنأبجي.٣

.حيسملابمهلكسانلانمؤينأىلإليجنإلا

حيسملاليكوتنميناثلاءزجلاوهاذه:مهودمعو
اونمآومهميلعتاولبقاذإسانلااودمعينأوهو،نينمؤملل
ىلإةراشإتايحورلايفءاملالامعتساوهديمعتلاو.حيسملاب
.نمؤمللهللادهعمتخوسدقلاحورلالعفوبلقلاريهطت
حيسملاهددجوهلسنوميهاربإلًالوأدهعلااذههللاىطعأو
دهعلايفناتخلالدبديدجلادهعلايفوهف.هتمايقدعب
امكنينمؤملالافطألةيدومعملابحمسيكلذلو،ميدقلا
دعبنوملعُيلافطألانأقرفلاو.)١٦:١٥،٣٣عأ(نيغلابلل
ميلعتلابديمعتلانارتقانمدبالو.اهلبقنيغلابلاوةيدومعملا
.ناكمإلادنع

:رومأةسمخسدقألاثولاثلامسابةيدومعملانمضتت
.ميناقأةثالثيفدحاورهوجهللانأ.١
.هناطلسوهرمأبةيدومعملانأ.٢
.ةمدخلاكلتلهسفنهفقووهللاةمدخبدمتعملادهعت.٣
.ةينالعحيسملانيدبفارتعالا.٤

.هللادهعتلابةنرتقملادئاوفلابزوفلا.٥

بآلامسابدامتعالا:سدقلاحورلاونبالاوبآلا
ةياغهديجمتًانسحمًانايدًاطلستمًاينتعمًاقلاخهنوكبرارقإ
ًاهلإهنوكبرارقإنبالامسابدامتعالاو.ىمظعلاناسنإلا
مسابدامتعالاو.هتوموهتعاطبًاطيسووًاكلموًانهاكوًايبنو
دشريورينيوسدقيهنأو،هلإهنأبٌرارقإسدقلاحورلا
ةثالثلامساباودمتعينأىلإنيجاتحمممألاناكو.يزعيو
،ةينثولامهنايدأيفاهنمدحاوباوفرتعيملمهنألةيهلإلاميناقألا
نأالإاوجاتحيملحيسملادهعيفاورصنتنيذلادوهيلانكلو
حورلاوبآلاباورقأمهناتخبمهنأل،حيسملامساباودمتعي
)٣:٢٧لغو٦:٣ورو١٩:٥و٩:٤٨و٢:٣٨عأ(سدقلا

يأ،ثولاثلاةديقعتبثتيتلانيهاربلانمةيآلاهذهو
دجملاورهوجلايفنيواستمميناقأةثالثيفدحاوهللانأ
لوقلاليلدب،هتينادحوىلعلدتو.ةردقلاوةماركلاو
هللانبالاوهللابآلانإىلعلدتو.»ءامسأب«ال»مساب«
مسابوهلإمسابدمتعيدمتعملاناكالإو،هللاسدقلاحورلاو
.لاحماذهو،ةيهلإلاتافصلانمةفصمسابوناسنإدرجم

:رومأةعبرأةيدومعملايفليقامةصالخو
وأشرلابامإءاملالامعتسابموقتيهو:ةراشإاهنأ.١

.تارمثالثوأةدحاوةرمسيطغتلابوأبكسلاب
.ةيرهوجلارومألانمسيلءاملالامعتساةيفيكو
ةيمهأالو.شرلاوهبلاغلالامعتسالانأحجرألاو
سدقلاحورلالعفوهكلذبهيلإراشملاو،تارملاددعل

.بلقلاريهطتيف
دحاوهللانأهناميإبرقيدمتعملانإف:ناميإلابرارقإلا.٢

يهامكميناقألاهذهنملكفئاظوبو،ميناقألاثلثم
.سدقملاباتكلايفةنلعم

امأ.ناسنإلاوهللانيبكلذو:هلمتخودهعةمالع.٣
.هلسنلونمؤملادمتعمللًاهلإنوكيهنأبدهعتيفهللا
.دبألاىلإهللاعوضخلابدهعتيفناسنإلاامأو

.ةروظنملاحيسملاةسينكيفلوخدللمسر.٤

لَعَو«٢٠
ِّـ

اَنَأاَهَو.ِهِبْمُكُتْيَصْوَأاَمَعيَِمجاوُظَفَْحيْنَأْمُهوُم
.»نيِمآ.»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَم
.٢:٤٢عأ

.هيليامهنموناميإلاقبسيامميلعتلانم:مهوملع
رمأانهو.»اوذملت«هلوقنممهُفامكةذملتلاوهقباسلاف
نمؤملاهيلإجاتحياملكوهو،ناميإلايلييذلاميلعتلاب
كلتاهيلتيتلاةيدومعملاو.ةلماكلاحيسملاةعاطيفهناينبل

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاونماثلاحاحصألا
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،مّلعينأدِّـمعملاىلعبجوًاذإف.ًائيشعفنتالةعاطلا
.لمعيوملعتينأدَّـمعملاىلعبجوو

الوةدايزالبحيسملااياصو:هبمكتيصوأامعيمج
٢٠:٢٧عأ(مهلامعأونييحيسملاناميإنوناقيهناصقن
نمضتتاياصولاكلتو)٢٢:١٨،١٩ؤرو٢:٤و١:١٧وك١و
،حيسمللظعاومةدعنمرهظيامكميدقلادهعلاميلاعت
نأرهاظلاو.مهلئاسريفانلنلعملالسرللهحورميلعتنمو
.هلةافانمهيفلبديلقتلاىلإلوقلااذهيفةراشإال

صلخملااذهبمئادلاعيجشتلادعووه:مكعمانأاه
قحلابهذيمالتانكاذإف،انايإهتبحصوانيلعهفطعبمئادلا
ملاعلابلغنوانكولسوانتايحبناميإلااذهققحننأانيلعف
.هعم

هبدعو،ميظعلارمألابنرتقملانيمثلادعولاوهاذه
هدوعصدنعهنإمعن.هليجنإبةادانملاىلعمهلًاعيجشتهيعبات
هورظنيملنإوهنأانهمهلدَّـكأهنكل،مهقرافهنأمهلرهظ
مهخبويومهمهليومهيمحيومهدشريلمهعمًارضاحنوكي
طئاسوىلإجاتحيملاعلايفهتوكلمسيسأتنأل.مهبدؤيو
نوكينأبهدعوف.ءافعضنوليلقذيمالتلاو،ةيوقةريثك
هلوقمتيو.حاجنللهيلإنوجاتحياملكدوجومهلدكأمهعم
:قرطعبرأب»مكعمانأاه«هذيمالتل
.هلاملكبمهربخييذلاسودقلاهحورلاسرإ.١
.ليجنإلايفهمالك.٢
رهاظمهلبهيذإ،ينابرلاءاشعلايفنمؤملابهداحتا.٣

.صاخعونبهتمعنوهتبحم
.نينمؤملابولقيفهثكم.٤

:دئاوفثالثدعولااذهيفو
عمنوكينأبدعوهنأل،حيسملاتوهالىلعناهربلا.١

.نامزلاةياهنىلإهذيمالتنمذيملتلك
ةسينكللديحولاسأرلاوهحيسملانأىلعناهربلا.٢

اذهبو.ءامسلايفوضرألاىلعةروظنملاريغوةروظنملا
.انعمهللايأ»ليئونامع«همسارسرهظأ

،ناكمونامزلكيفهلنيذلاعمهللاروضحديكأت.٣
ىلإاوقبيملمهنأللسرلاىلعرصتقيملانههلوقنأل
.رصعلكيفهبنينمؤملالكمعيلب،رهدلاءاضقنا
ناكامكانمًابيرقحيسملانوكينأنكمياذهىلعو
يفهعماوناكو،ةرصانلايفهعماونكسنيذلانمًابيرق
هنمبرتقننأاننكميو.ليلجلارحبهايمىلعةنيفسلا
يفهردصىلعًائكتمناكمويانحويبرتقاامك
دنعةسلاجتناكمويهنمميرمتبرتقاامكو،ءاشعلا
.هتوصعمستهيمدق

حيسملاروضحباهروعشوهاهحاجنوةسينكلاةوقرسو
اهعم

هذيمالتعمنوكيحيسملانأيأ:رهدلاءاضقناىلإ
نكل.تقولاكلذىلإروظنمريغحورلايفضرألاىلع
ىقبيلب،رهدلاءاضقنابيهتنيالهبعشعمهروضح
وهامكهنورظنيفًادسجوًاحورءامسلايفمهعمهروضحب
.دبألاىلإهبنوعتمتيوهنودجميو)٣:٢وي١(

حيسملاعوسينأدوهيللاهبنلعأىتمةراشبةياهنهذهو
ةداهش٤٥هسابتقابميدقلادهعلاتاوبنبسحدوادنب
ولو١٦:١٩،٢٠رم(هركذامكحيسملادوعصركذيملو.اهنم
دوعصلاكلذىلإراشأىتمنكل)١٢-١:٩عأو٥٣-٢٤:٥٠
:٢٦و٢٥:١٤،٣١و٢٤:٣٠و٢٢:٤٤تماهنم(نكامأيف
٦٤(.

قحلم

ةسمخوحنميدقلادهعلانمىتمتاسبتقمتغلب
:يتآلالودجلايفتعُمجنيعبسو

٧:١٤شإ١:٢٣تم
٥:٢يم٢:٦
١١:١وه٢:١٥
٣١:١٥رإ٢:١٨
٤٠:٣شإ٣:٣
٨:٣ثت٤:٤
٩١:١١زم٤:٦
٦:١٦ثت٤:٧
٦:١٣ثت٤:١٠
٩:١و٨:٢٣شإ٤:١٥
٣٧:١١زم٥:٥
٢٠:١٣رخ٥:٢١
٢٠:١٤رخ٥:٣٧
٢٤:١ثت٥:٣١
٢٣:٢٣ثتو١٩:١٢ال٥:٣٣
٢١:٢٤رخ٥:٣٨
١٩:١٨ال٥:٤٣
١٤:٢ال٨:٤
٥٣:٤شإ٨:١٧
٦:٦وه٩:١٣
٧:٦يم١٠:٣٥
٢٩:١٨و٣٥:٥شإ١١:٥
٣:١لم١١:١٠

ىتمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاقحلم
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٤:٥لم١١:١٤
٢١:٦مص١٢:٣١
٢٨:٩دع١٢:٥
٦:٦وه١٢:٧
٤٣:١شإ١٢:١٨
١:١٧نوي١٢:٤٠
١٠:١لم١٢:٤٢١
٦:٩شإ١٣:١٤
٧٨:٢زم١٣:٣٥
٢١:١٧١٥:٨و٢٠:١٢رخ١٥:٤
٢٩:١٣شإ١٥:٨
٣٤:٢٩رخ١٧:٢
٤:٥و٣:١لم١٧:١١
١٩:١٧ال١٨:١٥
١:٢٧رخ١٩:٤
٢:٢٤رخ١٩:٥
٢٤:١ثت١٩:٧
١٩:١٨الو٢٠:١٢رخ١٩:١٨
٩:٩كز٢١:٥
١١٨:٢٥زم٢١:٩
٧:١١رإو٥٦:٧شإ٢١:١٣
٨:٢زم٢١:١٦
١١٨:٢٢زم٢١:٤٢
٨:١٤شإ٢١:٤٤
٢٥:٥ثت٢٢:٢٤
٣:٦رخ٢٢:٣٢
٦:٥ثت٢٢:٣٧
١٩:١٨ال٢٣:٣٩
١١٠:١زم٢٣:٤٤
٢٤:٢١يأ٤:٨،٢كت٢٣:٣٥
٢٢:٥و١٢:٧رإو٦٩:٢٥زم٢٣:٣٨
١١٨:٢٦زم٢٣:٣٩
٩:٢٧اد٢٤:١٥
١٣:١٠شإ٢٤:٢٩
٦:١١كت٢٤:٣٧
١٣:٧كز٢٦:٣١
٩:٦كت٢٦:٥٢
٧:١٣اد٢٦:٦٤
١١:١٣كز٢٧:٩
٢٢:١٨زم٢٧:٣٥
٢٢:١٨زم٢٧:٤٣
٢٢:١زم٢٧:٤٦

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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