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٣.هتراشبيفهبتكامبانحويملعردصميف:يناثلالصفلا
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١٦..٥١ىلإ٣٧ععوسيىلإنادمعملاذيمالتضعبنايتإ

١٩.......................يناثلاحاحصألا
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٢٣......................٢٥ىلإ١٨ع
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٥٠.....................سماخلاحاحصألا
كلذنعجتناموادسحتيبةكربدنعضيرملاءافش
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٦٣.....................سداسلاحاحصألا
موحانرفكيفهظعوو،فالآةسمخعوسيعابشإ

٦٣........................٦٥-١ع
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٧٧......................)٧٢-٦٦ع(

٧٩......................عباسلاحاحصألا
ديعلاىلإبهذينأهيلععوسيةوخإحاحلإ

٧٩........................)٩-١ع(
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١٠٦......................عساتلاحاحصألا
كلذىلعينبملاهباطخوىمعألاعوسيءافش

١٠٦........................٤١ىلإ١ع

١١٥.......................رشاعلاحاحصألا
١١٥..............٤٢ىلإ١عحلاصلايعارلالثم
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١٥٨.....................)٣٨–٣١ع(
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١٧١..................رشعسماخلاحاحصألا
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١٧٦......................)٢٧-١٨ع(

١٧٩.................رشعسداسلاحاحصألا
هلاسرإبوداهطضالابهذيمالتعوسيءابنإ:يعادولاباطخلا

١٧٩...مهتابلطةباجإوهدوعصوهتمايقبوسدقلاحورلا

١٨٧..................رشععباسلاحاحصألا
يلصألادجملابهديجمتهبلطةيعافشلاحيسملاةالص

١٨٧........................)٥-١ع(
١٩٠)١٩-٦ع(هلسرلجأنمهبلط-ةيعافشلاحيسملاةالص
١٩٥......)٢٦ىلإ٢ع(نينمؤملالكلجألحيسملاةالص

١٩٧..................رشعنماثلاحاحصألا
١٩٧...........)١٢-١ع(هيلعضبقلاوعوسيميلست
سرطبراكنإونانحمامأحيسملاةمكاحم

١٩٩......................)٢٧-١٣ع(
٢٠١.........)٤٠–٣٨ع(سطاليبمامأحيسملافوقو

٢٠٤..................رشععساتلاحاحصألا
٢٠٤...........١٦-١عسطاليبمامأعوسيةمكاحم
٢٠٧.....................)٣٧-١٦ع(بلصلا
٢١٠..............)٣٧-٢١ع(حيسملابنجنعط
٢١١.....................)٤٢-٣٨ع(نفدلا

٢١٢.....................نورشعلاحاحصألا
ةمايقلادعبربقلاىلإانحويوسرطبوةيلدجملاميرمءيجم

٢١٢........................)١٠-١ع(
٢١٤..........)١٨-١١ع(ةيلدجملاميرملعوسيروهظ
٢١٦..........)٢٥–١٩ع(ًالوأهذيمالتلعوسيروهظ
٢١٨.............)٢٩-٢٦ع(ةيناثهذيمالتلهروهظ
٢١٩...............)٣٠،٣١ع(انحويةباتكفده

٢٢٠..............نورشعلاويداحلاحاحصألا
٢٢٠.....)١٤-١ع(ةيربطرحبىلعهذيمالتلعوسيروهظ
٢٢٢............)٢٣-١٥ع(سرطبلحيسملاباطخ



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
سئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلايف
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةسمخاهيفوةمدقملا

بتاكلايف:لوألالصفلا
ةراشبلاهذهبتاكنأىلعةيحيسملاةسينكلاتعمجأ
٢٢و٤:٢١ىّتم(يمولاسويدبزنباوهو.لوسرلاانحوي
:٢٧و٢٠:٢٠ىّتميتأيامبكلذلباق٢٠و١:١٩سقرمو
٥:٩اقول(اديصتيبيفدلُو.)١٦:١و١٥:٤٠سقرمو٥٦
هيبأكليلجلارحبيفديصيًادايصناكو.)١:٤٤انحويو
يتلاةنيفسلابحاصناكهنألجاتحمريغهوبأناكو.يدبز
همأتناكو.)١:٢٠سقرم(ءارجأهديتحتواهيفديصي
نقفنأوهتمدخوهرافسأيفحيسملانقفاريتاوللاءاسنلانم
نميهو)٨:٣اقولو٢٧:٥٦ىّتم(نهلاومأنمهيلع
ىلإتتأو)١٥:٤٠سقرم(عوسيبيلصدنعنفقويتاوللا
.)١٦:١سقرم(حيسملادسجطينحتلبايطأبربقلا

-١:٣٧انحوي(نادمعملاانحويذيمالتنمًالوأناكو
هنكلذئنيحعوسيعمبهذوحيسملابهفّرعيذلاوهو)٤٠
هاخأوحيسملاهاعدمويكلذونيحدعبالإًاذيملتهعبتيمل
:٥اقولو١:١٩سقرمو٤:٢١ىّتم(ةصاخةوعدبوقعي
١٠(.

لِّـتلٱ«يمُسو
ْ

١٣:٢٣انحوي(»ُهُِّبُحيُعوُسَيَناَكيِذَّـلٱِذيِم
همأهيلإحيسملالّكويذلاوهو.)٢١:٩و٢٠:٢و١٩:٣٦و
ةدمميلشروأيفنكس.)١٩:٢٧انحوي(بيلصلاىلعوهو
ةدمعأدحأنمناكهنأىلإسلوبراشأوحيسملابلصدعب
.)٢:٩ةيطالغو٤:١٣و٣:١و١:١٤لامعأ(ةسينكلا

ىلإبهذهمايأرخاوأيفهنأنويحيسملانوخرؤملاركذ
ىلإرفاسهنأحجرألاوسسفأةنيدمنكسوىرغصلاايسآ
سئانكىلإهايؤريفامهتباتكوميلشروأبارخبرقكانه
ةريزجىلإيفُنو.)١:١١ايؤر(لوقلااذهديؤتعبسلاايسآ
)١:٩ايؤر(ايؤرلارفسبتككلانهوهنيدببسبسمطب
ةنيدمىلإسمطبنمقلطُأامدنععجرهنأنونظملاو
نرقلاةياهنيفنسلايفًانعاطًاخيشكلانهتاموسسفأ
دعبنيتسلاوةنماثلاةنسلاوحنيفوأداليملللوألا
.بلصلا

يفهبتكامبانحويملعردصميف:يناثلالصفلا
هتراشب

١:١٤انحوي(هعمسوهآرامءابنأبتكهنأانحويحّرص
الاذهو)٢١:٢٤و٢٠:٢و٣٥و١٩:٢٦و١٨:١٥و١٣:٢و
.سدقلاحورلاماهلإببتكهنأيفاني
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اهناكموهليجنإهتباتكنمزيف:ثلاثلالصفلا
ةدملايفسسفأةنيدميفهتراشببتكانحوينأحجرألا

سيلوأ.م.ب٩٠و٨٠ةنسنيبيأهتايحنمةريخألا
بتكهلعلورئاشبلارئاسةباتكدعبةنسنيرشعنملقأب
.ةنسنيثالثبمهدعب

ملهنأميلشروأبارخدعبهتراشببتكهنأىلعليلدلاو
نمهريغركذامكبارخلاكلذبحيسملاءابنأنمًائيشركذي
.نيريشبلا

هتراشبنمانحويةياغيف:عبارلالصفلا
وأدوهيلانمنيصوصخملةراشبلاهذهانحويبتكيمل

ةمألكنمحيسملابنينمؤملللبنيينانويلاوأنيينامورلا
نمرهظيامكهتايحوملاعلارونهللانباعوسيبمهتبثييكل
ملٱَوُهَعوُسَيَّـنَأاوُنِمْؤُتِلْتَبِتُكْدَقَفِهِذٰهاَّـمَأَو«هلوق

ُنْبٱُحيِسَْ
:٢٠انحوي(»ِهِمْسٱِبٌةاَيَحْمُتْنَمآاَذِإْمُكَلَنوُكَتْيَكِلَو،ِهللاٱ

هذهيفركذيملو.١٩:٣٥صيفاماذهنمبرقيو)٣١
ذئمويةسينكلايفتلخددقتناكيتلاتالالضلاةراشبلا
.اهلاطبإىلإهمالكهجوهنكل

ةراشبلاهذهصاوخيفسماخلالصفلا
:ءايشأةعبسبانحويةراشبزاتمت
.هتيناحوروىنعملاومسوةرابعلاةطاسب:لوألا·
حيسملاةايحثداوحاوركذنيريشبلارئاسنأ:يناثلا·

حيسملاتوهالركذفوهامأوهميلاعتلًاتابثإهلامعأو
حيسملابطُخركذامًاريثكواهنيعهميلاعتوهتافصو
هركذيملامعوسيلامعأنمركذهنأبلاغلاوهتارواحمو
.رئاشبلايبتاكنمهاوس
يفمهليجانأمظعماوبتكنييليجنإلارئاسنأ:ثلاثلا·

ةمدخيفهتراشبمظعمفوهامأليلجلايفحيسملاةمدخ
.ةيدوهيلايفعوسي
ةداهشاهنمهاوساهركذيملةمهمثداوحركذهنأ:عبارلا·
ةزجعملاو.)٤٠-١:١٤انحوي(حيسمللنادمعملاانحوي
هيفىرجامولوألاحصفلاو.)١١-٢:٢ص(ىلوألا
:٣صعوسيلسوميدوقينةرايزو.)٢٢-٢:١٣ص(
ةمايقو.)٥٤-٤:٤ص(ةيرماسلاةأرملاهتثداحمو.٢١-١
ىلإ٥ص(ةماعلاعوسيبطخضعبو.)١١ص(رزاعل

)١٦صىلإ١٣ص(هلسرلريخألاهباطخو)١٠ص
لاوقأنملاوقأةثالثو)١٧ص(هبلصلبقهتالصو
اذهةأرمااي«همألهلوقلوألابيلصلاىلعوهوحيسملا
دق«هلوقثلاثلاو»ناشطعانأ«هلوقيناثلاو»خلاكنبا
.»لمكأ

هتيدومعموعوسيداليمثداوحركذكرتهنأ:سماخلا·
يتلالاثمألالكويلجتلاولبجلاىلعظعولاوهتبرجتو
مسرواهنمعبسىوسهتازجعمونييليجنإلارئاساهركذ
ىلعالإهدوعصو.يناميسثجيفهمالآوينابرلاءاشعلا
.حيملتلاليبس
يتلاحصفلادايعأددعانحويركذيملولهنأ:سداسلا·

اهتدمةفرعمعطتسنملحيسملاةمدخةدميفتثدح
.ةنسفصنونينسثالثوحنيهو
حيسملالامعأركذباوفتكانييليجنإلارئاسنإ:عباسلا·

نمليصافتوًاحورشكلذىلعدازفوهامأهبطخو
.هسفن

لوألاحاحصألا

١٨ىلإ١عةراشبلاةمدقم

يف«١ لٱِ
ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
َناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱ
ْ

.»َهللاٱُةَمِلَك
١:٢ايؤرو١:١انحوي١و١:١٧يسولوكوخلا٨:٢٢لاثمأ
يبليف،١:٢انحوي١و١٧:٥صو٨:٣٠لاثمأ،١٩:١٣و
٥:٧انحوي١و٢:٦

يف هتراشبىّتمحتفتساامكهتراشبحتفتسيملِءْدَبْلٱِ
ةلسلسًاعبتتمدوادوميهاربإةلالسنمعوسينأنايبب
عوسينأكلذنمتبثيلةقلحنيعبرأونيتنثاىلإبسنلا
ًانايباقوللعفامكهتوسانةهجنممدآنباحيسملاوه
امكةمدخلايفهقباسعورشبالو.يرشبلاسنجلاهتكراشمل
عوسيليتلاوهللايتلاةيلزألاركذبأدتبالبسقرملعف
امبريشبلكمهلأسدقلاحورلاو.هللانباهنوكرابتعاب
.عيمجلاميلعتىلإةجاحيفنحنوهبتك

لثمانهمالكلاحاتتقاوملاعلاءدبوهانهروكذملاءدبلاو
ةداهشو.)١:١نيوكت(هبتكلوأيفىسوممالكحاتتفا
حورلانمهملعتوحيسملانمهعمسامىلعةينبمانهانحوي
.١٤عسدقلا

دارأهنأةرشعةعبارلاةيآلايفهلوقرهظُيُةَمِلَكْلٱَناَك
دهاشيةقيلخلاءدبيففقوانحوينأكو.حيسملاةملكلاب
ريغوهنذإفقلخلاءاشنإلبقاهيفحيسملاىأرفةيلزألا
ريشُأاذهلثمبو.يلزأدوجولابجاوهلةءادبالوقولخم
َدَلوُتْنَأِلْبَقْنِم«ريمازملابحاصلوقوهوهللاةيلزأىلإ
جلٱ
ْ
ملٱَوَضْرَألٱَتْأَدْبَأْوَأُلاَبِ

ِدَبَألٱَىلِإِلَزَألٱُذْنُم،َةَنوُكْسَْ

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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حيسملاعوسيىلعكلذلقيملو.)٩٠:٢رومزم(»ُهللاٱَتْنَأ
اماذهقفاويو.١٤عكلذلبقةملكلاىلعلبهدسجتدعب
انحوي١و٦و٢:٥يبليفو٢٤و١٧:٥و٨:٥٨انحوي(يفليق
.)٣:٤ايؤرو١:١

قطنلاكةوقوأةمكحلاكةفصاهبداريال»ةملكلا«ةظفلو
راصسدقملاباتكلانألاقينأحصيالهنألهللاباتكوأ
حيسملاةيمستدوهيلاداتعاو.مونقأاهبدارملالب١٤عًادسج
اوفرعنيذلاممألانيبنوتتشتملااميسالو»ةملكلاب«رظتنملا
نومهفيمهيلإهليجنإانحويبتكنيذلاو.ةينانويلاةفسلفلا
ةملكلابهتيمستدرتملو.ثولاثلانميناثلامونقألاةملكلاب
٤:١٢نييناربع(يفالإديدجلادهعلايفعضوملااذهريغيف
.)١٩:١٣ايؤرو١٣و

هبانملكهللانألةملكىمسُينأحيسمللقحيو
)١٨ع(هتئيشموهللاراكفأانلنلعأهنألو)١:١نييناربع(
حيسملاف.هتدارإوناسنإلاراكفأنلعتناسنإلاةملكنأامك
.هلامعأبوهتريسبوهميلعتبانلهللانلعأ

ةيدسجةبسنلكيفنتهللاةملكبهللانباةيمستو
.نييرشبلابأللنبالاةبسنكامهنيب

فرعيالهنألًاهلإهنوكبجويهللاةملكحيسملانوكو
ْوَأ،ِّـبَّـرلٱَرْكِفَفَرَعْنَم«ليقامكهللاالإاهنلعيلهللاراكفأ
ِساَّـنلٱَنِمْنَم«و)١١:٣٤ةيمور(»ًاريِشُمُهَلَراَصْنَم
ًاضْيَأاَذَكٰه؟ِهيِفيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱُحوُرَّـالِإِناَسْنِإلٱَروُمُأُفِرْعَي
.)٢:١١سوثنروك١(»ِهللاٱُحوُرَّـالِإٌدَحَأاَهُفِرْعَيَالِهللاٱُروُمُأ
اقولو١١:٢٧ىّتم(»خلاُنْبَالٱَّـالِإَبآلٱُفِرْعَيٌدَحَأَالَو«
١٠:٢٢(.

ثيح١٨عيفامكبآلايأِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَكْلٱَو
يفَوُهيِذَّـلٱ«لوقي ةهجنمناثلوقاذهو»ِبآلٱِنْضِحِ
ًازيممًامونقأناكنبالانألوألا.نارمأهتصالخوهللانبا
لماكداحتاامهنيبكلذعمهنأيناثلاو.بآلامونقأنع
امهدحألناكامف.لمعوءاضقويأرلكيفماتقافتاو
لوققفواذهورخآللناكةماركلاوةمظعلاودجملانم
ملٱِبَكِتاَذَدْنِعُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأِينْدِّـَجمَنآلٱَو«حيسملا

يِذَّـلٱِدْجَْ
لٱِنْوَكَلْبَقَكَدْنِعِيلَناَك

ْ
اَنَأ«هلوقو)١٧:٥ص(ِ»َملاَع

١١-١٤:٩ص(يفهلوقو)١٠:٣٠ص(»ٌدِحاَوُبآلٱَو
.)٢:١و١:٢انحوي١و

حيسملانأشيفثلاثلوقاذهوَهللاٱُةَمِلَكْلٱَناَكَو
ٍواسمهنكلبآلانودرخآًاقولخموأًاكالمسيلهنأهانعمو
هتوقواهسفنبآلاتافصهلنأيأرهوجلايفبآلل
.بآلااهقحتسييتلاةدابعلاوةعاطلاوماركإلاهقاقحتساو
اهانعمواهلبقيتلاةلمجلايفاهنعفلتختانه»هللا«ةظفلو
ميلعتةحصتبثياممةيآلاهذهو.توهاللارهوجانه
هذهيفو.نايواستمامهنأاهنييبتونيمونقأاهزييمتلثيلثتلا

.ةملكلاةيلزألوألا.رومأةثالثنايبثالثلاتارابعلا
هنوكيأهتوهالثلاثلاو.بآلابهداحتاوهتيمونقأيناثلاو
:لئاسمثالثلباوجاهيفو.رهوجلايفًادحاوبآلاو
هنأللزألاذنمناكهنأهباوج.ةملكلاناكىتم:ىلوألا·

.ناكنوكلاءدبدنع
.بآلادنعاهباوج.ناكنيأ:ةيناثلا·
.هللااهباوج.ةملكلاوهنم:ةثلاثلا·

:تالالضثالثيفنتيهو
نودقولخمحيسملانأهلوقيهوسويرآةلالض:ىلوألا·

.قلاخلا
سيلحيسملانأهلوقيهوسوينيسوسةلالض:ةيناثلا·

.هتافصيفلماكلجرىوس
نأبلاقوثيلثتلاىفنيذلاسويلاباسةلالض:ةثلاثلا·

حورًاروطوًانباةراتوًابآةرمرهظدحاومونقأتوهاللا
.سدق

يفَناَكاَذٰه«٢ لٱِ
ْ
.»ِهللاٱَدْنِعِءْدَب

١:١نيوكت

تنابأةدايزعمىلوألاةيآلانمةيناثلاةرابعلاريركتاذه
نيبداحتالانأدحأنظيالئلنبالاوبآلانيبةبسنلاةيلزأ
ءدبلبقتدجُوةبسنلاكلتنوكليلدبثداحنيمونقألا
َناَسْنِإلٱُلَمْعَن«ًالئاقنباللبآلاةبطاخمقفواذهو.نوكلا
لاثمألارفسيفامو.)١:٢٦نيوكت(»اَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَع
َلَّـوَأِيناَنَقُّبَّـرلَا«هلوقوهوةمكحلابحيسملانعّربعذإ
لٱُذْنُم،ِهِلاَمْعَأِلْبَقْنِم،ِهِقيِرَط

ْ
،ُتْحِسُمِلَزَألٱُذْنُم.ِمَدِق

لٱُذْنُم
ْ
مل.)٣١-٨:٢٢لاثمأ(»خلاِضْرَألٱِلِئاَوَأُذْنُم،ِءْدَب

الإهللاراكفأسانللنلعيلهللاةملكنبالانوكينأعطتسي
.لزألاذنمهراكفافرعيهللادنعءدبلايفناكنأب

هلقحيامكحيسملادبعننأردقنالاننأركُذاممجتنيف
َمِرْكُيْيَكِل«ليقامبسحهتوهالوهتيمونقأدقتعننأبالإ
جلٱ
ْ

هنمانلو.)٥:٢٣ص(»َبآلٱَنوُمِرْكُياَمَكَنْبَالٱُعيَِم
هسفنىلعذخأيذلانألانصالخرمألديكأتلامظعأًاضيأ
.ريدقلاهللاىوسسيلءادفلارمأ

ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك«٣ .»َناَكاَّـِ
١:١٦يسولوكو٣:٩سسفأو١٠عو٣٣:٦رومزم
٤:١١ايؤرو١:٢نييناربعو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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ٍك
ُ

لكوهتاناويحوهحاورأوهتدامبهلكملاعلايأءَْيشُّل
.هيفام

نألنبالاتوهالنيبيلوقلااذهوةملكلابيأَناَكِهِب
يف«هنأليلدبهدحوهللاابصتخياممقلخلا لٱِ

ْ
ُهللاٱَقَلَخِءْدَب

بآلاكقلخحيسملاو.)١:١نيوكت(»َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱ
يفءاجامانهليقامقفاويو.هللاهنأهلامعأنمنيبتف
:٤ايؤرو٢:١٠و١٠و١:٢نييناربعو١٧و١:١٦يسولوك(
كلذكهنأرهظأهميلعتبهللاةملكهنأنبالارهظأامكف.)١١
.ةدوجلاوةمكحلاوةردقلاهلإهنوككلذبنلعأهنألقلخلاب

نيعةرابعلاهذهىنعمخلاٌءَْيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو
ةروصيفىلوألايفءاجامنأالإىلوألاةرابعلاىنعم
ديكوتللررُكو.بلسلاةروصيفةيناثلايفءاجباجيإلا
يفهللاقلخلكيفءانثتساالهنأيفبيرلكعفدلو
.حيسملالمعهنأنمءيشلضرألاتحتوضرألاوءامسلا
نيبيامكهعمًالماعناكلبهللاديبةلآكحيسملالمعيملو
نوطالفألوقيفنيانهليقامو)٨:٦سوثنروك١(نم
نودريرشحورةداملاقلاخنأبنييسونغلالوقوةداملاةيلزأب
.هللا

حلٱِتَناَكِهيِف«٤
ْ
حلٱَو،ُةاََي

ْ
.»ِساَّـنلٱَروُنْتَناَكُةاََي

:١٢و٩:٥و٨:١٢ص،٥:١١انحوي١و٦:٢٣و٥:٢٦ص
٤٦و٣٥

ىلعرخآليلداذهو)١ع(هللاهنألُةاَيَْحلٱِتَناَكِهيِف
وهوةداملاقلخنممظعألمعءايحإلاو.حيسملاتوهال
هتاذيفةايححيسملاف)٢:٧نيوكت(هدحوهللاابصتخيامم
ةيلقعريغوةيلقعةثدحملاءايحألارئاسةايحردصموهو
١٤:٦و٦:٣٣و٥:٢٦ص(ةيدبأوةينمزةيحوروةيدسج
نألبقهنأةرابعلاهذهدافمو.)٢٠و٥:١١انحوي١و١١:٢٥و
يفأدتباوهتاذيفةايححيسمللتناكةقيلخلاةايحترهظ
كلذلعفيلزيملوهف.قلخامضعبلاهبهيتقولاكلذ
.ضرألاهذهءاجنأىلإةقيلخلاءدبذنم

نمقطانلاءزجلايأِساَّـنلٱَروُنْتَناَكُةاَيَْحلٱَو
حيسملاىلإبسُندقف.ملعللرونلاانهريعتسُأو.تاقولخملا
يلزألاةملكلاف.ةرانإلاوءايحإلاوقلخلايهولامعأةثالث
وهيأتاذلابملاعلارونًاضيأوهةايحلابهاولايحلاقلاخلا
نمانيمحيومالسلاوقحلاقيرطىلإاندشريرشبلاملعم
نألهتوهالًارونهنوكنمنيبتيو.مثإلاولالضلاكلاسم
انأ«هلوقبكلذكحيسملاتبثأو.)١:٥انحوي١(»رونهللا«
٣٦و١٢:٣٥انحويًاضيأرظنا()٨:١٢انحوي(»ملاعلارونوه
)٣:٩ةيطالغ(هدسجتلبقسانلارونحيسملاناكو)٤٦و
الو)٣و١:٢نييناربع(ةيتاذلاهتمدخةطساوبكلذكناكو

هيرشبمةطساوبو)٢٦و١٤:١٦انحوي(هحوربملاعلارونلازي
عونىلعحيسملاو)٤:١١سسفأو١٢:٢٨سوثنروك١(
نوبلطيًايوامسًاملعمهيلإنورظنينيذلاسانلارونصاخ
وأةيحورةايحملاعلايفنكيملمدآطوقسذنمف.هنمرونلا
ءامسلايفنيصّلخملاتاعامجلكوهنمالإيوامسرون
.هرونبءامسلاىلإاودتها

يفُءِيضُيُروُّنلٱَو«٥ لُّظلٱِ
ْ

لُّظلٱَو،ِةَم
ْ

.»ُهْكِرْدُتَْملُةَم
٣:١٩ص

يفُءِيضُيُروُّنلٱَو ةجيتنانهةملظلاتسيلِةَمْلُّظلٱِ
:١نيوكت(ملاعلاءدبيفلاحلاتناكامكيداملارونلامدع
طقسيتلاةئيطخلاولهجلاةملظيأةيبدأةملظاهنكلو)٢
ملذإهيفلزتملولوألاناسنإلاطوقسباهيلإهرسأبملاعلا
هتعشألسرأحيسملانأىلع.ملاعلارونحيسملاهيلعقرشي
ةيمور(ةيهلإلاهتيانعوةقيلخلالامعأبهدسجتلبقملاعلاىلإ
مالحألايفهيحوبوسانلارئامضيفهريثأتبو)٢١و١:٢٠
رئاعشلابوحونوخونخأكنيرشبملاوتاوبنلابوىؤرلاو
نيذلاباقعبوقحلااوعاطأنيذلاىلعتاكربلابوزومرلاو
حيسملاقرشيململاعلاخيراتيفتقونمنكيملو.هوصع
تبغرورونلاتبلطيتلاسوفنلادشريليوامسرونبهيف
ىلإةبسنلابناكهدسجتلبقهبقرشأيذلارونلانكلو.هيف
.لماكلاراهنلاىلإةبسنلابرجفلاكهدعبام

سانلاىلإانهةلمظلابريشُأُهْكِرْدُتَْملُةَمْلُّظلٱَو
نوضفريماودلاىلعسانلارثكأنأىنعملاورارشألاوءالهجلا
نأنولبقيالوهميلاعتنومهفيالوحيسملايفيذلارونلا
هللاةقيقحهرصعلهألهجكلذلف.مهبولقهرونلخدي
مهلهجيفاوقبينأاوراتخامهنألهتدابعقيرطوهتوكلمو
ًادمعمهنويعاوضمغأفنيينادسجاوناكورونلااوبحيملمهمثإو
:٣صو١٣:١٥ىّتم(يفليقامقفواذهو.ًارايتخاو
١٩(.

.»اَّـنَحوُيُهُمْسٱِهللاٱَنِمٌلَسْرُمٌناَسْنِإَناَك«٦
٢٣عو٣:٢اقولو٣:١ىّتمو٣:١يخالم

ةملكلانأفيكركذةملكلاةقيقحريشبلانابأنأدعب
نادمعملاانحويءيجمكلذلدادعتسالاناكف.ملاعلاىلإىتأ
ةداهشهميلعتنوكوحيسملاقباسهنوكانههركذةلعو
.حيسملاىوعدةحصب

مالكلانيبميظعقرفلاِهللاٱَنِمٌلَسْرُمٌناَسْنِإَناَك
دحاولافحيسملاىلعمالكلانمقبساموانحويىلع
يناثلاو»هللانملسرم«لوألاو»ةملكلا«رخآلاو»ناسنإ«

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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وهنادمعملاانحوينأدوهيلانمنوريثكنظو.»هللا«
ةراشبلاهذهبتاكحرصف)١:١٩صو٣:١٥اقول(حيسملا
هبدوعوملالوسرلاوهامنإحيسملاوهسيلانحوينأ
.حيسملامامأقيرطلاءيهيلهللاهلسرأ)٣:١يخالم(

هوهيرصتخمهمساونادمعملاانحويوهاَّـنَحوُيُهُمْسٱ
:١اقول(هللانمرمأبكلذبيمُسوميحربرلايأنانح
صاقولو٣صىّتم(تاباصيلأوايركزنبايوالوهو)١٣
نبالًادهاشوةبوتلابًايدانموحيسمللًاقباسوًايبنناكو)١
.هللا

لٱَنِمْؤُيْيَكِل،ِروُّنلِلَدَهْشَيِلِةَداَهَّـشلِلَءاَجاَذٰه«٧
ْ

ُّلُك
.»ِهِتَطِساَوِب
١٩:٤لامعأ

نأيهوةصاخلاهتفيظوهذهِةَداَهَّـشلِلَءاَجاَذٰه
سانلانيبىدانف)١:٣١ص(حيسملاوهعوسينأبدهشي
دنعهلوبقلمهبولقدعيلحيسملاءيجملبقةبوتلابوجوب
.ىتأامدعبمهلهنيعمثهئيجم

١٢:٣٦ص(رونوهيذلاحيسملليأِروُّنلِلَدَهْشَيِل
فرعييكلهللانمةمالعانحويذخأف)٦٠:١ءايعشإو
.٣٣عحيسملا

ةطساوباوقدصييكليأِهِتَطِساَوِبُّلُكْلٱَنِمْؤُيْيَكِل
مهعانقإلةيفاكهتداهشتناكو.حيسملاوهعوسينأهتداهش
.عيمجللناميإلاباوبأهبحتفينأهللادصقو.اودارأول
ءاشنإلبقءامسلايفهلناكيذلادجملابحيسملاىتأولو
هدجمراتتسالكلذىلإجاتحاامنإودهاشىلإجاتحيململاعلا
.عاضتالابوثب

.»ِروُّنلِلَدَهْشَيِلْلَب،َروُّنلٱَوُهْنُكَيَْمل«٨

هبهيوهتاذرونلاهليذلاملاعلارونيأَروُّنلٱَوُهْنُكَيَْمل
ملٱَجاَِّـرسلٱَوُه«ناكهّنإمعن.هريغل

ملٱَدَقوُْ
)٥:٣٥ص(َ»ريِنُْ

سانلاضعبنظو.ربلاسمشحيسملانمسبتقمهرونو
ماتخدعبًاميظعًايبنرهظهنألربلاسمشوهانحوينأ
ثداوحءابنأسانلاعمسوةنسةئمعبرأوحنبتاوبنلا
:٣اقول(هظعاومةوقوهتءارجنماورثأتمثةبيرغلاهتدالو
.»رونلاوهنكيمل«هلوقبنظلاكلذريشبلاعفدف)١٥
رهشأوملاعلاةفسالفلكنادمعملاانحويتقونمف
دوهشمهنكلتاوذلابًاراونأاوسيلهيظعاووهييتوهالوهيملعم
.حيسملاهردصميذلارونلل

حلٱُروُّنلٱَناَك«٩
ْ

َىلِإًايِتآٍناَسْنِإَّـلُكُريِنُييِذَّـلٱُّيِقيَِق
لٱ
ْ

.ِ»َملاَع
٢:٨انحوي١و٤عو٤٩:٦ءايعشإ

ىّمسينأقحتسايذلايأُّيِقيِقَْحلٱُروُّنلٱَناَك
:بابسأةعبرألكلذكىّمسينأقحتساوهو.رونلاب
ةراشإالإوهاميذلايداملارونلانعهلًازييمت:لوألا·

.يناحورلارونلاىلإ
ممألانايدأكةبذاكلاراونألالكنعهلًازييمت:يناثلا·

ةيزمرلاراونألاوةفسالفلاميلاعتكةيئزجلاراونألاوةينثولا
.يقيقحلارونلاىلإةريشملاسوقطلاورئاعشلايفيتلا
رئاسوانحويميلاعتكراعتسملارونلانعهلًازييمت:ثلاثلا·

ليصألارونلاوهحيسملانأل)٥:١٤ىّتم(نييحيسملا
.ملاعلالكلماعلاريغتملاريغيلزألا
.يداعرونلكنعهلًازييمتهتمظعىلإةراشإلا:عبارلا·

زبخلابًاضيأيمُسيقيقحلارونلابحيسملاىمسامكو
:٩نييناربع(يقيقحلاسدقلاوةقيقحلاةمركلابويقيقحلا

٢٤(.

نمحضتيملَِملاَعْلٱَىلِإًايِتآٍناَسْنِإَّـلُكُريِنُييِذَّـلٱ
رونلابمأناسنإلكبقلعتمخلا»ًايتآ«هلوقأينانويلالصألا
حيسملاىلإريشأامًاريثكهنإ.يناثلاحجرألاوحيسملايأ
ديزيالناسنإلكىلإهانبسناذإف.»يتأييذلابو«»يتآلاب«
ىنعمف.ملاعلاىلإيتأيالناسنإنمسيلذإًائيشىنعملا
.رومأةتسةلمجلاهذه
روننوكينأيهملاعلاىلإحيسملاءيجمةياغ:لوألا·

.ملاعلا
لكلصالخلليفاكلارونلابهيهنألةرانإلاةيافك:يناثلا·

.هبجومبريسيوهرونلبقينم
يفدجُوامهمفحيسملاىلإسانلالكراقتفا:ثلاثلا·

سانلابولقوهعئارشوهتفسلفوهنايدأيفرونلانمملاعلا
.هنمفمهرئامضو
يفًاممأوًادوهيمدآينبلكلهنألرونلاكلذمومع:عبارلا·

.عضومورصعلك
دسجتلالبقديحولاملاعلارونحيسملانوك:سماخلا·

.هدعبو
ىلإاودتهادجملايفنيصلخملالكنوك:سداسلا·

.حيسملارونبءامسلا

يفَناَك«١٠ لٱِ
ْ

لٱَنِّـوُكَوِ،َملاَع
ْ

لٱُهْفِرْعَيَْملَو،ِهِبَُملاَع
ْ

.»َملاَع
١١:٣و١:٢نييناربعو١:١٧يسولوكو٣ع
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يفَناَك هيلعمالكلاوهدسجتلبقىلعانهمالكلاَِملاَعْلٱِ
الءدبلاذنمملاعلايفناك.دسجتلاكلذدعبةيتآلاةيآلايف
ملاعلاقلخبحورلابًارضاحناكامنإةيرشبلانويعلاهرظنت
ةرابعلايفامكملاعلارينيوهذهيلتيتلاةرابعلايفامك
.)٣:١٩سرطب١(حونمايأيفظعويذلاوهف.ةقباسلا
:٧لامعأ(ةيربلايفليئارسإينبعمراسيذلاكالملاوهو

٣٨(.
ناكهنألًانايبانهررُكوًالبقاذهركُذِهِبَُملاَعْلٱَنِّـوُك

لخديملوهف.ةينالعىتأنيحهفرعينأملاعلاىلعبجي
امكو.ينتعيوقلخيًالبقهيفناكهنألهنعبيرغكملاعلا
نأملاعلاىلعبجيناكهتاعرتخمبعرتخملاةهابنفرعُت
.هلامعأنمحيسملاتافصفرعي

.ةروكذملاهتفرعملئاسولكعماذهَُملاَعْلٱُهْفِرْعَيَْملَو
ملوهللااباوفرتعيملمهرثكأفةماعرشبلاانه»ملاعلا«ىنعمو
ىتحةهلآاهومسوهنودناثوألااودبعوهوعيطيملوهباونمؤي
امنيينثوللتناكيتلاحباذملانمفولأنيبدجويملهنأ
هيلعبتُكيذلاوهودحاوىوسقحلاهلإلاىلإاهنمبسني
.)١٧:٢٣لامعأ(»لوهجمهلإل«

:ٍناعمةثالثانهملاعللنأئراقلاىلعىفُخيالو
.ضرألاهذهوهنيعمناكم:لوألا·
.هلكنوكلا:يناثلا·
.سانلا:ثلاثلا·

لَبْقَتَْملُهُتَّـصاَخَو،َءاَجِهِتَّـصاَخَىلِإ«١١
ْ
.»ُه

١٣:٤٦و٣:٢٦لامعأو١٩:١٤اقول

نيينثولاملاعنودةيدوهيلاةمألايأِهِتَّـصاَخَىلِإ
هللانألهتصاخدوهيلاتيمُسو.قباسلاددعلايفنيروكذملا
هللاوهحيسملاو)٣١:٩ءايعشإو٧:٦ةينثت(هسفنلاهراتخا
رصمضرأنممهادفو)١٩:٥ةينثت(ميهاربإدالوأراتخاف
رومزم(ءايبنألاودوهعلاوةعيرشلاوناعنكضرأمهاطعأو

.مهنيبنكسو)٩:٤ةيمورو١٣٥:٤و٧٨:٧١و٧٦:٢
مهبىنتعاميدقلادهعلاهوهيحيسملانألًاضيأهتصاخاوناكو
نيحهلوبقلمهدادعإكلذبدصقومهقرطلكيفمهظفحو
.يتأي

يفناك«هلوقيفامعزييمتاذهوةينالعرهظيأَءاَج
َىلِإًةَتْغَبِيتْأَي«يبنلالوقلًاقفوءاجفةقباسلاةيآلايف»ملاعلا
طَتيِذَّـلٱُدِّـيَّـسلٱِهِلَكْيَه

ْ
لٱُكَالَمَوُهَنوُبُل

ْ
.ِهِبَنوَُّرسُتيِذَّـلٱِدْهَع

جلٱُّبَرَلاَقِيتْأَياَذَوُه
ْ

.)٢:١يخالم(»ِدوُُن

َْملُةَمْلُّظلٱ«نأقبساميفءاجُهْلَبْقَتَْملُهُتَّـصاَخَو
كلذىلعدازو)١٠ع(»هفرعيململاعلا«نأو)٥ع(»ُهْكِرْدُت
زومربهلوبقلاهدعأهللانأعم»هلبقتملهتصاخ«نأانه
هلبقتوهفرعتنأاهيلعناكفهئيجمعقوتتاهلعجوتاءوبنو
:٢٣ىّتم(هتبلصلبهتضفراهنيبرهظاملنكلوهئيجمدنع

اهضفرةلعو.)٥٣-٧:٥١لامعأو٥٠و١١:٤٩اقولو٣٧
.ًايحورًاكلموًاصلخماهاضرمدعواهنويعلةيطخلاءامعإهايإ

لُسْمُهاَطْعَأَفُهوُلِبَقَنيِذَّـلٱُّلُكاَّـمَأَو«١٢
ْ

اوُريِصَيْنَأًاناَط
ملٱِيَأ،ِهللاٱَدَالْوَأ

.»ِهِمْسٱِبَنوُنِمْؤُْ
ةيمورو١٠:٤٤لامعأو٧ىلإ٣:٣صو٥٦:٥ءايعشإ
٣:١انحوي١و١:٤سرطب٢و٣:٢٦ةيطالغو٨:١٥

دارفأهلبقوبعشلاهضفرُهوُلِبَقَنيِذَّـلٱُّلُكاَّـمَأَو
رونلاوةملكلاهنأبمهفارتعاهايإمهلوبقىنعمو.هنمنوليلق
.مهصالخلهبمهناميإوةايحلاو

يفهباوبحرةمأوبعشلكنمهولبقنيذلاناكو
.مهلوقعبحيسملاهنأاوعنتقاومهبولق

نمءانثتساالبهبنينمؤملالكيأْمُهاَطْعَأَف
.ًاممأوًادوهيءالهجوءاملعنيراشعونييقودصونييسيرف

ةوقمهلبهيملف.ًاقحوأةصاخةمعنيأًاناَطْلُس
لكلعفلبهللادالوأمهسفنأمهرييصتوأمهبولقرييغتىلع
:رومأةثالثةطساوبكلذوكلذكاونوكييكلمزالوهام
انلناكفهللادالوأانلعجييكلًاناسنإهتروريص:لوألا·

.ًابأهللاوعدنوًاخأهوعدننأكلذب
عفرذإهللادالوأنوكننأنمعناوملالكهتلازإ:يناثلا·

.هللابضغوةيطخلامرجاّنع
هللادالوأنوكنلسدقلاحورلاانايإهؤاطعإ:ثلاثلا·

ليلدبةيناجمةبهةونبلاف)١٠:٤٤لامعأ(ديدجلاداليملاب
.هبالإكلذنكيملو»مهاطعأ«هلوق

هللاتيبلهأنممهتروريصفِهللاٱَدَالْوَأاوُريِصَيْنَأ
:١٦اقول(رهدلااذهءانبأةعيبطلابمهو.مهلةكربوفرش
سسفأ(بضغلاءانبأو)٢:٢سسفأ(ةيصعملاءانبأو)٨
:ءايشأةسمخهللاءانبأانتروريصنمضتتو)٢:٣
.ةديدجلامهتدالو:لوألا·
.هينبلبألاةبحمكمهلهللاةبحم:يناثلا·
املكمهلهحنمومهايإهتيامحومهبهللاءانتعا:ثلاثلا·

.هيلإنوجاتحي
٤:١٣سسفأو٧و٤:١ةيطالغ(هلمهتهباشم:عبارلا·

.)١٢:١٠نييناربعو
.)٨:١٦ةيمور(ًايوامسًاثاريممهثرإ:سماخلا·
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الامةبسنلاكلتتاقلعتمنمركذامريغيقبو
قفواذهوءامسلامهلوخددعبالإنونمؤملاهكاردإعيطتسي
ْرَهْظُيَْملَو،ِهللاٱُدَالْوَأُنْحَنَنآلٱ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«لوسرلالوق
اَنَّـنَأل،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَنْنِكٰلَو.ُنوُكَنَساَذاَمُدْعَب
.)٣:٢انحوي١(»َوُهاَمَكُهاَرَنَس

الف»هولبقنيذلا«قباسلاهلوقريسفتاذهَنوُنِمْؤُْملٱِيَأ
لوبقو.هبنمؤيملامهللاًانبانوكينأناسنإلاعيطتسي
بوجحمهتوهالورتتسمهدجمنألناميإلايضتقيانهحيسملا
هاوعدقيدصتمزلتسيهبناميإلاو.هدسجباجحب
.هبةقثلاوصالخللهيلعلاكتالاو

مسالابهفرعناننأل.انلنلعموهامكهبيأِهِمْسٱِب
نلعُأيتلاتافصلاعومجمانهمسالابدارملاوهبىعدُييذلا
برلا«»و»ةملكلا«و»عوسي«و»ليئونامع«كلذنمواهب
ًاصلخمو»انعمهللا«هايإانذاختاهمسابناميإلانوكيف»انرب
.انلًابرهلانتعاطوانريربتلهيلعلاكتالاوهللاةئيشمنلعمو

،ٍدَسَجِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍمَدْنِمَسْيَلاوُدِلُوَنيِذَّـلَا«١٣
.»ِهللاٱَنِمْلَب،ٍلُجَرِةَئيِشَمْنِمَالَو
بوقعيو٣:٥ص٩و٨و٢:٣سسفأ،١٧:٢٦لامعأ
٣:٩انحوي١:٢٣،١سرطب١و١:١٨

هللادالوأسانلاةروريصةيفيكنايبددعلااذهةياغ
معزامكيعيبطلالسلستلابكلذنأمهولكعفديهو
تارابعثالثانهيليجنإلاركذو.ميهاربإةيرذمهنألدوهيلا
»دسجةئيشم«و»مد«يهولسلستلاكلذىلإريشت
حّرصو.اهنمءيشبهللادالوأنوكىفنو»لجرةئيشم«و
.ةيحورلاةدالولابهللادالوأاوراصسانلانأ

ةئيشموانهمدلاىنعمنيبقرفلازيمننأرسعيٍمَد
ةعيبطلاةدالولافصوكلذيفّلعلولجرلاةئيشمودسجلا
وهمدلانأمولعملاو.اهالعأىلإاهئوشنتاجردىندأنم
جلٱَسْفَن«ىلاعتهلوقكةايحلازكرم

ْ
يفَيِهِدََس »ِمَّـدلٱِ

.)١٧:١١نييوال(
ىلإبأنملسلستلابتسيلةءوبنلاةمعننأىنعملاو
سفنىلإىلاعتهللانمنكلهريغمأناكميهاربإدلو
.ناسنإلا

نعزجاعناسنإلانأكلذىنعملعلٍدَسَجِةَئيِشَم
كلذيفهدصاقمىلعهلاكتالكوهللاًانباهسفنريصُينأ
.ٌثبعهلامعأو

هريغىلعناسنإلالاكتااذهىنعملعلٍلُجَرِةَئيِشَم
مهيلعلكتملاناكولو.لطابهللاةونبلانيلسانلانم
الومهميلاعتالومهتاولصكلذيفكتالفرشبلاسدقأ

قدصيانهدارفألاىلعقدصامو.مهمسرالومهديمعت
امنإمهقافتاىلعفقوتتالوهللاةءونبلانأوهوعيمجلاىلع
يفحيحصزييمتلااذهيفليقامو.هللاةمعنىلعفقوتت
ىنعملانأحجرألاويليجنإلادوصقمهنأققحتيملهنكلهتاذ
.ةيآلاهذهلوأيفماعلامالكلايفهركذقبسام

نمةبهيهانهةدوصقملاةدالولانأيأِهللاٱَنِمْلَب
ٍعْرَزْنِمَال،ًةَيِناَثَنيِدوُلْوَم«لوسرلالوقلثماذهو.هللا
ممْلَب،ىَنْفَي حلٱِهللاٱِةَمِلَكِب،ىَنْفَيَالاَّـِ

ْ
لٱِةَّـَي

ْ
»ِدَبَألٱَىلِإِةَيِقاَب

يهةديدجلاةدالولايأةبهلاهذهةلعو.)١:٢٣سرطب١(
ديدجتلاوةوعدلانمضتتيهوهللاةوقبةيهلإلاةمعنلا
ةدالولايفهللاحوراهذختييتلاةليسولاو.سيدقتلاو
.قحلايهةديدجلا

لٱَو«١٤
ْ

ًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك
.»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَك
١:٣ةيمورو٢:٧و٣٥و١:٣١اقولو٢٠و١:١٦ىّتم
١٤و٢:١١نييناربعو٣:١٦سواثوميت١و٤:٤ةيطالغو
صو١٧:٢ىّتمو٤٠:٥ءايعشإ٤:٢انحوي١و١٧و١٦و
،١:١انحوي١و١٨و١٧و١:١٦سرطب٢و١١:٤٠و٢:١١
١٠و٩و٢:٣و١:١٩يسولوك

امومالكلااذهنيبةقالعلاًادَسَجَراَصُةَمِلَكْلٱَو
راصديحولاهللانبانألهللانباراصناسنإلانأنايبهلبق
.ناسنإلا

هللادنعناكوءدبلايفناكىلوألاةيآلايفيتلاةملكلا
نلعيلكلذوًالبقكلذكنكيملوًادسجراصدقهللاناكو
)٣ع(ًاقلاخحورلابملاعلايفناكيذلاف.نالعإحضوأهللا
مهرئامضوسانلابولقيفلعفي)٥و٤ع(ًارونوةايحو
ىلإةيرشبلاةعيبطلاةفاضإبهللانالعإلةديدجًاقيرطذخأ
.دسجتلارسكلذيفوةيهلإلاةعيبطلا

.١٧:٢انحوييفامكلماكناسنإانه»دسج«ىنعمو
ةروصالًايقيقحًادسجناكحيسملادسجنأنمضتيكلذو
يفامكًايتقوتذخُأناسنإةئيهالونويتيسودلالاقامك
حيسمللناكهنأًاضيأنمضتيو.ميدقلادهعلاتانالعإ
نأو)١٣:٢١و١٢:٢٧ص(نمرهظيامكةيرشبسفن
لاقامكيناسنإلاحورلالحملحيمليهلإلاحورلا
.سويرانيلوبوأ

يفُهَتَوْخِإ«هبشنوكييكلكلذحيسملاىتأو »ٍْءَيشِّـلُكِ
.)٧انحوي٢و٣و٤:٢انحوي١كلذبلباق٢:١٧نييناربع(
توميويلصيوومنيوملعتيوبرجيوملأتينأكلذبهنكمأو
»ناسنإلانبا«هسفنيمسينأحيسملارسو.سانلارئاسك
.٥٢ع
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نمدلُوهنأيهًادسجةملكلاراصاهيفيتلاةقيرطلاو
حورلاةوقبةيداعريغقيرطبهبتلبحذإءارذعلاميرم
البناكهنأىوسًائيشرشبلانعفلتخيملو.سدقلا
ًاماتًاهلإحيسملاناكًاذإف)٥:٢١سوثنروك٢(»ةيطخ«
هذاختاو.دحاومونقأيفنيتزاتممنيتعيبطاذًاماتًاناسنإو
ةرهاظلاتوهاللاتامالعلبتوهاللاهنمعزنيملتوسانلا
تبثيلتازجعملالمعبروهظلاضعبهرهظأامدنعالإ
ةميقرشبلالجأنمهمالآللعجنيتعيبطلاداحتاو.هاوعد
.هتالاعفنالكيفناسنإلاكراشينأهردقو.دحتال
ملأتوضرألاىلعشاعناسنإوهلإهنأرابتعابحيسملاف
نيمينعنآلاسلاجوهوءامسلاىلإدعصوماقوتامو
.انيفعفشيهللا

ناك«دسجتلالبقوهنمدسجتلادعباَنَنْيَبَّـلَحَو
يفعامتجالاةميخًايحورنكسامكف.١ع»هللادنع
:٧لامعأ(ةنسنيعبرأوحنةيربلايفليئارسإينبطسو

نكسو.ةنسنيثالثوثالثوحنًاناسنإضرألانكس)٣٨
لوقبسحتقولاكلذضعبهذيمالتنيبًاصوصخ
لٱَنِمَناَكيِذَّـلَا«لوسرلا

ْ
ُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ،ُهاَنْعِمَسيِذَّـلٱ،ِءْدَب

ِةَمِلَكِةَهِجْنِم،اَنيِدْيَأُهْتَسََملَو،ُهاَنْدَهاَشيِذَّـلٱ،اَنِنوُيُعِب
حلٱ
ْ
نمبيجعلزانتلولحلاكلذيفو.)١:١انحوي١(»ِةاََي
.هودهاشنيذللةكربوحرفوانضرألميظعدجموحيسملا

١:٣انحوي١(يفامكهذيمالتنحنيأُهَدَْجماَنْيَأَرَو
ميدقلادهعلاةنمزأيفهدجمهللارهظأ.)١:١٦سرطب٢و
ىؤرلابولكيهلايفوعامتجالاةميخيفرونةباحسب
٢:١١ص(هتازجعمبهدجمحيسملارهظأف)٦:١ءايعشإ(
انحويمههذيمالتنمكلذاوأرنيذلاوهيلجتبو.)١١:٤و
ةسادقبو.لسرلالكمامأهدوعصبو.بوقعيوسرطبو
لجأنممالآلاهلامتحاوهناسحإوهميلعتةدوجوهتريس
سمشنمةعشأكةديجملاهتافصنايبهلكاذهيفورشبلا
درجمسيلهنأىلعًاناهربهدجماوأرمهنأانحويركذف.هتوهال
ذيمالتلاهآريذلادجملاو.ًاضيأهللانباهّنإلبناسنإلانبا
تابثإلفاكهنكل)١٧:٥ص(هدسجتلبقهلناكامملقأ
.هللانباهنوك

.خلاديحوبقيليامكيأِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَك
نيذلاهللادالوأنعًازييمت»بآلاديحو«حيسملاىمسيو
ةبههللانممهتدالواولاننوريثكمهو١٣و١٢عيفاوركُذ
دوجولابجاويلزأدحاووهامنإوحيسملابمهناميإةطساوب
ثلاثلامونقألايمسو.هريغىلعقدصيالىنعمبهللانباو
نيدلاونمدلوكىلاعتهللانمدلُوهنألسيلهللانبا
ةثالثلهيلعقدصيوهولزألاذنمهمساكلذنكلنييرشب
.هجوأ
.هللانيبوهنيبماتلاهبشلا:لوألا·

.ماركإلاودجملايفةاواسملا:يناثلا·
يناثلامونقألاولوألامونقألانيبةبحملانالعإ:ثلاثلا·

.توهاللانم

ًاقلاخدسجتلالبقناكيذلاًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم
هتعيبطبًاقحوةمعنًاءولممهدسجتدنعرهظةايحوًارونو
.ذيمالتلاهآريذلادجملانمءزجاذهوهلمعوهلوقو
لكنعهلةزيمملاهللاتافصنمانهناتروكذملاناتفصلاو
نلعأهللاةملكهنوكرابتعابحيسملاف)٣٤:٦جورخ(هتقيلخ
تاكربلاىلإةراشإلوقلااذهيفو.سانللنيتفصلانيتاه
يفةعومجميهفسانللاهبهيلحيسملاىتأيتلاةيحورلا
ةبحملاراهظإةيغبةمعنلاةراشببىتأف.قحلاوةمعنلانيرمأ
.مهسوفنصالخومهاياطخنارفغلنيكلاهلاةاطخللةيهلإلا
زومرببوجحمريغيحورلاهللاقحنالعإبًاضيأىتأو
.ميدقلادهعلالالظوتاراشإو

ملددعلااذهيفةملكلابحيسملانعّربعامدعبانحويو
.هليجنإرئاسيفمسالااذهبهنعّربعي

لُقيِذَّـلٱَوُهاَذٰه:ىَداَنَوُهَلَدِهَشاَّـنَحوُي«١٥
ْ

َّـنِإ:ُهْنَعُت
.»ِيلْبَقَناَكُهَّـنَأل،يِماَّـدُقَراَصيِدْعَبِيتْأَييِذَّـلٱ
١:٧سقرمو٣:١١ىّتم،٥:٣٣و٣:٣٢صو٣٢ع
٨:٥٨ص٣:٣١صو٣٠و٢٧عو٣:١٦اقولو
١:١٧يسولوكو

نادمعملاانحويةداهشلكىوحفاهدعبيتلاوةيآلاهذه
.حاحصألاةيقبيفتلصُفوحيسملل

املًاتابثإانحويةداهشانهريشبلادروأُهَلَدِهَشاَّـنَحوُي
انيأرو...ًادسجراصةملكلانأوهوقباسلاددعلايفهلاق
ددعلايفليق.هودهاشودجملاكلذاوأرنمموهو،هدجم
دهشامنايبانهو»رونللدهشيلةداهشللءاجاذه«قباسلا
.هب

هدهاشاملبقاذهلاقُهْنَعُتْلُقيِذَّـلٱَوُهاَذٰه
-٣:١١ىّتم(ةيربلايفزركيذئمويناكو)٣٣ع(هفرعو
١٣(.

يفكلذحصو.هقباسانأيذلايأيِدْعَبِيتْأَييِذَّـلٱ
.ةمدخلايفعورشلاوةدالولانيرمأ

:رومأةثالثلخلايِماَّـدُقَراَص
.لزألاذنمهنأ:لوألا·
دهعلانمزهحوربملاعلايفنادمعملالبقناكهنأ:يناثلا·

)١٠:٤سوثنروك١و١٢:٤١انحوي(ميدقلا
نممظعأكلملانأامكهنممظعأحيسملانوك:ثلاثلا·

.هقباس
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لِمْنِمَو«١٦
ْ
.»ٍةَمْعِنَقْوَفًةَمْعِنَو،اَنْذَخَأًاعيَِمجُنْحَنِهِئ

١:١٩يسولوكو٨و٧و١:٦سسفأو٣:٤٣ص

انحويمالكاذهاَنْذَخَأًاعيَِمجُنْحَنِهِئْلِمْنِم
ةعبارلاةيآلايفهلوقلعباتوهونادمعملاانحوياللوسرلا
هسفننمضتي»نحن«هلوقو.»ًاقحوةمعنًاءولمم«ةرشع
انهلاق»هدجمانيأر«١٤عيفلاقامكفنينمؤملارئاسو
اليذلاهقحوهتمعنىنغنميأ»هئلمنمانذخأ«
.ةيناجمةبهكلذلاونىلإ»انذخأ«هلوقبراشأ.ىصقتسُي

نوعمجياوناكليئارسإينبنأامكٍةَمْعِنَقْوَفًةَمْعِنَو
كلذكًامويفًاموينملانممهداسجألهيلإنوجاتحيام
مهسوفنلهيلإنوجاتحيامحيسملاةمعننمنوذخأينينمؤملا
ةمعنلانمهنوذخأيامديزينينمؤملانأىوسًامويفًاموي
ىَطْعُيَسُهَلْنَم«ىلاعتهلوقلقفاوماذهو.مايألايلاوتىلع
ِّـلُكَىلِإاوُئِلَتْمَتْيَكِل«لوسرلالوقو)١٣:١٢ىّتم(»ُداَزُيَو
.)٣:١٩سسفأ(»ِهللاٱِءْلِم

حلٱَوُةَمْعِّـنلٱاَّـمَأ،َيِطْعُأىَسوُمِبَسوُماَّـنلٱَّـنَأل«١٧
ْ

َُّق
ملٱَعوُسَيِبَف

.»اَراَصِحيِسَْ
:٣ةيمور،٣٣:٤و٥:١و٤:٤٤ةينثتوخلا٢٠:١جورخ
١٤:٦و٨:٣٢ص٦:١٤و٥:٢١و٢٤

هيمسقبسومانلايأَيِطْعُأىَسوُمِبَسوُماَّـنلٱَّـنَأل
ًادادعتساهللانالعإلاسومانلااذهيفو.يسقطلاويبدألا
يأةيرشبةطساوبيطعُأولمكأوىمسأرخآنالعإل
.)٣:٥نييناربع(مداخكهبءاجفىسومةطساوب

ىلعبجيامنايبسومانلاةياغُّقَْحلٱَوُةَمْعِّـنلٱاَّـمَأ
هلمعينأهللادارأامنايبقحلاوةمعنلاةياغوهلمعناسنإلا
صالخلاقيرطهنالعإبهللاةمعنحيسملارهظأو.انلجأنم
بيلصلاىلعهتومبونمؤملكلةيطخلاةرفغمبةادانملاو
قحلارهظأو.هبنينمؤمللةيدبألاةايحلاهحنمبورشبلالجأل
يقيقحلانهاكلاويقيقحلايبنلاهنوكرابتعابهميلعتوهسفنب
.ميدقلادهعلازومرلكهيفمتهنأوةيقيقحلاةحيبذلاو

نييناربع(نباكحيسملاهبىتأليجنإلاامهقحلاوةمعنلاو
يفليقاممحضتيسومانلاىلعليجنإلالضفو)٣:٦
٣صةيطالغو٩-٣:٧سوثنروك٢و٨صو٧ةيمور(
.)١٠صو٧صنييناربعو٤صو

اذهبيليجنإلاانحويهركذاملوأاذهِحيِسَْملٱَعوُسَيِبَف
لمعءارجإلهللانمحوسمملاصلخملاهانعمومسالا
.ءادفلا

لٱُنْبَالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«١٨
ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ِ

.َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِح
سواثوميت١و٦:٤٦صو١٥و٤:١٢ةينثتو٣٣:٢٠جورخ
:١٠اقولو١١:٢٧ىّتم،٢٠و٤:١٢انحوي١و٦:١٦و١:١٧
٤:٩انحوي١و١٨و٣:١٦صو١٤عو٢٢

نمالوسانلانمدحأالًاذإفُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا
البهتافصنلعينأعيطتسيلةفرعملاقحهللافرعةكئالملا
ناالإمهلسيلف.هتفرعملامكلةيرورضهللاةيؤرنألإطخ
.)١:١نييناربع(ايؤربوأيحوبمهلنلعُأامالإاونلعي
ةيحورلاهتانلعمو)٣٣:٢٠جورخ(هللاريملىسومف
الإنكتمللاينادوءايعشإوعوشيوميهاربإتانلعمو
نكميالهنأةجيتنلاو.توهاللانميناثلامونقألاتانالعإ
.قحلاوةمعنلاءلمنلعينأناسنإلا

ةملك«هنالهللانلعينأرداقلاوهاذهُديِحَوْلٱُنْبَالَا
هللاراكفألكفرعيولزألاذنمهللادنعناكو»هللا
اذهوةفرعملاقحهسفنءاقلتنمكلذفرعيوهدصاقمو
هلقحيو)١٤:٧و٦:٤٦و٣:١١ص(نالعإللًالهأهلعجي
ركففرعيالمداخلانألىسومكهمداخسيلهنألنلعينأ
بآلانيبوهنيبوةدحاوةعيبطهيبألوهلونباوهلبهديس
هنيبةبسنلاىلعليلداذهوديحولابآلانباوهوةماتةبحم
.رخآنئاكلكةبسننعةزاتممةصاخبآلانيبو

يف بآلانيبةبسنلانوكىلإةراشإاذهِبآلٱِنْضِحِ
ةبحملالامكىلعنبالالوصحىلإونوكيامبرقأنبالاو
هراكفأةفرعموهفطاوعيفةكراشملاوهبداحتالاوبآلانم
نضحيفناكيذلاانهلقيملو.هتحاروهتداعسىلإو
حيسملانأعمًاذإف»بآلانضحيفوهيذلا«لببآلا
امكبآلانضحيفهتوهالبناكضرألاىلعهتوسانبناك
.دبألاىلإولزألاذنموه

ريبختلااذهنألهللانلعأهريغالوهيأََّـربَخَوُه
نألصفلااذهيفليقامةجيتنو.ةملكلاكهبصاخ
هميلعتةيلضفأوهتيلزأبنادمعملاانحوينممظعأحيسملا
اونلعأيذلاءايبنألاوةنهكلالكنموىسومنممظعأهنأبو
سردننأوانيبنوانملعمهذختننأبجوكلذلوهللا
هلإريشمبيجعهنألداشرإلاهلأسنوهيفلمأتنوهمالك
.ريدق

٣٦ىلإ١٩عةصاخلاانحويةداهش

لٱَلَسْرَأَنيِح،اَّـنَحوُيُةَداَهَشَيِهِهِذٰهَو«١٩
ْ
ْنِمُدوُهَي

»؟َتْنَأْنَم:ُهوُلَأْسَيِلَنيِّـيِوَالَوًةَنَهَكَميِلَشُروُأ
٣:٣عوشي،٥:٣٣ص

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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تقودعبناكتقولاكلذنأحجرألاَلَسْرَأَنيِح
.ةيربلايفًاموينيعبرأهتبرجتنمحيسملاعوجروةيدومعملا

قلطُأمثاذوهيطبسبًالوأمسالااذهصتخاُدوُهَيْلٱ
.طابسألالكىلعلبابيبسنمنييليئارسإلاعوجردعب
نمحيسملااومواقنيذلاةراشبلاهذهرئاسيفوانهدوهيلاو
الوةمألاكلترثكأنألكلذىلعانحويحلطصاو.دوهيلا
اوركذفرئاشبلارئاسامأوعوسيمواقاهؤاسؤراميس
وأنييقودصلاونييسيرفلاكمهتقرفمسابحيسملايمواقم
ةظفلهلامعتساو.كلذوحنوةنهكلاءاسؤركمهتفيظومساب
دعبهليجنإبتكانحوينأىلعةلدالانمىنعملااذهبدوهيلا
ةلمهتباتكدنعاوناكدوهيلانأوليوطنمزبميلشروأبارخ
وهوةليوطةدمهيلعتضقتهنأوةيسايسةمأالطقفةينيد
.ممألانيبنكاس

ةنجلةنيدملاهذهنماوتأنيذلاناكَميِلَشُروُأْنِم
زكرمودالبلاةدعاقنمنيعبسلاسلجماهلسرأةراتخم
يبنلاكلذيواعدنعصحفلااهايإهلاسرإةياغو.ةنايدلا
نيريثكلمحوةميظعلاعومجلاهيلإعمجيذلانادمعملايأ
ةنجللاكلتلاسرإو)٣:١٥اقول(حيسملاهايإمهنظىلع
نمنادمعملاانحويهاتأامريثأتةدشىلعّيلجليلد
.ظعاوملا

نمةقرفةنهكلاو.لكيهلامدخنمامهَنيِّـيِوَالَوًةَنَهَك
.نييواللانمةبتكلارثكأناكونوراهدالوأيأنييواللا
.ةنهكلاوةبتكلاوخويشلانمفلؤمريبكلاسلجملاو

نباهنأويوالهنأاوفرعمهنأيفبيرالَتْنَأْنَم
يتلاةفيظولاةيهاموههتفرعماودارأيذلافايركزنهاكلا
هباطخيفاذهىلإراشاحيسملاو.ءامسلانماهلانهنأىعّدا
.)٥:٣٣ص(كلذدعب

ملٱاَنَأُتْسَلِّـينَأَّـرَقَأَو،ْرِكْنُيَْملَوََفَرتْعٱَف«٢٠
.»َحيِسَْ

١٣:٢٥لامعأو٣:٢٨صو٣:١٥اقول

ةميهأنايبوديكأتللىنعملاراركتنمددعلااذهيفام
ىبأوحيسملاوههنأيفىوعدلكانحويضفرف.ةداهشلا
هنوكرابتعابهلهومدقينأسانلادعتسايذلاماركإلا
.حيسملا

ُّيِبَّـنلَأ.اَنَأُتْسَل:َلاَقَف؟َتْنَأاَّـيِليِإ؟اَذاَمًاذِإ:ُهوُلَأَسَف«٢١
.»َال:َباَجَأَف؟َتْنَأ
١٨:١٥ةينثت،١٧:١٠ىّتمو٤:٥يخالمو١:٨كولم٢
٤١و٧:٤٠و٦:١٤صو١٨و

وحنبكلذلبقءامسلاىلإيبنلاايليإلقتناَتْنَأاَّـيِليِإ
مسابكلذلبقةنس٤٠٠ذنميخالملاقو.ةنس٩٠٠

ِّـبَّـرلٱِمْوَيِءيَِجمَلْبَقَّـيِبَّـنلٱاَّـيِليِإْمُكْيَلِإُلِسْرُأاَذَنَئَه«برلا
لٱ
ْ
لٱِمْوَي

ْ
ملٱَوِميِظَع

ءيجمدوهيلاعقوتف.)٤:٥يخالم(»ِفوُخَْ
عمهريسممث.حيسملاءيجملبقءامسلانمةقيقحايليإ
ًاقفوًامومعسانلاديمعتوهايإهحسموضرألاىلعحيسملا
.)١٣:١ايركزيفو٢٦و٣٦:٢٥لايقزح(يفىلاعتهلوقل

كلذنايتإنممهمعزكةقيقحايليإتسليأاَنَأُتْسَل
»هتوقوايليإحورب«ىتأنادمعملاانحوينأمعن.ًالعفيبنلا
هتؤبنبيخالمهدصقيذلاوهوههبشو)١:١٧اقول(
.)١٣و١٧:١٢و١١:١٤ىّتمو٣:١يخالم(

١٨:١٥ةينثتيفىسومهيلإراشأيذلايأَتْنَأُّيِبَّـنلَأ
حيسملاىلإةراشإاهنأبةءوبنلاكلترسفدوهيلاضعبنإف
ىلإةراشإاهنأباهرسفمهضعبو.)٦:١٤ص(حيحصلاوهو
٧:٤٠ص(حيسملاءيجمبهئيجمنرتقيءايبنألانمهريغ
نمماقءامدقلاءايبنألادحأوأايمرإهنظمهضعبو.)٤١و
دحأهنأانحويركنأف٦:١٥سقرمو١٦:١٤ىّتم(تاومألا
.ءالؤه

؟اَنوُلَسْرَأَنيِذَّـلِلًاباَوَجَيِطْعُنِل،َتْنَأْنَم:ُهَلاوُلاَقَف«٢٢
»؟َكِسْفَنْنَعُلوُقَتاَذاَم

امإنادمعملانأوهوضورفةثالثةنجللاكلتتضرف
نمماقءامدقلاءايبنألانمدحاوامإوايليإامإوحيسملا
حرصينأهنمتَسَمَتلافكلذلكانحويىفنفتاومألا
.هرمأةقيقحب

يفٍخِراَصُتْوَصاَنَأ:َلاَق«٢٣ لٱِ
ْ
،ِّـبَّـرلٱَقيِرَطاوُمِّـوَق:ِةَّـيِّـَرب

.»ُّيِبَّـنلٱُءاَيْعَشِإَلاَقاَمَك
صو٣:٤اقولو١:٣سقرمو٣:٣ىّتمو٤٠:٣ءايعشإ
٣:٢٨

ةيمهأبهروعشوباوجلااذهبهعضاوتنادمعملارهظأ
نعباوجلانأكتلأسامبسحةنجللابجيملهنألهتيلسرم
ةداهشلاةيدأتوهمهملارمألانكل.هتحتلئاطالاممهسفن
كلتنلعيتوصلثمالإاذهيفنكيملفحيسملل
ةروكذملاةءوبنلامامتإلىتأهنأاذههباوجبرهظأو.ةداهشلا
ىلإهنعسانلاتافتلاهباوجبلّوحو.٤٠:٣ءايعشإيف
.هقباسوهيذلايتآلاكلملاىلإةجيتنلابوهتادانمعوضوم

ىلإ٤٠صنمهئابنإبحيسملاءيجمىلإءايعشإراشأدق
هتادانموهريشبتوهسفنءيجمنادمعملاانحويذختاف٤٦ص

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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كشوىلعهلكنأكلذبراشأوءابنإلاكلذلوألًامامتإ
هنأوهبدوعوملاوأرظتنملاكلملامودقبرتقادقهنأيأمامتلا
قباسهنأهباوجرهوجًاذإف.همادققيرطلادعيهسفنوه
.ًادجبيرققوبسملاكلذروهظوحيسملا

ملٱَناَكَو«٢٤
لٱَنِمَنوُلَسْرُْ

ْ
.»َنيِّـيِسيِّـرَف

يتلاثالثلادوهيلاقرفنمةقرفمهَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱَنِم
ناكو.نوينيسالاونويقودصلاامهناتيقابلاواهيلإاومسقنا
ديلاقتوىسومةعيرشظفحيفًادجنيرويغنويسيرفلا
نعجراخءيشلكنعقيقدتلكباوصحفكلذلوخويشلا
انحويديمعتةلعنعمهصحفكنيدلايفيداعلامهارجم
ىلعفوقولايتآلالاؤسلانممهتياغنكتملو.نادمعملا
نأانحويركذو)٧:٣٠اقول(مهتداعكةمواقملالبقحلا
فوقولاةيغبكلذاوتأمهنأدحأنظيالئلنويسيرفنيلسرملا
.ركُذاممحضتاامكاذكسيلرمألاوقحلاىلع

ملٱَتْسَلَتْنُكْنِإُدِّـمَعُتَكُلاَباَمَف:ُهوُلَأَسَف«٢٥
َالَو،َحيِسَْ

»؟َّـيِبَّـنلٱَالَو،اَّـيِليِإ

ناكولهنأبميلستلاانحويلنييسيرفلالاؤسنمضتي
ىلعءانبدمعينأهلقحلمهوركذنيذلاةثالثلاكئلوأدحأ
اوبرغتسيملو.)١٣:١ايركزلوقو٢٦و٣٦:٢٥لايقزح(لوق
تاريهطتلااوداتعامهنألنيدلايفديدجرمأاهنأكةيدومعملا
مهدنعفرعُتوهسفنليدوهيلكاهسرامييتلاةيسقطلا
ءالخدلاديمعتًاضيأاوداتعاو)٤-٧:١سقرم(ةيدومعملاب
انحويديمعتنماوبجعتمهنكلممألانماودوهتنيذلايأ
مهلعلو.نيضورفملاةثالثلاكئلوأدحأسيلهنأهيفنعم
ةمأمهمعزىلعمهنيذلادوهيلادمعهنأنماوبجعت
ملمهلاؤسنأحجرألاو.هتيدومعمىلإداتحتالةرهاطةسدقم
.هناطلسنعالإنكي

يفْنِكٰلَو،ٍءاَمِبُدِّـمَعُأاَنَأ:اَّـنَحوُيْمَُهباَجَأ«٢٦ ْمُكِطَسَوِ
.»ُهَنوُفِرْعَتْمُتْسَليِذَّـلٱٌمِئاَق
٣:١يخالم،٣:١١ىّتم

وهنيمضتلابلبحيرصتلابمهلاؤسنعانحويمهبجيمل
نإهمامأقيرطلاةئيهتوهامنإهلمعنأوحيسملاقباسهنأ
هلقحًاذإكلذناطلسبهلعفامانحويلعفوىتأحيسملا
.٣٣عيفًاضيأحضوأامكدمعينأ

ضعبيفكلذىلعنادمعملاانحويدازٍءاَمِبُدِّـمَعُأاَنَأ
لٱِحوُّرلٱِبْمُكُدِّـمَعُيَسَوُه«هلوقنايحألا

ْ
٣٣ع(»ٍراَنَوِسُدُق

.)٣:١١ىّتمو
يف ضرألايفمكنيبنآلاوهيأٌمِئاَقْمُكِطَسَوِ

لعفيانحوينأوىتأدقحيسملانأكلذىنعمو.ةيدوهيلا
ملحيسملانأةعساتلاةيآلانمرهظيو.هناطلسبهلعفيام
.مالكلااذهدنعانحويمادقنكي

.حيسملاهنأاوققحتتملياُهَنوُفِرْعَتْمُتْسَليِذَّـلٱ

يِذَّـلٱ،يِماَّـدُقَراَصيِذَّـلٱ،يِدْعَبِيتْأَييِذَّـلٱَوُه«٢٧
.»ِهِئاَذِحَروُيُسَّـلُحَأْنَأٍّقِحَتْسُمِبُتْسَل
١٩:٤لامعأو٣٠و١٥ع

.١٥عيفةقباسلاهتداهشىلإاذهبراشأِيتْأَييِذَّـلٱَوُه
طبريًالعنذئمويءاذحلاناكِهِئاَذِحَروُيُسَّـلُحَأْنَأ

نمرويسلاكلتلحناكو.دلجنمرويسبلجرلاىلإ
.)٣:١١ىّتمحرشلارظنا(ديبعلابةصاخلالامعألا

:رومأةثالثركُذامبنادمعملاانحويتبثأ
.ىتأدقحيسملانأ:لوألا·
.هولهجسانلانأ:يناثلا·
هعضاوتةرفوكلذقوفرهظأو.ًادجميظعهنأ:ثلاثلا·

نمنيدولوملانيبمقي«ملحيسملاةداهشبسحهنإف
بسحيملكلذعمو.»نادمعملاانحوينممظعأءاسنلا
لكلًالاثمكلذيفو.دبعكحيسملامدخينألًالهأهسفن
.عضاوتلايفهبيدتقينأمهنملكىلعفنيدلامدخ

يفَناَكاَذٰه«٢٨ يفََةْربَعِتْيَبِ نُدْرُألٱِْربَعِ
َناَكُثْيَحِّـ

.»ُدِّـمَعُياَّـنَحوُي
١٠:٤٠صو٧:٢٤ةاضق

يف رهنلاربعملصألايفمسالااذهىنعمَةَْربَعِتْيَبِ
هنأحجرألاوهزكرمققحتيملندرألائطاشىلعلحموهو
الكلانهانحوياهادأيتلاةداهشلاو.احيرأنعديعبريغ
يفامكحيسملادّمعنألبقةريثكًارارماهادأهنأيفبير
.انهامككلذدعبو)٣:١٦اقول(

يفَو«٢٩ لٱِ
ْ

اَذَوُه:َلاَقَف،ِهْيَلِإًالِبْقُمَعوُسَياَّـنَحوُيَرَظَنِدَغ
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱِهللاٱُلََمح

ْ
.ِ»َملاَع

٨:٣٢لامعأو٣٦عو٥٣:٧ءايعشإو١٢:٣جورخ
و٥٣:١١ءايعشإخلا٥:٦ايؤرو١:١٩سرطب١و
٢:١٧و١:٣نييناربعو١:٤ةيطالغو١٥:٣سوثنروك١

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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:٤و٣:٥و٢:٢انحوي١و٣:١٨و٢:٢٤سرطب١و٩:٢٨و
١:٥ايؤرو١٠

يف ةنجلمادقهيفهتداهشىدأيذلامويلادغيأِدَغْلٱِ
.ميلشروأنمتلسرُأيتلادوهيلا

امدعبعوسيبهذِهْيَلِإًالِبْقُمَعوُسَياَّـنَحوُيَرَظَن
تقولاوًاموينيعبرأكلانهيقبوبرُجييكلةيربلاىلإدّمُع
هدعبوأةيربلانمهيفعجريذلانمزلاوهانهروكذملا
.هلدهشيلةصرفانحوييطعينأةيغبذئتقوىتأو.ليلقب
ميدقلادهعلاتاوبنيفلمأتيةدملاكلتيفناكانحويلعلو
ماثآلمحوبئاصمللةضرعهنوكةهجنمحيسملابةقلعتملا
ىتحءايعشإنم٥٣صيفةروكذملاةوبنلااميسالورشبلا
اهادأيذلاهجولاىلعحيسمللةداهشلايدؤينأدعتسا
.هيلع

يذلاعمجلاعماسمىلعكلذلاقهنأحجرألاَلاَقَف
.هيلإعمتجا

هنوكىلإًالمححيسملاةيمستريشتِهللاٱَُلَمحاَذَوُه
يفتمدُقيتلاحئابذلالكبهيلإزومرملاهنأوةيطخلاةحيبذ
مدقُتامرثكأنالمحلانإف.مثإلانعةرافكميدقلادهعلا
هيلإراشملاقحلالمحلاوهحيسملاو)٥:٦نييوال(كلذل
ءايعشإةءوبنممتوهو)٥:٧سوثنروك١(حصفلافورخب
كلذنمةقباسلاةيآلااميسالو٥٣صيفةروكذملا
ًاضيأرظنا(»حبذلاىلإقاستةاشك«هلوقيهوحاحصألا
ناكهنألةحيبذنوكينأحيسملابقالو)١٣:٨و٥:٦ةيمور
.)١:١٩سرطب١(»ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِبًالََمح«

:بابسأةعبرأل»هللالمح«وهو
.ٍمثإةحيبذلزألاذنمهايإهللانييعت:لوألا·
زومرلاوتاءوبنلايفكلذكنوكيهنأبهللادعو:يناثلا·

.اهنّيعوهيتلا
نوكيلملاعلاىلإءامسلانمهايإهللالاسرإ:ثلاثلا·

رئاسنعهلًازييمتهللالمحىمسينأقحتسافةحيبذ
:٨و٣:٢٥ةيمور(سانلانالمحيهيتلانالمحلا

٣٢(.
.ةمثألاملاعلدبمثإةحيبذهايإهللالوبق:عبارلا·

ةيطخلانعةماتةرافكعنصييأَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱ
رابتعابانهةيطخلادرفأو.)٩:٢٦نييناربعو٢:١٢انحوي١(
.حيسملاهلمحيلًادحاوًالمحتلعُجملاعلااياطخلكنأ

ةيلصألاةيطخلاًالوأ)نوديرينيذلا(سانلانععفروهو
.ةيلعفلاةيطخلاو

.اهصاصقوةيطخلامرج:ًايناث

هريغنعاهعفردقو.مهيلعاهتطلسوةيطخلاسند:ًاثلاث
َلَعَج«هلوقيهوءايعشإةءوبنقفوهسفنىلعاهايإهعضوب
٥٣:١٠ءايعشإ(»اَهُلِمَْحيَوُهْمُهُماَثآَو...ٍمْثِإَةَحيِبَذُهَسْفَن
يفاَناَياَطَخُهُسْفَنَوُهَلََمحيِذَّـلٱ«لوسرلالوقو)١١و ِهِدَسَجِ
خلٱَىلَع

ْ
ًاضيأملاعلااياطخعفريوهو.)٢:٢٤سرطب١(»ِةَبََش

.هبنينمؤملاةأطخلايفبآلانيميىلعهتعافشب
لعفينأاومعزامكطقفدوهيلاالرشبلالكيأَِملاَعْلٱ

هميدقتملاعلا»ةيطخحيسملالمح«ىنعمو.رظتنملاحيسملا
هبماقيذلاءادفلاو.ًانكممرشبلالكصالخلعجتةحيبذ
ًاناجمءادفلاكلذمدقو.لكلاهيلإرقتفااموعيمجللفاك
يفَناَكَهللاٱَّـنِإ«لوسرلالوقليلدبناسنإلكل ملٱِ

ِحيِسَْ
لٱًاِحلـاَصـُم

ْ
َهلٍبـِسـاَحَْريـَغ،ـِهِســْفـَنِلََملـاَعـ

ُ
»ْمـُهـاَيـاَطـَخْم

ِخلٌةَراَّـفَكَوُهَو«رخآلالوقو)٥:١٩سوثنروك٢(
َ
.اَناَياَط

ِخلَسْيَل
َ
ِخلْلَب،ْطَقَفاَناَياَط

َ
لٱِّـلُكاَياَط

ْ
:٢انحوي١(»ًاضْيَأَِملاَع

كلذباودافتسانيذلافهلكملاعلاهلبقيملهلكاذهعمو)٢
.هبنونمؤملامهامنإ)نيدشارلانم(

امىلعحيسملالمعحضوينأانحويسدقلاحورلامهلأ
عيمجانحويقافو.لمعلاكلذيفدوهيلامعزلًافالخركُذ
عوسيةمايقدعبالإمثإلاةحيبذحيسملانأهتفرعمبلسرلا
حيسملاةدهاشمىلإدوهيلااعدومهيلعسدقلاحورلالولحو
هلوقبهتداهشةقدصملامهحاورأنويعومهداسجأنويعب
ركشلاوةدابعلانيعبهرظنننأاينلعف.»هللالمحاذوه«
انديجمتوتوملادنعانتيزعتونآلاانصالخلناميإلاوةبحملاو
.ءامسلايف

لُقيِذَّـلٱَوُهاَذٰه«٣٠
ْ

َراَصٌلُجَر،يِدْعَبِيتْأَيُهْنَعُت
.»ِيلْبَقَناَكُهَّـنَأل،يِماَّـدُق
٢٧و١٥ع

هيلإراشأدقناكو١٥عًالبقاهاّدأةداهشىلإاذهبراشأ
.»وهاذه«ًالئاقةرضحلايفوهوًايسحهنيعانهويتآلاهنأ

َكِلٰذِلَليِئاَْرسِإلَرَهْظُيِلْنِكٰل.ُهُفِرْعَأْنُكَأَْملاَنَأَو«٣١
ملٱِبُدِّـمَعُأُتْئِج

.»ِءاَْ
٤و٣:٣و٧٨و١:١٧اقولو٣:٦ىّتمو٣:١يخالم

ّنيبينأتاملكلاهذهبانحويدصقُهُفِرْعَأْنُكَأَْملاَنَأَو
هللانالعإىلعةينبمحيسملاوهعوسينأبهتداهشنأدوهيلل
ةدالوربخعمسهنأبيرالو.هبةيصخشلاهتفرعمىلعال
ىلعكلذهلمحفهتدوجوهتمكحءابنأوةداتعملاريغحيسملا
،َكْنِمَدِمَتْعَأْنَأٌجاَتُْحماَنَأ«هنمدمتعيلهاتأمويهللوقينأ
مل»هفرعأنكأمل«هلوقو.)٣:١٤ىّتم(»»َّـَيلِإِيتْأَتَتْنَأَو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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ةفرعملاهفرعيملهنأدصقامنإلهجلالكهلهجينأدصقي
ةحيرصلاةداهشلاةيدأتىلعهردقتيتلاهللانمةنلعملاةماتلا
لوزنلبقحيرصتلاىلعناطلسهلنكيملهنأوةماعلا
عمانهليقاممجتنتسنو.ءامسلانماهبوهدوعوملاةمالعلا
ىضقهللانأ)١:٣٦اقول(انحويمأوعوسيمأنيبةبارقلا
امهدحأنكسذإهتيدومعملبقعوسيبانحويعمتجيالنأب
ةياغو)١:٨٠اقول(نوربحبرقةيربلايفرخآلاوةرصانلايف
عوسينيبةرماؤمقبسسانلامهوتعفدكلذنمهللا
.انحويو

وهعوسينأرهظيليأخلاَليِئاَْرسِإلَرَهْظُيِلْنِكٰل
ءاملابدمعيوةبوتلابرشبيلىتأهنأانحويركنيملفحيسملا
قيرطلاهاتأامبءيهيهنأويحورلاريهطتلاىلإةراشإ
يفيرهوجرمأةداهشلاهذهميدقتنأبحرصامنإحيسملل
.هتيلسرم

ٍةَماََمحَلْثِمًالِزاَنَحوُّرلٱُتْيَأَرْدَقِّـينِإ:اَّـنَحوُيَدِهَشَو«٣٢
.»ِهْيَلَعَّـرَقَتْسٱَفِءاَمَّـسلٱَنِم
٥:٣٢صو٣:٢٢اقولو١:١٠سقرمو٣:١٦ىّتم

.١١و١:١٠سقرمو٣:١٦ىّتمحرشلارظنا
نأىلإةراشإوهوةدمهيلعيقبيأِهْيَلَعَّـرَقَتْسٱَف

.هيفثكمحورلا

ملٱِبَدِّـمَعُأليِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَّـنِكٰل،ُهُفِرْعَأْنُكَأَْملاَنَأَو«٣٣
،ِءاَْ

َوُهاَذٰهَف،ِهْيَلَعًاّرِقَتْسُمَوًالِزاَنَحوُّرلٱىَرَتيِذَّـلٱ:ِيلَلاَقَكاَذ
لٱِحوُّرلٱِبُدِّـمَعُييِذَّـلٱ

ْ
.»ِسُدُق

:١٩و١٠:٤٤و٢:٤و١:٥لامعأو٣:١١ىّتم،٣:٢اقول
٦

ديكأتللررُكو٣١ددعلارخآيفليقامريركتاذه
حورلالولحنأهسفننمجتنتسيملانحويو.حاضيألاو
ةمالعلاكلتنألحيسملاهنوكةمالععوسيىلعسدقلا
نأىلاعتهيلإىحوأذإهللانمامهيلكاهبدارملانييعتو
ىلعيهلإناطلسهلنوكيوحيسملافرعياهبةمالعهيطعي
.هلدهشينأ

:رومأةعبرأددعلااذهنمدافتسُيو
.دمعينأانحويرمأهللانأ:لوألا·
.حيسملابهفّرعينأبهدعوهنأ:يناثلا·
.ةمالعلابهلهنّيعينأ:ثلاثلا·
.حيسمللةداهشلابهرمأهنأ:عبارلا·

وهوصاخلاعوسيلمعاذهِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِبُدِّـمَعُي
ىلإةريشملاءاملاةيدومعميهيتلاانحويةيدومعمنعزيمم
هذهبو.)٤:١٨اقولو٦١:١ءايعشإ(حورلاةيدومعم
نمؤملاناسنإلاسفنلةيحورةايححيسملابهيةيدومعملا
.هب

.»ِهللاٱُنْبٱَوُهاَذٰهَّـنَأُتْدِهَشَوُتْيَأَرْدَقاَنَأَو«٣٤

لكتنقيأوًايلجتيأرلاقهنأكفريرقتوديكأتاذه
حيسملاوهعوسينأةينالعتدهشكلذذنموناقيإلا
.ًاضيأيحلاهللانبالبطقفميرمنباالدسجتملاةملكلا
سانللبهيوسدقلاحورلابدمعُيدحأالنأهققحاممو
ًاضيأهللانباهنأملعو.هللاوهنكيملامةيحورلابهاوملا
.)٣:١٧ىّتم(هلبآلاةداهشهعمسب

يفَو«٣٥ لٱِ
ْ

ْنِمِناَنْثٱَوَوُهًافِقاَواَّـنَحوُيَناَكًاضْيَأِدَغ
.»ِهِذيِمَالَت

ةنجللىلوألا.انحوياهاّدأةصاخةثلاثةداهشهذه
يهوةثلاثلاوهظعورضحيذلاعمجللةيناثلاوةيسيرفلا
.هذيمالتضعبلانهةروكذملا

يفَو هتداهشىدأهيفيذلامويلادغيفيأًاضْيَأِدَغْلٱِ
.ةنجللاكلتلهتداهشةيدأتنمثلاثلامويلاوهوعمجلل

تيبةحاسيففقوهنأحجرألاًافِقاَواَّـنَحوُيَناَك
.ّرشبيوفقينأداتعاثيحةربع

ذيمالتهلناكهنأنظننأانلِهِذيِمَالَتْنِمِناَنْثٱَو
الو)٤٠ع(سواردنأانهنيروكذملادحأناكو.نيريثك
همساركذيملو.ةراشبلاهذهبتاكانحويرخآلانأيفبير
ص(هنّيعيامبهسفنىلإريشيناكامنإوهتداعىلعايرج
.)٢١:٢٠و٢٠:٣و١٩:٢٦و١٨:١٥و١٣:٣٣

.»ِهللاٱُلََمحاَذَوُه:َلاَقَف،ًايِشاَمَعوُسَيَىلِإَرَظَنَف«٣٦
٢٩ع

ولامكهيلإءاميإلادصقهيفسرفتَعوُسَيَىلِإَرَظَنَف
.هيلإنيذيملتلارظنهجوينأةيغبهيلإراشأ

.مركمالوفورعمريغسانلاةيقبنيبًاراميأًايِشاَم
هريسفتنودكلذىلعرصتقا»ِهللاٱُلََمحاَذَوُه«:َلاَقَف
ةداهشدرجممالكلااذهنكيملو.مويبكلذلبقهرسفهنأل
نأحجرألاو.ًاضيأهعابتاىلإنيذيملتللةوعدلبحيسملل

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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امهيفرثأولوألامويلايفلوقلاكلذاعمسنيذيملتلانيذه
.حيسملااعبتينأىلعامهلمحةيناثهايإامهعمسو

ىلإ٣٧ععوسيىلإنادمعملاذيمالتضعبنايتإ
٥١

لِّـتلٱُهَعِمَسَف«٣٧
ْ

.»َعوُسَياَعِبَتَف،ُمَّـلَكَتَيِناَذيِم

هلاراصوءيشلكاكرتامهنأىنعمبالَعوُسَياَعِبَتَف
.هايفتقاامهنكلو)١١و٥:١٠اقول(ذئدعبالعفامكنيذيملت

لٱَف«٣٨
ْ
َهلَلاَقَف،ِناَعَبْتَياَُمهَرَظَنَوُعوُسَيَتَفَت

ُ
اَذاَم:اَم

طَت
ْ

لَعُماَي:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(،ِّـيبَر:َالاَقَف؟ِناَبُل
ِّـ

»؟ُثُكْمَتَنْيَأ)ُم
٨و٣:٧ىّتم

نسحأامهدصاقموامهراكفأعوسيملعِناَبُلْطَتاَذاَم
امهلدّهميوامهعجشيللاؤسلااذهامهلأسامنإوةفرعم
ىلعارسجيملوهاعبتامهنأرهاظلافةثداحملاوةفرعملاقيرط
.هتبطاخم

هذهلانحويريسفت)ُمِّـلَعُماَي:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(،ِّـيبَر
وأةيدوهيلايفهتراشببتكيملهنأىلعةلدألانمةملكلا
ليلد»ملعماي«عوسينيذيملتلاةوعدو.طقفنييناربعلل
.امهملعينأمهتدارأىلع

ىلعهوهجاوينأامهتدارإلاؤسلااذهبارهظأُثُكْمَتَنْيَأ
.ةثداحملالجأللبقتسملاتاقوأضعبيفدارفنا

َهلَلاَقَف«٣٩
ُ

َناَكَنْيَأاَرَظَنَواَيَتَأَف.اَرُظْنٱَواَيَلاَعَت:اَم
لٱَكِلٰذُهَدْنِعاَثَكَمَو،ُثُكْمَي

ْ
ِةَعاَّـسلٱَوْحَنَناَكَو.َمْوَي

لٱ
ْ

.»ِةَِرشاَع

.لاحلايفهيلإايتأينأامهلةوعدهذهاَرُظْنٱَواَيَلاَعَت
.ةربعتيبيفيتقولاهلزنمناكُثُكْمَيَناَكَنْيَأ
نألونيتعاسببرغملالبقيأِةَِرشاَعْلٱِةَعاَّـسلٱَوْحَن
هباطخبالغشةبطاخمللفاكريغناكراهنلانميقبام
.هدنعاتابومونلاوبرغملانيبامتقولا

طُبَناَعْمِسوُخَأُسُواَرَدْنَأَناَك«٤٠
ْ

َنِمًادِحاَوَسُر
.»ُهاَعِبَتَواَّـنَحوُياَعِمَسِنْيَذَّـللٱِْنيَنْثَالٱ
٤:١٨ىّتم

ًاذيملتراصيذلاسواردنأوهوامهدحأمساركُذ
نيرسفملالكقفتافرخآلاذيملتلاامأوسرطبلبقحيسملل
املوهليجنإيفطقهمساركذيملهنأللوسرلاانحويهنأىلع
عبسيفثدحامكهسفنىلإًارمأدنسينأديريناك
الإكلذلعفيملو.هنّيعتةراشإبكلذىتااذهريغتاقوأ
٢١:٧و٨-٢٠:٢و٣٥و١٩:٢٦و١٣:٣٣ص(ًاعضاوت
.)٢٤و٢٠و

امهيلعمالكلارمدقفسرطبوناعمسوسواردنأامأ
ًالبقسرطبمساانحويركذيملو.)١٠:٢ىّتم(حرشلايف
هتراشبلئراقلكناكهبقلعتيامبتكهنكلوهتراشبيف
.هفرعي

اَنْدَجَوْدَق:ُهَلَلاَقَف،َناَعْمِسُهاَخَأًالَّـوَأَدَجَواَذٰه«٤١
ملٱ:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(اَّـيِسَم

.»)ُحيِسَْ
٤:٢٥ص

بهذفانهةملكلاهذهىنعموهامحضتيملًالَّـوَأ
مثسرطبادجووًاريصقًاتقوحيسملااكرتامهنأضعبلا
انحويوسواردنأنأىلإرخآبهذو.حيسملاىلإهعماعجر
سواردنأنأونيتفلتخمنيقيرطيفسرطبنعاشتفيلابهذ
لكنأهريغنظو.دجوينيأفرعيفهوخأهنألًالوأهدجو
بهذسواردنأنأيأهاخأدجييكلبهذامهنمدحاو
يفسواردنأحجنفبوقعيدجيلبهذانحويوسرطبدجيل
.ًالوأهدصقم

ًازنكدجونمفاتهكوهوحرفلافاتهاذهاَنْدَجَوْدَق
تاوبننعهابتنابصحفيناكهنأىلإةراشإهيفو.ًانيمث
هنأو.قدصتنمىلعفرعيلحيسملابةقلعتملاميدقلادهعلا
.ًانرقنيعبرأملاعلاهرظتنايذلاحيسملاءيجمًاعقوتمناك
الفحيسملاهنأهقيدصتوعوسيلهتبطاخمةجيتنانههلاقامو
حيسملانكيملام»حيسملاتدجو«لوقينأدحأعيطتسي
.)١٢و١٨:١١ىّتم(هحوربًالبقهدجودقهسفن

ريسفتلااذهلدي)ُحيِسَْملٱ:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(اَّـيِسَم
ملنيذلادوهيلاةدافإدرجملبتكيمليليجنإلاانحوينأىلع
نمحوسممحيسملاىنعمو.ريسفتلااذهىلإةجاحيفاونوكي
.)١٠:٣٨لامعأ(ًاكلموًانهاكوًايبننوكيلسدقلاحورلا

امأ»هللانبا«هنأبو»هللالمح«هنأبنادمعملاانحويدهش
نمًاجاتنتساامإحيسملاوهعوسينأفرعفسواردنأ
عوسينمهعمساممًاققحتامإونيتروكذملاانحوييترابع
داشرإيفدهتجنوسواردنأبيدتقننأًاعيمجانيلعف.هسفن
.مهسوفنعفنلحيسملاىلإانريغ
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َتْنَأ:َلاَقَوُعوُسَيِهْيَلِإَرَظَنَف.َعوُسَيَىلِإِهِبَءاَجَف«٤٢
:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(اَفَصىَعْدُتَتْنَأ.اَنوُيُنْبُناَعْمِس
طُب
ْ

.»)ُسُر
٢:٢٥صو١٦:١٨ىّتم

نأشيفًايلماملكتدقاناكنيوخألاكنيذنأحجرألا
ةيزعترظتنملا«خيشلالثمناكامهنمالكنأوحيسملا
.)٢:٢٥اقول(»ليئارسإ

ىريناكلبههجويفسرفتلاىلعرصتقيملِهْيَلِإَرَظَن
ريشيًامساهامسودعبنوكيفيكملعفًاضيأهبلقايافخ
.ًالوسرريصينيحهلمعوهتافصىلإ

.عماسلايأُناَعْمِسَتْنَأ
ةينايرسلايفسرطبةمجرتوهوًارخصيأاَفَصىَعْدُت
حيسملانمءابنإوهفهتابثوهتعاجشىلإةراشإكلذبهبقلو
عقوسدقملاباتكلايفو.لبقتسملايفسرطبتافصب
ديعاوموأبهاومحنمىلعًاليلدهللانممسالارييغت
:١٧نيوكت(ميهاربإبماربأوةراسبياراسليدبتكةديدج
دعبحيسملالدو.)٣٢:٢٨نيوكت(ليئارسإببوقعيو)٥
انهثدحامو.)١٦:١٨ىّتم(رييغتلااذهقبسىلعةدم
يفذئدعبامهايإهتوعدلدادعتسانيوخألاوحيسملانيب
.)٢٤-٤:١٨ىّتم(نيلوسرونيذيملتانوكيلليلجلا

يف«٤٣ لٱِ
ْ

جلٱَىلِإَجُرَْخيْنَأُعوُسَيَداَرَأِدَغ
ْ

َدَجَوَف،ِليَِل
.»يِنْعَبْتٱ:ُهَلَلاَقَفَسُّبُليِف

يف ةنجللنادمعملاةداهشدعبعبارلامويلايأِدَغْلٱِ
.١٩عدوهيلا

.هيلعمزعوأباهذلادصقيأَجُرَْخيْنَأُعوُسَيَداَرَأ
لزيملوهورفسلاكشوىلعهدجويأَسُّبُليِفَدَجَوَف
.ةيدوهيلايف

هقفارينااذهنممهفسبليفلعليِنْعَبْتٱ:ُهَلَلاَقَف
ةقفارملاهذهةجيتننأملععوسينكلوطقفليلجلاىلإ
سيلوهبيلصلمحيفهلهتكراشمودبألاىلإًايبلقهايإهعابتا
ًادادعتساسبليفبلقيفىأرعوسينأنمدبالو.هليلكإ
كلذنأيفبيرالوهاعدنألبقةوعدلاهذهةيبلتل
.هللاحورلعفدادعتسالا

َسُواَرَدْنَأِةَنيِدَمْنِم،اَدْيَصِتْيَبْنِمُسُّبُليِفَناَكَو«٤٤
طُبَو
ْ

.»َسُر
١٢:٢١ص

.٩:١٠اقولو٦:٤٥سقرمحرشلارظنااَدْيَصِتْيَب

َبَتَكيِذَّـلٱاَنْدَجَو:ُهَلَلاَقَوَليِئاَنَثَنَدَجَوُسُّبُليِف٤٥
يفىَسوُمُهْنَع يِذَّـلٱَفُسوُيَنْبٱَعوُسَي:ُءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱِ
.»ِةَِرصاَّـنلٱَنِم

ةينثتو٤٩:١٠و٢٢:١٨و١٧:٧و٣:١٥نيوكت،٢١:٢ص
٥٣:٢و٩:٦و٧:١٤و٤:٢ءايعشإ،٢٤:٢٧اقولو١٨:١٨
٢:٤اقولو٣:٢٣ىّتم،٩:٩و٦:١٢ايركزو٥:٢اخيمو

اناقنموهوهللاةيطعاهانعمةيناربعةظفلَليِئاَنَثَن
:١ىّتميفروكذملاسواملوثربهنأحجرألاو٢١:٢صليلجلا
همساالهتينكسواملوثربو)كانهحرشلاىلإعجراف(٣
.»ياملتنب«يناربعلاهظفلوسواملوثنباهانعمو

لعفامكحيسملاىلإهريغداشرإيفةبغرلاسبليفرهظأ
.سواردنأ

ميهاربإلهللادعوىلإةصاخراشأىَسوُمُهْنَعَبَتَك
سوقطلازومرلو)٥٩:١٠نيوكت(بوقعيلو)١٧:٧نيوكت(
:١٨عارتشالاةينثتيفبُتكاماميسالوةيوسوملاحئابذلاو
١٥.

.ةريثكنكامأيفُءاَيِبْنَألٱَو
بسحملكتةَِرصاَّـنلٱَنِميِذَّـلٱَفُسوُيَنْبٱَعوُسَِي

الإذئنيحفرعدقنكيملوماعلامهمالكوسانلامعز
سبليفهلاقيذلاريشبلالاقفحيسملاةهجنمقحلاضعب
.هيفهلوقيوهرمأنمهفرعينأبجيناكيذلاال

ٌْءَيشَنوُكَيْنَأُنِكْمُيِةَِرصاَّـنلٱَنِمَأ:ُليِئاَنَثَنُهَلَلاَقَف«٤٦
.»ْرُظْنٱَوَلاَعَت:ُسُّبُليِفُهَلَلاَق؟ٌحِلاَص
٥٢و٤٢و٧:٤١ص

ىنعمٌحِلاَصٌءَْيشَنوُكَيْنَأُنِكْمُيِةَِرصاَّـنلٱَنِمَأ
.روهشموليلجرمأانهحلاصلا

اهنيعليلجلاتناكوليلجلايفةريقحةيرقةرصانلاتناك
نمةرصانللسيلونيطسلفضرأرئاسنمًارابتعالقأ
ماهفتساو)٢:٢٣ىّتم(حرشلارظناميدقلادهعلايفركذ
نملاقهنأكفرابختسالاالكشلاوبجعتلاهبداريليئانثن
يبنلاحيسملادلومةريغصلاةيرقلاهذهنوكتنأبجعلا
المحلتيبهدلومنوكبحرصتةءوبنلاوميظعلاكلملاو
َّـلَعَلَأ«انهليئانثنلوقلثمكلذدعبنورخآلاقو.ةرصانلا
ملٱ
جلٱَنِمَحيِسَْ

ْ
لٱِلُقَيَْملَأ؟ِيتْأَيِليَِل

ْ
،َدُواَدِلْسَنْنِمُهَّـنِإُباَتِك

لٱٍْمَحلِتْيَبْنِمَو
ْ
ملٱِيتْأَياَهيِفُدُواَدَناَكيِتَّـلٱِةَيْرَق

»؟ُحيِسَْ
.)٤٢و٧:٤١ص(
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كوكشةلازإلقيرطنسحأسبليفكلسْرُظْنٱَوَلاَعَت
هينيعبعوسيىريلهاعدلبىوعدلايفهلداجيملفليئانثن
تقدصوترظنوتيتأانأهللاقهنأكفقحلانعصحفيو
.تلعفامكلعفاوتنألاعتف

اَذَوُه:ُهْنَعَلاَقَف،ِهْيَلِإًالِبْقُمَليِئاَنَثَنُعوُسَيىَأَرَو«٤٧
.»ِهيِفَّـشِغَالًاّقَحٌِّيليِئاَْرسِإ
:٩و٢٩و٢:٢٨ةيمورو٨:٣٩صو٧٣:١و٣٢:٢رومزم
٦

امكًاضياهسفنوههجورظنيأَليِئاَنَثَنُعوُسَيىَأَرَو
ةيرماسلاةأرملابقلعتياملكفرعامكو٤٢عسرطبىأر
سانلالكىلإهمالكحيسملاهجوو.)١٨و٤:١٧انحوي(
.هلوحنيفقاولا

هللايدنجلصألايفيليئارسإىنعمًاّقَحٌِّيليِئاَْرسِإ
هنأحيسملاىنعفمسالااذهلةقفاومتناكليئانثنتافصو
البناكليئانثننأكلذبحيسملادصقيملو.ٌّيقتوقداص
.)٢:٢سرطب١(دحاوالإكلذكسيلهنألةيطخ

.»ًاقحيليئارسإ«هلوقلريسفتاذهِهيِفَّـشِغَال

:ُعوُسَيَباَجَأ؟يِنُفِرْعَتَنْيَأْنِم:ُليِئاَنَثَنُهَلَلاَق«٤٨
َحتَتْنَأَوُسُّبُليِفَكاَعَدْنَأَلْبَق

ْ
.»َكُتْيَأَر،ِةَنيِّـتلٱَت

رعشوهيفحيسملالوقليئانثنعمسيِنُفِرْعَتَنْيَأْنِم
هفرعيملوهوحيسملاملعنمةريحوًابجعاذهلاقفقحهنأب
ةوقفرعيملهنألىلإكلذاموةقيقدلاكلتيفالإههجاويملو
حيسملاهلكلذنابأفبولقلاةفرعملةعيبطلاةقئافلاحيسملا
.هباوجب

َحتَتْنَأَو
ْ

لحمنأةنيرقلايضتقتَكُتْيَأَر،ِةَنيِّـتلٱَت
ةثداحليئانثنلثدحهنأاهنممزليوكانهنمنكيملةنيتلا
ركذلابحيسملااهصخىتحةرجشلاكلتتحتنأشتاذ
ةراشإفًارذنرذنيوأمثإبفرتعيوأكلانهيلصيناكهلعلو
نأًاماتًاعانقإليئانثنتعنقأةثداحلاكلتىلإحيسملا
ةأرملاتعنتقااذهلثمبوةداعلاةقراخةفرعمحيسملل
.٢٩و٤:١٩صحيسملاوهاهبطاخيناكيذلانأةيرماسلا

ةيدسجلانيعلابهرظنهنأ»كتيأر«هلوقبحيسملانعيملو
ىلعاموءامسلايفاملكاهبىرييتلانيعلاكلتبلب
.ضرألا

لَعُماَي:ُليِئاَنَثَنَلاَقَف«٤٩
ِّـ

ُكِلَمَتْنَأ!ِهللاٱُنْبٱَتْنَأ،ُم
»!َليِئاَْرسِإ

١٨:٣٧صو٤٢و٢٧:١١و٢١:٥ىّتم،١٤:٣٣ىّتم
١٩:٣و

ليئانثننكلوفسوينباهنأسبليفلاقِهللاٱُنْبٱَتْنَأ
هامسوًاهلإالإنوكيالعوسيهفرعامفرعييذلانأققحت
اهبداقنايتلاةزجعملايهةعيبطلاةقئافلاهتفرعمفهللانبا
.ةيهلإلاهاوعدةحصبميلستلاىلإ

نبابدوهيلادنعرظتنملاحيسملافرُع!َليِئاَْرسِإُكِلَم
هتبسنرابتعابليئارسإكلمبوبآلاىلإهتبسنرابتعابهللا
وهعوسينأبّرقأدقليئانثننوكيفراتخملاهللابعشىلإ
كلمكتفرعانأوًايليئارسإينتفرعتنألاقهنأكف.حيسملا
.يلًاكلمكتذختاوليئارسإ

ىلعليلدلاوًاديطوًاناميإلاحلايفنمآليئاينثننأىرن
لديبقلنودبهبطاخعوسيهتدهاشملوأيفهنأكلذ
نباوًاملعمهامسليلقدعبهنكلو)٣٨ع(مارتحالاىلع
.ليئارسإكلموهللا

لُقِّـينَألَتْنَمآْلَه:ُعوُسَيَباَجَأ«٥٠
ْ

َكُتْيَأَرِّـينِإَكَلُت
َحت
ْ

»!اَذٰهْنِمَمَظْعَأىَرَتَفْوَس؟ِةَنيِّـتلٱَت

ناهربىوسىلعفقيملوهبنمآهنألعوسيهحدم
.ةيهلإلاهتوقىلعدحاو

نمهرهظأامءازجاذهاَذٰهْنِمَمَظْعَأىَرَتَفْوَس
تاقوألايلاوتىلعةريثكتازجعمىريهنأوهوناميإلا
نماذهو.هللانباحيسملاوهعوسينأبهتقثديزتيكل
عوسيمهبختنانممكلذدعبناكليئانثننأىلعةلدألا
.مسالااذهبمهنيبركذيملهنأعمًالسُر

حلٱ:ُهَلَلاَقَو«٥١
ْ

حلٱَّـَق
ْ

َنْوَرَتَنآلٱَنِم:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ِنْبٱَىلَعَنوُلِزْنَيَوَنوُدَعْصَيِهللاٱَةَكِئَالَمَو،ًةَحوُتْفَمَءاَمَّـسلٱ
.»ِناَسْنِإلٱ
:٢٨نيوكت،٣:١٠يخالمو١:١لايقزحو٦٤:١ءايعشإ

٢٢:٤٣و١٣و٢:٩اقولو٤:١١ىّتمو٧:١٣لاينادو١٢
١:١٠لامعأو٢٤:٤و

امةيمهأىلإءاميإلاوديكوتللراركتلااذهَّـقَْحلٱَّـقَْحلٱ
يفهركذوانحويىوسنييليجنإلانمدحأِهوريملوهدعب
.ةرمنيرشعوًاسمخهليجنإ

ليئانثنلباطخلالوأناكَنْوَرَتَنآلٱَنِم:ْمُكَلُلوُقَأ
.هبهدعوامبذيمالتلاةيقبلمشمثهدحو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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هئيجمىلإانهراشأحيسملالعلًةَحوُتْفَمَءاَمَّـسلٱ
ىلعناهربمظعأنوكيسيذلاريخألامويلايفدجملاب
حجرألاو)٧:٥٦لامعأو٢٦:٥٤ىّتم(يفركذامكهتوهال
نيوكت(ملحلايفبوقعيهآرامىلعينُبزاجمانههمالكنأ

مئادلاصتاحيسملاةطساوبريصيهنأهانعمو)١٧-٢٨:١٠
ناسنإلالصحيلناسنإلاوهللانيبيأضرألاوءامسلانيب
اذهبءامسلاحاتفنادروو.داشرإلاوةنوعملاوةمعنلاىلع
يخالمو١:١لايقزحو٦و٦٤:١و٦:١ءايعشإ(يفىنعملا
حيسملاةيدومعمدنعكلذكءامسلاحاتفناناكو)٣:١٠
لوزنناكامكف)١:٩لامعأ(هدوعصدنعو)٢:١٦ىّتم(
ملحلايفبوقعيهآريذلاملسلاىلعمهدوعصوةكئالملا
كلذكماودلاىلعةيهلإلاةيانعلاوةيوامسلاةيامحلابهلًادعو
لاصتالابملسلاكلذةلزنمبوهيذلاحيسملابذيمالتلادعُو
نمدعصتهتطساوبهنأو)١:٢٠يسولوك(ناسنإلاوهللانيب
تاولصلاوتاحيبستلاوتاعرضتلاءامسلاىلإضرألا
هللانأوةيحورلابهاوملاوتاكربلاضرألاىلإاهنملزنتو
ظفحلاوةيانعلاوةبحملالئاسربسانلاىلإهتكئالملسري
:٨ايؤرو١:١٤نييناربعو٢٧:٢٣و١٢:٧لامعأ(ةيزعتلاو
.)٤و٣

امىلعةينبميهوحيسملاةينكاذهِناَسْنِإلٱِنْبٱَىلَع
وحنرئاشبلايفحيسملاهبىنكتف)٧:١٣لايناد(يفليق
نمالإديدجلادهعلاةبتكنمدحأهلمعتسيملوةرمنينامث
هلمعتساسونافتسانأىوسهتاملكنملقُنامموأهظفل
ىنعو.ايؤرلارفسيفنيترمانحويوهباطخرثأيفةرم
)ماتهلإهنأامك(ماتناسنإهنأوًادسجتمةملكلاهبحيسملا
سأرقحسييذلاةأرملالسنويناثلامدآورشبلابئانو
:٨ىّتم(حرشلايفكلذريسفترظنا)٣:١٥نيوكت(ةيحلا

.)٥:٢٤اقولو٢٠و١٨
)١(:حيسمللًامسارشعةعستحاحصألااذهيفدرو

رونلا)٥(.رونلا)٤(.ةايحلا)٣(.هللا)٢(.ةملكلا
)٨(.ًاقحوةمعنةءولمملا)٧(.بآلاديحو)٦(.يقيقحلا
)١٢(.هللالمح)١١(.بر)١٠(.دسج)٩(.حيسملاعوسي
.ملعموأيبر)١٥(.هللانبا)١٤(.ناسنإ)١٣(.عوسي
كلم)١٨(.فسوينبايرصانلاعوسي)١٧(.حيسملا)١٦(
.ناسنإلانبا)١٩(.ليئارسإ

يناثلاحاحصألا

١١ىلإ١عاناقيفحيسملاةزجعم

يفَو«١ لٱِ
ْ
يفٌسْرُعَناَكِثِلاَّـثلٱِمْوَي جلٱاَناَقِ

ْ
ْتَناَكَو،ِليَِل

.»َكاَنُهَعوُسَيُّمُأ
٤:٤٦صو١٩:٢٨عوشي

)٥١-١:٤٣ص(سبليفةوعددعبيأِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱ
ةنجللامامأهتداهشانحويةيدأتنمسداسلامويلاوهو
.)١:١٩ص(يدوهيلا

يتلااناقنعاهلًازييمتليلجلاىلإاهفاضأِليِلَْجلٱاَناَق
اناقو.بونجلاىلإةليمبروصيقرشيهيتلاريشأمهسيف
ىلعوةرصانلانميقرشلالامشلايفةيرقتناكليلجلا
.مويلااذهىلإةيقاباهمساواهراثآواهنمنيتعاسوحندمأ
ةثالثوأنيمويةفاسمىلعاناقوةنكرفكاهبسحنمأطخأو
.هيفدمعيوزركينادمعملاانحويناكيذلاناكملانم
.)٢١:٢ص(ةيرقلاهذهنمليئانثنناكو

ملهنأامكهليجنإيفاهمساانحويركذيملَعوُسَيُّمُأ
اهمساركذيملهلعلو.بوقعيهيخأمساالوهمساركذي
ص(هتيبلهأيفتلخددقتناكهنألوأًافورعمهنوكل

دقناكهنأانهفسويمساركذمدعنمانلو.)١٩:٢٦
ةنس١٨وحنذنمالإًايحهئاقبىلإةراشإنمرنملوتام
يفةنكاسلزتملذئنيحميرمتناكو.)٣:٤١اقول(اذهلبق
نيبواهنيبةبارقتناكهنألمتحيو)٦:٣سقرم(ةرصانلا
رومأضعبيفاهمامتهاترهظأاهنألاناقيفسرعلالهأ
كلذرومأنمبيرغهيلععلطيملامىلعتعلطأوسرعلا
.تيبلا

لٱَىلِإُهُذيِمَالَتَوُعوُسَيًاضْيَأَيِعُدَو«٢
ْ

.»ِسْرُع
١٩و١١:١٨ىّتم

ةتسذئتقواوناكذيمالتلاءالؤهنأحجرألاُهُذيِمَالَتَو
هذهبتاكانحويوليئانثنوسبليفوسرطبوسواردنأمهو
دعباوعدفرشعينثالارئاسامأ.بوقعيهوخأوةراشبلا
ناميإيّوقيوهدجميرُيلةوعدلاحيسملاباجأوكلذ
كلذهروضحبو.سرعلالهألةقادصلارهظُيوهذيمالت
اهيفسيليتلاتارسملاانلحابأهيفةزجعملاهنايتإوصرعلا
لهأىلعبجيف.يلئاعلاماظنلاربتعاوجاوزلامّركوةيطخ
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دحأعوسينوكينأبقيلتلاوحأيفهولعجينأسرعلك
.هبنيلفتحملا

خلٱِتَغَرَفاَّـَملَو«٣
ْ

َهلَسْيَل:ُهَلَعوُسَيُّمُأْتَلاَقُرَْم
ُ

ْم
.»ٌرَْمخ

نممرثكأاوناكفويضلانألمتحيُرْمَْخلٱِتَغَرَفاَّـَملَو
ىتحةرظتنملاةدملانمرثكأاوماقأمهنأوأمهروضحاوعقوت
وحنًانايحأسرعلامايأتناكو.سرعللةدعملارمخلاتذفن
اونوكيملسرعلالهأنأرهاظلاو.)١٤:١٥ةاضق(عوبسأ
.ءاينغألانم

حّولينأيهوبلطةعارباذهخلاَعوُسَيُّمُأْتَلاَق
يتخألوقكبلطلابحرصُينأنودهسفنيفامعلئاسلا
نوكيكلذىلعو.)١١:٣انحوي(»ضيرمهبحتيذلا«رزاعل
نأىلعليلدعوسيمأهتتأامو.ربخلاةروصبًابلطمالكلا
مالُينأنمةفئاختناكاهنأوسرعلاكلذماهميفًادياهل
.نيوعدمللتابجاولابمايقلاصقنبنوردكتيوسرعلالهأ

تامالعلكاهبلقيفتظفحميرمنأيفبيرالو
:٢اقول(ذئتقوهنأشيفديعاوملاوهبلبحلاذنماهنباةمظع
.اهتاقوأيفاهرهظينأعيطتسيةوقهلنأتدقتعاو)٥١و١٩
هذيمالتعمجوهتيدومعمذنمتقولانأتجتنتسااهلعلو
.ةوقلاكلتراهظإلبسانملاتقولاوههتمدخيفهعورشو
ةداهشوةيدومعملاثداوحباهوربخأهذيمالتنألمتحيو
تعقوتف)٥١و١:٥٠ص(ليئانثنلهدعووهلنادمعملاانحوي
.تازجعملانمًائيشكلذرثأىلعلعفينأنمدبالهنأ
ةزجعمعنصايليإنأفيكتأرقدقتناكاهنأيفبيرالو
)١٧:١٤كولم١(قيضلاتقويفتيزلاوقيقدلاريثكت
.هلثملعفينأىلعرداقاهنبانأتدقتعاو

َهلَلاَق«٤
َ
يِتَعاَسِتْأَتَْمل!ُةَأَرْمٱاَيِكَلَوِيلاَم:ُعوُسَيا

.»ُدْعَب
٧:٦ص١٩:٢٦ص١٩:٢٢و١٦:١٠ليئومص٢

خيبوتلانمباوجلااذهولخيال!ُةَأَرْمٱاَيِكَلَوِيلاَم
ىلعةراسجلاواهينعيالاملضرعتلانمترهظأامىلعاهل
الإهلمعيالامملمعءارجإبهرمأتنأًاقحاهلنأءاعدا
هتوعدبخيبوتلانمءيشالنكلو.يوامسلاهيبأةدارإب
اهلبحلاراهظإدارأنيحكلذكاهاعدهنأل»ةأرما«اهايإ
»كلويلام«هلوقنكل.)١٩:٢٦انحوي(اهيلعهبلقةقرو
هديؤيوهينعياملناسنإلاضرعتينأىضرلامدعنعفشي
١٩:٢٢و١٦:١٠ليئومص٢و١١:١٢ةاضق(يفءاجام

:٨ىّتمو٣٥:٢١مايأ٢و٣:١٣كولم٢و١٧:١٨كولم١و
نأكف)٨:٢٨و٤:٣٤اقولو٥:٧و١:٢٤سقرمو٢٩
نأبجيامّيلعيريشتنأكلسيلهمأللاقحيسملا
.يوامسلايبأنيبوينيباذهفهلمعأ

اهنباعمةعافشلاةوقعوسيمأىلإنوبسنينيذلاىلعف
هنأدعبكلذءاجرلحيسملاكرتبابيأاورينأءامسلايف
ضرألاىلعهلمعلضرعتىندأضرعتتنأاهلحمسيمل
يتلاءامسلايفهتعافشلضرعتتنأنآلااهلحمسيفيكف
.هبالإمتتملوهتومباهلدعتسا

ةينالعيدجمرهظأنأنئيمليأُدْعَبيِتَعاَسِتْأَتَْمل
:٧ص(يفىنعملااذهبةرابعلاهذهتدروو.ةزجعملالعفب

ىنعمبرخُأنكامأيفتدروو.)٢٧و١٢:٢٣و٨:٢٠و٣٠
لكيفيهو)١٧:١و١٣:١ص(بآلاىلإهعوجروهتوم
مدقتينأنكمياللزألاذنمبآلاهللاهنّيعتقوعضاوملا
ملرمخلانأانهىنعملالعلو.كلذكرخأتينأالوةقيقد
يفسانلاكشنآلاةزجعملاتعنصنإفدافنلالكدفنت

اذهيفو.ءاملابرمخلانميقبامجزمهنأمهمهوتلاهتحص
.دعبيتأتسةعاسلاكلتنأىلإةراشإباوجلا

تأيملهنأانهحيسملاىنعمنأىلإضعبلابهذو
قيليالذإحيسملاوههنأدوهيلاةمألنلعيلبسانملاتقولا
هئابرقأوهئاقدصأنيبواناقكةريقحةيرقيفنالعإلاكلذ
ةيدوهيلاةدعاقيفهروضحنيحالإةعاسلاكلتنكتملف
ِيتْأَيَو«ةلئاقلاةءوبنلاقفوىلعهنيعاهلكيهيفوميلشروأ
طَتيِذَّـلٱُدِّـيَّـسلٱِهِلَكْيَهَىلِإًةَتْغَب

ْ
ىلعف)٣:١يخالم(»ُهَنوُبُل

هنأةمأللهسفننالعإاناقيفحيسملاةزجعمنوكتالكلذ
.هذيمالتناميإديطوتلهدجمةعشأضعبراهظإلبحيسملا

لِلُهُّمُأْتَلاَق«٥
ْ
.»ُهوُلَعْفٱَفْمُكَلَلاَقاَمْهَم:ِماَّـدُخ

تعقوتاهنأىلعاذهاهمالكلديِماَّـدُخْلِلُهُّمُأْتَلاَق
بسانملاتقولايفةزجعملاعنصيهنأحيسملاباوجنم
مادخللاهرمأوهرمأةعاطلدادعتسالابمادخلاترمأكلذلو
.سرعلالهأءابرقأنماهنأبلوقلاديؤي

،َكاَنُهًةَعوُضْوَمٍةَراَجِحْنِمٍناَرْجَأُةَّـتِسْتَناَكَو«٦
طَتَبَسَح

ْ
لٱِريِه

ْ
طِمٍدِحاَوُّلُكُعَسَي،ِدوُهَي

ْ
.»ًةَثَالَثْوَأِنْيَر

٤و٧:٣سقرم

كلتنأرهاظلاَكاَنُهًةَعوُضْوَمٍناَرْجَأُةَّـتِسْتَناَكَو
ثيحزيلهدلايفوأرادلالخدميفةعوضومتناكنارجألا
.٩عمهسلاجميفنووعدملاالوسيرعلااهاريال
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خويشلاديلاقتىضتقمىلعِدوُهَيْلٱِريِهْطَتَبَسَح
١٥:٢ىّتم(لكألالبقمهيديألسغيفنييسيرفلاةداعو
ةرابعلاهذهانحويبتكو.)١١:٣٨اقولو٤-٧:١سقرمو
.حجرملاوهامكسسفأيفًانكاسذئنيحناكهنألةيريسفتلا

نمرثكأعسييأًةَثَالَثْوَأِنْيَرْطِمٍدِحاَوُّلُكُعَسَي
ًالطرنيرشعوحندحاولكلدعموةثالثنملقأونيرطم
.ًالطرنيرشعوةئموحنلكلاعوسومغلبف

نماهيفنكيملءامللةنيعمنارجألاكلتنأامبو
كلذباوراصءاماهوألمنيذلاو.رمخللرثأوأيدرد
نمحيسملاهعنصامرادقمناكو.ةزجعملاةحصبًادوهش
هانغضيفنمءاخسبحيسملااياطعلكفًاريبكرمخلا
نأنظننأانلسيلو.)٧و٥:٦اقولو١٣-٦٥:٩رومزم(
ميدقتكلذبدصقحيسملالعلو.كلذلكاوبرشنيئكتملا
.مهلةدعاسموًاماركإسرعلالهألةيده

َهلَلاَق٧«٧،٨
ُ

ألْمٱ:ُعوُسَيْم
ُ
ألَمَف.ًءاَمَناَرْجَألٱاو

ُ
اَهو

َهلَلاَقَّـمُث٨.ُقْوَفَىلِإ
ُ

ِسيِئَرَىلِإاوُمِّـدَقَوَنآلٱاوُقَتْسٱ:ُم
ملٱ
.»اوُمَّـدَقَف.ِإَكَّـتُْ

لامعتسابةصقانوأةغرافتناكنارجألانأرهاظلا
.نيوعدملا

لمعلايفمهترسمومدخلاةبغراذهرهظيُقْوَفَىلِإ
نارجألايفرمخعضوبةليحللعضومنمقبيملهنأنايبو
.كلذدعب

نيبًارمخلاحتساءاملانأىلعلدياذهَنآلٱاوُقَتْسٱ
ليوحتلاناكفءاقتسالابحيسملارمأونارجألاءلمتقو
.رخآءيشطسوتالبهتدارإدرجمب

وأءابرقألادحألبسيرعلاسيلوهوِإَكَّـتُْملٱِسيِئَر
امميدقتبرمآلاوفويضلابءانتعاللّنيعملانيوعدملا

قوذيوأهتفيظونموبارشلاوماعطلانمهيلإنوجاتحي
سيرعللإكتملاسيئرةبطاخمةيفيكو.مهلهميدقتلبقكلذ
.ماقملايفسيرعلالاثمأنملبمداخبسيلهنأىلعلدت

ملٱُسيِئَرَقاَذاَّـمَلَف«٩
ملٱِإَكَّـتُْ

ملٱَءاَْ
ْنُكَيَْملَو،ًارَْمخَلِّـوَحَتُْ

خلٱَّـنِكٰلَيِهَنْيَأْنِمُمَلْعَي
ْ

ملٱاُوَقَتْسٱِدَقاوُناَكَنيِذَّـلٱَماَّـُد
َءاَْ

ملٱُسيِئَراَعَداوُمِلَع
لٱِإَكَّـتُْ

ْ
.»سيِرَع

٤:٤٦ص

.يهلإلعفبًارَْمخَلِّـوَحَتُْملٱَءاَْملٱ
نارجأنماهنأملعيمليأَيِهَنْيَأْنِمُمَلْعَيْنُكَيَْملَو

اوألماملمادخلالعفدهاشيملهنأىلعليلداذهوءاملا
.ًارمخاهنماوقتساوءامنارجألا

أكتمنمهيلإهاعديأَسيِرَعْلٱِإَكَّـتُْملٱُسيِئَراَعَد
.سرعلا

خلٱُعَضَياَمَّـنِإٍناَسْنِإُّلُك:ُهَلَلاَقَو«١٠
ْ

جلٱَرَْم
ْ

،ًالَّـوَأَةَدِّـَي
خلٱَتْيَقْبَأْدَقَفَتْنَأاَّـمَأ.َنوُّدلٱٍذِئَنيِحَفاوُرِكَسىَتَمَو

ْ
َرَْم

جلٱ
ْ

.»َنآلٱَىلِإَةَدِّـَي

ىلعملكتاوُرِكَسىَتَمَو،ًالَّـوَأَةَدِّـيَْجلٱَرْمَْخلٱُعَضَي
يفهلثمثدحهنأكلذنممزليالفمئالولايفسانلاةداع
اوجرخهيلإنيوعدملانأىلعليلدنمسيلذإسرعلااذه
نمذوخأمهركذيذلانوناقلاو.مهبرشبلادتعالاةرئادنع
ةديجلاةرمخلانيبزييمتلانعزجعيقوذلانأسانلارابتخا
ناكو.هلوأيفاملًافالخبرشلارارمتسادعبنودلاو
.تابجاولابلخيالئلهوحصىلعظفاحيسيئرلا

نمرهظيخلاَةَدِّـيَْجلٱَرْمَْخلٱَتْيَقْبَأْدَقَفَتْنَأاَّـمَأ
هعنصلبةيداعًارمخءاملاعنصينأفتكيملحيسملانأاذه
.هبقيلتحيسملابهاوملككلذك.رمخلالضفأنم
يفاهعيمجنمريخاهنأرهظتسانلااياطعبهاياطعةلباقمبو
ملحيسملانأانهةظحالملاقحتسياممو.ةدوجلاوةرفولا
اهتحصهلنيبتتملةلاحتساقيدصتإكتملاسيئرفلكي
وهو.ةزجعملاةقيقحتنيبسيئرلاةداهشو.هقوذةداهشب
رمخهلمدُقامنإمادخلانيبوهنيبةرماؤمقبسنودبدهش
.رمخلافونصلضفأنم

يفُعوُسَياَهَلَعَفِتاَيآلٱُةَياَدِبِهِذٰه«١١ جلٱاَناَقِ
ْ

َرَهْظَأَو،ِليَِل
.»هُذيِمَالَتِهِبَنَمآَفُهَدَْجم

١:١٤ص

لاعفأيمسينأانحوينسحتساِتاَيآلٱُةَياَدِبِهِذٰه
ةحصىلعًاناهربنوكتلاهتياغىلإرظنلابتايآةيهلإلاحيسملا
.هتوهالقدصلةمالعوهتيلسرم

نيدهاشملايفاهريثأتىلإةراشإبئاجعًانايحأتيمُسو
ةوققوفاهنأىلإةراشإتاوقوتازجعمًانايحأتيمسو
ةروكذملاعبسىوسحيسملاتايآنمانحويركذيملو.رشبلا
.فولألاهعابشإةثلاثلاو.مومحملاءافشةيناثلاو.اهلوأانه
ةسداسلاو.دعقملاءافشةسماخلاو.ءاملاىلعهيشمةعبارلاو
ةءادب«هلوقو.رزاعلةماقإةعباسلاو.ىمعألاينيعحتف
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تازجعمهتوبصيفعنصهنأمهضعبمعزيفنت»تايآلا
قيلتالةوبصلايفهيلإتبسُنيتلاتازجعملانأنعًالضف
جاتحيهنألقلخبسيلهنأعمةيآءاملاهليوحتيمُسو.هنأشب
يتلارشعلاتايآلاةءادبتناكو.ًالاحهئاشنإلةيهلإةوقىلإ
مدىلإءاملاليوحترصميفىسومديىلعهللااهارجأ
رمخىلإءاملاليوحتتناكفحيسملاتايآةءادبامأوماقتنالل
.ةكربلل

يفُعوُسَياَهَلَعَف ءايعشإةءوبنقفوىلعِليِلَْجلٱاَناَقِ
هلوقيهوةنسةئموحنبكلذلبقدالبلاكلتبقلعتيامب
يفُكِلاَّـسلٱُبْعَّـشلَا.ِمَمُألٱَليِلَج« لُّظلٱِ

ْ
ًاروُنََرصْبَأِةَم

جلٱ.ًاميِظَع
ْ
يفَنوُسِلَا ملٱِلَالِظِضْرَأِ

»ٌروُنْمِهْيَلَعَقَْرشَأِتْوَْ
.)١٦-٤:١٤ىّتمو٢و٩:١ءايعشإ(

١:١٤صيفةروكذملاةملكلادجميأُهَدَْجمَرَهْظَأ
تايآوهللادجمترهظأءايبنألارئاسوايليإوىسومتايآف
دجملاو.ىلوألاهتياغناكاذهو.هسفندجمترهظأحيسملا
ةدمسانلانيعأنعًابوجحمناكاناقيفهرهظأيذلا
ةئيهلايفمهلرهظيمهنيبنكاسوهوهيلعتّضقتةنسنيثالث
هنأيفنيالهدجمراهظإلةزجعملاهذههلعفو.سانلارئاسك
مهنععفديوسرعلاتيبلهونحوهفطلرهظيلًاضيأاهلعف
.تابجاولايفريصقتلانملجخلا

تتّبثفنيقيبحيسملاهنأاوقدصيأُهُذيِمَالَتِهِبَنَمآَف
رئاسيفةزجعملاريثأتريشبلاركذيملو.قباسلامهناميإ
.اهوسنمثاهباوثدحتواهنماوبجعتمهنأحجرألافنيرضاحلا
ملاعلاىلإهئيجمبهلعفلكىلإزمرذئتقوحيسملاهلعفامو
عفرهنألهتكربوهروضحبملاعلايفءيشلكنأشعفرهنإف
ىلإةيرجحلاسانلابولقلّوحواهيفهكارتشابناسنإلاةعيبط
لوحوةيحلكايهمدآطوقسبرخلعجوةيمحلبولق
ةايحلابابىلإتوملاوراربألاىلإةأطخلاوتارسمىلإاننازحأ
.حورلاةدجبسومانلاقتعلدبوهايمىرجمرافقلالعجو

ميلشروأىلإهدوعصونوحانرفكىلإعوسيرادحنا
١٧ىلإ١٢علكيهلانمةعابلاهجارخإو

ُهُتَوْخِإَوُهُّمُأَوَوُه،َموُحاَنَرْفَكَىلِإَرَدَحْنٱاَذٰهَدْعَبَو«١٢
.»ًَةريِثَكْتَسْيَلًاماَّـيَأَكاَنُهاوُماَقَأَو،ُهُذيِمَالَتَو
١٢:٤٦ىّتم

ئطاشىلعموحانرفكتناكَموُحاَنَرْفَكَىلِإَرَدَحْنٱ
مالكلاقبسدقو.اناقنمأطوأتناككلذلفليلجلارحب
اناقنمهرادحناو.)٤:١٣ىّتم(حرشلايفموحانرفكىلع
يقبوقيرطلايفةرصانلاىلإلامهنأعنميالموحانرفكىلإ
هترايزةلعانهمالكلانمنيبتيملو.ًامايأهمأعماهيف

تازجعمعنصهنأحجرألاو.ةريصقلاةرايزلاهذهموحانرفك
يفمهنعلقُناميفةرصانلالهأاهيلإراشأيتلايهوكانه
.)٤:٢٣اقول(اقولةراشب

يفةبغرلاهعممهباهذةلعنأحجرملاُهُتَوْخِإَوُهُّمُأَو
هتوخإلعلو.اهعنصينأاوعقوتيتلاتايآلامهتدهاشم
نعاونثناكلذىبأاملفًايضرأًاكلمهنوكنلعيهنأاورظتنا
ُهَتَوْخِإَّـنَأل«كلذدعبحرصريشبلانألحيسملاهنأقيدصت
انههذيمالتركذو)٧:٥انحوي(»ِهِبَنوُنِمْؤُياوُنوُكَيَْملًاضْيَأ
.هباونمآدقاونوكيملمهنأىلعةلدألانمهتوخإنعًالصفنم
.تامدقناكهنأىلعلدامفسويركذنودهمأركذو

كلذبناكفخلاًاماَّـيَأَكاَنُهاوُماَقَأَوُهُذيِمَالَتَو
حيسملامهاعدنألبقمهتويباوروزينألةصرفذيمالتلل
.ًامئادهعمنوقبيًالسر

لٱُحْصِفَناَكَو«١٣
ْ
َىلِإُعوُسَيَدِعَصَف،ًابيِرَقِدوُهَي

.»َميِلَشُروُأ
٦:٤و٥:١صو٢٣عو١٦و١٦:١ةينثتو١٢:١٤جورخ
١١:٥٥و

ليلددوهيلاىلإانهحصفلاةفاضإِدوُهَيْلٱُحْصِفَناَكَو
يفهبتكيملهنأوطقفمهلهليجنإبتكيملانحوينأىلع
:٢٦ىّتم(حرشلايفحصفلاىلعمالكلاقبسو.ةيدوهيلا
٢(.

دايعأددعانحويىوسنيريشبلانمدحأركذيمل
اهركذيتلاوهتمدخةدمعوسيىلعتضقتيتلاحصفلا
)٥:١ص(يفيناثلاو)٢:١٢ص(يفلوألاحصفلا.ةعبرأ
يفعبارلاوليلجلايفهتقويقبو)٦:٤ص(يفثلاثلاو
ةتسدعبناكانهروكذملاحصفلانأحجرألاو.)١١:٥ص(
.هتمدخةءادبنمرهشأ

دوعصلااذهركذيملَميِلَشُروُأَىلِإُعوُسَيَدِعَصَف
ماظنلايقبو.انحويىوسذئنيحتثدحيتلاثداوحلاو
لكعوسيهمركأوضرألاىلعحيسملاةايحةدميدوهيلا
ًاعوطحصفلاىلإبهذفهضئارفنمًائيشهكرتمدعبماركإلا
ديعلايفميظعلادوهيلاعامتجاو)٢٣:١٧جورخ(يفرمألل
.حيسملاهنأمهلهاوعدنالعإلةبسانمةصرفهللعج

يفَدَجَوَو«١٤ هلٱِ
َْ

ًامَنَغَوًارَقَبَنوُعيِبَياوُناَكَنيِذَّـلٱِلَكْي
.»اسوُلُجَفِراَيَّـصلٱَو،ًاماََمحَو
١٩:٤٥اقولو١١:١٥سقرمو٢١:١٢ىّتم

يف ْهلٱِ
َ

لكيهلليتلاعبرألارودألاىدحإيأِلَكْي
يهوممألارادىمستتناكيتلارادلايهاهنأحجرألاو
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قاورناكو.لكيهلاناردجبةطيحملاةحاسملايثلثوحن
ىشمتينأعوسيداتعاثيحرادلاهذهيقرشيفناميلس
ذئتقوليكهلاىلإعوسيلوخدناكو)١٠:٢٣انحوي(ملعيو
ناكةءوبنلاكلتبجومبو٣-٣:١يخالمةءوبنلًامامتإ
.ةزجعملاعنصالريهطتلالكيهلايفحيسملالمعلوأ

هذهتناكًامَاَمحَوًامَنَغَوًارَقَبَنوُعيِبَياوُناَكَنيِذَّـلٱ
حمسيملو.ميلشروأجراخنمنيتآلادوهيللعابُتحئابذلل
.حبرلايفمهايإمهتكراشملالإةراجتلاهذهبةعابللةنهكلا
نوكينأنمعنُموقوسلثملكيهلاراجتالاكلذلعجف
.ةيحورلاتاثداحملاوتالمأتلاوةينيدلاةدابعللًابسانمًالحم

نأيدوهيلكنمبولطملاناكًاسوُلُجَفِراَيَّـصلٱَو
ىّتمحرشلارظنا(لقاشفصنةيونسلالكيهلاةيزجيدؤي

يفبيرالو.٣٠:١٣جورخيفامقفووهو)٢٦-١٧:٢٤
ةجئارلادوقنلاالإمهعمنوكيالجراخلانمنيتآلادوهيلانأ
ةيدوهيلادوقنلاباهولدبينأاوجاتحافاهنماوتأيتلادالبلايف
مهسولجىلعةجحةفرايصلاهذختايذلاوهاذهوةبولطملا
كلذنممسقومهلحبركلذيفناكهنأنمدبالوكانه
.ةنهكللحبرلا

دوقنلاليدبتاذكوزئاجةحيبذلاتاناويحعيبّنإمعن
يأةسدقمضرأيهيتلالكيهلاراديفمرحيكلذنكلو
.هللاةدابعلةفوقوم

جلٱَدَرَطَوٍلاَبِحْنِمًاطْوَسَعَنَصَف«١٥
ْ

هلٱَنِمَعيَِم
َْ

،ِلَكْي
لَا
ْ

لٱَوَمَنَغ
ْ
.»ْمُهَدِئاَوَمَبَّـلَقَوِفِراَيَّـصلٱَمِهاَرَدَّـبَكَو،َرَقَب

نكلو.منغلاورقبلاهبدرطييكلٍلاَبِحْنِمًاطْوَس
مهبولقيفتقلأيتلاهتبيهرهاوظبومالكلابمهدرطلاجرلا
مهتخبومهرئامضنأنمدبالو١٨:٦صيفامكبعرلا
.ةمواقملااوعيطتسيملىتح

كلذلعفودوقنلااهيلعناكيتلاْمُهَدِئاَوَمَبَّـلَقَو
.لمعلاةموادمنممهلًاعنم

حلٱِةَعاَبِلَلاَقَو«١٦
ْ

َجتَال.اَنُهٰهْنِمِهِذٰهاوُعَفْرٱ:ِماََم
ْ
اوُلَع

.»ٍةَراَِجتَتْيَبِيبَأَتْيَب
٢:٤٩اقول

ةعابماركإاذهبحيسملادصقيملِماَمَْحلٱِةَعاَبِلَلاَقَو
ناكامهنأللبرقبلاومنغلاةعاببلعفاملًافالخمامحلا
نارسخبالإتاناويحلاكلتدرطامكمامحلادرطينأهنكمي
اوعيطتسيملرمأباهصافقأباهباوجرخينأمهمزلأاهبابرأ
.هنايصع

لاقو.٢:٤٩اقوليفهمالكلثمانههمالكِيبَأَتْيَب
ىماحفلكيهلايفاوناكنيذلالكعماسمىلعةعابللاذه
هتبحمرهظأوسيندتلاهلكيهنمعفرهنألهللاقحنعهب
تيبلبجييذلارابتعالابعشلاملعوهدجملهتريغوبآلل
صحمملاحلصملاىتأهنأًاضيأمهلرهظأوهللاةدابعوهللا
نباهنأنالعإهلككلذيفو٣-٣:١يخالمهبأبنأيذلا
.ءايبنألاهبأبنأيذلاحيسملاهنأو.هابأهللااعدهنألهللا
نالعإلااذهو.ليئارسإلنيتفصلانيتاهرابتعابهسفنمدقو
.هاوعدلكحاضيإلفاكهلنادمعملاانحويةداهشعم

يذلالوألالكيهلاريهطتنيبزيمننأيرورضلانمو
ىّتم(نييليجنإلارئاسهركذيذلايناثلاوانهانحويهركذ
يفناكاذهنأل)١٩:٤٥اقولو١٦و١١:١٥سقرمو٢١:١٢
ًاضيأامهنيبقرفلاو.مايأةعبرأبهتوملبقكاذوهتمدخلوأ
ةفرايصلادئاومبلقولابحلانمًاطوسانهعنصحيسملانأ
ةرملايفكلذنمءيشالومالكلادرجمبمامحلاةعابدرطو
درجمىلعانهمهخبوفامهنيبةفلتخمخيبوتلاتاملكو.ةيناثلا
.فطخلاوروزلاىلعكلذيفمهخبووهللاتيبيفةراجتلا
.كلتيفمهايإهتثداحمنعفلتختهذهيفحيسملاةثداحمو
كلتىغلأتقولااذهيفمهلهضرعتنأىلعليلدالو
دهشينأهتمدختهتناامدنعهنأشبًاقئالناكو.ةراجتلا
.اهلوأيفهبقالامكنيسندملاخبويوليكهلاةسادقل

.»يِنْتَلَكَأَكِتْيَبَُةْريَغ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأُهُذيِمَالَتَرَّـكَذَتَف«١٧
٦٩:٩رومزم

ًانايبًالوأبتكوهو٦٩:٩رومزمنمسبتقمانهمالكلا
اموحيسملاىلإًازمرةريثكرومأيفناكهنإفيبنلادوادلاحل
نمعضاومعبسيفبسُنرومزملااذهيفهسفنىلعهلاق
.حيسملاىلإلئاسرلاورئاشبلا

١٥:٣ةيموريف)٣(.١٥:٢٥صيف)٢(.انه)١(
ةيموريف)٦(.١:٢٠لامعأيف)٥(.١٩:٢٨صيف)٤(
ىلعحيسملاظيغنأهانعمو.١١:١٧سقرميف)٧(.١١:٩
مساديجمتوهريهطتيفهداهتجاوهيبأتيباوناهأنيذلا
هبلقيفدقوتترانكتناكنيدتعملارشىلعهنزحوبآلا
يفبهللارهظيامكهلعفوهمالكوههجوتارامإترهظو
.هراكفأوهاوقلكتلغشةريغلاكلتفبطحلا

ناميإوهبدوهيلاءزهوهتمايقوهتومبعوسيءابنإ
٢٥ىلإ١٨عمهضعب

لٱُهَلَأَسَف«١٨
ْ
»؟اَذٰهَلَعْفَتىَّـتَحاَنيِرُتٍةَيآَةَّـيَأ:ُدوُهَي

٦:٣صو١٢:٣٨ىّتمو٢٢و١٨:٢١و٣ىلإ١٣:١ةينثت

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا

٢٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفهمالكوحيسملالمعريثأتًافنآركُذُدوُهَيْلٱُهَلَأَسَف
رئاسولكيهلاسارحيفهريثأتانهرهظوذيمالتلايفوةعابلا
يفريثأتىندأرهظيملنكلونييسيرفلاوةنهكلانمدوهيلا
حيسملاهللانباهنأهلمعةطساوبهنالعإببعشلاروهمج
َْملُهُتَّـصاَخَو،َءاَجِهِتَّـصاَخَىلِإ«يليجنإلالوقّحصفهبدوعوملا
لَبْقَت

ْ
.)١:١١ص(»ُه
.كاوعدلًاتابثإاهلعفتيتلاةزجعملااميأاَنيِرُتٍةَيآَةَّـيَأ
الإحلصمهنأءاعدالاقحعوسيلسيلنأاذهمهلاؤسيفو
.نوعرفمامأىسوملعفامكءامسلانمةيآبمهايإهنايتإب
ًايبنتنكنإفيوالالونهاكبسيلتنأهلاولاقمهنأكف
هللانباهنأهاوعدلاوهبتنيملمهنأرهظأف.كتءوبنةيآنيأف
.ةيآهولأسامكلذباوملسولو

هلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ:ُعوُسَيَباَجَأ«١٩
َْ

يفَوَلَكْي ٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
.»ُهُميِقُأ
٥:٢٩و١٤:٥٨سقرمو٢٧:٤٠و٢٦:٦١ىّتم

ْهلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ
َ

.رمألاةروصبةءوبنوربخاذهَلَكْي
هلعجيذلاوًازغلدوهيللهمالكلعجينأحيسملادصق
.نيينعمبلكيهلاذاختاكلذك

.رادلاالسدقلايأفورعملاءانبلا:لوألا
.حيسملادسج:يناثلا
هلوقىنعمف.كلذدعبالإدحألرهظيملدارملاىنعملاو
ّحصو.هميقأيدسجاولتقتنأدعبيأ»لكيهلااوضقنا«
»توهاللاءلم«لكهيفناكهنألًالكيههدسجىّمسينأ
لكيهناكو.يقيقحلاسدقملايحلاهللانكسموهف
نكلوسانلانيبهللانكسمهنألحيسملاىلإًازمرميلشروأ
كلذىلإةجاحلاتلازىتأدقهيلإزومرملاعوسينأامب
ليكهلانممظعألبطقفلكيهلاحيسملانكيملو.زمرلا
.)١٢:٦ىّتم(ًاضيأ

نيحهسفنىلإهعبصإبراشأحيسملانأىلعليلدالو
دوهيلارئاسوذيمالتلامهفلكلذلعفولو»لكيهلااذه«لاق
.٢٢و٢٠عنمرهظياومهفيملمهنوكوهدارم

يفَو فقوأفهتمايقىلإكلذبراشاُهُميِقُأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
تمقنإلاقهنأكف.هتمايققدصىلعهاوعدةحص
مكلقبيملاوقدصتملوتمقنإنكلو.الفالإوينوقدصف
ميقيهنأهلوقو.١٢:٣٩ىّتميفمالكلاكانهمالكلاو.رذع
ىلإهتماقإاهيفبسنيرخُأعضاوميفليقاميفنيالهسفن
ذخأهنأوهو١٨و١:١٧صيفنيلوقلاةقفاومنايبوبآلا
.بآلانمناطلسلاكلذ

املوميلشروألكيهضقنةلعناكحيسملادسجضقن
مدقيهيفيذلايقيقحلايحورلالكيهلاهعمماقحيسملاماق
.)٧-٢:٥سرطب١(ةلوبقملاةيحورلاةدابعلانينمؤملالك

لٱَلاَقَف«٢٠
ْ
يف:ُدوُهَي اَذٰهَيِنُبًةَنَسَنيِعَبْرَأَوٍّتِسِ

هلٱ
َْ

يفَتْنَأَفَأ،ُلَكْي »؟ُهُميِقُتٍماَّـيَأِةَثَالَثِ

ىلعءانبهبءازهتسالبنكمملانعًارابختساسيلاذه
.لاحملاىعداهنأ

يف سيلانهروكذملالكيهلاَيِنُبًةَنَسَنيِعَبْرَأَوٍّتِسِ
هانبيذلايناثلاالوناميلسهانبيذلالوألالكيهلاوه
ىتحريبكلاسدوريههحلصأوهددجيذلانكللبابرز
.)٢١:١٢ىّتمحرشلارظنا(ثلاثلالكيهلاىّمسينأحص
وحنبحيسملاداليملبقلكيهلاحلصُيريبكلاسدوريهأدتباف
يفمالكلاكلذلاقامدنعحيسملاناكوةنسةرشعتس
ةتسحلصيوهولكيهلاىلعرمدقنوكيفنيثالثلانس
هيفهحلصأاملسدوريهمدختساو.لمكيملوةنسنوعبرأو
فصنوةنسيفهنيعسدقملالمكأولعاففلأرشعةينامث
ميمرتلالظو.كلذدعبنينسةينامثيفهلوحةينبألاوةنس
.ب٦٤ةنسىلإًايراجخرؤملاسوفيسويلوقىلعديدجتلاو
.يناثلاسابيرغأسدوريهذئنيحهممتوم

يفَتْنَأَفَأ ىلعهيبنتوءازهتسااذهُهُميِقُتٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
مايأةثالثيفعنصينأريقفلايليلجلاردقيأ«هانعمولطابلا
تسيفهولمكينأنورداقلاءاينغألاكولملاعطتسيملام
ةلطابمهدنععوسيةوعدنأةجيتنلاو.»ةنسنيعبرأو
.ةكحضم

.»ِهِدَسَجِلَكْيَهْنَعُلوُقَيَناَكَفَوُهاَّـمَأَو«٢١
يسولوكو٦:١٦سوثنروك٢و٦:١٩و٣:١٦سوثنروك١
٨:٢نييناربعو٢:٩

رشععساتلاددعلايفحيسملالوقلانحويريسفتاذه
.هيلعمالكلاقبسدقو

،اَذٰهَلاَقُهَّـنَأُهُذيِمَالَتَرَّـكَذَت،ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقاَّـمَلَف«٢٢
لٱِباوُنَمآَف

ْ
لٱَوِباَتِك

ْ
.»ُعوُسَيُهَلاَقيِذَّـلٱِمَالَك

٢٤:٨اقول

دارماومهفذيمالتلانأانحويلقيملُهُذيِمَالَتَرَّـكَذَت
مالكلااوظفحمهنأىلإراشأهنكلقبساملاقنيححيسملا
يتلاةءوبنلامامتدنعهانعماومهفمثهيفاولمأتومهبولقيف

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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ًاءزجهوذختاوًاضيأدوهيلاكلذركذو.مالكلاكلذاهنمضت
ناكو)٢٦:٦١ىّتم(نيعبسلاسلجميفهيلعمهتياكشنم
.)٢٧:٤٠ىّتم(بيلصلاىلعقلعموهوهبمهئزهعوضوم

يفهعفنرهظيالينيدلاميلعتلانأثدحيامًاريثكو
نأكلذلثمو.ميظععفناذنينسدعبنوكيهنكللاحلا
مهعفنتيتلاسدقملاباتكلاتايآنمًاريثكنوظفحيراغصلا
.ةبيبشلاوغولبلايف

يفاووقتمهنأيأخلاِمَالَكْلٱَوِباَتِكْلٱِباوُنَمآَف
يفةصوصخمةيآسيلانه»باتكلاب«دارملالعلو.ناميإلا
ةصتخملاهلاوقأنمًالوقوأحيسملاةمايقبئبنتميدقلادهعلا
.هتمايقوهتومرمأيفدهعلاكلذيفركُذاملكلبكلذب
:٢٦و٥٣ءايعشإو٢٤و٧٣:٢٣و١٧:١٥و١٦رومزملاهنمو
٢٠:١٧و١٧:٢٢و٢٦:٢١ىّتميفهلوقو٦:٢عشوهو١٩
.١٩و

يفَناَكاَّـَملَو«٢٣ يفَميِلَشُروُأِ لٱِديِعِ
ْ
َنُوريِثَكَنَمآِ،حْصِف

.»َعَنَصيِتَّـلٱِتاَيآلٱاُوَأَرْذِإ،ِهِمْسٱِب

نكلهوضفربعشلارثكأوءاسؤرلانأعمَنوُريِثَكَنَمآ
قدصوهتازجعمةحصبنيقثاوحيسملاهنأاولبقمهضعب
اممحضتيامكًالماكًايحورمهناميإنكيملنكلوهمالك
.هدعب

.حيسملاوهللانباهنوكرابتعابنلعأامكيأِهِمْسٱِب
الوتايآلاكلتيهامانحويركذيملِتاَيآلٱاُوَأَرْذِإ
سوميدوقيننأىتحةروهشمةميظعتناكو.يهمك
يِتَّـلٱِتاَيآلٱِهِذٰهَلَمْعَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَل«هلوقباهبدهش
دهشو.)٣:٢ص(»ُهَعَمُهللاٱِنُكَيَْملْنِإُلَمْعَتَتْنَأ
ةيناثةيآهذه«هلوقامأو.)٤:٤٥ص(كلذكنويليلجلا

نألةيدوهيلايفةريثكتايآعنصهنأيفنيالف»عوسياهعنص
.ليلجلايفتعنُصاهنوكبتديُقةيآلاكلت

تازجعملاةدهاشمبناميإلانمناسنإللثدحيام
قوفةوقبتناكاهنأداقتعالاوبجعتلاوةريحلاىلعهلمحبو
حورلاهئشنييذلاقحلاناميإللةمدقمىوسسيلةعيبطلا
.سدقلا

َناَكُهَّـنَأل،ِهِسْفَنَىلَعْمُهْنِمَتْأَيَْملَعوُسَيَّـنِكٰل٢٤«٢٤،٢٥
جلٱُفِرْعَي

ْ
ِنَعٌدَحَأَدَهْشَيْنَأًاجاَتُْحمْنُكَيَْملُهَّـنَألَو٢٥.َعيَِم

يفَناَكاَمَمِلَعُهَّـنَأل،ِناَسْنِإلٱ .»ِناَسْنِإلٱِ
٢:٨سقرمو٩:٤ىّتمو٢٨:٩مايأ١و١٦:٧ليئومص١
٢:٢٣ايؤرو١:٢٤لامعأو١٦:٣٠و٦:٦٤صو

ملومهناميإةحصقدصيمليأِهِسْفَنَىلَعْمُهْنِمَتْأَيَْمل
مهتدهاشمبتعنتقامهلوقعّنإمعننيتباثذيمالتمهبسحي
مهبولقيفهميلاعتاولبقيملمهنكلهللايبنهنأبتايآلا
.اوددجتيو

عاطتسايتلاةيهلإلاهتفرعمبَعيِمَْجلٱُفِرْعَيَناَكُهَّـنَأل
نييسيرفلاتارمذتو.)١:٤٧ص(ليئانثنفرعينأاهب
حيسملانأانهنومضملاو.يطويرخسالااذوهيةينومهبولقب
تقوهوكرتينأنودعتسممهنأونوريغتيسمهنأفرع
.هبدوهيلاءازهتساوفوخلا

ىنعملريركتاذهٌدَحَأَدَهْشَيْنَأًاجاَتُْحمْنُكَيَْمل
نعةينغهتفرعمنأىنعملاو.ظفللارييغتبقباسلاددعلا
ملعيوهفًاضعبمهضعبفرعيلسانلااهذختييتلالئاسولا
تافصلانمبولقلاصحفو)١:١ص(هللاهنألءيشلك
.)١٧:١٠ايمرإ(هللاابةصتخملا

ثلاثلاحاحصألا

٢١ىلإ١عسوميدوقينلعوسيةرواحم

لٱَنِمٌناَسْنِإَناَك«١
ْ
ٌسيِئَر،ُسوُميِدوُقيِنُهُمْسٱَنيِّـيِسيِّـرَف

لِل
ْ
.»ِدوُهَي

مهاوقتةدايزاوعدادوهيلانمةقرفمهَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱَنِم
ديلاقتوةعيرشلااياصولكمهظفحوسانلاىوقتىلع
هتمدخلكيفحيسملامواقةقرفلاهذهرثكأوقيقدتبخويشلا
.ةمواقمدشأ

نيبًاعئاشناكهنكلينانويمسالااذهُسوُميِدوُقيِن
اذهيفهذهريغنيترمركُذو.رصعلاكلذيفدوهيلا
.)١٩:٣٠و٧:٥٠ص(ليجنإلا

ءاضعأضعبنإفنيعبسلاسلجمنمِدوُهَيْلِلٌسيِئَر
:٧ص(ةماعلانمهضعبوةنهكلانمناكسلجملاكلذ
٥٠(.

لَعُماَي:ُهَلَلاَقَوًالْيَلَعوُسَيَىلِإَءاَجاَذٰه«٢
ِّـ

َكَّـنَأُمَلْعَن،ُم
لَعُمِهللاٱَنِمَتْيَتَأْدَق

ِّـ
َلَمْعَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَلْنَأل،ًام

.»هَعَمُهللاٱِنُكَيَْملْنِإُلَمْعَتَتْنَأيِتَّـلٱِتاَيآلٱِهِذٰه
:٢لامعأو٣٣و٩:١٦ص١٩:٣٩و١٢:٤٢و٧:٥٠ص
١٠:٣٨و٢٢
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تأيملهنأهلحيسملاةلماعمنمملعنَعوُسَيَىلِإَءاَج
ةداهشبعمسهنكلصالخلابلاطالوًايئارمالوًاسوساج
تازجعمبوسلجملااهلسرأيتلاةنجللهلنادمعملاانحوي
هللانملسرُمهنأققحتوهاوعدولكيهلايفهلامعأوعوسي
.ةديدجًارومأهنمملعتينأعقوتو

نكيملفًاليلعوسيىلإيتأينأسوميدوقيندصقًالْيَل
عوسيىلإءاجهنأهعمركذُيهمساركُذاملكناكهنألًاقافتا
نمفوخلاامإكلذببسو.)١٩:٣٩و٧:٥٠ص(ًاليل
هوبتاعيوعوسيذيمالتنمهوربتعينأسلجملايفهباحصأ
.بعشلانمءايحلاامإوكلذىلع

صيفهيلعمالكلارمدقو»يبر«ةمجرتوهُمِّـلَعُماَي
ملبقللااذهنألًاميظعًاماركإكلذبهلرهظأف.١:٣٨
نكيملوسرادملايفملعتنمالإًادحأهبنوبقلياونوكي
.٧:١٥صكلذكعوسي

هلنكيملهنأنمكلذفرعًامِّـلَعُمِهللاٱَنِمَتْيَتَأ
.٢:٢٣صاهعنصيتلاتايآلانمويضرأملعمنم
يفةريثكلئاسمىلعهتباجإىلعًايبنهنوكلردقيهنأبمكحف
.هيلعترسعنيدلا

َتْنَأيِتَّـلٱِتاَيآلٱِهِذٰهَلَمْعَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَل
هللانألباوصكلذبهمكحُهَعَمُهللاٱِنُكَيَْملْنِإُلَمْعَت
تابثإلةيقيقحةزجعمعنصىلعةوقبعداخلحمسيال
ضعبنوتأياوناكةبذكلاءايبنألاّنإمعن.اهببذكلا
املثماولعفينأاوعيطتسيملمهنكلرصمةرحسكبئارغلا
نأةرابعلاهذهرخآيفامبسوميدوقيندارمو.عوسيلعف
لاينادوفسويوميهاربإعمناكامكعوسيعمناكهللا
تازجعملااهيلعتلداموحيسملاهقحتسيناكامنوداذهو
رواحهنأىلإريشي»ملعن«سوميدوقينلوقو.اهعنصيتلا
.انههلاقامبهلاوملسمهنأوسلجملايفهئاقفرنمةعامج
ميظعتلاوحدملاهمالكبدصقسوميدوقيننأنمدبالو
.لئاسملانمهدارأاملةمدقمهمالكنوكينأوعوسيل

حلٱ:ُعوُسَيَلاَقَف«٣
ْ

حلٱَّـَق
ْ

َالٌدَحَأَناَكْنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق
.»هللاٱَتوُكَلَمىَرَيْنَأُرِدْقَيَالُقْوَفْنِمُدَلوُي

٣:٥سطيتو٥:٢٦سسفأو٦:١٥ةيطالغو١:١٣ص
٣:٩انحوي١و١:٢٣سرطب١و١:١٨بوقعيو

مالكناكامعًائيشسوميدوقينهلأسيملُعوُسَيَلاَقَف
هلأسينأدصقدقناكرمأىلعةباجإهنألهلًاباوجحيسملا
هيأرنععوسيلأسينأدصقيناكسوميدوقينلعلو.هايإ
.حيسملاتوكلمنأشيف

امملكتملانقيتىلإريشياذهَكَلُلوُقَأَّـقَْحلٱَّـقَْحلٱ
.عوضوملاةيمهأوهناطلسىلإوهلوقي

.يدوهيريغوأًايدوهيٌدَحَأَناَكْنِإ
ةديدجلاةدالولاىلإكلذبراشأُقْوَفْنِمُدَلوُيَال

:١ص(»هللانم...اودلونيذلا«هلوقلثموهفةيحورلا
ةيرورضّنيبو.)٣:٩و٢:٢٩انحوي١(يفاملثمو)١٣
هنأكًارمتسمًالماكًاميظعًاريغتئطاخلاناسنإلابلقريغت
.نمؤيوبوتيامدنعكلذثدحيوةيناثدلُو

ىنعمىلعمالكلاّرمِهللاٱَتوُكَلَمىَرَيْنَأُرِدْقَيَال
ىنعمب»ىري«هلوقو.٣:٢ىّتمحرشلايفهللاتوكلم
توكلمهللاتوكلمناامبو.٥عنمرهظيامكلخدي
.ةيحورلاةدالولاىلإنيجاتحمهنولخدينيذلاناكيحور
ةيحورلاةايحلادوجوىلعفقوتتيحورلاتوكلملاةيؤرف
نمةدالولاهذهميلعتو.ةيحورلاةدالولاىلعفقوتتهذهو
اهنأبحيسملاحرصو.ةيساسألاحيسملانيدئدابممظعأ

ئطاخوأنودوأٍلاعنمءانثتساالبناسنإلكلةيرورض
دقةيرشبلاةعيبطلانأكلذةلعو.سانلانويعيفرابوأ
نمةيناثدلُونمالإصلخيالفمدآطوقسذنمتدسف
.سدقلاحورلا

يجراخهللاتوكلمنأدوهيلارئاسكسوميدوقيننظو
هنأىلعءانبهلخدينأًاقحيدوهيلكلنأو.يويندينمز
الةيعيبطلاةدالولاكلتنأهملعحيسملانكلو.ميهاربإنبا
ةدالولاوههيلإنوجاتحييذلانأوًائيشدوهيلاعفنت
.ةديدجلا

١٠:١٦ةينثت(ًاضيأميدقلادهعلايفركُذميعلتلااذهو
ّربعو.)٣٦:٢٥و١١:١٩لايقزحو٣٠:٣٣و٤:٤ايمرإو
:٦ةيطالغو٥:١٧سوثنروك٢(ةديدجلاةقيلخلابًاضيأهنع
:٢سسفأو٥:٢٤انحوي(»تاومألانمةمايقلاب«و)١٥
١(.

بسحناسنإلكبطاخينأحيسملاةداعنمناكو
ينغلاسيئرللهرمأكلذلاثم.هميلعتلوبقىلإهدادعتسا
:١٨اقول(ءارقفلاىلعهعزويوهلامعيبينأهانغىلعلكتملا

لٱِماَعَّـطلِلَالاوُلَمْعِا«هلوقبزبخلاةبلاطلاعومجللو.)٢٢
ْ
،ِدِئاَب

لٱِماَعَّـطلِلْلَب
ْ
لِليِقاَب

ْ
ةأرمللو.)٦:٢٧ص(»ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَح

ص(يحلاءاملايقتستنأبءاميقتستلتتأيتلاةيرماسلا
ميهاربإنباهنأىلعهريربتللكتملايسيرفلااذهلو.)٤:١٠
يفنييكلمالكلااذهبحيسملاهبطاخو.»قوفنمدلوي«نأب
هلققحف.حيسملاتوكلمنأشيفةينمزلاةيويندلاهراكفأ
ىلعراصتنالانكتملهتياغناو.ينمزاليحورهكلمنأ
سفنلاةاجنوةدسافلاةيرشبلاةعيبطلاىلعلبنيينامورلا
نأًاضيأهملعو.رصيققرنمدوهيلاالناطيشلاقرنم
يددجتملاسانلللبةصاخدوهيللسيلتوكلملااذه
.ةمألكنمبولقلا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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إلٱُنِكْمُيَفْيَك:ُسوُميِدوُقيِنُهَلَلاَق«٤
ْ
َدَلوُيْنَأَناَسْنِ

طَبَلُخْدَيْنَأُرِدْقَيُهَّـلَعَلَأ؟ٌخْيَشَوُهَو
ْ

»؟َدَلوُيَوًةَيِناَثِهِّـمُأَن

بلطوةريحلاوبجعتلاىلإةراشإسوميدوقينباوجيف
.لاحماهانعمرهاظىلعةيناثلاةدالولانألحاضيإلاةدايز
ًاروهشمًاملاعًايتوهالًاملعمنأقيدصتانيلعبعصيهّنإمعن
يأيدسجلاىنعملارهاظالإحيسملامالكنممهفيال
هدصقيذلايحورلاىنعملانعلقغيوةيعيبطلاةدالولا
ميدقلادهعلاميلاعتنمبلقلاديدجتميلعتنأنمحيسملا
٥١:١٠رومزم(اهملعواهسردوسوميدوقيناهفرعيتلا
بعصيهنأملعننكل.)٣٦:٢٦و١١:١٩لايقزحو٨٦:١١و
ةأرملاف.ةيحورلاقئاقحلاكردينأيعيبطلابلقلاىلع
ملذيمالتلاو»يحلاءاملاب«حيسملادارممهفتملةيرماسلا
موحانرفكدوهيو»نييسيرفلاريمخب«حيسملاهانعاماومهفي
ىلع.»ءامسلانملزانلازبخلاب«حيسملادصقاماومهفيمل
قئاقحلابعصأنممويلاىلإلزيملةديدجلاةدالولاميلعتنأ
لمحسوميدوقيننأىلعليلدالو.يرشبلابلقلاىلع
.ةيناثدلوينأبجيوههنأيأهسفنىلعحيسملامالك
يذلاميظعلايبدألاريغتلاكلذلثمنأهانعمامدصقهلعلو
امكرشلاداتعايذلاغلابلاىلعليحتسيحيسملاهيلإراشأ
.ةيعيبطةدالوةيناثدلوينأخيشلاىلعليحتسي

حلٱ:ُعوُسَيَباَجَأ«٥
ْ

حلٱَّـَق
ْ

َالٌدَحَأَناَكْنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق
ملٱَنِمُدَلوُي

.»ِهللاٱَتوُكَلَمَلُخْدَيْنَأُرِدْقَيَالِحوُّرلٱَوِءاَْ
٢:٣٨لامعأو١٦:١٦سقرم

ناطلسومالكلاةيمهألًانايبهرركَكَلُلوُقَأَّـقَْحلٱَّـقَْحلٱ
.ملكتملا

نمدلويال«هلوقلريركتاذهِحوُّرلٱَوِءاَْملٱَنِمُدَلوُيَال
ىلإانهحيسملارشيملو.ريسفتلانمءيشعم»قوف
ةدحاوةدالوامهنألحورلانمةدالووءاملاةدالونيتدالو
مهفلًاديهمتةيزمرلاتمدُقوةيقيقحىرخألاوةيزمرىلوألاف
حورلانمةدالولايهقوفنمةدالولانأىنعملاو.ةيناثلا
امًاريثكو.دسجلاءاملارهطيامكبلقلارهطييذلاسدقلا
ةئيطخلانمبلقلاريهطتىلإميدقلادهعلايفءاملابريشُأ
ايركزو٣٦:٢٥لايقزحو٥٣:١٥ءايعشإو٥١:٢رومزم(
١٣:١(.

لوقيفًاعمزومرملاوزمرلاركذيأاذهلثمدرودقو
سدقلاحورلابمكدمعيسوه«حيسملايفنادمعملاانحوي
الإاهحرشيفنحنيتلاةرابعلاىنعمبةرابعلاهذهو»رانو
ركذمدعو.ريهطتلاىلإزمرامهالكوءاملالدبرانلااهيفهنأ

وهحورلانمةدالولانوكىلإةراشإةنماثلاةيآلايفءاملا
بوجوىلإةراشإنمانهسيلهنأحجرألاو.يرهوجلارمألا
نكامأةدعيفاهبوجوىلعصنباتكلانأىلعةيدومعملا
نأبجولانهاهيلإراشمةيدومعملانأبانملسولو.اذهريغ
اذهودمتعيملنملككلهينأودمتعانملكصلخي
حيسملاهانعامةصالخو.ةحيرصلاباتكلاميلاعتفالخ
نأبجيكلذكءاملابناسنإلادسجرهطتيامكهنأوهانه
.سدقلاحورلابددجتتوهسفنرهطتت

ْنَأُرِدْقَيَال«هلوقلريسفتاذهخلاَلُخْدَيْنَأُرِدْقَيَال
تاكربيفهلةكرشالهنأهانعمو٣ع»ِهللاٱَتوُكَلَمىَرَي
.توكلملاكلذ

ملَا«٦
جلٱَنِمُدوُلْوَْ

ْ
ملٱَو،َوُهٌدَسَجِدََس

َوُهِحوُّرلٱَنِمُدوُلْوَْ
.»ٌحوُر

ةلثامملانمهققحتدقناكامبسوميدوقينحيسملارّكذ
ةيحورلاةدالولاموزلهلققحيلدولوملاودلاولانيبةيعيبطلا
وأرشبلاانه»دسجلا«ىنعمو.هلثمدلييحدلاولكنأل
.داسفلاوفعضلانماهيلعدلُويتلالاحلايفناسنإلا
ناكنمالإدلينأعيطتسيالدسافلائطاخلاناسنإلاف
.)١٤:٤بويأو٥:٣نيوكت(داسفلاوةئيطخلايفهلثم
نأنوقحتسيالنودسافرشبلانماودلونملكنذإف
لاقامكهمأنمةيناثخيشلادلُوولو.هللاتوكلماولخدي
عقوتتنألاحملانمًاذإفًايويندًائطاخدلُولسوميدوقين
حيسملالخديالو.يضرأردصميفةيحورلاةايحلادوجو
ميرمنمدلُوهنأل»وهدسجدسجلانمدولوملا«هلوقتحت
»ًادَسَجَراَص«هّنإمعن.هللاحورلعفبةعيبطلاةقراخةدالو
سوثنروك٢(ةئيطخلايفدسجلاكراشيملهنكل)١:١٤ص(
٥:٢١(.

لكردصميوامسلاحورلاخلاِحوُّرلٱَنِمُدوُلْوَْملٱَو
يذلاناسنإلاف.كلذلديحولاردصملاوهوةيحورةايح
نأعيطتسيويحوروهحورلانمةديدجةايحدمتسا
ردقيوةيحورلاتاكربلايفكرتشيوةيحورلارومألاكردي
هللاةهباشملاوةعاطلاوناميإلاوةبحملاكةيحورلالامعألاىلع
.)٢٣و٥:٢٢ةيطالغ(سودقلارهاطلا

ليلداذهوءاملانمةدالولابوجوانهحيسملاركذيملو
ءاملابريهطتلايتلاةيحورلاةدالولاوهيرهوجلارمألانأىلع
.اهيلإزمر

لُقِّـينَأْبَّـجَعَتَتَال٧«٧،٨
ْ

ْنِماوُدَلوُتْنَأيِغَبْنَي:َكَلُت
َالَكَّـنِكٰل،اََهتْوَصُعَمْسَتَو،ُءاَشَتُثْيَحُّبَُهتُحيِّـرلَا٨.ُقْوَف
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َدِلُوْنَمُّلُكاَذَكٰه.ُبَهْذَتَنْيَأَىلِإَالَوِيتْأَتَنْيَأْنِمُمَلْعَت
.»حوُّرلٱَنِم
٢:١١سوثنروك١و١١:٥ةعماج

رهظاممسوميدوقينراكفأحيسملافرعْبَّـجَعَتَتَال
ىلعرصتقيملهنأكلذنمملعيأهمالكوهتئيهنم
رمأكميلعتلاكلذضفرينأكشوىلعناكلببجعتلا

سوميدوقينضرتعا.كردُيالاممويرشبلاقيدصتلازواجي
نأنكميفيك«هلوقبةديدجلاةدالولاحيسملاميلعتىلع
رمألااذهريغًارومأقدصيهنأهلّنيبيعوسيذخأف»نوكي
اذهلميلعتلاكلذضفرينأهلقحالفهلثمعوقولاةرسع
.ببسلا

ءاملابحورلالعفًاقباسهّبشُءاَشَتُثْيَحُّبَُهتُحيِّـرلَا
ربخينأوأحيرلاىرينأردقيدحأال.حيرلابانهههبشو
ملكلذعمهنكلهرمألةعضاخريغيهواهتياغوأاهردصمب
كلذبحيسملابجوأف.اهتوصعمسيامدنعاهدوجوركني
يقهلعفوسدقلاحورلاروضحركنيالنأسوميدوقينىلع
.لمعيفيكفرعيالوهاريالهنألناسنإلابلق

اهلعفنمنافرعياهتوقوحيرلادوجووأانهةهباشملاو
اموهوهلعفبنافرعيهتوقوسدقلاحورلادوجوكلذك
لواشلناكامكهلامعأوناسنإلابلقيفرييغتلانمهثدحي
»يلصياذوه«هلوقبهلدهشحيسملانإفدهطضملايسوسرطلا
مهنأنمسسفأيفنيينثوللناكامكو.)٩:١١لامعأ(
:١٩لامعأ(ةنيمثلاةيرحسلامهبتكاوقرحأوحيسملاباونمآ

١٩(.
لعفحيرلالعفهبشيِحوُّرلٱَنِمَدِلُوْنَمُّلُكاَذَكٰه

:رومأةثالثيفحورلا
ثيحلعفيحورلاو»ءاشتثيحبهتحيرلا«نأ:ًالوأ·
.هلامعأبلقتسمرحهنأيأديري
يفلعفيحورلاوةروظنمريغبهذتويتأتحيرلانأ:ًايناث·

.هيفوهلعفينمالإهكرديالًاّيرسًالعفناسنإلابلق
رييغتيفحورلاةوقومواقتالةميظعحيرلاةوقنأ:ًاثلاث·

.ّدُحتالوىصُحتالتاعامجلاودارفألا

»؟اَذٰهَنوُكَيْنَأُنِكْمُيَفْيَك:ُسوُميِدوُقيِنُهَلَأَسَف«٩
٦٠و٦:٥٢ص

ةبوعصردقلاؤسلااذهرهظُيَنوُكَيْنَأُنِكْمُيَفْيَك
لاؤسنيبقرفلاو.ةيحورلاقئاقحلليرشبلالقعلاكاردإ
لوألالاؤسلانأعبارلاددعلايفهلاؤسوانهسوميدوقين
ًالاحمهنوكىلعءانبةديدجلاةدالولاميلعتضفرنضمتي

كلذهلوبقمدعنمضتيانهلاؤسلاو.ةيناثخيشلاةدالوك
رهاظاذهو.وههداتعااملفلاخمبيرغهنأىلعءانبميلعتلا
»َنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَو...اَنَتَداَهَشَنوُلَبْقَتْمُتْسَلَو«حيسملالوقنم
.)١٢و١١ع(

ىنعملككاردإنمهتعنمةيسيرفلاسوميدوقينءارآ
بيرالو.هنمهمهفاممرفنينأىلعهتلمحويحورلاحيسملا
هنأكهانعمحاضيإةدايزحيسملاىلإبلطلاؤسلااذهيفهنأ
ةداعاذك.كاردإلالكهكرديملامءيشبميلستلاديريال
مولعلايفهنوبلطيالنيدلايفًاحاضيإاوبلطينأًادبأسانلا
ضعبباهقلعتلتامولعملانوركنيالمهنألةيعيبطلا
.تالوهجملا

ةديدجلاةدالولاةقيقحيفحيسملاهلاقاميأاَذٰه
.اهبوجوو

لَعُمَتْنَأ:ُعوُسَيَباَجَأ«١٠
ِّـ

ُمَلْعَتَتْسَلَوَليِئاَْرسِإُم
»!اَذٰه

هنكللاحلايفهلاؤسىلعسوميدوقينحيسملابجيمل
رشععبارلاددعلايفباوجلابىتأمثهلهجىلعًالوأهخبو
.حيسملابناميإلاوهو

مهفينأسوميدوقينىلعناكهنأحيسملامالكنمضتو
سرددقوبعشللينيدملعمهنألةديدجلاةدالولاميلعت
هيفميلعتلاكلذواهتقيقحةفرعمىعدأوميدقلادهعلارافسأ
:١٨لايقزحو٤:٤ايمرإو٥١:١٠رومزم(حاضيإلاةياغىلع
اذكهو.كلذهلهجىلعموللاقحتساف)٣٦:٢٦و٣١
مهضعبوةايحلامايألكةسدقملابتكلانوأرقينوريثك
الودالوألاكاهنولبقيالهنألاهقئاقحنوكرديالمهواهنوملعي
ةفسلفلاومولعلابابرأنمنوريثكو.حورلاميلعتنوبلطي
.يحيسملانيدلائدابمنولهجي

حلَا«١١
ْ

حلٱَّـَق
ْ

ُدَهْشَنَوُمَلْعَناَمِبُمَّـلَكَتَناَمَّـنِإاَنَّـنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق
.»اَنَتَداَهَشَنوُلَبْقَتْمُتْسَلَو،اَنْيَأَراَمِب
:١٤و١٢:٤٩و٨:٢٣و٧:١٦و١:١٨صو١١:٢٧ىّتم
٣٢ع،٢٤

يفامكعمجلاةغيصبهسفننعانهحيسملاّربعُمَّـلَكَتَن
هلعلوحورلاوبآلاهعمعمجهنألمتحيف.٤:٣٠سقرم
.حورلانماوملعتوةيناثاودلُونملكهعمعمج

نيقيوناطلسبملكتهنأسوميدوقينلققحُمَلْعَناَمِب
نيذلاءايبنألارئاسكاللزألاذنماهفرعقئاقحملعيهنأو
.سانلاديلاقتاوملعنيذلاةبتكلاكالواوملعتامباوملكت
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امدرجمىلإكلذبرشيملاَنَتَداَهَشَنوُلَبْقَتْمُتْسَلَو
يفًانلعهميلعتلكىلإلبتقولاكلذيفسوميدوقينلهلاق
عميتداهشنوضفرتنويسيرفلااهيأمكنأهانعمو.ةيدوهيلا
.تازجعملاباهتبثأينأ

لُقُتْنُكْنِإ«١٢
ْ

َفْيَكَف،َنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَوِتاَّـيِضْرَألٱُمُكَلُت
لُقْنِإَنوُنِمْؤُت

ْ
»؟ِتاَّـيِواَمَّـسلٱُمُكَلُت

نيدلاقئاقحهملعينأنمهلعفنالنأعوسيهلققح
.ةطيسبلاهئدابملبقيملامةيماسلا

لعفوةديدجلاةدالولابةقلعتملاميلاعتلايأِتاَّـيِضْرَألٱ
»تايضرأ«تيمُسو.ناسنإلابلقيفسدقلاحورلا
.انهةرهاظاهجئاتننألوضرألاىلعاهثودحبوجول
امميهوةايحلاهذهيفناسنإلكاهربتخينأبيجف
لصحلههنأبيأاهبمكحينأيرشبلالقعلاعيطتسي
ءاملاكةيضرألاءايشالابهبشتامميهو.الوأناسنإلااهيلع
لكىلإتايضرألابراشأحيسملانأمهضعببهذو.حيرلاو
ةبوتلابوجوكهتمدخءدبذنمدوهيللاهنلعأيتلاهميلاعت
لكو.ةريسلاةسادقوبلقلاديدجتوديدجلاهتوكلمةقيقحو
نمتراصوميدقلادهعلارافسأيفًالبقتنلعُأرومألاهذه
.ضرألالهأدنعةققحملاتاملسملا

هلوقبهناميإمدعسوميدوقينرهظأَنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَو
مهناميإمدعدوهيلارهظأو»اذهنوكينأنمكيفيك«
.حيسملاميلاعتمهضفرب

لصوتلالقعلاعيطتسياليتلاقئاقحلايأِتاَّـيِواَمَّـسلٱ
امميهويحولابالإنلعُتملو.هاوقدرجمبمكحلاالواهيلإ
ىتأيتلاعيضاوملااهبدصقحيسملالعلو.ناميإلابلبقُي
حيسملاوهللاتوكلمةهجنماهنعلأسيسوميدوقين
لمعةيفيكنع٩و٤عيفسوميدوقينلاؤسوأرظتنملا
كرتيوضعبلابختنيهنأةلعوبلقللهديدجتيأحورلا
:٢٩ةينثت(ءامسلايفهللاءاضقبصتخيامميهورخآلا

يتلارومألا»تايوامسلاب«حيسملادارمنأحجرألاو.)٢٩
هتومبءادفلانوكوهتوهاليهو١٥و١٤عيفاهنايبدصق
طرشهبناميإلانوكوملاعلالكلهللاةبحموبيلصلاىلع
.نونمؤيالنيذلاةنونيدوصالخلا

َنِمَلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعَصٌدَحَأَسْيَلَو«١٣
إلٱُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱ

ْ
لٱِناَسْنِ

يفَوُهيِذَّـ .»ِءاَمَّـسلٱِ
لامعأو١٦:٢٨و٦٢و٥١و٣٨و٦:٣٣صو٣٠:٤لاثمأ
:١ص،١٠و٤:٩سسفأو١٥:٤٧سوثنروك١و٢:٣٤
١٨

هلنلعينأدحأردقيالهنأسوميدوقينلحيسملادكأ
قئاقحلليهلإلانلعملاوههنأنابأو.وهالإتايوامسلاهذه
.ةيوامسلا

.ضرألاىلعنآلامهنممدحأاليأٌدَحَأَسْيَل
سانلائبنيلضرألاىلإطبهمثِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعَص

نلعينأردقيسانلانمدحأالنذإف.كانههدهاشامب
.حيسملاالإهعمسوهنياعامماهقئاقحوءامسلارارسأ

ىلإاودعصوناميإلاباوتامنيذلاىلإكلاذيفةراشإالو
نمىلإوأبوقعيوقاحسإوميهاربإكمهحاورأبءامسلا
٥:٢٤نيوكت(ايليإوخونخأكدسجلابءامسلاىلإلقتنا
نيذلاضرألاىلعنيقابلاىلإراشأامنإ)٢:١١كولم٢و
.ةيوامسلاقئاقحلانعمهلأسننأاننكمي

دقنكيملوهوحيسملايأِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإ
الناسنإلانباهنأامكهللانباهنوكلنكلدسجلابدعص
اهبربخيوءامسلارومأملعيلسانلادحأكدعصينأجاتحي
نمدحأهملعيملامملعيناكهنأىنعملاو.ضرألالهأ
نبا«هلوقف.ءامسلاىلإضرألانمدوعصلابالإسانلا
يضتقياملكنمضتي»ءامسلايفوهيذلاناسنإلا
.ةيهلإلاهتعيبطوحيسملاةيلزأتبثتةيآلاهذهو.دوعصلا
نيمدقألاءابآلانمهللااماونلعأنيذلالكنعزاتميوهو
ضرألاىتأولزألاذنمىلُعلانكاسلاهنأبلسرلاوءايبنألاو
هنأحيسملاىلإبسنُيامًاريثكو.مهصلخيوسانلاملعييكل
ُتْيَتَأْدَقَو،ِبآلٱِدْنِعْنِمُتْجَرَخ«هلوقكءامسلانملزن
لٱَىلِإ

ْ
.)٣٨و٦:٣٣ص(يفامهلثمو.)١٦:٢٨ص(ِ»َملاَع
١:١٤ص(ًادسجراصيذلاةملكلايأِناَسْنِْإلٱُنْبٱ
.)٥١و

يفَوُهيِذَّـلٱ ُنْبَالَا«ريشبلالوقلثماذهِءاَمَّـسلٱِ
لٱ
ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو كلذيفو)١:١٨ص(»ِبآلٱِنْضِحِ
نكسيناكهنأءامسلانملزنحيسملانوكىلعةدايز
نيباهيفناكيتلاةدملالكيفهيبأعمءامسلايفحورلاب
دحاوحيسملاتوهالبحيرصتوهو.دسجلابسانلا
نبانأيأ١٢عاهبدوهيلانمؤيمليتلا»تايوامسلا«
ءامسلايفوهسانلابطاخيضرألاىلعوهوناسنإلا
يفضرألاوتاومسلانوكلاألميوهفهللانباهنأل.ًاضيأ
ناتايحهلو)١٧:٥و٦:٦٢و١:١ص(دحاوتقو
يفبآلاعمةايحوضرألاىلعدسجلايفةايحناتيزاوتم
ةيناسنإةيناثلاوةيهلإامهادحإناتزيمتمناتعيبطهلوءامسلا
.دحاومونقأىوسوهسيلكلذعمو

اذهيفسوميدوقينةدافإنمحيسملاهدصقامةصالخو
هنمملعتيلفةيوامسلارومألاملعينأدارأاذإهنأيهددعلا
.هريغنمملعتينأعيطتسيالذإ
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حلٱىَسوُمَعَفَراَمَكَو«١٤
ْ
يفَةَّـَي لٱِ

ْ
ْنَأيِغَبْنَياَذَكٰهِةَّـيِّـَرب

إلٱُنْبٱَعَفْرُي
ْ
.»ِناَسْنِ

١٢:٣٢و٨:٢٨ص٢١:٩ددع

نميناثلارمألاةيآلاهذهيفسوميدوقينلعوسينلعأ
صيلختو.توملاومالآللٌّنيعمحيسملانأوهوتايوامسلا
ىلعلبناطلسلاودجملاشرعىلعهعافترابالسانلا
.ملاعلاهللاةبحملبيجعنالعإكلذلكيفو.بيلصلا

يفَةَّـيَْحلٱىَسوُمَعَفَراَمَك .٩-٢١:٦ددعِةَّـيِّـَربْلٱِ
ليئارسإركسعميفتناكةيارىلعةيساحنلاةيحلاتعفُر
ىلعضرعُتوهيفلمُحتتناكوأدارأنملكاهاريثيح
يفنولوجيمهوليئارسإونباهظفحو.نييليئارسإلالكنويع
اهودبعوًانثواهوذختامثةسدقملاضرألاىلإاهباوتأوةيربلا
.)١٨:٤كولم٢(كلملاايقزحاهرسكف

يف نارافوأهيتلاةيربيهومودألابجهاجتِةَّـيِّـَربْلٱِ
.روهلبجيبونج

لدعلاوهللاةعيرشبيلاطميفوييكليِغَبْنَياَذَكٰه
سدقملاباتكلاتاءوبنويلزألاهللاءاضقىضتقمبهقح
رربيوًارابهللااهبنوكيًاقيرطحيسملاتومريغملعنالهنأل
ِنوُدِب«هنأًاضيأباتكلادكأدقو.)٣:٢٦ةيمور(ئطاخلا
َحتَالٍمَدِكْفَس

ْ
ًاضيأرظنا()٩:٢٢نييناربع(»ٌةَرِفْغَمُلُص

.)٤٦و٢٧و٢٤:٢٦اقولو١٧:١١نييوال
ّنيبتامكناوهلاومالآلابتوميلبيلصلاىلعَعَفْرُيْنَأ
صيفًاضيأكلذىلإحيسملاراشأو.٣٤و٢:٣٣صيف
شرعلاىلعحيسملاعفرُينأسوميدوقينرظتناف.٨:٢٨
يغبنيهنأهلحّرصحيسملانكلدجموةوقولافتحابيكلملا
ًاصلخموًاكلمكلذبعفرُيمثراعلابيلصىلعًالوأعفرُينأ
:٢يبليفو٣١و٤:٣٠لامعأ(يوامسلادجملاشرعىلع
.)٢:٩نييناربعو٩و٨

اهنكلةماسلاتاّيحلاةروصىلعةيساحنلاةّيحلاترِّـوُص
ئطاخلادسجلاةروصيفحيسملاىتأكلذكفةماسنكتمل
٥:٢١سوثنروك٢و٨:٣ةيمور(ةيطخالبناكهنكل
يدفيلئطاخلالماعيامكلموُعو.)٢٤و٢:٢٢سرطب١و
حيسملايفنادمعملالوقىنعمكةيآلاهذهىنعمو.ةاطخلا
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱِهللاٱُلََمحاَذَوُه«

ْ
.)١:٢٩ص(ِ»َملاَع

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل«١٥
ْ
ُةاََي

.»ُةَّـيِدَبَألٱ
٦:٤٧صو٣٦ع

قيرطلاوبيلصلاىلععوسيعفرةلعنايبددعلااذهيف
الكلذوصالخلاةطساوبولصملاحيسملانوكياهبيتلا

امكو.ًاضيأناميإلاعوضومهنوكللبًابولصمهنوكدرجمل
نمتاّيحلامهتغدلنيذلاءافشىلإليبسنكيملهنأ
قيرطالكلذكةيساحنلاةّيحلاىلإمهرظنالإنييليئارسإلا
حيسملاعوسيبناميإلاالإةيدبألاةايحلالاونىلإةأطخلل
.ًابولصم

صالخلافءانثتساالبرشبلالكمعياذهْنَمُّلُك
.طقاسلامدآلسنلكىلعضورعمحيسملابناميإلاب

لقعلاقيدصتدرجمسيلانهدارملاناميإلاِهِبُنِمْؤُي
هلوبقلبةأطخلالجأنمهتوموهتوهالوحيسملادوجو
ميلستوًايفاكًاديحوًاصلخمهيلعلاكتالاوةدارإلاوبلقلاب
نييناربعو١٦:٣١لامعأ(صالخلالجألهيديىلإسفنلا

١٢:٢(.
يدسجلاتوملانمًاغودلمًايليئارسإتصلخنيعةظحل

يفويدبألاتوملانمئطاخلاسفنصلُختناميإةظحلو
٦١:٩ددع(رظنلاوهديحولاطرشلاامهيلكنيرمألا
.)٤٥:٢٢ءايعشإو

.منهجيفهتئيطخىلعصاصقلايساقياليأَكِلَْهيَال
ىلعةدايزنمضتياذهُةَّـيِدَبَألٱُةاَيَْحلٱُهَلُنوُكَتْلَب
ةداعسلاوةسادقلاوهللاىضركالهلانمميثألاةاجن
لَعُجيوًاراببسُحينأوءامسلايفنيتمئادلانيتلماكلا
.اهانغوءامسلادجملًاثراو

لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«١٦
ْ

لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع
ْ
،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل
ْ
.»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

٤:٩انحوي١و٥:٨ةيمور

.رصتخمليجنإةيآلاهذه
ةبحمءادفلالصأنأانهحيسملانلعأهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰه

نكتملهللابضغقحتسمميثأهنأعمناسنإلافهللا
لبماقتنالاوبضغلاتاساسحإهتهجنمهللاتاساسحإ
.١١-٤:٧انحويصيفاذهلثمءاجو.ةبحملافطاوع
ناكسلهللاةبحمكةرسملاوىضرلاةبحمتسيلانهةبحملاو
كالهللةضرعمهنيذلاىلعةقفشلاوونحلاةبحملبءامسلا
.مهتكرابمومهذاقنإيفةبغرلاومهلأجلمالويدبألا

طقفةيدوهيلاةمألاالونيراتخملاوطقفةكئالملاالََملاَعْلٱ
نودمهلحيسملانأدوهيلارئاسكسوميدوقينمعزامك
ءاجو.مدآلسنلكلبمهبةصتخمهللاةمحرنأومهريغ
٥١و٦:٣٣و٢٩و١:١٠ص(يفًاضيأىنعملااذهب»ملاعلا«
٢:٤سواثوميت١و٥:١٩سوثنروك٢و٣:١٩ةيمورو٨:١٢و
.)٤:١٤و٢:٢انحوي١و٣:٩سرطب٢و٢:٩نييناربعو
ىلعبعصيتلا»ةيوامسلاقئاقحلا«نمةقيقحلاهذهو
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ّمعتامكممألاّمعتهللاةبحمنأيهواهبميلستلادوهيلا
.عيمجللصلخمحيسملانأودوهيلا

هنألهللاةبحمسايقماذهَديِحَوْلٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَح
لبةكئالملاوأملاعلاالهنعلذبىتحملاعلاهللابحأاذكه
وهفحيسملاعوسيديحولاهنبايهوءامسلايفةبهوملضفأ
»اَهْنَعَُّـربَعُيَاليِتَّـلٱِهِتَّـيِطَع«و)٤:١٠ص(»هللاةيطع«
ًاناجمانلمّدُقهنألةيطعحيسملايمسو.)٩:١٥سوثنروك٢(
الو.هلمعىلعهبيثينأعيطتسيالوهيفقحدحألسيلذإ

ةقفنلاوتاذلاراكنإنمةيطعلاكلتميدقتيفامىفخي
.ةميظعلا

نمحدمُيومركُيولافتحابكلميلالهنبالذبهللاو
ًاتيموًابولصمهبرخسُيالوًالوذرمًاناهمنوكيللبسانلا
حيسملاةيطعةلعو.)٨:٣٢و٤:٢٥ةيمور(رشبلاءادفل
.ملاعللهللاةبحملبهللاملاعلاةبحمتسيلملاعلل

ىّمسو:»هللانبا«ةيآلاهذهيفهسفنحيسملاىّمس
ملعييكل»ناسنإلانبا«اهلبقيتلاةيآلايفهسفن
ىنعمىلعمالكلارمدقو.نيتعيبطوذهنأسوميدوقين
ضعبلابهذو.١:١٤صحرشلايفهللانباحيسملانوك
ًادعتسمناكهنإفميهاربإهاتأامىلإحيملتددعلااذهيفنأ
هتبحمكلذبرهظأوهللارمألًاعوطقاحسإديحولاهنبالذبل
اممرثكأئطاخلاناسنإلاىطعأهللااف)٢٢صنيوكت(هللا
.هيطعيميهاربإنأىلاعتيضر

.ةقباسلاةيآلايفهذهريسفتيفءاجِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُك
ةبحملاكلتنمنوديفتسينيذلانكلهلكملاعلابحأهللا
هللاّنإ.مهالإهدعأيذلاصالخلالانيالهنإفنونمؤملامه
لكلعفنبالاوهنبالذببرشبلاصالخهاضتقااملكلعف
ىلعيقبفمهلجأنمبيلصلاىلعهتومبكلذىضتقاام
ًابولصمعوسيباونمؤينأوهومهيلعاماولعفينأسانلا
ةيطع«دئاوفلكلاونلديحولاطرشلاوهعوسيبناميإلاف
.»اهنعربعُياليتلاهللا

ةيطعنمدوصقملااذهُةَّـيِدَبَألٱُةاَيَْحلٱُهَلُنوُكَتْلَب
.نيكلاهلاصالخوهوهللا

لٱَىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيَْملُهَّـنَأل«١٧
ْ

لٱَنيِدَيِلَِملاَع
ْ

ْلَبَ،َملاَع
لٱِهِبَصُلْخَيِل

ْ
.»َملاَع

٤:١٤انحوي١و١٢:٤٧و٨:١٥و٥:٤٥صو٩:٥٦اقول

قئاقحلانم«ىرخأةقيقحةيآلاهذهيفحيسملاّنيب
نأسوميدوقينمعز.حيسملاءيجمةياغيهو»ةيوامسلا
.نيينامورلااميسالوممألاعيمجيأملاعلارثكأةنونيدهتياغ

قحتساََملاَعْلٱَنيِدَيِلَِملاَعْلٱَىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيَْمل
هنباهللالسرأوللدعلاوقحلانمناكفةنونيدلاملاعلا

هلدعيلهلاسرإبةاطخللهتمحررهظينأراتخاهنكلهنيديل
.صالخلا

هئيجمنمحيسملاةياغنوكتنأيفنيالانهليقامو
٢٧و٥:٢٢صيفنلعُأامكنينمؤملاريغنيدينأيناثلا
لوألاهئيجمةّلعّنيبيلب٥:١٠سوثنروك٢و١٧:٣١لامعأو
دوهيلاذاقنإاهنأسوميدوقيننظامكالصالخللهنايتإوهو
ناطيشلاةيدوبعنمملاعلاذاقنإلبنيينامورلاةيدوبعنم
.توملاومثإلاو

.هبملاعلانمؤينأطرشبَُملاَعْلٱِهِبَصُلْخَيِلْلَب
لوقينأىلعلدب»ملاعلاهبصلخيل«هلوقببسلعلو
ناميإلاةيلوؤسمملاعلاىلعهنأّنيبي»ملاعلاصلخيل«
.صالخلاليصحتل

،َنيِدْدَقُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱَو،ُناَدُيَالِهِبُنِمْؤُييِذَّـلَا«١٨
لٱِهللاٱِنْبٱِمْسٱِبْنِمْؤُيَْملُهَّـنَأل

ْ
.»ديِحَو

٢٠:٣١و٤٧و٦:٤٠و٥:٢٤ص

هتياغنكتملنإوحيسملاءيجمنأةيآلاهذهديفت
ىلإملاعلامسقتيهو.سانلاضعبةنونيدمزلتسيةنونيدلا
وأحيسملاضفرامهرايتخابكلذونيرربملاونيبنذملانيرطش
.هلوبق

:٥صيفليقاملثماذهُناَدُيَالِهِبُنِمْؤُييِذَّـلَا
حيسملالجألررُبهنأ»نادُيال«ىنعمو.٨:١ةيمورو٢٤
هاياطخترفُغو)٣:١٤انحوي١(ةايحلاىلإتوملانملقتناو
امدنعكلذلكىلعلصحيوسومانلاةنعلنمذقنُاو
.نمؤي

ةنونيدىلعسيلانهمالكلاَنيِدْدَقُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱ
اهبلجدقةنونيدلاهذهو.ةرضاحةنونيدىلعلبةلبقتسم
ةنونيدلاكلتبهيلعمكاحلاوهاياطخبهسفنىلعئطاخلا

هنيديلحيسملانايتإىلإةجاحالف.هللاةعيرشوهريمض
نأكهناميإمدعلةيلصألالاحلايفقابوهفىرخأةنونيد
تباثلوألامكاحلانأامبو.هماثآبكلاهوتميملحيسملا
ىلإةجاحىقبتال»تومتئطختيتلاسفنلانأ«وهوهيلع
.ةيناثةنونيدوٍناثمكح

ديحولاقيرطلانمدفتسيملهنأليأْنِمْؤُيَْملُهَّـنَأل
يذلاغودلملايليئارسإلاكنوكيف.ةاجنللهللاهدعأيذلا
دقكلذقوفنوكيو.ةيساحنلاةيحلاىلإرظنينأىبأ
الو)١٠:٢٩نييناربع(ٍمثإىلعًامثإدازفهللاةمعنبناهتسا
.ةمعنلابرفكلالثمسفنلارضتةيطخ

كلتدحأو.هلامعأوهتافصهبنلعُتاملكبيأِمْسٱِب
لَُخيُهَّـنَأل،َعوُسَي«ءامسألا

ِّـ
:١ىّتم(»ْمُهاَياَطَخْنِمُهَبْعَشُص

٢١(.
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اذإصالخلليتأيلرخآنباهللاسيلِديِحَوْلٱِهللاٱِنْبٱ
رابتعاوهتمظعىلإريشت»ديحولاب«هتيمستو.اذهضفُر
ملنمةئيطخمظعتحيسملاةمظعردقىلعف.هايإبآلا
.هبنمؤي

قحالنادييذلاناسنإلانأةيآلاهذهصنىضتقمبو
ةيطخلاىلإهتنونيدبسنينأوأكلذىلعمدآمولينأيفهل
حيسملابنمؤيملهنألهسفنمولينأهيلعبجيامنإةيلصألا
.ةنونيدلكنمهبوجنيوةئيطخلاعفرييذلا

لٱَىلِإَءاَجْدَقَروُّنلٱَّـنِإ:ُةَنوُنْيَّـدلٱَيِهِهِذٰهَو«١٩
ْ

ِ،َملاَع
لُّظلٱُساَّـنلٱَّـبَحَأَو

ْ
َهلاَمْعَأَّـنَأل،ِروُّنلٱَنِمَرَثْكَأَةَم

ُ
ْتَناَكْم

.»ًةَريِّـِرش
٨:١٢و١١و١٠و٩و١:٤ص

مهضفربمهسفنأنونيديسانلانأانديفتةيآلاهذه
.حيسملا

اهنألكلذوةنونيدلاةلعيأُةَنوُنْيَّـدلٱَيِهِهِذٰهَو
حسمللمهتلماعمبةحلاطوةحلاصنممهبولقلاوحأترهظأ
.هنيدو

نلعأهنأل)١:٧ص(حيسملايأَءاَجْدَقَروُّنلٱَّـنِإ
ءايعشإو٤:١٦ىّتم(ليجنإلارونهبقرشأوصالخلاقيرط
.)٦٠:١و٩:٢

ةيطخللةراعتسمانهةملظلاَةَمْلُّظلٱُساَّـنلٱَّـبَحَأَو
نوكلهيالسانلاف.قحللداضموهاملكولالضلاو
لبرونلامدعلاولضيملوًارايتخاهايإمهضفرللبقحلامهلهجل
ىوسسانلاكالهلةلعنمسيلف.مثإلاةملظمهتبحمل
رونلاناسنإلامامأعضوهللانإ.مهفطاوعومهولقداسف
لهجلاهرايتخابلضففهضفروأهرايتخايفةيرحلاهلكرتو
بلجفلالضلاعاونأرئاسوةينيدلاماهوألاوعادخنالاو
.)١:٢٨ةيمورو٤:١٧عشوه(هسفنىلعكالهلا

َهلاَمْعَأَّـنَأل
ُ

نامجرتناسنإلالامعأًةَريِّـِرشْتَناَكْم
اونمآوحيسملايأرونلاىلإاوتأولفهلاصخوهفطاوعوهراكفأ
يتلاةريرشلالامعألالكنعلاصفنالاىلإاورطضالهب
المهبولقرشوهقحلالوبقنمسانللعناملامظعمواهوبحأ
عانتقالانممهتعنمةريرشلانييسيرفلالامعأف.مهلهج
.ءامسلانمهميلعتنأوحيسملاوهعوسينأنيهاربلاب

ِيتْأَيَالَو،َروُّنلٱُضِغْبُيِتآِّـيَّـسلٱُلَمْعَيْنَمَّـلُكَّـنَأل«٢٠
.»هُلاَمْعَأَخَّـبَوُتَّـالَئِلِروُّنلٱَىلِإ
٥:١٣سسفأو١٧و٢٤:١٣لامعأ

رورشلابكترينملكيأِتآِّـيَّـسلٱُلَمْعَيْنَمَّـلُك
.هبلقددجتيملناسنإلكوأاهنععجريالو

هرشنلعُيهنألهنعدعتبيوههركييأَروُّنلٱُضِغْبُي
نمهبرهبالإةحارلاىلإةليسوىريالفهريمضهبنؤيفهسفنل
هريغلهتائيسرهظيو)١٥:١٢لاثمأ٢٢:٨كولم١(رونلا
ضعبنأبلهجلاروصعيفمكُحامًاريثكو.اهيلعهخبويف
.مهرورشفشكيهنألرونلارشلالهأهركيفلئاضفلئاذرلا

فوخلاورونلاضغبةجيتناذهخلاِروُّنلٱَىلِإِيتْأَيَالَو
.هنعدعتبيهفافخيوناسنإلاهضغبينألريمضلاخيبوتنم

:دئاوفعبرأةيآلاهذهنمانلو
ىلعسانلاخيبوتليجنإلاتاياغىدحإنإ:ىلوألا·

.مهاياطخ
ليجنإللرصعلكيفسانلارثكأضغبببس:ةيناثلا·

روزلاوعادخلاوملظلاىلعخبويهنأوهو.هايإمهتمواقمو
لكوانزلاوركسلاوةواسقلاولخبلاودسحلاوضغبلاو
.اهتعاظفنعباجحلاليجنإلافشكييتلااياطخلا
مهتلماعمنمفرعُتسانلابولقلاوحأنأ:ةثلاثلا·
انحوي(هنوضغبيرارشألاوهنوبحينيحلاصلانإف.ليجنإلل

١٨:٣٧(.
يهوريخألامويلاةنونيدلبقةنونيددجوتهنأ:ةعبارلا·

امريربتلاقيرطبلطيميكحلاف.هسفنلناسنإلاةنونيد
.هناكمإيفماد

حلٱُلَعْفَيْنَماَّـمَأَو«٢١
ْ

َرَهْظَتْيَكِل،ِروُّنلٱَىلِإُلِبْقُيَفَّـَق
.»ٌةَلوُمْعَمِهللاٱِباََّـهنَأُهُلاَمْعَأ
٨:١٥اقولو١٥رومزم

يذلابلقلاددجتملايقنلايأَّـقَْحلٱُلَعْفَيْنَماَّـمَأَو
لصحامىضتقمبريسيوريمضلاعيطيوهلعفيوقحلابحي
.هللاحورهدوقينأبرسيورونلانمهيلع

هليجنإوحيسملاىلإهبلقليمييأِروُّنلٱَىلِإُلِبْقُيَف
خيبوتفاخيالفهاضتقمبريسيوهببحرُيوقحلابرسيو
هللاتافصنمهلهنلعيامالورونلاهرهظُياممهلهريمض
ىلعبظاويرونلاىلإلبقُينمو.هتهجنمهتاساسحإو
هدشرينأسدقلاحورلالاؤسىلعوسدقملاباتكلاسرد
ةاجنلاوقحلاةفرعملصرفلالكزهتنيوباتكلاكلذمهفىلإ
.لالضلانم

رونلاةطساوبنادُينأفاخيالُهُلاَمْعَأَرَهْظَتْيَكِل
رهظأنإو.ناطيشللةكراشمولمعرشوعادخوءايرىلع
كلذبُّرسهنعلفاغوهوةريرشهلامعأنمًائيشنأرونلا
.هكرتىلإعرسأو
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هلءاضرإوهللارمألًاعوطتلمُعيأٌةَلوُمْعَمِهللاٱِباََّـهنَأ
.سودقلاهحورداشرإةجيتنوهللالامعأكيهوىلاعت
.هللاابةلومعملالامعألانمهنيعوهرونلاىلإنايتإلاو

ركذيملوسوميدوقينوحيسملانيبةرواحملاةياهنهذهو
امكاهنمداقتساهنأحجرألاو.سوميدوقينيفاهريثأتريشبلا
يفو.)١٩:٣٩و١٢:٤٢و٧:٥٠ص(يفركُذامملدتسي
اهنمةميظعقئاقحنايب٢١عىلإ١عنميألصفلااذه
توموملاعللبآلاةبحموهوةثالثلاتوهاللاميناقألمع
بلقديدجتيفسدقلاحورلالعفوبيلصلاىلعحيسملا
ةيناثلاةدالولاةقيقحوةيرشبلاةعيبطلاداسفاهنموناسنإلا
ةنونيدةلعمظعموئطاخلاصالخيفناميإلاةلزنمو
.نيكلاهلا

٣٦ىلإ٢٢عحيسمللهتداهشوانحويةيدومعم

لٱِضْرَأَىلِإُهُذيِمَالَتَوُعوُسَيَءاَجاَذٰهَدْعَبَو«٢٢
ْ
،ِةَّـيِدوُهَي

.»ُدِّـمَعُيَناَكَو،َكاَنُهْمُهَعَمَثَكَمَو
٤:٢ص

نيحلوألاحصفلابقلعتياملكدعبيأاَذٰهَدْعَبَو
.)٢:٢٣ص(ميلشورأةنيدميفعوسيناك

يهيتلادالبلاةدعاقكرتِةَّـيِدوُهَيْلٱِضْرَأَىلِإ
.اهلةرواجملاضرألايفلاجوميلشروأ

يتلاةثالثلاماسقألانميبونجلامسقلايهةيدوهيلاو
ةدتمميهوحيسملارصعيفةسدقملاضرألااهيلإتمسُق
ةرماسلاموختىلإعبسلارئببرقبونجلايفهيتلاةيربنم
ميلشروأنمتاعاسينامثدمأىلإموختلاكلتولامشلايف
يفنيينيطسلفلالهسىلإقرشلايفندرألانمدتمتو
رهشأةينامثنالوجلاكلذبلغشحيسملانأحجرألاو.برغلاا
يفةرماسلاىلإبهذوهوراذآيفناكحصفلانألةعستوأ
.)٤:٣٥انحوي(رهشأةعبرأبداصحلاةءادبلبقلوألانوناك
اهركذولوةيدوهيلايفحيسملاةمدخهليجنإيفىّتمركذيملو
ددعلانيبهليجنإنمعبارلاحاحصألايفاهركذعضومناكل
.هنم١٢و١١

ضرأيفةفلتخملاحميفيأَكاَنُهْمُهَعَمَثَكَمَو
.ةيدوهيلا

اوناكهذيمالتلبءاملابهسفنوهدمعيملُدِّـمَعُيَناَكَو
حيسملالمعناكف)٤:٢ص(هناطلسوهرمأبكلذنولعفي
تناكةيدومعملاكلتنأحجرألاف.ميلعتلاوريشبتلاذئتقو
داشرإةيغبةبوتلاةيدومعميهونادمعملاانحويةيدومعمك
ةادانملثمحيسملاذيمالتةادانمتناكو.حيسملاىلإسانلا
)١٠:٧ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمََبَرتْقٱ«هلوقيهوانحوي

نأبنيدومعملارارقإتناكةيدومعملاكلتنمةياغلالعلو
ةمدخلايفعوسيمدقتنأدعبعمسنملو،حيسملاوهعوسي
ذئمويتيرجُأدقحورلاةيدومعمنكتملو.اودمعمهنأ
ةمايقدعبتمسُرةيحيسملاةيدومعملاو.)٧:٣٩ص(
نيسمخلاموييفًالوأتسرومو)٢٨:١٩ىّتم(حيسملا
.)٢:٤٢لامعأ(

يفُدِّـمَعُيًاضْيَأاَّـنَحوُيَناَكَو«٢٣ ،َميِلاَسِبْرُقِبٍنوُنِْنيَعِ
.»نوُدِمَتْعَيَوَنوُتْأَياوُناَكَو،ٌَةريِثَكٌهاَيِمَكاَنُهَناَكُهَّـنَأل
٦و٣:٥ىّتمو٩:٤ليئومص١

نيلحملانيذهاعقومققحتيملَميِلاَسِبْرُقِبٍنوُنِْنيَع
يأميكشيقرشوندرألايبرغامهنأحجرألاونآلاىلإ
هيفثكميذلاعضوملابرقامهنألدتةنيرقلاو.سلبان
.تقولاضعبهذيمالتوحيسملا

نادمعملاانحوياودصقنيذلاعومجلاةرثكٌةَريِثَكٌهاَيِم
نمءيشكاذنممزليالفمهمئاهبلومهلءاملاةرثكتضتقا
.هتيدومعمةيفيكةهج

لُأْدَقاَّـنَحوُيْنُكَيَْملُهَّـنَأل«٢٤
ْ
يفُدْعَبَيِق .»ِنْجِّـسلٱِ

١٤:٣ىّتم

يقلُأنيحهنألةيدوهيلايفحيسملاةمدخةدميفكاذ
ليلجلاىلإبهذوةيدوهيلاعوسيكرتنجسلايفانحوي
ةيآلاهذهيفإبنلانمةياغلاو.)١:١٤سقرمو٤:١٢ىّتم(
نأوًاعمةدماتيقبعوسيةمدخوانحويةمدخنأنايب
انحويةمدخنأوانحوينجستقوئدتبتملحيسملاةمدخ
مالكلاءافيتسارمدقو.ةزاركلابعوسيءادتبادنعهتنتمل
ىّتمةراشبنم٤صنم١٢عحرشيفانحوينجسىلع
.اقولةراشبنم٣صنم٢٠عو

ْنِمٍدوَُهيَعَماَّـنَحوُيِذيِمَالَتْنِمٌةَثَحاَبُمْتَثَدَحَو«٢٥
طَّـتلٱِةَهِج

ْ
.ِ»ريِه

نادمعملاانحويذيمالتضعبعبتاَّـنَحوُيِذيِمَالَت
عوضومو.هعم)رثكألامهو(نورخآلايقبو١صحيسملا
نمنييسيرفلادنعاميسالودوهيلادنعبسُحانهةثحابملا
مثريهطتلارومأنمءيشيأانهحضتيملو.عيضاوملامهأ
ةيدومعموأانحويةيدومعمنيتيدومعملاىدحإةيعفنأ
لدتةنيرقلانأل.ىلوألانعةيناثلاينغتلههنأوحيسملا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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ًاعمناتيراجناتيدومعملاوالإأشنتملةثحابملاكلتنأىلع
.ناترواجتمو

ةهجنمنييسيرفلاوحيسملانيبةثحابمكلذدعبعقوو
.)١١:٣٩اقولو٧:٥سقرم(يلخادلاويجراخلاريهطتلا

لَعُماَي:ُهَلاوُلاَقَواَّـنَحوُيَىلِإاوُءاَجَف«٢٦
ِّـ

يِذَّـلٱاَذَوُه،ُم
يفَكَعَمَناَك نُدْرُألٱِْربَعِ

َوُه،ُهَلَتْدِهَشْدَقَتْنَأيِذَّـلٱ،ِّـ
جلٱَو،ُدِّـمَعُي

ْ
»ِهْيَلِإَنوُتْأَيُعيَِم

٣٤و٢٧و١٥و١:٧ص

.انحويذيمالتيأاوُءاَجَف
دسحلاىلعانحويذيمالتمالكلديَكَعَمَناَكيِذَّـلٱ
امموهلسانلارابتعاةرفووحيسملالمعحاجننمةريغلاو
اوعقوتمهنأرهاظلاو.عوسيمسامهركذمدعكلذىلإريشي
هلكاذهثدحينأنكميالو.كلذيفمهلانحويةكراشم
.مهملعمنيبوهنيبةبسنلاةقيقحوعوسيةمظعمهلهجالول

ركُذامىلإةراشإاذهاولاقُهَلَتْدِهَشْدَقَتْنَأيِذَّـلٱ
هنأوكلتبانحويلًانويدمناكعوسينأىلإو١:٢٩صيف
سانلارابتعافرصوةيدومعملايفهلهتارابمبهفورعمركنأ
.هيلإانحوينع

انحويىلإنوتأينيذلالكيأِهْيَلِإَنوُتْأَيُعيِمَْجلٱَو
رابتعالاوزنممهفوخيأمهجايهةلعهذهو٤:١ص
ءيشىلعمهتلمحمهتريغنأيفبيرالو.مهملعملسانلا
.هيلإاوتأنيريثكنأعقاولاوخلا»عيمجلا«مهلوقبةغلابملانم
لجألسانلارهظأاهيفيتلاةديحولاةرملاتسيلهذهو
اهورهظينأمهيلعبجيناكيتلاةريغلااهسيئروأمهتفئاط
.هسفنحيسملل

َْملْنِإًائْيَشَذُخْأَيْنَأٌناَسْنِإُرِدْقَيَال:اَّـنَحوُيَلاَقَف«٢٧
.»ِءاَمَّـسلٱَنِمَيِطْعُأْدَقْنُكَي

١:١٧بوقعيو٥:٤نييناربعو٤:٧سوثنروك١

نمرثأتيملومهتريغيفهذيمالتكراشيملفانحويامأ
وههنأو.هللانمحاجنلالكنأهمالكنومضمو.مهمالك
هريثأتولمعلاومالكلايفهتوقوهلمعوهماقمانملكلّنيع
وههنأىلعناهربوهللانمعوسيةمظعنأو.سانلايف
املدسحلاوةريغلليعادالفءامسلانملسرملاحيسملا
ىوستسلانأفحيسملاماقمينطعيملوهوهبهللاىضق
.هقباس

لُقِّـينَأِيلَنوُدَهْشَتْمُكُسُفْنَأْمُتْنَأ«٢٨
ْ

اَنَأُتْسَل:ُت
ملٱ
.»ُهَماَمَأٌلَسْرُمِّـينِإْلَبَحيِسَْ

١:١٧اقولو١:٢سقرمو٣:١يخالم،٢٧و١:٢٠ص

هتداهشهذيمالتانحويرّكذُتْلُقِّـينَأِيلَنوُدَهْشَت
هتداهشىنعمىلعمههبنفوهامأ.هيلعهَّـنَماونيبيلعوسيل

مدقتنممهظاغيذلاءيشلانأو٢٧-٢٥و١:٢٠ص
كلتىضتقمبنوكينأبجاولاوهانحويىلععوسي
.ةداهشلا

-٣:٣اقول(كلملامامأيدانملاكُهَماَمَأٌلَسْرُمِّـينِإ
قيرطلائيهأللبيسفنلًارابتعاوًابعشعمجألتآملينإف)٦
.يئيجمةياغويحاجنهحاجنفحيسملامادق

لٱُهَلْنَم«٢٩
ْ

لٱَوُهَفُسوُرَع
ْ

لٱُقيِدَصاَّـمَأَو،ُسيِرَع
ْ

ِسيِرَع
لٱِتْوَصِلْجَأْنِمًاحَرَفُحَرْفَيَفُهُعَمْسَيَوُفِقَييِذَّـلٱ

ْ
.ِسيِرَع

.»َلَمَكْدَقاَذٰهيِحَرَفًاذِإ
ايؤرو٢٧و٥:٢٥سسفأو١١:٢سوثنروك٢و٢٢:٢ىّتم
٥:١ديشانألاديشن،٢١:٩

هنألوألانارمأيهوحيسملاىلإهتبسناذهبانحويرهظأ
ىضتقمالو.كلذبرورسموٍضارهنأيناثلاوماقملايفهنود
نارمألاهيفرهوجلاوليثمتلااذهيفاملكلىنعمبلطل
.ناروكذملا

حصتةماعةدعاقهذهُسيِرَعْلٱَوُهَفُسوُرَعْلٱُهَلْنَم
انهانحويلعج.سيرعللسورعلانأوهوسرعلكيف
يذلاقيدصلاةلزنمبهسفنلعجوسيرعلاةلزنمبحيسملا
.اهنيحيفسرعلارومأبينتعيوةبطخلايفطيسولانوكي
هل.سرعلاتقورابتعالايفمدقملاسيرعلانوكيعبطلابف
قحتسيالفسيرعلاقيدصامأوماركإلاورابتعالاوسورعلا
.سيرعلاحرفلحرفيلبهعقوتيالورابتعالاكلذنمًائيش

انحويربتعاِسيِرَعْلٱِتْوَصِلْجَأْنِمًاحَرَفُحَرْفَي
هيلإلكلانايتإوهميلعتريثأتوعوسيحاجنبربخلاعويش
حرفيفهجاهتبادتعسيرعلاتوصلقيدصلاعمسةلزنمب
.هعم

عيمجلانايتإبمكظاغأيذلاَلَمَكْدَقاَذٰهيِحَرَفًاذِإ
.لماكلارورسلاينرسيذلاوههيلإ

سورعلانيبهبشلاهجوىلعفوقولادارأنمو
ايمرإو٦٢:٥ءايعشإ(علاطيلفسدقملاباتكلايفةسينكلاو
ىلعليلدالو.)٩:٢١ايؤرو٣٢و٥:٢٦سسفأو٣:٣١
اهركذامنإانهسورعلابةسينكلاهيبشتدصقانحوينأ
.ىنعمللًامامتإ

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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.»ُصُقْنَأاَنَأِّـينَأَوُديِزَيَكِلٰذَّـنَأيِغَبْنَي«٣٠

ةلازإهبدصقويقيقحلاعضاوتلامالكلااذهبانحويرهظأ
.عوسيلدسحلاراكفأنمهذيمالتبولقرماخاملك

نوكينأىضقهللانأيأديزيُديِزَيَكِلٰذَّـنَأيِغَبْنَي
نأنمدبالفًاكلموًاحيسمهنوكلهتاذبقئالوهوكلذك
هيعباتددعرثكينأودبألاىلإةياهنالبهناطلسوهدجمديزي
.مهيفهريثأتو

دنعحبصلابكوكرونصقنيامكُصُقْنَأاَنَأِّـينَأَو
كلملاقباسينوكيهويتفيظوءاهتنالسمشلاعولط
.هسفنكلملاءيجمنعهمودقبيدانملاو

زومرملاروهظدنعةيوسوملازومرلاةميقتصقنكلذكو
نمانحويناكيذلاميدقلادهعلاماظنرابتعاصقنوهيلإ
ىلعديزيفوسويليجنإلاماظنلاةميقتدازوهعابتأ
.ماودلا

ةياغكهتياغنوكتنأليجنإللمداخلكىلعبجيو
هريشبتبحيسملادجمينأىلإهقايتشايهونادمعملاانحوي
وهنوكينأالكالهلارفقيفنيلاضلاهيلإيدهينأو
.بوبحملامركملادجمملا

جلٱَقْوَفَوُهُقْوَفْنِمِيتْأَييِذَّـلَا«٣١
ْ

َنِميِذَّـلٱَو،ِعيَِم
َنِمِيتْأَييِذَّـلَا.ُمَّـلَكَتَيِضْرَألٱَنِمَو،ٌِّيضْرَأَوُهِضْرَألٱ
جلٱَقْوَفَوُهِءاَمَّـسلٱ

ْ
.»ِعيَِم

ةيمورو٢٧و١:١٥صو٢٨:١٨ىّتم،٨:٢٣صو١٣ع
:١٥سوثنروك١و٦:٢٣ص،١٥:٤٧سوثنروك٩:٥،١
٢:٩يبليفو١:٢١سسفاو٤٧

ليقاملحاضيأهلةعباتلاةعبرألاوددعلااذهيفمالكلا
نأشىلعهنأشةيلضفأوحيسملاةمظعيفنيثالثلاددعلايف
.نادمعملاانحوي

٦:٣٣صو١٣ع(حيسملايأُقْوَفْنِمِيتْأَييِذَّـلَا
هذهبجومبموقتانحويىلععوسيةيلضفأو)٨:٢٣و
ميلعتنأانهدصقيملانحوينأليوامسلاهردصمبةداهشلا
ملحيسملانألكلانهنمهسفنوههنألبءامسلانمحيسملا
ذختانيح»قوفنم«ىتأفًاضيأًاهلإلبطقفًاناسنإنكي
ةمظععيمجلاىلعومسينأبجوفناسنإلاةعيبط
.ًارابتعاو

ءايبنأنمنيدلامدخلكسأرينأيأِعيِمَْجلٱَقْوَف
٩:٥ةيمور(هناطلسوهماقمبههجومامأنيلسرموةكئالمو
.)٤:١٤و٢و١:١نييناربعو

انهنمهلصأيلثمناسنإلكيأِضْرَألٱَنِميِذَّـلٱَو
.هيلإعجريوبارتلانمقولخم

هلامعأوهراكفأصقانفيعضرشبلارئاسكٌِّيضْرَأَوُه
يذلاكاذنودوهفضرألاهذهتاقلعتمنمهتاساسحإو
.قوفنموه

دودحمًادرجمًاناسنإملكتييأُمَّـلَكَتَيِضْرَألٱَنِمَو
ةبسنلابنادمعملاانحويميلعتّنإمعن.كاردإلاصقانملعلا
ىلإةبسنلابهنكلوًايوامسناكنييسيرفلاوةبتكلاميلعتىلإ
.يضرأحيسملاميلعت

نأيأِعيِمَْجلٱَقْوَفَوُهِءاَمَّـسلٱَنِمِيتْأَييِذَّـلَا
لكبوهملعبنيرشبملاونيملعملاوءايبنألالكقوفيحيسملا

.هناطلسوهدجمبوهتعيبطتافص

ٌدَحَأَسْيَلُهُتَداَهَشَو،ُدَهْشَيِهِبُهَعِمَسَوُهآَراَمَو«٣٢
.»اَهُلَبْقَي
١٥:١٥و٨:٢٦و١١ع

ميلعتنأانحوينابأُدَهْشَيِهِبُهَعِمَسَوُهآَراَمَو
.يوامسهردصموةيهلإهتعيبطنأبدهشامكيهلإحيسملا
رومألابدهشينأردقيءامسلانمىتأحيسملانأامبو
لكبهملعنموكلانههعمسوهآراممهرابتخانمةيوامسلا
:٨و:٣٠و٥:١٩صو١١عيفهسفنلدهشامكهللاراكفأ

لقنيمداخكهبملكتامنإنادمعملاانحويهبملكتامف.٣٨
حيسملاهبملكتامنكلوهانعملككرديالوهديسمالك
هآر«هلوقو.هيبأتيبيفهعمسوهآراميفنباكملكت
انحويةداهشدافمو.لماكلاملعلانعةيانك»هعمسو
رهظأوهيفبيرالنيقيٌقححيسملاميلعتنأنادمعملا
النيذلارشبلايملعملكىلعحيسملالضفكلذب
وأسدقلاحورلانمهوملعتامبالإاوملكتينأنوعيطتسي
.سانلانممهلاثمأنم

انحوينمدراذهاَهُلَبْقَيٌدَحَأَسْيَلُهُتَداَهَشَو
لاقهنأكف»هيلإنوتأيعيمجلا«هذيمالتلوقىلعنادمعملا
نيعبسلاسلجمنأملعهّنإف.متننظامريغهتملعاممهل
لاقكلذلوًاحيسمعوسيلوبقاوضفرةيدوهيلاةمألارثكأو
حيسمللسانلادارفأضعبلوبقيفنهانعمسيلو.لاقام
هيلإعيمجلانايتإعمهنأهانعمف.ةيتآلاةيآلانمنيبتيامك
مهرثكأنايتإفنوليلقالإهبنمؤيوهتداهشلبقيملمتلقامك
:٢٦ىّتمو٦٦و٦:٢٦ص(ةفلتخمتاياغلوًايتقوناكهيلإ

٥٦(.

.»ٌقِداَصَهللاٱَّـنَأَمَتَخْدَقَفُهَتَداَهَشَلِبَقْنَمَو«٣٣
٥:١٠انحوي١و٣:٤ةيمور

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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انهحيسملاةداهشلوبقبدارملاُهَتَداَهَشَلِبَقْنَم
.هلبلقلاعاضخإوهبناميإلاوهاوعدقيدصت

وهحيسملابناميإلانأيأٌقِداَصَهللاٱَّـنَأَمَتَخْدَقَف
نادمعملاانحويناسلبًالوأملكتيذلاهللاقدصبرارقإلا
.»خلاينباوهاذه«عوسييفهللالوقعمسهنألهسفن
ةمامحكهيلعسدقلاحورلالوزنبهللانمةمالعدهاشو
هللاقدصحيسملاقدصنمف.حيسملاوههنأاهبققحتف
.انحويناسلبملكتملا

تمتوهللايحوباوأبنتنيذلاءايبنألاةنسلأب:ًايناث
.حيسملابمهتءوبن

اهبدهشوحيسملااهعنصيتلاتازجعملاةطساوب:ًاثلاث
.هنباىوعدقدصبهللا

نلعملاوهللاةملكوهيذلاهنيعحيسملاناسلب:ًاعبار
.هيبأمالكسانلل

هللاقدصتبثأهنأ»قداصهللانأمتخ«هلوقىنعمو
مهتداهشنوتبثيةداعسانلانأىلعءانبتابثإلالك
.هللاقدصبدهشيحيسملابنمؤملكًاذإف.متخلاب
اومتخدوهششويجمهرصعلكيفنييحيسملاتاعامجو
نيذلاامأو.هللاقدصبحيسملاةداهشىلعنومتخيو
اولعجينأيفمهدهجنولذبيمهناكفهميلعتوحيسملانوركني
.)٥:١٠انحوي١(ًابذاكهللا

َسْيَلُهَّـنَأل.ِهللاٱِمَالَكِبُمَّـلَكَتَيُهللاٱُهَلَسْرَأيِذَّـلٱَّـنَأل«٣٤
.»َحوُّرلٱُهللاٱيِطْعُيٍلْيَكِب

١:١٦ص٧:١٦ص

هنأحيسملاركُذامًاريثكو،حيسملايأُهللاٱُهَلَسْرَأيِذَّـلٱ
:٣نييناربع(»انفارتعالوسر«يّمُسكلذلوهللانملسرم
لسرُأو٣١عءامسلانمهنأللسرلارئاسكسيلهنكلو)١
.صلخملاحيسملانوكيل

قباسلاددعلايفليقامحرشاذهِهللاٱِمَالَكِبُمَّـلَكَتَي
نمملكتيملحيسملانألهللاقيدصتحيسملاقيدصتنأوهو
نميهلإلسرُمهّنإلبملكتينأناسنإلانكميامكهدنع
هللادارأيذلاهمالكوهللاراكفأسانللنلعيلىتأءامسلا
.هبملكتينأعوسيرمأيوناسنإلاهفرعينأ

حورلايأَحوُّرلٱُهللاٱيِطْعُيٍلْيَكِبَسْيَلُهَّـنَأل
حورلانمًاليلقًارادقمهنباطعيملهللانأىنعملاو.سدقلا
ريغرفاولافالخبلّيكُيونزوُيدودحملاليلقلانألسدقلا
ىلعًالزانسدقلاحورلانادمعملاانحويىأردقو.دودحملا
:١ص(حورلاكلذنمألتماهنافرعوةمامحةئيهبحيسملا

بهاوملكىلعًالصاحعوسيناكو)٤:١اقولو٣٣و٣٢

انهحيسملاىلعمالكلاو.هللارارسأنالعإلًادعتسموحورلا
نباهنوكرابتعابالدسجتملاهللاةملكوًاطيسوهنوكرابتعاب
هحوربهللاهحسمف.سدقلاحورلابلزألاذنمدحتملاهللا
:٦١ءايعشإ(هبعشلًانهاكوًايبنوًاكلمهتفيظوسرامييكل
.)١٠:٣٨لامعأو١

ةنيعمتاقوأيفهحورنمءايبنألارئاسهللاىطعأ
ناكوًادبأهيلعهللاحورناكفحيسملاامأ.ةصاختاياغل
.هنمًائلتمموه

يفٍْءَيشَّـلُكَعَفَدْدَقَوَنْبَالٱُِّبُحيُبآلَا«٣٥ .»ِهِدَيِ
١٣:٣و٥:٢٠صو١٠:٢٢اقولو٢٨:١٨و١١:٢٧ىّتم
٢:٨نييناربعو١٧:٢و

هلاقامىلعاذهنادمعملاانحويدازَنْبَالٱُّبُِحيُبآلَا
انحوينأونباحيسملانأوهوهيلعحيسملاةيلضفألًانايبًافنآ
نأفرعو.مادخىوساوسيلنيملعملاوءايبنألارئاسو
بآلالوقوهوعومسمتوصبنالعإلاويحولابهبحيبآلا
.»ترًرسهبيذلابيبحلاينباوهاذه«ءامسلانم
هئايقتأرئاسلهتبحمنممظعأحيسمللبآلاةبحمتناكو
نوكتنبأللبآلاةبحمنأامكلسرلاوءايبنألاوسانلا
.)١٧:٢٤ص(مدخللهتبحمنممظعأ

يفٍءَْيشَّـلُكَعَفَدْدَقَو طيسولاهنوكرابتعابِهِدَيِ
.ءادفلالمعةسراممىلعًارداقنوكينألوألا.نيرمأل
.يرايتخالاهعاضتاىلعهلةباثإلايناثلاو

٢٢و١:٢١سسفأو١١:٢٧ىّتميفليقامقفواذهو
ىّتمحرشلاًاضيأرظنا٢٠-١:١٩يسولوكو٢:٩يبليفو
ىلعةدايز»هدييفءيشلكعفد«هلوقيأاذهو٢٨:١٨
امنيبزييمتوحورلاهئاطعإنأشيفةقباسلاةيآلايفهلوق
ةوقلاوةنيعملابهاوملانمرشبلانمءايبنأللهللاهبهو
:٢رومزم(يفامباذهلباق.حيسمللهاطعأاموةدودحملا
لكيفحيسملافرصتىلإ»هدييف«هلوقبراشأو.)٩-٧

.ءاشيامكءيش

ُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلِنْبَالٱِبُنِمْؤُييِذَّـلَا«٣٦
.»ِهللاٱُبَضَغِهْيَلَعُثُكْمَيْلَبًةاَيَحىَرَيْنَلِنْبَالٱِب
ةيمورو٦:٤٧صو١٦و١٥عو١:١٢صو٢:٤قوقبح
٥:١٠انحوياو١:١٧

نايببةمئاقيهوحيسملاةيلضفألريخألانايبلااذه
لوبقبمنهجوءامسلايأتوملاوةايحلاف.هبناميإلاةيلضفأ
وأ)٢٦ع(»ندرألاربعيفنادمعملاعم«ناكيذلاكلذ
.هضفرب

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا
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ًايفاكًاديحوًاصلخمهلبقييأِنْبَالٱِبُنِمْؤُييِذَّـلَا
.هبناميإلاناكنبالاهنوكلهنإف.هبفرتعيوهيلعلكتيو
.اهتومهضفروسفنلاةايح

يهةيحورلاةايحلاانهةايحلابدارملاٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَل
ىلعاهلوصحوسومانلاةنعلوةيطخلاةنونيدنمسفنلاةاجن
مالكلاو.يوامسلاثاريملاوهللاعممالسلاواياطخلانارفغ
يفسفنلاهلانتاممعيلبلبقتسملاىلعروصقمريغانه
نملقتنت«هنيعتقولاكلذيفاهنإفحيسملااهلوبقلاح
يفنوكتيتلاةداعسلاةءادبىلعلصحتو»ةايحلاىلإتوملا
١٦و١٥عيفحيسملالوقلقباطماذهو.ةياهنالبءامسلا
.١٨و

لقأهلنوكيالفنمؤمريغمادامًةاَيَحىَرَيْنَل
ملاعلايفالوملاعلااذهيفةيحورلاةايحلاتاكربيفبيصن
ملنمناكةايحلاكلتلديحولاردصملاحيسملانألو.يتآلا
.همثإبقاوعنمأجلمهلسيلواهنمًايلاخهبدحتي

يذلابضغلايأِهللاٱُبَضَغِهْيَلَعُثُكْمَيْلَب
كلذلةضرعرشبلالكو.هتئيطخلئطاخلاىلعهللاهبجوي
َءاَنْبَأِةَعيِبَّـطلٱِباَّـنُكَو«لوسرلالوقلًاقفوةاطخمهنألبضغلا
لٱ
ْ

لٱَكِبَضَغ
ْ
وهبضغلااذهو.)٢:٣سسفأ(»ًاضْيَأَنيِقاَب

لكهنموجنييذلاوةأطخلانمًالدبحيسملاهلمتحايذلا
:٣يسولوكو٤:٣١سسفأو٢:٨ةيمور(همسابنمؤينم
ريغىلعثكميبضغلااذهّنإهلوقو)١٩:١٥ايؤرو٨
ببسلدبألاىلإىقبيونآلاهيلعثكميهنأديفينمؤملا
بضغلاهسفنىلعدازو.هنعتميملعوسينأكهتئيطخ
.هنباةطساوبهيلعهللااهضرعيتلاةمعنلاهضفرب

ريغةأطخلاىلعهبضغملاعلااذهيفرهظيالهللاو
)٣:٩سرطب٢(ةبوتللةصرفمهيطعينأبرسيهنألنينمؤملا
دعبىقبيالهنكل)١٣:٨اقول(مهيفعفشيعوسينألو
.ةمحرالببضغىوسنيدلافقوموتوملا

هللانأل»ةبحمهللانأ«يفانيامانهليقاميفسيلو
كلذهفلكوناسنإلكلبضغلاكلذنمةاجنلاقيرطدعأ
نادمعملاانحويةداهشةيآلاهذهيفءاجامو.دُحيالام
ريخألاهريذحتوهوهيفهلاقاملكةصالخوحيسمللةريخألا
دعبنجُسنادمعملانأحجرألاو.ةيدوهيلاةمأللوهذيمالتل
اهبقلعتيامعمهتوموهنجسريشبلاركذيملو.ليلقبكلذ
يهوكلذبًافراعهتراشبئراقبسحهنألثداوحلانم
٥:٣٥صيفليقامنكل.هليجنإدصاقمنمتسيل
ةيلضفأو.ذئمويبهتنادقتناكهتمدخنأىلإريشي
:رومأةسمخنادمعملاانحويىلعحيسملا
.٣١عحيسملالصأ:ًالوأ·
هقيدصتناكوهرابتخانمملكتهنإفهميلعت:ًايناث·
.٣٣و٣٢عهسفنهللاقيدصت

.٣٤عليكالبحورلاهلنأ:ًاثلاث·
.٣٥عناطلسلكهلوهللانباهنأ:ًاعبار·
.ًادجميظعنأشتاذهضفروأهلوبقةجيتننأ:ًاسماخ·

عبارلاحاحصألا

٣٨ىلإ١عةيرماسةأرماعوسيةبطاخم

لٱَّـنَأُّبَّـرلٱَمِلَعاَّـمَلَف«١
ْ
ُرِّـيَصُيَعوُسَيَّـنَأاوُعِمَسَنيِّـيِسيِّـرَف

.»اَّـنَحوُيْنِمَرَثْكَأَذيِمَالَتُدِّـمَعُيَو
٢٦و٣:٢٢ص

هدوعصدعببرلابعوسياوبقلينأذيمالتلاداتعاُّبَّـرلٱ
.رئاشبلايفردنولئاسرلايفكلذمهنمرثكوهديجمتو

ةريغلاةدشباورهتشادوهيلانمةقرفمهَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱ
قرفلارئاسىلعاوزاتماوخويشلاديلاقتوىسومةعيرشل
.)٣:٧ىّتمحرشلارطنا(عوسيلمهتمواقمبةيدوهيلا

نومضممالكلااذهنومضمخلاَعوُسَيَّـنَأاوُعِمَس
جلٱَو،ُدِّـمَعُيَوُه«مهلوقبهذيمالتانحويهبأبنأيذلاربخلا

ْ
ُعيَِم

ةنجلاولسرأدقاوناكنويسيرفلاو.)٣:٢٦ص(»ِهْيَلِإَنوُتْأَي
ظعوباورسُيملو)١:٢٤ص(دمعُياذاملهلأستنادمعملاىلإ
نمرثكأعوسيظعواوهركو.)٢٠:٢٥و٣:٧ىّتم(انحوي
مهتمواقمتدتشاواوظاتغاهحاجنأبناوعمسامدنعوكلذ
نأىأرتتأدقنكتملعوسيتومةعاسنألو.هاّيإ
.ةوقوًاددعلقأهؤادعأثيحرخآعضومىلإبهذي

.»ُهُذيِمَالَتْلَبُدِّـمَعُيْنُكَيَْملُهَسْفَنَعوُسَيَّـنَأَعَم«٢
١٧ىلإ١:١٤سوثنروك١

عوسينأمهغلبيذلاربخلاىلعءانبنويسيرفلانظ
.عقاوللًانايبانههركذامبريشبلاءاجفدمعيناكهسفن
فوخلاهديبديمعتلانععوسيتعنميتلابابسألالعلو
ةيدومعملامسرنأهلمعنمنوجتنتسيهذيمالتنأنم
هتقولغشينأهتداراوهبقيلياممرثكأًارابتعاقحتسي
هلمعسدقلاحورلابديمعتلانوكو.رخآءيشبالريشبتلاب
.بابسألاكلتمظعأاذهوصاخلا

لٱَكَرَت«٣
ْ
جلٱَىلِإًاضْيَأىَضَمَوَةَّـيِدوُهَي

ْ
.»ليَِل

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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ةينامثوحناهيفهيلعىضقتامدعبَةَّـيِدوُهَيْلٱَكَرَت
هايإمهضغبونييسيرفلادسحةيدوهيلاهكرتةلعو.رهشأ
هتايحتلعجوريشبتلانعهتعنميتلايهوهيلعمهترماؤمو
.)٧:٣٠ص(هتوملةنيعملاةعاسلانايتإلبقرطخيف

رازدقناكعوسينألاذهريشبلالاقًاضْيَأىَضَمَو
.)٢:١٢ص(يفتركُذدقوةريصقةرايزاذهلبقليلجلا

ضرألاماسقأنميلامشلامسقلايهِليِلَْجلٱَىلِإ
انحويسدوريهىقلأتقولااذهوحنيفوةثالثلاةسدقملا
ركذيملو.)١:١٤سقرمو٤:١٢ىّتم(نجسلايفنادمعملا
امنإليلجلاىلإذئمويعوسيباهذللِعسقرموىّتم
يفانحويءاقلإتقوناككلذنأاهركذىلعاروصتقا
يفتناكحيسملاءادعأنييسيرفلاةطلسنأيهونجسلا
ةبغررثكأاوناكليلجلالهأنأوةيدوهيلايفاهنملقأليلجلا
ظعينأنسحتساهنأوةيدوهيلالهأنمهميلعتلوبقيف
مظعمذختيوهتازجعمرفوأعنصيوهظعاومرثكأكلانه
.هذيمالت

تقويفيحيسمللةحابإلاحيسملاهلعفاممانلو
ىلعنمأيثيحىلإباهذلاوهناكمكرتبرطخلاوداهطضالا
.هريغعفنينأعيطتسيوهتايحوهتمالس

.»ةَرِماَّـسلٱَزاَتَْجيْنَأُهَلَّـدُبَالَناَكَو«٤

يهوةرماسلابامهادحإرمتناقيرطليلجلاوةيدوهيلانيب
يقرشةيريببىرخألارمتو.ىرخألانمبرقأوةميقتسم
ىلإليلجلانمريخألاهرفسيفحيسملااهيفراسندرألا
»خلاهلدبال«هلوقو.)١٠:١سقرمو١٩:١ىّتم(ميلشروأ
ىلعوةرماسلايفهللادصاقمممتينأهرارطضاىلعينبم
.برقألاقيرطلاهدصقىلعوأاهلهأريشبتيفهتبغر

ةسدقملاضرألاماسقأنمطسوألامسقلايهَةَرِماَّـسلٱ
طابسأكلميرمَعاهانبيتلااهتدعاقمسابتيمُسةثالثلا
)٢٤و١٦:٢٣كولم١(م.ق٩٢٠ةنسةرشعلاليئارسإ
اهامسواهنيزوريبكلاسدوريهةدعاقلاكلتءانبددجو
.ةينانويلايفهمسايتسبيسنالسطسغألًاماركإيتسبيس
اهمساوةميدقلالالطأىلعةينبمةريقحةيرقنآلايهو
.ةيطسبيس

ةهبشلًاعفدانههركذامركذريشبلانأمهضعبنظ
هلوقبذيمالتللهرمأوةرماسلاىلإحيسملاباهذنيبضقانتلا
نأًانايبو)١٠:٥ىّتم(»اوُلُخْدَتَالَنيِّـيِرِماَّـسلِلٍةَنيِدَمَىلِإ«
نأحجرألانكلوقيرطلايفرورملادرجملناكاهيلإهباهذ
اميفًالاثمهذيمالتلكرتينأباهذلاكلذبدارأحيسملا

نيبًالوأهليجنإبةادانملاوهتومدعبهولعفينأمهيلعبجي
.ضرألالئابقلكليجنإلاباورشبينأوهودوهيلا

َهلُلاَقُيِةَرِماَّـسلٱَنِمٍةَنيِدَمَىلِإىَتَأَف«٥
َ
ِبْرُقِب،ُراَخوُسا

.»ِهِنْبٱَفُسوُيِلُبوُقْعَياَهَبَهَويِتَّـلٱِةَعْيَّـضلٱ
نيوكت،٢٨:١ءايعشإو١٢:٢٥كولم١و٤٦و٩:٧ةاضق

٢٤:٣٢عوشيو٤٨:٢٢و٣٣:١٩

:٩ةاضقو٢٣:١٨نيوكت(ميكشمهضعباهنظُراَخوُس
ميكشنألتبثيملنظلااذهو.سلبانمويلاىمستو)٧
يهو.ةعاسفصننمرثكأيأنيليمبوقعيرئبنعدعبت
اهنمبهذينأاهناكسدحألعادنمنكيملفءاملاةرفاو
يهورئبلابرقتناكاهنأحجرألاو.ءاقتساللرئبلاكلتىلإ
.ركسعىمسُتةبرخ

هبهوامنأحجرألاِهِنْبٱَفُسوُيِلُبوُقْعَياَهَبَهَو
كلمو)٣٣:١٩نيوكت(هضعبىرتشافسويلبوقعي
تنفُدكلانهو)٤٨:٢٢نيوكت(برحلابرخآلاضعبلا
:٢٤عوشييفامب٣٣:١٩نيوكتيفاملباق(فسويماظع
٣٢(.

َبِعَتْدَقُعوُسَيَناَكْذِإَف.َبوُقْعَيُرْئِبَكاَنُهْتَناَكَو«٦
لٱَىلَعاَذَكٰهَسَلَج،ِرَفَّـسلٱَنِم

ْ
ِةَعاَّـسلٱَوْحَنَناَكَو،ِرْئِب

.»ةَسِداَّـسلٱ

يفضرألاكلتىرتشابوقعينأركُذَبوُقْعَيُرْئِب
كلترفحهنأركذنمدجنملنكلو)٢٠-٣٣:١٨نيوكت(
كلتتناكنييليئارسإلاىلعضرألاعوشيمسقاملورئبلا
كانهو.)٢٤:٣٢و٢١:٢١عوشي(ميارفأمهسيفضرألا
ميزرجلبجنيبلهسيفبوقعيرئبىمسُترئبمويلا
ةسمخومدقةئمهدجوفاهقمعمهضعبساقلابيعلبجو
عستوحناهرطقوءاملاتحتاهنمًامدقةرشعسمخ،مادقأ
نمميظعرادقماهيفحرُطدقهنأمهضعبدجومث.مادقأ
وحنىوسنكيملفاهقمعصقنىتحبارتلاوةراجحلا
الإهمفدُسدقو.ءاملانمتلخوًامدقنيعبسوسمخ
نأانيلعبعصيو.ةراجحلارابكنمهيلعطقسامبًاليلق
الإعيبانيلاونويعلاةريثكضرأيفرئبلاكلترفحلًاببسىرن
هناريجلءاملكنعهرئببءانغتسالادارأبوقعينأليقاذإ
.ضرالاكلتلهكلماهرفحبتبثينأو

ناكهنألبعتِرَفَّـسلٱَنِمَبِعَتْدَقُعوُسَيَناَكْذِإ
نمةقاسملاًايشامعطقهنألوًاماتًاهلإناكامكًاماتًاناسنإ
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وأًاليمنيعبرأوحنيهوبوقعيرئبىلإميلشروأ
.نيتلحرم

هنوكعمهنألانلجأللزانتلاةياغدجملابررهظأدقو
طَأُقِلاَخ«

ْ
)٤٠:٢٨ءايعشإ(»اَيْعَيَالَوُّلِكَيَالِضْرَألٱِفاَر

ملَا«
يفًانوُيُعُرِّـجَفُْ هسفنضّرع)١٠٤:١٠رومزم(»ِةَيِدْوَألٱِ
ءاتشلادربوفيصلاّرحيفًايشامنالوجلابشطعلاوبعتلل
تلقثتساةبيرغنمءامةبرشبلطوةحارلاىلإجاتحاىتح
.هبلطبيجتنأ

اهيلعناكيتلالاحلايفيأِرْئِبْلٱَىلَعاَذَكٰهَسَلَج
.رئبلارجحىوسهيلعسلجيءيشهلسيلبعتوهو
لاثماذهيفانلو.هسولجةلعلًانايبكلذريشبلاركذو
ذئتقوهرفسيفحيسملالاحانتلباقمبًايلجّنيبتيو.ةعانقلا
نأنوضريسانلانمنييليلقنأىلعمويلارفسلايفانلاحب
.مهرافسأيفحيسملاتاقشماولمتحي

.رهظلايأِةَسِداَّـسلٱِةَعاَّـسلٱ

َهلَلاَقَف،ًءاَمَيِقَتْسَتِلِةَرِماَّـسلٱَنِمٌةَأَرْمٱِتَءاَجَف«٧
َ
ا

»َبَْرشَأليِنيِطْعَأ:ُعوُسَي

اهنألةرماسلاةنيدماهنأدارملاسيلِةَرِماَّـسلٱَنِمٌةَأَرْمٱ
نماّهنإلبرئبلاكلتنمتاعاسثالثدمأىلعتناك
.ركسعةيرقنماهنأحجرألاوًانيدوًاسنجنييرماسلا

هظعاومنسحأنمةظعومظفلينأحيسملايضر
نأوةيدوهيفصنوةينثوفصنةأرماوهودحاوناسنإل
سفنةميقذئنيحهاتأامبرهظأو.رئبلارجحهربنمنوكي
بعتاوذختيالئلًالاثمنيدلامدخلكرتوهينيعيفةدحاو
.ريخلالمعلةبسانملاةصرفلامهكرتلًارذعدسجلا

َهلَلاَقَف
َ

رهظلاذئتقوناكَبَْرشَأليِنيِطْعَأ:ُعوُسَيا
اذهوناشطعناكهنأيفكشالفيشملانمبعتعوسيو
حاتتفاىلإةليسوبلطلاكلذذختاهنأىلعءاملاهبلطةلع
تلأساذإكنأمولعملانمو.اهسفنةدافإلةأرملاعمثيدحلا
هلًافارتعاكلاؤسيفنألكنعًايضارهتلعجًافورعمًادحأ
.تنأهكلمتملامكلميهنأبولضفلاب

ملٱَىلِإاْوَضَمْدَقاوُناَكُهَذيِمَالَتَّـنَأل«٨
اوُعاَتْبَيِلِةَنيِدَْ

.»ًاماَعَط

ةأرملانمءاملاحيسملابلطةلعلًانايباذهريشبلاركذ
.هذيمالتنمالةيرماسلا

ملٱُهَلْتَلاَقَف«٩
طَتَفْيَك:ُةَّـيِرِماَّـسلٱُةَأْرَْ

ْ
،َبَْرشَتِليِّـنِمُبُل

لٱَّـنَأل؟ٌةَّـيِرِماَسٌةَأَرْمٱاَنَأَوٌّيِدوَُهيَتْنَأَو
ْ
َنوُلِماَعُيَالَدوُهَي

.»نيِّـيِرِماَّـسلٱ
١٠:٢٨لامعأو٥٣و٩:٥٢اقولو١٧:٢٤كولم٢

بجعتللماهفتسالااذهَبَْرشَتِليِّـنِمُبُلْطَتَفْيَك
ةيداعلارومألانمءامةبرشناسنإلابلطو.رابختساللال
دوهيلانيبضغبلاالولبارغتسالاىلعاهلمحيامهيفسيلف
ةئمسمخوحنذئمويهيلعرمدقناكيذلانييرماسلاو
ممأسمخبروشأكلمنوّدحرسأنايتإذنمكلذو.ةنس
طابسأةرشعاهنمىبسيتلاضرألايفاهاّيإهناكسإوةينثو
ىّتمحرشلاعجار٤صارزع٤١-١٧:٢٤كولم٢(ليئارسإ

ضفرنماذهاهمالكيفسيلو.)٩:٥٢اقولو١٠:٥
.ةباجإنمالوحيسملابلطلصلاخ

نمامإوهتئيهنمامإيدوهيهنأتفرعٌّيِدوَُهيَتْنَأَو
.امهيلكنمامإوهتجهل

اذهريشبلالاقَنيِّـيِرِماَّـسلٱَنوُلِماَعُيَالَدوُهَيْلٱَّـنَأل
دوهيلانملكأنمنيينابرلادحألاق.اهباوجةلعلًانايب
.ريزنخلامحلنملكأهنأكفنييرماسلازبخنمًائيش
دوهيلانيبةلماعمنمنكتملهنأاذهنمحضتيو
ىدحإيفهذيمالتوحيسملاتيبينأكلذدعبنييرماسلاو
امكةافانملامزلتسيالاذهو)٩:٥٢اقول(ةدحاوةليلمهارق
نألًاماعطاوعاتبيلةنيدملاىلإاوضمذيمالتلانانمقبس
لوقبلاوهكاوفلانييرماسلاماعطنماوزاجأدوهيلايينابر
ماودلاىلعاوكسمتيملنييليئارسإلاةماعنأو.ضيبلاو
.ءاسؤرلاتابصعتلكب

اذهوينيدلالالتخالانعتجتنامتاموصخلافنعأو
مهضعبسانلالماعينأديريهنألهللاةعيرشنمسيل
مهضعبنألًاضعبمهضعبدهطضاسانلانكلوةوخإكًاضعب
.رخآناكميفهدبعيرخآلاوناكميفىلاعتهدبعي

َوُهْنَمَو،ِهللاٱَةَّـيِطَعَنيِمَلْعَتِتْنُكْوَل:ُعوُسَيَباَجَأ«١٠
ِكاَطْعَأَفُهْنِمِتْنَأِتْبَلَطَل،َبَْرشَأليِنيِطْعَأِكَلُلوُقَييِذَّـلٱ
.»اّيَحًءاَم
١٤:٨و١٣:١ايركزو٢:١٣ايمرإو٤٤:٣و١٢:٣ءايعشإ

نمحيسملاةقيقحسانلالهجَنيِمَلْعَتِتْنُكْوَل
.هتمعنمهضفرلبابسألا

:٣ص(بيبحلاهللانباحيسملاعوسييهوِهللاٱَةَّـيِطَع
١٦(.

ًايدوهيًاناسنإةأرملاهتنظِكَلُلوُقَييِذَّـلٱَوُهْنَمَو
هنوكتلهجوهدسجشاعتنالءامةبرشىلإًاجاتحمًاييعم
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يفيذلاًادسجتمهسفنهللالبهنملسرملاو»هللاةيطع«
.ساقيالوّنحهبلقيفودُحتالةردقهدي

اهيلإهتجاحنايبنعحيسملالدعُهْنِمِتْنَأِتْبَلَطَل
مظعأةيطعاهلبهينأىلعرداقهنأوهيلإاهتجاحنايبىلإ
ةفيظوتفرعولهنأاهلهلاقامنومضمو.اهنمهبلطامم
وههنأوسانلاسوفنةييحملابهاوملانمهبىتأاموحيسملا
.هنماهتلانوتاكربلامظعأهنمتبلطلذئنيحاهبطاخييذلا

لاونللديحولاطرشلابلطلاحيسملالعجِكاَطْعَأَف
ةلعلاهايإاهلهجلعجو»كاطعأفهنمتنأتبلطل«هلوقب
تبلطل...نيملعتتنكول«هلوقباهبلطمدعلةديحولا
.»خلا

.عمجنمالعبننمنايرجلامئاديأًاّيَحًءاَم
ةايحلاوصالخلاناسنإلاهبلانياملكانههبدوصقملاو
اذهو.دبألاىلإيحورلاسفنلاأمظىورياموةيدبألا
ريربتلاوةمعنلاوهللاعممالسلاوةئيطخلانارفغنمضتي
هايإهئاطعإبوناسنإلاسفنلهسفنهتبهبحيسملاو.سيدقتلاو
.ركُذاملكهلدكؤيسدقلاحورلابهاوم

باتكلايفةيحورلاتاكربللءاملاريعتسُأامًاريثكو
٥٥:١ءايعشإو٣٦:٨و٢٣:٢رومزم(يتأياماهنمسدقملا
١٣:١ايركزو٣٦:٢٥لايقزحو١٩:١٣و٢:١٣ايمرإو
.ءايحإلاوريهطتلاامهنيبعماجلاو

ءاملاةراعتسايأزاجملاىلعحيسملالمحاذامليقنإو
امبًاقلعتمتايحورلايفهمالكلعجًالوأانلقهتمعنليحلا
ءاورلءامباهدعوفهدسجءاورلءاماهنمبلطهنإفقبس
.اهسفن

لقعلانألهيلإءاغصإلاطرفىلعةأرملالمح:ًايناث
حوضولاىلإءافخلانمجردتلاةذلىلععوبطميرشبلا
.هيلإزومرملاىلإزمرلانملاقتنالاو

سواردنأوسرطبهتوعدبهتمكحرهظأحيسملانأامك
يئاروّمله«هلوقبهعابتاىلإكمسلايدايصذيمالتنم
دعبهوعبتنيذلاعومجلاةبغرو»سانلايدايصامكلعجأف
هلوقبيحورلاماعطلايفةفغرأةعضببفولأعابشإهتزجعم
ةأرملاةبطاخميفهتمكحرهظأكلذك»ةايحلازبخانأ«
يحلاءاملايفءاملايقتستلبوقعيرئبىلإتتأيتلاةيرماسلا
ةيحورلاتاكربلاىلإةيدسجلاتاكربلانماهراكفأيقريل
.اهيلإةراشإءاملايتلا

ملٱُهَلْتَلاَق«١١
لَدَال،ُدِّـيَساَي:ُةَأْرَْ

ْ
لٱَوَكَلَو

ْ
.ٌةَقيِمَعُرْئِب

ملٱَكَلَنْيَأْنِمَف
حلٱُءاَْ

ْ
»؟َُّي

تذخأاهنألاهيفهمالكريثأتىلعلدياذهُدِّـيَساَي
اهلوقتلدبفًالوأاهيلإتفتلتمليتلارابتعالاباقلأبهبطاخت
.»ديساي«اهلوقب)٨ع(يدوهي

حيسملاىنعممهفتملةأرملانأةيآلاهذهنمانلرهاظلاو
ءاملابتمهفوهانعمرهاظىلعهمالكتذخألبيحورلا
:١٤نييوالو٢٦:١٩نيوكت(يفءاجامكيداملاءاملايحلا
يحورلاحيسملامالكىنعمكردتملاهنأنمبجعالو.)٥
تايحورلاكاردإيفسوميدوقيننمءاكذلقأنكتملاهنإف
لبحيسملاةيطعلضفراهباوجيفسيلو.)٣:٤ص(
نإتلاقاهنأكف.هيلإهلةليسوالاملاهايإهدعونمبجعتلا
ىلعًارداقتسلفرئبلاهذهءاميحلاءاملابتدصقدقتنك
كنأتينعتنكنإولبحالوكلولدالذإهايإينيطعتنأ
كنأتيعدادقفرئبلاهذهءامنمنسحأءامينيطعت
حيحصوهفةقيمعرئبلانأاهلوقامأو.بوقعينممظعأ
.هوساقنيذلاأبنأامكًاعارذنيعبرأوةعستوحناهقمعنأل

لٱاَناَطْعَأيِذَّـلٱ،َبوُقْعَياَنيِبَأْنِمُمَظْعَأَكَّـلَعَلَأ«١٢
ْ
،َرْئِب

»؟ِهيِشاَوَمَوُهوُنَبَوَوُهاَهْنِمَِبَرشَو

.مظعأبتسلكنأيفبيراليأُمَظْعَأَكَّـلَعَلَأ
بوقعيىلإمهتبسننويرماسلاىعداَبوُقْعَياَنيِبَأْنِم

ميارفاهنبافسويينباةلالسمهنأمهديلقتىلعءانب
كنيذاياقبنأىوسكلذيفمهلدنسالو.ىسنمو
لصأيهيتلاسمخلاممألاباوطلتخايبسلادعبنيطبسلا
كلتمهاطعأبوقعينأىلعمهلناهربالو.نييرماسلا
.٦عفسويلبوقعياهبهويتلااهضرأاونكسمهنأالإرئبلا
هيشاوموهدالوأوبوقعياهبىفتكارئبلاهذهنأاهانعمو
نملضفأءاميطعتنأتنأعيطتستفيكفاهباوُرسو
ةمظعلرئبلاتمظعف.هنمنسحأانأبلطأاذاملواهئام
لههانعمامتدارأاهلعلوأ.اهءامذختاواهرفحيذلا
ةرخصلابرضتنأرداقىسومكيبنكنأتنأيعّدت
.ًايحءاماهنمجرختف

ملٱاَذٰهْنِمُبَْرشَيْنَمُّلُك:ُعوُسَيَباَجَأ«١٣
ُشَطْعَيِءاَْ

.»اضْيَأ

لبةرابعلاحيرصببوقعينممظعأهنأبعوسياهبجيمل
مظعأهتيطعنأهدافماملاقذإةيانكلاقيرطبكلذاهدافأ
بوقعينممظعأحيسملانألقحاذهو.بوقعيةيطعنم
.لسرلاوءايبنألاوءابآلارئاسو
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.هايإكاطعأبوقعينأنيلوقتيذلاِءاَْملٱاَذٰه
امو.اهرابتخابةأرملاهتنقيتامماذهًاضْيَأُشَطْعَي
الاهنإفةيدسجةكربلكىلعقدصيءاملااذهىلعقدص
.اهلثمىلإجايتحالادوعيمثًاريصقًاتقوالإةجاحلابموقت
ءامرئبلاكلذعوبنيلصأنماهاطعأولهنأكلذباهلققحف
مدعدوهيللرهظأاذهلثمبو.ًامئادًاريخاهيطعيامناكامل
امةيلضفألًانايبىسومديىلعيطعُأيذلانملاةيافك
ملٱاوُلَكَأْمُكُؤاَبآ«هلوقبةايحلازبخنموههيطعي

يفَّـنَْ لٱِ
ْ
ِةَّـيِّـَرب

خلٱَوُهاَنَأ...اوُتاَمَو
ْ
حلٱُزُْب

ْ
ْنِإ.ِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱَُّي

خلٱاَذٰهْنِمٌدَحَأَلَكَأ
ْ
.)٥١و٦:٤٩ص(»ِدَبَألٱَىلِإاَيَْحيِزُْب

ملٱَنِمُبَْرشَيْنَمْنِكٰلَو«١٤
ْنَلَفاَنَأِهيِطْعُأيِذَّـلٱِءاَْ

ملٱِلَب،ِدَبَألٱَىلِإَشَطْعَي
ٍءاَمَعوُبْنَيِهيِفُريِصَيِهيِطْعُأيِذَّـلٱُءاَْ

.ٍةَّـيِدَبَأٍةاَيَحَىلِإُعَبْنَي
٧:٣٨ص٥٨و٦:٣٥ص

.ناميإلاقحنمؤيوأًاماتًالوبقلبقييأُبَْرشَيْنَم
حورلاويصالخويتمعنيأاَنَأِهيِطْعُأيِذَّـلٱِءاَْملٱ

.هلسرأانأيذلاسدقلا
هقاتشياملكىلعلصحييأِدَبَألٱَىلِإَشَطْعَيْنَلَف

يفزاجملاكانهزاجملاو.ةيحورلاتاكربلانمهيلإجاتحيوأ
.)٢١:٦و٧:١٦ايؤرو٦:٥١ص(

ملاعلالجأنميتايحلذببِهيِطْعُأيِذَّـلٱُءاَْملٱِلَب
حورلالاسرإبو)٢٣و١٤:١٩ص(نمؤملابلقبيتماقإبو
:١٧و١٥و١٦:١٤و٧:٣٩ص(بلقلاكلذىلإسدقلا

ةعبرأبهفصوويحلاءاملاددعلااذهيفحيسملاحرشو.)٢٣
:رومأ
يذلاءاملانعهلًازييمتهيطعييذلاوههنأ:لوألا·

.بوقعيهاطعأ
يفشتاهنأبءاورلمكأسفنلاأمظيوريهنأ:يناثلا·

ةحاروقحلاةفرعمبوهلةحلاصملابوهللاابداحتالاباهقاوشأ
.ةداعسلاوةعانقلاوةسادقلابومثإلاةرفغمبوريمضلا
لكنعناميإلابهيلعلصحنمينغيهنأ:ثلاثلا·

عوبنيهبلقيفحتفنوكيهنأكفةيجراخلاةداعسلالئاسو
ْنِمٍحَرَفِبًاهاَيِم«يقتسينأعيطتسيفيحورلاحرفلا
خلٱِعيِباَنَي

ْ
.)١٢:٣ءايعشإ(»ِصََال

لكعمهيلعلصحنملىقبيدبألاىلإمئادهنأ:عبارلا·
كلذردصمنألهسفنتوملاىتحهبلحتيتلالزاونلا
بولقىلإهللانميرجيوهو»دبألانكاس«هللاوهءاملا
.)١:١٢سواثوميت٢و٣٩-٨:٣٥ةيمور(نينمؤملا

ملٱُهَلْتَلاَق«١٥
ملٱاَذٰهيِنِطْعَأُدِّـيَساَي:ُةَأْرَْ

َالْيَكِل،َءاَْ
.َيِقَتْسَألاَنُهَىلِإَِيتآَالَوَشَطْعَأ

٥:٢٠انحوي١و٦:٢٣ةيمورو٣و١٧:٢و٦:٣٤ص

رداقهنأتقدصاهنكلحيسملاىنعممامتةأرملاكردتمل
يفءانعلاوبعتلانعاهينغتةبيجعةينمزةيطعاهئاطعإىلع
يفدوهيلالوقهبشياهمالكو.رئبلاكلتىلإنايتإلا
ملمهنأيف»زبخلااذهنيحلكيفانطعأديساي«موحانرفك
ىلإتباصأفيهامأ.اهلثميداملاعفنلاىوسهباودصقي
ردقيءيشىلإةجاتحماهنأبترعشو»ينطعأ«تلاقاهنأدح
هنمتنأتبلطل«هلوقبكلذباهدعوذإاهلهبهينأحيسملا
تبلطاممدارملالكمهفتملنإوتبلطف)١٠ع(»كاطعأف
.فصويالامبتعقوتاممرثكأىلعتلصحو

َهلَلاَق«١٦
َ
َىلِإَْيلاَعَتَوِكَجْوَزيِعْدٱَويِبَهْذٱ:ُعوُسَيا

»اَنُهٰه

هبلانذإزاجملابةأرملاةبطاخمنعانهنمحيسملالدع
همالكىلإءاغصإلاةدايزىلعاهلمحواهنهذهيبنتنمهتياغ
ملامملعيهنأاهلّنيبينأيقبو.هنميحلاءاملابلطو
ميلستلاىلإكلذباهدعُيوهملعينأسانلانمدحأعطتسي
ةيضاملااهتريسفرعهنإف.ةئطاخاهنابروعشلاوحيسملاهنأب
ناكف.اهلةفرعملاهذهنييبتباهيفهمالكريثأتنوكياذامو
اهسفنضرمبرعشتاهلعجنأبسوفنلاجلاعيرهامبيبطك
هذهو.يحورلاءاودلاىلإاهدشريلءافشلاىلإاهجايتحاو
اذهكلسو»خلاكجوزيعداويبهذا«هلوقنمهتياغ
ينطعأ«اهلوقيهواهتبلطلةباجإيحلاءاملااهيطعيلليبسلا
ةبوتلاىلإمثةئيطخلابروعشلاىلإًالوأاهدوقيليأ»ءاملااذه
.حيسملاوههنأبناميإلاىلإمث

ملٱِتَباَجَأ«١٧
َهلَلاَق.ٌجْوَزِيلَسْيَل:ُةَأْرَْ

َ
ًانَسَح:ُعوُسَيا

لُق
ْ

.»ٌجْوَزِيلَسْيَلِت

شيعتتناكيذلالجرلانأعّدتملوةأرملاهذهتقدص
ىلعاهايإهحدمبهتمكححيسملارهظأ.يعرشلااهجوزهعم
ولهنألاهتيطخىلعاهايإهخيبوتنمًالدباهفارتعاباهقدص
ىلإتغصأاموةبضاغهنعتفرصناواهبلقتسقلاهمال
.دعبهمالك
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َوُهَسْيَلَنآلٱِكَليِذَّـلٱَو،ٍجاَوْزَأُةَسَْمخِكَلَناَكُهَّـنَأل«١٨
لُقاَذٰه.ِكَجْوَز

ْ
.»ِقْدِّـصلٱِبِت

نمةعباسلاةيصولاةيدعتمةئطاختناكاهنأنايباذه
.انزلايفةشئاعلازتالاهنأورشعلاهللااياصو

ايافخفرعيةيفخلاةأرملاكلتاياطخحيسملافرعامكو
.عضومونيحلكيفناسنإلك

اهقدصىلعةيناثحيسملااهحدمِقْدِّـصلٱِبِتْلُق
َالُهاَياَطَخُمُتْكَيْنَم«باتكلالوققفواذهو.اهرارقإب
هبُّرِقُيْنَمَو،ُحَجْنَي هلوقو)٢٨:١٣لاثمأ(»ُمَحْرُياَهُُكْرتَيَواَِ
اَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأَوُهَفاَناَياَطَخِباَنَْفَرتْعٱِنِإ«
نأرهاظلاو)١:٩انحوي١(»ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَرِّـهَطُيَواَناَياَطَخ
ركنتىتحبلقلاةيساقنكتملةئطاختناكنإوةأرملاكلت
.هيلعرذتعتوأاهمثإ

ملٱُهَلْتَلاَق«١٩
»!ٌّيِبَنَكَّـنَأىَرَأ،ُدِّـيَساَي:ُةَأْرَْ

٧:٤و٦:١٤صو٢٤:١٩و٧:١٦اقول

ًاّريغتاهراكفأّريغتىلعلديانهةأرملاهذههتلاقام
هلوققدصبميلستاهمالكيفو.اهبطاُخمةهجنمًاميظع
.اهيلع

ناكملابيرغًاصخشنأةلاحتساتنّقيتٌّيِبَنَكَّـنَأىَرَأ
تققحتوناسنإدرجموهواهرمأنمفرعامفرعيًايدوهي
.سانللقحلانلعُيلهللانمًالسرمًايهلإًاملعمهنوك
ليئانثنهبققحتيذلاناهربلالثمبعوسيةمظعتققحتو
وههنأتققحتدقنكتملاهنكل.)٤٩و١:٤٨ص(هتمظع
ىلإنيبهاذلانيذيملتلاناميإكهباهناميإناكف٢٥عحيسملا
.)٢٤:١٩اقول(ساومع

يفاوُدَجَساَنُؤاَبآ«٢٠ جلٱاَذٰهِ
ْ
يفَّـنِإَنوُلوُقَتْمُتْنَأَو،ِلََب ِ

ملٱَميِلَشُروُأ
.»هيِفَدَجْسُيْنَأيِغَبْنَييِذَّـلٱَعِضْوَْ

٧:١٢مايأ٢و٩:٣كولم١و١١و١٢:٥ةينثت،٩:٧ةاضق

باوجاهديفينأتغتبافءيشلكملعيًايبنهتربتعا
مهأنماذهناكوةلوبقملاةدابعلالحمنيأوهردقملاؤس
وهوليوطنمزذنمهتفرعمتدارأاهلعلو.اهدنعرومألا
ةلعودوهيلانيدونييرماسلانيدنيبفالتخالارهوج
يفقحلاناكنإاهسفنلتلاقاهنأكف.امهنيبديدشلاضغبلا
.تافالتخالارئاسيفمهعمقحلاناكنييرماسلاعماذه

ىلعمالكلانعلودعلاتدارأهنأاهمالكيفليلدالو
كلذنمملعتستنأيفتبغرلبرخآعوضومىلإاهاياطخ

اهلاؤسبرهظو.هللاةدابعىلإباوصلاقيرطيهلإلاملعملا
لوبقنماهعنميينيدبصعتلكنمةيلاخاهنأهنمكلذ
.ةيرماسيهويدوهينمداشرإلا

يذلانييرماسلاءابآلاءالؤهبتدارأاهنأحجرملااَنُؤاَبآ
.ايمحنرصعذنمميزرجلبجيفاودجس

يف ميكشىلعفرشملاميزرجلبجيأِلَبَْجلٱاَذٰهِ
ناكو.امهثيحبوقعيرئبنمبيرقلاسلبانيأ
همدهم.ق٣٣٢ةنسكلانهًالكيهاونبدقنويرماسلا
نثيملكلذنكلو.م.ق١٢٩ةنسسوناكرهانحوي
لبجلاكلذاوبسحوكانهةدابعلاةماقإنعنييرماسلا
يفءاجامبهتيسدقأمهءاعدااوتبثأوضرألالابجسدقأ
لبجب»لابيعلابج«مهتخسنيفنيلداب)٢٧:٤ةينثت(
٣٣:١٨و١٣:٤و٧و١٢:٦نيوكت(يفءاجامبوميزرج
هيلعمدقيلميهاربإهيلإبهذيذلالبجلاوههنأاونظو)٢٠و
.قاحسإ

هذهكلسمنوكلسيرصعلكيفسانلانمنوريثكو
اونمآامكهبنونمؤيومهؤابآهدبعامكهللااودبعينأبةأرملا
ىلعنحنو»خلااودجسانؤابآ«مهلوقباهدانتسانيدنتسم
.نوفتقممهراثآ

هربتعتيبنهنأاهداقتعاعملزتملَنوُلوُقَتْمُتْنَأَو
.ًايدوهي

يف ةدابعللعضوملاكلذدوادراتخاخلاَميِلَشُروُأِ
هنأبناميلسهللاربخأو.)٢٢:١و٢١:٢٦مايأ١(هللاداشرإب
رزمزمًاضيأرظنا٦:١٢مايأ٢(هتدابعلًاعضومميلشروألبق

فذحلازاجيإددعلااذهيفو.)١٤و١٣٢:١٣و٦٩و٧٨:٦٨
نأيغبنينييناكملايألوقتذامتنأو«تلاقلهتركذولف
:١٢ةينثت(يف»هلاقامبىسومهدصقناكميأوهيفدجسُي
٧-٥(.

َهلَلاَق«٢١
َ
َال،ٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنَأيِنيِقِّـدَص،ُةَأَرْمٱاَي:ُعوُسَيا

يف جلٱاَذٰهِ
ْ
يفَالَو،ِلََب .»ِبآلِلَنوُدُجْسَتَميِلَشُروُأِ

٢:٨سواثوميت١و١:١١يخالم

ًاهيبنتوهمالكلًاديكأتاذهلاقيِنيِقِّـدَص،ُةَأَرْمٱاَي
ًايبنهنوكرابتعاباهملعوهوًايبنيههتعد.هتيمهأىلع
ةلزنمبوهفءايبنألامالكلقحيامكهمالكقيدصتباهرمأو
.)٥:١٨ىّتم(»مكللوقأقحلا«هذيمالتلهلوق

٢٨و٥:٢٥و٢:٤ص(يفامكتقويأٌةَعاَسِيتْأَت
ةءادبىلإةراشإددعلااذهيفو.ليجنإلانامزوهو)٣٤و
ةنس١٥٠٠وحنرمتسايذلاميدقلاماظنلاةلازإوديدجماظن
ةنسلايفتارمثالثاوبهذينأدوهيلاىلعهيفبجوأو
نيعبرأدعبنوكيالكلذنأو.نيعُمناكميفهللااودبعيل

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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يفلكيهلامدُهامكمهلكيهودوهيلاةنيدممدهتنيحةنس
.نآلاأدتبالبةنس١٦٠وحنبمالكلااذهتقولبقميزرج

يفَال يفَالَو،ِلَبَْجلٱاَذٰهِ يأَنوُدُجْسَتَميِلَشُروُأِ
نأتعقوتةأرملاهذهنأيفبيرالو.نويرماسلااهيأمتنأ
اهنأوميلشروأوهدوجسلاعضومنأًايدوهيهنوكللوقي
يفقرفالنأيأكلذفالخلاقهتعمساملتبجعت
ىلعالوميزرجيفاودجسينأدوهيلاىلعبجيالفةنكمألا
اهلاؤسنأاهلنابأو.ميلشروأيفاودجسينأنييرماسلا
ةيضاملاةنمزألايفكلذكناكوًادجًامهماهلرهظيذلا
.دعبمهمبسيل

ًارياغمًاديدجًانالعإانهلاقامبملاعللعوسينلعأو
هللانألمايألاهذهيفنيريثكداقتعالوةيضاملاموسرلالكل
كلتنمدبالناكوةدابعللةصاخلاحمنيعدقناك
كلتنعسوقطلاوزومرلاىلإةرقتفمةنايدلاءاقبةدملاحملا
ىتأدقهيلإزومرملاوحيسملاىلإًازومراهلكتناكاهنأللاحملا
.هيلإةجاحقبتملف

مسالااذهبهللانعسانللربعينأعوسيبحأِبآلِل
ىلعمهايإهبحومهبهتيانعلسانللبآىلاعتهنأرابتعاب
ةلزنميفنييرماسلاودوهيلالوقلااذهبعوسيلعجوءاوسلا
نودمهوبأهنأدوهيلاداقتعافالخكلذوهللامامأةدحاو
:٤جورخ(»ينباليئارسإ«نوعرفللاقهللانإمعن.مهريغ
.هللادالوأرشبلاعيمجراصحيسملابنآلانكلو)٢٢

زوجيهنأ.ًالوأناتدعاقةأرمللحيسملاهركذاميفو
.ناكملكيفهللاىلإةدابعلاميدقت

ىلاعتهنموندننأانلقحيهللاىلإانبرتقااذإهنأ:ًايناث
.مهيبأنمدالوألاك

ِملَنوُدُجْسَتْمُتْنَأ«٢٢
َ
ُدُجْسَنَفُنْحَناَّـمَأ،َنوُمَلْعَتْمُتْسَلا

ِمل
َ
خلٱَّـنَألُمَلْعَنا

ْ
لٱَنِمَوُهَصََال

ْ
.»ِدوُهَي

٣:١ةيمورو٢٤:٤٧اقولو٢:٣ءايعشِإ،١٧:٢٩كولم٢
٥و٩:٤و٢و

ةنايدنأهباوجنمةأرملاجتنتستنأحيسملادريمل
.دوهيلاةنايدكهللاّرستنييرماسلا

ِملَنوُدُجْسَتْمُتْنَأ
َ
ةبسنباذهلاقَنوُمَلْعَتْمُتْسَلا

نابأيلصألامهخيراتنإف.دوهيلاةفرعمىلإنييرماسلاةفرعم
كولم٢(هعمناثوألامهتدابعبهباوكرشأمهنألهللامهلهج
نماهرثكأوةصقانتناكهللاابمهتفرعمنأو)٣٤-١٧:٢٤
هتئيشمهللانلعأيتلارافسألارثكأمهضفرسانلاميلاعت
عيطتسيالهنأعمهللامهلسرأنيذلاءايبنألاميلاعتواهيف
الإهتدابعقيرطوةفرعملاقحهللافرعينأناسنإلا
.هتانلعمب

حيسملاملكتةديحولاةرملاهذهُدُجْسَنَفُنْحَناَّـمَأ
نيرشعلاددعلايفةأرملالوقباوجوهوًايدوهيهنوكرابتعاب
.»خلانولوقتمتنأو«

ِمل
َ
كلذلاق.هللانأشنمًالماكًانالعإانلنألُمَلْعَنا
دهعلارافسألكاولبقمهنألنييرماسلاىلعدوهيللًازييمت
.اهرثكأاوضفردقنويرماسلاوميدقلا

مالكلاانهحيسملالدبِدوُهَيْلٱَنِمَوُهَصَالَْخلٱَّـنَأل
صالخلانألصالخلاىلعمالكلابهتدابعوهللاةفرعميف
.ةدابعلاكلتوةفرعملاكلتةياغوه

:بابسأةثالثلدوهيلابصالخلاصّصخو
.دوهيللصالخلابقلعتياملكنلعأهللانإ:ًالوأ·

هذهوميدقلادهعلاتاءوبنيفصالخلاتانلعمحضوأو
نمدوهيلالانكلذلفنويرماسلااهضفرودوهيلااهلبق
.نويرماسلاهلنيملامصالخلاوحيسملاةفرعم
.ةيدوهيلاةمألايفدلُوصّلخملاحيسملاعوسينإ:ًايناث·
صالخلالاصيإةليسوةيدوهيلاةمألالعجهللانإ:ًاثلاث·

تناكةمألاكلتةدابعنألضرألاممأرئاسىلإ
اهتنهكواهؤايبنأتناكو.ةيحيسملاةدابعللًادادعتسا
تناكوحيسملاىلإًازومراهسوقطلكواهحئابذواهكولمو
هسفنحيسملانأو.صالخلاكلذبئبنتةينيدلااهبتك
مظعمسرامو.ةيدوهيةيرقيفةيدوهيءارذعنمدلُو
يفمثإةحيبذهسفنمدقو.دوهيلانيبهميلعتوهلامعأ
ليجنإلابنيرشبملالوأناكو.ةيدوهيلاةدعاقميلشورأ
كانهودوهيلادالبيفليجنإلاتاراصتنالوأو.دوهي
ـةســيـنكـلاتـمـظــتناوةـوـقبسدــقلاحورـلابـكـسـنا
.ةيحيسملا

َنوُدِجاَّـسلٱَنيِح،َنآلٱَيِهَو،ٌةَعاَسِيتْأَتْنِكٰلَو«٢٣
حلٱ
ْ

حلٱَوِحوُّرلٱِبِبآلِلَنوُدُجْسَيَنوُّيِقيَِق
ْ

ٌبِلاَطَبآلٱَّـنَأل،ِّـَق
.»ُهَلَنيِدِجاَّـسلٱِءَالُؤٰهَلْثِم
١:١٧صو١٤٥:١٨رومزم،٣:٣يبليف

ناكنإودوهيلابرصحنيملصالخلانأةيآلاهذهانديفت
.مهنمصالخلا

نمزيهو٢١عيفةروكذملاةعاسلايأَنآلٱَيِهَو
يحورلاهميلعتنلعأوحيسملاىتأمويهلوأيذلاليجنإلا
.ريخألامويلاهرخآو

الوةـصـاخدـوهـيلاالَنوـُّيـِقـيـِقَْحلٱَنوُدـِجـاَّـسـلٱ
عضوميفهللانودبعينيذلاالوممألاالونويرماسلا
ةيحورلاةيبلقلاةدابعلانومدقملانوصلخملامهلبرخآنود

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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ةرهاظلاةدابعلادرجمنومدقملانوؤارملاالهللاةيضرملا
.ةيزمرلا

نأوهدارملانأىلعةنيرقلالدتِبآلِلَنوُدُجْسَي
ةفرعملاقحهنودبعينمنوفرعينييقيقحلانيدجاسلا
نوملعيالنملنودجسينيذلاكالًابأهنوربتعيو
الةيقيقحلاةدابعلانأىلعو٢٢عيفنيروكذملانييرماسلاك
ىتؤُتنأنكميف.اهريغنودةمأبالورخآنودناكمبديقت
امكهللاىلإناسنإلابرتقينأوناكٍّيأنمناكملكيف
.ةبحموةقثوراقوبهيبأنمدلولابرتقي

رمألاوهاذهو.نيتفشلادرجمبالبلقلابيأِحوُّرلٱِب
ةئيهوةغللاوعضوملاكضرعهاوساموةدابعلايفيرهوجلا
ةنوعمبتمدُقاذإحورلابةدابعلانوكتو.هعضوودباعلا
قاوشأنعتجتنو)٨:٢٦ةيمور(هميلعتوسدقلاحورلا
٦:١٩سوثنروك١(ةيحورلادباعلاةايحىلعلدتةيحور
.)٦:١٨سسفأيفامب١:٩ةيموريفاملباق

ناسنإلانكميذإيفكيالصالخإلادرجمنألِّـقَْحلٱَو
نمضتتةلوبقملاةدابعلاف.صالخإلابسمشلادبعينأ
حيسملاعوسياهنلعأامكهنمبارتقالاقيرطوهللاةفرعم
رومزم(طقفةرهاظالةحيحصنوكتنأو.قحلاوهيذلا

يوسوملاماظنلالالظةطساوبنوكتالنأو)١٤٥:١٨
هذهيفو.لماكلايحيسملاماظنلارونةطساوبلبهزومرو
.نايدألارئاسوةيحيسملاةنايدلانيبقرفلانايبةرابعلا

تارمثالث»بآلاب«هللاانهعوسيىمسَبآلٱَّـنَأل
ةردقلاوةمقنلاهلإالةبحملاهلإهنأىلإةراشإ)٢٣و٢١ع(
.طقف

فولألانمهللاربتعيالخلاِءَالُؤٰهَلْثِمٌبِلاَط
حورلابهلنودجسينيذلاالإنيدجاسلافولألافولأو
مهبرسيهللانأونوليلقءالؤهنأىلعلديمالكلاو.قحلاو
.مهعمجيلملاعلاىلإهنبالسرأهنأو.اوناكثيحةرسملاةياغ
.ةيرماسلاكلتلعوسيةبطاخمةلعاذهو

حلٱَوِحوُّرلٱِبَفُهَلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلٱَو.ٌحوُرُهللاَا«٢٤
ْ

يِغَبْنَيِّـَق
.»اوُدُجْسَيْنَأ
٢٠اذوهيو١٧:٢٥و٧:٤٨لامعأ،٣:١٧سوثنروك٢

حورلابهللادبعننأبوجولناثببساذهٌحوُرُهللاَا
نملهللابلطوهو٢٣عيفركُذلوألاببسلاوقحلاو
.ةيحورةدابعدبعُينأيضتقتهللاةيحورف.كلذكهنودبعي
:قئاقحثالثةرابعلاهذهيفو
الونوكلانمءزجبسيلوةدامبسيلهللانإ:ىلوألا·

.هلك

هنّيبينأوأناسنإهارينأنكميالهللانإ:ةيناثلا·
.لاثمتوأةروصب
سانلاحاورأوةكئالملاحاورأنعزاتميهللانإ:ةثلاثلا·

ناكميفرصُحينأليحتسيكلذلوةدودحموةقولخماهنأل
:٧لامعأ(ةيرماسلاتمعزامكًالكيهمأناكًالبج
اهبتزاتماةقيقح»حورهللا«هلوقو.)١٧:٢٥و٤٨
.ممألاتانايدنماهاوساملكىلعةيدوهيلاةنايدلا

ةيحورلاقاوشألاوةرارحلاوبلقلاولقعلابيأِحوُّرلٱِبَف
.سدقلاحورلاداشرإبوةيحورتاياغل

ىلعلاكتاوأعادخوأءايرنودصالخإلابيأِّـقَْحلٱَو
ةفرعملاقحدوبعملاةفرعمبوقئاقحلالالظيهيتلاسوقطلا
.قحلاوهيذلاحيسملاهنلعأامك

دبعُينأًايحورهللانوكبجوأاوُدُجْسَيْنَأيِغَبْنَي
عوكرلاونيتفشلاتاكرحبةمئاقريغةيبلقةيحورةدابع
ًاضيأاهبجوأو.بلقلانودةيدسجلاعاضوألانمهريغو
دسجلاةكراشمعنميالانهليقامو.اهريغهللالوبقمدع
نمًالدبةيجراخلاةدابعلاذاختايفنيامنإةدابعلايفحورلل
.ةيبلقلاةدابعلا

ملٱُهَلْتَلاَق«٢٥
ُهَلُلاَقُييِذَّـلٱ،اَّـيِسَمَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ:ُةَأْرَْ

ملٱ
.»ْءَيشِّـلُكِباَُنِربُْخيَكاَذَءاَجىَتَمَف.ِيتْأَي،ُحيِسَْ
٣٩و٢٩ع

نأىلعةأرملاهذهلمحيحلاءاملاىلعحيسملامالك
هنأبفارتعالاىلعاهلمحاهئتيطخىلعهمالكو.هايإهلأست
نأبوجووةيرماسلااهتدابعنالطبىلعانههمالكو.يبن
ىلعاهلمحواهّريحةيماسةيبلقةديدجةدابعهللادبعت
ىلإقايتشالاىلعوةميدقلااهتدابعناصقنواهلهجبروعشلا
.قايتشالاكلذنايبانهليقامو.لضفأونسحأوهام

رافسأبناميإلايفنييرماسلارئاسكتناكُمَلْعَأاَنَأ
ةينثتيفليقامىلعءانبحيسملامهراظتناوةسمخلاىسوم
١٨:١٥.

هللاُقييذلا«هلوقُحيِسَْملٱُهَلُلاَقُييِذَّـلٱ،اَّـيِسَم
نمهتراشبءارقةدافإلريسفتلااذهو»ايسمل«ريسفت»خلا
.ممألا

ىسوملثمًايهلإًاملعمترظتناٍءَْيشِّـلُكِباَنُِربُْخي
اميفباوصلابمكحيوةينيدلاكوكشلالكاهبلقنمليزي
مالكنمهمهفتملاماهلرسفيونيدلاوملعمهيففلتخا
.هتدابعوهللاةيحوريفعوسي

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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َهلَلاَق«٢٦
َ
لَكُأيِذَّـلٱاَنَأ:ُعوُسَيا

ِّـ
.»وُهِكُم

٩:٢٧صو٦٢و١٤:٦١سقرمو٢٦:٦٣ىّتم

:رومأةسمخاذهبحيسملارهظأ
حيسملاوههنوكباهأبنأهنإف.ًابيجعًالزانتهلزانت:ًالوأ·

ةبتكلاكلذبئبنيملوةئطاخةلهاجةيرماسةأرمايهو
ةدعتسماهآرهنأبيرالو.نيدقتنملادوهيلاالوءاملعلا
اهلاؤسنعباوجاذههمالكو.هقيدصتوهمالكلوبقل
.)١٢ع(»َبوُقْعَياَنيِبَأْنِمُمَظْعَأَكَّـلَعَلَأ«اهلوقوهو
لانمو.هنمملعتلاوحيسملانايتإىلإاهقوشبولطمو
.يحلاءاملايأ»ءاملااذهنمينطعا«اهلوقيأاهتبلط
يهواهصالخيفبغرهّنإف.ةميظعلاةمحرلا:ًايناث·

.ةئطاخ
ذإًاجيردتبولطملاىلإاهداقهنإف.ةميظعلاةمكحلا:ًاثلاث·

يأزاجملابهدارملهابتنالاىلعاهلمحمثاهفورعمًالوأاهلأس
ةيضاملااهتريسىلعهمالكباهريمضظقيأمثيحلاءاملا
هنالعإىلإركُذامباهلصوأمثةدابعلاةيحوراهملعمث
.حيسملاوههنأيأريخألا
نمهيلعيهامىلعاهايإهميلعتبميظعلاهربص:ًاعبار·

.لهجلا
نألاهسفنةجيتنواهبلقرييغتبةبيجعلاهتوق:ًاسماخ·
هسفننلعأامدنعحيسملابتنمآاهنأّنيبتةثداحلاةجيتن
.اهل

ُهَّـنَأَنوُبَّـجَعَتَياوُناَكَو،ُهُذيِمَالَتَءاَجَكِلٰذَدْنِعَو«٢٧
طَتاَذاَم:ٌدَحَأْلُقَيَْملْنِكٰلَو.ٍةَأَرْمٱَعَمُمَّـلَكَتَي

ْ
ِملْوَأُبُل

َ
اَذا

.»اَهَعَمُمَّـلَكَتَت

.ّدحلااذهىلإثيدحلاغلبنيحيأَكِلٰذَدْنِع
اهيلإاوبهذيتلاةنيدملانماوداعيأُهُذيِمَالَتَءاَج

مهروضحيفملكتتنأدرتملةأرملاف٨عًاماعطاوعاتبيل
.تفرصناف

مهبجعتةلعٍةَأَرْمٱَعَمُمَّـلَكَتَيُهَّـنَأَنوُبَّـجَعَتَياوُناَكَو
ةلقدوهيلارئاسكمهداقتعالةأرماملعينأهسفنفلكهنأ
نمهوفرعامرثأىلعكلذهنايتإوأميلعتلااهلوبقوةأرملامهف
اذهو.ةيرماسةأرماتناكاهنألمهبصعتوأرفسلانمهبعت
.هلسرونحنممظعأحيسملاونحنأىلعانلديامم

ةلعنعهولأسينأاورسجيملخلاٌدَحَأْلُقَيَْملْنِكٰلَو
.هايإمهمارتحاةدشوهتبيهلاهنممهبجعتعمةأرمللهتبطاخم

ملٱِتََكَرتَف«٢٨
ملٱَىلِإْتَضَمَواََهتَّـرَجُةَأْرَْ

ْتَلاَقَوِةَنيِدَْ
»:ِساَّـنلِل

ةيحورلارومألايفاهتبغراهتلمحاََهتَّـرَجُةَأْرَْملٱِتَكََرتَف
رومألاىلإتافتلالامدعىلعحيسملانماهتعمسيتلا
يفعارسإلاىلعاهتلمحاهنطولهألاهتبحمةدشوةيويندلا
ءلمبقاعتنأدرتملىتحةراسلاحيسملاءابنأمهغيلبت
اهتلمحو.عجرتوبهذتنأدعبالإاهايإاهلمحواهترج
ةالابملامدعىلعهيلعتلصحيذلايحلاءاملاباهترسم
.بوقعيرئبءامب

.ةنيدملايفوقيرطلايفِساَّـنلِلْتَلاَقَو

لَعَفاَمَّـلُكِيلَلاَقًاناَسْنِإاوُرُظْنٱاوُّمُلَه«٢٩
ْ

َّـلَعَلَأ.ُت
ملٱَوُهاَذٰه

.»؟ُحيِسَْ
٢٥ع

لدتمهناهذأريونتوريغلاعفنيفاهتبغراوُرُظْنٱاوُّمُلَه
هرابخإبسواردنأككلذناكف.ًاقحددجتاهبلقّنأىلع
ّرشبنملوأتناكو.ليئانثنهرابخإبسبليفوسرطب
سانلالداجتملاهنأبةمكحلاترهظأو.حيسملابنييرماسلا
اوصحفيواوتأينأمهتلأسلباهمالكبمهعنقتنأيفدهتجتو
:١ص(ليئانثنلسبليفلوقكمهلاهلوقف.مهسفنأبكلذنع
لادجلانمعفنأداشرإلايفبولسألاىرنامًاريثكو.)٤٦
لوقينأوهوّيعلاوحيصفلاوملاعلاوجذاسلاهعيطتسيو
.رظناّملهفقحلاتفرعوليجنإلاتأرقهريغلناسنإلا

ئبنتنأةغلابملاهذهبتدصقُتْلَعَفاَمَّـلُكِيلَلاَق
عوسيهباهأبنأامنألةعيبطلاةقراخلاعوسيةفرعمبسانلا
يذلاناهربلاف.تلعفامرئاسباهئابنإىلعرداقهنأاهعنقأ
نأبليئانثنعنقأيذلاناهربلاكحيسملاوهعوسينأباهعنقأ
.اهتداهشباهنطولهألهتماقأفكلذكعوسي

ىلعحيسملاوهاذهلقتملُحيِسَْملٱَوُهاَذٰهَّـلَعَلَأ
امفرعتاهنأاهءاعداولادجلاوراكنإللًاعفدرابخإلاليبس
ةوعدنسحأاهماهفتساو.مهملعتنأللهأاهنأواوفرعيمل
.قحلاىلعفوقولاوصحفلاىلإمهل

ملٱَنِماوُجَرَخَف«٣٠
.»ِهْيَلِإاْوَتَأَوِةَنيِدَْ

ميظعريثأتةأرملاهذهمالكلناكِةَنيِدَْملٱَنِماوُجَرَخَف
مهبولقكرحهللاحورنأيفبيرالو.ةنيدملالهألكيف
.هباودتهاواهمالكىلإاوغصأىتح
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سفنداشرإيفبعتينملعيجشتانهركُذاميفو
لهأداشرإةطساوكلذبناكامبرهنألقحلاىلإةدحاو
هيفو.ةأرملاكلتهداشرإبحيسملالعفامكحيسملاىلإةنيدم
قحلوحيسمللتادهاشّنكينأىلعءاسنللعيجشت
حيسملاىلإاهميلعتبتدهاهلهجعمةأرملاكلتنإفليجنإلا
.هملعلكعمسوميدوقينمهادهنممرثكأ

لبهذيمالتوحيسملاثيحرئبلااوغلبيملوِهْيَلِإاْوَتَأَو
نأذيمالتلاوحيسملانكميثيحقيرطلايفنيلبقماوناك
-٣١ع(دعبتركُذيتلاةملاكملاتثدحكلذدنعومهوري

٣٨(.

يفَو«٣١ لَعُماَي:ُهُذيِمَالَتُهَلَأَسَكِلٰذِءاَنْثَأِ
ِّـ

»ْلُك،ُم

يفَو لهأمودقوةأرملاباهذنيبةدملايأَكِلٰذِءاَنْثَأِ
.ةنيدملا

نأاوفرعو٨عةيندملانمماعطلاباوتأُهُذيِمَالَتُهَلَأَس
اوبلطفرفسلابعتنميقلاملهيلإةجاحيفعوسيدسج
.لكأينأهيلإ

َهلَلاَقَف«٣٢
ُ

.»مُتْنَأُهَنوُفِرْعَتْمُتْسَلَلُكآلٌماَعَطِيلاَنَأ:ْم

هنميسفنتشعتناوينجهبأاميلثدحهنأىنعملا
كلذنولهجتمتنأويدسجلاماعطللةيلباقيلقبيملىتح
.ثداحلا

ريسفتلنوكيلزاجملابحيسملامهملكَلُكآلٌماَعَطِيل
راشأو.هريغبمهملكولاممدشأمهبولقيفعقودعبهمالك
ليجنإلابةيرماسلاريشبتنممهتبيغيفهاتأامىلإكلذب
.ماعطلالوانتبناعوجلاةرسمنمرفوأريشبتلابهترسمنأو
ةجاحلانعهدسجتلغشىتحتمظعةرسملاكلتنأو
حيسملانكليّوقتلاوةذللاةيغبنولكأيسانلانإفلكألاىلإ
نوكيكلذك.يحورلالمعلابهسفننمكلذلكدجو
لمعللمهيوقياميوامسلاتوقلانمنييحورلاسانلل
.مهريغهفرعيالاممدئادشلايفمهيزعيو

ُهاَتَأًادَحَأَّـلَعَلَأ:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبُذيِمَالَّـتلٱَلاَقَف«٣٣
»؟َلُكْأَيِلٍءَْيشِب

اوناكوحيسملانمدعبىلعوأةاجانملايفكلذاولاق
اوعيطتسيملفيحورلاحيسملادارممهفنعبولقلايئيطب

كلذكو.داتعملايداملالوكأملاريغماعطللىنعماوكردينأ
»ةديدجلاةدالولاب«حيسملادارمكاردإسوميدوقينىلعرسع
.»يحلاءاملاب«ةيرماسلاةأرملاو

َهلَلاَق«٣٤
ُ

يِذَّـلٱَةَئيِشَمَلَمْعَأْنَأيِماَعَط:ُعوُسَيْم
.»هَلَمَعَمِّـمَتُأَويِنَلَسْرَأ
١٩:٣٠و١٧:٤و٦:٣٨صو٢٣:١٢بويأ

ع(ًاشطع)٦ع(ًاييعمرئبلاىلإحيسملالصويِماَعَط
لمعلةصرفىأراملفًاضيأًاعئاجناكهنأيفبيرالو)٧
هيبأةئيشملمعيفهدجووهعوجوهشطعوهبعتيسنريخلا
هلوققفاويانهحيسملالوقو.ًاعبشوًايروةحارهلمعمامتإو
:٦و٥:٣٠ص(هلمعبهترسمنيبياممرخُأنكامأةدعيف
١٥:١٠و١٤:٣١و٥٠و١٢:٤٩و٩:٤و٨:٥٠و٧:١٨و٣٨
.)١٧:٤و

نيكلاهللصالخلابةادانملايأيِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَةَئيِشَم
.)٤٠و٦:٣٩ص(يفهلوقنمحضتيامك

كلذممتحيسملاوءادفلالمعياُهَلَمَعَمِّـمَتُأَو
ىلعهتومبرّفكوسانلانعًاضوعسومانللةلماكلاهتعاطب
.)١٧:٤ص(مهتآيسلكنعبيلصلا

حلٱِيتْأَيَّـمُثٍرُهْشَأُةَعَبْرَأُنوُكَيُهَّـنِإَنوُلوُقَتاَمَأ«٣٥
ْ

اَه؟ُداََص
حلٱاوُرُظْنٱَوْمُكَنُيْعَأاوُعَفْرٱ:ُمُكَلُلوُقَأاَنَأ

ْ
ْتَّـضَيْبٱِدَقاََّـهنِإَلوُُق

لِل
ْ

.ِداَصَح
١٠:٢اقولو٩:٣٧ىّتم

وهامىلعتملكت«اذإهريدقتفوذحمانهَنوُلوُقَتاَمَأ
.»داصحلاوعرزلايفيعيبط

نممهفُيُداَصَْحلٱِيتْأَيَّـمُثٍرُهْشَأُةَعَبْرَأُنوُكَيُهَّـنِإ
يألوألانوناكفصتنموحنيفهبملكتحيسملانأاذه
ئدتبييذلالوألانوناكفصتنمنمرهشأةعبرألبق
وهاذهو)٦:٩ةينثتو٢٣:١٠نييوال(كلانههيفداصحلا
ًانوناقركذحيسملانأىلإمهضعببهذو.حجرملاحضاولا
.رهشأةعبرأداصحلاوعرزلانيبنأوهوًاماع

نييرماسللاوهبتناهتقيقحزاجماذهْمُكَنُيْعَأاوُعَفْرٱ
لاقو٣٠عيميلعتاوعمسيلراخوسنمتاعامجنيتآلا
ملو.داصحلادنعةطنحلانولضايبلانأل»تضيبالوقحلا«
الإنوكيالكلذنألتضيبادقراخوسلوقحذئنيحنكت
ليجنإلالوبقلسانلادادعتساربتعافرهشأةعبرأدعب
كلذعرزةأرمللهمالكوًايحورًاداصحهيفمهتبغرو
.داصحلا
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)ًافنآروكذملايناثلاريسفتلاىلع(يقيقحلاعرزلانيب
ملهداصحويزاجملاحيسملاعرزنيبامأرهشأةعبرأداصحلاو
عرزلابليجنإلابريشبتلاحيسملالباقو.ةعاسنمرثكأنكي
.)١٠:٣٧اقولو١٣صىّتمو٣٨-٩:٣٦ىّتم(يف

حلٱَو«٣٦
ْ
مثُعَمَْجيَوًةَرْجُأُذُخْأَيُدِصَا

ََ
لِلًار

ْ
،ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَح

حلٱَوُعِراَّـزلٱَحَرْفَيْيَكِل
ْ
.»ًاعَمُدِصَا

١٢:٣لايناد

لبةرماسلايفثدحيناكامبدّيقيملانهحيسملامالك
بسحهيفقحلاعرزلًالقحهرابتعابهلكملاعلاىلعقلطُأ
مالكلااذهيفو.)١٣:٣٨ىّتم(»ملاعلاوهلقحلا«هلوق
دكؤيوسوفنلاصالخليبسيفنوبعتينيذلالكلعيجشت
يفُدُصْحَنَساَنَّـنَأ«انل .)٦:٩ةيطالغ(»ُّلِكَنَالاَّـنُكْنِإِهِتْقَوِ

.حيسملاىلإهريشبتبسانلادئاقيأُدِصاَْحلٱَو
ذاقنإبهترسمبلاحلايفاهضعبذخأيًةَرْجُأُذُخْأَي

يفليقامكءامسلايفاهرثكأوعوسيماركإونيكلاهلا
.)١٩:٢٨ىّتمو١٢:٣لايناد(

دبألاىلإمودتةيحورجئاتنيأِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَحْلِلًارََمث
اذهو.اهلةياهنالةداعسلانتريشبتلابةيجانلاسوفنلانأل
.ًاريصقًاتقوالإىقبياليذلاةطنحلاداصحفالخ

ذئتقوناكامكًاعَمُدِصاَْحلٱَوُعِراَّـزلٱَحَرْفَيْيَكِل
دصاحلاةلزنمبذيمالتلاووهوعارزلاةلزنمبحيسملارابتعاب
صالخيفىعسينملكلماودلاىلعنوكيامكو
.سوفنلا

ةلعفلانمنوريثككرتشيةيداعلاةحالفلايفهنأامكو
عرزلانمو.ةيحورلاةحالفلايفنوكيكلذكثرحلايف
دحألاسرادميفميلعتلابمهدالوأنيدلاولاميلعتيحورلا
يفمهتبطاخموسانلاعماسمىلعسدقملاباتكلاةءارقو
نمو.مهيلعةيحورلابتكلاعيزوتوةينيدلاتابجاولا
مهايإانلوبقوطئاسولاكلتبمهناميإةفرعميحورلاداصحلا
.كلذانتدهاشموأةسينكلاةكرشيف

جئاتنترهظاذإملاعلااذهيفنوكتحرفلايفةكراشملاو
ةياهنيفنوكيحرفلايفةكراشملامظعمنكلوهيفلمعلا
.)١٣:٣٩ىّتم(ميظعلاداصحلامويملاعلا

يفُهَّـنَأل«٣٧ لٱُقُدْصَياَذٰهِ
ْ
َرَخآَوُعَرْزَيًادِحاَوَّـنِإ:ُلْوَق

.»دُصَْحي

ثدحيامىلعينُبممألاوأدوهيلادنعٌلثملوقلااذه
هبعتبعفتنيهريغوبعتيدحاولانأوهوملاعلااذهيفًاريثك
.)٦:١٥اخيم(هتمكحهيضتقتاملكلذبهللاحمسو

لَسْرَأاَنَأ«٣٨
ْ
َنوُرَخآ.ِهيِفاوُبَعْتَتَْملاَماوُدُصْحَتِلْمُكُت

لَخَدْدَقْمُتْنَأَواوُبِعَت
ْ
.»ْمِهِبَعَتَىلَعْمُت

لامعأىلإاذهبحيسملاراشأاوُدُصْحَتِلْمُكُتْلَسْرَأاَنَأ
حيسملانأمهتادانمبكلذوًالسرمهنوكرابتعابذيمالتلالك
ةسينكلاسيسأتبوهبناميإلاىلإسانلامهتوعدوىتأدق
لكنماهيلإنينمؤملامهعمجيونيسمخلاموييفاولعفامك
.رطق

مهتمدخيفلسرلالمعناكِهيِفاوُبَعْتَتَْملاَم
لظيذلايدادعتسالالمعلاىلإةبسنلابًاديهزليجنإلا
ىلعحيسملاقلُعنيحالإمتيملوةنسفالآةعبرأوحنًايراج
.بيلصلا

ىلإمهلوأنمميدقلادهعلاءايبنأمهواوُبِعَتَنوُرَخآ
)حيسملاةداهشبجومبمهمظعأوهو(نادمعملاانحوي
حيسملاةحيبذىلإتراشأحئابذاومدقنيذلاةنهكلاو
ضرألاىلعهتايحةدمريملوهوهسفنحيسملاوىمظعلا
.ليلقىوسهتمدخجئاتننم

يفمهحاجننألْمِهِبَعَتَىلَعْمُتْلَخَدْدَقْمُتْنَأَو
هاتأيذلايدادعتسالالمعلاةجيتنىوسنكيملريشبتلا
داصحنأيفبيرالو.ميدقلادهعلانامزلكيفهللامدخ
ضعببعتةجيتننيسمخلاموييفناكيذلاسوفنلا
١٣٦:٦رومزم(مهباعتأجئاتناوريملواوتامنيذلاةلعفلا
.)١١:٤ةعماجو

نوتأينمىلإةبسنلابعرازةنامأبليجنإلابرشبملك
.هوقبسنيذلاىلإةبسنلابدصاحوهدعب

٤٢-٣٩عحيسملابةرماسلالهأناميإ

لِتْنِمِهِبَنَمآَف«٣٩
ْ

ملٱَك
َنيِّـيِرِماَّـسلٱَنِمَنُوريِثَكِةَنيِدَْ

ملٱِمَالَكِبَبَسِب
اَمَّـلُكِيلَلاَق:ُهَّـنَأُدَهْشَتْتَناَكيِتَّـلٱِةَأْرَْ

لَعَف
ْ

.»ت
٢٩ع

يفروكذملاداصحلاءدباذهَنوُريِثَك...ِهِبَنَمآَف
.نيثالثلاوسماخلاددعلا

ًائيشعنصعوسينأريشبلاركذيملِةَأْرَْملٱِمَالَكِبَبَسِب
يتلاةعيبطلاةقئافلاهتفرعمالإةرماسلايفتازجعملانم

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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نويرماسلاءالؤهعقوتفةيرماسلاةأرملاةبطاخميفاهرهظأ
كلتةداهشبحيسملاوهعوسينأباونمآوحيسملاءيجم
طئاسونمنوكيدقجئاتنلامظعأنأبئاجعلانمو.ةأرملا
ًاليلقحيرتسيرفاسمةبطاخمجئاتننمناكامكةديهز
ةصرفلكزاهتنالٍلاثمربخاذهو.رئبنميقتستةأرمال
.ريخلالعفصرفنم

،ْمُهَدْنِعَثُكْمَيْنَأُهوُلَأَسَنوُّيِرِماَّـسلٱِهْيَلِإَءاَجاَّـمَلَف«٤٠
.»ِْنيَمْوَيَكاَنُهَثَكَمَف

نويرماسلاامأوهلبقتملودوهيلاهتصاخىلإحيسملاءاج
هولماعو.حرفبهولبقفنيضوفرملانمدوهيلامهدعينيذلا
نعفرصنينأهيلإاوبلطمهنإفنويردجلاهلماعامفالخب
.)٨:٣٤ىّتم(مهموخت

ًارورسحيسملاميلعتباورسْمُهَدْنِعَثُكْمَيْنَأُهوُلَأَس
رئبلادنعميلعتلاكلذنمهوعمسامباوفكتيملىتحًاميظع
.مهملعيةدممهدنعميقينأىلإهوعدلب

نيمويلانيذهنأيفبيرالِْنيَمْوَيَكاَنُهَثَكَمَف
اذامفرعننأاننكميو.نيملعتملاوملعمللرورستقواناك
ةدئافنمهانفرعاممنيمويلاكنيذيفهميلعتةدئافتناك
دعبةدئافلاكلتترهظو.قئاقدلاضعبةأرمللهتبطاخم
ةطساوبنييرماسلانمدمتعاونمآنمةرفوبحيسملاتوم
-٨:٥لامعأ(انحويوسرطبنيلوسرلاورشبملاسبليف

٢٥(.

اوُلاَقَو٤٢.ِهِمَالَكِبَبَسِبًاّدِجُرَثْكَأِهِبَنَمآَف٤١«٤١،٤٢
لِل
ْ

ْدَقُنْحَناَنَّـنَأل،ُنِمْؤُنِكِمَالَكِبَبَسِبُدْعَباَنْسَلاَنَّـنِإ:ِةَأْرَم
حلٱِبَوُهاَذٰهَّـنَأُمَلْعَنَواَنْعِمَس

ْ
ملٱِةَقيَِق

لَُخمُحيِسَْ
ِّـ

لٱُص
ْ

.»َملاَع
٤:١٤انحوي١و١٧:٨ص

فالتخابسانلايفةلدألاريثأتفلتخيِهِمَالَكِبَبَسِب
رخآعونبرخآلاونيهاربلانمعونبمهضعبعنقيفمهلوقع
امبمهضعبو)٣٩ع(ةأرملاةداهشبعنتقانييرماسلاضعبف
ةلعو.يهلإلاناطلسلاوةمكحلانمحيسملامالكيفرهظ
مهلوقعرانأومهبولقنّيلهللاحورنأنيقيرفلانملكناميإ
الهللاحورةمعنسوفنلاددجييذلاف.ناميإللمهدعأو
.تازجعملاوتايآلا

ناميإلا«لوسرلالوققفواذهُمَلْعَنَواَنْعِمَسْدَق
.)١٠:١٧ةيمور(»ربخلاب

الإهكرديملامنويرماسلاكردأَِملاَعْلٱُصِّـلَُخمُحيِسَْملٱ
ةيناحورنمذئمويمهسفنألسرلانمودوهيلانمليلق

ةيطخلانمسانلاذقنمهنأوهو.اهمومعوحيسملاةمدخ
لئابقعيمجللبةدحاوةمألتأيملهنأو.يدبألاتوملاو
.ضرألا

رافسألاهذهيفوىسومرافسأَيحونويرماسلادقتعا
نيوكت(»ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجَكيِفُكَراَبَتَت«هنأبميهاربإلدعو
حيسملالعلو)٤٩:١٠نيوكت(حيسملابةوبناهيفو)١٢:٣
نيتؤبنلانيتاهنيمويلاكنيذيفنييرماسللهباطخيفرسف
امكلذنماوفرعفرافسألاكلتيفهبقلعتياممامهريغو
ناكو.ملاعلاصلخمحيسملاوهعوسينأوهوانههباوفرتعا
دوهيلاكاورظتنيملوءايربكوًابصعتدوهيلانملقأنويرماسلا
ًاذقنمهلوبقنعمهلثماوعنتميفًايضرأًاكلمحيسملانوكينأ
ةيدوهيلايفرهشأةينامثكلذلبقحيسملاىلعىّضقت.ًايحور
لصحيتلاةجيتنلالثمةجيتنىلعكانهلصحيملوًارشبم
.ةرماسلايفنيمويهريشبتباهيلع

ةنس٥٤ىلإ٤٣عليلجلايفحيسملاةمدخةءادب
رهشأةسمخوحنةمدخلاكلتةدمو.م٢٧

لٱَدْعَبَو«٤٣
ْ
جلٱَىلِإىَضَمَوَكاَنُهْنِمَجَرَخِْنيَمْوَي

ْ
.»ِليَِل

٤٠ع

.ةرماسلايفهيلعايضقتناذللاامهوِْنيَمْوَيْلٱَدْعَبَو
يفيضملااذهركُذو.ةرصانلاىوسِليِلَْجلٱَىلِإىَضَم

ركُذيذلاعضوملاو)٤:١٤اقولو١:١٤سقرمو٣:١٢ىّتم(
يفريشبلانابأو.)٤٦ع(اناقوهليلجلايفًالوأهغلبهنأ
نيبقرفلانيعبرألاوةسماخلاونيعبرألاوةعبارلانيتيآلا
نويرماسلاوًايدوهيًابيرغهنوكعم(حيسمللنييرماسلالوبق
لهألوبقو)ةزجعممهنيبلمعيملوهودوهيلانوطلاخيال
.هلةيدوهيلايفهتازجعماودهاشنيذلانييليلجلاهنطو

يفٌةَماَرَكٍّيِبَنِلَسْيَل:ْنَأَدِهَشُهَسْفَنَعوُسَيَّـنَأل«٤٤ ِ
.»ِهِنَطَو
٤:٢٤اقولو٦:٤سقرمو١٣:٥٧ىّتم

ىلإهباهذمدعةلعاذهَدِهَشُهَسْفَنَعوُسَيَّـنَأل
لخديملوليلجلاىلإعوسيىضملاقريشبلانأكفةرصانلا
نايبدصقوأ.خلا»دهشهسفنعوسينأل«هنطوةرصانلا
ىلإًالوأبهذوليلجلايفهتمدخئدبتيملحيسملانأىلع
تازجعمكانهعنصورهشأةينامثوحناهيفرشبوةيدوهيلا
.خلا»نأل«ليلجلاىلإىتأمثيبنهنأبرهتشاوةريثك

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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يفٌةَماَرَكٍّيِبَنِلَسْيَل :١٣ىّتم(حرشلارظناِهِنَطَوِ
اقوليفامكىبرتثيحةرصانلاامإانههنطوبدارملاو)٥٧
.اهارقىدحإةرصانلايتلاليلجلادالبوأ٤:٢٤

جلٱَىلِإَءاَجاَّـمَلَف«٤٥
ْ

جلٱُهَلِبَقِليَِل
ْ

ْدَقاوُناَكْذِإ،َنوُّيِليَِل
يفَلَعَفاَمَّـلُكاوُنَياَع يفَميِلَشُروُأِ لٱِ

ْ
ًاضْيَأْمُهْمَُّـهنَأل،ِديِع

لٱَىلِإاوُءاَج
ْ

.»ِديِع
١٦:١٦ةينثت،٣:٢و٢:٢٣ص

ةرصانلالهأىوسليلجلاناكسيأَنوُّيِليِلَْجلٱُهَلِبَق
ةصقانهبمهتفرعمتناكوهللانمًاملعموأًايبنهولبقو
.)٢:٢٣ص(يفروكذملادوهيلاناميإكًافيعضمهناميإو

يفَلَعَفاَمَّـلُكاوُنَياَعْدَقاوُناَكْذِإ لدتَميِلَشُروُأِ
دحاوهنألًايبنهلوبقىلإاوليميملنييليلجلانأىلعةنيرقلا
تازجعملانمهعنصاموميلشروأيفهراهتشالنكلومهنم
.كلذكهولبقكلانه

يف ةينامثذنمثدحدقناكوحصفلاديعيأِديِعْلٱِ
.٤:٣٥صيفامب٢:٢٣صيفامةلباقمنمامكرهشأ

جلٱاَناَقَىلِإًاضْيَأُعوُسَيَءاَجَف«٤٦
ْ

ملٱَعَنَصُثْيَح،ِليَِل
َءاَْ

لِلٌمِداَخَناَكَو.ًارَْمخ
ْ

يفٌضيِرَمُهُنْبٱِكِلَم .»َموُحاَنَرْفَكِ
١١ىلإ٢:١ص

٢:١صحرشلارظناِليِلَْجلٱاَناَق
نأنمدبال.١١-٢:١صًارَْمخَءاَْملٱَعَنَصُثْيَح

اهعنصيتلاةزجعملااهلهأرّكذاناقىلإةيناثحيسملاءيجم
.لوألاهئيجميفمهدنع

يفًادئاقناكمداخلااذهنأحجرألاخلاٌمِداَخَناَكَو
لحمامإتناكموحانرفكنأوسابيتنأسدوريهركسع
.هتيبلهأعمهنكسلحمامإوهتمدخ

كلملامداخلًاباصمهتاذدحيفاذهناكٌضيِرَمُهُنْبٱ
هسفنصالخىلإةليسووحيسملاىلإهنايتإةلعناكهنكل
.هتيبلهأسوفنو

لٱَنِمَءاَجْدَقَعوُسَيَّـنَأَعِمَسْذِإاَذٰه«٤٧
ْ
َىلِإِةَّـيِدوُهَي

جلٱ
ْ

َناَكُهَّـنَألُهَنْبٱَيِفْشَيَوَلِزْنَيْنَأُهَلَأَسَوِهْيَلِإَقَلَطْنٱ،ِليَِل
ملٱَىلَعًاِفْرشُم

.»ِتْوَْ

نمهعمساممةجيتنحيسملابهناميإناكخلاَعِمَسْذِإ
ًايرورضضيرملاعدخمىلإحيسملانايتإنظوهتازجعمإبن

موحانرفكىلإاناقنملزنينأهايإهلاؤسناكو.هئافشل
.اهنمىلعأاناقنوكىلعًاينبم

ٍتاَيآاْوَرَتَْملْنِإَنوُنِمْؤُتَال:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٤٨
»!َبِئاَجَعَو

١:٢٢سوثنروك١

ةردقبكلملامداخناميإنأىلعحيسملامالكلدي
نأعقوتيناكهنأوكوكشلانمًاصلاخنكيملحيسملا
هبقثينألبقحيسملاتازجعمنمةزجعمهينيعبدهاشي
ديزيوهناميإيوقييكلهتبلطةباجإلبقهنحتمافةقثلالك
:١٥ىّتم(ةيقينيفلاةأرملالماعامكهلماعف.بلطلايفةبغر
ملهنوكل»خلانونمؤتال«هلوقبعمجلاةغيصبهبطاخو.)٢٤
.ةريثكلاثمأهيفهلناكلبكلذبدرفني

ملٱُمِداَخُهَلَلاَق«٤٩
َتوُمَيْنَأَلْبَقْلِزْنٱ،ُدِّـيَساَي:ِكِلَْ

.»يِنْبٱ
٣٢و١١:٢١ص

لهمتلاببهذتالئلفوخوسأيوةجاجلخارصاذه
ةدشو.هيلعوهفرشأيذلاتوملانمنبالاذاقنإةصرف
نأدقتعيحربامهنكلهبًاكسمتهتدازحيسملاىلإهجايتحا
ةدودحمهتوقنأوهئافشليرورضضيرملاىلإحيسملالوصو
دعبًائيشعيطتسيالهنأوًايحضيرملامادامءافشلايف
.هتوم

ُلُجَّـرلٱَنَمآَف.ٌّيَحَكُنْبِا.ْبَهْذٱ:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٥٠
لٱِب
ْ

َهلاَقيِتَّـلٱِةَمِلَك
َ
.»َبَهَذَو،ُعوُسَيُهَلا

ةيوقتدلاولاةدافإلناكهلهمتنأحيسملاباوجلد
نكيملنإوهناميإلبقهنأوهدلوءافشهتدارإمدعلالهناميإ
.ًاصلاخ

حيحصوهفكنباتيفشينأيأٌّيَحَكُنْبِا.ْبَهْذٱ
.هيلإيباهذىلإةجاحالفىفاعم

هريملنمهئافشبةقفشريخةزجعملاهذهبحيسملارهظأ
درجمبدعبلاىلعهافشهنأبةبيرغةوقوهيبأبلطبًالبق
.لاحلايفةجيتنلافرعهنأبوهتدارإ

نمؤينأحيسملاهنمبلطِةَمِلَكْلٱِبُلُجَّـرلٱَنَمآَف
بئاجعلاوتايآلانمًائيشىرينأنودهلوقدرجمب
لأسيملوفرصناهنأهناميإةحصليلدوناحتمالالمتحاف
.هعمبهذينأحيسملا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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َّـنِإ:َنيِلِئاَقُهُوَربْخَأَوُهُديِبَعُهَلَبْقَتْسٱٌلِزاَنَوُهاَميِفَو«٥١
.»ٌّيَحَكَنْبٱ

ىلعةنيدميهوموحانرفكىلإيأٌلِزاَنَوُهاَميِفَو
ةروكيفيهيتلااناقنمأطوأوةيربطةريحبئطاش
.ةيلبج

ءافشبهريشبتلموحانرفكنمنيتآُهُديِبَعُهَلَبْقَتْسٱ
.هنبا

هديبعهرشبو»يحكنبا«حيسملاهللاقٌّيَحَكَنْبٱ
.اهسفنةرابعلابهنباءافشب

اوُلاَقَف،َىفاَعَتَيَذَخَأاَهيِفيِتَّـلٱِةَعاَّـسلٱِنَعْمَُهَربْخَتْسٱَف«٥٢
يفٍسْمَأ:ُهَل حلٱُهْتَكَرَتِةَعِباَّـسلٱِةَعاَّـسلٱِ

ْ
.»ىَّـُم

نظلاعفديوهناميإتبثيلِةَعاَّـسلٱِنَعْمُهََربْخَتْسٱَف
هأبنأاهيفيتلاةقيقدلايفناكهءافشنألًاقافتايفُشهنأ
.هئافشبحيسملا

مالكلااذهحصيفبرغملامهدنعمويلالوأناكٍسْمَأ
راهنلابرغمدعبتناكةعاسيأيفهوقلديبعلاناكنإ
.نبالاهيفيفُشيذلا

يف هنألرهظلادعبةيناثلاةعاسلايأِةَعِباَّـسلٱِةَعاَّـسلٱِ
نيبةفاسملاو)٤:٣٥ص(لوألانوناكرهشيفكلذناك
دقو.مويرفسوأًاليمنورشعوةسمخموحانرفكواناق
عمهنباءافشمويهتيبغلبيملدلاولانأنمضعبلابجع
ملهنأركُذاممانلرهظيذلانكلوهئافشيفهتبغرةدش
املوألانيهجولهلحميفسيلمهبجعف.رفسلايفلهمتي
يفناكاذهىلعوحيسملابهناميإبهءافشهققحتيناثلاوركُذ
.ريسلاةعرسنعىنغولابةحار

يفُهَّـنَأُبَألٱَمِهَفَف«٥٣ لِتِ
ْ

اَهيِفُهَلَلاَقيِتَّـلٱِةَعاَّـسلٱَك
.»هُّلُكُهُتْيَبَوَوُهَنَمآَف.ٌّيَحَكَنْبٱَّـنِإُعوُسَي

دحاوتقويفهءافشونبالاءافشبحيسملاءابنأعوقو
.يناثلاةلعلوألانأكلملامداخلققح

يفركُذيذلاناميإلانمةجردىلعأناميإلااذهَنَمآَف
يفوهنباءافشىلعرداقعوسينأبنمآلوألايفف.ةيآلا
يقيقحلاناميإلاغلبف.هلًاذيملتراصوحيسملاهنأبنمآاذه
دنعةيناثلاوحيسملاىلإهلوصودنعىلوألاتاجردثالثيف

هنبادهاشوهتيبغلباملةثلاثلاو»يحكنبا«هلحيسملالوق
.ىفاعمًاحيحص

ناكتيبلااذهلهأنمدحاوضرمُهُّلُكُهُتْيَبَو
لهأف.هافشيذلابناميإلابعيمجللةيدبأةايحةليسو
ةلعنأدلاولانماومهفمثةتغبدلولاءافشاودهاشتيبلا
.حيسملاءافشلاكلذ

َنِمَءاَجاَّـَملُعوُسَياَهَعَنَصٌةَيِناَثٌةَيآًاضْيَأِهِذٰه«٥٤
لٱ
ْ
جلٱَىلِإِةَّـيِدوُهَي

ْ
.»ليَِل

اهعنصيتلاةريثكلاتازجعملاريغليلجلايفٌةَيِناَثٌةَيآ
ليلجلايفىلوألاةيآلاو.٦:٢٣و٣:٢صةيدوهيلايف
ىلإهدوعوةيدوهيلاىلإهباهذلبقاهعنصًارمخءاملاليوحت
.ليلجلا

اذهريشبلاركذِليِلَْجلٱَىلِإِةَّـيِدوُهَيْلٱَنِمَءاَجاَّـَمل
ركذبانحويىفتكاو.حيسملاةمدخنمديدجمسقهنأك
اذهيفحيسملااهعنصيتلاتازجعملالكنمنيتزجعم
رميتلاكلملامداخنباءافشامهادحإهتمدخنممسقلا
.٦صيفةروكذملافالآلاةسمخعابشإىرخألاواهركذ
ىلوألاةيآلاريغاقولوىّتمنملكاهركذيتلاىلوألاةيآلاو
.انحوياهركذيتلا

مظعموةيدوهيلايفحيسملاءابنأةباتكانحويةياغتناكو
لدعكلذلفليلجلايفهئابنإةباتكنييليجنإلارئاسةياغ
ىلإعوسيباهذكةيليلجلاةمدخلابقلعتيامركذنعانحوي
يفهثكمو)٣١-٤:١٦اقول(هايإاهلهأضفروةرصانلا
:٤ىّتم(هلسرنمةعبرأةوعدو.)٤:١٣ىّتم(موحانرفك
يفهنالوجو.)١١-٥:١اقولو٢٠-١:١٦سقرمو٢٢-١٨
.)٩:٩ىّتم(ىّتمةوعدو.)٢٥-٤:٢٣ىّتم(ليلجلا
.ةدملاكلتيفاهعنصةريثكتازجعمو

سماخلاحاحصألا

نعجتناموادسحتيبةكربدنعضيرملاءافش
)م٢٨ةنسناسين-ليربأ(كلذ

َىلِإُعوُسَيَدِعَصَف،ِدوُهَيلِلٌديِعَناَكاَذَهَدْعَبَو«١
»َميِلَشُروُأ
٢:١٣انحويو١٦:١ةينثتو٢٣:٢نييوال

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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رخآيفءاجامنيبةدملارورمدعبيأاَذَهَدْعَبَو
.رهشأةعبرأوحنًابلاغيهو،٥حاحصألوأو٤حاحصأ

كلذكناكنإف،حصفلاديعهنأحجرألاٌديِعَناَك
.ةنسفصنونينسثالثوحنحيسملاريشبتةدمتناك

تامنأىلإةدئاسىسومةعيرشتيقبُعوُسَيَدِعَصَف
بلاطملكضرألاىلعهتايحءانثأعوسيممتو،حيسملا
.ةعيرشلاكلت

يفَو«٢ َهلُلاَقُيٌةَكْرِبِنْأَّـضلاِباَبَدْنِعَميِلَشُروُأِ
َ
ا

َهل»اَدْسِحُتْيَب«ِةَّـيِنَاْربِعلاِب
َ
»ٍةَقِوْرَأُةَسَْمخا

١٢:٣٩و٣:١،٣٢ايمحن

بناجيفلكيهلابرقبابلااذهناكِنْأَّـضلاِباَب
نوتأياوناكمهنألكلذكيِّـمُسهنأحجرألاو،يقرشلاةنيدملا
.لكيهلاىلإةحيبذلامنغبهنم

تيّمُساهلعلو،ةمحرلاتيبيأاَدْسِحُتْيَب..ٌةَكْرِب
عيطتسنالو.ءافشلاةوقنماهيلإسانلاهبسناملكلذب
عبنبنآلافرعُيامهنأمهضعبنظو.اهعقومنييعتمويلا
ةكربىلإضرألاتحتةانقيفهؤاميرجييذلاءارذعلا
.)٢:١٤ايمحن(كلملاةكرببًاضيأىمسُتو،ماولس

َهل
َ

نيذلاىضرملاعفنلتينُباهنأحجرألاٍةَقِوْرَأُةَسَْمخا
ةهجنمةحوتفمتناكو،ءافشللًابلطكانهنومحدزياوناك
.ىرخألاةهجلانمةدودسمو

يف«٣ ىَضْرَمْنِمٌريِثَكٌروُهُْمجًاعِجَطْضُمَناَكِهِذَهِ
قَوَتَيٍ،مْسُعَوٍجْرُعَوٍيْمُعَو

َحتَنوُعَّـ
ْ
»ِءاَملاَكيِر

ةنمزملاضارمألاباحصأنمىَضْرَمْنِمٌريِثَكٌروُهُْمج
ىلإاوأجلف،ةيودألاوءابطألاةطساوبءافشلانماوسئينيذلا
.ةقورألاكلت

.نيلجرلاوأنيديلالصافمسُّبيتبنيباصميأٍمْسُع
َحتَنوُعَّـقَوَتَي

ْ
ملءاملاكلذنأىلعلدياذهِءاَملاَكيِر

نأىلعنورسفملاعمجأو.كرحتيملامءافشللًاعفاننكي
ًايرجاهؤاميرجيٍنيعنماهيلإيرجيناكةكربلاكلتءام
هايمنأٌفورعمو.ةدشبيرجيومظعيًانايحأو،ًالدتعم
ًاعفنضارمألانمريثكيفعفنتةيندعمنويعلاضعب
،ذئمويكلذكناكادسحتيبةكربءاملعلو.ًاميظع
هصاوخلعلو.هيلعناكامىلعَقبيملاهئاملاحنكل
.ةوقبهناضيفدنعرُثكتتناكىضرمللةعفانلاةيندعملا

يفًاناَيْحَأُلِزْنَيَناَكًاكالمَّـنأل«٤ .َءاَملاُكِّـرَُحيَوِةَْكِربلاِ
َحتَدْعَبًالَّـوَأَلَزَنْنَمَف

ْ
ٍضَرَمِّـيَأْنِمَُأْربَيَناَكِءاَملاِكيِر

»ُهَاَرتْعا

ناككالملااذهنإلقيملُلِزْنَيَناَكًاكالمَّـنأل
،ةزجعمكلذنأانربخيريشبلانأمكحنالف،رصبلابدهاشُي
يخرؤمنمهريغوسوفيسويهركذلكلذكناكولهنأل
مهليلعتوذئمويةماعلاداقتعالًانايبكلذركذامنإ.دوهيلا
.ءافشلايفةيندعملاهصاوخوًايرودًاناضيفءاملاناضيف
سانلانأل،كلذبةماعلاداقتعاًاريثكبرغتسنالنأبجيو
تاعفانلانمهتلعنولهجياماوبسنينأاوداتعانامزلكيف
نأانملعيهسفنسدقملاباتكلانأىلع.ةكئالملاةمدخىلإ
نمف،سانلاىلإهتاكربليصوتلةكئالملامدختسيهللا
٦:١٧كولم٢و٢٠:١٦ددعيفءاجامماعلامهمادختسا
:١اقولو٦:٢٢و٣:٣٨لاينادو١٢و٩١:١١و٣٤:٧رومزمو
يفدروامصاخلامهمادختسانمو.١:١٢نييناربعو٢٢
لامعأو١٦:٢٢اقولو١٨:١٠و٤:١١ىّتمو١٩:١٥نيوكت
.١٢:١١و٧:٥٣

هنأهنممزليالف،ةماعلاهدقتعااماذهًالَّـوَأَلَزَنْنَمَف
هنأدوصقملالعلو.دحاوضيرمالإةنسلايفىفشُينكيمل
ىلإةبسنلابنوليلقالإءاملاكيرحتدنعةكربلايفلزنيمل
ىضرملانأكشالو.هرظتنتتناكيتلاةريبكلاةعامجلا
ةوقل،ةيعيبطلاهصاوخةعفنمقوف،ًايسفنءاملاكلذباوعفتنا
.هكيرحتروفهتعفنمبمهداقتعا

مثُذْنُمٌضَرَمِهِبٌناَسْنِإَكاَنُهَناَكَو«٥
ََ

»ًةَنَسَنيِثالثَوٍنا

ناسنإلاكلذضرمةدماذهًةَنَسَنيِثالثَوٍناََمثُذْنُم
وهوهضرمينسنمهيلعىضممكالو،هرمعركذُيملو
ىلعهضرمةدملوطلديو.ةكربلاراوجبءافشلاعقوتي
حيسملاةوقةمظعىلعو،ةيداعلاطئاسولابءافشلانمسأيلا
للشلاوأباصعألافعضناكهضرملعلو.ءافشلاىلع
بحاصهلنكيملامك.)٧ع(هتكرحبَّـعصاممفيفخلا
ةجيتنناكهباصمنأىلعثيدحلالديو.)٧ع(هبينتعي
.)١٤ع(اياطخلاضعب

،ًاريِثَكًاناَمَزُهَلَّـنَأَمِلَعَو،ًاعِجَطْضُمُعوُسَيُهآَراَذَه«٦
»؟ََأْربَتْنَأُديِرُتَأ:ُهَلَلاَقَف

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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كلذخيراتلكهتوهالرابتعابعوسيفرعَمِلَعَو
انحوي(ةيرماسلاةأرملارمأنمفرعامك،يضاملايفناسنإلا
.هيلعقفشأفههجوىلعملألاتامالعىأرو.)٤:١٧،١٨
ىضرملاروهمجنمهريغءافشيفعرشهنأىلعليلدالو
ديرينمرايتخايفقلطمكلمكناكف)٣ع(كانه
.هءافش

بلطكلذىلإلابقإلاىلعحيسملالمحيملُهَلَلاَقَف
تنمزأنيذللو.هيلعحيسملاةقفشدرجملب،ةمحرلاباصملا
ضيرملكفرعيحيسملانأبةميظعةيزعتنآلامهضارمأ
مويلاهبلقنإو،كلذبقلعتياملكوهضرمةدموضرألايف
.ادسحتيبةكربةقورأتحتىشمنيحناكامكقيقر

هنزحراهظإلاؤسلااذهيفحيسملاةياغ؟َأَْربَتْنَأُديِرُتَأ
هتئيهتو،هيلإهرظنهيجوتو،هيفءاجرلاءاشنإو،هباصمىلع
دنعدعقملابانحويوسرطبلعفكلذكو.ءافشلاىلإكلذب
.)٣:٤لامعأ(»انيلإرظنا«امهلوقبليمجلالكيهلاباب
ىلإًازمرسانلاداسجأءافشلعجينأديريحيسملاناكو
هللاةدارإبناسنإلاةدارإنارتقابلطف،مهسوفنءافش
ملامئطاخلاسفنيفشينأديريالهللانأنيبيل،ءافشلل
نأديرتأ«هلوقبدارأحيسملالعلو.ءافشلاهسفنئطاخلادرُي
مهفيملو،ًايحورًءافشوًايدسجًءافش:نيءافش»؟أربت
.امهنملوألاىوسضيرملا

يفيِنيِقلُيٌناَسْنِإِيلَسْيَل،ُدِّـيَساَي:ُضيِرَملاُهَباَجَأ«٧ ِ
»ُرَخآيِماَّـدُقُلِزْنَيٍتآاَنَأاَمَنْيَبلَب.ُءاَملاَكَّـرََحتىَتَمِةَْكِربلا

نمهنأل،لاؤسلااذهبرغتساضيرملانأكشال
دوجوو.ضرملاىلعةحصلالضفيناسنإلكنأيهيدبلا
يفهتبغرىلعحضاوليلدةكربلاكلتدنعضيرملاكلذ
.ءافشلا

يفيِنيِقلُيٌناَسْنِإِيلَسْيَل هباوجنومضمِةَكِْربلاِ
نكيملهنأرهاظلاو.هلاونلةليسوالنكلو،ءافشلاديرأمعن
اذهنأاجرهلعلو.ةكربلايفىقلُينأبالإءافشلاعقوتي
اهيلإلوزنلاىلعهدعاسيوهيلعقفشيهلأسيذلابيرغلا
ناكناسنإلااذهباصمنأيفكشالو.اهؤامكرحتىتم
وهوهيلعليوطنامزيضمىلعةوالعهنأل،ًادجًاميظع
يفهيقليوهيلإنسحيبحاصهلنكيملضرملامالآيساقي
ملميلشروأيففولألاةرثكعمهنأبجعلانمو.ةكربلا
.ةكربلاىلإلصيلنيكسملاكلذدعاسيلدحأتفتلي
مويلانيباصملانييالمةخرصيه»ناسنإيلسيل«ةخرصو
.مهودعاسينأنوردقينممهلوحو،حاورألاوداسجألايف
،هيفشيلهيلإبرتقاف،ضيرملاكلذلاوحألكعوسيفرعو

.نيعمهلسيلنمنيعموهلبحاصالنمبحاصوهف
صالخلءامسلانمةلعيهناسنإلاكلذنمهبارتقاةلعو
،ٌناَسْنِإَسْيَلُهَّـنَأىَأَرَف«يبنلالاقامك،نيكلاهلاسوفن
َوُهُهُّرِبَو،ِهِسْفَنِلُهُعاَرِذْتَصَّـلَخَف.ٌعيِفَشَسْيَلُهَّـنَأْنِمََّـريََحتَو
.)٥٩:١٦ءايعشإ(»ُهَدَضَع

نأوهوةماعلادقتعمبسحملكتُرَخآيِماَّـدُقُلِزْنَي
لوأىلإءاملاكرحتلوأنمةدودحمءافشلاىلعءاملاةوق
.هيفنيلزانلا

.»ِشْماَوَكَرِيَرسلِْمحاِ.مُق:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٨
٥:٢٤اقولو٢:١١سقرمو٩:٦ىّتم

عمحيسملانمءافشلاةوقتجرخُعوُسَيُهَلَلاَق
ديلاسبايللاقامدنعثدحامك،هيتفشنممالكلاجورخ
.)٣:٥ىّتم(»كديدُم«

لامعأةثالثبحيسملاهرمأِشْماَوَكَرِيَرسِلْمحاِ.مُق
هتعاطوهناميإلًاناحتماكلذو،اهنمٍّيأبموقينأعيطتسيال
هسفنءافشءاشنمف.هتوقحيسملارهظُيالامهنودبنيذللا
كلتوناميإلاكلذلثمرهظُينأبجيةيطخلاضرمنم
.لجرلاكلذتأربأيتلاحيسملادينمءربلالانيف،ةعاطلا
ميلشروأةقزأيفهبريسيوهريرسلمحينأحيسملاهرمأو
ناهربكلذو.حيسملاهنأبعوسيلًةداهشو،هئافشةحصلًانايب
،ةنس٣٨ةدمًادعقمضيرملاناكدقف،هراكنإنكميال
نأعوسيملعو.ىشموهريرسلمحف،ةملكبعوسيهافشف
دوهيلارمذتببسنوكيستبسلامويريرسلالمح
ميلعتلاليصوتةصرفكانهنوكتلهبهرمأف،مهاوكشو
ًافالخهللاةيصوىضتقمبتبسلامويظفحنعحيحصلا
.مهديلقتل

يفَناَكَو.ىَشَمَوُهَرِيَرسَلََمحَوُناَسْنِإلاَئِرَبًالاَحَف«٩ ِ
.»ٌتْبَسِمْوَيلاَكِلَذ
٩:١٤انحوي

اذهئربىَشَمَوُهَرِيَرسََلَمحَوُناَسْنِإلاَئِرَبًالاَحَف
عوسيرهظأو.عوسيةملكبًاماتًاءربلاحلايفناسنإلا
.هلعفامبهتعاطوهناميإلجرلارهظأو.ةقئافلاهتوقكلذب
.هدقفناكلهكرتولريغصشارفىوسنكيملهريرسلعلو

هتمحرلديحولاعوضوملاناسنإلااذهحيسملاراتخاٌتْبَس
نودتبسلاراتخاو،ميلشروأيفىضرملافولأنيبنم
هيفّنيبيل،ةمحرلاكلتراهظإلًاتقوعوبسألامايأنمهريغ
لاعفأنأنايبو،نييسيرفلاديلاقتلاطبإيهوةمهمقئاقح

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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بروهناسنإلانبانأتابثإو،تبسلايفةزئاجةمحرلا
.تبسلا

ْنَأَكَلُِّلَحيال!ٌتْبَسُهَّـنِإ:َيِفُشيِذَّـلِلُدوُهَيلاَلاَقَف«١٠
َحت
ْ

»َكَرِيَرسَلِم
١٢:٢ىّتمو٧:٢١ايمرإو١٣:١٩ايمحنو٢٠:١٠جورخ
١٣:١٤و٦:٢اقولو٣:٤و٢:٢٤سقرمو

فلاخيهلعفامنأمهمعزلكلذاولاقَكَلُّلَِحيال
لامعألانعىهنهللانإمعن.خويشلاديلاقتوهللاةعيرش
نأمهلحمسيملو)١٠-٢٠:٨جورخ(تبسلايفةداتعملا

:١٣ايمحنو١٧-٣١:١٣ددع(مويلاكلذيفًالامحأاولمحي
نمًاريثكهللارمأىلعدوهيلادازو.)١٧:٢١ايمرإو١٥
نمدوهيلاظاتغاو.)١٢:٢ىّتمحرشرظنا(مهرماوأ
هريرسدعقملالمحو،تبسلامويدعقملاعوسيءافش:نيرمأ
اوبلطو،ريرسلاهلمحىلعًالوأدَعقملااوفنعف.مويلاكلذيف
،٧:١٩انحويو١٥،١٦ع(هايإهئاربإىلعحيسملالتقًايناث

٢٣(.

َكَرِيَرسلِْمحاِيلَلاَقَوُهِينَأَرْبَأيِذَّـلاَّـنِإ:ْمَُهباَجَأ«١١
»ِشْماَو

لثملعفنمرمأةعاطىلعَربجمينإ:هباوجنومضم
ًاناسنإنِّـكميالهللانأيهيدبلانمو.هتوقبةزجعملاهذه
.هذهكةبيجععنصنممارحلابرمأي

لِْمحاَكَلَلاَقيِذَّـلاُناَسْنِإلاَوُهْنَم:ُهوُلَأَسَف«١٢
»؟ِشْماَوَكَرِيَرس

نعيفُشيذلااولأسيملف،مهبولقثبخدوهيلارهظأ
،كريرسلمحاهللاقنمعهولأسلب،هومركيلهافشيذلا
ةمحرلاراهظإوريخلالعفنعرظنلااوّضغو.هنماومقتنيل
فلاخهنأىلإالإاوتفلتيملو،ةيهلإةوقىلعناهربلاةماقإو
.دوهيلاديلقت

َعوُسَيَّـنأل،َوُهْنَمُمَلْعَيْنُكَيْمَلَفَيِفُشيِذَّـلااَّـمَأ«١٣
يفَناَكْذِإ،َلَزَتْعا »ٌعَْمجِعِضْوَملاِ

فرصناوةمحرلاهللعفوهنعبيرغوهوهيلإحيسملاىتأ
هعماونوكيملهذيمالتنأحجرألاو.روهمجلابطلتخاوهنع
.هرمألهُجاملالإو

يفُعوُسَيُهَدَجَوَكِلَذَدْعَب«١٤ َتْنَأاَه:ُهَلَلاَقَوِلَكْيَهلاِ
ُختالف،َتْئِرَبْدَق

ْ
»َُّرشَأَكَلَنوُكَيالئِل،ًاضْيَأْئِط

٨:١١انحويو١٢:٤٥ىّتم

نأيفُشيذلاىلعبجيناكُعوُسَيُهَدَجَوَكِلَذَدْعَب
نمًالدب،هفورعمىلعهركشيلهبلطيوهيفاشمسانعلأسي
.هدجيوهنعهلأسينسحملانأ

يف هللاركشيللكيهلاىلإبهذهنأحجرألاِلَكْيَهلاِ
نسحأف.ركشلاةمدقتمدقيلو،ةمحرلانمهلانامىلع
وأضرمنمنوجنينيذلاتابجاولوأنمنألكلذب
-١١٦:١٦رومزم(ةاجنلاىلعهتيبيفهللااوركشينأرطخ
١٩(.

ضرمنمهئافشبحيسملاهرَّـكذَتْئِرَبْدَقَتْنَأاَه
،ضرملاكلذىلعتناكهتيطخنأهملعيل،هيلعلاط
النأةفرعمو،مثإلاءادنمهسفنءافشبلطىلعهلمحيو
.هيفضرملاةلعتماداميتقولادسجلاءافشنمعفن

ُختالف
ْ

)١(:رومأةثالثاذهبحيسملاهلنابأًاضْيَأْئِط
ليقامك.اهركذيملةصوصخمةيطخةجيتنيضاملاهضرمنإ
حيسملاتوهالتامالعنمناكو.١١:٣٠سوثنروك١يف
يتلاةيرسلاهتيطخوةيضاملاناسنإلااذهةريسفرعهنأ
يدسجلارشلانيبةقالعلاّنيباذهبو.هضرمةلعتناك
ضرملانمدسجلاءافشلعجينأدهتجاو،يقالخألارشلاو
.هتازجعميفداتعاامكةيطخلانمسفنلاءافشىلإةليسو
ريركتنععانتمالاباصملاكلذلةحصلاماودطرشنإ)٢(
كلتىلإعوجرلانإ)٣(.هضرمةلعتناكيتلاةيطخلا
نأل،هكالهوهتومببسنوكتراذنإلاوءافشلادعبةيطخلا
.ةنس٣٨ضرمنمّرشأكالهلاوتوملا

نكل،ةيطخنعجتنيضرملكنأانهليقامممزليالو
نأبجيف.سفنلاءافشلدسجلاضارمأهللالسريامًاريثك
.هيرتعييذلاضرملانمناسنإلاديفتسي

يِذَّـلاَوُهَعوُسَيَّـنَأَدوُهَيلاََربْخَأَوُناَسْنِإلاىَضَمَف«١٥
»ُهَأَرْبَأ

عجرملعاملو.هأربأنمملعيملهنإدوهيلللاقنأقبس
نيذلانمعوسيمسافرعهنأحجرألاو.مهربخأولاحلايف
اذهبدارأهنأنظنالو.ثيدحلادنعهنمبرقلاىلعاوناك

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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.همركينأدارأهنكل،هيلإنسحأيذلاحيسملايذؤينأ
ريرسلاهلمحلهولتقينأنمًافوخاذهبدوهيلاأبنأهنألمتُحيو
.حيسملارمأبكلذلعفهنأمهلنهربيملنإ

ِهلَو«١٦
َ

طَيُدوُهَيلاَناَكاَذ
ْ

طَيَو،َعوُسَيَنوُدُر
ْ

ْنَأَنوُبُل
يفاَذَهَلِمَعُهَّـنألُهوُلُتْقَي »ٍتْبَسِ

ِهلَو
َ

.هريرسلمحبهرمأودعقملاءافشيأاَذ
هنألهتعمسىلإنوئيسيوهنومرحييأَعوُسَيَنوُدُرْطَي
كلتلهومرتحينأنمًالدبف.ةعيرشلافلاخييبنوهو
مرتحيملهنأل،هبررضلاعاقيإيفةبغروًادقحاوألتماةزجعملا
.خويشلاديلاقتالومهناطلس

ةعيرشلارمأكلذنأىوعدبُهوُلُتْقَيْنَأَنوُبُلْطَي
،مهدسحتناكةيقيقحلاةلعلانأعم.)٣١:١٥جورخ(
اقول(مويلاكلذيفةميهبللةمحرلالعفزاوجباومَّـلسمهنأل
.حيسملالعفامكناسنإللكلذزوجيىلوألابف.)١٤:٥

»ُلَمْعَأاَنَأَوَنآلاىَّـتَحُلَمْعَيِيبَأ:ُعوُسَيْمَُهباَجَأَف«١٧
١٤:١٠و٩:٤انحوي

نمًاناطلسهلنإ«هلوقبعنصاميفهسفنعوسيررب
ًءادتقامويلاكلذيفدعقملاىفشهنأو»تبسلاىلعبآلا
.تبسلايفلمعييذلاهللااب

قُدصيالىنعمب»هللانبا«هنأباذهيفعوسيحرصِيبَأ
بآلابةاواسملايعَّـديهنأكلذنمدوهيلامهفو.هريغىلع
.هيلعقَّـدصلب،هومهفاموهركنيملو.)١٨ع(

ىلوألاتناك.دوهيلاوحيسملانيبةيناثةرظانمهذه
ال«:هلوقبهوبأهللانأنلعأوةراجتلانملكيهلارَّـهطامدنع
امدنعةيناثلاو.)٢:١٦انحوي(»ةراجتتيبيبأتيباولعجت
نأبُاضيأحرصاهيفو،خويشلاديلاقتنمتبسلاةعيرشىَّـقن
.هوبأهللا

هسفنرّربونيريثكىضرمتبسلايفحيسملايفش
تبسلاموييفهنولعفيامىلإةراشإلااهنم،ةفلتخمبيلاسأب
اماهنمو،ةمدقتلازبخلكأمويدوادهلعفاماهنمو،مئاهبلل
نونتخيوحئابذلانومدقيذإتوبسلايفةنهكلاهلعفي
!تبسلايفلمعيبآلانأانهركذو.دالوألا

ضعبتبسلايفلمعيلزيمليأَنآلاىَّـتَحُلَمْعَي
مويلايفحارتساهللانإمعن.نآلاىلإةقيلخلاذنملامعألا
ىلعموادهنكل)٢:٢نيوكت(ةقيلخلالمعنمعباسلا
هلامعأنمو.قلخلاتاجاحربديهبيذلا،ةيانعلالمع
،راهنألانايرجو،راطمألالوزنو،اهكالفأيفبكاوكلارييست

.ناويحلاوتابنلاومنو،حايرلابوبهو،سمشلاقورشو
نمهريغوتبسلايفهلمعنيبًاقرفىرنالاهلكهذهيفو
ًاتوبسوءاتشوًافيصوًاليلوًاراهنكلذلعفيملولو.مايألا
هللالامعأو.اهلكةقيلخلاكالهلاَّـمعلمايألانماهريغو
رثكأةحارلامايأيفاهسيدقتوسانلابولقديدجتكةيحورلا
.اهريغيفاهنم

ءافشف.هللالمعيامكةمحرلالامعأيأُلَمْعَأاَنَأَو
.مويلاكلذيفءايحأرشبلاهللاظفحكتبسلامويدعقملا
هللاةعيرشىدعتهنألحيسملاةئطختبدوهيلاباصأنإف
طخيمهنإف،ءافشلاكلذب

ِّـ
املعفحيسملانأل،ًاضيأبآلانوئ

ءاربإلايفهقحّنيبينأىلعحيسملارصتقيملو.بآلاهلعفي
هتاواسمنايبكلذىلعدازلب،بآلاهيفهتهباشمىلعًءانب
.هيبأكتبسلابرهنأو،هل

نمةريثكعضاوميفبآللهتاواسمبحيسملاحرصدقو
ع(بآلااهلمعييتلالامعألاهلمعلثم،حاحصألااذه
ييحيهنأو.)٢٠ع(بآلاهبيضقياملكبملاعهنأو.)١٩
هنأو.)٢١،٢٨ع(بآلالعفامكًاحاورأوًاداسجأتاومألا
هقحتسييذلاماركإلاقحتسيهنأو.)٢٢ع(نيملاعلانايد
ةيدبألاةايحلابهاووةعيرشلاعضاوهنأو.)٢٣ع(بآلا
ع(رشبلاوهللاةداهشبتتبثهاوعدنأو.)٢٤ع(نينمؤملل

.)٣٩ع(سدقملاباتكلاتاوبنبًاضيأتتبثو)٣٧-٣٢

طَيُدوُهَيلاَناَكاَذَهِلْجَأْنِمَف«١٨
ْ

،ُهوُلُتْقَيْنَأَرَثْكَأَنوُبُل
ًالِداَعُم،ُهوُبَأَهللاَّـنِإًاضْيَأَلاَقلَب،ْطَقَفَتْبَّـسلاِضُقْنَيَْملُهَّـنأل
»ِهللااِبُهَسْفَن
٢:٦يبليفو٣٣و١٠:٣٠و٧:١٩انحوي

يهو،حيسملاىلعىوكشللةيناثةلعانهدوهيلادجو
مهنإف.فيداجتلاعظفأنماهوبسحمهنألىلوألانممظعأ
نبا«هنإلوقيوهو،طقفناسنإعوسينأنودقتعياوناك
ناكلًاهلإنكيملولهنأقحلاو.بآللٍواسمهنأىنعمب»هللا
.هلوققدصهلامعأبنهربهنكل،ًافدجم

نييواليفليقامىلعءانبُهوُلُتْقَيْنَأَرَثْكَأَنوُبُلْطَي
٢٤:١٦.

َهلُعوُسَيَلاَقَف«١٩
ُ

ُنْبالاُرِدْقَيال:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلا:ُم
ْنأل.ُلَمْعَيَبآلاُرُظْنَياَمالإًائْيَشِهِسْفَنْنِمَلَمْعَيْنَأ
»َكِلَذَكُنْبالاُهُلَمْعَياَذَهَفَكاَذَلِمَعاَمْهَم
١٤:١٠و١٢:٤٩و٩:٤و٨:٢٨انحويو٣٠ع

،بآلابهتقالعحيضوتىلعهللانباهنأدوهيلاراكنإهلمح
.حاحصألاةيقبلغشياذهو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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لقيملًائْيَشِهِسْفَنْنِمَلَمْعَيْنَأُنْبالاُرِدْقَيال
يتلاةقالعلانايبل»نبالاردقيال«لاقلب»ردقأالانأ«
حاضيإمث.حيسملانوكيهللانبانأيهودوهيلااهبملس
نبالاىلإبوسنملاةردقلامدعو.بآلابوههتقالعيهاهنأ
نأهللاردقيال«انلوقككلذو.ةدارإلامدعةجيتنانه
َءيَِجتىَّـتَحًائْيَشَلَعْفَأْنَأُعيِطَتْسَأال«هلوقهلثمو»بذكي
نأىلإةيآلاهذهيفةراشإالو.)١٩:٢٢نيوكت(»َكاَنُهَىلِإ
دوصقملالب،ةمكحلاوةردقلاورهوجلايفبآلانودنبالا
،لمعلايفوأيأرلايفنيمونقألانيبلاصفنالاةلاحتسا
امهنيبيلكلاداحتالاىلإبآلانعنبالالالقتساةلاحتساو
.ةلماكلاةبحملاو

ةيانعلاوةقيلخلالامعأيفُلَمْعَيَبآلاُرُظْنَياَمالإ
.»هللاةملك«حيسملابقلقفاوياذهو.نوكلاةسايسو
ةملكلاحيسملانلعيهركفنلعُتناسنإلاةملكنأامكف
اذهبحيسملادصقيالو.هدصاقموهرعاشموبآلاراكفأ
ريفسكسانلاءادفلهلعفاميفبآللنبالاةعاطدرجملوقلا
هرابتعابلب،ًاعمًاناسنإوًاهلإهنوكرابتعابهكلمراكفأنلعي
رهظيو.)١٠:٣٠انحوي(دحاوبآلاووهيذلايلزألاهلإلا
رهظيملهللانإمعن.هبيلزألاهداحتالًالماكًاراهظإهللاراكفأ
نالعإوهنبالالمعلكو،هنباةطساوبالإهقئالخلهتاذ
:٥انحوي(ملعيانه»رظني«ىنعمو.)١:١٨انحوي(بآلا

نبالاامأو،طقفهللالامعأجئاتننورظنيسانلاو.)١٩
.لامعألاكلتةلعيهيتلابآلادصاقمرظنيف

يأَكِلَذَكُنْبالاُهُلَمْعَياَذَهَفَكاَذَلِمَعاَمْهَمْنأل
.هلامكوهتردقبهلثمنبالااهلمعيةعونتملاهللالامعألك
.ةفرعملاوةمكحلاوةردقلايفبآللنبالاةاواسمحضوياذه
توصوهعارذكعارذوبآلاناطلسكناطلسهلنمو
١٠:٣٦لامعأو٤٠:٩بويأ(هللانوكينأدبال،هتوصك
نودوهًايدافحيسملانوكىلإرظنلابف.)١:١٦،١٧يسولوكو
ٍواسمهنكلو»ًائيشهسفننملمعينأنبالاردقيال«بآلا
.»كلذكنبالاهلمعيكاذلمعامهمنأل«رهوجلايفبآلل
هفيدجتوأهلامعأبهللاةعيرشحيسملاضقنينأٌليحتسمف
.دوهيلاهمهتاامك،همساىلع

،ُهُلَمْعَيَوُهاَمَعيَِمجِهيِرُيَوَنْبالاُِّبُحيَبآلاَّـنأل«٢٠
»ْمُتْنَأاوُبَّـجَعَتَتِلِهِذَهْنِمَمَظْعَأًالاَمْعَأِهيِرُيَسَو
١:١٧سرطب٢و٣:٣٥انحويو٣:١٧ىّتم

لكفرعينبالانألبآللنبالاةاواسمنيبتةيآلاهذه
.هدصاقموبآلارارسأ

مونقألاةيمستةلعوهاذهَنْبالاُّبُِحيَبآلاَّـنأل
لكبآلانالعإلًانايبركُذو.»نبالا«توهاللانميناثلا

قثيلب،ًائيشهنعيفخيالنأهلهتبحمنعمزليو،هلءيش
يفليقامقفواذهو.هراكفألكهليدبيو،ةقثلالكهب
يفَوُهيِذَّـلا«حيسملا .)١:١٨انحوي(»ِبآلاِنْضِحِ

عمهللاهلمعيامريغاذهُهُلَمْعَيَوُهاَمَعيَِمجِهيِرُيَو
ريغنبالاملعنوكينأمزليف،لسرلاوءايبنألاىتحسانلا
.هدصاقموهللاراكفألككردينأهنكميلدودحم

نيبهلعفيامهلِّـنيعُييأ»هيريس«ًالاَمْعَأِهيِرُيَسَو
.ةرابعلارئاسهيلعلديامكسانلا

دعقملاءاربإكاهعنصيتلاتازجعملايأِهِذَهْنِمَمَظْعَأ
-٢١عنمهركذيسامىمظعلالامعألاكلتنمو.هريغو

.ملاعلاةنونيدو،دسجلاىتومو،حورلاىتومةماقإنم٣٠
وهتازجعملاةدهاشمنملوألاريثأتلاْمُتْنَأاوُبَّـجَعَتَتِل

ناثريثأتلدادعتساويرارطضاريثأتوهو،ةبهرلاوبجعتلا
ةزجعملاعناصبناميإلاوهللاحيبستلاوهو،لوألانمىمسأ
تيبةزجعمنعمهنويعاوضمغأمهنإمعن.)٢٣ع(هماركإو
نماورثأتينأدبالمهنكل،مهيفرثؤتاليكلادسح
.يتأتسيتلاىمظعلالامعألا

َكِلَذَك،يِيُْحيَوَتاَوْمَألاُميِقُيَبآلاَّـنَأاَمَكُهَّـنأل«٢١
»ُءاَشَيْنَميِيُْحيًاضْيَأُنْبالا
٤٣و١١:٢٥انحويو٨:٤٥و٧:١٤اقول

يفتركُذيتلاىمظعلالامعألادحأةيآلاهذهيفركُذ
ةايحلاحنمنمضتييذلاىتوملاءايحإوهو،ةقباسلاةيآلا
.)٢٥،٢٨ع(داسجأللةيدسجلاةايحلاوسوفنللةيحورلا

نأدوهيلالكدقتعاتاَوْمَألاُميِقُيَبآلاَّـنَأاَمَك
:٣٣ةينثت(توهاللابصتخياممهنأوناطلسلااذهبآلل

ديىلعًالعفداسجألاهللاماقأدقو.)٢:٦ليئومص١و٣٩
.)٣٥-٤:٣٢كولم٢(عشيلأو)١٧كولم١(ايليإنييبنلا
نوحشمباتكلاو.)٨:١١ةيمور(بآلاىلإكلذبسُنو
.سوفنلاةماقإب

،بآلاناطلسكهناطلسنأبحيسملاحرصُنْبالاَكِلَذَك
نباو)٨:٥٥اقول(سريايةنباةماقإبهاوعدةحصتبثأو
وهو)١١:٤٣،٤٤وي(رزاعلو)٧:١٤،١٥اقول(نييانةلمرأ
سودقلاهحورةطساوبحاورألاىتوملةيحورلاةايحلاحنمي
.مهبولقىلإهلسرييذلا

ةئيشمدرجمىلعفقوتمءايحإلاُءاَشَيْنَميِيُْحي
ةليسولانأو،هءايحإديرينمالإييحيالهنأيأ،نبالا
.هرمأوهتدارإءايحإلاكلذىلإةديحولا

َّـلُكىَطْعَأْدَقلَب،ًادَحَأُنيِدَيالَبآلاَّـنأل«٢٢
»ِنْبالِلِةَنوُنْيَّـدلا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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١٧:٢و٣:٣٥انحويو٢٧عو٢٨:١٨و١١:٢٧ىّتم
٤:٥سرطب١و١٧:٣١لامعأو

ةنونيدلايأ،ةميظعلالامعألاكلتنمناثلمعاذه
.هللاابصتخيامموهو

نباللبآلادعوكلذةلعًادَحَأُنيِدَيالَبآلاَّـنأل
هعضاوتىلعهلةباثإملاعلانيديهنأوهوءادفلادهعيف
ةوقلامزلتستو.)١١-٢:٥يبليف(ملاعلاءادفليرايتخالا
ةفرعمو،عيمجلابولقصحفىلعةردقلاسانلاةنونيدىلع
،هللاالإكلذىلعردقيالو.مهلامعألةبجوملابابسألا
.هللاوهحيسملانوكيف

.)١٧:٣١لامعأو٤٥-٢٥:٣١ىّتم(ىَطْعَأْدَق

ْنَم.َبآلاَنوُمِرْكُياَمَكَنْبالاُعيَِمجلاَمِرْكُيْيَكِل«٢٣
»ُهَلَسْرَأيِذَّـلاَبآلاُمِرْكُيالَنْبالاُمِرْكُيال
٢:٢٣انحوي١

ءاطعإيفبآلادصقاذهَنْبالاُعيِمَجلاَمِرْكُيْيَكِل
انحويو٢٠ع(هبحيوهفملاعلانيديوسانلاييحينأنبالا
٣:٣٥(.

هنباماركإنوكينأدارأهللانأيأَبآلاَنوُمِرْكُياَمَك
هلنودجسيوهنودبعيوهنباسانلاربتعيف،هماركإلًايواسم
بجيهنأو،بآللٍواسمنبالانأكلذنمجتنيو.هنوعيطيو
،ةعاطلاوماركإلاوةبحملانمبآللهمدقنامنباللمدقننأ
.)٧:١٠و٥:١٢ايؤر(ءامسلاناكسهلعفياماذهف

نأدوهيلانظَبآلاُمِرْكُيالَنْبالاُمِرْكُيالْنَم
،هلمهرابتعانبالااوربتعيالنأمهيلعبجوتبآللمهتريغ
مهلحضوأف.ًافيدجتهللانباهنأحيسملاىوعداوبسحينأو
ىبأينمنأل،فيدجتلاوهنبالارابتعانعمهعانتمانأ
نأل.بآلاماركإىبأيهدانعوأهئايربكوأهلهجلحيسملاماركإ
بلسدحاولاماركإمزلتسيىتحنيهلإاسيلنبالاوبآلا
امراكنإف.نادحتمدحاوهلإونامونقأامهلب،رخآلاماركإ
.رخآللامراكنإمزلتسيدحاولل

هنباماركإهماركإقرطىدحإنوكتنأهتدارإهللانلعأ
ًاذإف.)١:٣نييناربع(»ِهِرَهْوَجُمْسَرَو،ِهِدَْجمُءاََهب«وهيذلا
نيهينبالامركياليذلاف،نبالاماركإالبةيقيقحةدابعال
.بآلاهللا

ةناهإو،هكلملةناهإبسُحتريفسلاةناهإُهَلَسْرَأيِذَّـلا
هسفنءاقلتنمتأيملهنإانهلاقو.هلسرملةناهإلوسرلا
كلذلف،سانلاىلإءامسلانملَسرمهللاريفسهنكل
اهيلإراشملاةجيتنلاو.هتلزنمهيضتقتيذلاماركإلاقحتسي
حيسملارهظُينيح،ءادفلالمعمامتإدنعلامكلاغلبتانه

باقعو،نينمؤملاةباثإو،ملاعلاةبساحمو،ىتوملاةماقإبهدجم
.نيرفاكلا

ُنِمْؤُيَويِمالكُعَمْسَيْنَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا«٢٤
ِدَقلَب،ٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَيالو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفيِنَلَسْرَأيِذَّـلاِب
»ِةاََيحلاَىلِإِتْوَملاَنِمَلَقَتْنا
،٢٠:٣و١٢:٤٤و٨:٥١و٦:٤٠،٤٧و٣:١٦،١٨انحوي
٣:١٤انحوي١و١٤٣:٢رومزم

،بئاغلاريمضبقبساميفنبالاىلعحيسملاملكت
ركُذاملكنأنيبيلبطاخملاقيرطبهيلعملكتيانهذخأو
َّـَقحلاَّـَقحلَا«هلوقبهمالكأدبو،هيلعقدصينبالارمأنم
.ًاتيبثتوًاديكأت»ْمُكَلُلوُقَأ

ذخأو،هتفيظووهسفنىلعّرماميفملكتُعَمْسَيْنَم
انهدارملا»عمسلا«و.نينمؤملايفهلمعريثأتىلعانهملكتي
راقولاوهابتنالاببلقلالوبقلب،طقفنذألابكاردإلاسيل
١١:١٥ىّتمنممهفُيامك،ًاضيأةعاطلاوناميإلاوةبحملاو
.٣:٢٣لامعأو١٠:٢٧و٨:٤٧انحويو

تابجاوويسفنيفوهللايفيميلعتيأيِمالك
لوقعامسف.ليجنإلايفةنلعملاقئاقحلالكوناسنإلا
.اهمويناكامكمويلايرورضحيسملا

حيسملالسرأيذلابآلابيأيِنَلَسْرَأيِذَّـلاِبُنِمْؤُيَو
ناميإلاىنعمو)٣:١٧انحوي(ةاطخلاصلخيلملاعلاىلإ
الْنَم«لوسرلالوقلًاقفوهنبالهتداهشقيدصتانهبآلاب
ْدَقيِتَّـلاِةَداَهَّـشلاِبْنِمْؤُيَْملُهَّـنأل،ًابِذاَكُهَلَعَجْدَقَفَهللاُقِّـدَصُي
هبَدِهَش ٤:٢٤ةيموررظنا١١و٥:١٠انحوي١(»ِهِنْباِنَعُهللااَِ
ناميإلاةجيتنكبآلابناميإلاةجيتنو.)١:٢١سرطب١و
طبترمنيناميإلانيذهدحأنإو)٣:٣٦انحوي(نبالاب
ناميإلانأل،رخآلانودبامهدحأرذعتيىتحرخآلاب
يذلافرعُيالهنودبيذلالَسرُملابناميإلامزلتسيلِسرُملاب
ناميإلاوحيسملامالكعامسانهركُذدقو.هدارمالوهلسرأ
.ةيدبألاةايحلالاونلًاطرشًاعمهللااب

يتلاةديدجلاةايحلايفلخدهنأيأٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَف
،ةسادقلايفومنلاو،ةيطخلاةمواقمو،ةيحورلاةدالولالمشت
يهتنتو،هتروصةهباشمو،هللاةحلاصمو،ريمضلاةحارو
ةلماكلاةداعسلاوةماتلاةراهطلالاونوتوملاىلعراصتنالاب
امدنعف.)٥:١ةيمورو١٣:٣٩لامعأ(دبألاىلإءامسلايف
.ءامسللًاثراوريصيورربتيوهاياطخرفغُتئطاخلانمؤي

مدآلسنلكووهقحتسيامكٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَيالو
.نونمؤيالنيذلابيصيامكو)٣:١٨انحوي(ئطاخلا
هللاابوحيسملابناميإلانأةنونيدلانمنمؤملاةاجنةّلعو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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ببستناكيتلاهماثآلكهنععفريهتطساوبملكتملا
.)٨:١ةيمورو١٠:٢٨و٣:١٨انحوي(ةنونيدلا

توملانميأِةاَيَحلاَىلِإِتْوَملاَنِمَلَقَتْناِدَقلَب
لاحنم)١(:لاقتناكلذو.ةيحورلاةايحلاىلإيحورلا
لاحىلإ،ةيحورلاقئاقحلابروعشلامدعوءاقشلاوةلاهجلا
ةبحملاوةيحورلارومألابةذللاويوامسلاثاريملاوةرفغملا
ىضتقمبتوملامكحنم)٢(.هللاةمدخلةريغلاوةعاطلاو
ىتوملانيبنم)٣(.ينبتلاوريربتلالاحىلإ،ةعيرشلا
لاقتنالااذهثدحيو..ةسادقلابءايحألاةعامجىلإ،ةيطخلاب
حيسملاةوقنعجتنيو،حيسملاهلوبقوهتبوتدنعئطاخلل
وهلب،هبرعشُياممالوًايرابجإوهسيلف،ئطاخلارايتخاو
نيدلاولانملسلستلانمالناميإلاةطساوبةمعنلانم
.ميلعتلادرجمنمالوةيدومعملانمالونينمؤملا

،َنآلاَيِهَوٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا«٢٥
»َنْوَيَْحيَنوُعِماَّـسلاَو،ِهللاِنْباَتْوَصُتاَوْمَألاُعَمْسَيَنيِح
٢:١٣يسولوكو٥:١٤و٢:١،٥سسفأ

نايبويتأيامةيمهألكلذلاقْمُكَلُلوُقَأَّـقَحلاَّـقَحلَا
يتلاىمظعلالامعألانمرخآرمأوهو،ديدجعوضومهنأ
.٢٠عيفتركُذ

ءيجمدنعةعاسلاهذهءدبَنآلاَيِهَوٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإ
كلذلبقحصيالةرابعلاهذهرثأىلعليقامو.حيسملا
.ءيجملا

تاومألاءالؤهِهللاِنْباَتْوَصُتاَوْمَألاُعَمْسَيَنيِح
لهجلايفنيشئاعلا)٥:١٤سسفأ(حورلابتاومألامه
تحتمهو،ةيحورلامهلاوحأءوسبروعشلامدعوةيصعملاو
توملااذهىلإزمريدسجلاتوملاو.يدبألاكالهلامكح
حورلايفىتوملاةماقإىلعهتردقحيسملانابأو.يحورلا
اثيلط«سريايةنباللاقاملكلذو.دسجلايفىتوملاهئايحإب
ىنعمو.»ًاجراخمله«رزاعللو»مق«ةلمرألانبالو»يموق
نمظاقيتسالاىلإتاومألاهتوعدانه»هللانباتوص«
كلذنوعمسيف،ةيطخلاوملاعلامهبحومهتلفغومهلهج
متو.ةعاطلاوناميإلابةوعدلانولبقينيحمهبولقبتوصلا
.هباونمآوضرألاىلعوهوهتوصاوعمسنيريثكنأبكلذ
كلذذنمو،نيسمخلاموييفسفنفالآةثالثهتوصعمسو
نيدانملانيرشبملاتاوصأعمسنملكنآلاىلإتقولا
أرقيذلاكلذكو،هللانباتوصعمس،نمآوليجنإلاب
.نمآوهباتك

دنعيحورلامهتومنمنوهبتنينيذلايأَنوُعِماَّـسلاَو
.ةعاطلاوناميإلابهيلإنوغصيوحيسملاتوصمهعامس

ةسادقلاوربلاوناميإلاةايحيهةيحورةايحَنْوَيَْحي
،ضرألاىلعمهوةايحلاكلتنولخديو،هللاةعاطلاو
يفنيسيدقلاةايحيفًاريخألوخدللكلذبنودعتسيو
ًافالخ،ةايحلاهذهيفنينمؤملاريغلبيصنالو.ءامسلا
.٤٠عيفنيروكذملالاوحأل

يفٌةاَيَحُهَلَبآلاَّـنَأاَمَكُهَّـنأل«٢٦ ىَطْعَأَكِلَذَك،ِهِتاَذِ
يفٌةاَيَحُهَلَنوُكَتْنَأًاضْيَأَنْبالا »ِهِتاَذِ

يفٌةاَيَحُهَلَبآلاَّـنَأاَمَك »يحلاهلإلا«كلذِهِتاَذِ
ةيتاذهتايحنألو،ةايحالبنيذلاناثوألانعهلًازييمت
٢:٧نيوكت(ملاعلايفيحلكةايحردصمهنألو،ةيدبأ
.)١٠٤:٢٩،٣٠رومزمو

يحبآلانأامكيأًاضْيَأَنْبالاىَطْعَأَكِلَذَك
ملو.ًادسجتمنبالاكلذكءايحألالكةايحردصموتاذلاب
لبقهلنكتملةايحلاكلتنأىلإ»نبالاىطعأ«هلوقبرشي
لمعهتسرامميفحيسمللَّـنيعهللانأدصقلب،دسجتلا
ىتوموحاورألاىتوملةايحلابهاولاوهنوكينأءادفلا
.داسجألا

نأليحتسيهنأل،حيسملاتوهالىلعناهرباذهيفو
،ملاعلاءايحألكلردصموهللاةايحكةايحقولخمللنوكي
دجوتوكرحتتوايحتهبسانلانأهللاصئاصخنمنأل
.)١٧:٢٨لامعأ(

»ِناَسْنِإلاُنْباُهَّـنأل،ًاضْيَأَنيِدَيْنَأًاناَطلُسُهاَطْعَأَو«٢٧
٧:١٣،١٤لايناد،١٧:٣١و١٠:٤٢لامعأو٢٢ع

.ءادفلالمعيفطيسوهنأىلإرظنلابًاناَطلُسُهاَطْعَأَو
ًاناّيدءادفلاماظنيفحيسملاهللاّنيعًاضْيَأَنيِدَيْنَأ
النبالاةنونيدلاشرعىلعسلجييذلاًاذإف،رشبلالكل
)١٢:٢٣نييناربع(»عيمجلانايد«هللامعن.حورلاالوبآلا
.هنباديىلعةنونيدلاكلتيرُجينأىضقهنكل

ناّيدناسنإلانبانوكينأقيليِناَسْنِإلاُنْباُهَّـنأل
يذلاءادفلالمعةلمكتةنونيدلانأ)١(:رومأةثالثلسانلا
نعتوميلناسنإلانباراصهللانبانإف،هلجألدسجت
كلذنإ)٢(.هنيديمثهيفعفشيوهييحيوهيدفيوناسنإلا
افايقيسركمامأفقوهنإف،يرايتخالاهعضاوتىلعهلةباثإ
نيملاعللًاناّيدهللاهنّيعكلذلوًاملظنيِدو،سطاليبيسركو
ناسنإلافعضفرعناسنإلانباكهنإ)٣(.)٢:٩يبليف(
امكًاقوفشًاناّيدنوكينألاذهبدعتساف،هيلعةبرجتلاةوقو
.لداعناّيدهنأ

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا

٥٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نأبسويلابسلوقلطبي»نبالاىطعأبآلا«هلوقو
.لمعلاةسراممرابتعابنازيمتي،دحاومونقأنبالاوبآلا
،قولخمنبالانأبسويرألوقدنسياملوقلاكلذيفسيلو
هتعيبطىلإرظنلابالٍدافهنأرابتعابعوسيىلعليقهنأل
.ةيلصألا

ُعَمْسَياَهيِفٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإَف،اَذَهْنِماوُبَّـجَعَتَتال«٢٨
يفَنيِذَّـلاُعيَِمج »ُهَتْوَصِروُبُقلاِ

وأمهمالكباورهظأمهنأحجرألااَذَهْنِماوُبَّـجَعَتَتال
ييحي«هنأيفهلاقاماوبرغتسامهنأمههوجوتارامإب
مظعأًاببسمهيريسهنأةيآلاهذهيفهلوقنومضمو.»نيديو
لكمامأًالعفهلاقامقدصنهربيامدنعبجعتللاذهنم
مظعأهنألكلذسيلو.ىتوملاداسجأةماقإبيأ،تاقولخملا
نوشهدنينيدهاشملالعجيهنإلب،تاذلابركُذامم
.جئاتنلاولاوحأللًارظن،كلذنمرثكأنوبجعتيو

ةمايقلاموييأريخألامويلايفٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإَف
.ميظعلا

يفَنيِذَّـلاُعيَِمج مهداسجأنيذلاىتوملالكيأِروُبُقلاِ
،ضرألابارتباهبارتطلتخانإوداسجألاكلتف.روبقلايف
كراشتوموقت،رحبلاةجلتحتسانلاراصبأنعتبجُحو
حضوأنمةيآلاهذهو.نزحلايفوأحرفلايفانحاورأ
ىتوملاعيمجنعتليقاهنأل،اهمومعوةمايقلاىلعتانّيبلا
ةرفكونينمؤمًارارشأونيحلاصءارقفوءاينغأًاراغصوًارابك
.رصعوةمألكيف

دنعىتوملاحاورأمهنوعمسينيذلاُهَتْوَص..ُعَمْسَي
وهذئتقوهنوعمسييذلاتوصلاو،داسجألاىلإاهعوجر
.يحورلامهتومنممههبنيلهبمهبطاخيذلاتوصلاسفن
توصبنودقارلاهنمهبتنييذلامونلابانهتوملاهِّـبُشو
فيكملعنالو.هللانباوهانهميظعلايدانملاو.يدانملا
توصبنرتقيتوصلاكلذنإليق.ىتوملاهتوصظقوي
َفْوَسُهَسْفَنَّـبَّـرلا«نإليقو.)١٥:٥٢سوثنروك١(قوبلا
.)٤:١٦يكينولاست١(»ِءاَمَّـسلاَنِمُلِزْنَي

ىلإمدآذنمرحبلاوربلانمىتوملالكةماقإيضتقتو
نأرشبلالقعنكميالةيهلإةوقيضتقت،توميناسنإرخآ
ناهربوهو.ةملكبكلذلكيرجيعوسينأو،اهرّوصتي
.ةدودحمريغةردقوةيهلإةعيبطوذهنأعطاق

ِحلاَّـصلااوُلَعَفَنيِذَّـلاُجُرْخَيَف«٢٩
َ
ِةاََيحلاِةَماَيِقَىلِإِتا

»ِةَنوُنْيَّـدلاِةَماَيِقَىلِإِتاَئِّـيَّـسلااوُلِمَعَنيِذَّـلاَو

،٤:١٦يكينولاست١و١٥:٥٢سوثنروك١و٢٦:١٩ءايعشإ
٢٥:٣٢،٣٣،٤٦ىّتمو١٢:٢لايناد

١١:٤٣،٤٤انحويرزاعلجرخامكروبقلانمُجُرْخَيَف
جرخيالنكلو،اوجرخيوعيمجلاعمسينأنمدبالف
.ةايحلاةمايقىلإعيمجلا

مهلامعأترهظأنيذلايأِتاَِحلاَّـصلااوُلَعَفَنيِذَّـلا
اللامعأالبناميإلانأل،هوعاطأوحيسملاباونمآمهنأ
لخي
ِّـ

.)٣٦-٢٥:٣٢ىّتمحرشرظنا(ًادحأص
اهنألةايحلاةمايقءالؤهةمايقتيمُسِةاَيَحلاِةَماَيِقَىلِإ
ًاضيأاوتومياليكلاوماقمهنألو،ةيدبألاةايحلاىلإلخدم
هتايحيفمهتمايقدنعحيسملانوكراشيمهنألو)٢١:٤ايؤر(
ةسادقوةكربوريخلكمعتانه»ةايحلا«ةملكو.ةدجمملا
.هللاىضروةداعسو

مهلامعأنأاذهنمحضتيِتاَئِّـيَّـسلااوُلِمَعَنيِذَّـلاَو
اومولينأمهنكميالف،مهتنونيدلةديحولاةلعلايهةريرشلا
.مهسفنأالإ

اهدعبمهقحليهنألكلذكتيمُسةَنوُنْيَّـدلاِةَماَيِقَىلِإ
:٢٥و١٠:٢٨ىّتمرظنا.١٢:٢لايناد(باقعلاوةنونيدلا

:٢سرطب٢و١:٨،٩يكينولاست٢و٢٤:١٥لامعأو٣٤،٤٦
.)٢٠:٥،١٢ايؤرو٩

دعبنإ)١(:ءايشأةعبرأددعلااذهيفليقامةلمجو
يفنإ)٢(.ناسنإلارومألكةياهنسيلتوملاف،ةايحربقلا
تسيلةمايقلانإ)٣(.ةنونيدلاوةايحلا:نيلاحيتآلاملاعلا
نوموقيرارشألانإلب،رارشألاىشالتيفنينمؤملابةصتخم
نوحلاصلااهبفرعُييتلاتامالعلانإ)٤(.راربألاك
ملو.مهلامعأيهريخألامويلايفنونادُيونوزَّـيمُيورارشألاو
هتياغنأل١٥سوثنروك١يفرارشألاةمايقسلوبركذي
نمنكيملو،مهداسجأةمايقبحيسملابنينمؤملاعانقإتناك
.مهريغةمايقىلعمالكللٍعاد

ُعَمْسَأاَمَك.ًائْيَشِيسْفَنْنِمَلَعْفَأْنَأُرِدْقَأالاَنَأ«٣٠
طَأالِّـينأل،ٌةَلِداَعيِتَنوُنْيَدَو،ُنيِدَأ

ْ
َةَئيِشَملَبيِتَئيِشَمُبُل

»يِنَلَسْرَأيِذَّـلاِبآلا
٦:٣٨و٤:٣٤انحويو٢٦:٣٩ىّتم،١٩ع

دوهشلاىلع٣٩ةيآىلإاهيلياموةيآلاهذهيفملكت
انحويو،بآلا:ةثالثمهوهلوققدصبنودهشينيذلا
.ةسدقملارافسألاةَبَتكو،نادمعملا

انهحيسملارركًائْيَشِيسْفَنْنِمَلَعْفَأْنَأُرِدْقَأالاَنَأ
هنأرابتعابهلامعأبًالقتسمسيلهنأوهو١٩عيفهلوق
.هناطلسبلماعوهئاضقيرُجموبآلابئانوهامنإ،طيسو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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دصقلايفبآلانيبوهنيبقافتالامامتىلإةراشإكلذيفو
لوقنامك،ديريالهنأ»ردقأال«هلوقىنعمنوكيف.لمعلاو
.بذكينأردقيالهللانإ

يذلاسانلاةداعىلعًايرجانهملكتُعَمْسَأاَمَك
.مهيلسرمرابخأمهتنسلأبنوغلبيومهناذآبنوعمسي
بآلاةدارإملعلامامتملعيهنأنايبانهحيسملادوصقمو
.اهنلعيلىتأيتلا

يفونآلاميلاعتلايفوسانلايفهمكحنأىنعملاُنيِدَأ
يتلاهدصاقموهللاراكفألةقفاوملالكقفاومريخألامويلا
.ةفرعملمكأوهاهفرعي

اهنأوهوًاقباسهركذام)١(:نيببسلٌةَلِداَعيِتَنوُنْيَدَو
نمهُّولخ)٢(.ةفرعملامامتهللاراكفألكةفرعمىلعةينبم
.بآلاةئيشمقفوهتئيشمف،ملظلا

نأكلذمزلتسيالخلايِتَئيِشَمُبُلْطَأالِّـينأل
لديلب،ًارئاجهمكحناكهسفنةئيشمبلطولحيسملا
لمعيلىتأهنألمكحلايفئطخيالو،ًاينانأسيلهنأىلع
ةئيشملماتلاهعوضخنابأو.هسفنيضرُيلالهللاةئيشم
حيسملاراشأو.)٢٢:٢٢اقول(يناميسثجيفهتالصببآلا
امدنعاهماركإومهسفنأةئيشماوبلطدوهيلانأىلإكلذب
.وههلعفاملًافالخهاوعدنالطبباومكح

»ًاّقَحْتَسْيَلِيتَداَهَشَفِيسْفَنِلُدَهْشَأُتْنُكْنِإ«٣١
تايآلايف٣:١٤ايؤرو٨:١٢،١٤انحوي ٣١ - ٤٠ يفمالك
.نباللبآلاةداهش

يفضارتعالًاعفداذهلاقِيسْفَنِلُدَهْشَأُتْنُكْنِإ
دهشينَمسيلوكسفنلدهشتكنإ:وهو،دوهيلاراكفأ
مكضارتعافدنسالبكلذبتدرفناُتنكنإ:ىنعملاو.كل
.هلحميف

٢٠:٢١اقول(ًاعرشلبقُتاليأًاّقَحْتَسْيَلِيتَداَهَشَف
نأهلوبقبحيسملانمحيرصتاذهو.)١٧و٨:١٣انحويو
تبثتاليتلاةعيرشلانيناوقىضتقمبهاوعديفمكُحي
)١٧:٦ةينثتو٣٥:٣٠ددع(نيدهاشنملقأبىوعدلا
ةقثلالكاوقثينألبقدهاشلاتافصيفنورظنيسانلاو
.نيقداصلاقدصأوهوبآلادهشتساحيسملاو،هتداهشب
يتداهشبًادرفنمنوكأنأنكمأول:انهحيسملاىنعملعلو
لاحمةجيتنلافلاحمضرفكلذنكل،ةبذاكنوكتنأنكمأل
.ًاضيأ

يِتَّـلاُهَتَداَهَشَّـنَأُمَلْعَأاَنَأَو،ُرَخآَوُهِيلُدَهْشَييِذَّـلا«٣٢
»ٌّقَحَيِهِيلاَهُدَهْشَي
٥:٦،٧،٩انحوي١و٨:١٨انحويو١٧:٥و٣:١٧ىّتم

هنإمعن.)٣٦ع(بآلايأُرَخآَوُهِيلُدَهْشَييِذَّـلا
رشيملهنكل)٣٣ع(هلنادمعملاانحويةداهشًاضيأركذ
ةداهشىلعلب،هاوعدلًاتابثإاهيلعدنتسيالهنأًانايبالإاهيلإ
.بآلا

لاق.لزألاذنمتملعامكنآلايأخلاُمَلْعَأاَنَأَو
ةلاحتسامهركذيلوبآلاعمهداحتاوهماقمفرشلًانايبكلذ
.بذكللهللاةداهش

»ِّـقَحلِلَدِهَشَفاَّـنَحوُيَىلِإْمُتلَسْرَأْمُتْنَأ«٣٣
١:١٥،١٩انحوي

يتلاةنجللاىلإكلذبراشأاَّـنَحوُيَىلِإْمُتلَسْرَأْمُتْنَأ
مكنأىنعملاو.١:١٩انحوينادمعملاىلإنويسيرفلااهلسرأ
مكدهاشوهفهتداهشهومتلأسونادمعملاىلإمتلسرأمتنأ
.راتخملا

بجيناك.)١:٢٦،٢٩،٣٦انحوييف(ِّـقَحلِلَدِهَشَف
نأنوعيطتستال:مهللاقحيسملانأك.هتداهشباوعنتقينأ
مكعنمتةيصخشةياغالبصلخميبننادمعملانأاوركنت
هتداهشذختأنأقحيلف،يلدهشدقو،هتداهشلوبقنم
.رشبةداهشىلعدنتسأنأتدرأولياوعدلًايفاكًاتابثإ

اَذَهُلوُقَأيِّـنِكَلَو،ٍناَسْنِإْنِمًةَداَهَشُلَبْقَأالاَنَأَو«٣٤
»ْمُتْنَأاوُصُلْخَتِل

اهبيفتكأاليأٍناَسْنِإْنِمًةَداَهَشُلَبْقَأالاَنَأَو
ةداهشلًارقتفمتسلينأليدمتعمَّـلجاهلعجأالو،اهدحو
هنكل،ءايبنألامظعأنادمعملاناكمعن.حيسملاينأبرشب
.هنممظعأدهاشىلعلكتمانأوناسنإ

مكنألنادمعملاةداهشىلإريشأيأاَذَهُلوُقَأيِّـنِكَلَو
قحتستةيفوتسمةقداصةحضاومكتءاجف،هتداهشمتبلط
.)٢٧-٢١:٢٣ىّتم(اهيفاوقثتنأ

نادمعملاةداهشىلإترشأينأيأْمُتْنَأاوُصُلْخَتِل
متلبقنإف.كلذنعىنغيفينألياوعدتابثإل،مكتعفنمل
كلتمكضفربنكلو.يبمتصلخوحيسملاينأبمتنمآهتداهش
مكاياطخبنوكلهتسفهتلاسروهللالوسرمتضفرةداهشلا
.مكناميإمدعو

ْنَأْمُتْدَرَأْمُتْنَأَوَ،ريِنُملاَدَقوُملاَجاَِّـرسلاَوُهَناَك«٣٥
»ًةَعاَسِهِروُنِباوُجِهَتْبَت
٢١:٢٦ىّتم،١:١٩سرطب٢
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نيحاذهلاقدقف،يضاملالعفلاانهمدختساَوُهَناَك
٤:١٢ىّتم(نجسلايفنادمعملاناكوليلجلايفناك
ليلقبكلذدعبهسأرسدوريهعطقمث)٤:٤٤انحويو
يفهتداهشحيسملاركذكلذلو)١٤:١٣ىّتمو٦:١انحوي(
.يضاملا

رابتعابانحويلفصووهيبشتاذهَريِنُملاَدَقوُملاَجاَِّـرسلا
نيبيو،هلوبقلسانلابولقئيهُيللسرمو،حيسملاقباسهنأ
٢:١٩ةيمور(رونلابملعملاهَّـبشُيامًاريثكو.هبهنوفرعياممهل
هللاباتكهَّـبشُيو)١٢:٤٦و٨:١٢انحويو٥:١٤ىتمو
:١١٩رومزم(قحلاوةسادقلاقيرطسانلايرُيهنألجارسلاب

ةمظعبةيوقةداهشهذهو.نادمعملالعفكلذكو)١٠٥
جارسلانأل،سمشلابالجارسلابهَّـبشُينأقالو،نادمعملا
تاياغلهنودقويوتيزلاهيفنوعضيسانلانألهتاذبرينيال
يتلاةياغلاتكردُأىتمأفطُييتقوهروننألو،ةصوصخم
ًانيعمًاتقوًادشرمهللاهنًيعانحويكلذك.اهلجأنمدقوُأ
»يقيقحلارونلا«ىلإمهدوقيوهبهللاهرمأامبمهربخيسانلل
.)١:٨،١٣انحوي(

ترهتشاامىلإكلذبراشأاوُجِهَتْبَتْنَأْمُتْدَرَأْمُتْنَأَو
»ةيدوهيلالكوميلشروأ«هيلإجرخنيحنادمعملاةزاركهب
حجرألاو.اهلكةمألارابتعابعوسيمهبطاخو.)٣:٥ىّتم(
ضعبنأل،نيرضاحلاضعبىلعًاضيأقدصهمالكنأ
،ًايبنسانلاهربتعاو)٣:٧ىّتم(انحويىلإجرخنييسيرفلا
دارأولهاوعدلًاتابثإهتداهشىلإريشينأحيسمللناكف
.كلذ

انحويميلعتبدوهيلابعشجهتبا.ًاريصقًاتقويأًةَعاَس
هبدصقهنأاوفرعنألبقحيسملاءيجمبرقبمهرشبنيح
مهاياطخاوكرتينأمهيلعَّـحلأاملنكل،يرصانلاعوسي
يفانحويةزاركريثأتناكو.هوكرتمهلًاحيسمعوسياولبقيو
هتحيصناولبقهظعواوعمسنممنيليلقنأل،ًايتقودوهيلا
الوهميلاعتباولابيمللتُقونجُساملنكلو.عوسياوعبتو
.هتداهشب

َلاَمْعَألاَّـنأل،اَّـنَحوُيْنِمُمَظْعَأٌةَداَهَشِيلَفاَنَأاَّـمَأَو«٣٦
اَنَأيِتَّـلااَهِنْيَعِبُلاَمْعَألاِهِذَه،اَهَلِّـمَكُألُبآلاِيناَطْعَأيِتَّـلا
»يِنَلَسْرَأْدَقَبآلاَّـنَأِيلُدَهْشَتَيِهاَهُلَمْعَأ
١٥:٢٤و١٠:٢٥و٣:٢انحوي٥:٩انحوي١

ةجحعطقأوًاعانقإدشأيأاَّـنَحوُيْنِمُمَظْعَأٌةَداَهَش
.لوبقللًاقاقحتسارثكأو

ىضرملاءافشكاهعنصيتلاتازجعملايأَلاَمْعَألا
هاوعدةحصببآلادهشو.ىتوملاةماقإونايمعلانويعحتفو

حيسملادهشتساو.تازجعملاكلتلعفينأهئاطعإب
١٠:٢٥و٣:٢يفوانهةراشبلاهذهيفتارمعبرأهتازجعمب
:رومأةعبرأتازجعملاكلتةداهشىَّـوقيذلاو.١٥:٢٤و
نأل)٣(و.اهتمظع)٢(و.ًادجةريثكيهف،اهددع)١(
الةيريخاهنأل)٤(و.هئاقدصأوهئادعأمامأاهرثكأعنص
.هتوقراهظإدرجم

ةمظعىلعةوالعهميلعتةدوجوهتريسةراهطتناكو
.هاوعدقدصبةداهشهتازجعم

ّنيبينأدارأ.اهعنصأنأيلّنيعيأُبآلاِيناَطْعَأ
.ميلعتلابًالبقهنّيبامكتايآلاعنصببآلابهداحتا

انأولوقأنأيننكميىتحًاعيمجاهممتأيأاَهَلِّـمَكُأل
بآلاطيسوينوكرابتعابيلمعلكنأشيفبيلصلاىلع
.)١٩:٣٠انحوي(»لمكُأدق«هتدارإنلعمو

الةيهلإلامعأاهنأل،هللادنعنمينأِيلُدَهْشَتَيِه
اهبهللاحمسيالاهعنصينأعاطتساولو.ناسنإاهعيطتسي
هذهةداهشةحصبسوميدوقينمَّـلسدقو.هيضريالنمل
يفُشيذلاىمعألااهبمَّـلسو)٣:٢انحوي(تازجعملا
.)٣٣-٩:٣١انحوي(

اوُعَمْسَتَْمل.ِيلُدَهْشَييِنَلَسْرَأيِذَّـلاُهُسْفَنُبآلاَو«٣٧
»ُهَتَئْيَهْمُتَْرصْبَأالو،ُّطَقُهَتْوَص
٤:١٢ةينثت،٨:١٨و٦:٢٧انحويو١٧:٥و٣:١٧ىّتم
١٤-٤:١٢انحوي١و١:١٧يت١و١:١٨انحويو

.تازجعملاةطساوبدهشامقوفاذهُهُسْفَنُبآلاَو
ءايبنأب)١(:نيقيرطبدهشيبآلانأانهىنعملانأحجرألاو
نإلوقنالو.مهبولقبطاخييذلاهحورب)٢(ميدقلادهعلا
هدّمعنيحةعومسملابآلاةداهشىلإانهراشأحيسملا
نأحجرألانأل،يلجتلالبجىلعهلهتداهشىلإالو،انحوي
ةثالثىوساهعمسيملةيناثلاو،انحويىوساهعمسيملىلوألا
دوهيلاةمألهلبآلاةداهشيفانهمالكلاو.لسرلانم
.اهلك

املًاريسفتاذهنوكينأنكميُّطَقُهَتْوَصاوُعَمْسَتَْمل
ناكنإف.دوصقملاامهيأيردنالو.دوهيللًاخيبوتوأقبس
:اهيلياموةيآلاهذهيفحيسملادصقنوكيقبساملًاريسفت
توصبيلهتداهشمكلنابأهللانإدوهيلااهيأمكللوقأال
مكلرهظهنأوأ،انيسروطيفمكئابآعمملكتامكعومسم
مكلعجهنأوأ،ءامدقلاءابآلانويعلرهظامكةداهشلاكلتب
سدقلاحورلانكسينيذلاكمكبولقلخاديفاهبنورعشت
كلتنإلوقألب.)٣:٣٣انحوي(قحلكمهمّلعيومهيف
ملمتنأومكهافشباهنولتتوةبوتكممكيديأنيبةداهشلا
.اهولبقت
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طقاوديرتملدوهيلااهيأمكنأهدصقفًاخيبوتناكنإو
نوكيو.نآلاىلإمكايإهتبطاخملوأذنمهللاةداهشلوبق
لاقهنأكف،اهتعاط»عمسلا«وهللارماوأ»توصلا«ىنعم
نودمكناذآبهتوصمتعمسوءانيسروطيفهللامكملك«
متيبأوهئايبنأبًاضيأمكملك«و)٤:١٢ةينثت(»مكبولق
ًاضيأهنبامفبمكملكو«)١١:٧،٨و٧:١٣ايمرإ(»هعامس
هحوروهتيانعلامعأبمكملكيلازيالوهو.اوعمستملف
.»اوغصتملوسودقلا

ىلعهانذخأاذإاذهيفبيرالُهَتَئْيَهْمُتَْرصْبَأالو
نكلو.)١:١٨انحوي(»طقدحأهريملهللا«نألهرهاظ
٢انحوي٣يفامك(بلقلابتافتلالاانه»راصبإلا«ىنعم
هللارهظأيتلاقرطلاىلإ»ةئيهلاب«راشأو.)٣:٦انحوي١و
)٩:١٥،١٦ددع(ةيربلايفةباحسلابكلذرهظأامكهدوجو
لئاسولالكبو)٣:٢٢اقول(عوسيةيدومعمدنعةمامحلابو
حيسملانأل،ضرألاىلعوهوهنبالبآلااهبدهشيتلا
عنصيومهنيبمّلعيناكبآلاتافصنلعمهرابتعاب
،مهنيبهللانوكتامالعرظنتنويعمهلنكتملو،تازجعملا
.همالكعمستناذآالو

ُهَلَسْرَأيِذَّـلاَّـنأل،ْمُكيِفًةَتِباَثُهُتَمِلَكْمُكَلْتَسْيَلَو«٣٨
»ِهِبَنوُنِمْؤُتْمُتْنَأْمُتْسَلَوُه

انههللاةملكبدارملاْمُكيِفًةَتِباَثُهُتَمِلَكْمُكَلْتَسْيَل
همالكاميسالو،سانللهسفناهبرهظأيتلاطئاسولالك
يفو،دهعلاتوباتيفو،مهيديأنيبناكاذهف.بوتكملا
ىلعنكيملهنكل.مهتركاذتاحفصىلعو،عماجملا

ةملكىلعنورويغمهنأدوهيلاىعَّـدادقل.مهبولقتاحفص
اوءاشيملواهوبحيملويحورلااهانعماوكرديملمهنكل،هللا
رهظلمهيفهللاةملكتتبثولو.اهوعيطيواهيفاولمأتينأ
.مهتريسيفاهريثأت

نأىلعناهرباذهخلاْمُتْسَلَوُهُهَلَسْرَأيِذَّـلاَّـنأل
اولبقولف،مهلاهنالعإلوأذنممهيفةتباثتسيلهللاةملك
دنعحيسملالوبقلمهبولقتَّـدعألمهيفتتبثوءايبنألاةداهش
اوضفرحيسملامهضفربف،مهلاودهشءايبنألانألو.هئيجم
.هلةدهاشلاهللاةملك

ًةاَيَحاَهيِفْمُكَلَّـنَأَنوُّنُظَتْمُكَّـنألَبُتُكلااوُشِّـتَف«٣٩
»ِيلُدَهْشَتيِتَّـلاَيِهَو.ًةَّـيِدَبَأ

:١٧لامعأو٤٦عو١٦:٢٩اقولو٣٤:١٦و٨:٢٠ءايعشإ
١:٤٥انحويو٢٤:٢٧اقولو١٨:١٥،١٨ةينثت،١١

دهشبآلانأ٣٧ةيآيفحيسملانابأَبُتُكلااوُشِّـتَف
ةيآلاهذهيفنلعأو.اهعنصينأهاطعأيتلالامعألابهل
رافسألايفهرمأنمبتكاميهوبآلانمةيناثةداهش
اوفرعتنأاودهتجا»بتكلااوشتف«هلوقىنعمو.ةسدقملا
الوبآلاةداهشيهاماوقَّـقحتتلبتكلليحورلاىنعملا
ةيغببتكلانوشتفيدوهيلانإمعن.هنبالهتداهشاميس
ىنعملاىلإاوتفتليملمهنكل،ظافلألاظفحوةيلقعلاةفرعملا
.يحورلا

ىنعمينانويلاهلصأيف»بتكلااوشتف«ريبعتلمتحيو
خيبوتكلذىلعحيسملادصقنوكيف.»بتكلانوشتفتمتنأ«
اهتداهشاوضفربتكلااوسردنأدعبمهنأىلعدوهيلا
.حيسملل

نظوهوًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَهيِفْمُكَلَّـنَأَنوُّنُظَتْمُكَّـنأل
الةيدبألاةايحلاىلإسانلادشرتيحولابتكنأل،هلحميف
حوركلذبحصينأبلب،اهتوالتدرجمبوأطقفاهئانتقاب
ةدئافلاهنمديفتسيوىنعملامهفيعلاطملالعجييذلاهللا
.ةيحورلا

مكلنأنونظتيتلابتكلايأِيلُدَهْشَتيِتَّـلاَيِهَو
هذهىنعمو.يلدهشتيتلااهسفنيهةيدبأةايحاهيف
اماميسالميدقلادهعلارافسأميلعتةصالخنأةرابعلا
ةداهشلايه٩:٢٦،٢٧لاينادو٥٣ءايعشإيفبتُك
»يلدهشت«يهو.ةيدبألاةايحلاهبنأنالعإلاوحيسملل
وأموسرلا)٢(،ةحيرصلاديعاوملاوتاوبنلا)١(:قرطثالثب
ميدقلادهعلاصاخشأ)٣(،اههباشاموحئابذلاكزومرلا
.امهريغودوادوىسومكحيسملاىلإًازومراوناكنيذلا

»ٌةاَيَحْمُكَلَنوُكَتِلَّـَيلِإاوُتْأَتْنَأَنوُديِرُتالو«٤٠
٣:١٩و١:١١انحوي

مهداقتعانيبقرفلامظعأامَّـَيلِإاوُتْأَتْنَأَنوُديِرُتال
نأعم،اهبىتأيذلااوضفروةايحلااوبلطمهنإف،مهلمعو
لخموملعمهنأهلتدهشةسدقملابتكلا

ِّـ
اولبقيملمهنكل،ص

اوعنتقيملو.اهيفةنلعملاةيدبألاةايحلانعاودعتبافاهنيهارب
وأنيهاربلانألسيلو،هيلإاوتأينأاوديريملمهنألنيهاربلاب
.ةفيعضتناكمهلوقع

ةايحلاوقحلاوقيرطلاوهحيسملاٌةاَيَحْمُكَلَنوُكَتِل
وههيلإنايتإلاو.ةايحلاحنمهئيجمةياغو)١٤:٦انحوي(
هذهو.)١٠:١٠انحوي(ةيدبألاةايحلالاونلديحولاقيرطلا
)٢:١٠سسفأو٥:٢٢،٢٣ةيطالغ(ةيدبأةيحورةايحلا
ةايحلالاوننمسانللديحولاعناملانأانهليقاممحضتيو
الو،هللاءاضقالو،اياطخلاةرثكال،ةدارإلاداسفةيدبألا
ىتمف.نيهاربلافعضالو،ةفرعملاةّلقالو،ءادفلاةيدودحم
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دارأصالخلاقيرطفرعيلًاذيملتنوكينأناسنإلادارأ
الةدارإلايفيلصألارفكلاعوبنيو.هلًاملعمنوكينأهللا
.لقعلايف

»ُلَبْقَأُتْسَلِساَّـنلاَنِمًادَْجم«٤١
٢:٦يكينولاست١و٣٤ع

هسفندجمبلطيهنألمهبطاخيالهنأانهعوسيدصق
كلمهنأهانعمناكلكلذبلطهنأولف،هذيمالتمهلعجب
نكل،هتياغانهحيسملانلعيملو.دوهيلايهتشيامكينمز
بلطيملو.سوفنلاصالخوبآلادجماهنأحضاولانم
.)٢:٩يبليف(هللانملبسانلانمًادجمطقحيسملا

يفِهللاُةَّـبََحمْمُكَلْتَسْيَلْنَأْمُكُتْفَرَعْدَقيِّـنِكَلَو«٤٢ ِ
»ْمُكِسُفْنَأ
٦:٤،٥ةينثت

للعلالكو،مكبولقرارسأتكردأيأْمُكُتْفَرَعْدَق
.ًامئاديلةفوشكماهنأل،يايإمكضفرىلعمكلمحتيتلا

لوألاببسلاوهاذهِهللاُةَّـبََحمْمُكَلْتَسْيَلْنَأ
هماركإوقحلاهلإلاةدابعاوعَّـدامهنإمعن.حيسملامهضفرل
اورهظأو.هلةصلاخلاةبحملانمتلخمهبولقنكل،هتعاطو
اومهفيملكلذلو،هنباوهمالكوهَّـيبنمهضفربمهبحمدع
ىلعاوكتشادقل.هتداهشاوضفروهتدارإاوفرعالوهباتك
ملمهنكل،تبسلاسدقيملوهللاةعيرشفلاخهنأبحيسملا
ةعيرشيهوىمظعلاوىلوألاةعيرشلااوفلاخمهنأىلإاوهبتني
.)٦:٥ةينثت(ةبحملا

ىَتَأْنِإ.يِنَنوُلَبْقَتْمُتْسَلَوِيبَأِمْساِبُتْيَتَأْدَقاَنَأ«٤٣
»ُهَنوُلَبْقَتَكِلَذَفِهِسْفَنِمْساِبُرَخآ

عطاقليلداذهيِنَنوُلَبْقَتْمُتْسَلَو...ُتْيَتَأْدَقاَنَأ
ال.هلهتداهشوهلوسراوضفرهنألهللامهتبحممدعىلع
نييسيرفلاوبلقلاعضاوتملاعيدولاعوسينيبةبسانم
.نيئارملاداسحلاءالخبلانيربكتملانيعَّـدملا

لمعلبآلاهللارمأبتئجينأمكلتحرصِيبَأِمْساِب
يسيسأتببسيههليتعاطو.هدجمًامئادتبلطوهتئيشم
ةعطاقةجُحاهتعنصيتلاتازجعملاو.ًاينمزالًايحورًاتوكلم
.هناطلسوهمسابتيتأينأىلع

ةَّـوبنوٍضاملخيراتاذهيفِهِسْفَنِمْساِبُرَخآىَتَأْنِإ
ءاحسملالوبقىلإًامئادنوليمياوناكدوهيلانإف،لبقتسمب

نيذلاةبذكلاءاحسملاو.مهسفنأدجممهتياغيذلاةبذكلا
:٢٤ىّتمحرشرظنا(ًادجنوريثك»حيسملا«مهنأاونلعأ
٥(.

بلط.هيلإبذجنمءيشلاهيبشُهَنوُلَبْقَتَكِلَذَف
.كلملاكلذيعّدينملوبقلاودعتسافًايضرأًاكلمدوهيلا
كلذلف،هئاقتراوهتياغىلإلصيلمهقلمتواذهلثممهمركأف

.هباوّرس

ْمُكُضْعَبًادَْجمَنوُلَبْقَتْمُتْنَأَواوُنِمْؤُتْنَأَنوُرِدْقَتَفْيَك«٤٤
طَتْمُتْسَلِدِحاَولاِهَلِإلاَنِميِذَّـلاُدْجَملاَو؟ٍضْعَبْنِم

ْ
»؟ُهَنوُبُل

٢:٢٩ةيمور،١٢:٤٣انحوي

حيسمللدوهيلالوبقمدعلةيناثةلعددعلااذهيف
مهليضفتويويندلادجملايفمهتبغريهو،هلبآلاةداهشو
هيبنتللانهماهفتسالاو.هللادنعنميذلادجملاىلعهايإ
اماونمؤتنألاحملانمف..نيدضلاقافتاةلاحتساىلع
هللاةداهشلوبقنممكبولقعنمتيتلالاحلاهذهىلعمتمد
مهمظعيًاحيسمنوعقوتياوناكدقف.قحلاحيسملل
يكلمناطلسودجمولافتحابعوسيءاجولف.مهدجميو
نأمهيلعبعصاذهلو.هدجميفهوكراشينأةيغبهوعبتل
.يحوركلموعيدوملعموهوهوعبتي

دوهيلارختفاِدِحاَولاِهَلِإلاَنِميِذَّـلاُدْجَملاَو
ىسومهميلكناسلبهلوققفوهللاديحوتبمهكسمتب
َهلِإُّبَّـرلا:ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِإ«

ُ
)٦:٤ةينثت(»ٌدِحاَوٌّبَراَن

اوبلسمهسفنألدجملامهبلطبمهنكلو،كلذبهودجممهنأو
حدماولانلهللادجمةيغبمهسفنأدجماوكرتولف.هنمدجملا

ناسنإلانأل،ةرخآلايفءامسلاباوثوايندلايفمهرئامض
:١٢انحوي(هتاذركنيملامهللانمدجملالانينأنكميال
٤٣(.

يِذَّـلاُدَجوُي.ِبآلاَىلِإْمُكوُكْشَأِّـينَأاوُّنُظَتال«٤٥
»ْمُكُؤاَجَرِهْيَلَعيِذَّـلا،ىَسوُمَوُهَوْمُكوُكْشَي
٢:١٢ةيمور

.وكشيلالصِّـلخيلىتأحيسملاْمُكوُكْشَأِّـينَأاوُّنُظَتال
رخآكاشدجويهنألهاوكشىلإجاتحااملوكشينأدارأولو
.فاك

نأىنعملاسيلىَسوُمَوُهَوْمُكوُكْشَييِذَّـلاُدَجوُي
يتلاىسومبتكنإلب،هللاىلإًالعفمهوكشيىسوم
،ملكتييذلاوههنأك،مهنيدتمهعماجميفمويلكاهنوأرقي
،رابتعالالكهمالكنوربتعيمهنأوهذيمالتمهنأاوعَّـدامهنأل
نيعيالو.حيسمللةداهشلايأ،هبتكنومضماوضفرمهنكل

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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لب،نيدلامويبةصتخمتسيليهف،ةياكشلاكلتتقوانه
.حيسملاباونمؤيملامًامئادمهيلعيه

ريخألامويلايفمهريربتلاولكتاْمُكُؤاَجَرِهْيَلَعيِذَّـلا
اهبءاجيتلاةعيرشلايفهبرمأاملكمهظفحةدشىلع
هربقنمىسومموقينأنوعقوتيمهنأكاوناكف،ىسوم
نأل،اوعقوتامفالخىلعرمألانكل،مهتنامأبمهلدهشيو
هلاقامو.مهلدهشينأنمًالدببآلاىلإمهوكشيىسوم
صالخلهيلعدوهيلالكتاامساسألكضقنيانهحيسملا
يذلاوهو،هللانممهتنونيدبلطيىسومنأل،مهسوفن
.مهرربينأاوجر

،يِنَنوُقِّـدَصُتْمُتْنُكَلىَسوُمَنوُقِّـدَصُتْمُتْنُكْوَلْمُكَّـنأل«٤٦
»يِّـنَعَبَتَكَوُهُهَّـنأل
ةينثتو٤٩:١٠و٢٢:١٨و١٨:١٨و١٢:٣و٣:١٥نيوكت

٢٦:٢٢لامعأو١:٤٥انحويو١٨و١٨:١٥

ْمـُتـْنـُكـَلىـَسوـُمَنوـُقِّـدـَصـُتْمـُتـْنـُكْوـَلْمـُكـَّـنأل
،رخآلابناميإلامزلتسيمهدحأبناميإلايِنَنوُقِّـدَصُت
لبقينأّدبالًاحيحصًالوبقىسومميلعتلبقييذلاف
ملدوهيلاو.امهنيبةحضاولاةقالعلاةدشل،حيسملاميلعت
حئابذلاكهزومروىسومميلاعتنميحورلاىنعملااوكردي
حيسملالوبقلاودعتسيملكلذلو،تونهكلاوتاريهطتلاو
.ميلعتلااذهلكبهيلإراشملا

قحسييذلا«ةأرملالسنينإيِّـنَعَبَتَكَوُهُهَّـنأل
هب«يذلاميهاربإلسنو،)٣:١٥نيوكت(»ةيحلاسأر
يذلانوليش«و،)١٢:٣نيوكت(»ضرألالئابقعيمجكرابتت
بكوكلا«و،)٤٩:١٠نيوكت(»بوعشعوضخنوكيهل
»ليئارسإنمموقييذلابيضقلاوبوقعينمزربييذلا
نمكهلإبرلاكلميقييذلا«يبنلاو،)٢٤:١٧ددع(
.)١٨-١٨:١٥ةينثت(»يلثمكتوخإنمكطسو

انبدؤمسومانلاناكدق«لوسرلالوققفوانهمالكلاو
ىسومةعيرشنأو)٣:٢٤ةيطالغ(»حيسملاىلإ)ّيبرملا(
يسولوك(حيسملاىلإزومراهرئاعشواهموسرلكوةيسقطلا
ةيربلايفىسوماهعفريتلاساحنلاةّيحتناكو.)٢:١٧
انحويو٢١:٩ددع(بيلصلاىلعًاعوفرمحيسملاىلإةراشإ
٣:١٤(.

ةسمخلارافسألانأبحيسملانمةحضاوةداهشةيآلاهذه
:٢٤اقولنراق(ىسوملهللايحونميهىسومىلإةبوسنملا

.)١٠:٥ةيمورب٤٤

َفْيَكَف،َكاَذَبُتُكَنوُقِّـدَصُتْمُتْسَلْمُتْنُكْنِإَف«٤٧
»؟يِمالكَنوُقِّـدَصُت

نأيأ،ظفللارييغتب٤٦ةيآهتلاقامةيآلاهذهلوقت
كلتنأل،يميلعتضفرمزلتسيىسومةداهشضفر
:لاقهنأكف.ياوعدةحصةفرعمىلإةليسولايهةداهشلا
هنورّقوتوهمالكنوربتعتمكنأوىسومذيمالتمكنأنوعَّـدت
عمو،ةريثكنورقيفءايقتألانمهباوكسمتنمةرثكلًارظن
ملمكنأبجعالف.ناميإلاقحمالكلاكلذباونمؤتملكلذ
.يننوضغبتويننورقتحتمتنأويمالكباونمؤت

نكل،دوهيلايفمالكلااذهريثأتبريشبلاانربخيملو
دوهيلابضغراثأهنأىرخُأعضاوميفهأرقناممجتنتسن
.)١٨ع(هولتقينأمهرارصإوهلمهضغبوهيلع

)١(:نأشتاذةقيقحةرشعاتنثاةبطاخملاهذهيفو
هتيلاسرإونبالافرش)٢(.نبالاوبآلانيبيلكلاداحتالا
)٥(.حورلابىتوملاءايحإ)٤(.نمؤملاقوقح)٣(.ةيهلإلا
ةداهشةميق)٧(.دسجلاةمايق)٦(.نايدلاوةنونيدلا
داسف)٩(.سدقملاباتكلاسردبوجو)٨(.تازجعملا
)١١(.رفكلاةلعسانلادجمةبحم)١٠(.ناسنإلاةئيشم
)١٢(.حيسمللدهشتاهنأىلإرظنلابىسومبتكةميق
.ةحارلامويظفحةقيقح

سداسلاحاحصألا

موحانرفكيفهظعوو،فالآةسمخعوسيعابشإ
٦٥-١ع

ُرْحَبَوُهَو،ِليَِلجلاِرْحَبِْربَعَىلِإُعوُسَيىَضَماَذَهَدْعَب«١
»َةَّـِيَربَط
خلا٩:١٠اقولوخلا٦:٣٥سقرموخلا١٤:١٤ىّتم

ءدبو.٥حاحصأيفةروكذملارومألادعبيأاَذَهَدْعَب
لوطّنيبيامهيفسيلو،٥حاحصأءدبكحاحصألااذه
ثداوحنمو.ةنسوحناهنأحجرملاواهرصقوأةيضاملاةدملا
لسرلاةوعدو،)١٤:١٣ىّتم(نادمعملاانحويلتقةدملاهذه
،)٦:٣٠،٣١سقرم(مهعوجروريشبتلاىلإمهلاسرإو
هعنصو،ليلجلايفةيناثحيسملانالوجو،لبجلاىلعظعولاو
نمانحويركذيملو.هلاثمأرثكأبهظعوو،هتازجعممظعم
ءاملاليوحت:امهو،نيتنثاىوسليلجلايفحيسملاتازجعم
.)٢،٤انحوي(كلملامداخنباءافشو،ًارمخ

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا

٦٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



بناجلانميأِليِلَجلاِرْحَبِْربَعَىلِإُعوُسَيىَضَم
يفهيلإبهذيذلاعضوملاو.يقرشلابناجلاىلإيبرغلا
.)٩:١٠اقول(اهعباوتنموأاديصتيبراوج

ءارقةدافإلريسفتلااذهريشبلادازَةَّـِيَربَطُرْحَبَوُهَو
امك،»تراسينج«رحبلااذهيّمُسو.ممألانمهتراشب
اهانبيتلاو،هئطاشىلعةينبملاةيربطةنيدمىلإبسُن
رصيقسويرابيطمسااهيلعقلطأوسابيتنأسدوريه
.)٤:١٨ىّتمحرشرظنا(نامورلا

اَهُعَنْصَيَناَكيِتَّـلاِهِتاَيآاوَُرصْبَأْمَُّـهنألٌريِثَكٌعَْمجُهَعِبَتَو«٢
يف »ىَضْرَملاِ

اوعبتنيذلاعومجلاةرفوىلإراصتخالابانهانحويراشأ
امةرثكوليلجلايفلوجيوهورخآىلإناكمنمحيسملا

نييليجنإلانمهريغاهركذيتلاتازجعملانمعنص
سقرمو١٥:٣٠و٩:٣٥و٨:١٦و٤:٢٤ىّتم(ليصفتلاب
.)١٩:١١،١٢اقولو٦:٥٦

»ِهِذيِمالتَعَمَكاَنُهَسَلَجَوٍلَبَجَىلِإُعوُسَيَدِعَصَف«٣

ةعفترمضرأوألتىلإيأٍلَبَجَىلِإُعوُسَيَدِعَصَف
ميلعتوةالصلاوةحارللكانهىلإدعصو.رحبلاقرشلامش
.)٦:٣٠سقرم(هلسر

»ًابيِرَقِدوُهَيلاُديِعُحْصِفلاَناَكَو«٤
٥:١و٢:١٣انحويو١٦:١ةينثتو٢٣:٥،٧نييوال

ةعيرشنولهجينممهتراشبءارقةدئافل»حصفلا«فاضأ
كلذبنييحيسملافيلكتمدعىلإحيملتكلذيفو،دوهيلا
حرشيفليصفتلابحصفلاىلعمالكلاقبسدقو.ديعلا
يفثلاثلالصفلاوهديعلااذهنأحجرألاو.٢٦:٢ىّتم
هوضفردوهيلانألحيسملاهيلإدعصيملو.حيسملاةمدخةدم
الناكف)٥:١،١٨و٢:١٨انحوي(هلبقيذلاحصفلايف
.تتأدقنكتملهتعاسو،رطخالبهيلإدعصينأعيطتسي
برقببسبليلجلايفحيسملاىلعسانلاماحدزاناكو
ىلإدوعصللًادادعتسالامشلانمنوعمتجياوناكذإ،حصفلا
.ميلشروأ

،ِهْيَلِإٌلِبْقُمًاريِثَكًاعَْمجَّـنَأَرَظَنَوِهْيَنْيَعُعوُسَيَعَفَرَف«٥
»؟ِءالُؤَهَلُكْأَيِلًازْبُخُعاَتْبَنَنْيَأْنِم:َسُّبُليِفِلَلاَقَف

ىّتم(حرشيفاهثداوحوةزجعملاهذهىلعمالكلاقبس
نكلو.١٧-٩:١٠اقولو٤٤-٦:٣٢سقرمو٢١-١٤:١٣
.نيريشبلارئاسهركذيملامكلذتاقلعتمنمركذانحوي
نييليجنإلالكاهركذيتلاةديحولايهةزجعملاهذهو
يذلاحيسملاباطخلةمدقماهذختيلانحوياهركذو.ةعبرألا
.اهيلعينُب

اذهضعبناكِهْيَلِإٌلِبْقُمًاريِثَكًاعَْمجَّـنَأَرَظَنَو
وهونيعمتجماولظو،ةنيفسلانمهجورخدنعكانهعمجلا
.مهيلإلزنومهيلعنَّـنحتف،لبجلاىلع

رمدقو،انحويالإةثداحملاهذهركذيملَسُّبُليِفِلَلاَقَف
ببسحضتيملو.١٠:٣ىّتمحرشيفسبليفىلعمالكلا
ذئتقوناكسبليفناميإلعلو،هريغنودهاّيإعوسيلاؤس
برقأناكهلعلوأ،لسرلانمهريغناميإنمفعضأ
موياناقيفاوناكنيذلاةتسلادحأناكو.هيلإذيمالتلا
هدافتساامىرينأدارأعوسيلعلو.ًارمخءاملاليوحت
.ذئمويسبليف

ْنَأٌعِمْزُمَوُهاَمَمِلَعَوُهُهَّـنأل،ُهَنِحَتْمَيِلاَذَهَلاَقاَمَّـنِإَو«٦
»َلَعْفَي

هبهناميإةوقنحتميليأُهَنِحَتْمَيِلاَذَهَلاَقاَمَّـنِإَو
امنيبضقانتالو.ريثكلاعمجلاعابشإىلعهتردقةهجنم
ءاسملاىلإعمجلامَّـلعحيسملانأنمىّتمهلاقاموانهليق
نألامتحال،عمجلافرصينأهولأسوهذيمالتهيلإىتأمث
.هدعبوأذيمالتلانايتإلبقسبليفىلإهلاؤسهَّـجوحيسملا
نيربخلانيبماتلاقافتالاانفرعلذئتقولاوحألالكانفرعولف
.)١٤:١٥ىّتمحرشرظنا(

ءيشلكحيسملاملعبريشبلاةداهشخلاَمِلَعَوُهُهَّـنأل
هايإهلأسامسبليفلأسيملحيسملانأنقيأف،هرابتخاةجيتن
.هتحيصنءاغتبا

َذُخْأَيِلٍراَنيِدْيَتَئِمِبٌزْبُخْمِهيِفْكَيال:ُسُّبُليِفُهَباَجَأ«٧
»ًاريِسَيًائْيَشْمُهْنِمٍدِحاَوُّلُك
١١:٢١،٢٢ددع

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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تفتليملهنأل،عوسيبهناميإفعضسبليفباوجرهظأ
ةبوعصيفهرظنرصحلب،ءيشلكىلعحيسملاةردقىلإ
.ددعلاكلذلثمعابشإ

ىّتم(موييتئميفلعافةرجأكلذناكٍراَنيِدْيَتَئِمِب
رذعتيهنألغلبملاكلذركذسبليفنأكشالو.)٢٠:٩،١٠
.ذيمالتلاعيمجىلع

وُخَأُسُواَرَدْنَأَوُهَو،ِهِذيِمالتْنِمٌدِحاَوُهَلَلاَق٨«٨،٩
طُبَناَعْمِس

ْ
ٍريِعَشِةَفِغْرَأُةَسَْمخُهَعَمٌمالُغاَنُه٩:َسُر

»؟ِءالُؤَهِلْثِِملاَذَهاَمْنِكَلَو،ِناَتَكَمَسَو
٤:٤٣كولم٢

حيسملااعبتنيذللانادمعملايذيملتدحأوهُسُواَرَدْنَأ
رظنا١:٤٠انحوي(ةراشبلاهذهبتاكانحويرخآلاو،ًالوأ

سبليفنعباوجلاضعبهلوقناكو.)١٠:٢ىّتمحرش
مك«لسرلاعيمجلهلوقو»؟ًازبخعاتبننيأ«عوسيلوقل
.)٦:٣٨سقرم(»؟مكدنعًافيغر

انحويىوسنييليجنإلانمدحأركذيملٍريِعَشِةَفِغْرَأ
ناكو.يهنيأنمو،ةفغرألاكلتتناكبوبحلايأنم
مالغلاكلذىتأو.ليلجلايفءارقفلالوكأمريعشلازبخ
دحأهنميقابلاىرتشاف،عمجلاكلذنيبهعيبيلزبخلاب
.ذيمالتلادازلماحناكوأ،ذيمالتلا

باوجرهظأوةجاحلاةمظعسبليفباوجرهظأ
.لئاسولاةلقسواردنأ

يفَناَكَو.َنوُئِكَّـتَيَساَّـنلااوُلَعْجا:ُعوُسَيَلاَقَف«١٠ ِناَكَملاِ
»ٍفالآِةَسَْمخُوْحَنْمُهُدَدَعَوُلاَجِّـرلاَأَكَّـتاَفٌ،ريِثَكٌبْشُع

يفَناَكَو ،ًاعيبرناكتقولانألٌريِثَكٌبْشُعِناَكَملاِ
.)٤ع(ناسينرهشيفيأحصفلاتقو

دازوٍفالآِةَسَْمخُوْحَنْمُهُدَدَعَوُلاَجِّـرلاَأَكَّـتاَف
ركذةلعو)١٤:٢١ىّتم(دالوألاوءاسنلانعادعهلوقىّتم
ةئمةئمًافوفصمهدحومهسولجمهريغنودلاجرلاددع
ناهكلذبو،مهيلعزبخلاعيسوتلهسيلنيسمخنيسمخو
.كلذكاونوكيملفدالوألاوءاسنلاامأ.مهؤاصحإ

،ِذيِمالّتلاَىلَعَعَّـزَوَو،َرَكَشَوَةَفِغْرَألاُعوُسَيَذَخَأَو«١١
اَمِرْدَقِبِْنيَتَكَمَّـسلاَنِمَكِلَذَكَو.َنيِئِكَّـتُملااُوَطْعَأُذيِمالّتلاَو
»اوُءاَش

ىنعملاو»ركش«لدب»كراب«رئاشبلارئاسيفءاج
.ةكربلابلجيركشلانأل،دحاو

١٢«١٢،١٣ ََرسِكلااوُعَْمجا:ِهِذيِمالتِلَلاَق،اوُعِبَشاَّـمَلَف
ْيَتَنْثااوألمَواوُعَمَجَف١٣.ٌْءَيشَعيِضَيالْيَكِلَةَلِضاَفلا
لاِريِعَّـشلاِةَفِغْرَأِةَسَْمخْنِمِ،َرسِكلاَنِمًةَّـفُقَةََرشَع

ْتَلَضَفيِتَّـ
»َنيِلِكآلاِنَع

اوعمجذيمالتلانأنيريشبلارئاسىورِهِذيِمالتِلَلاَق
نمةياغلاو.حيسملارمأباهوعمجمهنإانحويلاقو،رسكلا
.ةزجعملابريكذتلاو،اهبعاقتنالاكلذ

َّـنِإ:اوُلاَقُعوُسَياَهَعَنَصيِتَّـلاَةَيآلاُساَّـنلاىَأَراَّـمَلَف«١٤
»ِ!َملاَعلاَىلِإِيتآلاُّيِبَّـنلاِةَقيَِقحلاِبَوُهاَذَه
:١انحويو١١:٣ىّتمو١٨:١٥،١٨ةينثتو٤٩:١٠نيوكت
٧:٤٠و٤:١٩،٢٥و٢١

ةينثتيفىسومهبأبنأيذلاوهَِملاَعلاَىلِإِيتآلاُّيِبَّـنلا
ىدانيذلاو،هئيجمةيدوهيلاةمألاتعقوتو،١٨-١٨:١٥
.هنايتإبنادمعملا

ُهوُفِطَتَْخيَواوُتْأَيْنَأَنوُعِمْزُمْمَُّـهنَأَمِلَعْذِإَفُعوُسَياَّـمَأَو«١٥
»ُهَدْحَوِلََبجلاَىلِإًاضْيَأَفََرصْنا،ًاكِلَمُهوُلَعْجَيِل

ًاكلمهولعجينأاودصقًاكِلَمُهوُلَعْجَيِلُهوُفِطَتَْخي
اوبراحيودونجلااوعمجيوميلشروأىلإلافتحابهوذخأيلًاينمز
طقاودصقيملو.رصيقناطلسنممهدالباوذقنيونامورلا
.ةيحورلاهرماوأاوعيطيوًايحورًاكلمهولبقينأ

ثيحةيلبجلايضارألايأِلَبَجلاَىلِإًاضْيَأَفََرصْنا
هفارصنالةدحاوةلعسقرموىّتمركذ.)٣ع(ًاقباسناك
.هكيلمتنمصلختلاكلذىلعانحويدازو،ةالصلايهو
حيسملاةقفشناهرب)١(:دئاوفعبرأةزجعملاهذهنمانلو
فالآةسمخعبشأيذلاف،ماودلاىلعهيفةقثلا)٢(.هتوقو
هذيمالتتابجاوبموقينأدعتسمورداقمويلاكلذيف
لجأنمةسينكلاهلمعتنأبجيام)٣(.نآلاةيدسجلا
ةيحورلاوةيدسجلاعفانملالذبيفدهتجتف،سانلانماهريغ
لجألهلعفينأًاعمزمحيسملاناكامىلإةراشإلا)٤(.مهل
ةطساو»انلجألروسكملا«هدسجلعجذإملاعلاصالخ
.هلةوقوةايح

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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١٧،ِرْحَبلاَىلِإُهُذيِمالتَلَزَنُءاَسَملاَناَكاَّـَملَو١٦«٢١-١٦
.َموُحاَنَرْفَكَىلِإِرْحَبلاِْربَعَىلِإَنوُبَهْذَياوُناَكَوَةَنيِفَّـسلااوُلَخَدَف
١٨.ْمِهْيَلِإىَتَأْدَقُعوُسَيْنُكَيَْملَو،َلَبْقَأْدَقُمالّظلاَناَكَو
اوُفَّـذَجْدَقاوُناَكاَّـمَلَف١٩.ُّبَُهتٍةَميِظَعٍحيِرْنِمُرْحَبلاَجاَهَو
ًايِشاَمَعوُسَياوُرَظَن،ًةَولَغَنيِثالثْوَأَنِيْرشِعَوٍسَْمخَوْحَن
َهلَلاَقَف٢٠.اوُفاَخَف،ِةَنيِفَّـسلاَنِمًاِبَرتْقُمِرْحَبلاَىلَع

ُ
َوُهاَنَأ:ْم

يفُهوُلَبْقَيْنَأاْوَضَرَف٢١.اوُفاََختال ِتَراَصِتْقَولِلَو.ِةَنيِفَّـسلاِ
»اَهْيَلِإَنيِبِهاَذاوُناَكيِتَّـلاِضْرَألاَىلِإُةَنيِفَّـسلا
٦:٤٧سقرمو١٤:٢٣ىّتم

٣٣-١٤:٢٢ىّتمحرشيفةزجعملاهذهحرشرظنا
.اقولاهركذيملو.٥٢-٦:٤٥سقرمو

.يناثلاءاسملاوهو،برغملابءاسملاأدبي)١٦ع(ُءاَسَملا
حيسملاىلإذيمالتلاىتأهيفو،رصعلابأدبيلوألاءاسملاو
.)١٤:١٥ىّتم(عومجلافرصينأهولأسو

يفءاجامليلدبهرمأبِرْحَبلاَىلِإُهُذيِمالتَلَزَن
اهيلإاولزنيتلاةنيفسلانأحجرملاو.سقرموىّتميتراشب
.)١ع(اهيفاوتأيتلايه

سقرم(»اديصتيبىلإ«سقرملاقَموُحاَنَرْفَكَىلِإ
يهوةزجعملاعضومنمةدحاوةهجيفناناكملاو)٦:٤٥
تيبيفعوسياوقالينأاودصقمهنأحجرألاف،برغلاةهج
ىلإحيرلامهبتفذقف،موحانرفكىلإةنيفسلابهوذخأيواديص
ىلإنيهجوتماوقبو.كلانهمهيلإعوسيىتأورحبلاطسو
.موحانرفكيحاون

وحنةولغلاًةَولَغَنيِثالثْوَأَنيِْرشِعَوٍسَْمخَوْحَن
دقاونوكيفًارتم٨٠٠وحنكانهرحبلاضرعو،ًارتم٢٠٠
.تارتموليكةتسوةسمخنيباماورفاس

سقرم(اديصتيبيفحيسملاباوقتلينأاوعقوتاوُفاَخَف
،رحبلاجاومأىلعًايشاممهيتأينأاوعقوتيملمهنكل)٦:٤٥
قشىسومنإمعن.هباوعمسيوهلثماوريملرمأكلذو
.هتوقبءاملاىلعىشمفعوسيامأو،هللاةوقبرحبلا

دعبمهفوخلازدقو)٢١ع(ُهوُلَبْقَيْنَأاْوَضَرَف
هتاقالمللزنسرطبنأاذهىلعىّتمداز.هتوصمهعامس
.ءاملاىلع

ةنيفسلاةعرسىلإاذهبراشأُةَنيِفَّـسلاِتَراَصِتْقَولِل
اهتعرسنوكتنأكلذمزلتسيالو،حيرلانوكسدعب
.ةزجعمب

موحانرفكبرقتراسينجلهسيأخلاِضْرَألاَىلِإ
.)١٤:٣٤ىّتم(

يفَو«٢٢ يفَنيِفِقاَواوُناَكَنيِذَّـلاُعَْمجلاىَأَراَّـَملِدَغلاِ ِْربَعِ
َيِهَو،ٍةَدِحاَوىَوِسىَرْخُأٌةَنيِفَسَكاَنُهْنُكَتَْملُهَّـنَأِرْحَبلا

َعَمَةَنيِفَّـسلاِلُخْدَيَْملَعوُسَيَّـنَأَو،ُهُذيِمالتاَهَلَخَديِتَّـلاَكلِت
»ْمُهَدْحَوُهُذيِمالتىَضَملَبِهِذيِمالت

يفَو .ةزجعملامويدغيأِدَغلاِ
ىرقلاىلإفرصناعمجلاضعبنأكشالُعْمَجلاىَأَر

لظهضعبو،)١٤:٢٢ىتم(حيسملامهفرصنأدعبةرواجملا
عوسيلوزناوعقوتنورخآو،ديعلارضحيلميلشروأىلإًارئاس
ملف،بهذفيكاولمعيملذإاوريحتهوريملاملولبجلانم
سيلعوسيواهيلإذيمالتلالزنةدحاوةنيفسالإكانهنكت
اوناكمهنألهودهاشلئطاشلاىلععوسيَّـرمولو.مهعم
.كانهنيفقاو

.ًاكلمهولعجيولزنىتمهوذخأيلَنيِفِقاَو
يف .يقرشلابناجلايأِرْحَبلاِْربَعِ

ِعِضْوَملاِبْرُقَىلِإَةَّـِيَربَطْنِمٌنُفُسْتَءاَجُهَّـنَأَْريَغ«٢٣
»ُّبَّـرلاَرَكَشْذِإ،َزُْبخلاِهيِفاوُلَكَأيِذَّـلا

اهيفنورفاسيةنيفسدوجوببسنيبيلاذهريشبلاركذ
اورفاسةدحاوةنيفسىوسكلانهنكتملهنأركذامدعب
.)٢٢ع(اهيف

نأدتعيملبرلانأكلذنممزليالُّبَّـرلاَرَكَشْذِإ
ريغًائيشركشلاكلذيفنأديفيلب،ماعطلكىلعركشي
.هتجيتنوهميدقتةيفيكنمداتعم

الوَكاَنُهَوُهَسْيَلَعوُسَيَّـنَأُعَْمجلاىَأَراَّـمَلَف«٢٤
َموُحاَنَرْفَكَىلِإاوُءاَجَوَنُفُّسلاًاضْيَأْمُهاوُلَخَد،ُهُذيِمالت
طَي
ْ

»َعوُسَيَنوُبُل

.)٢٢ع(مهلكالفالآلاةسمخلاضعبُعْمَجلا
كلتةمصاعاهنألةنيدملاىلإاوبهذَموُحاَنَرْفَكَىلِإ

نمًائيشاوعمسينأحجريثيحسانلاةرثكعمتجمودالبلا
ىلإاوبهذيملو.كانهىلإددرتيناكهنألو،عوسيرابخأ
هنأاهنمةيتآلاةنيفسلانماوفرعمهنألهنعاوثحبيلةيربط
.)٢٣ع(اهيفسيل

يفُهوُدَجَواَّـَملَو«٢٥ لَعُماَي:ُهَلاوُلاَق،ِرْحَبلاِْربَعِ
ِّـ

ىَتَم،ُم
»؟اَنُهَتِْرص

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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يفُهوُدَجَواَّـَملَو وهورمألالوأيفهودجيملِرْحَبلاِْربَعِ
عمجميفتبسلامويهودجولب،تراسينجلهسيف
.هنميبرغلابناجلاانه»رحبلاربع«و.)٥٩ع(موحانرفك
لهسيفةبطاخملاهذهأدبهنأنيرسفملاضعبنظو
يفاهمتأو٤٠ةيآيفامىلإاهيلعرمتساوتراسينج
يفتازجعملانمحيسملاعنصامانحويركذيملو.عمجملا
٣٦-١٤:٣٤ىّتم(سقرموىّتمهركذولهسلاكلذ
.)٥٦-٦:٥٣سقرمو

دنعملعمللمارتحابقلوهو»يبر«ةمجرتاذهُمِّـلَعُماَي
.دوهيلا

مهتدهاشمنمًابجعتكلذهولأس؟اَنُهَتِْرصىَتَم
ًاربعضوملاكلذىلإهلصوتةليسودجوتالثيح،كانههايإ
؟تئجفيك:وهٍناثلاؤسلديهمتاذهمهلاؤسو.ًارحبوأ
.هنعنوشتفياوناكمهنأىلعليلدكلذو

طَتْمُتْنَأ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلا:ُعوُسَيْمَُهباَجَأ«٢٦
ْ

يِنَنوُبُل
»ْمُتْعِبَشَفِزُْبخلاَنِمْمُتلَكَأْمُكَّـنأللَب،ٍتاَيآْمُتْيَأَرْمُكَّـنألَسْيَل

ىلعًاباوجناكهمالكنكل،مهلاؤسىلعحيسملامهبجيمل
ناك.»؟يننوبلطتمتئجاذامل«:وهوهبوهحرصيمللاؤس
عامسوحيسملاماركإيفمهتبغرىلعلديمهلمعرهاظ
ناكمهدصقنأفرعفوهامأ،هللاًالوسرهرابتعاوهميلاعت
.كلذريغ

تازجعملادوهيلادهاشٍتاَيآْمُتْيَأَرْمُكَّـنَألَسْيَل
ملو،ةيحورةدئافاهنماوديفتسيملمهنكلاهنماوبجعتو
اوملعتيوهودبعيلهيلإنوتأيفحيسملاوههنأاهنماوجتنتسي
اوُمَهْفَيَْملْمَُّـهنَأل«سقرملوققفواذهو.ةيحورلاقئاقحلاهنم
.)٦:٥٢سقرم(»ًةَظيِلَغْمُُهبوُلُقْتَناَكْذِإِةَفِغْرَألاِب

اذإمهنأاونظْمُتْعِبَشَفِزْبُخلاَنِمْمُتلَكَأْمُكَّـنأللَب
اولانينأاوعقوتو.ًاقباساوعبشامكًامئاداوعبشهوعبت
.بعتالبةيداعلاعفانملاوةيدسجلاتاكربلالكهتطساوب
اوبلطيلسفنلاعوجباورعشيملو،طقفةيويندمهتياغتناكف
مهئيجمبعوسيّرسُيملف.حيسملاميلعتيأيحورلاماعطلا
حنمبهيعباتددعرثكُينأنآلاديريالو.ةياغلاكلتلهيلإ
ىلعامدلبيفليجنإلاحاجنفقوتيالف،ةيملاعلاتاريخلا
ذختُتيتلاةنايدلاف.مهبولقرييغتىلعلبنيرصنتملاةرثك
.هاياطعلةبحمالهلًابححيسملاعبتتنأبجيف،ةلطابةراجت

ِةاَيَحلِليِقاَبلاِماَعَّـطلِللَب،ِدِئاَبلاِماَعَّـطلِلالاوُلَمْعِا«٢٧
ْدَقُبآلاُهللااَذَهَّـنأل،ِناَسْنِإلاُنْباُمُكيِطْعُييِذَّـلاِةَّـيِدَبَألا
»هَمَتَخ

٣:١٧ىّتم،٥٤عو٤:١٤انحويو٦:١٣سوثنروك١
انحويو٩:٣٥و٣:٢٢اقولو٩:٧و١:١١سقرمو١٧:٥و
١:١٧سرطب٢و٢:٢٢لامعأو٨:١٨و٥:٢٧و١:٣٣

قئاقحلامهميلعتلةليسوًازبخعومجلاعابشإحيسملاذختا
ةيرماسلاةأرملانمءامةبرشهبلطذختاامك،ةيوامسلا
لقتناامكو،)٤:١٠انحوي(يحلاءاملانعمالكلاىلإةعيرذ
،)١٦:٦ىّتم(ءايرلانعمالكلاىلإةريمخلانعمالكلاب
اقول(ةبوتلابوجونعمالكلاىلإنييليلجلالتقبءابنإلابو
.يوامسلاسرعلانعمالكلاىلإءاشعلاةوعدبو،)١٣:١

نعيهناذهيفسيلِدِئاَبلاِماَعَّـطلِلالاوُلَمْعِا
اممكلذنأل،ةيرورضلاشاعملابابسأليصحتللمعلا
:٤سسفأو١٨:٣لامعأو٢٠:٩جورخ(هللاباتكهبجوأ

)٥:١سواثوميت١و١٢-٤:١٠و٣:١٠يكينولاست١و٢٨
نوددسجلاتاجاحبلطىلعراصتقالانعيهنهيفامنإ
أطخلاف.)٥:٢٤ىّتمو٥٥:٢ءايعشإ(سفنلاتاجاح
انهماعطلافصوو.تاينمزلابمامتهالاةدايزيفنماك
ظفحىلعهلةوقالو،ةيتقوهتدئافو،لئازهنأل»دئابلاب«
انهماعطلاىلعحيسملامالكو.)٦:١٣سوثنروك١(ةايحلا
.)٤:٣٢انحوي(ءاملاىلعهمالكك

.ًايقابنكيملالإويحورلايأيِقاَبلاِماَعَّـطلِللَب
يذلاوهف،هللاةيطعامهالكيقابلاماعطلاودئابلاماعطلاو
نأانههرمأو،هيلإناسنإلاجاتحيامفرعيوناسنإلاقلخ
ماعطللاولمعا«هلوقىنعمو.لوأللقلقنالويقابلللمعن
يتلالئاسولالكاوذختاو،ةيحورلاتاريخلااوهتشا:»يقابلا
سدقملاباتكلاةعلاطموةالصلانماهليصحتلهللااهدعأ
عابتاوةينيدلاضئارفلاةسرامموهللاتيبيفروضحلاو
.حيسملا

ةيوقتيفدبألاىلإاهجئاتنةمئادلايأِةَّـيِدَبَألاِةاَيَحلِل
يحورلاومنلاو،نارفغلابةقثلاو،ريمضلاةحارو،سفنلا
انحوي١و١٥:٤،٧و٨:٣١و٦:٥٦و٥:٣٨و٤:١٤انحوي(
٢:٦،٢٧(.

تاكربلاحيسملالعجِناَسْنِإلاُنْباُمُكيِطْعُييِذَّـلا
سانللاهبهيلءامسلانملزنيتلاةصاخلاهتبهومةيحورلا
ًاضيأيطعيهّنإمعن)٦:٢٣ةيمور(اهحنمبّرسُيوهو
هحنمذختيلب،ةصاخلاةبهلاهلعجيملهنكل»دئابلاماعطلا«
ذختاكلذك.اهايإهئاطعإىلعهتوقلًانايبو،كلتىلإةراشإ
وهو.سفنلاءافشىلعهتردقىلإةراشإدسجللهءافش
،ةيدسجلاهبيطعياممرثكأءاخسبةيحورلاتاكربلايطعي
.»ليكالب«اهايإهلأسينملكلًامئاداهيطعينأبرسيو

متخلاسانلاذختيُهَمَتَخْدَقُبآلاُهللااَذَهَّـنأل
نأىنعملاو.)٨:٨و٣:١٢ريتسأو٢١:٨كولم١(تيبثتلل

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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:١٠انحوي(ةيدبألاةايحلايطعيللزألاذنمحيسملاّنيعهللا
عومسمتوصبهتيدومعمدنعسانللةدافإهلدهشو)٣٦
)٥:٣٦انحوي(هديىلعاهارجأتازجعموةرهاظةيآو
.هنَّـيعهللانأتابثإلًامتخكلتتناكف

»؟ِهللاَلاَمْعَأَلَمْعَنىَّـتَحُلَعْفَناَذاَم:ُهَلاوُلاَقَف«٢٨

بجيهنأحيسملامالكنمدوهيلامهف؟ُلَعْفَناَذاَم
نأ»ةيدبألاةايحلليقابلاماعطلا«اوقحتسييكلمهيلع
راكنإوةعيرشلاةعاطوماوصألاكلامعألاضعباولمعي
يأ«حيسمللىتأيذلاباشلالاؤسكمهلاؤسف.تاذلا

نإف.)١٩:١٦ىّتم(»؟ةيدبألاةايحلايلنوكتللمعأحالص
نأردقينمىلإهوهَّـجونأباوباصألاؤسلايفاوأطخأ
لاؤسلااذهلثمنوكيامًاريثكو.باوصلاىلإمهدشري
نيسمخلامويدوهيلالاؤسك،عقوتُيامممظعألاونلةليسو
)٩:٦لامعأ(يسوسرطلالواشلاؤسو)٢:٣٧لامعأ(
.)١٦:٣٠لامعأ(يبليفناجسلاؤسو

.اهيلعبيثيسواهبرمأيتلالامعألايأِهللاَلاَمْعَأ
ةايحلليقابلاماعطلا«مهلاونىلإةليسونوكتلاهنعهولأس
.»ةيدبألا

يِذَّـلاِباوُنِمْؤُتْنَأ:ِهللاُلَمَعَوُهاَذَه:ُعوُسَيَباَجَأ«٢٩
»هَلَسْرَأَوُه
٣:٢٣انحوي١

هرسيوهف،حيسملابناميإلاوهاهلوأوهللالامعأمظعأ
لامعأنعهولأسو.ةحلاصلالامعألارئاسدكؤيوهمركيو
ةايحلاطرشهلعج،دحاويفاهلكاهعمجفةريثكاهنأكهللا
لكبسحكلذكو.)١٠:٤ةيمورو١٧:٣انحوي(ةيدبألا
دقلمعألينتيطعأيذلالمعلا«هلوقبًادحاوًالمعهلامعأ
.)١٧:٤انحوي(»هتلمكأ

،يساسألمعةلزنمبهبناميإلاانهحيسملالعج
باوجف.اهئشنموةحلاصلالامعألالكلٌلصأناميإلاف
لكساسأهنأبو،هبناميإلاةيمهأبمكحروكذملاحيسملا
قيرطنعاننولأسينملديحولاباوجلاوهو.هتنايد
.صالخلا

اَذاَم؟َكِبَنِمْؤُنَوىَرَنِلُعَنْصَتٍةَيآَةَّـيَأَف:ُهَلاوُلاَقَف«٣٠
»؟ُلَمْعَت
١:٢٢سوثنروك١و٨:١١سقرمو١٦:١و١٢:٣٨ىّتم

لاؤسلااذهباحصأنأىلعليلدالُعَنْصَتٍةَيآَةَّـيَأ
بلقلاةمواقماورهظأمهنكل،هلبقيذلاباحصأريغ
مهضغبراثأهباونمؤينأهبلطو.ةيحورلاميلاعتلليرشبلا
ةقيقحلابوهاذه«اولاقةزجعملاعنصنيحمهنإمعن.هميلعتل
ولف،ًاكلمهولعجينأاودارأو)١٤ع(»ملاعلاىلإيتآلايبنلا
نكلو.هاوعدةحصىلعًاناهربةيآلاباوفتكامهنملبق
مهذقنينأمهئاجرلكلازأو،مهيلعكلمينأضفرامدنع
ذقنيليحورتوكلموذهنأبحرصو،نامورلاريننم
يذلاحيسملاسيلهنأاوققحت،ةيطخلاقرنممهسوفن
امًاريثكو.هوعقوتينأمهوينابرمهملعيذلاالو،هودارأ
ةمئادةرهاظةيآمهلعنصينأحيسملانمدوهيلابلط
.)١:٢٢سوثنروك١(ةيربلايفنملالوزنك

مدعلةجحىرخأةيآاوبلطَكِبَنِمْؤُنَوىَرَنِل
.اهوركنأفةيفاكىلوألاتناكو،مهناميإ

يفَّـنَملااوُلَكَأاَنُؤاَبآ«٣١ ُهَّـنَأ:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك،ِةَّـيِّـَربلاِ
»اوُلُكْأَيِلِءاَمَّـسلاَنِمًازْبُخْمُهاَطْعَأ
سوثنروك١و٩:١٥ايمحنو١١:٧ددعو١٦:١٥جورخ
٧٨:٢٤،٢٥رومزم،١٠:٣

.ةيربلايفىسوممهداقنيذلادوهيلايأاَنُؤاَبآ
اوركذيمل.)١١:٧ددعو١٦:١٤،٣١جورخ(َّـنَملااوُلَكَأ
ًاناهربانلتاه:اولاقمهنأكف،هيلإاوراشألباذهيفىسوم
اهَتعنصيتلاةزجعملاف.كبنمؤنفانئابآلىسومناهربك
نمًايداعًازبخانتيطعأتنأف،ىسومتازجعمنمرغصأ
زبخلاانتيطعأتنأ.ءامسلانمًازبخىطعأكاذو،ضرألا
تنأ.ةنسنيعبرأءامسلازبخىطعأكاذو،ةدحاوةرم
نعنولقيالنمعبشأكاذو،فالآةسمختعبشأ
.نينويلم

.٧٨:٢٤،٢٥رومزميفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك

َهلَلاَقَف«٣٢
ُ

ىَسوُمَسْيَل:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلا:ُعوُسَيْم
َنِمَّـيِقيَِقحلاَزُْبخلاُمُكيِطْعُيِيبَألَب،ِءاَمَّـسلاَنِمَزُْبخلاُمُكاَطْعَأ
»ِءاَمَّـسلا

اذهلوقينأحيسملاداتعاْمُكَلُلوُقَأَّـقَحلاَّـقَحلا
.مهمعوضوملكلةمدقم

ركنيملِءاَمَّـسلاَنِمَزْبُخلاُمُكاَطْعَأىَسوُمَسْيَل
لب،ىسومديىلعنملاليئارسإينبىطعأهللانأحيسملا
يطعييذلايقيقحلايحورلازبخلاوهسيلَّـنملانأّنيب
نمسفنلاذقنيالف،دبألاىلإموديالهنأو،ملاعللةايح

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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لزانلايقيقحلازبخلاىلإةراشإدرجموهامنإ.يدبألاتوملا
.كالهلانمسفنلاصّلخييذلاءامسلانم

امأو،زمرلامكءابآىسومىطعأُمُكيِطْعُيِيبَألَب
نأىسومعطتسيمليذلاهيلإزومرملامكاطعأفبآلا
نآلايطعيفيبأامأو،ًايتقوىطعأىسومو.هايإمكيطعي
.دبألاىلإو

يتقولايزمرلانعهلًازييمتاذهلاقَّـيِقيِقَحلا
رونلا«هلوقكىنعملااذهب»يقيقحلا«دروامًاريثكو.يضرألا
)١٥:١انحوي(»ةيقيقحلاةمركلا«و)١:٩انحوي(»يقيقحلا
.)٨:٢نييناربع(»يقيقحلانكسملا«و

ًةاَيَحُبِهاَولاِءاَمَّـسلاَنِمُلِزاَّـنلاَوُهِهللاَزْبُخَّـنأل«٣٣
ِ»َملاَعلِل

هتبهوهو،بآلاهيطعييذلايقيقحلازبخللريسفتاذه
عايجللهيفًابيغرتهللاهحدمييذلا،هبةقئاللاىمظعلا
نملامهنظبدوهيلاإطخلًاحالصإاذهلاقو.هيلإنيجاتحملا
.)٧٨:٢٤،٢٥رومزم(»ءامسلانملزانلا«و»هللازبخ«
لزنهنأ)١(:يقيقحلازبخلازيمتتافصثالثةيآلاهذهيفو
ايندلاءامسلانمال،هللانكسيثيحايلعلاءامسلانم
دنسييذلانملاكالةايحلابهاوهنأ)٢(.نملاك)وجلايأ(
هنماولكأنيذلالكنأل،ًامئادالًايتقودسجلاةايحطقف
.ةيدبأةيحورةايحسفنلايطعيفاذهامأو.)٤٩ع(اوتام
ًاروصقمناكهعفننأل،كاذفالخبهلكملاعلاعفنلهنأ)٣(
دحاوليجةايحةدمةدحاوةمأنمًاطبسرشعينثاىلع
لكةعفنملناكفاذهامأ.)٥:١٢عوشي(عطقنامث،اهنم
ىلإلايجألالكةدمًاممأوًادوهيمدآلسننمهلبقينم
نأيفنيالةيطعلاهذهسانلارثكأضفرو.نامزلاىهتنم
ىمظعلاةيطعلاكلتهللااناطعأدقل.عيمجللاهبهوهللا
حرصامنإ،ةبهلاكلتوههنأبانهحّرصيملنكلو،هنباب
.٣٥ةيآيفكلذب

يفاَنِطْعَأ،ُدِّـيَساَي:ُهَلاوُلاَقَف«٣٤ »َزُْبخلااَذَهٍنيِحِّـلُكِ
٤:١٥انحوي

نكتملو،يحلاءامللةيرماسلاةأرملاةبلطكةبلطلاهذه
ىلعةلادالو،حيسملاهدصقيذلاىنعملاكاردإنعةجتان
يهامنإو.بولطملاليصحتللئاسولاذاختالدوهيلادادعتسا
.طقفمهداسجألينمزميظععفنلاونمهؤاهتشا

َهلَلاَقَف«٣٥
ُ

َّـَيلِإلِبْقُيْنَم.ِةاََيحلاُزْبُخَوُهاَنَأ:ُعوُسَيْم
»ًادَبَأُشَطْعَيالفِيبْنِمْؤُيْنَمَو،ُعوَُجيالف
٧:٣٧و٤:١٤انحويو٤٨،٥٨ع

ىلإبئاغلاريمضنمهثيدحيفحيسملالقتناَوُهاَنَأ
اذهانطعأ«مهلوقباوجانههمالكيفو.ملكتملاريمض
هنأكهومتبلطيذلازبخلانأيأ»وهانأ«هلوقوهو»زبخلا
.مكمامأوهاهبئاغ

:رومأةثالثزبخلاوحيسملانيبهبشلاهجوِةاَيَحلاُزْبُخ
امهيلكنأ)٢(.ناسنإلاةايحليرورضامهيلكنأ)١(
ىلإجاتحن)٣(.ناكمونامزلكيفعيمجللبسانم
حيسملاةمعنو،دسجلادانسإلزبخلا:مويلكيفامهيلك
»ةايحلازبخ«حيسملايمُسو.سفنلاةايحلهربوهتعافشو
يوحتانه»ةايحلا«و.هريغلةايحلاحنمينأرداقوةايحلاهنأل
حيسملانألو.ةديعسةيقتةميكحسفنلالعجياملك
سفنللةيرورضلاةيهلإلاقئاقحلاناسنإللنلعي»هللاةملك«
.سوفنللتوقهفئاظولكيفوهو،دسجللزبخلاك

ناسنإلاسفنلوصحةيفيكلنايباذهَّـَيلِإلِبْقُيْنَم
يف»يبنمؤينم«ىنعمككاذىنعمو.ةايحلازبخىلع
،ةقيقحيناثلاوزاجملوألانأامهنيبقرفلاو.اهنيعةيآلاهذه
.)٥٤ةيآ(»برشولكأ«ىنعمكو

وهعوسينألوبق)١(:رومأةثالثلابقإلابدوصقملاو
لكقيدصت)٢(.ًاكلموًانهاكوًايبنهفئاظولكبحيسملا
)٣(.هرماوألعوضخلاوهاوعدبميلستلاوهديعاوموهمالك
بلُصيذلا،لماكلاديحولاصلخملاهرابتعابهيلعلاكتالا
رربيورفغيورهطُيودشرينأهيلإبلطلاو.عفشيوماقو
ةدحاوهرماوألًامئادنوكينألابقإلاكلذمزليو.دجميو
.هنمةوقوةايحلكدادمتساوحيسملابداحتالاةجيتن

.٤:١٤انحويحرشرظناُشَطْعَيالف...ُعوَُجيالف
صّلخملاهنألسفنلاتاجايتحالكدسيحيسملانأىنعملا
لمكيو،اهقاوشأيفكيو،اهريمضحيريو،اهلقععنقييذلا
سفنلانأىلعلديامديعاوملاهذهيفسيلو.اهتداعس
ىقبتيهف،حيسملانعلالقتسالانملبقتسملايفنكمتت
هتمعننميقتستوهبتاتقتنأىلإةجاحيفدبألاىلإ
ضعببنآلانينمؤملاروعشةلعو.)٧:١٦ايؤرو٥:٦ىّتم(
ءلمنمةيافكلااوذخأيملمهنأاهشطعوسفنلاعوج
:١٧رومزم(ًالماكًاعبشءامسلايفنوعبشيمهنكلو،حيسملا

.)٣:٢انحوي١و١٥
نوكلهيهيلإنوتأيالنيذلانأىلإحيملتلوقلااذهيفو
ىلإجايتحالاباذعيفدبألاىلإنوقبييأ،ًاشطعوًاعوج
.مهيلعحيسملااهضرعيتلاتاكربلا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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ْمُتْسَلَو،ِينوُمُتْيَأَرْدَقْمُكَّـنِإْمُكَلُتلُقيِّـنِكَلَو«٣٦
»َنوُنِمْؤُت
٢٦،٦٤ع

٢٦عيفمهلهلاقامنومضماذهْمُكَلُتلُقيِّـنِكَلَو
الةيدسجتاياغلهتازجعماودهاشامدعبهوبلطمهنأوهو
.حيسملاوههنأبمهناميإل

يتازجعممتدهاشيأَنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَو،ِينوُمُتْيَأَرْدَق
هلكاذهعمو،هللانملسرمينأناهربنسحأىلعمتفقوو
ةريثكتايآمكلتعنصانأو.يباونمؤتواورتلةيآينومتلأس
ملوءامسلانمنملالوزننممظعأةيآاهعنصبتنك
.اونمؤت

الَّـَيلِإلِبْقُيْنَمَو،ُلِبْقُيَّـَيلِإَفُبآلايِنيِطْعُياَمُّلُك«٣٧
»ًاجِراَخُهْجِرْخُأ
٢:١٩يت٢و١٠:٢٨،٢٩انحويو٢٤:٢٤ىّتم٤٥ع
٢:١٩انحوي١و

هلمعنكيملهباونمؤيملنإوهنأًانايباذهحيسملالاق
.صلخيوضعبلاهيلإيتأيهنأل،ًاثبع

ةيطعقبساميفحيسملاركذُبآلايِنيِطْعُياَمُّلُك
مهاطعأهنأاميسالو)٢٧،٣١،٣٢،٣٤ع(ناسنإللهللا
يهوهنبالبآلاةيطعىلعانهملكتو.ةايحلازبخهنبا
،هنوحبسيوهنوبحينيذلاهبنينمؤملاهمدبنييدفملاسوفن
،١٧:٢،٦،٩و١٠:٢٩انحويو٣٧،٣٩عيفهلوقككلذو
عطقنيحسوفنلاكلتنبالاىطعأبآلاو.١٨:٩و٢٤
هتوموهعضاوتىلعهلةباثإاهبهدعوو.ءادفلادهعهعم
.)٥٥:٤،٥و١٢-٥٣:١٠ءايعشإو٢:٧،٨رومزم(
الهتدارإدرجملاهراتخاهنبالهللااهاطعأيتلاسوفنلاو
،قحلافرعتلطئاسولاّدعأوهف،اهقاقحتساىلإرظنلاب
نمؤتوبوتتليأاهنمديفتستلاهيلإسودقلاهحورلسرأو
يتلايههنبالبآلااهاطعأيتلاسوفنلاو.هعيطتوهب
.)٤٥ع(هللانمةملعتمنوكتيتلايهو)٤٤ع(اهبذتجي
هايؤريفريشبلالوقليلدبًادجرفاوسوفنلاكلتددعو
»ُهَّـدُعَيْنَأٌدَحَأْعِطَتْسَيَْملٌريِثَكٌعَْمجاَذِإَوُتْرَظَناَذَهَدْعَب«
١٠:٢٧،٢٩انحوي(هفارخعوسياهاّمسو.)٧:٩ايؤر(
.)١:٤،٥سسفأو

لكف.٣٥عيفانهدوصقملالابقإلارسُفُلِبْقُيَّـَيلِإَف
نيذلاو.هيبأنمةيطعكحيسملااهلبقيحيسملاىلإيتأتسفن
.هيلإمهلكنولبقُيهلبآلامهاطعأ

كلذبجومبلمعيويبنمؤييأَّـَيلِإلِبْقُيْنَمَو
الهللااف،يرايتخالاناسنإلالعفوه»لابقإلا«و.ناميإلا

ةمكحو،هرطخوهتيطخهيريامنإًابصغناسنإلابذجي
َّـرسُيىتحقيرطلاكلتيفةرهاظلاهتبحموءادفلاقيرط
.حيسملاىلإلابقإلاب

.صالخلالاونلديحولاطرشلاوهحيسملاىلإنايتإلاو
ىلإيتأييذلاف.نيعمددعىلعرصاقريغماعانهدعولاو
حيسملاهلبقي،نارفغلاًابلاطكلاهئطاخهنأبًارعاشحيسملا
ةريثكهاياطختناكامهمو،ناكةمأيأنمهببحريو
.ةميظعو

يتناعإوهليعمسضفرأاليأًاجِراَخُهْجِرْخُأال
هيلإيتآلالبقيحيسملانأوهًاباجيإمزلتسييفنلااذهو.هايإ
نأنمةاطخلادحأعنميامسيلو.هصلخيوهظفحيوحرفب
نمهعنميالف.هتدارإمدعالإصالخلالانيوحيسملادجي
الو،مثإلايفهلغوتالو،ناطيشلاةوقالو،هللاءاضقكلذ
دعولااذهو.)١٠:٢٨،٢٩انحوي(ةيرشبلاةعيبطلافعض
صالخلاىلعلصحيلئطاخلاهيلإرقتفياملكنمضتي
نأئطاخلاةدارإكلذلاونلديحولاطرشلاو.يدبألاماتلا
.)١٥اقول(لاضلانبالاهلاثمو.هلبقي

ضورعملاقحلاضفريسانلاضعبنأبجعلانمو
امك(هلبقيمهضعبو)٣٦عيفامك(نيهاربلاحضوأبمهيلع
)١(:كلذلنيببسةيآلاهذهيفحيسملاركذو.)٦٩عيف
رايتخا)٢(.ناميإلاةمعنضعبلاحنمةيلزألاهللاةدارإ
يرشبلالقعلاعيطتسيالنايقيقحنارمأناذهو.ناسنإلا
ملامحيسملاىلإيتأيدحأالف،امهنيبةقالعلاكردينأ
مدعالإصالخلانمناسنإلاعنميءيشالو.هللاهبذتجي
.هتدارإ

،يِتَئيِشَمَلَمْعألَسْيَل،ِءاَمَّـسلاَنِمُتلَزَنْدَقِّـينأل«٣٨
»يِنَلَسْرَأيِذَّـلاَةَئيِشَملَب
٤:٣٤و٥:٣٠انحويو٢٦:٣٩ىّتم

لبقءامسلايفناكنذإفِءاَمَّـسلاَنِمُتلَزَنْدَقِّـينأل
.رشبلانميبنىلعقُدصيالاذهو)١:٢انحوي(دّسجتنأ

حيسملانأبآلاةئيشمخلايِتَئيِشَمَلَمْعألَسْيَل
هلوبقيفةاباحملكيفنياذهو.ًاجراخهيلإيتأينمكرتيال
وهلب،ًادحأملظينأنكميالوهف،ضعبلاهضفروضعبلا
مهمتخوهيلإمهبذجوهلمهاطعأوبآلامهراتخانيذلالبقي
.هاضرمتخب

اَمَّـلُكَّـنَأ:يِنَلَسْرَأيِذَّـلاِبآلاُةَئيِشَمِهِذَهَو«٣٩
يفُهُميِقُألَب،ًائْيَشُهْنِمُفِلْتُأالِيناَطْعَأ ِ»ريِخَألاِمْوَيلاِ
١٨:٩و١٧:١٢و١٠:٢٨انحوي
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ةئيشمنأنايبونيتقباسلانيتيآلايفهلاقاملديكأتاذه
ىلإمهظفحنمضتت،حيسملاىلإنيتآلالوبقاهنأقوف،بآلا
مهحنمو،كالهلانممهذاقنإلةوقلكهءاطعإو،ةياهنلا
.ةيدبألاةايحلا

لكنعّربعًائْيَشُهْنِمُفِلْتُأالِيناَطْعَأاَمَّـلُك
هتبغريهو،دحاوعومجمباهايإبآلاهاطعأيتلاسوفنلا
حيسملاىلإنوتأينممدحأدَقفُيالهنأررقو.ةصاخلا
نأتوملاالوناطيشلاالوملاعلاعيطتسيالف.ناميإلاب
.هكلهيوحيسملاةبحمنعهلصفي

كلذنوكيو،هترمثوءادفلالمعةياهناذهُهُميِقُألَب
،حيسملادجمدسجةروصىلعنينمؤملاداسجأةمايقدنع
يسولوكو٣:٢١يبليف(دجملايفهكراشتلاهيلإحورلاةدوعو
حيسملااهارتشايتلاةيدبألاةايحلاةبهمهلمتتذئنيحو)٣:٤
.هتوموهتعاطبمهل

يف الو.نيدلامويوهوةمايقلاموييأِريِخَألاِمْوَيلاِ
انهاهركذمدعمزلتسيالو،رارشألاةمايقركذلانهيعاد
انحوييفةنونيدللضعبلاةمايقركُذدقو.نوموقيالمهنأ
٥:٢٩.

ْنَمَّـلُكَّـنَأ:يِنَلَسْرَأيِذَّـلاُةَئيِشَمَيِهِهِذَهَّـنأل«٤٠
يفُهُميِقُأاَنَأَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلُنوُكَتِهِبُنِمْؤُيَوَنْبالاىَرَي ِمْوَيلاِ
ِ»ريِخَألا
٢٧،٤٧،٥٤عو٤:١٤و٣:١٥،١٦انحوي

هذهيفامنأ٣٩ةيآيفاموةيآلاهذهيفامنيبقرفلا
نييدفملانعاهيفربُعو،هدرفمبصخشلكنعليقةيآلا
ّربعو،ةلمجعيمجلانعليق٣٩ةيآيفامو»هللاةيطع«مهنأب
ةيآلاهذهنمحضتيو.نمؤيوىريهنأبيدفملكنعاهيف
ةئيشمىلعلبهللاةمحردرجمىلعفقوتيالصالخلانأ
بآلامهاطعأنممتنكنإ:ٌدحألوقيالئل،ًاضيأناسنإلا
يذلاهللاافةيلوؤسمنمَّـيلعامف.الفالإو،صُلخأنبالل
صالخلاكلذنولانيمهنأًاضيأّنيعصالخللًاسانأّنيع
مهاطعأبآلانأىلعناهربنينمؤملاناميإو.هنبابناميإلاب
.نبالل

رظنانهةيؤرلاتسيلِهِبُنِمْؤُيَوَنْبالاىَرَيْنَمَّـلُك
،ًادمعوًارايتخاناسنإلالعفلب،ةفدصلابًايتقونيعلا
عطقوعاطقناالبدمحوقوشبحيسملاىلإهتريصبهيجوتو
ةرهاظلانيعلابحيسملاىرينمف.هاوساملكنعرظنلا
النيذلاةنونيدنممظعأهتنونيدفهبنمؤيالولقعلانيعو
دقو،هللاةئيشماودمحينأنييدفملاىلعو.ًادبأهنوري
.مهتاجنةلعاهنأتارمثالث٣٨،٣٩عيفوانهتركُذ

.ديكوتللكلذرركخلاُهُميِقُأاَنَأَو

ُزُْبخلاَوُهاَنَأ:َلاَقُهَّـنألِهْيَلَعَنوُرَّـمَذَتَيُدوُهَيلاَناَكَف«٤١
»ِءاَمَّـسلاَنِمَلَزَنيِذَّـلا

حيسملاءادعأنع»دوهيلاب«ربعينأانحويداتعاُدوُهَيلا
زبخلاةزجعماودهاشمهلعلو.»بعشلاب«مهريغنعّربعيو
نماوتأمهلعلوأ،موحانرفكىلإهوعبتورحبلاربعيف
»همأوهيبأبنوفراعنحن«مهلوقو.كانههودجووميلشروأ
.نييليلجمهنوكىلعلدي

بولقيفكشلااورشنيلمهكوكشاونَّـيبِهْيَلَعَنوُرَّـمَذَتَي
ةلعو.)٤٣ع(حيسملابناميإلانممهوعنميوبعشلا
نمتلزندقينأل«هلوقبيهلإلاهردصمبهحيرصتمهرمذت
.»ةايحلازبخانأ«وأ»زبخلاانأ«هلوقبال»ءامسلا

ُنْحَنيِذَّـلا،َفُسوُيَنْبَعوُسَيَوُهاَذَهَسْيَلَأ:اوُلاَقَو«٤٢
َنِمُتلَزَنِّـينِإ:اَذَهُلوُقَيَفْيَكَف.ِهِّـمُأَوِهيِبَأِبَنوُفِراَع
»؟ِءاَمَّـسلا
٤:٢٢ولو٦:٣سقرمو١٣:٥٥ىّتم

نأاوفرعيملدوهيلانأىلعلدياذهَفُسوُيَنْبَعوُسَي
فسوينباهنأاودقتعالب،ةيعيبطقوفتناكعوسيةدالو
تناكهتدالوبتقلعتيتلاثداوحلانأمهلهجةلعو.ميرمو
دقهنأو،نيليلقىوساهتقويفاهفرعيملوةنسنيثالثذنم
الف،سانلانعةلزعيفوهوةدملاكلتعوسيىلعتضم
يوامسهنأهاوعدبحيسملاىلعاورمذتدوهيلانأنمبجع
.ًابذكهاوعداوبسحف،هنأشيفاودقتعااملًافالخ،يلزأ

»ْمُكَنْيَباَميِفاوُرَّـمَذَتَتال:ُعوُسَيَباَجَأَف«٤٣

هورهظأيذلاهايإمهضغبلمهخيبوتىلععوسيرصتقا
قلعتيامبمهرابخإنمعفنالنأملعذإ،تارمذتلاكلتب
ءزهلاةدايزىلإةليسوالإكلذنوذختيالمهنأو،هداليمب
تيبثتبيجعلاحيسملاداليمبحيحصلاإبنلاةدئافف.رييعتلاو
.نينمؤملاريغكوكشةلازإال،نمؤملاناميإ

يِذَّـلاُبآلاُهْبِذَتَْجيَْملْنِإَّـَيلِإَلِبْقُيْنَأٌدَحَأُرِدْقَيال«٤٤
يفُهُميِقُأاَنَأَو،يِنَلَسْرَأ ِ»ريِخَألاِمْوَيلاِ
٦٥عو١:٤داشنألاديشن
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مدعببسيهمهبولقةواسقنأدوهيلاعوسيربخأ
.هيلعمهرمذتو،هاوعدمهضفرو،مهكاردإ

لمعيويبنمؤييأَّـَيلِإَلِبْقُيْنَأٌدَحَأُرِدْقَيال
هيطعياملكنأ٣٧عيفنابأو.ناميإلااذهبجومب
هيلإيتأيدحأسيلنأددعلااذهيفنابأو،هيلإيتأيبآلا
،ةدارإلامدعنعجتانةردقلامدعو.هبلقهللاّريغينمالإ
لَكُيْنَأاوُعيِطَتْسَيَْمل«مهنإففسويةوخإنمثدحامك

ِّـ
ُهوُم

َناَسْنِإلا«نأوهوماعأدبماذهو)٣٧:٤نيوكت(»ٍمالسِب
.)٢:١٤سوثنروك١(»ِهللاِحوُرِلاَمُلَبْقَيالَّـيِعيِبَّـطلا

،٥:٤٠انحوييفليقامقفواذهُبآلاُهْبِذَتَْجيَْملْنِإ
بولقلالعجيوهفرابجإالبذجبلقلايفهللالعفو.٤٤
.حيسملاىلإنايتإلاةيضار

حيسملاىلإسانلابولقبذجييذلاوهسدقلاحورلاو
،ريمضلاكيرحتو،ةئيشملادادعإو،)٤٥ع(لوقعلاةرانإب
يفهبيغرتومنهجنمناسنإلابيهرتو،لقعلاعانقإو
حورلاكلذو.مثإلاةحابقوةسادقلالامجبهفيرعتو،ءامسلا
هللابذتجيو.بولقلايفميظعلاهلعفلةلآهللاةملكذختي
دسحلاوءايربكلانموقحلليعيبطلاهضغبنمبلقلا
،يحورلاىنغلاوةسادقلاوقحلاةبحمىلإملاعلابحودانعلاو
.لئاضفلازنكوهيذلاهسفنحيسملاىلإلامجإلابو

بلطيلءامسلانمحيسملالسرأيذلايِنَلَسْرَأيِذَّـلا
.حيسملاىلإاهبذتجييذلاهسفنوهسوفنلا

اذهيفكلذركُذةثلاثةرمهذهخلاُهُميِقُأاَنَأَو
بآلانمصالخلارمأءدب.ةعبارةرمهركذيسوحاحصألا
بآلاف.ةيآلاهذهيفامكنبالانمهتياهنو)٣:١٦انحوي(
)٤٥ع(»اهملعي«و)٣٨ع(اهيطعيوسوفنلا»بذتجي«
.)٣٣ع(ةايحلااهحنميو»اهلبقي«نبالاو

يفٌبوُتْكَمُهَّـنِإ«٤٥ لَعَتُمُعيَِمجلاُنوُكَيَو:ِءاَيِبْنَألاِ
ِّـ

َنِمَنيِم
»َّـَيلِإُلِبْقُيَمَّـلَعَتَوِبآلاَنِمَعِمَسْنَمُّلُكَف.ِهللا

:٨نييناربعو٤:٢اخيمو٣١:٣٤رإو٥٤:١٣ءايعشإ
٣٧عو١٠:١٦و١٠

ميدقلادهعلاتاوبننمسابتقابهمالكعوسيتبثأ
٣١:٣٣،٣٤ايمرإيفهلوقنمضتيوهو)٥٤:١٣ءايعشإ(
.٤-٩:١اخيمو٢:٢٨ليئويو

ع(»بآلاهبذتجي«هلوقريسفتاذهِهللاَنِمَنيِمِّـلَعَتُم
نملكف.هباتكقئاقحةطساوبسوفنلاهللابذتجيو.)٤٤
نأىلعلدتءايعشإةوبنيفةنيرقلاو.هنمملعتيهللاهبذتجي
عماسلاهللابعشلبرشبلالكمعتال»عيمجلا«ةظفل
.هتوصل

ىنعمككلذىنعمَمَّـلَعَتَوِبآلاَنِمَعِمَسْنَمُّلُكَف
درجمانهعمسلاسيلو.)٤٠ع(»نمؤيوىري«هلوق
ةدايزىلإقوشورورسوصرحبءاغصإلالب،نذألابكاردإلا
امأو،ملعتيكلذكعمسنمف.عومسملاقيدصتونالعإلا
يفبغريالوقحلابحيالونذألاعامسىلعرصتقينم
.ًائيشملعتيالميلعتلا

ْدَقاَذَه.ِهللاَنِميِذَّـلاالإَبآلاىَأَرًادَحَأَّـنَأَسْيَل«٤٦
»َبآلاىَأَر
٧:٢٩و٥:٣٧و١:١٨انحويو١٠:٢٢اقولو١١:٢٧ىّتم
٨:١٩و

ٌدحأهللاىرينأليحتسيَبآلاىَأَرًادَحَأَّـنَأَسْيَل
هدصاقموههنككاردإعيطتسيمهنمدحأالًاذإف.رشبلانم
نونوكيعيمجلانأبةوبنلامامتإف.سانللاهنيبيلهتدارإو
نوكتنأنكميالو،ةطساوالبنكميالهللانمنيملعتم
.بآللٍواسموهنمالإةطساولاكلت

انلنلعينأعاطتسايذلاحيسملايأِهللاَنِميِذَّـلاالإ
نضحيفناك«و)١:١،١٤انحوي(»ةملكلا«هنألبآلا
»هرهوجمسروهدجمءاهب«وهو)١:١٨انحوي(»بآلا
.)١:٣نييناربع(

»ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفِيبُنِمْؤُيْنَم:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا«٤٧
٤٠عو٣:١٦،١٨،٣٦انحوي

يذلاميلعتلاريركت٥١عىلإهيلياموددعلااذهيفام
.ليلققرف٤٠ةيآوةيآلاهذهنيبو.هنمدوهيلارمذت

،هميلعتقدصلًاديكأتاذهلاقْمُكَلُلوُقَأَّـقَحلاَّـقَحلَا
.المأاوضفرونوعماسلارمذت

لاقو»نبالابنمؤينم«٤٠ةيآيفلاقِيبُنِمْؤُيْنَم
ىلإهبسناملكنأىلعكلذبلدف»يبنمؤينم«انه
طرشلاهبناميإلانأو،رشبلاصلخمهللانباوههنأو،هسفن
،باطخلااذهلكرهوجةيآلاهذهيفليقامو.يرورضلا
هنودبهنأو،ةيدبألاةايحلالاونطرشحيسملابناميإلانأيأ
نمناسنإلكلدكؤمهبصالخلانأو،دحألصالخال
.رصعوةلموةمألك

لمكييذلاثاريملالانينأأدبييأٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَف
سفنلاةايح»ةيدبألاةايحلا«ىنعمو.ءامسلايفةمايقلادعب
،هبنينمؤمللاهبهيلءامسلانمحيسملاىتأيتلاةيحورلا
.قوفنماهتدالوروفسفنلايفأدبتو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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»ِةاََيحلاُزْبُخَوُهاَنَأ«٤٨
٣٣،٣٥ع

يفقحلايل:لاقحيسملانأكف.هلبقامةلعلوقلااذه
تاتقينملكنأل،ةايحلازبخينأيأ،٣٥ةيآيفهتلقام
زبخوهوةايحلاوهعوسيف.ةيدبألاةايحلالانيناميإلابيب
وهو،ناميإلاباهبتاتقيلنمؤمللهسفنلذبهنأل،ةايحلا
نماهيقيواهيوقيوةيحورلاةايحلاناسنإلايفئشني
لكيفانطعأ«٣٤عيفمهبلطلهباوجاذهو.لالحمضالا
ةيربلايفنملاو..اذانأاه:مهللاقهنأكف»زبخلااذهنيح
.ةايحلازبخوهيذلاحيسمللًازمرالإنكيمل

يفَّـنَملااوُلَكَأْمُكُؤاَبآ٤٩«٤٩،٥٠ اَذَه٥٠.اوُتاَمَوِةَّـيِّـَربلاِ
الوُناَسْنِإلاُهْنِمَلُكْأَيْيَكِل،ِءاَمَّـسلاَنِمُلِزاَّـنلاُزُْبخلاَوُه
»َتوُمَي
٣١،٥١،٥٨ع

ةبهنممظعأةبهمهؤابآهلكأيذلانملادوهيلابسح
دافأو،ًائيشسفنلاديفيالهنألهعفنةلقمهلنابأف،حيسملا
وهفحيسملاامأ.اوتامهولكأنيذلالكنألًايتقودسجلا
.طقفليئارسإينبلالسانلاعيمجسوفنليحورلاتوقلا
.ةيحورةايحدبألاىلإنويحيهبنوتاتقينيذلاو

رمذتيذلارمألاوهاذه)٥٠ع(ِءاَمَّـسلاَنِمُلِزاَّـنلا
هدوجوبحيرصتهيفو.ةيلاتلاةيآلايفوانههررك،هنمدوهيلا
.ةيعيبطقوفلاهتدالوىلإحيملتو،هدسجتلبق

سانلانمدارأنملكيأُناَسْنِإلاُهْنِمَلُكْأَيْيَكِل
ءيجمدئاوفلكيفكارتشالاانهلكألاىنعمو.ءانثتساالب
.هبناميإلاةطساوبملاعلاىلإحيسملا

كالهلاوهو،ةيطخلاةجيتنوهيذلاتوملاَتوُمَيالو
:٢١و٢٠:١٤ايؤر(يناثلاتوملابفورعملامنهجيفيدبألا
٨(.

َلَكَأْنِإ.ِءاَمَّـسلاَنِمَلَزَنيِذَّـلاَُّيحلاُزُْبخلاَوُهاَنَأ«٥١
َوُهيِطْعُأاَنَأيِذَّـلاُزُْبخلاَو.ِدَبَألاَىلِإاَيَْحيِزُْبخلااَذَهْنِمٌدَحَأ
ِ»َملاَعلاِةاَيَحِلْجَأْنِمُهُلِذْبَأيِذَّـلايِدَسَج
١٠:٥،١٠نييناربعو١:١٧يسولوك،٣:١٣انحوي

زبخلادرجمال،ةايحلاهيفيذلايأُّيَحلاُزْبُخلاَوُهاَنَأ
ةايحالةداموهيذلانملانممظعأوهاذهلو.ييحملا
.دحاومويلىوسهلكآيفكيالو،تدسفتكرُتاذإو،اهيف
هلوقو.هريغةايحلايطعينأعيطتسيالهلةايحاليذلاو

انحوي(»نويحتسمتنأفيحانأينإ«هلوقك»يحلازبخلاانأ«
١٤:١٩(.

شرعثيحايلعلاءامسلايأِءاَمَّـسلاَنِمَلَزَنيِذَّـلا
الإوهسيلفنملاامأ.لزألاذنمحيسملانكسموهو،هللا
.وجلايأايندلاءامسلانم

ةايحلانمنينمؤملاحيسملايطعيِدَبَألاَىلِإاَيَْحي
ىلعلمتشتةايحلاهذهو.هبمهداحتالهيفيتلاةيحورلا
مثرربتيهنألنادُيالاهلانييذلاف.ةداعسلاوةسادقلالامك
وهولوألاتوملانموجنيالدقمعن.دجمتيمثسدقتي
سوثنروك١(»ةبلغىلإعلتبُي«توملااذهنكل،دسجلاتوم
١٥:٤٥(.

حيسملامالكيِدَسَجَوُهيِطْعُأاَنَأيِذَّـلاُزْبُخلاَو
لدعدقو.اهلريركتو،ةرابعلاهذهلريسفت٥٧عىلإانهنم
:بابسأةثالثلدسجلابزاجملاىلإزبخلابزاجملانعانهنم
يحلازبخلاةقفاومنممتأةقفاومهدارملدسجلاةقفاوم)١(
نوديحلازبخلاوههميلعتنأسانلامهوتعفد)٢(.هل
.ةحيبذهنأىلإةراشإلا)٣(.هسفن

ةرافكهتومىلإانهةراشإلاو.لبقتسملايفُهُلِذْبَأيِذَّـلا
لبهدسجتدرجمبسانلاصّلخيملحيسملاف،اياطخلانع
عمةحلاصملاو،نارفغلااولانيلمهنعًالدببيلصلاىلعهتومب
انحويوءايعشإهبأبنأامقفواذهو.ةيدبألاةايحلاو،هللا
:١انحويو٥٣ءايعشإ(هللالمححيسملانأنمنادمعملا

ةصالخو.)٥:٦سوثنروك١(يقيقحلاحصفلاوهو)٣٦
ةايحلاردصموهبولصملاحيسملاعوسينأعوضوملااذه
.اهتوقوةيحورلا

عيمجللةيفاكحيسملاةحيبذنألمهلكرشبلاَِملاَعلا
ِخلٌةَراَّـفَكَوُه«لوسرلالوقكعيمجلاىلعةضورعمو

َ
.اَناَياَط

ِخلَسْيَل
َ
ِخللَب،ْطَقَفاَناَياَط

َ
:٢انحوي١(»ًاضْيَأَِملاَعلاِّـلُكاَياَط

٢(.

اَذَهُرِدْقَيَفْيَك:َنيِلِئاَقًاضْعَبْمُهُضْعَبُدوُهَيلاَمَصاَخَف«٥٢
»؟َلُكْأَنِلُهَدَسَجاَنَيِطْعُيْنَأ
٣:٩و١٠:١٩و٩:١٦و٧:٤٣انحوي

سوميدوقينأطخأامكحيسملاىنعممهفدوهيلاأطخأ
همالكىنعماولهجو)٤:١١وي(ةيرماسلاةأرملاو)٣:٤وي(
.يحورلا

ىلإمهضعبلامذإ،ًاضعبمهضعبلداجيأَمَصاَخَف
.مهضعبهضفروهمالكلوبق

.ردقياليأ،يراكنإماهفتسااذهخلاُرِدْقَيَفْيَك
طرشلااذهلثمهعضوىلعحيسملابءزهلانمضتيو
نأشيفحيسملاهلاقاملكنعرظنلااوضغف،ليحتسملا
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يتلاتارابعلاباوكسمتو،ءامسلانمهلوزنوةيدبألاةايحلا
.هودقتنيلنيينعملمتحت

َهلَلاَقَف«٥٣
ُ

اوُلُكْأَتَْملْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلا:ُعوُسَيْم
»ْمُكيِفٌةاَيَحْمُكَلَسْيَلَف،ُهَمَداوُبَْرشَتَوِناَسْنِإلاِنْباَدَسَج
٩:٢٢نييناربعو١٤-١٦:١٠نييوالو٩:٤نيوكت

ةيمهألانايبلحيسملااهداتعاةمدقمَّـقَحلاَّـقَحلا
ًاليحتسمدوهيللرهظامنأبحيرصتاذهيفو.ديكأتللو
.صالخلليرورضطرشهنمدوصقملاًاكحضم

ُهَمَداوُبَْرشَتَوِناَسْنِإلاِنْباَدَسَجاوُلُكْأَتَْملْنِإ
هللانباهنأكلذبدصقو»ناسنإلانبا«هسفنحيسملاىَّـمس
الو.دسجتلانودتومينأعيطتسيالهنأل،ًادسجتم
ًايفرحهانذخأولاننأل،ًايفرحانههمالكذخؤينأنكمي
رفنيامكلذو،يحوهوهمحللكؤُينأبَجول،هلوقتقو
ىلعروظحماذهنإف،همدبرشكلذكو.لقاعلكهنم
-١٧:١٠و٧:٢٦،٢٧و٣:١٧نييوالو٩:٤نيوكت(دوهيلا

لكأيملهنأل،نآلاهيلعحصيذئنيحهيلعَّـحصامو.)١٥
،هنكمينلوكلذهنكميملو،يداملاحيسملادسجطقناسنإ
وهوءامسلاىلإدعصُأوميقُأونفُدوبلُصدسجلاكلذنأل
.هللانيمينعنآلا

ىلإناريشينيزاجمانهمدلاودسجلاربتعننأبجيف
.ملاعلااياطخلجألبيلصلاىلعةحيبذهسفنحيسملاميدقت
دئاوفيفناميإلابانكارتشاىلإناريشيانهبرشلاولكألاو
كلذكدسجلاةايحليرورضداتعملاءاذغلانأامكو.هتحيبذ
هلوانتتةيحورلاةايحلليرورضلاتوقلابولصملاعوسي
.هبناميإلابسفنلا

الإمسرُيملهنإف،ينابرلاءاشعلاىلإانهةراشإدجوتالو
ًاطرشليجنإلايفركذُيملو،ةنسوحنبمالكلااذهدعب

وهبرشلاولكألابدارملاناميإلانكل.صالخللًايرورض
ءاشعلالكأينأناسنإلانكميف.كلذليرورضلاطرشلا
كلذنإ.انهدارملاىنعملابحيسملادسجلكأيالوينابرلا
.حيسملاسفنىلإةراشإوراكذترسلا

حاحصألااذهيفاهلبقحيسملاهلاقامديفتةيآلاهذهو
.ًالبقهبدعواموهو.ةيدبألاةايحلابدعولااهيفف،هنيع
دارملاو،اهلبقاميفزاجملاسفنوه»لكألا«يأاهيفزاجملاو
اهيفمدقو.)٣٥،٤٨،٥١ع(ةايحلاكلتلاونقيرطهب
،٣٩،٤٠ع(ًالبقاهمدقامكسفنللءاذغهسفنعوسي

حيسملابناميإلانأنايبكلذبدوصقملانأكشالف.)٤٤
نيدلايفةيساسأةقيقحوصالخلليرورضطرش
.يحيسملا

برشوحيسملادسجلكأنيبقرفكانهله:ليقنإف
دحاوىنعمب»مدلاومحللا«و»دسجلا«نأل،الانلق؟همد
نإليقو)١:١٤انحوي(»ًادسجراصةملكلا«ليقهنأل
ركذدقو.)٢:١٤نييناربع(»مدلاومحللايفكرتشانبالا«
دسجلاهيلإجاتحياملكامهنأامكهنأديفيلبرشلاولكألا
.اهتايحلسفنلاهيلإجاتحتاملكوهحيسملاكلذك،هتايحل

نأىلإةراشإ،همدركذهدسجركذىلعحيسملادازو
متيالكلذنإف،ملاعللةيحورلاةايحلابيتأيالهدسجتدرجم
ًاريثكو.ًابولصمناميإلابهيلإئطاخلارظنو،همدكفسبالإ
ةرافكحيسملاتومىنعمب»مدلا«ليجنإلايفدروام
١٠:١٠و٩:١٤،٢٠نييناربعو١:١٤،٢٠وكو٣:٢٥ةيمور(
.)١:٥ايؤرو١:٧انحوي١و

يذلايدوهيلاحصفلاىلإةراشإكلذيفمهضعبىأرو
نمليئارسإينبةاجنلنييرورضهمدوفورخلامحلهيفناك
.نييرصملابلزنيذلاكالهلا

ةايحمكسوفنلسيليأْمُكيِفٌةاَيَحْمُكَلَسْيَلَف
يفةيدبألاةايحللءاجرالو،يبمكناميإبالإنآلاةيحور
،تاذلابةيحورةايحسانلانمدحألسيلهنأل،ءامسلا
يفكينكيملف.هنبابناميإلاريغاهلاونلًاقيرطزهجيملهللاو
امهمالكاوعمسيوحيسملالامعأاورينأةايحلااولانيلدوهيلا
.مهسوفنلًاتوقناميإلابحيسملااولبقيمل

،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفيِمَدُبَْرشَيَويِدَسَجُلُكْأَيْنَم«٥٤
يفُهُميِقُأاَنَأَو ِ»ريِخَألاِمْوَيلاِ
٢٧،٤٠،٦٣عو٤:١٤انحوي

ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفيِمَدُبَْرشَيَويِدَسَجُلُكْأَيْنَم
لوألانأىوس،دحاوىنعمبامهنأل،هلبقاملًاديكأتاذهركذ
..نمؤمللاهنإلوقييناثلاو،نمؤملاريغنعةايحلايفني
،ناميإلابهبدحتينمؤملاو،ةايحلالكردصمحيسملا
كلتأدبتو.اهردصموهيتلاةيدبألاةايحلايفكرتشيف
ةرافكهرابتعابهبناميإلابتاتقيامدنعناسنإلايفةايحلا
.)٣:١٨انحويو٤٧ع(مثإلانع

هنمنولكأيًافولأنألينابرلاءاشعلاىلإانهةراشإالو
.ةيدبألاةايحلانمءيشمهلسيلو

يفُهُميِقُأاَنَأَو دعولااذهلةعبارةرمهذهِريِخَألاِمْوَيلاِ
سفننأكلذنمانلو.)٤٤و٤٠و٣٩عيفقبسام(
دسجلاماقىتمالإةيدبألاةايحلالامكلانتالنمؤملا
ءادفنأوهو)٨:٢٣ةيمور(ةداعسلايفحورلاكراشو
:٥سوثنروك١يفليقامو،هدسجءادفنمضتيناسنإلا

ودعملسىتمالإمتيالةيطخلاىلععوسيراصتناوهو٢٦
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ةايحلاةبهو.هيلعىلوتساامتوملاوهوريخألاناسنإلا
.لبقتسملايفدجمللةمايقلانمضتتنآلاةيدبألا

»ٌّقَحٌبَْرشَميِمَدَوٌّقَحٌلَكْأَميِدَسَجَّـنأل«٥٥

.يظفلامهنيبقرفلاو٣٥ةيآىنعمكةيآلاهذهىنعم
ًانايبقحلابءيشلافصوسدقملاباتكلايفءاجامًاريثك
هيلعىرجيذلاىنعملايفهكراشياملكىلعهتيلضفأل
،دسجلاالسفنلا»قحلاناسنإلا«نوكياذهىلعو.ثيدحلا
توقو،ةيدسجلاالةيحورلاهتايحقحلاناسنإلاةايحو
.همدوحيسملادسجوهًاتوقىمسينأبُّقحألاناسنإلا
هنألو،ةيدبألاةايحلاهبنأل»ًاقحًالكأم«حيسملادسجناكو
ىلإةراشإانه»مدلاودسجلا«و.عبشمتأسفنلاعبشي
ةيضقلاو.هبناميإلاامهبرشوامهلكأو،ةرافكحيسملاةحيبذ
داحتالاامهانعمو،ةيآلاهذهنمةيضقلاك٥٤ةيآنمىلوألا
يفناميإلاةرمثنأىلوألايفف،ناميإلاةطساوبحيسملاب
لماكلاداحتالاهترمثنأهذهيفو،ةيدبألاةايحلاهلاوننمؤملا
.ًامئادهب

يفْتُبْثَييِمَدْبَْرشَيَويِدَسَجلُكْأَيْنَم«٥٦ »ِهيِفاَنَأَوَّـِ
٤:١٥،١٦و٣:٢٤انحوي١

يفْتُبْثَي حيسملايفنمؤملاتوبثنمضتيو.ًامئادَّـِ
،هاضربعتمتلاو،ةدارإلايفهتقفاومو،هلةهباشملاو،هبداحتالا
ةنونيدلانمةاجنلاو،قيضلايفةيزعتلاو،فوخلانمنمألاو
،٢:١٧ةيطالغو٢٣-١٧:٢١و١٥:٥و٦-١٤:١انحوي(
٢٠(.

نبالايفبآلاوبآلايفنبالاحيسملانأامكِهيِفاَنَأَو
امنوكو.)١٧:٢١انحوي(دحاومهنونمؤملاهذيمالتكلذك
هدصقانلرسفيهمدبرشوحيسملادسجلكأةجيتنركُذ
،نايحورامهنأوهو،برشلاكلذولكألاكلذةقيقحب
.نييدامانوكينأعنميو

ْنَمَف،ِبآلاِبٌّيَحاَنَأَو،َُّيحلاُبآلايِنَلَسْرَأاَمَك«٥٧
»ِيباَيَْحيَوُهَفيِنلُكْأَي

،حيسملايفنمؤملاتوبثحاضيإةيآلاهذهنمةياغلا
ال.نبالاوبآلانيبداحتالانايبو،نمؤملايفحيسملاتوبثو
ةقالعكتسيلحيسملاونمؤملانيبداحتالاةقالعنأكش

ريغباهحاضيإىلإليبسالنكلو،نبالاوبآلانيبداحتالا
.ةقالعلاهذه

.ءادفلالمعلمكألُبآلايِنَلَسْرَأاَمَك
نبالاوبآلا:ءايحأةثالثةيآلاهذهيفركُذُّيَحلا
قيقحتو،رخآلاىلإدحاولانميرجتةايحلانأو،نمؤملاو
كلتردصمو.رخآلايفاهدوجوتبثيدحاويفاهدوجو
.بآلايفاهتلعوةايحلا

ريغحيسملاةايحنأاذهىنعمِبآلاِبٌّيَحاَنَأَو
،بآلابنبالاداحتابةمئاقيهامنإ،بآلاةايحنعةلصفنم
انهمالكلاسيلو.لمعلاودصاقملاوةبحملاوركفلاةدحوو
فصووهامنإ،بآلاكيلزأنبالانألنبالاةايحلصأيف
حيسملالوقو.دبألاىلإولزألاذنمماودلاىلعحيسملاةايح
يفِّـينَأِينوُقِّـدَص«رخآعضوميفهلوقكانه يفَبآلاَوِبآلاِ »َّـِ
يفَّـلَاحلاَبآلا«هلوقو .)١٤:١٠،١١انحوي(»َّـِ

يهامكيتافصيفلمأتيويبنمؤييِنلُكْأَيْنَمَف
.كلذكموديوكلذبعتمتيو،يمالكيفةنلعم

ةايحمظعأيهيتلاةيدبألاةيحورلاةايحلالانيِيباَيَْحي
اهركذيتلاو.٥١،٥٤عيفةروكذملاةايحلايهوناسنإلل
ُحيِسَملاِلَباَنَأالاَيْحَأَف،ُتْبِلُصِحيِسَملاَعَم«هلوقيفسلوب
يفاَيَْحي يفَنآلاُهاَيْحَأاَمَف.َّـِ يفُهاَيْحَأاَمَّـنِإَفِدََسجلاِ ،ِناَميِإلاِ
ناميإلاةايحيههذهو.)٢:٢٠لغ(»ِهللاِنْباِناَميِإ
يفدجملاوةداعسلاوملاعلااذهيفعفنلاوةبحملاوةسادقلاو
لوأيفهلوقبنمؤمللةايحلاهذهحيسملاققحو.يتآلاملاعلا
لوسرينأققحتامكيأ»بآلاينلسرأامك«ةيآلاهذه
.يبناميإلابةايحلالاونققحتكلذكبآلا

اَمَكَسْيَل.ِءاَمَّـسلاَنِمَلَزَنيِذَّـلاُزُْبخلاَوُهاَذَه«٥٨
َىلِإاَيَْحيُهَّـنِإَفَزُْبخلااَذَهلُكْأَيْنَم.اوُتاَمَوَّـنَملاُمُكُؤاَبآَلَكَأ
»ِدَبَألا
٤٩،٥٠،٥١ع

)١(:باطخلااذهيفحيسملاهلاقامةيآلاهذهصخلت
صخلياذهوِءاَمَّـسلاَنِمَلَزَنيِذَّـلاُزْبُخلاَوُهاَذَه
تلزنينأو،يقيقحلازبخلاوهانأينأيأ٣٢،٣٣،٣٥تايآ
تاتقيو،هللاةحيبذيسفنميدقتبملاعلاتوقأو،ءامسلانم
نايباذه»مُكُؤاَبآَلَكَأاَمَكَسْيَل«)٢(.ناميإلابئطاخلاَّـيف
زبخلااولكأيملمهنإف،ءابآلاىسومهاطعأيذلانملاصقنل
ع(طقفمهداسجأليتقوعفنىلعالإاولصحيملو،يقيقحلا

اذه»ِدَبَألاَىلِإاَيَْحيُهَّـنِإَفَزُْبخلااَذَهلُكْأَيْنَم«)٣(.)٣١،٤٩
ناميإلابهولبقنيذلانإف،حيسملاهاطعأاملامكلنايب
ع(دبألاىلإءامسلايفمهسوفنايحتمهاياطخنعةرافك

٣٣،٥٠،٥١،٥٤،٥٧(.
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يفاَذَهَلاَق«٥٩ لَعُيَوُهَوِعَمْجَملاِ
ِّـ

يفُم »َموُحاَنَرْفَكِ

اذهيفاملكىلإةراشإلانأحجرألااَذَهَلاَق
باطخلالكظفلهنأو،ةيآلاهذهىلإ٢٦ةيآنمحاحصألا
بعشلابطاخيأدبهنأمهضعبنظو.موحانرفكعمجميف
هلاقامنأو،ةنيفسلانمجرخامدنعتراسينجلهسيف
هذهىلإ٤١ةيآلايفامنأو.٤٠-٢٦ةيآيفاموهكانه
.عمجملاكلذيفهلاقةيآلا

اَذَهَّـنِإ:اوُعِمَسْذِإ،ِهِذيِمالتْنِمَنُوريِثَكَلاَقَف«٦٠
»؟ُهَعَمْسَيْنَأُرِدْقَيْنَم!ٌبْعَصَمالكلا
٦٦عو١١:٦ىّتم

نيذلالب،نييقيقحلانينمؤملاريغمهِهِذيِمالتْنِم
.)٦٤ع(هذيمالتمهنأبنيرهاظتمهوعبت

يفهلوقو»ةايحلازبخ«هنإهلوقيأٌبْعَصَمالكلااَذَه
،مهفلابعصوهو»همدبرشوناسنإلانبادسجلكأ«
هنألو،هنمحيسملاهدصقيذلايحورلاىنعملااومهفيملمهنأل
،ديدجلاهتوكلمورظتنملاحيسملانأشيفمهئارآلًايفانمناك
.ًايدسجًاريخاوبلطمهنألةيويندلامهبولقتاوهشلًاداضمو
مهشويجدوقيًاكلماوبلط.يحورريخبمهدعوفحيسملاامأو
مَّـدقفوهامأو،ناميلسودوادكدجملابكلميونامورلاىلع
.ةيطخلانممهررحيلتوميوملأتيًاحيسممهلهسفن

ًاميلعتعمسينأديرينميأ؟ُهَعَمْسَيْنَأرِدْقَيْنَم
اذهب»عمسلا«ءاجو؟هعيطيوهقدصيوهعمسينمو،اذهك
.١٨:٣٧و١٦:٢٧و١٠:٣و٨:٤٣و٥:٢٤انحوييفىنعملا

يفُعوُسَيَمِلَعَف«٦١ ،اَذَهَىلَعَنوُرَّـمَذَتَيُهَذيِمالتَّـنَأِهِسْفَنِ
َهلَلاَقَف

ُ
»؟ْمُكُرِثْعُياَذَهَأ:ْم

يف هللانباهنوكرابتعابهبصتخملايهلإلاملعلابِهِسْفَنِ
،ةينلعلامهتالؤاستىلعبواجيهلاقامو.)٢:٢٥انحوي(
.ةيبلقلاو

يفهلاقامصوصخلاىلعكلذبدصق؟ْمُكُرِثْعُياَذَهَأ
هنأنمهونظامفلاخيهنأل»ءامسلانملزن«هنأوهو٤١ع
برشوهدسجلكأ«نمهلاقامو،ةرصانلاراجنفسوينبا
.رظتنملاحيسملانماوعقوتامفالخهنأل)٥٢ع(»همد

»!الَّـوَأَناَكُثْيَحَىلِإًادِعاَصِناَسْنِإلاَنْباُمُتْيَأَرْنِإَفً«٦٢
٤:٨سسفأو١:٩لامعأو٣:١٣انحويو١٦:١٠سقرم

امىلإكلذبراشأًادِعاَصِناَسْنِإلاَنْباُمُتْيَأَرْنِإَف
.)١:٩لامعأو٢٤:٥١اقولو١٦:٩سقرم(ًالعفمت

لبقهدوجوبكلذبعوسيحرصًالَّـوَأَناَكُثْيَح
هريدقتفوذحمانهطرشلاباوجو.هتيلزأبيأهدسجت
:ةلمجلاهذهىنعمنأمهضعبنظو.»؟ًاضيأنورثعتلهف«
لهف،مكضعبيناريسامك،ءامسلاىلإًادعاصينومتيأرنإ
.؟مكرمذتنعنوعجرتوياوعدةحصبكلذمكعنقي
لكأ«نعهمالكبقلعتمانهحيسملامالكنأحجرألاو
يمالكنممترمذت«:لاقهنأكف.»همدبرشوهدسج
لوقأانأو؟لكأنلهدسجانيطعينأاذهردقيفيك«مكلوقب
نملازيالءامسلاىلإضرألانعيعافترادعبهنإمكل
نإف،يمداوبرشتويدسجاولكأتنأيرورضلابجاولا
ملحيسملاف.»؟يناثلايفمكراثعنوكيمكفلوألابمترثع
.اهدازلب،ةبوعصلانمهوأرامعفدي

.ًائْيَشُديِفُيالفُدََسجلااَّـمَأ.يِيُْحييِذَّـلاَوُهُحوُّرلَا«٦٣
لَكُأيِذَّـلاُمالكلَا

ِّـ
»ٌةاَيَحَوٌحوُرَوُهِهِبْمُكُم

همالكاوذخأينأنيعماسلامّلعينأاذهبحيسملادصق
.يحورلاىنعملاب

،٥١عيفهلاقامحرشاذهيِيُْحييِذَّـلاَوُهُحوُّرلَا
مكداسجأهتلكأاذإيدسجنأهانعمو.هومهفيملمهو٥٣
،مكبولقيفسودقلايحوروهعفانلانكلو،ًائيشمكعفنيال
يحورلاىنعملااوكردتنأبجيف.مكييحييذلاوهاذهف
حورلاداشرإبوناميإلابمكحاورأيفهولبقتويمالكل
.سدقلا

تاجايتحادسياليأًائْيَشُديِفُيالفُدَسَجلااَّـمَأ
ةدامىلعقدصيلوقلااذهو.ىمظعلاةيقيقحلاناسنإلا
لخيملنملاف.حيسملادسجةدامونملا

ِّـ
نممهداسجأص

دسجلكأاوعاطتساولف.ًائيشمهسوفندفيملوتوملا
الناسنإلادسجهلانيامنأل،مهسوفنعفنيالًايفرححيسملا
.هسفنيفرثؤي

حيسملاتوسانبقلعتياملكنأًاضيأمالكلااذهديفيو
،صالخللهيلعانلكتااذإانعفنيال)هتوهالنعرظنلاعطقب(
كلذل.هبوثبدهسملوهتوصعامسوههجورظندرجمك
ِنِكَل،ِدََسجلاَبَسَحَحيِسَملااَنْفَرَعْدَقاَّـنُكْنِإَو«لوسرلالاق
نأزبخلانكمأولف.)٥:١٦سوثنروك٢(»ُدْعَبُهُفِرْعَنالَنآلا
ناكامل،ةقيقححيسملادسجىلإةكربلاوةالصلابليحتسي
.ةيآلاهذهصنبسحةدئافهنم
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بجييأٌةاَيَحَوٌحوُرَوُهِهِبْمُكُمِّـلَكُأيِذَّـلاُمالكلَا
سدقلاحورلانماوملعتتو،يحورلاىنعملابهوذخأتنأ
ناككلذكهومتذخأاذإف.مكرئامضومكحاورأبهولبقتو
حيسملاةياغو.ةيدبألاةيحورلاةايحلاىلعلوصحللةطساو
تايتقولاتايملاعلاتايدسجلانمسانلاراكفأليوحتكلذب
مهذاختانعلودعلاو،تايدبألاتايوامسلاتايحورلاىلإ
.يحورلاىنعملانعشيتفتلاىلعمهلمحو،ًايفرحهمالك

ِءْدَبلاَنِمَعوُسَيَّـنأل.َنوُنِمْؤُيالٌمْوَقْمُكْنِمْنِكَلَو«٦٤
لَسُييِذَّـلاَوُهْنَمَو،َنوُنِمْؤُيالَنيِذَّـلاُمُهْنَمَمِلَع

ِّـ
»ُهُم

١٣:١١و٢:٢٤،٢٥انحويو٣٦ع

مهكاردإمدعببساذهَنوُنِمْؤُيالٌمْوَقْمُكْنِمْنِكَلَو
همالكمهفصووهيلعمهرمذتوحيسملامالكلحيحصلاىنعملا
مهناميإردقىلعحيسملانماودافتساسانلانأل،ةبوعصلاب
)٩:٢٩ىّتم(»اَمُكَلْنُكَيِلاَمُكِناَميِإِبَسَحِب«هلوقكوهفهب
(»ِهللاِحوُرِلاَمُلَبْقَيالَّـيِعيِبَّـطلاَناَسْنِإلا«لوسرلالوقو
وهعوسينأبذيمالتلاكئلوأنمآولو.)٢:١٤سوثنروك١
ملو،همالكحاضيإةدايزهنماوبلطلناميإلاقححيسملا
.ًابعصهكاردإاودجوامباورثعي

.قباسلالوقلانكراذهَمِلَعِءْدَبلاَنِمَعوُسَيَّـنأل
نكيملولف.ةيهلإلاهتوقبسانلابولقيفامفرعيعوسيف
»ءدبلانم«هلوقبدصقو.كلذملعينألاحتسالهللاوه
.)١٦:٤و١٥:٢٦انحوي(هيلإذيمالتلانايتإوهتمدخءدب

اذوهيبًاعودخمحيسملانكيملُهُمِّـلَسُييِذَّـلاَوُهْنَمَو
هبختنينأدُحتاليتلاهتمكحبدارأنإو،يطويرخسإلا
ًاءزجتناكهلسردحأةنايخبحيسملاةفرعمقبسو.ًالوسر
ربصلارهظأو،ضرألاىلعاهلمتحايتلاحيسملامالآنم
.هرّذحيوهمّلعيلظوهعادخفرعنمهلامتحابميظعلا
نماوعنتميالنأنآلانيدلالاجرلكللاثمكلذيفو
.نيئارملانممهضعبنأاوملعنإومهريشبتوسانلاميلعت

ِهل:َلاَقَف«٦٥
َ

َّـَيلِإَِيتْأَيْنَأٌدَحَأُرِدْقَيالُهَّـنِإْمُكَلُتلُقاَذ
»ِيبَأْنِمَطْعُيَْملْنِإ
٤٤،٤٥ع

ال«هنأنم٤٤،٤٥عيفهلاقامىلإمالكلااذهبراشأ
باذتجالااذهو.»بآلاهبذتجيملنإهيلإدحأيتأينأردقي
كلذلةمعنهلبهيبآلانأو،ناميإلابهيلإهنايتإنمضتي
نودمهداسجأبحيسملاىلإاوتأفهلاثمأواذوهيامأ.ناميإلا
ملومهايإحيسملاطعيملبآلاو.ناميإمهلنكيملف،مهبولق
نكيملاذإف.مهطوقسنمبجعتيملحيسملاو.مهبذتجي

ملكتملاناكولو،مالكبرثأتيملقحلالوبقلًادعتسمبلقلا
.تازجعملاونيهاربلابهلاوقأنهربو،هسفنحيسملاوه

سرطبرارقإوءارولاىلإهذيمالتنمنيريثكعوجر
)٧٢-٦٦ع(هب

،ِءاَرَولاَىلِإِهِذيِمالتْنِمَنُوريِثَكَعَجَرِتْقَولااَذَهْنِم«٦٦
»ُهَعَمَنوُشْمَياوُدوُعَيَْملَو

رهظأيذلاباطخلااذهتقونميأِتْقَولااَذَهْنِم
دجُوفمهناميإنزوراهظإلااذهف.هميلعتةيناحورحيسملاهيف
.ًاصقان

ذيمالتاوناكهوعبتنيذلاِهِذيِمالتْنِمَنوُريِثَكَعَجَر
عيفاوركُذنيذلاضعبهوكرتنيذلاةلمجنمو.نيريثك
ققحتوهو،هودارأيذلاحيسملاوهسيلهنأاونقيتمهنإف،٦٠
.مهدارأنيذلاذيمالتلااوسيلمهنأ

اوعمسيلهوقفاريمليأُهَعَمَنوُشْمَياوُدوُعَيَْملَو
رهاظلايفهوكرتمثنطابلايفًالوأهنعاولصفنا.هميلاعت
ةيدسجلاتاريخلاعقوتنماوسئيمهنأل،مهلزانمىلإاوعجرو
.يحورلاهميلعتنماورفنو،هنم

هيعماسدنعًالوبقمهمالكلعجينأهللانباعطتسيمل
مهوسانلااوضرينأمويلانورشبملازجعنأبجعالف
.ليجنإلابنوداني

َنوُديِرُتًاضْيَأْمُتْنَأْمُكَّـلَعَلَأ:ََرشَعْيَنْثالِلُعوُسَيَلاَقَف«٦٧
»؟اوُضْمَتْنَأ

ملو.ةراشبلاهذهيفمهلركذلوأاذهََرشَعْيَنْثالل
ةسمخركذىلعرصتقاو،مهايإحيسملاباختناريشبلاركذي
٣:١٣سقرميفليقامتبثيانهانحويمالكو.هيلإمهنم
.١٦-٦:١٢اقولو١٩-

مهدصقفرعيلكلذمهلأسيملخلاًاضْيَأْمُتْنَأْمُكَّـلَعَلَأ
ع(»نونمؤيالنيذلامهنمملعءدبلانمعوسينأل«
هلمهتنامأبرارقإلاىلعمهلمحيلو،مهناميإنحتميلنكل)٦٤
حيسملارهظأو.مهنيبةبحملاةقالعنكمتتف)٦:٦انحوي(
نأيفهتبغرلو،هوكرتهذيمالتضعبنألهملأوهفسألاقامب
هلمأو،مهتدومصولخبمهرارقإءانمألاهئاقدصأنمعمسي
هكرتاملسانلانمهريغكهنزحو.اوتبثينأمهبهتقثو
هنأل(مهتبحمومهتنامأققحتاملكلذكهتيزعتو.هباحصأ
هكرتو،ًاهركدحأهعبتيالنأهتدارإو)هلإهنأامكناسنإ
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لازيالو.هايإهكرتوأهعمهءاقبراتخينأناسنإلكل
ديرتًاضيأتنأكلعلأ«هلوقناسنإلكىلعضرعيحيسملا
ةبرجتحيسملانعضعبلادادترالازيالو.»؟يضمتنأ
.نيقابلاىلعةميظع

طُبُناَعْمِسُهَباَجَأَف«٦٨
ْ

؟ُبَهْذَنْنَمَىلِإ،ُّبَراَي:ُسُر
»َكَدْنِعِةَّـيِدَبَألاِةاََيحلاُمالك
٥:٢٠لامعأ

امكةرارحوةعرسبعيمجلانعةباينلابسرطبباجأ
نيرخآلاقبسينأهتداعنمناكو.١٦:١٦ىّتميفلعف
،مهنمًانسربكأناكهلعلو،هرعاشمراهظإبمهنعبونيو
.مهنعبانف

انكرتدق.ًادبأكنعبهذناليأ؟ُبَهْذَنْنَمَىلِإ
ًاملعمفرعنالو،مدننملوكعابتاليبسيفءيشلك
.هيلإجاتحناملككيفاندجودقفكريغدونالو،كلثم
ةبتكلاميلعتالةيدبألاةايحلاىلإاندوقييذلاوهكميلعتو
ةملظلاىلإباهذكنعباهذلاف.نييقودصلاونييسيرفلاو
ةقثلاوةبحملابرارقإلوقلااذهيفو.سأيلاوءاقشلاو
.ةعاطلاو

تاقيضلاوةيحيسملارارسأبنورثعينيحسانلاىلع
يأ:وأ،هبيلاطمبلاؤسلااذهلثماولأسينأاهنعةجتانلا
نمريخاهجئاتنةنايدةيأو؟حيسملانيدنملضفأنيد
لثمنمريخلبقتسملايفاهنمءاجريأو؟هتنايدجئاتن
اوكرتاذإمهلاوحأنوكتاذاموأ؟ةنايدلاكلتيفءاجرلاكلذ
؟نيدلك

لاونلةديحولاقيرطلاَكَدْنِعِةَّـيِدَبَألاِةاَيَحلاُمالك
قحلا«هنأل،حيسملامالكىلإءاغصإلاوهةيدبألاةايحلا
هحورلعفبو،هميلعتبسانللةايحلاحنمينأردقي»ةايحلاو
.هتبحمببلقلاييُحيوملعلابلقعلارينيسودقلا

لكأنعحيسملامالكىنعممهفيملسرطبنأكشال
دعبالإكلذكرديملو،مهفلامامتهمدبرشوهدسج
هيلعسدقلاحورلالولحوهدوعصوهتمايقوحيسملاتوم
تاملكلاكلتنأهداقتعابرقأهنكل،ذيمالتلارئاسىلعو
.اهبيدتهيواهعمسينأبحيهنأو،ةيدبألاةايحلاتانلعم

ِهللاُنْباُحيِسَملاَتْنَأَكَّـنَأاَنْفَرَعَواَّـنَمآْدَقُنْحَنَو«٦٩
»ِّـَيحلا
١:٤٩انحويو٩:٢٠اقولو٨:٢٩سقرمو١٦:١٦ىّتم
١١:٢٧و

نأىلعحضاوليلداذهاَنْفَرَعَواَّـنَمآْدَقُنْحَنَو
.حيسملاهتباجإبلسرلارئاسنعًابئانناكسرطب
نأاوعمسواورصبأامماوققحتمهنأةباجإلاكلتنومضمو
الف،ةينيقيمهتفرعموديطوهبمهناميإنأو،حيسملاوهعوسي
لثماوسيلمهنأو،هكرتوحيسملايفضعبلاَّـكشولنولابي
.ضعبلاكلذ

ًانهاكوًايبنوًاكلمهللاهحسميذلاُحيِسَملاَتْنَأَكَّـنَأ
.هبعشل

دوهيلاداتعاحيسملاباقلأنمرخآبقلِّـيَحلاِهللاُنْبا
اذهيفسرطبرقأ.هتوهالىلعليلدهيفو،هبهوبقلينأ
توهالبلسرلارئاسنعوهسفننعًانسحًارارقإمالكلا
هريغالووهمهفيملهنكل.هبدوعوملاحيسملاهنوكبو،عوسي
رشبلانعةرافكتومينأدبالعوسينألسرلانم
.)١٦:٢٢،٢٣ىّتم(»هللا«ةحيبذو

؟ََرشَعْيَنْثالا،ْمُكُْتَرتْخااَنَأِّـينَأَسْيَلَأ:ُعوُسَيْمَُهباَجَأ«٧٠
»!ٌناَطْيَشْمُكْنِمٌدِحاَوَو
١٣:٢٧انحويو٦:١٣ول

لسرلاةعامجنأشيفسرطبلوقلحيسملاباوجاذه
اونمآواوفرعمهلكرشعينثالانإلوقتله«لاقهنأكفاهلك
رمألاسيلنأوهو،اوفرعتملامبربخأينإف»؟حيسملاينأ
.كلذك

ينثاهباختناىلإكلذبراشأْمُكُتَْرتْخااَنَأِّـينَأَسْيَلَأ
ريغرايتخالااذهف)٦:١٣اقول(ًالسرهذيمالتنمرشع
ىلإةراشإاذهيفو.١٣:١٨يفامكصالخللرايتخالا
لسممثإةعاظف

ِّـ
رشعينثالادحأكلذبكترييذلانأو،هم

طئاسوىلعًالصاحذيمالتلاروهمجنمًالوسربختنملا
نمًاملعتممويلكعوسيلًاقفارمو،قحلاةفرعملةميظع
.ةقادصلاوةنامألابهتفيظوبًاموزلم،هيتفش

بَّـقلُينأقحتسييأٌناَطْيَشْمُكْنِمٌدِحاَوَو
دحأكهتدارإلمعيوناطيشلاةينرهظيهنأل»ناطيشلا«
عادخلاوعمطلاوضغبلانمهتافصكهتافصنألو،هدونج
،ةنسوحنباذوهيهملسينألبقكلذحيسملالاقو.ءايرلاو
ليقامو.ًانيمأًاذيملتنكيمللوألاذنمهنأىلعليلداذهو
يفىَقلَأ«ناطيشلانأ١٣:٢انحوييف َناَعْمِساَذوَُهيِبلَقِ
لَسُيْنَأِّـيِطوُيْرَخْسِإلا

ِّـ
يذلاريرشلاهدصقمامتىلإريشي»ُهَم

ناطيشلانأو،ناطيشلاءارغإبنامزذنمهبلقيفًانماكناك
.ذئمويهكرح

اذوهيريمضظقوينألوقلااذهنمحيسملافدهو
مهعنمو،رهسلاىلعذيمالتلالكثحو،ةبوتلاىلإهدشريو
.هتنايخدنعهبعدُخواذوهيريمضلهجيهنأنظلانم

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا

٧٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َناَكاَذَهَّـنأل،ِّـيِطوُيْرَخْسِإلاَناَعْمِساَذوَُهيْنَعَلاَق«٧١
لَسُيْنَأًاعِمْزُم

ِّـ
»ََرشَعْيَنْثالاَنِمٌدِحاَوَوُهَو،ُهَم

نبايأ)١٠:٤ىّتم(ِّـيِطوُيْرَخْسِإلاَناَعْمِساَذوَُهي
.ةيرقلجروأيورق»يطويرخسإلا«ىنعمو.ناعمس
طبسبيصنيفةيرقيهوثويرقيفدلُواذوهينألمتحيو
يفناعمسىلإاذوهيانحويفاضأو.)١٥:٢٥عوشي(اذوهي
،ناعمسرمأنمًائيشفرعنانسلو.تارمعبرأهتراشب
هنيبزييمتلادارأنوكينأالإهيلإاذوهيانحويفاضأاذاملو
بوقعيوخأوهو١٤:٢٢انحوييفركُذرخآاذوهينيبو
.)١٠:٣ىّتم(سواّبلًانايحأيمُسو

:١٣انحوي(ًالعفمتكلذخلإًاعِمْزُمَناَكاَذَهَّـنأل
،ًاناطيشاذوهيحيسملاةيمستةلعلًانايبكلذكانحويلاق.)٢
.هلعفوهتفيظونيبقرفلارهظيلو

عباسلاحاحصألا

ديعلاىلإبهذينأهيلععوسيةوخإحاحلإ
)٩-١ع(

يفاَذَهَدْعَبُدَّـَدَرتَيُعوُسَيَناَكَو«١ ْنَأْدِرُيَْملُهَّـنأل،ِليَِلجلاِ
يفَدَّـَدَرتَي طَياوُناَكَدوُهَيلاَّـنألِةَّـيِدوُهَيلاِ

ْ
»ُهوُلُتْقَيْنَأَنوُبُل

٥:١٦،١٨انحوي

درواماميسالو(٥،٦انحوييفركُذاميأاَذَهَدْعَب
تناكو.تبسلامويناسنإلاءافشرمأنم)٥انحوييف
،لاظملاديعوحصفلاديعنيباميأ،رهشأةعبسوحنةدملا
.ليلجلايفروهشةتسوةيدوهيلايفاهنمًارهشىضق

يف هريغعمدعصيملو،ميلعتللاهيفددرتيناكِليِلَجلاِ
ةقطنميفنيذلادوهيلانأل)٦:٤انحوي(حصفلاديعىلإ
اذهانحويركذيملو.)٥:١٦،١٨انحوي(هلتقاوبلطةيدوهيلا
٧سقرمو١٨-١٥ىّتم(اهمويترجيتلاثداوحلانيبيل
ةيفخميلشروأىلإهدوعصربخلةمدقمنوكيلب)٩-
.ديعلالوأيفباهذلانعهعانتمادعبلاظملاديعرضحيل

يفهئاقبببساذهُهوُلُتْقَيْنَأَنوُبُلْطَياوُناَكَدوُهَيلا
.ةيدوهيلاىلعهددرتمدعوليلجلا

لٰاُديِعَناَكَو«٢
ْ
ملاُديِع،ِدوُهَي

»ًابيِرَقِّـلاَظَْ
١٧-١٦:١٣ةينثتو٢٣:٣٤نييوال

رمأيتلاىمظعلاةثالثلادايعألادحأاذهّلاَظَْملاُديِع
ىّمسُيناكو،ميلشروأيفاهورضحينأدوهيلاروكذلكهللا
يفأدبيناكو)٢٣:١٦جورخ(عمجلاديعو،داصحلاديع
نم١ت-ربوتكأ(ةيدوهيلاةنسلانم٧رهشنم١٥موي
مويلاىمسُياهرخآ،مايأ٨هتدمتناكو)ةيداليملاانتنس
٢٣:٤٣نييوالو٢٣:١٦جورخرظنا(.)٧ةيآ(ميظعلا
ينبىلعهللاهضرف)١٨-١٦:١٣ةينثتو٣٨-٢٩:١٢دعو
ًاركشو،ةنس٤٠ةيربلايفمايخلايفمهنكسلًاراكذتليئارسإ
نونكسياوناكو.تيزورمخوحمقنمضرألاةلغىلعهللا
يفوتويبلاحوطسىلعاهنوميقيلاظميفديعلاةدم
ربخركُذو.لكيهلاةقورأيفوتويبلانيبيتلاتاحاسلا
١:١٦ايركزو١٢:٩وهو١٨-٨:١٣حنيفديعلااذهظفح
-١٩.

،ِةَّـيِدوُهَيلاَىلِإْبَهْذاَواَنُهْنِملِقَتْنا:ُهُتَوْخِإُهَلَلاَقَف«٣
.»ُلَمْعَتيِتَّـلاَكَلاَمْعَأًاضْيَأَكُذيِمالتىَرَيْيَكِل
١:١٤لامعأو٣:٣١سقرمو١٢:٤٦تم

ناعمسويسويوبوقعيمهو٢:١٢وييفاوركُذُهُتَوْخِإ
وههنأباونمآدقذئنيحاونوكيملو)١٣:٥٥تم(اذوهيو
.)٣ع(هذيمالتنيبومهنيبريشبلازيمو.)٥ع(حيسملا
يفالإانحويمهركذيملو)٧ع(ملاعلانمحيسملامهبسحو
تازجعمعناصعوسينوربتعياوناكو.حاحصألااذه
لئاسولاهذاختايفةمكحلاةلقهيلإاوبسنمهنكلو،ًاملعمو
ةمظعنيبقيفوتلااوعيطتسيملو،ةرهشلاهلبلجتيتلا
ًاكلمنوكينأهئابإوهعضاوتورظتنملاحيسملاوههنأهاوعد
نمكشلكيفنتةحضاوةميظعةزجعمبهاوعدتيبثتو
.سانلابولق

.ليلجلانميأاَنُهْنِملِقَتْنا
عمتجيثيحميلشروأاميسالوِةَّـيِدوُهَيلاَىلِإْبَهْذاَو

نكامأنملبطقفةيدوهيلاوميلشروألهأنمال،فولألا
اوناكدوهيلانأاوفرعمهنأدبالو.ديعلاروضحلًاضيأةفلتخم
وهناكنإهنأاونظحجرُيامىلعمهنكلو،هلتقنوبلطي
هدجمنمًائيشرهظأاذإهنأو،كلذاوعيطتسينلفحيسملا
ةنيدميفًاكلمهونلعأوحرفلابهولباقوهذيمالترثكيهلإلا
.هللالكيهيفودواد

ةيدوهيلايفهذيمالتاودصقيملَكُذيِمالتىَرَيْيَكِل
نمنورضحينيذلالب)٢:٢٣انحوي(نوريثكمهنأعمطقف
ىلإدعصيملهنأىلعينبمانهمهمالكو.ًاضيأتاهجلالك
يفةليوطلاةدملاكلتيقبو،يضاملاحصفلايفميلشروأ
ليلجلايفهتمدخاوربتعيملمهنأباوأطخأف.ًالماخليلجلا
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مهنأو،عوسينمةمكحرثكأمهنأاوعَّـداو،قحتستامك
.هبفافختسالانممهمالكُلخيملف.هحصنىلعنورداق

يفًائْيَشُلَمْعَيٌدَحَأَسْيَلُهَّـنأل«٤ ْنَأُديِرُيَوُهَوِءاََفخلاِ
َكَسْفَنْرِهْظَأَفَءاَيْشَألاِهِذَهُلَمْعَتَتْنُكْنِإ.ًةَيِنالعَنوُكَي
.ِ»َملاَعلِل

يفًائْيَشُلَمْعَيٌدَحَأَسْيَلُهَّـنأل ُديِرُيَوُهَوِءاَفَخلاِ
هوركذلثملاىرجمىرجمالكاذهًةَيِنالعَنوُكَيْنَأ
ىتأهنإلاقهنأل،هلاعفأعمهلاوقأقفاوتمدعلًانايبعوسيل
.سانلانعدرفناكلذعموًايحورًاكلموًالوسروًاملعم
مامأهتوهالىلعًاليلداهارجأيتلاهتازجعملكعنصو
لكيهلانعًاديعب،ةريقحةقطنميفهذيمالتنمنيليلق
اوبسحو.ةمألاونيدلازكرموةيدوهيلاةمصاعميلشروأو
لكهفرعينأدارأنإعوسينأل،هلحمريغيفاذهلثم
يفهتاذنعنلعينأبجيحيسملاهنأباوفرتعيوسانلا
.ميلشروأ

ةحصاوركنيملَءاَيْشَألاِهِذَهُلَمْعَتَتْنُكْنِإ
.نيمهمريغسانأمامأاهلمعهنألهوماللب،هتازجعم

.عيمجللكرمأنلعأفيأَملاَعلِلَكَسْفَنْرِهْظَأَف
نأهيلعبجيهنأو،ملاعلازكرممهدنعميلشروأتناكو
لكنمدوهيلانمنوريثكعمتجيثيحاهيفديعلارضحي
لكيفهربخرشتنيٍذئنيحمهمامأهعنصييذلاف.ملاعلا
.ضرألا

.»هِبَنوُنِمْؤُياوُنوُكَيَْملًاضْيَأُهَتَوْخِإَّـنأل«٥
٣:٢١سقرم

ةنسنملقأدعبمهنكلو.حيسملاهنأاونمؤيمليأ
نمو.)١:١٤لامعأ(مهنماوبسُحوذيمالتلاعماوعمتجا
(مهدحألهتمايقدعببرلاروهظمهراكفأرييغتبابسأ
.)١٥:١٧سوثنروك١

َهلَلاَقَف«٦
ُ

ْمُكُتْقَواَّـمَأَو،ُدْعَبُْرضَْحيَْمليِتْقَوَّـنِإ:ُعوُسَيْم
.»ٌِرضاَحٍنيِحِّـلُكيِفَف
٨:٢٠انحويو٣٠و٨عو٢:٤انحوي

همأبلطكهنمعوسيةوخإبلطُدْعَبُْرضَْحيَْمليِتْقَو
ىبأو.)٢:٤انحوي(اهلهباوجكمهلهباوجو،ًاقباسهنم
الهنأنابأو،رشبلاةحيصنلبقينأنيتثداحلايفعوسي
»يتقو«هلوقىنعمو.يوامسلاهيبأةدارإبالإًائيشلمعي

الف،يلامعألكّنيعيذلابآلانميلنيعملاتقولا
»يتقو«ةظفللمتحتو.هنييعتىضتقمبالإًائيشلمعأ
.ديعلااذهىلإهدوعصلبسانملاتقولا)١(:ٍناعمةثالث
)٣(.اوبلطامكملاعللهسفنراهظإلبسانملاتقولا)٢(
.ملاعلالجأنمةحيبذتوملاىلإهباهذلّنيعملاتقولا

هدارمناكنإف،ًامهبمهكرتلبهدارمحيسملارسفيملو
نإو.مايأةعبرأوحندعبديعلاىلإدعصيهنأىنعملافلوألا
،رهشأةتسدعبنوكيهتقونأىنعملافثلاثلاوأيناثلاناك
.هتومتقووهملاعللهسفنراهظإتقونأل

نورتالمكنأيأٌِرضاَحٍنيِحِّـلُكيِفَفْمُكُتْقَواَّـمَأَو
جيهيالديعلاىلإمكدوعصو،يبأةدارإبةديقممكسفنأ
سانلارئاسكاولعفتنأمكلف.مهتمواقموأسانلادسح
.ضراعمالب

كلذراثألديعلاىلإنيدعاصلاعمعوسيدعصول
ًاكلمهباودانينأبغشلاىلإنوليمياوناكنيذلانييليلجلا
.هلمهضغبوءاسؤرلادسحًاضيأراثألو)٦:١٥انحوي(
اونمكفعومجلاعمهئيجمنورظتنياوناكهئادعأضعبلعلو
هسفننلعينأعوسيءاشولو.)١١ع(هولتقيلقيرطلايفهل
هميمتتلبقتومينأكلذىضتقالهتوخإبلطامك
.هلعفيلءاجاموهو،بيلصلابءادفلا

ِّـينأل،اَنَأيِنُضِغْبُيُهَّـنِكَلَو،ْمُكَضِغْبُيْنَأَُملاَعلاُرِدْقَيال«٧

.»ٌةَريِّـِرشُهَلاَمْعَأَّـنَأِهْيَلَعُدَهْشَأ
٣:١٩انحويو١٥:١٩انحوي

ريغ»ملاعلاب«حيسملادارأْمُكَضِغْبُيْنَأَُملاَعلاُرِدْقَيال
»ملاعللكسفنرهظأ«هتوخإلوقىلعهباوجىنبو،نينمؤملا
ةحصبرقيوينلبقينأًادعتسمملاعلانونظتمتنأ:لاقهنأكف
الفمتنأامأ.ينلتقينأدعتسمهنأملعأينكل،ياوعد
انحوي(»هتصاخبحيملاعلاو«ملاعلانممكنألمكيلعرطخ
اودهشتوملاعلااوخبوتنأيلثمنيرطضممتسلو.)١٥:١٩
دسحبنيلابمريغمتئشثيحاوبهذتنأمكنكميف،هيلع
.نامورلادسحبالودوهيلا

ملاعلاف،مكرمأفالخيرمأيأيِنُضِغْبُيُهَّـنِكَلَو
قحتسيعداخمينأبّيلعمكحدقو،هودعينبسحيوينمواقي
يفالإدعصأالوةمكحلالمعتسأنأبجيكلذل،توملا
.يتقو

ةداهشتراثأ.٣:٢٠انحوييفامكِهْيَلَعُدَهْشَأِّـينأل
ةمواقملكةلعاذهو.هلملاعلاةمواقمملاعلاىلعحيسملا
َّـنِإ:ُةَنوُنْيَّـدلاَيِهِهِذَه«و.رصعلكيفحيسملانيدلملاعلا
،ِروُّنلاَنِمَرَثْكَأَةَملُّظلاُساَّـنلاَّـبَحَأَوِ،َملاَعلاَىلِإَءاَجْدَقَروُّنلا
َهلاَمْعَأَّـنأل

ُ
نوبحينيذلاف.)٣:١٩انحوي(»ًةَريِّـِرشْتَناَكْم
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ريثيومهتيطخمهلرهظُيرونلانأل،رونلانوضغبيةملظلا
.مهيلعمهرئامض

َىلِإُدْعَبُدَعْصَأُتْسَلاَنَأ.ِديِعلااَذَهَىلِإْمُتْنَأاوُدَعْصِا«٨
»ُدْعَبلَمْكُيَْمليِتْقَوَّـنأل،ِديِعلااَذَه
٨:٢٠انحويو٣٠و٦ع

اودارأاذإاوبهذينأهتوخإلعوسيلاقْمُتْنَأاوُدَعْصِا
نأوديعلاءدبيفلصتيتلاليلجلانمةدعاصلاةلفاقلاعم
نأدرُيملهنإف،بآلانمّنيعملاهتقونايتإمدعلهورظتنيال
.ةدحاوةقيقدبولوهقبسي

الهنأحيسملالوقىنعمسيلُدْعَبُدَعْصَأُتْسَلاَنَأ
الهلاقامف.هوبأديريىتحبهذيالهنألب،ًادبأبهذي
ةعبرأدعبلعفامكءافخلايفديعلاىلإبهذيهنأعنمي
هلعفدصقامكملاعللةينالعهسفنرهظُيهنأيفنيالو.مايأ
مهوعومجلالافتحابميلشروألخداملرهشأةتسدعب
.»برلامسابيتآلاكرابم!انصوأ«نوفتهي

َهلَلاَق«٩
ُ

يفَثَكَمَواَذَهْم .»ِليَِلجلاِ

يفديعلارضحهنألمايأةعبرأوحنكانهيقبهنأحجرألا
.مايأةينامثديعلاةدمتناكو)١٤ع(هفصتنم

)٥٣-١٠ع(ذئتقوهباطخوديعللحيسملاروضح

ًاضْيَأَوُهَدِعَصٍذِئَنيِح،اوُدِعَصْدَقُهُتَوْخِإَناَكاَّـَملَو«١٠
يفُهَّـنَأَكلَبًارِهاَظال،ِديِعلاَىلِإ .»ِءاََفخلاِ
١١:٥٦انحوي

يفُهَّـنَأَك ىلإةدعاصلاةلفاقلاعمباهذلاضفرِءاَفَخلاِ
دهاشيذلابعشلاعنمهيلعرذعتيالئلًادمعديعلا
بابسألازتعابةمكحلارهظأف،ًاكلمهبةادانملانمهتازجعم
ادبهنأمزلتسيالةيفخهباهذف.هميلستدعوملبقجايهلا
ريغتقوولاوحأيفدعصهنأل،هتوخإلهلاقامفالخهل
الءافخلايفهدوعصو.هتوخإبلطدنعتقولاولاوحألا
لسرلاسرإنمالو،هذيمالتضعبهتبحاصمنمعنمي
:٩اقوليفركُذامك(قيرطلايفًالزنمهلاوزهجيلهمامأ

ةلفاقلاكلتعمدوعصلاةرهشضفرهنأىنعملاف.)٥١
.ةميظعلا

طَيُدوُهَيلاَناَكَف«١١
ْ

يفُهَنوُبُل »؟َكاَذَنْيَأ:َنوُلوُقَيَو،ِديِعلاِ
١١:٥٦انحوي

.)١،١٣،١٩ع(هؤادعأيأُدوُهَيلا
ذئمويهوبلطو.١ةيآنمرهظيامكهولتقيلُهَنوُبُلْطَي
.ًابلاغهتداعكودوهيلارئاسكديعلاهروضحمهعقوتل

،عوسيبفافختسالانماذهمهمالكولخيالَكاَذَنْيَأ
.هدنعةمكحلةلفاقلاعمتأيملهنأىلعةلالدلانمو

يفَناَكَو«١٢ ْمُهُضْعَب.ِهِوْحَنْنِمٌَةريِثَكٌةاَجاَنُمِعوُُمجلاِ
.»َبْعَّـشلاُّلِضُيلَبال:َنوُلوُقَيَنوُرَخآَو.ٌحِلاَصُهَّـنِإ:َنوُلوُقَي
:٦انحويو٧:١٦اقولو٢١:٤٦ىّتم،١٠:١٩و٩:١٦انحوي
٤٠عو١٤

امهليئارسإينبنمنيتقرفنيبريشبلازّيمِعوُمُجلا
نيذلابعشلاءاسؤرىلوألابدصقو»عومجلا«و»دوهيلا«
مهنمو»ةماعلا«ةيناثلابدصقو،عوسيلمهتوادعباورهاج
.هوعبتوهومركأوةيدوهيلاوليلجلايفهوفرعنيذلاهباحصأ

عوسيءادعأةرثكىلعلدي:»ٌحِلاَصُهَّـنِإ«َنوُلوُقَي
كلملاوحيسملاهنأبةداهشلاىلعاورسجيملهباحصأنأمهتوقو
.هحالصبةداهشلادرجمباوفتكاواودقتعاامك

ءاسؤرلاباحصألوقاذهَبْعَّـشلاُّلِضُي..َنوُرَخآَو
.حيسملاهنأهاوعدبسانلالضيهنأهانعمو.ةماعلانم

ِفَْوخلاِبَبَسِلًاراَهِجُهْنَعُمَّـلَكَتَيٌدَحَأْنُكَيَْملْنِكَلَو«١٣
.»ِدوُهَيلاَنِم
١٩:٣٨و١٢:٤٢و٩:٢٢انحوي

ًاميظعبعشلايفمهريثأتوةديدشءاسؤرلاةوقتناك
يفاوثحابتينأهؤادعأالوعوسيباحصأرسجيملىتح
نالطببةينالعاومكحدقاونوكيملءاسؤرلالعلو.هاوعد
هلمهتمواقملكةماعلانمهؤادعأرهظُيملو.حيسملاىوعد
.هضفريفمهيأرءاسؤرلاِّـريغينأنمًافوخ

لٰاَناَكاَّـَملَو«١٤
ْ

هلٰاَىلِإُعوُسَيَدِعَص،َفَصَتْنٰاِدَقُديِع
َْ

،ِلَكْي
لَعُيَناَكَو

ِّـ
»ُم

تقوكلذو،ةعبرأهمايأنمّرميأفَصَتْنٰاِدَقُديِعْلٰا
سئيو،حيسملارمأيفمهتاشقانموبعشلاةكرحهيفتّلق
.هروضحنمهؤادعأوهباحصأ

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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،ءافخلايفةيدوهيلاىلإدعصِلَكْيَهلاَىلِإُعوُسَيَدِعَص
كلذكهروضحناكو.ًةتغبًةينالعميلشروألكيهلخدو
عومجلاطسويفهومواقينأاوفاخءاسؤرلانألهلًانمأرثكأ
فاخبعشلانأامكف)٢١:٤٦ىّتم(بغشعقيالئل
يذلاعضوملاناكو.بعشلاءاسؤرلافاخ)١٣ع(ءاسؤرلا

.)٢١:١٢ىّتمحرشرظنا(هروددحألكيهلانمهيلإدعص
ذئمويئرُقيذلالصفلامهلحرشهلعلُمِّـلَعُيَناَكَو
يفاوملعتنيذلانوينابرلالعفيناكامكيهلإلاباتكلانم
تاوبنلاضعبمهلرسفهنأوأ،ةسدقملادوهيلاسرادم
يفلعفوقبسامكهبتمتاهنأمهلّنيبوحيسملابةقلعتملا
نسحأهلتَّـدعأكانهنيرضاحلاةرثكو.ةرصانلاعمجم
.ميلعتللةصرف

َوُهَوَبُتُكلاُفِرْعَياَذَهَفْيَك:َنيِلِئاَقُدوُهَيلاَبَّـجَعَتَف«١٥
.»؟ْمَّـلَعَتَيَْمل
٢:٧لامعأو٤:٢٢اقولو٦:٢سقرمو١٣:٥٤ىّتم

ناسحتسالابُّجعتسيلاذهُدوُهَيلاَبَّـجَعَتَف
ةريحلابجعتلب،هتحصبميلستلاىلإدوقييذلاهميلعتل
حيسملاةمكحراكنإاوعيطتسيملف،مهتمكبأيتلاةشهدلاو
نأاوبحأمهنأعمةعيرشلاهتفرعمةحصوهنيهاربةوقو
.هلعمسُينأهقاقحتسامدعومهنكمأولهلهجباوحرصي
ةريثكنينساولغشنيذلامهيينابرنسحأنأحضاولانمو
.هتفرعماوغلبيملةعلاطملاوسردلاب

بسحمولعلاتانودميأَبُتُكلاُفِرْعَياَذَهَفْيَك
سرادملايفاهوملعتينأسانلاداتعاامميهو،مهحالطصا
تناكو.نيملعملالضفأداشرإبسردلانمنينسدعب
.ةصاخةينيدلامولعلاذئموياهباولغتشايتلامولعلا

ناسنإلكريحينأنمدبالذئنيحدوهيلاّريحيذلاو
عوسينأفيكِّـنيبينأرِكنملاىلعف،هللانباحيسملانأركني
هؤاقفرناكو،ليلجلايفةريقحةيرقيفًاراجنىَّـبرتيذلا
مَّـلع،ةفسالفلاةسردمطقاورضحيملونييمأهبشمهلك
،ًاباوصوةمكحملاعلاةفسالفهملعاملكقوفيًاميلعت
.موديومظعيونايدألانمهريغلطبُيذخأًانيدسسأو
.هللاهنإ:»؟ملعتيملوهوبتكلافرعيفيك«مهلوقباوجو

يِذَّـلِللَبِيلَسْيَليِميِلْعَت:ُعوُسَيْمَُهباَجَأ«١٦
.»يِنَلَسْرَأ
١٤:١٠،٢٤و١٢:٤٩و٨:٢٨و٣:١١ىّتم

لحمالهنأحيسملاباوجنومضمِيلَسْيَليِميِلْعَت
ةداعنمناكهنإف.يسفننميملعتعدبأينأكبجعتلل

،مهيملعمريهاشمركذبمهميلاعتاوديؤينأدوهيلايينابر
هميلعتدنسأعوسينكل.هنولوقياملًاتابثإمهلاوقأسابتقابو
»؟هملعنم«:مهلاؤسباوجاذهو،هللايأيهلإلاملعملاىلإ
،يملعموهينلسرأيذلاو،يتسردمءامسلا:لاقهنأكف
يميلعت«هلوقىنعملعلوأ.يسفننمًائيشعدبُأملانأو
دقنونوكتهومتلبقاذإىتحيدحويلسيلهّنإ»يلسيل
نكل..يمالكدرجممتضفرهومتضفرنإو،يلوقدرجممتلبق
تحرصانأو)٨:٤٠انحوي(بآلانمهتعمسامميميلعت
انحوي(يلامعأتناكامك)١٢:٤٩انحوي(يبأناطلسبهب
.٥:١٨،٣٠انحوييفهلوقكانهحيسملالوقف.)٥:٣٦

.)٢٧ع(هللايأيِنَلَسْرَأيِذَّـلِللَب

لَه،َميِلْعَّـتلاُفِرْعَيُهَتَئيِشَمَلَمْعَيْنَأٌدَحَأَءاَشْنِإ«١٧
.»ِيسْفَنْنِماَنَأُمَّـلَكَتَأْمَأ،ِهللاَنِمَوُه
٨:٤٣انحوي

نأاهبنوفرعيةيآعوسينمدوهيلابلطٌدَحَأَءاَشْنِإ
يتلاةيآلامهطعيملنإهباونمؤينأاوبأو،هللانمهميلعت
هميلعتةحصاوفرعينأنورداقمهنأانهمهلحرصف،اهوبلط
تناكنإف.هللاةئيشممهتئيشمتقباطاذإةزجعمنودب
نإو،مهعانقإلةيفاكنيهاربمهلفقحلالوبقلةدعتسممهبولق
.ًابذكقحلااورينأمهيلعناهقحلابيذكتىلإاولام

قحلاىلإبلقلاليمنأحيسملاتوكلمئدابمنمو
لكلمعتسيقحلابحييذلاف،هكاردإللقعلازهُجي
.قحلالُبُسهيدهيوهبحيقحلاهلإو،هتفرعمىلإطئاسولا
رثكألطابلاىلإبلقلاليمملاعلايفرفكلامظعمببسو
ءافصةينلاصالخإباوثهللالعجدقو.قحلاىلإهليمنم
ُهُّلُكَكُدَسَجَفًةَطيِسَبَكُنْيَعْتَناَكْنِإ«هلوقلًاقفوةريصبلا
ُلِبْقُيَفَّـَقحلاُلَعْفَيْنَماَّـمَأَو«هلوقو)٦:٢٢ّتم(»ًارِّـيَنُنوُكَي
ىَسوُمَنوُقِّـدَصُتْمُتْنُكْوَل«هلوقو.)٣:٢١انحوي(»ِروُّنلاَىلِإ
.)٥:٤٦انحوي(»يِنَنوُقِّـدَصُتْمُتْنُكَل

.هبملكتلابهللارمأيذلايأِهللاَنِمَوُهلَه
هللاينلسرينأنودبيأِيسْفَنْنِماَنَأُمَّـلَكَتَأْمَأ
.يمفبملكتيو

طَيِهِسْفَنْنِمُمَّـلَكَتَيْنَم«١٨
ْ

ْنَماَّـمَأَو،ِهِسْفَنَدَْجمُبُل
طَي
ْ

.»ٌملُظِهيِفَسْيَلَوٌقِداَصَوُهَفُهَلَسْرَأيِذَّـلاَدَْجمُبُل
٨:٥٠و٥:٤١انحوي

مهاطعأو.ةقباسلاةيآلايفهلاقامةحصىلعناهرباذه
نميتآلاملعملانمهللانملَسرملاملعملااهبنوزيميةمالع
.هتاملكبملكتملاوهسفن

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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هذهِهِسْفَنَدَْجمُبُلْطَيِهِسْفَنْنِمُمَّـلَكَتَيْنَم
هفرشبمتهيوهتاذبحيهنإف،هسفننميتآلاملعملاةمالع
هلصأنأّنيبتةيويندلاملعملااذهلثمةياغو.هحبرو
،بعشلايملعمنييسيرفلاىلعاذهَقَدصدقو.يويند
قحلاةفرعمنممهاعنممهسفنألمهتبحمومهءايربكنأل
.سانللهميلعتو

نمحضاولاناكُهَلَسْرَأيِذَّـلاَدَْجمُبُلْطَيْنَماَّـمَأَو
دجمبلطيملهلامعأوهتاملكلكيفناكهنأحيسملارمأ
هنأبكلذنماوعنتقينأمهيلعناكف.هللادجملبهسفن
هللاهظفحيهللادجمبلطييذلاملعملانألقحلابملكتيناك
لعجتهللاةئيشملهتئيشمةقفاومف.لالضلاىلإليملكنم
حيسملاىلعالإاذهقدصيالو.هللاميلاعتلةقفاومهميلاعت
هنأو،صلاخلاقحلاهميلعتنأو،طقفهللادجمبلطيذلا
.ملظهيفسيل

لضيهنإ«مهضعبلوقىلعحيسملاةباجإهذهلعلو
دقو.ةينانأةياغنملضمللدبالهنأل)١٢ع(»بعشلا

لكلعفيهنإلب،كلتكةياغنمهلسيلنأحيسملاحرص
ىدعتهنأمهاوعدىلعدركلذلعلو.هللادجملءيش
دعقملاىفشمويميلشروألةقباسلاهترايزيفتبسلاةعيرش
.)٥:١٦انحوي(ادسِحتيبةكربدنع

ٌدَحَأَسْيَلَو؟َسوُماَّـنلاُمُكاَطْعَأْدَقىَسوُمَسْيَلَأ«١٩
ِمل!َسوُماَّـنلاُلَمْعَيْمُكْنِم

َ
طَتاَذا

ْ
»؟ِينوُلُتْقَتْنَأَنوُبُل

،٧:٣٨لامعأو١:١٧انحويو٣٣:٤ةينثتو٢٤:٣جورخ
١٠:٣١و٥:١٦،١٨انحويو٣:٦سقرمو١٢:١٤ىّتم
١١:٥٣و٣٩،

انحوي(تبسلاةعيرشضقنهنأمهاوكشلًاعفداذهلاق
٥:١٩(.

ةيصويأَسوُماَّـنلاُمُكاَطْعَأْدَقىَسوُمَسْيَلَأ
مهًاذإف.معن:مهلكاولاقلًاظفلهوباجأولو.تبسلا
.ماودلاىلعةيصولاكلتاوعيطينأنورطضم

ةعيرشيأَسوُماَّـنلاُلَمْعَيْمُكْنِمٌدَحَأَسْيَلَو
مهنأتبثأيأ٢٢،٢٣عيفىوعدلاهذهنهربوتبسلا

.لكيهلاةمدخباهنوفلاخي
ِمل
َ
هئادعأىلإانههَّـجومهمالكِينوُلُتْقَتْنَأَنوُبُلْطَتاَذا

.٥:١٦انحوييفليقامىلعٌّينبمو،بعشلاءاسؤر
نوبلطتوتبسلاةعيرشتضقنينأكيننوئطختاذامل:هانعمف
ببسلاريغببسل،انأهتلعفامنولعفتمتنأامنيب،يلتق
؟لعفلاىلعينلمحيذلا

ةيهانلاةيصولاىلإراشأحيسملانأنيرسفملاضعبنظ(
هنأو»سومانلامكاطعأدقىسومسيلأ«هلوقبلتقلانع

يتأيامنكل.هلتقمهبلطبةيصولاكلتةفلاخممهيلعتبثأ
.)انريسفتيفهانلقامدصقهنأىلعلدي٢٤-٢٠عيف

طَيْنَم.ٌناَطْيَشَكِب:ُعَْمجلاَباَجَأ«٢٠
ْ

»؟َكَلُتْقَيْنَأُبُل
١٠:٢٠و٨:٤٨،٥٢انحوي

تاهجنمديعلااورضحنممبعشلاروهمجيأُعْمَجلا
يفتركُذيتلاةيضاملاثداوحلانمًائيشاوفرعيملو،ةفلتخم
لهأنعنوفلتخيمهو.هلتقءاسؤرلادصقنمالو٥انحوي
.)٢٥ع(ميلشروأ

نييسيرفلالوقكدقحنعردصيملاذهٌناَطْيَشَكِب
نعلب)٩:٣٤ىّتم(»نيِطاَيَّـشلاُجِرُْخيِنيِطاَيَّـشلاِسيِئَرِب«
بسحوهو،هلتقبلطبمهمهتاحيسملانأاونظدقف.ةقفش
ثدحىتممهنأسانلاةداعنمو.ًاحيحصسيلمهملع
اوبسحمهف.ناطيشلاةسوسوىلإهوبسناذهكٌمهودحأل
.لقعلالالتخابهيلعاومكحف،نظدرجمحيسملالوق

َهلُعوُسَيَلاَقَف«٢١
ُ

َنوُبَّـجَعَتَتَفُتلِمَعًادِحاَوًالَمَع:ْم
.»ًاعيَِمج

رمتسالب،لتخمهنأمهاوعدىلعبعشلاعوسيبجيمل
.دوهيلابطاخي

ىلإكلذبراشأو،تبسلايفيأُتلِمَعًادِحاَوًالَمَع
هريغركذيملو.)٨-٥:١انحوي(تبسلامويدعقملاهئافش
:٣و٢:٢٣،٢٥انحوي(ميلشروأيفةريثكلاهتازجعملكنم
نيبقرفلارهظيل»ًادحاو«هنوكبتبسلايفهلمعدّيقو.)٢
.ًارارمهولعفمهوةدحاوةرمكلذلعفهنأل،مهلمعوهلمع

يفاهايإيعنصللبةزجعملانمالًاعيَِمجَنوُبَّـجَعَتَتَف
نأكف.توملاقحتسيًاعيظفًابنذتبكتراينأك،تبسلا
اهنمرعشقتناميإمدعةعاظفو،ةميظعةزجعمنممهبجعت
.نادبألا

ِهل«٢٢
َ

،ىَسوُمْنِمُهَّـنَأَسْيَل،َناَتِخلاىَسوُمْمُكاَطْعَأاَذ
َختِتْبَّـسلايِفَف.ِءاَبآلاَنِملَب

ْ
.»َناَسْنِإلاَنوُنِت

١٧:١٠نيوكت،١٢:٣ال

ِهل
َ

ريخلالمعنأنايبوهو،يتأيسببسليأاَذ
.تبسلاةيصوضقانيالتبسلايفناسنإلليرورضلا

سومانمكاطعأيذلانأيأَناَتِخلاىَسوُمْمُكاَطْعَأ
ةعيرشلامكاطعأهسفنوه١٩عيفهيلإراشملاتبسلا
لككلذبرمأف،نماثلامويلايفناتخلابرمأتيتلاىرخألا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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:٢ولو١٢:٣ال(تبسلاةعيرشرسكيامبليئارسإينب
٢١(.

ةلمجهذهِءاَبآلاَنِملَب،ىَسوُمْنِمُهَّـنَأَسْيَل
.»ناتخلامكاطعأىسومنأ«ريسفتاهبدصُقةضرتعم
عم،اياصولانمهبمهرمأامنيبناتخلالخدأهنأىنعملاو
دهعنمكلذو،ناتخلابىسوملبقنيذلاءابآلارمأهللانأ
ةهجنمحصيناتخلايفهلاقامو.)١٧نيوكت(ميهاربإ
هنكل،امهنمًالكىطعأىسومنأةصالخلاو.ًاضيأتبسلا
.امهاطعأنملوأسيل

َختِتْبَّـسلايِفَف
ْ
نمنماثلاناكنإَناَسْنِإلاَنوُنِت

.)١٦:٢١انحوي(ركذلالفطلاانه»ناسنإلا«و.هتدالوموي

يفَناَتِخلاُلَبْقَيُناَسْنِإلاَناَكْنِإَف«٢٣ الئِل،ِتْبَّـسلاِ
ًاناَسْنِإُتْيَفَشِّـينألَّـَيلَعَنوُطَخْسَتَفَأ،ىَسوُمُسوُماَنَضَقْنُي
يفُهَّـلُك »؟ِتْبَّـسلاِ
٥:٨،٩،١٦انحوي

يفَناَتِخلاُلَبْقَيُناَسْنِإلاَناَكْنِإَف اذإيأِتْبَّـسلاِ
كلذحيسملاركذو.ةدالولامايأنمنماثلامويلاتبسلاناك
نكل،ًاعيمجهيفاوكرتشاوًالوبقمومهنيبًاعئاشناكهنأل
،ريهطتلاىلإريشيزمرويجراخلمعىوسنكيملناتخلا
.نطابلايفًايقيقحًاريهطتال

مويلايفناتخلابرمآلاىَسوُمُسوُماَنَضَقْنُيالئِل
حيسملاتبثأ.)١٢:٣الو٢١:٤و١٧:١٢نيوكت(نماثلا
ةعيرشضقنزوجيهنأ)١(:نيتيضقددعلااذهيفدوهيلل
ضقنزوجي)٢(.ناتخلاةعيرشضقنُتاليكلتبسلا

لامعألاوةمحرلالامعأوةيرورضلالامعأللتبسلاةعيرش
.ةدابعلابةصتخملا

نراقُهَّـلُكًاناَسْنِإُتْيَفَشِّـينألَّـَيلَعَنوُطَخْسَتَفَأ
ةراشإىوسسيلناتخلاو.دعقمللهئافشبناتخلاحيسملا
نمهلكناسنإلادسجذاقنإوهفءافشلاامأو،ريهطتلاىلإ
قفتياذهو،يدبألاهصالخلةيطخلانمهسفنريهطتو،ضرملا
.)٥:١٤انحوي(»ًاضيأئطختالف،تئربدقتنأ«هلوقعم

يفلامعألازاوجىلعمتقفاودقل:دوهيللحيسملالوقي
هيفنولمعتمتنأو،ًادحاوًالمعهيفُتلمعانأو،تبسلاموي
تبسلايفًازئاجناتخلاناكنإف.ٍعادلقألةريثكًالامعأ
امو،ريهطتلاىلإزمريمتنأهنولمعتامو.يئافشىلوألابف
انأويئزجريخلنولمعتمتنأو.يقيقحلاريهطتلاوهانأهتلمع
.يلكريخلتلمع

َحتال«٢٤
ْ

ًامْكُحاوُمُكْحاِلَبِرِهاَّـظلاَبَسَحاوُمُك
.»ًالِداَع
٢:١عيو٨:١٥انحويو٢٤:٢٣لاثمأو١:١٦،١٧ةينثت

َحتال
ْ

وهرهاظلابسحمكحلاِرِهاَّـظلاَبَسَحاوُمُك
بسحو.رمألالاوحألكيفرظنلاناعمإالبءاضقلا
ىلعو،هيفيئافشكلذكوتبسلايفمرحمناتخلارهاظلا
هنأقحلاو،تبسلايفتيفشينألأطخلابّيلعمتمكحاذه
.ناتخلازاجامكزئاج

يفيلمعاوسيقيأًالِداَعًامْكُحاوُمُكْحاِلَب
امكينوررب.هيفمكلمعهبنوسيقتيذلاسايقملابتبسلا
ينومتملامىلعحدملاقحتسأينأاورتفمكسفنأنورربت
البهلةبجوملابابسألاورمألالاوحألكىلإاورظنا.هيلع
يفو،هبتبسلاةعيرشمزلتاميفاولمأتو،بصعتوأًىوه
.ةمحرلالامعأوةيرورضلالامعألانمهحيبتام

يِذَّـلاَوُهاَذَهَسْيَلَأ:َميِلَشُروُأِلْهَأْنِمٌمْوَقَلاَقَف«٢٥
طَي
ْ

»؟ُهوُلُتْقَيْنَأَنوُبُل

.ةنيدملاكلتناكسنميأَميِلَشُروُأِلْهَأْنِمٌمْوَق
نممهنيذلا٢٠عيفنيروكذملانعمهزيميلكلذلاق
عوسيلتقءاسؤرلادصقاوفرعيملءالؤهف،ميلشروأجراخ
ءاسؤرلانيبومهنيبزيميلًاضيأهلاقو.كئلوأهفرعيذلا
.ةيتآلاةيآلايفنيروكذملاوةيآلاهذهيفمهيلإراشملا

اذهيأُهوُلُتْقَيْنَأَنوُبُلْطَييِذَّـلاَوُهاَذَهَسْيَلَأ
مههلتقاوبلطنيذلاو.يراكنإانهماهفتسالافةقيقحوه
.ءاسؤرلا

َّـلَعَلَأ!ًائْيَشُهَلَنوُلوُقَيالوًاراَهِجُمَّـلَكَتَيَوُهاَهَو«٢٦
»؟ًاّقَحُحيِسَملاَوُهاَذَهَّـنَأًانيِقَياوُفَرَعَءاَسَؤُّرلا
٤٨ع

:اولاقمهنأكفبجعتمالكاذهًاراَهِجُمَّـلَكَتَيَوُهاَه
وهكلذقوفو،ًايحلزيملهلتقاوبلطيذلااذهنأٌبيرغ
.ءاشيامكمّلعيولعفينأيفرح

امكهولتقينألدبمهنأيأًائْيَشُهَلَنوُلوُقَيالو
.ءيشبهوضرتعاالوهوددهالوهوعنميمل،اودصق

ءاضعأءاسؤرلاءالؤهبدوصقملا:ًانيِقَياوُفَرَعَءاَسَؤُّرلاَّـلَعَلَأ
نومضمو.ةنهكلاءاسؤروخويشلانمنيعبسلاسلجم
؟هاوعدلوبقىلإاولامومهراكفأكئلوأّريغله:هنأمهلاؤس
ىلعاوفقولهو.هملعنالببسلةينالعكلذاورهظيملو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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يفهوكرتكلذلوحيسملاوهعوسينأتبثيعطاقناهرب
؟ةيرحونمأ

ىَتَمَفُحيِسَملااَّـمَأَو،َوُهَنْيَأْنِمُمَلْعَناَذَهَّـنِكَلَو«٢٧
.»َوُهَنْيَأْنِمٌدَحَأُفِرْعَيالَءاَج
٤:٢٢ولو٦:٣سقرمو١٣:٥٥ىّتم

نيملكتملانأىلعلديكاردتسالااذهاَذَهَّـنِكَلَو
اونظمهنأو،حيسملاىوعدبميلستلاىلإليملاضعبنولئام
اذهنالعإنممهعنمامًائيشنكلو،اومَّـلسءاسؤرلانأ
.ميلستلا

.هنكسناكموهداليمعضوميأَوُهَنْيَأْنِمُمَلْعَن
هلهأنأو،ةرصانلايفهتدالويفكشالهنأاوركتفاو
ةماعيأركلذناكو.راجنلافسوينباهنأيأ،نوفورعم
هبىداناماذهو.)١٣:٥٥،٥٦ىّتمو٦:٤٢انحوي(سانلا
يبنلاعوسياذه«اوفتهذإميلشروأهلوخدمويبعشلا
هبيلصقوفناونعلايفبتُكامكو»ليلجلاةرصاننميذلا
.تاغلثالثيف

َنْيَأْنِمٌدَحَأُفِرْعَيالَءاَجىَتَمَفُحيِسَملااَّـمَأَو
يخرؤملاوقأبسحةماعلايأرودوهيلاديلاقتنماذهَوُه
مهنإمعن.ًاموتكمًارسنوكيحيسملالصأنأوهو،دوهيلا
دوادلسننمحيسملانوكينأباوأبنتءايبنألانأاوفرع
بعشلاءاسؤرباجأاذكو،دوادةنيدممحلتيبنمو
ملمهنكلو.)٤٢ع(اودقتعااذكو)٢:٥ىّتم(سدوريه
هنأاودقتعامهنأل،مهديلاقتوتاوبنلاكلتنيبًاضقانتاودجي
دعبًالاحهفطختعباوزلاوحاورألانأو،سانلارئاسكدلويال
راصبأنعًانمزًايراوتمىقبيو،سانلارظننعهتدالو
أدبيو،يبنلاايليإهحسميو،ةتغبلكيهلايفرهظيمث،سانلا
ليقامىلعمعزلااذهاونبو.دجملاوةوقلالامعأسرامي
ِهِلَكْيَهَىلِإًةَتْغَبِيتْأَي«هلوقكلذو،٣:١المو٧:١٣اديف
طَتيِذَّـلاُدِّـيَّـسلا

ْ
٥:٢اخيمو٥٣:٨و٩:٦ءايعشإ(»ُهَنوُبُل

مهولاكلذدوجوىلإتاراشإ)٢٤:٢٣،٢٦ىّتميفو
نأةلاحتسابعشللرهظيأرلااذهبسحف..مهدنع
هوبأو،ليلجلاةرصانكةمولعمةيرقنمهللاحيسمنوكي
ةنسنيثالثكانهنكسينأو،نوفورعممهلكهتوخإوهمأو
.ةتغبيتأينألدب

لَعُيَوُهَوُعوُسَيىَداَنَف«٢٨
ِّـ

يفُم يِنَنوُفِرْعَت:ِلَكْيَهلاِ
يِنَلَسْرَأيِذَّـلاِلَب،ِتآَْملِيسْفَنْنِمَو،اَنَأَنْيَأْنِمَنوُفِرْعَتَو
.»ُهَنوُفِرْعَتْمُتْسَلْمُتْنَأيِذَّـلا،ٌّقَحَوُه
٨:٢٦و٥:٣٢انحويو٨:٤٢و٥:٤٣انحوي٨:١٤انحوي
٨:٥٥و١:١٨انحويو٣:٤ةيمورو

لدي»ىدان«هلوقو.هرمأيفاولاقامىلعًءانبىَداَنَف
.هلوقلهابتنالاىلإعيمجلااعدوهتوصعفرهنأىلع

نورسفملافلتخااَنَأَنْيَأْنِمَنوُفِرْعَتَويِنَنوُفِرْعَت
،ًايراكنإًاماهفتسامهضعباهبسحف،ةرابعلاهذهحرشيفًاريثك
مكهتلاتارابعنمضعبلااهبسحو.يننوفرعتمتسل:يأ
هذهام:لاقهنأكاذهىلعف.)١٦:٣١انحوييفامك(
مهضعباهبسحو!ةفرعمىمسُتنأقحتستالاهنإ؟ةفرعملا
اميفهنالطبرهظُيلهرركعوسينأو،مهلوقلريركتدرجم
نوفرعيمهنأيأ،مهتفرعمبميلستاهنأمهضعبىأرو.دعب
اممكلذو،عانتقالااودارأاذإمهعانقإلٍفاكوهامهرمأنم
هتازجعموهتريسنمهودهاشامموهرمأنمهبمهربخأ
.ءامسلانمهنأمهلققحينألٍفاكهلككلذو.هميلعتو

يننوفرعتفيرمأضعبنوملعتمكنإ:ىنعملالعلو
يفًانكاستنكينأمتفرعو،هومتعمسوهومتيأرًاناسنإ
تسيلةفرعملاهذهنكلو،فسوينبابوسحمينأوةرصانلا
.هللانملسرمينأو،ءامسلانمينأنولهجتمتنأف.ةلماك
.حجرملاوهريخألاريسفتلاو.دعباميفهحضوأاماذهو

امبوًالبقهبمهأبنأامباذهاوملعِتآَْملِيسْفَنْنِمَو
ملهنأىلعلدتضرألاىلعهتريسلكنإفانههبمهربخأ
.هسفنلًائيشبلطي

الهتداهشوبآلاهللايأٌّقَحَوُهيِنَلَسْرَأيِذَّـلاِلَب
هنإ«مهضعبلوقلباوجمالكلااذهيفو.اهراكنإنكمي
قَّـقحهئيجمنأهذهمهاوعدلطبيو.)١٢ع(»بعشلالضي
هلدهشًاضيأوهو،قحلاردصموقحلاوهيذلاهللاديعاوم
تازجعملابو،ءامسلانمعومسمتوصبو،نادمعملامفب
.هديىلعاهارجأيتلا

الوهتقيقحنوفرعتاليأُهَنوُفِرْعَتْمُتْسَلْمُتْنَأيِذَّـلا
ىلعهسسؤيذخأيذلاهتوكلمةيناحورالوهدصاقم
مدعل،بآلانملسرُملاحيسملاماقماولهجف.ضرألا
.هلسرأيذلابآلامهتفرعم

مهدحومهنأاوعدانيذللديدشخيبوتةرابعلاهذهيفو
َءاَجىَتَمَف«دوهيلالوقلباوجاهيفو.قحلابهللاةدبع
.)٢٧ع(»َوُهَنْيَأْنِمٌدَحَأُفِرْعَيالُحيِسَملا

.»يِنَلَسْرَأَوُهَو،ُهْنِمِّـينألُهُفِرْعَأاَنَأ«٢٩
١٠:١٥انحويو١١:٢٧ىّتم

.ريبكلامهلهجبةلماكلاهتفرعمانهعوسينراق
يفهلٍواسمهللاةملكينأليأهْنِمِّـينألُهُفِرْعَأاَنَأ

.)١:١انحوي(رهوجلا
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.هبربخألضرألاىلإيِنَلَسْرَأَوُهَو

َّـنأل،ِهْيَلَعًادَيٌدَحَأِقلُيَْملَو،ُهوُكِسْمُيْنَأاوُبَلَطَف«٣٠
.»ُدْعَبْتَءاَجْدَقْنُكَتَْملُهَتَعاَس
٨:٢٧انحويو١٩عو٢٠:١٩و١٩:٤٧ولو١١:١٨سقرم
٨:٢٠انحويو٤٤ع،٨:٢٧انحويو

،هئادعأنمدوهيلاضعبيأُهوُكِسْمُيْنَأاوُبَلَطَف
اودصقف،ءاسؤرلادصقاوفرعمهنألمهسفنأنمكلذاولعفو
وهمهبضغجّيهيذلاو.مهيلإهباوبهذيوهيلعاوضبقينأ
.داحتالالكهبدحتمهنأهاوعدو»هللانوفرعيالمهنإ«هلوق

تقولايأُدْعَبْتَءاَجْدَقْنُكَتَْملُهَتَعاَسَّـنأل
ةوقوههيلعضبقلانممهعنميذلاف.هتوملهللانمّنيعملا
.لاينادنعدوسألاهاوفأتدسيتلاةوقلاسفنيهو،هللا

َحيِسَملاَّـلَعَلَأ:اوُلاَقَو،ِعَْمجلاَنِمَنُوريِثَكِهِبَنَمآَف«٣١
.»؟اَذَهاَهَلِمَعيِتَّـلاِهِذَهْنِمَرَثْكَأٍتاَيآُلَمْعَيَءاَجىَتَم
٨:٣٠و٣:٢انحويو١٢:٢٣ىّتم

انه»عمجلا«ركذوِعْمَجلاَنِمَنوُريِثَكِهِبَنَمآَف
اولامامنإ،ًالماكمهناميإنكيملو.بعشلاهوجونعًازييمت
هنأانحويبحأو.حيسملاهنأعوسيىوعدبميلستلاىلإ
انحوي(رخآلاضعبلاضفرعمهلسانلاضعبلوبقركذي
.)٦:٦٦،٦٨و٣:٣٢،٣٣و٢:١٨،٢٣و١:١١،١٢

ىلإاذهباوراشأَرَثْكَأٍتاَيآُلَمْعَي..َحيِسَملاَّـلَعَلَأ
يفاهلثمهلمعباوعمسوةيدوهيلايفاهودهاشيتلاتازجعملا
هنأ«وهو١٢عيفهولاقاّمعٌمُّدقترارقإلااذهيفو.ليلجلا

هبنوفرتعيمهلعجءاسؤرلانممهفوخنكلو.»حلاص
لكىلعف.هذيمالتمهنأاونلعينأنودماهفتسالاقيرطب
لاؤسلااذهيفاولمأتينأحيسملاىوعدبنوملسيالنيذلا
عطاقناهربحيسملاهلعفامنأهنومضمو.هلحميفوهيذلا
.هيلعدازينأنكميالو،هاوعدةَّـحصب

هبَنْوَجاَنَتَيَعَْمجلاَنوُّيِسيِّـرَفلاَعِمَس«٣٢ ،ِهِوْحَنْنِماَذَِ
.»ُهوُكِسْمُيِلًاماَّـدُخِةَنَهَكلاُءاَسَؤُرَوَنوُّيِسيِّـرَفلاَلَسْرَأَف

دشأذئمويترهظأدوهيلانمةقرفمهَنوُّيِسيِّـرَفلا
نمهتمايقوهتومدعبنويقودصلاناكو.حيسمللضغبلا
رثكأنييسيرفلاةقرفو.حيسملاذيمالتلةمواقمدوهيلادشأ
ةريغرثكأودوهيلارئاسنمةوقوًاناطلسمظعأوًاددع
اممبعشلايفعوسيميلاعتريثأتاوفرعو.ةيدوهيلاةنايدلل

يذلاسيساوجلانممهغلبامموأمهسفنأبهوعمس
سانلامارتحاةدايزنممهتوقصقناوفاخف.مهولسرأ
.حيسملل

ءاضعأمهِةَنَهَكلاُءاَسَؤُرَوَنوُّيِسيِّـرَفلاَلَسْرَأَف
.انهنيتروكذملانيتقرفلانماوناكمهنألنيعبسلاسلجم
اولسرينأاوعاطتساامسلجمةفصيفاوناكمهنأالولو
ءاسؤرهتراشبيفانحويركذةرملوأهذهو.ركسعلا
ةنهكلامسُقيتلانيرشعلاوعبرألاقرفلاءاسؤرمهو،ةنهكلا
.لزُعمثميظعلاربحلاماقمىلوتدقناكنملكو،اهيلإ
.ىسومهضرفامفالخىلعنيريثكمايألاكلتيفاوناكو
ةصرفيفحيسملاىلعاوضبقيلركسعلااولسرأمهنأحجرألاو
ددعلايفهكسمبلطنيبقرفلاو.قفتاامفيكال،ةبسانم

نمًاعوطتناكلوألانأ،ددعلااذهيفهكسمبلطو٣٠
.سلجملانمًاينوناقيناثلاو،دارفأ

َهلَلاَقَف٣٣«٣٣،٣٤
ُ

ًاريِسَيًاناَمَزْمُكَعَماَنَأ:ُعوُسَيْم
طَتَس٣٤.يِنَلَسْرَأيِذَّـلاَىلِإِيضْمَأَّـمُث،ُدْعَب

ْ
الويِنَنوُبُل

.»اوُتْأَتْنَأْمُتْنَأَنوُرِدْقَتالاَنَأُنوُكَأُثْيَحَو،يِنَنوُدَِجت
:١٣و٨:٢١انحويو٥:٦عشوه١٦:١٦و١٣:٣٣انحوي

٣٣

دعبهتوماهتبقاعنأودوهيلاةرماؤمبحيسملافرعَلاَقَف
ةيقابلاةريصقلاةصرفلااومنتغينأنيعماسلاهّبنف،ليلق
.هنماوديفتسيوهميلعتاوعمسيل

ةتسبهبلصلبقاذهلاقًاريِسَيًاناَمَزْمُكَعَماَنَأ
سلجملامادخنمعمجلالكىلإهمالكهَّـجوو.رهشأ
هانعمو.مهصالخيفهتريغومهيلعهبلقةقرببسب،مهريغو
هباوفرعتمليذلاةمحرلاب»مكداقتفاموي«وهاذهنأعيمجلل
هانعمو.باقعلامويهبقعيمويلاكلذنأو.)١٩:٢٤اقول(
تقونألٍذنئيحهيلعاوضبقينأنوعيطتسيالمهنأركسعلل
.ريشبتللريصقتقوهليقبلب،ىتأدقنكيملهتوم

مل.توملابهللاىلإعجرأيأيِنَلَسْرَأيِذَّـلاَىلِإِيضْمَأ
رهظيامكهومهفيملمهنأاوعداوأىنعملااذهدوهيلاكردي
بحاصهاريالىتحمهلزتعيهنأاومهفامنإ.ةيتآلاةيآلانم
.ودعالو

ِيتْأَت«هلوقيفامكانهىنعملانأحجرألايِنَنوُبُلْطَتَس
»ِناَسْنِإلاِنْباِماَّـيَأْنِمًادِحاَوًامْوَياْوَرَتْنَأَنوُهَتْشَتاَهيِفٌماَّـيَأ
يفليقامقفووهو.كلانهريسفتلاعجارف)١٧:٢٢اقول(
هذهيفحيسملامالكنومضمو.)١٣:٣٣و٨:٢١انحوي(
،هبدوعوملاحيسملاءيجمنوعقوتينولظيدوهيلانأةيآلا
ًاذقنموًاينمزًاكلمهنورظتنيو،قوشلاةياغبهنوهتشيو
كلمهنألهوضفرو،وهوهعوسينأاوفرعيملو.ًايسايس
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مهتريغاورهظأو.ةيطخلاناطلسنمسفنلاذقنمويحور
ىّتم(ةبذكلاءاحسملاةلوهسبمهلوبقبحيسملابلطيفدعب

لاقينأحصيدوهيللذئمويحيسملاهلاقامو.)٢٤:٢٣،٢٤
.مهلمويلا

ةبوتلابينومتبلطنإمكنأهانعمسيلويِنَنوُدَِجتالو
مويكلذكهوبلطضعبلانأل،يننودجتالناميإلاو
الوًاينمزًاكلمنوكأليننوبلطتمكّنإلب،هودجوونيسمخلا
نوكيهنألهنودجتالوضرألاىلعحيسملانوبلطت.يننودجت
ةيدوهيلاةمألانأىلإريشي»يننودجتال«هلوقو.ءامسلايف
تكرتاهنأل،زجعلاوبارخلاوسأيلالاحيفةكورتمنوكت
ايركزو٣:٤اخيمو١:٢٣،٢٤لاثمأ(اهيلإلسرملاهللانبا
.)٢٥:١٣ىّتمو٧:١٣

يِذَّـلاِناَسْنِإلاُنْبا«هلوقكهللاعميأاَنَأُنوُكَأُثْيَح
يفَوُه نوكيكلذلفهللاحيسملانإف)٣:١٣انحوي(»ِءاَمَّـسلاِ
.بآلاهللاعمًامئاد

.هيفمتنأامىلعمتنأواوُتْأَتْنَأْمُتْنَأَنوُرِدْقَتال
،هترضحيففوقولاوهللامامأروضحللًالهأمتسلمكنأل
.ةيحورلاءامسلاحارفأيفكارتشاللنيدعتسممتسلو

ٌعِمْزُماَذَهَنْيَأَىلِإ:ْمُهَنْيَباَميِفُدوُهَيلاَلاَقَف٣٥«٣٥،٣٦
َىلِإَبَهْذَيْنَأٌعِمْزُمُهَّـلَعَلَأ؟ُنْحَنُهَدِجَنالىَّـتَحَبَهْذَيْنَأ
لَعُيَوَنيِّـيِناَنوُيلاِتاَتَش

ِّـ
يِذَّـلاُلْوَقلااَذَهاَم٣٦.؟َنيِّـيِناَنوُيلاَم

طَتَس:َلاَق
ْ

َنوُرِدْقَتالاَنَأُنوُكَأُثْيَحَو،يِنَنوُدَِجتالويِنَنوُبُل
»؟اوُتْأَتْنَأْمُتْنَأ
١:١سرطب١و١:١بوقعيو١١:١٢ءايعشإ

مدعاوعَّـداو،ًءازهتساوًامكهتكلذباوقطنمهنأحجرألا
)٣٣ع(»ينلسرأيذلاىلإيضمأ«هلوقىنعمنأمهمهف
ولف.١٦،١٨،٢٨،٢٩عيفكلذرسفهنأعم،هللاىلإبهذأ
اميفمهرمذتباوفتكيملوهولأسلهانعماوكردينأًاقحاوبلط
.مهنيب

يأَنيِّـيِناَنوُيلاِتاَتَشَىلِإَبَهْذَيْنَأٌعِمْزُمُهَّـلَعَلَأ
له:ىنعملاو)١:١سرطب١(نيينانويلانيبنيتتشملادوهيلا
؟نوبرغتملاكئلوأبهذثيحضرألايصاقأىلإبهذي
.توملاالرفسلااذهدصقحيسملانأاونظ

ردقيالاولاقمهنأك.ةينثولاممألايأَنيِّـيِناَنوُيلاَمِّـلَعُيَو
؟كلذبممألاعنقيلبهذيلهف،حيسملاهنأبدوهيلاعنقينأ
.كلذبهايإمهماهتانمرثكأًاهوركمعوسيلعجيءيشالو
امنأىلع.ضارتفالااذهنمنيدكأتماونوكيملمهنأولو
افايقةوبنك،دصقريغىلعمهنمةوبنناكًامكهتهولاق
.هتمايقوهتومدعبّمتكلذنإف)١١:٥١انحوي(

نعنوثحبيمهنأكحيسملالوقاوداعأيِنَنوُبُلْطَتَس
مالكهنأاوتبثأفىنعملاكلذاودجيملو،هيفيفخًىنعم
.غراف

يفَو«٣٧ ُعوُسَيَفَقَوِديِعلاَنِمِميِظَعلاِريِخَألاِمْوَيلاِ
.»ْبَْرشَيَوَّـَيلِإلِبْقُيلَفٌدَحَأَشِطَعْنِإ:ىَداَنَو
:٢٢ايؤرو٦:٣٥انحويو٥٥:١ءايعشإ،٢٣:٣٦نييوال
١٧

يف ديعلامايأنمنماثلايأِميِظَعلاِريِخَألاِمْوَيلاِ
.)٨:١٨ايمحنو٢٩:٣٥ددعو٢٣:٣٦،٣٩نييوال(
الفاكتعامويهنألو،هيفنيلفتحملاةرثكل»ًاميظع«يمُسو
ديعلامايأنمحابصلكبهذينهاكلاناك.هيفنولمعي
ءانإيفكانهنمءامبيتأيو،ماولسنيعىلإرفاوعمجعم
،رخآءانإنمرمخعمحبذملاىلعهبكسيبهذنم
ةنهكلاو،حيبستلايناغأبمنرتيوحرفلافاتهفتهيبعشلاو
يفسيلو.برطلاتالآىلعنوفزعينورخآونوقِّـوبي
جارخإلًاراكذتدوهيلاهلعفامنإكلذبرمأنمةعيرشلا
يبنلالوقلًاقفوو،ةيربلايفةرخصلانمءاملاىسوم
)١٢:٣ءايعشإ(»ِصالخلاِعيِباَنَيْنِمٍحَرَفِبًاهاَيِمَنوُقَتْسَتَف«
.)٥٥:١ءايعشإ(»ِهاَيِملاَىلِإاوُّمُلَهًاعيَِمجُشاَطِعلااَُّهيَأ«هلوقو
ةيحورلاهتاكربسدقلاحورلابكسىلإةراشإًاضيأهولعفو
.بعشلاىلع

عفرو،سانلاهاريلبصتنايأىَداَنَوُعوُسَيَفَقَو
.كانهنيعمتجملافولألاهعمسيلهتوص

يتلاةرخصلاةلزنمبهسفنعوسيربتعاٌدَحَأَشِطَعْنِإ
لكهيلإلبقُيلةيربلايفليئارسإينبشاطعاهنمبرش
.ةرخصلاىلإكئلوألبقأامكاووتريوسوفنلاشاطع
اميفةبغرلاةدشوةرفغملاسفنلاءاهتشا»شطعلا«ىنعمو
هتمعنلاونلحيسملاهَّـنسيذلاديحولاطرشلاوهو.هبموقي
حيسملاةادانمو)٢٢:١٧ايؤرو٥:٦ىّتمو٥٥:١ءايعشإ(
.رشبلالكلةماعهتوعديأ

يفاوناكنيذلافولألاهتوعدْبَْرشَيَوَّـَيلِإلِبْقُيلَف
هتوعدو)١٤و٤:١٢انحوي(ةيرماسلاةأرملاهتوعدكلكيهلا
امىلعهمالكىنبهنأحجرألاو.)٢٢:٧ايؤر(ملاعلالكل
.ةروكذملاةرخصللًاراكذتءاملابكسنملكيهلايفىرج
،ْمِهِتَعِباَتٍةَّـيِحوُرٍةَرْخَصْنِمَنوُبَْرشَياوُناَكْمَُّـهنَأل«لوسرلالاق
ىلإراشأو.)١٠:٤سوثنروك١(»َحيِسَملاِتَناَكُةَرْخَّـصلاَو
لكبمايقلاىلعرداقهنأو،ةايحلاعوبنيوههنأًانيبمهسفن
ةيقابذئمويلاحلاتناكامكو.ةدلاخلاسفنلاتاجاح
سيئرىلإلبقُيلفيحورلاهشطعبدحأرعشنإف.مويلا
حيرصتانههلوقيفو.يرشبطيسوىلإال،يحلاةسينكلا
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الونهاكالويبناذهلثمطقلُقيملو.رظتنملاحيسملاهنأب
وههنأملعيملولهلوقينأهسفنعوسيعطتسيملو.لوسر
،نيفلتخمنيرمأاسيل»برشلاو«عوسيىلإ»لابقإلاو«.هللا
هتمعنلوبقوهبناميإلاامهيلكىنعمو.دحاوءيشامهلب
.ًاناجم

َجتُباَتِكلاَلاَقاَمَكِيبَنَمآْنَم«٣٨
ْ
طَبْنِميِر

ْ
ُراَْهنَأِهِن

.»ٍّيَحٍءاَم
ايركزو١٢-٤٧:١لايقزحو١٢:٣ءايعشإو١٨:٤لاثمأ

١٤:٨

َّـيلإلِبقُيلف«هلوقلحيسملاريسفتاذهِيبَنَمآْنَم
ّيلعلكتاوحيسملاينأبَّـرقأنم:ىنعملاو.»برشيو
.صالخلل

:١٤رومزم:لثم(ةريثكلاديعاوميفُباَتِكلاَلاَقاَمَك
٢ي١-٤٧:١لايقزحو٥٥:١و٤٤:٣،٤و٥٨:١١ءايعشإو٨
.)١٤:٨و١٣:١ايركزو٣:١،٨،٢٣و٢:٢٣ليئويو

َجت
ْ

امىلعةدايزاذهٍّيَحٍءاَمُراَْهنَأِهِنْطَبْنِميِر
ناميإلاةجيتننأبحيرصتةيآلايفف،ةقباسلاةيآلايفليق
ةجيتننأبحيرصتهذهيفو.ًايحورسفنلاءاوتراحيسملاب
نطبب«دارأو.هريغلةكربهبحاصريصينأناميإلاكلذ
تاكربلارودصهَّـبشف.يحورلاهعبطيأهلخاد»ناسنإلا
راشأو.ةرخصلافوجنمءاملانايرجكنمؤملاحورنم
مهتسادقةطساوبملاعللنييحيسملاتاكربةرفوىلإ»راهنألاب«
مهديسبنودتقيكلذبو،مهئاخسومهميلعتومهتريسو
ًاناجم«:رمأيذلاو،يلصألامعنلاعوبنيوهيذلاعوسي
سفنىلعناميإلاةدئافترصتقااذإف.»اوطعأًاناجممتذخأ

انحوييفهلوقكانهحيسملالوقو.هتحصيفانككشهبحاص
عوبنينمىرجاميحلاءاملاو.كانهحرشلاعجارف٤:١٤
يتلاةيحورلاسفنلاةايحىلإةراشإوهو،عاطقناالبٍفاص
.ةماعسانلاعفنلمويلكلامعألاومالكلابرهظت

َنيِعِمْزُمِهِبَنوُنِمْؤُملاَناَكيِذَّـلاِحوُّرلاِنَعاَذَهَلاَق«٣٩
َّـنأل،ُدْعَبَيِطْعُأْدَقْنُكَيَْملَسُدُقلاَحوُّرلاَّـنأل،ُهوُلَبْقَيْنَأ
.»ُدْعَبَدِّـُجمْدَقْنُكَيَْملَعوُسَي
،٢:١٧لامعأو١٦:٧انحويو٢:٢٨ليئويو٤٤:٣ءايعشإ

١٦:٧و١٢:١٦انحويو٨:٢ةيمورو٢٣،٣٨

حيسملالوقلريشبلاريسفتاذهِحوُّرلاِنَعاَذَهَلاَق
سدقلاحورلاةمعنىلإزمريحلاءاملانأيأ.»خلايرجت«
لعفةطساوبناسنإلانأل،ةصاخلاحيسملاةبهيهيتلا

هَّـبشتيو،هبلقددجتيو،حيسملابنمؤينأردقيسدقلاحورلا
.ةكربةطساونوكيو،حيسملاب

امكُدْعَبَيِطْعُأْدَقْنُكَيَْملَسُدُقلاَحوُّرلاَّـنأل
ناكمعن.نيسمخلامويهتمايقوحيسملاتومدعبيطعُأ
يفميدقلادهعلاةنمزأيفماودلاىلعًارضاحسدقلاحورلا
ءايقتألاءابآلامّلعيسدقلاحورلاناكو،ةيليئارسإلاةسينكلا
يتآلاحيسملاباونمؤينأءايبنألاونيحلاصلانممهريغو
»ِسُدُقلاِحوُّرلاَنِمَنيِقوُسَمَنوُسيِّـدِقلاِهللاُساَنُأَمَّـلَكَت«
مهنيبحورلاروضحباورعشيملمهنكل)١:٢١سرطب٢(
٢لامعأ(اهوسسأيتلاةسينكلاولسرلارعشامكهريثأتو
ةسينكلاوةيوسوملاةسينكلانيبقرفلاو.)١٠:٤٤،٤٥و
عفنروصقمموتخمرئبكتناكىلوألانأكلذيفةيحيسملا
.هلكملاعلاعفنلةيراجراهنأكتناكةيناثلانأو،هيلعهئام

ىلإدعصيمليأُدْعَبَدِّـُجمْدَقْنُكَيَْملَعوُسَيَّـنأل
نيبءادفلادهعنمناك.بآلانيمينعسلجيوءامسلا
حورلابهينأناطلسهتومبنبالالانينأنبالاوبآلا
انحوي(هدوعصدعبنوكيكلذذيفنتنأو،هتصاخلسدقلا

.)١١-٤:٨سسفأو١٤:١٥،١٦،٢٦و١٢-٥:٨و١٦:٧

اَذَه:اوُلاَقَمالكلااَذَهاوُعِمَساَّـَملِعَْمجلاَنِمَنُوريِثَكَف«٤٠
.»ُّيِبَّـنلاَوُهِةَقيَِقحلاِب
٦:١٤و١:٢١انحويو١٨:١٥،١٨ةينثت

.كلذىلعنوريثكلاعمجأ
يفركُذو١٨:١٥ةينثتيفىسومهبأبنأيذلاُّيِبَّـنلاَوُه
.كانهحرشلاعجارف٦:١٤و١:٢١انحوي

:اوُلاَقَنوُرَخآَو.حيِسَملاَوُهاَذَه:اوُلاَقَنوُرَخآ٤١«٤١،٤٢
َل
َ

ْنِمُهَّـنِإُباَتِكلاِلُقَيَْملَأ٤٢.؟ِيتْأَيِليَِلجلاَنِمَحيِسَملاَّـلَع
لاِةَيْرَقلاٍْمَحلِتْيَبْنِمَو،َدُواَدِلْسَن

ِيتْأَياَهيِفُدُواَدَناَكيِتَّـ
»؟ُحيِسَملا
١٣٢:١١رومزم،٥٢عو١:٤٦انحويو٦:٦٩و٤:٤٢انحوي
ليئومص١و٢:٤ولو٢:٥ىّتمو٥:٢اخيمو٢٣:٥رإو
١٦:١،٤

،ىمسأولوألانمحضوأرارقإلااذهُحيِسَملاَوُهاَذَه
عمُجيملو،كلمويبنونهاكحيسملانأنودقتعياوناكمهنأل
.هلقباسوأهسفنحيسملاوهيبنلانأىلعدوهيلا

نأتاوبنلانماوفرعِيتْأَيِليِلَجلاَنِمَحيِسَملاَّـلَعَلَأ
اذهمهعنمف،ةرصانلانمعوسياونظو،محلتيبنمحيسملا
نوكينأنكميالعوسينإاولاقمهنأكف.ًاحيسمهلوبقنم
نمجرخاذهومحلتيبنمجرخيحيسملانألحيسملاوه

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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يفدلُوعوسينأوهوعقاولااوفرعيملمهنأحضاوو.ةرصانلا
يهيتلاةرصانلا»ليلجلانم«مهلوقباودصقو.محلتيب
باتكلالقيملأ«مهلوقباوراشأو.ةقطنملاكلتىرقىدحإ
ايمرإو١١:١ءايعشإو٨٩:٣٦رومزميفبتُكامىلإ»خلا

ىّتميفاذهقيقحتىّتمحضوأدقو.٥:١،٢اخيمو٢٣:٥
٦-٢:٤.

.)٤-١٦:١ليئومص١(اَهيِفُدُواَدَناَك

يفٌقاَقِشْناَثَدَحَف«٤٣ .»ِهِبَبَسِلِعَْمجلاِ
١٠:١٩و٩:١٦انحويو١٢ع

ِّـينَأَنوُّنُظَتَأ«هلوقبهرمأنمحيسملاهبأبنأامقفواذه

ِلَب!ْمُكَلُلوُقَأالك؟ِضْرَألاَىلَعًامالسَيِطْعُألُتْئِج
»؟حيسملايفنونظتاذام«لاؤسو.)١٢:٥١اقول(»ًاماَسِقْنا
.فئاوطسانلامسقي

ِقلُيَْملْنِكَلَو،ُهوُكِسْمُيْنَأَنوُديِرُيْمُهْنِمٌمْوَقَناَكَو«٤٤
.»َيِداَيَألاِهْيَلَعٌدَحَأ
٣٠ع

نييسيرفلاعابتأنم،ميلشروألهأنممهْمُهْنِمٌمْوَق
اودارأو،هيلعضبقلايفءاسؤرلاةبغراوفرع،مهراصنأو
.هايإمهميلستوهكسمبمهعربتبمهلمهتريغراهظإ

يفروكذملاببسللَيِداَيَألاِهْيَلَعٌدَحَأِقلُيَْملْنِكَلَو
نماوفاخمهلعلو.مهدصقمنعهللاةوقمهتعنمو.٣٠ع
ليلجلانمهراصنأةوقاوققحتيملمهنألعمجلاضعبةروث
.)٢٢:٢اقول(ذئدعبرمألاناكامك

َلاَقَف.َنيِّـيِسيِّـرَفلاَوِةَنَهَكلاِءاَسَؤُرَىلِإُماَّـُدخلاَءاَجَف«٤٥
َهلِءالُؤَه

ُ
ِمل:ْم

َ
»؟ِهِباوُتْأَتَْملاَذا

ريغمهو٣٢عيفنوروكذملامهُماَّـدُخلاَءاَجَف
ةثالثوأنيمويرورمدعباوءاجمهلعلو.٤٤عيفنيروكذملا
.عوسياوكسمينأباورمأذنممايأ

سلجملاىلإيأَنيِّـيِسيِّـرَفلاَوِةَنَهَكلاِءاَسَؤُرَىلِإ
بسحعوسيبمهمادخنايتإنيرظتنماوعمتجاف،نيعبسلا
.مهرمأ

ِمل
َ
يفمهتبغرةدشىلعاذهمهلاؤسلديِهِباوُتْأَتَْملاَذا

ديدشلامهظيغوكلذعوقومهراظتناوحيسملاىلعضبقلا
.مهبرأممهغولبمدعىلع

اَذَهَلْثِماَذَكَهٌناَسْنِإُّطَقْمَّـلَكَتَيَْمل:ُماَّـُدخلاَباَجَأ«٤٦
.»ِناَسْنِإلا
٧:٢٩ىّتم

نممهفوخباورذتعيملو،هايإمهكسمةلعلًانايبكلذاولاق
ةوقبةداهشبجعأهذهو.ةصرفلاحونسمدعوأبعشلا
مالكريثأتبمادخلارعش.بعشلايملعملاهولاقحيسملامالك
هودهاشنملكنعزاتميهنأاوققحتو،هراقوومهيفحيسملا
كشالو.هيعماسيفهريثأتوهميلعتوهصخشيفسانلانم
ملكتيملهنإف،ًاقحتناكعوسيلءادعألاءالؤهةداهشنأ
بجيف.وهملكتامكريذنالوظعاوالولوسرالويبن
،انبولقيفهئبخنو،همالكنمانيلإلصواممرتحننأانيلع
.انريغلهغلبنو،هبلمعنو

»؟ْمُتلَلَضْدَقًاضْيَأْمُتْنَأْمُكَّـلَعَلَأ:َنوُّيِسيِّـرَفلاُمَُهباَجَأَف«٤٧

نيذلاةصاخ،سلجملامادخيأًاضْيَأْمُتْنَأْمُكَّـلَعَلَأ
.مهسفنأسلجملاءاضعأهبمتهيامبنومتهيمهنأعقوتُي
خيبوتمالكوهو،مهتبيخومهتريحومهظيغىلعلدياذهو
.ءازهتساو

ملو،لضُمحيسملانأبصحفالباومكحْمُتلَلَض
اوريملو،هلامعأوأهميلعتةبارغنماوأرامعمادخلااولأسي
اذهلثماولاقو.مهلالضىوسمادخلاهلاقاملًاببس
كلذ«مهلوقبحيسملاىلإاوراشأذإ،كلذدعبسطاليبل
مهلماهتا»متللض«مادخللمهلوقبو.)٢٧:٣٦ىّتم(»لضملا
ةماعلارئاساوكراشو،حيسملاىوعدبميلستلاىلإاولاممهنأ
.كلذيف

»؟ِهِبَنَمآَنيِّـيِسيِّـرَفلاَنِمْوَأِءاَسَؤُّرلاَنِمًادَحَأَّـلَعَلَأ«٤٨
:٢و١:٢٠،٢٦سوثنروك١و٦:٧لامعأو١٢:٤٢انحوي
٨

ءاضعألمشياذهَنيِّـيِسيِّـرَفلاَنِمْوَأِءاَسَؤُّرلاَنِم
،سومانلاظفحوىوقتلابةروهشملاقرفلاو،نيعبسلاسلجم
مهنأىلعانهمهمالكلديو.ةسايسلاونيدلاءاسؤرمهف
ال،ةينيدلارومألايفمظعألامكاحلاءاسؤرلارماوأاوربتعا

اوناكلًاقحعوسيىوعدتناكولهنأاوعداو.ريمضلاتوص
يفمهطلغومهءايربكنأاولهجو،مهريغلبقكلذاوفرع
مكحلانعمهبولقىمعأمهدسحورظتنملاحيسملاتافص
حيسملاىلإىتأسلجملاءاسؤردحأنأاوسانتو.باوصلاب

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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ناكمهنمرخآنأو)٢:٢انحوي(هللانمهنأبرقأوًاليل
.)١٩:٣٨انحوي(ةيفخحيسمللًاذيملت

َوُهَسوُماَّـنلاُمَهْفَياليِذَّـلاَبْعَّـشلااَذَهَّـنِكَلَو«٤٩
.»ٌنوُعلَم

يفمهومتكراشومهنيبمتنكمتنأنيذلاَبْعَّـشلااَذَه
.حيسملاوهعوسينأمهداقتعاومهئارآ

نيذلانحنهمهفنامكَسوُماَّـنلاُمَهْفَياليِذَّـلا
مدعلبعشلانأاومكح.نيينابرلاسرادميفهانسرد
وأعوسيىوعدةحصزيمينأردقيملسومانلاهسرد
حيتافمبابرأوسومانلاورسفممهدحومهنأو،اهنالطب
نيهاربسومانلايفنأمهاوعدىلإكلذباوحَّـملو.ةفرعملا
مهلثمبعشلااهفرعول،عوسيىوعدنالطبىلعةعطاق
لكىنعمبانه»سومانلاو«.حيسملاهنأهاوعداوضفرل
يفحيسملابصتخياماورسفمهو.ميدقلادهعلارافسأ
سومانلانماومهفمهنإف،عوسيهبرهظامفالخبسومانلا
هانغيفدوادقوفيًاينمزًاكلموًاديجمًارصاننوكيحيسملانأ
.هناطلسو

ءاسؤرلاءازهتساىلعلدتةفصهذهٌنوُعلَمَوُه
فصولااذهبعشلاىلعاوقلطأو.هبمهتناهتساوبعشلاب
نعلبمهظيغاوفشف،اهلةميقالحيسملايفمهءارآنأاونيبيل
مادخلانألو،عوسياوكسمينأمهتعاطتسامدعلبعشلا
.هيلإاولامبعشلاو

ءاسؤرةقيرطبهنومواقيحيسملانيدءادعألازالو
هلبقيالنيدهنأهفصوبو،نيهاربلابالءازهتسالاوهو،دوهيلا
نعنوزجعينيحنولازيالو،ءالهجلاوأءاطسبلاىوس
.قحلاعابتأمهنيذلامهموصخنونعليتانيبلابراصتنالا
اهرهظيوءامهفلاوءامكحلانعهقئاقحيفخيهللالزيملو
.لافطألل

َهلَلاَق«٥٠
ُ

َوُهَو،ًالْيَلِهْيَلِإَءاَجيِذَّـلا،ُسوُميِدوُقيِنْم
»ْمُهْنِمٌدِحاَو
٣:٢انحوي

امبفصوو١٩:٣٩و٣:١انحويًالْيَلِهْيَلِإَءاَجيِذَّـلا
يفعوسيىلإتأيملهنأىلعليلداذهو،تارمثالثركُذ
.ًءايحوأًافوخلبًاقافتاليللا

،نيعبسلاسلجمءاضعأنميأْمُهْنِمٌدِحاَوَوُهَو
طوللثمنييسيرفلانيبحلاصلاناسنإلااذهدوجوناكو

،لبابيفلاينادو،بآخأتيبيفايدبوعو،مودسيف
.رصيقتيبيفنيسيدقلاو

ْفِرْعَيَوًالَّـوَأُهْنِمْعَمْسَيَْملًاناَسْنِإُنيِدَياَنَسوُماَنَّـلَعَلَأ«٥١
»؟َلَعَفاَذاَم
١٩:١٥وخلا١٧:٨و١:١٧ةينثت

امنإ،اهتحصبرقيملوحيسملاىوعدسوميدوقينركنيمل
رئاسىلعىرُجتيتلالدعلانيناوقبهتلماعمبلط
عوسيىلعمهئاضقبسومانلااوفلاخمهنأمههبنو.ىواعدلا
هيلإراشأامو.سومانلابسحدوهشالوةمكاحمالبتوملاب
١:١٧ةينثتو١٦و١٩:١٥نييوالو٢و٢٣:١جورخيفنّودم
مهعفنتالسومانلاةفرعممهاوعدنإو١٩:١٥،١٨و١٧:٨و
ءاضعألسوميدوقينلاؤسنمضتيو.اهوفلاخاذإًائيش
تبثينأىلإًائيربعوسياوربتعينأمهيلعبجيهنأسلجملا
هنأل،ةعاجشكلذبرهظأف.لداعلاءاضقلامامأاذهسكع
بوجوىلعنيعمجملاسلجملاءاضعأءارآفلاخيامبملكت
نيبعوسينعيماحينمدوجوبجعلانمو.عوسيلتق
غولبنععناومةثالثاودجودقو.ءاسؤرلاكئلوأ
دحاوثلاثلاو،مهمادخيناثلاو،بعشلالوألا:مهدصاقم
.مهنم

!ْرُظْناَوْشِّـتَف؟ِليَِلجلاَنِمًاضْيَأَتْنَأَكَّـلَعَلَأ:اوُباَجَأ«٥٢
.»ِليَِلجلاَنِمٌّيِبَنْمُقَيَْملُهَّـنِإ
١:٤٦انحويو٤:١٥ىّتمو٩:١،٢ءايعشإ

هيلإاوأجلمهنكلو،سوميدوقينهلاقاملًاباوجاذهسيل
اوذخأف،هولعفامممهسفنأاورربينأاوعيطتسيملمهنأل
.ءزهلاوظيغلانعجتانمالكبسوميدوقيننوبتاعي
.هعابتأنمهنأعوسيلفاصنإلاهبلطنماوجتنتساو

مهنألًامكهتاذهاولاقِليِلَجلاَنِمًاضْيَأَتْنَأَكَّـلَعَلَأ
نمتنأ«اولاقمهنأكف،كلذكسيلهنأًاديجنوملعياوناك
نمالإعوسيىوعدبملسيدحأالو،يليلجلاكلذذيمالت
نيبقرفيالىتحىوهلاهامعأدقوهنطولهأنمناك
.»لطابلاوقحلا

يفلالدتسالاكانهمهلالدتساِليِلَجلاَنِمٌّيِبَنْمُقَيَْمل
اودصقو.عوسيىوعدلاطبإكلذباودصقو.٤١ع
نأنظنالف،حيسملاهنأيعَّـدينأقحتسينمانه»يبنلاب«
كلتنمناكيبنلانانوينأنولهجينيملعملاءالؤهلثم
نظو.ًاضيأموحانوعشوهنييبنلااهنملعلو.دالبلا
.ةقيقحللاونطفيملمهظيغلمهنأضعبلا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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.»ِهِتْيَبَىلِإٍدِحاَوُّلُكىَضَمَف«٥٣

ًائيشاولعفيمل،نيظاتغمنيبئاخسلجملاءاضعأفرصنا
مهزجعةلعو.حيسملايفمهدصاقمقيقحتنعاوزجعذإ
ةضراعمو،مهتعاطنعمادخلاعانتماو،بعشلانممهفوخ
المهنأهللادصقكلذبمتو.سلجملايفسوميدوقين
.هتعاستأتملامحيسملاىلعنوضبقي

نماثلاحاحصألا

ةمكاحمللعوسيىلإةينازبدوهيلانايتإ
)١١-١ع(

.»ِنوُتْيَّـزلاِلَبَجَىلِإىَضَمَفُعوُسَياَّـمَأ«١

،عباسلاحاحصألاىلإددعلااذهفاضينأبجيناك
فارصنادعبهنأامهدافمو.هنم٥٣ددعنمًاءزجنوكيو
عوسيءادعأنممهتويبىلإبعشلاوسلجملاءاضعأ
لب،تيبهلسيلذإ،هتيبىلإحيسملاضميملهباحصأو
ّتمحرشعجار(ميلشروأيقرشنوتيزلالبجىلإبهذ
.كانهءالخلايفليللاىضقهنأكلذنممزليالو.)٢١:١
ًابيرغاذهناكاملةالصلايفءالخلايفهتليلىضقهنأولو
حفسلاىلعاينعتيبىلإبهذهنألمتحيو.)٦:١٢ول(
داتعادقف،اثرموميرمهيتخأورزاعلتيبثيحيقرشلا
ىضقهنألمتحيو.)٢١:٣٧ولو١١:١انحوي(هيلإدّدرتلا
ثيحلبجلابرغيناميسثجناتسبيفهلكوأليللاضعب
.)١٨:٢انحوي(ًاضيأدّدرتلاداتعا

يفِلَكْيَهلاَىلِإًاضْيَأََرضَحَّـمُث«٢ ُعيَِمجِهْيَلِإَءاَجَوِ،حْبُّصلاِ
لَعُيَسَلَجَفِبْعَّـشلا

ِّـ
.»ْمُهُم

دغكلذناكهنأحجرألاِلَكْيَهلاَىلِإًاضْيَأََرضَحَّـمُث
.ديعلانمريخألامويلا

يف ،بعشلاملعيلًاركابلكيهلاحيسملاىتأ:ِحْبُّصلاِ
.اهنمةدافتسالاوهلاوقأعامسيفةبغركلذكبعشلاىتأو

مهريغوةنيدملالهأنمريثكددعيأِبْعَّـشلاُعيَِمج
.ديعللاهيلإاوتأنمم

ميلعتلاتقودوهيلايملعمةداعكْمُهُمِّـلَعُيَسَلَجَف
٥:٣و٤:٢٠ولو٩:٣٥سقرمو٢٦:٥٥و٥:١،٢ىّتم(
،عوسيميلعتعوضومانهركذُيملو،)١٦:١٣لامعأو
باتكلاميلعتوهتوكلمةقيقحنعثدحتهنأحجرألاو
.هبدوعوملاحيسملانأشيفسدقملا

يفْتَكِسْمُأًةَأَرْماَنوُّيِسيِّـرَفلاَوُةَبَتَكلاِهْيَلِإَمَّـدَقَو«٣ .ًانِزِ
يفاَهوُماَقَأاَّـَملَو .»ِطَسَولاِ

هذهىوسهليجنإيفريشبلااذهمهركذيملُةَبَتَكلا
ءاملعاوبسُحو،اهيرسفموةيهلإلارافسألاةظفحاوناكو.ةرملا
لكعوسياوضغبأو.ةطلسلاوماقملاومسيفاوناكو،ةمألا
لكىلإانحويريشيو.هيلعنييسيرفلاعماوقفتافضغبلا
.»دوهيلاب«هئادعأ

يفْتَكِسْمُأًةَأَرْما هوعقويلعوسيلةأرملاهذهاومدقًانِزِ
لثميفمكحينأبّرسُيعوسياونظو،هيلعهبنوكتشياميف
يضقينأًاقحهلنأو،حيسملاهنأهاوعدتبثيلرمألااذه
هتحيصنمهبلطبهقلمتنوعيطتسيمهنأاومهوتو.نيديو
.هنوداطصيوهنوعدخيف

يفاَهوُماَقَأ ،مّلعيعوسيناكثيحىلإاهباوتأِطَسَولاِ
.مهعابتأومههباوطاحأمث

لَعُماَي:ُهَلاوُلاَق«٤
ِّـ

يفِينْزَتَيِهَوْتَكِسْمُأُةَأْرَملاِهِذَه،ُم ِ
.»لْعِفلاِتاَذ

هبقليملو،دوهيلادنعةميظعلاباقلألانماذهُمِّـلَعُماَي
داصُيومهبسنأيلًاعادخوًاثبخلبًاماركإهبءاملعلاكئلوأ
.ةلوهسب

يفىَسوُمَو«٥ .ُمَجْرُتِهِذَهَلْثِمَّـنَأاَناَصْوَأِسوُماَّـنلاِ
»؟َتْنَأُلوُقَتاَذاَمَف
٢٢:٢٢ةينثتو٢٠:١٠نييوال

يفىَسوُم ُمَجْرُتِهِذَهَلْثِمَّـنَأاَناَصْوَأِسوُماَّـنلاِ
٢٠:١٠نييوال(لتقلابةينازلاوينازلاىلعةعيرشلاتمكح
رصعيفدوهيلامكحو.لتقلاعونِّـنيعتملو)٢٢:٢٢ةينثتو
مجرلابيبنلالايقزحمايأيفو،مجرلابنوكينأحيسملا
تناكاذإنكلو)١٦:٣٨،٤٠لايقزح(ًاعمفيسلابعطقلاو
.)٢١:٩نييوال(تقرحُأنهاكتنبةينازلا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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هولأسفةعبارلاةيصولاىغلأهنأاوعداَتْنَأُلوُقَتاَذاَمَف
.ةعباسلاىضتقمبهمكح

َهلَنوُكَيْيَكِل،ُهوُبِّـرَجُيِلاَذَهاوُلاَق«٦
ُ

ِهِبَنوُكَتْشَياَمْم
ِهِعِبْصِإِبُبُتْكَيَناَكَوُلَفْسَأَىلِإىَنَحْناَفُعوُسَياَّـمَأَو.ِهْيَلَع
.»ِضْرَألاَىلَع

َهلَنوُكَيْيَكِل،ُهوُبِّـرَجُيِل
ُ

ِهْيَلَعِهِبَنوُكَتْشَياَمْم
،٢٢:١٧ىّتم(رصيقلةيزجلاءاطعإرمأيفذئدعباولعفامك
امهمةيدوهيلاةعيرشلاةفلاخميفهنوعقويمهنأاونظو.)١٨
ىسومةعيرشىضتقمبةينازلالتقبمكحنإف،همكحناك
فُّرصتفَّـرصتومهقوقحسلتخاهنأبنامورلاىلإهوكش
دوهيلانمٍدحألنكيملتوملابمكحلاناطلسنأل،كلم
بسحةينازلاباقعلتقلانكيملو.)١٨:٣١انحوي(ذئتقو

نإو.مهتعيرشفلاخاهلتقبمكحولف.نامورلاةعيرش
ىسومةعيرشفلاخهنأببعشلاىلإهوكشاهقالطإبمكح
.ةلطابحيسملاهنأبهاوعدنوكتف،ةيقالخألاةعيرشلاو

َىلَعِهِعِبْصِإِبُبُتْكَيَناَكَوُلَفْسَأَىلِإىَنَحْناَف
ىتأنمو.لكيهلاطالبيشغييذلارابغلاىلعِضْرَألا
نمرمأبهلابلاغشنالًاقافتاامكلذىتأعوسيهاتأاملثم
مدعونيلئاسلابثارتكالامدعنايبلًادصقامأو،رومألا
نأدرُيملهنأنايبهلعفامبانهحيسملادصقو.ةباجإلاهتدارإ
وأ،اهتءارببوأةأرملاكلتبنذبمكحيليضاقلاماقمموقي
يفهلوقكنوكيانههلمعف.ةبنذمتناكنإاهباقععون
ْوَأًايِضاَقاَمُكْيَلَعيِنَماَقَأْنَم،ُناَسْنِإاَي«رخآعضوم
،مهركمملعهنأىلإًاضيأراشأو.)١٢:١٤ول(»؟ًامِّـسَقُم
الومهدوجومرتحيالهنأو،ةدئافلاةيغبهولأسيملمهنأو
.مهلاؤس

َهلَلاَقَوَبَصَتْنا،ُهَنوُلَأْسَياوُّرَمَتْسااَّـَملَو«٧
ُ

َناَكْنَم:ْم
»!ٍرَجَحِبًالَّـوَأاَهِمْرَيلَفٍةَّـيِطَخالِبْمُكْنِم
٢:١ةيمورو١٧:٧ةينثت

نأنويسيرفلاوةبتكلادرُيملُهَنوُلَأْسَياوُّرَمَتْسااَّـَملَو
موقينأهضفرىلعًاليلدهلمعوحيسملاتوكساوبسحي
.مهحاحلإبباوجلاىلعهوربجينأاودصقلب،يضاقلاماقم

اموانزلاةيطخلابدصقهنأىلعةنيرقلالدتٍةَّـيِطَخالِب
.)٧:٣٧اقول(ةّفعلاتاداضمنمههباش

نأبةعيرشلارمأىلإكلذبراشأٍرَجَحِبًالَّـوَأاَهِمْرَيلَف
ينإ«هلوقىنعمو.)١٧:٧ةينثت(بنذملامجربدوهشلاأدبي
امكةأرملامثإمتققحتدقمتنكنإف،ةيضقلاهذهيفمكحأال

،ىسومةعيرشىضتقمباهباقعوهامنوملعتمتنأفمتيعدا
نيذلامهمهنأنمدوهشلانأشيفهبمكحتامنوملعتو
اوموقتنأبجوةعيرشللنيرويغمتنكنإف.مجرلانوأدبي
مكنمءيربلانأوههنوبلطتيذلايمكحًاذإف.هبلطتامب
لّوحو.»اهمجريفأدبينأبجيًالعفوأًالوقوأًاركف
نأمهرمأو،مهاياطخىلإاهتيطخنعهلاقامبمهراكفأ
هيبرجممكبأباوجلااذهبو.اهنونيديمثًالوأمهسفنأاونيدي
رابتعابىسومةعيرشمركأو،اهنيديوأةأرملارربينأنودب
.ةقئالةلداعاهنأ

نييعرشلاةاضقللسيلهنأحيسملامالكنممزليالو
،كئلوأاياطخنمءايربأاونوكيملامنيبنذملااونيدينأقح
نيكتشممهسفنأاوماقأنيذلاىلعروصقمهمالكامنإ
.ةاضقو

َىلَعُبُتْكَيَناَكَوُلَفْسَأَىلِإًاضْيَأىَنَحْناَّـمُث«٨
.»ِضْرَألا

اوناكمهف.ركُذامريغباوجالهنأاذهبحيسملادصق
بجيهنأًانايبىسومةعيرشيفبتُكامىلإاوراشأدق
تاحفصىلعةبوتكملاةعيرشلاىلإراشأفوهامأو،اهقيبطت

نونيديو،اهبمهسفنأنونيديمهكرتو،هللاعبصإبمهرئامض
.اوءاشنإكلذكةأرملا

،ْمُهُتِّـكَبُتْمُهُرِئاَمَضْتَناَكَواوُعِمَساَّـمَلَفْمُهاَّـمَأَو«٩
.َنيِرِخآلاَىلِإِخوُيُّشلاَنِمَنيِئِدَتْبُم،ًادِحاَوَفًادِحاَواوُجَرَخ
يفٌةَفِقاَوُةَأْرَملاَوُهَدْحَوُعوُسَيَيِقَبَو .»ِطَسَولاِ
٢:٢٢ةيمور

تيكبتىلعريمضلاةوقرهظيةيآلاهذهيفليقام
تدهشسانلاكئلوأرئامضنأحضاوو.مثإلاىلعناسنإلا
نألًالهأاوسيلمهنأمهلّنيبتو،ءايربأاوسيلمهنأبمهيلع
نأكشالو.اهلنيبقاعموةأرملاكلتىلعةاضقاونوكي
مهيلعىرجف.مهسوفنىلعاومكحيلمهرئامضظقيأحيسملا
عوسياوكسميلاوبهذنيذلادونجلاىلعىرجاملثم
ِّـينِإ«مهللاقنيح»ضْرَألاَىلَعاوُطَقَسَوِءاَرَولاَىلِإاوُعَجَر«

.)١٨:٦انحوي(»َوُهاَنَأ
روضحنماوجعزناو،نيوكشمنوكاشلاراصاوُجَرَخ

عمجلانماولجخو،مهلامعأومهراكفأفرعهنألحيسملا
ًأجلماودجيملف،مهتماقتسامدعبفرعذإمهلدهاشملا
تناكمهترماؤمنأمهفارصنايعاودنمو.فارصنالاىوس
.مهئاقبنمٌضرغمهلقبيملوًاثبع

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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ةداعىلعًايرجَنيِرِخآلاَىلِإِخوُيُّشلاَنِمَنيِئِدَتْبُم
الو.كلذكناكمهنايتإنأحجرملاو.ريغصللريبكلاقبس
اياطخنمربكأتناكرابكلااياطخنأكلذنممزلي
يفمهتبغرودشأمهرئامضتاخيبوتنأالو،راغصلا
.رفوأحيسملارظننمصّلختلا

نمنيكتشملانمدحأقبيمليأُهَدْحَوُعوُسَيَيِقَبَو
نيذلاعمجلاضعبوذيمالتلايقبنكل،نييسيرفلاوةبتكلا
.كئلوأءيجملبقهميلعتنوعمسياوناك

يفٌةَفِقاَوُةَأْرَملاَو عمجلاوذيمالتلاطسويأِطَسَولاِ
مكاحتنأنويسيرفلاوةبتكلادصقول.٢ددعيفروكذملا
نكلو،مكحللنينّيعملاىلإذئتقواهوذخأاوناكللدعلابةأرملا
.اهوكرتكلذمهدصقمنكيملذإ

َلاَق،ِةَأْرَملاىَوِسًادَحَأْرُظْنَيَْملَوُعوُسَيَبَصَتْنااَّـمَلَف«١٠
َهل
َ
ِكَناَداَمَأ؟ِكْيَلَعَنوُكَتْشُملاَكِئَلوُأْمُهَنْيَأ،ُةَأَرْمااَي:ا
.»؟ٌدَحَأ

.ًاينحنمقئاقدلغشامدعبيأُعوُسَيَبَصَتْنااَّـمَلَف
.اهباوتأنيذلانمًادَحَأْرُظْنَيَْمل
عمجلانمنورضاحلاعمسيلاذهلاقٌدَحَأِكَناَداَمَأ
.دعبهومولياليكل

َهلَلاَقَف.ُدِّـيَساَيَدَحَأال:ْتَلاَقَف«١١
َ
اَنَأالو:ُعوُسَيا

ُختالويِبَهْذا.ِكُنيِدَأ
ْ

.»ًاضْيَأيِئِط
٥:١٤انحويو٣:١٧انحويو١٢:١٤و٩:٥٦اقول

هيفسيلو،هلاؤسىلعاذهريغبهبجتملَدَحَأالْتَلاَقَف
ناكاممًائيشرهظُتملو.رذعميدقتالوةمحربلطنمءيش
ىضتقمباهلماعواهراكفأفرعحيسملانكلو.اهريمضيف
دوهشالوٍكتشمقبيملذإو.ةاطخلاىلعهتقفشوهتمكح
تطقسف،اهيلعمكحللوعديامكانهنكيمل،تابثإالو
.اهسفنءاقلتنمىوعدلا

اهومرينأنيكتشملاىلعحيسملاضرعِكُنيِدَأاَنَأالو
،اوديريملفًالعفكلذباهنونيديفءايربأاوناكنإةراجحلاب
ىنعمكةأرمللهلوقىنعمف.توملاباهنيدينأدريملوهو
سطاليبلهلوقكو،نييسيرفلاباوجنعًالبقهتوكس
دريملهنأيأ.)١٢:١٥اقول(»ملاعلااذهنمسيليتوكلم«
.ةيضرألارومألايفكلملاويضاقلاةفيظوسرامينأ

.»ًادبأيئطختال«هلوقليلدب،ركُذامبحيسملااهرربيملو
الهنأنابأامنإ،اهمثإىلعباقعلاقحتستالاهنإلقيملو
.صاصقنمهقحتستامبمكحينأديري

ترهظأاهلثمةدحاولهمالككسيلةئطاخلاهذهلهمالكو
يِبَهْذِا..ِكاَياَطَخِكَلٌةَروُفْغَم«اهللاقف،ةبوتلاتامالع
اهنألكلذاهللقيملفهذهامأو.)٧:٤٨،٥٠اقول(»ٍمالسِب
نأردقتاهنأىلإةراشإهمالكيفنكلو.ةبوتلاةمالعرهظتمل
اليكلدعبينزتال«اهللقيملهنأل،تباتاذإةرفغملالانت
.»هللانمةمحرلايلانتليئطختال«لاقلب»ناسنإكنيدي
ىواكشلكنمرثكأاهيفترثأحيسملاتاملكلعلو
.مهتاديدهتونييسيرفلا

نمتعمسأملعنالو،كلذدعبركذةأرملاهذهلدريملو
باغامكانراصبأنعتباغدقف؟المأتدافتساوحيسملا
ءاجرو.»ًادحاوفًادحاواوجرخ«ذنماهنعنويسيرفلا
نمىوقأبسيلحيسملارمألًاعوطةئطاخلاكلتلصالخلا
.نيئارملاكئلوألصالخلاءاجر

يتلاةرفحلايفعقيملهنأبةميظعةمكحعوسيرهظأ
،ىسومةعيرشهماركإبو،ًاضغبوًاركمهؤادعأهلاهافخأ
ظاقيإوهموصخماحفإبو،اهبجومبةأرملانديملهنأبو
،لجخيفناكملااورداغينأىلعمهرابجإومهرئامض
،فافعللةداضملاةرهاظلاوةيفخلااياطخلاىلعهخيبوتو
ةايحبهرمأو،ةأرملاهتبكترايذلامثإللهتيهاركنالعإو
رثكأانسفنأنيدننأانيلعبجيهنأاذهنمملعتنو.ىوقتلا
رثكأةيطخلانمانسفنأظفحيفدهتجننأو.انريغنيدنامم
.انريغهبمجرنًارجحعفرنلدهتجنامم

)٢٠-٨:٢انحوي(ملاعلارونعوسي

ْنَمِ.َملاَعلاُروُنَوُهاَنَأ:ًالِئاَقًاضْيَأُعوُسَيْمُهَمَّـلَكَّـمُث«١٢
يفِيشْمَيالفيِنْعَبْتَي .»ةاََيحلاُروُنُهَلُنوُكَيلَبِةَملُّظلاِ
١٢:٣٥،٣٦،٤٦و٩:٥و٣:١٩و١:٤،٥،٩انحوي

ظعونأكلذنمجتنتسنًاضْيَأُعوُسَيْمُهَمَّـلَكَّـمُث
)٧-١عيف(ةروكذملاةثداحلاتقوريغتقويفناكعوسي
اوناكهذهيفو،اوفرصنادقنويسيرفلاناككلتيفهنأل
نيفلتخمنيتقويفاتناكنيتثداحلالعلو.)١٣ع(نيرضاح
.دحاوموينم

ينبمانهحيسملامالكنإ)باصأهلعلو(مهضعبلاق
نإانلقامك،لاظملاديعيفتناكيتلارظانملاضعبىلع
بكسىلعّينبم»برشيوّيلإلبقيلفدحأشطعنإ«هلوق
ينبلءاملااهنمجرخيتلاةرخصللًارظنلكيهلايفءاملا
نأمهتداعىلعينبمرونلانعهمالكف.ةيربلايفليئارسإ
عبرأىلعبهذنمةريبكحيباصملكيهلاراديفاودقوي
لكولعناكو،سادقألاسدقيفيتلاةرانملاريغتارانم
.ةنيدملالكىلعاهءوضرشنتلًارتم١٥وحناهنمةدحاو
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نومنرتيولكيهلاروديفةرسمنوصقريسانلاناكو
دومعلًاراكذتبرطلاتالآىلعاهنوفزعيوةيحورلايناغألاب
اذهيّوقيو.ةيربلايفليئارسإينبمدقتيناكيذلارانلا
ع(لكيهلاةنازخيففقاووهواذهلاقعوسينأنظلا

هيفتناكيذلاناكملايفءاسنلاراديفةنازخلاتناكو.)٢٠
.ديعلايلايليفءيضتعبرألاتارانملا

.١:٤،٩انحوييفحرشلارظناَِملاَعلاُروُنَوُهاَنَأ
ناكهنأل،قحلاهرونوهحيسملاو،مدآلسنلكانه»ملاعلا«
يفناكو.ءامسلاىلإمهدشرمورشبلامّلعمملاعلاءدبذنم
ةايحلاقئاقحملعيوهولكيهلايفهرونبءيضيهباطختقو
لكيهلايفسيلهرونبءيضينأكشوىلعناكو،ةيدبألا
.هلكملاعلايفلب،ةيدوهيلايفالوميلشروأيفالوطقف
دوعوملاحيسملاوههنأهيبشتلااذهبدوهيللهسفنعوسينلعأ
٤٣:٦و٩:٢ءايعشإ(هذههتفصبةاروتلاءايبنأأبنتدقف،هب
ينبلرانلادومعناكامكف.)٤:٢يخالمو٤٩:٦و
،هبعشلكلذكحيسملاراص،ةيربلايفمهتبرغنامزليئارسإ
.دبألاىلإكلذكمهلنوكيو

هسفنعوسيمَّـدقو،ًاينمزمهتمألًاذقنمدوهيلابلط
.يوامسلاملاعلاىلإملاعلااذهيفممألالكلًايحورًادشرم

سيلو.حيسملاينأنمؤينملكيأيِنْعَبْتَيْنَم
ةرمسيلعابتالاف.ًامئادينعيطيويبلثمتيلبطقفكلذ
.ركُذامىلعهتايحلكيفناسنإلارارمتساوهلب،ةدحاو
هعبتينأبجيكلذك،ًادبأئفطنيالٌرونحيسملانأامكف
دئاوفبعتمتللطرشلاوهعابتالااذهو.عاطقناالبنمؤملا
.رونلاكلذ

ةايحلاىلإدوقييذلارونلايأِةاَيَحلاُروُنُهَلُنوُكَيلَب
انهو»ةايحلازبخو«»ةايحلاءام«وههنإًالبقلاق.ةيدبألا
فرعيو،كلذكهذختيحيسملابنمؤملاف.»ملاعلارون«هنإلاق
،ةيطخلانمهبلقيفحيسملاروضحهظفحيف،ةايحلاقيرطهب
ةداعسلاوةسادقلالُبُسىلإهدوقيو،كالهلانمهذقنيو
دعويهلب،ربخدرجمتسيلةيآلاهذهو.)١٢:٤٦انحوي(
داشرإوأهسفنةمكحىلعلكتياليذلانأوهو،ًاضيأ
همالكبحيسملاهدوقي،حيسملاىلإرظنيلبرشبلانمهريغ
.لالضلانموجنيفهحورو

َكُتَداَهَش.َكِسْفَنِلُدَهْشَتَتْنَأ:َنوُّيِسيِّـرَفلاُهَلَلاَقَف«١٣
.»ًاّقَحْتَسْيَل
٥:٣١انحوي

نيدهاشةعيرشلابلطت.٥:٣١انحويحرشرظنا
هلوقباوملسينأنويسيرفلاضفراذهلف،ةيضقلاتابثإل
لوقبمهضارتعااوّوقينأمهنكمأو،هسفنلهتداهشدرجمل

»ًاّقَحْتَسْيَلِيتَداَهَشَفِيسْفَنِلُدَهْشَأُتْنُكْنِإ«ًالبقحيسملا
.)٥:٣١انحوي(

الباهنألًاعرشلبقُتاليأًاّقَحْتَسْيَلَكُتَداَهَش
.ليلد

ِيتَداَهَشَفِيسْفَنِلُدَهْشَأُتْنُكْنِإَو:ُعوُسَيَباَجَأ«١٤
ْمُتْنَأاَّـمَأَو.ُبَهْذَأَنْيَأَىلِإَوُتْيَتَأَنْيَأْنِمُمَلْعَأِّـينأل،ٌّقَح
.»ُبَهْذَأَنْيَأَىلِإالوِيتآَنْيَأْنِمَنوُمَلْعَتالف
٩:٢٩و٧:٢٨انحوي

الهنأل٥:٣١انحوييفهلوقعمانههلاقاميفضقانتال
لَسرملاف،ًامئادبلطُيةداهشلانمةرمبلطُييذلانأمزلي
املكاهتبثينألجاتحيالةرمهتيلاسرإةحصتبثأيذلا
،دوهشبهاوعدتبثأنألبقناكقباسلاهلوقف.اهنعملكت
ةداهشونادمعملاةداهشبهللالوسرهنأىوعدتبثأمث
تمتيتلاتاوبنلابو،هديىلعاهعنصيتلاتايآلابهلبآلا
عضوو.هلوقدرجمبهاوعدقيدصتبلطينأهلَّـقحف.هيف
رومألايفعرشلاىلإرظنلابسانلارئاسعضومًالوأهسفن
لاحلاتايضتقمتناكانهنكلو.ًاعضاوتوًالزانتةيضرألا
ةداهشلبقياممتسيلانههاوعدنأل،ًاقباستناكامريغ
»ملاعلارونوهانأ«هلوقف.هبهسفنوهمِّـيقيامماهنألريغلا
نأهريغدحأعيطتسيالف،هسفنبهسفنروعشىلعفقوتم
نإ«هلوقنمىنثتسُيكلذلو،هبدهشيوهفرعيلهبرعشي
نإ«هلوقبهلدبيو»ًاقحتسيليتداهشفيسفنلدهشأتنك
نأيضرهلككلذعمو.»قحيتداهشفيسفنلدهشأتنك
مهايإهخيبوتدعب)١٧،١٨ع(نوناقلاكلذتحتهسفنعضي
.هاوعدتبثينأمهبلطىلع

هدرفمبًادحاونألنيدهاشةعيرشلابلطتُمَلْعَأِّـينأل
حيسملاةداهشف.ضارغألانمضرغلبذكيوأئطخيدق
،هللاهرابتعابةيهلإةداهشلبةيناسنإةداهشتسيلاهنألةتباث
.ىوهلابملكتيالوئطخيالوهف

)١٦:٢٨انحوي(بآلادنعنميأُتْيَتَأَنْيَأْنِم
.هيفدسجتألملاعلااذهىلإتيتأو

:٧انحوي(توملاةطساوبءامسلايأُبَهْذَأَنْيَأَىلِإَو
،وهنمملعناذهنكلو«قباسلامهلوقلباوجاذهو)٣٣
هنأكف.»وهنيأنمدحأفرعيالءاجىتمفحيسملاامأو
يهو،ةيضرألاةيدسجلايتايحىلعةرصاقيبمكتفرعم:لاق
اهتفرعمنوعيطتستالفةيحورلايتايحامأو.ةصقانةيئزج
يتلارماوألاو،بآلانمهتذخأيذلايناطلسو،يتداهشبالإ
.اهبيناصوأ
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ُنيِدَأُتْسَلَفاَنَأاَّـمَأ،َنوُنيِدَتِدََسجلاَبَسَحْمُتْنَأ«١٥
.»ًادَحَأ
١٨:٣٦و١٢:٤٧و٣:١٧انحويو٧:٢٤انحوي

دهشتتنأ«مكلوقبيأَنوُنيِدَتِدَسَجلاَبَسَحْمُتْنَأ
نعقبساميفملكت.»ًاقحتسيلكتداهش.كسفنل
ةداهشلاةظفللدبهنأالإ،انهعوضوملاّريغيملوةداهشلا
مكنإ:هانعمو.اهتجيتنوةداهشلاةياغاهنأىلعًءانبةنونيدلاب
مكنأل،نوبذكيونوئطخينيذلاسانلارئاسكيننوبسحت
نمءيشالو،ًاعضاوتمًاعيدوناسنإةئيهيفيننورظنت
ىلإمتيغصأولنكلو.يوامسلايلصأىلعلديرهاوظلا
متفرعلهاضتقمبمتمكحويحورلاهانعممتكردأويمالك
اومكحتال«ًاقباسهلوقكانههلوقف.ملاعلارونحيسملاينأ
بسحاونادو.»ًالداعًامكحاومكحالبرهاظلابسح
.ناسنإدرجمكحيسملاىلإرظنلا)١(:قرطثالثبدسجلا
نأبوجومهنظلةيدسجءارآوراكفأبهيلعمهمكح)٢(
هاوعديفاومكحينأمهتدارإ)٣(.ًايضرأًاكلمحيسملانوكي
.خلانيدهاشبلطك،ةداتعملاةيدسجلانيناوقلاىضتقمب
هنأحيسملاىلعاومكحنيذلاكثالثلاقرطلاباوأطخأو
.دجملاقحتسيهنأبمكحهللانأعمبلصلاقحتسي

.٣:١٧انحويحرشرظناًادَحَأُنيِدَأُتْسَلَفاَنَأاَّـمَأ
عمالإًادحأنيديالهنأ)١(:ناعمةثالثانههلوقلمتحيو
هئيجميفنيديامكنآلانيديالهنأ)٢(.)١٦ع(بآلا
.ًايدافالًانايدًاريخأيتأيسوًانايدًايدافًالوأءاجهنإف،يناثلا
ملظلاوةواسقلاولهجلابنونيديمهامكنيديالهنأ)٣(
.ىوهلاو

ُتْسَلِّـينأل،ٌّقَحيِتَنوُنْيَدَفُنيِدَأاَنَأُتْنُكْنِإَو«١٦
»يِنَلَسْرَأيِذَّـلاُبآلاَواَنَألَب،يِدْحَو
١٦:٣٢انحويو٢٩ع

نيديللَسرُيملهنأًاقباسّنيبُنيِدَأاَنَأُتْنُكْنِإَو
اوضفرنيذلانيدينأرُطضاهنأبانهحرصو)٣:١٧انحوي(
تناكو.٢٣ىّتميفنييسيرفلانادامك،هصالخاولبقينأ
الهلإهنألو،مهتنونيدكتسيلاهنألةحيحصوًاقحهتنونيد
.ملظيالوئطخيالوفاخيالف،ناسنإدرجم

انهرهظأ.٥:٣٠انحويحرشرظنايِدْحَوُتْسَلِّـينأل
هقحوبآلاةدارإلةقفاومةنونيدلايفهلامعألكنأ
الكلذلو،هللامكحةحصاوركنينأمهنكميالف،هدصاقمو
.ةقفاوملاكلتلعوسيمكحةحصاوركنينأنوعيطتسي

ينأليبهلعفيبآلاهلعفيامنأيأخلاُبآلاَواَنَألَب
.هتملك

يفًاضْيَأَو«١٧ ِنْيَلُجَرَةَداَهَشَّـنَأ:ٌبوُتْكَمْمُكِسوُماَنِ
.»ٌّقَح
١٣:١سوثنروك٢و١٨:١٦ىّتمو١٩:١٥و١٧:٦ةينثت
١٠:٢٨نييناربعو

مهنأاوعدامهنألمهيلإسومانلابسنْمُكِسوُماَن
اوكتشيلوبنذمهنأاونيبيلعوسيىلعاودهشتساو،نورسفم
،ًارايتخاوًاعوطمهسومانلعضخهنأعم،هلفلاخمهنأبهيلع
»انسومان«لقيملكلذلو،هيلعنوربجموهبنوفلكممهامنيب
:٥ىّتم(هضقنوأسومانلالاطبإكلذبدصقينأنود
١٧(.

قحلاىنعم١٩:١٥و١٧:٦ةينثتٌّقَحِنْيَلُجَرَةَداَهَش
.عرشلابلاطمىضتقمبتبثملارمألاانه

يِذَّـلاُبآلاِيلُدَهْشَيَو،ِيسْفَنِلُدِهاَّـشلاَوُهاَنَأ«١٨
.»يِنَلَسْرَأ
٥:٣٧انحوي

.َكِسْفَنِلُدَهْشَتَتْنَأ«نييسيرفلالوقلباوجاذه
مدعّنيبنأدعبحيسملاف.)١٣ع(»ًاّقَحْتَسْيَلَكُتَداَهَش
قحهسفنلهتداهشنأو،سانلاكدوهشلاىلإهرارطضا
لعفيامكدوهشلابهاوعدتابثإىلإلزانتينأءاش،ةيفاكو
مويلعفامككلذو،أطخللةضرُعمهنيذلاةاطخلا
نأل،َنآلاِحَمْسا«نادمعملللاقذإهتيدومعم

ُقيِلَياَذَكَهُهَّـ
يفسرطبللعفامكو)٣:١٥ىّتم(»ٍّرِبَّـلُكَلِّـمَكُنْنَأاَنِب
.)١٧:٢٧ىّتم(لكيهلاةيزجرمأ

تدهشو»ملاعلارون«هنإلاقِيسْفَنِلُدِهاَّـشلاَوُهاَنَأ
ىلعليلدىلإجاتحتالسمشلاو.هميلعتوهتريسكلذب
.اهلدهشياهءوضنألاهدوجو

مهنظبدوهيلاأطخأيِنَلَسْرَأيِذَّـلاُبآلاِيلُدَهْشَيَو
وههللانأقحلاو،ٍيرشبٍدحاوٍدهاشةداهشحيسملالوق
هتوهالاورينأمهيلعبجيناكو،همفبملكتيناكيذلا
.هلامعألكيفبآلانعبئانهنأو،هتوسانباجحتحت

ْمُتْسَل:ُعوُسَيَباَجَأ؟َكوُبَأَوُهَنْيَأ:ُهَلاوُلاَقَف«١٩
.»ًاضْيَأِيبَأْمُتْفَرَعَلِينوُمُتْفَرَعْوَل.ِيبَأالواَنَأيِنَنوُفِرْعَت
١٤:٧انحويو٦:٣انحويو٥٥ع

حيسملانأل،كشلاةجيتنسيلاذه؟َكوُبَأَوُهَنْيَأ
راكنإوهبءازهتساوهامنإ،هوبأهللانأًارارممهلحضوأ
يتأيهعد؟وهنيأ؟كدهاشاذهأ:اولاقمهنأكف،هاوعدل
!دهشيل

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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ىلعمكلاؤسلدييأِيبَأالواَنَأيِنَنوُفِرْعَتْمُتْسَل
مكلهجىلعو،انوفرعتنأمكتدارإمدعو،انايإمكلهج
نإمعن.مكمامأانأوكلذمتلأساملالإو،يحورلامكامع
كلذىريامنإ،لاحملانمدسجلانيعبحيسملابهللاةيؤر
يفاَنَأِّـينَأُنِمْؤُتَتْسَلَأ«حيسملالوقلًاقفوناميإلانيعب ِ
يفَبآلاَوِبآلا .)١٤:١٠انحوي(»َّـِ

لهجنمضتينيمونقألادحألهجخلاِينوُمُتْفَرَعْوَل
يذلابآلاةفرعممدعمزلتسيحيسملاةفرعممدعف،رخآلا
.نبالاةفرعمعنمتةيقيقحلاهللاةفرعممدعو.حيسملاهنلعأ
ىلعفوقولامهتدارإمدعوهنيرمألامهتفرعممدعةلعو
فعضونيهاربلاكلتناصقنال،كلذىلعةلدألاونيهاربلا
.ةلدألا

يفُعوُسَيُهَلاَقُمالكلااَذَه«٢٠ لَعُيَوُهَوِةَناَزِخلاِ
ِّـ

يفُم ِ
ْتَءاَجْدَقْنُكَتَْملُهَتَعاَسَّـنأل،ٌدَحَأُهْكِسْمُيَْملَو.ِلَكْيَهلا
.»ُدْعَب
٧:٨،٣٠انحويو١٢:٤١سقرم

انحويدنع»ملاعلارونوهانأ«حيسملالوقةيمهأةدشل
.هيفهلاقيذلاناكملاةنسنيسمخوحندعبركذ،هيفهريثأتو

يف يفةنازخلاتناك.١٢:١٤سقرمحرشرظناِةَناَزِخلاِ
ناكيتلاةريبكلاةمكحملابرق،ءاسنلارادفارطأدحأ
نيعمتجماوناكنإف.نيعبسلاسلجمءاضعأاهيفعمتجي
رادلاكلتيفتناكو.همالكاوعمسينأمهنكمأذئنيح
.١٢عحرشيفتركُذيتلاتارانملا

يف بسنأراتخاًاذإف.هرودىدحإيفيأِلَكْيَهلاِ
.عومجلابطاخيلةنيدملايفناكم

مهتيبيفوهئادعأطسويفهنأعمٌدَحَأُهْكِسْمُيَْملَو
فوخو،هتبيهكلذنممهعنميذلاو.مهناطلستحتو
،تتأدقنكتملهتعاسنألةيهلإلاهتوقو،هنعبعشلاةاماحم
.ءادفهتوملهللاهنَّـيعيذلاتقولايأ

هتيلاسرإوهسفننعدوهيللعوسيةبطاخم
)٥٩-٢١ع(

َهلَلاَق«٢١
ُ

طَتَسَوِيضْمَأاَنَأ:ًاضْيَأُعوُسَيْم
ْ

،يِنَنوُبُل
يفَنوُتوُمَتَو ْنَأْمُتْنَأَنوُرِدْقَتالاَنَأِيضْمَأُثْيَح.ْمُكِتَّـيِطَخِ
»اوُتْأَت
٢٤ع١٣:٣٣و٧:٣٤انحوي

َهلَلاَق
ُ

ملهنأحجرألاو،رخآتقويفًاضْيَأُعوُسَيْم
فونصلكنمنوعماسلاناكو.ًافنآركُذامعًاديعبنكي

ًادوهيمهايإانحويةيمستليلدب،مهنمةدحاوةقرفالهئادعأ
.)٢٢ع(

.توملاىلإًارايتخاوًاعوطيسفنيميلستبِيضْمَأاَنَأ
مـكرـوعـشـللـبنـامـيإلاوـةبـوـتلـاباليــِنَنوــُبُلـْطــَتَس

مكنأل،ّيلعلوصحلاةصرفتاوفو،َّـيلإمكجايتحاب
هنوبلطتيذلايملاعلاحيسملانودجتالو.حيسملاينأمتضفر
.)٧:٣٤انحويحرشعجار(نوكيالونكيملهنأل

يفَنوُتوُمَتَو متنأيتلامثإلالاحيفيأْمُكِتَّـيِطَخِ
نممهصلخيلىتأهنألهايإمهضفرةجيتناذه.اهيف
الوةبوتالباوقبف،ةديحولامهتاجنةطساواوضفرفمهاياطخ
ىلإلبميلشروأبارخىلإانهةراشإالو.ريربتالوةرفغم
لصفيالتوملانأانهليقاممّنيبتيو.يحورلامهكاله
نوموقيو،ًادسجاهيفنوتوميمهنإف،مهتيطخوةاطخلانيب
اهيلعنوبَقاعُيو،اهيفمهونيدلامويهللامادقنوفقيو،اهيف
ّنيبتيو.ةصاخانهدوصقملاوهيذلايناثلاتوملابمنهجيف
ءيشةيطخلايفتوملاوحيسملاةفرعممدعنأًاضيأهنم
.دحاو

امكاذهاوُتْأَتْنَأْمُتْنَأَنوُرِدْقَتالاَنَأِيضْمَأُثْيَح
هللاىلإًايضامناكحيسملانإف.١٣:٣٣و٧:٣٤انحوييف
نعمهزجعو.ةداعسلاورونلاوةسادقلالحمءامسلاىلإو
باوثهنأل،مهلهبهللاحامسمدعوهكانهىلإباهذلا
نألو،مهتافصءوسلهنوقحتسيالمهمهنألو،نينمؤملا
.صالخلاقيرطهدحووهو،كلذىلعمهدعاسيالحيسملا
ببسركُذو.توملادعبةبوتلكيفنيانهحيسملالوقو
.١٧:٢٤و١٤:٣انحوييفحيسملايضم

ُثْيَح:ُلوُقَيىَّـتَحُهَسْفَنُلُتْقَيُهَّـلَعَلَأ:ُدوُهَيلاَلاَقَف«٢٢
»؟اوُتْأَتْنَأْمُتْنَأَنوُرِدْقَتالاَنَأِيضْمَأ

يضمأثيح«هلوقلمهريسفتاذهُهَسْفَنُلُتْقَيُهَّـلَعَلَأ
تدصقتنكنإ:هلاولاقمهنأكف»اوتأتنأمتنأنوردقتال
كيلإيتأننأديرنالنحنفىتوملارادىلإيضمتنأكلذب
دقو(هسفنلتقينمالإهتومتقودحأملعيالو،كانه
،منهجيفناكمرشأيفبقاعُيهسفنلتاقنأدوهيلادقتعا
نأو،روهشملايدوهيلاخرؤملاسوفيسويلاوقأيفءاجامك
الانكنإف.)ءامسلاىلإنوبهذيدبالميهاربإدالوألك
اموهو،كسفنلتقدصقتتنأفيتآلاملاعلايفكبعمتجن
ينبيقابنعهدعبأومنهجنكامأرشأىلإكبيدؤي
همالكاورسفنأقبسامك،حيسملابءازهتسااذهو.ليئارسإ
انحوي(ممألارشبيلنيينانويلاتاتشىلإباهذلادصقيهنأب
.عيظففيدجتوهو.)٧:٣٥

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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َهلَلاَقَف«٢٣
ُ

ْمُتْنَأ.ُقْوَفْنِمَفاَنَأاَّـمَأ،ُلَفْسَأْنِمْمُتْنَأ:ْم
.ِ»َملاَعلااَذَهْنِمُتْسَلَفاَنَأاَّـمَأِ،َملاَعلااَذَهْنِم
٤:٥انحوي١و١٧:١٦و١٥:١٩انحويو٣:٣١انحوي

ناتاهَِملاَعلااَذَهْنِمْمُتْنَأ...ُلَفْسَأْنِمْمُتْنَأ
»ملاعلا«ىنعمو.ىلوألارسفتةيناثلاو،دحاوًىنعمبناتلمجلا
.هتئيشملنيعضاخلاريغهللانعنيلصفنملاسانلالاحانه
ًالصأنويضرأمهنأىلإ»ملاعلااذه«هلوقبحيسملاراشأو
ةيضرأةعيبطمهنماوثرونييضرأنمنودولوم،ًاعبطو
توكلملوخداوعيطتسيلةيناثاودلوينأنوجاتحم،ةئطاخ
وهامبمهسفنأاوديقمهرايتخابمهنأو)٣:٥،٦انحوي(هللا
لهأىلعةطلستملاةريرشلائدابملاباومَّـلسو،دسافويضرأ
.ملاعلالهأعمكالهللةضرعمهنأو،ضرألاهذه

اذهبّنيبَِملاَعلااَذَهْنِمُتْسَلَف..ُقْوَفْنِمَفاَنَأاَّـمَأ
ّرمدقو.ًالعفوًاركفوًاعبطوًالصأمهنيبوهنيبميظعلاقرفلا
يفحيسملاهلاقامو.٣:٣١انحوييفاذهلثمىلعمالكلا
نيبقرفلاىلعقُدصيذئنيحدوهيلانيبوهنيبقرفلا
يفنوفلتخيمهنأل،دبألاىلإونآلانينمؤملاريغوهبنينمؤملا
لاحلاوةعيبطلايفتوملادعبنوفلتخيو،ءايحأمهوةعيبطلا
.ناكملاو

يفَنوُتوُمَتْمُكَّـنِإْمُكَلُتلُقَف«٢٤ َْملْنِإْمُكَّـنأل،ْمُكاَياَطَخِ
يفَنوُتوُمَتَوُهاَنَأِّـينَأاوُنِمْؤُت .»مُكاَياَطَخِ
٦:١٦سقرم٢١ع

٢٣عيفهلاقامهتلعو٢١عيفكلذلاقْمُكَلُتلُقَف
ملو،مهاياطخبنوكسمتمنودسافنوّيويندمهنأوهو
.ةايحلااولانيوكالهلانماوجنيلحيسملاباوكسمتي

ةديحولاةطساولاوهحيسملابناميإلااوُنِمْؤُتَْملْنِإ
.حيسملابمهلًاحوتفملازيالءامسلابابفصالخلل

ىنعماذهف،هللاوههنأاذهبحيسملاحرصوُهاَنَأِّـينَأ
،رصميفمهلوىسوملهللاروهظموينمدوهيلادنع»وهانأ«
»ْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأْهَيْهَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُلوُقَتاَذَكَه«هللاقذإ
اوُنِمْؤُتَواوُفِرْعَتْيَكِل«ءايعشإةوبنيفلاقو.)٣:١٤جورخ(
ىنعملااذهبءاجو.)٤٣:١٠ءايعشإ(»َوُهاَنَأِّـينَأاوُمَهْفَتَوِيب
هلإلاحيسملاوهعوسينأةرابعلاىنعمو.٢٨،٥٨عيف
.هبنينمؤمللةايحلابهاوو،لزألانميحلا،دسجتملا

َهلَلاَقَف؟َتْنَأْنَم:ُهَلاوُلاَقَف«٢٥
ُ

ِءْدَبلاَنِماَنَأ:ُعوُسَيْم
لَكُأاَم

ِّـ
.»ِهِبًاضْيَأْمُكُم

نأاوعقوتوهاوعدبءازهتسالااذهباودصق؟َتْنَأْنَم
،فدجمهنأسلجملاىلإهيلعىوكشلانممهنِّـكميهباوج
.كلذديفيامركذهنكل،حيسملاانأ:ًاحيرصمهللقيملاذهلو

نورسفملافلتخاِهِبًاضْيَأْمُكُمِّـلَكُأاَمِءْدَبلاَنِماَنَأ
انه»ءدبلا«ىنعمنإمهضعبىأرف،ةلمجلاهذهىنعميف
امكنآلايسفنلدهشأانأ:اهانعمنوكيف،هتمدخلوأ
،اهيلعُتدزالواهتَّـريغالف،يريشبتلوأذنماهلتدهش
نأمكيلعامنإ،متلأسامينولأستنأىلإةجاحمكلقبتملف
نأرخآلاضعبلاىأرو.ًامئادمكلهتحضوأاماوركذت
نوكياذهىلعو.)١:١انحوي(لزألاانه»ءدبلا«ىنعم
.»وهانأ«ينأنآلاهبُتحرصاملزألاذنمانأ:اهانعم
:اهانعمنوكيف،مامتلاانه»ءدبلا«ىنعمنأمهريغىأرو
اوصحفاف،هرخآىلإرمألالوأنمًامامتقحلامكلُتحضوأ
هنإهلوقىلإكلذبراشأو.انأنماوملعتيسفنليتداهش
هنإوءامسلانملزنيذلا»ةايحلازبخ«هنإو»يحلاءاملا«
.حيحصلاوهلوألاريسفتلانأحجرألاو.»ملاعلارون«

هبُمُكْحَأَوُمَّـلَكَتَأًَةريِثَكَءاَيْشَأِيلَّـنِإ«٢٦ ،ْمُكِوْحَنْنِماَِ
ُهُلوُقَأاَذَهَفُهْنِمُهُتْعِمَساَماَنَأَو.ٌّقَحَوُهيِنَلَسْرَأيِذَّـلاَّـنِكَل
.ِ»َملاَعلِل
١٥:١٥و٣:٣٢انحويو٧:٢٨انحوي

مكنإهلتقامىلعةوالعُمَّـلَكَتَأًةَريِثَكَءاَيْشَأِيلَّـنِإ
الانأيضمأثيح«و»مكاياطخيفنوتومت«و»لفسأنم«
مكتمواقموياّيإمكتناهإىلعًاباوجو»اوتأتنأمتنأنوردقت
.يل

.ًالبقهبُتمكحامقوفْمُكِوْحَنْنِماَِهبُمُكْحَأَو
.٣٤،٣٧،٤٠،٤١،٤٣،٤٤عيفءايشألاكلتنمو

هلإلاوهيذلاهللايأٌّقَحَوُهيِنَلَسْرَأيِذَّـلاَّـنِكَل
متلقامهمقداصهنأدبالف،هنميميلعتف،ينلسرأقحلا
.هيلع

هملعيلةينالعَِملاَعلِلُهُلوُقَأاَذَهَفُهْنِمُهُتْعِمَساَماَنَأَو
نأيناصوأام»هنممتعمسام«هلوقىنعم.ناسنإلك
ةايحلالاونو،منهجنمةاجنلاقيرطنأشيفهبملكتأ
انهحيسملالوقو.مكاياطخىلعهبمكتخبوامو،ةيدبألا
لوسرهنأرابتعابانهحيسملاملكتو.٥:٣٠انحوييفهلوقك
يذلايلزألاهللانباهرابتعابالًاصلخموًايدافرشبلاىلإهللا
هربخينأىلإجاتحيالو،هسفنءاقلتنمءيشلكفرعي
.ءيشببآلا

َهلُلوُقَيَناَكُهَّـنَأاوُمَهْفَيَْملَو«٢٧
ُ

.»ِبآلاِنَعْم

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا

٩٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.هلسرأبآلانأ»ينلسرأيذلا«هلوقنماومهفيمل
نأاوضفرمهنأمهلهجببسف،اومهفلاومهفينأاوءاشولو
.هباونمؤي

َهلَلاَقَف«٢٨
ُ

ٍذِئَنيِحَف،ِناَسْنِإلاَنْباُمُتْعَفَرىَتَم:ُعوُسَيْم
ُمَّـلَكَتَألَب،ِيسْفَنْنِمًائْيَشُلَعْفَأُتْسَلَو،َوُهاَنَأِّـينَأَنوُمَهْفَت
هب لَعاَمَكاَذَِ

.»ِيبَأيِنَمَّـ
٥:١٩،٣٠انحويو١:٤ةيمورو١٢:٣٢و٣:١٤انحوي
٣:١١انحويو

.هيلعدازوًالبقهلاقاممهلرركاومهفيملمهنألَلاَقَف
هبلصىلإكلذبراشأِناَسْنِإلاَنْباُمُتْعَفَرىَتَم

نيذلامهمهنأو)٣:١٤انحويحرشرظنا.١٢:٣٢انحوي(
:١انحويحرشيفناسنإلانباىلعمالكلاَّـرمو.هنوبلصي
٥١.

دعبنوفرعيسمهنأعوسيأبنتَوُهاَنَأِّـينَأَنوُمَهْفَت
لبهناطلسدرجمبملكتيملهنأو،حيسملاوههنأهبلص
طئاسوو.هلبآلاَّـنيعامبالإملكتيملو،بآلاناطلسب
،ةلزلزلاو،ةملظلايههدعبوهبلصدنعهايإمهتفرعم
،سدقلاحورلالولحو،هتمايقو،لكيهلاباجحقاقشناو
ملنيذلاضعبو.همسابلسرلااهعنصيتلاتازجعملاو
.هتوبنتققحتنيحميلشروأبارخمويهوفرعهذهبهوفرعي
هئيجممويهنوفرعيسدبالفكلذلكباوفرعيملنيذلاامأو
،ٍْنيَعُّلُكُهُرُظْنَتَسَو،ِباَحَّـسلاَعَمِيتْأَياَذَوُه«هنأل،يناثلا
)١:٧ؤر(»ِضْرَألاِلِئاَبَقُعيَِمجِهْيَلَعُحوُنَيَو،ُهوُنَعَطَنيِذَّـلاَو
ذئتقونيعماسللًاباطخنوكينأ»نومهفت«هلوقلمتحيو
دوصقملاو.حجرألاوهيناثلاو.ةيدوهيلاةمأللوأ،ةصاخ
،صالخلاوهبناميإلاىلإمهدوقيامكاردإامإانه»مهفلاب«
مويءاهتناىلعسأيلاوةمادنلاىلإمهبيهتنيامملعامإو
ينأيأ»وهانأينأ«ىنعمو.ةمعنلاةصرفتاوفوةمحرلا
.٢٤عحرشيفركُذامىلعحيسملا

هللالوسرينأيأِيسْفَنْنِمًائْيَشُلَعْفَأُتْسَلَو
لاقاملكيفبآلابدحتمهنأو٥:١٩،٣٠انحوييفامك
.لعفو

راشأ.٧،١٦،٢٦عيفامباذهنراقِيبَأيِنَمَّـلَعاَمَك
هللاةملكهرابتعابلزألاذنماهمَّـلعيتلاقئاقحلاىلإكلذب
اهنلعيلبآلانمةلاسراهبىتأو،هدنعءدبلايفناكيذلا
.ًادسجتمسانلل

،يِدْحَوُبآلايِنُْكْرتَيَْملَو،يِعَمَوُهيِنَلَسْرَأيِذَّـلاَو«٢٩
يفِّـينأل .»ِهيِضْرُياَمُلَعْفَأٍنيِحِّـلُكِ
٦:٣٨و٥:٣٠و٤:٢٤انحويو١٦ع١:١و١٤:١٠انحوي

نمهبحّرصاملراركتاذهيِعَمَوُهيِنَلَسْرَأيِذَّـلا
يفامهنيبلماكلاقافتالاو،نبالاوبآلانيبماتلاداحتالا
هدارأامًالمعوًالوقذفنينموهنبالانأو،دصقلاوةدارإلا
سانلانيبلاسرإلانإمعن.رورسلالكهبَّـُرسىتحبآلا
بآلانيبكلذكسيلو،هلِسرمنعلوسرلالاصفنامزلتسي
.»يعموهينلسرأيذلا«هلوقليلدبنبالاو

هوضفروعوسيسانلاكرتيِدْحَوُبآلايِنْكُْرتَيَْملَو
حيسملانعههجوبجحبآلانإمعن.)١٦:٣٢انحوي(
ةنعلبيلصلاىلعلمحهنألكلذناكو،بيلصلاىلعًايتقو
.رشبلانعةيطخلا

ضرألاىلعيرجُألًادسجتمهللانباينأرابتعابُلَعْفَأ
ناكامكةلماكبآللحيسملاةعاطتناك.ءادفلالمع
.ًالماكهبهداحتا

امكلذقفاويو،٢:٨يفو٣:١٧ىّتمرظناِهيِضْرُياَم
٣:٢٢اقولو١٧:٥ىّتمو١٢-٥٣:١٠ءايعشإيفليق
.)١:١٧سرطب٢و

هبُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبَو«٣٠ .»َنُوريِثَكِهِبَنَمآاَذَِ
١١:٤٥و١٠:٤٢و٧:٣١انحوي

نأعم،عوسيباونمآسانلاضعبنأّنيبينأانحويدارأ
.هومواقنيريثك

امبطقفسيلو،هلكباطخلااذهيفركُذامبيأاَذَِهب
.٢٩عيفهلاق

عنتقاامكهتاملكةوقباوعنتقايأَنوُريِثَكِهِبَنَمآ
لوؤيلًالماكمهناميإنكيملو.)٧:٤٦انحوي(لكيهلامادخ
مهنإف،ًايئزجًايلقعًاقيدصتناكلبسفنلاصالخىلإ

ناكامبرهنأو،هللانملسرمملعموأيبنهنأاوقدص
دعبمهلحيسملالوقكلذىلعلديو.هورظتنايذلاحيسملا
.كلذ

يفْمُّتَبَثْنِإْمُكَّـنِإ:ِهِباوُنَمآَنيِذَّـلاِدوُهَيلِلُعوُسَيَلاَقَف«٣١ ِ
.»يِذيِمالتَنوُنوُكَتِةَقيَِقحلاِبَفيِمالك

،مهءاسؤر»دوهيلاب«انحويدصقِدوُهَيلِلُعوُسَيَلاَقَف
قيدصتىلإلامدقمهضعبناكو،حيسمللءادعأمهرثكأو
.مهيلإمالكلاهَّـجوفهاوعد
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ىلإًايئزجناكمهناميإنأيتأياممرهظِهِباوُنَمآَنيِذَّـلا
.ًانطابالًارهاظونيح

رظنا(مهذملتتلًاطرشمهتوبثحيسملالعجْمُّتَبَثْنِإ
ةليضفلاوهتوبثلاو.)٥:٣٨انحويحرشيفكلذريسفت
الو.نطابلانودرهاظلايفهبفصتُياليتلاةديحولا
.بلقديدجتوأيقيقحناميإالثيحتوبث

يف مهكسمتدارملاو»متبث«هلوقبقلعتماذهيِمالكِ
:٣و٢:٤انحوي١و١٤:٢١انحوي(هبجومبمهتريسوهميلعتب

.)٦عانحوي٢و٢٤
مهنأىلإكلذبراشأيِذيِمالتَنوُنوُكَتِةَقيِقَحلاِبَف
هنأو،همالكبيتقورثأتلالإهوعبتيملمهنأو،كلذكاوسيل
قثوييكلمهناميإةحصىلعىوقأناهربميدقتمهيلعبجي
نيذلاكمهفهتعاطوهمالكظفحىلعمهرارمتساكلذو،هب
.٢:٢٣،٢٤انحوييفاوركُذ

.»ْمُكُرِّـرَُحيَُّقحلاَوَّـَقحلاَنوُفِرْعَتَو«٣٢
٢:١٢و١:٢٥بوقعيو٨:٢و٦:١٤،١٨،٢٢ةيمور

،يتقيقحبو،يبأبمكتفرعمديزتيأَّـقَحلاَنوُفِرْعَت
هلككلذو.ينيدرومألكبو،يليجنإبو،يتوكلمبو،يلمعبو
كلتلكنعةرصاقمهتفرعمتناكّ.يفتوبثلاةجيتن
ملامرابتخالابفرعيفحيسملايفتبثييذلاامأ،قئاقحلا
.ةعلاطملابوأعمسلابهملعتي

نمذاقنإلاانهريرحتلابدوصقملاْمُكُرِّـرَُحيُّقَحلاَو
راكفألاوةريرشلاتاوهشلاطلستنميأةيحورلاةيدوبعلا
نمو،اهتبقاعوةيطخلامرجنمو،ناطيشلاةوقنمو،ةئيدرلا
.ًاضيأليقثلانييسيرفلاميلعترين

ةيموريفءاجامةيطخللًادبعئطاخلانوكىلعلديو
كردينأعيطتسيالناسنإلاو.٨:١١و٧:٦و٢٠-٦:١٦

هنأكردأىتمو.قحلافرعيملامةيطخلاةيدوبعرش
سدقتتو.هنعرينلاكلذحرطيلقوفنمةوقلانيدبعتسم
هتالصيفحيسملالوقليلدبقحلاقيدصتةجيتنسفنلا
يفْمُهْسِّـدَق« .)١٧:١٧انحوي(»ٌّقَحَوُهَكُمالك.َكِّـقَحِ
َّـَيلِإاْوَلاَعَت«لئاقلاحيسملايفوهةيحورلاةيرحلاىلعلوصحلاو
:١١ّتم(»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألاِيليِقَّـثلاَوَنيِبَعْتُملاَعيَِمجاَي

َنيِروُسْأَملِلَيِداَنُأل«ةرصانلاعمجميفهلوققفوو.)٢٨
طِإلاِب

ْ
.)٤٢:١ءايعشإو٤:١٨اقول(ءايعشإأبنتامك»ِقال
ةيدوبعنممهررحيهبدوعوملاحيسملانأدوهيلارظتنا

كلذنممظعأحيسملااهبىتأيتلاةيرحلانكلونامورلا
اهراكفأنوكتتيحةيحورلاةيرحلاسفنلالانتو.ًادج
ةيرحلايههللاةمدخو.هتدارإوهللاراكفألةقفاوماهتدارإو

ةيدوبعلايهناسنإلاىلعتاوهشلاطلستو،ةيقيقحلا
.ةيدوبعلكنمرشوةيقيقحلا

.ُّطَقٍدَحألْدَبْعَتْسُنَْملَوَميِهاَرْبِإُةَّـيِّـرُذاَنَّـنِإ:ُهوُباَجَأ«٣٣
»؟ًاراَرْحَأَنوُريِصَتْمُكَّـنِإ:َتْنَأُلوُقَتَفْيَك
٣٩عو٣:٩ىّتمو٥:٤٢نييوال

.)٣١ع(يبلقريغًاناميإنونمؤملادوهيلايأُهوُباَجَأ
ةلالسيأُّطَقٍدَحألْدَبْعَتْسُنَْملَوَميِهاَرْبِإُةَّـيِّـرُذاَنَّـنِإ

نحنًاذإ،ًادبعنكيملميهاربإو.ثراولاقاحسإنمميهاربإ
-٤:٢١لغ(ةيراجلانباليعامسإدالوأانسلوًاديبعانسل

مهيلعتلوتسايتلامهءايربكمالكلااذهباورهظأو.)٢٣
ةيدسجلامهتبسنبمهراختفابدوهيلارئاسىلعتلوتساامك
َالو«هلوقبكلذىلعدوهيلانادمعملاخبوو.ميهاربإىلإ
يفاوُلوُقَتْنَأاوُرِكَتْفَت .)٣:٩ّتم(»ًابَأُميِهاَرْبِإاَنَل:ْمُكِسُفْنَأِ
ذيمالتاوسيلمهنأمهمالكباورهظأانهكلذبنورختفملاو
مهنأعم»طقدحألدبعتسُنمل«مهلوقباوبذكو.قحلابحيسملا
ذئنيحاوعضخونانويلاوروشأولبابورصملاودبعُتسا
نامورلادونجوكلذاولاقمهنأبجعلانمو.نامورلل
لمحتيتلاةلمعلانمرصيقلةيزجلانودؤيمهو،مهلوح
اوكرتوةمكحلاليبساوكلسنامورلانإمعن.هتباتكوهتروص
مهنإمهلوقببساذهلعلو،مهنيدرومأيفةيرحلاهبشمهل
اومّلسيملمهنأكلذباوراشأمهلعلو.»طقاودبعتسيمل«
نامورلاةرصايقنوربتعيالمهنأو،ًارايتخالاحلاكلتب
لوأدنعمهرينعلخلنودعتسممهنأو،نييعرشلامهكولم
.ةصرف

نممهبولقيفامعبرعياذهخلاَتْنَأُلوُقَتَفْيَك
.انيلعقدصيالكلوقنإ:اولاقمهنأك،ظيغلا

ْنَمَّـلُكَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلا:ُعوُسَيْمَُهباَجَأ«٣٤
.»ِةَّـيِطَخلِلٌدْبَعَوُهَةَّـيَِطخلاُلَمْعَي
٢:١٩سرطب٢و٦:١٦،٢٠ةيمور

ةيمهأنايبلوديكأتللراركتلااذهْمُكَلُلوُقَأَّـقَحلاَّـقَحلا
مهنإمهلوقبهوضفرمهنأو،قحهلوقنأحيسملاّنيب.هدعبام
دارأواهدصقيتلاةيرحلاّرسفو.»طقدحألاودبعتسيمل«
نمرشيهو،اهيفمهيتلاةيدوبعلانايبباهايإمهحنمينأ
ةيطخلاوتاوهشللسفنلاةيدوبعاهنأل،ضرألاكولمةيدوبع
.ناطيشلاو

وأةيطخلاداتعينملكيأَةَّـيِطَخلاُلَمْعَيْنَم
.مهريغوميهاربإدالوأنماهسرامي
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تحتدبعلاكاهناطلستحتهنألِةَّـيِطَخلِلٌدْبَعَوُه
هذهو،تاوهشلاوناطيشللهتدارإمّلسدقو،هديسناطلس
وهةيطخلالمعينم«هلوقو.ةيدوبعلكنمرشأةيدوبع
-٦:١٦ةيموريفسلوبهركذيقالخأأدبم»ةيطخللدبع
نأةيآلاهذهةجيتنو.٢:١٩سرطب٢يفسرطبهركذو،٢٠
اوناكنإّنيبتسانلالامعأو.مهرايتخابديبعةاطخلالك
،رارحألامهىوقتلايفنوريسينيذلاف،ًاديبعمأًارارحأ
الةيطخلاديبعو.ديبعمهةيطخلايفنوريسينيذلاو
.رارحألاهللادالوأاونوكينأنكمي

يفىَقْبَيالُدْبَعلاَو«٣٥ ىَقْبَيَفُنْبالااَّـمَأ،ِدَبَألاَىلِإِتْيَبلاِ
.»دَبَألاَىلِإ
٤:٣٠ةيطالغ

:نيمولعمنييعرشنيرمأةيآلاهذهيفحيسملاركذ
يفىَقْبَيالُدْبَعلا قوقحاليأِدَبَألاَىلِإِتْيَبلاِ
كوكشملارومألانمتيبلايفهؤاقبو،تيبلايفهلةيعرش
ىتمهتيبنمهدرطيوأهعيبينأنكميهديسنأل،اهيف
»تيبلا«ىنعمو.ليعامسإورجاهميهاربإدرطامك،ءاش
.ةايحلاةدم»دبألاىلإ«هلوقبدارملاولهألاانه

يفةيعرشًاقوقحهلنألِدَبَألاَىلِإىَقْبَيَفُنْبالااَّـمَأ
وأعابُينأنمفوخالف،هتثرووديسلامدنموهف،تيبلا
نبالالاحنيبًاذإف.)٣١-٤:٢٨ةيطالغ(هنمدرطُي
يفةيعرشلاقوقحلالكلوأللف،ميظعقرفدبعلالاحو
.هيفقحيناثللسيلو،تيبلا

.»ًاراَرْحَأَنوُنوُكَتِةَقيَِقحلاِبَفُنْبالاْمُكَرَّـرَحْنِإَف«٣٦
٥:١وخلا٤:١٩ةيطالغو٨:٢ةيمور

انهَّـنيبو،ريرحتلاىلإةجاحيفدوهيلانأرمامبرهظأ
.اهايإمهحنميوةيرحلابمهرشبيلىتأهنأ

»مكررحيقحلا«٣٢عيفلاقُنْبالاْمُكَرَّـرَحْنِإَف
باتكهليجنإوقحلاوهحيسملانألدحاونيلوقلاىنعمو
وههنأانهعوسينلعأو.حيسملاعوسينبالاهرهوجوقحلا
..يِنَحَسَمَّـبَّـرلا«لئاقلاءايعشإةوبنممتموةيرحلابهاو
طِإلاِبَنيِروُسْأَملِلَوِ،قْتِعلاِبَنيِّـيِبْسَملِلَيِداَنُأل

ْ
ءايعشإ(»ِقال

٦١:١(.
مدقف،نامورلاريننممهداسجألًاذقنمدوهيلابلط
هنأل،مثإلاوناطيشلاريننممهسوفنلًاذقنمهسفنعوسي
،هللاتيبلهأءاضعأوهعمةثرووهلةوخإهبنينمؤملالعجي
.)٢٢-٢:١١سسفأو١٤:١،٣انحوي(هللادالوأمهف

لوسرلالوققفواذهًاراَرْحَأَنوُنوُكَتِةَقيِقَحلاِبَف
يفِةاََيحلاِحوُرَسوُماَنَّـنأل« ْنِميِنَقَتْعَأْدَقَعوُسَيِحيِسَملاِ
نمانررححيسملاو.)٨:٢ةيمور(»ِتْوَملاَوِةَّـيَِطخلاِسوُماَن
بتكهنألةيطخلاةيدوبعنمو،انعهلمحهنألةيطخلاباقع
.هللادالوأريصننأًاناطلساناطعأو،انبولقىلعهتعيرش
يتلاةيرحلانعاهحنمييتلاةيرحللًازييمت»ةقيقحلابف«لاقو
هتيرحو،ةبذاكمهاوعدوةحيحصهاوعدف،مهسفنألاهوعَّـدا
.ةيسايسمهتيرحوةيحور

لالضلاولهجلادويقنمهبنينمؤملالكحيسملاررحيو
ةطلسنمو،اهمرجوةيطخلاناطلسنممهقتعيو،ماهوألاو
ريغدحأردقيالو،حيسملابهللاعمنودحتممهو.ناطيشلا
.ةيونبلاوةيرحلامهحنمينأحيسملا

حيسملامالكو»ميهاربإةيرذاننإ«دوهيلالوقنيبةقالعلاو
مهميهاربإدالوأمهنألهنأدوهيلانظيه٣٦و٣٥عيف
لطبأو.ةيدبألاةايحلاةثرووهتيبيفنونكاسهللاءانبأرارحأ
ديبعمتنألبهللادالوأمتسل«هلوقبمهمكحةحصحيسملا
ةيتقولاالإهللاتيبقوقحنممكلسيلًاذإف.»ةيطخلا
ةلالسمكنإمعن.مهدايسأتيبيفديبعللامكةيجراخلا
.يقبيذلاقاحسإكال،درُطيذلاةيراجلانباكميهاربإ
ةيرحلاوةيقيقحلاةونبلاينماولبقتنأمكيلعريشأف
.ةحيحصلا

ملاَعاَنَأ«٣٧ طَتْمُكَّـنِكَل.َميِهاَرْبِإُةَّـيِّـرُذْمُكَّـنَأٌِ
ْ

ْنَأَنوُبُل
.»ْمُكيِفُهَلَعِضْوَماليِمالكَّـنألِينوُلُتْقَت
٤٠عو٧:١٩انحوي

ملاَعاَنَأ ىنعملابكلذبحيسملاملسَميِهاَرْبِإُةَّـيِّـرُذْمُكَّـنَأٌِ
مهلامعأومهتعيبطنأل،يحورلاىنعملابهركنأويدسجلا
نأنيقحتسماونوكيملف،هلامعأوميهاربإةعيبطكاتسيل
هذهيفميهاربإنيبومهنيبفالتخالاّنيبو.هدالوأاومسي
.٣٩ةيآوةيآلا

مل.)٧:٣٢و٥:١٦انحوي(ِينوُلُتْقَتْنَأَنوُبُلْطَت
٣٠،٣١عيفهوبطاخومهبطاخنيذلانأبحيسملاحرصي
ةماعدوهيلاءاسؤركلذبدصقامنإ،هلتقاوبلطنيذلامه
مهاّيإومهنأو،ءالؤهءاكرش٣٣عيفمهسفنأاولعجمهنأل
يفقحلانأو،مهناميإفعضكلذبرهظأو.ةدحاوةعامج
.)١٣:٢١ىّتم(اهللصأالةرجحمضرأيفعرزلاكمهبولق

هلوقىنعمباذهْمُكيِفُهَلَعِضْوَماليِمالكَّـنأل
دصقو.ظفللارييغتب٣١ع»يمالكيفمتبثنإمكنإ«
ملوًايتقوناكمهيفهريثأتنإف،يليجنإلاهميلعت»همالكب«
ةريمخلاريثأتلًافالخ،مهتريسيفهترمثرهظتومهبولقىلإلصي
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هلكنيجعلاترمخوقيقدلالايكأةثالثيفتعضُويتلا
.)١٣:٣٣ىّتم(

ةقيقحلاباوناكهمالكيفاوتبثنإمهنأًاقباسمهربخأ
مهًاذإف،مهيفهمالكلعضومالهنأانهمهربخأو.هذيمالت
ًاماهوأوةيويندًاراكفأةءولمممهبولقنأل،هذيمالتاوسيل
هميلعتنماورفنمهنألو،هتوكلمةهجوهتهجنمةدساف
.هلتقاودارأوميلعتلاكلذلهوضغبأف

ْمُتْيَأَراَمَنوُلَمْعَتْمُتْنَأَو،ِيبَأَدْنِعُتْيَأَراَمِبُمَّـلَكَتَأاَنَأ«٣٨
.»ْمُكيِبَأَدْنِع
١٤:١٠،٢٤و٥:١٩،٣٠و٣:٣٢انحوي

.٢٨عيفهلوقكاذهِيبَأَدْنِعُتْيَأَراَمِبُمَّـلَكَتَأاَنَأ
يتلاهللارومأبسانلاربخينأهلمعو»هللاةملك«حيسملانإ
انحوي(هبماتلاهداحتابو،بآلاعميلزألاهماقميفوهاهآر
نأمزلسودقلاهلإلاهميلعتردصمنألو.)٥:١٩و٣:٣٢
.عيمجللًاعفانًايحورًاسدقمهميلعتنوكي

.مككولسلكيفويلتقبلطيفَنوُلَمْعَتْمُتْنَأَو
،هبنودتقينمانهمهيبأبدارأْمُكيِبَأَدْنِعْمُتْيَأَراَم
مهضغبباورهظأدقو.هلامعأنولمعيو،مهيفهتافصرهظتو
الو،ةقيقحلابميهاربإدالوأاوسيلمهنأهلتقمهبلطوعوسي
تنيبامك،مهوبأوهنمتنيبمهلامعأف.ميهاربإهلإدالوأ
.هوبأوهنمحيسملاميلاعت

عجريمهلامعأنعهلامعأفالتخانأحيسملارهظأو
قدصيدوهيلانعانهحيسملاهلاقامو.امهيردصمفالتخال
وهنمِّـنيبتناسنإلكلامعأف.رشبلالكىلعًامئاد
نممَهلموهللانممّلعتموهلهو،هلامعأوهراكفأردصم
ةملظلاتوكلمنمرثأتموهلهوأ،رونلاتوكلم
.اهدونجو

َهلَلاَق.ُميِهاَرْبِإَوُهاَنوُبَأاوُباَجَأ«٣٩
ُ

ْمُتْنُكْوَل:ُعوُسَيْم
»!َميِهاَرْبِإَلاَمْعَأَنوُلَمْعَتْمُتْنُكَلَميِهاَرْبِإَدالْوَأ
٣:٧ةيطالغو٩:٧و٢:٢٨ةيمور،٢٣عو٣:٩ىّتم
٢٩و

ةيرذمهنإقباسلامهلوقاورركُميِهاَرْبِإَوُهاَنوُبَأ
لصأنممهلسلستنمحيسملاهيلإراشأاماوضفرو،ميهاربإ
.رخآ

دالوأمهنأ٣٧عيفملسَميِهاَرْبِإَدالْوَأْمُتْنُكْوَل
يفميهاربإلمهتلثاممانهركنأو،يدسجلالسلستلابميهاربإ
.لمعلاوحورلا

نيوكت(هللاةعاطلاكَميِهاَرْبِإَلاَمْعَأَنوُلَمْعَتْمُتْنُكَل
الفةلثاممالذإو)١٦،١٨نيوكت(هللالسررابتعاو)١٢،٢٢
الميهاربإنميدسجلالسلستلادرجمف.ةيقيقحةقالع
.ةكربالوةماركحنمي

طَتَنآلاُمُكَّـنِكَلَو«٤٠
ْ

ْدَقٌناَسْنِإاَنَأَو،ِينوُلُتْقَتْنَأَنوُبُل
.»ُميِهاَرْبِإُهلَمْعَيَْملاَذَه.ِهللاَنِمُهَعِمَسيِذَّـلاِّـَقحلاِبْمُكَمَّـلَك
٣٧،٢٦ع

مهنيبقرفلاانهحيسملارهظأِينوُلُتْقَتْنَأَنوُبُلْطَت
.هلتقاوبلطوهللالوسراوضفرمهنأوهو،ميهاربإنيبو

هيلإاوغصتنأمكيلعناكفِّـقَحلاِبْمُكَمَّـلَكْدَقٌناَسْنِإ
.هوركشتوهوبحتو

عاطُينأبجيوهللالوسرهنأهللاَنِمُهَعِمَسيِذَّـلا
هللادنعنمءاجوقحلابملكتهنألو.ماركإمظعأمركُيو
.اياطخلاعظفأهيضفارةيطختراص

لامعألكلةداضممكلامعأفُميِهاَرْبِإُهلَمْعَيَْملاَذَه
.ةلطابهيلإمكتبسنو،هبمكلةهباشمالف،ميهاربإ

ْنِمْدَلوُنَْملاَنَّـنِإ:ُهَلاوُلاَقَف.ْمُكيِبَأَلاَمْعَأَنوُلَمْعَتْمُتْنَأ«٤١
.»ُهللاَوُهَوٌدِحاَوٌبَأاَنَل.ًانِز
:٦٤و٦٣:١٦ءايعشإ٢:٤وهو١:٢١ءايعشإو٣١:١٦ةينثت
١:٦يخالمو٨

طقفهيلإراشألببآلااذهمساركذُيملْمُكيِبَأَلاَمْعَأ
ىلإاوغصأمهنأهانعمو،مهرئامضلهتيمستكرتف٣٨عيف
اومسُينأاوقحتساوهباوهبشتوهنماوملعتوناطيشلا
.هدالوأ

لسنمهنأبمهمهتاحيسملااونظًانِزْنِمْدَلوُنَْملاَنَّـنِإ
،ميهاربإدالوأمهنأمهيلعهراكنإبنييرماسلاكنيينثوطالخأ
ميهاربإنأىلعبسنلالوادجنمًاليلدمهلنأبهيلعاوّدرف
اوسيلمهنأ»انزنمدلونمل«مهلوقىنعملعلو.مهوبأ
ءاجانزلانأل،نيينثونممهؤابآالومهاودلويملونيينثو
١:٢١ءايعشإاهنم،سدقملاباتكلايفًارارميحورلاىنعملاب
.٢:٤و١:٢وهو٥٧:٣و

مهسفنأةبسننعدوهيلالَدعُهللاَوُهَوٌدِحاَوٌبَأاَنَل
هدحوهللادبعننحن:اولاقو،هللاىلإاهوبسنوميهاربإىلإ
مهداقتعابراختفالالكنورختفيدوهيلاناكو.هدالوأنحنف
.مهكلمهايإمهرابتعاوهللاةينادحو

َهلَلاَقَف«٤٢
ُ

،يِنَنوُّبُِحتْمُتْنُكَلْمُكاَبَأُهللاَناَكْوَل:ُعوُسَيْم
،ِيسْفَنْنِمِتآَْملِّـينأل.ُتْيَتَأَوِهللاِلَبِقْنِمُتْجَرَخِّـينأل
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.»يِنَلَسْرَأَكاَذلَب
٥:٤٣انحويو١٧:٨،٢٥و١٦:٢٧انحويو٥:١انحوي١
٧:٢٨،٢٩و

هبىفنيذلاناهربلابيوامسلابآلادالوأمهنأىفن
هنأىنعمبمهابأناكهللانإمعن.ةقيقحميهاربإدالوأمهنأ
رومزم(ًانباليئارسإاعدو،هلًابعشمهتمأراتخاومهقلخ
،يقيقحلايحورلاىنعملابكلذكنكيملو)١١:١وهو٨٠:١٥
رثكألاباوبحألو،هبحياماوبحأوهوهباشلهدالوأاوناكولمهنأل
كلذلدبمهنكلو.هرهوجمسروهدجمءاهبوهيذلاهنبا
هللادالوأةمالعنبالابحلازيالو.)٤٠ع(هلتقاوبلط
.دبألاىلإكلذكىقبيو،نييقيقحلا

دنعحيسملاناكُتْيَتَأَوِهللاِلَبِقْنِمُتْجَرَخِّـينأل
.ضرألاىلعدّسجتوهدنعنمىتأو،لزألاذنمهللا
.هللادنعنمهجورخةجيتنانههروضحف

هتئيشمبتأيمليأخلاِيسْفَنْنِمِتآَْملِّـينأل
ةصالخو.سانلاىلإًالوسرهلهللانييعتبىتأامنإ،ةصاخلا
نبالانوفرعينييقيقحلاهللادالوألكنأةيآلاهذهلك
.ةيهلإهتيلاسرإو،يوامسهلصأو،يلزأهنألهنوبحيو

ِمل«٤٣
َ
ْنَأَنوُرِدْقَتالْمُكَّـنأل؟يِمالكَنوُمَهْفَتالاَذا

.»ِيلْوَقاوُعَمْسَت
٧:١٧انحوي

ِمل
َ
مهليوحتىلعمهلخيبوتاذه؟يِمالكَنوُمَهْفَتالاَذا
)٤٣-٣٢عنم(باطخلااذهلكيفهانعمريغىلإهمالك
اذهىلعهباوجعقوتيملو.هانعمحوضولكلذباوبنذأمهنأل
.٤٧-٤٤عنمهيلعباجأف،لاؤسلا

مدعببساذهِيلْوَقاوُعَمْسَتْنَأَنوُرِدْقَتالْمُكَّـنأل
ملوهباورسُيملف،ةيدسجمهبولقويحورهنأل،همالكمهمهف
.ةدارإلامدعةجيتنةعاطتسالامدعو.اوعيطيملواونمؤي
نألو،مهلويمومهتاوهشومهئايربكلداضمهنألهمالكاوهركو
نعمهناذآتَّـمُصف،ةريرشلاءاوهألابمهبولقألمقحلاودع
.حيسملابملكتملاهللاتوصعامس

ْنَأَنوُديِرُتْمُكيِبَأِتاَوَهَشَو،ُسيِلْبِإَوُهٍبَأْنِمْمُتْنَأ«٤٤
يفْتُبْثَيَْملَو،ِءْدَبلاَنِمِساَّـنلِلالاَّـتَقَناَكَكاَذ.اوُلَمْعَت ِّـَقحلاِ
ممُمَّـلَكَتَياَمَّـنِإَفِبِذَكلاِبَمَّـلَكَتىَتَم.ٌّقَحِهيِفَسْيَلُهَّـنأل ،ُهَلاَّـِ
.»ِباَّـذَكلاوُبَأَوٌباَّـذَكُهَّـنأل
٦اذوهي٣:٨انحوي١و١٣:٣٨ىّتم

مكوبأميهاربإنأمتيعدامتنأُسيِلْبِإَوُهٍبَأْنِمْمُتْنَأ
راشأيذلاوهو(مكوبأوهسيلبإنأقحلاو،مكوبأهللانأو
لامعألاوراكفألانإف.)انههبحرصو٣٨،٤١عيفهيلإ
.سانلاوهللاودعنمالإنكتملٍذئمويدوهيلااهرهظأيتلا
.مهيدلاودالوألاهبشُيامكمهتافصيفهوهباشو

ىنعمال،تاذناطيشلانأىلعلديانهحيسملامالكو
لديو.ةديدشةوقوملاعلايفًاميظعًاريثأتهلنأو،مَّـهوتم
ةبذكلاوبأوهف،رارشألاسانلاوناطيشلانيبةكرشلاىلع
دالوأمهنأىنعمسفنبسيلبإدالوأسانلاسيلو..ةلتقلاو
مهميلستومهرايتخابالإمهيلعةوقناطيشللسيلهنأل،هللا
وهوهيضرتيتلالامعألامهباكترابو،هبراجتىلإمهسفنأ
.اهيلعمهثحي

جتنيوهبسانلابغريوهبرسياميأْمُكيِبَأِتاَوَهَشَو
.ءاقشلاومثإلاولالضلاهنع

ًارايتخاوًاعوطهنولمعتيأاوُلَمْعَتْنَأَنوُديِرُت
ببساذهو.نيعيطملامادخلاكهبنورستوهيلإنوليمتو
امًاراتخمًارحنكيملولو.هرايتخابئطخيئطاخلكةنونيد
نمةثالثيتأياميفحيسملاركذو.ةنونيدللةضرعناك
.هبريغلاءارغإو،بذكلاو،لتقلايهو:سيلبإلامعأ

قلخذنميأِءْدَبلاَنِمِساَّـنلِلًالاَّـتَقَناَكَكاَذ
كالمءدبلايفناكهنأل،هسفنءدبنماللوألاناسنإلا
توملاوةيطخلاتلخدهتطساوبنأل»سانلالاَّـتق«وهو.رون
نل«هلوقيفهتياغو.)١٢و٥:١١ةيمورو٣نيوكت(ملاعلاىلإ
كلتكردأدقو)٣:٤نيوكت(رشبلاسنجلتق»اتومت
سانلاليلضتملاعلاروصعلكيفهلمعناكو.ةياغلا
لتقىلعنيياقضرحيذلاكلهملاوهو.مهسوفنكالهإو
.مهتوخإلتقىلعهلثمنيريثكراثأو)٣:١٢انحوي١(ليباه
نأقحتسيفماودلاىلعهبراجتبةريثكًاسوفنلتقيوهو
نأل،ًاسنجلبًاصخشلتقيالهنأل»سانلالاَّـتق«ىمسي
دوهيلارهظأف.اهببسوهٍةيصعمبسانلاعيمجَّـمعتوملا
ةلتقاوناكو.)٤٠ع(سيلبإلثممهنأعوسيلتقمهبلطب
مهولعجنيذلاو)١٥:١٤ىّتم(مهولضأنيذلاسانلاسوفن
.)٢٣:١٥ىّتم(ًافاعضأمهنمرثكأمنهجلءانبأ

يفْتُبْثَيَْملَو اذهيفوّ.ربلاانه»قحلاب«دوصقملاِّـقَحلاِ
هللاهقلخيتلالاحلانمناطيشلاطوقسىلإةراشإمالكلا
هتافصنمقحلايفتوبثلامدعو.نآلااهيفوهيتلااهيلع
،ًالعفوًابلقوًاركفقحلامواقيهنأل،ًامئادهعابتأتافصو
.هعيزوتبولالضلابرسُيو

امقحلايفتبثينأدحأردقيالٌّقَحِهيِفَسْيَلُهَّـنأل
ناطيشلانكل.هبةرسملاوقحلابحنمءيشىلعنكيمل
هبلقيفلحمالف،بذكلاىلإهزئارغوهاوقلكبليمي
.قحلل
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مم قُدصيف،هبلقليموهعبطوهتافصقفووهامميأُهَلاَّـِ
زنكلانم«هنأوهوريرشلاناسنإلاىلعقدصيامهيلع
لثموهو)١٢:٣٥ىّتم(»رورشلاجرُخي)بلقلايف(ريرشلا
اذهو.)١٢:٣٤ىّتم(»مفلاملكتيبلقلاةلضفنم«هلوق
امو)٤٠ع(قحلاةملكهنألحيسملاهبملكتامفالخ
.)١٦:١٣انحوي(كلذكسدقلاحورلاهبملكتي

بذكىلإاذهبراشأحيسملانأكشالٌباَّـذَكُهَّـنأل
نيوكت(نيلَّـوألاانيدلاوَّـلضأهبيذلاعيظفلالوألاناطيشلا
سانلاعدخينأماودلاىلعناطيشلالمعنأىلإو)٣:٤
.قحلكودعهنأو،مهكلهيل

مهنألناطيشلادالوأنيباذكلالكنأيأِباَّـذَكلاوُبَأَو
ةعاظفانهحيسملاّنيبو.هيلعمهثحيامبنوملكتيوهنوهبشي
امهيلكردصمنأبحّرصولتقلاعمهنابسحببذكلا
اوُرسو،حيسملاهبملكتيذلاقحلادوهيلاضفر.ناطيشلا
.)٤٥ع(سيلبإدالوأمهنأكلذباورهظأف،بذكلاب

.»ِيبَنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَّـَقحلاُلوُقَأِّـينألَفاَنَأاَّـمَأَو«٤٥

ىلعملكتيذخأو،سيلبإىلعمالكلاانهحيسملاكرت
حيسملااوقدصيملمهنألناطيشلانوهبشيمهنإلاقف،هدالوأ
بذكلابمهملكوقحلاىفخأولهنإلاقو.قحلابملكتيذلا
ةقثملكتمللبلجيقحلابملكتلانأبلاغلاو.هوقَّـدصاوناكل
قحللمهتمواقمةرثكنمدوهيلاكئلوأنكل،هبنيعماسلا
.)٤:١٨سسفأو٢:١١يكينولاست٢و١:٢١ةيمور(هوضفر

،َّـَقحلاُلوُقَأُتْنُكْنِإَف؟ٍةَّـيِطَخَىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم«٤٦
»؟ِيبَنوُنِمْؤُتْمُتْسَلاَذاَمِلَف

كلذبحيسملاراشأ؟ٍةَّـيِطَخَىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم
تيتأ«هلوققدصىلعًاناهرب،هتريسةراهطوهتماقتساىلإ
نإةيطخبهيلعاودهشينأهئادعأنمبلطو.»هللانم
لكنأبمهميلستىلعًءانبكلذحيسملالاقو.اوعاطتسا
.حيحصنوناقاذهو،هلاوقأيفميقتسمهلامعأيفميقتسم
.باوجللةصرفمهلكرتيلًاليلقتكسهلعلو

ًاليلدمهتوكسحيسملاذختاِيبَنوُنِمْؤُتْمُتْسَلاَذاَمِلَف
لاقهنأكف.كلذمهلأسف،ةيطخىلعهوتكبينأمهزجعىلع
ْتَتبثأيتلايتريسةماقتسااوركنتنأنوردقتال«مهل
ردقيالو.»؟متككشاذاملف.يباونمؤتنأبجيف،يقدص
ركفلايفةيطخالبهنأنمحيسملاهلاقاملوقينأناسنإ
ةلزىندأهيلعتبثينأنعزجعيملاعلانأو،لعفلاولوقلاو

لخملااذهلثمىلإةجاحيفنحنو.ةوفهوأ
ِّـ

ًايدافنوكيلص
هلاقامسدقملاباتكلايفنآلالاقينأحصيو.ًاطيسووانل
سانلايفهريثأتلكوًابذاكنوكيفيكف،هسفنيفحيسملا
هوعباتحبصيوهللااكنيرهاطًاراربأمهلعجيهنإ.نسح
.ءامسلاكضرألاحبصتو،ةكئالملاك

ْمُتْسَلْمُتْنَأَكِلَذِل.ِهللاَمالكُعَمْسَيِهللاَنِميِذَّـلَا«٤٧
.»ِهللاَنِمْمُتْسَلْمُكَّـنأل،َنوُعَمْسَت
٤:٦انحوي١و١٠:٢٦،٢٧انحوي

امكهللادالوأيأِهللاَمالكُعَمْسَيِهللاَنِميِذَّـلَا
هنوقدصيورورسبهللامالكنوعمسي)٤١ع(مكسفنأمتوعد
،هنالعإلبققحلالوبقلنودعتسمهللالهألكو.هنوعيطيو
هللاةبحمنأل،هتعاطلو،هنالعإدنعهللانمهنأبميلستللو
حيسملانمهللامالكمهلوبقمدعف.همالكبقثيبحملالعجت
.هللانماوسيلمهنأققح

َكِبَوٌّيِرِماَسَكَّـنِإًانَسَحُلوُقَناَنْسَلَأ:ُدوُهَيلاَلاَقَف«٤٨
»؟ٌناَطْيَش
١٠:٢٠و٥٢عو٧:٢٠انحوي

مهوضغبأونييرماسلادوهيلارقتحاٌّيِرِماَسَكَّـنِإ
هتناهإةيغبيرماسهنأحيسملاىلإاوبسنو،نيلاضمهوبسحو
دالوأ«مهنإهلوقليلدبدوهيللٌودعو،نييرماسلاكهبءزهلاو
.»سيلبإ

٧:٢٠انحوييفةمهتلاهذهتقبسٌناَطْيَشَكِبَو
،ةقفشلاقحتسيلقعلالتخمهنأكلانهاهباودارأمهنكل
،خيبوتلاقحتسيناطيشلاحوربداقنمهنأانهاهباودصقو
ىلإمهتبسندوهيلاّنيبو.١٢:٢٤ىّتميفمالكلاكمهمالكف
حيسملاةباجإنعاوزجعاملمهنأوهو،ًاضيأاذهبناطيشلا
.مهيبأومهملعمنأشفيدجتلاونعللاىلإاوأجلنيهاربلاب

ِيبَأُمِرْكُأيِّـنِكَل،ٌناَطْيَشِيبَسْيَلاَنَأ:ُعوُسَيَباَجَأ«٤٩
.»يِنَنوُنِيُهتْمُتْنَأَو

،ةدحوٍظيغبمهمتشىلعمهبجيملٌناَطْيَشِيبَسْيَل
كب«مهلوقىلعَّـدرهنكلو.يرماسهنإمهلوقىلعتكسو
ْذِإيِذَّـلا«لوسرلالوقلًاقفومتشلابال،راكنإلاب»ناطيش
ًاناهربمدقو.)٢:٢٣سرطب١(»ًاضَوِعُمِتْشَيْنُكَيَْملَمِتُش
كلذنإلاقف،سيلبإدنعنمهميلعتريثأتنإمهلوقيفني
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هللااوبحينأسانلامَّـلعهنأل،بآلاهللاماركإريثأتلا
.هديريالوناطيشلاهلعفيالاماذهو.هوعيطيو

مالكاوعمستنأنمًالدبمكنأيأيِنَنوُنِيُهتْمُتْنَأَو
كلذبو،هلًاماركإهمالكبمكملكيذلاهلوسرنونيهتهللا
.هللادالوأمتسلمكنأمترهظأ

طَأُتْسَلاَنَأ«٥٠
ْ

طَيْنَمُدَجوُي.يِدَْجمُبُل
ْ

.»ُنيِدَيَوُبُل
٧:١٨و٥:٤١انحوي

ملهنألهلمهتناهإبِلابيمليِدَْجمُبُلْطَأُتْسَلاَنَأ
ملو،راعلالمحبيضرو،سانلانمةماركلاودجملابلطي
.هللاهريربتكرتو،مهتمهتنمهسفنريربتيفبغري

نيبزيميوهو،هللايأُنيِدَيَوُبُلْطَيْنَمُدَجوُي
امبًالكيزاجيو،هنوضفرينيذلاوهنبانولبقينيذلا
ةعماج(ًاريخأمهيلعةيتآلاةنونيدلابراذنإاذهيفو.قحتسي
لجألنيدهطضملاونيناهملانينمؤمللةيزعتهيفو.)٥:٨
هلمتحاامكملحوربصبراعلااولمتحينأبوجوو،ربلا
)٣٧:٦رومزم(مهلماقتنالاومهريربتهللاوكرتينأو،حيسملا
.ًابذكمهيريعملكتكسُيومهنعيماحيهللانأدبالف

يِمالكُظَفَْحيٌدَحَأَناَكْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا«٥١
.»ِدَبَألاَىلِإَتْوَملاىَرَيْنَلَف
١١:٢٦و٥:٢٤انحوي

نأشلاتاذرومألايفداتعملاراركتلاوهَّـقَحلاَّـقَحلَا
ضعبروهمجلانيبناكهنأحجرألاو.هيبنتلاوديكأتلل
هذهيفهلاقامبمهناميإةيوقتحيسملادارأنييقيقحلانينمؤملا
،ةيطخلاةيدوبعنمةاجنلاب٣٢عيفمهدعوو.ةيآلا
.توملانمةاجنلابانهمهدعوو

مأناكًايدوهي،ناسنإلكلماعدعولاٌدَحَأَناَكْنِإ
.ًاينانوي

)٣١ع(»يمالكيفمتبثنإ«هلوقكاذهيِمالكُظَفَْحي
سيلو،هبجومبكولسلاوهمالكبمئادلاكسمتلاهانعمو
رومزم(هتعاطوبلقلايفهتئبختنودةركاذلايفهظفحطقف

كلذنمعناومىلعلدي»ناكنإ«طرشلاو.)١١٩:١١
ناطيشلابراجتو،نايصعلاىلإبلقلاليميهو،ظفحلا
دصقو.قحلانعذيمالتلاضعبدادتراو،هدونجو
.هليجنإوأهميلاعتانه»مالكلاب«

لمتشيميظعدعواذهِدَبَألاَىلِإَتْوَملاىَرَيْنَلَف
يناثلاتوملاوهانه»توملاو«.طوقسلاجئاتنلكةلازإىلع
نأقحتسييذلاديحولارمألاوهو،يدبألاكالهلايأ
،ًاتومبسُحيالدسجلابيحيسملاتومنأل،توملابىمسُي

انههلوقو.ةيقيقحلاةايحلاهدسجةايحبسحيملهنأامك
،١١:٢٥و٥٠-٦:٤٧و٥:٢٤و٣:٣٦انحوي(يفهلوقك
مالكنوظفحينمةايحةرورضمزلتسيتوملايفنو.)٢٦
ةعبرأنينمؤملانعهعفربانههدعوبحيسملاىفوو.حيسملا
ةكوش)٢(.مدآنمهانثرويذلايحورلاتوملا)١(:رومأ
)٣(.)٥٧-١٥:٥٥سوثنروك١(ةيطخلايهيتلاتوملا
وهيذلايناثلاتوملا)٤(.)٢:١٥نييناربع(توملافوخ
.يدبألاكالهلا

،حيسملامالكقدصبنمؤييذللهللاةيطعيهةايحلاو
هتايحيفهعمكرتشيحيسملاهليذلاو،هسفنحيسملاهلنأل
لمعوهلمعنيبميظعلاقرفلاانهحيسملارهظأو.ةيدبألا
لاَّـتقكاذو)٢:١١سسفأ(ةايحلابهاووههنأل،سيلبإ
.)٤٤ع(سانلل

ْدَق.ًاناَطْيَشَكِبَّـنَأاَنْمِلَعَنآلا:ُدوُهَيلاُهَلَلاَقَف«٥٢
ُظَفَْحيٌدَحَأَناَكْنِإ:ُلوُقَتَتْنَأَو،ُءاَيِبْنَألاَوُميِهاَرْبِإَتاَم
.»ِدَبَألاَىلِإَتْوَملاَقوُذَيْنَلَفيِمالك
١١:١٣نييناربعو١:٥ايركز

.عمجلانمنينمؤملاريغيأُدوُهَيلاُهَلَلاَقَف
نمًانظًالوأهانلقاميأًاناَطْيَشَكِبَّـنَأاَنْمِلَعَنآلا

.كتاملكنمانههاندكأت)٤٨ع(لقعلالتخمكنأ
نيبوبحملاءايقتألانممهوُءاَيِبْنَألاَوُميِهاَرْبِإَتاَمْدَق
.اوتامكلذعموهللامالكاوظفحهللانمنيمركملاو

دوهيلامهفيِمالكُظَفَْحيٌدَحَأَناَكْنِإُلوُقَتَتْنَأَو
حنميهنأو،يعيبطلاتوملاوهعوسيمالكيفتوملانأ
،مهمظعأونيسيدقلالضفأهيلعلصحيملًازايتماهذيمالت
.نونجملاالإعوسيهلاقاملوقيالهنأاوأرف

الًاظفلحيسملالوقاوريغِدَبَألاَىلِإَتْوَملاَقوُذَيْنَلَف
نل«لاقذإ،ةرصنلاتاملكبتوملانعحيسملاربع.ًىنعم
.»قوذيال«اولاقذإةرُمسأكبهنعاوربعمهو»توملاىري

ُءاَيِبْنَألاَو.َتاَميِذَّـلاَميِهاَرْبِإاَنيِبَأْنِمُمَظْعَأَكَّـلَعَلَأ«٥٣
َجتْنَم.اوُتاَم

ْ
»؟َكَسْفَنُلَع

ًاءزهاذهاولاقَميِهاَرْبِإاَنيِبَأْنِمُمَظْعَأَكَّـلَعَلَأ
كذيمالتلبهتىتحتنأنم:اولاقمهنأكفهبًافافختساو
له؟ءايبنألاوءابآلامظعأهيلعلصحيملتوملاىلعًاناطلس
؟دولخلاكسفنلتنمضىتحميهاربإنممظعأكنأيعّدت
مظعأكلعلأ«:هلةيرماسلاةأرملالاؤسهبشياذهمهلاؤسو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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كلذتلاقيهاهنكل)٤:١٢انحوي(»؟بوقعيانيبأنم
.ًءازهتساهولاقمهوًابجعت

َجتْنَم
ْ

لبةدافتساللكلذاولوقيملَكَسْفَنُلَع
.اهيفهلقحالًةمظعىعّداهنأك،فافختسالل

يِدَْجمَسْيَلَفِيسْفَنُدِّـَجمُأُتْنُكْنِإ:ُعوُسَيَباَجَأ«٥٤
َهلِإُهَّـنِإْمُتْنَأَنوُلوُقَتيِذَّـلا،ِينُدِّـجَمُييِذَّـلاَوُهِيبَأ.ًائْيَش

ُ
.»ْمُك

٣:١٣لامعأو١٧:١و١٦:١٤و٥:٣١،٤١انحوي

نلمالكظفحينم«نإيلوقبِيسْفَنُدِّـَجمُأُتْنُكْنِإ
.»؟كسفنلعجتنم«مكلوقنمدافتسيامك»توملاىري
ِعَّـديملهنأو،ًائيشهسفنلعجيملهنأانههباوجنومضمف
بآلاهلهلعجامريغةوقوأٍناطلسوٍّقحبهدحوهسفنل
.هنّيعو

ةوقوًادجميسفنلتيعداينأولًائْيَشيِدَْجمَسْيَلَف
.اذهنمًائيشعّدأملانأو.ًاناطلسو

يذيمالتزهجأليايإهلاسرإبِينُدِّـجَمُييِذَّـلاَوُهِيبَأ
وهو.ةايحلاوتوملاحيتافميدييفهعضوبو،هديعاومب
امبياوعدتبثأو،ءايبنألاوميهاربإنمرثكأكلذبينمركأ
.يديىلعتازجعملانمهارجأ

َهلِإُهَّـنِإْمُتْنَأَنوُلوُقَتيِذَّـلا
ُ

ليئارسإهلإهنإمكلوقبْمُك
نأبجيناكف،بوقعيوقاحسإوميهاربإمكئابآهلإو
.يسفندجمأملو،يندجميذلاوهو،هوفرعت

ِّـينِإُتلُقْنِإَو.ُهُفِرْعَأَفاَنَأاَّـمَأَو.ُهَنوُفِرْعَتْمُتْسَلَو«٥٥

.»ُهَلْوَقُظَفْحَأَوُهُفِرْعَأيِّـنِكَل،ًابِذاَكْمُكَلْثِمُنوُكَأُهُفِرْعَأُتْسَل
٧:٢٨،٢٩انحوي

هتعيبطمتكردأيأهومتفرعولوُهَنوُفِرْعَتْمُتْسَلَو
ملويلاهبدهشيتلاتامالعلامتفرعل،هدصاقموهتدارإو
.هلاوقأمتظفحلو،هتدارإنلعأوهناطلسبملكتأانأوينوضفرت
،َهللاَنوُفِرْعَيْمَُّـهنَأِبَنوُِفَرتْعَي«لوسرلامهيفلاقنيذلاكاوناكف
.)١:١٦سطيت(»ُهَنوُرِكْنُيِلاَمْعَألاِبْمُهَّـنِكَلَو

.هايإمهلهجبةنراقمهللاهتفرعمركذُهُفِرْعَأَفاَنَأاَّـمَأَو
.ةمئادةلماكةيتاذلب،ةبستكمتسيلهيبأبحيسملاةفرعمو

يأًابِذاَكْمُكَلْثِمُنوُكَأُهُفِرْعَأُتْسَلِّـينِإُتلُقْنِإَو
بذكلابجوياهايإيراكنإنأليبأةفرعمركنأال
.هنوفرعتمكنأمكئاعداك

هتفرعمةحصىلعًاليلدهللاهتعاطذختاُهَلْوَقُظَفْحَأَو
.هتدارإةفرعموهايإ

.»َحِرَفَوىَأَرَفيِمْوَيىَرَيْنَأِبَلَّـلََهتُميِهاَرْبِإْمُكوُبَأ«٥٦
١١:١٣نييناربع١٠:٢٤اقول

مهتبسناوبسحدوهيلانألهلميهاربإةداهشعوسيركذ
لكقحتسيهمالكنأو،فرشلافونصمظعأنمهيلإ
.اهبءادتقالابجياممهلامعأو،رابتعا

دوهيلالأسيِمْوَيىَرَيْنَأِبَلَّـلََهتُميِهاَرْبِإْمُكوُبَأ
ًاباوجاذهلاقف»؟ميهاربإنممظعأكلعلأ«نيلئاقحيسملا
هونعلوهباوظاتغاامبُرسميهاربإمهابأنأوهو،كلذىلع
هئاجروميهاربإقوشةدشىلع»للهت«هلوقّلدو.هوضفرو
يفحيسملانايتإعقوتميهاربإنأكلذمزلتسيالو.هراظتناو
هؤاجرناكو.لبقتسملايفيتأيسهنأققحتهنكلو،هرصع
١٥:٤و١٢:٣نيوكت(اهبهللاهدعويتلاديعاوملاىلعًاينبم
يفُكَراَبَتَي«هلوقاهحضوأو)١٨:١٠و١٧:١٧و ُعيَِمجَكِلْسَنِ
يئيجمتقو»يموي«ىنعمو.)٢٢:١٨نيوكت(»ِضْرَألاِمَمُأ
.رشبللًاصالخوملاعللةكربًاحيسم

هآرهنأ)١(:نيينعم»ىأر«هلوقلمتحيَحِرَفَوىَأَرَف
رئاسوميهاربإيفلوسرلالوقلًاقفو،يحوهوناميإلاب
يف«ءايبنألا اوُلاَنَيَْملْمُهَو،َنوُعَْمجَأِءالُؤَهَتاَمِناَميِإلاِ
نييناربع(»اَهوُّيَحَواَهوُقَّـدَصَواَهوُرَظَنٍديِعَبْنِملَب،َديِعاَوَملا
قاحسإةدالوبهرشبنيحهلهنلعأهللانأو.)١١:١٣
ةحيبذقاحسإميدقتىلعهمزعتقوو)١٨:١٠نيوكت(
يفهلبرلاروهظبوأايؤريفهايإهارأهنأو)٢٢:١٨نيوكت(
نلعأهللانأ)٢(.)١٨:٢٢نيوكت(هعمهمالكوكالمةئيه
.اهيفدسجتيلضرألاىلإحيسملالوزنءامسلايفوهوهل
ناكهنأنكميو،حرفباومنرتوحيسملاةدالوباوفرعةكئالملاو
.ءامسلايفنوسيدقلاكلذك

ناكيذلا)هتوميأ(هجورخبايليإوىسومفرعو
اذهةحصنمعنامالو.ميلشروأيفهلمكينأًاديتع
،انهحيسملاهدصقامهنأدكؤننأعيطتسنالاننكل،ريسفتلا
،هيفميهاربإهآريذلامويلاّنيعينأهدصقنمنكيملذإ
يذلاهلسنهنأبو،ميهاربإهبدعويذلاوههنأنيبينألب
هآروءاجرلاكلذب»للهت«هنأو»ضرألاممألكهبكرابتي«
.ناميإلابديعبنم

َتْيَأَرَفَأ،ُدْعَبًةَنَسَنوُسَْمخَكَلَسْيَل:ُدوُهَيلاُهَلَلاَقَف«٥٧
»؟َميِهاَرْبِإ

حيسملا.هومهفيملمهنأاوعداوأحيسملانمدوهيلامهفيمل
ميهاربإىأرهنأبهورسفمهو»يمويىأرميهاربإنإ«لاق
.هآرميهاربإو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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دنعنيسمخلانسناكًةَنَسَنوُسَْمخَكَلَسْيَل
اولاقمهنأكف،ةخوخيشلاءدبو،غولبلالامكةياهندوهيلا
نسوحنيفناكهنإف،دعبةخوخيشلاغلبتملتنأ:حيسملل
،ضارتعاللهجوىقبيالىتحاهيلعاودازف،نيثالثلاوةثلاثلا
ليحتسيهنأكلذةصالخو.هاوعدةلاحتسااورهظُيىتحو
وحنذنمتامنمىرينأةنس٥٠نملقأوهنمىلع

!ةنس١٩٠٠

َهلَلاَق«٥٨
ُ

ْنَأَلْبَق:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلا:ُعوُسَيْم
.»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَي
١٧:٥،٢٤انحويو٤٣:١٣ءايعشإو٣:١٤جورخ
١:٨ايؤرو١:١٧يسولوكو

ركُذامكنأشيذمالكلةمدقماذهَّـقَحلاَّـقَحلا
.ًارارم

هنأبحيرصتاذهٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَيْنَأَلْبَق
متمهفذإيلوقبمتأزهمتنأمهللاقهنأك.ميهاربإلبقناك
!هلبقنمنئاكينأمكلحرصأانأو،ميهاربإلرصاعمينأهنم
الإنكيملهتوسانىلإرظنلابهنأل،هتوهالبحيرصتاذهيفو
يفميهاربإهارينأنكميالف،ةنسنيسمخنملقأذنم
ىرخأةعيبطهلنأنمدبالًاذإف.ناسنإهنأرابتعابهرصع
وه»نئاكانأ«هلوقو.)١:١انحوي(ءدبلاذنمتناكةيلزأ
ىسوملسرأمويدوهيللهبهسفننلعأيذلامسالاسفن
»ْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأْهَيْهَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُلوُقَتاَذَكَه«لاقذإمهيلإ
لقيمل.٩٠:٢رومزميفامقفواذهو.)٣:١٤جورخ(
لمتحالكلذكلاقولهنأل،تنكانأميهاربإنوكينألبق
نماومهفدوهيلاو.ميهاربإثودحلبقثدحهنأهانعم
.هلبقةرورضلابوهف.ميهاربإهلإهنأو،ةيلزألاىعداهنأهلوق

َجَرَخَوىَفَتْخاَفُعوُسَياَّـمَأ.ُهوُُمجْرَيِلًةَراَجِحاوُعَفَرَف«٥٩
يفًازاَتُْجمِلَكْيَهلاَنِم .»اَذَكَهىَضَمَوْمِهِطْسَوِ
٤:٣٠اقول١١:٨و١٠:٣١،٣٩انحوي

حيسملاباوجدعبمهلقبيملُهوُُمجْرَيِلًةَراَجِحاوُعَفَر
امكحيسملاهنأنيفرتعماودجسينأالإةقباسلاةيآلايف
هومجرينأوأ)٩:٣٨انحوي(رصبأيذلاىمعألالعف
نأاودارأو،ًافدجمهوبسحينأاوراتخاف.فدجمهنأنيمكاح
ًالهسناكو.)٢٤:١٦نييوال(يفليقامىضتقمبهوبقاعي
ناكهنأل،لكيهلاراديفاهبهنومجريةراجحاودجينأمهيلع
ىلعًاروظحمناكو.ريبكلاسدوريههأدبيذلاميمرتلاتحت
نيذلانامورلاةطلستحتاوناكمهنألًادحأاولتقينأدوهيلا
هودصقامناكف،مهلناكيذلالتقلاناطلسنممهوعنم

بعشلاناجيهةلزنمبمهسفنألبقنمحيسملاباقعنم
.)٧:٥٨لامعأ(سونافتساباولعفامك

نأىلعصناذهيفسيلخلاىَفَتْخاَفُعوُسَياَّـمَأ
اقوليفلعفاملثمبمهنماجنهلعلو،ةزجعمناكهءافتخا
نوريثك،سانلانمميظعروهمجلكيهلايفناكو.٤:٣٠
يفتخينأهيلعًالهسناكو،هئاقدصأوهذيمالتنممهنم
نكتملهتعاسنألهامحهللانأكشالو.روهمجلاكلذنيب
يفدوهيلاوحيسملانيبماصخدشأكلذبىهتناو.تتأدق
.ةيدوهيلا

اهاقاليتلاةمواقملاةرثكباطخلااذهيفهارناممو
بيذكتلانمتاضراعمرشعهدحوهيفناكذإ،حيسملا
اممو.)١٩،٢٢،٣٩،٤١،٤٨،٥٢،٥٣،٥٧تايآيف(متشلاو
ملهءادعأنأبعوسيميلعتةحصىلعناهربلاةوقًاضيأهارن
هميلعتناكولو.ةلدألابهوبواجيوأهوتكسُينأاوعيطتسي
.ةوقلاكلتلثمناهربللنكيملمهريغنودهباحصأل
ىلعحيسملاتلمحاهنأهلهئادعأتاضراعمنمديفتسنو
يتلاىمظعلاقئاقحلانمو.حاضيإنسحأبهميلاعتريسفت
.)٢٣ع(»قوفنم«هلصأنإو»ملاعلارونهنإ«هلوقهحضوأ
الب«هنإو.)٣٦-٣١ع(»هبنينمؤمللةيرحلاحنام«هنإو
دهعلاهوهيهنأراهظإو.»ةايحلابهاو«هنإو.)٤٦ع(»ةيطخ
.)٥٨ع(»نئاكانأ«هلوقبميدقلا

عساتلاحاحصألا

كلذىلعينبملاهباطخوىمعألاعوسيءافش
٤١ىلإ١ع

.»ِهِتَدَالِوُذْنُمىَمْعَأًاناَسْنِإىَأَرٌزاَتُْجمَوُهاَميِفَو«١

لخدميفناككلذنأحجرألاٌزاَتُْجمَوُهاَميِفَو
نولوستملاعمتجيناكثيحهنمبرقلاىلعوألكيهلا
يفيتلاثداوحلاةقلعتمأانلحضتيملو)٣:٢لامعأ(
ةعطقنممأحاحصألاهذهثداوحبنيقباسلانيحاحصألا
اذهثداوحنأملعننكلتايرهوجلانمسيلكلذوهنع
يذلاتقولانم)١٤ع(تبسلاموييفتناكحاحصألا
حاحصألاةءادبنمهلوأوةيدوهيلايفةمدخلاهذهبهلغش
.نيرهشوحنوهو١٠صنم٣٩ددعلاهتياهنوعباسلا

ىمعأللعوسيءافشةزجعميفىَمْعَأًاناَسْنِإىَأَر
.رابتعالاقحتسترومأةتس
.انحويىوسنييليجنإلانمدحأاهركذيملهنأ:لوألا·
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.قيقدتلكباهركذهنأ:يناثلا·
نأركُذيتلاثالثلاتازجعملانمةدحاواهنأ:ثلاثلا·
انحوياهركذيتلاتازجعملاو(ةيدوهيلايفاهعنصعوسي
يفتعنُصعبرأوةيدوهيلايفتعنُصثالث،عبس
.)ليلجلا
اهعنصينأدوهيلاعقوتيتلاتازجعملاىدحإاهنأ:عبارلا·

ءايعشإناسلبىلاعتهلوقىلعءانبهنايتإدنعحيسملا
يفُعَمْسَي« لٱَكِلٰذِ

ْ
َنِمُرُظْنَتَو،ِرْفِّـسلٱَلاَوْقَأُّمُّصلٱِمْوَي

لٱ
ْ
لُّظلٱَوِماَتَق

ْ
لٱُنوُيُعِةَم

ْ
.)٢٩:١٨ءايعشإ(ِ»يْمُع

ىلعًاليلدعوسياهدروأيتلاتايآلانماهنأ:سماخلا·
ِناَعَمْسَتاَمِباَّـنَحوُيَاِربْخَأَواَبَهْذٱ«هلوقبحيسملاوههنأ
لَا:ِناَرُظْنَتَو

ْ
.)٥و١١:٤ىّتم(»خلاَنوُِرصْبُيُيْمُع

يفومولعمناسنإيفةينالعتعنُصاهنأ:سداسلا·
دوهيلاعيطتسيالىتحنيريثكمامأوروهشمعضوم
ءاطعتسالاكلانهىمعألاسولجةلعتناكو.اهراكنإ
دحأهلأسينأنودنميأًاعربتحيسملاهافشو.٩ع
:٥ص(ادسحتيبةكربدنعدعقملاهئافشككلذو
٦(.

أربينألمأنمقبُيملىمعأدلُوهنوكِهِتَدَالِوُذْنُم
نمبجعأبعشلانويعيفهؤاربإناكو.ةيرشبةطساوب
ناكىمعألااذهلعلو.رصبلادعبيمُعناكهنأولهئاربإ
فرعفهبنيراملاةقفشلًاكيرحتىمعأدلُوهنأبيداني
.هتادانمنمكلذذيمالتلا

لَعُماَي:ُهُذيِمَالَتُهَلَأَسَف«٢
ِّـ

ُهاَوَبَأْمَأاَذٰه:َأَطْخَأْنَم،ُم
»؟ىَمْعَأَدِلُوىَّـتَح
٣٤ع

مهايإهتبطاخموهبهذيمالتةطاحإلدتُهُذيِمَالَتُهَلَأَسَف
يتلالاوحألافالختناكذئمويلاوحألانأىلعنانئمطاب
دنعفقوحيسملالعلو.عساتلاحاحصألارخآنماهانفرع
نعنولأسياوذخأفهيلإذيمالتلاراصبأكلذبهجوفىمعألا
.هرومأ

ناكلاؤسلااذهخلاُهاَوَبَأْمَأاَذٰه:َأَطْخَأْنَم
مهئاملعءارآهيفتفلتخاودوهيلادنعليوطثحبعوضوم
ع(ةصوصخماياطخىلإةيضرألابئاصملالكاوبسنو.ًاريثك

كلذحيحصتمهيلعبعصو)٤-١٣:١اقولحرشرظنا٣٤
ىلإهنمةريحيفمهومهرمأاوعفرفىمعأدولومعمنوناقلا
وهودنس)أطخااذهيأ(»اذهأطخأنم«مهلوقلو.حيسملا
ىلعبقاعيدسجيفيذلانأوخسانتلادوهيلاضعبداقتعا
نأنيرخآداقتعاو.هيلإهسفنلقتنترخآدسجيفهتئيطخ

يفليقامىلعءانبهتدالولبقئطخينأعيطتسيدلولا
يأ»هاوبأمأ«مهلوقلو.)٥١:٥رومزمو٢٥:٢٢نيوكت(
بئاصمةلعنأدوهيلارثكأداقتعاوهودنس»هاوبأأطخأ«
يفليقامىلعءانبمهيدلاواياطخةدالولالبقدالوألا
:٣٢ايمرإو٣٣و١٤:١٨ددعو٣٤:٧و٢٠:٥جورخ(
نأىلعهلمحيامناسنإلكسفنيفنأبيرالو.)١٨
كلذقفاويو.ةئيطخلاىلإضرألايفبئاصملامومعبسني
:٥ةيموريفو١٩-٣:١٦نيوكت(يفسدقملاباتكلاةداهش
.هتيصعمةجيتنمدآلسنبئاصمنأهلصاحو.)١٩-١٢
.ةصوصخماياطخجئاتنبئاصملااولعجمهنأدوهيلاطلغو

َرَهْظَتِلْنِكٰل،ُهاَوَبَأَالَوَأَطْخَأاَذٰهَال:ُعوُسَيَباَجَأ«٣
.»ِهيِفِهللاٱُلاَمْعَأ

١١:٤ص

ةجيتنسيلهامعنأيأُهاَوَبَأَالَوَأَطْخَأاَذٰهَال
لوقنممزليالو.هيوبأنمالوهنمةصوصخمةئيطخ
اناكهيوبأنأوةئيطخالبناكىمعألاكلذنأانهحيسملا
ىلعبلجتدقنيدلاولااياطخنأحيسملاركنيملو.كلذك
ةدهاشملاتاعقاولانمكلذنألتوملاوضارمألامهدالوأ
ةلعاياطخلاضعبنوكيدقهنأركنيملو.)٢٠:٥جورخ(
:٢سقرم(يفكلذىلإريشأوضارمألاوأبئاصملاضعب
:٢٨ةينثتو١٢:١٠ددعو٢٦:١٦نييوالو٥:١٤انحويو٥
كلذباصمنوكينأىفنهنكل)٥:٢٧كولم٢و٢٢
.بابلااذهنمىمعألا

حمسهللانأىنعملاِهيِفِهللاٱُلاَمْعَأَرَهْظَتِلْنِكٰل
باصملاكلذناسنإلااذهبيصينأةدودحملاريغهتمكحب
عوسيىوعدتبثييكلوهئافشبهتبحموهتوقهللارهظييكل
ىلإةليسوهلعجيلوهئاربإةطساوبملاعلارونهنأوحيسملاهنأ
هنيعىمعألاداقُييكلوبعشلايفةيحورلاميلاعتلارشن
ربةطساوبيدبألاهصالخوهسفنءافشلحيسملابناميإلاىلإ
.هدسج

:دئاوفعبرأةيآلاهذهيفانلو
وأمهمولنالنأونيباصملاىلعقفشننأبوجو:ىلوألا·
.مهيلعبضغدقهللانأكمهرقتحن
ةئيطخىلإةبيصملكبسننالنأبوجو:ةيناثلا·

.بويأءاقدصأطلغكلذبطلغنفةصوصخم
نأملعنذإبئاصملايفانعقواذإانيزعياذهنأ:ةثلاثلا·

نوكتنألثمهتمكحاهتضتقابابسألاهبحمسهللا
ىلاعتهديجمتوهتبحموهتوقوهتمحرراهظإىلإةليسو
١١و١٢:٦نييناربعو٣:١٢لاثمأ(انلةمعنةطساوو
.)٣:١٩ايؤرو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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رهظيملامبرهنألربصلانيباصملاىلعبجيهنأ:ةعبارلا·
ملامبروليوطنامزدعبالإمهبئاصمنمهللادصقمهل
.ءامسلالخدينأدعبالإمهضعبلرهظي

.ٌراََهنَماَداَميِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَلاَمْعَأَلَمْعَأْنَأيِغَبْنَي«٤
.»َلَمْعَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيَالَنيِحٌلْيَلِيتْأَي

١٧:٤و١٢:٣٥و١١:٩و٣٦و٥:١٩و٤:٣٤ص

ةبغربرعشحيسملانأىلإاذهريشيَلَمْعَأْنَأيِغَبْنَي
ءاضرإيفهتبغرىلعءانبىمعألاكلذينيعحتفيفةديدش
ريشيو.ًاداسجأوًاسوفنسانلاعفنىلإهليمىلعةوالعهللا
هتمواقمىلعدوهيلاجيهيىمعألاكلذهءاربإنأىلإًاضيأ
ٌةَغْبِصِيلَو«رخآتقويفهلوققفوانههلوقو.هضغبو
.)١٢:٥٠اقول(»؟َلَمْكُتىَّـتَحُِرصَحْنَأَفْيَكَو،اَهُغِبَطْصَأ

اهلمعبينرمأيتلالامعألايأيِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَلاَمْعَأ
لامعأهبشتيهوءادفلالمعمامتإوسانللهللانالعإنم
ةمحرلاوةبحملاوةوقلالامعأاهنألينلسرأيذلابآلا
كلتنمىمعألاكلذينيعحتفنأمولعمو.ةكربلاو
.لامعألا

ةصرفلاتحنساملكيأخلاٌلْيَلِيتْأَي.ٌراََهنَماَداَم
راهنلاوهداتعملاملعلاتقونأىلعينبمزاجموهو.ةبسانملا
نعراهنلابربعيو.ليحتسيدقوليللايفرسعيلمعلانأو
ليللابواهيفلمعللاهايإهللاهاطعأيتلاناسنإلاةايحةدم
انهملكتو.)٩:١٠ةعماج(هلمعيهتنينيحهتومنع
ةريصقضرألاىلعهتمدخةدمًاناسنإهنوكراتبعابصلخملا
رصقركذو.هتازجعمعنصيوًاهافشسانلااهيفملعييكل
تناكو.عاطقناالبلمعلايفهتبغرةدشىلعهنألتقولا
ةدموفصنونيثالثوثالثوحنضرألاىلعهتايحونس
ةدملاكلتنميقبدقناكو.فصنوثالثوحنهتمدخ
الةيضرألاهتمدخرصقنمهركذامو.رهشأةتسوحن
ةسينكلايفهلامعأيرجيهنأرخآعضوميفهدافمامضقاني
ةيآلاهذهيفو.ءامسلاىلإهعافترادعبهحوربملاعلاو
:ناتلع

.هللالامعألمعينأيهوءاربإلاةلع:ىلوألا
الوتبسلامويمويلاكلذيفىمعألايفشينأ:ةيناثلا
»ليليتأي«هلوقبكلذىلعّلدو.رخآمويىلإهءافشيقبُي
.خلا

يفُتْمُداَم«٥ لٱِ
ْ

لٱُروُناَنَأَفَِملاَع
ْ

.ِ»َملاَع
٤٦و١٢:٣٥و٨:١٢و٣:١٩و٩و١:٥ص

حتفنأنايبوهتمدخلامعألكليلامجإحرشاذه
هتبهىلإًازمرهنوكللامعألاكلتنمءزجىمعألاينيع
.ةئيطخلاولهجلابسوفنلانايمعلةريصبلا

ىنعمةصالخ.٨:١٢صحرشرظناَِملاَعْلٱُروُناَنَأَف
نلعُموءامسلاىلإمهدشرمورشبلاملعمحيسملانأاذه
ىلإزمردسجلابيمعلانويعحتفو.قحلااورييكلمهلهللا
ءايعشإ(ءايعشإةءوبناذهىلعو.سوفنلايفيحورلاهلعف

اذهيفاملكعوضومةيألاهذهو)٤٢:٧و٣٥:٥و٢٩:١٨
.لمعلاوميلعتلانمحاحصألا

ًانيِطِلْفُّتلٱَنِمَعَنَصَوِضْرَألٱَىلَعَلَفَتَواَذٰهَلاَق«٦
طلٱِبَىلَطَو

ِّـ
.»ىَمْعَألٱِيَنْيَعِني

٨:٢٣و٧:٣٣سقرم

امنإةطساوالبلاحلايفةريثكتازجعمحيسملاعنص
نايبهلعلوهققحتنملببسلكلذفالخبةزجعملاىتأانه
دحأًامويأربأهنإفهتايآراهظإيفةدحاوةقيرطبدّيقمريغهنأ
هريغينيعرخآًامويحتفو)٢٠:٣٤ىّتم(سمللابنايمعلا
هلعلو.)٨:٢٣سقرم(هيلعهيديعضووهينيعيفلفتنأب
ًاناميإوءافشللءاجرىمعألايفئشنينأكلذبدصق
بسنيهلعجينأوةمعنلاكلتلوبقلكلذبهدعيفيفاشلاب
هينيعىلطوهعمملكتوهنمبرتقاهنألحيسملاىلإءاربإلا
نمهأربأيذلاوههنأفرعهآروئرباملهنأىتحنيطلاب
.هتوصعمسدرجم

نيطلاعضوونيعلاىلعلفتلاسانلاضعببسح
ةكربءامىلإكلذلثماوبسنواهضارمأضعبلًاجالعاهيلع
هرمأاموىمعألابحيسملالعفامىلعكلذنأاونظوماولس
لفتوأنيطنمىمعأدولوملءافشالهنأمولعمهنكل.هب
.طقفةيهلإةوقبهؤافشامنإةكربءاموأ

يفْلِسَتْغٱِبَهْذٱ:ُهَلَلاَقَو«٧ لِسِةَكْرِبِ
ْ
يِذَّـلٱ.َماَو

.»ًاريِصَبىَتَأَوَلَسَتْغٱَوىَضَمَف.ٌلَسْرُمُهُريِسْفَت
٥:١٤كولم١٣:٤٢اقولو٣:١٥ايمحن

هلاونلًاطرشكلذ.كينيعلسغايأْلِسَتْغٱِبَهْذٱ
نامعنهللانحتماامكهتعاطوهناميإلًاناحتماوءربلا
.)٥:١٠كولم٢(ينايرسلاوأيمارآلا

يف .)٥:٢انحويو١٣:٤اقول(حرشرظناَماَوْلِسِةَكْرِبِ
تركُذوهنعةضفخنملكيهلايبونجىلإةكربلاهذهتناكو
ًاميدقاهمساناكو)٨:٦ءايعشإو٣:١٥ايمحن(يف
.ناولسةكربمويلاىمستو»هوليش«

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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نيينانويلاةدافإلكلذرسفٌلَسْرُمُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ
هلشلعفلانمةيناربعةظفليهوهوليشىنعم»لسرمف«
:٣١لايقزحو٥:١٠بويأ(يفىنعملااذهبتءاجولسرأوأ
ضعبلابهذنكلانهاهلانحويريسفتةلعققحتتملو.)٤
هركذيلةكربلاكلتىلإىمعألالاسرإبدصقحيسملانأىلإ
ناكحيسملاّنإمعن.هللانملسرمهافشيذلانأاهمسا
ىمعألاكلذلماولسةكربتناكامكملاعللءافشعوبني
.فيعضانهكلذدصقهنأىلإمهباهذنكلو

ثداحرصتخمكلذًاريِصَبىَتَأَوَلَسَتْغٱَوىَضَمَف
هلاستغاوهباهذبىمعألااذهرهظأو.ٍراسميظعبيرغ
بجعالو.لستغيوهورصبأهنأحجرألاو.ةعاطوًاناميإ
نسيفناكهنألىمعأوهوةكربلاغلبينأهتعاطسانم
نمىتأهنأحجرألاو.ًاريثكنالوجلاداتعادقونيعبرألا
الو.هناريجًاريصبهدهاشنملوأهنألًاسأرهتيبىلإةكربلا
هارييكلحيسملاهافشثيحىلإعجرهنأىلعليلد
.هركشيو

جلٱَف«٨
ْ
لٱَوُنَاريِ

،ىَمْعَأَناَكُهَّـنَأًالْبَقُهَنْوَرَياوُناَكَنيِذَّـ
»؟يِطْعَتْسَيَوُسِلَْجيَناَكيِذَّـلٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ:اوُلاَق

لكناريجلافرعًالْبَقُهَنْوَرَياوُناَكَنيِذَّـلٱَوُناَريِْجلٱَف
هباورمينأاوداتعانيذلاكلذكوهنممهبرقلهبقلعتيام
مهلكويطعتسيوهولكيهلابابدنعوأةقزألايفمويلك
.ىمعأهنأاوفرع

اولاقيِطْعَتْسَيَوُسِلَْجيَناَكيِذَّـلٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ
ًافالخناكيضاملايفمهرابتخانألةريحوًابجعتكلذ
هامعامهوامهبهوفرعنارمأمهلناكو.ذئنيحمهتدهاشمل
هلاقاميفانياللوألاددعلايفهلوستركذمدعو.هلوستو
تاقدصلانولأسيمهنأبلغينايمعلانألانههوفراع
.لامعألانعمهزجعل

َوُهاَّـمَأَو.ُهُهِبْشُيُهَّـنِإ:َنوُرَخآَو.َوُهاَذٰه:اوُلاَقَنوُرَخآ«٩
.»َوُهاَنَأِّـينِإ:َلاَقَف

ُهُهِبْشُيُهَّـنِإ:َنوُرَخآَو.َوُهاَذٰه:اوُلاَقَنوُرَخآ
مهتفرعمفالتخاكىمعألاكلذيفمهئارآيفسانلافلتخا
نمهوفرعنيذلاناريجلامه»وهاذه«اولاقنيذلاف.هب

ضعبالإهوريملنيذلامه»ههبشيهنأ«اولاقنيذلاو.هرغص
ّريغهينيعحاتفنانايفبيرالو.يطعتسيوهونايحألا
.ًاريثكهرظنم

»؟َكاَنْيَعْتَحَتَفْنٱَفْيَك:ُهَلاوُلاَقَف«١٠

٩عيفمهعماوركُذنيذلاوناريجلامهنوملكتملا
راصبإببيرغلاأبنلامهعامسدنعاوتأنيذلاتاعامجلاو
.هئربةلعةفرعميفاوبغركلذنمًاعيمجاوبجعوهمكألا

َىلَطَوًانيِطَعَنَصُعوُسَيُهَلُلاَقُيٌناَسْنِإ:َباَجَأ«١١
لِسِةَكْرِبَىلِإْبَهْذٱ:ِيلَلاَقَو،َّـيَنْيَع

ْ
ُتْيَضَمَف.ْلِسَتْغٱَوَماَو

لَسَتْغٱَو
ْ

.»ُتَْرصْبَأَفُت
٧و٦ع

نأركذيملو.ةدايزالبطيسببولسأبعقاولاأبناذه
نمركذيملو.ذئنيحهريملهنألضرألاىلعلفتحيسملا
هرمأامدنعهبهربخأمهضعبلعلوعوسيهيفاشنأبهأبنأ
نعهلاؤسبىمعألااذهناكوماولسةكربىلإبهذينأ
حيسملاهافشيذلاريصبلاكلذنملضفأهيلإنسحملامسا
.)٥:١٣ص(ادسحتيبةكربدنع

.»ُمَلْعَأَال:َلاَق؟َكاَذَنْيَأ:ُهَلاوُلاَقَف«١٢

ةوقلااذيفاشلاكلذاورينأاودارأمهلعلَكاَذَنْيَأ
حتفهنألءاسؤرلاىلإهباوبهذيوهيلعاوضبقينأوأةبيجعلا
.تبسيفىمعألاينيع

ناكثيحىلإعجريملهنأىلعاذههمالكلديُمَلْعَأَال
سيلهنأحجرألاوانههتكرتلاقلالإوهأربأامدنعحيسملا
.انعديعبب

لٱَىلِإاْوَتَأَف«١٣
ْ
.»ىَمْعَأًالْبَقَناَكيِذَّـلٱِبَنيِّـيِسيِّـرَف

١١:٤٦ص

ذإنيعبسلاسلجمءاضعأمهىمعألابمهيلإيتُأنيذلا
.٣٤عاولعفامكعمجملانمًادحأجرخينأمهريغلقحال
:٢٣لامعأ(نييقودصلاضعبسلجملاءاضعأنمناكو
ةريغدشأمهونييسيرفلانمناكمهرثكأنكلو)٦
نايتإةلعو.»نويسيرف«عيمجللليقفحيسمللةمواقمو
اذهكًابيرغًارمأنأمهنظسلجملاكلذىلإىمعألابضعبلا
حيسملاةياكشمهرثكأدصقو.هيفسلجملارظنقحتسي
ةداهشةيدأتمهلمعةبقاعتناكوتبسيفهايإهئاربإب
ىمعألاناسلىلعحيسملاوههنأعوسيىوعدبةديدج
.هميلعتةحصحيسملانييبتلةديدجةصرفوئربيذلا
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طلٱُعوُسَيَعَنَصَنيِحٌتْبَسَناَكَو«١٤
ِّـ

.»ِهْيَنْيَعَحَتَفَوَني

:نيتياغلاذهريشبلاركذ
يفةمحرلالامعأيتأينأداتعاعوسينأنايب:ىلوألا

مويلاكلذاوظفحينأبجيفيككلذبدوهيلامّلعوتوبسلا
.مهديلاقتلًافالخ

هايإمهتمواقموحيسمللدوهيلاضغبىلعنايب:ةيناثلا
هايإمهتمواقمنكتملو.حاحصألااذهيفمهنمرهظامك
مهديلاقتلطبأعوسينأللبةعبارلاةيصولاىلعمهتريغل
٥:١٦ص(حرشرظنا.بعشلانيبمهتطلسضفخو
.)٥-١٤:١و١٦-١٢:١١اقولحرشو١٢:١٠ىّتمحرشو

لٱُهَلَأَسَف«١٥
ْ
َهلَلاَقَف،ََرصْبَأَفْيَكًاضْيَأَنوُّيِسيِّـرَف

ُ
َعَضَو:ْم

لَسَتْغٱَوَّـيَنْيَعَىلَعًانيِط
ْ

.»ُِرصْبُأاَنَأَف،ُت

ىلعهنعًالوقنمأبنلاعمسسلجملانأرهاظلاًاضْيَأ
دارملالعلوأ.هناسلنمهوعمسينأاودارأفةماعلاةنسلأ
.١٠عًاقباسهايإناريجلاهلأسامهلأسسلجملانأ

َهلَلاَقَف
ُ

هنأالإًالوأناريجلاباجأامكمهباجأخلاْم
ملهلعلو.هبلستغايذلاناكملامساوعوسيمساكرت
عوسيمساهكرتةلعنأحجرألاونامولعمامهنألامهركذي
دريملفعوسيلءادعأسلجملاءاضعأرثكأنأهتفرعم
.مهيجيهتلًاعفدليصفتلا

لٱَنِمٌمْوَقَلاَقَف«١٦
ْ
َنِمَسْيَلُناَسْنِإلٱاَذٰه:َنيِّـيِسيِّـرَف

ٌناَسْنِإُرِدْقَيَفْيَك:اوُلاَقَنوُرَخآ.َتْبَّـسلٱُظَفَْحيَالُهَّـنَأل،ِهللاٱ
.»ٌقاَقِشْنٱُمُهَنْيَبَناَكَو؟ِتاَيآلٱِهِذٰهَلْثِمَلَمْعَيْنَأٌئِطاَخ

١٠:١٩و٤٣و٧:١٢ص٢٣عو٣:٢ص

بزحلانيبزحسلجملاناكهنأةيآلاهذهنمّنيبتي
رغصألاوناكهجويأبعوسيىلعمكحلايفبغريربكألا
.ًائيشهيلإليمي

هللاهلسرأيبنبسيليأِهللاٱَنِمَسْيَلُناَسْنِإلٱاَذٰه
نوكتفةزجعملاعوقوبمهميلستعماذهاولاق.ٍّيقتبالو
.)٩:٣٤ىّتم(يفامكناطيشلاةوقباهاتأهنأةجيتنلا

ناتجيتنونارمأمهيدلناكَتْبَّـسلٱُظَفَْحيَالُهَّـنَأل
ءافشلانأيناثلاو.هللانميفاشلانأهتجيتنوءافشلالوألا
هللانمسيليفاشلانأهتجيتنوتبسلاموييفناك
ملو.يناثلاىلإالإاوتفلتيملولوألانعمهنويعاوضمغأف
ظفحقيرطبمهمكحيفاوطلغينأناكمإمهلابىلعرطخي

ةمحرلالامعأىتحلامعألالكميرحتبوجواوأرفتبسلا
الولو.ئطاخعوسينأاومكحكلذلوتبسلاموييف
اومكحامهاوعدنماوصلختينأمهدصقوحيسملامهضغب
.مهركمومهدقحلًارتسنيدلااوذختاوهيلعمكحلاكلذ

ِهِذٰهَلْثِمَلَمْعَيْنَأٌئِطاَخٌناَسْنِإُرِدْقَيَفْيَك
سانأهنمناكيذلايناثلابزحلالوقاذهِتاَيآلٱ
ليئالامغمهنمنألمتحيويمارلافسويوسوميدوقينك
نأةلاحتسااهنماوجتنتساوطقفةزجعملاىلإاورظنمهف
بهيالهللانأمهداقتعاىلعءانبًالاتحمًاعداخحيسملانوكي

سوميدوقينلوققفواذهو.ركاملاميثاللتازجعملاعنص
مهنألنوفئاخمهنأمهباوجنمرهظدقو.)٣:٢ص(ًاقباس
يبنهنأىلعناهربلجرلااذهلامعأنأًاحيرصاولوقيمل
ماهفتسالاليبسىلعىنعملااذههنعمزلياماودروأنكل
ةسلابألاقيفرئطاخلانكميلهاورظنااولاقمهنأكفثحبلل
.اذهىتأامكةوقوةمحرلالمعيتأينأ

قاقشنألااذهلثمثدحٌقاَقِشْنٱُمُهَنْيَبَناَكَو
.)١٠:١٩و٧:٤٣ص(نييرخآنيترم

ألِلًاضْيَأاوُلاَق«١٧
َ
ُثْيَحْنِمُهْنَعَتْنَأُلوُقَتاَذاَم:ىَمْع

.»ٌّيِبَنُهَّـنِإ:َلاَقَف؟َكْيَنْيَعَحَتَفُهَّـنِإ
٦:١٤و٤:١٩ص

ألِلًاضْيَأاوُلاَق
َ

نأةيغبهلكسلجملاكلذلاقىَمْع
.هلوقدنسيامىلعنيبزحلانملكفقي

يفُشيذلاىمعألانأاوملسُهْنَعَتْنَأُلوُقَتاَذاَم
مدعلهولأسوهريغهملعياممرثكأهيفاشرمأنمملعي
اممهتداهشنأاوملعاملمهنكلوهتداهشنوكتاذاممهتفرعم
ةزجعملاعوقومهرثكأركنأحيسملاهنأعوسيىوعدتبثي
لعلو.ةداهشلاكلتهتيدأتلهبنيئزاهناسنإلااودرطو
امهباوجيفنوكينأةيغبلاؤسلاكلذىمعألالأسرثكألا
عوسينوكىلعلدياموأةزجعملاثودحيفكشلاعقوي
.رحسلابكلذىتأ

اذه«سلجملارثكألوقفالخاذهٌّيِبَنُهَّـنِإَلاَقَف
ةوقنأناسنإلاكلذعنتقا.)١٦ع(»هللانمسيلناسنإلا
ملهنأىلعهللانملسرميفاشلانأوةيوامسهأربأيذلا
»يبن«لب»يبنلا«لقيملذإهللانباحيسملاهنأملعينكي
كلذنأركُذاممرهظو.عشيلأوايليإلثمءايبنألادحأك
عوسيلةداهشلاكلتدهشهنألقحللًابحمًاعاجشلجرلا
.ةينالععوسيءادعأهئاضعأرثكأيذلاسلجملامامأ

لٱِقِّـدَصُيْمَلَف«١٨،١٩
ْ
ََرصْبَأَفىَمْعَأَناَكُهَّـنَأُهْنَعُدوُهَي

اَمُكُنْبٱاَذٰهَأ:اَُمهوُلَأَسَف١٩.ََرصْبَأيِذَّـلٱِيَوَبَأاْوَعَدىَّـتَح
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»؟َنآلٱُِرصْبُيَفْيَكَف؟ىَمْعَأَدِلُوُهَّـنِإِنَالوُقَتيِذَّـلٱ

ءاضعأمهوءاسؤرلاانهدوهيلاُدوُهَيْلٱِقِّـدَصُيْمَلَف
ميلستلامهتدارإمدعمهقيدصتمدعةلعو.سلجملا
نأرومألابرغأنمو.عوسيديجمتاهتجيتنيتلاةداهشلاب
.نيهاربلاةحصنعنهذلايمعتميلستلاةدارإمدع

ًائيشاورينأنعدوهيلازجعََرصْبَأيِذَّـلٱِيَوَبَأاْوَعَد
عوسيىوعدضقانتىمعأناكيذلانبالاةداهشيف
وأامهنباهنأاركنيوابذكينأنيلمآهيدلاولاؤسىلإاوأجلف
ثالثامهولأسف.مهلًاماركإوأمهنمًافوخىمعأدلُوهنأ
ىوعدلطبياماهادحإباوجيفاودجينأءاجرلئاسم
يأبو.ىمعأدلُولهو.امكدلواذهله«يهوحيسملا
.»رصبأةطساو

،ىَمْعَأَدِلُوُهَّـنَأَواَنُنْبٱاَذٰهَّـنَأُمَلْعَن:ُهاَوَبَأْمَُهباَجَأ«٢٠،٢١
َالَفِهْيَنْيَعَحَتَفْنَمْوَأ.ُمَلْعَنَالَفَنآلٱُِرصْبُيَفْيَكاَّـمَأَو٢١
.»ِهِسْفَنْنَعُمَّـلَكَتَيَوُهَفُهوُلَأْسٱ.ِّـنِّـسلٱُلِماَكَوُه.ُمَلْعَن

ارهظأورصبأهنأوامهنباهنوكراكنإمدعبامهقدصارهظأ
ذإامهنبأىلعةثلاثلاةلئسملاباوجكرتيففعضلاونبجلا
هسفنرضأفسلجملاامأ.امهباوجبعوسيامركينأافاخ
كلذنأنيرخآنيدهاشةداهشبتبثأذإلئاسملاهذهب
.رصبأوىمعأدلُولجرلا

لعلوامهفوخنعاذهامهلوقجتن)٢١ع(ُمَلْعَنَالَف
انوكيملوةثداحلالاوحألكافرعيملذإقدصلانمًائيشهيف
نكيملوامهنبارصبأنيحسلجملااهرضحتساونيعادهاش
.عقوامعرابختساللفاكتقومهل

نسدوهيلادنعلماكلانسلاناكِّـنِّـسلٱُلِماَكَوُه
.نيثالثلا

لٱَنِمِناَفاََخياَناَكاَمَُّـهنَألاَذٰهُهاَوَبَأَلاَق«٢٢
ْ
َّـنَأل،ِدوُهَي

لٱ
ْ
ملٱُهَّـنَأِبٌدَحَأََفَرتْعٱِنِإُهَّـنَأاوُدَهاَعَتْدَقاوُناَكَدوُهَي

ُجَرُْخيُحيِسَْ
ملٱَنِم

.ِعَمْجَْ
صو٣٤ع٥:١٣لامعأو١٩:٣٨و١٢:٤٢و٧:١٣ص
١٦:٢

نيبءاسؤرلاقافتااذهاوُدَهاَعَتْدَقاوُناَكَدوُهَيْلٱَّـنَأل
وبأهفرعىتحكلذاونلعأدقاوناكمهنأيفبيرالومهسفنأ
نمًادحأاوجرخينأءاسؤرلاةقاطيفنكيملو.ىمعألا

ىلعاودهاعتامنإوسلجملاقوقحنمناككلذنألعمجملا
.اودارأامبمكحيلسلجملااوعنقينألمأ

ةينيدلاقوقحلانممرُحيياِعَمْجَْملٱَنِمُجَرُْخي
.مرحلانمفانصأةثالثدوهيلادنعناكو.ةيعامتجالاو
ةطلاخملكنمًاموينيثالثمورحملاعنمينأ:لوألا·

.هئابرقأل
لكةطلاخمنموهتايحةدمكلذنمعنمينأ:يناثلا·

.ةيرورضلاةايحلاتايضتقملالإدوهيلانمدحاو
نإهلتقوبعشلانمدحاولكنعماتلاهلصف:ثلاثلا·

يفبيرالنكلوانهاودارأفنصيأملعُيملو.مهنكمأ
.ًالئاهًامرحناكهنأ

.»ُهوُلَأْسٱ،ِّـنِّـسلٱُلِماَكُهَّـنِإ:ُهاَوَبَأَلاَقَكِلٰذِل«٢٣

ولامهنألامهنبالةثلاثلاةلئسملاباوجامهكرتةلعاذه
ةحصبًافارتعادوهيلاهبسحلءافشلانأشيفءيشبابواج
.عمجملانماجرخأوعوسيىوعد

:ُهَلاوُلاَقَو،ىَمْعَأَناَكيِذَّـلٱَناَسْنِإلٱًةَيِناَثاْوَعَدَف«٢٤
.»ٌئِطاَخَناَسْنِإلٱاَذٰهَّـنَأُمَلْعَنُنْحَن.ِِهللاًادَْجمِطْعَأ
١٦ع٦:٥ليئومص١و٧:١٩عوشي

عضومنمىمعألااوجرخأءاسؤرلانأرهاظلا
انهو١٩ع»امكنبااذهأ«هيوبأمهلاؤسدعبقاطنتسالا
دسفيامبقطنلاىلعفيدجتلابهولمحيلةيناثهوعدتسا
.اهراكنإىلعوأهتداهش

مّلكتوهللاةرضحيفكنأركذايأِِهللاًادَْجمِطْعَأ
دوهيلاهداتعادهاشلافالحتسانمبرضاذهو.قحلاب
اَي«:َناَخَعِلُعوُشَيَلاَقَف«ناخاعلعوشيلوقنمرهظيامك
خلا»ُهَلِْفَرتْعٱَو،َليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلِلًادَْجمَنآلٱِطْعَأ،يِنْبٱ
:١٣ايمرإو٦:٥ليئومص١(يفامهلثمو)٧:١٩عوشي(
هللانأداقتعاىلعٌّينبمظفللااذهبفالحتسالاو.)٦
تبثيناطلسلاوةوقلاوقدصلاهلإهنألقحلاراهظإبدجمتي
نأكلذعمءاسؤرلابولطمو.نيبذاكلابقاعيونيقداصلا
.ىلوالاهتداهشركنيوبذكي

بابرأنحنيأٌئِطاَخَناَسْنِإلٱاَذٰهَّـنَأُمَلْعَنُنْحَن
يفانقفتالطابلانمقحلازييمتىلعنورداقلاةفرعملا
ىدعتينملءافشلاةوقبهيهللانأليحتسيهنأسلجملا
.كبذكبفرتعافبذاكتنأًاذإف١٦عةعيرشلا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعساتلاحاحصألا
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ًائْيَشُمَلْعَأاَمَّـنِإ.ُمَلْعَأُتْسَل؟َوُهٌئِطاَخَأ:َباَجَأَف«٢٥
.»ُِرصْبُأَنآلٱَوىَمْعَأُتْنُكِّـينَأ:ًادِحاَو

ئطاخعوسينأبملسيملُمَلْعَأُتْسَل؟َوُهٌئِطاَخَأ
.هبمزلمريغهنأًانايبكلذركنيملو

املكةلزنمرمألااذهلزناًادِحاَوًائْيَشُمَلْعَأاَمَّـنِإ
هتامولعمنمهريغلةيمهأالهنأىتحهتيمهأةدشلهملعي
»دحاوءيشكزوعي«باشللحيسملالوقكوهوهيلإةبسنلاب
نيرمأبحرصةقيقحلابوهو)١٠:٤٢اقولو١٠:٢١سقرم(
نأبمكحلامهلكرتو.رصبأهنأيناثلاوىمعأناكهنألوألا
ىلوألاةداهشلاىلعهتوبثبهللاًادجمىطعأفئطاخعوسي
.قدصلاو

ئطاخلابلقّريغتلانهىمعألالوقسانلاريعتسي
يأرصبأنآلاوىمعأتنكلوقينأحصيف.نمؤيامدنع
.رابتخالاباهملعأنآلاوتايحورلالهجأتنك

»؟َكْيَنْيَعَحَتَفَفْيَك؟َكِبَعَنَصاَذاَم:ًاضْيَأُهَلاوُلاَقَف«٢٦

ىلعىمعألالمحيأمهدوصقمسلجملاءاضعألنيمل
اودجينأًالمأاهلوأنمةصقلاديعينأهورمأفهتداهشراكنإ
هبحيسملانوئطخيءيشىلعاوفقيوأضقانتلانمًائيشاهيف
نعمهلاؤسنعاوعجرمهنأمث.مهتريحنمهبنوصلختيوأ
.ةيفيكلانعهنوهلأسياوذخأوعقاولا

لُقْدَق:ْمَُهباَجَأ«٢٧
ْ

ِمل.اوُعَمْسَتَْملَوْمُكَلُت
َ
ْنَأَنوُديِرُتاَذا

»؟َذيِمَالَتُهَلاوُريِصَتْنَأَنوُديِرُتْمُتْنَأْمُكَّـلَعَلَأ؟ًاضْيَأاوُعَمْسَت

مهتياغءوسفرعوهلاؤسمهريركتلجرلاكلذلقثتسا
مهلعجبحيسملانميفشتلالبقحلاىلعفوقولاتسيلاهنأ
.رابتخالاوةدهاشملابهققحتيذلاقحلاركنيهايإ

.اوقدصتمليأاوُعَمْسَتَْملَو
لاقَذيِمَالَتُهَلاوُريِصَتْنَأَنوُديِرُتْمُتْنَأْمُكَّـلَعَلَأ
ريركتنممكتياغلعلألاقهنأكفمكهتلاليبسىلعاذه
.كلذمزلتسيمكلعفنألهباونمؤتنأصحفلاولاؤسلا

لِتَتْنَأ:اوُلاَقَوُهوُمَتَشَف«٢٨
ْ

اَنَّـنِإَفُنْحَناَّـمَأَو،َكاَذُذيِم
.»ىَسوُمُذيِمَالَت

ذيملتهنأمهلوقيأاذهدعبءاجاممهمتشوُهوُمَتَشَف
.لاتحملاعوسيل

ىسومبعوسياولباقُنْحَناَّـمَأَو،َكاَذُذيِمْلِتَتْنَأ
ذيملتهنأبوىسومذيمالتمهنأبىمعألابمهسفنأاولباقو
ىسومرمأيذلاتبسلاظفحيفمهتريغىلعءانبعوسي
كلذىلعو.هيفهئافشبتبسلاسندعوسينأبوهسيدقتب
الهنأونيّيبن)ىسوموعوسي(امهالكنوكينأةلاحتسااوأر
.ًابذاكامهدحأنوكينأنمدب

ُمَلْعَناَمَفاَذٰهاَّـمَأَو،ُهللاٱُهَمَّـلَكىَسوُمَّـنَأُمَلْعَنُنْحَن«٢٩
.»َوُهَنْيَأْنِم

٨:١٤ص

هناطلسذخأيّبنهنأتبثيكلذوُهللاٱُهَمَّـلَكىَسوُم
ةمولعملارومألانماذهو.ىلاعتوهناحبسهللانمهتيلوسرو
يذلاهللايضرُنىسومذيمالتنحناننأنمدبالفةققحملا
.هلسرأ

ىلعناهرباليأَوُهَنْيَأْنِمُمَلْعَناَمَفاَذٰهاَّـمَأَو
هلسرأوهنونجمأيردنالولوهجمهرمألكوهلسرأهللانأ
مهضفرىلعمهرذعو.هسفننمملكتلقاعمأسيلبإ
اَذٰه«مهلوقوهوًاقباسهودروأيذلارذعلاسكعانهحيسملا
ملٱاَّـمَأَو،َوُهَنْيَأْنِمُمَلْعَن

ْنِمٌدَحَأُفِرْعَيَالَءاَجىَتَمَفُحيِسَْ
نأىلعينبم»وهنيأنم«مهلوقو.)٧:٢٧ص(»َوُهَنْيَأ
ةيدومعمنعدوهيلالاؤسكهتعيبطىلعليلدناسنإلالصأ
نيأنم«عوسيلسطاليبلاؤسكو)٢١:٢٥ىّتم(انحوي
.)١٩:٩ص(»تنأ

يفَّـنِإ:ُلُجَّـرلٱَباَجَأ«٣٠ ْمُتْسَلْمُكَّـنِإ!ًابَجَعاَذٰهِ
.َّـيَنْيَعَحَتَفْدَقَو،َوُهَنْيَأْنِمَنوُمَلْعَت

٣:١٠ص

.ةميظعةعاجشوةمكحباوجلااذهيفىمعألارهظأ
يفَّـنِإ بعشلاءاسؤرنأانهبيجعلارمألاًابَجَعاَذٰهِ

نيعّدملايواعديفاوصحفينأمهتفيظونيذلانييحورلا
مهنأنوفرتعيرخآلابذكبودحاولاقدصباومكحيوةءوبنلا
ىتأوهوهناطلسنيأنمووهنيأنمعوسياوفرعيمل
.رشبلانمٌدحأاهلعفينأعيطتسيالةزجعمب

لِلُعَمْسَيَالَهللاٱَّـنَأُمَلْعَنَو٣١«٣١،٣٢
ْ
ْنِإْنِكٰلَو.ِةاَطُخ

ُذْنُم٣٢.ُعَمْسَياَذٰهِلَفُهَتَئيِشَمُلَعْفَيَوَهللاٱيِقَّـتَيٌدَحَأَناَك
.»ىَمْعَأٍدوُلْوَمْيَنْيَعَحَتَفًادَحَأَّـنَأْعَمْسُيَْملِرْهَّـدلٱ

و١٦و٣٤:١٥و١٨:٤١رومزمو٣٥:١٢و٢٧:٩بويأ
١:١٥ءاعيشإو٢٨:٩و١٥:٢٩و١:٢٨لاثمأو٦٦:١٨
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ايركزو٣:٤اخيمو٨:١٨لايقزحو١٤:١٢و١١:١١ايمرإو
٧:١٣

ناسنإلاةزيرغلصحمملعلااذه.رشبلانحنيأُمَلْعَن
.هرابتخاو

ةوقلالاؤساميسالولاؤسلابيجياليأُعَمْسَيَال
.تازجعملاعنصىلع

ْنِإ«دوادلوقكوهفمهاياطخىلعنيّرصملايأِةاَطُخْلِل
مثِإُتْيَعاَر

ْ
يفًا لَقِ

ْ
٦٦:١٨رومزم(»ُّبَّـرلٱَِيلُعِمَتْسَيَاليِب

١٥:٨و١:٢٨لاثمأو١٠٩:٧و٥٠:١٦رومزمًاضيأرظنا
١٤:١٢و١١:١١ايمرإو٢و٥٩:١و١:١٥ءايعشإو٢٨:٩و
.)٣:٤اخيمو٨:١٨لايقزحو

.اياضقثالثانهىمعألالالدتسايفو
يأةاطخللعمسيالهللانأوهوماعلاأدبملا:ىلوألا·

.نيلاتحملاةبذكلاءايبنألا
نكميالهلعفيذلانألعوسيلعمسدقهللانأ:ةيناثلا·

.ةيهلإةوقبالإلعفُينأ
سايقاتمدقمامهنيتللانيتيضقلاكنيتةيجتن:ةثلاثلا·

.هللانموهلبئطاخبسيلعوسينأيهوّيلمح

زيمىَمْعَأٍدوُلْوَمْيَنْيَعَحَتَفًادَحَأَّـنَأْعَمْسُيَْمل
يتلابئاجعلاوتايآلانمهريغنعىمعأدولومينيعحتف
ىلععوسيكلذبلضففةيرشبطئاسوبنوكتنأنكمي
سدقملاباتكلاءابنألكيفسيلهنألءايبنألارئاسوىسوم
.ىمعأدولومينيعحتفمهنمًادحأنأربخ

.»ًائْيَشَلَعْفَيْنَأْرِدْقَيَْملِهللاٱَنِماَذٰهْنُكَيَْملْوَل«٣٣
١٦ع

.هلسروهللاءايقتأنميأِهللاٱَنِم
نمهعنصاملثمنمًائْيَشَلَعْفَيْنَأْرِدْقَيَْمل

لبجيفيبنلاايليإلهللاعمسكلذلثمو.تازجعملا
لهاجلاىمعألااذهف.لعبلاةنهكلهعمسمدعولمركلا
اهرهظأيتلاةمكحلانمرثكأنيدلايفةمكحهلوقبرهظأ
َكُدَْمحَأ«حيسملالوققفواذهوءامكحلانيدلاءاسؤرهيف
ِنَعِهِذٰهَتْيَفْخَأَكَّـنَأل،ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱُّبَرُبآلٱاَُّهيَأ
حلٱ
ْ

لٱَوِءاَمَُك
ْ
ألِلاَهَتْنَلْعَأَوِءاَمَهُف

َ
ط
ْ

.)١١:٢٥ىّتم(»ِلاَف

يف:ُهَلاوُلاَق«٣٤ خلٱِ
ْ

َتْنَأَو،َكِتَلْمُجِبَتْنَأَتْدِلُواَياََط
لَعُت

ِّـ
.»اجِراَخُهوُجَرْخَأَف!اَنُم
٢٢عو٢ع

ديدهتلاببذكلاىلعىمعألااولمحينأءاسؤرلازجع
ةحضاولاهتداهشوهتجحعفدنعمهزجعباولجخوقلمتلابو
مهلهجنمهبجعتومهميلعتىلعهرساجتنماوبضغوقحلل
.ًاضيأحيسملانممهظيغهباوفشوًالعفوًالوقهنماومقتناف

يف هتقيلخذنمهامعىلإكلذباوراشأَتْدِلُواَياَطَْخلٱِ
بضغلولحوةصوصخملاهتئيطخىلعًاليلدكلذاوذختاو
ضقناذهوههجوىلعهللاةنعلوملاعلالخدهنأكهيلعهللا
.١٨عىمعأدلُوهنأمهراكنإل

٣٢و٣١عيفىمعألاهلاقاماوبسحاَنُمِّـلَعُتَتْنَأَو
هنأىعّدالهاجّيمأهنألًاديدشاوبضغواوفِنأفمهلًاميلعت
هيلعودولوملانأو.ةعيرشلاوملعمهملعيالامملعيال
سدقأمهنيذلانييسيرفلاملعيذخأيةئيطخلاتامالع
.)مهمعزىلع(رشبلا

هوعطقوسلجملانمهودرطيأًاجِراَخُهوُجَرْخَأَف
دوهيلادنعكلذناكو٢٢عحرشيفقبسامكبعشلانم
رثكأبمكحلااذهىلعسلجملابابرأردقو.توملاهنأكًافيخم
ءادعألزيملو.اوتكسواضعبلاضرتعانإوتاوصألا
متشلابهلهأنومواقينييسيرفلامايأذنميحورلاقحلا
.مرحلاو

َلاَقَوُهَدَجَوَف،ًاجِراَخُهوُجَرْخَأْمَُّـهنَأُعوُسَيَعِمَسَف«٣٥
»؟ِهللاٱِنْبٱِبُنِمْؤُتَأ:ُهَل
انحوي١و١٠:٣٦صو١:١سقرمو١٦:١٦و١٤:٣٣ىّتم
٥:١٣

يتلاةيآلاوةيآلاهذهنيبامةدمتضمهنأحجرألا
.نامزلانمءيشرورميضتقيكلذكهربخعويشنألاهلبق

هنوكرابتعابكلذهعمسُهوُجَرْخَأْمَُّـهنَأُعوُسَيَعِمَسَف
ةلعًاضيأفرعوهتوهالبناكامملعهنأيفنيالًاناسنإ
هئافشةهجنمقحلابفارتعالايفهتوبثيهوهجارخإ
.يبنعوسينأبرارقإلاو

يفبيرالهدجونيأالوهدجوىتمركذيملُهَدَجَوَف
هملعيوهناميإيوقيوهبلقيزعييكلهبلطحيسملانأ
امقفواذهيفو.يحورلاهئافشبيدسجلاهءافشعفشيو
ُّبَّـرلٱَوِيناَكَرَتْدَقيِّـمُأَوِيبَأَّـنِإ«هلوقبهحضوأدوادهربتخا
ْمُكاَبوُط«هلوقبحيسملادعوامو.)٢٧:١٠رومزم(»يِنُّمُضَي
اوُجَرْخَأَو،ْمُكُوَّـريَعَوْمُكوُزَرْفَأاَذِإَو،ُساَّـنلٱُمُكَضَغْبَأاَذِإ
.)٦:٢٢اقول(»ِناَسْنِإلٱِنْبٱِلْجَأْنِمٍريِّـِرشَكْمُكَمْسٱ

نعدوهيلاّربع.هبدوعوملاحيسملابيأِهللاٱِنْبٱِبُنِمْؤُتَأ
:٨٩و٢:٧رومزميفليقامىلعءانب»هللانباب«حيسملا

سلجينأنيعقوتمدوادنبابهومسينأاولضفمهنكل٢٧
عوسينكل.)٢٢:٤٢ىّتم(يضرأكلمكدواديسركيف
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هسفنىمسفيضرأاليحورهتوكلمنأرهظُينأدارأ
.»هللانباب«

»؟ِهِبَنِموُألُدِّـيَساَيَوُهْنَم:َباَجَأ«٣٦

رثكأبرقيالذإةفرعملايفهتبغرللبهكشلكلذلقيمل
النكلرظتنملاحيسملابنمؤأينأمعنلاقهنأكف.فرعيامم
حيسملاَريملهنإف.مسالااذهبىمسُينأقحهلًادحأفرعأ
يذلاوهنأهفرعورصبأنألبقهتوصعمسامنإاذهلبق
يبنهنأدقتعاو.هلهاّيإسانلافصوبوأهتوصبامإهأربأ
هلاؤسهبشيو.وهنمهملعيوحيسملاهلفصينأرداقوهف
»ديسايتنأنم«هلوقوهويسوسرطلالواشلاؤساذه
.)٩:٥لامعأ(

َوُهَكَعَمُمَّـلَكَتَييِذَّـلٱَو،ُهَتْيَأَرْدَق:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٣٧
.»َوُه

٤:٢٦ص

ةيرماسلاةأرمللهباوجبحرصامكهباوجبحبسملاحّرص
.همالكلوبقلًادعتسمناكهنألكلذو)٤:٢٦ص(

دهاشتيأَوُهَوُهَكَعَمُمَّـلَكَتَييِذَّـلٱَو،ُهَتْيَأَرْدَق
.كينذأبهتوصعمستوكينيعبنآلاحيسملا

.»ُهَلَدَجَسَو.ُدِّـيَساَيُنِموُأ:َلاَقَف«٣٨

ناميإلااذهلًادعتسمناكهنأنمدبالُدِّـيَساَيُنِموُأ
ةوقيفوةزجعملايفهلمأتبوهبلقيفسدقلاحورلالعفب
.اهعنصيذلا

اموتلعفامكهللانباهنأراتبعابهدبعيأُهَلَدَجَسَو
لثمدحأرهظيملو.»يهلإويبر«لاقذإعوسيةمايقدعب
كلذغلبو.حيسملاةمايقلبقنييليلقىوسىمعألاناميإ
هللاقيناسنإ«هلوقبهركذهنأ)١(تاجرديفناميإلا
عهللانمهنأ)٣(و.١٧عيبنهنأ)٢(و.١١ع»عوسي

.انهامكحيسملاهنأ)٤(و.٣٣
رون«هنوكرابتعابعوسينأةيآلاهذهيفليقاممىرن

هنأوهوىمعألااذهلهلعفامبكلذكهنوكحضوأ»ملاعلا
ةيؤروهدسجينيعبيقيقحلاسمشلاءوضةيؤرنمهنكم
.هسفنينيعبربلاسمش

نمبجعلاوناسنإلااذهرمأنمدعبًائيشعمسنالو
مويىمعألاكلذهئاربإلعوسيلتقاوبلطيملنييسيرفلانأ

ادسحتيبةكربدنعدعقملاأربأامدنعاولعفامكتبسلا
.)٥:١٦ص(مويلاكلذيف

لٱاَذٰهَىلِإاَنَأُتْيَتَأٍةَنوُنْيَدِل:ُعوُسَيَلاَقَف«٣٩
ْ

ىَّـتَحِ،َملاَع
.»َنوُِرصْبُيَنيِذَّـلٱىَمْعَيَوَنوُِرصْبُيَالَنيِذَّـلٱَِرصْبُي

١٣:١٣ىّتم١٢:٤٨و٢٧و٥:٢٢و٣:١٧ص

:١٢و٣:١٧صيفليقاموانهليقامنيبةضقانمال
ةنونيدلانألةنونيدللتأيملهنأعوسيلاقثيح٤٧
انهيتلاةبقاعو.كانهةروكذملاةنونيدلاريغانهةروكذملا
كلانهيتلاةبقاعو.قحلااورظنينأاوبأمهنألمهبولقىمع
الصالخللًالوأىتأحيسملافمنهجيفرارشألاكاله
ًاعبطمهيلعةنونيدلاتبجوأسانلالامعأنكلةنونيدلل
هلوقبقلعتمانههلوقف.صالخللالةنونيدللةيناثيتأيوهو
ضفروهبضعبلاناميإةجيتننايبوهو»ملاعلارونوهانأ«
ةملظلانملقتنافهبنمآىمعألالوستملاف.هايإضعبلا
ىلإةيحورلاةملظلانممثيدسجلارونلاىلإًالوأةيدسجلا
.يحورلارونلا

يفامنالعإوسانأنعسانأزييمتليأٍةَنوُنْيَدِل
.ناسنإلكنطابلًاناحتماهنايتإناكو.نيقيرفلابولق
ِطوُقُسِلَعِضُوْدَقاَذٰهَّـنِإ«ميرملخيشلاناعمسلوقكاذهو
يفَنِيريِثَكِماَيِقَو لوقو.)٣٥و٢:٤٣اقول(»خلاَليِئاَْرسِإِ
رجحو«ضعبلل»ةيوازلاسأرراص«حيسملانألوسرلا

اذكو)٨-٢:٦سرطب١(نيرخآل»ةرثعةرخصوةمدص
ملاعلاىلإىتأنيحو.)٢:١٦سوثنروك٢(يفسلوبلوق
امأوةيحورلاراكفألايوذرونلاءانبألكهيلإعمتجا
دونجنمهئادعأىلإاومضنافرهدلااذهءانبأنوينادسجلا
.ةملظلاتوكلم

مهبسحينيذلايأَنوُِرصْبُيَالَنيِذَّـلٱَِرصْبُيىَّـتَح
»لافطألاب«عوسيمهامسنيذلامهوًانايمعنويسيرفلا
ءاطسبلانوعضاوتملامهو)١٠:٢١اقولو١١:٢٥ىّتم(
يذلاىمعألاوةيرماسلاةأرملاكةفرعملانوبلطينيذلاءالهجلا
ةيحورلاةريصبلانولاني»خلارصبي«هلوقىنعمو.هينيعحتف
.)١٠:٩ص(صالخلاوتابجاولاوقحلاقيرطنوريوةرينلا

مهسفنأنوبسحينيذلايأَنوُِرصْبُيَنيِذَّـلٱىَمْعَيَو
مهسفنأنورربملانوربكتملانويسيرفلامهورظنلالهأنم
نوجاتحيالمهنأويحورلارونلالامكمهلنأنونظينيذلا
اقول(ةفرعملاحاتفممهلنأنوعديقوفنميذلارونلاىلإ
:١١ىّتم(ًافنآنوروكذملاءامهفلاوءامكحلامهمهنأو)١١:٥٢
)٣:١٨و١:٢١سوثنروك١و٢:١٧ةيمورًاضيأرظنا٢٥
»يمعي«هلوقىنعمو.ةيدوهيلاةمألارثكأىلعقدصياذهو
مهلهنأرهظيامرونلانممهنمذخؤيومهامعمهلنيبتي
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مهلفاكصاصقكلذواهوراتخايتلاةملظلاىلإنوكرتُيو
نمرثكأةملظلااوبحأذإمهلامعأرمثنمنولكأيمهنأل
.ةمأودرفلكىلعقدصيانهعوسيهلاقامو.رونلا
ممألاىلعرثكألابقدصيةيآلاهذهنملوألامسقلاو
.دوهيلاىلعرثكألابقدصييناثلامسقلاو

لٱَنِمُهَعَماوُناَكَنيِذَّـلٱاَذٰهَعِمَسَف«٤٠
ْ
اوُلاَقَو،َنيِّـيِسيِّـرَف

»؟ٌناَيْمُعًاضْيَأُنْحَناَنَّـلَعَلَأ:ُهَل
٢:١٩ةيمور

نمبرضماهفتسالااذهٌناَيْمُعًاضْيَأُنْحَناَنَّـلَعَلَأ
لثمبانبطاختفيكفةعيرشلاءاملعنحناولاقمهنأكمكهتلا
اولاقمهنأكفًاضيأراكنإوهو.حورلابًايمعانبسحتأكلذ
.نايمعلابانسل

َهلَلاَق«٤١
ُ

ْمُكَلْتَناَكاََملًاناَيْمُعْمُتْنُكْوَل:ُعوُسَيْم
.»ٌةَيِقاَبْمُكُتَّـيِطَخَف،ُِرصْبُناَنَّـنِإَنوُلوُقَتَنآلٱِنِكٰلَو.ٌةَّـيِطَخ

٢٤و١٥:٢٢ص

انهنايمعلاٌةَّـيِطَخْمُكَلْتَناَكاََملًاناَيْمُعْمُتْنُكْوَل
ناكنإف.يحورلاىمعلابروعشلاامإوةريصبلايمعامإ
ةريصبلايمعمتنكولمكنأىنعملاناكلوألاحيسملادصق
مليحولارونوأريمضلارونالومكللقعرونالةقيقح
ردقىلعةيلوؤسملانألةئيطخالوةيلوؤسممكيلعبسُحت
ةردقالوقحلاةفرعملهلةطساواليذلافةفرعملاوكاردإلا
.هتيامعىلعهللاهنيديالمارحلاولالحلانيبزييمتلاىلع
مكيلعنوكيالذإركُذامكمتنكولمكلًاريخناكف
مكلهجبمترعشولىنعملافيناثلاهدصقناكنإو.باسح
هنألنآلامكتئيطخىلإةبسنلابةئيطخالبمتنكلهبمتفرتعاو
مكيفشأانأذإلقبتسملايفنورصبتمكنأذئنيحىجرُي
مكريغنمرثكأنورصبتمكنأنونظتمتمدامنكلو
نولأستالويوامسلانالعإلاوقحلانعمكنويعنوضمغتو
.مكيفءاجرالفيئافش

مكسفنأمتنأيأُِرصْبُناَنَّـنِإَنوُلوُقَتَنآلٱِنِكٰلَو
نإمكلةجحالًاذإفقحلاةفرعمطئاسومكلنأنورقت
تاؤبنلامكلذإحيسملاينأمكهلجلينومتضفرمكنأمتيعدا
عموريمضلارونولقعلارونويتاملكويتازجعمويبةقلعتملا
نعمكرظنمتلوحمكنويعمامأنيهاربلاوطئاسولاهذهلك
.حيسملاانأينأقحلا

ةيرايتخامكتيامعنأتبثهنألٌةَيِقاَبْمُكُتَّـيِطَخَف
ملمكنألكلذو.فشُتملفمكسفنأىلعاهومتينجمكنأو
اذهلديحولابيبطلاوهوهنمءافشلااوبلطتوحيسملاباونمؤت

يهاهنألةيقابدوهيلاءالؤهةئيطختناكامنإو.ءادلا
راكنإهنألهلةرفغماليذلاسدقلاحورلاىلعفيدجتلا
الوءادفالواهلةرفغمالهنأاهئاقبىنعمو.حضاولاقحلا
.ةعافش

لزتملذإمويلااذهىلإةيدوهيلاةمألالاحلاحلالازتال
يرصانلاعوسيمهضفريهومهيلعةيقابةميظعلاةئيطخلا
.مهحيسم

رشاعلاحاحصألا

٤٢ىلإ١عحلاصلايعارلالثم

حلٱ«١
ْ

حلٱَّـَق
ْ

لٱَنِمُلُخْدَيَاليِذَّـلٱَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ْ
ِباَب

خلٱَِةريِظَحَىلِإ
ْ
طَيْلَب،ِفاَرِ

ْ
ٌقِراَسَكاَذَف،َرَخآٍعِضْوَمْنِمُعَل

.»ٌّصِلَو
١٧ىلإ١١:٤ايركزو٣٤لايقزحو٤ىلإ٢٣:١ايمرإ

هلبقيذلاوحاحصألااذهنيبةقالعنملهققحتيمل
فصوحيسملانأيهفةقالعكلانهناكنإو.ًالوأ
يف»نايمعةداق«مهنأببعشلاءاسؤرمهنيذلانييسيرفلا
ةاعرمهنأبحاحصألااذهيفمهفصيذخأو.عساتلاحاحصألا
نعدعبيالو.ةيعرلانوملظيومهتابجاونولمهيهللاةيعرل
همامأوميلشروأجراخوهوكلذبملكتحيسملانأنظلا
ىلإيعادلاوهضرفلااذهنأمزليالو.ةاعرلاومنغةريظح
هللانعميدقلادهعلايفربعامًاريثكهنأللثملابرض
ناكو.ةاعرلابليئارسإءاسؤرنعومنغلاويعارلابهعبشو
ميهاربإكةاعرمهلاطبأونييليئارسإلايروهشممظعأ
ءايعشإو٢٣رومزمرظنا(دوادوىسوموبوقعيوقاحسإو
.)خلا٤٠:١١

ةراشبلاهذهيفكلذكًارركمقحلاركذَّـقَْحلٱَّـقَْحلٱ
مالكلاةيمهأنايبًامئاداهبدصقوةرمنيرشعوًاعبرأ
.هديكأتو

ِفاَرِْخلٱِةَريِظَحَىلِإِباَبْلٱَنِمُلُخْدَيَاليِذَّـلٱ
تناكوةروظنملاهللاةسينكانه»ةريظحلاب«دوصقملاخلا
٤-٢٣:١ايمرإ(نمرهظيامك.يدوهيلابعشلاذئموي
نيذلاو.)١٧-١١:٤ايركزو٣٧:٢٤و١٩-٣٤:١لايقزحو
ءاسؤرمهرخآناكمنماوعلطلببابلانماولخديمل
ملوهللابعشىلعذئموياولوتسانيذلانويسيرفلاوةنهكلا
مهسفنأاوعد.بعشلاريخهيضتقيامكمهناطلسباوفرصتي
اوؤاشنماهنماودرطواودارأنمةريظحلاىلإاولخدأوةاعر
هللاةيعرهبنوذغيمهنأوهللامالكاورسفممهنااوعداو
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نعنولأسيالمهسفنألنيبحمنيربكتمةقيقحلاباوناكمهنكل
ىمعألامهتلماعمبمهتقيقحاورهظأف.بعشلاتاجاح
)٩:٣٤ص(عمجملانمهودرطنأبحيسملاهافشيذلا
.هبىنتعاولاضلافورخلااذهحيسملادجوف

نألنييسيرفلاكلذبحيسملادصقٌّصِلَوٌقِراَسَكاَذَف
يفصوصلوقارسلامعأتناكهللاةيعريفمهلامعأ
لوألانأانهصللاوقراسلانيبقرفلاو.منغلاةريظح
.ةينالعوًارابجإلخديرخآلاوةيفخركملابةريظحلالخدي
نوقحتسيالمهونينثالانوهبشيءاسؤرلاكئلوأناكو
دوصقمسيلو.روجوعادخلهأنوملاظنورضممهفئاظو
مهنمةنهكلانأىلعءانبةسائرلاقحمهيلعركنينأحيسملا
هنأىلعوةنهكهللامهنيعنيذلانوراهدالوأنماونوكيمل
مهتافصنأدصقهنكلةيسايسقوقحمهنمنييسيرفللسيل
مهيملعمونييحورلابعشلايدشرماونوكينألمهلهؤتال
ةريظحلابابريغ»رخآلاعضوملاب«انهدوصقملاو.مهئاسؤرو
دوصقملاو.ناردجلاقوفاموهويعارلاهنملخدييذلا
ةوعدعديملنموه»رخآلاعضوملا«كلذنمعلطييذلاب
وأثاريملابةسائرلاذختاامنإبعشلاسأرينأىلإةيحور
.ةحارلاوةماركلاوناطلسلاوحبرلابًابح

لٱَنِمُلُخْدَييِذَّـلٱاَّـمَأَو«٢
ْ
خلٱيِعاَرَوُهَفِباَب

ْ
.»ِفاَرِ

دوصقملانأمهضعبنظِباَبْلٱَنِمُلُخْدَييِذَّـلٱاَّـمَأَو
لاقحيسملانكلهسفنحيسملا»بابلانملخدييذلاب«
لخادلاكلذبدوصقملانأكلذنمانلف٩ع»بابلاوهانأ«
هلهتعاطوهايإهتبحموحيسملابهناميإو.نيمألاقداصلاملعملا
هتفيظوىلإحيسملاهوعدياذهلثمفهتفيظولهلهؤتهدحو
.اهتسرامملهدعُيوهنيعيو

زيمُييتلاتامالعلاىدحإهذهِفاَرِْخلٱيِعاَرَوُهَف
.صللاوقراسلانعيعارلااهب

لٱُحَتْفَياَذِٰهل«٣
ْ
خلٱَو،ُباَّـوَب

ْ
وُعْدَيَف،ُهَتْوَصُعَمْسَتُفاَرِ

خلٱُهَفاَرِخ
ْ
.اَهُجِرُْخيَوٍءاَمْسَأِبَةَّـصَا

سوثنروك٢و١٦:٩سوثنروك١و٧و١٦:٦و١٤:٢٧لامعأ
٣:٨ايؤرو٤:٣يسولوكو٢:١٢

ِهل
ٰ

نيذلاةاعرلادحأامإةريظحلاباوبُباَّـوَبْلٱُحَتْفَياَذ
كلتلرجأتسموأمهتبونيفًاليلاهنوسرحيوًاراهنمنغلانوعري
.هلخدُيوهمودقدنعيعارلافرعيوهف.ةصاخةمدخلا
وهامنإلثملاتايرورضنمسيلباوبلانوكيكلذىلعو
ملحيسملانأكلذىلعليلدلاو.عقاولاهنوكلهلةلمكت

ركذو.يعارلاوبابلاىلعملكتامكباوبلاىلعدعبملكتي
الهنأيقيقحلايعارللتازيمملاةلمجنمهنألانه»باوبلا«
هلوقيدصهنألبًارابجإوأًاركمةريظحلالوخدىلإجاتحي
سدقلاحورلاب»باوبلا«مهضعبرسفو.لخدينأقح
لوبقلسانلابولقحتفيونييقيقحلاةاعرلاوعدييذلا
)٢:١٢سوثنروك٢و١٧:٢٧لامعأ(يفءاجامكمهميلعت
.بآلابمهضعبهرسفو

ىلإجورخللاهوعديامدنعُهَتْوَصُعَمْسَتُفاَرِْخلٱَو
نأيحورلاىنعملاو.ةريظحلاىلإهنمعوجرللوىعرملا
نمهميلعتنأمهرابتعالًانيمأًايحورًاملعمهنولبقيبعشلا
يفٌنيمأهنأومهسوفنلبحمهنأومهتاجاحلقفاومهنأوهللا
.ةعاطلاوءاغصإلاهتوصعمسنمضتيو.هتلاكو

هنأىلعليلداذهٍءاَمْسَأِبَةَّـصاَْخلٱُهَفاَرِخوُعْدَيَف
.ءامسألاكلتفرعامكلذكنكيملولهنأليعارلاوه
يذلابعشلالكفرعيينيدلاملعملانأيحورلاىنعملاو
وأهخبويوأهحصنييكلةصوصخملاهتاجايتحاوهيعاروه
هلوقبراشأو.لاوحألاهيضتقتاممكلذريغيتأيوأهيزعي
حيسملاةيعرنماهداشرإبلكوملاةصحلاىلإ»ةصاخلا«
.ةعماجلا

يفيقيقحلايعارلاقفوىلعءاملاوىعرملاىلإاَهُجِرُْخيَو
:٢٣رومزم(يفيحورلايعارلاقفوىلعو)٣:١لايقزح(
هتعامجعفنةيغبملعملالعفانه»جارخإلاب«دارملاو.)٢
نمانهليقامو.ةيوامسلاةكربلاوةينيدلاةفرعملااهليصحتب

ِلِّـكَوُيِل«برللىسومهلاقامقفاوينيمألايعارلاتافص
لٱِعيَِمجِحاَوْرَأُهٰلِإُّبَّـرلٱ

ْ
جلٱَىلَعًالُجَرَِرشَب

ْ
ْمُهَماَمَأُجُرَْخيِةَعاََم

ُةَعاََمجَنوُكَتَالْيَكِل،ْمُهُلِخْدُيَوْمُهُجِرُْخيَوْمُهَماَمَأُلُخْدَيَو
لٱَكِّـبَّـرلٱ

ْ
لٱِمَنَغ

َهلَيِعاَرَاليِتَّـ
َ
رظنا١٧و٢٧:١٦ددع(»ا

.)١٢:٣ليئومص٢و٣٧-١٧:٣٤ليئومص١ًاضيأ

خلٱُهَفاَرِخَجَرْخَأىَتَمَو«٤
ْ
خلٱَو،اَهَماَمَأُبَهْذَيَةَّـصَا

ْ
ُفاَرِ

.»هَتْوَصُفِرْعَتاََّـهنَأل،ُهُعَبْتَت

ملاملكهديبامإوهتوصبامإُهَفاَرِخَجَرْخَأىَتَمَو
.اهنمهتوصعمسي

وهوًامئاديقيقحلايعارلالمعاذهاَهَماَمَأُبَهْذَي
نودوقيءانمألاسوفنلاةاعركلذك.ىعرملاىلإمنغلادوقي
ةطساوبكلذومهتدافإلهمالكىلإوحيسملاىلإسوفنلا
يعارلاحيسملابكلذبلثمتيو.مهلةودقهنوكومهايإهميلعت
راكنإوعضاوتلاقيرطيفهبعشمامأبهذيذلاميظعلا
هبيلصلمحيفوًاريخلمعيهتالوجبوهيبألةعاطلاوتاذلا
.ءامسلاىلإهدوعصمثربقلاهلوخدو
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ةحصدقتعيوهميلعتببعشلاقثييأُهُعَبْتَتُفاَرِْخلٱَو
.هللاةروشملكبنيمأدهاشهنأوهللامالكلهريسفت

اهنأًالبقليقامىلعةدايزاذهُهَتْوَصُفِرْعَتاََّـهنَأل
فارخلارابتخاىلإةراشإكلذيفو٣عهتوصعمست
.هتنامأل

لٱاَّـمَأَو«٥
ْ

ُفِرْعَتَالاََّـهنَأل،ُهْنِمُبُرَْهتْلَبُهُعَبْتَتَالَفُبيِرَغ
لٱَتْوَص

ْ
.»ءاَبَرُغ

١ع

نيبوهنيبقرفالو.عداخلاملعملايأُبيِرَغْلٱاَّـمَأَو
.ررضلاتاجرديفالإ)١عًافنآ(نيروكذملاصللاوقراسلا

كلذملعنامكعبطلابمنغلاةداعاذهُهُعَبْتَتَالَف
هحوروهمالكبةملعتملاحيسملاةيعرنأىنعملاو.رابتخالاب
قفوكلذو.لاتحملادشرملانميقيقحلادشرملاًابلاغزيمت
لٱَنِمٌةَحْسَمْمُكَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«لوسرلالوق

ْ
َنوُمَلْعَتَوِسوُّدُق

.)٢:٢٠انحوي١(»ٍْءَيشَّـلُك
لالضلانمًافوخهلوقىلإيغصتاليأُهْنِمُبُرَْهتْلَب
.ليللايفصللادصقاهتوعدبهدصقنأاهققحتل

مهتوصربتعتاليأِءاَبَرُغْلٱَتْوَصُفِرْعَتَالاََّـهنَأل
نييسيرفلاانه»ءابرغلاب«حيسملادصقو.باحصألاتوص
نييسيرفللناكهنإفقحللنيبحملاريغتاذلايبحمنيربكتملا
.حيسملافارخنماونوكيملمهنكلمهلاثمأنمةريثكعابتأ

ملٱاَذٰه«٦
َهلُهَلاَقُلَثَْ

ُ
َوُهاَماوُمَهْفَيْمَلَفْمُهاَّـمَأَو،ُعوُسَيْم

لَكُيَناَكيِذَّـلٱ
ِّـ

.»ِهِبْمُهُم

.ًامامتلثملاننسىلعراجريغانهمالكلاُلَثَْملٱاَذٰه
.يحورىنعملراعتسمهنألًالثميمسامنإو

يفحضاوفارخلاوةاعرلايفهمالكخلااوُمَهْفَيْمَلَف
»قراسلاب«مهدصقهنأهنمهومهفيملنيذلاوهسفن
امالإكلذىلإهقاسامهنأمهنظل»ءابرغلا«و»صللا«و
مهناهذأتمعأمهءايربكنإففارخلاوةاعرللةداعثدحي
.هانعمكاردإنع

َهلَلاَقَف«٧
ُ

حلٱ:ًاضْيَأُعوُسَيْم
ْ

حلٱَّـَق
ْ

اَنَأِّـينِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
خلٱُباَب

ْ
.»فاَرِ

َهلَلاَقَف
ُ

لوقلارركملوقلااذهنألاضْيَأُعوُسَيْم
لوطكلذبرهظأوهنمهومهفيملاملحاضيإطسبأوقباسلا
.هلزانتوهتانأ

ناميإلانأكلذبحيسملاىنعمِفاَرِْخلٱُباَباَنَأِّـينِإ
اهعابتاوةنايدلايملعملةيقيقحلاةسينكلالوخدةطساوهب
.اهيلإةاعرلاوفارخلالوخدةطساوةريظحلابابنأامك
ىلعءانبسانلاوهللانيبطيسولاهنأنضمتيانههلوقو
حرشىرتسو.هايإهللانييعتوهتعافشوهلمعوهقاقحتسا
.٩عيفًاضيأكلذ

َّـنِكٰلَو،ٌصوُصُلَوٌقاَّـُرسْمُهِيلْبَقاْوَتَأَنيِذَّـلٱُعيَِمج«٨
خلٱ
ْ
َهلْعَمْسَتَْملَفاَرِ

ُ
.»ْم

٨:٤٤ص

سيلٌصوُصُلَوٌقاَّـُرسْمُهِيلْبَقاْوَتَأَنيِذَّـلٱُعيَِمج
ىلإىسوموميهاربإنمنيملعملاوءايبنألالكنأهانعم
هلبقاوتأنيذلامهكئلوأنألبكلذكمهنادمعملاانحوي
اولخديملوفارخلابابمهنأاوعداونيدلايفنيملعم
مهفصوو.بعشلاءاسؤرنممهلاثمأونييسيرفلاكهتطساوب
اوملظيومهسفنأاودجمينأمهتياغنألةيصوصللاوةقرسلاب
هللاةيصواولطبيلىسوميسركىلعاوسلج.بعشلا
وهيذلاحيسملاعوسيلوبقنمبعشلااوعنمومهديلاقتب
َنيِذَّـلٱِةاَعُّرلِلٌلْيَو«ىلاعتهلوقمهيلعقدصفسومانلاةياغ
٢٣:١ايمرإ(»خلاُّبَّـرلٱُلوُقَييِتَّـيِعَرَمَنَغَنوُدِّـدَبُيَوَنوُكِلُْهي
َنْوَعْرَياوُناَكَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِةاَعُرِلٌلْيَو«هلوقو.)٤-
لٱُةاَعُّرلٱىَعْرَيَالَأ.ْمُهَسُفْنَأ

ْ
لَتَوَمْحَّـشلٱَنوُلُكْأَت؟َمَنَغ

ْ
َنوُسِب

لٱَنْوَعرَتَالَوَنيِمَّـسلٱَنوُحَبْذَتَوَفوُّصلٱ
ْ

لايقزح(»خلاَمَنَغ
٦-٣٤:٢(.
هنأىعدانملك»يلبقاوتأنيذلا«هلوقلمشيو

.حيسملا
نيعضاوتملاءايقتألانمهللابعشيأَفاَرِْخلٱ
رثكأنإمعننادمعملايدلاووةيبنلاةنحوخيشلاناعمسك
ءانمألانمةيقبهنميقبنكلدسفدقناكبعشلا
ّنيبفارخلاونييحيسملانيبهبشلاهجو)٤و١١:٣ةيمور(
.)٢٧ع(حرشيف

َهلْعَمْسَتَْمل
ُ

ملونيئارملاكئلوأميلعتلبقتمليأْم
اللالضلانأكلذنممزليالومهرماوأىضتقمبكلست
عادخبًاتقوطقسيالهللابعشنأوأةسينكلالخدي
نأامكف.قحلاىلإعجريطقسوألضاذإهنألبءاسؤرلا
هللاتوصنوفرعيهللادالوأكلذكهيبأتوصفرعيدلولا
نيبزّيميوهنيدمدخيوهمالكبوهحوربمهبطاخييذلا
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ءانمألاوبرلامسابنوملكتيمهنأًابذكمهنمنيعدملا
.نيقداصلا

لٱَوُهاَنَأ«٩
ْ
ُلُخْدَيَوُصُلْخَيَفٌدَحَأِيبَلَخَدْنِإ.ُباَب

.»ىعْرَمُِدَجيَوُجُرَْخيَو
١٧و٢٧:١٦ددع٢:١٨سسفأو١٤:٦ص

زبخانأو«»ملاعلارونانأ«هلوقكاذهُباَبْلٱَوُهاَنَأ
حيسملاتانلعمنموهو»ةايحلاوقحلاوقيرطلاانأ«و»ةايحلا
ةاعرلانأصوصخلاىلعهبدصقهسفنةهجنمةميظعلا
ةمدخللنوماقيوهدحوهتطساوبهتسينكنولخدينيقداصلا
هلًاماركإةيعرلانومدخيوهلةبحمكلذنوراتخيفةينيدلا
يفداشرإلاًامئادهنولأسيفهباهمدخوهيذلاحورلاب
.مهلامعأ

يتلاةديحولاةطساولاوهحيسملانأاذههلوقنمضتيو
نمألااولانيوءامسلاوهللاىلإاوتأينأةأطخلاعيطتسياهب
.هيلإنوجاتحياملكوةحارلاو

ريثأتوهوعدييذلايتوصهعمسبٌدَحَأِيبَلَخَدْنِإ
يبهئادتقابويميلعتهظفحبوهبلقيفسدقلايحور
لوسرلالوققفواذهو.يمدبهئادفويربىلعهلاكتابو
يفًاموُدُقاَنْيَلِكاَنَلِهِبَّـنَأل« سسفأ(»ِبآلٱَىلِإٍدِحاَوٍحوُرِ
٢:١٨(.

.٥:٢٤رظناُصُلْخَيَف
ةريظحلاىلإلوخدلايففارخلاةياغُجُرَْخيَوُلُخْدَيَو

ىنعمو.ىعرملاجورخلايفاهتياغوًاجراخرطخلانمنمألا
.عبشلاوةيرحلابعتمتلاونمألاىلعلوصحلااميهلكنيلعفلا
داحتالاهللاةسينكيفدجيهللابعشنأيحورلاىنعملاو
سفنلاءادعأنمةنايصلاوهتبحمبعتمتلاوحيسملاب
نمةاجنلالامجإلابونانئمطالاوةينيدلاةيرحلاىلعلوصحلاو
.ةئيطخلاجئاتنلك

ناميإةيوقتوةيزعتوًايحورًاميلعتيأًىعْرَمُدَِجيَو
يف.ٌْءَيشِينُزِوْعُيَالَفَّـيِعاَرُّبَّـرلٱ«يبنلالوقلًاقفو ٍعاَرَمِ
٢٣:١رومزم(»خلاِينُدِروُيِةَحاَّـرلٱِهاَيِمَىلِإ.يِنُضِبْرُيٍْرضُخ
-٤(.

هيتأيلازيالةسينكللهتمدخيفانهحيسملاهلاقامو
نيذلاسوسقلااهتاعروسودقلاهحورةطساوبنآلا
ةيعارلاوههنألهباولثمتينأمهيلعبجيف.مهلسري
.حلاصلا

اَنَأاَّـمَأَو،َكِلُْهيَوَحَبْذَيَوَِقْرسَيِلَّـالِإِيتْأَيَالُقِراَّـسلٱ«١٠
َهلَنوُكَتِلُتْيَتَأْدَقَف

ُ
َهلَنوُكَيِلَوٌةاَيَحْم

ُ
.»ُلَضْفَأْم

ًاقباسنييسيرفلاحيسملافصوَكِلُْهيَوَحَبْذَيَوَِقْرسَيِل
ىلعسأرتلايفمهدوصقمانهحضوأوصوصلوقارسمهنأب
ىنغلاوةماركلاليصحتومهطلستومهسفنأعفنوهوبعشلا
تاكلهمنممهميلعتومهتريسنألبعشلاكلذبنورضيف
يذلاريبكلاصللاناطيشلامهلامعأباوهبشأوةيعرلاسوفن
هتايحوهتسادقناسنإلانمقرسوةيفخهللاسودرفلخد
.توملاوةئيطخللةضرعهكرتو

َهلَنوُكَتِلُتْيَتَأْدَقَفاَنَأاَّـمَأَو
ُ

حيسملارهظأٌةاَيَحْم
ةلباقمبدوهيلادنعنيدلاءاسؤرنيبوهنيبميظعلاقرفلا
ىلعمهسأرتنممهدوصقمبملاعلاىلإهئيجمنمهدوصقم
ةايحلاو.مهييحيلىتأوهوسانلااوتيميلاوتأمهف.بعشلا
ضرألاهذهىلعةيحورلاةايحلايهملاعللاهحنميتلا
.)٥١و٦:٥٠صو٥:٢٤ص(ءامسلايفةيدبألاةايحلاو
:رومأةعبرأبدوصقملاكلذعوسيلمكأو
ةيحورةايحاهحنميلىتأيتلاةايحلانأهنالعإ:لوألا·

.اهيلإجايتحالادشأيفسانلانأو
.بيلصلاىلعهتومبسانللةايحلاكلتهؤارتشا:يناثلا·
.هنمةايحلالوبقوهيلإنايتإلاىلإسانلاهتوعد:ثلاثلا·
.هبنينمؤمللةايحلاكلتهتبه:عبارلا·

َهلَنوُكَيِلَو
ُ

ًاعيَِمجُنْحَنِهِئْلِمْنِم«هلوقكاذهُلَضْفَأْم
نأةلمجلاىنعمو.)١:١٦ص(»ٍةَمْعِنَقْوَفًةَمْعِنَو،اَنْذَخَأ
نمةاجنلليرورضوهامانلبهينأبيفتكيالحيسملا
كلتلعجيامانيطعيلبةيدبألاةايحلاىلعلوصحلاومنهج
ريمضلاةحاركلذنمضتيوةداعسلاتاجردىلعأيفةايحلا
ماتلاريربتلاوهللاةحلاصمواياطخلاةرفغمديكأتوةماتلا
دنعلبقُييذلاسيدقتلاوةبرجتلابطوقسلانمةياقولاو
.ءامسلاغولب

لضفأهبنينمؤمللحيسملااهبهويتلاةيحورلاةايحلاف
ىسوموميهاربإكءايقتأللهئيجملبقاهبهويتلاةايحلانم
هتيصعمبمدآاهدقفيتلاةايحلانملضفأومهلاثمأودوادو
حيسملااهبهويتلاةايحلاامأو.نادقفلاةلباقتناكاهنال
حيسملابهناميإبنمؤملااهلانييتلاةايحلانألودقفُتالةيدبأف
تبثينأعاطتساولهقاقحتساباهلانييتلاةايحلانممظعأ
.ةيلصألاةسادقلايف

ُهَسْفَنُلِذْبَيُحِلاَّـصلٱيِعاَّـرلٱَو،ُحِلاَّـصلٱيِعاَّـرلٱَوُهاَنَأ«١١
خلٱِنَع

ْ
.»ِفاَرِ

نييناربعو٣٧:٢٤و٢٣و٣٤:١٢لايقزحو٤٠:١١ءايعشإ
٥:٤و٢:٢٥سرطب١و١٣:٢٠

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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ةصتخملاتافصلالكيليأُحِلاَّـصلٱيِعاَّـرلٱَوُهاَنَأ
لكلعفأنأدعتسمانأويتيعربحأفحلاصلايعارلاب

ةاعرلالكسيئرانأوةنايصلاوريخلانمهيلإجاتحتءيش
حيسملادكأو.يباودتقينأمهيلعبجيفءانمألانييحورلا
اذهوهفارخلنيمألايعارلانوكيامكهبعشلنوكيهنأ
:ءايشأةثالثنمضتي
.هيلإجاتحياملكدادعإبينتعيهنأ:لوألا·
.اهلهتسايسبقوفشونونحهنأ:يناثلا·
.رطخلانماهتياقوواهتيامحىلعصيرحهنأ:ثلاثلا·

يعارللةزيمملاةمالعلاهذهِفاَرِْخلٱِنَعُهَسْفَنُلِذْبَي
يكلهتايحبرطاخينأدعتسمهنأيهوهريغنمحلاصلا

بدلانمهفارخةياقويفدوادلعفامكهمنغيمحي
يفحاتفيلاقامكو.)٣٥و١٧:٣٤ليئومص١(دسألاو
لَُختَالْمُكَّـنَأُتْيَأَراَّـَمل«ليئارسإبعشلهتمدخ

ِّـ
ُتْعَضَو،َنوُص

يفِيسْفَن هنألاقحيسملاف.)١٢:٣ةاضق(»خلاُْتَربَعَويِدَيِ
عضوبيدبألاتوملانمةيحورلاهتيعريجنييكلىتأ
اَّـمَأ«ةلئاقلاةءوبنلالمكأكلذبو١٥عاهلجأنمهتايح
حلٱِبُهَقَحْسَيْنَأِبَّـُرسَفُّبَّـرلٱ

ْ
»ٍمْثِإَةَحيِبَذُهَسْفَنَلَعَجْنِإ.ِنُْز

١٥ع(يفانههلوقلثمحيسملالاقو.)٥٣:١٠ءايعشإ(
.)١٥:١٣صو٣٨و١٣:٣٧صو١٨و١٧و

يِذَّـلٱ،ًايِعاَرَسْيَلَوٌ،ريِجَأَوُهيِذَّـلٱاَّـمَأَو١٢«١٢،١٣
خلٱِتَسْيَل

ْ
خلٱُُكْرتَيَوًالِبْقُمَبْئِّـذلٱىَرَيَف،ُهَلُفاَرِ

ْ
َفاَرِ

خلٱُبْئِّـذلٱُفُطْخَيَف،ُبُرَْهيَو
ْ
دَبُيَوَفاَرِ

ُبُرَْهيُريِجَألٱَو١٣.اَهُدِّـ
خلٱِبِيلاَبُيَالَوٌ،ريِجَأُهَّـنَأل

ْ
.ِفاَرِ

١٧و١١:١٦ايركز

ىعرييذلايعارلالمعنيتيآلانيتاهيفحيسملالباق
قفنيالريجألاف.هليهواهاعرييذلالمعبةرجألابمنغلا
اهنمدقفنإوهترجأدرجملاهبينتعيامنإةيعرلاىلعًائيش
هسفنضرعيالفطخيلبئذىتأاذإفرسخيالءيش
ةايحلايفةبغروتوملانمًافوخبرهيلبهتلباقمبرطخلل
رثكأىلعقدصيفصولااذهو.سرتفُتوددبتتمنغلاكرتيو
نابالفارخظفحفًاريجأناكنإوبوقعيامأوءارجألا
نأىنعملاو.)٤٠-٣١:٣٨نيوكت(ءانتعاوةنامألكب
اوسيليويندلاحبرلاةيغبهللابعشنوعرينيذلا
مهتحارومهفئاظوباورطاخيومهسفنأاوركنينأنيدعتسمب
اهئادعأنمسئانكلاظفحلمهتايحومهبسكومهتيصو
ةمدخىلإسدقلاحورلامهعديملءالؤهلاثمأف.ةيحورلا
ةنمزأفمهسوفناوصلخينأًابحةيعرلااومدخيملوهتسينك
.مهنبجرهظتومهنحتمترطخلا

عفنيفاوبغرءارجألاكةنهكلاءاسؤرونويسيرفلاناكو
اهومحينأاوديريملوبعشلاسوفنباولابيملوطقفمهسفنأ
ناككلذلفةيحورلاراطخألانماهريغوسيلبإبراجتنم
سقرم(عارالبةيعركحيسملاءيجمدنعيليئارسإلابعشلا
ةيآلاهذهيفريجألانيبقرفلاامليقنإف.)٦:٣٤
رشلاةجرديفقرفلاانلقىلوألاةيآلايفصللاوقراسلاو
ةلزنمبنييسيرفلاضعبنإفنويسيرفلاامهيلكبدارملاو
مهويويندلاحبرللبعشلانومدخيفمهسفنأنوبحيريجألا
مهنأيفصللاوقراسلااةلزنمبمهضعبورطخلانمزءانبج
.نوملاظنولاتحمنورضم

رئاسنودبئذلاركذىلعرصتقاًالِبْقُمَبْئِّـذلٱىَرَيَف
لكلانهريعُتساو.منغللروهشملاودعلاهنألتاسرتفملا
ةدسافلامهميلاعتبسوفنلانورضينيذلانييحورلاءادعألا
بائذكمهنأبةبذكلاءايبنألاحيسملافصو.اهنوكلهيو
ْمُكُلِسْرُأاَنَأاَه«رشعينثألايفلاقو.)٧:١٥ىّتم(ةفطاخ
يفٍمَنَغَك لسرلايفلاقو)١٠:١٦ىّتم(»ٍباَئِذِطَسَوِ
:١٠اقول(»ٍباَئِذَْنيَبٍنَالُْمحَلْثِمْمُكُلِسْرُأاَنَأاَه«نيعبسلا
:اَذٰهُمَلْعَأِّـينَإ«سسفأةسينكسوسقلسلوبلاقو.)٣
َىلَعُقِفْشُتَالٌةَفِطاَخٌباَئِذْمُكَنْيَبُلُخْدَيَسِيباَهَذَدْعَبُهَّـنَأ
هنأانهحيسملالوقنممزليالو.)٢٠:٢٩لامعأ(»ِةَّـيِعَّـرلٱ
دقهنألهتايحظفحلبرهينأيحورلايعارللطقزوجيال
هلسرللاقحيسملانإفتاقوألاضعبيفكلذهيلعبجي
يفْمُكوُدَرَطىَتَم« ملٱِهِذٰهِ

ىّتم(»ىَرْخُألٱَىلِإاوُبُرْهٱَفِةَنيِدَْ
)٩:٢٥لامعأ(ةيفخقشمدنمبرهسلوبو.)١٠:٢٣
بحينكلو.)١٤:٦لامعأ(ةينوقيأنمابانربووهبرهو
كلذناكاذإرطخلالامتحالدعتسينأنيمألايعارلاىلع

ابانربوسلوبتافصنمناكاذهو.ةيعرلاريخلًايرورض
اَباَنْرَباَنْيَبيِبَحَعَم«اهلوقيهوميلشورأةسينكةداهشب
َعوُسَياَنِّـبَرِمْسٱِلْجَألاَمِهْيَسْفَنَالَذَبْدَقِنْيَلُجَرَسُلوُبَو
ملٱ
.)٢٦و١٥:٢٥لامعأ(ِ»حيِسَْ

فطخييأاَهُدِّـدَبُيَوَفاَرِْخلٱُبْئِّـذلٱُفُطْخَيَف
.يقابلاقرفيوضعبلا

يِتَّـصاَخُفِرْعَأَو،ُحِلاَّـصلٱيِعاَّـرلٱِّـينِإَفاَنَأاَّـمَأ«١٤
.»يِنُفِرْعَتيِتَّـصاَخَو
٢:١٩سواثوميت٢

يفليقامرركماذهُحِلاَّـصلٱيِعاَّـرلٱِّـينِإَفاَنَأاَّـمَأ
ركذعمةيوعارلاحيسملاةفيظوةيمهألًانايبةرشعةيداحلاةيآلا

ةدايزوًالبقهركذيملامماهبةصتخملالامعألانمءيش
.نيحلاطلابعشلاةاعرنييسيرفلانيبوهنيبقرفلاحاضيإ

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا

١١٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



فرعينأنيمألايعارلاتافصنميِتَّـصاَخُفِرْعَأ
نمصخشلكفرعيحيسملاكلذكهمنغنمدرفلك
ءانبهتيعربهداحتالامكىلعةلالدانههمالكيفو.هبعش
فرعيهنإفمهتعيبطكةيرشبةعيبطهذاختاوهتبحمىلع
مهفعضومهبراجتومهتاقيضفرعيوءاقدصأهبنينمؤملا
ىلعمهلهتدعاسمىلإمويلكمهتاجايتحاوهعابتامهدصقو
قفواذهو.مهبئاصملامتحاىلعومهيلعبجيامبمايقلا
٢صايؤر(عبسلاايسآسئانكنملكلحيسملاهلاقام
لوقيهنإفهتصاخنماوسيلنملهلوقيامفالخاذهو.)٣و
.)٧:٢٣ىّتم(»طقمكفرعأملينإ«مهل

حيسملانوفرعيحيسملابنونمؤملايِنُفِرْعَتيِتَّـصاَخَو
ءانبمهيلعهتفأروهيلإمهجايتحانوفرعيوًاصلخموًاقيدص
اذهىلعومهتاولصهعمسوهتيامحوهتيانعمهرابتخاىلع
ملاَعيِنَّـنَإ«لوسرلاسلوبلاقرابتخالا ٌنِقوُمَو،ُتْنَمآْنَمِبٌِ
.)١:١٢سواثوميت٢(»يِتَعيِدَوَظَفَْحيْنَأٌرِداَقُهَّـنَأ

ُعَضَأاَنَأَو.َبآلٱُفِرْعَأاَنَأَويِنُفِرْعَيَبآلٱَّـنَأاَمَك«١٥
خلٱِنَعِيسْفَن

ْ
.»ِفاَرِ

١٥:١٣ص١١:٢٧ىّتم

ريسفتاذهَبآلٱُفِرْعَأاَنَأَويِنُفِرْعَيَبآلٱَّـنَأاَمَك
نينمؤملابهتفرعمحيسملالباق.هلريرقتو١٤عيفليقامل
هلوقو.هببآلاةفرعموبآلابهتفرعمبهبنينمؤملاةفرعمو
هذهو.)١٠:٢٢اقولو١١:٢٧ىّتم(يفلاقامىنعمبانه
كاردإيرشبلالقعلاعيطتسياليتلاقئاقحلانمةقيقحلا
.اههنك

.توملانموجنتيكلِفاَرِْخلٱِنَعِيسْفَنُعَضَأاَنَأَو
هنإفهتيوعاررابتعابحيسملاتافصنمىرخأةفصهذه
مهنعتومينأدعتسمهبنينمؤملاهتفرعمىلعةوالع
.ذئنيحكلذيتأينأكشوىلعوهوملاعلاىلإىتأكلذلف
بيلصلاىلعهمدكفسينأىلعهمزعىلإانههلوقبراشأو
مظعأكلذوتوملاوةئيطخلانممهلءادفوسانلانعةرافك
ُمَظْعَأٌّبُحٍدَحَألَسْيَل«هلوقليلدبمهلهتبحمىلعناهرب
.)١٥:١٣ص(»ِهِئاَّـبِحَأِلْجَألُهَسْفَنٌدَحَأَعَضَيْنَأاَذٰهْنِم

حلٱِهِذٰهْنِمْتَسْيَلُرَخُأٌفاَرِخِيلَو«١٦
ْ

ْنَأيِغَبْنَي،َِةريَِظ
لِتِبَِيتآ

ْ
ٍعاَرَوٌةَدِحاَوٌةَّـيِعَرُنوُكَتَو،ِيتْوَصُعَمْسَتَفًاضْيَأَك

.»دِحاَو
:٢٧لايقزح١٨:١٠لامعأو١١:٥٢صو٥٦:٨ءايعشإ

٢:٢٥سرطب١و١٣:٢٠نييناربعو٢:١٤سسفأو٢٢

يتسينكءاضعأمهنيذلايأُرَخُأٌفاَرِخِيلَو
نألهلفارخلاكئلوأنأحيسملالاق.يبعشويئاقدصأو
هلاهبسحيوهفءادفلادهعيفلزألاذنماهايإهاطعأبآلا
دبعتيهوهمسابتعمسوأهبتنمآدقنكتملنإو
سلوبلحيسملالوقىنعملااذهبو.حيسملاملكتامنيحناثوألا
ًابْعَشِيلَّـنَإ«نيينثواولازيملمهوسوثنروكلهأرمأيف
يفًاريِثَك ملٱِهِذٰهِ

.)١٨:١٠لامعأ(»ِةَنيِدَْ
.دوهيلانمتسيليأِةَريِظَْحلٱِهِذٰهْنِمْتَسْيَل
هذهو.ممألانممهصالخدصقنمىلإكلذبراشأو
تءاجدقو.ًاريثكىلوألاةريظحلانمربكأةيناثلاةريظحلا
ءايعشإ(ميدقلادهعلارافسأضعبيفممألاةوعدبةءوبنلا

فولأناميإبةءوبنلاهذهتمتو.)٤:٢اخيمو٥٣:١٣
.ةعاسلاهذهىلإكلذهلوقمويذنمممألانمتاوبرو

نأبوجول»يغبني«لاقًاضْيَأَكْلِتِبَِيتآْنَأيِغَبْنَي
هبلقةبغركرديوميدقلادهعلاتاءوبنوبآلادصاقمممتي
ىلإمثضرألاىلعهتسينكىلإفارخلاكلتبيتأيو.كلذيف
ةطساوبلبهسفنبهريشبتباهبيتأيالو.ءامسلايفهتوكلم
.هحوروهليجنإبوهنيدمدخرئاسوهيرشبموهلسر

َىلِإ«دوهيلالوقلًاباوجانهحيسملامالكذختننأاننكمي
َىلِإَبَهْذَيْنَأٌعِمْزُمُهَّـلَعَلَأ...َبَهْذَيْنَأٌعِمْزُماَذٰهَنْيَأ
لٱِتاَتَش

ْ
.)٧:٣٥ص(»َنيِّـيِناَنوُي

مهذملتتوهبنيينثولاناميإبةءوبناذهِيتْوَصُعَمْسَتَف
حيسملااوعمسينأاوبأةريظحلايفمهودوهيلانإ.هل
نيينثولانمعقوتتلهف)١١:١٧ةيمورو٨:١١ىّتم(هوعبتيو
اونمؤيوليجنإلايفحيسملامالكاوعمسيومهناثوأاوكرتينأ
نونمؤيونوعمسيفوسمهنأحيسملادكأكلذعموهب
عجشُيًاضيادعووهوًالعفتمتةءوبنلاهذهو.نوعيطيو
هللانألًاثبعنوكيالمهبعتنأبممأللليجنإلابنيرشبملاهب
.نمؤتوعمستةصاخًافارخحيسمللوًابعشمهنيب

ًالوأتصُخيتلاقوقحلانأياٌةَدِحاَوٌةَّـيِعَرُنوُكَت
نمنينمؤملامعتصاخلاهللابعشمهنوكرابتعابدوهيلاب
نممهريغودوهيلانيبزييمتلالطبُيوضرألاممألك
َلَعَجيِذَّـلٱ،اَنُمَالَسَوُهُهَّـنَأل«لوسرلالوقلًاقفوسانلا
ملٱِجاَيِّـسلٱَطِئاَحَضَقَنَو،ًادِحاَوِْنيَنْثَالٱ

:٢سسفأ(»َطِّـسَوَتُْ
.)١٠:١٢ةيمورًاضيأرظنا١٤

هبفرتعييذلاحيسملاعوسيبرلايأٌدِحاَوٍعاَرَو
نأحيسملالوقبسحف.ًاصلخموًابرضرألكيفنونمؤملا
ةدحاوةسينكىوساوسيلناكمونامزلكيفهبنينمؤملا
ةريغصرئاظحىلإةموسقمبرلاةريظحنأسانللرهظُت
ىتشتاسايسوةعونتمًاسوقطوةفلتخمءامسأاهلنألةريثك
امأو.حيسمللكلتنأهذهركنتوًاضعبفرعيالاهضعبو
ةدحوف.ًادحاوًاعيطقاهعيمجيفامبسحيفحيسملا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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يفدرفلكةايحوحيسملاوهدحاواهسأرنأبةمئاقةسينكلا
همسايذلاعوسيوهدحاوردصمنمةسينكلاكلت
ةياغاهلوسدقملاباتكلايهةدحاوةعيرشاهلو»ةايحلا«
وهدحاوءاجرعوضوموهمدختوحيسملاعبتتنأيهةدحاو
نوكينأبجيناكفهتمايقوبيلصلاىلعحيسملاتوم
.دحاوسحودحاويأريفاهؤاضعأ

يناثلاهئيجمدنعانهةروكذملاحيسملاةيعرةدحورهظتو
نأبجينكلهملعنالكلذًالوأهلبقكلذمتيلهوةلاحمال
مظعأنمةدحولاكلتروهظنألكلذيفانعيمجدهتجن
ليجنإلاقوعيءيشالنألوملاعلاعفنوحيسملادجمبابسأ
.نييحيسملاماسقنانمرثكأ

.»ًاضْيَأاَهَذُخآلِيسْفَنُعَضَأِّـينَأل،ُبآلٱيِنُِّبُحياَذِٰهل«١٧
٢:٩نييناربعو٩و٢:٨يبليفو١١٢و٨و٥٣:٧ءايعشإ

ِهل
ٰ

ركُذامولزألاذنمهنباهللابحأُبآلٱيِنُّبُِحياَذ
وهوهنبابآلااهببحأيتلاةريثكلابابسألاةلمجنمانه
.رشبلانعتوميلملاعلااذهىلإيتأيودسجتينأهاضر
هنبابحأهنألةأطخلاصالخيفهللاةبغركلذنمىرنو
هذهةمالعو.ةمثألالجأنمهتوملةصاخلاةبحملاهذهلك
حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه«نبالايفبآلالوقةبحملا

ْ
ِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

٢:٩يبليف(هعاضتاىلعهلهتباثإو.)٣:١٧ىّتم(»ُتِْرُرس
.)٥٣:١٢ءايعشإو

يبعشنعةرافكةيدسجلايتايحيأِيسْفَنُعَضَأِّـينَأل
.مهصالخليبسلءاشنإومهتومنمًالدبو

.دبألاىلإاهكرتألالتوملانمموقأليأاَهَذُخآل
بابسأنمانهركُذتوملادعبةيرشبلاهتايححيسملاذخأو
فالخباذهو.هتاذلحيسملاراكنإهنأكهلبآلاةبحمةدايز
هتايحناسنإلاعضونألطقفًاناسنإناكولهيلعقدصيام
كرتولفحيسملاامأو.توملاةرارمففخياممًاريصقًاتقو
كلذناكلًاضحمًاهلإهنوكىلإداعودبألاىلإةيدسجلاهتايح
نأىلإةيرشبلاةعيبطلاذخأينأبىفتكاامهنكلهلفرشأ
لازيالو.ًاضيأاهذخأىتحهللاسانلانيداهبيفوي
هتومدئاوفلكهبعشلبهييكلدبألاىلإاهبًالبرستم
.)٧:١٧ايؤرو٧:٢٥نييناربعو١٤:٩و٤:٢٥ةيمور(
ةيعرللمهتمدخنألةاعرلالضفأىلعحيسملازاتمااذهبو
.مهتومدنعيهتنت

.ِيتاَذْنِماَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل«١٨
لُسِيل

ْ
لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

ْ
ِهِذٰه.ًاضْيَأاَهَذُخآْنَأٌناَط

لٱ
ْ
لِبَقُةَّـيِصَو

ْ
.»ِيبَأْنِماَهُت

١٥:١و١٢:٤٩و٦:٣٨ص٢:١٩صو٢٣:٤٦اقول
٣٢و٢:٢٤لامعأو

وأينماهبصتغيدحأاليأيِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل
لكنإف.اهعضأنأترتخاانأامنإاهعضوىلعينربجي
.هتومةعاستتأىتحًاثبعتبهذهيلعنييسيرفلاةرماؤم
نذإبالإناطلسنمهيلعهلسيلهنأبسطاليبربخأهنأو
يفاوعقوهوكسميلاوتأنيذلادونجلانأو)١٩:١١ص(هللا
.)١٨:٦ص(ضرألاىلعرمألالوأ

نابأ.ملاعلاصالخلجأنمِيتاَذْنِماَنَأاَهُعَضَأ
دوهيلاءاسؤرةوقالهتومةلعةاطخللهتبحمنأكلذبعوسي
.هللاهنألهسفنعضينأقحهلناكو.سطاليبدنجالو
يفهللاىلإملظلكةبسنىفنًارايتخاعوسيتومنوكو
.ةمثألانمًالدبرابلاتومهلوبق

انعهسفنلذبهنأحيسمللةبحملاةدشانيلعبجويامم
.ًاملأوًاراعتاتيملادشأراتخاوًاناجم

املدسجتملاحيسملاينوكرابتعاباَهَعَضَأْنَأٌناَطْلُسِيل
نمهتذخأيذلاناطلسللوةوقلايأيتاذلاناطلسلانميل
نأىلعًاربُجمنكيملًائطاخهنوكمدعلحيسملانإف.يبأ
ةدجنبلطولهئادعأنيبناكنيحوهللامكحبتومي
.مهيديأنمهذقنتةكئالملانمتاوبرهيلإلسرألبآلا

رهظياذهو.توملادعبًاضْيَأاَهَذُخآْنَأٌناَطْلُسِيل
هسفنميقينأيهوةوقلاهذهلثمرشبلسيلذإهلإهنأ
.هللاابةصتخمةوقيهفتيموهو

هسفننبالاىلإ٢:١٩صيفوانهحيسملاةمايقتبسُن
حورلاىلإتبسُنو٣٢و٢:٢٤لامعأيفبآلاىلإتبسُنو
نأدهاوشلاهذهلكةجيتنو٣:١٨سرطب١يفسدقلا
.هتمايقيفًاعملمعتتناكةثالثلاميناقألا

لمعيفتعرشنيحِيبَأْنِماَهُتْلِبَقُةَّـيِصَوْلٱِهِذٰه
تومينأيفحيسمللبآلانذإيهةيصولاهذهو.ءادفلا
ملاعلالخداملهلبآلاهللالوقيأهتدارإءاقلتنمموقيو
ًاعضاوت»ةيصو«حيسملاهامسو.»كتئيشمكتومتنأكل«
ىلإنيرسفملاضعببهذو.نذإىوسةقيقحلابنكيملهنأل
رظنلابباطخلااذهيفحيسملاهركذاملكةيصولابدارملانأ
لاخدإوفارخلالجأنمهتايحعضووًايعارهنوكىلإ
.دحاوعاروةدحاوةيعرنوكتيكلةريظحلاىلإرخُأفارخ
مونقألاةاواسميفنيبآلانمةيصونبالاذخأيفءيشالو
لزانتءادفلالمعنمًاءزجناكهنأللوألامونقألليناثلا
.اهباقعوةئيطخلانمناسنإلاذقنيلعوسيهيلإ
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لٱَْنيَبٌقاَقِشْنٱًاضْيَأَثَدَحَف«١٩
ْ
اَذٰهِبَبَسِبِدوُهَي

لٱ
ْ

.»ِمَالَك
٩:١٦و٧:٤٣ص

٧:١٢ص(هبطخجئاتنرئاسكانههباطخةجيتنتناك
قفواذهو.)١٦و٩و٩:٨صو٤٣و٤١و٤٠و٣١و٣٠و
:٢اقولو٨:١٤ءايعشإ(ماسقناةّلعنوكيهنأةلئاقلاةءونبلا

٣٤(.

ِمل.يِذَْهيَوُهَوٌناَطْيَشِهِب:ْمُهْنِمَنُوريِثَكَلاَقَف«٢٠
َ
اَذا

»؟ُهَلَنوُعِمَتْسَت
٥٢و٨:٤٨و٧:٢٠ص

ريثأتنماوبضغنيذلاعمجلانمهئادعأمالكاذه
:٨و٧:٢٠صيفليقاملثممهلوقو.نيقابلاىلعهمالك
ةقالعالوهمالكلىنعماللقعلالتخمهنأىنعملاو٤٨
هنأيمألايليلجلاكلذىوعداوبسحو.ضعبهضعبل
عضينأًاناطلسهلنأوليئارسإبعشلحلاصلايعارلا
.ًانايذهاهذخأينأوهتايح

َّـلَعَلَأ.ٌناَطْيَشِهِبْنَمَمَالَكاَذٰهَسْيَل:اوُلاَقَنوُرَخآ«٢١
لٱَُنيْعَأَحَتْفَيْنَأُرِدْقَيًاناَطْيَش

ْ
.»؟ِناَيْمُع

٣٢و٧و٩:٦صو١٤٦:٨و٩٤:٩رومزمو٤:١١جورخ
٢٣و

نييسيرفلانمعوسيىلإاولامنيذلاضعبمالكاذه
يـمارـلافـسـويوسـومـيدـوقـينولــيئالـامـغمالـكهـلـعـلو
.هلامعأوهمالكةداهشبحيسملانعاوعفادو.مهلاثمأو

ًىقتونأشوذمالكهنألٌناَطْيَشِهِبْنَمَمَالَكاَذٰه
.ةمكحو

ىلعينبماذهخلاَحَتْفَيْنَأُرِدْقَيًاناَطْيَشَّـلَعَلَأ
ناطيشلاف.هردصمنيبتلمعلاةفصنأوهوروهشملاإدبملا
نمف.ررضلاىوسدصقيالهنألةيريخلالامعألاديريال
.ىمعألاينيعحتفينأالريصبلايمعينأناطيشلانأش

يفِديِدْجَّـتلٱُديِعَناَكَو«٢٢ .»ءاَتِشَناَكَو،َميِلَشُروُأِ

ةقباسلاةبطاخملانمزنيبنيرهشوحنىضمهنأحجرألا
كلتتناكفةيآلاهذهيفروكذملاتقولاوحاحصألااذهيف
لوألانيرشتفصتنميفعقييذلالاظملاديعيفةبطاخملا
.لوألانوناكفصتنميفناكانهروكذملاديدجتلاديعو

دوهيلانألميلشروأيفةدملاكلتقبيملحيسملانأحجرألاو
كانهنملوجيعرشوليلجلاىلإعجرلبهلتقنوبلطياوناك
:٩اقولو١٠:١سقرمو١٩:١ىّتم(يفركُذامكةيريبيف
.)١٨:١٨ص-٥١

١٦١ةنسيباكملااذوهيديعلااذهّنيعِديِدْجَّـتلٱُديِع
سوخيطنأهسجننأدعبلكيهلاريهطتلًاراكذتم.ق
ميلشروأذخأسوخيطنأنإفم.ق١٦٤ةنسسنافيبأ
نمًافلأنيعبرأعابواهلهأنمًافلأنيعبرألتقواهبرخأو
ةءادبتناكو.لكيهلاحبذمىلعةريزنخحبذوىرسألا
اهيفلفتحتةينامثهمايأتناكولوألانوناك١٥يفديعلاكلذ
نمحرفلاتامالعلكبلاظملاديعيفلفتحتامكةنيدملا
ديعب«ًاضيأيمُسو.كلذلكاشاموصقرلاويناغألا
.مايألاكلتيفاهنودقوياوناكيتلاحيباصملاةرثكل»راونألا
.ًاضرفالًايرايتخاديعلاكلذروضحناكو

يفىَّـشَمَتَيُعوُسَيَناَكَو«٢٣ هلٱِ
َْ

يفِلَكْي ِقاَوِرِ
َ.»ناَمْيَلُس
٥:١٢و٣:١١لامعأ

ًادجةريصقذئتقوميلشروأيفعوسيةماقإنأحجرألا
هلعلو.)١٠:١اقول(ةيريبيفهمامأنيعبسلالسرأنأدعب
.)٤٢-١٠:٣٨اقول(ركُذامكاينعتيبذئنيحراز

يف ْهلٱِ
َ

.هرودأىدحإيفيأِلَكْي
يف بناجىلعفوقسمىشمموهَناَمْيَلُسِقاَوِرِ

٣:١١لامعأ(طافاشوهييداوىلعفرشييقرشلالكيهلا
هنأخرؤملاسوفيسويلاق.)٢١:١٢ىّتمحرشرظناو٥:١٢و
نأنمدبالو.ناميلسهانبامميقابلاديحولاءزجلاوه
ركذةلعو.هيلعاينبوهاحلصأريبكلاسدوريهولبابرز
يأءاتشناكهنأوهو٢٢عيفركُذامقاورلايفهيشمت
.رطملاودربلاتقو

لٱِهِبَطاَتْحٱَف«٢٤
ْ
لَعُتىَتَمَىلِإ:ُهَلاوُلاَقَوُدوُهَي

ِّـ
؟اَنَسُفْنَأُق

ملٱَتْنَأَتْنُكْنِإ
.»ًارْهَجاَنَلْلُقَفَحيِسَْ

.٣١عهؤادعأيأُدوُهَيْلٱِهِبَطاَتْحٱَف
اوراشأو.بيرلايفانكرتتيأاَنَسُفْنَأُقِّـلَعُتىَتَمَىلِإ
.اهيفكشلاةلعلزيملوةيماسيواعدىعداهنأىلإكلذب
هنأىعداهنأةجيتنلاف»ًايعار«هسفنةيمستكلذنمف
ةقدصملاةلدألانماذهوتايآلاضعبعنصوهو.حيسملا
حيسملاوليلجلانمهنألاوعنتقيملكلذعممهنكلوهاوعدل
اذهوناهمريقفهنأو)٧:٥٢ص(كلذكسيلهبدوعوملا
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ًارصانوًاديجمًاكلمهورظتنامهنألدوهيلاهعقوتامفالخ
رظتنملاذقنملاهنأةمألالامآجّيههنأةلمجلاىلعو.ًاليلج
.هاوعدبقيليًاديجمًارمأتأيملهنكلو

كلذاولوقيملمهنأحّجرملاخلاَحيِسَْملٱَتْنَأَتْنُكْنِإ
ملوحيسملاوههنأحضوأدقناكعوسينألصالخإنع
هولبقيالنأاودمتعامهنألوكشللًالخدمكلذيفكرتي
يكلًاحيرصحيسملاوههنألوقينأمهضرغناكفًاحيسم
اقوليفلاؤسلااذهلثماولأسو.فدجمهنأبهيلعاوكتشي

.هنيععادخلاوأضرغلاكلذل٢٢:٦٧

لُقِّـينِإ:ُعوُسَيْمَُهباَجَأ«٢٥
ْ

.َنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَوْمُكَلُت
.»ِيلُدَهْشَتَيِهِيبَأِمْسٱِباَهُلَمْعَأاَنَأيِتَّـلٱُلاَمْعَألٱ

٣٨عو٥:٣٦و٣:٢ص٥٨و٥٦و٨:٣٦و٥:١٩ص

ةأرملاباجأامكًاحيرصتكلذىلعحيسملامهبجيمل
لبصالخإبهالأسامهنألىمعأدولوملاناسنإلاوةيرماسلا
ركنألحيسملاانألاقولف.٨:٢٥صيفامكًانمضمهباجأ
ىلعوءزهللًاعوضومهمالكلعجومهضعبكلذهيلع
ريغىلعهمالكضعبلالمحو.ءاسؤرلاىلإةياكشلا
كلمويضرأرصانمهدنع»حيسملا«ىنعمنألهدوصقم
مهيذلاحيسملاهنأركنأولو.كلذكسيلوهويويند
ءايبنألاهبأبنأيذلاحيسملاوهسيلهنأاوجتنتسالهورظتنا
.كلذكوههنأعميحورلاذقنملابالوهللالوسربسيلهنأو

مهأبنأو.هنعينومتلأسامبمكتأبنأيأْمُكَلُتْلُقِّـينِإ
:٨و٥:١٩صرظنا(اودارأولماهفإللًايفاكًاحيملتكلذب

»حلاصلايعارلاو«»ملاعلارون«هسفنىمسو.)٥٦و٣٦
هنأنايبكلذبدصقهنأاوملعو»هللانبا«هنألاقامًاريثكو
.حيسملا

وهامأنيقيلاوكشلانيبمهنأاوعداَنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَو
.نوركنممهامنإكلذكاوسيلمهنأمهلققحف

اهنأوهتازجعمىلإراشأاَهُلَمْعَأاَنَأيِتَّـلٱُلاَمْعَألٱ
عداخللبهيالهللانأىوعدبحيسملاهنأىلعفاكليلد
دروأو.بذكلاتبثيالهللانأيأتازجعملالعفىلعةوق
٩:٣٣و٧:٣١و٥:٣٦و٣:٢ص(يفناهربلااذهلثم
.)٣٤و

هنأبدوهيلاركذو.هلوسرينوكبوهناطلسبياِيبَأِمْسٱِب
.بآلانعًالقتسمًائيشلعفيال

يفاَرِخْنِمْمُتْسَلْمُكَّـنَألَنوُنِمْؤُتْمُتْسَلْمُكَّـنِكٰلَو«٢٦ اَمَك،ِ
لُق
ْ

.»ْمُكَلُت
٤:٦انحوي١و٨:٤٧ص

الويلاوقأبنونمؤتالَنوُنِمْؤُتْمُتْسَلْمُكَّـنِكٰلَو
.يلامعأب

يفاَرِخْنِمْمُتْسَلْمُكَّـنَأل اهنأفارخلاتافصنمِ
نمتسيلهتوصفرعتاليذلافاهيعارتوصفرعت
نماوسيلمهنأاورهظأحيسملاباونمؤيملنيذلادوهيلاف.هتيعر
هميلاعتلبحملاعضاوتملاهبعشحيسملافارخف.هبعش
نأشيفمهئارآءوسومهبصعتودوهيلاءايربكو.اهلقدصملاو
امكحيسملاوهعوسينألوبقنممهتعنمرظتنملاحيسملا
لثمنأباونمؤينأاوديريملو.هلامعأوهلاوقأكلذبتدهش
اوعنتقاكلذالولوحيسملاوهنوكيعيدولاصخشلااذه
.تانّيبلاب

٣:١٠صو٨:٤٧صْمُكَلُتْلُقاَمَك

يفاَرِخ«٢٧ .»يِنُعَبْتَتَفاَهُفِرْعَأاَنَأَو،ِيتْوَصُعَمْسَتِ
١٤و٤ع

يفاَرِخ نينمؤملانيبهبشلاهجوأو.يقيقحلايبعشيأِ
:ةسمخفارخلاوناميإلاقححيسملاب
.ىذألامدع:لوألا·
.ةعادولا:يناثلا·
لالضللضرعتلاوٍعارىلإجايتحالاوفعضلا:ثلاثلا·

.ءادعألاةمواقموعوجرلانعزجعلاو
.عفنلا:عبارلا·
.ميلعتلالوبقوةعاطلا:سماخلا·

:بابسأةتسل»يفارخ«هلوقبهيلإحيسملامهبسنو
.مهلهتبحم:لوألا·
.هلهيبأةيطعمهنأ:يناثلا·
.هتومبمهارتشاومهادفهنأ:ثلاثلا·
.مهاعدومهراتخاهنأ:عبارلا·
.مهتاجاحلكبينتعيومهيمحيومهاعريهنأ:سماخلا·
.ًارايتخاوًاعوطهيلإمهسفنأاوملسمهنأ:سداسلا·

تامالعنماذهو٤و٣عيفءاجامكِيتْوَصُعَمْسَت
اوبوت«و»يلإاولاعت«هلوقوههعمستيذلاتوصلاو.فارخلا
»مكسفنأاوركنأ«و»ّيلإاوئجتلا«و»يباونمآ«و»مكاياطخنع
يمالكاولبقا«و»يليجنإباورشب«و»يلًادوهشاونوك«و
عمسىلعنيرداقلزنملو.»هوعيطأوقحهنأنيقدصم
.انبولقيفهحوربوهليجنإبحيسملاتوص

هذهنمضتتو.١٥و١٤عيفءاجامكاَهُفِرْعَأاَنَأَو
ملعيهنأو.مهبهرورسومهلهتبحمومهايإهاضرةفرعملا
مهنازحأومهبراجتومهتاجاحفرعيوهتعاطوهاضريفمهتبغر
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نمضتتنآلامهايإهتفرعمو.مهدصاقمةدوجومهاياطخو
حيسملامهفرعينيذلاو.ءامسلايفهيبأمادقمهبفرتعيهنأ
مهرقتحيامًاريثكلبمهبيلابيالوملاعلامهفرعيال
.)٣:١انحوي١(مهدهطضيو

نونمؤملاعبتيو.٣عاهيعارفارخلاعبتتامكيِنُعَبْتَتَف
.هرثأيفاوريسيوهيلعاولكتيوهوعيطينأبمهلًاملعمحيسملا
.برلامركيفلمعللهوعبتيو.مهسوفنلًاتوقهيفاودجيو
ىلإةئيطخلانمورونلاىلإةملظلانمًادئاقوًاصلخمهوذختيو
.ءامسلاىلإضرألانموةسادقلا

َالَو،ِدَبَألٱَىلِإَكِلَْهتْنَلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَهيِطْعُأاَنَأَو«٢٨
.»يِدَيْنِمٌدَحَأاَهُفَطَْخي

١٨:٩و١٢و١٧:١١و٦:٣٧ص

تاقباسلاتايآلايفملكتًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَهيِطْعُأاَنَأَو
.اهتازايتماواهقوقحىلعانهملكتوفارخلاتافصىلع
ةحلاصملاوريمضلاةحاروةرفغملانمضتتةيدبألاةايحلاةبهو
لَّـصحو.دجملاعمةرخآلايفوايندلاهذهيفرورسلاوهللا
.سودقلاهحوربمهلاهبهيوهتعافشوهتومبمهلةايحلاكلت
سيلو)٨:١٢ص(يفةايحلالاونوهعابتأنيبةقالعلاّنيبو
اذهو»ةيدبألاةايحلايطعأانأ«لوقينأحيسملاريغدحأل
.هتمعنوهتوهالىلعةلدألانم

ثيحمنهجيفرارشألاكلهيامكِدَبَألٱَىلِإَكِلَْهتْنَل
.)٣:١٥انحويو١٨:١٤و١٠:٢٨ىّتم(مهماثآىلعنوبقاعي
نمنينوصمنونوكيمهنأنييحيسمللديكوتدعولااذهو
فعضوبلقلاداسفودسجلاتاوهشكةيلخادلاراطخألا
ناطيشلابراجتيهوةيجراخلاراطخألانموةعيبطلا
.ملاعلاو

ةمدخىلإاهبذجياليأيِدَيْنِمٌدَحَأاَهُفَطَْخيَالَو
هتحاصفبناسنإكلذىلعردقيالو.حيسملاكرتوةئيطخلا
هليحبكلذناطيشلاعيطتسيالوهفيوختوهتوقوهعادخو
يفنوكينأامإفطخلاو.ةبرجتلايفهتراهموهرادتقاو
صللالعفيامكةينالعلايفامإوقراسلالعفيامكءافخلا
حيسملادييفيتلانمؤملاسفنىلعفوخالو.بصتغملا
.امهنمءيشنم

وهوةمعنلايفنينمؤملاتوبثىلعةلدألانمدعولااذهو
نمطقسينأنكميالقحلاناميإلانمآنملكنأ
لكلدعوبسيلوهو.)٣٩و٨:٣٨ةيمور(كلهيوةمعنلا
نيذلللبنيدمتعملالكلالوحيسملاعوسيبنيفرتعملا
ةنايصلاهذهو.ةريسوًابلقهنوعبتيوحيسملاتوصنوعمسي
ةدشوحيسملاعابتاىلعمهمزعةوقنعةجتانتسيل
يفيلزألاهدصقومهاّيإحيسملاكسمنعلبهبمهكسمت

مهنعهتومبكلذنهربدقومهلحيسملاةبحماهتلعو.مهرمأ
النمؤملانأليقامممزليالو.مهايإهظفحبهنهربيلازيالو
نأىنعملالبلالضيفةدمطقسيالوئطخيالوبرُجي
.كالهلاةيواهيفطقسينأىلإلالضلايفهكرتيالهللا

:ةعبرأقحلابنينمؤملاةنايصبابسأو
.مهايإعوسيىطعأهللانوك:لوألا·
.اهايإمهحنمومهلةيدبألاةايحلاعوسيليصحت:يناثلا·
.كالهلانممهتياقوبًاعمنبالاوبآلادهعت:ثلاثلا·
دصاقموهللاةوقمواقتملاعلايفةوقنمسيلهنأ:عبارلا·
.مهلةيريخلاعوسي

يهوتاكربلارفاواهنملكلانهرومأةثالثركُذدقو
اهلهتنايصوةيدبألاةايحلااهاّيإهحنموهفارخلحيسملاةفرعم
.كالهلانم

لٱَنِمُمَظْعَأَوُهاَهاَّـيِإِيناَطْعَأيِذَّـلٱِيبَأ«٢٩
ْ

َالَو،ِّـلُك
.»ِيبَأِدَيْنِمَفَطَْخيْنَأٌدَحَأُرِدْقَي

خلا٦و١٧:٢و١٤:٢٨ص

.حيسملابعشنمأنايبةيآلاهذهةياغ
كلذناك.)٦:٣٧ص(اَهاَّـيِإِيناَطْعَأيِذَّـلٱِيبَأ

للعنموهو.)١:١٤سسفأ(ملاعلاسيسأتلبقءاطعإلا
مدعومهايإهظفحمهلدكؤياموهفارخنينمؤملاةيمست
.هدينمٌدحأمهفطخينأهحامس

فطخينأديرينملكيأِّـلُكْلٱَنِمُمَظْعَأَوُه
نممظعأهنوكو.ةسلابألاوسانلانميدينميفارخ
اهظفحينأرداقهللاافهدينماهفطخناكمإعنميلكلا
.نامأيفنونمؤملافكلذديريو

اذهلثملاقِيبَأِدَيْنِمَفَطَْخيْنَأٌدَحَأُرِدْقَيَالَو
لوألامهنمألنادنسنييحيسمللًاذإفوههدينأشيفًاقباس
ةطيحملابآلاةردقةمظعيناثلاومهلحيسملاةبحمةمظع
عمنورقلاكلتلكحيسملاةسينكءاقبةلعركُذامو.مهب
ةعيظفلاتالالضلاواهيلعتعقويتلاتاداهطضالاةدش
.لبقتسملايفنوكياذكواهيفتأرطيتلا

يذلاىمعألاىلإًاحيملتانهحيسملاهلاقاميفلعلو
مهعمجمنمهوجرخأدقدوهيلاناكنإوهنأوهوهأربأ
مليأهللادينمفطُخيمليدوهيلابعشلاقوقحهومرحو
.صالخلاهومرحينأاوعيطتسي

.»ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«٣٠
٢٢و٧:١١ص
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لاقكلذلًاتابثإوفارخلانمأانههمالكنمحيسملاةياغ
لعفلاوروعشلاوةئيشملاودصقلايفدحاونبالاوبآلانأ
ظفحينبالاونباللاملكظفحيبآلاف.فارخلانأشيف
يفدحاونبالاوبآلانأنمضتياذهو.بآللاملك
حيسملاىنعمدوهيلامهفاذكو.ةوقلاوماقملاودجملاورهوجلا
اذهىلعمهئطخيملحيسملاو٣٣عيفمهلوقنمرهظيامك
يفامهنيبزييمتلانمعنمتالنبالاوبآلاةدحوو.مهفلا
لالضيفنيةيآلاهذهيفليقامو.ةفيظولاوةيمونقألا
دحاومونقأىوستوهاللايفسيلهلوقيفسويلابس
هنألبآلانودحيسملاهلوقيهوسويرآةعدبيفنيو
.ةاواسملانودبًادحاوامهنوكليحتسي

.٢٤عيفدوهيلالوقلباوجةيآلاهذهيفو

لٱَلَواَنَتَف«٣١
ْ
.»ُهوُُمجْرَيِلًةَراَجِحًاضْيَأُدوُهَي

٨:٥٩صوخلا٢٤:١٠نييوال

َنوُكَيْنَأَلْبَق«عوسيلاقاملًاقباساولعفامكيأًاضْيَأ
اوبسحمهنألكلذاولعفو)٨:٥٨ص(»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإ
سومانلاىضتقمبهوبقاعينأاودارأو)٣٣ع(ًافيدجتهمالك
اورجينأاوردقيملو)١٥:٣٦ددعو١٦-٢٤:١٤نييوال(
ىلعهولعفينأاودصقمهنكلمهلنيينامورلاعنملًاعرشكلذ
٧:٥٧لامعأ(سونافتساباولعفامكبغشلاوجايهلاليبس
.)٥٨و

ِدْنِعْنِمْمُكُتْيَرَأًةَنَسَحًَةريِثَكًالاَمْعَأ:ُعوُسَيَلاَقَف«٣٢
؟يِنَنوُُمجْرَتاَهْنِمٍلَمَعِّـيَأِبَبَسِبِيبَأ
٧:٢٧سقرم

هتباجإنأرهاظلاو.مهدصقومهركفىلعُعوُسَيَلاَقَف
زيجيالهنأهلوقةصالخو.هايإمهمجرنعًاتقومهتفقوأمهل
بنذلاهباكترانايبلبقًادحأاومجرتنأعرشلاالولقعلا
.كلذلبجوملا

انحويركذيملو.ةديجةعفانيأًةَنَسَحًةَريِثَكًالاَمْعَأ
ةريثكاهنأىلإراشألبلامعألاكلتنمًاريثكهليجنإيف
لامعألاكلتنمو.)٢٠:٣٠و٥:٣٦و٣:٢و٢:٢٣ص(
.يمعلانويعحتفوىضرملاءافش

نمينأىلعًاناهربمكنويعمامأاهتلعفيأْمُكُتْيَرَأ
.هللا

ّنيعامكاهلعفأيكلبآلااهنّيعيتلايأِيبَأِدْنِعْنِم
نماوظاتغامهنأحيسملاملع.اهلوقأواهتلقيتلالاوقألا
دصقلانأليلامعأيفرشلانممتدجواذاممهللاقفهمالك

هذهيفّنيبف.هللانباحيسملاهنأنايبوهودحاوامهيلكيف
.هايإمهمجربجويبنذلكنمءيربهنأةيآلا

لٱُهَباَجَأ«٣٣
ْ
ْلَب،ٍنَسَحٍلَمَعِلْجَألَكُُمجْرَناَنْسَل:ُدوُهَي

َجتِلْجَأل
ْ

َجتٌناَسْنِإَتْنَأَوَكَّـنِإَف،ٍفيِد
ْ
»ًاٰهلِإَكَسْفَنُلَع

٥:١٨ص

٣٠عيفهللاهتاواسمىعداحيسملانأاذهنمرهظي
ملحيسملاوهانعمدوهيلامهفاذكهنأل»دحاوبآلاوانأ«هلوقب
نأنعمهزجعمهباوجباونلعأدقو.كلذىنعهنأركني
نأعمعوسيلامعألكنمًاريرشًادحاوًالمعاونيبي
.)٨:٤٦ص(يفاملثماذهوكلذىلإمهاعدحيسملا

.كمجرىلعانمزعاميأَكُُمجْرَناَنْسَل
َجتِلْجَألْلَب

ْ
:٥انحويو٩:٣ىّتم(حرشرظناٍفيِد

.)١٦-٢٩:١٠نييوال(يفةعيرشلاقفوىلعاذهو.)١٨
.فيدجتهنأاودعاامةيآلاهذهيفاورسفو

ناكلطقفًاناسنإحيسملاناكولمعنٌناَسْنِإَتْنَأَو
هنكلومهتعيرشبجومبمجرُينأقحتساوًافيدجتهمالك
دوجسلاوهبناميإلاقحتسيناكفهللاوهًاناسنإهنوكعم
اودبعينأامإوهونيرمألادحأالإةلئسملايفيقبامف.هل
.ًافدجمهومجرينأامإوًاهلإعوسي

َجت
ْ

دوهيلاىعدا.ةيهولألايعدتيأًاٰهلِإَكَسْفَنُلَع
همسادجمنعةاماحملابنوفلكممهنأوهللاةميظعلاةريغلا
.ضغبلاودسحلاالإكلذىلإمهكرحيملهنأقحلاو

يفًابوُتْكَمَسْيَلَأ:ُعوُسَيْمَُهباَجَأ«٣٤ لُقاَنَأ:ْمُكِسوُماَنِ
ْ

ُت
ِهلآْمُكَّـنِإ

َ
»؟ٌة

٨٢:٦رومزم

:نيهجوبفيدجتلابهايإمهماهتاحيسملاعفد
هللانباهسفنهتيمستفناسنإدرجمناكولهنأ:لوألا
.)٣٦-٣٤ع(فيدجتبسيل

هنأنلعينأقحهلفهللاهنأّنيبتهلامعأنأ:يناثلا
.)٣٨و٣٧ع(هانعمىمسأبكلذك

يف دهعلايفسومانلاءاج.ةيهلإلامكبتكيفْمُكِسوُماَنِ
:ٍناعمةثالثبديدجلا
.)٢٤:٢٤اقول(ةسمخلاىسومرافسأ:لوألا·
.)٢٢:٤٠ىّتم(ءايبنألارافسأىوسميدقلادهعلا:يناثلا·
:٧ص(يفوةيآلاهذهيفامكميدقلادهعلالك:ثلاثلا·

:١٤سوثنروك١و٣:١٩ةيمورو١٥:٢٥و١٢:٣٤و٤٩
٢١(.
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هيفسيلًاسدقمهايإمهرابتعالمهيلإسومانلابسُنو
.فيدجتنم

ِهلآْمُكَّـنِإُتْلُقاَنَأ
َ

رومزملانمةسداسلاةيآلاهذهٌة
نوبطاخملاو.ةاضقلايضاقهللاوهملكتملاو.نينامثلاويناثلا
مهتلزنموبعشلاءاسؤرمهنألةهلآهللامهاعدوةاضقلامه
ةميظعةيلوؤسممهيلعوسانلانممهريغةلزنمنمعفرأ
اوذخأمهومهتفيظولمهنّيعهسفنهللاوبعشلاةسايسيف
َلاَقَو«لايقزحلوقليلدبهنعةباينلاباوضقوهنممهناطلس
لِل
ْ
إلِلَنوُضْقَتَالْمُكَّـنَألَنوُلِعاَفْمُتْنَأاَماوُرُظْنٱ«:ِةاَضُق

ْ
ِناَسْنِ

يفْمُكَعَمَوُهَو،ِّـبَّـرلِلْلَب لٱِرْمَأِ
ْ
لوقو.)١٩:٦مايأ٢(»ِءاَضَق

لٱَىلِإاوُرُظْنَتَال«ىسوم
ْ
يفِهوُجُو لٱِ

ْ
لٱَكِريِغَّـصلِل.ِءاَضَق

ْ
ِريِبَك

لٱَّـنَألٍناَسْنِإَهْجَواوُباََهتَال.َنوُعَمْسَت
ْ
:١ةينثت(»ِِهللاَءاَضَق

٤:١٦جورخ(يفًاهلإهللانعبئانلاسيئرلايمسو.)١٧
حيسملاعوسيىلإًازومرةهلآاومسنيذلالكناكو.)٧:١و
.ناسنإوهلإوهيذلا

ِهلآَلاَقْنِإ«٣٥
َ

،ِهللاٱُةَمِلَكْمِهْيَلِإْتَراَصَنيِذَّـلٱَكِئٰلوُألٌة
ملٱَضَقْنُيْنَأُنِكْمُيَالَو

.»بوُتْكَْ
١٣:١٠ةيمور

ِهلآَلاَقْنِإ
َ

.مكسومانيأٌة
سانأىوساوسيلمهوةاضقلاوأءاسؤرلايأَكِئٰلوُأل
.بعشلاةسايسيفهنعًاباونهللامهنيع

مهاطعأنيذلايأِهللاٱُةَمِلَكْمِهْيَلِإْتَراَصَنيِذَّـلٱ
.اوضقيوهمساباورمأينأًاناطلسهللا

:٥ىّتم(حرشرظناُبوُتْكَْملٱَضَقْنُيْنَأُنِكْمُيَالَو
دحألسيلهنأهانعمو.سومانلابوتكملابانهدارملاو.)١٨
ىلعبجيلبهمذيوأهبنيهتسيوأسومانلاخسنينأ
لادجلكعطاقهبسحتومارتحابهلبقتنأناسنإلكسفن
حيسملادوصقمو.سدقلاحورلايحوببتُكهللامالكهنأل
ىمسسومانلاناكاذإهنأريمازملانمانههسبتقاامب
كلذبمهتيمستزاوجىلععطاقليلدكلذفةهلآلابءاسؤرلا
فاكعفداذهوفيدجتبسيلهللاباتكيفزاجامو
.هسفنىلإهبسنامبفيدجتلابحيسملامهماهتأل

ءاسؤرلاكئلوأدحألثمهنأكلذبحيسملاىنعامو
.ضرفلاليبسىلعهءاجامنإنيقولخملا

لٱَىلِإُهَلَسْرَأَوُبآلٱُهَسَّـدَقيِذَّـلٱَف«٣٦
ْ

:ُهَلَنوُلوُقَتَأِ،َملاَع
لُقِّـينَأل،ُفِّـدَُجتَكَّـنِإ

ْ
»؟ِهللاٱُنْبٱِّـينِإُت

٥:١٧ص٨:٤٢و٣٧و٥:٣٦و٣:١٧ص٦:٢٧ص
٣٧و٩:٣٥صو١:٣٥و١٨و

عضاوميف»سدق«ةظفلتءاجُبآلٱُهَسَّـدَقيِذَّـلٱَف
امكلذنموةيهلإلاةمدخللّنيعىنعمبباتكلانمةريثك
)٨:٣٠نييوالو٤٤و٢٩:١و٢٨:٤١جورخ(يفءاج
ىنعمو.ًاحيسملزألاذنمهنباّنيعهللانأانهىنعملاو
.)٦:٢٧ص(يفمتخلاىنعمكانهسيدقتلا

ضرألاىلإهلسرأفءامسلايفناكَِملاَعْلٱَىلِإُهَلَسْرَأَو
٣:١٧ص(هدسجتىلإةراشإاذهيفو.رشبلاصلخيل
نعكلذبحيسملافلتخاو.)٤:١٤انحوي١و٣:١نييناربعو
تراصوضرألايفاوناكمهنألةهلآمهاعدنيذلاءاسؤرلا
.هللاةملكمهيلإ

نعمزللبًاحيرصكلذلبقيملِهللاٱُنْبٱِّـينِإُتْلُقِّـينَأل
عمازتلالاةلالدبكلذاومهفدوهيلاو،)٣٠و٢٩ع(يفهلوق

النأوةهولألابفاصنإلابمهنمىلوأحيسملاناكًاذإف.٣٣
ظفلمهيلعهتجحوفيدجتلابهايأمهماهتاىلإمهلليبس
.هنيعبمهسومان

.»ِيباوُنِمْؤُتَالَفِيبَأَلاَمْعَأُلَمْعَأُتْسَلُتْنُكْنِإ«٣٧
١٥:٢٤ص

ذإفيدجتلانمهسفنةئربتلفاكًافنآحيسملاهلاقام
مهنيذلاتاقولخملاىلإةهولألابسنمهسوماننأمهلنابأ
لبفيدجتلاةمهتنمصلختلاىلعرصتقيملهنكلوهنود
ليلدبًاهلإهسفنةيمستيفقحلالكمهلنيبينأًاضيأدارأ
.هللاالإهلعفعيطتسيالهلعفامنأ

)٥:١٧ص(يبألامعألثمًالامعأيأِيبَأَلاَمْعَأ
دارمو.هللاالإاهلمعينأعيطتسياليتلالامعألايهو
ةوقكةوقهسفنلتبثأهللالامعألثمهلمعلهنأانهحيسملا
سيلفًاظفلهتهولأنلعينأهلقحيوهلٍواسموهًاذإف.هللا
.فيدجتلانمءيشهمالكيف

نباينأوحيسملاينأاوقدصتالفيأِيباوُنِمْؤُتَالَف
نأمهلأسلبناهربالبهاوعدبميلستلامهلأسيمل.هللا

اذإفالوأهللالامعأكاهلمعيتلالامعألالهاومكحي
مهتمهتفالإوهباونمؤينأبجوهللالامعأكتناك
٥:١٧صو٣٢ع(يفهمالكقفوانههمالكو.ةحيحص
.)١٤:١٠و٩:٣و٣٦و

اوُنِمآَفِيباوُنِمْؤُتَْملْنِإَف،ُلَمْعَأُتْنُكْنِإْنِكٰلَو«٣٨
يفَبآلٱَّـنَأاوُنِمْؤُتَواوُفِرْعَتْيَكِل،ِلاَمْعَألٱِب .»هيِفاَنَأَوَّـِ

١٧:٢١و١١و١٤:١٠و٥:٣٦ص

هنأىلعةلدألانمهيفاملهمالكباوعنتقينأمهيلعناك
كلذباوعنتقيملذإمهنكلوهللامالكهمالكنأوقحلابملكت

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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يلوسرلهدروأامكهاوعدةحصبهلامعأةداهشمهلدروأ
اَمِباَّـنَحوُيَاِربْخَأَواَبَهْذٱ«امهللاقذإنادمعملاانحوي
لٱ:ِناَرُظْنَتَوِناَعَمْسَت

ْ
لٱَو،َنوُِرصْبُيُيْمُع

ْ
»خلاَنوُشْمَيُجْرُع

.)٥:٣٦ص(حرشرظنا.)٥و١١:٤ىّتم(
يفَبآلٱَّـنَأ ع(»ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«هلوقكاذهِهيِفاَنَأَوَّـِ
ةاواسموبآلانيبوهنيبيلكلاداحتاللحاضيإوهو.)٣٠
.فيدجتبسيلكلذبهحيرصتنأورخآللامهدحأ

.»ِْمهيِدْيَأْنِمَجَرَخَفُهوُكِسْمُيْنَأًاضْيَأاوُبَلَطَف«٣٩
٨:٥٩و٤٤و٧:٣٠ص

ةداهشبالومهسوماننمهناهربباوعنتقيملمهنأرهاظلا
:٧صو٣١ع(هلتقمهدصقىلعنيرصماولظلبهتازجعم

نأوهولوألامهدصقنعاولدعمهلعلو.)٣٤و٣٢و٣٠
.رخآعضوميفكلذىلعاومزعو)٣١ع(لكيهلايفهومجري

كلذلعفينأهيلعًالهسناكِْمهيِدْيَأْنِمَجَرَخَف
لعفامكًاثبعمهداهتجالكلعجذإةرهاظةزجعمنودب
.)٤:٣٠اقولو٨:٥٩ص(ًالبق

نُدْرُألٱِْربَعَىلِإًاضْيَأىَضَمَو«٤٠
ملٱَىلِإِّـ

َناَكيِذَّـلٱِناَكَْ
.»َكاَنُهَثَكَمَوًالَّـوَأِهيِفُدِّـمَعُياَّـنَحوُي

١:٢٨ص

نُدْرُألٱِْربَعَىلِإًاضْيَأىَضَمَو
كلذقرشلاىلإيأِّـ

رهشألاةتسلارثكألغشوةيريبةامسملادالبلاىلإرهنلا
.كلانهضرألاىلعهتمدخنمزنمةريخألا

يفركُذامكُدِّـمَعُياَّـنَحوُيَناَكيِذَّـلٱِناَكَْملٱَىلِإ
هنألًاضيأىضملاقو.ةربعتيبناكملامساو)١:٢٨ص(
هذهريغهيلإداعهنأركذيملو.هتمدخأدتباوكلانهدّمُع
نأنمدبالو.ضرألاىلعهتمدخنمزلكيفةرملا
كلذيفهلانحويةداهشبهذيمالتركذكلانهىلإهريصم
.ناكملا

يذلاحصفلاديعىلإديدجتلاديعنمَكاَنُهَثَكَمَو
مالكلانممزليالو.رهشأةعبرأوحنامهنيباموهيفبلُص
ضرأيفلوجيناكهنأحجرألاودحاوناكميفيقبهنأانه
حيسملاةمدخىلعهليجنإيفاقولمالكقفاويكلذو.ةيريب
.ةيريبيف

ًةَيآْلَعْفَيَْملاَّـنَحوُيَّـنِإ:اوُلاَقَوَنُوريِثَكِهْيَلِإىَتَأَف«٤١
.»ًاّقَحَناَكاَذٰهْنَعاَّـنَحوُيُهَلاَقاَمُّلُكْنِكٰلَو،ًةَدِحاَو

٣:٣ص

.هميلاعتنمةدافتسالااودارأنممَنوُريِثَكِهْيَلِإىَتَأَف
ناهفميلشروأنمًابيرقناكذإكلذلًاقفاومهعضومناكو
داهطضانعلزعمبناكوهيلإاوبهذينأسانلاىلع
ةبوتلابانحويةادانمبمهركذهنأنمدبالو.نييسيرفلا
.حيسمللهتداهشوكلانه

انهمهلوقيفخلاًةَيآْلَعْفَيَْملاَّـنَحوُيَّـنِإاوُلاَقَو
نأًالوأاوقدصف.حيسمللىرخألاوانحويلامهادحإناتداهش
هنألكلذكهنأذئنيحاوققحتوةزجعمنودبًايبنناكانحوي
هنأبعوسيلاودهشو.حيسملانأشبهتءوبنقدصتبثدق
يأ»يتآلا«وهعوسينأبانحويةداهشىلعءانبحيسملا
نماوعمسواودهاشامبمهرابتخاىلعءانبوحيسملا
.هميلاعتوهتازجعم

.»كاَنُهِهِبَنُوريِثَكَنَمآَف«٤٢
١١:٤٥و٨:٣٠ص

لديءيشالو)١١:٤٥و٨:٣٠ص(يفليقامكاذه
ميلشروألهأةمواقمف.ًاتباثًايبلقنكيملمهناميإنأىلع
.ةيريبلهألةدئافتناكحيسملل

رشعيداحلاحاحصألا

بعشلايفوءاسؤرلايفاهريثأتورزاعلةماقإ
)٥٧–١ع(

ْنِماَيْنَعِتْيَبْنِم،ُرَزاَعِلَوُهَوًاضيِرَمٌناَسْنِإَناَكَو«١
.»اَهِتْخُأاَثْرَمَوَمَيْرَمِةَيْرَق
١٠:٣٨،٣٩اقول

ةزجعملاهذهنيريشبلانمدحأركذيملاذاملفرعنال
نأريشبلكمهلأسدقلاحورلانأملعناننكل،انحويىوس
اقولوسقرموىّتمنيريشبلانأملعنو،هبتكامبتكي
يفثدحاماوكرتوليلجلايفحيسملاةمدخرثكألاباولجس
مهضعبنظو.ةيدوهيلايفثدحاملَّـجسانحويو،ةيدوهيلا
تيبلدوهيلاداهطضانمًافوخرزاعلةماقإاوركذيملمهنأ
بارخدعببتكفانحويامأو.)١٢:١٠،١١ص(رزاعل
كلذلثمعوقونمفوخلكلازدقوميلشروأ
يفناكحاحصألااذهيفركُذامنأحجرألاو.داهطضالا
.ةيريبيفعوسيةمدخرخآ

ةيناربعلايفهنكلو،كلذكةينانويلايفوه:ُرَزاَعِل
هنأالإهرمأنمفرعنالو»نوعبرلا«هانعمو»رزاعلأ«
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تدعُأيتلاةميلولانمكلذجتنتسنو،ينغتيبنمناك
ىلإهتخأهبتتأيذلابيطلانمو)١٢ص(عوسيلهتيبيف
نمو،ءاينغألاىوسهلثمميدقتىلعردقيالهنإفحيسملا
نأو،رزاعلةافونعمهوزعيلاوتأنيذلاباحصألاةرثك
.رخصلايفتوحنمربقيفنفُدرزاعل

مويلاىمستو.٢٦:٢ىّتمحرشرظنااَيْنَعِتْيَبْنِم
.ةيرزاعللا

نانكستاتناكيتلاةيرقلايأاَهِتْخُأاَثْرَمَوَمَيْرَمِةَيْرَق
:١٠اقول(ىربكلايهاثرمنأحجرألاو.)١٠:٢٨اقول(اهيف

ببسلاثرمنمرثكأترهتشااهنألًالوأميرمتركُذو.)٣٨
.بيطلابعوسيدسجاهنهد

َيِه،ًاضيِرَماَهوُخَأُرَزاَعِلَناَكيِتَّـلا،ُمَيْرَمْتَناَكَو«٢
.»اَهِرْعَشِبِهْيَلْجِرْتَحَسَمَو،ٍبيِطِبَّـبَّـرلاِتَنَهَديِتَّـلا

١٢:٣انحويو١٤:٣سقرمو٢٦:٧ىّتم

.١٣-٢٦:٦ىّتمحرشرظنا
اهريغنعاهزييمتلكلذليقَّـبَّـرلاِتَنَهَديِتَّـلاَيِه
مأميرمنهو،رئاشبلايفنهنمعبرأركُذذإ،تاميرملانم
.هذهميرمو،ةيلدجملاميرمو،ابولكةأرماميرمو،عوسي
،ًاروهشمًارمأناكهنألبرلادسجاهنهدبانحوياهزّيمو
ةأرملانيبواهنيبزّيمننأبجيو.١٢:٣انحوييفًاضيأركُذ
تيبيفهتنهدرزاعلتخأنأل،٧:٣٧اقوليفةروكذملا
ةيقتتناكرزاعلتخأنأو،ليلجلايفهتنهدكلتو،اينع
كلتامأو»حلاصلابيصنلاتراتخا«اهنأبحيسملااهلدهشو
.ةئطاختناكف

يِذَّـلااَذَوُه،ُدِّـيَساَي:ِْنيَتَلِئاَقِهْيَلِإِناَتْخُألاِتَلَسْرَأَف«٣
.»ٌضيِرَمُهُّبُِحت

ربعيفٍذئنيحعوسيناكِهْيَلِإِناَتْخُألاِتَلَسْرَأَف
اتلسرأو،اينعتيبنمرثكأوأمويرفسوحنىلعندرألا
ناكحيسملانألو،ةقادصلانممهنيبناكامببسبهيلإ
١٠:٣٨اقول(ميلشروأىلإيتأيناكنيحامهتيبىلإددرتي
.)١٢:١،٢انحويو

نماهتياغنأنمدبالٌضيِرَمُهُّبُِحتيِذَّـلااَذَوُه
نمةملكبهيفشينأوأ،امهاخأيفشيلحيسملاءيجمكلذ
اتفتكالبءافشلاهالأستملو.هريغىفشامك،دعُبىلع
هتوقبناميإلاوعضاوتلاكلذباترهظأف،ضرملابهرابخإب
نأاننكميلوسرلالاسرإةطساوبناتخألاهتلعفامو.هتبحمو
عم،انباحصأوأانئابرقأدحأضرمدنعةالصلابنآلاهلعفن

دحأنعلفغننأزوجيالو.ةعفانلاةيرشبلالئاسولاذاختا
.نيرمألا

،ِتْوَملِلَسْيَلُضَرَملااَذَه:َلاَق،ُعوُسَيَعِمَساَّـمَلَف«٤
.»ِهِبِهللاُنْباَدَّـجَمَتَيِل،ِهللاِدَْجمِلْجأللَب
٩:٣،٤٠انحوي

ربخلالمحلوسرلانأحجرألاَلاَق،ُعوُسَيَعِمَساَّـمَلَف
عمسمىلعًاهافشحيسملاهباجأو،ةباتكالًاهافشحيسملاىلإ
لب،حاضيإلامامتهدارمحيسملاحضويملو.ذيمالتلانم
.امهيبلقيفءاجرلاءاشنإونيتخألاةيزعتهباوجبدصق

ىلعًءانباذهحيسملالاقِتْوَملِلَسْيَلُضَرَملااَذَه
الرزاعلنإلقيملف.هميقينأهدصقىلعو،ةبقاعلاهتفرعم
داتعملاتومللتسيلضرملااذهةبقاعنإلب،تومي
تومللال،يتقوتوملضرملااذه:لاقهنأكف.رمتسملا
يهلبتمتملاهنإسريايتنبيفهلوقكوهف.يداعلا
.اهييحينأدصقهنألةمئان

راهظإلاكلذمتو.هدجمراهظإليأِهللاِدَْجمِلْجأللَب
،هبسانلاناميإو،كلذببسبعوسيماركإف.رزاعلةماقإب
،هللادجمراهظإطئاسونمهتيبرئاسورزاعلناميإةدايزو
بجيو.مهبولقومهتنسلأبهديجمتىلعسانلاتلمحاهنأل
هرهظُييذلاناميإلابهللادجمليحيسملكتومنوكينأ
ىلعمهربصوهباحصأوهئابرقأناميإبو،هراضتحادنع
.هتافو

.»َرَزاَعِلَواَهَتْخُأَواَثْرَمُِّبُحيُعوُسَيَناَكَو«٥

لصألاديفيامىلعريخلاةدارإوونحلاىنعمبانهبحلا
.ملاعلاهللابحاهنعمجرُتيتلاةملكلاةمجرتوهو،ينانويلا
ةيصخشلاةبحملاديفتةظفلةمجرتوهف٣عيفبحلاامأو
عنمتملرزاعللعوسيةبحمنألهبتنننأنُسحيو.ةرهاطلا
.كلذىلعنزحلانمهيتخأعنمتملو،توملاوضرملاهنع
وأهضغبوأهللابضغىلعًاليلداسيلتوملاوضرملاف
مهوتيالئلصاخشألاءالؤهلحيسملاةبحمانحويركذو.هلامهإ
مدعنعجتنةيتآلاةيآلايفروكذملاحيسملاءاطبإنأئراقلا
.مهبهثارتكا

يفٍذِئَنيِحَثَكَمٌضيِرَمُهَّـنَأَعِمَساَّـمَلَف«٦ يِذَّـلاِعِضْوَملاِ
.»ِْنيَمْوَيِهيِفَناَك
١٠:٤٠انحوي
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يفٍذِئَنيِحَثَكَم يفيأِهيِفَناَكيِذَّـلاِعِضْوَملاِ
١٠:٤٠و١:٢٨انحويةيريبيفةربعتيب

نمًالدبنيمويلانيذهثكمينأحيسملادصق:ِْنيَمْوَي
كلذالولو.هتمكحاهتضتقابابسألاينعتيبىلإعرسينأ
توملاملأهنععفدو،تومينألبقهكردأوأةملكبهافشل
انحوي(كلملامداخنبابلعفامك،نزحلاةرارمهيتخأنعو
ملةيريبيفٌلمعهيلعناكهنأبابسألاكلتنمو.)٤:٥٠
ةزجعملاكلتتثدحامهافشوىتأولهنأو.هارجأدقنكي
انعمسامو،)وههتمايقادعام(هتازجعممظعأيهيتلا
ةراسخف.رزاعلءايحإةبسانمبهاقلأيذلاميلعتلااذههنم
نمانلو.يحيسملكلًاميظعًاحبرتناكتيبلاكلذلهأ
تاريخللةيدسجلابئاصملابحمسيهللانأرزاعلتومربخ
هنأىلعًاليلدسيلةالصلاةباجإنعهءاطبإنأو،ةيحورلا
.نيلئاسلابحيالهنأوأاهضفري

ِةَّـيِدوُهَيلاَىلِإْبَهْذَنِل:ِهِذيِمالتِلَلاَقَكِلَذَدْعَبَّـمُث«٧
.»ًاضْيَأ

هيلإلوسرلالوصونمنيمويدعبيأَكِلَذَدْعَبَّـمُث
.مويرفسةربعتيبواينعتيبنيبةفاسملاو.باوجلاهدرو
،عوسيىلإلوسرلاءيجممويتامرزاعلنأانضرفاذإف
تيبيفعوسيامهيفثكمنيذللانيمويلاعممويلاكلذف
ةعبرأاينعتيبىلإهذيمالتعمهيفراسيذلامويلاو،ةربع
.)٣٩ع(مايأ

ةيريبيفناكهنألاذهلاقِةَّـيِدوُهَيلاَىلِإْبَهْذَنِل
.ةيدوهيلايفاينعتيبو)١٠:٤٠انحوي(

لَعُماَي:ُذيِمالّتلاُهَلَلاَق«٨
ِّـ

طَيُدوُهَيلاَناَكَنآلا،ُم
ْ

ْنَأَنوُبُل
.»َكاَنُهَىلِإًاضْيَأُبَهْذَتَو،َكوُُمجْرَي
١٠:٣١انحوي

ذيمالتلاراشأَكوُُمجْرَيْنَأَنوُبُلْطَيُدوُهَيلاَناَك
ةعضبذنمديدجتلاديعمويميلشروأيفثدحامىلإكلذب
:١٠انحوي(هولتقينأنويسيرفلاوةبتكلابلطنيحعيباسأ

٣١،٣٩(.
مهبجعتكلذبذيمالتلارهظأَكاَنُهَىلِإًاضْيَأُبَهْذَتَو
،مهتايحوهتايحىلعمهفوخوةيدوهيلاىلإحيسملاباهذنم
.هدصقنعهلودعيفمهتبغرو

ْيَتَنْثاِراَهَّـنلاُتاَعاَسْتَسْيَلَأ:ُعوُسَيَباَجَأ«٩،١٠
يفِيشْمَيٌدَحَأَناَكْنِإ؟َةََرشَع َروُنُرُظْنَيُهَّـنألُرُثْعَيالِراَهَّـنلاِ

يفِيشْمَيٌدَحَأَناَكْنِإْنِكَلَو١٠ِ.َملاَعلااَذَه َّـنأل،ُرُثْعَيِلْيَّـللاِ
.»هيِفَسْيَلَروُّنلا
١٢:٣٥انحوي٩:٤انحوي

لب،اوفاختال:هلوقبنيفئاخلاهذيمالتحيسملاعجشيمل
اوجتنتسينأنوعيطتسيرفاسملكلًابسانمًالثممهلبرض
.مهبولقنئمطيامهنم

دوهيلاذخأَةََرشَعْيَتَنْثاِراَهَّـنلاُتاَعاَسْتَسْيَلَأ
ىلإمهيبسمايأنييلبابلانعًاءزجرشعينثاراهنلاةمسق
ربخانهمالكلاو.اذهانمويىلإكلذىلعاولظو،لباب
راهنلاتاعاسنأنوملعتمتنأهانعمو،ماهفتسالاةروصب
.خلإ

ةدمراهنلانألَِملاَعلااَذَهَروُنُرُظْنَيُهَّـنألُرُثْعَيال
ءوضلانمرفاسملايفكيامهيفنوكيف،سمشلاةءاضإ
الكلذلو.هيفًانمآنوكيف،تارثعلابنجتيوهقيرطىريل
ءيضيهنأل»ملاعلااذهرونب«سمشلاىمسو.هفوخليعاد
.اهب

يفِيشْمَيٌدَحَأَناَكْنِِإ ليللايفرفاسملالاحلْيَّـللاِ
ةضرعنوكيف،هليبسيفرونالذإ،راهنلايفهلاحفالخ
دقو.ةهيجوبابسألفاخينأنمدبالف،طوقسلاورثعتلل
نمزلكىلإ»ةرشعيتنثالاراهنلاتاعاسب«حيسملاراشأ
نأو.)٩:٤،٥انحوي(هللاهنّيعيذلاضرألاىلعهتمدخ
دحأهيذؤينأىشخيالكلذلو،دعبهتنيملتقولاكلذ
:٨و٧:٦،٨،٣٠انحوي(هتومةعاسيتأتوهراهنيهتنيىتح
ىشخيالسمشلاءوضيفرفاسملثمهنأبحّرصو.)٢٠
نممهايإهظفحبمهنأمطف،طوقسوأةرثعنمًارطخ
هلمعيرُجينأبجيهنأوهعممهوهنممهظفحف.رطخلا
حيملتركُذاميفو.هلتقنوبلطينيذلاءادعألاطسوىتح
ىلع»ةعاسةرشعيتنثاب«هنعربعيذلانمألانمزنأىلإ
.ةبيرقهتومةليلنأو،ةياهنلاكشو

َهلَلاَقَكِلَذَدْعَبَواَذَهَلاَق«١١
ُ

.َماَنْدَقاَنُبيِبَحُرَزاَعِل:ْم
.»ُهَظِقوُألُبَهْذَأيِّـنِكَل
و٧:٦٠لامعأو٩:٢٤ىّتمو١٢:٢لاينادو٣١:١٦ةينثت
١٥:١٨،٥١سوثنروك١

.رطخلاليلونمألاراهنىلعمالكنمركُذاميأاَذَه
،رزاعلنوبحياوناكذيمالتلانأىلإكلذبراشأاَنُبيِبَح
.هيلإباهذلاباورسُينأبجيناكف.هبحيوهناكامك
ذإ،نمؤملكلهتبحمىلعلدي»هبيبح«رزاعلعوسيةيمستو
نوكينأنمؤمللٌريخف.ًادبعوأًاذيملتهتيمستبفتكيمل
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هنأل،ضرألاكولملكلًابيبحنوكينأنمحيسمللًابيبح
.دبألاىلإوتوملادعبوتوملاوةايحلايفانبحي

.ًادجفيطلبولسأبرزاعلتومىلإكلذبراشأَماَن
نمبجعتيالناسنإهنأامكهلإعوسينأقَّـدصنمو
امًاريثكو.اينعتيبيفثدحامةربعتيبيفوهوهتفرعم
كلذنمو،داقرلاوأمونلابتوملانعسدقملاباتكلاّربع
٢٧:٥٢و٩:٢٤ىّتمو١٢:٢لاينادو٣١:١٦ةينثتيفام
١١:٣٠و٧:٣٩سوثنروك١و١٣:٣٦و٧:٦٠لامعأو
.٥:١٠و٤:١٣،١٤يكينولاست١و١٨،٥١-١٥:٦و

)٢(.رظنملا)١(:ةثالثمونلاوتوملانيبهبشلاهجوأو
ناسنإلاةياهنسيلتوملاف،مئانلاوتيملانملكمايقءاجر
يفنألةحارلا)٣(.ةمايقلامويظقيتسينأنمدبالهنأل
باعتأنمةحارتوملايفو،راهنلاباعتأنمةحارمونلا
.ةايحلا

)٧ع(ًالوأباهذلانمهتياغركذيملُهَظِقوُألُبَهْذَأ
نلعيالعداخملاف.تيمناسنإةماقإيهو،انهاهنلعأامنإ
.هعادخفشكلنودهاشملاهبتنيالئلهتياغ

ظاقيإامأو،رومألالهسأنميداعلامئانلاظاقيإنإ
هتقثةرابعلاهذهبحيسملارهظأو.ةيهلإةوقىلإجاتحيفتيملا
.ةعيبطلاةقراخلاةوقلاكلتىلعهناطلسب

.»ىَفْشُيَوُهَفَماَنْدَقَناَكْنِإ،ُدِّـيَساَي:ُهُذيِمالتَلاَقَف«١٢

مهنأ٤ةيآيفهمالكبحيسملاهدصقاممهلهجةلعلعل
،ةقيقحزاجملااوذختاف،ًاتيممسيلرزاعلضرمنأاومهف
دعبةهاقنلاةمالعهنأو،يداعرزاعلموننأاومكحو
يفكلذلثممهلقبسهنإفمهئطخنمبجعالو.ضرملا
)٢٢:٣٨اقول(فيسلارمأيفو)١٦:٦ىّتم(ةريمخلارمأ
قبتملهنأمهمعزةجيتنو.)٤:٣٢انحوي(ماعطلارمأيفو
.اينعتيبىلإباهذللةجاحكانه

ْنَعُلوُقَيُهَّـنَأاوُّنَظْمُهَو،ِهِتْوَمْنَعُلوُقَيُعوُسَيَناَكَو«١٣
.»ِمْوَّـنلاِداَقُر

ذيمالتلاىلعبجيناك.حيسملامالكلانحويريسفتاذه
اهنإ«)تتامدقو(سريايتنبيفعوسيلوقاوركذينأ
.)٩:٢٤ىّتم(»ةمئان

َهلَلاَقَف«١٤
ُ

.»َتاَمُرَزاَعِل:ًةَيِنالعٍذِئَنيِحُعوُسَيْم

ملولو.يقيقحلاربخلاىلإزاجملانملاقامبمهبولقّدعأ
تومةفرعمعاطتساامءيشلكملعيًاهلإحيسملانكي
.رزاعل

ْنِكَلَو.اوُنِمْؤُتِل،َكاَنُهْنُكَأَْملِّـينِإْمُكِلْجألُحَرْفَأاَنَأَو«١٥
.»ِهْيَلِإْبَهْذَنِل

يفاوُنِمْؤُتِل،َكاَنُهْنُكَأَْملِّـينِإْمُكِلْجألُحَرْفَأاَنَأَو
رزاعلضرمامدنعاينعتيبيفناكولهنأىلإحيملتاذه
ذإاذههمالكاوبرغتساذيمالتلانأكشالو.ةلاحمالهافشل
حرفينأهيلعناكهنأنودقتعياوناكف،رزاعلةماقإاوعقوتيمل
مالكىنعمو.ديدشلاهضرمنمهذقنيلكانهناكول
،اينعتيبنمهبايغةجيتنناكرزاعلتومنأانهحيسملا
هنأبهذيمالتناميإةيوقتنأو،تامهنألهميقيسحيسملانأو
.ةماقإلاكلتدئاوفةلمجنمحيسملا

حرفهنإلاقلب،رزاعلتومبحرفهنإحيسملالقيملو
ناكنإوانباحصأتومف.هتومنعةجتانلاءايحإلادئاوفب
ةدافتساهنماودافتسانملحرفةلعناكامبر،هتاذيفًانزحم
.هللاديجمتىلإلآوةيحور

مظعأنمتناكذيمالتلاناميإةيوقتنأكلذنمانلو
كلذلكبحمساملالإو،حيسملادنعنأشلاتاذرومألا
.اهلجألميظعلاباصملا

ىلإوأناكثيحىلإبهذنل:لقيملِهْيَلِإْبَهْذَنِل
َّـحصملالإو،هتماقإهدصقىلعليلداذهو.»هيلإ«لب،هربق
.هبمهعامتجاوأهيلإمهباهذ

:ِهِئاَقَفُرِذيِمالّتلِلُمَأْوَّـتلاُهَلُلاَقُييِذَّـلااَموُتَلاَقَف«١٦
.»ُهَعَمَتوُمَنْيَكِلًاضْيَأُنْحَنْبَهْذَنِل

ركُذامو٢٧-٢٠:٢٤و١٤:٥انحوييفًاضيأركُذاَموُت
.كشلاولؤاستلاىلإليميناكهنأىلعلديهرمأنم

عميأُهَعَمَتوُمَنْيَكِلًاضْيَأُنْحَنْبَهْذَنِل
ىلإبهذيالنأانتالسوتوأانحصنلعمسيملهنألحيسملا
هنإحيسملالوقنأهمالكنمرهاظلاف.رطخلالحمةيدوهيلا
ميقيسحيسملانأعقوتيملو،ًائيشهيفرثؤيملهظقويلبهذي
عمو.هعممهولتقيوعوسيدوهيلالتقينأرظتنيهنأو،رزاعل
ىلعمدْقُينألب،هوكرتيالنأهايإهبحلدصقكلذلك
هراكفأيفاموتاوكراشذيمالتلالكنأحجرألاو.هعمرطخلا
.همزعو
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يفٍماَّـيَأُةَعَبْرَأُهَلَراَصْدَقُهَّـنَأَدَجَوُعوُسَيىَتَأاَّـمَلَف«١٧ ِ
.ِ»ْربَقلا

ربعيفيهو(ةيريبيفةربعتيبنمُعوُسَيىَتَأاَّـمَلَف
ىضقحيسملالعلو.مويةريسموحناينعتيبىلإ)ندرألا
مويلادغيفاينعتيبغلبف،موينمرثكأرفسلاكلذيف
قلعتامورزاعلةماقإلٍفاكراهنلانمتقوهلنوكيليلاتلا
يقبلباهيلإهلوصودنعةيرقلاعوسيلخديملو.اهب
نيذلادوهيلانأكلذببسلعلو.)٢٠،٣٠ع(اهجراخ
ملهنأو،عوسيءاقدصأنماونوكيملرزاعلتيبيفاوناك
:٥سقرم(جيجضلاعمسيونزحلارهاظمدهاشينأبحي
نعلزعمبىنازحلاهباحصأىرينأيفبغرهنأو،)٤٠
.هلوصوأبنمهيلإلسرأهنأحجرألاو.عمجلا

يفٍماَّـيَأُةَعَبْرَأُهَل هلغشيذلاتقولاانفرعولِْربَقلاِ
انفرعو،عوسيناكثيحىلإرزاعلتيبنمهباهذبلوسرلا
تيبىلإةربعتيبنمهباهذبعوسيهلغشيذلاتقولا
باهذدعبًايحرزاعلهيفيقبيذلاتقولاانفرعل،اينع
ًامويفرصدقلوسرلانإف.عوسيىلإهتيبنملوسرلا
تومناكو،ءيجملابًامويعوسيفرصو،باهذلاكلذب
عمكلذةلمجو،عوسيىلإلوسرلاقالطناموييفرزاعل
نأحجرألاو.مايأةعبرأعوسيامهيفثكمنيذللانيمويلا
نمٌتقويقبامالإو،مويلاىلعديزيامفرصحيسملا
قالطنانممويدعبرزاعلتومنوكيف،هتماقإلراهنلا
هنأمّهوتعفديربقلايفرزاعلىلعمايأةعبرأرورمو.لوسرلا
ةيآلاهذهيفهلوقو.ةقيقحتميملوهيلعيمغُأدقناك
هنإف،ًالبقكلذهتفرعميفنيال»خلاهلراصدقهنأدجو«
ىنعملاف.)١٤ع(ءيجينألبقكلذبهذيمالتربخأدقناك
.كلذبهلاودهشكانهسانلانأ

َسَْمخَوْحَنَميِلَشُروُأْنِمًةَبيِرَقاَيْنَعُتْيَبْتَناَكَو«١٨
.»ًةَولَغَةََرشَع

تناكهليجنإبتكنيحهنأل»تناك«لاقْتَناَكَو
.ًابرخاهلوحيتلاىرقلالكوميلشروأ

بتكيملهنأىلعليلدكلذركذوَميِلَشُروُأْنِمًةَبيِرَق
اينعتيببرقانهركذو.ةسدقملاضرألاناكسلهليجنإ
.اهيلإميلشروأنمنيزعملاءيجملًانايبميلشروأنم

ةعاسيثلثوأنيليموحنيأًةَولَغَةََرشَعَسَْمخ
.)٢١:١ىّتمحرشرظنا(

َمَيْرَمَواَثْرَمَىلِإاوُءاَجْدَقِدوُهَيلاَنِمَنُوريِثَكَناَكَو«١٩
.»اَمِهيِخَأْنَعاَُمهوُّزَعُيِل

دعبمايأةعبستيملالهأاوزعينأدوهيلادئاوعنمناك
نيذلابعشلاءاسؤردوهيلابينعينأانحويداتعاو.هتوم
كلذدصقيملهنأليلدالو.عوسيءادعأنممهرثكأناك
نألوأ،هئابرقأنممهنألامإتيبلاكلذةيزعتلاوتأو.انه
.كلذتضتقامهتفيظو

ُمَيْرَماَّـمَأَو،ُهْتَقالٍتآَعوُسَيَّـنَأاَثْرَمْتَعِمَساَّـمَلَف«٢٠
يفًةَسِلاَجْتَّـرَمَتْساَف .»ِتْيَبلاِ

،ميرمنمربكأتناكاثرمنأحجرألااَثْرَمْتَعِمَساَّـَمل
تفرع)١٠:٤٠اقول(تيبلاةربدمتناكاهنأمولعملانمو
نمهتأراهنألوأ،عوسيهلسرألوسرنمامإحيسملامودقب
امباهتخأربختملو.ةيرقلاجراخىلإهيلإتعرسأف،ديعب
ع(»رضحدقملعملا«كلذدعباهتخأللقتملالإو،ناك
٢٨(.

يفتقرغدقاهنأكًةَسِلاَجْتَّـرَمَتْساَفُمَيْرَماَّـمَأَو
نيتخألانمترهظو.)٨:١٤لايقزحو٢:٨بويأ(نزحلا
اقوليفتركُذيتلاةميلولامويامهنمترهظيتلاتافصلا

اثرمو،هيمدقدنعةسلاجميرمتناكذإ،٤٢-١٠:٣٩
.تيبلارومأبةمتهم

ْتُمَيَْملاَنُهَهَتْنُكْوَل،ُدِّـيَساَي:َعوُسَيِلاَثْرَمْتَلاَقَف«٢١
.»يِخَأ

رهظتنألبهبايغىلعحيسملامولتنأاثرمدصقتمل
نإوةملكبهِفشيملهنأنمبجعتتملو.كلذىلعاهفسأ
اهنأاهمالكديفيو.نيزعملانماهريغبجعتامك،ًابئاغناك
اهيخأضرمدنعًارضاحناكولحيسملانأدقتعتتناك
نأو،هتومبحمسينأنمهعنمتتناكهلهتبحمنأل،هافشل
.هينيعمامأًادحأسرتفينأتومللحمسيالةايحلاسيئر
،رزاعللةعفانلاةصرفلاتضمدقهنأاهداقتعاًاضيأديفيو
هصخشبحيسملاروضحنأو.هتايحءاهتنابلمألاعطقناهنأو
اثرممالكيفو.توملاعفدوضيرملاءافشلًايرورضناك
ىلعةعيبطلاةقئافلاهتوقوحيسملاةبحمباهتقثىلعليلد
هبايغمدعاهينمتو،هتوملبقهروضحطرشب،ضيرملاءافش
!انهتنككتيلاي:تلاقاهنأكف
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طَتاَمَّـلُكَّـنَأُمَلْعَأًاضْيَأَنآلايِّـنِكَل«٢٢
ْ

ِهللاَنِمُبُل
.»ُهاَّـيِإُهللاَكيِطْعُي
٩:٣١انحوي

اهناميإهَّـبنحيسملاءيجمنأرهظأهنكل،مهبمانهاهمالك
عقوتتملكلذعمو،هفرعتملقيرطبةكربلاوةنوعملاباهرشبو
.كلذدعباهلامعأواهلاوقأنملدتسُيامكاهاخأييُحينأ
ملاهنأىلعلدي»هايإهللاكيطعيهللانمبلطتام«:اهلوقو
،تازجعملاىلعهتاذنمهلةوقال،يبنىوسعوسيربتعت
ايليإاهلانامكهتاولصبهللانمكلذىلعةوقلالانيامنإ
.ًاقباستازجعملاحيسملالعففيكتيسناهنأو،عشيلأو

َهلَلاَق«٢٣
َ
.»ِكوُخَأُموُقَيَس:ُعوُسَيا

ناكو،موقيفيكالوىّتماهللقيملِكوُخَأُموُقَيَس
بسحتمليهو.ًاناميإاهديزيلهباهناميإردقلًاناحتمااذه
.لاحلايفهتماقإبًادعوهمالك

يفُموُقَيَسُهَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ:اَثْرَمُهَلْتَلاَق«٢٤ يف،ِةَماَيِقلاِ ِ
.ِ»ريِخَألاِمْوَيلا
٥:٢٩انحويو١٤:١٤اقول

ةاروتلالاوقأىلعًءانبةماعلاةمايقلابدقتعتاثرمتناك
مالكنمتمهفف،نيدلاموييفنوموقينيحلاصلانإ
يفراظتنالاكلذناكو.اهريغعقوتتملوةمايقلاكلتحيسملا
.رفاولانزحلاكلذلثميفةليلقةيزعتديعبلالبقتسملا

َهلَلاَق«٢٥
َ
ِيبَنَمآْنَم.ُةاََيحلاَوُةَماَيِقلاَوُهاَنَأ:ُعوُسَيا

.»اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَو
:١٤و٦:٣٥و١:٤انحويو٦:٣٩،٤٠،٤٤و٥:٢١انحوي
٣:٣٦انحويو٥:١١و١:١،٢انحوي١و٣:٤يسولوكو٦
خلا٥:١٠انحوي١و

وهو،هتوقوهتمظعرمأنمملعتملامانهعوسياهمَّـلع
لانيلبآلليلصينأًاجاتحمسيلو،هريغىلإرقتفمريغهنأ
.ديرياملعفيلةوق

ةمايقلاوةيدسجلاةمايقلاةلعانأيأُةَماَيِقلاَوُهاَنَأ
بلاغانأف،امهنلعُمينأىلعةوالع،امهردصموةيحورلا
يفطقفسيلو،نآلاةمايقلاوهحيسملاو.هجئاتنلكوتوم
الف.ناكثيحةنكمميهف،ةمايقلاوههنأل،ريخألامويلا
لثمو.طقفريخألامويلايفاهيخأمايقاثرمعقوتتنأمزلي

هنأبهايإلوسرلافصوةمايقلاهنوكبهسفنعوسيفصو
سوثنروك١(»ًءاَدِفَوًةَساَدَقَوًاّرِبَوِهللاَنِمًةَمْكِحاَنَلَراَص«
١:٣٠(.

ةايحلكعوبنيوهيأ.١:٤انحويحرشرظناُةاَيَحلاَو
ئدبُمنألًاضيأةمايقلاهنأنمضتياذهو،ةيحوروةيدسج
ةيحلاتاقولخملاةايحعدبأدقف،اهديعينأردقييذلاةايحلا
امنإرشبلانمةيحورلاةايحلالاننملكنأو.مدعلانم
نمنوموقينيذلالكنأو،ًامئاداهظفحيوهو.هنماهلان
.هنودبسانلانمدحألةايحالهنأو،هبنوموقيامنإتوملا
ةزجعملابكلذتبثأو»ةايحلاوةمايقلا«هنأبانهحرصحيسملاف
.هتمايقوهتومبكلذىلإًاليبسانلحتفو،رزاعلهتماقإيهو
.هتوقبكلذلكيرُجيوهو،انتايحوانتمايقنوبرعهتايحو

انهتوملاف.رزاعلتامامكَتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم
يحهنأىلعليلدنمؤملاناميإنألطقفيدسجتوم
حورلابًاتيمناسنإلانوكينأنكميالف،ةيحورلاةايحلاب
الدسجلانعحورلالاصفنانأكلذنمانلو.ًاعمًانمؤمو
اوموقينأنمدبالنينمؤملانأو،حورلاةايحيفًائيشرثؤي
نإمعن.دبألاىلإةايحلاكلتيفهنوكراشيفاويحيوتوملانم
نكل،ربقلايفهدسجنفدُيورزاعلتامامكتومينمؤملا
ةدحتميهفهسفنامأو.ًايتقودسجلاىلعتوملاطلستكلذ
ىلعَّـحصامو.اهيلعتوملاطلستينلف،ًامئادحيسملاب
مهنيذلانينمؤملاعيمجىلعحصيسأرلاوهيذلاحيسملا
ًابلاغماقوًايتقوهيلعىلوتساتوملانإف،هدسجءاضعأ
يفو.هتطساوبنوموقيهبنينمؤملالككلذكو،توملل
توملانمناسنإلايقيالناميإلانأبميلستانههمالك
هيلتونيحىلإهنألتوملاكلذبٌفافختساهيفو،يدسجلا
.ةيدبأةايح

.ةمايقلامويةيدسجلاةايحلاهيلإدوعتيأاَيْحَيَسَف
يفليقامقفاويو،ةيدبألاةايحللبابنمؤمللتوملاو
٥:١٠يكينولاست١و١٤:٨ةيمورو٧:٥٩لامعأ
.١:١١سرطب٢و٤:٨سواثوميت٢و

.ِدَبَألاَىلِإَتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَكْنَمُّلُكَو«٢٦
هبَنيِنِمْؤُتَأ »؟اَذَِ

.ذئنيحاثرمتناكامكدسجلابًاّيَحَناَكْنَمُّلُكَو
ءايحألانينمؤمللهتبثأىتوملانينمؤمللحيسملاهتبثأامف
.)٦:٥٠،٥١،٥٤،٥٨انحوي(

اليناثلاتوملاف،ًايحورًاتومِدَبَألاَىلِإَتوُمَيْنَلَف
لبودعكهيتأياليدسجلاتوملاو،نمؤملاىلعهلةطلس
نأل،هنملضفأملاعىلإملاعلااذهنمهلقنيلبحاصك
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دعبهميقيهنأو،ةيطخلايهيتلاتوملاةكوشعزنحيسملا
هنألًاضيأتومينلف،دجملاىلإهلخديوربقلانمليلق
اَنَّـنَأُنِمْؤُنِ،حيِسَملاَعَماَنْتُمْدَقاَّـنُكْنِإَف«حيسملالثمنوكي
ِتاَوْمَألاَنِمَميِقُأاَمَدْعَبَحيِسَملاَّـنَأَنيِِملاَع.ُهَعَمًاضْيَأاَيْحَنَس
،٦:٨ةيمور(»ُدْعَبُتْوَملاِهْيَلَعُدوُسَيال.ًاضْيَأُتوُمَيال
ىلعرصتنيهنألناميإلاةوقىلععطاقليلدانهو.)٩
.توملا

يفموقيكاخأنأبكناميإىلعةوالعاَذَِهبَنيِنِمْؤُتَأ
،ةايحلاعوبنيوةمايقلاةلعينأنيقدصتلهف.ريخألامويلا
ينأقيدصتىلعِترصتقانإف؟ةيواهلاوتوملاحيتافميلنأو
نعهسفنلأسينأيحيسملكىلعف.يفكيالكلذفيبن
الإو؟انهليقاملقفاوموهلهىريل،حيسملابهناميإ
.هسفنلحيسملاهبدهشامبهلامكإيفدهتجيلف

َتْنَأَكَّـنَأُتْنَمآْدَقاَنَأ.ُدِّـيَساَيْمَعَن:ُهَلْتَلاَق«٢٧
.ِ»َملاَعلاَىلِإِيتآلا،ِهللاُنْباُحيِسَملا
٦:١٤،٦٩و٤:٤٢انحويو١٦:١٦ىّتم

.هايإاهكاردإردقىلعحيسملالوقىنعمبتملس
وههنإهلوقنومضملكمهفتملاهنأىلعلدتةجيتنلاو
حيسملاهنأاهداقتعاتبسحاهنأرهاظلاو.ةايحلاوةمايقلا
.هلاقاملكتقدصف

انحوي(»ديساينموأ«يفُشيذلاىمعألالاقُتْنَمآ
»تنمآ«اثرمتلاقو.رضاحلايفناكهناميإنأل)٩:٣٨
.ًاضيأرضاحلايفويضاملايفاهناميإل

ةثالثرارقإلااذهيفَِملاَعلاَىلِإِيتآلا،ِهللاُنْباُحيِسَملا
ًاكلمهللانمحوسمملايأحيسملاوهعوسينأ)١(:رومأ
يدافلاهنأ)٣(.هلإيأهللانباهنأ)٢(.ًايبنوًانهاكو
:١٦ىّتم(سرطبرارقإلثماذهف.ملاعلاىلإهئيجمبدوعوملا

.هنملمكأو)١٦

،ًاِّرساَهَتْخُأَمَيْرَمْتَعَدَوْتَضَماَذَهْتَلاَقاَّـَملَو«٢٨
لَعُملا:ًةَلِئاَق

ِّـ
.»ِكوُعْدَيَوُهَو،ََرضَحْدَقُم

كلذباهرمأعوسينأحجرألاَمَيْرَمْتَعَدَوْتَضَم
اهتخألاهبحنأنمدبالو.»كوعديوهو«اهلوقليلدب
يهتزعتامكهبىزعتتلعوسيىلإاهتوعدىلعًاضيأاهلمح
.همالكبوهتدهاشمب

يفنيذلادوهيلانماهريغًادحأملعُتنأنودبيأًاِّرس
عامتجانأو،هباحصأنماونوكيملمهنأكلذةلعو.اهتيب

ىنازحلانأو،هعمديفملاثيدحلانمامهعنميسانلا
.ًايقيقحناكاذإمهنزحتامالعسانلادهاشينأنوهركي

هيلإاوريشينأعوسيفراعموذيمالتلاحلطصاُمِّـلَعُملا
.)١٣:١٣انحويو٢٦:١٨ىّتم(ةظفللاهذهب

نأباثرمرمأحيسملانأىلعلدياذهِكوُعْدَيَوُهَو
.كلذركذُيملنإواهتخأوعدت

.»ِهْيَلِإْتَءاَجَوًاعِيَرسْتَماَقْتَعِمَساَّـمَلَفَكلِتاَّـمَأ«٢٩

.يقيقحلايزعملاىلإبهذتلنيريثكلانيّزعملاتكرت
ءوشنىلعلديةعرسباهمايقف،ةسئايةنيزحةسلاجتناك
.اهبلقيفلمألا

يفَناَكلَب،ِةَيْرَقلاَىلِإَءاَجْدَقُعوُسَيْنُكَيَْملَو«٣٠ ِ
.»اَثْرَمِهيِفُهْتَقاليِذَّـلاِناَكَملا

ةلعو.»هتقال«هلوقب٢٠ةيآيفهيلعلدُتساامكاذه
حجرألاو(هتيبروزيلالرزاعلميقيلىتأهنأةيرقلاجراخهئاقب
نوحونياوناكنيذلادوهيلانأو)ةيرقلاجراختناكروبقلانأ
ع(مهضعبلمعنملدتسُيامكهئادعأنماوناكامهعم
٤٦(.

يفاَهَعَماوُناَكَنيِذَّـلاَدوُهَيلاَّـنِإَّـمُث«٣١ اَّـَمل،اََهنوُّزَعُيِتْيَبلاِ
ُبَهْذَتاََّـهنِإ:َنيِلِئاَقاَهوُعِبَت،ْتَجَرَخَوًالِجاَعْتَماَقَمَيْرَماْوَأَر
.»َكاَنُهَيِكْبَتِلِْربَقلاَىلِإ
١٩ع

اثرمةوعداوعمسيملو،نيريثكاوناكمهنأحجرملااَهوُعِبَت
مهتكراشملًانايبو،اهتخألواهلًامارتحااهءارواوجرخو،اهل
تناكميرمنألاهباهذدنعاثرماوعبتيملو.نزحلايفامهل
.ةداعلاتبجوأامكامهوعبتناتنثالاتبهذاملنكلو،ةيقاب

ةداعلاىلعًايرجَكاَنُهَيِكْبَتِلِْربَقلاَىلِإُبَهْذَتاََّـهنِإ
،اهمسجلرضملاديدشلانزحلانماهوعنميلاهريغوةيدوهيلا
ةرثككلذةجيتنتناكو.اهفسأجيهتربقلاةدهاشمنأل
.اوجرخامكانهعوسينأاوفرعولمهلعلو.ةزجعملادوهش

ْتَّـرَخ،ُهْتَأَرَوُعوُسَيَناَكُثْيَحَىلِإْتَتَأاَّـَملُمَيْرَمَف«٣٢
.»يِخَأْتُمَيَْملاَنُهَهَتْنُكْوَل،ُدِّـيَساَي:ُهَلًةَلِئاَقِهْيَلْجِرَدْنِع

٢١ع
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اثرممالكلثمعوسيىلإتلصونيحميرممالكناك
ةبيغيفامهنيبًاريثكهاترركامهنأىلعلديامم)٢١ع(
حيسملانأوهو،اهتخألمألثمناكميرملمأنأو،عوسي
كلذعطقناهنأو،هافشلامهيخأتوملبقًارضاحناكول
اهنأوهواثرميفلقُيملاماهيفليقو.هتومدنعرمألا
دتشادقنزحلانأىلعليلداذهو.»هيلجردنعتّرخ«
يفسيلو.اهحورقحسهنأو،اثرمىلعدتشااممرثكأاهيلع
ءاجرلاءوشنىلعلدامماثرممالكيفناكاملثماهمالك
.حيسملامودقباهبلقيف

اَهَعَماوُءاَجَنيِذَّـلاُدوُهَيلاَو،يِكْبَتُعوُسَياَهآَراَّـمَلَف«٣٣
.»َبَرَطْضاَوِحوُّرلاِبَجَعَزْنا،َنوُكْبَي

امك،ماتلاحيسملاتوسانةيآلاهذهيفامانلققحي
يفهبنينمؤملاكراشيهنأو،ماتلاهتوهالهتزجعمانلتققح
هلوحنوكبينيريثكىأراذإناسنإلانأٌمولعمف.مهنازحأ
هئاكبلببسالو.عوسيرمأناككلذكو،ءاكبلاىلإلام
.موقيسرزاعلنأملعهنأل،سانلاكئلوأءاكبىوس
وهوهبعشعمرعشي،ءامسلايفًاناسنإوًاهلإلزيملحيسملاو
قوفشةنهكسيئركوهو،مهنازحألكيفهللانيميىلع
.انيفهللادنععفشي

،حيسملابلقنمقرأهبلقناسنإضرألاىلعنكيمل
هنأىلعًءانبهريغىلإأجلننأليعادالف.كلذكنوكينلو
حاحصألايفتبثأانحويف.انعمرعشينأعيطتسيال
حاحصألااذهيفتبثأو،ةملكلاةيلزأهليجنإنملوألا
.»ًادسجراصةملكلا«هلوقةقيقح

هبلقيفديدشلاعفناىلعلدياذهِحوُّرلاِبَجَعَزْنا
.ههجوىلعنزحلاتارامإرئاسوهعومدنمريشبلاهفرع
نمُلخيمليذلا،هنزحومهنزحبهروعشجاعزنالااذهةلعو
امأ.)ةينانويلايفةيلصألاةملكلاهيلعلدتامك(ظيغلا
ملاعلايفنزحلالكلةيلصألاةلعلايهيتلاةيطخللفهنزح
امأو.ىصُحيالريثكنمدحاوانهكلذلاثمو.تومللو
ىلعنزحلاباورهاظتنيذلانيرضاحلاضعبءايرلفهظيغ
.)١٢:١٠انحوي(هولتقينأليلقدعباوبلطورزاعلةافو

)١٣:٢١انحوي(اذوهيةنايخبأبنأمويهلاحكَبَرَطْضاَو
.اهفرعنملىرخأبابسأكلانهامبرو

َلاَعَت،ُدِّـيَساَي:ُهَلاوُلاَق؟ُهوُمُتْعَضَوَنْيَأ:َلاَقَو«٣٤
.»ْرُظْناَو

نأل،ناسنإهنأرابتعاباذهبملكت؟ُهوُمُتْعَضَوَنْيأ
ىلعدحأهلدينأىلإجاتحيالتيملاميقينأعيطتسييذلا
هعماوبهذيلربقلاىلعنورضاحلاهلدينأراتخاف.هربق
.ةزجعملااودهاشيو

.»ُعوُسَيىَكَب«٣٥
١٩:٤١اقول

نمةيمهألقأتسيلاهنكلليجنإلايفةيآرصقأهذه
تنّيبو،ًاهلإهنوكعمحيسملاتوسانىلعتلداهنأل،اهريغ
زوجيهنأىلعناهرباهيفو.نينمؤمللهتقادصطرفوهبلقةقر
نأو،مهباحصأومهئابرقأتومىلعاوحونينأنييحيسملل
نيذلانزحةجردىلإلصتاليتلانزحلاتامالعاورهظُي
.هنزحيفانريغكراشننأانلزوجيهنأو،مهلءاجرال

.»ُهُِّبُحيَناَكَفْيَكاوُرُظْنا:ُدوُهَيلاَلاَقَف«٣٦

ةراشإلانمولخيالو،دوهيلاضعببجعتىلعلدياذه
ريغدوهيلاءاسؤرهلاقءيشلرْكِذلوأوهو.مهناسحتساىلإ
مهضعبناميإلًادادعتسامهناسحتساناكو.عوسيلةمواقملا
.)٤٥ع(كلذدعب

ِيَنْيَعَحَتَفيِذَّـلااَذَهْرِدْقَيَْملَأ:ْمُهْنِمٌضْعَبَلاَقَو«٣٧
.»؟ُتوُمَيالًاضْيَأاَذَهَلَعَْجيْنَأىَمْعَألا
٩:٦انحوي

مهنأكف،مهنمحدقلاوكيكشتلاىلإليمينممالكاذه
ص(رهشأةعبرأذنمىمعألاينيعحتفهنأَّـحصنإ:اولاق
ناكنإ؟توملانماذههقيدصذقنينأردقيملاذاملف)٩
رزاعلنعباصملاكلذعنميملاذاملفًاقححيسملاوه
توملانأوةدودحمهتوقنأىلعًاناهرباذهسيلأ؟هيتخأو
ينيعحتفيملهنأحيملتمهلوقيفو؟هنعًامغرثدح
.ًالايتحاهلعفامنإةقيقحىمعألا

يفًاضْيَأُعوُسَيَجَعَزْناَف«٣٨ َناَكَوِ،ْربَقلاَىلِإَءاَجَوِهِسْفَنِ
.»ٌرَجَحِهْيَلَعَعِضُوْدَقَوًةَراَغَم

ديزو،يهيهللعلاو٣٣عيفركُذامكَجَعَزْناَف
.ةيهلإلاهتوقبوههفرعو.)٣٧ع(مهنيباميفهولاقاماهيلع
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ناكو.ةيعانصامإوةيعيبطامإيهو،رخصلايفًةَراَغَم
سقرمو٨:٢٨ىّتم(ًاروبقرئاغملاذاختااوداتعادقسانلا

.)٢٧:٦ىّتمو٢٢:١٦ءايعشإو٢٣:٩نيوكتو٤-١٦:٢
نمهنأىلعةلدألانمبارتلايفالةراغميفرزاعلنفُدو
.ةورثيذتيب

:٢٧ىّتمحرشرظنا(هلخدمىلعيأٌرَجَحِهْيَلَع
٦٠(.

ُتْخُأ،اَثْرَمُهَلْتَلاَق.َرََجحلااوُعَفْرا:ُعوُسَيَلاَق«٣٩
.»ٍماَّـيَأَةَعَبْرَأُهَلَّـنألَنَتْنَأْدَق،ُدِّـيَساَي:ِتْيَملا

هتوقبلعفينأعوسيدريملَرَجَحلااوُعَفْراُعوُسَيَلاَق
اوألمينأمادخلارمأامك،هلعفسانلاعيطتسيامةيهلإلا
ًادوهشنارجألاكلتاوألمنيذلاناكف،اناقيفءامنارجألا
ربقلانعرجحلااوعفرنيذلاناكاذكهو.ًارمخءاملاهليوحتب
.رزاعلةماقإةحصبًادوهش

اهتبسنانهريشبلاركذِتْيَملاُتْخُأ،اَثْرَمُهَلْتَلاَق
.اهريغنودربقلاحتفىلعاهضارتعالًانايبرزاعلىلإ

نأراظتناالواهللمأالنأاهمالكنمرهظيَنَتْنَأْدَق
يفعوسينمهتعمسامتبسحاهنأل،اهاخأعوسيميقي
اهضارتعاةلعو.ديعبلالبقتسملايفققحتيًازاجمهتمايقنأش
سانلانيعألاهيخأدسجضرعدرتملاهنأربقلاحتفىلع
نمنيرضاحلاوحيسملاضيرعتو،هيفداسفلاءادتبادعب
مهبارتقانأاهتفرعمو،ةهيركةحئاروضِبقمرظنملباحصألا
.تيمللعفنالبكلذلكنأو،مهسنديتيملانم

دصقنأاهنظ)١(:رومأةثالثانهاثرممالكنمانلو
هقيدصهجوىرينأرجحلاعفربلطيفديحولاحيسملا
.كلذيسنهنأوأ،هتومىلعّرممكفرعيملهنأوأ،تيملا
،يقيقحتوموهلبًءامغإسيلرزاعللثدحامنأ)٢(
،كلذبعيمجلامامأتدهشهتومترضحيتلاهتخأنأل
يفداسفلاءدبلٍفاكربقلايفوهوهيلعرميذلاتقولانأو
ةلئاعنيبوحيسملانيبقافتادجويالهنأ)٣(.هدسج
امامهنيبعادخكانهناكولهنأل،بعشلاعادخىلعرزاعل
.ربقلاحتفىلعاثرمتضرتعا

.١٧عحرشيفرمدقفمايألاةعبرألاىلعمالكلاامأ

َهلَلاَق«٤٠
َ
َدَْجمَنْيَرَتِتْنَمآْنِإ:ِكَللُقَأَْملَأ:ُعوُسَيا

.»؟ِهللا
٤،٢٣ع

،اهناميإمدعىلعاثرملفيطلخيبوتانهحيسملامالكيف
ةيوقتو،اهلعيجشتهيفو.همالكاهنايسننعجتنهنأك
.فيعضلااهناميإل

هنأحجرألاو،راشأهلاوقأيأىلإحضتيمل؟ِكَللُقَأَْملَأ
هلوقوهو،لوسرلاعماهتخأىلإواهيلإهلسرأيذلامالكلل
.)٤ع(»ِهللاِدَْجمِلْجأللَب،ِتْوَملِلَسْيَلُضَرَملااَذَه«
دنعاهعمهثيدحيفهلاقامىلإراشأهنأمهضعبنظو
.)٢٧-٢١ع(هلوصو

نملناميإلاةرورضنايبيفهتداعكانهملكتِتْنَمآْنِإ
ُّلُك«هلوقكلذنمو.ةديجملاهلامعأاودهاشينأنوديري

لوقهلثمو.)٩:٢٣سقرم(»ِنِمْؤُملِلٌعاَطَتْسُمٍْءَيش
ِمَدَعِلًَةريِثَكٍتاَّـوُق)ةرصانلايفيأ(َكاَنُهْعَنْصَيَْملَو«ريشبلا
هناَميِإ .)١٣:٥٨ىّتم(»ِْمِ

ىلعيتقفشوتوملاىلعيراصتنابِهللاَدَْجمَنْيَرَت
اهميلستباهناميإرهظُتنأاهنمبلطياذهبوهو.ىنازحلا
اهنأكشالو.ضارتعالانعلدعتو،ربقلاحتفبهرمأب
.كلذبتملس

ناميإلايفحيسملاقيرطنأانهرظنلاقحتسيامو
،نمؤيلىرينأديريناسنإلانأل،ناسنإلاقيرطفالخ
.ىرنلنمؤننأديريفحيسملاامأو

ُعوُسَيَعَفَرَو،ًاعوُضْوَمُتْيَملاَناَكُثْيَحَرََجحلااوُعَفَرَف«٤١
َتْعِمَسَكَّـنألَكُرُكْشَأ،ُبآلااَُّهيَأ:َلاَقَو،ُقْوَفَىلِإِهْيَنْيَع
.»ِيل

اثرمضارتعالًالبقهعفرنعاوفقوتَرَجَحلااوُعَفَرَف
تماقاهنألو،ىربكلاتيملاتخأاهنألكلذيفقحلاةبحاص
.حيسملااوعاطأضارتعالانعتلدعاملو.نفدلارومألكب

،ءامسلاىلإرظنيأُقْوَفَىلِإِهْيَنْيَعُعوُسَيَعَفَرَو
راهظإعضومءامسلانأسانلاداقتعالًاقفوو.هللاةبطاخمل
:١٧انحوييفكلذلثمعوسيلعفدقو.صاخلاهللادجم
١.

لمعىلعهنيعيلهللاةالصسيلانههلاقامَلاَقَو
ماتلاداحتالانايبو،هلركشلاودمحلاميدقتوهامنإ،ةزجعملا
.لوقلاوركفلايفبآلانيبوهنيب

رِهظُيو.نآلالبقونآلاِيلَتْعِمَسَكَّـنألَكُرُكْشَأ
لاوحأوهتومنمرزاعلبقلعتياملكربتعاهنأاذههمالك
ركشو،ًاقباساهالصةالصلًةباجإهايإهتماقإوتوملاكلذ
ناكحيسملاو.ماقدقرزاعلربتعاحيسملانأكف.اهيلعهللا
هلترجةثداحلكلعجهنأكشالو،هيبألًامئاديلصي
.ةالصللًاعوضوم

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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يفَكَّـنَأُتْمِلَعاَنَأَو«٤٢ ْنِكَلَو.ِيلُعَمْسَتٍنيِحِّـلُكِ
.»يِنَتلَسْرَأَكَّـنَأاوُنِمْؤُيِل،ُتلُقِفِقاَولاِعَْمجلااَذَهِلْجأل
١٢:٣٠انحوي

يفَكَّـنَأُتْمِلَعاَنَأَو يركشفِيلُعَمْسَتٍنيِحِّـلُكِ
.ًاموديلعمستكنأللب،نآلايلتعمسكنألسيلكل

،ميلشروأدوهينمعمجوهوِعْمَجلااَذَهِلْجألْنِكَلَو
.ةيرقلالهأنمنيريثكو،هذيمالتو

»لوبزلعببهنأ«مهضعبلاقيِنَتلَسْرَأَكَّـنَأاوُنِمْؤُيِل
دارأف»اهلعفيلهلسرأهللانإ«لاقفوهامأو،هتازجعملعفي
عنصهنأنهربو.نيرمألانيبةلصافةزجعملاكلتنوكتنأ
.هبداحتالاوهللاىضربتازجعملانمهلقبساملك
تابثإلكلذبهدهشتسافةالصلاهذهيف»هابأ«هللاىمسو
.حيسملاوههنأوهنباوههنأهاوعد

تيملاماقأامدنعايليإةالصوحيسملاةالصنيبو
ةجاجلاهيفايليإةالصف،ديعبقرف)١٧:٢٠،٢١كولم١(
.هبيجتسيالهللانأنمفوختامالعو

َّـمُلَه،ُرَزاَعِلٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَخََرصاَذَهَلاَقاَّـَملَو«٤٣
»ًاجِراَخ
٥:٢٥،٢٨انحوي

وههنأاوهبتنيوعيمجلاعمسيلٍميِظَعٍتْوَصِبَخََرص
.رزاعلماقأيذلا

هبهرمأيملو،هسفنناطلسبجورخلابهرمأًاجِراَخَّـمُلَه
.هيبأمساب

،ٍةَطِمْقَأِبٌتاَطوُبْرَمُهالْجِرَوُهاَدَيَوُتْيَملاَجَرَخَف«٤٤
َهلَلاَقَف.ٍليِدْنِمِبٌفوُفلَمُهُهْجَوَو

ُ
ُهْوَعَدَوُهوُّلُح:ُعوُسَيْم

.»ْبَهْذَي
٢٠:٧انحوي

ُهَّـنِإ«هلوقلًاقفوريخألامويلايفثدحيامىلإزمراذه
يفَنيِذَّـلاُعيَِمجُعَمْسَياَهيِفٌةَعاَسِيتْأَت ُجُرْخَيَف،ُهَتْوَصِروُبُقلاِ
اذهو.)٤:١٦يكينولاست١رظنا٥:٢٨،٢٩انحوي(»خلا
ةماقإنأيفكشالو.هتمايقادعامحيسملاتازجعممظعأ
دوهشمامأترجاهنألاهراكنإنكميالةزجعمرزاعل
ةيعيبطةوقالنأمولعمو.ءادعألاوباحصألانمنيريثك
نمموقيوتوصلاعمسيتيملالعجتنأعيطتستةيرشبوأ
.ربقلانمجرخيوتوملا

توملاىلعهناطلسناهربناكو،ىتومةثالثحيسملاماقأ
اهماقأو،سريايةنباهماقأتيملوأف،يلاوتلاىلعةوقديزي

هماقأونييانةلمرأنبايناثلاو.اهحورجورخرثأىلع
هنفددعبهماقأورزاعلثلاثلاو.ربقلاىلإهنولمحيسانلاو
.مايأةعبرأب

ٍةَطِمْقَأِبٌتاَطوُبْرَمُهالْجِرَوُهاَدَيَوُتْيَملاَجَرَخَف
نمهعنمتٍةجردلةدودشمنكتملةطمقألاكلتنأحجرألا
طينحتلابايطأظفحتنأاهنمةياغلاتناكو.هئاضعأكيرحت
امنإ،يشملانمهعنمتملهيلإةايحلاتديعُأاملو.هدسجىلع
بسحننأليعادالف.ءطببيشملاىلإهتأجلأوهيلعهتبَّـعص
هتوقىلإهبسنننأنمعنامالو،ةزجعمركُذامكهجورخ
.هتماقإدعب

ريبدتيفذئمويمهتداعكٍليِدْنِمِبٌفوُفلَمُهُهْجَوَو
.)٢٠:٧انحوي(ىتوملا

،هسفنرزاعلهنأعيمجلاققحتيلْبَهْذَيُهْوَعَدَوُهوُّلُح
هلحبمهرمأو.هتيبىلإةلوهسبريسلاهنكميلو،يحهنأو
اميفةزجعملالعفديرينكيملهنأل،رجحلاعفربمهرمأامك
هذهنمركُذامىلعًائيشريشبلادزيملو.رشبلاهعيطتسي
دجمراهظإىوسنكتملهتياغنألتقولاكلذيفةصقلا
.ةايحلاوةمايقلاهنأهنالعإبحيسملا

ىتوملاميقيعوسينأميلعتللًاتابثإتناكرزاعلةماقإنإ
و٦:٣٩و٢٩-٥:٢١انحويو١٢:٢لايناد(ريخألامويلايف
٣:٤يسولوكو٤:١٤سوثنروك٢و٥٤و١٥:٢٦سوثنروك١
ًاضيأيهو.)٢٠:١٤و١:١٨ايؤرو١٧-٤:١٤يكينولاستو
وهو،ىتوملاداسجأةماقإنممظعأهلعفيلمعىلإزمر
.ةيدبألاةايحلااهحنمومثإلابةتيملاسوفنلاهؤايحإ

اوُرَظَنَو،َمَيْرَمَىلِإاوُءاَجَنيِذَّـلاِدوُهَيلاَنِمَنُوريِثَكَف«٤٥
.»ِهِباوُنَمآ،ُعوُسَيَلَعَفاَم
١٢:١١،١٨و١٠:٤٢و٢:٢٣انحوي

ركذو،هيتخأورزاعلسفنيفةزجعملاريثأتريشبلاركذيمل
هتالصيفحيسملاهبلطاموهو،نيدهاشملاسوفنيفاهريثأت
.)٤٢ع(

ىلإكلذكاوءاجواهعماوقبوَمَيْرَمَىلِإاوُءاَجَنيِذَّـلا
نأل،عقاولاوهامكًاضيأاثرمىلإاوءاجمهنأركذيملو،ربقلا
.ةزجعملامهتدهاشموربقلاىلإمهئيجمببستناكميرم

َهلاوُلاَقَوَنيِّـيِسيِّـرَفلاَىلِإاْوَضَمَفْمُهْنِمٌمْوَقاَّـمَأَو«٤٦
ُ

اَّـمَعْم
.»ُعوُسَيَلَعَف

ضعبناميإأشنأيذلااْوَضَمَفْمُهْنِمٌمْوَقاَّـمَأَو
ءادعأنمنيرخآلاةوادعدازمهضعبناميإىوقوعمجلا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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ءاسؤرلامهغالبإةياغو.ةنهكلاوءاسؤرلاسيساوجوعوسي
ىلعمهايإمهثحو،عوسيىلعمهبضغةراثإو،مهؤاضرإوه
.هلتقبمهدصقمامتإ

يفةيسايسلاةوقلامظعمباحصأَنيِّـيِسيِّـرَفلاَىلِإ
.عوسيلةوادعدشأاوناكمهنألو،بعشلا

اَذاَم:اوُلاَقَوًاعَمَْجمَنوُّيِسيِّـرَفلاَوِةَنَهَكلاُءاَسَؤُرَعَمَجَف«٤٧
.»ًَةريِثَكٍتاَيآُلَمْعَيَناَسْنِإلااَذَهَّـنِإَف؟ُعَنْصَن
٢٢:٢اقولو١٤:١سقرمو٢٦:٣ىّتمو٢:٢رومزم
٤:١٦لامعأو١٢:١٩انحويو

:١انحويحرشرظنا(ينوناقلانيعبسلاعمجميأًاعَمَْجم
١٩(.

نأبجيناكو.رزاعلةماقإبةداهشلاىلإرظنلاباوُلاَقَو
ًاببستناكةداهشلاكلتنكلو،حيسملاوهعوسينأاونمؤي
يفو.هبمهناميإلًاببسنوكتنأنمًالدبهلتقيفعارسإلل
،ِءاَيِبْنَألاَوىَسوُمْنِمَنوُعَمْسَيالاوُناَكْنِإ«هلوقلتابثإكلذ
.)١٦:٣١اقول(»َنوُقِّـدَصُيِتاَوْمَألاَنِمٌدِحاَوَماَقْنِإالو

ناميإفقونو،عوسيميلعتعنمنل؟ُعَنْصَناَذاَم
يفمهريصقتىلعمهسفنألخيبوتاذهمهلوقيفو؟هببعشلا
رثكأطئاسوذاختاةرورضنايبو،هعنمىلإلئاسولاذاختا
.هتمواقملةيلاعف

نوفرعياوناكمهنألهبًافافختساكلذاولاقَناَسْنِإلااَذَه
.همسا

امنأمهنمبيرغميلستاذهًةَريِثَكٍتاَيآُلَمْعَي
دعبمهيلعناكو.هتازجعمراكنإنعمهزجعرهظأهولعف
مهءايربكنكلو،هاوعدةحصباوملسينأميلستلااذه
.كلذنممهتعنممهدسحومهتوسقو

َنوُّيِناَموُّرلاِيتْأَيَف،ِهِبُعيَِمجلاُنِمْؤُياَذَكَهُهاَنْكَرَتْنِإ«٤٨
.»اَنَتَّـمُأَواَنَعِضْوَمَنوُذُخْأَيَو

سيلًاقباسهبهومواقاملكاوبسحاَذَكَهُهاَنْكَرَتْنِإ
انحوي(توملابهيلعاومكحمهنإف،هيلعاوضبقيملمهنألًائيش
اومرحو)٧:٣٠انحوي(هوكسميلركسعلااولسرأو)٧:٣٠
.)٩:٢٢انحوي(هيعبات

عوضومنوكيو.دوهيلابعشيأِهِبُعيِمَجلاُنِمْؤُي
مظعماذهو.قحهميلعتنأو،حيسملاوهعوسينأمهناميإ
يفمهميلعتريثأتومهتوقلاوزهتجيتننأل،مهفوخببس
سانلايفرزاعلهتماقإريثأتنأمهلوقنمرهظيو.بعشلا
امًاضيأاذهىلعلديو.هتازجعمرئاسريثأتنممظعأناك

رزاعللتقيفةنهكلارمآتنم١٢:١٠،١١انحوييفليق
لوخدنم١٢:١٧،١٨انحوييفليقامو،هتداهشةلازإلو
.ميلشروأىلإدجمولافتحابذئدعبحيسملا

مهفوخليقيقحلاببسلااوركذيملَنوُّيِناَموُّرلاِيتْأَيَف
كلذنأاوعّدالب،مهناطلسلاوزوهوعوسيحاجننم
هبنمآولهنأل،لطابءاعدااذهو.نامورلاظيغيحاجنلا
.مويلاىلإاهتمظعبمهتنيدمومهلكيهيقبلدوهيلاعيمج
رئاثكلمهنأبيدانينأعمزمعوسينأانهاوعّدامهنكلو
كلذبهيلعاوكشو.ةينمزةكلممئشنيلنامورلاىلع
.)٢٣:٣٢اقول(هتمكاحمتقوسطاليبل

،مهلكيهوأمهتنيدموهمهعضوماَنَعِضْوَمَنوُذُخْأَيَو
دقٍذئتقواوناكنامورلانإمعن.سانلانيبمهماقموأ
ةينيدلامهقوقحلكمهلاوكرتمهنكل،مهضرأىلعاولوتسا
.ًاضيأاذهاورسخينأاوفاخف،ةيسايسلاقوقحلاضعبو

.ةيدوهيلاةمألايأاَنَتَّـمُأَو

َهلَلاَقَف«٤٩
ُ

ِةَنَهَكلِلًاسيِئَرَناَك،اَفاَيَقَوُهَو،ْمُهْنِمٌدِحاَوْم
يف .»ًائْيَشَنوُفِرْعَتْمُتْسَلْمُتْنَأ:ِةَنَّـسلاَكلِتِ
٤:٦لامعأو١٨:١٤انحويو٣:٢اقول

ةسائرىلوتدقافايقناك.٢٦:٣ىّتمحرشرظنااَفاَيَق
تيبيفةسائرلاكلتتيقبو،ناّنحرهاصو،ةنس١١ةنهكلا
دقو.رهصوهلدالوأةعبرأووهءاسؤرلاو.ةنس٥٠ناّنح
يفركُذامًاريثكو.لزُعنأدعبمهتطساوبافايقمكح
ناكيذلاتقولايفةنهكلاسيئرناكناّنحنأليجنإلا
.ةسائرلاهيفًايلوتمهريغ

نأو،نوراهتيبنمةنهكلاسيئرنوكينأبهللارمأ
سدوريهمايأذنمنكلو.هتايحلكًاسيئرسيئرلاىقبي
مايأنمناكو،تيبلاكلذنمةسائرلاتلازريبكلا
وحنيفةنهكسيئر٢٥ميلشروأبارخىلإاذهسدوريه

.نينس١٠٧
لاقو.هيفنورظنتيذلارمألايفًائْيَشَنوُفِرْعَتْمُتْسَل
:٧و٣:١انحوي(عوسيىلإاولامنيذلانيليلقللامإاذه
مهميلستمدعىلعمهلًاخيبوت)١٢:٤٢و١١:٤٥و٥٠،٥١
اذه«هانعمام٤٨عيفاولاقنيذلانييسيرفللوأ،هباقعب
بجيناكهنأل،مهيأرلًاهيفست»هانكرتاذإانكلُهيناسنإلا
.مهكلُهيهوكرتينأنمًالدبهوكلُهينأمهيلع

ِنَعٌدِحاَوٌناَسْنِإَتوُمَيْنَأاَنَلٌْريَخُهَّـنَأَنوُرِّـكَفُتالو«٥٠
.»اَهُّلُكُةَّـمُألاَكِلَْهتالوِبْعَّـشلا
١٨:١٤انحوي

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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نأافايقدارأخلاٌدِحاَوٌناَسْنِإَتوُمَيْنَأاَنَلٌْريَخ
وأتوملاقحتسي،رابوأبنذمعوسينأنعرظنلافرصي
اذإهنألهلتقيضتقتةمألاةعفنمنأىلعزكرينأدارأو.ال
نامورلاماقتنانمالو،بعشلاةروثنمفوخالفلتُق
ةحارلاقلقأعوسينأهمالكةصالخو.ةروثلاكلتىلع
.هنمحيرتسنوهلتقننأبجيف

هنأىلعالو،ةوبنلالاقامبدصقافايقنأىلعةلالدالو
ًارداقًاميدقناكمظعألاربحلانإمعن.ؤبنتلاةوقهلناك
ةينثتو٢٨:٣٠جورخ(»ميمتلاوميروألا«ةطساوبكلذىلع
لازكلذنكل)٣:٤عشوهو٣٠:٧،٨ليئومص١و٢٧:٢١
عوسيتومىلعملكتينأافايقدصقيملو.نورقذنمهنع
ىنعمهتاملكللعجهللانكل،بعشلااياطخنعةحيبذ
كلذكو.ملاعللٌءادفحيسملاتومنأوهوهدصقيذلاريغ
.)٢٣ددع(هدصقوهتدارإريغىلعماعلبأبنت

يفِةَنَهَكلِلًاسيِئَرَناَكْذِإلَب،ِهِسْفَنْنِماَذَهلُقَيَْملَو«٥١ ِ
.»ِةَّـمُألاِنَعَتوُمَيْنَأٌعِمْزُمَعوُسَيَّـنَأَأَّـبَنَت،ِةَنَّـسلاَكلِت

جئاتنبةوبنلادصقيملهنأيأِهِسْفَنْنِماَذَهلُقَيَْملَو
ةنهكلاةطلسظفحلهلتقدصقامنإ،ةميظعلاعوسيتوم
كلتبةوبنكهمالكلعجهللانكلو.بعشلاءاسؤرو
.ًاميدقماعلبمدختساامكهمدختساو،جئاتنلا

هتسائرةدمنإخرؤملاسوفيسويلاقِةَنَهَكلِلًاسيِئَر
.سطاليبيلوتةدملكيهو،ةنس١١تناك

يف .حيسملاتومةنسيأِةَنَّـسلاَكلِتِ
أبنتينأهللاهمهليملو،ًايقيقحًايبنافايقنكيملَأَّـبَنَت
هامسنكلو.ةوبنهلاقامنأفرعيملهسفنوهو،ذئنيح
.هنييعتوهللادصقبمتهنألةوبنريشبلا

كلذمتيملِةَّـمُألاِنَعَتوُمَيْنَأٌعِمْزُمَعوُسَيَّـنَأ
نوكيعوسيتومنأناكهركفنأل،افايقركفبسحب
امأ.ةنيدملاولكيهلاءاقبو،ةمألاءاسؤرةطلسءاقبلةطساو
هللابضغجيههنإف،كلذسكعببسناكفعوسيتوم
اهتنيدماومدهيلنامورلااهيلعلسرأف،ةمألاكلتىلع
نأدصقفهللاامأ.ضرألابوعشنيباهتتشيواهلكيهو
كلذكناكو،ةمألاسوفنصالخلةطساوتوملاكلذنوكي
.هباونمآواوباتولعيمجللومهضعبل

َنيِقِّـرَفَتُملاِهللاَءاَنْبَأَعَمْجَيِللَب،ْطَقَفِةَّـمُألاِنَعَسْيَلَو«٥٢
.»ٍدِحاَوَىلِإ

:٢سسفأو١٠:١٦انحويو٢:٢انحوي١و٤٩:٦ءايعشإ
١٧-١٤

ًاعفننوكيعوسيتومنأىأرْطَقَفِةَّـمُألاِنَعَسْيَل
ةايحلاةطساوتوملاكلذنوكينأدصقهللاامنإوطقفًاينمز
-٥:٦ةيمورو٣:١٦انحوي(هبنمآنإ،هلكملاعللةيدبألا
٨(.

نينمؤملاانه»هللاءانبأب«دصقخلاِهللاَءاَنْبَأَعَمْجَيِل
ناميإلانأّنيبو.)١٠:١٦انحوي(ممألاودوهيلانمهب
ىلإهبعشلكنامضيًاكلمهلعوضخلاوًابولصمعوسيب
١٧:٢٠و١٠:١٦انحويو٨:١١ىّتم(يحوردحاوتوكلم
.)٥:٩ايؤرو٣:١١يسولوكو١٨-٢:١٦سسفأو٢١و

.»ُهوُلُتْقَيِلاوُرَواَشَتِمْوَيلاَكِلَذْنِمَف«٥٣

مكحو،افايققفاوسلجملاءاضعأرثكأنأاذهنممهفن
نويقودصلاونويسيرفلالذبَّـمثنمو.عوسيلتقبوجوب
ىّتميفكلذةجيتنىرنو.كلذءارجإيفدهجلاةياغًاعم
.٢٧:١،٢و٢٦:٥و٢٢:١٥،١٦،٢٣

لَب،ًةَيِنالعِدوُهَيلاَْنيَبِيشْمَيًاضْيَأُعوُسَيْنُكَيْمَلَف«٥٤
ُلاَقُيٍةَنيِدَمَىلِإ،ِةَّـيِّـَربلاَنِمِةَبيِرَقلاِةَروُكلاَىلِإَكاَنُهْنِمىَضَم
َهل
َ
.»ِهِذيِمالتَعَمَكاَنُهَثَكَمَو،ُمِياَرْفَأا
١٣:١٩مايأ٢و٧:١و٤:١،٣انحوي

ءاضعأنلعأِدوُهَيلاَْنيَبِيشْمَيًاضْيَأُعوُسَيْنُكَيَْمل
دوهيللحمسينأعوسيدريملو)٥٧ع(مهدصقسلجملا
دقناكو،يتآلاحصفلايفهتعاسيتأتنألبقهيلعضبقلاب
.برتقا

.ةيدوهيلاندمنماهريغوأميلشروأيفًةَيِنالع
ندرألارهنبرغةيربلاكلتِةَّـيِّـَربلاَنِمِةَبيِرَقلاِةَروُكلا
.ميلشروأقرشو،طولرحبو

رثكأنظو،مويلالوهجمةنيدملاهذهعقومُمِياَرْفَأ
ليئومص١و١٨:٢٣عوشي(ةرفعتيمُسيتلااهنأنيرسفملا

لامشًاليمنيرشعدعُبىلععقتو)١٣:١٩مايأ٢و١٣:١٧
يقبهنأحجرملاو،كانهيقبمكفرعنالو.ميلشروأقرش
تتأيتلاةلفاقلايفراسهنأاقولةراشبنمفرعنو.ًاليلق
.احيرأقيرطىلعحصفلاديعيفميلشروأىلإ

ِرَوُكلاَنِمَنُوريِثَكَدِعَصَف.ًابيِرَقِدوُهَيلاُحْصِفَناَكَو«٥٥
هَطُيِلِحْصِفلاَلْبَقَميِلَشُروُأَىلِإ

.»مُهَسُفْنَأاوُرِّـ
٣٠:١٧مايأ٢و٩:١٠ددع٦:٤و٥:١و٢:١٣انحوي
٢١:٢٤لامعأو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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٢٦:٢ىّتمحرشرظنا(ًابيِرَقِدوُهَيلاُحْصِفَناَكَو
حصفلاوهحصفلااذهنأحجرملاو.)٦:٤و٢:١٣انحويو
.عوسيةمدخةدميفعبارلا

.ميلشروأادعامدوهيلاضرألكِرَوُكلاَنِم
ةعيرشلايفضرفيملْمُهَسُفْنَأاوُرِّـهَطُيِلِحْصِفلاَلْبَق

ديعلالبقميلشروأىلإاوتأينأدوهيلاعيمجىلعةيوسوملا
نيركبماهوتأينأاونسحتسامهنمنيريثكنكل.ريهطتلل
نيذلااميسالو،ةنيعملاحئابذلاميدقتوريهطتلاةدايزل
.تاسندملانمكلذريغوأربقوأتيمسملباوسندت
٣٥:٢نيوكت(مايأةتسىلإرثكأفًامويريهطتلاتقوناكو
مايأ٢و٩:١٠ددعو٦-٢٢:١نييوالو١٩:١٠،١١جورخو

.)٢٤:١٨و٢١:٢٤،٢٦لامعأو٣٠:١٧،١٨

طَياوُناَكَف«٥٦
ْ

ْمُهَو،ْمُهَنْيَباَميِفَنوُلوُقَيَوَعوُسَيَنوُبُل
يفَنوُفِقاَو »؟ِديِعلاَىلِإِيتْأَيالَوُهلَه؟َنوُّنُظَتاَذاَم:ِلَكْيَهلاِ
٧:١١انحوي

ةماعنممهامنإعوسيءادعأاوسيلانهنوروكذملا
يفاوبغرو،ةيضاملادايعألايفهوأروأهربخاوعمس،بعشلا
ديعللهروضحنمكشيفاوناكو.هوعمسيوهودهاشينأ
لديانهمالكلاو.ءاسؤرلاتاديدهتببسبةعيرشللًاقفو
نوثدحتيوعوسينعًامئادنوشتفياوناكسانلانأىلع
.مايألايلاوتىلعهرمأب

اوُرَدْصَأْدَقَنوُّيِسيِّـرَفلاَوِةَنَهَكلاُءاَسَؤُرًاضْيَأَناَكَو«٥٧
.»ُهوُكِسْمُيْيَكِل،ِهْيَلَعَّـلُدَيلَفَوُهَنْيَأٌدَحَأَفَرَعْنِإُهَّـنَأًارْمَأ

.ديعلاىلإعوسيءيجميفمهكشببسلًانايباذهركُذ
روضحبةعيرشلارمألًاعوطهئيجمنمدبالناكرطخلاالولو
اومكحامىلعٌينبمانهءاسؤرلارمأو.ديعللروكذلالك
.٥٣عيفهب

رشعيناثلاحاحصألا

عوسيلميرمنهدواينعتيبيفءاشعلا
)١١-١ع(

تِسِبِحْصِفلاَلْبَقَّـمُث«١
،اَيْنَعِتْيَبَىلِإُعوُسَيىَتَأٍماَّـيَأِةَّـ

.»ِتاَوْمَألاَنِمُهَماَقَأيِذَّـلاُتْيَملاُرَزاَعِلَناَكُثْيَح
١١:١،٤٣انحوي

ةلفاقلابىقتلاعوسينأةيقابلارئاشبلالاوقأنمملعن
ىلإاهعمراسوديعلاروضحلميلشروأىلإةيريبنمةيتآلا
،اكزبلقددجو،نييمعأنويعحتفكلانهو،ًالوأاحيرأ
١٩:١٧،٢٩ىّتم(»ءانمألاةرشعوفيرشلا«لثمبملكتو
.)١٩:١و١٨:٣١،٣٥اقولو١٠:٣٢،٤٦رومزمو

عوبسأرخآثداوحلودج٢١:١ىّتمحرشيفقبس
.ضرألاىلععوسيةايحنم

سيمخلامويءاسميأٍماَّـيَأِةَّـتِسِبِحْصِفلاَلْبَق
.هنمعساتلامويلالوأوهو)ناسين(ليربأنمنماثلا

ىضقعوسيلعلو.٢٦:٦ىّتمحرشرظنااَيْنَعِتْيَب
.تبسلامويلكهذيمالتعماهيف

َختاَثْرَمْتَناَكَو.ًءاَشَعَكاَنُهُهَلاوُعَنَصَف«٢
ْ

اَّـمَأَوُمِد
.»ُهَعَمَنيِئِكَّـتُملاَدَحَأَناَكَفُرَزاَعِل
١٤:٣سقرمو٢٦:٦ىّتم

مهرورسلًاراهظإوهلًاماركإًءاَشَعَكاَنُهُهَلاوُعَنَصَف
تيبيفناكءاشعلاكلذنأسقرموىّتمركذو.هترايزب
.صربألاناعمس

َختاَثْرَمْتَناَكَو
ْ

نيحرهشأةتسذنمتلعفامكُمِد
.)٤٢-١٠:٣٨اقول(اينعتيبيفعوسيىشعت

ريشبلاركذُهَعَمَنيِئِكَّـتُملاَدَحَأَناَكَفُرَزاَعِلاَّـمَأَو
ضعبلًانايبوهتمايقةحصلًاديكأتعوسيعمرزاعلءاكتا
وهو،عوسينهدتنأىلعميرمتلمحيتلايعاودلا
.هلاهماركإواهيخأةماقإىلعهلاهركش

ِريِثَكٍصِلاَخٍنيِدِراَنِبيِطْنِمًانَمُمَيْرَمْتَذَخَأَف«٣
،اَهِرْعَشِبِهْيَمَدَقْتَحَسَمَو،َعوُسَيْيَمَدَقْتَنَهَدَو،ِنَمَّـثلا
طلاِةَحِئاَرْنِمُتْيَبلاألتْماَف

ِّـ
.»ِبي

لايقزحو٧:٧١،٧٣ايمحنو٢:٦٩ارزعو١٠:١٧كولم١
١١:٢انحويو١٠:٣٨،٣٩اقول٤٥:١٢

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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اهنأىلعسقرموىّتمرصتقايتلايهُمَيْرَمْتَذَخَأَف
.دوهيلانماهيلعامهفوخكلذببسلعلو.ةأرما

لداعييناموروينانوينزووهو،ًارتلةينانويلايفوهًانَم
.»ًانم«نملدبةروراقسقرموىّتمركذو.مهردةئموحن

اهبسفانتيتلاةنيمثلابايطألانموهنيِدِراَن
.)٤:١٣،١٤و١:١٢ديشانألاديشن(ءامدقلا

تنهداهنإسقرموىّتملاقَعوُسَيْيَمَدَقْتَنَهَدَو
٢٣:٥رومزم(بيطلابنهدلايفبلاغلاكلذناكو،هسأر
امىلعتدازاهنأانحويةياورنمديفتسنو.)٧:٤٦اقولو
امكاهعضاوتترهظأف،ًاضيأهيمدقتنهداهنأهاركذ
هتنهديذلابيطلاةرفوباهركشةرفوواهءاخسترهظأ
.هب

ًانايبكلذركذِبيِّـطلاِةَحِئاَرْنِمُتْيَبلاألتْماَف
.هترفووبيطلانسحل

ُناَعْمِساَذوَُهيَوُهَو،ِهِذيِمالتْنِمٌدِحاَوَلاَقَف٤«٤،٥
لَسُيْنَأُعِمْزُملا،ُّيِطوُيْرَخْسِإلا

ِّـ
ِمل٥.ُهَم

َ
طلااَذَهْعَبُيَْملاَذا

ِّـ
ُبي

مثالثِب
َ
»؟ِءاَرَقُفلِلَطْعُيَوٍراَنيِدِةَئِ

ىّتمحرشرظناُّيِطوُيْرَخْسِإلاُناَعْمِساَذوَُهيَوُهَو
٢٦:٨ىّتم(ذيمالتلارمذتسقرموىّتمركذ.١٠:٤
انحويامأ.نيقابلاجّيهوأدبمّهيأركذيملو)١٤:٤سقرمو
.هلثملاملابحمنمعقوتيامكلذنأًاضيأركذوهركذف

مويلايفلعافلاةرجأذئمويرانيدلاناكٍراَنيِدِةَئَِمثالث
ةرجألدعيامبيطلاكلذةميقنوكتف)٢٠:١٠ىّتم(
.ةنسلانملمعلامايألكيفلعافلا

َناَكُهَّـنأللَب،ِءاَرَقُفلاِبِيلاَبُيَناَكُهَّـنألَسْيَلاَذَهَلاَق«٦
.»ِهيِفىَقلُياَمُلِمَْحيَناَكَو،ُهَدْنِعُقوُدْنُّصلاَناَكَو،ًاقِراَس

.يطويرخسإلااذوهيلاوحأهرابتخادعبانحويمالكاذه
دقناكاذوهينأ١٣:٢٩انحوييفوانهركُذاممرهاظلاو
عوسيليذلاديهزلالاملاظفحيلقودنصللًانيمأّنيُع
.ًانئاخناكهنأو)٨:٣اقول(هبسانلامهمركأاممهذيمالتو
امالإو،كلذدعبالإهتنايخاوفرعيملذيمالتلانأحجرألاو
،ًءايرءارقفللهتريغذئمويرهظأو.ةفيظولاكلتيفهوقبأ
نمثىلإلصتملهدينأىلعظيغلانمهبرعشاملةيطغت
.هنمسلتخيلبيطلاكلذ

ْدَقيِنيِفْكَتِمْوَيِلاََّـهنِإ.اَهوُكُرْتا:ُعوُسَيَلاَقَف٧«٧،٨
يفْمُكَعَمَءاَرَقُفلاَّـنأل٨.ُهْتَظِفَح ُتْسَلَفاَنَأاَّـمَأَو،ٍنيِحِّـلُكِ
يفْمُكَعَم .»ٍنيِحِّـلُكِ
١٤:٧سقرمو٢٦:١١ىّتم

.٢٦:١١،١٢ىّتمحرشرظنا
،ًاتيميطينحتليأُهْتَظِفَحْدَقيِنيِفْكَتِمْوَيِلاََّـهنِإ
كلذتلعففيهامأ.اهلمعلعوسيمارتحابسحبكلذو
ناكنيفكتلانعذئنيحهمالكنأكشالف.ًايحهلًاماركإ
ةبطاخمو.ًازغلنيرضاحلارئاسوذيمالتلاىلإواهيلإةبسنلاب
نمناكرمذتلانأىلعلدي»اهوكرتا«هلوقبعيمجللعوسي
.هدحواذوهينمال،لكلا

يفْمُكَعَمُتْسَلَفاَنَأاَّـمَأَو هنأل،دسجلايفٍنيِحِّـلُكِ
حيسملانإنولوقينيذلاىلعف.نيحلكيفانعمحورلايف
نيباوقِّـفوينأينابرلاءاشعلايفهتوهالوهتوسانبرضاح
معن.»نيحلكيفمكعمتسلفانأامأ«:هلوقواذهمهلوق
نكلو،نيحلكيفانعمءاشعلاكلذيفرمخلاوزبخلاّنإ
.كلذكسيلحيسملاتوسان

َسْيَلاوُءاَجَف،َكاَنُهُهَّـنَأِدوُهَيلاَنِمٌريِثَكٌعَْمجَمِلَعَف«٩
َنِمُهَماَقَأيِذَّـلاَرَزاَعِلًاضْيَأاوُرُظْنَيِللَب،ْطَقَفَعوُسَيِلْجأل
.»تاَوْمَألا
١١:٤٣،٤٤انحوي

نماومدقنيذلانمفولأعمىتأٌريِثَكٌعَْمجَمِلَعَف
تيبىلإمهنعلصفناو،ديعلااورضحيلميلشروأىلإاحيرأ
يفنوبغريوهنوبلطياوناكنيذلااوربخأءالؤهو،اينع
.)١١:٥٥انحوي(هئيجمنعهتدهاشم

ةمأىلإ١١عيفوانه»دوهيلاب«انحويراشأِدوُهَيلاَنِم
.ةصاخعوسيءادعأىلإال،ةماعدوهيلا

تناكاهنأل،ةفاسملارصقلمهيلعكلذلُهساوُءاَجَف
يفبغرمهضعبنألتمحدزاف.ةعاسرفسنملقأ
.ربقلايفمايأةعبرأثكمنأدعبشاعناسنإةدهاشم

.»ًاضْيَأَرَزاَعِلاوُلُتْقَيِلِةَنَهَكلاُءاَسَؤُرَرَواَشَتَف«١٠
٢٦:٣١اقول

لامعأ(نويقودصءاسؤرلاءالؤهرثكأِةَنَهَكلاُءاَسَؤُر
.)١١:٤٧انحوي(عوسيىلعنييسيرفلاعماوقفتا)٥:١٧

اوبلطمهنإف،مهرشةمظعىلعلدياذهَرَزاَعِلاوُلُتْقَيِل
عوسيىوعدةحصبهتداهشنمصلختللءيربناسنإلتق
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يفمهميلعتداسفنيبتيًايحرزاعلمادامهنأل،حيسملاهنأ
.)٢٣:٨لامعأ(ةمايقلاراكنإ

َنوُنِمْؤُيَوَنوُبَهْذَيِهِبَبَسِباوُناَكِدوُهَيلاَنِمَنِيريِثَكَّـنأل«١١
.»َعوُسَيِب
١٨عو١١:٤٥انحوي

امكةنهكلاءاسؤرلعوضخلانعنولدعييأنوُبَهْذَي
نييسيرفلاوةبتكلاميلاعتنومرتحيالو،ًاقباسنولعفياوناك
.اوداتعاامك

مهناميإنأدقتعنو.حيسملاوههنأَعوُسَيِبَنوُنِمْؤُيَو
ىلعضبُقمويلاز،ًايتقوناكهنأو،يلقععانتقادرجمناك
ذاقنإةيغبًائيشلعفيملوهو،توملابهيلعمكُحوعوسي
.هسفن

)١٩-١٢ع(ميلشروأىلإلافتحابعوسيلوخد

يفَو«١٢ َّـنَأِديِعلاَىلِإَءاَجيِذَّـلاُريِثَكلاُعَْمجلاَعِمَسِدَغلاِ
.»َميِلَشُروُأَىلِإٍتآَعوُسَي

-٢١:١ىّتم(حرشيفلافتحالااذهىلعمالكلاقبس
لكريغمويلاكلذيفعوسيلعف.)١١-١١:١سقرمو١١
ماركإلوبقىبأيناكدقف،ةقباسلاهتاقوألكيفهلعفام
ةعاستتأاملنكلو.)١٢:١٩ىّتم(ًاكلمهبيصنتوأسانلا
عيمجلاهيلإبذجينأدارأبعشلااياطخنعةرافكهتوم
.ًابولصمهباونمؤيمث،هتومةياغنعهولأسيل

يف .دحألاموييأ)١ع(هلوصودغيأِدَغلاِ
ليلجلانمِديِعلاَىلِإَءاَجيِذَّـلاُريِثَكلاُعْمَجلا
.هفرعوعوسيىأرثيحةيريبو

نماوتأنيذلادوهيلانمكلذعمسٍتآَعوُسَيَّـنَأ
يتلاةلفاقلانمو)١٩ع(رزاعلوعوسياورظنيلاينعتيب

.احيرأنماهبحص

اوُناَكَو،ِهِئاَقِلِلاوُجَرَخَوِلْخَّـنلاَفوُعُساوُذَخَأَف«١٣
»!َليِئاَْرسِإُكِلَم،ِّـبَّـرلاِمْساِبِيتآلاٌكَراَبُم!اَّـنَصوُأ:َنوُخُْرصَي
:١١٨رومزمخلا١٩:٣٥اقولو١١:٨سقرمو٢١:٨ىّتم
٢١:٩ىّتمو٢٥،٢٦

،يبنهنأرابتعابهلًاماركإِلْخَّـنلاَفوُعُساوُذَخَأَف
مهباوثأاوعلخمهضعبنأاذهقوفو.مهرورسىلإةراشإو
.)٢١:١٨ىّتم(قيرطلايفهمادق

رومزمنمسبتقماذهخلاِيتآلاٌكَراَبُم!اَّـنَصوُأ
،حيسملاىلإريشيرومزملااذهنأدوهيلاربتعاو١١٨:٢٥،٢٦
نأكشالو.حصفلاولاظملايديعيفًاعومجهنولترياوناكو
تفلتخانأبجعالف.ةعونتمتناكنيلفتحملامينارت
نأجتنتسُيالو.دحاوىنعملانكلو،ًاظفلنيريشبلاةداهش
ًايقيقحًاداقتعاحيسملاوهعوسينأدقتعاعمجلاكلذلك
نأكشالنكلو،ةيلافتحالاةمينرتلاتاملكهيلعلدتامك
يبنىوسهبسحيملضعبلانأو،كلذدقتعامهضعب
.ماركإلاقحتسي

»ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكِهْيَلَعَسَلَجَفًاشْحَجُعوُسَيَدَجَوَو«١٤
٩:٩ايركز٢١:٧ىّتم

اهركذو،ةوبنمامتإاهنألالإةثداحلاهذهانحويركذيمل
.ليصفتلابنيريشبلارئاساهركذامنيب،لامجإلاب

قافتالاليبسىلعكلذنكيملًاشْحَجُعوُسَيَدَجَو
.)٢١:٧ىّتم(هلهورضحُيلنيذيملتًاقباسلسرأهنأل

يفاََختال«١٥ ًاسِلاَجِيتْأَيِكُكِلَماَذَوُه.َنْوَيْهِصَةَنْبااَيِ
.»ٍناَتَأِشْحَجَىلَع

قطن٩:٩ايركزيفةوبنهذهو.٢٤:٥ىّتمحرشرظنا
نمانحويركذيملو.ةنس٥٠٠وحنبكلذلبقيبنلااهب
رثكأىنعملالقنبمتهاهنأل،ىّتمهركذامةونبلاهذهمالك
.ظفللالقنبهمامتهانم

َدَّـجَمَتاَّـَملْنِكَلَو،ًالَّـوَأُهُذيِمالتاَهْمَهْفَيَْملُروُمُألاِهِذَهَو«١٦
ْمَُّـهنَأَو،ُهْنَعًةَبوُتْكَمْتَناَكِهِذَهَّـنَأاوُرَّـكَذَتٍذِئَنيِحُعوُسَي

.»ُهَلِهِذَهاوُعَنَص
١٤:٢٦انحويو١٧:٥و٧:٣٩انحويو١٨:٣٤اقول

.لافتحالاتقويفيأًالَّـوَأُهُذيِمالتاَهْمَهْفَيَْمل
ناكلاونملاكلذىلععوسيلوخدنأوههومهفيمليذلاو
لديملهتوكلموحيسملايفايركزهلاقامنأو،ةوبنللًامامتإ
نكل،ةينمزةكلممكلمييضرأكلمهنأنمهونظامىلع
ذئتقوهلهجبانحويفرتعاف.كلذكهتوكلموًايحوروهناك
.يبنلاىنعم

ىلإدعصوتوملانمماقيأُعوُسَيَدَّـجَمَتاَّـَمل
:٧انحويحرشرظنا(بآلانيمينعسلجوءامسلا

٣٩(.
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ىنعماومهففذيمالتلاىلعسدقلاحورلالحاوُرَّـكَذَت
اماوركذتو،ًالبقاهومهفيمليتلاعوسيبةقلعتملاتاوبنلا
.ةمهمتاوبنمامتإهنأاوملعف،نأشيذريغمهلرهظيناك

َنِمَرَزاَعِلاَعَدُهَّـنَأُدَهْشَيُهَعَميِذَّـلاُعَْمجلاَناَكَو«١٧
.»ِتاَوْمَألاَنِمُهَماَقَأَوِْربَقلا

١٩:٣٧،٣٨اقولو١١و٢١:١٠ىّتم

ىلإاوبهذنيذلاميلشروأدوهييأُهَعَميِذَّـلاُعْمَجلا
امبرو)١١:٣١،٤٥انحوي(رزاعلةماقإاودهاشواينعتيب
.ةماقإلاكلتاودهاشنيذلااينعتيبلهأضعبمهنمناك

يذلاعوسيوهاهعنصيذلانأبوةزجعملاةحصبُدَهْشَي
.مهنيبناك

ِهل«١٨
َ

ْدَقَناَكُهَّـنَأاوُعِمَسْمَُّـهنأل،ُعَْمجلاُهاَقالًاضْيَأاَذ
.»َةَيآلاِهِذَهَعَنَص
١١ع

ِهل
َ

،سانلانيبتعاشيتلادوهشلاكئلوأةداهشليأاَذ
.ددعلااذهرخآيفركُذاِملو

ىلإاوتأنيذلانوريثكلاسانلايأُعْمَجلاُهاَقال
بيحرتلاوعوسيةدهاشملاوجرخوديعلاروضحلميلشروأ
.هب

الْمُكَّـنِإ!اوُرُظْنا:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَنوُّيِسيِّـرَفلاَلاَقَف«١٩
.»!ُهءاَرَوَبَهَذْدَقَُملاَعلااَذَوُه!ًائْيَشَنوُعَفْنَت
١١:٤٧،٤٨انحوي

ةبقاعلانأىلعنيفسآلانيريحتملانيظاتغملامالكاذه
دهاشذإناماهلثماوناكف،اوعقوتواودصقامريغتناك
:٦ريتسأ(هلتقيفهيعسوهايإهضغبدعبًامَّـركمياخدرم
١١(.

مهفيلكتحجنيملًائْيَشَنوُعَفْنَتالْمُكَّـنِإ!اوُرُظْنا
كلذكو)٤٦و٧:٣٢،٤٥انحوي(هيلعاوضبقينأركسعلل
نملكنأبمهرمأرادصإو)١١:٥٣انحوي(هلتقبمهمكح
.)١١:٥٧انحوي(هيلعاوضبقيلهيلعلديوهنيأفرعي
نممهفوخدازو.ماركإنسحأبعشلاهمركأهلككلذعمو
.هيلعضبقلايفاوعرشاذإبعشلاجايه

ةغلابممالكلاهذهيفُهءاَرَوَبَهَذْدَقَُملاَعلااَذَوُه
ميظعهابتناىلإةراشإهيفنكل،اهولوقينأنوظاتغملاداتعا
نويسيرفلافاخو.هباولفتحاةريثكًاعومجنأو،ةنيدملايف
.مهيلإمهعوجرمدعوكلذببسبمهنعروهمجلادعتبينأ

ىلعينبملاهمالكوعوسيةدهاشمنيينانويلابلط
)٣٦-٢٠ع(كلذ

يفاوُدُجْسَيِلاوُدِعَصَنيِذَّـلاَنِمَنوُّيِناَنوُيٌساَنُأَناَكَو«٢٠ ِ
.»ِديِعلا
٨:٢٧لامعأو٨:٤١،٤٢كولم١٧:٤١لامعأ

:ٍناعمةثالثبليجنإلايفةملكلاهذهتءاجَنوُّيِناَنوُي
ةينانويلاباوملكتوةيدوهيلاريغيفاونكسنيذلادوهيلا)١(
نيذلانانويلانمنوينثولا)٢(.)٩:٢٩و٦:١لامعأ(
نيينثولالك)٣(.)٢٣:١٥ىّتم(ءالخداومُسواودوهت
١١:٢٠لامعأو٧:٣٥انحوي(ةينانويلابمهرثكأملكتينيذلا
نيينثولاضعبناكو.)٣:٩و٢:٩،١٠و١:١٦ةيمورو
نولسريو»هوهي«دوهيلاهلإنومركيةريثكةهلآنودبعينيذلا
.ةهلآلادحأكهودبعيلميلشروأىلإنوتأيوهلكيهىلإاياده
دهعذنممهعامتجاللكيهلارودىدحإتنيُعكلذلو
رظنا٤٣-٨:٤١كولم١(»ممألاراد«تيمُسوناميلس
مهانهنيروكذملانيينانويلانأحجرملاو.)٢١:١٢ىّتمحرش
و)٨:٢٧لامعأ(يشبحلاريزولاك،نيينثولانمنودوهتملا
اودجسيلاوتأيملالإو)١٧:٤لامعأ(»نيدبعتملانيينانويلا«
.ديعلايف

ممألاضعبىتأامكهنأانهركذلاقحتسياممو
ءاج،هداليمتقوعوسيلاودجسيلقرشلانمنيينادلكلا
كشوىلعوهوهومركيلبرغلانمنيينانويلاممألاضعب
.بيلصلاىلعتومينأ

اَدْيَصِتْيَبْنِميِذَّـلاَسُّبُليِفَىلِإِءالُؤَهَمَّـدَقَتَف«٢١
»َعوُسَيىَرَنْنَأُديِرُن،ُدِّـيَساَي:ُهوُلَأَسَو،ِليَِلجلا
١:٤٤انحوي

.١٠:٣ىّتمحرشرظناَسُّبُليِفَىلِإِءالُؤَهَمَّـدَقَتَف
،ذيمالتلانمهريغنودسبليفىلإمهمدقتببسفرعنالو
يفذيمالتلارئاسوعوسيو،ممألاراديفذئنيحناكهلعلو
ىلإنوينانويلاىتأف،اهولخدينأممأللزوجيالىرخأراد
.هولأسوسبليفاودجووكانه

.١١:٢١ىّتمحرشرظنااَدْيَصِتْيَبْنِم
نمو.هناكمالولاؤسلاكلذتقوريشبلاركذيمل

عوبسألانمىلوألامايألاةثالثلاىضمأعوسينأمولعملا
.لكيهلايفبعشلامّلعيضرألاىلعهتايحنمريخألا
رخآ،ءاثالثلامويءاسمناكهنأ٣٦عيفليقاممحجرألاو
لكيهلاراديفٍذنئيحناكعوسيلعلو.ةثالثلامايألاكلت
نمدحأةثداحلاهذهركذيملو.اهولخدينأزوجياليتلا
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اهركذهنأىلعةحضاولئالدلاو.انحويىوسنيريشبلا
انحويركذيملو.اهيلعينُبيذلاباطخلاركذىلإلصيل
ميلشروأىلإحيسملاءيجمذنمترجيتلاثداوحلالكنم
هذهىوسةعمجلاةليلحصفلاهلكأىلإدحألامويلافتحالاب
ةنيتلاسيبيتولكيهلاريهطت:ثداوحلانمهكرتاممو.ةثداحلا
،مركلابرلثمو،نينبالالثميه(لاثمأةسمخهبرضو
لثمو،ىراذعلارشعلالثمو،كلملانباسرعلثمو
هوبرجنيذلانييقودصلاونييسيرفلاهتاكسإو)تانزولا
.نيدلامويبوميلشروأبارخبهتوبنو،ةلئسألاب

ةصرفانلنوكتلدارفناىلعَعوُسَيىَرَنْنَأُديِرُن
.هتوكلمةقيقحةفرعمو،هميلعتعامسو،هعمثيدحلل
،ميلشروأىلإلافتحالابهلوخداودهاشمهنأحجرألاو
اوعمسينألًاريثكاولامف،هؤاقدصأوهؤادعأهلاقاماوعمسو
مهفقوملثمنوكيامًاريثكف،مهحدمننحنو.هرمأنعهنم
راشعلااكزرمأنمناكامك،نيبغارلاصالخىلإةليسو
.)٩-١٩:١اقول(

ُسُواَرَدْنَأَلاَقَّـمُث،َسُواَرَدْنألَلاَقَوُسُّبُليِفىَتَأَف«٢٢
.»َعوُسَيِلُسُّبُليِفَو

نمسواردنأناكو،١٠:٢ىّتمحرشرظناَسُواَرَدْنأل
سواردنأىلإهئيجمةلعلعلو)١:٤٤انحوي(سبليفةنيدم
نأل،نيينانويلاهجاوينأعوسيىضريفهكشهرواشيلًالوأ
،يدوهيلانيدلاممألاميلعتنوفكنتسياوناكدوهيلايينابر
ليئارسإتيبفارخىلإالإلسرُيملهنإلاقعوسينألو
امهقافتاامهترواشمةجيتنتناكو.)١٥:٢٤ىّتم(ةلاضلا
.سانلاكئلوأبلطبعوسيةدافإىلع

حيسملالباقلهريشبلالقيملَعوُسَيِل..َلاَق
يفهتبغروهفطلببسبمهلباقهنأحجرألاو؟الوأنيينانويلا
.هنوبلطينيذلاعيمجلوبق

ُنْباَدَّـجَمَتَيِلُةَعاَّـسلاِتَتَأْدَق:اَمَُهباَجَأَفُعوُسَياَّـمَأَو«٢٣
.»ِناَسْنِإلا
١٧:١و١٣:٣٢انحوي

ىلإًالوأهمالكعوسيهجواَمَُهباَجَأَفُعوُسَياَّـمَأَو
رئاسنمعمسمىلعناككلذنأحجرألاو.نيذيملتلا
نمهملعاِملناكهباوجلعلو.ًاضيأنيينانويلاوذيمالتلا
دجملابميلشروأهلوخدةبسانمبتظقيتيتلامهراكفأ
.هوبلطيلنيينانويلاءالؤهنايتإنمو،عيمجلانمماركإلاو
ًاتوكلمميقينأكشوىلععوسينأكلذنماوجتنتساو

،مهطالغأحالصإلةصرفلاكلتذختافوهامأ.ًاديجمًايضرأ
ءيجمذختادقو.هتومءابنأنمًارارممهلهلاقامبمهريكذتو
وهيذلاهتومبرقىلعةرامإهيلإنييممألاسانلاكئلوأ
.هيلإمهئيجمىلإليبسلاديهمتو،ممألاصالخببس

يتلاقيرطلاريغبنكل،يديجمتلُةَعاَّـسلاِتَتَأْدَق
سولجلاوءامسلاىلإدوعصلاىلعمزاعينإمعن.اهنونظت
.كلذلدادعتسايتومنكلو،دجملايفبآلانيميىلع
اهنايتإةمالعو.هئاضقبهللااهنيعيتلاةعاسلاكلتتتأف
مهممألانإف،تاوبنلاتنلعأامكممألانيينانويلاءيجم
لذبينأيعارلالبقاهعمجلجأليتلاىرخألافارخلا
داصحلاةروكابنوينانويلاو.)١٩-١٠:١٦انحوي(هتايح
.صالخللًابلطحيسملاىلإنوتأينيذلاممألاسوفنلميظعلا

لوألاهدجمىلإهعوجربدجمتيِناَسْنِإلاُنْباَدَّـجَمَتَيِل
،ضرألالئابقعيمجنيبهتوكلمدادتمابمث،ءامسلايف
عضاوتلاو.)٥٣:١١ءايعشإو٢:٨رومزم(هصالخمهلوبقو
لوزنلاوبيلصلاىلعتوملابًالوأ،ديجمتلاكلذةليسووه
.اونظامكيضرألادواديسركىلعهسولجبال،ربقلاىلإ
كلذةيفيكيفاوأطخأو،دجمتيعوسينأمهيأرباوباصأف
.)٧:٣٩انحويحرشرظنا(

يفِةَطْنِحلاُةَّـبَحْعَقَتَْملْنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلٱ«٢٤ ِ
ٍرَمَثِبِيتْأَتْتَتاَمْنِإْنِكَلَو.اَهَدْحَوىَقْبَتَيِهَفْتُمَتَوِضْرَألا
.ٍ»ريِثَك

١٥:٣٦سوثنروك١

ركُذامكنأشيذمالكلهيبنتوديهمتاذهَّـقَحلاَّـقَحلٱ
.ًارارم

نمعيمجلاةبطاخمىلإنيذيملتلاةبطاخمنمتفتلاْمُكَل
.مهريغونيينانويلاوذيمالتلا

يفِةَطْنِحلاُةَّـبَحْعَقَتَْملْنِإ يفعرزُتيأِضْرَألاِ
.ومنللةيرورضلاةبوطرلااهنمذخأتلنفدُتوةبرتلا

نعتوملابَّـربعُيو.ةيلصألااهتافصواهتروصنعْتُمَتَو
نملوحتتامدنعبوبحلايفثدحييذلاميظعلارييغتلا
.تابنىلإروزب

ةبحلانأوهو،مولعمرمأىلإكلذبراشأاَهَدْحَوىَقْبَت
ةبوطراهبيصتالثيحضرألاقوفتظفُحلبعرزُتملنإ
نإامأ.ةدايزالوةعفنمالبنكلو،ةحيحصةملاسىقبت
اهتروصةهجنمتتامةبرتلايفتنفُدوضرألايفتعرُز
رهظت،اهتومنمةديدجةايحأشنتو،ةيلصألااهتافصوىلوألا
.حمقلايفمثلبنسلايفمثتابنلايف

أدبمحيسملاذختاٍريِثَكٍرَمَثِبِيتْأَتْتَتاَمْنِإْنِكَلَو
توملانأوهو،حورلاملاعنمإدبملًاحاضيإتابنلاملاعنم
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حيسملادصقو.اهنمعفنأوىلوألانمىمسأةايحلٌدادعتسا
ذيمالتلاناكو.ملاعلاةايحىلإةليسوهتومنأكلذنم
كلذنأبميلستلااوديريملو،هتومبمهأبنأاملكنونزحي
ةبحكوهيقبكلذثدحيملنإهنأمهلدكأفوهامأ.نكمم
يطعتةعورزمةحمقكتامنإو.ةعورزملاريغةطنحلا
ببسحيسملاتومنوكيو.ىصُحتالةَّـيدفمسوفنداصح
ىلعهايإهللاةباثإبو،انهروكذملاهبعشصالخبهديجمت
٢:٨،٩يبليفو٢٣-١:٢٠سسفأ(هدعوامكهتوم
.)١٢:٢و٢:٩نييناربعو

عفنياياطخلانعةرافكهتومنأةيآلاهذهانلدكؤتو
هميلاعتوةرهابلاهتازجعموةرهاطلاهتريسنمرثكأ،ملاعلا
.ةحيحصلا

يفُهَسْفَنُضِغْبُيْنَمَو،اَهُكِلُْهيُهَسْفَنُِّبُحيْنَم«٢٥ اَذَهِ
.»ٍةَّـيِدَبَأٍةاَيَحَىلِإاَهُظَفَْحيَِملاَعلا
:١٧و٩:٢٤اقولو٨:٣٥سقرمو١٦:٢٥و١٠:٣٩ىّتم
٣٣

كانهاهحرشرظناف١٠:٣٩ىّتميفةيآلاهذهتءاج
.١٧:٣٣و٩:٢٤اقولو٨:٣٥سقرمو١٦:٢٥و

يفَخَفَنَو«ناسنإلاهللاقلخاملهنأل،هتايحيأُهَسْفَن ِ
.)٢:٧نيوكت(»ًةَّـيَحًاسْفَنُمَدآَراَصَف.ٍةاَيَحَةَمَسَنِهِفْنَأ

هذيمالتعفنلًالوأهلاقةيآلاهذهيفعوسيهلاقام
ةينمزلاةباثإلانممظعألاريخلااوعقوتمهنإف،نيعماسلا
اورظتنايتلاةيويندلاةكلمملايفنييضرألاىنغلاوفرشلاو
لكعفنلهلاقو.انهاهئشنيحيسملانأدوهيلارئاسك
يهىمظعلاةياغلانأمهمّلعيل،رصعلكيفنييحيسملا
نارسخلاودعتسينأمهيلعبجيهنأو،ةيدبألاةايحلالاون
،رمألاىضتقااذإةيدسجلامهتايحىتح،اهلجألءيشلك
ةايحمهلدعيلهتايحلذبيذلايهلإلامهديسبنيلّثمتم
.دبألا

ةبسنلابًائيشةيدسجلاهتايحربتعياليأُهَسْفَنُضِغْبُي
هنأرهظياملعفيهنأوأ،ةيحورلاةايحللهتبحمطرفىلإ
ةقيقحاهضغبيهنأوأ،امهنيبّريُخنإةيدسجلاةايحلاضغبي
ةايحلانادقفوحيسملاراكنإاهظفحطرشنوكينيح
مهرثكأو،مهسفنأنوضغبيسانلانمنوليلقو.ةيدبألا

.ةيوامسلاةايحلابنولابيالو،اهبالإنومتهيالواهنوبحي

اَنَأُنوُكَأُثْيَحَو،يِنْعَبْتَيلَفيِنُمِدَْخيٌدَحَأَناَكْنِإ«٢٦
ُهُمِرْكُييِنُمِدَْخيٌدَحَأَناَكْنِإَو.يِمِداَخُنوُكَيًاضْيَأَكاَنُه
.»ُبآلا
٤:١٧يكينولاست١و١٧:٢٤و١٤:٣انحوي

نوديرينملكلمثًالوأنيينانويلاعفنلاذهحيسملالاق
عوسياوريلنوينانويلاكئلوأىتأدقل.ذيمالتهلاونوكينأ
يتلاطورشلامهلنلعأف،هلذملتتلاطورشنعهولأسيو
ذاختاو،سفنلاراكنإيهو،مهاعدنيحهلسرلاهنلعأوقبس
صالخنوناقوهاذهو.هبءادتقالاو،ًاصّلخموًامّلعمعوسي
.ممألاودوهيلا

ًايحيسمنوكينأدارأنإيأيِنُمِدَْخيٌدَحَأَناَكْنِإ
.ًانيمأًاذيملتوًايقيقح

ىلإتافتلالامدعو،تاذلاراكنإقيرطيفيِنْعَبْتَيلَف
لوقكاذهو.يبًالثمتم،هدجموهانغوملاعلااذهفرش
رظنا(»هعمًاضيأدجمتنيكلهعمملأتنانكنإ«لوسرلا

.)١٦:٢٤ىّتمحرش
لوأيِمِداَخُنوُكَيًاضْيَأَكاَنُهاَنَأُنوُكَأُثْيَحَو
ضرألاىلعةنامأبهعبتييذلاهذيملتهبحيسملادعوءيش
نمهلانياملكيفهكراشي،هدجمتوكلميفهعمنوكيهنأ
:٤يكينولاست١و١٧:٢٤و١٤:٣انحوي(ماركإلاوةداعسلا

طيشنتوةيزعتددعلااذهيفو.)٣:٢١ايؤرو١٧
.داهطضالاوقيضلاتاقوأيفنييحيسملل

هنبالًاماركإُبآلاُهُمِرْكُييِنُمِدَْخيٌدَحَأَناَكْنِإَو
حيسملاهبدعويذلايناثلارمألااذهو.هدعولًازاجنإو
،هنعربعينأناسللاعيطتسيالامماذهو،نيمألاهذيملت
نأءالؤهقفاويو.سانلانمماركإلااولانيملنملوهو
ماركإلااولانيلردقلاليلقلايتقولايملاعلاماركإلااورسخي
عطقاملكحيسملاناكف.ًانامزوًاردقدودحملاريغيوامسلا
مهلمأىَّـوقهلمهتمدخنميضرألاريخلايفهذيمالتءاجر
كلتيفهنورسخياملكىلعةباثإيوامسلادجملايف
.ةمدخلا

ُبآلااَُّهيَأ؟ُلوُقَأاَذاَمَو.ْتَبَرَطْضاِدَقِيسْفَنَنآلٱ«٢٧
ِهِذَهَىلِإُتْيَتَأاَذَهِلْجألْنِكَلَو.ِةَعاَّـسلاِهِذَهْنِميِنِّـجَن
.»ةَعاَّـسلا
:٢٢اقول١٣:٢١انحويو١٢:٥٠اقولو٢٦:٣٨،٣٩ىّتم
١٨:٣٧انحويو٥٢

زكرمانهسفنلاىنعمْتَبَرَطْضاِدَقِيسْفَنَنآلٱ
نأنودهديجمتيفركتفينأحيسملاعطتسيمل.تالاعفنالا
هتومبمثإلاملاعباقعلامتحاوهو،هيلإلِّـصوملايفركتفي
ناتسبيفاهبارطضاكانههسفنبارطضاو.بيلصلاىلع
انهاهمدقيتلاةالصلاو،اهيفملسُأيتلاةليللايفيناميسثج
ىلإميلستلايهةدحاوةجيتنلاو،ذئتقواهمدقيتلاةالصلاك
.)كانهحرشلارظناف٤٤-٢٢:٣٩اقول(بآلاةئيشم
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:٤و٢:١٨نييناربعيفبارطضالاكلذىلإلوسرلاراشأو
،يقيقحهلإهنأامكيقيقحناسنإحيسملانأل،٥:٧و١٥
لحمهلولحلةسدقملاهسفنملأنمةيرشبلاهتعيبطترفن
اذهّنيبامكو.مهنعمثإلاباقعوتوملاهلامتحاوةاطخلا
لمحلالقثةمظعًاضيأنهرب،حيسملاتوسانبارطضالا
.ةرافكللهلمحيذلا

ىلعهبّلدوكلذبهسفنعوسيبطاخ؟ُلوُقَأاَذاَمَو
ملألانميفوخنعربعأاذامب:لاقهنأكف،هبارطضاةدش
هزئارغ:نارمأهعزانتف؟يبأةدارإةعاطيفيتبغرويحورلا
.ةيحورلاهتبغرو،ةيعيبطلا

ملألاةعاسيأِةَعاَّـسلاِهِذَهْنِميِنِّـجَنُبآلااَُّهيَأ
ريغقباسلالاؤسللةعباتتاملكلاهذه.)١٤:٣٥سقرم(
اهيألوقأله؟لوقأاذام:لاقحيسملانأكف.هنعةلقتسم
نمهاّجنوهلهللاباجتسالكلذبلطولف؟خلابآلا
دبألاىلإرشبلاكالهتوملانمهتاجنةبقاعتناكو،توملا
.)٢٦:٥٣،٥٤ىّتم(

رشبلاصالخبيبأديجمتليأاَذَهِلْجألْنِكَلَو
بلطينأعوسيدريملو.يتومويمالآبالإنوكياليذلا
ةياغيفانتةاجنلاكلتنأل،ةعاسلاكلتنمةاجنلابآلاىلإ
مثإلاةنعللمتحيلهرايتخابهسفنمدقهنإف،ملاعلاىلإهئيجم
:٢٤اقول(هتومىلعفقوتمملاعلاصالخنأل،ةمثألانع
كلتنمةاجنلاهابألأسيملحيسملانأبانلًائينهف.)٢٦
.ةعاسلا

نمو،ضرألاىلإءامسلانمِةَعاَّـسلاِهِذَهَىلِإُتْيَتَأ
عراضيو.ةثجلجلالتىلعبيلصلاىلإمحلتيبيفدوذملا
ميلشروأىلإليلجلانمريخألاعوسيرَفَسيفاقوللوقاذه
ههجوتَّـبث«هعافترالمايألاتمتنيحرهشأةتسذنم
.)٩:٥١اقول(»ميلشروأىلإقلطنيل

:ِءاَمَّـسلاَنِمٌتْوَصَءاَجَف.َكَمْساِدِّـَجمُبآلااَُّهيَأ«٢٨
.»ًاضْيَأُدِّـَجمُأَو،ُتْدَّـَجم
١٦:١٦،١٧و٣:١٧ىّتم

كتدارإبّيلعةموتحملامالآلالكويتومبَكَمْساِدِّـَجم
:٢٦ىّتم(ملأنمينقحلامهمكمسادجمتينأديرأينأل
ىلإءيشلكعوسيميلستىلعلدتةالصلاهذهف.)٣٩
ناكدقل.قيضلادشأهيفرظتنيناكتقويفبآلاةئيشم
هذهنوكتنأبجيو،ىمظعلاحيسملاةياغبآلاديجمت
.انتياغ

هانعممهضعبمهفٌلوقوهوِءاَمَّـسلاَنِمٌتْوَصَءاَجَف
ءامسلانمملكتهللانإليجنإلايفليق.همهفيملمهضعبو
ةيدومعميف)١(:تارمثالثضرألاىلععومسمتوصب

)٣(و)١٧:٥ىّتم(يلجتلانيح)٢(و)٣:١٧ىّتم(عوسي
.هبلصنامزبرقيهو،انه

ةداهشهذه.ًالعفوًالوقكتمدخنمىضمامبُتْدَّـَجم
رصقننأاننكميو.هلمتخيهوهنبالمعبهترسمببآلا
هدسجتنمضرألايفحيسملالمعىلعةداهشلاهذه
نأاننكميامك،هميلعتوتازجعملاهعنصوةبرجتلاهلامتحاو
هللادَّـجمف.مدآطوقسذنمءادفلالمعلكىلعاهقلطن
لكبو،ميدقلادهعلاءايبنألو،ءامدقلاءابآللهتانالعإبهمسا
ةميخيفاهرئاعشواهموسروةيوسوملاةعيرشلاحئابذ
حيسملانايتإلبقدجمتهللامسانأمعن.لكيهلاوعامتجالا
دجمتهنكل،ةيليئارسإلاةسينكلاثداوحلكيفدسجلاب
.هئيجمدعبرثكأ

بكسو،هتمايقو،حيسملاتومبكلذًاضْيَأُدِّـَجمُأَو
ةيحيسملاةسينكلاسيسأتبو،كلذىلعًءانبسدقلاحورلا
.اهيلإممألالوخدو

َثَدَحْدَق:َلاَق،َعِمَسَوًافِقاَوَناَكيِذَّـلاُعَْمجلاَف«٢٩
.»ٌكالمُهَمَّـلَكْدَق:اوُلاَقَنوُرَخآَو.ٌدْعَر

ًايلاعًابيرغًاتوصاوعمسمهنأىلعنيعماسلالكقفتا
يفاوفلتخاو.دعرهنأمهضعبنظليلدب،ءامسلانم
هيفيذلاناكملانمدعبلاوبرقلايفمهفالتخالهتقيقح
رومأبمهمامتهاوهلمههابتنافالتخالو،هذيمالتوعوسي
.ةيوامسلاتاريثأتلالوبقلمهدادعتسافالتخابو،ةعونتم
نوملكتيلسرلااوعمسنيذلاسانلاضعبنأكلذلثمو
اولاقنيرخآنأو،ىراكسمهوبسحنيسمخلامويةنسلأب
كلذاونظنيينانويلالعلو.هللامئاظعبنوملكتيمهنإ
مالكلاناكيذلاةيناربعلاةغللااومهفيملمهنألًادعرتوصلا
.اهب

،ُتْوَّـصلااَذَهَراَصِيلْجَأْنِمَسْيَل:ُعوُسَيَباَجَأ«٣٠
.»ْمُكِلْجَأْنِملَب
١١:٤٢انحوي

كلذنكيملُتْوَّـصلااَذَهَراَصِيلْجَأْنِمَسْيَل
هنأل،هبهللاةرسميفهكوكشةلازإوحيسملاةيزعتلتوصلا
.)١١:٤١،٤٢انحوي(كلذنمنقيتم

ناكف،مهمالكومهراكفأملعهللانإْمُكِلْجَأْنِملَب
عوسينأمهعنقيلمهكوكشةلازإومهميلعتلتوصلاكلذ
لكاوديفتسيملاوناكنإف.هبُّرسهللاو،هللالوسر

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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كلذكاوديفتسينأمهلفٍذئتقوتوصلاكلذنمةدافتسالا
هنوركذيامدنعذئدعب

طُيَنآلٱِ.َملاَعلااَذَهُةَنوُنْيَدَنآلٱ«٣١
ْ

َِملاَعلااَذَهُسيِئَرُحَر
.»ًاجِراَخ
١٦:١١و١٤:٣٠انحويو١٠:١٨اقولو١٢:٢٩ىّتم
٦:١٢و٢:٢سسفأو٤:٤سوثنروك٢و٢٦:١٨لامعأو

،نيينانويلاءيجم:يهرومأةثالثثودحنمزيأَنآلٱ
اهركذجئاتنثالثكلذلو.هتومو،ءامسلانمتوصلاو
حيسملابذجو،هسيئرحرطو،ملاعلاةنونيد:يهو،رثألاىلع
.عيمجلل

انهملاعلا.)١٩-٣:١٧انحوي(َِملاَعلااَذَهُةَنوُنْيَد
توكلمهنألملاعلانيِددقو،ضرألاىلعسانلامومع
:٥انحوي١(»ريرشلايفعضُودقهلكملاعلا«نإفناطيشلا
باسحتسيلانهةنونيدلاو.دجملابربلصهنألو،)٩
ةلازإيفذخأهنأو،ميثأملاعلانأهللانالعإلب،ريخألامويلا
ىلعأرطامو،ناثوألاةدابعاميسالو،هيفهظيغياملك
ىلعناطيشلاءاليتساو،ءايرلاوداسفلانميدوهيلانيدلا
.هنبالملاعلاضفرهللاتابضغممظعأو.سانلابولق
هرهظأاممرثكأهنباتومدعبملاعلايفمكحلااذههللارهظأو
.هنبابصالخلاىلإناثوألانمممألاةوعدنمهلعفامبًالبق

يمُسو،ناطيشلايأَِملاَعلااَذَهُسيِئَرُحَرْطُيَنآلٱ
ثيحو.هايإهتعاطوهلملاعلارثكأعوضخلملاعلااذهسيئر
١٦:١١و١٤:٣٠انحوي(ناطيشلاكلميةيطخلادوست
ىلعملاعلاسيئرحرُطف.)٦:١٢سسفأو٤:٤سوثنروك٢و
وهحيسملاتومنأل»نآلا«هحرطدييقتو.ملاعلاةنونيدرثأ
ْمُهَرَهْشَأَنيِطالّسلاَوِتاَساَيِّـرلاَدَّـرَجْذِإ«هتكلممبارخةلع
هبًارِفاَظ،ًاراَهِج مامتإكلذيفو.)٢:١٥يسولوك(»ِهيِفِْمِ
ِتْنَأَو،ِكَسْأَرُقَحْسَيَوُه«اهصنوحيسملابىلوألاةوبنلل
١٠:١٨اقولحرشرظنا٣:١٥نيوكت(»ُهَبِقَعَنيِقَحْسَت
١٢:٧ايؤرو٥:٨سرطب١و١٦:٢٠ةيمورو٢٦:١٨لامعأو
.ًايجيردتلبةعفدلصحتالةجيتنلاهذهو.)٢٠:٢و١٢-

.»َعيَِمجلاَّـَيلِإُبِذْجَأِضْرَألاِنَعُتْعَفَتْراِنِإاَنَأَو«٣٢
٢:٩نييناربعو٥:١٨ةيمور٨:٢٨و٣:١٤انحوي

تومألبيلصلاىلعِضْرَألاِنَعُتْعَفَتْراِنِإاَنَأَو
.ةيلاتلاةيآلايفكلذرسُفدقو،ملاعلااياطخنعةرافك
)٣:١٥انحوي(سوميدوقينلهتومنعّربعكلذلثمبو
بيلصلاىلععوسيعافتراةجيتنو.)٨:٢٥انحوي(دوهيللو
يفناطلسلكىلعهؤاليتساو،دجملاشرعىلإهعافترا

.انلًاعيفشهللانيميىلإهؤاقتراو،ضرألاىلعوءامسلا
توكلممدهو،ناميإلابهيلإممألانايتإًاضيأهجئاتننمو
.ناطيشلا

نوضريويبذجنوعيطينيذلايأَعيِمَجلاَّـَيلِإُبِذْجَأ
طرشبلب،ًاقلطمناسنإلكال،َّـيديىلعصالخلاب
نمرشبلافونصلك»عيمجلا«هلوقنمضتيو.ناميإلا
ةروكابمهنوينانويلاءالؤهو.دالبورصعلكيفممأودوهي
ىلعمهربجيالهنأديفي»بذجأ«هلوقو.ممألاداصح
مهعنقيهنإلب،سانلانموأةكئالملانمشويجبءيجملا
حارفأمهمامأعضيو،مهرئامضومهناهذألةعنقملانيهاربلاب
.اهنممهلًابيهرتمنهجلاوهأواهيلإمهلًاقيوشتءامسلا
.مهيفسودقلاهحورريثأتمهلمظعألابذاجلاو

ال،بيلصلاىلعًاعفترم،حيسملاعوسيوهبذاجلاف
هاوساملكنمدشأهتومبذجو.انلًالاثموًاملعمهنوكل
،يهلإلاونحلاوةبحملاراهظإنمهيفاملةيحورلاتارثؤملانم
مرجةماسجراهظإو،هئابحألجأنمتامبحملانأوهو
ئشنياذهو.هللانباتومبالإاهعفرنكمياليتلاةيطخلا
هلاسرإببسناكحيسملاتومو.حيسمللركشلاانبولقيف
.انيلإسدقلاحورلا

ريثأتهبلصدعبحيسملاوهبذاجلاكلذنأناهربو
اونمآنيذلانإف.هبلصدعبكلذو،نيسمخلامويهبريشبتلا
حيسملاباونمآنملكىلعاودازهدحومويلاكلذيف
.ضرألاىلعهتايحةدملكهتازجعمةدهاشموهميلعتب

هيلإسانلابولقبذجدصقهنأىلإ»َّـيلإ«هلوقبراشأو
ناكيتلاةليلقلاتاعاسلايفال،لبقتسملانمزلالكيف
نوكيحيسملانأمزلتسيكلذو.بيلصلاىلعاهيفًاقلعم
هيفو.هلًاسيئرهبعشنيبهحوربًارضاحو،توملادعبًايح
ىلإالو،هنيدىلإال،هسفنىلإعيمجلابذجيهنأحيرصت
.رخآقولخميأىلإوأهلسرىلإالو،هتسينك

ْنَأًاعِمْزُمَناَكٍةَتيِمِةَّـيَأَىلِإًاريِشُماَذَهَلاَق«٣٣
.»َتوُمَي
١٨:٣٢انحوي

تومعونلًانايب»ُتعفترا«حيسملالوقلانحويريسفتاذه
نأنمعنميالاذهو.)١٨:٣٢انحوي(بلصلاوهو،حيسملا
مارتحابهعافتراو،هتومدعبءامسلاىلإهعافترادوصقملا
.هلمهتدابعوهبمهناميإبهلسانلا

َحيِسَملاَّـنَأِسوُماَّـنلاَنِماَنْعِمَسُنْحَن:ُعَْمجلاُهَباَجَأَف«٣٤
ُنْباَعِفَتْرَيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنِإَتْنَأُلوُقَتَفْيَكَف،ِدَبَألاَىلِإىَقْبَي
»؟ِناَسْنِإلاُنْبااَذَهَوُهْنَم؟ِناَسْنِإلا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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لايقزحو٥٣:٨و٩:٧ءايعشإو١١٠:٤و٨٩:٣٦رومزم
انحويو٤:٧اخيمو٧:١٤،٢٧و٢:٤٤لاينادو٣٧:٢٥
٣:١٤

امو،حيسملاهنأىعداعوسينأضارتعالااذهنومضم
دوعوملاحيسملايفتاوبنلالوقلٍفانمانههسفنىلعهلاق
.هب

هرسفنوسومانلافرعننيذلانحنيأاَنْعِمَسُنْحَن
.انريغل

.)١٠:٣٤انحوي(يفامكميدقلادهعلايأِسوُماَّـنلا
هكلمرابتعابقحاذهِدَبَألاَىلِإىَقْبَيَحيِسَملاَّـنَأ

٨٩:٢٩،٣٦،٣٧رومزميفءاجاممهلوقدنسو،يحورلا
٧:١٣،١٤لاينادو٢٧:٢٥لايقزحو٩:٧ءايعشإو١١٠:٤و
مهنألوألا:نيهجونماوأطخأمهنكلو.٤:٧اخيمو
ًاكلمدبألاىلإضرألاىلعكلميهنأو،ًاينمزهكلماوبسح
ئشنيو،نامورلاةيدوبعنمليئارسإينبررحيًاديجمًاروظنم
،توميالوكلميهنأيناثلاو.هلةياهنالًايضرأًاسودرف
.يحورلاكلملابعفتريمثتوملابًالوأعضاوتيهنأقحلاو

نمرهظيَعِفَتْرَيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنِإَتْنَأُلوُقَتَفْيَك
هسفندصقهنأو،توملاومالآلاعافترالاباومهفمهنأاذه
نمريثكو٢٣ع(ًالبقهلوقىلعًءانب»ناسنإلانبا«هلوقب
لاينادلوقكتاوبنللٍفانمهمالكنأاومهفو)عضاوملا
يفىَرَأُتْنُك« ِنْباُلْثِمِءاَمَّـسلاِبُحُسَعَماَذِإَوِلْيَّـللاىَؤُرِ
دُقُهوُبَّـرَقَف،ِماَّـيَألاِميِدَقلاَىلِإَءاَجَوىَتَأٍناَسْنِإ

َيِطْعُأَف.ُهَماَّـ
ِمَمُألاَوِبوُعُّشلاُّلُكُهَلَدَّـبَعَتَتِلًاتوُكَلَمَوًادَْجمَوًاناَطلُس
الاَمُهُتوُكَلَمَو،َلوُزَيْنَلاَمٌّيِدَبَأٌناَطلُسُهُناَطلُس.ِةَنِسلَألاَو
اومهفيملواوربتعيملمهنأو)٧:١٣،١٤لايناد(»ُضِرَقْنَي
ًاملأتموًالوذرمنوكيحيسملانأتنّيبيتلاىرخألاتاوبنلا
ٍةاَشَك،ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَتَفَوُهاَّـمَأَمِلُظ«ءايعشإلوقلثم
ملو.)٩:٢٦لاينادهلثمو٥٣:٧ءايعشإ(ِ»حْبَّـذلاَىلِإُقاَسُت
مهنأكلذةصالخو.ميدقلادهعلاحئابذهيلإريشتاماوكردي
.هتومبلوقيوهوحيسملاةيدبأباوعمس

يذلااذهوهنميأِناَسْنِإلاُنْبااَذَهَوُهْنَم
ايحيديجموهوهفرعناذهف،تاوبنلاحيسمسيلهنإ؟تومي
يذلاامأو.هيلإجاتحنوهدقتعنيذلاوهاذهو،دبألاىلإ
.راكنإوبارغتسامهمالكيفو.هديرنالوهفرعنالفهتركذ
»برلامسابيتآلاكرابم!انصوأ«دحألاموياولاقنيذلاف
موياولاقو»؟ناسنإلانبااذهوهنم«ءاثالثلاموياولاق
اوركتفانيحلوألالوقلااولاقو.»!هبلصا!هبلصا«ةعمجلا
نمهلوقيفاممهلرهظنيحيناثلااولاقو.هتازجعميف
ماهتااوعمسنيحثلاثلااولاقو.ءايبنألالاوقألةافانملا
.هلنييسيرفلا

َهلَلاَقَف«٣٥
ُ

،ُدْعَبًاليِلَقًاناَمَزْمُكَعَمُروُّنلا:ُعوُسَيْم
ُريِسَييِذَّـلاَو.ُمالّظلاُمُكَكِرْدُيالئِلُروُّنلاُمُكَلَماَداَماوُريِسَف
يف .»ُبَهْذَيَنْيَأَىلِإُمَلْعَيالِمالّظلاِ
:٥سسفأو١٣:١٦ايمرإ٩:٥،٤٦و٨:١٢و١:٩انحوي
٢:١١انحوي١و١١:١٠انحويو٨

نممهرذنأامنإ،حيرصتلابمهلاؤسىلععوسيبجيمل
ةينمضةباجإاذهيفو،صالخلالاونلةصرفلاتاوف
ىنعماوكردأقحلارونباورانتسااذإمهنأوهو،مهلاؤسل
نماوصلخو،كاردإلاقححيسملابةقلعتملاتاوبنلا
رمأىلعينُبدقو،لثملاىرجمراجانههمالكو.مهاياطخ
.راهنلايفريسينأبجيرفسلادصقييذلانأوهو،مولعم
رئاسةاجنومهتاجنلتاقوألامهأرضاحلاتقولانأىنعملاو
.تاكربلامظعألاونو،بئاصملادشأنممهتمأ

هسفنانهرونلابدصقُدْعَبًاليِلَقًاناَمَزْمُكَعَمُروُّنلا
هلوقبراشأو.)٩:٤و٨:١٢و١:٤انحوي(ملاعلارونهنأل
ناكذإو.)٩:٤انحوي(هتومبرقىلإ»ًاليلقًانامزمكعم«
ىلعدوهيلاصالخمويناكبورغلاكشوىلعملاعلارون
.ءاهتنالاكشو

يفهلوقىنعمكاذهىنعمُروُّنلاُمُكَلَماَداَماوُريِسَف
لاونوقحلاةفرعملةصرفلامانتغابوجووهو٨:١٢انحوي
.ةايحلاقيرطىلإمهدشريمهنيبوهمادامصالخلا

مكنمهمتعنهللاعزنيالئليأُمالّظلاُمُكَكِرْدُيالئِل
مكامعومكتلاهجىلإمككرتيوقحلاةفرعمطئاسوو
متو.)٢:١١انحوي١و١:٢١ةيمورو٨:١٢انحوي(مكئاقشو
مهلمشددبتومهتنيدمتمدُهذإ،دوهيلارثكأىلعكلذ
ةاطخلالكمهباصأامبيصيو.ةملظمةيساقمهبولقتيقبو
يضفارضعبكرديمالظلااذهو.ليجنإلانوضفرينيذلا
مهو،يتآلاملاعلايفرخآلاضعبلاكرديو،ملاعلااذهيفقحلا
.رثكألا

ىلإنوبهاذمهنأدوهيلانظُبَهْذَيَنْيَأَىلِإُمَلْعَيال
رطخلمهسفنأاوضرعحيسملامهضفربمهنأاولهجو،ءامسلا
نماهيفامةدشدحأفرعياليتلامّنهجيفطوقسلا
امىلإةوبنانهحيسملاهلاقامو.ءاقشلاوسأيلاومالظلا

يفنوهئاتمهنإف،نآلاىلإتقولاكلذنمدوهيلاهيلإراص
.ةياغالودشرمالبمالظلا

.ِروُّنلاَءاَنْبَأاوُريِصَتِلِروُّنلاِباوُنِمآُروُّنلاُمُكَلَماَداَم«٣٦
هبُعوُسَيَمَّـلَكَت .»ْمُهْنَعىَفَتْخاَوىَضَمَّـمُثاَذَِ
:٢انحوي١و٥:٥يكينولاست١و٥:٨سسفأو١٦:٨اقول
١١:٥٤و٨:٥٩انحويو٢١:٣٧اقولخلا٩
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ّيلإاولاعت«هلوقك،ةبحموةقفشوةقرةءولمملاةوعدلاهذه
ةحيصنيهو.»مكحيرأانأولامحألايليقثلاونيبعتملاعيمجاي
نمديفتسينأ:ناسنإلكلنيصلخملاءاقدصألالضفأنم
كلتو.اهنممظعأهنملانيلهلهللااهبهويتلاطئاسولا
.سدقلاحورلاةرانإو،هللامالكو،ريمضلارونيهطئاسولا
.حيسملاوهدحاوردصمنماهلكو

عوسينأ)١(:نيرمأنمضتياذهُروُّنلاُمُكَلَماَداَم
ىلإرظنلابهانعمو.مهكرتكشوىلعهنأ)٢(.رونلاوه
.مهلةمعنلاتقومهنيبحيسملادوجوتقونأذئمويدوهيلا
تقووهضرألاىلعانتايحنمزنأانيلإرظنلابهانعمو
اذهوهنم«مهلوقىلعدوهيللباوجةيآلاهذهيفو.انتمعن
.ملاعلارونهنأوهو)٣٤ع(»؟ناسنإلانبا

اولكتايأ،رونلايفاوريس:ًافنآهلوقكاذهِروُّنلاِباوُنِمآ
وهو.رونلاءانبأمكلعجيناميإلاكلذف،ًاصّلخموًادشرمّيلع
لب،رونلااورظنا:لقيملذإ،ًامئادلبةرمَّـيلإرظنلاسيل
.هللاعمحونوخونخأراسامككلذو،هيفاوريس:لاق

حيسملادصق.)١٦:٨اقولحرشرظنا(ِروُّنلاَءاَنْبَأ
نألهنماوملعتينأو،رونلاوههنأل،هلثماونوكينأكلذب
نألنيئارمالنيصلخماونوكينأو،قحملعلكوهرونلا
مهريغلنيرينمو،رهاطرونلانألًاراهطأو،هيفشغالرونلا
:٥سسفأ(اهتثروورونلاةكلممةفصوهوءيضمرونلانأل
٨(.

هنوضغبيمهنأهتفرعمكلذببسىَفَتْخاَوىَضَم
ديعيفوهذإدعبتأيملهتقونأو،رشلاهبنودصقيو
بهذهنأحجرألاو.٨:٥٩انحوييفهؤافتخاناكو،حصفلا
يفمّلعوًاضيأىتأمث.)٢١:٣٧اقولحرشرظنا(ةيريبىلإ
يذلاعمجلالزتعاهنأمهضعبنظو.يتأيسامميلشروأ
بطاخوةنيدملانمرخآعضومىلإبهذوهلوحناك
.نيرخآ

)٤٣-٣٧ع(هببسودوهيلارفك

َْملاَهُدَدَعاَذَهٍتاَيآْمُهَماَمَأَعَنَصْدَقَناَكُهَّـنَأَعَمَو«٣٧
.»ِهِباوُنِمْؤُي

،دوهيلابولقةواسقىلعانحويمالك٤٣-٣٧تايآلا
.حيسملاهنأوعوسيتوهالىلعنيهاربلاحضوأمهضفرو

.دوهيلاروهمجمامأيأْمُهَماَمَأ
ينانويلالصألالمتحيو،ةريثكيأاَهُدَدَعاَذَهٍتاَيآ

تازجعمعنصعوسينأىلعاذهلديوً،اضيأةميظعاهنأ
،ًارمخءاملاليوحتيهو(اهنمعبسىوسانحويركذيملةريثك

فالآةسمخعابشإو،دعقملاءاربإو،كلملامداخنباءافشو
،همكألاينيعحيتفتو،ءاملاىلعيشملاو،ةفغرأةسمخب
٧:٣و٢:٢٣انحوي(اهنمريثكىلإراشأهنكل)رزاعلةماقإو
نأىلإةراشإددعلااذهيفو.)١٦:٢٤و١١:٤٧و٩:١٦و
،عوسيىوعدتابثإلًايفاكًاناهربتناكتازجعملاكلت
.هباوعنتقينأدوهيلاىلعبجيناكف،مهنويعمامأتعنُصو

يفمهرفكعوسيركذ.ًالامجإدوهيلايأِهِباوُنِمْؤُيَْمل
تازجعملاةرثكنمنيهاربلاةوقلبارغتسالاضرعم
ةدمعوسيةمدخلكجئاتنددعلااذهيفعمجو.اهتمظعو
قفوتناكفاهرخآىلإاهلوأنمةنسفصنونينسثالث
.)١:١١انحوي(»هلَبْقَتَْملُهُتَّـصاَخَو،َءاَجِهِتَّـصاَخَىلِإ«هلوق

،اََنَربَخَقَّـدَصْنَم،ُّبَراَي:ِّـيِبَّـنلاَءاَيْعَشِإُلْوَقَّـمِتَيِل«٣٨
ِملَو
َ

»؟ِّـبَّـرلاُعاَرِذْتَنِلْعُتْساِن
١٠:١٦ةيمورو٥٣:١ءايعشإ

تسيلف،ءايعشإةوبنقفوىلعمهرفكناكيأَّـمِتَيِل
نإف،بارغتسالانعريشبلالودعببساهنكل،هببسةوبنلا
يفدوهيلاىلعةوبنلاكلتتمتو.ميدقلاذنمكلذبأبنأهللا
.حيسملامايأيفمهيلعتمتامكءايعشإمايأ

هسفننعءايعشإملكتاَنََربَخَقَّـدَصْنَم،ُّبَراَي
.ةيتآلامايألايفوهمايأيفهللاةملكبنيدانملانمهريغنعو
قِّـدصيمل:هانعمو.هتوبننم٥٣حاحصأءدبمالكلااذهو
ًءادفحيسملامالآبهتداهشانهربخلابدوصقملاو.دحأانربخ
.هبعشل

هتوقنعةيانكبرلاعارذِّـبَّـرلاُعاَرِذْتَنِلْعُتْسا
عارذترهظو.هديىلعمهصالخدادعإو،هبعشلٍدافةماقإب
،هدوعصوهتمايقوهميلعتوهتازجعموعوسيلامعأيفبرلا
.)٥٢:١٠و٥١:٩ءايعشإ(دحأاهريملو

ِهل«٣٩
َ

»ًاضْيَأَلاَقَءاَيْعَشِإَّـنأل.اوُنِمْؤُيْنَأاوُرِدْقَيَْملاَذ
١٣:١٤ىّتمو٦:٩،١٠ءايعشإ

ِهل
َ

ةيآلايفركذُتسةلعليأاوُنِمْؤُيْنَأاوُرِدْقَيَْملاَذ
اذهنمنإف،مهبولقةظالغومهتريصبىمعيهو،ةيلاتلا
هانعمكانهةردقلامدعىنعمف.ناميإلاهيلعرَّـذعتيهلاح
)ةرصانلايف(كانهعنصينأ)عوسييأ(ردقيملو«هلوقيف
مهرفكةلعو.)٦:٥سقرم(»مهناميإمدعلةدحاوةوقالو
،مهرايتخاومهتدارإلب،ءايعشإةوبنالو،هللاءاضقتسيل
َْمل«هلوقىنعملااذهبو.اوديريملمهنألاونمؤينأاوردقيملف
لَكُيْنَأ)فسويةوخإيأ(اوُعيِطَتْسَي

ِّـ
)فسوييأ(ُهوُم

»ْمُكَضِغْبُيْنَأَُملاَعلاُرِدْقَيال«هلوقو)٣٧:٤نيوكت(»ٍمالسِب

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا

١٤٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



»ُهَسْفَنَرِكْنُيْنَأ)هللايأ(َرِدْقَيْنَل«هلوقو.)٧:٧انحوي(
.)٢:١٣سواثوميت٢(

اوُِرصْبُيالئِل،ْمَُهبوُلُقَظَلْغَأَو،ْمَُهنوُيُعىَمْعَأْدَق«٤٠
هنوُيُعِب هبوُلُقِباوُرُعْشَيَو،ِْمِ .»ْمُهَيِفْشَأَفاوُعِجْرَيَو،ِْمِ

دهعلايفةرابعلاهذهتلقُنو٦:١٠ءايعشإةوبننماذه
حيسملاوهعوسينأدوهيلاضفرلًانايبتارمتسديدجلا
:٢٨لامعأو٨:١٠اقولو٤:١٢سقرمو١٥و١٣:١٤ىّتم(
يتراشبيفاهريسفتعِجارف.)١١:٨ةيمورو٢٦،٢٧،٢٨
ظفحعمفرصتلانمءيشبتسبُتقاو.سقرموىّتم
سانلاىلإطالغألاةبسنتاسبتقملاضعبيفءاجف.ىنعملا
هذهيفامكهللاىلإاهضعبيفو،ىّتمةراشبيفامكمهسفنأ
ةقيقحلاو.هسفنءايعشإىلإبوسنملصألايفوهو،ةيآلا
قحلانعمهنويعاوضمغأمهنألمهسفنأسانلالعِفهنأ
ىضقهللانأو،مهرايتخاومهتدارإبهلوبقنعمهبولقاوسقو
باقعك،مهتاوهشلًاعابتااهوراتخايتلاةلاحلايفمهكرتينأ
ضامغإنمسودقلاهحوربمهعنميملو،هولعفامىلع
.ةبوتلاوناميإلاىلعمهلمحيلمهبولقنّيليملو،مهنويع
ىلعءانبهمفبهءاضقّنيبهللانأليبنلاىلإكلذبسُنو
.مهتواسق

كردتاليكلْمَُهبوُلُقَظَلْغَأَو،ْمَُهنوُيُعىَمْعَأْدَق
ةادانمةجيتناذهو.هتوقبمهبولقرعشتالوقحلامهلوقع
١١-٧:٨ةيمور(امهتياغالحيسملاظعووءايعشإ
.)٢:١٥،١٦سوثنروك٢و

.»ُهْنَعَمَّـلَكَتَوُهَدَْجمىَأَرَنيِحاَذَهُءاَيْعَشِإَلاَق«٤١
٦:١ءايعشإ

.ةوبنوةداهشنمركُذاميأاَذَهُءاَيْعَشِإَلاَق
،٦ءايعشإيفءاجامىلإكلذبراشأُهَدَْجمىَأَرَنيِح

هللانودبعيميفارسلاىأرهنأوهو،ةوبنلاةلعوهيذلا
يفريمضلاو»دونجلابرسودقسودقسودق«نيفتاه
نأىلعنيهاربلاحضوأنماذهو.حيسملاىلإدوعي»هدجم«
حرصيحولابملكتيوهولوسرلاانحوينأل،هللاوهعوسي
نأل«هيفلاقوهدجمءايعشإىأريذلايهلإلا»ديسلا«نأ
اذهو.حيسملاعوسيوه»دونجلابركلملااتأردقَّـينيع
يفباحسلابليئارسإداقيذلانأسلوبلوققفوىلع
نأةرورضلانمو.)١٠:٤سوثنروك١(عوسيوهةيربلا
هريملبآلاهللا«نأل،يناثلامونقألاوهءايعشإهآريذلا
ُرِدْقَيالوِساَّـنلاَنِمٌدَحَأُهَرَيَْمل«و)١:١٨انحوي(»طقدحأ

ةنس٧٠٠ذنمىأرءايعشإف.)٦:١٦سواثوميت١(»ُهاَرَيْنَأ
ًادسجتمهنوكعمدوهيلاهريمليذلاحيسملانايتإلبق
.مهنيب

،ًاضْيَأِءاَسَؤُّرلاَنِمَنُوريِثَكِهِبَنَمآَكِلَذَعَمْنِكَلَو«٤٢
َجِراَخاوُريِصَيالئِل،ِهِباوُِفَرتْعَيَْملَنيِّـيِسيِّـرَفلاِبَبَسِلْمَُّـهنَأَْريَغ
.»ِعَمْجَملا
٩:٢٢و٧:١٣انحوي

قدصنإو،هلاقامنأهليجنإءارقلّنيبينأانحويدارأ
.مهنمدرفلكىلعقدصيال،ًالامجإدوهيلاىلع

وهعوسينأبًايلقعًاعانتقااوعنتقايأَنوُريِثَكِهِبَنَمآ
الو.دوهيلارئاسكبولقلاظالغًانايمعاونوكيملو،حيسملا
رهظلالإو،ًاصلاخًايقيقحًايبلقناكمهناميإنأكلذنممزلي
ناكامك،حيحصلاناميإللًادادعتساناكهنكل،مهرارقإب
ذئدعبًارهظأامهنإف،يمارلافسويوسوميدوقينرمأنم
١٩:٣٨،٣٩انحوي(امهلامعأبامهناميإةحصتامالع
.)٢٣:٥٠،٥١اقولو١٥:٤٣سقرمو

،ًاضغبمهدشأوعوسيءادعأىوقأَنيِّـيِسيِّـرَفلاِبَبَسِل
.مهسفنأءاسؤرلامهفاخنيذلا

درجملاناميإلانإ.داهطضالانمًافوخِهِباوُِفَرتْعَيَْمل
ةيموريفءاجامليلدبصالخللٍفاكريغفارتعالانع
١٠:١٠.

مهدنعنامرحلااذهوِعَمْجَملاَجِراَخاوُريِصَيالئِل
نممرُحيعمجملانمهنوجرخييذلاناكف،توملاكةبيصم
عجار(ةيندملاقوقحلارثكأوةيصخشلاوةينيدلاقوقحلالك

.)٩:٢٢انحويحرش

.»ِهللاِدَْجمْنِمَرَثْكَأِساَّـنلاَدَْجماوُّبَحَأْمَُّـهنأل«٤٣
٥:٤٤انحوي

نعمهنبجببسوهو،دوهيلارثكألاحفصواذه
انهسانلادجمىنعمو.)٥:٤٤انحوي(ناميإلابفارتعالا
رثكأسانلاحدماوبلطءاسؤرلاكئلوأف.مهاضرومهحدم
،مهلوقعماكحأاوفلاخو،قحتسيامملقأهللاحدموبجيامم
اوناكنإمهسوفناوكلهأو،هللااوظاغأو،مهرئامضتاداهشو
رشبللًءاضرإكلذلكاولعفو،لاحلاكلتىلعاوقبدق
.نيريثككالهببسسانلادجمبحلزيملو.مهلاثمأ
،هللاوهنميفناسنإلالمأتنإاذهنمناسنإلاوجنيو
نملوهلاةدشو،هاضرنمةجتانلاتاكربلاةمظعيفو
.)٥:٤انحوي١(هبضغ
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)٥٠-٤٤ع(مهناميإمدعلدوهيلامثإ

لَبِيبُنِمْؤُيَسْيَلِيبُنِمْؤُييِذَّـلا:ُعوُسَيىَداَنَف«٤٤
.»يِنَلَسْرَأيِذَّـلاِب
١:٢١سرطب١و٩:٣٧سقرم

هتوصعفرعوسينأىلإريشبلاراشأُعوُسَيىَداَنَف
نيأانحويركذيملو،لوقياماوعمسيلنيرضاحلالكهبنيل
)٣٦-٣٠ع(هباطخلوأىقلأهلعلو.كلذناكىتمالو
يفليقامو.)٥٠-٤٤ع(رخآناكميفهتيقبو،ناكميف
.ًاقباسعوسيهلاقامراصتخابرركيلصفلااذه

،٧:١٦و٥:٣٦انحوييفاذهلثمءاجِيبُنِمْؤُييِذَّـلا
.١٠:٣٥و٨:١٩و٢٩
ليئومصلهللالوقككلذ.يدحويأِيبُنِمْؤُيَسْيَل
»َتْنَأَكوُضُفْرَيَْملْمَُّـهنأل..ِبْعَّـشلاِتْوَصِلْعَمْسا«
امبنراق(هدحوهوضفريملمهنأهانعمو.)٨:٧ليئومص١(
.)٩:٣٧سقرمو١٠:٢٠ىّتميف

حيسملابناميإلانأبحيرصتاذهيِنَلَسْرَأيِذَّـلاِبلَب
ماتلاداحتالاىلعليلدكلذو،بآلاهللاابناميإلانمضتي
امهدحأبنمؤينأدحألنكميالىتحهيبأوحيسملانيب
ًالمعنالمعيامهنألًاعمامهبنمؤينأبجيو.رخآلانود
نامّلعيو)١٠:٢٥،٣٧و٥:١٦،٢٠،٣٦انحوي(ًادحاو
.)١:٢١سرطب١و٨:٣٨انحوي(ًادحاوًاميلعت

.»يِنَلَسْرَأيِذَّـلاىَرَيِيناَرَييِذَّـلاَو«٤٥
١٤:٩انحوي

ناكولو.بآللنبالاةاواسمىلعحضاوليلداذه
نأليحتسيهنألهبلوقلاغاساملرهوجلايفقرفامهنيب
ىلعءايعشإوأىسومهلاقولف.ناسنإوأكالمىلعقدصي
ةريثكًارارمهلوقيناكعوسينكلو،ًاعيظفًافيدجتناكهسفن
نيعبحيسملاىرييذلانأىنعملاسيلو.)٥:١٧انحوي(
لب)٦:١٦سواثوميت١(لاُحماذهف،كلذكبآلاىريدسجلا
تانلعمنمنكمياملكىريعوسيىرييذلانأدارملا
.)١:٣نييناربع(»ِهِرَهْوَجُمْسَرَو،ِهِدَْجمُءاََهب«هنأل،بآلا
ريرقتوهبهذيمالتناميإةيوقتاهلبقاموةيآلاهذهةياغو
.بآلابهداحتاهميلعت

ِيبُنِمْؤُيْنَمُّلُكىَّـتَحِ،َملاَعلاَىلِإًاروُنُتْئِجْدَقاَنَأ«٤٦
يفُثُكْمَيال .»ِةَملُّظلاِ
٣٥،٣٦عو٩:٥،٣٩و٨:١٢و٣:١٩انحوي

.٣:١٩و١:٩انحويًاضيأرظناو٨:١٢انحويحرشرظنا
هتوموحيسملادسجتةياغنايب)١(:ددعلااذهيفانلو
يسولوك(هتوكلمىلإمهلقنوةملظلاةطلسنمسانلاذاقنإل
سمشلاةلزنمبسانلاسوفنلعوسينأ)٢(.)١:١٣
قيرطو،ةداعسلاوةكربلاوريونتلالصأوهف،مهداسجأل
)٤(.هماقمومسوحيسملاةمظع)٣(.رطخلانمةياقولا
.ليجنإلاةكربمومع

يفُثُكْمَيال ةكلهملاتالالضلاوةلاهجلايأِةَملُّظلاِ
هدوقيةملظلايفثكمياليذلاو.كلذنعجتانلاءاقشلاو
٨:٢٢ءايعشإو٣:١٩انحوي(ءامسلاوقحلاوهللاىلإحيسملا
.)١:٥انحوي١و٢:٢٢انحويو٥٩:٩و

يفملاعلانأ)١(:نأشتاذقئاقحسمخةيآلاهذهيفو
ناميإلانأ)٣(.ديحولاملاعلارونحيسملانأ)٢(.ةملظلا
نأ)٤(.حيسملانمةدافتسالاىلإةديحولاةليسولاوه
ةملظيفىقبينمؤملاريغنأ)٥(.ًايحورًاروننمؤملل
.منهجةملظلةمدقميهيتلالالضلا

ِّـينأل،ُهُنيِدَأالاَنَأَفْنِمْؤُيَْملَويِمالكٌدَحَأَعِمَسْنِإَو«٤٧

لَخُأللَبََملاَعلاَنيِدألِتآَْمل
ِّـ

.َ»َملاَعلاَص
٣:١٧انحويو٨:١٥،٢٦و٥:٤٥انحوي

نعًاقباسعوسيملكت.٨:١٥انحويحرشرظنا
.ةرفكلارطخىلعانهملكتو،نينمؤملاتازايتما

يضرغنمتسيلةنونيدلانأل،نآلايأُهُنيِدَأالاَنَأَف
.يناثلاءيجملايفيضارغأنميهامنإ،لوألايئيجميف
يتأيحيسملانإمهلوقك،دوهيلاءاطخألًاحالصإكلذلاق
.مهقحسيومهنممقتنيوهبعشءادعأوهءادعأنيديل

،عيمجللصالخلازهجأليأََملاَعلاَصِّـلَخُأللَب
ُهَّـنأل«نينمؤملاىوسهنمديفتسيالنكلو.هلوبقلمهوعدأو
ُ»َملاَعلاِهِبَصُلْخَيِللَبَ،َملاَعلاَنيِدَيِلَِملاَعلاَىلِإُهَنْباُهللاِلِسْرُيَْمل
.)٣:١٧انحوي(

ُمالكلٱ.ُهُنيِدَيْنَمُهَلَفيِمالكلَبْقَيَْملَويِنَلَذَرْنَم«٤٨
يفُهُنيِدَيَوُهِهِبُتْمَّـلَكَتيِذَّـلا .ِ»ريِخَألاِمْوَيلاِ
١٦:١٦سقرمو١٨:١٩ةينثت١٠:١٦اقول

»ينلذر«ىنعمو.١٠:١٦اقولحرشرظنايِنَلَذَرْنَم
املكدعب،يدافلاوصلخملاوحيسملاينأهضفربينناهأ
.نيهاربلانمهتدروأ

:٨و٥:٤٥و٣:١٨انحويحرشرظناُهُنيِدَيْنَمُهَلَف
حيسملاهنديملنإو،نادُينمؤملاريغنأديفياذه.٣٠

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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مهنكلًاضيأنيديودهشيلرضاحهيلعدهاشلاو،ذئتقو
.هولهج

نأيفنيالاذهُهُنيِدَيَوُهِهِبُتْمَّـلَكَتيِذَّـلاُمالكلٱ
نيبيامنإ.)٢٧-٥:٢٥انحوي(يفليقامكهنيديحيسملا
حيسملاهبملكتيذلامالكلاىضتقمبنوكتةنونيدلانأ
هبهكولسنراقيف،هعمسهنأبهيلعموكحملافارتعاو،ًاقباس
.ناّيدلاهللالدعبدهشيو،هسفننيديو

يف مامأوهوريخألامويلايفئطاخلاركذيِريِخَألاِمْوَيلاِ
.راذنإلاوةمحرلاوقحلاوةمكحلاتاملكةنونيدلاشرع
مكحلايفقافوىلعئطاخلاريمضويهلإلامكحلانوكيو
.ةملكبقطنيالوتمصيف،حيسملاهضفرلئطاخلاىلع

يِنَلَسْرَأيِذَّـلاَبآلاَّـنِكَل،ِيسْفَنْنِمْمَّـلَكَتَأَْملِّـينأل«٤٩
.»ُمَّـلَكَتَأاَذاَمِبَوُلوُقَأاَذاَم:ًةَّـيِصَوِيناَطْعَأَوُه
١٨:١٨ةينثت١٤:١٠و٨:٣٨انحوي

حرشرظنا.يدحويأِيسْفَنْنِمْمَّـلَكَتَأَْملِّـينأل
.٨:٢٦،٢٨،٣٨و١٨،٢٨،٢٩-٧:١٦و٥:٣٠انحوي
نأل،نيدييذلاوههمالكنإةقباسلاةيآلايفهلوقةلعاذه
.هسفنهللامالكهمالك

رظناًةَّـيِصَوِيناَطْعَأَوُهيِنَلَسْرَأيِذَّـلاَبآلاَّـنِكَل
مهنأكحيسملامالكاوضفرنيذلانإ.١٠:٨انحويحرش
امكلذيفسيلو.يبنوأناسنإمالكالهللامالكاوضفر
نأل،بآللهتاواسممدعىلعلديوأحيسملاتوهالنيشي
دهعىضتقمبيضرطيسووٍدافةلزنمبانهملكتحيسملا
.»بآلانمةيصوذخأيًالوسر«نوكينأءادفلا

ريبعتلاةيفيكوىنعملايأُمَّـلَكَتَأاَذاَمِبَوُلوُقَأاَذاَم
.هنع

اَنَأُمَّـلَكَتَأاَمَف.ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحَيِهُهَتَّـيِصَوَّـنَأُمَلْعَأاَنَأَو«٥٠
.»ُمَّـلَكَتَأاَذَكَهُبآلاِيلَلاَقاَمَكَف،ِهِب

جئاتنةدهاشمنمًايرابتخاًاملعوًايتاذًاملعُمَلْعَأاَنَأَو
.بآلاةيصوريثأت

هباتكيفهللاةيصوٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحَيِهُهَتَّـيِصَوَّـنَأ
»ةيدبألاةايحلاب«اهنعربُعو،يحيسملارهوجيهوسدقملا
اهتياغنأو،اهعيطيواهلبقينملكلةايحلاكلتردصماهنأل
امكف.اهليصحتطئاسوواهتقيقحنالعإباهيلإسانلاداشرإ
هللاباتكنيبيةداملاملاععئارشنيبتةيملعلابتكلانأ

؟ُبَهْذَنْنَمَىلِإ«سرطبلوقكاذهو.حورلاملاععئارش
حيسملالوقو.)٦:٦٨انحوي(»َكَدْنِعِةَّـيِدَبَألاِةاََيحلاُمالك

لَكُأيِذَّـلاُمالكلٱ«هسفن
ِّـ

:٦انحوي(»ٌةاَيَحَوٌحوُرَوُهِهِبْمُكُم
ّثحيفحيسملاداهتجانيبيليقامو.)٣:٢٢انحوي١و٦٣
ةفقوتمةيدبألامهتايحنأل،هتعاطوهمالكمهفىلعسانلا
داهطضالاوءزهللضَّـرعموهوىتحهبىدانكلذلو.هيلع
يفءانمأاونوكينأنآلانيرشبملاىلعبجيف.توملارطخو
نوكينأيحيسملكىلعو،هللاةروشملكبسانلاميلعت
.هناريجوهقافرلكلذك

-٧:١٦انحوييفاذهريسفتقبسُبآلاِيلَلاَقاَمَكَف
نأوهو١:١انحوييفاملثمةيآلاهذهىنعمةصالخو١٩
امنإحيسملامالكاوضفرنيذلادوهيلاف.هللاةملكحيسملا
.بوقعيوقاحسإوميهاربإمهئابآهلإمالكاوضفر

سانللحيسملاميلعتنمانحويهركذامةياهناذه
ليربأنمرشعيناثلاءاثالثلامويكلذناكو،ًامومع
مويونيتليلكانهىضقواينعتيبىلإعجرمث.ناسين
رهظلادعبسيمخلامويميلشروأىلإىتأو،هلكءاعبرألا
.هذيمالتعمحصفلالكأيل

وهوعوسيهبمهبطاخاموهميلعتلانميتأيسامو
.ءاشعللمهعمئكتم

رشعثلاثلاحاحصألا

)١٧-١ع(لسرلالجرأحيسملالسغ

ملاَعَوُهَوِ،حْصِفلاِديِعَلْبَقُعوُسَياَّـمَأ«١ ْدَقُهَتَعاَسَّـنَأٌِ
َّـبَحَأْدَقَناَكْذِإ،ِبآلاَىلِإَِملاَعلااَذَهْنِمَلِقَتْنَيِلْتَءاَج
يفَنيِذَّـلاُهَتَّـصاَخ .»ىَهَتْنُملاَىلِإْمُهَّـبَحَأِ،َملاَعلاِ
١٧:١،١١و١٢:٢٣انحويو٢٦:٢ىّتم

رئاسهركذيذلاينابرلاءاشعلامسرانحويركذيمل
ةسينكلاهتسرامدقوًافورعمناكهنأهببسلعلو،نييليجنإلا
انحويبتكينألبقةنسنيسمخوأةنسنيعبرأوحن
لسرللةريخألاعوسيتاملكركذهدحووههنكلو.هتراشب
.)١٧انحوي(ةيعافشلاهتالصو)١٦-١٣انحوي(

مويلوأيفسيمخلامويءاسميفِحْصِفلاِديِعَلْبَق
»لبق«هلوقبدصقو.ناسينليربأنمرشعسماخلاةعمجلا
نأكشوىلعمهوحصفلامهلكأومهدادعتسانيبامتقولا
ىلعمالكلاَّـرمدقو.٢عنمرهظيامكهلكأيفاوأدبي
نأنيريشبلالكركذو.)٢٦:٢،١٧ىّتمحرشيف(حصفلا
كلذنوكينأهللاّنيعو.حصفلامايأيفناكحيسملاتوم
)٢(.حيسمللزمريناكحصفلافورخنأ)١(:نيرمأل
هرمأاوعاشأوةريثكعومجهتدهاشدقف،كلذبهبلصراهتشا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا

١٥١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



دصقفالخىلعذئنيحهتومثدحو.ضرألالكيف
:١٤سقرم(»ديعلايفسيل«مهلوقليلدب،دوهيلاءاسؤر
٢(.

ملاَعَوُهَو يتلاةعاسلايأْتَءاَجْدَقُهَتَعاَسَّـنَأٌِ
نإًارارملاقدقناكو،)١٢:٢٧انحوي(هتوملهللااهنّيع
نآلاققحو)١١:٩و٧:٦و٢:٤انحوي(دعبِتأتملهتعاس
،مهيلعةقفشمهتومتقوسانللهللانلعيالو.تتأدقاهنأ
كلذهتفرعمتدازف،هعونوهتومتقوفرععوسينكلو
.ةرارمتوملا

نعحيسملاّربعِبآلاَىلِإَِملاَعلااَذَهْنِمَلِقَتْنَيِل
نأل،رخآناكمىلإناكمنمرفسهنأك،لاقتنالابانهتوملا
يذلالمعلاهلامكإدعبهيبأتيبىلإًاعوجرناكهتوم
باهذحيسملابنمؤمللتوملاو.ضرألاهذهىلإىتأهلجأل
ةايحلالخدموهف،يوامسلاهيبأتيبيفيدبألاهنطوىلإ
.ةيدبألا

ةريثكنيهاربحيسملامَّـدقُهَتَّـصاَخَّـبَحَأْدَقَناَكْذِإ
اهاضقةنسفصنونينسثالثيفهذيمالتلهبحىلع
هتبحملًانالعإ»هتصاخ«و،ةيدبألاةايحلاةثرومهاعدو،مهعم
لكنيكراتهوعبتدقو،هلمهاطعأبآلانأو،مهلةصاخلا

.)١:١١،١٢انحوي(هلجألءيش
وأ،تقولاةياهنامإ:انهىهتنملاىَهَتْنُملاَىلِإْمُهَّـبَحَأ
مهلهبحرهظُيلازيالهنألوألاىنعملانوكيف.رادقملاةياغ
لبقهنأكلذناهربو،ضرألاىلعهتايحنمةعاسرخآىلإ
نأىلعليلداذهو.مهلجرألسغةعاس٢٤نملقأبهتوم
ًاعيمجمهنأوعيرسلاتوملاهراظتنايفولورتفيملهبح
مهبحأهنأيناثلاىلعىنعملانوكيو..نوبرهيوهنوكرتيس
يفانهليقامو.انهركُذامكلذناهربو،لماكلابحلا
هبنينمؤمللهتبحميفًاضيألاقُي»ىهتنملاىلإ«هلسرلهتبحم
:١٣نييناربع(»ِدَبَألاَىلِإَوَمْوَيلاَوًاسْمَأَوُهَوُه«هنأل،نآلا
٨(.

يفُناَطْيَّـشلاىَقلَأْدَقَو،ُءاَشَعلاَناَكَنيِحَف«٢ اَذوَُهيِبلَقِ
لَسُيْنَأِّـيِطوُيْرَخْسِإلاَناَعْمِس

ِّـ
.»ُهَم

٢٧عو٢٢:٣اقول

ءاشعلاال(حصفلاءاشعيأُءاَشَعلاَناَكَنيِحَف
ع(هوملكيملمهنكل،لكأللاوأكتادقودعُأامتقو)ينابرلا

ركذثيح،ًاضيأ٢٦عنمو»ًاضيأأكتاو«هلوقنمو.)١٢
.ةمقللااذوهيىطعأحيسملانأ

يفُناَطْيَّـشلاىَقلَأ ممتيلهكرحيأاَذوَُهيِبلَقِ
ىّتم(ءاسؤرلادعوامبسحعوسيهديسميلستوهوهدصق
لخدةرملوأهذهنأانهليقامممزليالو.)٢٦:١٤

تسيلةدمبكلذلبقلاقحيسملانأل،اذوهيبلقناطيشلا
ْمُكْنِمٌدِحاَوَو؟ََرشَعْيَنْثالا،ْمُكُْتَرتْخااَنَأِّـينَأَسْيَلَأ«ةريصقب
نأناطيشلاعيطتسيال.)٦:٧٠،٧١انحوي(»!ٌناَطْيَش
.ةئيدرةوهشبلقلايفناكنإالإرشلالعفبناسنإلاعدخي
هكيرحتناطيشلاىلعلهساذوهيبلقيفرشلانأحجرألاو
ىنعمو.لاملابحوأعمطلاوهورورشلاعظفأبكتريل
سانلابولقيفحرطيناطيشلانأ»ناطيشلاىقلأ«هلوق
ومنتومهيفلصأتتنأرارشألااهلحمسيو،رورشلاروزب
.ةريرشلامهلاعفأيهيتلااهرامثأبيتأتو

.)١٠:٤ىّتمحرشرظنا(ِّـيِطوُيْرَخْسِإلاَناَعْمِس
.يفلحنباذوهينعهلًازييمتناعمسىلإانهبسُنو

اذهركذ.)١٦-٢٦:١٤ىّتمحرشرظنا(ُهَمِّـلَسُيْنَأ
هلسغبهذيمالتلحيسملااهرهظأيتلاةبحملاطرفلًانايب
٢،٣نيتيآلايفركُذ.نئاخمهنمًادحاونأعم،مهلجرأ
عوسينأ)١(:حاحصألارئاسلةمدقمكيهرومأةثالث
اذوهيدصق)٢(.نوشعتينيئكتمذئتقواوناكهذيمالتو
امبةلماكلاعوسيةفرعم)٣(.عوسيميلستريرشلا
.ثدحيس

ملاَعَوُهَوُعوُسَي«٣ ،ِهْيَدَيَىلِإٍْءَيشَّـلُكَعَفَدْدَقَبآلاَّـنَأٌِ
.»ِيضْمَيِهللاَىلِإَو،َجَرَخِهللاِدْنِعْنِمُهَّـنَأَو
:٢لامعأو١٧:٢و٣:٣٥انحويو٢٨:١٨و١١:٢٧ىّتم
٨:٤٢انحويو٢:٨نييناربعو١٥:٢٧سوثنروك١و٢٦
١٦:٢٨و

ملاَعَوُهَوُعوُسَي ركذبحيسملاملعركذلةقالعلانمٌِ
بيجعلالزانتلانمهملعيفامنايبذيمالتلالجرأهلسغ
ةمدخمهمدخهنإف،هذيمالتلهتبحمةرفووبيرغلاعضاوتلاو
هلصأبهروعشوهملعلكعم،ديبعلاىندأالإاهيلإلزانتيال
وهيتلاةيكلملاهتفيظوومسواهراقووهسفندجمويهلإلا
ملاعوهوحيسملانأةقالعلاكلتنمو.اهقيقحتكشوىلع
لبقمهلهبحلةصاخةمالعهذيمالتلكرتينأدارأهلاقتناب
.مهقرافينأ

.٢٨:١٨ىّتمحرشرظناِهْيَدَيَىلِإٍءَْيشَّـلُكَعَفَد
.٨:٤٢انحويحرشرظناَجَرَخِهللاِدْنِعْنِم
،٦:٦١انحوي(ءامسلاىلإعجرييأِيضْمَيِهللاَىلِإَو
هللاىلإىضمو،هكرتيمليذلاهللادنعنمحيسملايتأ.)٦٢
.انكرتيملهنكلو

َرَزَّـتاَوًةَفَشْنِمَذَخَأَو،ُهَباَيِثَعَلَخَو،ِءاَشَعلاِنَعَماَق«٤
هب .»اَِ
٢:٧،٨يبليفو٢٢:٢٧اقول

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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ىّتمحرشيفةدئاملاىلعءاكتالاةيهامىلعمالكلاَّـرم
٢٣:٦.

.هوحنوءادرنمةيجراخلايأُهَباَيِثَعَلَخَو
ىلإيقابلالسرأواهنمبناجبقطنمتيأاَِهبَرَزَّـتاَو

يفمدخلاهداتعاامموهلامعألانمانهركُذاملك.هيلجر
.مهتمدخ

يفًءاَمَّـبَصَّـمُث«٥ َلُجْرَأُلِسْغَيَأَدَتْباَو،ٍلَسْغِمِ
هبًارِزَّـتُمَناَكيِتَّـلاِةَفَشْنِملاِباَهُحَسْمَيَوِذيِمالّتلا .»اَِ

يفًءاَمَّـبَصَّـمُث نيدوجوملسغملاوءاملاناكٍلَسْغِمِ
.ءاملابصبنولستغياوناكو.ريهطتلايفدوهيلاةنُسبسح

صتخملمعاذهِذيِمالّتلاَلُجْرَأُلِسْغَيَأَدَتْباَو
ةدئاملاىلعءاكتالاعونناكو.)٢٥:٤١ليئومص١(ديبعلاب
.ذيمالتلامادقألسغعوسيىلعلهسامم

طُبَناَعْمِسَىلِإَءاَجَف«٦
ْ

،ُدِّـيَساَي:َكاَذُهَلَلاَقَف.َسُر
)٣:١٤ىّتم(»!َّـَيلْجِرُلِسْغَتَتْنَأ

مهديسهلعفامماوبجعتواولجخذيمالتلالكنأكشال
ىوسهضرتعينأدحأرسجيملنكلو،مهلهتمدخنم
الًاحيرصناكهنأل،هيلجرلسغيلهنماندامدنعسرطب
.هراكفأنمًائيشمتكي

مدعوهبجعتلًاراهظإكلذلاقَّـَيلْجِرُلِسْغَتَتْنَأ
نباتنأكنأقيليله:هانعمو.لسغلاكلذهناسحتسا
هلمحةبيهلاهذهلثمو؟ئطاخلاناسنإلاانأَّـيلجرلسغتهللا
:كمسلاديصةزجعمعنصنيححيسملللوقينأىلع
:٥اقول(»ٌئِطاَخٌلُجَرِّـينأل،ُّبَراَييِتَنيِفَسْنِمْجُرْخا«
حيسملاديمعتنمعنتمينادمعملاانحويلعجاهلثمو.)٨
:٣ىّتم(»َّـَيلِإِيتْأَتَتْنَأَو،َكْنِمَدِمَتْعَأْنَأٌجاَتُْحماَنَأ«ًالئاق
هلمعنأملعيالعوسينأىلإحيملتسرطبلوقيفو.)١٤
نويعاتحتفنيتللانيديلانأقيليالهنأو،هبقيليالامم
ّيلجرلسغىلإنالزانتتىتوملااتماقأوىضرملااتفشويمعلا
.ئطاخ

نم،حدملاقحتسيامضعباذهسرطبضارتعايفو
ضعبهيفو..هلةبحملاوحيسملاماركإوعضاوتلابساسحإلا
!حيسمللحصنلامدقيهنأوهو،مذلاقحتسيام

،ُعَنْصَأاَنَأاَمَنآلاَتْنَأُمَلْعَتَتْسَل:ُعوُسَيَباَجَأ«٧
.»ُدْعَباَميِفُمَهْفَتَسَكَّـنِكَلَو
١٢ع

اي:لاقهنأكُعَنْصَأاَنَأاَمَنآلاَتْنَأُمَلْعَتَتْسَل
يفو.انأاللهاجلاتنأو،هتلعفامبًالهاجينتننظسرطب
.هنمدوصقملانودلمعلاىلإرظنذإسرطبلخيبوتاذه

ضعبنايبىلإكلذبراشأُدْعَباَميِفُمَهْفَتَسَكَّـنِكَلَو
عضاوتلللثمميدقتوهو)١٧-١٣ع(لسغلانمهدصق
.مهضعبلهذيمالتاهرهظُينأبجييتلاةمدخلايفةبحملاو
سفنريهطتوهو،يزمرلالسغلاىنعمىلإًاضيأهبراشأو
نمحيسملاهلعفاملكو.)٩،١٠ع(حيسملامدبسرطب
هنععلخذإ،رشبللًابحهلعفامىلإزمرذئنيحلامعألا
دبعةروصيفراصو،كانههشرعكرتو،يوامسلاهدجم
بولسأكانهمالكلابولسأو.ةيطخلكنممهرهطيل
يفَنآلاُرُظْنَناَنَّـنِإَف«لوسرلالوقيفمالكلا يفٍةآْرِمِ ْنِكَل،ٍزْغُلِ
.)١٣:١٢سوثنروك١(»ٍهْجَوِلًاهْجَوٍذِئَنيِح

ًازاغلأملاعلااذهيفهللاتالماعمانلرهظتامًاريثكو
ةحصلاانمذخأيوتاقيضلابانلحمسيوانءاجربِّـيخيف
اننكلو،كلذةّلعملعنالو،ءاقدصألاونيبرقألاولاملاو
هللاماكحأبملسننأبجيف،ءامسلايفدعباميفمهفنس
.رمذتالوكشالب

طُبُهَلَلاَق«٨
ْ

:ُعوُسَيُهَباَجَأ!ًادَبَأَّـَيلْجِرَلِسْغَتْنَل:ُسُر
.»ٌبيِصَنيِعَمَكَلَسْيَلَفَكُلِسْغَأالُتْنُكْنِإ
سطيتو٥:٢٦سسفأو٦:١١سوثنروك١و٣:٥انحوي
١٠:٢٢نييناربعو٣:٥

عفادلاهلّنيبيىتححيسملاىلعربصينأسرطبدرُيمل
ملعيملامهيلجرلسغبهلحمسينأىبأف،هلمعىلع
امبحيسمللمارتحالاراهظإدصقهنإمعن.كلذنمهدصق
.عيطينأبجيناكهنألأطخأهنكل،لعف

ملنإ:سرطبللاقحيسملانأكَكُلِسْغَأالُتْنُكْنِإ
ذيملتلانأل،يذيمالتنمتسلفرمألااذهيفيلعضخت
امف.هدصقفرعيملولىتحهديسةئيشملعضخييقيقحلا
.عضاوتهبشلبًاحيحصًاعضاوتسيلهتلعف

،تايدسجلابتايحورلاىلإريشينأعوسيداتعادقو
نأدارأو،يحورلاريهطتلاىلإروكذملالسغلابراشأكلذلو
هعمهلنوكيلهرهطيوهلسغينأبجيهنأسرطبمّلعي
٦:١١سوثنروك١يفىنعملااذهللسغلاريعُتساو.بيصن
.ريهطتلاكلذىلإةراشإةيدومعملاو.٣:٥،٦سطيتو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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يتبحميفةكرشيأٌبيِصَنيِعَمَكَلَسْيَلَف
يفليقاممرهظتبيصنلاكلذةمظعو.يدجمويتوكلمو
ثالثةيآلاهذهيفانلو.٢٠:٦ايؤرو٢٦-١٧:٢٢انحوي
مدبهاياطخنمرَّـهطتيملامدحألصالخالهنأ)١(:دئاوف
ةحلاصلاهلامعأبصالخلاقحتسينأديرييذلاف.حيسملا
.ًاناجمحيسملامدبريهطتلاوهصالخلاطرشنأل،لشفي
دقف،ٍفاكريغهسفنحيسملاديبولوءاملابريهطتلاّنإ)٢(
وهانصَّـلخيذلا)٣(.كلهكلذعمواذوهيحيسملالسغ
لبقننأانيلعف،ةيكلملاهتسايرالدبعلاماقمىلإعوسيلزانت
.بيلصلاتومتوملاىتحعاطأوهسفنعضوهنأبصالخلا

طُبُناَعْمِسُهَلَلاَق«٩
ْ

لَبْطَقَفَّـَيلْجِرَسْيَل،ُدِّـيَساَي:ُسُر
.»ِيسْأَرَوَّـيَدَيًاضْيَأ

مهفهنكل،كاردإلامامتحيسملادصقسرطبكرديمل
،هلسغينألهلوبقىلعفقوتتحيسمللهتكراشمنأهنم
هيلعهضرعيذلادحلاىلإسيل،هيفبغرلبيضرف
ةرفاوةريغوةبحماذهبرهظأو!رثكأوهامىلإلبحيسملا
نميحورلاىنعملاضعبكردأهلعلو.ةليلقةفرعمو
.ًالماكًاريهطتحيسملاهرّهطينأبحأو،حيسملاتاملك
هتئيشموهلقعحيسملاسدقينأدوييقيقحيحيسملكو
هحوروهدسجتاوقلكنوكتنأو،هتركاذوهفطاوعو
.)٥:٢٣يكينولاست١و١٠:٥سوثنروك٢(هللاةسدقم

الإٌةَجاَحُهَلَسْيَلَلَسَتْغاِدَقيِذَّـلا:ُعوُسَيُهَلَلاَق«١٠
ْنِكَلَوَنوُرِهاَطْمُتْنَأَو.ُهُّلُكٌرِهاَطَوُهلَب،ِهْيَلْجِرِلْسَغَىلِإ
.»ْمُكُّلُكَسْيَل
١٥:٣انحوي

الهتيبىلإعجرينأدعبماعلامامحلايفلستغييذلا
هلاقامو.قيرطلارابغببسبهيلجرلسغينألالإجاتحي
،ريهطتلانمءيشىلعلصحيملهنأنمضتي٩عيفسرطب
رمألانأانهحيسملاهلاقامو.هلصأنمديدجتلاىلإجاتحيف
هتوقباورهطتدقلسرلارئاسوهنإلب،سرطبلاقامكسيل
يِذَّـلاِمالكلاِبَبَسِلُءاَيِقْنَأَنآلاُمُتْنَأ«هلوقبسح،هميلعتبو
،مهاياطخمهلرفغهللااف.)١٥:٣انحوي(»ِهِبْمُكُتْمَّـلَك
ةرفغملابلطبوجونعمهينغيالكلذو،همامأمهرربو
ًاموياهنوبكترييتلااياطخلانمماودلاىلعريهطتلاوةيمويلا
مثِإْنِمًاريِثَكيِنلِسْغا«دوادىلصامك،ًامويف

ْ
يِتَّـيِطَخْنِمَويِ

١٥:٨،٩لامعأعجار(.)٥١:٢رومزم(»ِينْرِّـهَط
.)١:٨،٩انحوي١و١:٢١بوقعيو٧:١سوثنروك٢و

اهرابتعابةيطخلانمررحتيأَلَسَتْغاِدَقيِذَّـلا
دنعكلذنوكيو.ةرفغملالانواهسندنمرَّـهطتو،ةدئاس
.بلقلاديدجت

اياطخنمريهطتلاكلذبدارملاِهْيَلْجِرِلْسَغَىلِإالإ
لوألالسغلاو.ديدجتلاوةبوتلادعبناسنإلااهبكتريةصاخ
سيدقتلاوهيناثلالسغلاو،ةدحاوةعفدنوكيو،ريربتلاوه
ىلإحيسملاراشأو.ءامسلايفلمكينأىلإًايجيردتنوكيو
متنأ«لوألالسغلايفهلوقب)١٥:٢،٣انحوي(امهنملك
.»هيقنيرمثبيتأياملك«يناثلايفهلوقبو»ءايقنأنآلا

نوكيانههيلإراشملاريهطتلانأنيرسفملاضعبىأر
جاتحاف،ًاليلقالإًايفاكناكهنمقبسامنأو،ميلعتلاب
لسغنمهلعفاموهو،ًاضيأدحاولاثمىلإذيمالتلا
.ةمدخلابمايقلابوجووعضاوتلامهملعيلمهلجرأ

.مكاياطخمكلةروفغمونورربتميأَنوُرِهاَطْمُتْنَأَو
،مهتاياغومهدصاقموذيمالتلابلقةراهطانهةراهطلاو
دهعلايفةرهاطلاحئابذلاكهللاةيضرمةحيبذاهباوراصف
.ميدقلا

نممدحاوكلذنمهانثتسايذلاْمُكُّلُكَسْيَلْنِكَلَو
هبلقرهطتالوميلعتلانمًائيشدفتسيملهنكلو،مهمَّـلع
ًاسِّـندتملظلبةيطخلانمررحتيملو،هتمعنوبرلامالكب
دعتسمهنأنايبو،اذوهيلهيبنتانهحيسملالوقيفو.اهب
.هيلجرلسغكهبلقلسغل

لَسُمَفَرَعُهَّـنأل«١١
ِّـ

ْمُكُّلُكْمُتْسَل:َلاَقَكِلَذِل،ُهَم
.»َنيِرِهاَط
٦:٦٤انحوي

اذوهيهمالكبدصقحيسملانأهبنابأانحويريسفتاذه
)١٨:٢انحويو٢٦:٤٨ىّتمحرشرظنا(هملسم

،ًاضْيَأَأَكَّـتاَوُهَباَيِثَذَخَأَوْمُهَلُجْرَأَلَسَغْدَقَناَكاَّـمَلَف«١٢
َهلَلاَق

ُ
»؟ْمُكِبُتْعَنَصْدَقاَمَنوُمَهْفَتَأ:ْم

ملولسغلالمكأهنأرهاظلاَلَسَغْدَقَناَكاَّـمَلَف
.ةيناثدحأهضرتعي

اونوكيملمهنأىلعلدياذهو.ةدئاملاىلعًاضْيَأَأَكَّـتاَو
.اوشعتدق

.اومهفيملواوبجعواوتكسمهنأحجرألاخلاَنوُمَهْفَتَأ

لَعُميِنَنوُعْدَتْمُتْنَأ«١٣
ِّـ

ِّـينأل،َنوُلوُقَتًانَسَحَو،ًادِّـيَسَوًام

.»َكِلَذَكاَنَأ

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا

١٥٤
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١٢:٣و٨:٦سوثنروك١و٦:٤٦اقولو٢٣:٨،١٠ىّتم
٢:١١يبليفو

نأبجيف،مهبهتقالعهذهًادِّـيَسَوًامِّـلَعُميِنَنوُعْدَت
.هتيصواوعيطيوهلاثمىلعاوكلسي

ًانايبكلذحيسملاركذ.)٢٣:٨،١٠ىّتم(كِلَذَكاَنَأ
هتعيبطيفمهيلعهومسمهلجرأهلسغبسنيملهنأذيمالتلل
.كلذنعلختيملو،هتفيظوو

لَعُملاَوُدِّـيَّـسلااَنَأَوُتْنُكْنِإَف«١٤
ِّـ

،ْمُكَلُجْرَأُتلَسَغْدَقُم
.»ٍضْعَبَلُجْرَأْمُكُضْعَبَلِسْغَيْنَأْمُكْيَلَعُِبَجيْمُتْنَأَف
:٥سرطب١و٦:١،٢ةيطالغو١٢:١٠ةيمور٢٢:٢٧اقول
٥

ىلإدجملابرلزانتاذإهنأكلذبدارأاَنَأَوُتْنُكْنِإَف
اومدخينأسانلاىلعبجو،بولسألااذهبسانلاةمدخ
.مهتبحماورهظيلًاضعبمهضعب

راكنإوعضاوتلاراهظإبجيَلِسْغَيْنَأْمُكْيَلَعُبَِجي
اوبلطيواوربكتينأزوجيالف،ريغلاعفنليبسيفتاذلا
نيدعتسماونوكينأبجيلب،ةطلسلاوفرشلاوقبسلا
،ةماعنييحيسملاىلعبجياممكلذو.ًاضعبمهضعبةمدخل
عيمجلةودقمهنألرصعلكيفليجنإلامادخاميسالو
يفمئادضرفلجرألالسغنأمزلتسيالاذهو.سانلا
،هتسراممبرمأيملليجنإلانأل،ينابرلاءاشعلاكةسينكلا
ناكولو.هسرامتملىلوألاروصعلايفةسينكلانأامك
لجرألالسغنكلو.ةسينكلاهتلمهأامهبرمأدقحيسملا
اذهىلعركُذو،ةفايضلاتابجاونمدوهيلانيبًاعئاشناك
.٥:١٠سواثوميت١يفليبسلا

ْمُكِباَنَأُتْعَنَصاَمَكىَّـتَح،الاَثِمْمُكُتْيَطْعَأِّـينأل«١٥
.»ًاضْيَأْمُتْنَأَنوُعَنْصَت
٢:٦انحوي١و٢:٢١سرطب١و٢:٥يبليفو١١:٢٩ىّتم

عضاوتلابوجوهلعفامبمهملعيأالاَثِمْمُكُتْيَطْعَأ
ةلزنمذختاضرألاوتاوامسلابرنأكلذو،ةمدخلاو
ةسائرلايفنيبغارللخيبوتهاتأاميفو.مادخلامداخ
اننكميهنأل،ًايبلقعضاوتننأبجيف.اهيلعنيمصاختملاو
.ءايربكيفنحنوانريغلجرألسغننأ

،ضرألاىلعهتايحلكةياغسانللحيسملاةمدختناك
.ًاضيأانتايحلكةياغرشبلاانتوخإةمدخنوكتنأبجيف
كلذك،ًادجملبًاراعةمدخلاكلتبسحيملحيسملانأامكو
.نحناهبسحننأبجي

ْنِمَمَظْعَأٌدْبَعَسْيَلُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا«١٦
.»ِهِلِسْرُمْنِمَمَظْعَأٌلوُسَرالو،ِهِدِّـيَس
١٥:٢٠انحويو٦:٤٠اقولو١٠:٢٤ىّتم

نممظعأاوسيلمهف،مهيلعقدصيماعنوناقاذه
نأعقوتيالو،ملعملاهيضراممذيملتلافنأيالف.حيسملا
.هبهملعماولماعاممنسحأبسانلاهلماعي

.١٠:٢٤،٢٥ىّتمحرشرظناْمُكَلُلوُقَأَّـقَحلاَّـقَحلَا
نأحيسملاةفرعمىلعليلدو،هدعبمالكلاةيمهألنايباذه
هلاقكلذلو،ةيحورلاءايربكلايفعوقولارطخيفذيمالتلا
عوسينأذيمالتلافرعدقل.١٥:٢٠انحوييفهرركوانه
،هيفبصانملامظعأاوهتشاف،ًاتوكلمئشنينأكشوىلع
نملهتوكلميفةيقيقحلاةمظعلانأمهلجرأهلسغبمهملعف
.ًاعفنوًاعضاوترثكأوه

.»ُهوُمُتلِمَعْنِإْمُكاَبوُطَفاَذَهْمُتْمِلَعْنِإ«١٧
١:٢٥بوقعي

،هانفرعوًالبقاذهانعمس:مهسفنأيفاولاقذيمالتلالعل
نأبجيامنإ،يفكيالهدحوملعلانإهانعمامعوسيلاقف
.نادُيوئطخيلمعيالنمو،هفرعيامناسنإللسرامي
ىلعلدي»اذهمتملع«نإهلوقو.لمعيومّلعينملةطبغلاو
ملحيسملانأمزلتسيكلذو،ةبوعصلانمًائيشهكاردإيفنأ
.ًادجلهسهكاردإنأل،رهاظلالسغلادرجمهلعفامبدصقي
نمزاولغشنملىبوطف.عضاوتلابةمدخلاهبدصقهنأيقبف
لبمدخُيلسيلىتأيذلا«لامعأهبشتلامعأبمهتايح
.)٢٠:٢٨ىّتم(»مدخَيل

)٣٠-١٨ع(اذوهيةنايخبهؤابنإ

.ْمُُْهتَرتْخاَنيِذَّـلاُمَلْعَأاَنَأ.ْمُكِعيَِمجْنَعُلوُقَأُتْسَل«١٨
.»ُهَبِقَعَّـَيلَعَعَفَرَزُْبخلايِعَمُلُكْأَييِذَّـلَا:ُباَتِكلاَّـمِتَيِلْنِكَل
٢٦:٢٣،٣١ىّتمو٤١:٩رومزم

نيلوسغممكلكمتسليأْمُكِعيَِمجْنَعُلوُقَأُتْسَل
.نيبّوطموًابلق

ةثرووبلقلاءايقنأاونوكيليلذيمالتْمُُهتَْرتْخاَنيِذَّـلا
)اذوهيوه(مهنمًادحاونأكلذىلعبترتيو.ةيدبألاةايحلا

هلوقضقانيالاذهو.نيقابلارشعدحألانعفلتخي
نأل)٦:٧٠انحوي(»؟ََرشَعْيَنْثالا،ْمُكُْتَرتْخااَنَأِّـينَأَسْيَلَأ«
ةفيظوللكانهو،ةيدبألاةيقيقحلاةذملتللانهرايتخالا
.ةيتقولاةيلوسرلا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا

١٥٥
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ملو.٤١:٩رومزميفةوبنلايأُباَتِكلاَّـمِتَيِلْنِكَل
هتنايخةلعو.هتنايخلب،ةوبنلاهذهاذوهيكالهةلعنكت
.ةوبنلاكلتقفوىلعةنايخلاتناكو.لاملاهبح

اذهليقُهَبِقَعَّـَيلَعَعَفَرَزْبُخلايِعَمُلُكْأَييِذَّـلَا
:١٦و١٥:٣١ليئومص٢(دوادللفوتيخأةلماعمىلعًالوأ

وهنمللفوتيخأنمرشأوهنمةلماعمىلعَّـحصو.)٢٣
ةنايخلًازمرلفوتيخأةنايختناكف.دوادنمسدقأومظعأ
دهعوةقادصةمالعًاعمزبخلاسانلالكأبسُحيو.اذوهي
عفرو.)٩:١١ىّتمو٩:١١ليئومص٢و٤٣:٣٢نيوكت(
هنمرظتنُينممتغابملارارضإلايفعورشللةراعتسابقعلا
وهوهبحاصلسرفلاوألغبلاسفربهلًاهيبشت،عفنلا
.همعطي

َناَكىَتَمىَّـتَح،َنوُكَيْنَأَلْبَقَنآلاُمُكَلُلوُقَأ«١٩
.»َوُهاَنَأِّـينَأَنوُنِمْؤُت
١٦:٤و١٤:٢٩انحوي

.اذوهيةنايخنمهبتأبنأامَنوُكَيْنَأَلْبَق
.ياّيإهميلستَناَكىَتَمىَّـتَح
كشلاعفدللب،هباونمؤيملمهنأينعيالاذهَنوُنِمْؤُت

ناسنإدرجمهنأكهاّيإاذوهيميلستنممهبولقىلعأرطييذلا
.عدُخينأنكميفيعض

فرعأيبنانأف،مكلتنلعأامكحيسملاينأَوُهاَنَأِّـينَأ
مدعلعقيملياّيإاذوهيميلستنأو،لبقتسملايفنوكيام
دحألالسرلاعجشيوهف.هعنمنعيزجعلوأ،هبيتفرعم
ًاضيأهتياغنوكتنأنمعنميالاذهو،مهناميإيوقيورشع
رمدقو.رشلانمهدصقامعلدعيلاذوهيريمضهيبنت
.٨:٥٨انحويحرشيف»وهانأ«هلوقىلعمالكلا

،يِنُلَبْقَيُهُلِسْرُأْنَمُلَبْقَييِذَّـلا:ُمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا«٢٠
.»يِنَلَسْرَأيِذَّـلاُلَبْقَييِنُلَبْقَييِذَّـلاَو
١٠:١٦اقولو٢٥:٤٠و١٠:٤٠ىّتم

ىّتمحرشرظنا(ًالسرمهنيعنيحذيمالتللهلوقكاذه
بآلانيبداحتالاةدشلًانايبنآلاهرركهلعلو.)١٠:٢٠
نعباونكلسرلانأو.هولبقنيذلالكولسرلاوحيسملاو
كلذيفو.هيلعًايدعتمهيلعدعتلكبسحيهللانأو،هللا
اَّـمَأَو«ليقذإدعبهوبسحكلذكو.داهطضالانمزمهلءازع
َنيِلِهْأَتْسُماوُبِسُحْمَُّـهنأل،ِعَمْجَملاِماَمَأْنِمَنيِحِرَفاوُبَهَذَفْمُه
نايبًاضيأهيفو)٥:٤١لامعأ(»ِهِمْساِلْجَأْنِماوُناَُهيْنَأ
كلذبىدعتهنإف،عوسيهميلستباذوهيهبكتراامةعاظف
.نينمؤملاةعامجلكىلعوهسفنهللاىلع

:َلاَقَوَدِهَشَو،ِحوُّرلاِبَبَرَطْضااَذَهُعوُسَيَلاَقاَّـَمل«٢١
لَسُيَسْمُكْنِمًادِحاَوَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلا

ِّـ
.»يِنُم

١٢:٢٧انحويو٢٢:٢١اقولو١٤:١٨سقرمو٢٦:٢١ىّتم
٢:١٩انحوي١و١:١٧لامعأو

.هاّيإذيمالتلادحأميلستبهئابنإنمقبساميأاَذَه
-٢٦:٢١ىّتم(رئاشبلالكيفاذوهيةنايخبةوبنلاركذدروو
حرشعجار.)٢٣-٢٢:٢١اقولو٢١-١٤:١٨سقرمو٢٥
لأساذوهينأنمىّتمهركذامانحويركذيملو.ىّتمةراشب
ركذو.»تلقتنأ«هباجأحيسملانأو»؟وهانأله«حيسملا
نمجرخاذوهينأوهو،نييليجنإلانمهريغهركذيملام
.كلذمهنمدحأملعيملوةمقللاذخأامدعبمهنيب

اذهةلع.)٢:٢٧و١١:٣٣انحوي(ِحوُّرلاِبَبَرَطْضا
اهيلعمالكلايفعرشيتلااذوهيةنايخيفهلمأتبارطضالا
رارضإو،ًالطابميلعتلاعامسوةمعنلابرفكلانماهيفامو
حيسملاةعيبطتلعجيتلاهتيطخةعاظفو،هسفننئاخلل
.هنمنئاخلابرقواهيفلمأتلانمرعشقتةسدقملا

ةليللاكلتيفهنوكرتيسذيمالتلالكنأحيسملاملع
ملهنكل.ماسقأوفلحبهركنيمهدحأنأو،نوبرهيو
يفلمأتلانمبرطضاامككلذيفلمأتلانمبرطضي
يذلاهذيمالتنيبديحولاوهو،مظعأهمثإنأل،اذوهيةنايخ
.هتيطخيفكلهفةرفغملالأسيمل

عممالكلاقدصلنايباذهْمُكَلُلوُقَأَّـقَحلاَّـقَحلا
.لامتحالانعًاديعبذيمالتللهروهظ

مَّـلسُيهنأًالبقركذيِنُمِّـلَسُيَسْمُكْنِمًادِحاَوَّـنِإ
نأبةرملوأانهمهربخأو.)٢٦:٢و٢٠:١٨و١٧:٢٢ىّتم(
لسملا

ِّـ
.مهنمدحاوم

ْمُهَوٍضْعَبَىلِإْمُهُضْعَبَنوُرُظْنَيُذيِمالّتلاَناَكَف«٢٢
يفَنوُراَتُْحم .»ُهْنَعَلاَقْنَمِ

مالكلريثأتلوأناكٍضْعَبَىلِإْمُهُضْعَبَنوُرُظْنَي
ىلإمهضعبرظنو،ةشهدلانمذيمالتلاتوكسحيسملا
ىلعرهظتنأدباليناجلانأمهعقوتو،ةريحلاةمالعضعب
.هرشروهظللجخلاويزخلاتارامإههجو

مهنمًادحاونأيفاوكشيملخلاَنوُراَتُْحمْمُهَو
ةيانجلاهذهىلعمدقيمهنميأيفاوراتحاامنإ،هملسيس
اوُأَدَتْبا«هريغىلإلكرظنوًاتقواوتكسنأدعبو.ةعيظفلا
َلَعْفَيْنَأُعِمْزُملاَوُهْمُهْنِمىَرَتْنَم:ْمُهَنْيَباَميِفَنوُلَءاَسَتَي
مهنمدحاولكلأساذهدعبو.)٢٢:٢٣اقول(»؟اَذَه
:١٤سقرمو٢٦:٢٢ىّتم(»؟برايوهانأله«عوسي

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا

١٥٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



اذوهيو.لاحلايفهسفنامنإهريغمهنمدحأمهتيملو.)19
حيسملانمباوجلاعمسو،هيفنظللًاعفدكلذلعفهسفن

رئاسنعهرشمتكينأعاطتسااذوهينأبجعلانمو.ًارس
.ٍءارمهنأمهنمدحأنظيملىتحةدملاكلتلكيفذيمالتلا

يفًائِكَّـتُمَناَكَو«٢٣ ،ِهِذيِمالتْنِمٌدِحاَوَعوُسَيِنْضِحِ
.»ُهُِّبُحيُعوُسَيَناَك
٢١:٧،٢٠،٢٤و٢٠:٢و١٩:٢٦انحوي

ةلجعبحصفلااولكأينأليئارسإينبىسومرمأ
يفمهيصعومهلجرأيفمهتيذحأوةدودشممهؤاقحأو
كلذنعدوهيلاءاسؤرلدعو.)١٢:١١جورخ(مهيديأ
نولحريمهوليئارسإينبلاحلًاقفاومناككلذنأمهيأرل
َقبتملداعيملاضرأيفاوحارتساامدعبمهنأو،ةيربلايف
نييلبابلانعلكألادنعءاكتالااوذخأدقو.اذهلةجاح
تاداعنمكلذناكو،لبابيفنييبسماوناكتقو
ءاكتالاكلذةيفيكىلعمالكلاقبسو.نامورلاونيينانويلا
ًائكتمدحاولانوكيهيفو.٢٦:٢٠و٢٣:٦ىّتمحرشيف
،ىنميلابلكأيوهو،ىرسيلاهديىلعًادنتسمرخآلامامأ
انحوينأةنيرقلانملدتسُيو.ءارولاىلإناتدودممهالجرو
اذوهيلعلو.هنضحهاجتيأ،همامأعوسينيميىلعناك
هنأو،ةدئاملاىلعوهوًارسهملكهنأليلدب،هراسيىلعناك
.اهلوانتفةمقللاهلوان

انحويوهبوبحملااذهنأبيرالُهُّبُِحيُعوُسَيَناَك
هذهبهسفنىلإراشأهنكلو،ًاعضاوتهمساركذيملويليجنإلا
١٩:٢٦و١٣:٢٣انحوي(هتراشبيفتارمسمخةرابعلا
ىلعلضفلاكلذبعّديملو.)٢٣-٢١:٧،٢٠و٢٠:٢و
رعشيوهوهتبحمىلإعوسيلزانتىلإراشألبذيمالتلارئاس
ةصاخلاحيسملاةبحمتبثياممو.ةبحملاكلتلهقاقحتسامدعب
ىلإهعممهلخدأنيذلاةثالثلادحأناكهنأذيملتلااذهل
اودهاشنيذلاو،توملانماهتماقإمويسريايةنباعدخم
،يناميسثجناتسبيفمهبدرفنانيذلاو،لبجلاىلعهيلجت
حيسملانأو،ريخألاءاشعلايفحيسملانضحىلعأكتاهنأو
٢٦:٣٧و١٧:١ىّتم(بيلصلاىلعوهوهّمأهيلإلكو
ناكهنأكلذببسلعلو.)١٩:٢٦،٢٧و١٣:٢٣انحويو
.ذيمالتلانمهاوسنمرثكأتافصلايفحيسملاهبشي
رهتشاو.حيسملاهبحينأهلاونناسنإلانكميماركإمظعأو
٢٠:٨مايأ٢(»هللاليلخ«يمُسنأبكلذلثمبميهاربإ
.)٤١:٨ءايعشإو

طُبُناَعْمِسِهْيَلِإَأَمْوَأَف«٢٤
ْ

ْنَأىَسَعْنَمَلَأْسَيْنَأُسُر
.»ُهْنَعَلاَقيِذَّـلاَنوُكَي

ىتححيسملانعًاديعبناكسرطبنأكلذنمجتنتسن
هديبوأههجوبانحويىلإراشأف،ًارسهلأسينأعطتسيمل
نوكينَّـمعحيسملالأسينأىلإهريغدحأهارينأنود
.نئاخلا

ْنَم،ُدِّـيَساَي:ُهَلَلاَقَوَعوُسَيِرْدَصَىلَعَكاَذَأَكَّـتاَف«٢٥
»؟َوُه

٢٣عيفركُذيذلاءاكتالاريغلصألايفانهءاكتالا
وهو،يتقوصاخاذهو،ءاشعلاةدملغشيماعكلذنإف
نأعيطتسيلعوسيسأرنمبرقينأىلإانحويسأرليم
.ًارسهثداحي

َةَمْقُّللااَنَأُسِمْغَأيِذَّـلاَكاَذَوُه:ُعوُسَيَباَجَأ«٢٦
َنـاـَعــْمــِساَذـوـُهـَيـِلـاـَهـاـَطــْعَأَوَةــَمــْقُّللاَســَمــَغــَف.ـِهــيـِطــْعُأَو
.»ِّـيِطوُيْرَخْسِإلا

نمًالدبةمالعبهنعلوؤسملاانحويلحيسملانابأ
ذئنيحةمالعلاكلتنمدوصقملامهفيملو،همسابحيرصتلا
.انحويىوس

لهأةداعنمِهيِطْعُأَوَةَمْقُّللااَنَأُسِمْغَأيِذَّـلا
ىلعوهوفيضلامركيتيبلابرنأًاثيدحوًاميدققرشلا
ديعيفكلذبلغيو.مقللاضعبهديبهلوانينأبةدئاملا
اهسمغيومحلوأٍزبخةمقلذخأيإكتملاسيئرنإف،حصفلا
دحألاهيطعيورمخوألخيفزولوبيبزورمتنمطيلخب
:٢٦ىّتمحرشيفحصفلاىلعمالكلارظنا(هعمنيئكتملا
،ًالبقاذوهيريغلكلذلثمىطعأحيسملانأحجرألاو.)٢
هلعجفانحويهلأسامدنعاذوهييطعينأكشوىلعناكو
.هنعلوؤسمللةنيعمةمالعهل

ءاطعإ.٦:٧١انحويحرشرظناخلاَناَعْمِساَذوُهَيِل
هتقادصوحيسملاةبحمتامالعرخآناكاذوهيلةمقللاعوسي
نودبةمقللاذخأف،ةبوتللهلةوعدكيهو،هلهتمحرو
،دبألاىلإءاجرلابابهنودقلغأف،رييغتالوبلققاحسنا
.ةياهنلاىلإهيفثكميلناطيشللهبلقحتفو
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اَم:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف.ُناَطْيَّـشلاُهَلَخَدِةَمْقُّللاَدْعَبَف«٢٧
.»ٍةَعُْرسِرَثْكَأِبُهلَمْعاَفُهُلَمْعَتَتْنَأ
٦:٧٠انحويو٢٢:٣اقول

نم٢عيفليقامىلعةوالعاذهُناَطْيَّـشلاُهَلَخَد
ملسهنأىنعملاو.»اذوهيبلقيفناطيشلاىقلأدق«هنأ
ركذو.ءاشامكاهمدختسيلًارايتخاوًاعوطناطيشللهسفن
انلو.)٢٢:٣اقول(كلذلبقاذوهيلخدناطيشلانأاقول
ناسنإلاسفنىلعهطلستوناطيشلالوخدلنأاذهنم
.ةعونتمتاجرد

ملسأهنأاذوهيدصقعوسيملعٍةَعُْرسِرَثْكَأِبُهلَمْعاَف
حيسملاو.ةجحلقألباهذلايفبغرو،رشلاىلإهسفن
أشيملو،نيصلخملاهئاقدصأعمحوضولكبملكتينأبحأ
:لاقهنأكف.باهذلايفهلنذأفنئاخلامامأكلذلعفينأ
ينإفتئشىتميميلستبكدصقذِّـفن.دعبًايئارمنكتال
عمباهذلايفماعلبلهللانذإهبشينذإلااذهف.دعتسم
نييسيرفللحيسملالوقهبشيو)٢٢:٢٠ددع(قالابلسر
.)٢٣:٣٢ىّتم(

ِملَنيِئِكَّـتُملاَنِمٌدَحَأْمَهْفَيْمَلَفاَذَهاَّـمَأَو«٢٨
َ
ُهَمَّـلَكاَذا

.»ِهِب

اذهبعوسيدصقامذئمويذيمالتلانمدحأملعيمل
ملهنكل،اذوهيوهنئاخلانأملعانحوينإمعن.مالكلا
.ةنايخلابقلعتمعوسيهلاقامنأفرعي

َّـنَأاوُّنَظ،اَذوَُهيَعَمُقوُدْنُّصلاَناَكْذِإ،ًامْوَقَّـنأل«٢٩
ًائْيَشَيِطْعُيْنَأْوَأ،ِديِعلِلِهْيَلِإُجاَتْحَناَمَِرتْشا:ُهَلَلاَقَعوُسَي
.»ِءاَرَقُفلِل
١٢:٦انحوي

ةنجليفقودنصلانيمأاذوهيناكاَذوَُهيَعَمُقوُدْنُّصلا
.)١٢:٦انحويحرشرظنا(لسرلا

ديعلاةدمتناكِديِعلِلِهْيَلِإُجاَتْحَناَمَِرتْشا
هلعلو.تاجاحعوبسألاكلذنممويلكلناكو،ًاعوبسأ
سانلاماحدزالمايألاكلتيفتاجاحلاءاضقبعصيناك
سماخلارضحدقنكيملهنأاذهمزلتسيالو.ميلشروأيف
يوقييذلاو.حصفلافورخلكأمويالو،نايسننمرشع
،حيسملامالكللسرلاريسفتةعمجلاةليلناككلذنأنظلا
يرتشينأدارأهنأحيسملالوقنماومهفمهنأىلعلديهنإف

نألبقةعرسبةعمجلاموييفديعللهيلإنوجاتحياماذوهي
.ءارشلاهيفزوجياليذلاتبسلارضحي

حيسملانأكلذنمحضتيِءاَرَقُفلِلًائْيَشَيِطْعُيْنَأ
نمناكو.مهرقفعم،ءارقفلاىلععيزوتلااوداتعاهذيمالتو
ىلعتاقدصلااورثكينأدايعألايفدوهيلاتاداع
.نيكاسملا

.»ًالْيَلَناَكَو.ِتْقَولِلَجَرَخَةَمْقُّللاَذَخَأاَّـَملَكاَذَف«٣٠

نأكلذنمجتنتسنِتْقَولِلَجَرَخَةَمْقُّللاَذَخَأاَّـَمل
نمتناكةمقللاكلتنأل،ينابرلاءاشعلارضحيملاذوهي
:١١سوثنروك١(هدعبينابرلاءاشعلامسُرو،حصفلاءاشع
يذلاحيسملاةدهاشمنمصلختيلًاروفاذوهيجرخو.)٢٥
.هترجأذخأيوءاسؤرلاربخينأيفو،ريرشلاهدصقفشك

كلذانحويركذ.ليللايفهجورخناكيأًالْيَلَناَكَو
ىلععطاقليلدةنسنيسمخوحنهيلعّرمدقناكامدعب
ىلعرطخكلذبتكامدنعهلعلو.نايعدهاشناكهنأ
.ةملظلالامعأنماهنألةنايخللبسانمليللانأهلاب
نمهتنايختناكو،نئاخلابلقيفةملظلاتناكو
.ليللاةملظيفكلذلعفينأقالف،ةملظلاتاراصتنا
ْمُكُتَعاَسِهِذَه«هيلعاوضبقنيذللعوسيلوققفواذهو
.)٢٢:٥٣اقول(»ِةَملُّظلاُناَطلُسَو

هؤابنإواذوهيجورخدعبذيمالتللعوسيباطخ
)٣٨–٣١ع(سرطبراكنإب

ِناَسْنِإلاُنْباَدَّـجَمَتَنآلا:ُعوُسَيَلاَقَجَرَخاَّـمَلَف«٣١
.»ِهيِفُهللاَدَّـجَمَتَو
٤:١١سرطب١و١٤:١٣و١٢:٢٣انحوي

ىلعينابرلاءاشعلامسرحيسملاّنأحجرألاَجَرَخاَّـمَلَف
»حورلاببرطضا«حيسملانإ٢١عيفليق.جورخلااذهرثأ
تاملكنكلو.همامأنئاخلاواذوهيةنايخيفلمأتامدنع
كلذنمهصلختىلعتّلديئارملانئاخلاجورخدعبحيسملا
نلعُينأعاطتساهنأبو،هردصحارشناىلعو،بارطضالا
.هبلقيفاملكنيصلخملاهئاقدصأل

ةوبننمذوخأمبقللااذهِناَسْنِإلاُنْباَدَّـجَمَتَنآلا
دوهيلاداتعاوحيسملاىلعلومحماهيفوهو،٧:١٣لايناد
حيسملانسحتساو.)١٠:٢٣ىّتمحرشرظنا(كلذبهبيقلت
الإانهدوصقملاديجمتلادجمتيملهنأًانايبانههداريإ
نأ»نآلا«هلوقبدارأو.رشبللًامداخًاناسنإهرابتعابهعضاوتب
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نأل،هتومبءاهتنالاكشوىلعضرألاىلعهتمدختقو
ىلإهوملسيوهيلعاوضبقيلركسعلابيتأيلبهذدقاذوهي
هميلستيه،ةريثكرومأةمدقماذوهيجورخناكو.هيلتاق
هبكسوهللانيميىلعهسولجوهدوعصوهتمايقوهتومو
اهنأكةطبارتملاثداوحلاكلتىلإحيسملارظنو.سدقلاحورلا
الدّجمتيأدتبا»دّجمت«هلوقبدصقو.اهبوهدّجمتةدحاو
لب،دوهيلاةمأىلعًاينمزًاكلمهجيوتتبذيمالتلانظامك
ًاليلكإهسبلبو،مظعألاهعافترالًادادعتساةياغلاىلإهعضاوتب
نوكيلةمظعلاودجملاليلكإسبللًادادعتساكوشلانم
ًادادعتسابيلصلاىلعهقيلعتبو،بابرألابروكولملاكلم
:١٢انحويحرشرظنا(يوامسلاةطلسلاشرعىلعهسولجل
يذلاسأيلامهنععفديلهذيمالتلكلذلاقو.)٢٨،٣٢
ًافوسككلذنوبسحيف،هتومنموهلاذوهيةنايخنمأشنيس
.ًامئادلماكلاهناعمللًادادعتساو،ربلاسمشدجملًايتقو

نبالادّجمتاملكهنأىلعلدياذهِهيِفُهللاَدَّـجَمَتَو
دحاوبآلاوهنأماودلاىلعهميلعتقفووهو،بآلادّجمت
نأل،نبالاتومببآلادّجمتدقو.لمعلاودصقلايف
ةسادقهبنلعأو،عوضخلالكبآلاةدارإلهبعضخنبالا
دّجمتو.ئطاخللهتمحروةيطخللهضغبوهقدصوهلدعوهللا
نمكلذنمضتياملرشبلاصالخلتوملااذهجئاتنبًاضيأ
ضرألايفهاّيإمهحيبستومهماركإوهلنيصّلخملاةعاط
.ءامسلاو

لاقاملكنمىمظعلاحيسملاةياغهللاديجمتناك
ىمظعلاانتياغكلذنوكينأبجيف،لمتحاولمعو
.ىمظعلاةداعسلاانيطعيف

يفُهُدِّـجَمُيَسَهللاَّـنِإَف،ِهيِفَدَّـجَمَتْدَقُهللاَناَكْنِإ«٣٢ ِ
.»ًاعِيَرسُهُدِّـجَمُيَو،ِهِتاَذ
١٢:٢٣انحويو٦-١٧:١انحوي

،ديكأتلاوعطقلللبكشللانه»نإ«تسيلَناَكْنِإ
عوسينأنمدبالو.كلذكباوجلاودكؤمطرشلاف
هدّجميهللاّنأكشالو.هللاديجمتىلإةليسوهعضاوتب
صالخلاهئارشوعضاوتلاكلذةياهنيفهاّيإهعفربًاضيأ
.رشبلل

َةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأ«هّنألِهيِفَدَّـجَمَتْدَقُهللا
يفًارِئاَص،ٍدْبَع يفَدِجُوْذِإَو.ِساَّـنلاِهْبِشِ ،ٍناَسْنِإَكِةَئْيَهلاِ
:٢يبليف(»ِبيِلَّـصلاَتْوَمَتْوَملاىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو
٧،٨(.

يفُهُدِّـجَمُيَسَهللا بآللنبالاديجمتنيبدحلاِهِتاَذِ
.نبالاتوموههاّيإهعفربنباللبآلاديجمتوهعضاوتب
هديجمتمظعمو.هديجمتءدبنبالاعاضتاةياهنتناكف

انههلوقنمضتيهنكل.ءامسلايفهيبأشرعمامأنوكي
دنعاهرهظيةميظعتايآبهمركيهللانأ»هدجميسهللا«
يفهتعافشهلوبقبو،ءامسلاىلإهاّيإهداعصإبوهتماقإبهتوم
هحنمبوهلسرلةوقلاهبهيوسدقلاحورلاهبكسبو،هبعش
.هليجنإلحاجنلا

تناكديجمتلالئاسولكنألًاعِيَرسُهُدِّـجَمُيَو
.ثودحلاكشوىلعكلذناكوهتومبةقلعتم

طَتَس.ُدْعَبًاليِلَقًاناَمَزْمُكَعَماَنَأ،يِدالْوَأاَي«٣٣
ْ

،يِنَنوُبُل
،اوُتْأَتْنَأْمُتْنَأَنوُرِدْقَتالاَنَأُبَهْذَأُثْيَح:ِدوُهَيلِلُتلُقاَمَكَو
.»َنآلاُمُتْنَأْمُكَلُلوُقَأ
٨:٢١و٧:٣٤انحويو٤:١٩ةيطالغ

ذيمالتللحيسملاةبحمىلعلديبقلاذهيِدالْوَأاَي
ىلإةراشإكلذيفو.هدلوبدلاولاكمهبهتيانعومهيلعهونحو
مهتيزعتلهبمهادانو.همامتهاوهداشرإىلإمهراقتفاومهفعض
مهاّيإهكرتمزلتسيهدجمىلإهعوجرنأل،مهاّيإهتقرافمىلع
.ىماتيلاك

مهاّيإهتقرافمبرقمهنعِفُخيملُدْعَبًاليِلَقًاناَمَز
ةيزعتلامالكنم١٦-١٣تاحاحصأاذهيفامبمهعدوف
.داشرإلاوحصنلاو

.)٨:١٢و٧:٣٣،٣٤انحوي(ِدوُهَيلِلُتلُقاَمَك
ىلإنايتإلانمدوهيللعنماوُتْأَتْنَأْمُتْنَأَنوُرِدْقَتال
ناسنإلكعنمياذهو،هبمهناميإمدعحيسملابهذثيح
مهيلعناكهنأهنمذيمالتللعناملاو.حيسملاعمنوكينأنم
ىضقناىتمّيتقوعناموهوضرألاىلعحيسملااومدخينأ
.)١٤:٣انحويو٣٦ع(حيسملااوعبتهتقو

.ًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّبُِحتْنَأ:ْمُكيِطْعُأاَنَأًةَديِدَجًةَّـيِصَو«٣٤
.»ًاضْعَبْمُكُضْعَبًاضْيَأْمُتْنَأَنوُّبُِحتاَنَأْمُكُتْبَبْحَأاَمَك
٥:٢سسفأو١٥:١٢،١٧انحويو١٩:١٨نييوال
انحوي١و١:٢٢سرطب١و٢:٨بوقعيو٤:٩يكينولاستو
٤:٢١و٣:١١،٢٣و٢:٧،٨

ةمالعضعبلمهضعبذيمالتلابححيسملالعج
.مهريغنعاهبنوزيمتي

ِصويملهللانأةديدجاهنوكبدصقيملًةَديِدَجًةَّـيِصَو
اهبسحلب١٩:١٨نييواللارفسيفاهنألًالبقهبعشاهب
ةمالعذئنيحاهلعجحيسملانأ)١(:بابسأةعبرألةديدج
رظنلابةيقيقحلامهتذملتةمالعواهبسانلامهفرعيهذيمالتل
زييمتوناتخلاموسربميدقلاهللابعشدوهيلازاتما.هللاىلإ
،ةبحملابهذيمالتزاتمينأعوسيدارأف،تاسوبلملاوةمعطألا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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َعوُسَيِهِنْباِمْساِبَنِمْؤُنْنَأ:ُهُتَّـيِصَوَيِهِهِذَهَو«لوسرلالوقك
:٣انحوي١(»ًةَّـيِصَواَناَطْعَأاَمَكًاضْعَباَنُضْعَبَّـبِحُنَوِ،حيِسَملا

٤:٩يكينولاست١و٦:٢ةيطالغًاضيأرظنا٢٣
.)١:٧سرطب٣و١:٢٢سرطب١و١:٣يكينولاست٢و
نمًاناجمنويدفممهنألةيصولاهذهبنييحيسملالكفَّـلكتيو
مديهوةدحاوةطساوب،ةيطخلاوناطيشللةدحاوةيدوبع
ٍخأةوخإويوامسدحاوبأدالوأمهلكو،ميركلاعوسي
ةيدومعمودحاوناميإلهأو،ربكألاخألاعوسيوهدحاو
ىلإيعاودلانإ)٢(.ةدحاوءامسىلإنورفاسمو،ةدحاو
مهنأضعبلمهضعبسانلاةبحمىلإيعادلاف.ةديدجاهتعاط
ةبحمىلإيعادلاناك.مدآوهدحاوٍبأدالوأوهللاقلخ
وهدحاوبأنمةدحاوةمأمهنأضعبلمهضعبدوهيلا
ضعبلمهضعبنييحيسملاةبحمىلإيعاودلاامأو.ميهاربإ
ةدحاوةريشعمهو.حيسملاوهدحاوٍدافبمهتقالعاهنمف
تناكوهتوملبقاهبمهفلكحيسملانأاهنمو.هبناميإلاب
نأ)٣(.هلًاركشوًابحاهباومزتلافمهلهاياصورخآ
عسوحيسملانأ)٤(.انلحيسملاةبحموهوديدجاهجذومن
بحبةديقمدوهيلادنعتناكةبحملانإف.ةبحملاقاطن
لكلنمؤملاىلعاهبجوأفحيسملاامأ.يدوهيلليدوهيلا
.ناكمورصعلكيفةمألكنمنمؤم

مكضعبمكتبحمنوكتنأبجييأْمُكُتْبَبْحَأاَمَك
ىلإدوقت،ةيناجمةديدشةصوصخم،مكليتبحملثمضعبل
كلتةلثمأنمو.يتبحمنعةجتانلايلامعألثملامعأ
.مهلجرأهلسغوهوباطخلااذههيلعينُباملامعألا
دقفةبحملاكلتمهلسيلنأاورهظأدقكلذلبقاوناكو
ماقملامهضعببلطو،مهنممظعألاوهنميفاومصاخت
.هتوكلميفىمسألا

هب«٣٥ نَأُعيَِمجلاُفِرْعَياَذَِ
ْمُكَلَناَكْنِإ:يِذيِمالتْمُكَّـ

.»ٍضْعَبِلًاضْعَبٌّبُح
٤:٢٠و٢:٥انحوي١

.ءادعأوباحصأنمسانلالكيأُعيِمَجلا
نأدارأفبيجعلاهبحبحيسملادرفتيِذيِمالتْمُكَّـنَأ
مهريغنعسانلامهزيميلهبحلثمبهذيمالتفصتي
هنأو،هذيمالتمهنأباومكحيف،عوسيلنوهباشممهنأاوفرعيو
هولبقيومهلًاملعمهذاختاىلإاوليميو،بحلاكلذردصموه
ركُذاممحضتيامكنولوألانويحيسملاهلعفاماذهو.ًاصّلخم
دحألاق.ةفصلاهذهبسانلامهزيمولسرلالامعأرفسيف
مهضعبنويحيسملابحيفيكرظنا«:نيينثولانامورلا
.»رخآلالجألهتايحلذبينأدعتسممهنمًالكنإف،ًاضعب
فرعتينألبقرخآلامهدحأبحيمهنإ«:رخآينثولاقو

مهلعجنييحيسملاملعمنأبنيينثولانمامهريغدهشو.»هب
ةحضاوةمالعةبحملاكلتًاذإف.ةوخإمهلكمهنأنودقتعي
:٣انحوي١(هسفناهبفرعيبحمللةمالعيهف،هللادالوأل
)٤:٧و٢:١٠انحوي١(اهبهنوفرعيسانللةمالعو.)١٤
.)٤:٢٠انحوي١(هدالوأهللااهبزيمييتلاةمالعلايهو

طُبُناَعْمِسُهَلَلاَق«٣٦
ْ

؟ُبَهْذَتَنْيَأَىلِإ،ُدِّـيَساَي:ُسُر
َكَّـنِكَلَو،يِنَعَبْتَتْنَأَنآلاُرِدْقَتالُبَهْذَأُثْيَح:ُعوُسَيُهَباَجَأ
.»ًاريِخَأيِنُعَبْتَتَس
١:١٤سرطب٢و٣١:١٨انحوي

انأ«حيسملالوقىلعينبملاؤسلااذهُبَهْذَتَنْيَأَىلِإ
ةقرافمعنمهنمدوصقملاو)٣٣ع(»دعبًاليلقًانامزمكعم
كلذلاقسرطبنأنمدبالو.نكمأنإذيمالتللعوسي
يفمهقبسو،لسرلارئاسنعةباينلاوهسفننعةلاصألاب
نأىلعلديلاؤسلااذهو.ةراسجمهرثكأهنألكلذ
هبلصىلإمهنعهباهذبراشأعوسينأاومهفيملذيمالتلا
نمامعضومىلإباهذلاىلعمزعهنأاومهفمهنكل،هتومو
.ضرألا

هانعمضعبعوسينابأيِنَعَبْتَتْنَأَنآلاُرِدْقَتال
هنكل،لاحلايفةقيقحهعبتينأردقيالسرطبنإهلوقب
ًاعابّتاحيسملاسرطبعبتدقو.لبقتسملايفاذهلعفيس
تاذــلارـاـكــنإوةرـاـشـــبـلالـــيــبـسيفدــهـاـجو،ـًاــيـحور
بلُصامكبلُصنأبحيسملاعبتامك.داهشتسالابو
ربقلاىلإهعبتو.)٢١:١٨،١٩انحوي(يفكلذىلإراشأو،وه
عبتينأسرطبعطتسيملامنإو.ءامسلاىلإعافترالامث
تومينأهللاأشيمل)١(:بابسأةعبرأللاحلايفحيسملا
ًادعتسمسرطبنكيمل)٢(.هديسعملسرلانمدحأ
)٣(.)٢٢:٣٢اقول(دادعتسالامامتءامسلاىلإباهذلل
سيسأتبضرألاىلعحيسملامدخينأسرطبىلعناك
:١٤انحوي(ًاناكمهلّدعأدقحيسملانكيمل)٤(.ةسينكلا
٢(.

.دجملاوءامسلاىلإًاريِخَأيِنُعَبْتَتَس

طُبُهَلَلاَق«٣٧
ْ

ِمل،ُدِّـيَساَي:ُسُر
َ
َكَعَبْتَأْنَأُرِدْقَأالاَذا

.»َكْنَعِيسْفَنُعَضَأِّـينِإ؟َنآلا
٢٢:١٣،١٤اقولوخلا١٤:٢٩سقرموخلا٢٦:٣٣ىّتم

ىلإقبسامبراشأحيسملانأمهافريغسرطبلزيمل
دئادشلاقيرطيفهريسىلإراشأهنأنظامنإ،هتومبرق
سيلنأنظحيسملانأبسحو،توملاىلإةيدؤملاراطخألاو
هنأهلحّرصف،قيرطلاكلتيفهعبتيلةيفاكةعاجشوههل

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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ْنَأٌّدِعَتْسُمِّـينِإ«هلوقليلدبهلجأنمتوملاباهيالعاجش
.)٢٢:٣٣اقول(»ِتْوَملاَىلِإَوِنْجِّـسلاَىلِإىَّـتَحَكَعَمَِيضْمَأ
ملهنكل،هنادجويفاملهتقباطملكلذبقدصهنأكشالو
.ةبرجتلاةوقالوهبلقفعضفرعي

ُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا؟يِّـنَعَكَسْفَنُعَضَتَأ:ُعوُسَيُهَباَجَأ«٣٨
.»ٍتاَّـرَمَثالثِينَرِكْنُتىَّـتَحُكيِّـدلاُحيِصَيال:َكَل

ىلععوسياهلاق،٢٢:٣٣اقوليفةوبنلاهذهتركُذ
ناتسبىلإنورئاسمهوةيناثاهلاقو،ذيمالتلاعمءاشعلا
ريسفتقبسو)١٤:٢٩سقرمو٢٦:٣٤ىّتم(يناميسثج
.ىّتمةراشبحرشيفكلذ

قيرطبهسفنبسرطبمالكركذ؟يِّـنَعَكَسْفَنُعَضَتَأ
نألدبف،هنمعقيساموهدعونيبقرفلاّنيبيلماهفتسالا
ملو،هبهتفرعمركنألب،هبفرتعيملحيسملانعهسفنعضي
ملاذهو،تارمثالثلبطقفنيترموأةرمكلذلعفي
سمشعولطلبقلبهدعونمليوطنمزدعبنكي
ىتحسرطبيفترثأةوبنلاهذهنأرهاظلاو.دغلا

الاذامل«:سرطبلاؤسىلعحيسملابواجيملو.تمص
.»؟ردقأ

ًاعيزهانهكيدلاحايصبحيسملادارأُكيِّـدلاُحيِصَيال
)١٣:٣٥سقرمو٢٦:٣٤ىّتميفءاجامك(ليللانم
ىلإرظنفسقرمامأ.كيدلاحايصتارمنعرظنلاعطقب
ةيمستىلعاوحلطصادوهيلانإف)١٤:٧٢سقرم(كلذ
ثالثبهدعبيذلاتقولاو،لوألاكيدلاحايصبليللافصن
.ثلاثلاكيدلاحايصبحبصلاو،يناثلاكيدلاحايصبتاعاس
يفسيلو.سقرمهدافأامىلعيناثلاناكراكنإلاتقوو
،هنمبجعنامنوكينألبقسرطبطوقسحيسملاةفرعم
.ةفرعملاكلتعمسرطبىلعهربصوهملحنمانبجعك

يفهباهذىلعهمالكعباتلصفلااذهيفحيسملامالك
)١٣:٣٦انحوي(»ًاريخأينعبتتس«:سرطبلهلوقو١٣ص
يفمهعامتجاهبمهلدكأ،نيرضاحلالسرلاعيمجىلإهَّـجوم
يتأيفوسو،ًاناكممهلدعيلًابهاذناكهنأللبقتسملا
.)١٤:٢،٣انحوي(هيلإمهذخأيو

رشععبارلاحاحصألا

ىلعهذيمالتعوسيةيزعت.يعادولاباطخلا
)١٤-١ع(مهاّيإهتقرافم

.»ِيباوُنِمآَفِهللااِبَنوُنِمْؤُتْمُتْنَأ.ْمُكُبوُلُقْبِرَطْضَتال«١
١٦:٢٢،٢٣انحويو٢٧ع

بولقبارطضانمبجعالْمُكُبوُلُقْبِرَطْضَتال
ترهظهتامالعلعلو،هبجوتبابسأةدعل،ذئنيحذيمالتلا
همالكبابسألاكلتنمو.مهلاوقأضعبيفومههوجوىلع
ُتلُقِّـينأل«هلوقليلدب،اهمظعأواهلوأوهومهنعهباهذنع
نمو.)١٦:٥،٦انحوي(»ْمُكَبوُلُقُنُْزحلاألَمْدَقاَذَهْمُكَل
هنأبمهفيرعتو،بائذنيبفارخكمهايإهكرتبابسألاكلت
ينمزلاكلملامهلمأذخأو،مهيلعداهطضالاعوقونمدبال
ميلسترمأنمهباطخيفهركذامو،لاوزلاوفعضلايف
.هلسرطبراكنإوهاّيإيطويرخسإلااذوهي

يتلاىلوألاةليسولاِيباوُنِمآَفِهللااِبَنوُنِمْؤُتْمُتْنَأ
ناكو.هبوهللاابناميإلايهبارطضالاةلازإلعوسياهركذ
مهعمهروضحببآلاهللاابةقثءايقتأًادوهيمهرابتعابذيمالتلل
كلتلثمهذيمالتمهرابتعابمهلنوكينأدارأف،مهلهتبحمو
روظنمريغوهومهعمهروضحباونمؤينأيأ،هباهنيعةقثلا
هللاابمهناميإنأمزلتسيالاذهو.كلذكبآلابنونمؤيامك
نوكينأبوجولب،ةدايزىلإهعمنوجاتحيالًالماكناك
مهرمأهنأانههلوقنممزليو.بآلابمهناميإكهبمهناميإ
نأو،لمعلاودصقلايفهبهداحتاوبآللهتاواسمداقتعاب
اسيلمهبهءانتعاومهعمهروضحنأو،ةدودحمريغهتردق
الهنأو.امهوربتعينأاوداتعاامكًايدسجهروضحبنيديقم
ةايحلايفهيلإنوجاتحياملكمهلبهيومهبينتعيلازي
نإوحيسملاينأباونمآ:لاقهنأكف.ةلبقتسملاوةرضاحلا
،ينورتملنإومكنيبرضاحينأاونمآو،بيلصلاىلعينومتيأر
سأرويحصّلخمينأرابتعابًامئاديبمكناميإنكيلو
.ةسينكلا

لكلءاودوهو،مهيزعيلحيسملاهلعفاملوأاذهو
.هلليثمالسفنلاتابارطضا

يف«٢ ُتلُقْدَقُتْنُكِّـينِإَفالاَو،ٌَةريِثَكُلِزاَنَمِيبَأِتْيَبِ
.»ًاناَكَمْمُكَلَّـدِعُألِيضْمَأاَنَأ.ْمُكَل
١٣:٣٣،٣٦انحويو٦٣:١٥ءايعشإو٣٣:١٣،١٤رومزم
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يف رهظيثيحهللانكسمبءامسلانعّربعِيبَأِتْيَبِ
:١٨مايأ٢و٢٦:١٥ةينثتعجار(.لالجلاوءاهبلارثكأبهدجم
٦٣:١٥ءايعشإو٩١:١٣و٣٣:١٣،١٤و٢:٤رومزمو١٨
:ةينابرلاةالصلايفو.)٥:١سوثنروك٢و٧:٤٩لامعأو
بهاذهنأكلذبحيسملاحّرصف.»تاوامسلايفيذلاانابأ«
هبنوعمتجيمهنأيتأياميفهدعوبمهاّزعو،ءامسلاىلإ
تيبءامسلانأهنمملعنذإًاعيمجانلةيزعتاذهو.كانه
.اننطويهًاذإف،انيبأ

كولمروصقيفامىلعينبمزاجماذهٌةَريِثَكُلِزاَنَم
لهألومهدالوألومهلةريثكنكامأنمضرألاهذه
هديكأتو،ءامسلاةعسنايبكلذبحيسملادصقو.مهطالب
رئاسومهمهعستاهنإف،اهتعسطرفلكانههبمهعامتجامهل
كلملارصقيفنكسلاو.ةكئالملادونجلكعمنييدفملا
ةبحملاوةداعسلاوماركإلايفهلةكراشملاوهنمبرقلامزلتسي
.هيفةرفاويهيتلا

يفعمتجناننأنكميالوًايدبأانلاصفناناكولويأالإَو
.اهلزانميفًاعمنكستوءامسلا

،كلذنيلهاجمككرتأملوْمُكَلُتلُقْدَقُتْنُكِّـينِإَف
ىندأهلاقاميفسيلهنأةصالخلاو.دجويالامنوعقوتت
.كش

نإلوسرلالوقلثماذهًاناَكَمْمُكَلَّـدِعُألِيضْمَأاَنَأ
دق.)٦:٢٠نييناربع(انلجألقباسكءامسلالخدحيسملا
ءامسلايفانلهتعافشو،بيلصلاىلعهتومبكلذّدعأ
مهلنأهللاابذيمالتلاناميإققحدقو.)٩:١٢نييناربع(
مهلنأحيسملابمهناميإققحيو،لزانملاةريثكةعساوًءامس
٢٧-٧:٢٥و٤:١٤،١٦نييناربع(لزانملاكلتلوخدلًاليبس
.)٢٢-١٠:١٢،١٣،١٩و

ْمُكُذُخآَوًاضْيَأِيتآًاناَكَمْمُكَلُتْدَدْعَأَوُتْيَضَمْنِإَو«٣
.»ًاضْيَأْمُتْنَأَنوُنوُكَتاَنَأُنوُكَأُثْيَحىَّـتَح،َّـَيلِإ
١٧:٢٤و١٢:٢٦انحويو١:١١لامعأو١٨،٢٨ع
٤:١٧يكينولاست١و

ىلعهذيمالتيّزعيلكلذلاقَّـَيلِإْمُكُذُخآَوًاضْيَأِيتآ
الًايحورًاعوجرمهيلإعجريسمهقرافنإوهنإف،مهنعهباهذ
مهيلإهنايتإًاضيأدصقو.هيلإمهعمجيلمهتومدنعًايدسج
باهذللمهدعُيومهملعيومهنيعيومهيزعيلنيحلكحورلاب
املو،ةايحللًاسيئرتوملانمماقامل»ًاضيأىتأ«دقو.هيلإ
نيحلكحورلابهتسينكعموهو.سدقلاحورلالسرأ
يتأيفوسو.)١:٢٣يبليف(هتومدنعنمؤملكىلإيتأيو
.)٤:١٧يكينولاست١(ميظعلايناثلاهئيجممويدجملاب

دكأًاضْيَأْمُتْنَأَنوُنوُكَتاَنَأُنوُكَأُثْيَحىَّـتَح
ةرورضلابف،وهثيحهتومدعبنونوكيمهنأهذيمالتلكلذب
١:٢٣يبليف(ةيدبألاةداعسلاوةسادقلاوةحارلايفنونوكي
.)٩:٢٨نييناربعو٤:١٧يكينولاست١و

»برلاعمنيحلك«اونوكينأنينمؤملاتارسممظعأ
توملانأروصتنالملاعلااذهنمانباهذانركذاذإف
نأو،انصالخمامتإلتآحيسملانأنمؤنلب،انيشاليس
انحبرانهانتراسخنأو،قوفانتايحةيادبانهانتايحةياهن
ءاقدصألابعامتجاضرألاىلعانئاقدصأةقرافمنأو،كانه
ناكمّيأىلإملعيالنمللئاهتوملانإمعن.ءامسلايف
هنأققحتينملكلذكسيلهنكل،بهذيمالظلاملاعنم
.ربكألاهيخأعوسيعمنوكيليوامسلاهيبأتيبىلإبهذي

.َ»قيِرَّـطلاَنوُمَلْعَتَوُبَهْذَأاَنَأُثْيَحَنوُمَلْعَتَو«٤

يفاموكوكشلانمهذيمالتبولقيفامعوسيفرع
لاقهنأكو،كوكشلاددبينأدارأف،تالؤاستلانممهناهذأ
؟بهذأانأثيحنولمعتالأ:مهل

.يبأتيبءامسلايأُبَهْذَأاَنَأُثْيَح
نإةيافكلاهيفامبمكتربخأينألَقيِرَّـطلاَنوُمَلْعَتَو
قيرطلاةفرعمىلعنورداقمتنأو،يمالكلمتهبتنادقمتنك
ملفذيمالتلاامأو.قيرطلاكلذانأينإف،يمالكمتركذتاذإ
راكفألابةءولممتناكمهناهذأنأل،ملعلاقحكلذاوملعي
دصقاوكرديملف،دوادنباليضرألاكلملابةقلعتملالامآلاو
مهنأليلدب،ةيحورلاهتكلممنعمهملكيناكنيححيسملا
يفلَه،ُّبَراَي«:هتمايقدعبهولأس َىلِإَكلُملاُّدُرَتِتْقَولااَذَهِ
رانأىتحرمألاةقيقحاوكرديملو.)١:٦لامعأ(»؟َليِئاَْرسِإ
.هحوربمهناهذأ

َفْيَكَف،ُبَهْذَتَنْيَأُمَلْعَناَنْسَل،ُدِّـيَساَي:اَموُتُهَلَلاَق«٥
.»َ؟قيِرَّـطلاَفِرْعَنْنَأُرِدْقَن

١١:١٦انحويًاضيأرظناو١٠:٣ىّتمحرشرظنااَموُت
ناكهنكل،حيسملابحيلوسرلااذهناك.٢٩-٢٠:٢٤و
.سأيلاوكشلاىلإليمي

حيسملالوقمهفيملهنأّرقأُبَهْذَتَنْيَأُمَلْعَناَنْسَل
.حيسملاتومةركفضفريناكيدوهيكهنأل،مهفلامامت

جتنيمللاؤسلااذه؟َقيِرَّـطلاَفِرْعَنْنَأُرِدْقَنَفْيَكَف
وهام«:حيسمللسطاليبلاؤسكاموتسفنيفكشنع
.ةفرعملايفةبغرنعلب»؟قحلا
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َسْيَل.ُةاََيحلاَوَُّقحلاَوُقيِرَّـطلاَوُهاَنَأ:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٦
.»ِيبالإِبآلاَىلِإِيتْأَيٌدَحَأ
١١:٢٥و١٠:٩و٨:٣٢و١:٤،١٧انحويو٩:٨نييناربع

»ملاعلارونانأ«و»ةايحلازبخوهانأ«:لاقدقعوسيناك
اذههلوقدازو»حلاصلايعارلاانأ«و»فارخلابابانأ«و
هذهيفةملكمهأو.ءامسللئطاخلاقيرطبهتقالعحضويل
هحتفأينألبآلاىلإقيرطلاانأ:لاقهنأكف»انأ«يهةيآلا
رون»قحلا«انأفقيرطلانولهجينيلاضسانلاناك.يتومب
ىتوممهو.مهلهتحتفيذلاقيرطلاسانلايرُألملاعلا
اورينأىلعمهردقُأومهسوفنييحُأل»ةايحلا«انأوةيطخلاب
.هيفاوريسيوقيرطلا

،ءامسلاىلإضرألانمئطاخلاريسياهيفيتلاُقيِرَّـطلا
ىلإهللاةوادعلانمو،ةسادقلالاحىلإةيطخلالاحنمو
همدكفسبقيرطلاكلتحيسملاحتفو.هعمةحلاصملا
دعُبلاسيلهللاوناسنإلانيبلصافلاف.)١٠:٢٠نييناربع(
كلذعوسيلازأو.ميثألامثإلبضرألاوءامسلانيب
.)١٠-٣٥:٨ءايعشإ(بيلصلاىلعقلُعنيحلصافلا
توملاوءاقشلاوةيطخلانمهبزاتجنقيرطلاوهحيسملانألو
يفةايحلاوةحارلاوءاجرلاوةداعسلاومالسلاوةسادقلاىلإ
انيداني،هللاىلإقيرطلاكلتيفليلدلاوهحيسملاو.ءامسلا
.»ينوعبتا«:ًامئاد

همالكوهحوربانلنلعيهنألقحلاهنإحيسملالاقُّقَحلا
بجيامو،هللاامو،انسفنأرمأنمهتفرعمىلإجاتحناملك
مامتقئاقحلالكملعيهنألو.ءامسلاىلإقيرطلاو،انيلع
هيلإزومرملاهنألو،نالعإلمكأاهنمهنلعيامنلعيو،ملعلا
.ةقيقحلالظيهيتلاهزومررئاسوميدقلادهعلاحئابذب
رايخألاةرخآبوءامسلابوهللاابةفسالفلالاوقأتناك
.تاينيقيتناكفكلذبعوسيلاوقأامأو،ًانونظرارشألاو
هنمالإنكيملقحلاميلعتلانملسرلاوءايبنألاهبىتأامو
١٧:٣و١٠:٣٠و٢:١٤،١٧و١:١انحويو١١:٢٧ىّتم(
دصقيملو.)١:٢نييناربعو٢:٩يسولوكو٢:١٦يبليفو
نأامنإو،مولعلالكسانلاميلعتقحلاهنإهلوقبحيسملا
.ءامسلاىلإمهلصوياممهملعي

لكردصمحيسملاف،١١:٢٥انحويحرشرظناُةاَيَحلا
انجايتحاوةايحلاكلتةقيقحانملعييذلاوهو.ةيحورةايح
انحوي(هحوربانلاهبهيو،هتومبانلاهارتشايذلاوهو،اهيلإ
،نيدبآلادبأىلإلظيسوانلاهبهيلازيالو)١٠:١٠و٦:٥٧
.ةمايقلامويدسجللةايحلاكلذقوفبهيوهو

.هتيبيهيتلاءامسلادجيبآلادجييذلاِبآلاَىلِإ
يدحوانأينأل،كلذريغاليتعافشويتومبيأِيبالإ

هنبابهيلإنوتأينيذللٌبأهللااف.ةايحلاوقحلاوقيرطلا

اهبيجتسييتلاةالصلاببآلاىلإيتأننأردقنالو.عوسي
سواثوميت١(هبالإءامسلالوخدعيطتسنالو.حيسملابالإ
ةاطخلالانيلةديحولاةليسولاهنبالعجهللانأل)٢:٥
امنإءامسلانولخدينيذلاف.صالخلاوةحلاصملاوةرفغملا
حيسملاىلعلكتنامدنعبآلاىلإِتأنلف.هترافكباهنولخدي
يفو.هاياصووهرماوأعيطنامدنعو،صالخلالجألهدحو
ىلإبهاذهنأوهو»؟بهذتنيأ«:اموتلاؤسلباوجكلذ
.»يب«هلوقوهوقيرطلانعهلاؤسو،بآلا

َنآلاَنِمَو.ًاضْيَأِيبَأْمُتْفَرَعَلِينوُمُتْفَرَعْدَقْمُتْنُكْوَل«٧
»ُهوُمُتْيَأَرْدَقَوُهَنوُفِرْعَت
٨:١٩انحوي

يفو،بآلاىلإسانلانايتإةطساووههنإ٦ةيآيفلاق
يأهللاةملكهنألهايإمهتفرعمةطساووههنإةيآلاهذه
:١٠انحوي(دحاوبآلاووههنألو)١:١انحوي(هنلعييذلا

.)٨:١٩انحويحرشرظنا٣٠
لكمهيلعركنينأدصقيملِينوُمُتْفَرَعْدَقْمُتْنُكْوَل
ءوسببسبةرصاقهايإمهتفرعمنأدصقلب،بآلاةفرعم
.حيسملانأشيفةيدوهيلامهئارآ

نأناسنإلاعيطتسيامردقىلعًاضْيَأِيبَأْمُتْفَرَعَل
هدصقاماميسالو،هدصاقموةنسحلاهتافصنمفرعي
.هبءامسلاقيرطحتفوهتمايقوحيسملاتومب

دجمتيذخأيذلاتقولانميأُهَنوُفِرْعَتَنآلاَنِمَو
هلاقامبهوفرعو،اذههثيدحتقووهو)١٣:٣١انحوي(هيف
حيسملاتومدنعبآلابمهتفرعمتدازو٦،٩عيفمهل
»هنوفرعت«هلوقىنعمو.سدقلاحورلالولحوهتمايقو
.هتفرعملامكنمنوبرتقتمتذخأ

يبليف(هللاةروصوهوحيسملااوأرمهنألُهوُمُتْيَأَرْدَقَو
هذهو.)١:٣نييناربع(هرهوجمسروهدجمءاهبو)٢:٦
ملنيذلادوهيلاءاملعءاطسبلالسرلااهبقافةيحورةيؤرلا
.)٨:١٩انحوي(بآلاالونبالااوفرعي

.»اَناَفَكَوَبآلااَنِرَأ،ُدِّـيَساَي:ُسُّبُليِفُهَلَلاَق«٨

نمهتافصفرعُتو)١٠:٣٠ىّتمحرشرظنا(ُسُّبُليِف
ملاموتنأّرم.١٢:١٢،٢٢و٧-٦:٥و١:٤٤،٤٥انحوي
هنأسبليفرهظُيانهو،قيرطلاوباهذلابحيسملادصقمهفي
ةروصةيؤرينعيهنظف»هومتيأردق«:هلوقىنعممهفيمل
يفىسوماهآريتلاكدسجلانويعاهارتةئيهيأ،ةيسح
هنأهمالكنمرهاظلاو.هايؤريفءايعشإوءانيسلبج
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جورخ(ىسوماهبسحامكتاريخلامظعأهللاةيؤربسح
هتازجعمبوحيسملابهلهللاروهظفرعيملهنأو،)٣٣:١٨
نيعلابهللاةيؤرىلعلصحولهنأو،هميلعتوهتريسو
.هقاوشألكعبشأوهكوكشلككلذلازألةيدسجلا
باجتسادقهللانأهكاردإمدعبأطخأو،قايتشالابباصأف
دارأامكهلهللارهظولو.اهدارأامملضفأقيرطيفهبلط
.هتافصلكنابأحيسملابهنكلو،هتوقدرجمهلنلعأل

يِنْفِرْعَتَْملَوُهُتَّـدُمِهِذَهًاناَمَزْمُكَعَماَنَأ:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٩
اَنِرَأَتْنَأُلوُقَتَفْيَكَف،َبآلاىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا!ُسُّبُليِفاَي
»؟َبآلا
١:٣نييناربعو١:١٥يسولوكو١٢:٤٥انحوي

نأل،بطاخمللهباتعوملكتملانزحىلعلدياماذهيف
هضرغنالعإلاكلذناكو.بآلانالعإملاعلاىلإهئيجمةياغ
نأىريهباذإف،اهتياهنذئنيحغلبدقو،هتمدخلكنم
نمًائيشدفتسيملسبليفهذيملتنأل،ًاثبعناكهبعتمظعم
.روكذملانالعإلا

نينسثالثوحنةدملاكلتتناكُهُتَّـدُمِهِذَهًاناَمَز
ناكو،ميلعتلانعةدملاكلتيفرتفيملحيسملاو،ةنسفصنو
.ذيمالتلالوأنمسبليف

هعيطتسيامردقىلعَبآلاىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا
حرشرظنا(.دودحملاريغهللاكاردإنمدودحملاناسنإلا
سواثوميت١و١:١٥يسولوكرظناو١:١٨،١٢،٤٤،٤٥انحوي
هنألبآلارهوجاوريملذيمالتلاو.)١:٣نييناربعو٦:١٦
دقحيسملانكل»طقدحأهريملهللا«نإفتايئرملانمسيل
ةلادلاتازجعملااوأرمهف.هدصاقموهتدارإوهتافصرهظأ
هونحوهتريسةسادقوهعضاوتاودهاشو،هتمحروهتردقىلع
كلذباوققحتو،نيكلاهلاصالخيفهتبغرونيباصملاىلع
هتانألوطونينمؤملاونيبئاتللهتبحموةاطخلاىلعبآلاةقفش
هللانملَسرُمهنإلاقحيسملانأل،دوهعللهظفحوهتسادقو
ًالماكًاداحتابآلابدحتمنبالانألو،سانللهللانلعيل
،٥:١٧انحوي(رخآلافرعيامهدحأفرعييذلانأىتح
ملاعلااياطخنعةرافكحيسملاتومو)١٠:٣٠و١٩،٣٦
ىأريذلاو.راهظإنسحأهتافصرهظأهللاةدارإلًاعوطو
ملامىأركلذنمدصقلامهفوبيلصلاىلعًاقلعمعوسي
نونويدمنحنو.توهاللاءلملكنمًالبققولخملنلعُي
هايإانتفرعمقوفًابأانلهللانلعأهنأل،حيسمللًايدبأًانْيد
.ًاناّيدهنوكىلعةوالعانلًابُحمهبانفرعو،ًاقلاخ

لهجيذلاسبليفلخيبوتاذهيف؟َتْنَأُلوُقَتَفْيَكَف
،هلحيسملااهدروأيتلاتانّيبلانعهتلفغببسببآلا

دقهنأبنمآلاهيفلمأتوتانيبلاكلتركذولهنأهديكأتو
.بآلاىأر

يفاَنَأِّـينَأُنِمْؤُتَتْسَلَأ«١٠ يفَبآلاَوِبآلاِ ُمالكلا؟َّـِ
لَكُأيِذَّـلا

ِّـ
َبآلاَّـنِكَل،ِيسْفَنْنِمِهِبُمَّـلَكَتَأُتْسَلِهِبْمُكُم

يفَّـلَاحلا .»َلاَمْعَألاُلَمْعَيَوُهَّـِ
٥:١٩انحويو١٧:٢١،٢٣انحويو٢٠عو١٠:٣٨انحوي
١٢:٤٩و٨:٢٨و٧:١٦و

يفاَنَأِّـينَأُنِمْؤُتَتْسَلَأ يفَبآلاَوِبآلاِ لدياذه؟َّـِ
،ناميإلانيعلطقفةنكممحيسملاببآلاهللاةيؤرنأىلع
ال»بآلايفانأ«لاقهنألنازيمتمنامونقأنبالاوبآلانأو
دصقلايفماتنيمونقألانيبداحتالانأو.»بآلاانأ«
يفنايواستمامهنأو،لاحمامهنيبلصفلانأو،لمعلاو
هنأديفي»؟نمؤتتسلأ«:سبليفلحيسملالوقو.رهوجلا
.كلذنقيتيونمؤينأبجيناك

امهنلعأنيرمأحيسملاركذِهِبْمُكُمِّـلَكُأيِذَّـلاُمالكلا
بآلايفعوسينأامهبفرعينأسبليفىلعناكبآلا
املكانهمالكلابدارأو.هلامعأو،همالك:امهو،هيفبآلاو
لب،بآلانعًالقتسمًائيشلُقيملهنأو.هذيمالتلهمَّـلع
نأو،هبملكتبآلانأو،هللادنعنمهبىتأهنأىلإرظنلاب
نأسبليفبلطيذلابآلاكلذنالعإهميلعتلكةياغ
.هاري

يفَّـلاَحلا طقفًايبنحيسملاناكولف.ًامئاديبدحتملايأَّـِ
الهللاهنأىلعليلدكلذهلوقف.ينلسرأيذلابآلا:لاقل
.)١٠:٣٠و٥:١٧،١٩،٣٦انحوي(ءايبنألارئاسكيبن

ناكيذلايناثلارمألاوهاذهَلاَمْعَألاُلَمْعَيَوُه
انهلامعألابدوصقملاو،بآلاهبفرعينأسبليفىلع
،هتوقوعوسيةبحمتنيبدقو،حيسملااهعنصيتلاتازجعملا
هبلمعيونبالايفلاحهنألهتوقوبآلاةبحمتنيبامك
يذلانأةيآلاهذههصالخو.)٨:٢٨انحويحرشرظنا(
ىأريذلاو،ًاضيأبآلاتوصعمسنبالاتوصعمس
.كلذكبآلالامعأىأرنبالالامعأ

يفِّـينَأِينوُقِّـدَص«١١ يفَبآلاَوِبآلاِ ِينوُقِّـدَصَفالإَو،َّـِ
.»اَهِسْفَنِلاَمْعَألاِبَبَسِل
١٠:٣٨و٥:٣٦انحوي

يفِّـينَأِينوُقِّـدَص يفَبآلاَوِبآلاِ اذهبحيسملابطاخَّـِ
هابتنالاىلإعيمجللةوعدوهو،طقفسبليفالذيمالتلالك
اوعمسا:لاقهنأكف،هنعهتلفغىلعسبليفحيسملابتاعامل

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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ينيبداحتالالامكنأشيفهتلقاممكلرركأانأو،مكلك
.بآلانيبو

اوعنتقتملنإيأِلاَمْعَألاِبَبَسِلِينوُقِّـدَصَفالإَو
ةداهشباوعنتقافبآلانيبوينيبداحتالاىلعيمالكدرجمب
هذهلثملعفينأردقيدحأالف،تازجعملانمهُتعنصام
اذهلثمًالبقحيسملالاقو.هعمهللانكيملاملاعفألا
.)١٠:٣٧،٣٨و٥:١٩،٢٠انحوي(دوهيلللوقلا

يِتَّـلاُلاَمْعَألاَفِيبُنِمْؤُيْنَم:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا«١٢
ٍضاَمِّـينأل،اَهْنِمَمَظْعَأُلَمْعَيَو،ًاضْيَأَوُهاَهُلَمْعَياَهُلَمْعَأاَنَأ
.»ِيبَأَىلِإ
١٠:١٧اقولو١٦:١٧سقرمو٢١:٢١ىّتم

ىلعمهيزعيلهبحيسملامهدعوذيمالتللناثدعواذه
.ءامسلايفهباوعمتجينألوألادعولاناكو.مهلهتقرافم
دنعيهتنتالتازجعملالعفةوقنأهنومضميناثلادعولاو
مهعمهروضحلًاناهرباهعنصىلعمهرّدقيهللانأو،هباهذ
.مهميلاعتةحصلًاتابثإو

.دعوللديكوتاذهَّـقَحلاَّـقَحلَا
مهنألهبمهدعواملاونطرشناميإلاُنِمْؤُيْنَم
ةمعنليصوتةليسونونوكيو،نبالاوبآلاعمهبنودحتي
.سانلارئاسىلإهللا

ءافشكَوُهاَهُلَمْعَياَهُلَمْعَأاَنَأيِتَّـلاُلاَمْعَألاَف
.)١٩:١٢و١٣:١١و٥:١٥،١٦لامعأ(ىتوملاةماقإوىضرملا

:نيهجونماهنممظعأاولمعاَهْنِمَمَظْعَأُلَمْعَيَو
ريثأتنمدشأناكةداملاملاعيفمهتازجعمريثأتنأ)١(
ًاددعرثكأاوناكمهتازجعميدهاشمنإف،حيسملاتازجعم
مهتازجعمةطساوبسانلاعنتقاو،هتازجعميدهاشمنم
نأ)٢(.رثكأدادعأباونمآفهتازجعمةطساوباوعنتقااممرثكأ
،حورلاملاعيفتناكلسرلااهعنصيتلاتازجعملارثكأ
بولقلااوحتفدقف،ةداملاملاعيفتازجعملانمىمسأكلذو
.ةتيملاسوفنلااويحأو،هللانيدناعملاةدارإاوعضخأوءايمعلا
نمآو،مهريشبتبنيسمخلاموييففالآةثالثناميإدقف
مللسرلانأىلع.مهريشبتةجيتنةفلتخملادالبلايفنييالملا
حيسملاةوقبهولعفامنإ،مهسفنألبِقنمكلذاوعيطتسي
.مهبلماعلا

لكيفةسينكلاحاجنىلعامًاعونحيسملالوقحصيو
حصيوهو.ةدسافلانايدألاىلعةيحيسملاراصتناو،نرق
.ةينثولادالبلايفليجنإلاباورشبونولسرملابهذاملك
لبقهراشتناًاريثكقافحيسملادوعصدعبليجنإلاراشتناو
.اودصحنورخآلاوعرزوهف،هدوعص

:رومأةثالثلمهلًاريخهباهذناكِيبَأَىلِإٍضاَمِّـينأل
ضرألاىلعوءامسلايفناطلسلكىلعهؤاليتسا)١(
يبليفو١:٢٢سسفأ(ةسينكلالجألكلذو)٢٨:١٨ىّتم(
ةدايزكلذةدئافوهذيمالتيفهتعافش)٢(.)١١-٢:٩
هلاسرإ)٣(.مهريغيفمهريثأتوريشبتلايفمهتريغومهناميإ
يفًارثؤممهريشبتلعجيومهعمثكميلسدقلاحورلا
:٤سسفأو١٤-١٦:٧انحويو٢٦،٣٨ع(سانلابولق
٨(.

ُبآلاَدَّـجَمَتَيِلُهُلَعْفَأَكِلَذَفيِمْساِبْمُتلَأَساَمْهَمَو«١٣
.»ِنْبالاِب
١٦:٢٣،٢٤و١٥:٧،١٦انحويو٢١:٢٢و٧:٧ىّتم
٥:١٤و٣:٢٢انحوي١و١:٥بوقعيو

.هذيمالتلًةيزعتحيسملاهدعوثلاثدعواذه
ىلعهباونمهرابتعابكلذبهذيمالتدعوْمُتلَأَساَمْهَم

ثكامهحورو،اهيفهلامعأنورُجينيذلاهمادخو،ضرألا
يفمهليرورضوهاملك»امهم«هلوقبدصقو.مهعم
عنصىلعةوقلاةبهوةنوعموداشرإنمهليجنإبريشبتلا
نإودعولااذهف.ةالصلابالإهنولانيالهلككلذو،تازجعملا
ناميإباوبلطاذإنييحيسملالكلحصيةصاخلسرللناك
اذهو)٥:١٤انحوي١و١:٦بوقعي(هللاةئيشمقفاويام
.ةالصلاةوقىلعليلد

ىلعمكلاكتابو،هللاىلعيتماركبيأيِمْساِب
رورسمبآلاف.يديعاومويتعافشويتومويقاقحتسا
:٣ىّتم(هلاننألانبيجتسينأهلجألدعتسمو،ًامئادنبالاب

ريخلكقحتسيحيسملانكلو،ًاريخقحتسنالاننإف.)١٧
ةالصلانوكطرشو.هنبالجأنمانبيجتسيوهللاانبحيف
الإبآلاىلإيتأيدحأسيل«حيسملالوقتبثُيحيسملامساب
.)٦ع(»يب

ناطلسلكهلنألكلذىلعرداقوهُهُلَعْفَأَكِلَذَف
قفواذهو.هبهدعولكلذديريهنأملعنو)٢٨:١٨ىّتم(
.»يباونمآف«١عيفهلوق

:١٣و١٢:٢٨انحويحرشرظناِنْبالاِبُبآلاَدَّـجَمَتَيِل
يفنبالادجمو،هسفنديجمتدرجملهتكلممحيسملامِقيمل.٣١
.ًاضيأبآلادجموهةكلمملاكلتتاراصتنالك

.»ُهُلَعْفَأِّـينِإَفيِمْساِبًائْيَشْمُتلَأَسْنِإ«١٤

:رومأةعبرألهرركو،ةقباسلاةيآلايفدعوللراركتاذه
دعولاكلذقيدصتمهيلعبعصهنأك.ديكأتلا)١(

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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.هلدحال»امهم«هلوقنإف.دعولاعاستا)٢(.هتمظعل
يهةالصلاو،همسابلاؤسلاطرشبالإنوكياللاونلا)٣(
.ءامسلايفحيسملاوضرألاىلعنمؤملانيبةلماكلاةلصلا
.حيسملاوهبيجملا)٤(

،١٦:٢٣و١٥:١٦انحوييفدعولااذهلثمءاجدقو
دحاونبالاوبآلانألناقفتمامهو،بآلاهيفبيجملانكل
.لمعلاودصقلاورهوجلايف

.»َياَياَصَواوُظَفْحاَفيِنَنوُّبُِحتْمُتْنُكْنِإ«١٥
٥:٣انحوي١و١٥:١٠،١٤انحويو٢١،٢٣ع

،مهقرافينأدعبهلمهتبحمهذيمالترهظُينأحيسملادارأ
ًاليلدسيلنيدلابرارقإلاف.مهلاوقأدرجمبال،هلمهتعاطب
ةعاطىلإاندوقتهلانتبحمف.ةيبلقلاةعاطلالب،ةبحملاىلع
لمحنوانتاوذركننو،ًاضعبانضعببحنف،هرماوألك
تيصوءيدرتيصب،ناوهودجميف«هعبتنوانبيلص
دقو،مهلمهتبحمناهربمهيدلاولدالوألاةعاطف.»نسح
.)٥:٣انحوي١(هذيمالتنمناهربلااذهلثمحيسملابلط

طَأاَنَأَو«١٦
ْ

َثُكْمَيِلَرَخآًايِّـزَعُمْمُكيِطْعُيَفِبآلاَنِمُبُل
.»ِدَبَألاَىلِإْمُكَعَم
٨:١٥،٢٦ةيمورو١٦:٧و١٥:٢٦انحوي

نرتقموهو،مهعيجشتوذيمالتلاةيزعتلعباردعواذه
.هلاونليرورضطرشكهاياصوظفحب

يتسراممويدوعصويتومدعبِبآلاَنِمُبُلْطَأاَنَأَو
،٣:١٤نييناربعو٨:٣٤ةيمور(بآلادنعةعافشلاةفيظو
نأدعبناكميدقلادهعلايفةنهكلاسيئرف.)٧:٢٥و١٥
يفعفشيلسادقألاسدقىلإاهمدبلخديةحيبذلامدقي
ءامسلايفعوسيهلعفيامىلإًازمركلذناكو،ليئارسإينب
باجتستواناياطخرفغُتهتعافشبف،انلةنهكسيئروهو
.انتاكربلكلاننوانتاولص

ذنمءادفلادهعيفّنيُعامكبآلايأْمُكيِطْعُيَف
حيسملاتومىلعفقوتسدقلاحورلاءيجمنألو.لزألا
انحوي(ًاضيأهلسريوههنإلوقينأحيسمللّقحهتعافشو
امهنألنبالاوبآلانملكىلإبسنُينأّحصيو.)١٥:٢٦
.دحاو

ةدملوألايزعملاوههنأل»رخآ«لاقَرَخآًايِّـزَعُم
ةمجرتانهيزعملاو.)٢:٢٥اقول(دسجلابمهعمهدوجو
لقنتةملكةيبرعلايفدجوتالو،ةينانويلايف»طيلقراف«
.ًاعمعيفشو،نيعمو،ٍّزعماهانعمنإف،ًامامتينانويلاىنعملا
ىلإاهنمعبرأيفتبسُن،تارمسمخليجنإلايفتءاجو

يفو)١٦:٧و٢٦:١٥:٢٦و١٤:١٦انحوي(سدقلاحورلا
حورلاانه»يزعملاب«دارملاو.)٢:١انحوي١(حيسمللةدحاو
نعبونيلّنيعملا،توهاللايفثلاثلامونقألاسدقلا
داشرإلاوحصنلاميدقتيفءامسلاىلإهدوعصدعبحيسملا
رِّـدقيحورلااذهنإحيسملالاق.قيضلايفنوعلاوةقادصلاو
)١٥:٢٦انحويو٢٦،٢٧ع(قحلالكةفرعمىلعذيمالتلا
هنأو.)١٠-١٦:٨انحوي(»ةيطخلاىلعملاعلاتكبيهنأو«
.ناميإلاوةبوتلاىلإسانلاةيادهوريشبتلايفلسرلانيعي
،ًاقباسملاعلايفنكيملسدقلاحورلانأاذهمزلتسيالو
ميدقتىلعمهردقيهللاءايقتألكبولقيفًارضاحناكهنأل
حورلانمًاءولممنادمعملاانحويناكو.ةلوبقملاةدابعلا
ًالبقرهطُيسدقلاحورلانأىنعملاف.)١:١٥اقول(سدقلا
.ةديدجقيرطبكلذرهظُيو

يتماقإكةريصقةدمالِدَبَألاَىلِإْمُكَعَمَثُكْمَيِل
ةياهنىلإمكنمدحاولكعمىقبيوهف،دسجلابمكعم
ىلعليلدةيآلاهذهيفو.ًامئادةسينكلاعمو،هتايح
بآلاو،بلاطلانبالا:ميناقألاةثالثلااهيفركُذذإ،ثولاثلا
.يّزعملاولَسرُملاسدقلاحورلاو،بيجملا

الُهَّـنأل،ُهَلَبْقَيْنَأَُملاَعلاُعيِطَتْسَياليِذَّـلاِّـَقحلاُحوُر«١٧
ُنوُكَيَوْمُكَعَمٌثِكاَمُهَّـنألُهَنوُفِرْعَتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو،ُهُفِرْعَيالوُهاَرَي
.»ْمُكيِف
٢:٢٧انحوي١و٢:١٤سوثنروك١٦:١٣١انحوي

)٥:٦انحوي١(قحلاوههنألكلذبيمُسِّـقَحلاُحوُر
انحوي(لطابلانممهظفحوقحلاحيسملاذيمالتمّلعهنألو
قيرطلاوهيذلاحيسملاىلإسانلادوقيهنألو.)١٦:١٣
ديدجتيفهتلآقحلانألو.)٥:٦انحوي١(هلدهشيوقحلاو
.هسيدقتوناسنإلا

»ملاعلاب«دوصقملاُهَلَبْقَيْنَأَُملاَعلاُعيِطَتْسَياليِذَّـلا
،مهلًابيصنملاعلااذهاوذختانيذلانويويندلاسانلاانه
حورلالوبقنوعيطتسيالءالؤهف.نوعامطلانوربكتملاو
لوبقلنيدعتسمريغمهنأل،ًاسدقموًارينمومهلًاّيزعمسدقلا
ُلَبْقَيالَّـيِعيِبَّـطلاَناَسْنِإلاَّـنِكَلَو«لوسرلالوقك،هللاوهام
اَمَّـنِإُهَّـنألُهَفِرْعَيْنَأُرِدْقَيالو،ٌةَلاَهَجُهَدْنِعُهَّـنألِهللاِحوُرِلاَم
:١٢انحويًاضيأرظنا٢:١٤سوثنروك١(»ًاّيِحوُرِهيِفُمَكُْحي
.)٤:٤سوثنروك٢و١:٢١سوثنروك١و٣١

رسيالفسوسحملاىوسىرياليويندلاُهاَرَيالُهَّـنأل
لهأنمنييحورلابسحيو،اهتقيقحبرعشيالوتايحورلاب
.ناميإلانيعالإاهارتالرومأنعنوملكتيمهنألماهوألا

انه»ةفرعملاف«.هبّرسُييكلهكردياليأُهُفِرْعَيالو
يفىنعملااذهبتءاجدقو،رورسلاوكاردإلاىلعلمتشت

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا

١٦٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



:٢سواثوميت٢و١:٧موحانو٣٧:١٨و٢٨:٦و١:٦رومزم
مدعةّلعسدقلاحورلابنييويندلاةرسممدعو.١٩
.هلوبقمهتعاطتسا

هاّيإمكلوبقومكاّيإيميلعتنألُهَنوُفِرْعَتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو
رثؤيهمالكلعجيسدقلاحورلانأل،هتفرعموهتيؤرةليسو
مهامعلازأف،مهيفهروضحبنورعشيالمهومهبولقيف
.عوسيميلعتلوبقىلإاهبلامومهبولقنّيلويعيبطلا

ىلعةمعنلاتارثؤممهلبهيلْمُكيِفٌثِكاَمُهَّـنأل
رامثأبنايتإلاىلعمهردقُيو،اهسدقُيومهبولقّريغُيفماودلا
٥:١٠انحوي(مهعمثكميهنألًارورسمهبولقألميو،حورلا
.)٣:٢٤انحوي١و

هنأ)١(:قئاقحعبرأسدقلاحورلانأشيفانهليقامو
.قحلاةفرعمىلإسانلادشريهنألقحلاحورهنأ)٢(.مونقأ
ناميإلاوةبوتلاىلعهبلصحيلهفرعيالملاعلانأ)٣(
هنوفرعيونينمؤملايفنكسيهنأ)٤(.ةبحملاوءاجرلاو
.مهرابتخاب

.»ْمُكْيَلِإِيتآِّـينِإ.ىَماَتَيْمُكُكُرْتَأال«١٨
٣عو٢٨:٢٠ىّتم

مهيلإيزعملاحيسملالسريملولىَماَتَيْمُكُكُرْتَأال
ةنوعملاىلإنوجاتحي،مهلبأالىماتيكهتومدعباوناكل
.مهيمحيوأمهبدحأينتعيال،ةيزعتلاو

،ينعًابئانهلسرأيذلاسدقلاحورلابْمُكْيَلِإِيتآِّـينِإ
يحوربو،)٢٦ع(مكعميروضحريثأتكمكيفهريثأتنأل
ةياهنيفًادسجوًاسفنيئيجمبو،ّيلإمكذخآلمكتومدنع
.ملاعلا

.يِنَنَْوَرتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو،ًاضْيَأَُملاَعلاِيناَرَيالٍليِلَقَدْعَب«١٩
.»َنْوَيْحَتَسْمُتْنَأَفٌّيَحاَنَأِّـينِإ
١٥:٢٠سوثنروك١و١٦:١٦انحوي

يذلاراهنلاةليلكلذلاقهنألموينملقأٍليِلَقَدْعَب
.هيفتام

ينيعبالو،دسجلاينيعبالًاضْيَأَُملاَعلاِيناَرَيال
امانه»ملاعلاب«دوصقملاو.ةنونيدللةيناثيتآىتح،ناميإلا
.١٧عيفهبدصُق

ضرألاىلعذيمالتلاهدهاشيِنَنْوََرتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو
امضعباذهو.)١٠:٤١لامعأ(هتمايقدعبًاموينيعبرأ
نيعبهنورينينمؤملانأدصقهنأل،انهحيسملاهدصق
ًاعيَِمجُنْحَن«اننإف،مهبولقيفهاّيإحورلانالعإبو،ناميإلا
يفاَمَك،ٍفوُشْكَمٍهْجَوِبِّـبَّـرلاَدَْجمَنيِرِظاَن »ٍةآْرِمِ

.ءامسلايفًادجممهنوريفوسمهنأو)٣:١٨سوثنروك٢(
ملاعللانتبراحميفانتوقلكردصمناميإلابحيسملاةيؤرو
.ناطيشللوةوهشللو

ذنمهنألهتوهالرابتعابًايحلازياليأٌّيَحاَنَأِّـينِإ
هدسجىرتعايذلاتوملاف.يحلاهللاوهدبألاىلإولزألا
توملاكلذنمًالاحماقو،هتوهاليفًائيشرثؤيملًايتقو
)هتمايقب(توملاعلُتبادق«و،ةيناثتوملاقوذيالانلًاطيسو
.ًامئادهايإمهتيؤرنممهنكمًايحهنوكو»ةبلغىلإ

.ءامسلايفدبألاىلإوانهحورلايفَنْوَيْحَتَسْمُتْنَأَف
ىلعفقوتتيحيسملاةايحنأ)١(:نيرمأانلققحياذهو
الوانهةيحورةايحالهنأو،هبداحتالاىلعوحيسملاةايح
ةايحنإ)٢(.حيسملانعلصفنمللكانهةيدبأةايح
ةمركلاةايحنأامك،اهلديكأتوهبعشةايحنوبرعحيسملا
ةايحلديكأتسأرلاةايحو،اهيفةتباثلااهناصغأةايحلديكأت
.ءاضعألا

يف«٢٠ يفاَنَأِّـينَأَنوُمَلْعَتِمْوَيلاَكِلَذِ يفْمُتْنَأَو،ِيبَأِ اَنَأَو،َّـِ
.»ْمُكيِف
١٧:٢١،٢٣،٢٦انحويو١٠عو١٠:٣٨انحوي

يف ًايحهذيمالتلرهظاملهتمايقمويامإوهِمْوَيلاَكِلَذِ
حورلالسرأنيحنيسمخلامويامإو،ةفلتخمنكامأيفًارارم
هئيجممويامإو،فولألةايحلاهحنمبهتايحرهظأوسدقلا
.انههيلإراشأامنالعإلامامتنلعينيحيناثلا

سدقلاحورلاةرانإبو،مكبولقىنكسبنوربتختَنوُمَلْعَت
.ةيحورلاقئاقحلازييمتىلعمكرِّـدقتيتلامكاّيإ

يفاَنَأِّـينَأ حرشرظنا(داحتالامامتهعمدحّتميأِيبَأِ
هنأعوسيىوعدةحصدكؤيكلذقيقحتو)١٠:٣٨انحوي
.رظتنملاحيسملاوهللالوسر

يفْمُتْنَأَو ينعمكلاصفنانكميالىتحيبنودحتمَّـِ
ققحيهبمهداحتاو.)٨:٣٨،٣٩ةيمورو٧-١٥:١انحوي(
،مهتداعسو،مهتسادقو،مهاّيإبآلالوبقو،نمألامهل
.ةيدبألامهتايحو

ةوقلاوةمعنلامكلبهأليحوربمكيفٌّلاحْمُكيِفاَنَأَو
لعجألو،مكدهطضييذلاملاعلامامأيلاودهشتلةعاجشلاو
تازجعممكديىلععنصألو،سانلابولقيفًارثؤممكمالك
اودوعيملاذهلسرلاكردأنيح.يلمكتداهشتبثت
.٨عيفاوبلطامكبآلاةيؤرمهبلطىلإنوجاتحي

،بآلايفحيسملانأيهو:انهةروكذملاثالثلاقئاقحلاو
قحاهكردنالرارسأ،مهيفحيسملانأو،حيسملايفمهنأو
نميهو،نينمؤمللنيمثوهاماهنمكردنامنإ،كاردإلا
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لامعأ(نيسمخلاموييفاهبلسرلاملكتيتلا»هللامئاظع«
٢:١١(.

،يِنُِّبُحييِذَّـلاَوُهَفاَهُظَفَْحيَوَياَياَصَوُهَدْنِعيِذَّـلَا«٢١
.»ِيتاَذُهَلُرِهْظُأَو،ُهُّبِحُأاَنَأَو،ِيبَأُهُِّبُحييِنُِّبُحييِذَّـلاَو
٥:٣و٢:٥انحوي١و١٥:٢٣ع

ىلإذيمالتلااهبلصوتييتلالئاسولانايبةيآلاهذهيف
اهضعبقلعتيعبرأيهو،٢٠ةيآيفاهباودعُويتلاةفرعملا
ئشنتحيسمللمهتبحمنأ)١(:ةلسلستاقلحكضعبب
)٣(.بآلاءابحأمهلعجتةعاطلاكلتنأ)٢(.هتعاطمهيف
نالعإركُذامةجيتننأ)٤(.مهلحيسملابحديزتاهنأ
عيفهباودعُويذلاملعلاىلعمهلوصحومهلهسفنحيسملا

٢٠.
عيفهلوقلثماذهاَهُظَفَْحيَوَياَياَصَوُهَدْنِعيِذَّـلَا
دحألاىلإهجُوكاذو،نينمؤملالكلهَّـجوماذهنأالإ١٥
ًارهجفرتعييذلاهاياصوهدنعيذلابحيسملادصقو.رشع
فرتعملانأةمالعيههرماوأةعاطنأبحّرصو.هذيملتهنأب
:١١اقول(هروذنالوهعومدالوهفارتعادرجمال،ًاقحيحيسم
٢٨(.

ذيملتللةميظعلاةازاجملاهذهِيبَأُهُّبُِحييِنُّبُِحييِذَّـلا
تاكربجتنُتةصوصخمةبحمهلبآلاةبحمو،عيطملابحملا
.سدقلاحورلالاسرإاهنم،ةصوصخم

ذيملتللىرخأةازاجمهذهِيتاَذُهَلُرِهْظُأَو،ُهُّبِحُأاَنَأَو
ىوقلللبةيعيبطلاساوحللسيلانهراهظإلاو.عيطملا
،ءاجرلانيقيوةّرسملاوريمضلاةحارئشنياذهو،ةينطابلا
ناسنإللدعونسحأوهو،مهايإهتقرافمىلعمهيزعيكلذو
.ضرألاهذهىلع

اَذاَم،ُدِّـيَساَي:َّـيِطوُيْرَخْسِإلاَسْيَلاَذوَُهيُهَلَلاَق«٢٢
»ِ؟َملاَعلِلَسْيَلَواَنَلَكَتاَذَرِهْظُتْنَأٌعِمْزُمَكَّـنِإىَّـتَحَثَدَح
٦:١٦اقول

سوابلكلانهىّمسو.١٠:٣ىّتمحرشرظنااَذوَُهي
بتاكو)٦:١٦اقول(ىفلحنببوقعيوخأوهو،سوادتو
ثالثىوسهمسابرئاشبلايفركذُيملو،هيلإةبوسنملاةلاسرلا
.لسرلاءامسأيلودجيفنايرخألاوانهاهادحإتارم
ةيدوهيلامهراكفأيفلسرلارئاسكراشهنأىلعلديهمالكو
.هتوكلموحيسملابةقلعتملاةيويندلا

نئاخلانعهلًازييمتكلذلاقَّـيِطوُيْرَخْسِإلاَسْيَل
.)١٣:٣٠انحوي(جرخدقناكيذلا

ةكلممءاشنإىلعمزاعحيسملانأاذوهينظ:َثَدَحاَذاَم
يفليقامقفوىلعضرألاهذهىلعةديجمةينمزةرهاظ
يفُمَمُألاُريِسَتَف«ءايعشإلوقو،٣:١يخالم ُكوُلُملاَو،ِكِروُنِ
يف اذوهيعطتسيملف.)٦٠:٣ءايعشإ(»ِكِقاَْرشِإِءاَيِضِ
ذيمالتللهتاذنلعيهنإحيسملالوقوةوبنلاكلتنيبقيفوتلا
ريغوضعبللًارهاظنوكيفيكيفراتحاو،مهريغنود
يفتكيالنأعوسيحصنينأدصقهلعلو.رخآللرهاظ
اهنلعينأهبردجألالب،ددعلايليلقلسرللهتاذنالعإب
عيمجلاعنتقيلًارصتنمًاكلمقيرطحضوأبملاعلالهألكل
.هلنودجسيوهاوعدب

ُهُِّبُحيَو،يِمالكْظَفَْحيٌدَحَأيِنَّـبَحَأْنِإ:ُعوُسَيَباَجَأ«٢٣
.»ًالِزْنَمُعَنْصَنُهَدْنِعَو،ِيتْأَنِهْيَلِإَو،ِيبَأ
٣:٢٠ايؤرو٢:٢٤انحوي١و٨:١٥ةيمور١٥ع

،اهدعبيتلاةيآلاوةيآلاهذهيفاذوهيلحيسملاباوج
نأل،نبالاوبآلاةيؤرلًادعتسمسيلملاعلانأهتصالخو
.ةعاطلائشنتيتلاةبحملاوهكلذليرورضلاطرشلا

،١٥عيفهلوقكاذهيِمالكْظَفَْحيٌدَحَأيِنَّـبَحَأْنِإ
نوموقينونمؤملاف،هتاذراهظإليرورضلاطرشلاهيفو،٢١
.هاريالفهمالكضفريوهبحيالفملاعلاامأ،هنوريوطرشلاب
.)١٥ع(هاياصووأهميلاعتلكانه»همالكب«حيسملادصقو
يفالبلقلاميمصيفهتئبختانههمالكظفحبدارملاو
ةعفانلاةرهاطلاةريسلارامثأبيتأيولصأتييكل،طقفةركاذلا
همالكظفحنمدوصقملاسيلو.هللادجمتيتلاملاعلل
.هيفداهتجالاوكلذىلعمزعلالب،هنمةملكلكراهظتسا

.بآلاوانأِيتْأَنِهْيَلِإ
يفيهلإلاروضحلانعةيانكاذهًالِزْنَمُعَنْصَنُهَدْنِعَو
يفهربتخينمالإهبرعشيالو،ًايتقوالًامئادنمؤملابلق
لكيهلاوةميخلايفليئارسإينبنيبًاميدقهللانكس.هسفن
:٣٧لايقزحو٢٦:١١،١٢نييوالو٢٩:٤٥و٢٥:٨جورخ(
ًالكيهاهاّيإًالعاجنمؤملابلقيفنآلانكسيهنكلو.)٢٦
:٣ايؤرو٦:١٩و٣:١٦سوثنروك١و١٧:٢٠اقول(هل

مهامسألهنأامكمهطسبأوسانلاىندألدعولااذهو.)٢٠
نظيالنأبجيف.ةعاطلاوةبحملاباوثوهو،مهملعأو
لصحيهنألهتفايضلنبالاوبآلالزانتدعبكورتمهنأدحأ
نبالاوبآلاذاختانمف.مهفرشأوءاقدصألازعأىلعكلذب
ةحاروةرفغملانقيتو،ةيزعتلاوةمعنلالانامهلًالزنمهبلق
داشرإلاواهبرورسلاوةيحورلارومألاةفرعموريمضلا
نكسينمؤملاوضرألاىلعنمؤملاعمنكسهللااف.ةيامحلاو
.ءامسلايفهللاعم

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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يِذَّـلاُمالكلاَو.يِمالكُظَفَْحياليِنُِّبُحياليِذَّـلَا«٢٤
.»يِنَلَسْرَأيِذَّـلاِبآلِللَبِيلَسْيَلُهَنوُعَمْسَت
١٠عو١٢:٤٩و٨:٢٨و٧:١٦و٥:١٩،٣٨انحوي

،بلسلاةروصيفاهنأالإاهلبقيتلاىنعمبةيآلااذه
.ةعاطالثيحةازاجمالو،ةبحمالثيحةعاطالهنأل
راهظإو،بلقلايفنبالاعمهنكسوبآلاةبحمانهةازاجملاو
قطنملاةحاصفوقحلاةفرعموناميإلابرارقإلاف.هتاذحيسملا
يهفةعاطالبتناكنإعومدلافرذوروذنلاميدقتو
.ةلطاب

فيك«اذوهيلاؤسىلعحيسملاباوجانيأر٢٣عيف
الفيك«لاؤسلهباوجددعلااذهيفو»؟انلكتاذرهظت
دصويحيسملاضفرييذلاملاعلانأل»؟ملاعللكتاذرهظت
.بولقلاوبآلانيبلاصتالاباوبأ

همالكناطلسذيمالتللّنيبيلكلذلاقِيلَسْيَل
لب،همالكهنأ»يلسيل«هلوقبحيسملاركنيملو.هتيمهأو

مالكضفرييذلاف.ًاعمبآلامالكوهمالكهنأبحّرص
مركيهلبقييذلاو.ًاضيأهمالكهنألبآلانيهيحيسملا
.بآلا

هب«٢٥ لَكاَذَِ
.»ْمُكَدْنِعاَنَأَوْمُكُتْمَّـ

،رخآملعمىلإمهاّيإهميلستوهباهذلًادادعتسااذهلاق
هرمألوأذنمميلعتلانمهيلعاولصحدقاوناكاملكنإف
،هوعمسامضعباوسنمهو،هيتفشنمناكنآلاىلإمهعم
نمنيبرطضماوناكمهلعلو.كاردإلارسعهضعباودجوو
ةيحورلامهتاجاحلكبموقينمبمهتيزعتدصقف،كلذلك
.ميلعتلاوحاضيإلاوريكذتلانم

ُبآلاُهُلِسْرُيَسيِذَّـلا،ُسُدُقلاُحوُّرلا،يِّـزَعُملااَّـمَأَو«٢٦
لَعُيَوُهَف،يِمْساِب

ِّـ
ُهُتلُقاَمِّـلُكِبْمُكُرِّـكَذُيَو،ٍْءَيشَّـلُكْمُكُم

.»ْمُكَل
١٦:١٣١٥:٢٦و١٢:١٦و٢:٢٢انحويو١٦عو٢٤:٤٩اقول
٢:٢٧انحوي١و١٧:٧و

.١٦عحرشرظنايِّـزَعُملا
ثلاثلامونقألاوهويزعمللريسفتاذهُسُدُقلاُحوُّرلا
بولقسيدقتهتفيظونألةسادقلابفصُوو،توهاللانم
يففصُوو)١٣:٢٠،٢١نييناربع٢:١٢،١٣يبليف(سانلا
.اهبسدقييتلاهتلآقحلانألقحلاب١٧ع

نبالانأىرخأعضاوميفُبآلاُهُلِسْرُيَسيِذَّـلا
.امهيلكلوسرهنأكلذةجيتنو،هلسري

حورلايتأيو،بآلانالعإحيسملالمعنأليِمْساِب
تيتأينأامكيناطلسب»يمسا«هلوقىنعمف.كلذمامتإل
هنألحيسملامسابحورلاىتأو.)٥:٤٣انحوي(بآلامساب
)١٦ع(هتاولصلةباجإىتأهنألو)١٣ع(هنعًابئانناك
.همسانيبلاطلاهذيمالتتاولصلو

اممصالخلاقيرطبقلعتيٍءَْيشَّـلُكْمُكُمِّـلَعُيَوُهَف
هنأدوصقملاسيلف،هكاردإنوعيطتستوهتفرعمىلإنوجاتحت
عوسيميلعتنإف،اهريغوةفسلفلاكمولعلاعاونألكمهملعي
.)١٦:١٣انحوي(سدقلاحورلاميلاعتىمسألوبقلمهزهج

ناسنإلاهعمسييذلاْمُكَلُهُتلُقاَمِّـلُكِبْمُكُرِّـكَذُيَو
ءايشأعوسينماوعمسذيمالتلاو.ًاعيرسهاسنيهكرديالو
ملو،يحورلااهانعمكاردإنمةيدوهيلامهؤارآمهتعنمةريثك
ًاريثكاوسنمهنأىلع.مهلحورلاةرانإدعبالإكلذاوعيطتسي
نأاوردقىتممهركذيسحورلانأبعوسيمهدعوف،اهنم
،٧:٣٨و٢:٢٢انحوييفامكلذةلثمأنمو.هانعماوكردي

سدقلاحورلاريكذتنماهلكانحويةراشبف،١٢:١٦و٣٩
دعباهميلاعترئاسواهتارواحمواهثداوحبتكهنألاهبتاكل
ٌدعوةيآلاهذهيفو.ةنسنيسمخوحنبحيسملاتوم
.ًالبقمهاّيإهريكذت)٢(.حورلاميلعتةيمهأ)١(:نيرمأب
دعولازاجنإو،لسرلالامعأرفسيفلوألابدعولازاجنإو
نمةنسنيسمخدعبتبتُكيتلاانحويةراشبيفيناثلاب

ثداوحلاركذيفقيقدتلانماهيفامىلعحيسملابلص
سدقلاحورلاميلعتبدعولانأعمو..ميلاعتلاوتارواحملاو
وهف،مهيلعرصتقيالهنأالإ،ةصاخذيمالتلاىلإهِّـجُودق
حيسملاذيمالتلدعولاو..نامزوناكملكيفنينمؤملالكل
لامكىلععطاقناهربءيشلكمهاّيإحورلاميلعتبذئموي
ةطساوبسدقلاحورلاميلعتيهيتلاديدجلادهعلارافسأ
يتلاروصعلايفنيدلايفةديدجميلاعتللحمالف،اهيفلؤم
.مهرصعدعب

)٣١-٢٧ع(هذيمالتلهمالسحيسملاكرت

اَمَكَسْيَل.ْمُكيِطْعُأيِمالس.ْمُكَلُكُرْتَأًامالس«٢٧
.»ْبَهْرَتالوْمُكُبوُلُقْبِرَطْضَتال.اَنَأْمُكيِطْعُأَُملاَعلايِطْعُي
١عو٦:١٤ايمرإ٣:١٥يسولوكو٤:٧يبليف

حيسملاةقرافمىلعذيمالتللةسماخةيزعتةيآلاهذهيف
مهعنص)٢(.)٢،٣ع(ءامسلايفهبهعامتجا)١(:مهاّيإ
ع(مهتاولصةباجإ)٣(.)١٢ع(هلامعأنممظعأًالامعأ
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انهحيسملامالكو.)١٦،٢٦ع(يزعملاءيجم)4(.)13،14
.ةيصوتوةكربوعادومالك

نيبًاثيدحوًاميدقمالكلااذهلثمعاشًامالَس
ىّتمو١:١٧ليئومص١(ةقرافملادنعوءاقللادنعباحصألا

٥:١٤سرطب١و١٦:٣٦لامعأو٧:٥٠اقولو١٠:١٣
،بآللهسفنكرتملاعلااذهعوسيقرافامل.)١٥انحوي٣و
هّمأو،هبلصيذلاركسعللهبايثو،يمارلافسويلهدسجو
الوبصانملاال،مالسلامهلكرتفهذيمالتامأو.انحويل
نيلئاقةكئالملامّنرتحيسملاةدالودنعو.فرشلاالوىنغلا
ًامالس«هذيمالتللاقهتومدنعو»مالسلاضرألاىلع«
.»مكلكرتأ

ًاريثكيتلاسانلاتايحتنعهلًازييمتكلذلاقيِمالس
رشبلامالسنعحيسملامالسزاتميو.ظافلأدرجمنوكتام
ٌدحأمالسلااذهيطعينأردقيالهنأ)١(:رومأةتسب
نمدكأتنمهيلعلصحيذلامالسلاهبشيهنأ)٢(.هريغ
عمةحلاصملاةجيتنهنألهمدبمهلهارتشاهنأ)٣(.بآلاةبحم
.ةحلاصملاكلتجئاتننمهنأل،ريمضلامالسهنأ)٤(.هللا
تقويفمهلحيسملاةيامحديكأتىلعينبمهنأ)٥(
رقفلاهبلسيالوضرملاهفعضيالمئادهنأ)٦(.داهطضالا
ةيطالغو١٤:٧و٨:٦و٥:١و١:٧ةيمور(توملاهينفيالو
يسولوكو٤:٧يبليفو٦:١٥و١٧و٢:١٤سسفأو٥:٢٢
مالسلااذهوهتايزعتلانمقبساملكريثأتو.)٣:١٥
هتقرافمىلعمهبولقبارطضاحيسملانَّـكسهبو،هنيعب
.مهاّيإ

ةيحورةيطعمالسلانألَُملاَعلايِطْعُياَمَكَسْيَل
ملاعلامالسنعزاتميوهو.كلذكتسيلملاعلااياطعو
ةذللاملاعلامالسردصمنإف:هردصم)١(:رومأةعبرأب
.هبيلصحيسملامالسردصمو،ةفسلفلاوىنغلاوتيصلاو
مومهنمهطلاخياملصقانملاعلامالسنإف:هلامك)٢(
تاجاحلكددسيفحيسملامالسامأ،سأيوفوخو
نوكيامًاريثكملاعلامالسنأل:ًامئادهقدص)٣(.سفنلا
وأمهلامعأنمصالخلانوجرينيذلامالساميسالوًابذاك
نإف:هؤاقب)٤(.)٦:١٤ايمرإ(رشبلانممهريغلامعأ
.توملادنعيهتنيلئازملاعلامالس

ًءانبهرركو،١عيفاملثماذهْمُكُبوُلُقْبِرَطْضَتال
.مهلاهركذيتلاتايزعتلاىلع

،توملاوداهطضالاوقيضلامكراظتنابْبَهْرَتالو
.مكقرافياليمالسنأو،مكعميروضحاوقِّـدصف

،١٤:٢،٣،١٢و٣٦-١٣:٣٣انحوييفْمُكَلُتلُقِّـينَأ
١٩،٢٠.

لديةرابعلارهاظَنوُحَرْفَتْمُتْنُكَليِنَنوُّبُِحتْمُتْنُكْوَل
.هنوبحيمهنأفرعهنألدارملاسيلوهو،هلمهتبحممدعىلع

ريغمهتبحمنأهقارفىلعمهنزحةدشباورهظأمهنأدارأامنإ
هنأكف.هحبرىلإاوتفتليملومهتراسخىلإاورظنمهنأل،ةلماك
يباهذبنوحرفتيلمكتبحمصالخإردقىلع:مهللاق
.مكنع

ثيحءامسلاىلإيأِبآلاَىلِإِيضْمَأُتلُقِّـينأل
لمعبهعضاوتدعبدجمتيلهدجموهروضحبآلارهظُي
لسريلو،هذيمالتيفهتعافشبلمعلاكلذلمكيلو،ءادفلا
ىتممهديجمتمزلتسيحيسملاديجمتو،سدقلاحورلامهيلإ

.هيلإاوراص
،نايواستمامهنألةعيبطلايفاليِّـنِمُمَظْعَأِيبَأَّـنأل
لاحيهو،مالكلااذهباهيفملكتيتلالاحلايفنكل
ةملكلا«انحويلوققفو،ةاطخلايدافهرابتعابهملأوهعضاوت

ًاذخآهسفنىلخأ«سلوبلوقو)١:١٤انحوي(»ًادسجراص
لسرأءادفلادهعىضتقمبف.)٢:٧يبليف(»دبعةروص
مظعأناكف،صالخلادئاوفلكوسدقلاحورلاوهنبابآلا
لبةمئادنكتملبآلاةيمظعأو.ةفيظولايفنبالانم
اوحرفينأذيمالتلاىلعناكف.)١١-٢:٩يبليف(ةيتقو
٣٣وحندبعكهعضاوتدعبعجريكلذبهنأل،مهنعهباهذب
،بآلاعمهلاحتناكيتلادجملاوةداعسلالاحىلإةنس
سدقلاحورلانألو،بابرأللًابروكولمللًاكلمللكُييكل
ليجنإلابريشبتلاحجنيفباهذلاكلذدعبمهيلعلحي
.)١٠-١٦:٧انحوي(ًاميظعًاحاجن

ْوَل.ْمُكْيَلِإِيتآَّـمُثُبَهْذَأاَنَأْمُكَلُتلُقِّـينَأْمُتْعِمَس«٢٨
َّـنأل،ِبآلاَىلِإِيضْمَأُتلُقِّـينألَنوُحَرْفَتْمُتْنُكَليِنَنوُّبُِحتْمُتْنُك
.»يِّـنِمُمَظْعَأِيبَأ
:١٠و٥:١٨انحويو٢٠:١٧و١٦:١٦انحويو٣،١٢،١٨ع
١١-٢:٦يبليفو٣٠

)٢٧ع(حرشيفةيآلاهذهىنعمىلعمالكلاقبس
.كانههعجارف

َناَكىَتَمىَّـتَح،َنوُكَيْنَأَلْبَقَنآلاُمُكَلُتلُقَو٢٩
.َنوُنِمْؤُت
١٦:٤و١٣:١٩انحوي

.ينفدوبيلصلاىلعيتوملبقيأ:َنوُكَيْنَأَلْبَق
لوسرًاقححيسملاانأينأبًاناميإنوديزتيأَنوُنِمْؤُت

ليقاملثماذهو.لبقتسملايفامبيتفرعممكنقيتلبآلا
ًاريثكمهكوكشتدازلةوبنلاهذهالولو.١٣:١٩انحوييف
.ًابولصموهيلعًاضوبقمهوأرموي
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َِملاَعلااَذَهَسيِئَرَّـنأل،ًاريِثَكْمُكَعَمًاضْيَأُمَّـلَكَتَأال«٣٠
يفُهَلَسْيَلَوِيتْأَي .»ٌْءَيشَّـِ
١٦:١١و١٢:٣١انحوي

نميقبدقنكيملًاريِثَكْمُكَعَمًاضْيَأُمَّـلَكَتَأال
.راهنلانمتاعاسعضبالإضرألاىلعهتايح

:١٢انحويحرشرظنا.ناطيشلايأَِملاَعلااَذَهَسيِئَر
لعلو.مالآلاكلتةطساوبوهمالآتقويفهبرجيليتأي.٣١
هللاودعلهتبراحمنمناكيناميسثجناتسبيفهملأنمًاريثك
اقول(»ِةَملُّظلاُناَطلُسَوْمُكُتَعاَسِهِذَه«هلوقليلدبسانلاو
َجتَّـلُكُسيِلْبِإَلَمْكَأاَّـَملَو«لوقلاباذهنراق)٢٢:٥٣

ْ
يأ(ٍةَبِر

هيلعسانلاجيهيلو.)٤:١٣اقول(»ٍنيِحَىلِإُهَقَراَف)ةيربلايف
كرحيو،هملسيوليلقدعبيتأيلاذوهييفهلوخدبًاضيأ
اوكتشيلةنهكلاءاسؤرونييسيرفلاو،هيلعاوضبقيلركسعلا
لعفركذبىفتكاو.هوبلصيوهيلعاومكحيلنامورلاو،هيلع
.رشلالكببسهنألناطيشلا

يفُهَلَسْيَلَو ،هيلعراصتنالاىلإهلليبساليأٌءَْيشَّـِ
لكف.اهيضريلةينانأالو،اهريثيلةيدسجتاوهشهيفسيلف
ىلإهبهدوقيامناطيشللنكيملف،هابأيضرُينأهاغتبم
امو.حيسملاةسادقلامكىلعةعطاقةجحهذهو.ةيطخلا
.رشبلارهطأىلعلاقينأحصيالهيلعليق

ِيناَصْوَأاَمَكَو،َبآلاُّبِحُأِّـينَأَُملاَعلاَمَهْفَيِلْنِكَلَو«٣١
.»اَنُهَهْنِمْقِلَطْنَناوُموُق.ُلَعْفَأاَذَكَهُبآلا
٥:٨نييناربعو٢:٨يبليفو١٠:١٨انحوي

بآللهتبحمحيسملارهظأَبآلاُّبِحُأِّـينَأَُملاَعلاَمَهْفَيِل
يفًابَّـرَُجم«ناكذإهيلعهراصتنابو،سيلبإةبرجتهلامتحاب ِّـلُكِ

هتبرجتتناكو.)٤:١٥نييناربع(»ٍةَّـيِطَخالِب،اَنُلْثِمٍْءَيش
هتقولكلذبناطيشلانأكشالو.بآللهتبحمىلعًاناهرب
لكناكف،لوألامدآأطخأامكئطخييناثلامدآلعجيل
لب،ةبرجتلاىلعروصقمريغهمالكلعلو.ًاثبعهداهتجا
وهف،هيبأةدارإلًاعوطةاطخلاءادفلهلعفاملكىلعلمتشي
.مهصلخيلةمثألالدبتاميذلارابلا

ىلإةايحلالوأنمُلَعْفَأاَذَكَهُبآلاِيناَصْوَأاَمَك
،سومانلاتحتهسفنعضوو،هدسجتنمضتياذهو،اهرخآ
سانلاراعوسيلبإةبرجتهلامتحاو،ربلكهليمكتو
.ملاعلانعةرافكًاريخأهتومو،مهضغبو

هذيمالتوحيسملانأحجرألااَنُهَهْنِمْقِلَطْنَناوُموُق
هباطخنميقبامبملكتهنأو،كلذلاقاملةدئاملانعاوماق
اولازيملمهو.١٧انحوييفهتالصبو،١٥،١٦انحوييف
يفليقهنألو،مالكلايفعاطقناالذإتيبلايفنيفقاو

ِْربَعَىلِإِهِذيِمالتَعَمَجَرَخَواَذَهُعوُسَيَلاَق«١٨:١انحوي
مهوكلذبملكتهنأمهضعبنظنكلو»َنوُرْدَقيِداَو
.يناميسثجناتسبىلإتيبلانمقيرطلايفنورئاس

رشعسماخلاحاحصألا

)١٧-١ع(ناصغألاوةمركلالَثميعادولاباطخلا

.»ُماَّـرَكلاِيبَأَوُةَّـيِقيَِقحلاُةَمْرَكلااَنَأ«١

هتياغو،هذيمالتةيزعت١٤حاحصأيفحيسملاةياغتناك
ةمركلالثممهلبرضف،مهملعينأحاحصألااذهيف
هباهذدعبةتباثىقبتمهنيبوهنيبةقالعلانأّنيبيلناصغألاو
مهتايحلديحولاردصملاوههنأو،ةيدامالةيحوراهنألمهنع
.ًامئادهباوكسمتينأطرشب،مهريغلمهعفنومهتوقو

يقيقحلارونلاهنإهلوقكاذهُةَّـيِقيِقَحلاُةَمْرَكلااَنَأ
ىلإعجراف)٦:٣٢انحوي(يقيقحلازبخلاو)١:٩انحوي(
هيلإزومرملاوهحيسملاوزمرةمركلانأىنعملاو.كانهحرشلا
نأكشوىلعناسنإكهسفنىلعملكتيملف.يقيقحلا
عمرضحييذلا،دبألاىلإيحلاحيسملاهرابتعابلب،تومي
لامكّنيبيلةمركلابهسفنهَّـبشو.هحوربًامئادهذيمالت
ةيحورلامهتايحليرورضلاداحتالاهذيمالتنيبوهنيبداحتالا
سأرلالثمبًاضيأداحتالااذههِّـبُشدقو.مهاوقتومهومنو
٥:٢٣،٣٠سسفأو١٢:١٢سوثنروك١(ءاضعألاو
ىلإةمركلانميرجتةراصُعلانأامكف.)٢:١٩يسولوكو
ردصمحيسملاكلذك،ةرضانةيماناهلعجتواهيذغتلناصغألا
امًاريثكو.يحورلابصخلاوةمعنلاوةوقلاوذيمالتلاةايح
نيبةقالعلابسانلاوهللانيبةقالعلاميدقلادهعلايفتهبش
ايمرإو٧-٥:١ءايعشإو١٩-٨٠:٨رومزم(ماّركلاومركلا
.)١:٧ليئويو١٠:١عشوهو١٤-١٩:١٠لايقزحو٢:٢١
نيبوهنيبزييمتللةيقيقحلاةمركلاوههنإحيسملالاقامبرو
ىلعناكو،ًاميدقهتمركهللامهامسنيذلاليئارسإينب
نماوبسحُيلةمركلاكلتيفًاناصغأاونوكينأسانلاعيمج
،مهقاقحتسامدعلهتمركاونوكينأضفرهللانكلو،هبعش
هبداحتالالكلاىلعبجوأوةيقيقحلاةمركلاعوسيّنيعو
.ناميإلاب

ٌّمتهمهنأو،هكلمةمركلانأىلإريشياذهُماَّـرَكلاِيبَأَو
ةكربلالصأعوسيراتخاهللانإف.اهبصخواهتنايصواهومنب
لأسيو،نينمؤملابولقىلإهنمةمعنلايرجتنأو،سانلل

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا

١٧١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هللاهّبُشدقو.مهبهديجمتومهريغلمهعفنومهريخنعهللا
.)٢٠:٩اقولو١٢:١سقرمو٢١:٣٣ىّتميفماركلاب

يفٍنْصُغُّلُك«٢ ٍرَمَثِبِيتْأَياَمُّلُكَو،ُهُعِزْنَيٍرَمَثِبِيتْأَيالَّـِ
.»َرَثْكَأٍرَمَثِبَِيتْأَيِلِهيِّـقَنُي
١٥:١٣ىّتم

يفٍنْصُغُّلُك .يحيسمهنأبفرتعينملكيأَّـِ
.هناميإةقيقحهلامعأبرهظياليأٍرَمَثِبِيتْأَيال
نمميقعلاعطق:نالمعيضرألاماّركللُهُعِزْنَي

،امهناهبشينالمعهتسينكيفهللاو.بيذهتلاو،ناصغألا
امنولعفيالنيذلاهبعشنعلصفينأوهو:عزنلالوألا
اذوهيءالـؤـهلـاــثـمو،حـيــسـملـاـبنودـــحــتـممهنأنــهربــي
نـوـمـيـسو،سـاـمــيدو،ةريـــفـسواـيـنـاــنـحو،ـيـطـوـيرــخــسإلا
هنأل،عطقللةلعرامثإلامدعوأمقُعلاركذو.رحاسلا
بولقلافرعيهللانإمعن.عطقلاكلذيفهللالدعنهربي
نأانلنيبيكلذركذنكل،لامعألاةداهشىلإةجاحريغب
نعميقعلاهللالصفيفيكانهركذيملو.لداعهباقع
نأ)١(:قرُطسمخدحأبكلذلعفيهنكل،ةيحورلاهتمرك
(سدقلاحورلاداشرإبعطقلامكُحةسينكلاردصُت
ناسنإلاهللانحتمينأ)٢(.)٥:٤،٥،١٢سوثنروك١
هنحتمينأ)٣(.ملاعلااذهرورغوةيدسجلاتاوهشللهكرتب
ةصاختابرضبهبقاعينأ)٤(.تاقيضلاوتاداهطضالاب
قرطمظعأوهو،هتيمينأ)٥(.ةريفساينانحبقاعامك
.هللاةمركنعًالاصفناسيلنمؤملاتومنأولو،عزنلا

يضرألاماركلالعفيامكِهيِّـقَنُيٍرَمَثِبِيتْأَياَمُّلُكَو
لمعلايهةيقنتلاهذهو.ًارامثإاهديزيلةرمثملاةمركلاب
ةيوقتلضارمألاوبئاصملابًابلاغهبعشهللايقنيو.يناثلا
سوثنروك١(مهريغلمهعفنومهاوقتةدايزويحورلامهومن
نمنمؤملاعنميلاملانأهللاىأراذإف.)٣٢-١١:٣٠
بحيهنأىأرنإو،هلامهمرحيقيقحلاىنغلايفةبغرلا
مهذخأهنمرثكأءاقدصألاوءابرقألانممهريغوأهدالوأ
يفو.هضرمبحمسهتوقلهسفنىلعًالكتمهآراذإو،هنم
ملاعلاةبحموءايربكلاولالضلانمهبعشيقنيليبسلااذه
نممهعنمياممكلذلاثمأوبصعتلاةدشوبضغلاةعرسو
هديبعيقنيركُذامىلعةوالعو.ةيحورلارامثلابنايتإلا
هباتكتاراذنإبو،مهبولقيفسودقلاهحورتاريثأتب
.سدقملا

حرشنمرمثلااذهةيهامفرعُتوَرَثْكَأٍرَمَثِبَِيتْأَيِل
رمثلاكلذو.٥:٢٢،٢٣ةيطالغيفاممو٢٠-٧:١٦ىّتم
سانلااهبدوقييتلالامعألااميسالو،ةحلاصلالامعألاوه
هذهنمانلو.ةداعسلاوةسادقلاىلإوحيسملابناميإلاىلإ

مامأًانمؤمناسنإلارهظينأناكمإ)١(:دئاوفتسةيآلا
عطقيهللانأدبال)٢(.هللادنعكلذكسيلوهوسانلا
ةلاحتسا)٣(.يدبألاكالهلاىلإهعفديوناسنإلااذهلثم
لامعأبكلذرهظُيالوًايقيقحًانمؤمناسنإلانوكينأ
ًاليلدنيقيدصلاايالبتسيل)٤(.سانلاعفنتوهللادِّـجمت
يهلب،مهيلعبضغدقهللانأومهريغنمّرشأمهنأىلع
نأنكميال)٥(.مهيقنيلاهبمهباصأذإمهلهتبحمةمالع
لكهمرحولودبألاىلإهللانعيقيقحلانمؤملالصفني
يّقنيونيئارملاعزنيلًامودهتسينكهللابقاري)٦(.رشبلا
.نيحلاصلا

.»ِهِبْمُكُتْمَّـلَكيِذَّـلاِمالكلاِبَبَسِلُءاَيِقْنَأَنآلاُمُتْنَأ«٣
١:٢سرطب١و٥:٢٦سسفأو١٧:١٧و١٣:١٩انحوي

نممههذيمالتنأكلذبحيسملانابأُءاَيِقْنَأَنآلاُمُتْنَأ
هلوقو.مهعزنينأدصقنيذلانمال،مهيقنيهللاذخأنيذلا
مهنأينعيلب،لامكلااوغلبمهنأينعيالءايقنأمهنإ
حرشرظنا(هداشرإتحتًامويفًامويةراهطلايفنومدقتي
.)١٣:١٠انحوي

ميلاعتتناكِهِبْمُكُتْمَّـلَكيِذَّـلاِمالكلاِبَبَسِل
ةدسافلامهئارآنمًاريثكحلصأاهيفةيقنتةطساومهلعوسي
ءوسمهلّنيبو.هتوكلمرمأيفوهبدوعوملاحيسملانأشيف
ءيشلككرتيفمهبَّـغرو.ةيلاعلابتارملاىلعماصخلا
همساديجمتلرمثبهتومدعباوـتأينأمهرمأو.همسالجأل
هذيمالتيقنيلازيالوهو.همسابممألاودوهيلامهريشبتب
:٨و٥:٢٤انحوي(ءامسلايفنيلماكاونوكيىتحهمالكب

:١بوقعيو٥:٢٦سسفأو١٧:١٠،١٧و١٢:٤٨و٣١،٣٢
،مالكلاببسلءايقنأمتنأ:مهللاقو.)١:٢٣سرطب١و١٨
لعلو.هبنمؤيوهعمسينمةيقنتلسدقلاحورلاةلآوهف
اوّقنتفمهنمعزُنيطويرخسإلااذوهينأىلإراشأحيسملا
.كلذب

يفاوُتُبْثُا«٤ َِيتْأَيْنَأُرِدْقَيالَنْصُغلاَّـنَأاَمَك.ْمُكيِفاَنَأَوَّـِ
يفْتُبْثَيَْملْنِإِهِتاَذْنِمٍرَمَثِب َْملْنِإًاضْيَأْمُتْنَأَكِلَذَك،ِةَمْرَكلاِ
يفاوُتُبْثَت .»َّـِ

٢:٦انحوي١و١:٢٣يسولوك

يفاوُتُبْثُا كلذكو،هتمركيفهتوبثنصغلاةايحطرشَّـِ
:رومأةثالثاذهيفو.حيسملايفهتوبثيحيسملاةايحطرش
دحأةوقىلعوأهسفنىلعلاكتالاناسنإلاكرت)١(
ةوقلاوةمكحلالجألرشبلاوأةكئالملانمتاقولخملا
هبهكسمتوًابيصنحيسملاهرايتخا)٢(.صالخلاوةليضفلاو
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كسمتلاكلذىلعةبظاوملا)٣(.ةيحورلاةايحللناميإلاب
.مئادحيسملاىلإهجايتحانأل

قَّـلعتتلامعأةثالثحاحصألااذهنمّرماميفركُذ
يفنصغلاتوبثو،رمثملاةيقنتو،ميقعلاعزنيهو:ةمركلاب
نمثلاثلاو،ماّركلالامعأنميناثلاولوألاف.هتمرك
ةوقةيعيبطلاةمركلايفنصغللسيلنكل.نصغلالامعأ
زومرملاناسنإلاامأ.همدعلوأةمركلايفتوبثللةيرايتخا
:هذيمالتلحيسملالاقكلذلو،ةوقلاكلتهلفنصغلابهيلإ
ملاهبمقيملنإةيلوؤسمنمؤملاىلعكلذبلعجف،متنأاوتبثا
حرشيفتوبثلاىلعمالكلاقبسو.ًائيشحيسملاهعفني
دصقلاوروعشلايفحيسملابداحتالاوهو،٦:٥٦انحوي
يفيرهوجلارمألاو.)٢٨-٢٤و٢:٦انحوي١(لمعلاو
هبو،ةمركلايفًاناصغأريصنهبيذلاناميإلاوهتوبثلا
.رامثألابيتأنهبو،اهيفتبثن

ببسلاةقالعكهلبقامبمالكلااذهةقالعْمُكيِفاَنَأَو
نأىلع.هيفنوتبثيالمهيفحيسملانكيملنإهنأل،ةجيتنلاب
مهتوبثلعجكلذلو،مهتدارإىلعفقوتيمهيفحيسملاتوبث
ِيتْوَصٌدَحَأَعِمَسْنِإ«هلوقلثماذهو.مهيفهنوكلُاطرشهيف
:٣ايؤر(»يِعَمَوُهَوُهَعَمىَّـشَعَتَأَوِهْيَلِإُلُخْدَأ،َباَبلاَحَتَفَو
حورلاتاريثأتمهلدكؤيذيمالتلايفحيسملانوكو.)٢٠
،طوقسلانممهظفحو،مهتيزعتومهسيدقتومهترانإلسدقلا
.)٤:١٣و٣:٢٤انحوي١و٨:٩ةيمور(هتمعنةرفوو

.ركُذاملحاضيإوليلعتاذهُرِدْقَيالَنْصُغلاَّـنَأاَمَك
النصغلاف،يهيدبيعيبطلانصغلانأشيفانهليقامف
،هتمركبًالصتممادامرمثيوومنيوايحيوهو،هتايحبلقتسي
مهتايحنأمهلدكأحيسملاو.توميولبذيعطُقنإو
اهتياهنوهنماهءدبنإف،هيلإةبسنلابكلذكةيحورلا
هلوقبيأ،يفنلاةروصيفىنعملااذهبءاجو.هنعلاصفنالاب
ىلعلاكتالابلاصفنالارطخنممهلًاراذنإ»اوتبثتملنإ«
ماتلالاصتالابوجوةيآلاهذهيفامةصالخو.سفنلا
.هذيمالتوحيسملانيبمئادلا

يفُتُبْثَييِذَّـلا.ُناَصْغَألاُمُتْنَأَوُةَمْرَكلااَنَأ«٥ ِهيِفاَنَأَوَّـِ
اوُلَعْفَتْنَأَنوُرِدْقَتالِينوُدِبْمُكَّـنألٍ،ريِثَكٍرَمَثِبِيتْأَياَذَه
.»ًائْيَش
٤:١٢لامعأ٤:١٣و١:١١يبليفو١٤:٨عشوه

ديكوتللهرركلوألاددعلايفهلوقلثماذهُةَمْرَكلااَنَأ
.ريثأتلاو

»متنأ«ةلمجلاهذهيفةمهملاةملكلاُناَصْغَألاُمُتْنَأَو
انههصصخًامومعناصغألايفًاقباسحيسملاهلاقامف

يتقرافمدعباوقبتنأمكيلعبجيهنأهانعمو،ذيمالتلاب
.ةمركلابناصغألالاصتايبنيلصتمدسجلابمكاّيإ

ةيآلايفهلوقكاذهٍريِثَكٍرَمَثِبِيتْأَي..ُتُبْثَييِذَّـلا
ةروصيفاذهويفنلاةروصيفكلذنأالإ،ةقباسلا
ةدايزلاهذهنمجتنتسنو.»ريثك«هلوقةدايزهيفو،باجيإلا
هنأو،ةليلقرامثأبنايتإلابيفتكينأيحيسمللزوجيالهنأ
هركشنعًاريبعت،رفاورمثبيتأيلداهتجالاهيلعبجي
ةبغرو،ميظعلاهلإللًاديجمتو،ميظعلاهصالخىلعحيسملل
ىلعرامثإلارادقمفقوتيو.ميظعلارطخلانمسانلاذاقنإيف
هنمبرقتلاو،ةبحملاوناميإلابحيسملابداحتالارادقم
.مويلكهباتكنمداشرإلابلطو،ةالصلاب

ًارمثهللاهبسحيًائْيَشاوُلَعْفَتْنَأَنوُرِدْقَتالِينوُدِب
،لسكلاىلعيحيسمللكلذبةجحالو.ةلوبقمةمدخيأ
.بجياملكلعفييذلاوهحيسملاو،زجاعانأ:لوقينأك
اذهيفو.عوسيىلعلاكتالابداهتجالاىلإًايعادهيفنكل
نأل،تاذلاىلعلاكتالانمريذحتلا)١(:ةماهرومأةسمخ
:لب،»ًاليلقالإاولعفتنأنوردقتالينودب«لقيملحيسملا
)٢(.)٣:٥سوثنروك٢(»ًائيشاولعفتنأنوردقتال«
:١انحوي(ةايحلاردصمحيسملاىلإيحيسملاجايتحاحيضوت
راهظإ)٣(.ةايحلاءاموةايحلازبخهرابتعابانلاهبهيف)٤
ملمهنألمهريغنوديفيالنيريثكنييحيسمنأيفببسلا
يطعينأبوجو)٤(.حيسملانمةوقلاوةمعنلااوبلطي
نأل،حالصنممهلامىلعحيسمللدجملكنويحيسملا
ةديفملامهتاملكوةنسحلامهفطاوعوةيحورلامهراكفأ
عيطتسييحيسملا)٥(.مهيفهتوبثلةجيتنةعفانلامهلامعأو
يفٍْءَيشَّـلُكُعيِطَتْسَأ«لوقيفحيسملابءيشلك لاِحيِسَملاِ

يِذَّـ
.)٤:١٣يبليف(»يِنيِّـوَقُي

يفُتُبْثَيالٌدَحَأَناَكْنِإ«٦ طُيَّـِ
ْ

،ِنْصُغلاَكًاجِراَخُحَر
طَيَوُهَنوُعَمَْجيَوُّفِجَيَف

ْ
يفُهَنوُحَر .»ُِقَرتْحَيَف،ِراَّـنلاِ

٧:١٩و٣:١٠ىّتم

ملكتيعرشو،ةرمثملاناصغألانع٥عيفحيسملاملكت
ةسبايلاناصغألابسانلاهلعفيامركذف،ةرمثملاريغنعانه
يفتبثيملميقعذيملتلكلدعملالئاهلاباقعللًالاثم
،فافجلاو،لزعلا:رومأةسمخىلعكلذلمتشيو.حيسملا
تايحورلايفاهتلثمأو.قارتحالاو،رانلايفحرطلاو،عمجلاو
٨:١٢ىّتم(هبعشنمهللارمأبلاطبلادبعلاجارخإ)١(
سدقلاحورلاهقرافينيحيحيسملالاح)٢(.)٢٢:١٣و
،ريخألامويلايفةكئالملالمع)٣(.)٥:١٩يكينولاست١(
١٣:٤١ىّتم(ةطنحلاوناوزلالثمريسفتيفركُذامك

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا

١٧٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يذلاباقعلاوريخألامويلاةنونيد)٤،٥(.١٢:٢٠اقولو
.)١٣:٤٣ىّتم(اهيلي

نوصعينيذلاراجفلاىلعًاروصقمسيلباقعلااذهو
الونويحيسممهنأبنوفرتعينيذلامعيلب،هبنورفكيوهللا
يفتوبثلامدعدرجمًاذإف.رامثأبنوتأيالوحيسملايفنوتبثي
يفنصغلكلّنيعهللانأل،ناسنإلاكالهدكؤيحيسملا
دصقدقو.)١٥:٥لايقزح(قارحإلاوأرامثإلاامإةمركلا
ىلعقدصهمالكّنكلو،ميقعلاذيملتلاةيآلاهذهبحيسملا
.اهرامثإمدعلاهعطقهنأل،ةلمجةيدوهيلاةسينكلا

يفْمُّتَبَثْنِإ«٧ طَتْمُكيِفيِمالكَتَبَثَوَّـِ
ْ

َنوُديِرُتاَمَنوُبُل
.»ْمُكَلُنوُكَيَف
١٦:٢٣انحويو١٦عو١٤:١٣،١٤انحوي

يفْمُّتَبَثْنِإ مهيفهتوبثطبرْمُكيِفيِمالكَتَبَثَوَّـِ
يذلامالكلانودبنوكيالتوبثلاف،كلذكهمالكتوبثب
درجممهيفهمالكتوبثبدرُيملو.مهلاهنلعأيتلاهميلاعتوه
عوضومهنأو،مهكولسومهبولقيفهريثأتلب،مهتركاذيفهئاقب
ةيوامستاياغمهيفئشنيف،ةيحورلامهقاوشأومهتالمأت
.ةالصلاىلعمهعجشيو

يرورضوهاممْمُكَلُنوُكَيَفَنوُديِرُتاَمَنوُبُلْطَت
:١٤انحوييفقبسيذلادعولالثمدعولااذه.مهرامثإل
نممهريغلحصيهنكل،ةصاخلسرللوهو،٢١:٢١ىّتمو١٣
لسرلالاوحأكمهتاياغومهلاوحأتناكنإنييحيسملا
ًاريِثَكُرِدَتْقَتِّـراَبلاُةَبلِط«لوسرلالوقلقفاوماذهو.مهتاياغو
يف الهنأةيآلاهذهنمحضتيو.)٥:١٦بوقعي(»اَهِلْعِفِ
ةعاطيفيحيملنإهتابلطةباجإعقوتينأدحألَّـقح
الو.)٦٦:١٨رومزم(ناميإلابهبدحتيملنإو،حيسملا
يفنيّلصملاتوبثمدعببسبةريثكتابلطباجتسُت
.مهيفهمالكتوبثمدعو،حيسملا

هب«٨ َنوُنوُكَتَفٍريِثَكٍرَمَثِباوُتْأَتْنَأِيبَأُدَّـجَمَتَياَذَِ
.»يِذيِمالت
١٣:٣٥و٨:٣١انحويو١:١١يبليفو٥:١٦ىّتم

حيسملايفلسرلاتوبثنمنيتياغنايبةيآلاهذهيف
ّ.ربلارامثأبمهنايتإو

رمثةرفونأامكف،بآلاديجمتامهالوأِيبَأُدَّـجَمَتَي
كلذك،هئانتعاوماركلاداهتجاىلعليلديضرألامركلا
مزليو.يوامسلاماركلانادِّـجميمهتنامأونييحيسملاىوقت
كلتببساهنأل،هللاةعيرشحالص)١(:رومأةثالثكلذنع
داسفنوبلغيمهتلعجاهنأل،هتمعنةوق)٢(.ةنامألاوىوقتلا

يحيسملانأ)٣(.حالصلااولعفينأنوردقيومهتعيبط
سانللرهظأو،هللاةروصيفراصف،ددجتدقنيمألايقتلا
:٧ىّتم(ميظعلاهلضفوةنسحلاهللاتافصهتريسنسُحب

.)٤:٨يبليفو٢٠
ةحلاصلالامعألااوسرامتنأيأٍريِثَكٍرَمَثِباوُتْأَتْنَأ
(»برلالمعيفنيرثكم«داهتجالاوعضاوتلاوةنامألاب
.)١٥:٥٨سوثنروك١

نوفرعُتيأ،ةيناثلاةياغلايههذهيِذيِمالتَنوُنوُكَتَف
مهنأنهربيةرفاولارامثألابذيمالتلانايتإف،يذيمالتمكنأ
،يقيقحلاذيملتللةديحولاةمالعلاوهرمثلاف،حيسملاذيمالت
هلوقنممزليالو.ناسللابفارتعالادرجميفكيالو
دارأامنإ،ذئنيحهذيمالتاونوكيملمهنأ»يذيمالتنونوكتف«
مهنأو،كلذكنوقبيسمهنأو،اهسفنةعاسلايفهذيمالتمهنأ
هنأكف،مهلهتازاجموهتبحمتدازةحلاصًالامعأاودازاملك
متنأو،يتصاخمكنأبفرتعأانأفكلذكمتنكنإ:لاق
.يلمكتهباشملكلذكمكنأفرعيملاعلاو،يلمكنأنوققحتت

ريثكرمثباوتأو،مهسفنأىلعطرشلااذهلسرلالبق
،ليجنإلابنورشبيملاعلالكيفاولاجذإ،كلذدعب
يفءادهشمهرثكأتامو،ةديدشلاتاداهطضالااولمتحاو
.سوفنلاصالخيفةبغرو،هلًاديجمتو،هرمألًةعاطهليبس

يفاوُتُبْثُا.اَنَأْمُكُتْبَبْحَأَكِلَذَكُبآلايِنَّـبَحَأاَمَك«٩ ِ
.»يِتَّـبََحم

فونصمظعأنباللبآلاةبحمُبآلايِنَّـبَحَأاَمَك
دصقلايفامهنيبداحتالالامكىلعةينبميهو،ةبحملا
.)١٧:٢٤انحويو١٧:٥و٣:١٧ىّتم(لمعلاو

ًالاثمهلبآلاةبحمنبالاذختااَنَأْمُكُتْبَبْحَأَكِلَذَك
حيسملاةبحمو.نيتدودحمريغامهاتلكف،هذيمالتهتبحمل
هجوو.رادقملايفالعونلايفهلبآلاةبحمكهذيمالتل
ةياقولاو،تاجاحلابموقيامميدقتو،ماودلاو،ةقّرلا:هبشلا
.رطخلانم

يفاوُتُبْثُا التوبثلااذهو.مكليتبحميأيِتَّـبََحمِ
توبثلااذهنمضتيو.)٨ع(همالكةعاطبالإنوكي
اهلبقيوهلحيسملاةبحمىلإقاتشييحيسملانأ)١(:نيرمأ
لزتعيهنأ)٢(.اهلًاقحتسمنوكينأيفدهتجيواهبرسُيو
.ةعاطلاوةنامألامدعكهلحيسملاةبحمماودنمعناملك

يفَنوُتُبْثَتَياَياَصَوْمُتْظِفَحْنِإ«١٠ اَنَأِّـينَأاَمَك،يِتَّـبََحمِ
يفُتُبْثَأَوِيبَأاَياَصَوُتْظِفَحْدَق .»ِهِتَّـبََحمِ
١٤:٩،٢١،٢٣انحوي
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هتعاطحيسملالعج.١٤:٢٣،٢٤انحويحرشرظنا
اهبجومبنوكلسيهذيمالتلةدعاقهتبحميفاهبهتوبثوبآلل
.هتبحميفمهتوبثوهلمهتعاطيف

ةسدقملاةريسلاحيسملالعجَياَياَصَوْمُتْظِفَحْنِإ
نمضتياملاونلو،بحلاكلذنممهنقيتومهلهبحلًاطرش
.)٢:٣انحوي١(ةداعسلانمكلذ

مهتوبثلًاطرشهذيمالتنمحيسملابلطيملاَنَأِّـينَأاَمَك
يفهتوبثلهسفنىلعهلبقيذلاطرشلاىوسمهلهتبحميف
.)١٠:١٧و٨:٢٩انحوي(هلبآلاةبحم

هبْمُكُتْمَّـلَك«١١ َلَمْكُيَوْمُكيِفيِحَرَفَتُبْثَيْيَكِلاَذَِ
.»ْمُكُحَرَف
١:٤انحوي١و١٧:١٣و١٦:٢٤انحوي

امبرو،ةقباسلاةيآلايفةعاطلارمأنمركُذاميأاَذَِهب
هذهنمدصقو.باطخلااذهيفهركذاملكىلإراشأ
ةلماكلاةرسملاقيرطوهةعاطلاقيرطنأنيبينأةيآلا
نورسُيسواهبُّرسهنأو،ةيدوبعلاوةقشملاقيرطال،ةمئادلا
.كلذكمه

:ٍناعمةثالث»يحرف«هلوقلمتحيْمُكيِفيِحَرَفَتُبْثَي
مهتبحمومهناميإدهاشينيحهذيمالتبحيسملاحرف)١(
،حيسملاحرفكًاحرفذيمالتلاحرف)٢(.مهتوبثومهتعاطو
توبثلاوبآللةعاطلاوهدحاوردصمنمنيحرفلارودصل
نييناربعو١٧:١٣انحوي(كلذنقيتو)٩،١٠ع(هتبحميف
مهاطعأدقف،مهلوههبهييذلاذيمالتلاحرف)٣(.)١٢:٢
رامثأدحأوهو،هحرفكلذىلعدازو)١٤:٢٧انحوي(همالس
.)٥:٢٢ةيطالغو١٤:١٧ةيمور(سدقلاحورلا

مهنأمهنقيتنممهحرفلامكنوكيْمُكُحَرَفَلَمْكُيَو
،سفنلاليلغيفشيديكأتلااذهو.مهبحيهنأو،هللانوبحي
حرفلالامكجتنيو.مهايإهتقرافمىلعنزحلانممهيقيو
حيسملادوعصدعبلسرلاهربتخاامكةعاطلالامكنع
،٢:٢سوثنروك٢و١٤:١٧ةيمورو١٣:٥٢و٥:٤١لامعأ(
٤:٤و٢:١٧،١٨يبليفو٥:٢٢ةيطالغو٧:٤و٣
.)١:٨سرطب١و٣:٩و٢:١٩،٢٠و١:٦يكينولاست١و

اَمَكًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّبُِحتْنَأيِتَّـيِصَوَيِهِهِذَه«١٢
.»ْمُكُتْبَبْحَأ
انحوي١و٤:٨سرطب١و٤:٩يكينولاست١و١٣:٣٤انحوي
٤:٢١و٣:١١

يفاهركذيتلااياصولاىدحإةيآلاهذهيفحيسملاركذ
هذهىلعَّـربنو.هتبحميفتوبثللًاطرشاهظفحلعجو،١٠ع
.اياصولارئاسىلعاهلضفهنألةيصولا

)١٣:٣٤انحوي(ةديدجةيصواهامسيِتَّـيِصَو
سفنلهتيصواهاّمسو،ةيآلاكلتحرشيفاهانركذبابسأل
.هدنعاهتيمهأىلعهراركتلديو.بابسألاكلت

،ةبولطملاةبحملاةجردلنايباذهْمُكُتْبَبْحَأاَمَك
نوكتنأبجيف.ةبحملاكلتيفهبءادتقالايفمهلبيغرتو
لمحلاوةفأرلاوةدشلايفهتبحملثمضعبلمهضعبةبحم
توملاوتاذلاراكنإىتح،نكممقيرطلكيفريغلاعفنىلع
.)٣:١٦انحوي١و١٣:١سوثنروك١(لاحلاىضتقااذإ

ٌدَحَأَعَضَيْنَأاَذَهْنِمُمَظْعَأٌّبُحٍدَحألَسْيَل«١٣
.»ِهِئاَّـبِحَأِلْجألُهَسْفَن
انحوي١و٥:٢سسفأو٥:٧،٨ةيمورو١٠:١١،١٥انحوي
٣:١٦

ًاسايقمهلعجدقو،ةبحملاعاونأمظعأكلذنأكشال
.هلاثمىلعًءانبضعبلذيمالتلاضعببحل

هلذبيامىلغأِهِئاَّـبِحَأِلْجألُهَسْفَنٌدَحَأَعَضَيْنَأ
رهظأدقو.هتايحوهبيرقلاونطولاليبسيفناسنإلا
،)١٠:١١،١٧انحوي(هتايحلذببهذيمالتلهتبحمحيسملا
:٥ةيمور(ًاضيأهئادعألجأللبطقفهئابحألجألسيلو
نيدعتسمهذيمالتنوكينأدارأو.)٤:١٠انحوي١و٦،١٠
.)٣:١٦انحوي١(لاحلاىضتقااذإكلذيفهبلثمتلل

.»ِهِبْمُكيِصوُأاَمْمُتلَعَفْنِإيِئاَّـبِحَأْمُتْنَأ«١٤
١٤:١٥،٢٣انحويو١٢:٥٠ىّتم

.اهحرشىلإعجراف١٠عىنعمكةيآلاهذهىنعم
ميقينأىلعمزعنيذلاءابحألامهمهنأًانايبانهاهركذو
طرشنأًاحاضيإو.مهلهتبحمىلععطاقلاناهربلاكلذمهل
،هبحيالحيسملاعيطياليذلاف.ةعاطلاوهةقادصلاماود
.هتقادصيعَّـدينأهلسيلو

ُلَمْعَياَمُمَلْعَيالَدْبَعلاَّـنأل،ًاديِبَعْمُكيِّـمَسُأُدوُعَأال«١٥
اَمِّـلُكِبْمُكُتْمَلْعَأِّـينألَءاَّـبِحَأْمُكُتْيَّـمَسْدَقيِّـنِكَل،ُهُدِّـيَس
.»ِيبَأْنِمُهُتْعِمَس
٢٠:٢٧لامعأو١٧:٢٦انحويو١٨:١٧نيوكت

.ٍديبعدرجممكذختأاليأًاديِبَعْمُكيِّـمَسُأُدوُعَأال
قحيناكو.١٣:١٨و١٢:٢٦انحوييفكلذكمهامسدقو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا
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كلذدعباولازاممهو.هللاهنألو،مهملعمهنألكلذهل
سرطب٢و١:١بوقعيو١:١ةيمور(ًاديبعمهسفنأنومسي
،مهتداسديبعلاعيطيامكحيسملانوعيطيو)١:١ايؤرو١:١
يفًاعمطوأباقعلانمًافوخامإنوعيطيديبعلانكلو
.هلمهتبحمنمهنوعيطيحيسملاذيمالتنكل،باوثلا

،هرماوأفرعيُهُدِّـيَسُلَمْعَياَمُمَلْعَيالَدْبَعلاَّـنأل
.اهلةبجوملابابسألاال

،مهلهبيرقتو،مهلهتبحمىلإريشياذهَءاَّـبِحَأْمُكُتْيَّـمَس
هللاىمسو.ءاقدصألاةلزنمىلإديبعلاةلزنمنممهلقنو
ىمسدقو.هتنامأوهناميإىلعهلةازاجمهليلخميهاربإ
رزاعلبّقلو)١٢:٤اقول(مسالاكلذبهذيمالتحيسملا
ةقالعلاكلتانهمهلققحهنكلو.)١١:١١انحوي(بيبحلاب
نيحلاكلذنمنونوكيمهنأىلإكلذبراشأو،اهءاقبو
باعتألايفو،نازحألاوحارفألايفهءاكرشًادعاصف
.اهجئاتنو

مهلهراهظإبءابحألاةلماعممهلماعاَمِّـلُكِبْمُكُتْمَلْعَأ
مهيذلاءادفلالمعبقلعتياملكوهدصاقموهراكفأ
انحوييفحيسملاهلاقاميفانيالاذهو.هلوبقىلعنورداق
وهءيشلكمهاّيإهميلعتنمديحولاعناملانأل،١٦:١٢
.مهمَّـلعاممرثكأهنماوكردينأمهتعاطتسامدع

ةهجنمو،ملاعلاىلإهلسرينأهدصقِيبَأْنِمُهُتْعِمَس
كلذةماقإنأو،ضرألاىلعهميقيسيذلاتوكلملاةقيقح
.ءامسلايفهكلُموهتعافشوهتمايقوهتومب

ْمُكُتْمَقَأَو،ْمُكُْتَرتْخااَنَألَبِينوُمُْتَرتْخاُمُتْنَأَسْيَل«١٦
مثَموُدَيَو،ٍرَمَثِباوُتْأَتَواوُبَهْذَتِل

ََ
َّـلُكُبآلاُمُكَيِطْعُيْيَكِل،ْمُكُر

.»يِمْساِبْمُتْبَلَطاَم
سقرمو٢٨:١٩ىّتمو٤:١٠،١٩انحوي١و٦:٧٠انحوي
٧عو١٤:١٣انحويو١:٦يسولوكو١٦:٥

مهاّيإهبحىلعةلدألانماذهِينوُمُتَْرتْخاُمُتْنَأَسْيَل
:٦انحويو١٦-٦:١٣اقوليفامبنراق٤:١٠،١٩انحوي١(

ىلعًاناهربكلذركذو.)٢:٤،٥سسفأو١٣:١٨و٧٠
.)١٧ع(ًاضعبمهضعببحلًاببسهلعجومهلهتبحم
ةايحلاةثرواونوكيلنيكلاهلاةاطخلانمحيسملامهراتخاو
ديبعلانمو،هلًالسراونوكيلكمسلايدايصنمو،ةيدبألا
ال،مهلهرـاـيـتخادـرجـملاذـهلـكو.هءـاـبحأاـونـوكـيل
.مهقاقحتسال

اقول(نييعتلاو،)١٢:١١اقول(ةالصلاةطساوبْمُكُتْمَقَأ
باطخلااذهبو،نينسثالثوحنمهلهميلعتو،)١٢:١٣
.يعادولا

.ياوعدةحصبةداهشللو،يليجنإبريشبتللاوُبَهْذَتِل
لوقلاكهيفداهتجالاولمعلاةعرسبباهذلانرُقامًاريثكو
»اوملعتواوبهذا«لوقلاو.)٢:٨ىّتم(»اوصحفاواوبهذا«
.)٢٥:٩،١٦و٢٢:٩،١٥و١٢:٤٥و٩:١٣ىّتم(

يفةبغرلاو،ةريسلاةسادقانهرمثلابدصقٍرَمَثِباوُتْأَتَو
ناطيشلاوةيطخلانمنوكلاهلاوجنيلصالخلاىرشبثب
هراتخينملكف.ةيدبألاةايحلاءاكرشاونوكيف،توملاو
دحألسيلف.ةسادقلارمثبيتأيلهراتخيامنإًاذيملتحيسملا
رايتخالانأل،تلعفامهمُتصلخهللاينراتخانإ:لوقينأ
.رمثلابراتخملاصخشلانايتإبطورشم

تعنُصيتلاةيحورلامكلامعأةجيتنيأْمُكُرََمثَموُدَيَو
لامعألافالخب،سدقلاحورلاةدعاسموحيسملارمأب
سيسأترمثلاكلذنمو.داسجألاعفناهتياغيتلاةيضرألا
ةياهنىلإةسينكلاداشرإلليجنإلايفهوبتكامو،ةسينكلا
نأشيفليقامو)١٤:١٣ةيمورو٤:٣٦انحوي(نامزلا
هللامهراتخانيذلاف،نييحيسملارئاسنأشيفلاقيلسرلا
،هدجملرمثباوتأيلهتسينكوحيسملاةمدخلمهراتخاصالخلل
.دبألاىلإمهلامعأجئاتنمودتلو،ملاعلاعفنلو

يِمْساِبْمُتْبَلَطاَمَّـلُكُبآلاُمُكَيِطْعُيْيَكِل
املاون)٢(.رمثبمهنايتإ)١(:رومأةثالثلحيسملامهراتخا
يفردتقملاف.لوألاىلعفقوتموهوةالصلايفهنولأسي
جتنتسُيو.)٧،٨عحرشعجار(لمعلايفردتقمةالصلا
امك،ةالصلابالإنوكتالرايتخالادئاوفنأةيآلاهذهنم
.١٩ةيآلايفيتأيس)٣(.لمعلابالإنوكتالاهنأ

هب«١٧ .»ًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّبُِحتىَّـتَحْمُكيِصوُأاَذَِ
١٣:٩،١٠ةيمورو١٢ع

،مهلبآلاةبحمدكأدقف.قبسامةجيتنةيآلاهذه
ىنبو.ًالسُرمهرايتخابو،هءابحأمهتيمستبو،مهلوههتبحمو
ثلاثراركتاذهو.ًاضعبمهضعببحبوجوكلذلكىلع
ةيطالغو١٠-١٣:٨ةيمور(باطخلااذهيفةبحملاةيصول
.)١:٥سواثوميت١و٥:١٤

حورلاةداهشوهذيمالتوعوسيلملاعلاضغبببس
)٢٧-١٨ع(سدقلا

يِنَضَغْبَأْدَقُهَّـنَأاوُمَلْعاَفْمُكُضِغْبُيَُملاَعلاَناَكْنِإ«١٨
.»ْمُكَلْبَق
٣:١،١٣انحوي١و٤:١٢،١٣سرطب١
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هذيمالتةيزعتاهيلياموةيآلاهذهنمحيسملاةياغ
يتأينأدبالناكيذلاداهطضالالامتحاىلعمهعيجشتو
،هعوقونماوبجعتياليكلهثودحبمهملعأوقبسف،مهيلع
مهنألمهباصأهنأىلعًاليلدهوذختيالو،هباوسأييو
.مهيسنحيسملانأو،مهكرتهللانأىلعو،هنوقحتسي

.ملاعلامكضغبأىتميأْمُكُضِغْبُيَُملاَعلاَناَكْنِإ
تايزعتنمىلوألاةيزعتلاهذهْمُكَلْبَقيِنَضَغْبَأْدَق

هباصأدقوههنأاهتصالخو،قيضلاتقويفمهلحيسملا
ةكرشلابجوتمالآلايفةكرشلاو.هدعبمهبيصيساممهلبق
تاقيضللحيسملارابتخاو.)٤:١٢،١٣سرطب١(تارسملايف
،اهنممهذقنيو،مهمالآيفمهعمرعشيهنأمهلدكؤي
ةديدجلامهتقالعببسب،دئادشلايفحيسملاعمنوكرتشيف
لوجيناكو،ًالمعوًالوقوًاركفًاسدقمحيسملاناكدقو.هب
نألاحملانمف.ضغبلادشأملاعلاهضغبأو،ًاريخعنصي
.هعابتأبحيملاعلا

ْنِكَلَو.ُهَتَّـصاَخُِّبُحيَُملاَعلاَناَكَلَِملاَعلاَنِمْمُتْنُكْوَل«١٩
َكِلَذِلِ،َملاَعلاَنِمْمُكُْتَرتْخااَنَألَبِ،َملاَعلاَنِمْمُتْسَلْمُكَّـنأل
.ُ»َملاَعلاُمُكُضِغْبُي
٤:٥انحوي١و١٧:١٤انحوي

،ملاعلاضغبمهلامتحايفمهلةيناثةيزعتةيآلاهذهيف
نممهراتخاومهبحأهللانأىلعناهربضغبلااذهنأل
.٥:١٢ىّتميفلوقلاكانهلوقلاو.هنعمهلصفوملاعلا

ملاعلاتاّذلنوبحينييوينديأَِملاَعلاَنِمْمُتْنُكْوَل
.هئدابميفهنوهباشيو،هاضرنوبلطيوهدجمو

يفهلنيهباشملايأُهَتَّـصاَخُّبُِحيَُملاَعلاَناَكَل
المهلامعأومهلاوقأنأمهلهبحةلعو.لامعألاوتافصلا
حيرتوكلذىلعهحدمتامنإ،هلامعأوهلاوقأىلعهتكبت

.هريمض
هئدابمنونسحتستاليأَِملاَعلاَنِمْمُتْسَلْمُكَّـنأل

مكلةكرشالو،هضغبيامنوبحتوهبحيامنوضغبتو،هتاياغو
.ءادعأونييبنجأمكربتعيكلذلو،هدصاقموهتاّذليفهعم

نوعبتت،يتيعرفارخاونوكتيكلَِملاَعلاَنِمْمُكُتَْرتْخا
ةلََمحو،يتكلممةيعرنونوكتو،يميلعتنوبلطتويتاوطخ
انهو.)٣:١٣انحوي١(يليجنإبنيرشبم،يمساويبيلص
نعمهلصفوهو)١٦ع(اهلجألمهراتخايتلارومألاثلاث
.ملاعلا

هتكبتمكلاعفأومكلاوقأنألَُملاَعلاُمُكُضِغْبُيَكِلَذِل
.مكضغبينأىلعهلمحيناطيشلانألو،هلاعفأوهلاوقأىلع

ْنِمَمَظْعَأٌدْبَعَسْيَل:ْمُكَلُهُتلُقيِذَّـلاَمالكلااوُرُكْذُا«٢٠
اوُناَكْنِإَو،ْمُكَنوُدِهَطْضَيَسَفِينوُدَهَطْضاِدَقاوُناَكْنِإ.ِهِدِّـيَس
.»ْمُكَمالكَنوُظَفْحَيَسَفيِمالكاوُظِفَحْدَق
٣:٧لايقزح١٣:١٦انحويو٦:٤٠اقولو١٠:٢٤ىّتم

:١٠ىّتمو١٣:١٦انحوي(ُهُتلُقيِذَّـلاَمالكلااوُرُكْذُا
هنألمهلملاعلاةاداعمبحيسملامهرَّـكذو.)٦:٤٠اقولو٢٤
سأيلاوةرثعللةضرُعمهنأو،هتقداصمعقوتىلإنوليميمهآر
.اوعقوتامفالخعوقودنع

َنوُظَفْحَيَسَفيِمالكاوُظِفَحْدَقاوُناَكْنِإَو
دوهيلاةمأىلعاذهقدصو.هوظفحيملمهنكلْمُكَمالك
نيذلادارفألاامأ.هلسروحيسملاميلعتتضفراهنألًالامجإ
هنوهباشيوحيسملابنودحتم،نوريثكفحيسملامالكاوظفح
.نييحيسمكهيلإنوبستنيو،ميلعتلاوتافصلايف

،يِمْساِلْجَأْنِمُهَّـلُكاَذَهْمُكِبَنوُلَعْفَياَمَّـنِإْمُهَّـنِكَل«٢١
.»يِنَلَسْرَأيِذَّـلاَنوُفِرْعَيالْمَُّـهنأل
١٦:٣انحويو٢٤:٩و١٠:٢٢ىّتم

.دئادشلامهتاساقميفلسرللةثلاثةيزعتاذه
هضفرو،مكلهداهطضاوملاعلاضغبنميأُهَّـلُكاَذَه
.مكمالك

يمسابنوفرتعتمكنألو،يببسبيأيِمْساِلْجَأْنِم
كلذبذيمالتلاىّزعتدقو.ياوعدةحصويقحبنودهشتو
١٢:١٠سوثنروك٢و٥:٤١لامعأرظنا(داهطضالاةنمزأيف
.)١١:٢٦نييناربعو١:٢٤يسولوكو٦:١٧ةيطالغو

هللانأدوهيلالهجيِنَلَسْرَأيِذَّـلاَنوُفِرْعَيالْمَُّـهنأل
هباورفكاذهلو،هبدوعوملاحيسملاوههنأو،عوسيلسرأ
هللانأاوملعيملمهنأامكف.كلذدعبهلسرووههومواقو
لهجو.ذيمالتلالسرأحيسملانأاوفرعيمل،عوسيلسرأ
نأاوديريملمهنألًاميظعًامثإناكهلسروحيسملارمأدوهيلا
ىوعدةحصىلعةلدألانعمهنويعاوضمغأو،قحلااوفرعي
و٢٧-٢٥و٢٨:٢٠و١٣:٢٧و٣:١٧لامعأ(حيسملا
)٣:١٤سوثنروك٢و٢:٨سوثنروك١

َهلْنُكَتَْملْمُهُتْمَّـلَكَوُتْئِجْدَقْنُكَأَْملْوَل«٢٢
ُ

اَّـمَأَو،ٌةَّـيِطَخْم
َهلَسْيَلَفَنآلا

ُ
يفٌرْذُعْم .»ْمِهِتَّـيِطَخِ

٤:١٧بوقعيو١:٢٠ةيمور٩:٤١انحوي

.مهلًارذعالمهيلعةيطخناكدوهيلالهجنأّنيبياذه
هحيرصتىلإكلذبراشأْمُهُتْمَّـلَكَوُتْئِجْدَقْنُكَأَْملْوَل
تبثو.حيسملاوهف»هللانبا«هنأو»هللانمٌلَسرم«هنأب
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ةسادقوهميلعتحالصبو،ةحضاولاةريثكلاهتازجعمباذه
.هتريس

َهلْنُكَتَْمل
ُ

يهوةيطخلاكلتاوبكتريمليأٌةَّـيِطَخْم
لكمظعأتناكةيطخلاهذهو.حيسملاوهعوسينأضفر
ضفرببستناكو،هلًانايصعهللااهبسحو،دوهيلااياطخ
مهتنيدمبارخإبمهنمهماقتناوًابعشهلاونوكينأهللا
ملاعلايفمهباقعىلعةوالع،ملاعلايفمهتيتشتومهلكيهو
ملو.)٢٧:٢٥و٣٩-٢٣:٣٤ىّتمو٩:٤١انحوي(يتآلا
مهنأدصقلب،ًاراربإدوهيلاناكلتأيملولهنأحيسملادصقي
هتفرعمةدايزبًامرجديزيناسنإلامثإنأل،ًامثإلقأاوناك
.)١٢:٤٧،٤٨اقولو٢٤-١١:٢٠ىّتم(

َهلَسْيَلَف
ُ

يفٌرْذُعْم ًاقباسهلوقلثماذهْمِهِتَّـيِطَخِ
ُساَّـنلاَّـبَحَأَوِ،َملاَعلاَىلِإَءاَجْدَقَروُّنلاَّـنِإ:ُةَنوُنْيَّـدلاَيِهِهِذَه«
ُضِغْبُيِتآِّـيَّـسلاُلَمْعَيْنَمَّـلُكَّـنأل..ِروُّنلاَنِمَرَثْكَأَةَملُّظلا
،٣:١٩انحوي(»ُهُلاَمْعَأَخَّـبَوُتالئِلِروُّنلاَىلِإِيتْأَيالو،َروُّنلا

٢٠(.

.»ًاضْيَأِيبَأُضِغْبُييِنُضِغْبُييِذَّـلَا«٢٣
٢:٢٣انحوي١و١٥:٣ةيمورو٦٩:٩رومزم

ضفررهظأ.)١٤:٧،٨و٢٦-٥:١٩انحويحرشرظنا(
ًاضيأرهظأو،طقفمهلهجالهاّيإمهضغبحيسمللدوهيلا
ًارظنلاحملانمو.همفبملكتوهلسرأيذلاهيبألمهضغب
همركنودحاولابحننأنبالاوبآلانيبيلكلاداحتالل
.رخآلانودهبنيهتسنودحاولاضغبننأو،رخآلانود

ٌدَحَأاَهلَمْعَيَْملًالاَمْعَأْمُهَنْيَبُتلِمَعْدَقْنُكَأَْملْوَل«٢٤
َهلْنُكَتَْملِيْريَغ

ُ
اَنَأِينوُضَغْبَأَواْوَأَرْدَقَفَنآلااَّـمَأَو،ٌةَّـيِطَخْم

.»ِيبَأَو
٩:٣٢و٧:٣١و٣:٢انحوي

دوهيلاىلعناكًالاَمْعَأْمُهَنْيَبُتلِمَعْدَقْنُكَأَْملْوَل
ىرجأدقو.)٢٢ع(اوعنتقيملفحيسملامالكباوعنتقينأ
،اوعنتقيملفهاوعدةحصبمهعنقيلمهنيبتازجعملاحيسملا
هلدهشتهتازجعمنإحيسملالاقدقو.مثإقوفًامثإاوبكتراف
مهنكل)١٤:١٠و١٠:٢١،٣٧و٩:٣،٤،٢٤و٥:٣٦انحوي(
:١٢ىّتم(نيطايشلاسيئرةوقباهعنصهنأىوعدباهوضفر
.)٩:٢٤انحوي(»ئطاخ«هنأو)٢٥

لوسروأيبنتأيمليأِيْريَغٌدَحَأاَهلَمْعَيَْمل
،اهبهرمأدرجمىلعاهفقوتو،ةيتاذلاةوقلابو،ةرثكلايفاهلثمب
نأهانعمسيلف.حيسملالعفامكدعُبلاىلعًانايحأاهنأيفو
وأىسوماهعنصةزجعملكنممظعأاهعنصةزجعملك

كئلوأنأوهو،ميظعلاقرفلاف،ءايبنألانمامهريغوأايليإ
.هسفنةوقبحيسملااهعنصامنيبهللاةوقبتازجعملااوعنص

دوهيلارهظأ٢٢،٢٣عيفِيبَأَواَنَأِينوُضَغْبَأَواْوَأَر
مهنأحيسملانابأو.همالكمهضفرببآللوحيسمللمهضغب
.هلامعأةداهشمهضفربكلذلثماورهظأ

يفُةَبوُتْكَملاُةَمِلَكلاَّـمِتَتْيَكِلْنِكَل«٢٥ ْمَُّـهنِإ:ْمِهِسوُماَنِ
.»ٍبَبَسالِبِينوُضَغْبَأ
٦٩:٤و٣٥:١٩رومزم

دوهيلاضفرنمبجعالنأةيآلاهذهيفحيسملادصق
.باتكلايفكلذبءابنإلاقبسلهاّيإ

وهيذلادوادنعريمازملايفليقامُةَمِلَكلاَّـمِتَتْيَكِل
نمدارملاحضتيملو.هيلإزومرملاحيسملابَّـمت،حيسملاىلإزمر
ىلعريمازملالاوقألكنومضمهبدارألهف.سابتقالااذه
يفاملثماهنيعبتايآكلذبدارألهوأ؟حيسملاودواد
؟٦٩:٤و٣٥:١٩رومزم

يفُةَبوُتْكَملا بسنو.ميدقلادهعلايأْمِهِسوُماَنِ
دهشيوهو،هباورختفامهنألدوهيلاىلإسومانلاحيسملا
.مهنيديومهيلع

ملو،طقسومانلافلاخيملهنألٍبَبَسالِبِينوُضَغْبَأ
لاجهنكل،ةموكحلاَصعيملو،سانلانمدحأىلعِدتعي
نأيفدهتجاو،ةيوامسلارومألاسانلامَّـلعو،ًاريخلعفي
لعجياممىصُحيالاملعفو،لكلاصّلخيولكلاعفني
.هتناهإوهتضغبرربياملعفيملو،هنومركيوهنوبحيسانلا
مهلجأنمتاميذلاحيسملابمويلانوثرتكيالنيذلاف
البهوضغبأنيذلادوهيلانوهبشيهتوعدوهاوعدنولمهيو
.ببس

َنِمْمُكْيَلِإاَنَأُهُلِسْرُأَسيِذَّـلايِّـزَعُملاَءاَجىَتَمَو«٢٦
ُدَهْشَيَوُهَفُ،قِثَبْنَيِبآلاِدْنِعْنِميِذَّـلا،ِّـَقحلاُحوُر،ِبآلا
.»ِيل
:٢لامعأو١٦:٧،١٣و١٤:١٧،٢٦انحويو٢٤:٤٩اقول

٥:٦انحوي٣٣١

مهضفربدوهيلاىمعنعحيسملامالكنمقبسام
،نوسأييونونزحيذيمالتلالعج،هلامعأوهمالكةداهش
مكبُيرخآدهاشءيجمبهريشبتبمهءاجرايحأومهاّزعف
.)١٤:١٦انحويحرشرظنا(ضعبلاعنقيو،نيمواقملاضعب

سدقلاحورلاةبهوملانيدحأالاَنَأُهُلِسْرُأَسيِذَّـلا
.)١٤:١٦انحوي(حيسملاةطساوبالإ

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسماخلاحاحصألا

١٧٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.)١٤:١٧انحويحرشرظنا(ِّـقَحلاُحوُر
وهبآلانأل،جرخييأُقِثَبْنَيِبآلاِدْنِعْنِميِذَّـلا

حورلارهوجلًانايباذهسيلو.ءادفلالمعيفلصألا
دهشيلبآلانمجرخهنأيهو،هتفيظولنايبلب،سدقلا
.ةقثلالكقحتستبآلاةداهشكهتداهشًاذإف.نبالل

كلذىرج.٥:٦انحوي١يفامكاذهِيلُدَهْشَيَوُهَف
ىتححيسملاىوعدةحصبدهشذإنيسمخلاموييفًالوأ
اذهةطساوبليجنإلاتاراصتنالكتناكو.فولأهبنمآ
نأىلإكلذكنوكيسو،نآلاىلإتقولاكلذذنم،حورلا
عوسينأناسللكفرتعيو،ةبكرلكعوسيمسابوثجت
بلقيفحيسمللسدقلاحورلادهشيو.بروهحيسملا
)٢:٣٧لامعأ(حيسملاةداهشلوبقلهزهجيلناسنإلا
،لسرلااهعنصيتلاتازجعملابًاضيأهتداهشتناكو
:٥و٤:٣١و٢:٤،٤٣لامعأ(مهلاهاطعأيتلابهاوملابو
١٢(.

.»ِءاَدِتْبالاَنِميِعَمْمُكَّـنألًاضْيَأْمُتْنَأَنوُدَهْشَتَو«٢٧
:٤و٣:١٥و٢:٣٢و١:٨،٢١،٢٢لامعأو٢٤:٤٨اقول

٥:١سرطب١و١٣:٣١و١٠:٣٩و٥:٣٢و٢٠،٣٣
١:١،٢انحوي١و١:٢اقول١:١٦سرطب٢و

،٢٤:٤٨اقول(حيسملاانأينأبًاضْيَأْمُتْنَأَنوُدَهْشَتَو
حورلاةداهشريغتسيلمهتداهشو.)١:٨لامعأو٤٩
دهاشلارابتعابفالتخالاو،ةدحاوناتداهشلاف،سدقلا
ضعبو.نويرشبدوهشلسرلاويهلإدهاشحورلاف.طقف
َعَزْعَزَتاْوَّـلَصاَّـَملَو«لوقلااهنمو،٧-١لامعأيفمهتداهش
ِحوُّرلاَنِمُعيَِمجلاألتْماَو،ِهيِفَنيِعِمَتُْجماوُناَكيِذَّـلاُناَكَملا
ٍةَميِظَعٍةَّـوُقِبَو.ٍةَرَهاَجُمِبِهللاِمالكِبَنوُمَّـلَكَتَياوُناَكَو،ِسُدُقلا
:٤لامعأ(»َعوُسَيِّـبَّـرلاِةَماَيِقِبَةَداَهَّـشلاَنوُّدَؤُيُلُسُّرلاَناَك
)حيسملليأ(ُهَلٌدوُهُشُنْحَنَو«لسرلالوقو.)٣١،٣٣
هب .)٥:٣٢لامعأ(»ًاضْيَأُسُدُقلاُحوُّرلاَو،ِروُمُألاِهِذَِ
.لئاسرلاورئاشبلايفمهتاباتكومهظعاومرئاسيفاهضعبو

ىّتم(هتمدخءدبنميأِءاَدِتْبالاَنِميِعَمْمُكَّـنأل
ديزياممهعمىضقهنإف.)١:٢١،٢٢لامعأو٢٢-٤:١٧
،هتازجعموةرهاطلاهتريسنودهاشينينسثالثىلع
حورلالولحدعبهلةداهشللنودعتسيو،هميلعتنوعمسيو
هثيداحأنمهوعمساملكمغرنكل.مهيلعسدقلا
،هتمكاحمتقواوتكسةبيجعلاهلامعأنمهودهاشوةسيفنلا
مهنمًادحاونإلب.هلاودهشينأذئتقومهيلعبجيناكو
نيسمخلاموييفمهيلعسدقلاحورلالحاملنكلو.هركنأ
.ةعاجشوةنامأبهلاودهشهدعبامو

يهو،حيسملابذيمالتلاةقالعنايبحاحصألااذهيفو
دوهشوهؤابحأمهنأو،ةمركلابناصغألاداحتاكهبمهداحتا
مهضعبنوبحيمهنأيهو،ضعببمهضعبةقالعهيفو.هل
.مهضغبيهنأيهوملاعلابمهتقالعو.ًاضعب

رشعسداسلاحاحصألا

داهطضالابهذيمالتعوسيءابنإ:يعادولاباطخلا
هدوعصوهتمايقبوسدقلاحورلاهلاسرإبو

مهتابلطةباجإو

هبْمُكُتْمَّـلَكْدَق«١ »اوُرُثْعَتالْيَكِلاَذَِ
٢٦:٣١و٢٤:١٠و١١:٦ىّتم٢٨-١٥:١٨انحوي

كلذرركو.يزعملاءيجمو،مكلملاعلاضغُبيأاَذَِهب
.حاضيإلاوريرقتللانه

دنعاوعزجتومكناميإفعضيالئليأاوُرُثْعَتالْيَكِل
لزاونلانأ٢٤:٢١اقولنمنيبتيو.مكببئاصملالولح
ةتغبمهيلععقتاليكلاهعوقوبمهأبنأف،تارثعللمهضرعت
مهلدكؤيو،هيفكشلانممهعنمياهبمهلهفيرعتو.مهبلغتف
هنألسدقلاحورلالولحبمهأبنأو.بيغلافرعيهلإهنأ
.طوقسلانممهتياقولةطساومظعأ

ُّنُظَياَهيِفٌةَعاَسِيتْأَتلَب،ِعِماَجَملاَنِمْمُكَنوُجِرْخُيَس«٢
ِهللاًةَمْدِخُمِّـدَقُيُهَّـنَأْمُكُلُتْقَيْنَمُّلُك

َّـ
ِ«

٢٦:٩و٩:١و٨:١لامعأ١٢:٤٢و٩:٢٢،٣٤انحوي

هنألركذلابكلذصخِعِماَجَملاَنِمْمُكَنوُجِرْخُيَس
يفلزاونلاولاوهألاكلتانركذدقو،ذئتقوبئاصملامظعأ

:٩و٦:١٣،١٤لامعأيفهعوقوركذو.٩:٢٢انحويحرش
ةدشوًالوهكلذدازاممو.٣١-٢١:٢٧و١٧:٥و٢٣،٢٤
ءاسؤرنملب،ةرفكلاوأنيينثولانممهيلعيتأيالهنأ
ىرجنإبجعالف،مهملعملاذهىرجدقو،مهتنايد
.مهعم

تقونعةعاسلابباتكلايفّربعيو.تقويأٌةَعاَس
.هبأبنأوأهللاهنيعريصق

ىلعنيبملاضغبلاكضغُبالْمُكُلُتْقَيْنَمُّلُكُّنُظَي
هيتأييذلاداهطضالاكداهطضاالو،نيدلافالتخا
الىتحهبلقوسقيفنيدلاضورفنمهنأًانظدِهطضملا
ماقتنالايفهللابئانهسفنبسحيو،دَهطضملاىلعقفشي
يسوسرطلالواشدهطضااذهىلعو.قحلانعةاماحملاو
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يفُتْيَأَتْرااَنَأَف«هلوقليلدبحيسملاةسينك يِغَبْنَيُهَّـنَأِيسْفَنِ
لامعأ(»ّيِِرصاَّـنلاَعوُسَيِمْسِالًةَّـداَضُمًَةريِثَكًاروُمُأَعَنْصَأْنَأ

اوبسحذإنييحيسملادوهيلادهطضاهيلعو.)١١-٢٦:٩
ىسومميلعتلًايفانمهميلعتوًافيدجتهللانباحيسملانإمهلوق
-٢١:٢٨و٦:١٣،١٤لامعأ(هيفةدابعلاولكيهللًانيهمو
ضغُبةدشّنيبنأشلااذهيف١٥انحوييفءاجامو.)٣١
.نيدَهطضملامالآةدشرهظأو،نيدِهطضملا

الوَبآلااوُفِرْعَيَْملْمَُّـهنألْمُكِباَذَهَنوُلَعْفَيَسَو«٣
.»ِينوُفَرَع
١٠:٢ةيمورو٣:١٧لامعأو١٥:٢١انحويو٢٣:٣٤اقول
١:١٣سواثوميت١و٢:٨سوثنروك١و

كلذلثمقبسدقو،داهطضالانمهوبكتراامةلعكلذ
:٢٣اقولًاضيأرظناوكانهحرشلاعجارف،١٥:٢١انحوييف
دهطضاهنإهسفننعسلوبلاقو.٣:١٧لامعأو٣٤
.)١:١٣سواثوميت١(هتلاهجلنييحيسملا

قحبآلااوفرعولفِينوُفَرَعالوَبآلااوُفِرْعَيَْملْمَُّـهنأل
نأو،هنملَسرمعوسينأو.ًاضيأنبالااوفرعلةفرعملا
نمهوبكتراامنأاوفرعلامهوفرعولو.قحهميلعت
الوبآلايضرُيالهنأو،امهيلكلةمواقمناكداهطضالا
.)٥٦-٩:٥٤اقول(امهتدارإلداضمهنأو،نبالا

هبْمُكُتْمَّـلَكْدَقيِّـنِكَل«٤ ُةَعاَّـسلاِتَءاَجاَذِإىَّـتَحاَذَِ
ُتْنُكِّـينألِةَياَدِبلاَنِمْمُكَللُقَأَْملَو.ْمُكَلُهُتلُقاَنَأِّـينَأَنوُرُكْذَت
.»ْمُكَعَم
١٨:٨انحويو٩:١٥ىّتم١٤:٢٩و١٣:١٩انحوي

ذيمالتلاةياقويهو،ىلوألاةيآلاةياغكةيآلاهذهةياغ
.تارثعلانم

.يزعملاءيجموداهطضالاعوقويأاَذَِهب
ريشبتللاوجرخولمهنألْمُكَلُهُتلُقاَنَأِّـينَأَنوُرُكْذَت
يفاوكشلمهمركيومهببحريملاعلانأاورظتناوةيحيسملاب

مهركذبنكلو.داهطضالاعوقودنعحيسملاىوعدقدص
هنألمهناميإىوقتيداهطضالاكلذبمهأبنأوقبسحيسملانأ
انحوي(.مهلةيزعتلاديعاومكلذبنوركذيو،بيغلافرعي

.)١٤:٢٩و١٣:١٩
هّنإمعن.هتمدخءدبنميأِةَياَدِبلاَنِمْمُكَللُقَأَْملَو

٩:١٥و٥:١٠ىّتميفتاداهطضالاكلتنمءيشبمهربخأ
اهبمهئبنيملو،انههحضوأامكهحضويملنكلو.١٠:١٦و
ملو.ًالوهداهطضالادازامماذهو.مهنعهباهذبهئابنإعم
.مهيزعيومهيوقيلسدقلاحورلاءيجمبءدبلانممهربخي

ًالبقهتقولغشيملحيسملانأىنعملاْمُكَعَمُتْنُكِّـينأل
حورلاءيجمومهنعهباهذوتاداهطضالابلسرلائبنينأب
ملو،ٍذئنيحهنممهأوهامىلإنيجاتحماوناكمهنأل،سدقلا
مادامف.هيضتقتمهلاوحأنكتملو،اذهلنيدعتسماونوكي
ءيجمأبناوعمسينأىلإنيجاتحمريغنونوكيمهعممهملعم
ٍّزعمىلإنوجاتحيالفمهيوقيومهيزعيمهعموهف،رخآملعم
.رخآ

ٌدَحَأَسْيَلَو،يِنَلَسْرَأيِذَّـلاَىلِإٍضاَماَنَأَفَنآلااَّـمَأَو«٥
.»ِيضْمَتَنْيَأيِنُلَأْسَيْمُكْنِم
١٠،١٦عو١٤:٢٨و١٣:٣و٧:٣٣انحوي

َنْيَأَىلِإ،ُدِّـيَساَي«باطخلالوأيفسرطبهللاق
،ةباجإلابمتهيملحيسملانكل.)١٣:٣٦انحوي(»؟ُبَهْذَت
نأوأ،يضملانعلودعلابهعنقينأهلاؤسبدارأسرطبنأل
يذلاناكملاةفرعمدصقيملف.هعمباهذلايفهلنذأي
ىلإهعوجربهحرفيفحيسملاكراشيلهيلإباهذلادصق
يذلاتقولايفكلذدحأهلأسيملهنأدصقهنأوأ.هدجم
.اذهبهيفملكت

.»ْمُكَبوُلُقُنُْزحلاالمْدَقاَذَهْمُكَلُتلُقِّـينألْنِكَل«٦
١٤:١،٢٢انحوي

ةراسخلانممهبيصيامومهنعباهذلابهئابنإلاوهبتنا
يتلاةيزعتلاىلإاوتفتليملونزحلامهيلعدتشاف،كلذب
،هيلإبهاذوهيذلاناكملاةفرعمنماهلاوننوعيطتسي
ىلإبهاذهنأاونظيملو.باهذلاكلذنمهتياغةفرعمو
لسريلو،يلصألاهدجمبدجمتيلءامسلايفهيبأةرضح
.سدقلاحورلامهيلإ

ُهَّـنألَ،قِلَطْنَأْنَأْمُكَلٌْريَخُهَّـنِإ،َّـَقحلاُمُكَلُلوُقَأيِّـنِكَل«٧
ُهُلِسْرُأُتْبَهَذْنِإْنِكَلَو،يِّـزَعُملاُمُكيِتْأَيالْقِلَطْنَأَْملْنِإ
.»ْمُكْيَلِإ
٢:٣٣لامعأ١٥:٢٦و١٤:١٦،٢٦و٧:٣٩انحوي
٤:٨سسفأو

لوقأقحلاقحلا«هلوقكاذهَّـقَحلاُمُكَلُلوُقَأيِّـنِكَل
،مهيفًارثؤمهمالكلعجيومهبولقنمكوكشلاليزيل»مكل
ةليسوركذو.حرفلابمهاّيإهتقرافمىلعمهنزحلِّـدبيلكلذو
انيأردقو.١١-٨تايآيف)٢(و،٧ةيآيف)١(:نيرمأكلذ
لوقلايف،ءامسلاىلإحيسملادوعصدعبهولانامبامهريثأت
.)٢٤:٥٢اقول(ٍ»ميِظَعٍحَرَفِبَميِلَشُروُأَىلِإاوُعَجَر«مهنأ
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هباهذنأ)١(:نيرمألكلذوَقِلَطْنَأْنَأْمُكَلٌْريَخ
يأهباهذةطساوبهنأ)٢(.سدقلاحورلانايتإليرورض
ملامذيمالتلامهفيكلذنأشيفسدقلاحورلاميلعتوهتوم
.هتوكلمةياغوحيسملاءيجمنمدوصقملانمًالبقهومهفي
هدوعصوهتومبهيبأىلإهباهذوهانهروكذملاقالطنالاو
.)١٦:٢٨انحويو١٤:٢،٣،١٢،٢٨انحوي(كانهدجمتيل

يفانههلاقامفيِّـزَعُملاُمُكيِتْأَيالْقِلَطْنَأَْملْنِإُهَّـنأل
انحوييفركُذاملثمسدقلاحورلاءيجمبهديجمتةقالع
ةسينكلاتأيملسدقلاحورلانأهنممزليالف.٧:٣٩
امرادقمببهُودقنكيملحورلاكلذنأهدارمف،ًالبق
سدقلاحورلالولحف.هدوعصوحيسملاتومدعببهُو
لولحلاكلذتقوو.ًاديدجًارصعةسينكلللعجكلذدعب
٢:٢٨ليئوي(يبنلاليئوياهبأبنأيتلا»ةريخألامايألا«ءدب
-٣٠(.

اهلعلو،يزعملانايتإليرورضهباهذنأحيسملانيبيمل
ًادعتسمنوكيالملاعلانأاهلعلوأ،بآلاهللاةدارإدرجم
هدسجتنمءادفلالمعلحيسملامامتإدعبالإيزعملالوبقل
دوهيلاعجرينأًابعصناكهنأو.هدوعصوهتوموهميلعتو
اوسأييفتُميملامًايضرأًاكلمنوكيحيسملانأمهعقوتنع
نمًاميظعًاءزجسدقلاحورلالولحناكو.كلذنم
.هتوموهعضاوتةياهندعبالإمتيالاذهو،حيسملاديجمت
يقبولهنأل،مهنعحيسملابهذينأذيمالتللًاريخناكو
الف،هتوسانورهاظلاهروضحىلعنيلكتماولظلمهعم
.ناميإلاليبسيفنومَّـدقتي

قلطنيملولهنألحيسملاقلطنينأنييحيسملالكلٌريخو
عفشيامكمهيفعفشيءامسلايفميظعلامهربحنكيمل
.نآلا

عستتنأىلإضرألاىلعيقبولهنأل،ةسينكللٌريخو
هروضحىلإتجاتحالضرألايصاقأىلإدتمتوةسينكلا
كلذو،دحاوتقويفيصاقألاكلتنملكيفدسجلاب
.ةدامبسيلهنألكلذهنكميفسدقلاحورلاامأو.لاحم
سدقلاحورلاروضحلانتنأةسينكللريخهنأةصالخلاو
اهعمحيسملامودينأنمروظنمريغناكملكيفوهيذلا
نألبقحيسملالمعلامكإنمدبالهنأو،ًاروظنمًادسجتم
.كلذىلعينبملاهلمعسدقلاحورلاأدبي

ٍّرِبَىلَعَوٍةَّـيِطَخَىلَعََملاَعلاُتِّـكَبُيَكاَذَءاَجىَتَمَو«٨
.»ٍةَنوُنْيَدَىلَعَو

حيسملاباهذنأو،حورلالمعلحرشددعلااذهيف
.حورلاءيجملةليسوهنألهئاقبنمريخ

ملاعلايفنكيملهنأكلذنممزليالَكاَذَءاَجىَتَم
هنكل.هريثأتةطساوبالإنمؤيوئطاخبوتيالهنأل،ًالبق
تامالعبو،لبقيذنممظعأةوقبحيسملادوعصدعبلح
.نيسمخلاموييفناكامكةرهاظ

انحوي(حيسمللنيمواقملاملاعلالهأيأََملاَعلاُتِّـكَبُي
هنكل،ةصاخدوهيلاىلإانهملاعلابراشأو.)١٢:٣١و١:١٠
ىلإانهحيسملارشُيملو.ممألارثكأىلعكلذدعبقدص
ىلعهلعفكلذنأل،سانلادارفأيفسدقلاحورلالعف
يتلاتاعامجلايفميظعلاهريثأتىلإراشأامنإ.ماودلا
ءادعألاةمواقمزجحريثأتلااذهو.هتمواقوحيسملاتضفر
رمأيفمهئارآرييغتوةمواقملاكلتةبقاعنمفيوختلاو
،ًالوأدوهيلانيبليجنإلاحاجنةلعريثأتلااذهناكو.هاوعد
.كلذخيراتلسرلالامعأرفسانللجسيو،ممألانيبمث
رئامضهبنيهنأهنمدوصقملاو،موليوأخبوي»تكبي«ىنعمو
ىلعمهثحيو،عوسيىلعمهمكحيفمهئطخبمهعنقيوسانلا
سانلاضعبناميإكلذةجيتننوكتو.مكحلاكلذرييغت
مـهـكالـهومـهـرـفكومـهـضــعببـولـقةـوسـقو،مـهـصالـخو
.)٢:١٥،١٦سوثنروك٢(

رومأةثالثهذهٍةَنوُنْيَدَىلَعَوٍّرِبَىلَعَوٍةَّـيِطَخَىلَع
نأدحأعيطتسيالو.اهيلعسانلاسدقلاحورلاتكبي
حورلالعفةطساوبالإباوصلابرومألاهذهيفمكحي
ىرجاماهيلعسانلاحورلاتيكبتساسأو.هيفسدقلا
.ءادفلالمعيف

.»ِيبَنوُنِمْؤُيالْمَُّـهنألَفٍةَّـيِطَخَىلَعاَّـمَأ«٩
٥:١٠انحوي١و١٢:٣سوثنروك١و٢٧-٢:٢٢لامعأ

حورلانأيأِيبَنوُنِمْؤُيالْمَُّـهنألَفٍةَّـيِطَخَىلَعاَّـمَأ
نأمهضفرباياطخلامظعأاوبكترامهنأبسانلاعنقيسدقلا
اهنألاياطخلارئاسنمضتتةيطخلاهذهو.هللانباوهعوسي
نإفمهبولقرشتنَّـيباهنألو،هلسرأيذلابآلاضفر
رونلاىلعةملظللٌليضفتوملاعلارونلٌضفرعوسيلمهضفر
٥:١٠انحوي١و١٢:٤٤و٣:١٩،٣٦انحويو١٦:١٦سقرم(
مهعضوو،مهحيسممهلتقىلإمهبتدأةيطخلاهذهو.)١٢-
ةيطخلاهذهلسرلالعجو.مهسوفنىلعهللانبامد
سدقلاحورلااهذختاو.دوهيلامهخيبوتومهميلعتعوضوم
قفومهنمنيريثكةبوتىلإةليسوو،مهبولقهبسخنيًاسخنم
يفاوُسِخُناوُعِمَساَّـمَلَف«لوقلا هبوُلُقِ طُباوُلَأَسَو،ِْمِ

ْ
َرِئاَسَوَسُر

:٣لامعأًاضيأرظنا٢:٣٧لامعأ(»ُعَنْصَناَذاَم«:ِلُسُّرلا
هلوقيفةوبنلاقيقحتكلذيفو.)٢٨-٤:١٠،٢٦و١٥-١٣
ِةَمْعِّـنلاَحوُرَميِلَشُروُأِناَّـكُسَىلَعَوَدُواَدِتْيَبَىلَعُضيِفُأَو«

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا

١٨١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



»ِهْيَلَعَنوُحوُنَيَو،ُهوُنَعَطيِذَّـلا،َّـَيلِإَنوُرُظْنَيَف،ِتاَعَُّرضَّـتلاَو
.)١٢:١٠ايركز(

هنألناسنإلكىلعماثآلامظعأحيسملاضفرلزيملو
لكُطرشحيسملابناميإلاف،هاياطخةرفغملاوننمهعنمي
هلعفاملكلطبي،ةمعنلابرفكحيسملاضفرو.ةرفغم
.ضفرينمصالخلجألسدقلاحورلاونبالاوبآلا

نأبمهعانقإليرورضسانللسدقلاحورلاتيكبتو
يدعتنوبسحيمهنألةميظعةيطخحيسملابمهناميإمدع
كلذامأو،ةنونيدلابجويًاعيظفًامثإرشعلااياصولاىدحإ
.هبأبعُيالًاديهزأطخهنودعيف

.»ًاضْيَأيِنَنْوَرَتالوِيبَأَىلِإٌبِهاَذِّـينألَفٍّرِبَىلَعاَّـمَأَو«١٠
٣:٢٥،٢٦ةيمورو٢:٣٢لامعأو٥:٣٢و٣:١٤انحوي

دوهيلانإف.حيسملاعوسيّربببسيأٍّرِبَىلَعاَّـمَأَو
فدجمهنأبهيلعاومكحو.)٩:٢٤انحوي(عداخمهنأبهومهتا
هنأنيعدمسطاليبىلإهوكشو.)١٤:٦٤سقرم(
مهتّكبسدقلاحورلاف)١٨:٣٠،٣١انحوي(توملابجوتسم
الو.مهتيطخىلعمهتكبامك،هّربىلعحيسملادوعصدعب
اولكتايذلاّربلانأدوهيلاعنقيناكسدقلاحورلانأكش
عيمجعنقيوهو،صالخللٍفاكريغ)سومانلاربيأ(هيلع
ًادوهيعيمجلانأو،لاحمةحلاصلالامعألابمهريربتنأسانلا
ريغاذهنكلو.حيسملاّرببناميإلاىلإنوجاتحيًاممُأو
ةيموريفلوسرلاسلوبهحضوأدقو.ةيآلاهذهيفدوصقملا
.٢٥-٤:١و٢٦-٣:٢٠

عنقيسدقلاحورلانإحيسملالاقِيبَأَىلِإٌبِهاَذِّـينألَف
يفكلذدجنو.ءامسلايفهيبأىلإهباهذدعبهرببدوهيلا
ينامورلادئاقلاتلعجفهتومدنعتثدحيتلاتازجعملا
امك.)٢٣:٤٧اقول(»!ًاّراَبُناَسْنِإلااَذَهَناَكِةَقيَِقحلاِب«لوقي
يفهدجنو،تازجعملامظعأيهيتلاهتمايقيفهدجن
يفهريثأتيفهدجنو.هربلًاتابثإهلسراهعنصيتلاتازجعملا
هربنعنوملكتيمهولسرلاظعواوعمسنيذلابولق
١٧:٣١و٧:٥٢و٣:١٤و٢٤-٢:٢٢لامعأ(مهتيطخو
.)٣:١٨سرطب١و١:٤ةيمورو

مويالإضرألاىلعةيناثهنوريالًاضْيَأيِنَنْوَرَتالو
عنقيفسدقلاحورلاروضحامأو.ًةيناثهئيجمدنعنيدلا
يفهروضحبحيسملامهعنقياممرثكأهربومهتيطخبسانلا
.يظفللاهميلعتبودسجلا

.»َنيِدْدَقَِملاَعلااَذَهَسيِئَرَّـنألَفٍةَنوُنْيَدَىلَعاَّـمَأَو«١١
٢:٢سسفأو٢٦:١٨لامعأو١٢:٣١انحويو١٠:١٨اقول
.٢:١٤نييناربعو٢:١٥يسولوكو

َنآلَا«ًاقباسحيسملالوقمالكلااذهىنعمحضوييذلا
طُيَنآلَاِ.َملاَعلااَذَهُةَنوُنْيَد

ْ
»ًاجِراَخَِملاَعلااَذَهُسيِئَرُحَر

ثحييذلاوهناطيشلاناك.)اهحرشرظنا١٢:٣١انحوي(
ريربتف)٨:٤٠،٤١انحوي(هلتقوحيسملاضفرىلعملاعلا
.ناطيشلاةنونيدحيسملا

ملاعلاءادفةطساوبيلصلاىلعحيسملاتومناك
نأل،يحورلاحيسملاتوكلمةماقإوناطيشلاةكلممبالقناو
كلتىلإةليسوتوملاكلذبريشبتلالعجسدقلاحورلا
ىلإنيسمخلامويذنمليجنإلاحاجنو.ةميظعلالامعألا
لكلةنونيدوهو،هتوقلًالاطبإوناطيشللةنونيدناكنآلا
ةنونيدلاةمدقموهو،حيسمللهتمواقميفهكراشينم
.ةماتلاةبلغلابلغُينيحةريخألا

هكرتبناطيشلانيديحيسملابنمؤيوبوتيئطاخلكو
دهاشمودهمينثولكيهلكوروسكممنصلكو.هتمدخ
.نيددقملاعلاسيئرنأب

الْنِكَلَو،ْمُكَلَلوُقألًاضْيَأًَةريِثَكًاروُمُأِيلَّـنِإ«١٢
َحتْنَأَنوُعيِطَتْسَت

ْ
.»َنآلااوُلِمَت

٥:١٢نييناربعو٣:٢سوثنروك١و٤:٣٣سقرم

عيمج«هلوقبةيآلايفهيلإراشأاميهًةَريِثَكًاروُمُأ
ةجيتناهنألمهلئاسريفولسرلالامعأيفتبتُكو.»قحلا
،هسفنحيسملالاوقأىلعينبملامهاّيإسدقلاحورلاميلعت
مليتلارومألاكلتةلثمأو.لبجلاىلعهتظعوماميسالو
ةيوسوملاحئابذلافاقيإباهتقويفاهولمتحينألسرلاعطتسي
ةمأهللاضفرو،دحألابتبسلالادبإو،يواللاتونهكلاو
يفةكراشملاىلإممألالاخدإو،صاخلاهبعشنوكتنأدوهيلا
رومألاكلتلعجحيسملانأحجرألاو.ليجنإلاقوقح
اهفرصيتلاًاموينيعبرألايفهلسرلهميلعتعوضوماهلاثمأو
ةصتخملارومألانعملكتي«وهوهتمايقوهدوعصنيبمهعم
.»هللاتوكلمب

َحتْنَأَنوُعيِطَتْسَتال
ْ
كلذةلعمظعمَنآلااوُلِمَت

نكمياليتلاهتوكلموحيسملانأشيفةيدوهيلامهؤارآ
سدقلاحورلاهبكسو،مهنعهدوعصوهتومبالإاهلاصئتسا
مهنأبًادعو»نآلانوعيطتستال«هلوقنمضتيو.مهيلع
مهملعيسيذلاسدقلاحورلالولحدعبكلذنوعيطتسي
ةجاحىقبتالف،نيحلكيفةسينكلليرورضوهاملك
.رظتنُيالوةيتآلااهروصعيفديدجميلعتىلإ

َىلِإْمُكُدِشْرُيَوُهَف،ِّـَقحلاُحوُر،َكاَذَءاَجىَتَماَّـمَأَو«١٣
ُمَّـلَكَتَيُعَمْسَياَمُّلُكلَب،ِهِسْفَنْنِمُمَّـلَكَتَيالُهَّـنأل،ِّـَقحلاِعيَِمج
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.»ٍةَيِتآٍروُمُأِبْمُُكِربُْخيَو،ِهِب
٢:٢٠،٢٧انحوي١و١٤:٢٦انحويو١٥:٢٦و١٤:١٧انحوي
٢٢:١٦،١٧و١٠-١:١ايؤر

وهحيسملا.)١٤:١٧انحويحرشرظنا(ِّـقَحلاُحوُر
حيسمللاممذخأيسدقلاحورلاف)١٤:٦انحوي(»قحلا«
.)١٤ع(هبسانلاربخيو

اممحيسملانيدبصتخملاِّـقَحلاِعيَِمجَىلِإْمُكُدِشْرُي
نأبمهلدعوكلذيفو.مكريغلهومّلعتوهولبقتنأبجي
نيناوقلااهلاوعضيوهتسينكاوسسؤيلنيمَهلُماونوكي
سدقلاحورلاف،وهمهملعامماهلامعأواهتديقعلةيرورضلا
َّـقحالًاذإف.اهومّلعيواهومهفيواهوركذينأىلعمهردقي
اودعُومهنأللسرلادعبًاديدجًاميلعتعقوتتنأةسينكلل
.»قحلاعيمجب«

نمسيلميلعتبيتأياليأِهِسْفَنْنِمُمَّـلَكَتَيالُهَّـنأل
.مالكلاويأرلايفامهلقفاومهنإف،نبالاوبآلاميلعت
الإمّلعيمليأ،هسفننعهمالككحورلانعحيسملامالكو
.)١٤:٢٤و١٢:٤٩و٧:١٦انحوي(بآلاهمّلعام

لقننعةيانكانهعمسلاِهِبُمَّـلَكَتَيُعَمْسَياَمُّلُك
يفنبالاوبآلانمهميلعتذخأيحورلانأىنعملاف،ثيدحلا
.)٥:٣٠انحويحرشرظنا(ءادفلالمعبصتخيام

دعبةسينكلايفثدحيامبيأٍةَيِتآٍروُمُأِبْمُكُِربُْخيَو
نمةياغلامهلِّـنيبيحورلانأكلذةلثمأنمو.مهلهميلعت
نمةيدوهيلاةسينكلايفتارييغتلاببسو،حيسملاتوم
،ممألاةوعدنمو،سوقطلانماهريغوحئابذلاءاغلإ
حورلامهلأو.)١٦-٤:٧سسفأرظنا(دوهيلاتّتشتو
ةَّـيلبقتسمرومأباوأبنتينأكلذىلعةوالعلسرلاسدقلا
٢١:١١و٢٠:٢٩و١١:٢٨لامعأ(ملاعلاوةسينكلابقلعتت
ايؤرلارفسو١٣-٣:١سواثوميت٢و٣-٤:١سواثوميت١و
.)هلك

ممُذُخْأَيُهَّـنأل،ِينُدِّـجَمُيَكاَذ«١٤ .»ْمُُكِربُْخيَوِيلاَّـِ
٣:١٧،١٨سوثنروك٢

حورلالامعأنمثلاثلمعبدعواذهِينُدِّـجَمُيَكاَذ
ديجمتوهانهدوصقملاديجمتلاو.)١٣عيفيناثلاولوألا(
ءامسلايفهدجمنأل،ضرألاىلعسانلانويعمامأحيسملا
حورلانأىنعملاو.هاّيإحورلاراهظإىلإجاتحيالرهاظ
مهتلاوراعلانمهيلععقواممحيسملامسائربيسدقلا
لكف.هلمعوهميلعتنأشو،هتيصوهنأشعفريو،ةلطابلا
ديحوطيسوويهلإصّلخمهنأبعوسيمظعيالينيدميلعت
.سدقلاحورلانمسيلرابحأسيئرو

لامعأنمعبارلمعبدعواذهْمُكُِربُْخيَوِيلاَّـِممُذُخْأَي
ءادفليلمعويمالك»يلامم«هلوقىنعمو.سدقلاحورلا
كلذك،هلِسرمنعميلعتلاذخأيلوسرلانأامكف.ملاعلا
ليبسيفحيسملادصاقمءارجإلحيسملانعحورلاذخأي
سدقلاحورلاميلعتعوضومنأكلذنمجتنيو.صالخلا
نوكينأنيظعاولاىلعبجيف.حيسملاعوسيوهصاخلا
.مهميلعتعوضوموه

رثؤيهلعجيوينعهذخأيامىنعممكمهفييأْمُكُِربُْخيَو
نمحيسملاليجنإيفامسدقلاحورلاذخأيذإ،مكيف
،سانلابولقيفةرثؤماهلعجيوميلاعتوتاراذنإوديعاوم
.)١٢:٣سوثنروك١(ةسادقلاوةبوتلاوناميإلاىلإمهبيتأت
تعستاذإ،نيسمخلاموييفققحتولسرللدعولااذهناكو
لكيفنييحيسمللوهدعولااذهو.ًاريثكةيحورلامهتفرعم
مهرِّـدقيو،لالضلانممهيقيو،مهلوقعرينيحورلانأل،رصع
.هبريشبتلاوقحلاةفرعمىلع

ِهل.ِيلَوُهِبآلِلاَمُّلُك«١٥
َ

ممُذُخْأَيُهَّـنِإُتلُقاَذ ِيلاَّـِ
.»ْمُُكِربُْخيَو
١٧:١٠و١٣:٣و٣:٣٥انحويو١١:٢٧ىّتم

ًانايبوةقباسلاةيآلايف»يلامم«هلوقلًاريسفتاذهلاق
امهالكف،رخآللوهدحاوللاملكنأو،ميلعتلايفامهقافتال
نبالادجمنأينعينأحصيو.دحاولاقحلازنكنمذخأي
لوقلابسحب،نبالادجموهبآلادجموبآلادجموه
ِمل«
َ
ِةَمْكِحلاِزوُنُكُعيَِمجِهيِفِرَخَّـذُملاِ،حيِسَملاَوِبآلاِهللاِّـِرسِةَفِرْع
:١١ىّتمو١:١٢يسولوكًاضيأو٢:٢،٣يسولوك(ِ»ملِعلاَو
بآلانأاهيفو،ثيلثتلارستبثُيامةيآلاهذهيفانلو.)٢٧
اومهفينأسانلارِّـدقيسدقلاحورلانأو،نبالابٌنَلعم
.نالعإلااذهاولبقيو

،يِنَنْوَرَتًاضْيَأٍليِلَقَدْعَبَّـمُث،يِنَنوُِرصْبُتالٍليِلَقَدْعَب«١٦
.»ِبآلاَىلِإٌبِهاَذِّـينأل
١٣:٣انحويو١٠،٢٨عو١٤:١٩و١٣:٣٣و٧:٣٣انحوي

هتوملبقٍدحاوٍموينمتاعاسدعبيأٍليِلَقَدْعَب
.)١٤:١٩انحوي(

،ناميإلانيعبالوةيدسجلانويعلاباليِنَنوُِرصْبُتال
دشأةدملاهذهو.مايأةثالثربقلايفمكنعبجحُأينأل
هتيؤرمدعببسو.ملاعلاخيراتيفةدملكنمًامالظ
.ىنفيناكىتحفعضمهناميإنأذئتقوناميإلانيعب

هتمايقمويةيؤرلاكلتتأدبيِنَنْوَرَتًاضْيَأٍليِلَقَدْعَب
نيعبرأةيدسجلامهنويعلرهظوماقهنأل،دبألاىلإمودتو
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ًارضاحناكذإناميإلانيعبهوأريزعملانايتإدعبو.ًاموي
هنوريمث،يناثلاهئيجميفهنوريفوسو،هتسينكعمحورلاب
.)١٤:١٩انحوي(ءامسلايفدبألاىلإ

امكيزعملامكيلإلسرأيكلِبآلاَىلِإٌبِهاَذِّـينأل
هباهذنعمالكلالكحضوياذهو.ةقباسلاةيآلايفتلق
وهنأشلاوذرمألاو.مهنعهباجتحاوهاّيإمهرظنوهعوجرو
.بآلاىلإباهذلالب،باهذلاقلطمسيل

اَم:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَب،ِهِذيِمالتْنِمٌمْوَقَلاَقَف١٧«١٧،١٨
َدْعَبَّـمُث،يِنَنوُِرصْبُتالٍليِلَقَدْعَب:اَنَلُهُلوُقَييِذَّـلااَذَهَوُه
:اوُلَءاَسَتَف١٨.؟ِبآلاَىلِإٌبِهاَذِّـينألَو،يِنَنْوَرَتًاضْيَأٍليِلَق
.»ُمَّـلَكَتَياَذاَمِبُمَلْعَناَنْسَل؟ُهْنَعُلوُقَييِذَّـلاُليِلَقلااَذَهَوُهاَم

ببسبعوسيهدصقاماومهفينألسرلاىلعًابعصناك
ىلعكلميودبألاىلإايحيحيسملانأيفةيدوهيلامهئارآ
هونظف،حيسملامالكمهفنمءارآلاهذهمهتعنمف.ضرألا
.١٦عو١٠عيفهلوقنيبقيفوتلامهيلعبُعصو،ًازغل

َهلَلاَقَف،ُهوُلَأْسَيْنَأَنوُديِرُياوُناَكْمَُّـهنَأُعوُسَيَمِلَعَف«١٩
ُ

:ْم
الٍليِلَقَدْعَب:ُتلُقِّـينأل،ْمُكَنْيَباَميِفَنوُلَءاَسَتَتاَذَهْنَعَأ
»يِنَنْوَرَتًاضْيَأٍليِلَقَدْعَبَّـمُث،يِنَنوُِرصْبُت

هيدلةفوشكمسانلاراكفأو،هللاهرابتعابُعوُسَيَمِلَع
.)٦:٦و٢:٢٥انحوي(

َُملاَعلاَوَنوُحوُنَتَوَنوُكْبَتَسْمُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا«٢٠
.»ٍحَرَفَىلِإُلَّـوَحَتَيْمُكَنْزُحَّـنِكَلَو،َنوُنَزْحَتَسْمُتْنَأ.ُحَرْفَي

ليلقدعب«هلوقلريسفت٢٧ةيآىلإةيآلاهذهنممالكلا
َّـرسف٢٢ةيآيفو.»يننورتليلقدعبمث«هلوقو»يننورصبت
.»بآلاىلإبهاذينإ«هلوق

ةنايخبمهأبنأنيحًالبقاونزحَنوُحوُنَتَوَنوُكْبَتَس
يذلارطخلاوهتوموهمالآبوهاّيإنيرخآلاراكنإومهضعب
نوربتخيونورينيحديزيسنزحلاكلذنإلاقف،مهرظتني
يلاعنزح.)٢٣:٣٧اقولو١٠:١١انحوي(هبمهأبنأام
توباتاوذخأنيينيطسلفلانأعمسنيحًاتيمعقوونهاكلا
نأل،هنزحنممظعأفلسرلاباصأيذلانزحلاامأو،برلا
هوللكدقو(هؤادعأهناهأنيححيسمللًازمرناكتوباتلا
ةناهإنمدشأةناهإ)نّيصلنيبهوبلصوكوشلاب

ًاضيأهورينأاورظتنيملمهنألاوحانو.توباتللنيينيطسلفلا
.توملادعب

دوهيلااميسالوهؤادعأملاعلالهأيأُحَرْفَيَُملاَعلاَو
وهوهيلعمكهتلاوهبءزهلابمهحرفاورهظأوهلتقاوبلطنيذلا
.بيلصلاىلع

.ًادجممًامئاقيننورتنيحٍحَرَفَىلِإُلَّـوَحَتَيْمُكَنْزُح
يهو،هجئاتننوققحتتنيحًاضيأيتومبنوحرفتمكنألب
ةايحلاةتيملاسوفنلالاونوملاعلاصالخلليبسلاديهمت
توملاحيتافمىلعىلوتساوًايبسىبسحيسملانأو،ةيدبألا
.ميحجلاو

َحتُدِلَتَيِهَوُةَأْرَملَا٢١«٢١،٢٢
ْ
،ْتَءاَجْدَقاَهَتَعاَسَّـنألُنَز

طلاِتَدَلَوىَتَمْنِكَلَو
ِّـ

،ِحَرَفلاِبَبَسِلَةَّـدِّـشلاُرُكْذَتُدوُعَتالَلْف
يفٌناَسْنِإَدِلُوْدَقُهَّـنأل َنآلاُمُكَدْنِع،َكِلَذَكْمُتْنَأَف٢٢ِ.َملاَعلاِ
ٌدَحَأُعِزْنَيالو،ْمُكُبوُلُقُحَرْفَتَفًاضْيَأْمُكاَرَأَسيِّـنِكَلَو.ٌنْزُح
.»ْمُكْنِمْمُكَحَرَف
١٤:١،٢٧انحويو٢٤:٤١،٥٢اقول٦عو٢٦:١٧ءايعشإ
١:٨سرطب١و١٣:٥٢و٢:٤٦لامعأو٢٠:٢٠و

ءايعشإ(لثملااذهميدقلادهعلاءايبنألمعتساامًاريثك
٢٢:٢٣و٤:٣١ايمرإو٦٦:٧،٨و٢٦:١٧،١٨و٢١:٣
هبشلاهجوو.)٤:٩،١٠اخيمو١٢:١٣،١٤عشوهو٣٠:٦و
نأمهنزحدعبذيمالتلاحرفواهنزحدعبةأرملاحرفنيب
حرفلاةمظعنأو،مئادحرفهيلي،يتقوامهنملكنزح
نأامكهنأىلإحيملتكلذيفو.يضاملانزحلاةدشمهيسنت
حيسملاءادعأحرفكلذكحرفىلإلوحتيذيمالتلانزح
.نزحىلإلوحتي

.يباهذمكعقوتلٌنْزُحَنآلاُمُكَدْنِع
.)١٩ع(هنوريسمهنأمزلتسياذهوًاضْيَأْمُكاَرَأَس

ناكو.هوريومهاريىتحًاضيأنوعمتجيسمهنأىنعملاو
.ًايحوردبألاىلإهدوعصدعبو،ًايدسجهتمايقمويكلذ

ددجتيف،كلذلبقمكنزحردقىلعْمُكُبوُلُقُحَرْفَتَف
ةقيقحنوكردتو،ةعاجشوةديدجةوقنولانتو،مكؤاجر
ّ.يفتاوبنلاقيقحتويتمدخويتعيبط

روضحبلسرلاحرفْمُكْنِمْمُكَحَرَفٌدَحَأُعِزْنَيالو
مهحرفنكلو.مهنمحرفلاكلذهتومعزنو،مهعمحيسملا
،حيسملاوهعوسينأمهققحتل،مهنمعزنُيلنكيملديدجلا
لكو،رهدلاءاضقناىلإمهعمقابودبألاىلإيحهنأو
كوكشلابلستنأحمسيالنأىتحهدييفناطلس
نمةيجراخلاتاداهطضالاوتاديدهتلاالو،يلخادلامهحرف
.ءادعألا
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ةحصلاويضرألالاملاانماوذخأينأسانلانكمي
نأنوعيطتسيالمهنكل،نييضرألاباحصألاوةيرحلاو
.انحرفاوعزنينأنوردقيالو،حيسملاانماوذخأي

يفَو«٢٣ ُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا.ًائْيَشيِنَنوُلَأْسَتالِمْوَيلاَكِلَذِ
.»ْمُكيِطْعُييِمْساِبِبآلاَنِمْمُتْبَلَطاَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَل
١٥:١٦و١٤:١٣انحويو٧:٧ىّتم

يف هميلعتوسدقلاحورلانايتإنيحيأِمْوَيلاَكِلَذِ
.ءيشلكمهاّيإ

ينماوبلطتنأىلإنوجاتحتاليأًائْيَشيِنَنوُلَأْسَتال
اوبلطتنأو،ًاقباسكلذىلإمتجتحاامكيمالكريسفت
املكمكلحضويسدقلاحورلانأل،هاّيإمكنايسنلهراركت
.هومتيسناملكمكركذيو،يمالكنممكيلعضمغ
اوُناَك«١٩عيفريشبلالوقىلعينبمانهحيسملالوقو
َهلَلاَقَف،ُهوُلَأْسَيْنَأَنوُديِرُي

ُ
اَميِفَنوُلَءاَسَتَتاَذَهْنَعَأ:ْم

ذإ،دحاوىنعمبامهو٢٥عيفهلوقلةئطوتوهو»؟ْمُكَنْيَب
ًاقباستناكيتلاقئاقحلالكلماتلاكاردإلابدعوامهيف
باطخيفدعولااذهققحتفيكىرنو.زاغلأولاثمأك
حورلالولحدعبنيسمخلامويلسرلارئاسوسرطب
نسحأهتوموحيسملابةصتخملارومألااوحضوأذإ،سدقلا
.حاضيإ

١٤:١٣انحوييفدعولاكدعولااذهْمُتْبَلَطاَمَّـلُك
،ديقالبهنأدعولااذهرهاظو.امهحرشعجارف،١٥:١٦و
سدقلاحورلالولحدعبالإققحتيالهنأبدّيقمهنأقحلاو
مهومنلهيلإنوجاتحيامالإكلذدعبنوبلطيالو،مهيلع
مسابنوكيءيشلامهلاؤسنأبو،مهريغلمهعفنويحورلا
.اهبوهملكتيتلاديعاوملاىلعدنتسملاناميإلابو،حيسملا

طَتَْملَنآلاَىلِإ«٢٤
ْ

طُا.يِمْساِبًائْيَشاوُبُل
ْ

،اوُذُخْأَتاوُبُل
.»ًالِماَكْمُكُحَرَفَنوُكَيِل
٢:١٨سسفأو١٥:١١انحوي

.مكعمانأويتمدخةدميأَنآلاَىلِإ
ًايبنعوسيذيمالتلاربتعايِمْساِبًائْيَشاوُبُلْطَتَْمل
ملمهنكل.ةنوعملاوداشرإلاهولأسف،ًاقيدصوًاملعموًاديسو
هوربتعيملو،همساببآلاهللاوّلصينأاودوعتدقاونوكي
سانلايلصيهدحوهبيذلاسانلاوهللانيبديحولاطيسولا

سسفأ(ةمعننوقيدصلاوةمحرةاطخلالانيف،ةلوبقمةالص
ًاماركإسانللهمحارملكبهوهللانإمعن.)٢:١٨
مهنأنيحلاكلذىلإاوفرعيمللسرلانكلو،حيسملل
.ةالصلابهولاناملكبحيسمللنونويدم

ربتعاهنأكف.اوباُجتيمساباوبلطايأاوُذُخْأَتاوُبُلْطُا
حيسملالاق.بآلادنعهقوقحلكيفهءاكرشلسرلا
انهو.)٧:٧ىّتم(»اودجتاوبلطا«هتمدخءدبيفهذيمالتل
نمكلذلقيملو.همساببلطلانوكينأكلذىلعداز
،ملاعلانعتومينأهمسابةباجإلاطرشنألرمألالوأ
رمأ»اوذخأتاوبلطا«هلوقو.كلذكاردإنوعيطتسيالاوناكو
لكلماعوهو،ًادعووًاطرشهنوكىلعةوالعيمازلإ
نومتخيًاعيمجنويحيسملاذخأكلذىلعًءانبو.نييحيسملا

ًاماركإكلذمهللاانلْبهوأ،لأسن«مهلوقبمهتالص
.»حيسملل

حرفلاانهحرفلابدوصقملاًالِماَكْمُكُحَرَفَنوُكَيِل
امبآلالأسننأًالماكحرفلااذهلاونطرشو.يحورلا
.عوسيمسابهديرن

هبْمُكُتْمَّـلَكْدَق«٢٥ الَنيِحٌةَعاَسِيتْأَتْنِكَلَو،ٍلاَثْمَأِباَذَِ
لَكُأ

ِّـ
.»ًةَيِنالعِبآلاِنَعْمُُكِربْخُألَب،ٍلاَثْمَأِبًاضْيَأْمُكُم

،زاجملاقيرطبهميلاعتنمًاريثكحيسملاركذٍلاَثْمَأِب
هميلاعتضعبمهفمهيلعرسعوذيمالتلاىلعضمغف
لثمو،لبقتسملابءابنإاهضعبناكو.ةيدوهيلامهئارآببسب
هانعمكردُيالميلعتلكو.هقيقحتلبقمهفلابعصاذه
ةيدوهيلاسوقطلاوةيوسوملاحئابذلاف،ًالثمىمسُينأحلصي
.حيسملاتومدعبامىلإزاغلأكتناكتاوبنلاو

.سدقلاحورلايلاسرإدعبٌةَعاَسِيتْأَتْنِكَلَو
حيسملاربتعاْمُكُِربْخُألَب،ٍلاَثْمَأِبًاضْيَأْمُكُمِّـلَكُأال
اذهرانأف.٧عهلسرأوههنألهميلعتسدقلاحورلاميلعت
ىلعلمعو،حيسملالاوقأاومهفيلسانلالوقعميلعتلا
.ةيحورلارومألااوبحيلمهبولقديدجت

لمعءارجإيفهدصاقموهتافصنعيأِبآلاِنَع
نيباهراشتناو،ةيحيسملاةسينكلاميظنتاميسالو،ءادفلا
ململاعلانكل،ملاعللبآلانلعيلحيسملاىتأ.ضرألالئابق
بيلصلاىلععوسيعفُرىتح،هنالعإنمًاليلقالإكردي
راهظإعم،هبلصبحيسملارهظأف.سدقلاحورلامهيلعلحو
.هتبحموهتمحروهقحوهتسادقوهللالدعحورلا

يف«٢٦ طَتِمْوَيلاَكِلَذِ
ْ

ْمُكَلُلوُقَأُتْسَلَو.يِمْساِبَنوُبُل
.»ْمُكِلْجَأْنِمَبآلاُلَأْسَأاَنَأِّـينِإ
٢٣ع

ْمُكِلْجَأْنِمَبآلاُلَأْسَأاَنَأِّـينِإْمُكَلُلوُقَأُتْسَل
هومتفرعدقو،ًاقباسهتلقذإكلذمكللوقأنأليعاداليأ
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ريغبآلانأًاقباسهتلقامنأاومهوتتالئلو.)١٤:١٦انحوي(
سيلوهو،مهبيجتسينأديريالهنأوأ،مهبثرتكم
نمبآلالأسيالحيسملانأينعيالاذهو.ًاحيحص
نومضمو،مهلجأنمبآللةالصهلك١٧حاحصأف،مهلجأ
لاننو،ءامسلايفانيفعفشيحيسملانأليجنإلالك
دقو.صالخلاوةنوعملاوةوقلاومالسلاوةرفغملاهتعافشب
»عفشيلنيحلكيفيحوه«هلوقبكلذلوسرلاحضوأ
.)٧:٢٥نييناربع(

،ِينوُمُتْبَبْحَأْدَقْمُكَّـنأل،ْمُكُِّبُحيُهَسْفَنَبآلاَّـنأل«٢٧
.»ُتْجَرَخِهللاِدْنِعْنِمِّـينَأْمُتْنَمآَو
١٧:٨انحويو٣٠عو٣:١٣انحويو١٤:٢١،٢٣انحوي

ةيآلاهذهيفحيسملاركذْمُكُّبُِحيُهَسْفَنَبآلاَّـنأل
نمبآلالأسأينإمكللوقأُتسل«هلوقلرخآًاببس
ةدهممبآلاىلإمهبارتقاقيرطنأمهلدكؤياذهو»مكلجأ
.ةحوتفم

ًالبقهلوقلثماذهْمُتْنَمآَو،ِينوُمُتْبَبْحَأْدَقْمُكَّـنأل
بآلاربتعي)١٤:٢١،٢٣انحوي(»يبأهبحيينبحييذلا«
كلذو.مهتابلطةباجإىلإليميو،هءاقدصأهنباءاقدصأ
حيسملانوبحيالنيذلاف،هباونمآوهوبحأمهنألحيسملالضفب
ناميإلابةبحملاحيسملانرقو.بآلامهبحيالهبنونمؤيالو
.ةلهسةبحملابةقثلانإف،هلديهمتاهنأل

ًاضْيَأَوِ،َملاَعلاَىلِإُتْيَتَأْدَقَو،ِبآلاِدْنِعْنِمُتْجَرَخ«٢٨
.»ِبآلاَىلِإُبَهْذَأَوََملاَعلاُكُرْتَأ
١٣:٣انحوي

امنإلاقهنأكف،هباونمآامم٢٧عيفاملقيدصتاذه
.قحهبمتنمآ

يدفألبآلاينلسرأيأِبآلاِدْنِعْنِمُتْجَرَخ
نباهنأنايباذهبدصقيملو.)٧:٢٩و٥:٣٦انحوي(ملاعلا
يفاذهلثمليقو.رشبلاصالخللمعامنايبلب،هللا
كلذنأذيمالتلانمآ.)١٥:٢٦انحوي(سدقلاحورلا
نملزنيذلاهللانباوهسانلانمناهملاريقفلالجرلا
حيسملانأىلإريشي»تجرخ«هلوقو.ملاعلاصّلخيلءامسلا
يفَناَكْذِإ«وهفىنسألادجملانمهتدارإءاقلتنملزانت ِ

ِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأًةَسلُخْبِسَْحيَْمل،ِهللاِةَروُص
َّـ
ُهَّـنِكَل.ِ

.)٢:٦،٧يبليف(»ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأ
ًادسجتمضرألاىلإتيتأيأَِملاَعلاَىلِإُتْيَتَأْدَقَو
عنميالاذهو.)٩:٣٩و٦:١٤،٦٢و٣:١٩و١:١٤انحوي(
.)١:١٠انحوي(كلذلبقحورلابضرألاهذهىلعناكهنأ

.دوعصلاوتوملابََملاَعلاُكُرْتَأ
ةعيبطلابيلصألايدجمىلإًاعجارِبآلاَىلِإُبَهْذَأَو

امصخلتلمجعبرأةيآلاهذهيف.انهاهتذخأيتلاةيرشبلا
.ىنسألادجملانمهلزانتّنيبت:ىلوألا.ءادفللحيسملاهلمع
نيبت:ةعبارلاو.هتومنيبت:ةثلاثلاو.هدسجتنيبت:ةيناثلاو
.هدجمىلإهعوجر

َتْسَلَوًةَيِنالعُمَّـلَكَتَتَنآلااَذَوُه:ُهُذيِمالتُهَلَلاَق«٢٩
»!ًادِحاَوًالَثَمُلوُقَت

دعب«١٦عيفهلوقبةقباسلامهتريحىلإكلذباوراشأ
نأمهتدارإو»يننورتليلقدعبمث،يننورصبتالليلق
هريسفتلكلذاومهفمهنكلو)١٩ع(كلذىنعمنعهولأسي
هيفو.»بآلاىلإبهذاوملاعلاكرتأ«هلوقب٢٨عيفهايإ
.عزعزتيالتباثهنأوحيسملابيوقلامهناميإىلإًاضيأةراشإ
فعضلاوهبتنيملوصالخإنعكلذاولاقمهنأكشالو
.مهبولق

ملاَعَكَّـنَأُمَلْعَنَنآلَا«٣٠ َحتَتْسَلَو،ٍْءَيشِّـلُكِبٌِ
ْ
ْنَأُجاَت

ِهل.ٌدَحَأَكَلَأْسَي
َ

.»َتْجَرَخِهللاَنِمَكَّـنَأُنِمْؤُناَذ
١٧:٨انحويو٩،١٧ع٢١:١٧انحوي

ملاَعَكَّـنَأُمَلْعَنَنآلَا قئافهملعنأاوققحتٍءَْيشِّـلُكِبٌِ
نماوعنتقاو،ةيدارفنالامهتارواحمومهراكفأفرعهنألةعيبطلا
ناميإةلعكمهناميإةلعتناكف،هيواعدلكةحصبكلذ
.)١:٤٨،٤٩انحوي(ليئانثن

َحتَتْسَلَو
ْ
راكفأفرعتكنألٌدَحَأَكَلَأْسَيْنَأُجاَت

لحتنأدعتسمتنأو،لكاشملانمهيفاوعقواموعيمجلا
.لاؤسنودبلكاشملا

هذهبهبمهناميإدئاقعلكاوعمجَتْجَرَخِهللاَنِمَكَّـنَأ
حيسملاوهو،هنباوهفهللانمجرخناكاذإهنأل،ةلمجلا
.لسرلاهيلععمجأناميإلابرارقإحرصأاذهو.ملاعلاصّلخم

»؟َنوُنِمْؤُتَنآلَأ:ُعوُسَيْمَُهباَجَأ«٣١

نكل،مهناميإيفحيسملاكشهنممزليالماهفتسااذه
ىلإمهلةوعدوهو،اونظامكتباثريغهنأىلإًاحيملتهيف
نماورثعيالىتحديطومهناميإلهاوفرعيلمهبولقناحتما
.قيضلاوداهطضالا
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ُّلُكاَهيِفَنوُقَّـرَفَتَت،َنآلاِتَتَأْدَقَو،ٌةَعاَسِيتْأَتاَذَوُه«٣٢
يِدْحَوُتْسَلاَنَأَو.يِدْحَويِنَنوُُكْرتَتَو،ِهِتَّـصاَخَىلِإٍدِحاَو
.»يِعَمَبآلاَّـنأل
:٨انحويو٢٠:١٠انحويو١٤:٢٧سقرمو٢٦:٣١ىّتم
١٤:١٠،١١و٢٩

.دغلاسمشقورشلبقيهٌةَعاَسِيتْأَتاَذَوُه
.ًاريثكتبرتقايأَنآلاِتَتَأْدَقَو
ىّتميفاذهققحت.بائذلااهتدّدبمنغكاَهيِفَنوُقَّـرَفَتَت
٢٦:٣١،٥٦.

ىلإوأ،هباحصأوهتيبميأِهِتَّـصاَخَىلِإٍدِحاَوُّلُك
.أجليثيح

باتعلاوفسألاىلإةراشإاذهيفيِدْحَويِنَنوُكُْرتَتَو
،سطاليبوةنهكلاءاسؤرىلإًاريسأذخؤينيحهاّيإمهكرتل
هكرتيملنمذيمالتلاكرت.هدضعيلهعممهنمدحأفقيالو
وهو،مهصالخيفةبغرءامسلايفهدجمكرتنمو،بآلا
ةدوجلاوةمكحلاوةردقلالكهنيمييفيذلاف.مهئاقدصأزعأ
هديجمتبنومنرتيوةكئالملاهمامأوثجتيذلا،ةداعسلاو
،هتقيضتقويفًانزحهدازكرتلااذهو.ًالجخوًافوخهوكرت
هنازحأبءاقدصألاهعمرعشينأًاناسنإهرابتعابجاتحاهنأل
.)٢٦:٤٠ىّتم(كلذنمهنامرحنمملأتو)٢٦:٣٨ىّتم(

،هكرتيملهللانكلسانلاهكرتيِدْحَوُتْسَلاَنَأَو
بحلادازهنأو،هلهتبحمنموهعمبآلانأنمًانقيتمناكو
٣:١٧ىّتم(هتاولصعمسيهنأو،ةاطخلانعهسفنهلذبلهل
.)١١:٤٢و١٠:١٧و٨:٢٩و٥:٢٠و٣:٥٣انحويو١٧:٥و

مثإلانعرفكيوهوًاليلقهنعههجوبجحهللانإمعن
هيدانيلظهنكل)٢٧:٤٦ىّتم(»؟ينتكرتاذامل«خرصىتح
يف،ُهاَتَبَأاَي«ًالئاقةقثلكبهيلإهسفنملسو»يهلإيهلإ« ِ
لثميحيسملكلو.)٢٣:٤٦اقول(»يِحوُرُعِدْوَتْسَأَكْيَدَي
سانلاهكرتنإوهنأل،توملاوداهطضالاتقويفةيزعتلاكلت
.تاقولخملاةنوعملكنملضفأهللاةنوعمو.هللاهكرتيال

هبْمُكُتْمَّـلَكْدَق«٣٣ يفْمُكَلَنوُكَيِلاَذَِ يف.ٌمالسَّـِ َِملاَعلاِ
.َ»َملاَعلاُتْبَلَغْدَقاَنَأ:اوُقِثْنِكَلَوٌ،قيِضْمُكَلُنوُكَيَس
٢:١٤سسفأو٥:١ةيمورو١٤:٢٧انحويو٩:٦ءايعشإ
انحويو٣:١٢سواثوميت٢و١٥:١٩انحويو١:٢٠يسولوكو
٥:٤و٤:٤انحوي١و٨:٣٧ةيمور١٤:١

١٣انحوييفهباطخنمرمامبيأاَذَِهبْمُكُتْمَّـلَكْدَق
يزعملاسدقلاحورلاءيجميفهلاقاميفاميسالو،١٦-
.مهتاولصةباجإيفو)١٦:٧انحوي(

يف بهييذلاو.١٤:٢٧انحوييفمهدعوامكٌمالسَّـِ
،مهعمهروضحبمهتقثو،حيسملايفمهناميإمالسلااذهمهل
مهنأنمضتياذهو.سدقلاحورلاةطساوبمهلهتنوعمو
هتيانعنممهنقيتل،مهلءادعألاةمواقمنامزنوعجشتي
دعبمهعامتجادعبالإققحتيملدعولااذهو.هتبحمو
.مهتتشت

يف .ملاعلالهأنيبيأَِملاَعلاِ
،ايالبوبارطضاوداهطضايأٌقيِضْمُكَلُنوُكَيَس
يفاومادامملاعلالهأنمكلذاوعقوتينأمهيلعناكف
لكبيصنلب،طقفلسرلابيصنسيلكلذو.ملاعلا
.ضرألاهذهىلعناكمونامزلكيفنييحيسملا

،ةقثلامهنكمأامهدحوقيضلاىلإاورظنولاوُقِثْنِكَلَو
هللابعش.ناميإلابحيسملاىلإاورظناملاوقثومهنكلو
ّدشأيفحرفف،حيسملابقثوورصعلكيفقيضلالمتحا
.رورسباودهشتساوءادهشهنمنوريثكتامو،تاقيضلا

عضخمهرثكأنألملاعلالهأيأََملاَعلاُتْبَلَغْدَقاَنَأ
ملاعلاحيسملابلغو.عوسيمواقوملاعلااذهسيئرناطيشلل
نينمؤملالكرصتناهيلعهراصتنابو.)١٢:٣١انحوي(هتومب
تاقّلمتلانمءيشبمهبلغينأملاعلاعطتسيملىتحهب
وهيذلاناطيشلاىلعهراصتنابهبلغو.تاداهطضالاو
ميلاعتو.)١١-٤:١ىّتم(حيسملابعشءادعأمظعأ
رِّـدقتسودقلاهحورتارزاؤموهتاراذنإوهديعاومنمحيسملا
تاوهشلانمةيلخادلابراجتلاةميزهىلعنينمؤملا
حيسملافَّـرعدقو.كشلاىلإليملاوةئيدرلاتالاعفنالاو
ةبسنلابملاعلاحارفأودبتىتحءامسلاحارفأةمظعبهذيمالت
لاوهأودبتىتحمنهجلاوهأةدشمهلحضوأو،ءيشالاهل
.ءيشالاهلةبسنلابملاعلا

لاقدقف،هتومبناكملاعلاىلعحيسملاراصتنامظعمو
برقطرفلتامهنأبسحفتومينألبق»ملاعلاتبلغ«
يفءاجامانههلوققفاويو)١٤:١٩انحوي(ذئتقوهتوم
:٢سوثنروك٢و١٥:٥٧سوثنروك١و٣٧-٨:٣٤ةيمور
.٥:٤،٥و٤:٤انحوي١و١٤

رشععباسلاحاحصألا

دجملابهديجمتهبلطةيعافشلاحيسملاةالص
)٥-١ع(يلصألا

هبُعوُسَيَمَّـلَكَت«١ اَُّهيَأ:َلاَقَوِءاَمَّـسلاَوْحَنِهْيَنْيَعَعَفَرَواَذَِ
.»ًاضْيَأَكُنْباَكَدِّـجَمُيِلَكَنْباِدِّـَجم.ُةَعاَّـسلاِتَتَأْدَق،ُبآلا
١٣:٣٢و١٢:٢٣انحوي
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،لوألامونقأللتوهاللانميناثلامونقألاةالصهذه
فيكو،ضرألاىلعوهويلصيحيسملاناكفيكانديفتو
اننكمييتلاتاكربلاو،انيفهتعافشبءامسلايفنآلايلصي
.هتعافشوهتالصلةباجإاهعقوتنيتلاو،ةالصلايفاهلأسننأ
ِّـلصيملو»ناسنإلااذهلثماذكهناسنإطقملكتيمل«
نمعمسمىلعةالصلاهذهىلصو.ىلصاملثمناسنإ
ثيحتيبلايفًافقاواهمدقهنأحجرألاو،ًالوسررشعدحألا
اذهعوسيلاق«ةالصلاةياهندعبريشبلالوقةلالدب،اوشعت
.)١٨:١انحوي(»جرخو

ةالصلايفسانلاةداعكِءاَمَّـسلاَوْحَنِهْيَنْيَعَعَفَرَو
لثمىلعمالكلاقبسدقو،ذئنيحهللاىلإسفنلاعافترال
.)١٨:١٣اقولاذهبنراق(١٤:٣١انحويحرشيفكلذ

،ةالصلاهذهيفتارمتس»بآلا«هللااعدُبآلااَُّهيَأ
.)٢٥ع(ةرمرابلاو)١١ع(ةرمسودقلاكلذىلعدازو

هنباتوملبآلاهنّيعيذلاتقولايأُةَعاَّـسلاِتَتَأْدَق
.)١٣:١،٣١و١٢:٢٣،٢٧انحوي(هديجمتلمثةاطخلانع
اذهليق.سانلااهرظتناو،هللااهبدعويتلاةعاسلاهذهو
كلتىلإهللاراشأو.تقولاكلذىلإمدآطوقسذنملوقلا
هللاهعنمنيحناميإلابميهاربإاهآرو.ندعةنجيفةعاسلا
،ةيربلايفةيساحنلاةيحلاعفرباهيلإريشُأو.قاحسإحبذنم
عامتجالاةميخيفحئابذلارئاسوةيمويلالََمحلاةحيبذبو
عمامهوايليإوىسوماهيفملكتيتلايهو.لكيهلايفو
اهيفترهظيتلاةعاسلايهو.يلجتلالبجىلععوسي
صالخاهيلعفقوتو،ريظنهلقبسيملًاروهظتوهاللاداجمأ
هؤادعأعطتسيملًالبقتأتملةعاسلاهذهنألو.نييدفملا
هتاذملستتأذإاهنكلو)٨:٢٠و٧:٣٠انحوي(هورضينأ
.اودارأاماولعفيلمهيلإ

هتسينكوهلسرلجألهتالصحيسملاأدتباَكَنْباِدِّـَجم
ىلعلصحتيهو،ةسينكلاساسأهنأل،هسفنديجمتبلطب
ديجمتلاهبلطةياغو.هقاقحتسابةيوامسوةيحورةكربلك
اذهو.٥عيفاذهىنعمرسفو.هتسينكديجمتهسفنل
ناوهلاوملألاقيرطيفزتجيملامهيلعلصحيالديجمتلا
،ًاعوطتومللهسفنمدقوكلذحيسملافرعو.توملاو
حيسملابلطو.دجملاىلإتوملاةطساوبدعصينأيفةبغر
.ًاضيأهتوهالدجميفهتوسانكرتشينأ

ىلعهتومب،نوكللرهظُيليأًاضْيَأَكُنْباَكَدِّـجَمُيِل
هلدعوهتمكحوهللاةسادق،رشبلامثإنعةرافكبيلصلا
ةاطخلاصالخبكلذرهظيلو،هلًاديجمت،هتمحروهقحو
نأل،مهلاعفأومهلاوقأبهللاديجمتيفحيسملانوكراشينيذلا
لاسرإبدجملاكلذرهظيو.هللادجمينمؤيئطاخلك
دجمتدقو.ملاعلايفًاحجانهليجنإلعجيلسدقلاحورلا

هديجمتقرطنمهريغبدجمتاممرثكأليجنإلاحاجنبهللا
هللانأ)٤-٢عنمهلاقامب(حيسملانابأو،ملاعلااذهيف
ىلعليلد»كدجمأليندجم«حيسملالوقف.ركُذامبدجمت
،هقلاخلكلذلوقيًاقولخمنأنكميالهنأل،بآللهتاواسم
نأو،ىمظعلاعوسيةياغناكهللاديجمتنأىلعليلدو
هتومبدجمتامكحيسملالامعأنمءيشبدجمتيملهللا
.هدوعصوهتمايقو

ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحَيِطْعُيِلٍدَسَجِّـلُكَىلَعًاناَطلُسُهَتْيَطْعَأْذِإ«٢
.»ُهَتْيَطْعَأْنَمِّـلُكِل
:٢٨و١١:٢٧ىّتمو٧:١٤لاينادو٦:٧،١٣،١٧نيوكت

١٥:٢٥،٢٦سوثنروك١و٥:٢٧و٣:٣٥انحويو١٨
٦،٩،٢٤عو٦:٣٧انحويو٢:٨نييناربعو٢:١٠يبليفو

لكءادفلادهعيفبآلاعفدًاناَطلُسُهَتْيَطْعَأْذِإ
ةكئالملاىلعيأ،ضرألاىلعوءامسلايفحيسمللهناطلس
حورلالسرأكلذىلعةوالعو،تاقولخملارئاسورشبلاو
نإوحيسملاو.ءادفلالمعلًايرورضناكهئيجمنألسدقلا
ضبقراعلاوفعضلاتومتومينأكشوىلعذئتقوناك
.ةيهلإلاةوقلالكىلع

،قلطملاناطلسلاىلوألا:ناتيطعةيآلاهذهيفتركُذ
ىلعًءانبو.ةيناثلاىلإةليسوىلوألاو.ةيدبألاةايحلاةيناثلاو
نأهتمايقدعبهذيمالترمأناطلسلاكلذحيسملاذخأ
ىّتم(اهلكةقيلخللليجنإلاباوزركيوعمجأملاعلاىلإاوبهذي

.)١٦:١٥سقرمو٢٨:١٨،١٩
لب،ريغصلريبكنموأنودلٍلاعنمسيلانهءاطعلاو
نيبءادفلالمعميسقتىضتقاامبسحبٍواسملٍواسمنم
حورلاو،هلوسرنبالاو،لِسرملاوهبآلاف.توهاللاميناقأ
.امهلوسرسدقلا

:١٣سقرمو٢٥:٢٢ىّتم(رشبلاسنجيأٍدَسَجِّـلُك
نممزليالو.)٣:٢٠ةيمورو٢:١٧لامعأو٣:٦اقولو٢٠
نأًاناطلسحيسمللنألب،نوصلخيرشبلالكنأكلذ
اعدو،عيمجلالجألتامهنأل،ةيدبألاةايحلالكلابهي
.هبنمآنملكصّلخيوهو،هيلإعيمجلا

اذهلو.)٦:٤٠انحويحرشرظنا(ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحَيِطْعُيِل
الإًائيشناطلسلاكلذربتعيملو،قلطملاناطلسلاذخأ
لمتشتانهةروكذملاةيدبألاةايحلاو.سانلاسوفنصالخل
يفديجمتوسيدقتوريربتنمءادفلاجئاتنلكىلع
ةرافكهسفنهلذببسانللةايحلاكلتبهووهو.ءامسلا
.نونمؤينيذلالكلاهحنمو،ملاعلااياطخنع
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ءالؤهىمسيو)٤٠-٦:٣٧انحوي(ُهَتْيَطْعَأْنَمِّـلُكِل
مهنايتإبالإمهرايتخابنوفرعيالو»نيراتخم«ًانايحأنوذِخآلا
.ناميإلاوةبوتلابحيسملاىلإ

َهَلِإلاَتْنَأَكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألاُةاََيحلاَيِهِهِذَهَو«٣
.»ُهَتلَسْرَأيِذَّـلاَحيِسَملاَعوُسَيَوَكَدْحَوَّـيِقيَِقحلا
٨:٤سوثنروك٩:٢٤١ايمرإو٥٣:١١ءايعشإ
،٦:٢٩و٣٧و٥:٣٦و٣:٣٤انحويو١:٩يكينولاست١و

١١:٤٢و١٠:٣٦و٧:٢٩و٥٧

ةاجنلاةايحلاهذهنمضتتُةَّـيِدَبَألاُةاَيَحلاَيِهِهِذَهَو
نعَّـربعُيو.دبألاىلإونآلاريخلكليصحتورشلكنم
،٥:٢٤و٣:١٥،١٦،٣٦انحوي(ةيدبألاةايحلابءادفلادئاوف

.)١٢:٢٥،٥٠و١٠:٢٨و٦:٢٧،٤٠،٤٧،٥٤،٦٨و٣٩
ةايحلاسانلالاونىلإةديحولاقيرطلاَكوُفِرْعَيْنَأ

مهلنملكو،هنباةطساوبيقيقحلاهلإلاةفرعميهةيدبألا
يفنودجمتيوضرألاىلعنوسدقتيونورربتيةفرعملاهذه
،ةيلقعلاةفرعملادرجمتسيلانهةدوصقملاةفرعملاو.ءامسلا
يتلاةفرعملادوصقملاامنإ.ةفرعملاكلتلثمناطيشللنأل
.هبةرسملاوهللاةبحمبنرتقتو،ةريسلاوبلقلاريغت

هللاةفرعمسانلادقفملاعلاىلإةيطخلاتلخدامل
هللاديحوتمهمَّـلعو،اهيلإمهدشريلحيسملاىتأف،ةيقيقحلا
هتفأروهتمحروهلدعوهتسادقكلذنمو،هدصاقموهتافصو
.هتّوبأو

يفًابأهبطاخأانأيذلاَكَدْحَوَّـيِقيِقَحلاَهَلِإلاَتْنَأ
.هنلعألملاعلاىلإينلسرأهنإتلقيذلاو،ةالصلاهذه
نيبوهنيبزيميلديحولايقيقحلاهلإلاهنأبحيسملاهفصوو
بآلانأك،نبالانيبوهنيبزيميلال،ةبذاكلاةريثكلاةهلآلا
بآلانيبزييمتلانأل.كلذكسيلنبالاوقحلاهلإلاوه
ليجنإلاميلاعتمهأنمنأل،هللاةينادحويفنيالنبالاو
دصقيملحيسملانأانلتبثياممو.ثيلثتلاوديحوتلاتابثإ
لاحملانمهنأبآلانودهنأكانهبآلانيبوهنيبزييمتلا
.قولخموقلاخةفرعمبةيدبألاةايحلاقلعتبلوقلا

يطعيحيسملانإليقُهَتلَسْرَأيِذَّـلاَحيِسَملاَعوُسَيَو
اهيفيتلاهللاةفرعمءاطعإباهيطعيو،)٢ع(ةيدبألاةايحلا
كلذنأانهنابأو.هريغهعيطتسيالًءاطعإةايحلاكلت
هللالوسرهنأو،حيسملاوهعوسينأةفرعمبًاضيأنوكي
،ًاكلموًانهاكوًايبنهنمحوسممهنأو،سانللهنلعيلهتملكو
ًءادفديحولاهنبالذبسانللهبحطرفلهللانأًايلجرهظيلو
هتومبةايحلاكلتىرتشاحيسملاف.ةيدبألاةايحلااولانيلمهنع
.هحوربسانللاهبهوو

هتافصضعبوهدوجوحيسملاداشرإنودبسانلافرع
مهيفتأشنأهذهمهتفرعمنكل،ًانايدوًاكلموًاقلاخهنوكك
اوفرعمهنكلو.هيلإبارتقالانممهتعنموهللانمفوخلا
يتلاةماتلاةفرعملا)ًادسجتمةملكلاوهيذلا(حيسملاب
ةبحملاوةمحرلاهلإهللانأمهمَّـلعهنأل،ةيدبألاةايحلااهبنولاني
هلاوقأبكلذنلعأو.هسفنلملاعلاحلاصيهنأو،ةرفغملاو
.هتومباميسالوهلاعفأو

هللانباىمساهبيتلاةديحولاةيآلايهةيآلاهذهو
.حيسملاعوسيبهسفن

يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلاَلَمَعلا.ِضْرَألاَىلَعَكُتْدَّـَجماَنَأ«٤
.»ُهُتلَمْكَأْدَقَلَمْعأل
:١٥و١٤:٣١و٩:٣و٥:٣٦و٤:٣٤انحويو١٣:٣١انحوي
١٩:٣٠و١٠

،بئاغلاريمضب٣-١عيفهسفننععوسيملكت
.ملكتملاريمضانهمدختساو

يفضرألاىلعبآلاحيسملادَّـجمِضْرَألاَىلَعَكُتْدَّـَجم
هنالعإبهدجمو.طقفاهيفرشبيتلانينسلايفال،هتايحلك
ةعاطلابكلذبماقف،ًالماكًاظفحسومانلاهظفحبو،سانلل
بآلانمهذخأيذلاميلعتلاميلستو،ئطاخلانعةلماكلا
هعضاوتوهلامعأوهلاوقأبقحللهتداهشو،ةنامألابسانلاىلإ
ناكيذلاتوملابكلذلكنمرثكأهللادجمو.هتسادقو
هللادجمحيسملانأّنيبتةيتآلاةلمجلاو.هتومينأكشوىلع
.ءادفلالمعهلامكإب

لمعيأُهُتلَمْكَأ..يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلاَلَمَعلا
ربعو.ءادفلادهعيفهلمعيلهلبآلاهاطعأيذلاصالخلا
كلذنأهدصقوهنيقيلو،امهبرقليضاملابهتمايقوهتومنع
.ثدحيس

،هدوعصتقوىتحهدسجتذنمبآلاحيسملادجم
مالآلاهلامتحاو،هسفنهراكنإو،هيبأةدارإلهتعاطوهتسادقب
ديجمتنمرشبلانعًابئانمدآهيفَّـرصقامف.سانلالجأل
ىلعامىفوأو،هلكسومانلاظفحذإعوسيهلمكأهللا
يدبأصالخببسراصو،هللاةعيرشلنيَّـدلانمسانلا
هبأبنأامىلإراشأهلعلو.)٥:٩نييناربع(نينمؤملالكل
َىلَعَوَكِبْعَشَىلَعْتَيِضُقًاعوُبْسُأَنوُعْبَس«هلوقبلايناد
فَكِلَو،اَياََطخلاِميِمْتَتَوِةَيِصْعَملاِليِمْكَتِلِةَسَّـدَقُملاَكِتَنيِدَم

ِةَراَّـ
.)٩:٢٤لايناد(»ِّـيِدَبَألاِّـِربلاِبىَتْؤُيِلَو،ِمْثِإلا

يِذَّـلاِدْجَملاِبَكِتاَذَدْنِعُبآلااَُّهيَأَتْنَأِينْدِّـَجمَنآلاَو«٥
.ِ»َملاَعلاِنْوَكَلْبَقَكَدْنِعِيلَناَك

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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:١يسولوكو٢:٦يبليفو١٤:٩و١٠:٣٠و١:١،٢انحوي
١:٣،١٠نييناربعو١٥

اهبأدتبايتلاةبلطلاحيسملارركَتْنَأِينْدِّـَجمَنآلاَو
مامتإلعجفةيضرألاهتمدخباسحىطعأنأدعبةالصلا
.هدجميهللانأهبلطببسهيلعام

.١٣:٣١،٣٢انحوييفامباذهنراقَكِتاَذَدْنِع
)٤ع(ضرألاىلعبآلادجمحيسملانأكلذةصالخو
.ءامسلايفهتاذدنعهدجمينأكلذلةازاجمهلأسف

دجمهلناكهنأانهحيسملاحّرصِيلَناَكيِذَّـلاِدْجَملاِب
لاحكرتبهلحمسينأبآلالأسو،هدسجتلبقيهلإ
ىلإعجرينأو،ةاطخلاءادفلًارايتخاهيلإلزانتيذلاعضاوتلا
ميناقألانمدحاوهنأل،لزألاذنمهلناكيذلاىنسألاماقملا
ًادجمكلذبلأسيملو.ةردقلاودجملايفنيواستملاةثالثلا
يذلاهتوسانباجحعفرلأسلب،هلناكامممظعأًاديدج
هتوسانكرتشينألأسو.هتعشأرشتنتيكلهدجمىفخأ
.هتوهالدجميفناكمإلاردقىلع

هدسجتلبقحيسملادوجو)١(:نيرمأةيآلاهذهتبثت
لبًادحاوًامونقأاسيلنبالاوبآلانأ)٢(.)١:١٨انحوي(
لكقحتسيتابثإلااذهو.دجملايفنايواستمنامونقأامه
.بآللهتالصيفهسفنحيسملالوقهنألرابتعالا

ع(هلسرلجأنمهبلط-ةيعافشلاحيسملاةالص
١٩-٦(

ِ.َملاَعلاَنِميِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلاِساَّـنلِلَكَمْساُتْرَهْظَأاَنَأ«٦
.»َكَمالكاوُظِفَحْدَقَو،ِيلْمُهَتْيَطْعَأَوَكَلاوُناَك
،٢عو١٥:١٩و١٠:٢٩و٦:٣٧،٣٩انحويو٢٢:٢٢رومزم
٩،١١،٢٦

ىلعاوناكفهذيمالتامأضرألاىلعهلمعحيسملالمكأ
ىلصف،ةوقوةمعنىلإاوجاتحاف،مهلمعاوأدبينأكشو
.مهلجأنمحيسملا

هلإلاتنأكنأيميلعتبِساَّـنلِلَكَمْساُتْرَهْظَأاَنَأ
دوصقملاو.)٢،٤ع(ضرألاىلعكاّيإيديجمتبو،قحلا
١١٩:٥٥و٥٣:٩و٢٢:٢٢رومزم(هتافصانههللامساب
ىلعمالكلاقبسدقو.)٩:١٤لامعأو٢٦:٨ءايعشإو
حيسملاهرهظأيذلامسالاو.٦:٩ىّتمحرشيفكلذ
.انوبأهنأيأ،بآلاوههلمعوهميلعتبراهظإمظعأسانلل
نمىلوألاحيسملاةياغهتافصوهتدارإوهللاراكفأراهظإناكو
هنيعكلذمهملعيلازيالو،ضرألاىلعوهومهاّيإهميلعت

يفدهجلكلذبننأانيلعف.ليجنإلايفيذلاهمالكبنآلا
.هنمهملعتننأ

هذيمالتفصوَِملاَعلاَنِميِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلاِساَّـنلِل
نممهزرفأو،)٦:٣٧انحوي(هلمهاطعأبآلانألكلذب
هللااهلكويتلاهتيعروهوراتخممهو،)١٥:١٩انحوي(ملاعلا
مهريغكملاعلانماوناكو.حلاصلايعارلاهرابتعابهتيانعىلإ
لهأرئاسنملضفأمهنألال،هلهللامهاطعأسانلانم
.هدنعةمكحللب،نورختفيفملاعلا

نأقحهلناكاذإف.مهاّيإكقلخبيأَكَلاوُناَك
اوريصينألبقهللامادخاوناكمهنألحيسمللمهيطعي
،عوسيميلعتلوبقلنيدعتسماوناككلذبو،حيسملاذيمالت
اودعتساو،ءايبنألاوىسومنمهلسرأيذلاهللاميلعتاولبقف
٥:٤٦انحويحرشرظنا(هنبالهاطعأيذلاميلعتلالوبقل
.)٨:٤٧و٦:٣٧و

حيسمللاونوكيلهللانمنونّيعممهًاذإفِيلْمُهَتْيَطْعَأ
.هليجنإباودانيلًالسر

ذيمالتللرخآفصواذهَكَمالكاوُظِفَحْدَقَو
هللاةيطعمهنوكامأ.سانلاهبمهفرعيف،مهاوسنعمهزيمي
مهفلكييذلالمعلاةسرامملًالهأمهلعجتةفصفحيسملل
ىلإهبسنو،هليجنإميلعتبآلامالكبدصقو.هبحيسملا
مالكوهحيسملامالكو.سانللهنلعيلهلسرأهنألبآلا
انهظفحلابدصقو.)١٢:٤٨،٤٩و٧:١٦انحوي(بآلا
انلف.ًارايتخاهلةعاطلاوىضرلابهلوبقو،همالكىلإءاغصإلا
مظعألاولوألاناهربلايهحيسمللةعاطلانأكلذنم
حيسملادهشينملىبوطف.حيسملاذيملتناسنإلانأىلع
.بآلامالكاوظفحمهنأمهل

.»َكِدْنِعْنِمَوُهيِنَتْيَطْعَأاَمَّـلُكَّـنَأاوُمِلَعَنآلاَو«٧

وهو،مهاّيإحيسملاميلعتةجيتنملعلااذهاوُمِلَعَنآلاَو
دعبمهيلعسدقلاحورلالحينيحمهملعةدايزساسأ
.)١٦:٣٠انحوي(ليلقباذه

نأاوملعَكِدْنِعْنِمَوُهيِنَتْيَطْعَأاَمَّـلُكَّـنَأ
لب،ليلجلانمًايبنالو،ةرصانلانمراجننباسيلمهملعم
هبملكتاملكنأو،هبدوعوملاحيسملا،ءامسلانمهللانبا
بآلاةدارإبسحناكاهرخآىلإهتمدخلوأنمهلعفو
ركذو.»هللاةملك«هتيمستلملاعللبآلانالعإو،هميلعتو
ذيمالتمهنأىلعمهحدمدرجملالكلذبمهملعحيسملا
ةباينلابنيعفاننيملعماونوكينألٌلهأمهنأنايبللب،ءابجن
.عوسيمهملعمنع
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اوُلِبَقْمُهَو،ْمُهُتْيَطْعَأْدَقيِنَتْيَطْعَأيِذَّـلاَمالكلاَّـنأل«٨
َتْنَأَكَّـنَأاوُنَمآَو،َكِدْنِعْنِمُتْجَرَخِّـينَأًانيِقَياوُمِلَعَو
.»يِنَتلَسْرَأ
٢٥عو١٦:٢٧،٣٠انحويو١٤:١٠و١٢:٤٩و٨:٢٨انحوي

ملعلاىلإاهباولصوتيتلاقيرطلانايبةيآلاهذهيف
نمهذخأاممهملعوههنأيهو،ةقباسلاةيآلايفروكذملا
ىسوممفبهللاهبأبنأامكلذبممتو،)١٢:٤٩انحوي(بآلا
َهلُميِقُأ«ًالئاق

ُ
هتَوْخِإِطَسَوْنِمًاّيِبَنْم يِمالكُلَعْجَأَو،َكَلْثِمِْمِ

يف لَكُيَف،ِهِمَفِ
ِّـ

.)١٨:١٨ةينثت(»ِهِبِهيِصوُأاَمِّـلُكِبْمُهُم
،رشبلاصالخبوهللاابةقلعتملاقئاقحلايأَمالكلا
كلذف،ملاعللاهنلعيلءادفلادهعيفنباللبآلااهاطعأو
ملعلازنكو،ةايحلاوةوقلاوةيزعتلاوةمكحلامالكوهمالكلا
.)٢٤:٤٥ىّتم(ضرألاوتاومسلاتلازولولوزياليذلا
،مهلئاسريفلسرلاهبتكامةحصتبثيانهحيسملاهلاقامو
،نباللهاطعأبآلاهللانإلب،مهمالكسيلهنأّنيبيو
.ةسينكللهوطعينأمهمهلأولسرللنبالاهاطعأو

امأ،ةيلوؤسملابلسرلامايقينعيلوبقلااذهاوُلِبَقْمُهَو
النيقيرفلانيبقرفلاو.هلبقيملوميلعتلاعمسفمهريغ
عماسلادادعتساىلعلب،ملعلاىلعالوميلعتلاىلعفقوتي
.)١:١٢انحويب١:١انحوينراق(لوبقلل

مهنأ)١(:هذيمالتنأشيفرومأةثالثانهحيسملاركذ
هنأاوفرتعاواوملعمهنأ)٢(.رورسورايتخابهميلعتاولبق
اودكأتواوعمسامباونمآمهنأ)٣(.بآلادنعنمجرخ
ةفرعمنإمعن.هقيدصتوهلوبقاوبأدوهيلارثكأو.هنم
حيسملانكل،ًافيعضمهناميإناكو،ةصقانتناكذيمالتلا
ناكمهناميإنأو،مهصالخلًايفاكناكهوفرعيذلانأفرع
.بآللمهحدمف،ًاصلاخًايبلق

:١٦و٣:٢انحويحرشرظناَكِدْنِعْنِمُتْجَرَخِّـينَأ
٣٠.

يتلاةلمجلاىنعمىلعاذهديزييِنَتلَسْرَأَتْنَأَكَّـنَأَو
هنأةلمجلاكلتىنعمو)٣ع(رظتنملاحيسملاوههنأ،هلبق
.ءامسلانمىتأ

ِ،َملاَعلاِلْجَأْنِمُلَأْسَأُتْسَل.ُلَأْسَأاَنَأْمِهِلْجَأْنِم«٩
.»َكَلْمَُّـهنأليِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلاِلْجَأْنِملَب
٥:١٩انحوي١

هلسرحيسملافصوامدعبُلَأْسَأاَنَأْمِهِلْجَأْنِم
ىلعحيسملاهعنصاملكو.مهلجأنميلصيذخأبآلل
ىتأهنإف،هبنينمؤملاهذيمالتلجأنمهعنصامنإضرألا
.مهلجأنميلصيلزيملو،مهلجألدعصوماقوتامو

مهظفحينأ)١(:تاكربتسةالصلاهذهيفمهلبلطو
نأ)٣(.ناطيشلاىلعمهرصنينأ)٢(.ءانمأهللا
ىلعمهرِّـدقينأ)٥(.ًارورسمهألمينأ)٤(.مهسدقي
.دجملايفهعماونوكينأ)٦(.بآلاديجمتوهديجمت

ذإةبلطلاهذهيفيأَِملاَعلاِلْجَأْنِمُلَأْسَأُتْسَل
هنأكلذنممزليالف.ةصاخذيمالتلالجأنمةالصيه
)٢١ع(هلجأنمىلصهنأليلدب،ملاعلالجأنميلصيال
لجأنمهتالصو.)٢٣:٣٤اقول(هيلتاقلجأنمىلصو
هلاناملكنأل،ملاعلالجأنمةالصلانمضتتهبعش
ىلإةليسومهلناكةيحورلابهاوملاوتاكربلانمنونمؤملا
َجتُباَتِكلاَلاَقاَمَكِيبَنَمآْنَم«هلوقليلدب،ملاعلاةدافإ

ْ
يِر

طَبْنِم
ْ

رونمتنأ«هلوقو)٧:٣٨انحوي(»ٍّيَحٍءاَمُراَْهنَأِهِن
لجأنميلصيناكنإوحيسملاف.)٥:١٤ىّتم(»ملاعلا
مهطيسوهرابتعابهبعشلجأنميلصينأدبالملاعلا
.)٧:٢٥نييناربع(مهتنهكسيئرو

بآلاىلإهبلطىنبيِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلاِلْجَأْنِملَب
اوناكنألبقبآللاوناكمهنأىلعهذيمالتبينتعينأ
.)٦عحرشرظنا(حيسملل

هنأل،يلمهتيطعأنأدعبكلاولازيمليأَكَلْمَُّـهنأل
مهف.)١٠ع(»ِيلَوُهَفَكَلَوُهاَمَو،َكَلَوُهَفِيلَوُهاَمُّلُك«
ىلإزعأكلذباوراصفحيسملاةوخإمهنوكلينبتلاببآلل
.بآلا

اَنَأَو،ِيلَوُهَفَكَلَوُهاَمَو،َكَلَوُهَفِيلَوُهاَمُّلُكَو«١٠
.»ْمِهيِفٌدَّـجَُمم
١٦:١٥انحوي

حرشعجار(مهريغوءالقعنمتاقولخملالكمعياذه
الإوحيسملاتوهالىلعليلداذهو.)١٦:١٥انحوي
بسُنةيآلاهذهىلعءانبو.كلذكنوكينألاحتسال
.نبالاىلإًانايحأوبآلاىلإًانايحأنونمؤملا

مهلجأنمهتالصلىرخأةلعهذهْمِهيِفٌدَّـجَُمماَنَأَو
نيحهبمهناميإوهلمهتبحموهمالكظفحبهودجممهف،ةصاخ
هنودجميسمهنكلو.)٨-٦ع(هضغبأوملاعلارئاسهضفر
هنأبًادوهشنونوكيوسدقلاحورلامهيلعلحيامدعبرثكأ
مهتاوهشاوبلغاملكنينمؤملابحيسملادجمتيو.حيسملا
مهيلعحيسملاريناولمحو،ملاعلامامأىوقتلاباوشاعوةئيدرلا
اولمعينأنمسدقلاحورلاةطساوباونكمتو،هنماوملعتو
ةبوتلاىلإةاطخلاداشرإلحيسملالامعأنممظعأًالامعأ
.ناميإلاو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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يفُدْعَباَنَأُتْسَلَو«١١ يفْمُهَفِءالُؤَهاَّـمَأَوِ،َملاَعلاِ ِ،َملاَعلاِ
يفْمُهْظَفْحا،ُسوُّدُقلاُبآلااَُّهيَأ.َكْيَلِإِيتآاَنَأَو .َكِمْساِ
.»ُنْحَناَمَكًادِحاَواوُنوُكَيِل،يِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلا
١٠:٣انحويو١اذوهيو١:٥سرطب١٦:٢٨١و١٣:١انحوي
٢١عو

يفُدْعَباَنَأُتْسَلَو يذلالمعلاحيسملالمكأَِملاَعلاِ
.هنمهبرقطرفلتوملاقاذهنأبسحو)٤ع(هيلعناك

يفْمُهَفِءالُؤَهاَّـمَأَو ةالصلاىلعهلمحاماذهَِملاَعلاِ
نوضَغبمءافعضمهوهيفمهكرتهنأيأ،مهلجأنمبآلل
ىماتيلاكنوجاتحمو،بئاصملاوقيضللةضرعو،نودَهطضمو
اوموقينأوهريطخرمأبنوفلكمو،ةدعاسملاوةيامحلاىلإ
نيكلاهللاودانيواهبموقيحيسملاناكيتلاةمدخلاب
.صالخلاب

لمكأوهف،ذيمالتلالاحبهلاحنراقَكْيَلِإِيتآاَنَأَو
مهيّزعيناكهعماوناكاملف.مهباعتأيفاوأدبفمهامأهباعتأ
مهعدوتسيومهبمتهيذخأمهلهتقرافمبرقلهنكلو،مهيمحيو
.بآلل

حيسملاذيمالتناكْمُهْظَفْحا،ُسوُّدُقلاُبآلااَُّهيَأ
انحوي(هنماوسيلمهوريرشلاملاعلايفاوكرتُينأكشوىلع
هللانأامكنيسيدقاونوكيلنووعدممهو.)١٥:١٩
ملاعلارشنماوظفحُيلهللانمةمعنىلإاوجاتحاف.سودق
.مهئادعألةسيرفاونوكيالو،ناميإلانعاودترياليكل
يفءالؤهكدالوأظفحا،ةسادقلاهلإاي:لاقهنأكف
.مهتسادق

يف هتوقنعةيانكهللامسا.٦عحرشرظناَكِمْساِ
راهظإىلعبآلامهنيعينأىنعملانوكيف،هتبحموهتمكحو
مهلاوقأبيأ،مهتدابعومهميلعتبملاعللتافصلاكلت
.مهلامعأو

بلقلايفضعببمهضعبًادحتميأًادِحاَواوُنوُكَيِل
داحتالاكلذطابرو،ماقتناالوةموصخالب،ةياغلاولقعلاو
ةدحولجأنمحيسملاةالصببسانلحضتيو.ةبحملا
ةسينكلابتقاحيتلارارضألاةدشنمهانربتخاامهذيمالت
.ماسقنانماهيفثدحامب

داحتانوكينأحيسملادارأ.٢٣-٢١عرظناُنْحَناَمَك
نكميالكلذنكل،بآلابهداحتاكضعببهذيمالتضعب
يفسدقلاحورلانكسنأالإ،اذهلثمًالماكنوكينأ
.داحتالااذهققحينينمؤملابولق

يفْمُهَعَمُتْنُكَنيِح«١٢ يفْمُهُظَفْحَأُتْنُكَِملاَعلاِ ِ
الإٌدَحَأْمُهْنِمْكِلَْهيَْملَو،ْمُهُتْظِفَحيِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلا.َكِمْسا
.»ُباَتِكلاَّـمِتَيِلِكالهلاُنْبا

:٢نييناربعو١٨:٩و١٣:٨و١٠:٢٨و٦:٣٩،٧٠انحوي
١:٢٠لامعأو٢:١٩انحوي١و١٣

يفْمُهَعَمُتْنُكَنيِح نينسثالثوحنناكَِملاَعلاِ
.مهايإًاملعموًاقفارمةنسفصنو

يتازجعمويتريسويحئاصنويميلعتبْمُهُظَفْحَأُتْنُك
مهقرافينأدعبمهظفحينأبآلالأسف،هتيعرظفحيعارك
ظفحنألهللاٍواسمهنأكلذبنابأو.كلذلبقمهظفحامك
.رخآلاظفحلٍواسمامهنمٍلك

يف كتمعنةطساوبكتعاطوكتفرعميأَكِمْساِ
.كتوقو

-١٠:٢٧انحويو١١عيفءاجامكيِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلا
يفةرابعلاهذهترركتوةصاخلاهفارخىلعملكتثيح٢٩
.هسفنىنعملاب١٨:٩انحوي

نعانههمالكٌدَحَأْمُهْنِمْكِلَْهيَْملَو،ْمُهُتْظِفَح
وهمهظفحو،هلبآلامهاطعأنيذلاًالوسررشعدحألا
هلبآلامهاطعأنيذلالكىلعاذهحصيو.هتوقوهتمعنب
.ءانثتسانودب

نباهامسو،يطويرخسإلااذوهييأِكالهلاُنْباالإ
حلطصاو.هقحتساوكالهلاىلإهسفنملسهنألكالهلا
»لاعيلبءانبأ«هلوقكًاريثككلذلثمىلعسدقملاباتكلا
ءانبأ«و»ةيصعملاءانبأ«و»ةملظلاءانبأ«و»رونلاءانبأ«و
:٧٩رومزمو٢٦:٥ليئومص٢(فصولايفةغلابم»مالسلا
ريغو)١٦:٨اقولو٢٣:١٥و١٣:٣٨و١١:١٩ىّتمو١١
نمسيلاذوهينألعطقنمةرابعلاهذهيفءانثتسالاو.كلذ
اذوهيوهودحاوكله:لاقهنأكف،هلبآلامهاطعأنيذلا
ذنمتلقدقو،هظفحأملف،يلهطعتملكنألكالهلانبا
.)٦:٧٠انحوي(ناطيشهنإنامز

نيذلا»ينتيطعأنيذلا«ىنعمنإنيرسفملاضعبلاقو
رشعينثالانمكلهيملهنأىنعملاريصيف،يلًالسرمهتنّيع
.اذوهيىوسيلمهتنّيعنيذلاًالوسر

ماليه»متي«ةملكىلعةلخادلاماللاُباَتِكلاَّـمِتَيِل
ثدحكلذنأىنعملانوكيف.ليلعتلامالال،ةبقاعلا
ّرمدقو)١٠٩:٨و٤١:٩رومزم(باتكلايفليقامبسحب
لامعأًاضيأرظنا(١٣:١٨انحوييفكلذلثمىلعمالكلا
يتلاهماثآوهبلقداسفببسباذوهيكلهدقف.)١:٢٠
باتكلايفسيلو.اهنعهتبوتمدعوكالهلانباهتلعج
نوكينألاحملانمف.ناسنإلاكالهلىرخأةلعسدقملا
.اذوهيكالهةلعباتكلامامت

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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هبُمَّـلَكَتَأَو.َكْيَلِإِيتآِّـينِإَفَنآلااَّـمَأ«١٣ يفاَذَِ َنوُكَيِلَِملاَعلاِ
َهل
ُ

.»ْمِهيِفًالِماَكيِحَرَفْم
١:٤انحوي١و١٦:٢٤و١٥:١١انحوي

عدوتساهنأةلعلًانايبكلذركذَكْيَلِإِيتآِّـينِإَفَنآلااَّـمَأ
.هلمهظفحكرتيهنأو،بآللهذيمالت

.كليذيمالتيعاديتسابوةالصلاهذهبيأاَذَِهبُمَّـلَكَتَأ
يف انأويذيمالتعمسمىلعكلذبملكتأيأَِملاَعلاِ
.يبلصلبقضرألاىلع

توميهنأعوسيفرعْمِهيِفًالِماَكيِحَرَفَنوُكَيِل
حرفيفركتفيذخأكلذعمو،ًادجديدشملأبليلقدعب
فرعذإ،ةلبقتسملاروصعلالكيفنينمؤملاةيزعتوهذيمالت
.هليجنإيفمهريغهأرقيسهذيمالتهعمسيذلانأ

َهلَنوُكَيِل
ُ

تيلصينأمهعمسبْمِهيِفًالِماَكيِحَرَفْم
لوقنمجتنيو.بآللمهتعدوتساومهلجأنمةالصلاهذه
مالكلاقبسدقو.نينمؤمللزِنُكحرفلازنكنأانهحيسملا
هتومةجيتنحرفلااذهو.)١٥:١١انحوي(حيسملاحرفىلع
حورلاهلاسرإوءامسلايفهتعافشوهدوعصوهتمايقو
بلطف،ءامسلايفبآلانضححرفلااذهردصمو.سدقلا
ناكيذلاحرفلانيعمهتاقيضيفهذيمالتلجأنمحيسملا
بآلاةبحمهققحتنمجتانلاحرفلاوهو،هتاقيضيفهل
.هتيانعو

اوُسْيَلْمَُّـهنألْمُهَضَغْبَأَُملاَعلاَو،َكَمالكْمُهُتْيَطْعَأْدَقاَنَأ«١٤
»َملاَعلاَنِمُتْسَلاَنَأِّـينَأاَمَكِ،َملاَعلاَنِم
عو٨:٢٣انحويو٣:١٣انحوي١و١٥:١٨،١٩انحويو٨ع
١٦

٨ةيآيفهلاقامراركتاذهَكَمالكْمُهُتْيَطْعَأْدَقاَنَأ
رظنلابهودقل.مهاّيإهظفحلجألهلعفاملًانايبانههركذ
،ىضرمللةحصلاوعايجللماعطلاوسرخللقطنلاونايمعلل
كلذًابساح،هلوبقلةمعنلاوهمالكمهاطعأفهذيمالتامأ
لبقيحيسملامالكلبقينملكو.بهاوملارئاسنممظعأ
هباوعفنيلومهتعفنملهمالكحيسملامهحنمو.هسفنحيسملا
.مهريغ

انههركذو.٢١-١٥:١٨انحويو٦عْمُهَضَغْبَأَُملاَعلاَو
مالكاوضغبأملاعلالهأنإ.بآلاظفحىلإمهجايتحالًانايب
.مالكلاكلذبمهريشبتلحيسملالسروحيسملا

حرشيفاذهىلعمالكلاّرمَِملاَعلاَنِماوُسْيَلْمَُّـهنأل
ملاعلانمنيذلانأانربخيلبةبلطسيلوهو.١٥:١٩انحوي
ةرشاعمنويحيسملاكرتينأيضتقيالو.حيسمللاوسيل
فونصلكرشاعحيسملانأل،نيدرفنماوشيعيوسانلا

يفأطخلازيجيءيشبملكتيوأًائيشلعفيملهنكلو،رشبلا
نعفقوتيملو،ةدابعلاقرطوتاياغلاوئدابملاودئاوعلا
نييحيسملاىلعف.قحللدهشيلرشلاولالضلاىلعخيبوتلا
ةعاطملاعلايفًاراونأاونوكيوكلذيفهباودتقينأًاضيأ
ِهللاًادالْوَأ،َءاَطَسُبَو،ٍمْوَلالِباوُنوُكَتْيَكِل«لوقلل

َّـ
يفٍبْيَعالِبِ ِ

يفٍراَوْنَأَكْمُهَنْيَبَنوُئيِضُت،ٍوَتلُمَوٍجَّـوَعُمٍليِجِطَسَو ِ.َملاَعلاِ
.)٢:١٥،١٦يبليف(»ِةاََيحلاِةَمِلَكِبَنيِكِّـسَمَتُم

َحتْنَألَبَِملاَعلاَنِمْمُهَذُخْأَتْنَأُلَأْسَأُتْسَل«١٥
ْ
ْمُهَظَف

.»ِريِّـِّـرشلاَنِم
:٢انحويو٣:٣يكينولاست٢و١:٤ةيطالغو٦:١٣ىّتم
٥:١٨و١٣

رورشنممهتاجنلىلضفلاقيرطلانأاونظلسرلالعل
هدوعصنيحءامسلاىلإهعمحيسملامهذخأينأملاعلااذه
نمملاعلايفامةرثكعمكلذنسحتسيملفوهامأ،اهيلإ
حيسملالأسيملو.مهلهضغبةدشونييحيسمللبراجتلا
راتخالب،مهناميإدنعءامسلاىلإنينمؤملالقنينأبآلا
دادعتسالاوةسادقلايفاومنيلمهتدئافلةدمانهمهءاقب
هللااودجميلو،مهلمعومهميلعتبمهريغةدئافلو،ءامسلل
امأ،اهولمعينأنمدباللامعألسرلاىلعناكو.كلذب
نأمهيلعيقبف)٤ع(بآلادَّـجموهيلعاملمعدقفوه
.)١٠ع(كلذلثماولعفي

،بعتلانمهيفعينأهللالأسينأيحيسمللزوجيال
ولخلاهلأسينأالو.هيلعاملمعىلعةوقهلأسينألب
مدعهلأسينأالو.اهيلعىوقيلةمعنلالب،براجتلانم
بآلاةبحمنيقيبكلذيفحرفلاوةيزعتلالب،بئاصملالولح
ديفينأهرِّـدقيلب،ملاعلانمهعفرينأهلأسينأالو.هل
.هيفهئاقبةدمملاعلا

َحتْنَألَب
ْ

.٦:١٣ىّتمحرشرظناِريِّـِّـرشلاَنِمْمُهَظَف
ملاعلايهو،ناسنإلاءادعأنمةثالثىلعريرشلاقلطي
ََملاَعلاَو«هلوقيفامكمثإلاهبدارُيدقو.ناطيشلاوةوهشلاو
يفَعِضُوْدَقُهَّـلُك ناطيشلاهبداريو.)٥:١٩انحوي١(»ِريِّـِّـرشلاِ
:٢انحوي١و١٣:١٩،٣٩ىّتم(رورشلالكلصأهنألًاريثك
.)٥:١٨و٣:١٢و١٣،١٤

ينَأاَمَكَِملاَعلاَنِماوُسْيَل«١٦
.ِ»َملاَعلاَنِمُتْسَلاَنَأِّـ

١٤ع

ضغبببسلًانايبكانهركُذ.١٤عيفليقامكاذه
لمعللمهزيهجتو،مهلهسيدقتوهللاظفحهبلطو،مهلملاعلا
.مهيلعيذلا

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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يفْمُهْسِّـدَق«١٧ .»ٌّقَحَوُهَكُمالك.َكِّـقَحِ
٥:٢٦سسفأو١٥:٩لامعأو١٥:٣و٨:٤٠انحوي
١١٩:١٤٢،١٥١رومزمو٧:٢٨ليئومص٢و١:٢٣سرطب١و

.مهسيدقتبلطمث،ًالوأمهظفحبلطْمُهْسِّـدَق
مهنّيعو)١١ع(سودقتنأامكنيسيدقمهلعجا:ىنعملاو
يفيتهباشمىلعمهرِّـدقو)١٩ع(انأُتنيُعامككتمدخل
:٥يكينولاست١و٦:١١سوثنروك١(ةريسلاوبلقلاةراهط
بلطف،ةسادقلاضعبهللاةمعنبلسرلالاندق.)٢٣
اونوكينأدارأذإكلذلًادحعضيملو.اهتدايزحيسملا
ىلعهللاةمدخلكلذباودعتساف،ةسادقلايفنيلماك
.ءامسلايفهمامأروضحلابعتمتلاو،ضرألا

يف وهقحلاف.ريمضلاوبلقلايفقحلاريثأتبيأَكِّـقَحِ
ةقيلخلانإ.سانلابولقسدقلاحورلااهبسدقييتلاةلآلا
لاسرإوملاعلاريبدتيفهتيانعوقلاخلاقحناسنإلامّلعت
.هسيدقتلةليآلاقئاقحلاهملعتيتلابئاصملاومحارملا
:يتأيامسيدقتلاطئاسولضفأو

نمهيفاملهباتكيفهللامالكيأٌّقَحَوُهَكُمالك
امو،ناسنإلاةعيبطنايبو،هتافصتانالعإوديعاومواياصو
نمةيدبألانييدفملاةداعسوةنونيدلاوةمايقلاوتوملابقلعتي
عفرييذلاهللالَمَحب«هتداهشُأبناميسالونيكلاهلاءاقش
.»ملاعلاةيطخ

عيطتسيالو،هسفنءاقلتنمبلقلاسدقيالهللامالك
كلذلعفييذلاهللاامنإ.هتطساوبًابلقسدقينأناسنإ
.سودقلاهحورةطساوب

ريمضفاك«يهةرابعلاهذهيفةماهلاةملكلاو
.سانلامالكنعهلًازييمتمالكلااهيلإفاضأ»بطاخملا

.ِ»َملاَعلاَىلِإاَنَأْمُهُتلَسْرَأَِملاَعلاَىلِإيِنَتلَسْرَأاَمَك«١٨
٢٠:٢١انحوي

يفلاسرإلاكلذىلإراشأَِملاَعلاَىلِإيِنَتلَسْرَأاَمَك
.١٠:٣٦انحوي

:٦اقولو١٠:٥ىّتمحرشرظناَِملاَعلاَىلِإاَنَأْمُهُتلَسْرَأ
نأحيسملارهظأو.٢٠:٢١انحوييفمهلاسرإمتو.١٣
.هسيدقتلثمىلإنوجاتحيمُهف،هتيلاسرإلثممهتيلاسرإ
،ددعتمةيلاسرإلارابتعابهلسروحيسملانيبهبشلاهجوو
ذيمالتلاو،هيلإلسرموهلبملاعلانمسيلحيسملانأوهو
حيسمللًادوهشاونوكيلنولسرممهلبملاعلانماوسيل
حورلانأو،هلمعلحيسملاحسمبآلانأو.)١٥:١٦انحوي(
نيسمخلاموياذهمتو(مهلمعلذيمالتلاحسمسدقلا
قحللدهشيلوملاعللوههنلعيلهللاهلسرأحيسملانأو.)ةوقب

اولعفيلحيسملامهلسرألسرلانأو،نيكلاهلاصّلخيلو
باجتساوحيسملاةالصباجأبآلاهللانأو.كلذك
نأو،مالآلابءامسلالخدحيسملانأو.لسرلاتابلط
البًاسودقناكحيسملانأو.ةريثكتاقيضباهولخدلسرلا
.نيسيدقاوناكلسرلانأو،ةاطخلانعًالصفنمبيع

َنيِسَّـدَقُمًاضْيَأْمُهاوُنوُكَيِل،ِيتاَذاَنَأُسِّـدَقُأْمِهِلْجألَو«١٩
يف .»ِّـَقحلاِ
:٢نييناربعو٤:٧يكينولاست١و٣٠و١:٢سوثنروك١
١٠:١٠و١٠

ىنعمبانهسيدقتلاِيتاَذاَنَأُسِّـدَقُأْمِهِلْجألَو
.)٢٢:٢،٣نييوالو٤٠:١٣جورخ(صيصختلاوأفقولا
لوقلابسحمثإةحيبذهللاهسفنمدقحيسملانأىنعملاو
ًةَدِحاَوًةَّـرَمَلَخَد،ِهِسْفَنِمَدِبلَب،ٍلوُجُعَوٍسوُيُتِمَدِبَسْيَل«
ُنوُكَيِّـيَِرحلاِبْمَكَف«هلوقو»ًاّيِدَبَأًءاَدِفَدَجَوَف،ِساَدْقَألاَىلِإ
ِهللاُهَسْفَنَمَّـدَقٍِّيلَزَأٍحوُرِبيِذَّـلاِ،حيِسَملاُمَد

َّـ
»ٍبْيَعالِبِ

حيسملابنينمؤملاهللاسدقيو.)١٤و٩:١٢نييناربع(
البهسفنسدقيفحيسملاامأو)١٧ع(قحلاةطساوب
،ًاميظعًاقرفنيسيدقتلانيبنأكلذنمحضتيف.ةطساو
ىنعمو)٥:٢٦سسفأ(مهريهطتنينمؤملاسيدقتىنعمف
ُبآلاُهَسَّـدَقيِذَّـلا«هلوقكةنيعمةمدخلهفقوحيسملاسيدقت
ريهطتىلإجاتحيالوهو)١٠:٣٦انحوي(ِ»َملاَعلاَىلِإُهَلَسْرَأَو
الوةيطخلعفيمليذلا«لوسرلالوقليلدبةيطخالبهنأل
ًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلا«هلوقو»ركمهمفيفدجُو
.)٤:١٥نييناربعو٥:٢١سوثنروك٢(»اَنِلْجأل

الركُذامكلسرلالجأنمهسفنحيسملاسيدقتنوكو
حيسملالاقو.ملاعلالكلجأنمةحيبذاهسدقهنأيفني
.ًارايتخاوًاعوطوةيدفاهمّدقهنأل»يتاذانأسدقأ«

يفَنيِسَّـدَقُمًاضْيَأْمُهاوُنوُكَيِل اوملعتيليأِّـقَحلاِ
ًةَسَّـدَقُمًةَّـيَحًةَحيِبَذْمُهَداَسْجَأاوُمِّـدَقُي«نأقحلاةطساوب
ًارايتخاحيسملالعفامك)١٢:١ةيمور(»ِهللاَدْنِعًةَّـيِضْرَم
نمرهطييذلامدلاكلذباوسدقتيلو،ًالاثمهاّيإنيذختم
هسفنحيسملاسيدقتةطساوبكلذمهنكمأف.ةّيطخلك
نأامإ»قحلايفنيسدقماونوكيل«هلوقىنعمو.مثإةحيبذ
.قحلاةطساوبكلذكاونوكينأوأ،ةقيقحنيسدقماونوكي
.ناديفمناينعملاو
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)٢٦ىلإ٢ع(نينمؤملالكلجألحيسملاةالص

ْنِمًاضْيَألَب،ْطَقَفِءالُؤَهِلْجَأْنِمُلَأْسَأُتْسَلَو«٢٠
.»ْمِهِمالكِبِيبَنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلاِلْجَأ

دحألايأْطَقَفِءالُؤَهِلْجَأْنِمُلَأْسَأُتْسَلَو
.رشع

نيذلالكيأِيبَنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلاِلْجَأْنِمًاضْيَألَب
ناكمونامزلكيفليجنإلاريشبتةطساوبمهبولقددجتت
ملاعيفمُهو،براجتوتاقيضلكللنأل،رهدلاةياهنىلإ

اودهشينأمهيلعو،مهضغبيوحيسملاعابتأدهطضيريرش
ىلإًامئادنوجاتحيف،ريطخنأشوذلمعوهو،قحلل
نمىلصهنأنقيتنحيسملابنينمؤمانكنإف.ةيزعتلاوةنوعملا
.كلذكيلصيلازيالو،ذئنيحانلجأ

:١٥انحوي(هصالخوحيسمللمهتداهشبيأْمِهِمالكِب
هللامالكرشننأكلذنمملعتنو.)١٠:١٤ةيمورو٢٧
حيسملاةنايددادتماىلإةيرورضلاةليسولاوهسانلاةطساوب
ًاذِإ«لوسرلالوقلثمكلذو،هبناميإلاىلإوملاعلايف
.)١٠:١٧ةيمور(»ِهللاِةَمِلَكِبََُربخلاَوِ،ََربخلاِبُناَميِإلا

يفُبآلااَُّهيَأَتْنَأَكَّـنَأاَمَك،ًادِحاَوُعيَِمجلاَنوُكَيِل«٢١ َّـِ
َكَّـنَأَُملاَعلاَنِمْؤُيِل،اَنيِفًادِحاَوًاضْيَأْمُهاوُنوُكَيِل،َكيِفاَنَأَو
.»يِنَتلَسْرَأ
:٣ةيطالغو١٢:٥ةيمورو١١،٢٢،٢٣عو١٠:١٦انحوي

١٤:١١و١٠:٣٨انحويو٢٨

ًاعيمجنونمؤملانوكينأيأًادِحاَوُعيِمَجلاَنوُكَيِل
يفنوواستمو،دحاومدبنويدفممهنأل،ةوخإكنيدحتم
نمدحاورطخلةضرعمُهو،حارفألاونازحألاوتاجاحلا
.ةدحاوءامسىلإنورفاسممهنألو،ءادعألا

لهأةلزنمبضرألاىلعهتسينكنوكتنأحيسملادارأ
لامعأ(اهيدافواهسيئرحيسمللةبحملابةطبترمدحاوتيب
-٢:٢٠سسفأو٣١-٤:١٢سوثنروك١و٣٥-٤:٣٢
حيسملادسجتةياغضعببمهضعبوهللاابسانلاداحتاو.)٢٢
.سدقلاحورلاهلاسرإوهتومو

يفُبآلااَُّهيَأَتْنَأَكَّـنَأاَمَك حرشرظناَكيِفاَنَأَوَّـِ
نيبداحتالانأحيسملارظتنيمل.١٤:١٠و١٠:٣٠انحوي
نألب،ةلثامملامامتنبالاوبآلانيبداحتالالثامينينمؤملا
يفنويحيسملاكرتشيف،ناكمإلاردقىلعكلذنمبرقي
.روعشلاوفطاوعلاوتاياغلاودصاقملا

بآلابنيدحتميأاَنيِفًادِحاَوًاضْيَأْمُهاوُنوُكَيِل
هتسينكنوكتنأحيسملابغر.ضعببمهضعبو،نبالاو
يفوضعلكدحتينأكلذةليسونأىأرو،ةدحتم
.)٦-٤:٤سسفأ(هيبأبوهبةسينكلا

تامالعملاعلاىأراذإيِنَتلَسْرَأَكَّـنَأَُملاَعلاَنِمْؤُيِل
ةيحيسملانأو،ءامسلانماهردصمنأعنتقيةسينكلاداحتا
هنأكلذنمجتنيو.هللالوسرحيسملاوهعوسينأو،قح
.هبنمؤمهلبحمىلإقحللًاودعهنوكنملوحتي

ملاعلالجأنمذئتقولأسيملهنإ٩عيفحيسملالاق
الوملاعلاسنيملهنكل،ملاعلاىلإنيلَسرملالجألىلصهنأل
ناكنإوحيسملاف.هصلخيلىتأهنأل،هجايتحانعلفغ
.هلعضخيوةبوتلابهيلإعجرينأعقوتهضفروهبلصدقملاعلا

اوُنوُكَيِل،يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلاَدْجَملاُمُهُتْيَطْعَأْدَقاَنَأَو«٢٢
.»ٌدِحاَوُنْحَناَنَّـنَأاَمَكًادِحاَو
١٤:٢٠انحويو٢:٦و١:١٨سسفأو٨:٣٠ةيمور
٣:٢٤و١:٣انحوي١و

ملكتيِنَتْيَطْعَأيِذَّـلاَدْجَملاُمُهُتْيَطْعَأْدَقاَنَأَو
دجميفملكتكلذكو،رضاحهنأكلبقتسملاهدجميفحيسملا
دجملاو.هبدعولاىلعالإاولصحدقاونوكيملمهنألهذيمالت
مئاقوهو،ذيمالتلايفوملعملايفعضاوتلاهقبسيانهروكذملا
حورلاةبهوم)٢(.سانللهللادجمنالعإ)١(:ءايشأةعبرأب
صالخلاىرشبرشنيفحيسمللمهتكراشم)٣(.سدقلا
حارفأيفهلمهتكراشم)٤(.ءادفلالمعهلامكإدعب
هللاةثرومهتروريصو،هللانيميىلعسلجينيحءامسلا
،٨:١٧ةيمور(هعماوملأتامدعبهعمنيدَّـجمم،هعمنيثراو

نماهنيعهتروصىلإنيريغتم.)٢:٦و١:١٨سسفأو٣٠
.)٤:١٨سونثروك٢(دجمىلإدجم

ماركإالو،ةيماسلابترلادجمسيلنييحيسملادجمف
نممهتوخإاوبحيلةمعنلالاونبمئاقهنكل،ىنغلاوكولملا
يفنوكرتشياذكهو،هللالجأنممهسفنأاوركنيو،رشبلا
يهو،وهاهيفراسيتلاقيرطلايفاوراسنإحيسملادجم
.سفنلاراكنإوعضاوتلاقيرط

هلهاطعأيذلادجملامهئاطعإةياغاذهًادِحاَواوُنوُكَيِل
.بآلا

يفَتْنَأَوْمِهيِفاَنَأ«٢٣ ،ٍدِحاَوَىلِإَنيِلَّـمَكُماوُنوُكَيِلَّـِ
.»يِنَتْبَبْحَأاَمَكْمُهَتْبَبْحَأَو،يِنَتلَسْرَأَكَّـنَأَُملاَعلاَمَلْعَيِلَو
٣:١٤يسولوك
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،ةقباسلاةيآلانمةريخألاةلمجللريسفتةيآلاهذه
.نينمؤملاونبالاوبآلانيبداحتالافصيلاهركذ

يفَتْنَأَوْمِهيِفاَنَأ نييحيسملاداحتانأاذهنمرهظيَّـِ
هنعجتني،ةبحملاىلعٌينبمٌيبلقحيسملاهيفبغريذلا
ةاواسملايفةياغلاتسيلو.ةسدقملاةريسلاو،ناميإلاةدحو
.ةسينكلاةسايسوسوقطلايف

يفماسقنالالاحنإليلداذهٍدِحاَوَىلِإَنيِلَّـمَكُم
املكف.لامكلالاحداحتالالاحو،ناصقنلالاحةسينكلا
حيسملاهبلطيذلالامكلانعترصقةسينكلاداحتاصقن
.)٤:١٢،١٧،١٨و٢:٥انحوي١(

هنأالإ٢١عيفليقامكيِنَتلَسْرَأَكَّـنَأَُملاَعلاَمَلْعَيِلَو
ناميإلابنرتقمملعلاف.»ملعيل«انهو»نمؤيل«كلانهليق
نأنييحيسملاداحتابعنتقيملاعلانإحيسملالاق.ةبحملاو
طيسولاوهللالوسرحيسملامهملعمنأو،هللانممهتنايد
،دجملابرومالسلاسيئروةايحلاوقحلاوقيرطلاوديحولا
عنتقيالو.بآلانممهيلإلَسرملاصالخلاةراشبلبقيهنأو
تحتًادحاوًاشيجنونمؤملانوكيامدنعالإكلذبملاعلا
.لمعلاويأرلايفنيقفتم،يوامسدحاوسيئرةسائر

َنوُنوُكَييِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلاِءالُؤَهَّـنَأُديِرُأُبآلااَُّهيَأ«٢٤
َكَّـنأل،يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلايِدَْجماوُرُظْنَيِل،اَنَأُنوُكَأُثْيَحيِعَم
.ِ»َملاَعلاِءاَشْنِإَلْبَقيِنَتْبَبْحَأ
٨:١٧ةيمور٤:١٧يكينولاست١و١٤:٣و١٢:٢٦انحوي
٥ع٣:٢انحوي١و٣:١٨سوثنروك٢و

داحتاو،هبمهداحتاو،هذيمالتسيدقتًالبقحيسملابلط
،ءامسلايفةيدبألامهتداعسانهلأسو.ضعببمهضعب
.ًالبقهبلطامةياغيهو

هذيمالتفصوةعباسةرمهذهيِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلا
مهيلإرظنينأهتبحمىلعليلداذهو،ةالصلاهذهيفكلذب
.هلبآلانمةيطع

حرشرظنا(ءامسلايفيأاَنَأُثْيَحيِعَمَنوُنوُكَي
ءامسلايفنيسيدقلاةداعسمظعأفقوتت.)١٤:٣انحوي
ىلإعجرينأحيسملادريملكلذلف،ةبلطلاهذهلوبقىلع
يذلاامفرعنواهأرقنلةبوتكماهكرتو،اهميدقتنودببآلا
بلغامكهشرعيفهعماوسلجينأوهو،هبعشلهيفبغري
هذهنمضتتو.)٣:٢١ايؤر(هشرعيفهيبأعمسلجووه
اذهلاونلطئاسولالكًاضيأذيمالتللحنميهللانأةبلطلا
.)٤:١٧يكينولاست١و١:٢٣يبليفو٢٣:٤٣اقول(دجملا

درجمالهباوعتمتيوهيفاوكرتشيليأيِدَْجماوُرُظْنَيِل
:٣سوثنروك٢و٥:٨ىّتمو٣:٣انحوي(نيعلاةدهاشم
.)١٨:٧ايؤرو٣:٢انحوي١و١٨

.٥عحرشرظناَِملاَعلاِءاَشْنِإَلْبَقيِنَتْبَبْحَأَكَّـنأل
.قولخملكلبقناكحيسملانأىلعةعطاقلاةلدألانماذه
،لزألاذنمبآلاةبحمنعجتنهنأبهدجمةمظعلًانايبهركذو
مهتايحةدممهتنامأةجيتنوهيذلانيسيدقلادجمفالخب
.ضرألاىلع

،َكُتْفَرَعَفاَنَأاَّـمَأ،َكْفِرْعَيَْملََملاَعلاَّـنِإ،ُّراَبلاُبآلااَُّهيَأ«٢٥
.»يِنَتلَسْرَأَتْنَأَكَّـنَأاوُفَرَعِءالُؤَهَو
٨عو١٦:٣،٢٧و١٥:٢١و١٠:١٥و٨:٥٥و٧:٢٩انحوي

سمتليهنألرابلاببآلاحيسملافصوُّراَبلاُبآلااَُّهيَأ
اذهو،هدجماورظنيوهعماونوكينأهذيمالتبهينأهنم
اوفرعيملنيذلارارشألاهاطعُينألدعلاوقحلانمسيل
دجملاكلذةدهاشملبآلامهدعأنيذلابقيليهنكل،بآلا
.هلمهتبحموهبمهناميإوهللاابمهتفرعمىلعمهلةازاجم

ةلماكهيبألحيسملاةفرعمتناكَكُتْفَرَعَفاَنَأاَّـمَأ
انحوي(»َبآلاُفِرْعَأاَنَأَويِنُفِرْعَيَبآلاَّـنَأاَمَك«هلوقليلدب
لوقليلدبسانللبآلانلعينأرداقوهو.)١٠:١٥
يفَوُهيِذَّـلاُديِحَولاُنْبالا«لوسرلا َ»َّـربَخَوُهِبآلاِنْضِحِ
ْنَمَوُنْبالاالإَبآلاُفِرْعَيٌدَحَأال«هلوقو)١:١٨انحوي(
.)١١:٢٧ىّتم(»ُهَلَنِلْعُيْنَأُنْبالاَداَرَأ

.)١٤:٩،١١انحوي(مهتمّلعامباوُفَرَعِءالُؤَهَو
،حيسملامادقأدنعسولجلايههللاةفرعمىلإةليسولاو
.ناميإلابهميلاعتلوبقو

يِذَّـلاُُّبحلاُمِهيِفَنوُكَيِل،ْمُهُفِّـرَعُأَسَوَكَمْساُمُهُتْفَّـرَعَو«٢٦
.»ْمِهيِفاَنَأَنوُكَأَو،ِهِبيِنَتْبَبْحَأ
٦،٢٣عو١٥:٩،١٥انحوي

صخأو،هتافصنعةيانكهللامساَكَمْساُمُهُتْفَّـرَعَو
كلتنالعإهلمعوحيسملاميلعتلكو.ةبحملاهئامسأ
.ىنسحلاتافصلا

لمعو.هلسرأسيذلاسودقلايحوربْمُهُفِّـرَعُأَس
ةقئافلا«هللاةبحمنالعإو،قحلاعيمجىلإداشرإلاوهحورلا
ةطساوبهيبأمسابسانلافِّـرعيحيسملالازيالو.»ةفرعملا
.مهبومهيفلماعلاسودقلاهحوروهيرشبموهباتك

حرشرظناِهِبيِنَتْبَبْحَأيِذَّـلاُّبُحلاُمِهيِفَنوُكَيِل
لمتشيو.ةيوامسلاةفرعملاكلتةجيتناذه.١٥:٩انحوي
ةالصكةبلطلاهذهو.ةكربلكىلعانهروكذملابحلا
.)١٩-٣:١٦سسفأ(سسفأةسينكلجأنمسلوب
امكضرألاىلعءادعألانمةيامحلاوةيانعلانمضتتيهو
.ءامسلايفةداعسلالامكوحيسملاناك

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععباسلاحاحصألا
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انلجأنمتاموملأتومَّـلعوملاعلااذهىلإحيسملاىتأ
انبولقألمتوبآلاةبحمانيلعلحتلو،دجملاىلإهعمدعصنل
.هبلقتألمامك

عمهنأو،مهنعبهاذهنأبمهلحّرصْمِهيِفاَنَأَنوُكَأَو
هتالصرخآاذهو.هتوهالبًارضاحهتوسانبمهعمٍقابكلذ
تمتُخو،ةقرافملاىلإريشتتاملكبتأدبيتلاةيعادولا
ًانكاسًاقباسناكهنأل،ىبرقلاوةرواجملاىلإريشتتاملكب
ديحولاساسألاو.مهبولقيفنكسفهدوعصدعبامأو،مهنيب
هتباجإو،مهلبآلاةبحموهمهءاجرنونمؤملاهيلعينبييذلا

.مهلئاضفلالومهلضفلسيلو.مهيفحيسملانأل،مهتاولص
وهو،ناميإلابانيفثكميو،ناميإلابانبولقحيسملالخديو
.ةداعسلاوةسادقلاةياغو»دجملاءاجرانيف«

رشعنماثلاحاحصألا

)١٢-١ع(هيلعضبقلاوعوسيميلست

يِداَوِْربَعَىلِإِهِذيِمالتَعَمَجَرَخَواَذَهُعوُسَيَلاَق«١
.»ُهُذيِمالتَوَوُهُهَلَخَدٌناَتْسُبَناَكُثْيَح،َنوُرْدَق
اقولو١٤:٣٢سقرمو٢٦:٣٦ىّتمو١٥:٢٣ليئومص٢
٢٢:٢٩

انحوييفةالصلاو١٦-١٤انحوييفباطخلايأاَذَه
١٧.

عمتقولااذهىلإيقبهنأجتنتسنِهِذيِمالتَعَمَجَرَخ
اولترمهنأحجرألاو،حصفلالكأثيحةنيدملايفهذيمالت
.)٢٦:٣٠ىّتم(مهجورخلبق

،ميلشروأقرشيداولااذهناكَنوُرْدَقيِداَوِْربَع
٢٣:١٢كولم٢و١٥:١٣ليئومص٢(نوتيزلالبجنيبواهنيب
.)١٥:١٦مايأ٢و

لبجحفسيفناتسبلااذهناكٌناَتْسُبَناَكُثْيَح
حجرألاو)٢٦:٣٦ىّتم(»يناميسثج«يّمسوًابرغنوتيزلا
ركذيملو.عوسيءاقدصأنمناكناتسبلابحاصنأ
نأكلذببسلعلو.كانههمالآوحيسملاةالصانحوي
.انحويبتكامدنعهبةفراعتناكةسينكلا

لَسُماَذوَُهيَناَكَو«٢
ِّـ

َعَمَتْجاَعوُسَيَّـنأل،َعِضْوَملاُفِرْعَيُهُم
.»ِهِذيِمالتَعَمًاريِثَكَكاَنُه
٨:١انحويو٢٢:٣٩و٢١:٣٧اقول

عمهيلإهددرتلَعِضْوَملاُفِرْعَيُهُمِّـلَسُماَذوَُهيَناَكَو
دجيهنأاذوهيدكأتلانحويهركذو.ذيمالتلانمهريغوحيسملا
يلصيهنودجيمهنألاينادءادعأققحتامككانهحيسملا
.)٦:١٠،١١لايناد(داتعملاهعضوميفةالصلاتقو

اقول(ِهِذيِمالتَعَمًاريِثَكَكاَنُهَعَمَتْجاَعوُسَيَّـنأل
كلذحيسملادصقو.)٨:١انحويو٢١:١٧ىّتمو٢١:٣٧
،ةالصللعومجلانعدارفناللنوتيزلالبجحفسىلعناكملا
ةالصلاكانهعمسينأاذوهيداتعاو.هذيمالتميلعتلو
.كانههملعمميلستنعهعنميملكلذنكلو،ميلعتلاو

ِةَنَهَكلاِءاَسَؤُرِدْنِعْنِمًاماَّـدُخَوَدُْنجلااَذوَُهيَذَخَأَف«٣
.»ٍحالِسَوَحيِباَصَمَوَلِعاَشَمِبَكاَنُهَىلِإَءاَجَو،َنيِّـيِسيِّـرَفلاَو
٢٢:٤٧اقولو١٤:٤٣سقرمو٢٦:٤٧ىّتم٤:١لامعأ
١:١٦لامعأو

انحويركذيمل.١٤:٤٣سقرمو٢٦:٤٧ىّتمحرشرظنا
نيثالثبمهيلإعوسيملسينأىلعدوهيلاعماذوهيقافتا
نممهضعبناكاذوهيعماوءاجنيذلانأل،ةضفةعطق
مادخولكيهلاسارحنييواللانمضعبلاونامورلادنج
ناكو.ةبقارمللةنهكلاءاسؤرضعبمهنمناكو،ءاسؤرلا
هباحصأوحيسملاذيمالتمهمواقينأنمًافوخًاريثكعمجلا
ناكهنأل(ردبرمقلاوحيباصمولعاشمباوتأو.نييليلجلا
ئبتخيحيسملانأمهنظلوأ،تماغءامسلانألامإ)حصفلا
.ملظمناكميفوأناتسبلاراجشأنيب

ملاَعَوُهَوُعوُسَيَجَرَخَف«٤ َهلَلاَقَو،ِهْيَلَعِيتْأَياَمِّـلُكِبٌِ
ُ

:ْم
طَتْنَم

ْ
.»؟َنوُبُل

ةثالثعميلصيناتسبلالخادًالوأناكُعوُسَيَجَرَخَف
لبهوبلطينأىلإربصيملدونجلاءاجاملو.هذيمالتنم
.هجراخىلإوأناتسبلالخدمىلإامإمهتاقالملبهذ

ملاَعَوُهَو قباسبعوسيفرعِهْيَلَعِيتْأَياَمِّـلُكِبٌِ
ناكو.ًاملأكلذبهتفرعمهتدازف،ثدحيساملكهملع
ناتسبلاكرتينأبمهنموجنينأةفرعملاكلتبدارأولهنكمي
.مهلوصولبق

َهلَلاَقَو
ُ

لككلذبعوسيرهظأ؟َنوُبُلْطَتْنَم:ْم
دييقتلاوضبقللهرايتخابهسفنضّرعو.نانئمطالاوءودهلا
هوفطخينأسانلادارأمويلعفامفالخىلعتوملاو
يفرهاظمهاّيإهلاؤسبهدصقو.)٦:١٥انحوي(ًاكلمهوميقيو
اوكرتيلًاببسهلاؤسىلعهباوجلعجينأوهو٦،٧ع
.هذيمالت

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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َهلَلاَق.َّـيِِرصاَّـنلاَعوُسَي:ُهوُباَجَأ«٥
ُ

َناَكَو.َوُهاَنَأ:ْم
لَسُماَذوَُهي

ِّـ
.»ْمُهَعَمًافِقاَوًاضْيَأُهُم

ءاسؤرمههوباجأنيذلانأَّـيِِرصاَّـنلاَعوُسَي:ُهوُباَجَأ
يذلاوهمهملكييذلانأاوفرعيملو،نامورلاركسعلا
ةمالعلامهلرهظأدقنكيملاذوهينأرهاظلاو.هنوبلطي
ّنيبتو.ةتغبمهيلإمدقتحيسملانألةلبُقلايهو،اهيلعقفتملا
.هفرعدقموقلاضعبنأ٢٦:٥٥ىّتميفامم

َهلَلاَق
ُ

رارقإلااذهباوبجعتمهنأنمّدبالَوُهاَنَأ:ْم
.هلئاقةعاجشوهحوضول

حضتتملْمُهَعَمًافِقاَوًاضْيَأُهُمِّـلَسُماَذوَُهيَناَكَو
ةواسقواذوهيرشنايباهلعلو،اذههركذنمريشبلاةياغ
عمنينسثالثنمرثكأفقويذلانإف،هتحاقووهبلق
اهلعلوأ.هئادعأعمذئنيحفقينأِحتسيملحيسملاذيمالت
ءاجيذلاملعملاةمظعىلعرخآناهرباذوهيلناكهنأّنيبت
.ةيتآلاةيآلايفهركذاموهو،هملسيل

َهلَلاَقاَّـمَلَف«٦
ُ

اوُطَقَسَوِءاَرَولاَىلِإاوُعَجَرَوُهاَنَأِّـينِإ:ْم
.»ِضْرَألاَىلَع

لثماذهو.مهيفهمالكوحيسملارظنمريثأتةجيتناذه
هنممهدرطاملهتمواقمنملكيهلاةعابعنميذلاريثأتلا
مويلكيهلادنجعمثدحاملثمو)١٦-٢:١٣انحوي(
هبتناولو.)٧:٤٥،٤٦انحوي(هيلعاوضبقيلءاسؤرلامهلسرأ
ضبقلاىلعمهلةوقالهنأاوجتنتسالرمألاكلذلركسعلا
.مهعنملهتوقلمعتسينأوهدارأولهيلع

َهلَأَسَف«٧
ُ

طَتْنَم:ًاضْيَأْم
ْ

.»َّـيِِرصاَّـنلاَعوُسَي:اوُلاَقَف؟َنوُبُل

نأحجرألاو،باوجلااورركمهولاؤسلاعوسيررك
نمنيلجخاوماقمهنأو،ًايتقوناكذئنيحسانلاطوقس
.مهدصقذيفنتىلعنيمزاعاولازيملو،ةتغبمهباعترا

طَتْمُتْنُكْنِإَف.َوُهاَنَأِّـينِإْمُكَلُتلُقْدَق:َباَجَأ«٨
ْ

يِنَنوُبُل
.»َنوُبَهْذَيِءالُؤَهاْوُعَدَف

هذيمالتلهبحديدشلارطخلاةعاسيفعوسيرهظأ
هذيمالتبًاطيحمٍذئتقوناكركسعلانأحجرألاو.مهبهتيانعو

،هذيمالتىلعضبقللةجحعوسيمهلِقبُيملو،مهكسميل
مهنأاوباجأف؟نوبلطتنم:مهلأسو،ًارايتخاهسفنملسدقف
كلذيفو.ذيمالتلااوكرتينأمهنمبلطو،هاوسنوبلطيال
.اوءاشاذإاوضمينأذيمالتللحيسملاحمس

ْكِلْهُأَْمليِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلاَّـنِإ:ُهَلاَقيِذَّـلاُلْوَقلاَّـمِتَيِل«٩
.»ًادَحَأْمُهْنِم
١٧:١٢انحوي

يفهلاقاملًالاثمروكذملاحيسملالمعيفريشبلاىأر
يدسجلاظفحلادرجمدصقيملحيسملانأىلع،١٧:١٢انحوي
مهكسمينأحمسولف.ًاضيأيحورلاظفحلادارألب
ةلعكلذناكلسطاليبوافايقةرضحىلإمهبيتأيوركسعلا
اهلمحنوعيطتسيالةبرجتكلذبمهنععنمف،مهناميإةاشالمل
مهلرهظأتقولااذهيفهنأحجرألاو.مهسوفنكلهتاليكل
وههسفنملسيذلانأًانايبهلّبقفاهيلعقفتملاةمالعلااذوهي
.)٢٦:٤٩ىّتم(هيلعاوضبقيلاوتأيذلا

طُبَناَعْمِسَّـنِإَّـمُث«١٠
ْ

ُهَّـلَتْساَف،ٌفْيَسُهَعَمَناَكَسُر
ُمْساَناَكَو.ىَنْمُيلاُهَنُذُأَعَطَقَف،ِةَنَهَكلاِسيِئَرَدْبَعَبََرضَو
.»َسُخلَمِدْبَعلا
٢٢:٤٩،٥٠اقولو١٤:٤٧سقرمو٢٦:٥١ىّتم

مساهدحوانحويركذو.٢٦:٥١ىّتمريسفتعجار
لبقتامدقناكامهيلكنأكشالو.بورضملاوبراضلا
انهسرطبهلعفامو.ليوطنمزبهتراشبانحويبتكينأ
مالكلايفًاعيرسناكهنأل،هلامعأوهقالخأنمدهُعامقفو
نملاقتنالاعيرسو،بقاوعلايفلمأتلانودبلمعلاو
اقول(اقولالإسخلمءافشركذيملو.نبجلاىلإةعاجشلا

٢٢:٥١(.

طُبِلُعوُسَيَلاَقَف«١١
ْ

يفَكَفْيَسلَعْجا:َسُر .ِدْمِغلاِ
.»؟اَُهبَْرشَأالأُبآلاِيناَطْعَأيِتَّـلاُسْأَكلا
٢٦:٣٩،٤٢و٢٠:٢٢ىّتم

.٢٦:٥٢ىّتمحرشرظنا
كلذبحيسملارهظأ.٢٠:٢٢ىّتمحرشرظناُسْأَكلا

راعتساو،رشبلاصالخهيضتقييذلاملألالمحلهدادعتسا
ربعتلفنكمأنإهاتبأاي«ًالئاقىلصدقناكو،ةرمًاسأكهل
َْملْنِإ،ُهاَتَبَأاَي«هئاضقبًاملسملاقمث.»سأكلاهذهينع
ْنُكَتلَفاََهبَْرشَأْنَأالإُسْأَكلاِهِذَهيِّـنَعَُربْعَتْنَأْنِكْمُي
نأهاضرمامتانهرهظأو.)٢٦:٤٢ىّتم(»َكُتَئيِشَم
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يفهتالصنمقبسامبقلعتمانهمالكلاو.اهبرشي
ءاّرقدنعًامولعمناكهنأىلعًءانبانحويهركذيملو،ناتسبلا
هتمواقمىلعسرطبلخيبوتةيآلاهذهيفامو.هتراشب
.ةمواقملايفرارمتسالانعهلعنمو،ركسعلل

َعوُسَيَىلَعاوُضَبَقِدوُهَيلاَماَّـدُخَوَدِئاَقلاَوَدُْنجلاَّـنِإَّـمُث«١٢
»ُهوُقَثْوَأَو
٤:١لامعأ٣ع

نمةقرفلكنأاذهنمرهظي.٢٦:٥٠ىّتمحرشرظنا
ابسحامهنأك،عوسيدييقتيفتكرتشافيفللاكلذقرف
ىندأرهظيملو.هنمرذحلالكبجيًاميظعًارطخهتالفإ
.مهيفسخلمءافشةزجعمنمريثأت

سرطبراكنإونانحمامأحيسملاةمكاحم
)٢٧-١٣ع(

يِذَّـلااَفاَيَقاََمحَناَكُهَّـنأل،الَّـوَأَناَّـنَحَىلِإِهِباْوَضَمَو«١٣
يفِةَنَهَكلِلًاسيِئَرَناَك .»ِةَنَّـسلاَكلِتِ
٢٤ع٣:٢اقول٢٦:٥٧ىّتم

ىوسرئاشبلاةبتكنمدحأةمكاحملاهذهركذيمل
.انحوي

:٣اقولو٢٦:٣ىّتمو١١:٤٩انحويحرشرظناَناَّـنَح
٢.

يفركُذدقو.افايقمامأةيناثهفوقولًازييمتكلذلاقًالَّـوَأ
نإيدوهيلاخرؤملاسوفيسويلاق.رئاشبلارئاسيفو٢٤ع
ناككلذلو.هلزعدعبهلىقبيناكةنهكلاسيئرناطلس
.)٣:٢اقولو٤:٦لامعأ(ةنهكلاسيئربًانايحأىمسُي
مهتارماؤميفةنهكلاءاسؤررئاسوهرهصلًاكيرشناّنحناكو
هلقحىتحةطلسلاوفرشلايفًامدقتمناكو،حيسملاىلع
لسريافايقهيفناكيذلاتقولايفًالوأحيسملامكاحينأ
ملنإعامتجاللمهوعديسلجملاءاضعأرئاسىلإهلسر
ءزجيفًانكاسناكناّنحنأحجرألاو.اوعمتجادقاونوكي
ةحاسنأو،افايقهنكسيناكيذلاةنهكلاةسائررصقنم
.ةكرتشمتناكرصقلا

ْنَأٌْريَخُهَّـنَأِدوُهَيلاَىلَعَراَشَأيِذَّـلاَوُهاَفاَيَقَناَكَو«١٤
.»ِبْعَّـشلاِنَعٌدِحاَوٌناَسْنِإَتوُمَي
١١:٥انحوي

هلاقامىلإانحويراشأ.١١:٤٩،٥٠انحويحرشرظنا
مكحلءاجرالنأّنيبيلرزاعلعوسيةماقإدعبًاقباسافايق
تومينأبوجوًالبقىأرذإ،لدعلابيضاقلاكلذلثم
.ًابنذموأًائيربناكءاوسةمألاةمدخلحيسملا

طُبُناَعْمِسَناَكَو١٥«١٨-١٥
ْ

ُرَخآلاُذيِملِّـتلاَوُسُر
،ِةَنَهَكلاِسيِئَرَدْنِعًافوُرْعَمُذيِملِّـتلاَكِلَذَناَكَو،َعوُسَيِناَعَبْتَي
طُباَّـمَأَو١٦.ِةَنَهَكلاِسيِئَرِراَدَىلِإَعوُسَيَعَمَلَخَدَف

ْ
ُسُر

يِذَّـلاُرَخآلاُذيِملِّـتلاَجَرَخَف.ًاجِراَخِباَبلاَدْنِعًافِقاَوَناَكَف
طُبَلَخْدَأَفَةَباَّـوَبلاَمَّـلَكَو،ِةَنَهَكلاِسيِئَرَدْنِعًافوُرْعَمَناَك

ْ
.َسُر

طُبِلُةَباَّـوَبلاُةَيِرَاجلاِتَلاَقَف١٧
ْ

ْنِمًاضْيَأَتْنَأَتْسَلَأ:َسُر
ُديِبَعلاَناَكَو١٨.اَنَأُتْسَل:َكاَذَلاَق؟ِناَسْنِإلااَذَهِذيِمالت
اوُناَكَو،ٌدْرَبَناَكُهَّـنألًارَْمجاوُمَْرضَأْدَقْمُهَو،َنيِفِقاَوُماَّـُدخلاَو
طُبَناَكَو،َنوُلَطْصَي

ْ
.»ِيلَطْصَيْمُهَعَمًافِقاَوُسُر

٢٢:٥٤،٥٥اقولو١٤:٥٤،٦٦سقرمو٢٦:٥٨،٦٩ىّتم
٢٤و٢١:٧انحويو

لسرلانأانحويركذيملو.٢٦:٥٧،٥٨ىّتمحرشرظنا
وههنأركذىلعرصتقاو،عوسيىلعضبقلادعبًاعيمجاوبره
.هليرجيسامافرعيلهاعبتسرطبو

راشأوانحويناكذيملتلااذه)١٥ع(ُرَخآلاُذيِملِّـتلاَو
.)٢٠:٢،٣،٤،٨انحوي(كلذلثمبهسفنىلإ

كلتببسفرعنالِةَنَهَكلاِسيِئَرَدْنِعًافوُرْعَم
،لوخدلايفهلنذإلاببسنيبيلكلذانحويركذو.ةفرعملا
نعانحويلأسُيملو،عوسيبهتقالعنعلئُسسرطبنأو
.كلذ

،ءيشبمادخلاهرضيملوحيسملاذيملتهنأانحويفرُع
ىندأهبيصيناكامامبرهذيمالتنمهنأسرطبفرتعاولف
.ناطلسلابابرأنماوسيلهولأسنمنأل،ًىذأ

انحوينأىلإًاضيأاهلوقبتراشأ؟ًاضْيَأَتْنَأَتْسَلَأ
.حيسملاذيمالتنمهنأتفرعاهنأو،كانهناك

ْنَعَوِهِذيِمالتْنَعَعوُسَيِةَنَهَكلاُسيِئَرَلَأَسَف«١٩
.»ِهِميِلْعَت

.)١٣عحرشرظنا(نانحوهِةَنَهَكلاُسيِئَرَلَأَسَف
ءاضعأوافايقمامأصحفللةمدقمصحفلااذهناكو
هنمدصقلاناكو.سقرموىّتمهركذيذلاسلجملا
لمأيناكنانحلعلو.عوسيهبنوكتشيامىلعفوقولا
ةطيسبةرواحمبسلجملامائتلالبقعوسيبوجتسينأ
.هيلعىوكشللًاببسنوكيامبرارقإلاىلعاهءانثأهلمحي
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.مهئامسأومهماقمومهددعنعيأِهِذيِمالتْنَع
نمهنأراكنإىلعهلمحفلاؤسلااذهعمسسرطبلعلو
عوسيىوكشلاؤسلااذهنمنانحةياغو.عوسيذيمالت
ىلعةروثللىعسيهنأبهذيمالتةرثكبرقأاذإ،سطاليبل
.رصيقلا

ةعيرشيفانتةيرسميلاعتهللهفرعيلِهِميِلْعَتْنَعَو
وأفيدجتلابهوكشيل،ةينامورلاةلودلانيناوقوأىسوم
.ةنايخلاب

ُتْمَّـلَعاَنَأ.ًةَيِنالعََملاَعلاُتْمَّـلَكاَنَأ:ُعوُسَيُهَباَجَأ«٢٠
يفٍنيِحَّـلُك يفَوِعَمْجَملاِ .ًامِئاَدُدوُهَيلاُعِمَتَْجيُثْيَحِلَكْيَهلاِ
يفَو .»ٍءَْيشِبْمَّـلَكَتَأَْملِءاََفخلاِ
:٨و٧:١٤،٢٦،٢٧،٢٨انحويو٤:١٥اقولو٢٦:٥٥ىّتم
٤٨:١٦و٤٥:١٩ءايعشإ٢

الًاراهجًامئادمّلعيناكهنأحيسملاباوجةصالخ
همّلعلةسايسلاوأنيدللةافانمهميلعتيفناكولف،ةيفخ
.عيمجللةنلعمتناكهتاياغوهميلعتلكنكلو.ًارس

ِمل«٢١
َ
اَذاَماوُعِمَسْدَقَنيِذَّـلاِلَأْسِا؟اَنَأيِنُلَأْسَتاَذا

.»اَنَأُتلُقاَذاَمَنوُفِرْعَيِءالُؤَهاَذَوُه.ْمُهُتْمَّـلَك

يضاقلالأسينألدعلانمسيلهنأىلإكلذبراشأ
النأهلنابأو،هسفنىلعىوكشلاىلعهبهلمحيامعمهتملا
هوعمسنيذلانأل،هميلعتنعهلأسينأىلإهلةجاح
.قيليالامبملكتدقناكنإهيلعنودهشيونوريثك

،ًافِقاَوَناَكِماَّـُدخلاَنِمٌدِحاَوَعوُسَيَمَطَلاَذَهَلاَقاَّـَملَو«٢٢
»؟ِةَنَهَكلاَسيِئَرُبِواَُجتاَذَكَهَأ:ًالِئاَق
٢٣:٢لامعأو٢٠:٢ايمرإ

مادخوأناّنحمادخنميأِماَّـدُخلاَنِمٌدِحاَو
لوأةبرضلاهذهتناكو.عوسيةبقارملاوتأنيذلالكيهلا
.ةمثألايديأنمرابلاكلذهجولةمطل

هنألةحاقولابهمهتا؟ِةَنَهَكلاَسيِئَرُبِواَُجتاَذَكَهَأ
.ةراسجبهقحبلطءيرب

َىلَعْدَهْشاَفًاّيِدَرُتْمَّـلَكَتْدَقُتْنُكْنِإ:ُعوُسَيُهَباَجَأ«٢٣
»؟يِنُبِْرضَتاَذاَمِلَفًانَسَحْنِإَو،ِّـيِدَّـرلا
٥:٣٩ىّتم

بجاولامارتحالاريغبيأًاّيِدَرُتْمَّـلَكَتْدَقُتْنُكْنِإ
.هتلزنملوأةنهكلاسيئرل

ىسومةعيرشىضتقمببَقاعألِّـيِدَّـرلاَىلَعْدَهْشاَف
.)٢٢:٢٨جورخ(

اذهبهبراضحيسملاخَّـبو؟يِنُبِْرضَتاَذاَمِلَفًانَسَحْنِإَو
رمأنأنايباذهيفو.بنذهيلعتبثيملًاناسنإبرضهنأل
فطلبمولظملاضارتعانمعنميال٥:٣٩ىّتميفحيسملا
.ملاظلاىلعملحو

ِسيِئَراَفاَيَقَىلِإًاقَثوُمُهَلَسْرَأْدَقُناَّـنَحَناَكَو«٢٤
.»ِةَنَهَكلا
١٣عو٢٦:٥٧ىّتم

ةلع.٢٦:٥٧ىّتميفامبوةثلاثلاةيآلابةيآلاهذهنراق
مكاُحيملعوسينأئراقلامّهوتعفدةيآلاهذهانحويركذ
البةيناثلاةمكاحملاىلإراشأو.ناّنحمامأالإدوهيلادنع
١٤:٥٥سقرمو٦٦-٢٦:٥٩ىّتميفتلصُفدقو،ليصفت
-٦٤.

يفناّنحهلسرأف)١٢ع(هيلعاوضبقنيذلاهقثوأًاقَثوُم
رئاسوافايقثيحغلباملو.هكفنأدعبهقثوأهنأوأ،هقاثو
سطاليبىلإهولسرأنيحهوقثوأمث،هوكفسلجملاءاضعأ
.)١٥:١سقرمو٢٧:٢ىّتم(

طُبُناَعْمِسَو٢٥«٢٧-٢٥
ْ

اوُلاَقَف.ِيلَطْصَيًافِقاَوَناَكُسُر
ُتْسَل:َلاَقَوَكاَذَرَكْنَأَف؟ِهِذيِمالتْنِمًاضْيَأَتْنَأَتْسَلَأ:ُهَل
ُبيِسَنَوُهَو،ِةَنَهَكلاِسيِئَرِديِبَعْنِمٌدِحاَوَلاَق٢٦.اَنَأ
طُبَعَطَقيِذَّـلا

ْ
يفُهَعَماَنَأَكُتْيَأَراَمَأ:ُهَنُذُأُسُر ٢٧؟ِناَتْسُبلاِ

طُبَرَكْنَأَف
ْ

.»ُكيِّـدلاَحاَصِتْقَولِلَو.ًاضْيَأُسُر
:٢٦ىّتم٢٢:٥٨اقولو١٤:٦٩سقرمو٢٦:٦٩،٧١ىّتم
١٣:٣٨انحويو٢٢:٦٠اقولو١٤:٧٢سقرمو٧٤

رئاشبلاءابنأنمرهاظلا.٧٤-٢٦:٧٢ىّتمحرشرظنا
عوسيةمكاحمءانثأيفناكًاثالثعوسيلسرطبراكنإنأ
سقرموىّتمامأو.انحويلّصفامكافايقمامأوناّنحمامأ
ةمكاحملايفمالكلالظيلنيتمكاحملاةياهندعبهاركذف
.ًالصتم

تربخأةباّوبلانأسقرمربخنمانل)٢٥ع(اوُلاَقَف
كلتنأىّتمربخنمانلو.سرطبرمأباهتاقيفرىدحإ
نمهنأسرطباوريعف،نيعمتجملامادخلارئاستربخأ
.عوسيذيمالت

اذهمالك)٢٦ع(ُهَنُذُأُسُرْطُبَعَطَقيِذَّـلاُبيِسَن
نأىّتمربخنمانلو.ةرمثلاثلسرطبراكنإةلعناسنإلا
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ًالئاقسرطبرييعتىلعكانهمايقلانمهريغلمحهمالك
ركذيملو.)٢٦:٧٣ىّتم(»يليلجهنأهيلعدهشتهتغلنإ«
عوسيرظنالو،عوسيلذيملتهنأيفنيلسرطبماسقأانحوي
.هتبوتورادلانمهجورخالو،هيلإ

)٤٠–٣٨ع(سطاليبمامأحيسملافوقو

َناَكَو،ِةَيالِولاِراَدَىلِإاَفاَيَقِدْنِعْنِمَعوُسَيِباوُءاَجَّـمُث«٢٨
،اوُسَّـجَنَتَيالْيَكِلِةَيالِولاِراَدَىلِإْمُهاوُلُخْدَيَْملَو.ٌحْبُص
.»َحْصِفلاَنوُلُكْأَيَف
١٠:٢٨لامعأ٢٣:١اقولو١٥:١سقرمو٢٧:٢ىّتم
١١:٣و

١٥-١٥:٢سقرمو٢٦-٢٧:١،٢،١١ىّتمحرشرظنا
ًاليلعوسيةمكاحمليصافتانحويكرت.٢٥-٢٣:٢اقولو
مامأًاحابصهتمكاحمأبنو،نيعبسلاسلجموافايقمامأ
اقولو٥:١سقرمو٢٨:١ىّتميفركُذدقو،دوهيلاسلجم
سلجملاكلذمامأنيترمعوسيحيرصتكرتو.٧١-٢٢:٦٦
فيدجتلابهيلعاومكحهبيذلاهللانباحيسملاهنأب
،ةروهشملارومألانمذئنيحتناكاهنأل،توملاهقاقحتساو
.سطاليبمامأىرجامىلعمالكلالاطأهنكلو

تناكو،ريبكلاسدوريهرادلاهذهىنبِةَيالِولاِراَد
ىلإنوتأياوناكذإ،دايعألامايأيفنامورلاةالولًالزنم
ةرواجمرادلاكلتتناكو.ةيالولازكرمةيرصيقنمميلشروأ
.لكيهلل

)٢٦:٦٦ىّتم(توملابعوسيىلعدوهيلاسلجممكح
مهلنكيملذإ،مهمكحذفنيلسطاليبىلإهباوتأمهنكلو
.مكحلااوذفنينأناطلس

ةعاسنمرثكأّرمدقنكيملهنأحجرألاٌحْبُصَناَكَو
.سمشلاقورشنم

دوهيلابسحاوُسَّـجَنَتَيالْيَكِل..اوُلُخْدَيَْملَو
هوربتعاو)٩:٢٨لامعأ(مهلًاسيجنتممألاتويبمهلوخد
تناكو)٥:٢ددعو٦-٢٢:٤نييوال(تيملاةثجسملك
.ممألاتويبنمةيالولاراد

،صوصخملاحصفلافورخسيلَحْصِفلاَنوُلُكْأَيَف
ءاسميهو،ةقباسلاةليللايفهذيمالتعمهلكأحيسملانأل
جورخ(ىسومةعيرشيفّنيعملاتقولايهو،ناسيننم١٤
هذهيف»حصفلاب«دوصقملانكلو.)٢٣:٥نييوالو١٢:٦
يفةضورفملاةمالسلاحئابذوريطفلانمدوهيلاهلكأيامةيآلا
كلتعومجمىلعقلطُي»حصفلا«نأامك.ديعلامايأةعبس
مايأ٢و١٦:٢،٣ةينثتو٢٤-٢٨:١٦ددع(ةعبسلامايألا

.)٩-٣٥:٧و٣٠:٢٢

نولضفياوناكدوهيلاءاسؤرنأّنيبتيانهركُذاممو
نماوفاخيملف،ةيحورلاةراهطلاىلعةيدسجلاةراهطلا
سيجنتنماوفاخو،رابلاعوسيلتقبمهسوفنسيندت
،بيرغتيبمهلوخدباوسندتينأنماوسرتحا!مهداسجأ
!مثإنماهيفامبمهبولقةساجنىلإاوتفتليملو

َىلَعَنوُمِّـدَقُتٍةَياَكِشَةَّـيَأ:َلاَقَوْمِهْيَلِإُسُطاليِبَجَرَخَف«٢٩
»؟ِناَسْنِإلااَذَه

ينامورلايلاولااذهىلعمالكلاقبسُسُطاليِبَجَرَخَف
همامأةحاسىلإرادلانمبهذ.٢٧:٢ىّتمحرشيف
.مهتدارإلًاميلستو،مهدئاقعلًامارتحادوهيلافقوثيح

هتدهاشملوأ،مهرومأهملعلكلذمهلأس؟ٍةَياَكِشَةَّـيَأ
نأماكحلاداتعاامملاؤسلااذهو.هيدينيبًاقثومعوسي
.هيلعٍّوكشمبنوتأينملهولأسي

ُهاَنْمَّـلَسْدَقاَّـنُكاََملٍَّرشَلِعاَفْنُكَيَْملْوَل:اوُباَجَأ«٣٠
»!َكْيَلِإ

نأنيلمآ،هيلعىوعدلااوعفرينأةنهكلاءاسؤرضفر
مهنأكف،ءاسؤرلاةبلطدرجمللتقلابهيلعمكحيسطاليب
بجوتسمهنأبهيلعانمكحفًابنذمهاندجوفهانصحف:اولاق
اوبيجيملو.همكاحتلالانمكحيرجتلكيلإهبانيتأو،توملا
لكضفرينأنمًافوخ»فّدجم«عوسينإمهلوقبسطاليب
سوثنروكيفينامورلايلاولانويلاغلعفامكمهيواعد
سيلنامورلادنعفيدجتلانأل)١٨:١٥،١٦لامعأ(
.ةيانج

َهلَلاَقَف«٣١
ُ

ِهْيَلَعاوُمُكْحاَوْمُتْنَأُهوُذُخ:ُسُطاليِبْم
َلُتْقَنْنَأاَنَلُزوَُجيال:ُدوُهَيلاُهَلَلاَقَف.ْمُكِسوُماَنَبَسَح
.»ادَحَأ

نودبعوسيىلعمكحينأمهبلطسطاليبضفر
دقناكنإهنإف،ةينامورلاةعيرشلايفانيكلذنأل،صحف
لعفينأدريمل،دوهيللًءاضرإةرمنمرثكأكلذبكترا
لخدينأدريملهنأهباوجنيبيو.ىوعدلاهذهيفكلذ
ملذإ،روزمهاوكشنأو،ينيدداهطضااهنأملعذإ،اهيف
درجملتومللًاناسنإاوملسينأدوهيلاسلجمنمعقوتي
.نامورلاريننمدوهيلاةمأريرحتهبلط
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متمكحمكنأامبيأِهْيَلَعاوُمُكْحاَوْمُتْنَأُهوُذُخ
ضعبلااوجرُخينأناطلسدوهيللناكف.مكتعيرشبسح
.توملانود،صاصقلاضعبءارجإوعمجملانم

.٢٧:٢ىّتمحرشرظناًادَحَأَلُتْقَنْنَأاَنَلُزوَُجيال
ةعيرشلافالخىلعةماعةروثيفسانلاضعبدوهيلالتق
نأحجرألاو.)٧:٥٩،٦٠لامعأ(سونافتساباولعفامك
يفبغشثدحينأنمفوخلاعوسيلتقنممهعنميذلا
ال:»انلزوجيال«مهلوقىنعمو.)٢٦:٥ىّتم(بعشلا
يفالكناطلسيفاذهو،توملاىوسهلًاباقعىضرن
كلذباوفرتعاف.تلقامكلعفننأعيطتسنالف،انناطلس
،٨:٣٣انحوييفمهلوقلًافالخنامورلاةيدوبعتحتمهنأ
،حيسملاءيجملتاوبنلايفّنيعملاتقولاىتأهنأاودهشو
ِهْيَلْجِرِْنيَبْنِمٌِعَرتْشُمَواَذوَُهيْنِمٌبيِضَقُلوُزَيال«ليقدقف
:٤٩نيوكت(»ٍبوُعُشُعوُضُخُنوُكَيُهَلَوُنوُليِشَِيتْأَيىَّـتَح
١٠(.

َناَكٍةَتيِمِةَّـيَأَىلِإًاريِشُمُهَلاَقيِذَّـلاَعوُسَيُلْوَقَّـمِتَيِل«٣٢
.»َتوُمَيْنَأًاعِمْزُم
١٢:٣٢،٣٣انحويو٢٠:١٩ىّتم

لتقول.١٢:٣٢،٣٣و٣:١٤انحويو٢٠:١٩ىّتمرظنا
،١٣:٩ةينثت(ًامجرهولتقلنامورلاةطساوريغبحيسملادوهيلا

ذَّـفنف،ينامورباقعوهفبلصلاامأو.)٧-١٧:٥و١٠
مهنايتإب،هتومرمأيفعوسيهبملكتاموهللادصاقمدوهيلا
.سطاليبىلإحيسملاب

،َعوُسَياَعَدَوِةَيالِولاِراَدَىلِإًاضْيَأُسُطاليِبَلَخَدَّـمُث«٣٣
»؟ِدوُهَيلاُكِلَمَتْنَأَأ:ُهَلَلاَقَو
٢٧:١١ىّتم

.دارفناىلعُهَلَلاَقَو،َعوُسَياَعَدَو
دقناكِةَيالِولاِراَدَىلِإًاضْيَأُسُطاليِبَلَخَدَّـمُث
.)٢٨ع(دوهيلالابقتسالاهنمجرخ

دوهيلاةمهتنعجتانلاؤسلااذه؟ِدوُهَيلاُكِلَمَتْنَأَأ
ُدِسْفُياَذَهاَنْدَجَو«مهلوقيهو)٢٣:٢اقول(يفةروكذملا
ٌحيِسَمَوُهُهَّـنِإ:ًالِئاَق،ََرصْيَقِلٌةَيْزِجىَطْعُتْنَأُعَنْمَيَو،َةَّـمُألا
مهتبلطسطاليبضفرنيحةمهتلاهذهباوءاجو»ٌكِلَم
هذهيفةماهلاةملكلاو.صحفنودبهيلعمكحينأىلوألا
نوكتنأنكميله:»تنأ«هلوقىنعمو»تنأ«يهةلمجلا
؟كيلعوكشمناهمعيدوفيعضتنأوًاكلم

اوُلاَقَنوُرَخآْمَأ،اَذَهُلوُقَتَكِتاَذْنِمَأ:ُعوُسَيُهَباَجَأ«٣٤
»؟يِّـنَعَكَل

،هريمضهّبنيللبهاّيإهلهجلكلذنععوسيهلأسيمل
له:هلاؤسىنعمو.هتءاربهسفنسطاليبباوجبتبثيو
يننظتنأىلعكلمحيًائيشكمكحةدملكيفيّنمتيأر
كربخألهوأ؟رصيقنايصعوأةينامورلاةلودلاةنايخديرأ
ىوعدقّدصيوعَدُخينأنماذهبهرذحو؟نورخآكلذب
ةحيحصمهاوعدتناكولهنأهبهرَّـكذو.ةبذاكلاءادعألا
.كلذلبقاهبفرعل

سطاليبلّنيبينألاؤسلاكلذبدصقحيسملالعلوأ
حيسملانأكف،هلاؤسىلعهبواجينألبق»كلم«ةظفلبهدارم
انألهيأ،هبنامورلاهينعيامكلُملابتدرأنإ«هللاق
هدصقيامهبتدرأنإنكلو!الُتلق؟رصيقكيضرأكلم
نأاوفرعدوهيلاو.معن:باوجلاف،مهتاوبنيفامىلعدوهيلا
هنأسطاليبمهفينأاودارأو،يحوركلمهنأىعَّـداحيسملا
لاطبإلًاجاتحمسطاليبنكيملو.يضرأكلمهنأىعّدا
ناكولف.ىوكشلاردصمةفرعمدرأهنألىوعدلاهذه
رظنينأتَّـقحتسالهسيساوجدحأوأًاينامورًادئاقاهردصم
دوهيلاهيلإاهعفرينأليحتسيهنأملعيناكهنكل.اهيف
عفريلجرمهنيبموقينأمهيضرياممظعأنألصالخإب
!نامورلارينمهنع

ُءاَسَؤُرَوَكُتَّـمُأ؟ٌّيِدوَُهياَنَأِّـيلَعَلَأ:ُسُطاليِبُهَباَجَأ«٣٥
»؟َتلَعَفاَذاَم.َّـَيلِإَكوُمَلْسَأِةَنَهَكلا

ةدحلانمًائيشسطاليبرهظأ؟ٌّيِدوَُهياَنَأِّـيلَعَلَأ
»كلم«ةظفللمعتساهنأركنأو،باوجلااذهيفءايربكلاو
يأ،ينامورىنعمباهلمعتساهنأًاحضومو،يدوهيىنعمب
.ًايضرأًاكلماهبدارأ

باوجاذهَّـَيلِإَكوُمَلْسَأِةَنَهَكلاُءاَسَؤُرَوَكُتَّـمُأ
مأيكتشملاتنأ:هانعمامهلوقىلعحيسمللسطاليب
ملهنأو،يكتشملاسيلهنأسطاليبباوجىنعمف؟كريغ
ردصمنأو،هلعفاميفنايصعلاتامالعنمًائيشَري
.يدوهيىوعدلا

كنأكئاعدابكبعشكمهتياذامليأ؟َتلَعَفاَذاَم
.كسفننععفاد؟ببسالبكلم

ْوَلِ.َملاَعلااَذَهْنِمْتَسْيَليِتَكَلَْمم:ُعوُسَيَباَجَأ«٣٦
دُخَناَكَلَِملاَعلااَذَهْنِميِتَكَلَْممْتَناَك

الْيَكِلَنوُدِهاَُجييِماَّـ
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.»اَنُهْنِميِتَكَلَْممْتَسْيَلَنآلاِنِكَلَو.ِدوُهَيلاَىلِإَمَّـلَسُأ
١٢:١٤اقولو٧:١٤و٢:٤٤لايناد٦:١٣سواثوميت١
٨:١٥و٦:١٤انحويو

كلمتنأ«سطاليبلوقلباوجةملكلاهذهيِتَكَلَْمم
.ةكلممسيئرينإ،معن:اهانعمو»دوهيلا

،دوهيلاىعداامكتسيليأَِملاَعلااَذَهْنِمْتَسْيَل
،ةّيدامةحلسأوشويجىلعةدنتسمةيضرأتسيلو
الو،ةيملاعطئاسوىلعةدنتسمالو،ةيويندةياغلتسيلو
اهريغالورصيقةكلمملاهيفةمواقمالو،ةيرابجإةوقبةمئاق
نأوهفًاباجيإهدارمامأ.ًابلسهدارماذه.ضرألاكلاممنم
رئامضىلعدوستيهو،ءامسلانميحوريتكلمملصأ
موقيو،ةيحورهتطلسو،ًارايتخاوًاعوطمهبولقوسانلا
.ءامسلايفاهدجممظعأرهظيو.قحلاراشتناباهراصتنا

حوراهسوسيو،حيسملاتومىلعتسسُأةكلمملاهذه
سانلاصالخوهللادجماهتياغو،هللاةدارإاهتعيرشو،حيسملا
.ةيدبألامهتداعسو

حيسملاركذَنوُدِهاَُجييِماَّـدُخَناَكَل..ْتَناَكْوَل
نمو.ملاعلااذهنمتسيلهتكلممنألًاتابثإًادحاوًارمأ
حيسملاامأ.اهنعنوبراحيةيضرألاةكلمملاعابتأنأمولعملا
،هنعيماحينأهوعبتنيذلانيريثكلانمدحألنذأيملف
نكمأامك،هيلعاوضبقنمىلإةضراعمالبهسفنملسو
.هبتءاجيتلانامورلادونجنمملعتسينأسطاليب

نأرمألاحضودقيأاَنُهْنِميِتَكَلَْممْتَسْيَلَنآلا
.اهنمفاختالنأبجيكلذلف،ملاعلااذهبصتختاليتكلمم
تمّلسامنإف،ًاقثومكمامأفقاوينأكلذىلعناهربلاو
.ةبراحملانعيمادختعنمويسفن

:ُعوُسَيَباَجَأ؟ٌكِلَمًاذِإَتْنَأَفَأ:ُسُطاليِبُهَلَلاَقَف«٣٧
ِهل.ٌكِلَمِّـينِإُلوُقَتَتْنَأ

َ
ِهلَو،اَنَأُتْدِلُوْدَقاَذ

َ
َىلِإُتْيَتَأْدَقاَذ

.»ِيتْوَصُعَمْسَيِّـَقحلاَنِمَوُهْنَمُّلُك.ِّـقَحلِلَدَهْشألَِملاَعلا
٤:٦و٣:١٩انحوي١و٨:٤٧انحويو١٧:١٧،١٩انحوي

ةظفلكرتب٣٣عيفهلاؤسوهاذه؟ٌكِلَمًاذِإَتْنَأَفَأ
ناكهنأك،بجعتلانمءيشنمهلاؤسولخيال.دوهيلا
:عوسيللاقسطاليبنأكف.كلمهنأركنيعوسينأعقوتي
اذهنمتسيلكتكلممنإتلقو،كلمكنأتفرتعادقل
؟كلذنكميفيكف،ملاعلا

حرشرظنا.تلقامكمعنيأٌكِلَمِّـينِإُلوُقَتَتْنَأ
.٢٣:٣اقولو٢٧:١١ىّتم

ِهل
َ

ِهلَو،اَنَأُتْدِلُوْدَقاَذ
َ

َِملاَعلاَىلِإُتْيَتَأْدَقاَذ
نمفدهلانايبوكلمهنإهلوقلحرشاذهِّـقَحلِلَدَهْشأل

ةكلممةماقإيهو،ضرألاىلإءامسلانمهئيجموهدسجت
ناكو.)١:١٨انحوي(سانلليلزألاهللاقحنالعإو،قحلا
ةداهشتناكو.هتوماميسالوهلمعوهمالكبقحللًادهاش
وهسيلًاذإ.هتكلممدييشتلديحولاهحالسقحللحيسملا
بسانمباوجوهو.ضرألاكولمنمدحألًامواقم
قحلالهأمهنأاوعّدانامورلاةفسالفنأل،ينامورهببواُجي
حيسملانألو.مهتالالضوسانلاماهوأنعيراعلاصلاخلا
نمقحلانوكينأبجو،قحللدهشيلملاعلااذهىلإىتأ
ىتأيذلاصاخلاقحلاو.هئانتقايفدهتجينأو،زونكلانمثأ
ميحرهللانأو،كلاهئطاخناسنإلانأوههنلعيلحيسملا
.نونمؤيونوبوتينيذلالكلهنباةطساوبًاناجمصالخلاّدعأ

بحييذلايأِيتْوَصُعَمْسَيِّـقَحلاَنِمَوُهْنَمُّلُك
يشرعًاذإف.يتكلمملهأيتيعرنموههعيطيوهلبقيوقحلا
:٨و٧:١٧و٦:٤٥و٣:٢١انحوي(سانلابولقيفيكلملا

،ًاكلموًاملعمحيسملاذختننأبجيف..)١٠:١٦و٤٧
.ةلماكةعاطهرماوأعيطنو

َجَرَخاَذَهَلاَقاَّـَملَو.؟َُّقحلاَوُهاَم:ُسُطاليِبُهَلَلاَق«٣٨
َهلَلاَقَوِدوُهَيلاَىلِإًاضْيَأ

ُ
.»ًةَدِحاَوًةَّـلِعِهيِفُدِجَأُتْسَلاَنَأ:ْم

١٩:٤،٦انحويو٢٣:٤اقولو٢٧:٢٤ىّتم

بلطيقحللبحملاؤسسيلاذه؟ُّقَحلاَوُهاَم
عمسينألبقفرصناهنأليلدب،قحلابرنمداشرإلا
عيطتسيوأقحلاةقيقحفرعيدحأال:لاقهنأكف،باوجلا
نميلالوكلةدئافالو!تنأيرحلابمكف،هحضوينأ
ذئنيحاوناكنامورلاءاملعرثكأنإف.هلهجوأكلذةفرعم
نيدلااوفرعدقاونوكيملو،ةينثولامهتنايدبةقثلكاودقفدق
.نيدلابرفكلامهيلعطلستف،يحيسملا

ءاسؤركرتثيحةحاسلاىلإِدوُهَيلاَىلِإًاضْيَأَجَرَخ
لثمكلمهنأيهوعوسيلهباوجتساةجيتنبمهربخأوةنهكلا
.ٌءيربوهف،رصيقلًاودعسيلاذه

نوكينأرمألاىضتقاف،مثإةحيبذنوكيلعوسيىتأ
يذلاسطاليبةداهشكلذكهنأناهربو»بيعالبًالمح«
ةلعهيفدجأتسلانأ«:هلوقيهو،توملاىلإهملسأ
يفعوسيقلطينأسطاليبىلعبجيناكف.»ةدحاو
هوكتشيالئلدوهيلانمًافوخكلذلعفيملهنكلو،لاحلا
يفاهبكترادقناكةريثكبونذىلعرصيقسويرابيطل
ةيلوؤسمهسفننععفرينألواحهنكل.ةقباستامكاحم
اهركذ،ىلوألا:لئاسوةدعكلذلذختاو.عوسيىلعمكحلا
مكاحسدوريهىلإهلسرأهنأيهو،انحوياهركذيملواقول
،ديعلالجألميلشروأىلإذئتقوىتأدقناكيذلاليلجلا
لمحينأىبأسدوريهنأل،ًائيشكلذنمدفتسيملف

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعنماثلاحاحصألا
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-٢٣:٦اقول(بنذمهنأبمكحينأنودبهَّـدرف،ةيلوؤسملا
.نيتيتآلانيتيآلايفراصتخالابانحوياهركذةيناثلاو.)١٢

طُأْنَأٌةَداَعْمُكَلَو٣٩«٣٩،٤٠
ْ

يفًادِحاَوْمُكَلَقِل ِ
طُأْنَأَنوُدِيُرتَفَأِ.حْصِفلا

ْ
اوُخََرصَف٤٠.؟ِدوُهَيلاَكِلَمْمُكَلَقِل

.»ًاّصِلُساَباَراَبَناَكَو.َساَباَراَبلَباَذَهَسْيَل:ْمُهُعيَِمجًاضْيَأ
٣:١٤لامعأ٢٣:١٧اقولو١٥:٦سقرمو٢٧:١٥ىّتم
٢٣:١٩اقول

اقوللاطأ.١٢-٢٣:٦اقولو١٥:٨سقرمحرشرظنا
يفليقاممجتنتسنو.انحوينمرثكأكلذىلعمالكلا
ًابلاطسطاليبجرخامدنعخرصبعشلانأسقرمةراشب
سطاليبنأرهاظلاو.ديعلايفهتداعكًاريسأمهلقلطُينأ
نيبوهنيبمهّريخاذإعوسيقالطإنوبلطيبعشلانظ
قالطإوامهدحأبلصباومكحينأمهلكرتو،ساباراب
قلطأاذإءاسؤرلاميولتنموجنينأكلذبدصقو.رخآلا
أبنعمسهلعلو.كلذىلعهربجأبعشلانإهلوقبعوسي

اولفتحامويعوبسألاكلذلوأيفعوسيببعشلارورس
لتقاوبلطءاسؤرلانأفرعدقناكو،ميلشروأىلإهلوخدب
.همركأوهبحأبعشلانأو)٢٧:١٨ىّتم(ًادسحعوسي
يفشيسابارابكبنذملاةلزنمعوسيليزنتنأىأرهلعلو
.هتهجنمدوهيلاءاسؤرليلغ

يفسابارابىلعمالكلاّرمَساَباَراَبلَباَذَهَسْيَل
صلهنأنعًالضف،ًالتاقناك.١٨-٢٦:١٥ىّتمحرش
اذهنمبجعتسطاليبنأكشالو.)٢٣:١٩اقول(
:١٥سقرمعجار(هفالخعقوتيناكذإ،مالكلاوخارصلا
كلذبو،اوتكسمهلكحيسملاباحصأنأرهاظلاو.)١١
،َعوُسَي«نيسمخلامويسرطبلوقبعشلاىلعقدص
َوُهَو،َسُطاليِبِهْجَوَماَمَأُهوُمُتْرَكْنَأَوْمُتْنَأُهوُمُتْمَلْسَأيِذَّـلا
طِإِبٌمِكاَح

ْ
ْنَأْمُتْبَلَطَو،َّـراَبلاَسوُّدُقلاُمُتْرَكْنَأْمُتْنَأْنِكَلَو.ِهِقال

مهنأاورهظأف.)٣:١٣،١٤لامعأ(»ٌلِتاَقٌلُجَرْمُكَلَبَهوُي
هذهتلشفو.رابلاحيسملاعوسينمرثكأًالتاقًاصلاوبحأ
.عوسيقلطينأسطاليباهبلواحيتلاةيناثلاةليسولا
فاخيهنأو،هفعضءاسؤرللرهظأهنأل،ةبوعصرمألاتدازو
،ًارابهرابتعابعوسيقلطينأعطتسيملهنألمهتمواقم
.هقالطإبعشلابلطينأًايجار،ًابنذمهبسحينأبحمسو

رشععساتلاحاحصألا

١٦-١عسطاليبمامأعوسيةمكاحم

َرَفَضَو٢.ُهَدَلَجَوَعوُسَيُسُطاليِبَذَخَأٍذِئَنيِحَف١«٣-١
َبْوَثُهوُسَبلَأَو،ِهِسْأَرَىلَعُهوُعَضَوَوٍكْوَشْنِمًاليِلْكِإُرَكْسَعلا
اوُناَكَو.دوُهَيلاَكِلَماَيُمالّسلا:َنوُلوُقَياوُناَكَو٣،ٍناوُجْرُأ
»ُهَنوُمِطلَي
١٨:٣٣ولو١٥:١٥سقرمو٢٧:٢٦و٢٠:١٩ىّتم

يهو،عوسيقالطإلسطاليباهذختاةثلاثةليسوهذه
ًالمأ،هباوأزهيلنامورلادونجىلإهملسيوةدشبهدلجينأ
بعشلاةقفشكرحيو،ءاسؤرلاضغبكلذبيفشينأ
اقول(»هقلطأوهبدؤأانأف«هلوقكلذليلدو.هقالطإاوبلطيل

قبسدقو.لاتحمملاظوساقنابجهنأحضاوف.)٢٣:١٦
سقرمو٢٧:٢٧ىّتمحرشيفءازهتسالاودلجلاىلعمالكلا

ًاعمبلصلابمكحلاودلجلاسقرموىّتمركذو.١٥:١٦
ةياورنمانلو.رخآلامزلتسيامهدحأو،نينرتقماناكامهنأل
نأنيرسفملاضعبنظيو،بلصلاقبسدلجلانأانحوي
يضتقتالنيريشبلانيبةقفاوملانكلو،نيترمدلُجعوسي
دلجلاكلذبميدقلادهعلايفةوبنلاتءاجدقو.كلذ
هركذو)١٨:٣٣اقول(هبعوسيأبنأو)٥٣:٣ءايعشإ(
.)٢:٢٤سرطب١(ىلوألاهتلاسريفسرطب

َهلَلاَقَوًاجِراَخًاضْيَأُسُطاليِبَجَرَخَف«٤
ُ

ُهُجِرْخُأاَنَأاَه:ْم
.»ًةَدِحاَوًةَّـلِعِهيِفُدِجَأُتْسَلِّـينَأاوُمَلْعَتِلْمُكْيَلِإ
٦عو١٨:٣٨انحوي

سطاليبنأانحويركذًةَدِحاَوًةَّـلِعِهيِفُدِجَأُتْسَل
)١٩:٤،٦و١٨:٣٨انحوي(تارمثالثعوسيلاذهبدهش
سيلو،ةنتفجّيهيملعوسينأبحيرصتةداهشلاهذهيفو
.رصيقمواقيًاكلم

َبْوَثَوِكْوَّـشلاَليِلْكِإٌلِماَحَوُهَوًاجِراَخُعوُسَيَجَرَخَف«٥
َهلَلاَقَف.ِناَوُجْرُألا

ُ
.»ُناَسْنِإلااَذَوُه:ُسُطاليِبْم

هقبسورصقلالخادناكًاجِراَخُعوُسَيَجَرَخَف
مهملكونيعمتجمدوهيلاناكثيحةحاسلاىلإسطاليب
.مهلهارأوعوسيجرخأمث٤عيفامب

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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اذهِناَوُجْرُألاَبْوَثَوِكْوَّـشلاَليِلْكِإٌلِماَحَوُهَو
»ٌّيِنَغَوُهَوَرَقَتْفاُمُكِلْجَأْنِمُهَّـنَأ«لوسرلالوقلثم
يذلادسجتملاهللاةملكدجملابرنأل)٨:٩سوثنروك٢(
ًاسبال،مهرييعتوسانلاءزهلةضرُعفقوةكئالملادوبعمناك
يمادًاحورجم،لالجلاودجملابوثنمًالدبًايلابًابوث
ناجيتنمًالدبكوشلانمليلكإهسأرىلعو،نيبجلا
.ىمسألاشرعلا

هومتمهتاوهنوضغبتيذلالجرلايأُناَسْنِإلااَذَوُه
مكتربخأوٌءيربهنأتملعدقو،هلتقينومتلأسوةنايخلاب
نآلاهورظناف،مكلًءاضرإهتنهأوهتدلجينكلو،كلذب
لسو،ناكامباوفتكاوهيلعاوقفشاو

ِّـ
ريدجو.هقالطإباوم

نوكلايفهلريظنالذإ»ناسنإلااذوه«هيفلاقُينأحيسملاب
عفار،ديحولاانطيسو،هللانباو،ناسنإلانباوهو،هلك
.انبيبحو،انعيفشو،انصلخمو،انرببرلاوهو.اناياطخ
ليوو،ةبحملاوةعاطلاوناميإلابهلدجسينمؤملكلىبوط
.هلمهيوهضفرينمل

!ُهْبِلْصا:اوُخََرصُماَّـُدخلاَوِةَنَهَكلاُءاَسَؤُرُهآَراَّـمَلَف«٦
َهلَلاَق!ُهْبِلْصا

ُ
ُتْسَلِّـينأل،ُهوُبِلْصاَوْمُتْنَأُهوُذُخ:ُسُطاليِبْم

.»ًةَّـلِعِهيِفُدِجَأ
٣:١٣لامعأ

ناتنثالاحجنتملامك،ةثلاثلاسطاليبةليسوحجنتمل
ًاديقوناكلبمهتقفشكرحيملعوسيرظنمنإف،ناتقباسلا
عوسيىلعمهخارصبجوأو،ءاسؤرلابضغرانلًاديدج
.هيلععيمجلاخارص
.لكيهلاسارحوةنهكلاعابتأيأُماَّـدُخلا
ظيغىلعلديمالكاذهُهوُبِلْصاَوْمُتْنَأُهوُذُخ

نأينولأستالو،متدرأاذإمتنأهولتقا:لاقهنأكف،ةبيخو
هنأل،ةبقاعلاوةيلوؤسملامكيلعنكتلو.هلتقمثإيفمككراشأ
.هيلعمكحلايفلدعالوقحالوةعيرشنمسيل

اذهلاقةثلاثةرمهذهًةَّـلِعِهيِفُدِجَأُتْسَلِّـينأل
هقالطإلاهذختايتلاثالثلالئاسولاتبهذو.هنيعلوقلا
بعشلارييخت)٢(.سدوريهىلإعوسيهلاسرإ)١(.ًىدس
.هبءزهلاوهدلج)٣(.سابارابنبيوهنيب

ْنَأُِبَجياَنِسوُماَنَبَسَحَو،ٌسوُماَناَنَل:ُدوُهَيلاُهَباَجَأ«٧
.»ِهللاَنْباُهَسْفَنَلَعَجُهَّـنأل،َتوُمَي
١٠:٣٣و٥:١٨انحويو٢٦:٦٥ىّتم٢٤:١٦نييوال

ىلإمهبلطيفهيلعدوهيلاقفتااممثلاثلارمألاوهاذه
البتوملابهيلعمكحلالوألاناكو.عوسيلتقسطاليب

ملو،ةينامورلاةلودللنئاخهنأيناثلاو.اوحجنيملف،صحف
.فّدجهنأوهو،ثلاثلايفاوذخأف،ًاضيأاذهباوحجني

ىلعمهباوجاذهَتوُمَيْنَأُبَِجياَنِسوُماَنَبَسَحَو
هاّيإمهماهتانعاولدع»ةلعهيفدجأُتسل«سطاليبلوق
هومهتاو،ٌءيربهنإلاقسطاليبنألةيسايسةيانجب
.هبعوسيىلعنيعبسلاسلجممكحيذلافيدجتلاب
ةلودلاىلعهيدعتبتوملاقحتسيملنإهنأمهاوكشةصالخو
يذلاسومانلاو.ةعيرشلاونيدلاىلعهيدعتبهقحتسيوهف
»ُلَتْقُيُهَّـنِإَفِّـبَّـرلاِمْساَىلَعَفَّـدَجْنَمَو«هلوقوههيلإاوراشأ
يذلامكحلايرُجينأسطاليباولأسف.)٢٤:١٦نييوال(
.مهنيدومهسومانهبجوي

دوهيلامهفو.هلإهنأبحرصيأِهللاَنْباُهَسْفَنَلَعَج
.)١٠:٣٣و٥:١٨انحوي(هللاهتلداعمهللانباهنأهلوقنم

.»ًافْوَخَداَدْزاَلْوَقلااَذَهُسُطاليِبَعِمَساَّـَملَ«٨

.هللانباهنإلاقعوسينأيأَلْوَقلااَذَه
مظعأنوكيالئلحيسملاىلعمكحينأنمًافْوَخَداَدْزا
ةئيهيفرهظةهلآلادحأنوكينأيأ،سانلارئاسنم
نوينانويلاناكامقفوىلعسانلانيبنكسوناسنإ
هلوقريشيو.)٢٨:٦و١٤:١١لامعأ(نودقتعينوينامورلاو
هملظىلعكلذلبقهخبويناكهريمضنأىلإ»دادزا«
نمهرذحتهيلإتلسرأدقهتأرمانأركُذو.ّرابناسنإل
لامعأبعمسهلعلو.)٢٧:١٩ىّتم(عوسيىلإةءاسإلا
ةيهولألاىعداهنأعمساملف،ةبيجعلاهلاوقأوةبيرغلاعوسي
ملنإيهلإلاماقتنالايشخو،ًاقحناكامبركلذنأىأر
.عوسيقلطي

َنْيَأْنِم:َعوُسَيِلَلاَقَوِةَيالِولاِراَدَىلِإًاضْيَأَلَخَدَف«٩
.»ًاباَوَجِهِطْعُيْمَلَفُعوُسَياَّـمَأَو؟َتْنَأ
١٨:٣٧انحويو٢٧:١٢،١٤و٧:٦ىّتمو٥٣:٧ءايعشإ

هعمعوسيًاذخآِةَيالِولاِراَدَىلِإًاضْيَأَلَخَدَف
.دارفناىلعهبطاخيل

تنأله؟ءامسلانمتنأله:يأ؟َتْنَأَنْيَأْنِم
يضرألاعوسينطوةفرعمسطاليبدصقيملو؟ةهلآلادحأ
هلاؤسو)٢٣:٦،٧اقول(ليلجلاهنأملعيناكدقف،هتلئاعوأ
.ءيشيفهديفيالاذه

توكسةلعملعنالًاباَوَجِهِطْعُيْمَلَفُعوُسَياَّـمَأَو
دقف،قحتسيالهنألهبواجيملهنأحجرألاو،كلذنعحيسملا
فرعو.قحللدهشيلهئيجمةياغنأو،هتكلممةقيقحهلرسف

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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هدلجبرمأكلذعمو.كلذبحرصو،ءيربهنأسطاليب
لجرلاهتوكسبعوسينادف،هقلطينأنمًالدبهبءزهلاو
لاؤسلااذهىلعهباجأدقناكعوسينأىلع.هناديذلا
انحوي(ملاعلانمسيلهنأمزلياذهو»ملاعلاىلإتيتأ«هلوقب

»يتوصعمسيقحلانموهنملك«حيسملالاق.)١٨:٣٧
توصنوعمسينيذلانمسيلسطاليبنأحضاوو
ملعو.كلذدعبحيسملاهبطاخينأقحلانمسيلف،حيسملا
الولدعلانعلأسيملهنأل،باوجلانمةدئافالهنأعوسي
.هللانباهنأبهلحّرصولنمؤينلومهفينلهنألو،قحلا

لَكُتاَمَأ:ُسُطاليِبُهَلَلاَقَف«١٠
ِّـ

ِيلَّـنَأُمَلْعَتَتْسَلَأ؟يِنُم
طُأْنَأًاناَطلُسَوَكَبِلْصَأْنَأًاناَطلُس

ْ
»؟َكَقِل

بسحوهباوجنعهتوكسلعوسيىلعسطاليببضغ
.هناطلسبىهابتف،هبواجيلهفيخينأىأرف،هلًاخيبوتكلذ
قحهلنكيملنكل،عوسيىلعمكحينأًارداقناكهنأمعن
ًادبعهناطلسبهراختفادنعسطالبيناكو.مكحلاكلذيف
توكسناكو.عوسيقالطإبمهظيغينارسجيال،دوهيلل
.٥٣:٧ءايعشإةوبنلًاقيقحتعوسي

َْملْوَل،َةَّـتَبلاٌناَطلُسَّـَيلَعَكَلْنُكَيَْمل:ُعوُسَيَباَجَأ«١١
ُهَلَكْيَلِإيِنَمَلْسَأيِذَّـلاَكِلَذِل.ُقْوَفْنِمَتيِطْعُأْدَقْنُكَت
.»ُمَظْعَأٌةَّـيِطَخ
٧:٣٠انحويو٢٢:٥٣اقول

يل«نيترمسطاليبلوقىلعحيسملاباوجاذه
نأل،تيعداامككلناطلسال:عوسيهللاقف.»ناطلس
كلبهووةفيظولاهذهلكنّيعوهو،هللانمكناطلسلك
:٢لاينادو٧و٧٥:٦رومزمو١٣:١ةيمور(ةطلسلاهذه
٢١(.

هملسُيملولحيسملاىلعناطلسسطاليبلنكيملَّـَيلَع
ةيمور(تومللهسفنوهملسيملولو،اناياطخلجألبآلا
الًاقثومانهفقاوينإ:لاقهنأكف.)٥٣:١٢ءايعشإو٩:٣٢
.هتئيشموهللادصقلًاعوطلب،ناسنإناطلسوةئيشملًاعوط
.ًائيشهنموجرأالو،كناطلسنمًائيشفاخأالًاذإف

هنألاذوهيكلذبدصقيملَكْيَلِإيِنَمَلْسَأيِذَّـلاَكِلَذِل
ءاضعأهبدصقامنإ،سطاليبىلإالدوهيلاىلإعوسيملس
.مهوعبتنيذلادوهيلاو،افايقمهسيئرنيذلانيعبسلاسلجم

مهقافتالدحاومهنأكعيمجلانعملكتُمَظْعَأٌةَّـيِطَخُهَل
ةيطخنممظعأدوهيلاةيطخنأىنعملاو.هلتقىلع
نأبحرصلب،ةيطخلانمسطاليبرربيملف.سطاليب

لمعتسيلهوجيهمهنأل،دوهيلاةيطخنمرغصأهتيطخ
ًايضاقهرابتعابقحلابمكحيلهلهللاهاطعأيذلاناطلسلا
ةلآسطاليبناكو،ةانجلااوناكمهف.ءيربلاباقعيفًايلاوو
لهجيًاينثوسطاليبناككلذنعًالضفو.مهدييف
ًاليلقفرعو،ميدقلادهعلاميلاعتوحيسملابةقلعتملاتاوبنلا
عوسيملسينأدرُيملو،هميلعتوحيسملاتازجعمرمأنم
هتيطختناكف.دوهيللًءاضرإكلذلعفامنإ.توملاىلإ
كلتنوفرعياوناكفمهامأو.لهجلاوفعضلاونبجلا
كلذعمو،تازجعملاىرجأهنأىلعةريثكنيهاربوتاوبنلا
مهتفرعمةدايزردقىلعمهمثإدازف،ًاضغبوًادسحهلتقاوبلط
سطاليبلرذعلاحيسملاسامتلاو.سطاليبةفرعمنع
َهلْرِفْغا،ُهاَتَبَأاَي«:هيلتاقلجأنمهتالصهبشي

ُ
الْمَُّـهنأل،ْم

.)٢٣:٣٤اقول(»َنوُلَعْفَياَذاَمَنوُمَلْعَي

طَيُسُطاليِبَناَكِتْقَولااَذَهْنِم«١٢
ْ

طُيْنَأُبُل
ْ

،ُهَقِل
طَأْنِإ:َنوُخُْرصَياوُناَكَدوُهَيلاَّـنِكَلَو

ْ
ًاّبُِحمَتْسَلَفاَذَهَتْقَل

.»ََرصْيَقُمِواَقُيًاكِلَمُهَسْفَنُلَعَْجيْنَمُّلُك.ََرصْيَقِل
١٧:٧لامعأ٢٣:٢اقول

كلتنمكلذبلطدقناكُهَقِلْطُيْنَأُبُلْطَي
.همالكوحيسملاةئيهنمهرثأتببسبدئازداهتجابةعاسلا
لوقنمجتنتسنو.هداهتجارهظُيللعفاذامانهحضتيملو
ملهنأمهربخأومهيلإجرخوًالخادعوسيكرتهنأدوهيلا

ىلعمزعهنأو،فيدجتلابهايإمهماهتالتوملابهيلعمكحي
.هقالطإ

مهماهتادوهيلاكرتَنوُخُْرصَياوُناَكَدوُهَيلاَّـنِكَلَو
اولاقو،ةنايخلابهلمهماهتاىلإاوعجروفيدجتلابعوسي
كنأبرصيقىلإكوكشنهتقلطأنإ:هنومضمامسطاليبل
كلمهنأبحّرصًاناسنإضرتعتملكنألكتلودلنئاخ
ريثكذئتقونامورلاروطاربمإرصيقسويرابيطناكو.دوهيلا
ناخرؤملادهشيامك،ًاملاظبضغلاعيرسسواسولا
لكًالاحقِّـدصيف،سوينوتيوسوسوتيساتناينامورلا
نأهتفرعملسطاليبفاخف.هيلإعفرُتهذهكىواكش
.اهقدصيسويرابيط

قوقحنعةاماحملايفةبغرلانمانهدوهيلاهرهظأامو
.لجدلاوركملاوءايرلايفةياغرصيق

،َعوُسَيَجَرْخَأَلْوَقلااَذَهُسُطاليِبَعِمَساَّـمَلَف«١٣
يفِةَيالِولاِّـِيسْرُكَىلَعَسَلَجَو ُطالبلا«ُهَلُلاَقُيٍعِضْوَمِ
.»اَثاَّـبَج«ِةَّـيِنَاْربِعلاِبَو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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.رصيقىلإهنوكشيمهنأوهو١٢عيفدوهيلالوقيأاَذَه
،حيسمللولدعللمارتحالكوةقفشلكهبلقنمعزُتناف
هسفنبرطاخينأىلعتوملاىلإرابلاعوسيملسينألَّـضفف
.دوهيلاىواكشلاهضيرعتب

ةعيرشلاو.ةيالولارادلخادناكهنألَعوُسَيَجَرْخَأ
.همامأوهوالإمهتملاىلعمكحيالنأبمكاحلامزلتةينامورلا

ناكيسركلااذهلعلِةَيالِولاِّـِيسْرُكَىلَعَسَلَج
دنعمكاحلاهيلعسلجي،عافترالاليلقرمرملانمربنمك
.ةيالولارادمامأةحاسلايفةمكاحملا

ًاطلبمناكهنألكلذبيمسهلعلُطالبلاُهَلُلاَقُي
.ناولألافلتخمرمرمب

دارملاو.ًاعفترمًاناكموأةيباريأ»اَثاَّـبَج«ِةَّـيِناَْربِعلاِبَو
دعبدوهيلااهبملكتيتلاةغللايأةينايرسلاانهةيناربعلاب
.ةينادلكلابةجوزممةيناربعتناكو،لبابنممهعوجر

سلاُوْحَنَوِحْصِفلاُداَدْعِتْساَناَكَو«١٤
َلاَقَف.ِةَسِداَّـسلاِةَعاَّـ

.»ْمُكُكِلَماَذَوُه:ِدوُهَيلِل
١٥:٢٥سقرم٢٧:٦٢ىّتم

بسحةعمجلاموييأِحْصِفلاُداَدْعِتْساَناَكَو
نمهيلإنوجاتحيامهيفنوخبطياوناكمهنألدوهيلاحالطصا
اقولًاضيأرظناو٢٧:٦٢ىّتمحرشرظنا(تبسلامويماعط
َناَكْذِإ،ُءاَسَملاَناَكاَّـَملَو«١٥:٤١سقرميفهلوقو)٢٣:٥٤
ًادادعتسامويلاكلذناكو»ِتْبَّـسلاَلْبَقاَمْيَأ-ُداَدْعِتْسالا
عوبسأيفيذلاتبسلاهنأل،مهدنعةنسلاتوبسسدقأل
.حصفلا

دعب(رهظلابرقيأِةَسِداَّـسلاِةَعاَّـسلاُوْحَنَو
ذئتقودوهيلاحالطصابسح)تاعاستسبقورشلا
:٢٣اقولو٢٧:٤٥ىّتمرظناو،١٥:٢٥سقرمحرشرظنا(
اممو.ةسداسلالدب»ةثلاثلا«خسنلاضعبيفءاجو.)٤٤
ىّتمنأ)١(:ءايشأةعبرأركُذامعًالضفرابتعالاقحتسي
ةعاسلانمتناكةملظلانأىلعاوقفتااقولوسقرمو
ىلعذئنيححيسملاناكو.ةعساتلاةعاسلاىلإةسداسلا
نيبزّيمانحوينأ)٢(.انحويلوقلقفاوماذهو،بيلصلا
امهيلكركذنأبهبلصتقووعوسيلسطاليبدلجتقو
امهنأكنيتثداحلااركذفسقرموىّتمامأ.ةنّيعمةثداحك
اذإف.بلصلاتقوعمدلجلاتقوابسحكلذلو،ةدحاو
نألمتحيف،سقرملاقامكةثلاثلاةعاسلايفدلجلاناك
نأ)٣(.ةعساتلاةعاسلاوحنىلإيقبدقبلصلانوكي
لبةسداسلاةعاسلاناكهنأبلصلاتقوّنيعيملانحوي
ةعاسلانييعتلطئاسوسانللذئموينكيملو،اهوحنهنإلاق
)٤(.كلذبنولابياونوكيملو،مايألاهذهيفامكقيقدتلاب

تاعاسثالثعيزهلك»عُزُه«ىلإمويلااومسقدوهيلانأ
ةعساتلاوةسداسلاوةثلاثلاةعاسلاىوساوركذينأردنو
امإتاعاسلاكلتنملكنيباماوبسحو)٢٠:٣،٥ىّتم(
نيبامثدحبلصلاو.اهدعبامعموأاهلبقامعم
ىلإسقرموىّتمهبسنف،ةسداسلاةعاسلاوةثلاثلاةعاسلا
.يناثلاىلإانحويهبسنو،امهنملوألاتقولا

مكهتلاودوهيلارييعتاذهبسطاليبدصقْمُكُكِلَماَذَوُه
ناكو.)٢٧:٣٧ىّتم(ناونعلابكلذدصقامك،مهيلع
حيرجلافيعضلاريسألااذه:لاقهنأكف،مهنمًاظاتغمذئنيح
مواقيكلمهنأةجحبهلتقمتبلطوهنممتفخيذلاوهناهملا
.رصيق

َهلَلاَق!ُهْبِلْصاُهْذُخ!ُهْذُخ:اوُخََرصَف«١٥
ُ

:ُسُطاليِبْم
الاٌكِلَماَنَلَسْيَل:ِةَنَهَكلاُءاَسَؤُرَباَجَأ؟ْمُكَكِلَمُبِلْصَأَأ
.»َُرصْيَق
١٢:١٢ليئومص١و٤٩:١٠نيوكت

املكاوناكو.هلتقىوسءيشباوفتكيملُهْبِلْصاُهْذُخ
تمتف،هتتامإيفةبغروًاقنحاودازهركذاوعمسوأهوأر
.٥٣:٢و٤٧:٧ءايعشإامهناتوبنكلذب

َهلَلاَق
ُ

له:يأ؟ْمُكَكِلَمُبِلْصَأَأ:ُسُطاليِبْم
قبسو؟دوهيلااهيأمككلملتقأنأينامورلاانأينمنوديرت
كيرحتذئتقودصقو٥عيفسطاليبنملوقلاهذهلثم
ةيفئاطلامهتريغجييهتفانههدصقامأو.هيلعمهتقفش
.ةدَبعتسمةمأمهرابتعابمهءايربكو

مهتنايدئدابملراكنإاذهيفَُرصْيَقالإٌكِلَماَنَلَسْيَل
داقتعالراكنإو)١٢:١٢ليئومص١(مهكلموههدحوهللانأ
،ديحولامهكلموهرصيقنأمهحيرصتبمهلامآو،مهئابآ
نأيفمهتبغرنمو،عوسيلمهضغبةدشنمكلذاوبكتراو
هنأملاعللكلذبدهشف،مهمارمبسحمكحيسطاليباولعجي
ْنِمٌبيِضَقُلوُزَيال«ةلئاقلاحيسملاءيجمبةوبنلاتمتدق
نيوكت(»ُنوُليِشَِيتْأَيىَّـتَحِهْيَلْجِرِْنيَبْنِمٌِعَرتْشُمَواَذوَُهي
إبننمىّتمهركذامذئنيحناكهنأحجرألاو.)٤٩:١٠
.)٢٧:٢٤ىّتم(بعشلامامأهيديسطاليبلسغ

)٣٧-١٦ع(بلصلا

َعوُسَياوُذَخَأَف.َبَلْصُيِلْمِهْيَلِإُهَمَلْسَأٍذِئَنيِحَف١٦«١٦،١٧
يِذَّـلاِعِضْوَملاَىلِإُهَبيِلَصٌلِماَحَوُهَوَجَرَخَف١٧.ِهِباْوَضَمَو
»ُةَثُجلُج«ِةَّـيِنَاْربِعلاِبُهَلُلاَقُيَو»ِةَمُجُْمجلاُعِضْوَم«ُهَلُلاَقُي
:٢٣اقولو١٥:١٥،٢١،٢٢سقرمو٢٧:٢٦،٣١،٣٢ىّتم
.١٣:١٢نييناربعو١٥:٣٦ددعو٢٤،٢٦،٣٣

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععساتلاحاحصألا
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٢٣-١٥:٢٠سقرمو٣٤-٢٧:٣١ىّتمحرشرظنا(
.)٣٣-٢٣:٢٦اقولو

ةداعلابسحةيناثعوسيدلجسطاليبنأضعبلانظ
ةقفاوملل)دلجلابًانرتقمنوكيهنأيأ(بلصلارمأيفةيراجلا
هدلجنأىلعًءانب،سقرموىّتمهلاقاموانحويهلاقامنيب
.هقالطإىلإةليسووهيلعدوهيلاةقفشكيرحتلناكًالوأهاّيإ

ًاضيأمهاطعأو،ةنهكلاءاسؤرىلإيأْمِهْيَلِإُهَمَلْسَأ
.)٢٣:٢٤،٢٥اقول(مكحلاذيفنتلنامورلادونجنمةقرف
نعًالضف،هيبأةدارإوهتدارإباناياطخلجألملسُأحيسملاو
،ِهِنْباَىلَعْقِفْشُيَْمل«برلانألًاملظسطاليبرمأبملسُأهنأ
ملسُأف.)٨:٣٢و٤:٢٥ةيمور(»َنيِعَْمجَأاَنِلْجألُهَلَذَبلَب
ةايحلالاننويدبألاتوملانموجننليتقولاتومللكلذ
.ةيدبألا

اَنُهْنِمُهَعَمِنْيَرَخآِْنيَنْثااوُبَلَصَو،ُهوُبَلَصُثْيَح«١٨
يفُعوُسَيَو،اَنُهْنِمَو .»ِطَسَولاِ

:٢٣اقولو١٥:٢٧سقرمو٢٧:٣٨ىّتمحرشرظنا
.٥٣:١٢ءايعشإةوبنلًاقيقحتكلذناكو.٣٣،٣٤

َناَكَو.ِبيِلَّـصلاَىلَعُهَعَضَوَوًاناَوْنُعُسُطاليِبَبَتَكَو«١٩
.»ِدوُهَيلاُكِلَمُّيِِرصاَّـنلاُعوُسَي:ًابوُتْكَم

اقولو١٥:٢٦سقرمو٢٧:٣٧ىّتمحرشرظناًاناَوْنُع
مهنأمهريكذتودوهيلاةناهإكلذبسطاليبدصق.٢٣:٣٨
مهتمهتنمهسفنةئربتدصقامك،مهكلمبلصىلعهوربجأ
.رصيقلًابحمسيلهنأ

َناَكَملاَّـنأل،ِدوُهَيلاَنِمَنُوريِثَكَناَوْنُعلااَذَهَأَرَقَف«٢٠
ًابوُتْكَمَناَكَو.ِةَنيِدَملاَنِمًابيِرَقَناَكُعوُسَيِهيِفَبِلُصيِذَّـلا
.»ِةَّـيِنيِتاللاَوِةَّـيِناَنوُيلاَوِةَّـيِنَاْربِعلاِب

ةرثكلًانايبكلذانحويركذِةَنيِدَملاَنِمًابيِرَقَناَك
.كلذكناكاملةنيدملانعًاديعببلُصولف،نيدهاشملا

ةجوزممةيناربعيهودوهيلاةغليأِةَّـيِناَْربِعلاِب
.ةينادلكلاب

ةسدقملاضرألايفةنكاسلاممألاةغلتناكوِةَّـيِناَنوُيلاَو
ةغلورصمونانويلادالبناكسودالبلانماهرواجامو
.دوهيلاءاملع

،ةمكاحلاةلودلايهونامورلاةغليأِةَّـيِنيِتاللاَو
.رصعلاكلذيفضرألاتاغلرهشأثالثلاتاغللاتناكو
نعجتنرئاشبلايفناونعلاظفليفقرفلانمءاجاملعلو
يفبتُكاممجرترخآلاو،ةغليفبتُكاممجرتدحاولانأ
ناكو.فرحلانودىنعملالقنمهضعبلعلوأ،ىرخأةغل
.دصقريغىلعٍقحدهاشًاناونعهبتكامبسطاليب

ُكِلَم:ْبُتْكَتال:َسُطاليِبِلِدوُهَيلاِةَنَهَكُءاَسَؤُرَلاَقَف«٢١
.»ِدوُهَيلاُكِلَماَنَأَلاَقَكاَذَّـنِإ:لَب،ِدوُهَيلا

دصقسطاليبنأباورعشدوهيلاءاسؤرنأكشال
نأاوضريملمهنألهرييغتاودارأف،مهبءزهلاناونعلاكلذب
.مهكلمبولصملجرىعدُي

.»ُتْبَتَكْدَقُتْبَتَكاَم:ُسُطاليِبَباَجَأ«٢٢

ىشخيدعيملفباوجلااذهبدوهيلابلطسطاليبضفر
ملو.هئايربكوهدانعىلإعجرو.رصيقىلإهوكشينأنم
.اودارأاميفمهلعضخهنأهظيغراهظإنمهباوجُلخي

،َعوُسَياوُبَلَصْدَقاوُناَكاَّـَملَرَكْسَعلاَّـنِإَّـمُث٢٣«٢٣،٢٤
.ًامْسِقٍّيِرَكْسَعِّـلُكِل،ٍماَسْقَأَةَعَبْرَأاَهوُلَعَجَوُهَباَيِثاوُذَخَأ
،ٍةَطاَيِخِْريَغِبُصيِمَقلاَناَكَو.ًاضْيَأَصيِمَقلااوُذَخَأَو
،ُهُّقُشَنال:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَلاَقَف٢٤.ُقْوَفْنِمُهُّلُكًاجوُسْنَم
ِملِهْيَلَعُِعَرتْقَنلَب

َ
اوُمَسَتْقا:ُلِئاَقلاُباَتِكلاَّـمِتَيِل.ُنوُكَيْن

.»ُرَكْسَعلاُهَلَعَفاَذَه.ًةَعْرُقاْوَقلَأِيساَبِلَىلَعَوْمُهَنْيَبِيباَيِث
:٢٢رومزم٢٣:٣٤اقولو١٥:٢٤سقرمو٢٧:٣٥ىّتم
١٨

.٢٧:٣٥ىّتمحرشيفعوسيبايثةمسقحرشرظنا
نيذلانأهنمرهظذإهريغنمحضوأكلذبانحويأبنو
ىلإةفاضإلابعطقعبرأتناكبايثلانأو،ةعبرأاوناكهوبلص
لبصيمقلااومسقيملو،ةعطقدحاولكذخأف،صيمقلا
،ْمُهَنْيَبِيباَيِثَنوُمِسْقَي«ةوبنللًاقيقحتكلذو.هيلعاوعرتقا
بايثتناكو.)٢٢:١٨رومزم(»َنوُِعَرتْقَيِيساَبِلَىلَعَو
.نيبلاصلابيصننمنامورلادنعبولصملا
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،ُهُّمُأ،َعوُسَيِبيِلَصَدْنِعٍتاَفِقاَوْتَناَكَو٢٥«٢٧-٢٥
ىَأَراَّـمَلَف٢٦.ُةَّـيِلَدْجَملاُمَيْرَمَو،اَبوُلِكُةَجْوَزُمَيْرَمِهِّـمُأُتْخُأَو
اَي:ِهِّـمُألَلاَق،ًافِقاَوُهُِّبُحيَناَكيِذَّـلاَذيِملِّـتلاَو،ُهَّـمُأُعوُسَي
ْنِمَو.َكُّمُأاَذَوُه:ِذيِملِّـتلِلَلاَقَّـمُث٢٧.ِكُنْبااَذَوُه،ُةَأَرْما
.»ِهِتَّـصاَخَىلِإُذيِملِّـتلااَهَذَخَأِةَعاَّـسلاَكلِت
٢٣:٤٠اقولو١٥:٤٠سقرم٢٧:٥٦ىّتم٢٤:١٨اقول
انحويو٢:٤انحويو٢١:٧،٢٤و٢٠:٢و١٣:٢٣انحويو
١٦:٣٢و١:١١

لصفلااذهيفليقامرئاشبلاةبتكنمدحأركذيمل
.انحويىوس

.نيعبرألاوةنماثلاوحنيفذئنيحتناكوميرميأُهُّمُأ
،يليجنإلاانحويمأيمولاساهنأحجرألاِهِّـمُأُتْخُأَو
.هتراشبيفهمساركذنععنتماامكاهمساركذيملهنكل
ينبامأاهنأىّتمركذيمولاساهنأةيحجرأيوقييذلاو
.)٢٧:٥٦ىّتم(يدبز

)١٠:٣ىّتم(ًاضيأىفلحىمسيواَبوُلِكُةَجْوَزُمَيْرَم
عبرألاءاسنلاترهظأ.يسويوريغصلابوقعيمأيهو
نهسفنأنضرعنهنأل،نهتعاجشونهتنامأوعوسيلنهتبحم
ملاماورهظأو.نامورلاةواسقودوهيلاةناهإلنهروضحب
.انحويوهوذيمالتلانمدحاوىوسهرهظي

.)١٣:٢٤انحوي(انحوييأيِذَّـلاَذيِملِّـتلا
اهنباةلزنمبهنأدصقوانحويىلإةراشإلاِكُنْبااَذَوُه
.هلانحويةبحمىلعءانبهيلإجاتحتاملكبموقيواهبينتعي
ذنميفوُتدقناكاهبيطخفسوينأكلذنمجتنتسنو
مهمّلعي،ءانبألالكلٌجذومناذهحيسملالمعو.نينس
،همألبقتسملفغيملهنأل،مهيدلاولمهيلعبجيامبمايقلا
.ملاعلااياطخنعرفكيو،مالآلادشأهيفلمتحيتقويف

امكاهلًانباانحويربتعتنأهمأىصوأَكُّمُأاَذَوُه
كلذبرهظأو.اهبينتعي،هلًامأاهربتعينأانحويىصوأ
.انحويبهتقث

.اهتافومويىلإتقولاكلذنميأِةَعاَّـسلاَكلِتْنِم

ْدَقٍْءَيشَّـلُكَّـنَأُعوُسَيىَأَراَذَهَدْعَب٢٨«٣٠-٢٨
طَعاَنَأ:َلاَقُباَتِكلاَّـمِتَيْيَكِلَف،َلَمَك

ْ
ٌءاَنِإَناَكَو٢٩.ُناَش

اَهوُعَضَوَو،ِّـَلخلاَنِمًةَجْنِفْسِإاوألَمَف،الَخًاّوُلَْممًاعوُضْوَم
:َلاَقَّـَلخلاُعوُسَيَذَخَأاَّـمَلَف٣٠.ِهِمَفَىلِإاَهوُمَّـدَقَواَفوُزَىلَع
.»َحوُّرلاَمَلْسَأَوُهَسْأَرَسَّـكَنَو.َلِمْكُأْدَق
٥١:٧رومزمو١٤:٤نييوالو١٢:٢٢جورخ١٩:٢١رومزم
١٠:١٨انحويو١٧:٤انحويو٢٧:٤٨ىّتم

.٢٧:٤٨ىّتمحرشرظنا

توكسوةملظلاتاعاسثالثدعبيأاَذَهَدْعَب
»؟ينتكرتاذامل،يهلإيهلإ«هيبألهلوقبالإملكتيملذإ،حيسملا
:٢٣اقولو٥١-١٥:٣٣سقرمو٥٠-٢٧:٤٥ىّتمرظنا(
امثدحوةملظلاتلازةعساتلاةعاسلاوحنمث.)٥١-٤٤
.لصفلااذهيفركذ

لكىلإاذهبراشأَلَمَكْدَقٍءَْيشَّـلُكَّـنَأُعوُسَيىَأَر
ركذو.ملاعلااياطخنعةرافكلااهتضتقايتلاهتايحثداوح
هرايتخابحيسملاتومناكو.هتومركذلًةمدقماذهريشبلا
)هتايحيأ(»اهعضأنأناطلسيل«هلوقبسحهناطلسو
وهاملكلمكأنأدعبالإتميملف)١٠:١٨انحوي(

.ءادفلليرورض
هلاقامقفوىلعكلذناكيأُباَتِكلاَّـمِتَيْيَكِل

.باتكلا
متينأدصقىلعكلذلقيملُناَشْطَعاَنَأَلاَق

رئاسكناكهدسجنأل،ًاقحناشطعناكهنأللب،باتكلا
يناعيبولصملاو.نيبولصملانمهريغكملأتيرشبلاداسجأ
هبرشبوهشطعهراهظإبو.ديدششطعوةديدشىمحنم
.باتكلامتًالعف

كلذنأحجرألا)٢٩ع(ًالَخًاّوُلَْممًاعوُضْوَمٌءاَنِإ
رمخوهوهبرشاوداتعااممءيشهيف،ركسعللناكءانإلا
نيبزييمتلابجيو.»ًالخ«هنومسياوناككلذلو،ضماح
ًاجوزممبلصلالوأيفهاّيإهوطعأيذلالخلاولخلااذه
.)٢٧:٣٤ىّتم(هبرشينأىبأو،ملألانيكستلةرارمب

ىلإةقيرطلهسأهذهِّـلَخلاَنِمًةَجْنِفْسِإاوألَمَف
.لاحلاكلتيفهيقس

اذه.٢٧:٥٠ىّتمحرشرظنا)٣٠ع(َلِمْكُأْدَقَلاَق
هلوقبهنراق.بيلصلاىلعقلعموهوسداسلاحيسملالوق
هلوقبو»َلَمَكْدَقٍْءَيشَّـلُكَّـنَأُعوُسَيىَأَر«)٢٨ع(يف
ْدَقَلَمْعأليِنَتْيَطْعَأيِذَّـلاَلَمَعلا«)١٧:٤انحوي(يفبآلل
.»ُهُتلَمْكَأ

دسجتهنإفةيدسجلاهتايح)١(:رومأةعبسلمكُأيذلاو
كشوىلعذئنيحناكو،ةنس٣٣وحنضرألاىلعىضقو
راشأاذهىلإو.ميظعلاءادفلالمع)٢(.ملاعلاكرتينأ
ِةَيِصْعَملاِليِمْكَتِل..ْتَيِضُقًاعوُبْسُأَنوُعْبَس«هلوقبيبنلا
فَكِلَو،اَياََطخلاِميِمْتَتَو

ِخلَو،ِّـيِدَبَألاِّـِربلاِبىَتْؤُيِلَو،ِمْثِإلاِةَراَّـ
َ
ِمْت

ِملَو،ِةَّـوُبُّنلاَواَيْؤُّرلا
َ
دُقِحْس

.)٩:٢٤لايناد(»َنيِسوُّدُقلاِسوُّ
ناسنإلانعًابئانةعيرشلاهمامتإ)٤(.يلزألاهللادصق)٣(
هنأباتكلالوقمتكلذبو.ةلماكةعاطاهاّيإهتعاطو
نأنكمأهتومبو)٤٢:٢١ءايعشإ(»اَهُمِرْكُيَوَةَعِيَّـرشلاُمِّـظَعُي«
ماظنلارئاعشوزومرلك)٥(.ئطاخلارربتيو،بآلاربرهظي
نمءادفلابةقلعتملاميدقلادهعلاتاوبنلك)٦(.يوسوملا
ةيحلاسأرقحسييذلاةأرملالسنصوصخبنيوكتلا
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هبأبنتيذلاميدقلادهعلاكالمءيجمو،)٣:١٥نيوكت(
هراعوحيسملامالآلك)٧(.)٣:١يخالم(يخالم
.هبعتو

هيفرثأنايعدهاشةداهشهذه)٣٠ع(ُهَسْأَرَسَّـكَن
نمسأرلاسيكنتو.هبدهشفهتركاذيفيقبو،هدهاشام
بصنُيسأرلانأل،بولصمللةيعيبطلاتوملاجئاتن
تالضعىلعةدارإلاةطلستهتناىّتمنكلو.رايتخالاب
.بولصملاسأرسكنتتدسجلا

نعحورلالاصفناهنألتوملانعاذهبّربعَحوُّرلاَمَلْسَأ
هحورملسأو.)١٠:١٨انحوي(هرايتخابتامهنألو،دسجلا
حيسملالوقذئنيحاقولركذو.)٢٣:٤٦اقول(هيبأيديىلإ
كيدييف،هاتبأاي«وهوبيلصلاىلعريخألاوعباسلا
.»يحورعدوتسأ

سودرفلا:انلق؟حيسملاسفنتبهذنيأىلإ:لئُسنإف
يتلاةملظلاهتراشبيفانحويركذيملو.)٢٣:٤٣اقول(
،ةلزلزلاالو،ةعساتلاةعاسلاىلإةسداسلاةعاسلانمتناك
.اهملعنالبابسأل،لكيهلاباجحقاقشناالو

)٣٧-٢١ع(حيسملابنجنعط

َىلَعُداَسْجَألاىَقْبَتالْيَكِلَف،ٌداَدْعِتْساَناَكْذِإَّـمُث«٣١
يفِبيِلَّـصلا َلَأَس،ًاميِظَعَناَكِتْبَّـسلاَكِلَذَمْوَيَّـنأل،ِتْبَّـسلاِ
.»اوُعَفْرُيَوْمُُهناَقيِسََرسْكُتْنَأَسُطاليِبُدوُهَيلا
٢١:٢٣ةينثت٤٢عو١٥:٤٢سقرم

نودعتسيدوهيلاناكيذلاةعمجلامويوهٌداَدْعِتْسا
.تبسللهيف

يفِبيِلَّـصلاَىلَعُداَسْجَألاىَقْبَتالْيَكِلَف ِ
ىتحنابلصلاىلعنيبولصملانوكرتينامورلاناكِتْبَّـسلا
دوهيلاامأو.تقونماذهقرغتساامهماودسفيواوتومي
بورغدعبمهنابلصىلعنيبولصملاداسجأءاقباوبسحف
،٢١:٢٢ةينثتيفءاجامبسحب،مهضرألًاسيجنتسمشلا

ةتامإلةليسوذختينأسطاليباولأسكلذلًاعنمف.٢٣
بورغلبقمهداسجأليزنتنكميىتحًاعيرسنيبولصملا
.سمشلا

تبسلاهنألًاميِظَعَناَكِتْبَّـسلاَكِلَذَمْوَيَّـنأل
.توبسلاسدقأمهدنعوهوحصفلاديععوبسأيفيذلا

دقنامورلاناكو.ًاعيرساوتوميلْمُُهناَقيِسََرسْكُت
كلذةادأتناكو.ةياغلاكلتلةليسولاهذهلثماوداتعا
املةطساوكلذدوهيلالاؤسناكو.ةليقثاصعًابلاغرسكلا
ًاداسفىريالحيسملانإةلئاقلاةوبنلازاجنإوهو،هودصقيمل
.)١٦:١٠رومزم(

ِرَخآلاَوِلَّـوَألاِيَقاَساوَُرسَكَوُرَكْسَعلاىَتَأَف«٣٢
.»ُهَعَمِْنيَبوُلْصَملا

ريغمهفةمدخلاهذهلنونّيعملايأُرَكْسَعلاىَتَأَف
.سارحلا

اوناكركسعلانألمتحياذهِرَخآلاَوِلَّـوَألاِيَقاَس
يبناجدحأىلعنميقاسرسكتامهادحإتذخأنيتقرف
رخآلابناجلاىلعنميقاسرسكتىرخألاتذخأوحيسملا
دحألحيسملادعوكلذبمتو.ًاريخأعوسيىلإاتتأىتح
يفيِعَمُنوُكَتَمْوَيلا«هلوقبنيصللا :٢٣اقول(»ِسْوَدْرِفلاِ

٤٣(.

ْمَُّـهنأل،ِهْيَقاَساوُِرسْكَيَْملِهْيَلِإاوُءاَجاَّـمَلَفُعوُسَياَّـمَأَو«٣٣
.»َتاَمْدَقُهْوَأَر

مهلعلو،هسأرسيكنتو،هنولرارفصانمكلذاوفرع
ىّتم(تامهنأسارحلادئاقةداهشباوقثوو.ًاضيأهوسمل

حيسملانأىلعلوألاناهربلاانهليقاممانلو.)٢٧:٥٤
.ًانيقيتام

ِتْقَولِلَو،ٍةَبْرَحِبُهَبْنَجَنَعَطِرَكْسَعلاَنِمًادِحاَوَّـنِكَل«٣٤
.»ٌءاَمَوٌمَدَجَرَخ
٥:٦،٨انحوي١و٢٠:٢٦انحوي

.ًانيقيحيسملاتومىلعيناثلاناهربلاةيآلاهذهيف
نمدكأتينأحيسملابنجنعطيذلايدنجلاةياغتناك
يفلاقهنأكف،ًاعادخالوًءامغإسيلهدهاشامنأو،هتوم
بهذينأٍفاكهبنجنعطفتامدقنكيملنإ:هسفن
حرجلانأ٢٠:٢٧انحوييفليقاممجتنتسنو.هتايحيقابب
نمءاملاومدلاجورخنملدتسنو.ًاقيمعوًاعساوناك
امىلإمدلالالحناو.هبلقفاغشتغلبةبرحلانأهبنج
ةوقلارايهناهتلعنأو،توملاعوقوىلععطاقليلدركُذ
ةقيقحيفكشلكلًاعفدركسعلاهلعفامناكو.ةيدسجلا
.هتمايقةقيقحيفمث،حيسملاتوم

كلذةبرحكيرحتيفًاديبرللىريهللاابنمؤملانإ
انحويملقكيرحتيفًاديهلىريامك،ينامورلايدنجلا
.ةثداحلاهذهربخليجستيفريشبلا
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ُهَّـنَأُمَلْعَيَوُهَو،ٌّقَحُهُتَداَهَشَو،َدِهَشَنَياَعيِذَّـلاَو«٣٥
.»ْمُتْنَأاوُنِمْؤُتِلَّـَقحلاُلوُقَي

يفداتعادقو،بئاغلاريمضبهسفننعانهانحويّربع
رومأةثالثانهلاقو.همساركذيالنأةراشبلاهذه
دحأنإ)٢(.ارسكُتملحيسملايَقاسنإ)١(.هنيعباهدهاش
ٌمدهبنجنمجرخهنإ)٣(.هبنجنعطنامورلادونج
تامحيسملانأتابثإةداهشلاهذهميدقتنمهتياغو.ٌءامو
ةرافكتامدقف،هتومىلعفِّـقوتمءادفلالمعنأل،ًانيقي
دئاقعرثكأوةمايقلاةقيقحفقوتتهيلعو،ةاطخلانع
نأل،حيسملاوهعوسينأتابثإًاضيأهتياغو.ةيحيسملا
حضوأامكاهيفهبدوعوملاوهف،هتومثداوحبتّمتتاوبنلا
.٣٦،٣٧عيف

الٌمْظَع:ُلِئاَقلاُباَتِكلاَّـمِتَيِلَناَكاَذَهَّـنأل٣٦«٣٦،٣٧
يِذَّـلاَىلِإَنوُرُظْنَيَس:ُرَخآٌباَتِكُلوُقَيًاضْيَأَو٣٧.ُهْنِمَُرسْكُي
.»ُهوُنَعَط
٣٤:٢٠و٢٢:١٦،١٧رومزمو٩:١٢ددعو١٢:٤٦جورخ
١:٧ايؤرو١٢:١٠ايركزو٥:٧سوثنروك١و

قلعتيامتققحيتلاةثالثلارومألاانهانحويلجس
.ةوبنوزمرنمحيسملاب

نأشيفةعيرشلاهبترمأاماذهُهْنِمَُرسْكُيالٌمْظَع
كلذناكو.)٩:١٢ددعو١٢:٤٦جورخ(حصفلالمح
نادمعملاانحويلوقنمرهظيامكعوسيلًازمرلمحلا
:٥سوثنروك١(يفلوسرلاسلوبلوقنمو)١:٢٩انحوي(
كلذمتوهيلإزومرملاىلعقدصزمرلاىلعقدصامو.)٧
.ةيهلإلاةيانعلاب

ايركزةوبننماذهُهوُنَعَطيِذَّـلاَىلِإَنوُرُظْنَيَس
مهاوسيلهنورظنينيذلانأهنمدوصقملاو)١٢:١٠انحوي(
لب،طقفبيلصلالوحًافوقواوناكنيذلاوانحويوركسعلا
ةلعلااوناكمهنأكلذدعبنوركذيسنيذلامهلكدوهيلا
نعنوبوتيو)مهريغنعاطلاناكنإو(هنعطلةيقيقحلا
.)١:٧ايؤر(نيدلاموييفًاسأيكلذلنوحونيوأ،مهتيطخ

رصعلكيفنينمؤملانأةوبنلاكلتنمًاضيأدوصقملاو
ًاناهرب،مهلجألحورجملاحيسملابنجىلإناميإلابنورظني
يذلاءادفلالامكىلعو،فصولاقوفتةبحممهلهتبحمىلع
.مهلجألهبىتأ

)٤٢-٣٨ع(نفدلا

،َعوُسَيُذيِملِتَوُهَو،ِةَماَّـرلاَنِميِذَّـلاَفُسوُيَّـنِإَّـمُث«٣٨
ْنَأَسُطاليِبَلَأَس،ِدوُهَيلاَنِمِفَْوخلاِبَبَسِلًةَيْفُخْنِكَلَو
َدَسَجَذَخَأَوَءاَجَف.ُسُطاليِبَنِذَأَف،َعوُسَيَدَسَجَذُخْأَي
.»َعوُسَي
:٩انحويو٢٣:٥٠اقولو١٥:٤٣سقرمو٢٧:٥٧ىّتم
١٢:٤٢و٢٢

٦١-٢٧:٥٧ىّتمحرشيفعوسينفدىلعمالكلاقبس
.٤٧-١٥:٤٢سقرمو

:٢٧ىّتم(حيسمللًاذيملتوًاينغًالجرناكَفُسوُي
)١٥:٤٣سقرم(هللاتوكلمرظتنيًافيرشًاريشمو)٥٧
،٢٣:٥٠اقول(مهلمعومهيأريفدوهيلاقفاويملًارابًاحلاصو
ذيملتناكهنأنيريشبلارئاسهلاقامىلعانحويدازو.)٥١
.ةيفخعوسي

.لعفلااذهبةبحموةعاجشرهظأَسُطاليِبَلَأَس
دئاقلانمعوسيتومققحتنأدعبُسُطاليِبَنِذَأَف
.)١٥:٤٤،٤٥سقرم(

َعوُسَيَىلِإالّوَأىَتَأيِذَّـلا،ُسوُميِدوُقيِنًاضْيَأَءاَجَو«٣٩
.»ًانَمِةَئِمَوْحَنٍدوُعَوٍّرُمَجيِزَمٌلِماَحَوُهَو،الْيَل
٢:١٢ريتسأو٣٠:٢٣جورخ٧:٥٠و٢و٣:١انحوي
٣:٦داشنألاديشنو٧:١٧لاثمأو

ملو.٧:١٠و٣:١انحويحرشرظناُسوُميِدوُقيِن
.انحويىوسحيسملانفديففسويلهتكراشمركذيوهركذي

:٣انحوي(حيسملاةمدخءدبيفيأًالَّـوَأىَتَأيِذَّـلا
١(.

بّيطامهالكو،بشخيناثلاوجنيتارلوألاٍدوُعَوٍّرُم
:٤٥رومزم(داسفلاعنملامهبطنحي،نمثلايلاغ،ةحئارلا
امهنوقحسيمهنأطينحتلايفامهلامعتساةقيرطتناكو.)٨
طيحتفئافلباهنوفليوتيملاةثجىلعامهقوحسمنوعضيو
.)١٦:١٤مايأ٢(هلكدسجلاب

ينانوينزووهو)١٢:٣انحوي(ًارتليأًانَمِةَئِم
نيرشعوعستوحنةئملاغلبمف،ًامهرد١١٥وحنلدعيينامور
.ةّقأ

طَألاَعَمٍناَفْكَأِبُهاَّـفَلَو،َعوُسَيَدَسَجاَذَخَأَف«٤٠
ْ

اَمَك،ِباَي
.»اوُنِّـفَكُيْنَأٌةَداَعِدوُهَيلِل
٥:٦لامعأ
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١٥:٤٦سقرم(فسويهارتشاناّتكنمٍناَفْكَأِبُهاَّـفَل
.)٢٣:٥٣اقولو

اذه.)١١:٤٤انحوي(اوُنِّـفَكُيْنَأٌةَداَعِدوُهَيلِلاَمَك
نوريثكو،ةمألكلهتراشببتكانحوينأىلعةلدألانم
.دوهيلادئاوعنولهجيمهنم

ةنيمثلابايطألاوبهذلانمايادهلاسوجملامدق
ناتكلاريشموينغهلمدقو.هداليمدنعهومركيلحيسملل
.هنفددنعهامركيلربقلاوةمدخلاوبايطألاو

يفَناَكَو«٤١ يفَو،ٌناَتْسُبِهيِفَبِلُصيِذَّـلاِعِضْوَملاِ ِ
.»ُّطَقٌدَحَأِهيِفْعَضوُيَْملٌديِدَجٌْربَقِناَتْسُبلا

ربقلانوكينألاحلاتضتقا.٢٧:٦٠ىّتمحرشرظنا
ربقلانوكينأتضتقاو،برغملالبقهنفدنماوهتنيلًابيرق
انلتنّيبو.هيفهونفدينأمهلقحيلهنفدبنيمتهملادحأل
نأرئاشبلايبتاكنمهريغّنيبو،ربقلابرقانحويةراشب
يفًاتوحنمناكربقلانأمهضعبدازو.فسويلناكربقلا

وهدحاولخدمالإهلنكيملف.)٢٨:٦٠ىّتم(ةرخص
.سارحلاةسارحيفناكيذلابابلا

يفُهَعَضَو«اقوللوققفاوياذهٌديِدَجٌْربَق ٍتوُحْنَمٍْربَقِ
عنمياذهو.)٢٣:٥٣اقول(»ُّطَقَعِضُوٌدَحَأْنُكَيَْملُثْيَح
عوسيماقمبقيليوهو.عوسيريغماقيذلانأمّهوت
.يكلملا

َّـنأل،ِدوُهَيلاِداَدْعِتْساِبَبَسِلَعوُسَياَعَضَوَكاَنُهَف«٤٢
.»ًابيِرَقَناَكَْربَقلا
٣١ع٥٣:٩ءايعشإ

،١٤عحرشرظنا(ةعمجلاموييأِدوُهَيلاِداَدْعِتْسا
ناكهنأو،ةعرسبناكنفدلانألوقلااذهنممزليو.)٣١
سقرمنمّنيبتيامك(تبسلارورمدعبرخآلمعلةمدقم
نمّنيبتيةعرسلاكلتىلععفادلاو.)٢٣:٥٦اقولو١٦:١
نأاورطضاف،ةعساتلاةعاسلاتامحيسملانأانرابتعا
ًءاسمةسداسلا(ةرشعةيناثلاةعاسلالبقهنفداولمكي
فسوينأانفرعاذإف.تبسلامويلوأيهيتلا)انتيقوتب
نأو،عوسينفديفهنذأتسيوسطاليبىلإبهذينأجاتحي
دسجلالزنُيمث،سوميدوقينعمبايطألاوناتكلائيهي
.هبابىلعرجحلاجرحديو،ربقلاىلإهلمحيونافكألابهفليو
،كلذمامتإىلإرظنلابًاريصقناكتقولانأانيأراذإو
ةياهنربقلايفعوسينفدناك.اوعرسينألاحلاتضتقاف

بروهنممميظعلزانتاذهو،انلجألهلمتحايذلاهعضاوت
.ةايحلا

نإوهنأل،هلوهوربقلاةملظربقلايفعوسيثكمعزن
ًاراصتناتوملاىلعًارصتنمهنمماقدقفتومللًاريسأهلخد
:١٥سوثنروك١(ًاضيأهبعشلكللب،طقفهسفنلسيل

٥٦(.

نورشعلاحاحصألا

دعبربقلاىلإانحويوسرطبوةيلدجملاميرمءيجم
)١٠-١ع(ةمايقلا

يفَو«١ ،ًارِكاَبِْربَقلاَىلِإُةَّـيِلَدْجَملاُمَيْرَمْتَءاَجِعوُبْسُألاِلَّـوَأِ
.ِ»ْربَقلاِنَعًاعوُفْرَمَرََجحلاِتَرَظَنَف.ٍقاَبُمالّظلاَو
٢٤:١اقولو١٦:١سقرمو٢٨:١ىّتم

روهظبهتراشبنمنيريخألانيحاحصألاانحويلغش
نمهريغهركذيملامامهيفركذو،هتمايقدعبعوسي
مظعأنماهنألةيحيسملاتايرهوجنمةمايقلاو.نيريشبلا
دهعلاتاوبنيفهبدوعوملاحيسملاوهعوسينأىلعنيهاربلا
هاوعدةحصلًاتابثإدوهيللاهاطعأيتلاةزجعملايهو.ميدقلا
ىلعهللاقيدصتيهو)٢١-٢:١٩انحويو١٢:٣٩ىّتم(
نأىلعناهربلاو،ءادفلالمعلامكيهو.ىوعدلاكلت
:٤ةيمور(مهنعنيَّـدلاىفوأهنأىلعو،تلبُقةاطخللهترافك
قبسو.نينمؤملاةمايقنوبرعيهو.)١:٣سرطب١و٢٥
رشعهروهظيفوحيسملاةمايقةحصىلعنيهاربلايفمالكلا
.٢٨:١٧ىّتمحرشيفهذيمالتلتارم

يف نويحيسملاهذختايذلادحألاموييأِعوُبْسُألاِلَّـوَأِ
يمُسو،حيسملاةمايقلًاراكذت،ةدابعلامويتقولاكلذنم
ًةعاطكلذاولعفمهنأحجرألاو)١:١٠ايؤر(»برلاموي«
.حيسملارمأل

هبسحام٢٠حاحصأءدبو١٩حاحصأةياهننيبىضم
.نيموينمناءزجولماكمويوهو،مايأةثالثباتكلا
ربقلايفًاعجطضمتقولاكلذيفحيسملادسجناكو
ىلإنيجهتبمدوهيلاو،نيسئايذيمالتلاو،ًاسراحركسعلاو
عضووربقلامتخركذانحويكرتو.ثلاثلامويلاحابص
ةجرحدوءاسنلانايتإوةلزلزلاو)٦٦-٢٧:٦٢ىّتم(سارحلا
.)٤-٢٨:٢ىّتم(سارحلافوخورجحلا

مليه.٢٨:١ىّتمحرشرظناُةَّـيِلَدْجَملاُمَيْرَمْتَءاَج
اّنويويمولاسويسويمأميرمًاضيأتتألباهدحوتأت
دنعبيلصلابرقتافقاوّنكو،ليلجلانمرخُأءاسنو
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دعبربقلادنععامتجالاىلعنقفتاّنهنأحجرألاو،هتوم
مويهنعطتسيمليذلانفدلاضئارفلامكإلتبسلا
.ًاعمنئجءاسنلاكئلوأنأضارتفامزليالو.ةعمجلا
،تايقابلانمرثكأةفورعماهنألركذلابميرمانحويصخو
.ًالوأاهلرهظحيسملانألو

»سمشلاتعلطذإ«سقرملاقٍقاَبُمالّظلاَو،ًارِكاَب
قبسنمانحويركذو،ًاضعبقبسنهضعبنأحجرألاف
.نهنم

نوريشبلاركذِْربَقلاِنَعًاعوُفْرَمَرَجَحلاِتَرَظَنَف
ميرمنأرهاظلاو.ًاعوفرمرجحلاندجوءاسنلانأةعبرألا
ولو.كانهسارحعضونفرعيَّـنكيملتايقابلاءاسنلاو
عولطلبقربقلادنععامتجالاىلعنمزعامكلذنفرع
هبابترظنلبربقلادنعغلبتملميرمنأحجرألاو.سمشلا
نعتلدعفهنمذخُأعوسيدسجنأتجتنتساو،ًاحوتفم
.هنمبارتقالا

طُبَناَعْمِسَىلِإْتَءاَجَوْتَضَكَرَف«٢
ْ

ِذيِملِّـتلاَىلِإَوَسُر
َهلْتَلاَقَو،ُهُِّبُحيُعوُسَيَناَكيِذَّـلاِرَخآلا

ُ
َنِمَدِّـيَّـسلااوُذَخَأ:اَم

.»ُهوُعَضَوَنْيَأُمَلْعَناَنْسَلَوِْربَقلا
٢١:٢٠،٢٤و١٩:٢٦و١٣:٢٣انحوي

َىلِإَوَسُرْطُبَناَعْمِسَىلِإْتَءاَجَوْتَضَكَرَف
ةكراتةنيدملاىلإةعرسمتعجريأِرَخآلاِذيِملِّـتلا
ذيملتلاب«دوصقملاو.نيحدعبالإنعجريمليتاوللااهتاقيفر
سرطبىلإاهباهذةلعو)١٣:٢٢انحوي(انحوي»رخآلا
ةريغلايفلسرلانيبنامدقتمامهنأامهريغنودانحويو
نمعوسيرمأبًامامتهارثكأامهنأو،ةبحملاوناميإلاو
،انحويتيبيفعوسيمأنأًاضيأببسلالعلو.امهريغ
.اهرابخإيفتبغرف

نأعطتستمليهو.نولوهجمسانأيأَدِّـيَّـسلااوُذَخَأ
حضتاو.هئافخإودسجلاذخأىوسرجحلاعفرلةلعىرت
رظنتملاهنأو،ماقحيسملانأاهلابىلعرطخيملهنأاهمالكنم
وهسيل«لاقوءاسنلاكئلوأنماهريغلرهظيذلاكالملا
.)٢٨:٥،٦ىّتم(»ماقهنألانهه

ىلإاهدحوتأتملاهنأىلعلدياذهُمَلْعَناَنْسَلَو
.ربقلا

طُبَجَرَخَف«٣
ْ

.ِ»ْربَقلاَىلِإاَيَتَأَوُرَخآلاُذيِملِّـتلاَوُسُر
٢٤:١٢اقول

،رمألاناصحفياعرسأفربخلااذهنمناذيملتلارثأت
ملعتلربقلالخادبامترظنله:ميرمالأسدبالامهنأل

ةلازإلربقلاىلإايرجف،ال:تلاقف؟ةقيقحدسجلاذخُأله
.كشلك

ُرَخآلاُذيِملِّـتلاَقَبَسَف.ًاعَمِناَضُكْرَيِناَنْثالاَناَكَو«٤
طُب
ْ

.ِ»ْربَقلاَىلِإالَّـوَأَءاَجَوَسُر

ناكانحوينأحجرألاَسُرْطُبُرَخآلاُذيِملِّـتلاَقَبَسَف
هنأهقبسنممزليالف،هقبسكلذلوسرطبنمًانسرغصأ
تيبلانمًالوأجرخسرطبنأل،سرطبنمةريغرثكأناك
.)٦ع(ربقلالوخديفلوألاناكو)٣ع(

.»لُخْدَيَْملُهَّـنِكَلَو،ًةَعوُضْوَمَناَفْكَألاَرَظَنَفىَنَحْناَو«٥
١٩:٤٠انحوي

نأةداعلاترجدقو،ًاريصقناكبابلانألىَنَحْناَو
.رجحلابهدسليهستلكلذكروبقلاباوبأنوكت

دسجلانأكلذنمققحتفًةَعوُضْوَمَناَفْكَألاَرَظَنَف
دسجلاذخأيذلانأنمبجعتهنأدبالو.ربقلايفسيل
.بعتلاوتقوللًاداصتقاهعمنافكألاذخأيمل

هنادقفلهنزحةدشوأهمارتحاوأهفوخللُخْدَيَْملُهَّـنِكَل
.لخدينألبقهقيفرلوصورظتناهلعلو،هديس

طُبُناَعْمِسَءاَجَّـمُث٦«٦،٧
ْ

َْربَقلاَلَخَدَو،ُهُعَبْتَيُسُر
ِهِسْأَرَىلَعَناَكيِذَّـلاَليِدْنِملاَو٧،ًةَعوُضْوَمَناَفْكَألاَرَظَنَو
يفًافوُفلَملَب،ِناَفْكَألاَعَمًاعوُضْوَمَسْيَل .»ُهَدْحَوٍعِضْوَمِ
١١:٤٤انحوي

امرظنف.ةراسجلاوةعرسلابسرطبفرُعَْربَقلاَلَخَدَو
،ةدحىلعًاعوضومًافوفلمناكليدنملانأوهو،انحويهريمل
،ماظنوٍنأتلكبناكربقلايفثدحيذلانأىلعةلالد
هؤادعأهقرسيملو،هنافكأبهوذخأالإو،هباحصأهذخأيملهنأو
اماهوكرتولوأ.ًاضيأنافكألااوذخألهوقرسولمهنأل
ريحتف.ناكميفنفكلك،بيترتلاباهوعضوواهووط
.ىأراملكنمسرطب

َىلِإالَّـوَأَءاَجيِذَّـلاُرَخآلاُذيِملِّـتلاًاضْيَأَلَخَدٍذِئَنيِحَف«٨
.»َنَمآَفىَأَرَوِ،ْربَقلا

فرعف،هلثملعفيلانحويًالوأربقلاسرطبلوخدعجش
.قرسُيملبرلادسجنأهدهاشامم
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هنأو،ةلاحمالّيحهنأو،ماقدقعوسينأبَنَمآَفىَأَرَو
اممهترتعايتلاكوكشلالكتلازو.هللانباحيسملاوه
اممحضتاو.هنفدوهبلصوحيسملاىلعضبقلانمهدهاش
.حيسملاةمايقبسانلانمنمآنملوأناكانحوينأركُذ

ْنَأيِغَبْنَيُهَّـنَأ:َباَتِكلاَنوُفِرْعَيُدْعَباوُنوُكَيَْملْمَُّـهنأل«٩
.»ِتاَوْمَألاَنِمَموُقَي
١٣:٣٤،٣٥و٣١-٢:٢٥لامعأو١٦:١٠رومزم

ذيمالتلارئاسلهجوهلهجةلعلًانايبكلذريشبلالاق
.حيسملاةمايقبةقلعتملاسدقملاباتكلاتاوبنب

لبقربقلايفهنوكتقوىلإيأُدْعَباوُنوُكَيَْملْمَُّـهنأل
.هتمايقدعبحيسملادحأدهاشنأ

حيسملاتومبةقلعتملاتاوبنلايأَباَتِكلاَنوُفِرْعَي
رظنا(.٥٣:١٠ءايعشإو١٦:١٠رومزميفاماهنمو،هتمايقو

كلتىنعمبمهلهجمهعنمو.)٢٤:٢٨،٤٨اقولحرش
مويلايفموقيهنأمهأبنأمويحيسملامالكمهفنمتاوبنلا
اوهبتنيملمهنأىتحهتمايقاوعقوتينأنممهعنمو،ثلاثلا
ملو.هيفهدسجاوريملوًاحوتفمربقلااوأراملكلذلًالاح
ملهنأحجرألا.الوأىأراممسرطبنمآلهريشبلاانئبني
هنأىلعهسفنناميإركذامككلذركذلالإو،نمآدقنكي
رهظنيحهنيعراهنلانمتاعاسعضبدعبكلذبنمآ
.)١٥:٥سوثنروك١و٢٤:٣٤اقول(هلحيسملا

.»اَمِهِعِضْوَمَىلِإًاضْيَأِناَذيِملِّـتلاىَضَمَف«١٠

اققحتامدعبةنيدملايفامهنكسمىلإًاعماعجر
حوتفمربقلانأنمةيلدجملاميرمهبامهتأبنأامةدهاشملاب
امهلعلو.كانهامهئاقبلةدئافنمايريملو،ذوخأمدسجلاو
دسجنأاوفرعو،ربقلادنعامهودجواذإدوهيلانأنمافاخ
ارواحتنيلوسرلانأدبالو.هتقرسبامهنومهتي،ذوخأمعوسي
لاقف،عوسيلثدحدقنوكينأنكميامبقيرطلاىلع
.»قُرسهنألبال«سرطبلاقو»ماقهنإ«انحوي

)١٨-١١ع(ةيلدجملاميرملعوسيروهظ

.يِكْبَتًاجِراَخِْربَقلاَدْنِعًةَفِقاَوْتَناَكَفُمَيْرَماَّـمَأ«١١
.ِ»ْربَقلاَىلِإْتَنَحْنايِكْبَتَيِهاَميِفَو
١٦:٥سقرم

اهنأدبالًاذإفِْربَقلاَدْنِعًةَفِقاَوْتَناَكَفُمَيْرَماَّـمَأ
ملاهنكل)٢ع(تيبلايفامهتربخأامدعبربقلاىلإتعجر
ةدهاشمنمانحويعنتقاامكعنتقتملو،يرجتنأعطتست
تيقبو.هدحوًاعوضوموًافوفلمليدنملاوةّيوطمنافكألا
اهنأعم،حيسملادسجبقلعتياممرخآءيشةفرعمعقوتت
.هارظنامترظنوتنحنا

َدْنِعًادِحاَوِنْيَسِلاَجٍضيِبٍباَيِثِبِْنيَكالمْتَرَظَنَف«١٢
َعوُسَيُدَسَجَناَكُثْيَح،ِنْيَلْجِّـرلاَدْنِعَرَخآلاَوِسْأَّـرلا
.»ًاعوُضْوَم

امهاعدكلذلو،ةقيقحناكالمامهِْنيَكالمْتَرَظَنَف
امهامسكلذلوسانلاةروصيفارهظامهنكل.كلذكانحوي
روهظبانحويءابنإنيبةافانمالو.»نيلجر«اقولوسقرم
نماهريغلدحاوكالمروهظبىّتمءابنإوميرملنيكالم
ئبنتلةبئاغيهوثدحكلذنأل)٢٨:٥ىّتم(ءاسنلا
بيجعلانمو.ءاسنلاكئلوأفارصنادعباذهو،نيلوسرلا
ةّلعو.امهنمفختملو،نيكالملاةيؤربرغتستملميرمنأ
حيسملادسجنعصحفلايفاهتبغرواهنزحةدشنأكلذ
.رمألاكلذةبارغلهبتنتنأاهتعنمواهراكفألكتلغش

َهلالاَقَف«١٣
َ
ِمل،ُةَأَرْمااَي:ا

َ
َهلْتَلاَق؟َنيِكْبَتاَذا

ُ
ْمَُّـهنِإ:اَم

.»ُهوُعَضَوَنْيَأُمَلْعَأُتْسَلَويِدِّـيَساوُذَخَأ

ِمل
َ
ىلعاهاهبنيللبببسلاامهلهجلاهالأسيملَنيِكْبَتاَذا

ربقلااهتدهاشملحرفتنأبجياهنأو،ءاكبللٍعادالنأ
قحيامًاريثكو.هيكبتنمةمايقىلعليلدهنأل،ًاحوتفم
ىلعحونناننوريامدنع»؟نوكبتاذامل«:انولأسينأةكئالملل
.هللادنعءايحأمهوءاقدصألانممهدقفننم

ع(نيلوسرللاهئابنإكنيكالمللاهباوجيِدِّـيَساوُذَخَأ
نأديرتيهو،ذخُأدسجلانأاهلابىلعرطخاملكف.)٢
.لابىلعاهلرطختملةمايقلانأبيجعلاو.هارت

َعوُسَيْتَرَظَنَف،ِءاَرَولاَىلِإْتَتَفَتلااَذَهْتَلاَقاَّـَملَو«١٤
.»ُعوُسَيُهَّـنَأْمَلْعَتَْملَو،ًافِقاَو
٢١:٤انحويو٢٤:١٦،٢١اقولو١٦:٩سقرمو٢٨:٩ىّتم

ثيدحلااهعطقواهتافتلاةلعملعنملِءاَرَولاَىلِإْتَتَفَتلا
ترادتساف،امهنمةدافإلانمتسئياهلعلو،نيكالملاعم
.بهذتل
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اهعقوتمدععوسيهنأاهلهجةلعُعوُسَيُهَّـنَأْمَلْعَتَْملَو
وأ)١٦:١٢سقرم(هتئيهيفّريغتلانمثدحامو،هتيؤر
نويعتكسمُأامك،هتفرعمنعاتكسمُأاهينيعلعل
.)٢٤:١٦اقول(راهنلاكلذرخآيفساومعىلإنْيَرفاسملا

َهلَلاَق«١٥
َ
ِمل،ُةَأَرْمااَي:ُعوُسَيا

َ
طَتْنَم؟َنيِكْبَتاَذا

ْ
؟َنيِبُل

ِيناَتْسُبلاُهَّـنَأَكلِتْتَّـنَظَف
ُّ
َتْنَأَتْنُكْنِإ،ُدِّـيَساَي:ُهَلْتَلاَقَف،

.»ُهُذُخآاَنَأَو،ُهَتْعَضَوَنْيَأِيللُقَفُهَتلََمحْدَق

ِمل
َ
نممالكلااذهولخيال؟َنيِبُلْطَتْنَم؟َنيِكْبَتاَذا

تأطخأدق«اهللاقهنأكف،ءاكبلاباهئطخىلعهيبنتلا
ةثالثدعبموقيسهنأهتوبنكنايسنو،ىتوملانيبيحلاكبلطب
.»مايأ

ِيناَتْسُبلاُهَّـنَأَكلِتْتَّـنَظ
ُّ

هنأاهداقتعاكلذاهنظةلع
يفناتسبلايفناسنإدوجوةلعاهروصتمدعو،اهنعبيرغ
بايثلالعلوأ.يناتسبلاوهنكيملامتقولاكلذلثم
.يناتسبلاهسبليامهبشتتناكاهذختايتلا

نمعوسيدسجلقنيناتسبلانأتروصتِيللُقَف
ىلعتدعوو،ضارغألانمضرغلرخآناكمىلإهناكم
.هدسجذخأتنأوهو،اهدحوهعيطتستالامبكلذضرف
.رخآربقىلإهولقنيلءاقدصأبيتأتنأتدصقاهنأحجرألاو
اهنكل،يناتسبلاهتنظنمبطاختيهوعوسيمساركذتملو
»هتعضو«و»هَتلمح«اهلوقيفبئاغلاريمضبهيلإتراشأ
.دوقفملاعوسيىوسناسنإملاعلايفسيلهنأك»هتذخأ«و

َهلَلاَق«١٦
َ
:ُهَلْتَلاَقَوَكلِتْتَتَفَتلاَف!ُمَيْرَماَي:ُعوُسَيا

لَعُماَيُهُريِسْفَتيِذَّـلا»ِينوُّبَر«
ِّـ

.»ُم

هتجهلبهقطنو،اهمسايهةدحاوةملكبعوسياهبطاخ
تملعوتوصلاتفرعف،هميلعتىلإاهوعديوهوةدوهعملا
.عوسيوهملكتملانألاحلايف

لبقهبطاختيهوةقِرطُمتناكاهنأكَكلِتْتَتَفَتلاَف
.كلذ

يديسايوأ،ملعماي:اهانعمةيناربعةملكِينوُّبَر
هتفرعاهنأةملكلاهذهبميرمترهظأ.)١١:٥١سقرم(
.ماركإلالكهتمركأوهبتجهتباو

َهلَلاَق«١٧
َ
َىلِإُدْعَبْدَعْصَأَْملِّـينأليِنيِسِملَتال:ُعوُسَيا

َهلِيلوُقَوِيتَوْخِإَىلِإيِبَهْذاِنِكَلَو.ِيبَأ
ُ

ِيبَأَىلِإُدَعْصَأِّـينِإ:ْم
.»ْمُكَِهلِإَويَِهلِإَوْمُكيِبَأَو

:٢نييناربعو٨:٢٩ةيمورو٢٨:١٠ىّتمو٢٢:٢٢رومزم
١:١٧سسفأ١٦:٢٨انحويو١١

نأىلعةمزاعتناكاهنأحجرألا:يِنيِسِملَتال
نأيفاهتبغرواهركشواهجاهتبالًاراهظإهيمدقكسمت
تلعفامك،توملانمماقيذلااهصلخمهرابتعابهلدجست
اهعنماذاململعنالو.٢٨:٩ىّتميفناتروكذملاناتأرملا
يفهذيمالترمأو.نيتأرملاكنيتلحمسامنيبكلذنمعوسي
هلوقو)٢٤:٣٨اقول(»ينوسج«هلوقبهوسملينأةليللاكلت
يفاَهْعَضَوَكَدَيِتاَه«عوبسأدعباموتل :٢٠انحوي(»يِبْنَجِ

المظعومحلهنأمهلنهربيلو،هتمايقيفمهكشليزيل)٢٧
هلوقبدصقهلعلو.كلذىلإةجاحنمميرملنكيملو،حور
ىلإيعرسالب،ينيكسمتنأبيقوعتتال:»ينيسملتال«
هذهنأةمهوتميبيكسمتالوأ.يتمايقىرشببيذيمالت
.يبأىلإعجرأنألبقاهيفيننيرتيتلاةديحولاةصرفلا
،اهلبقناكامكسيلهتمايقدعبهنأاهلّنيبينأدصقامبرو
كلذدعبهتطلاخمنأو،تّريغتهلهذيمالتماركإلقيرطلانأو
اَنْفَرَعْدَقاَّـنُكْنِإَو«لوسرلالوقبسحةيحورالإنوكتال
سوثنروك٢(»ُدْعَبُهُفِرْعَنالَنآلاِنِكَل،ِدََسجلاَبَسَحَحيِسَملا
٥:١٦(.

اذهنمنآلادعصأنليأِيبَأَىلِإُدْعَبْدَعْصَأَْملِّـينأل
ىقبيسهنألكلذلاقو.يتوملبقمكلًامامتإ،يبأىلإملاعلا
نماهريغلواهلناكاذهلو،هدوعصلبقًاموينيعبرأمهعم
.هماركإوهتدهاشملٍفاكتقوذيمالتلا

.ينيكسمتنأنمًالدبيِبَهْذاِنِكَل
مث،ذيمالتمهاّمسمث،ًاديبعًالبقمهاّمسِيتَوْخِإَىلِإ

نأكلذبرهظأف»ةوخإ«مهامسنأانهكلذدازو،ءابحأ
مايأةثالثنملقأذنممهنأعم،ةديدشلازتالمهلهتبحم
يفًاكرتشمهتمايقدعبلزيملهنأو،هيفاوكشواوبرهوهوكرت
.انمًادحاووانلًاخأةيرشبلاانتعيبط

َهلِيلوُق
ُ

،هذيمالتةيزعتهتمايقدعبهدصقٍدصقلوأْم
هنأبميرمعوسيمركأو.مهئاجرءايحإو،مهناميإديدجتو
هتوخإلوحيسمللةمدخهتمايقبرشبتاهباهذف،هلوسراهلعج
،هلةدابعهيمدقىلععقتنأنممظعأةكربامهو،نينمؤملا
.هلاهتبحمراهظإلقيرطلضفأو

)تمقينإلقيملو(دعصأسيأِيبَأَىلِإُدَعْصَأِّـينِإ
راشأو.ضرألاهذهيفءاقبلاىلعمزاعهنأنظتالئل
مهيفعفشيهنأو،كانهىلإمهقبسيهنأءامسلاىلإهدوعصب
.مهلرابحأسيئر

هتوبأىنعمبتسيلمهلهللاةّوبأ.يتوخإمكنألْمُكيِبَأَو
ةمعنلابانوبأهللانأل،انيبأىلإدعصأ:لاقلالإو،حيسملل
هللانأل،كلذكسيلحيسملاو.حيسمللةوخإاننألوينبتلاو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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نباراصهنألههلإهللاو.لزألاذنمهللانباهنوكلهوبأ
املهذيمالتلةميظعةيزعتاذهيفو.رشبلاصالخلناسنإلا
مهابأوهابأنأيهو،مهنيبوهنيبداحتالاةوقنايبنمهيف
هتيبيفعامتجالابنودوعوموهتبحمءاكرشمهًاذإف.دحاو
.يوامسلا

ِتَأَراََّـهنَأَذيِمالّتلاَِتَربْخَأَوُةَّـيِلَدْجَملاُمَيْرَمْتَءاَجَف«١٨
َهلَلاَقُهَّـنَأَو،َّـبَّـرلا

َ
.»اَذَها

٢٤:١٠اقولو٢٨:١٠ىّتم

ميرمتعاطأِتََربْخَأَوُةَّـيِلَدْجَملاُمَيْرَمْتَءاَجَف
مهبولقتألماهتراشبنأكشالو.ضارتعانودبحيسملا
نيتأرملاباهباهذدعبىقتلاحيسملانأحجرألاو.ًءاجروًءازع
.٢٨:٩ىّتميفنيتروكذملا

)٢٥–١٩ع(ًالوأهذيمالتلعوسيروهظ

،ِعوُبْسُألاُلَّـوَأَوُهَو،ِمْوَيلاَكِلَذُةَّـيِشَعْتَناَكاَّـَملَو«١٩
ِبَبَسِلَنيِعِمَتُْجمُذيِمالّتلاَناَكُثْيَحًةَقَّـلَغُمُباَوْبَألاِتَناَكَو
يفَفَقَوَوُعوُسَيَءاَج،ِدوُهَيلاَنِمِفَْوخلا َهلَلاَقَو،ِطَسَولاِ

ُ
:ْم

.»ْمُكَلٌمالس
١٥:٥سوثنروك١و٢٤:٣٦اقولو١٦:١٤سقرم

١٤:١٦سقرمحرشرظنا(دحألاموييأِمْوَيلاَكِلَذ
لكللوألاحيسملاروهظاذهو.)٤٣-٢٤:٣٣اقولو
مهلوأو،مهضعبلهروهظىلإرظنلابسماخلاهنكل،ذيمالتلا
.)٢٨:٩ىّتم(اهلنيتقيفرليناثلاو.)١٦ع(ةيلدجملاميرم
نيذيملتللعبارلاو.)١٥:٥سوثنروك١(سرطبلثلاثلاو
ركُذامسماخلاو.)٢٤:١٣اقول(ساومعىلإنيبهاذلا
يهو،انحوياهركذيملرومأ١٨،١٩عثداوحنيبو.انه
سرطبلحيسملاروهظو)١٥-٢٨:١١ىّتم(سارحلاةوشر
.ساومعىلإنيرفاسملانيذيملتللو

مهلماعينأذيمالتلافاخًةَقَّـلَغُمُباَوْبَألاِتَناَكَو
.ًارساوعمتجاكلذلو،ًاضغبعوسياولماعامكدوهيلا
اوفاخف»ًاليلهذيمالتةقرسب«اولاقدوهيلانأاوعمسمهلعلو
مهنأبعوسيمهأبنأدقو.مهبقاعتوةموكحلامهبلطتنأ
الف،يعارلابرضدعبددبتتمنغكنونوكيونودَهطضُي
،مهعامتجاببسريشبلاركذيملو.اوفاخمهنأنمبجع
اميفو،راهنلاثداوحيفاورواحتيلناكهنأكشالنكلو
ةدهاشمنمو،دسجلانمالخربقلانأنمهباوئبنُأ
اوعمتجامهلعلو.حيسمللمهضعبةدهاشمو،ةكئالملا
ريشبلاركذيملو.داشرإلاوةيامحلاهللالاؤسوةدابعلل

حجرألاو.ميلشروأيفناكهنأملعننكل،مهعامتجاعضوم
سقرم(مهديسعمحصفلااهيفاولكأيتلاةيلعلايفناكهنأ

ضعبعملسرةرشعنوعمتجملاناكو)١٥-١٤:١٣
.)٢٤:٣٣اقول(نينمؤملا

يفَفَقَوَوُعوُسَيَءاَج :٢٤اقولحرشرظناِطَسَولاِ
،بابلاحتفنودبلخدهنأانهمالكلانممزليال.٣٦
ريغلًادجةميظعةزجعملعفينأهتداعنمسيلف

ًايدامًادسجهلنأذيمالتللنهربينأدصقو.ةرورض
فلاخيبابلاحتفينأنودهلوخدف،حوردرجمال،ًايقيقح
حتفبامإ،ةتغبلخدهنأاذهنممهفننأبجيف.هدصق
ديرنالو.لوألاحجرألاو.مهيلإهبلطبوأ،هناطلسببابلا
نمءيشكلذكهئافتخابوةتغبهروهظيفنكيملهنأكلذب
.تازجعملا

نمحيسملاةياغ.٢٤:٣٦اقولحرشرظناْمُكَلٌمالس
مهخبويملف،مهيلعهتقفشوهنارفغوهتبحممهلّنيبينأاذه
نانئمطالامهلبهولب،مهكوكشومهنبجوهاّيإمهكرتىلع
قفاوموهو.اهمسابميرمهتادانمبلعفامك،اهوداتعاةيحتب
.ْمُكَلُكُرْتَأًامالس«ةعمجلاةليليعادولاهباطخيفمهلهلوقل
يناثلامالسلانكل.)١٤:٢٧انحوي(»ْمُكيِطْعُأيِمالس
توملابلغوربقلالخدامدعبهلاقهنأل،لوألانممظعأ
مالسلاىرشبًالماححاورألاملاعنممهيلإعجرو،مهلجأل
هذيمالتىلإعجرو،هللاعمملاعلاهتومبحلاصهنإف،مهل
.مالسلاوةحلاصملاةراشبب

ْذِإُذيِمالّتلاَحِرَفَف،ُهَبْنَجَوِهْيَدَيْمُهاَرَأاَذَهَلاَقاَّـَملَو«٢٠
.»َّـبَّـرلااُوَأَر
١٦:٢٢انحوي

ملأتيذلاعوسيوههنأمهلّنيبيلُهَبْنَجَوِهْيَدَيْمُهاَرَأ
درجمسيلهنأو،هسفنهدسجبماقهنأو،بيلصلاىلعتامو
مدعو)٢٤:٣٩اقولحرشرظنا(دجممدسجبسيلو،حور
نأركذاقولنأل،ارمسُيملامهنأينعيالنيلجِّـرلاهركذ
.هيلجرمهارأعوسي

وههنأحورجلامهتدهاشمنماوقحتُذيِمالّتلاَحِرَفَف
ًاقيقحتاذهناكو،اوحرفف،ًاحورسيلهنأو،هنيععوسي
.)١٦:٢٢انحوي(»ْمُكُبوُلُقُحَرْفَتَفًاضْيَأْمُكاَرَأَس«هدعول
تددبومهبولقتزعومهلامآتددجومهتشعنأهتدهاشمف
هذيمالتلعوسيباطخانحويركذو.مهفواخمومهكوكش
امريغاقولركذو.سدقلاحورلاماهلإبهتياغقفاويامذئتقو
.)٤٣-٢٨:٣٦اقول(ةبطاخملاكلتنمانحويهركذ

،اذهكحرفةلعضرألاىلعحيسملاةدهاشمتناكاذإف
.ءامسلايفهاّيإمهتدهاشمبنينمؤملاحرفنوكيمكف

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاحاحصألا
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َهلَلاَقَف«٢١
ُ

يِنَلَسْرَأاَمَك.ْمُكَلٌمالس:ًاضْيَأُعوُسَيْم
.»اَنَأْمُكُلِسْرُأُبآلا
٢:٢سواثوميت٢و١٧:١٨،١٩انحويو٢٨:١٨ىّتم
٣:١،٢نييناربعو

لوقهبشياذهو.ديكأتلاةدايزلةيحتلارركْمُكَلٌمالس
،ِْنيَتَّـرَمَنْوَعْرِفَىلَعِمُلحلاِراَرْكَتْنَعاَّـمَأَو«نوعرفلفسوي
.)٤١:٣٢نيوكت(»ِهللاِلَبِقْنِمٌرَّـرَقُمَرْمَألاَّـنألَف

:١٧انحويحرشرظنااَنَأْمُكُلِسْرُأُبآلايِنَلَسْرَأاَمَك
:٣نييناربع(ءادفلالمعلديحولاهللالوسروهعوسي.١٨
ىرشببةادانملايفهءاكرشوهءارفسهذيمالتلعجدقو)١
ذخأحيسملا.)٥:١٨سوثنروك٢و١٨:٣٧انحوي(صالخلا
اهباودانيلهذيمالتاهاطعأوةحلاصملاةملكهللانم
هللانأبملاعلااوربخينأمهيلعراصف)٥:٢٠سوثنروك٢(
مهلسرأهنأامكو.مهحلاصيومهلرفغيومهلبقينأدعتسم
تاقشملااولمتحينأمهيلعناكوهدهشامكاودهشيل
اوعقوتينأمهلنكيملًاذإف.وهاهلمتحاامكداهطضالاو
مهكرتينأمزاعهنأل،مهيلإمهديسعوجرنمنمألاوةحارلا
.ضرألاىلعهلمعيفهنعنوبونيمهو،هيبأىلإعجريو

َهلَلاَقَوَخَفَناَذَهَلاَقاَّـَملَو«٢٢
ُ

.»َسُدُقلاَحوُّرلااوُلَبْقا:ُم

.هتلاسراورشنيلةوقمهيطعينأًالسرلسرييذلابقيلي
.مهلسدقلاحورلاهتبهبةوقلاهلسرىطعأحيسملاو

باتكلاراشأدقو،ةقِفاوملاةراشإلابةبهلانرقَخَفَن
انحويو٣٧:٩لايقزح(سدقلاحورلاىلإ»حيرلاب«سدقملا
ءاجامىلعةّينبمانهةهباشملالعلو.)٢:٢لامعأو٣:٨
َنِمًاباَرُتَمَدآُهَلِإلاُّبَّـرلاَلَبَج«هلوقوهونيوكتلارفسيف
يفَخَفَنَو،ِضْرَألا »ًةَّـيَحًاسْفَنُمَدآَراَصَف.ٍةاَيَحَةَمَسَنِهِفْنَأِ
ةبهىلإةراشإمدآقلخيفخفنلاناكامكف)٢:٧نيوكت(
.ةيحورلاةايحلاةبهىلإةراشإانهناكةيدسجلاةايحلا

حورلامكيطعأانأ«لاقهنأكَسُدُقلاَحوُّرلااوُلَبْقا
ريثأتنمًائيشًالبقاولانيملمهنأكلذنممزليالف.»سدقلا
نأدحأردقيالذإ،اونمؤينأمهنكمأامالإو،حورلاكلذ
.هللاحورنودبنمؤي

حيسملادعومامتإاولانمهنإهلوقنممكحنالنأبجيو
اولانيملمهنأل)١٦:٧و٧:٣٨،٣٩انحوي(حورلاكلذبمهل
،سدقلاحورلانماوألتمانيحنيسمخلامويالإكلذ
اولانمهنكل.)٢:٤لامعأ(ةفلتخمةنسلأبنوملكتياوناكو
ةوقذئنيحهولانيذلاو.ءالتمالاكلذلًادادعتساوًانوبرع
تاوبنلامهفيأ،هتوكلموحيسملابةصتخملارومأللكاردإلا

اذهو،ءادفلالمعمامتإلهتمايقوهتومةرورضوهبةقلعتملا
َهلَلاَقَو.َبُتُكلااوُمَهْفَيِلْمُهَنْهِذَحَتَفٍذِئَنيِح«لوقلابسح

ُ
:ْم

ُموُقَيَوَُّـملَأَتَيَحيِسَملاَّـنَأيِغَبْنَيَناَكاَذَكَهَو،ٌبوُتْكَمَوُهاَذَكَه
يفِتاَوْمَألاَنِم اولانو.)٤٦و٢٤:٤٥اقول(»ِثِلاَّـثلاِمْوَيلاِ
اوعضيلسدقلاحورلانمةوقوةمكحكلذىلعةوالع
كلتاولبقنيذلازييمتلو،اياطخلاةرفغمطورشسانلل
.)٢٣ع(اوجنوسدقلاحورلاباورانتساوطورشلا

رودصبنولئاقلااهيلعدنتسايتلاتايآلانمةيآلاهذهو
.بآلانمهرودصكنبالانمسدقلاحورلا

ُهاَياَطَخْمُتْكَسْمَأْنَمَو،ُهَلُرَفْغُتُهاَياَطَخْمُتْرَفَغْنَم«٢٣
.»ْتَكِسْمُأ
١٣:٩و٨:٢١و١١-٥:١لامعأو١٨:١٨و١٦:١٩ىّتم

ةيآلاهذهنمضتت.١٨:١٨و١٦:١٩ىّتمحرشرظنا
حورلامهلاوندعبهذيمالتىلإلكوأحيسملانأ)١(:نيرمأ
ةرفغمسانلااهبلانييتلاطورشلااونّيعينأسدقلا
كلتمهبولقنماولبقنيذلالكلاوحرصينأو،مهاياطخ
كلتضفرينملكضفربو،ةماتلاةرفغملابطورشلا
لوبقبنوفرتعينمىلعصالخإباومكحينأ)٢(.طورشلا
نعةباينلابمهاياطخةرفغمباوحرصيو،ةروكذملاطورشلا
يفءاضعأمهولبقيو،كئلوأفارتعاىلعًءانبو،حيسملا
.نوبوتيالنيذلاةنونيدبنومكحيامك.حيسملاةسينك
يفدوهيلاةنهكناطلسكتايحورلايفلسرلاناطلسف
يفُشنمءافشباومكحينأمهلناكف،َصَربلاضرم
ناطلسهبشيو.هتساجنوَفشُيملنمءافشمدعو،هتراهطو
ْدَق!ْرُظْنُا«يبنلاايمرإلهللاهاطعأيذلاناطلسلالسرلا
َمِدَْهتَوَعَلْقَتِل،ِكِلاَمَملاَىلَعَوِبوُعُّشلاَىلَعَمْوَيلااَذَهَكُتلَّـكَو
اذهو.)١:١٠ايمرإ(»سِرْغَتَوَيِنْبَتَوَضُقْنَتَوَكِلُْهتَو
الحيسملاف.اهنيعةرفغملابالةرفغملانالعإبقلعتمناطلسلا
لسرلانكل،مهللسرلاةرفغمىلعءانبسانللرفغي
اهنأىلعءانبسانللةرفغملابحيسملانمٍداشرإبنوحرصي
.هترفغم

دنعفقيلسرلاناطلسنأىلعنيهاربةثالثانلو
رصقسدقملاباتكلانأ)١(:اهحنمال،ةرفغملانالعإ
الهنأ)٢(.)٤٣:٢٣ءايعشإ(هدحوهللاىلعاياطخلاةرفغم
ىعّدالسرلادحأنألئاسرلاوألامعألارفسيفليلد
.دحألرفغينأهسفنىلعذخأوأ،اياطخلاةرفغمناطلس
،١٣:٣٢و١٠:٤٣لامعأ(كلذنالعإناطلسباولاقمهنكل

ىلإهيتلاسريفّنيبلوسرلاسلوبنأ)٣(.)١٦:٣١و٣٨
يعارسيسقلاتابجاوسطيتىلإهتلاسروسواثوميت
ىلعهسفننمًاناطلسهلنأطقركذيملو،هناطلسوةسينكلا
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ىلعهمالكيفكلذىنعماقولرسفو.اياطخلاةرفغم
ِةَبْوَّـتلاِبِهِمْساِبَزَرْكُيْنَأَو«هلوقبروكذملاحيسملاباطخ
ِجلاَياََطخلاِةَرِفْغَمَو

َ
املكو.)٢٤:٤٧اقول(»ِمَمُألاِعيِم

مهلهاطعأهتسينكيفناطلسلانمهلسرلحيسملاهاطعأ
هلككلذناكو.مهتيقبىلعمهنمًادحاوعفريملو،ةاواسملاب
يذلاناطلسلاامأو.ًالوأسدقلاحورلامهلاونبًاطورشم
)١(:رومأةعبرأيفرصحنيفهتسينكةاعرلحيسملاهبهو
لوبقللطورشلانييعت)٢(.سانلالكلليجنإلابريشبتلا
نيبلاطلالاخدإ)٣(.هللامالكىلعءانبةسينكلاةيوضعيف
)٤(.حيسملابمهناميإبمهرارقإىلعءانبةسينكلاةكرشىلإ
.ًايرادإةسينكلاةسايس

،ُمَأْوَّـتلاُهَلُلاَقُييِذَّـلا،ََرشَعْيَنْثالاُدَحَأ،اَموُتاَّـمَأ«٢٤
.»ُعوُسَيَءاَجَنيِحْمُهَعَمْنُكَيْمَلَف
١١:١٦انحوي

.١١:١٦انحويحرشرظنااَموُت
اننكل،مهعمنكيملاذاملفرعنالْمُهَعَمْنُكَيْمَلَف
هناميإمدعىلعلبكلذىلعهمليملحيسملانأفرعن
سأيلاوفوخلاوكشلاىلإليميذيملتلااذهناكو.طقف
نأنايباموتكشركذنمريشبلاةياغو.)١١:١٦انحوي(
نأنيدعتسماوناكالو،حيسملاةمايقاوعقوتيمللسرلا
كشدعباهباونمآمهنكل.ةفيعضةلدأباهتقيقحباوعنتقي
.نحنكشناليكلاموتكش.نيهاربلاىوقأدعبو،ديدش

َهلَلاَقَف.ّبَّـرلااَنْيَأَرْدَقَنوُرَخآلاُذيِمالّتلاُهَلَلاَقَف«٢٥
ُ

:ْم
يفِْرصْبُأَْملْنِإ يفيِعِبْصِإْعَضَأَوِ،ريِماَسَملاَرَثَأِهْيَدَيِ ِرَثَأِ
يفيِدَيْعَضَأَوِ،ريِماَسَملا .»ْنِموُأال،ِهِبْنَجِ

،مهنويعبهودهاشامبةرشعةداهشهذهَّـبَّـرلااَنْيَأَرْدَق
الو،نوقداصمهنأهتفرعملاهبيفتكينأاموتىلعبجيناكف
.هوعدخينأنممهلةياغ

زِّـيمينأردقيهنأاموتىعداْنِموُأال..ِْرصْبُأَْملْنِإ
ًاطورشعضوف،ذيمالتلايقابنمرثكألطابلاوقحلانيب
مهقيدصتضفرف،سانلاةداهشبءيشتابثإعنمتهناميإل
هباجعإىلعلديهمالكو.هسفنبىأراذإالإمهميلعتو
.مهقدصوذيمالتلاهتوخإكاردإبهفافختساو،هدانعو،هسفنب
لوقيحيسملاهينذأبعمسدقف،هكشيفرذُعاموتلسيلو
ةعضبذنمهدهاشدقناكو»مايأةثالثدعبموقيهنإ«
ةنهربلئاسوضفرهنكلو.توملانمرزاعلميقيعيباسأ

ميرملهروهظو،ةفوفلمنافكأو،حوتفمربقنم،ةمايقلاةحص

قيرطىلعنيذيملتللو،نييرخألانيتأرمللو،ةيلدجملا
يفريماسملارثأ«هلوقمزلتسيالو.ةرشعلاهتوخإلو،ساومع
يفتكيهنأهدصقف،ارمسُتملحيسملايمدقنأ»هدي
.بنجلاونيديلاةدهاشمب

)٢٩-٢٦ع(ةيناثهذيمالتلهروهظ

مثَدْعَبَو«٢٦
ََ

اَموُتَوًالِخاَدًاضْيَأُهُذيِمالتَناَكٍماَّـيَأِةَيِنا
يفَفَقَوَو،ٌةَقَّـلَغُمُباَوْبَألاَوُعوُسَيَءاَجَف.ْمُهَعَم :َلاَقَوِطَسَولاِ
.»ْمُكَلٌمالس

حالطصابسحلماكعوبسأدعبيأٍماَّـيَأِةَيِناََمثَدْعَب
لسرلانأيفنيالاذهو.دحألامويلاكلذناكف،دوهيلا
هّصخامنإو،يضاملاعوبسألامايأنمهريغيفاوعمتجا
.دحألابتبسلالادبإلًادادعتسا.هيفثدحاملركذلاب

اوناكيذلاتيبلاوههنأحجرألاو،تيبيفيأًالِخاَد
.قباسلادحألامويميلشروأيفهيفنيعمتجم

ىتأحيسملانأمالكلاقايسنمرهاظلاْمُهَعَماَموُتَو
ذيمالتلالوبقو.مهعماموتوذيمالتللرهظيلذئنيحمهيلإ
ىلعليلدهناميإمدعوهدانعومهاّيإهبيذكتدعبمهعماموت
.هلمهتبحم

نودوقباسلادحألايفتناكامكٌةَقَّـلَغُمُباَوْبَألاَو
.هباورعشينأ

يفَفَقَو نأنودوهمودقبمهئنبينأنودِطَسَولاِ
.هباورعشي

نأنودقبسامككلذبعيمجلاايحْمُكَلٌمالس
.اموتينثتسي

،َّـيَدَيِْرصْبَأَواَنُهَىلِإَكَعِبْصِإِتاَه:اَموُتِلَلاَقَّـمُث«٢٧
يفاَهْعَضَوَكَدَيِتاَهَو لَبٍنِمْؤُمَْريَغْنُكَتالو،يِبْنَجِ
.»ًانِمْؤُم
١:١انحوي١

املكفرعهنأاذهبحيسملارهظأَكَعِبْصِإِتاَه
باوجهلوقنأل)٢٥ع(ذيمالتلارئاسواموتنيبثدح
ىلعرخآناهرباذهو.ةملكبًةملكاموتلوقىلعبترم
هنأنمدبالو.ناسنإوهامكهلإهنأحيسملاىوعدةحص
فرعامكو.هبلقةواسقوهناميإمدعىلعاموتلجخأ
راكفألالكنآلافرعيهمالكواموتراكفأذئمويحيسملا
نأاموتلعوسيهلاقاممجتنتسنو.ضرألاهذهىلعلاوقألاو
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هبنجيفيذلاحرجلانأو،ًامامتتيفُشدقنكتملهحورج
.ديلاعسيهنأىتحعساو

ىلعروصقمريغاذهًانِمْؤُملَبٍنِمْؤُمَْريَغْنُكَتالو
.هببلاطياملكلماعلب،حيسملاةمايقبناميإلاباموترمأ
ىلإكليمنمًالدبًانمؤمنك«هللاقحيسملانأكف
لس.كوكشلا

ِّـ
،كتعيبطبويعًاحلصمناميإلاىلإكسفنم

اموتنكيملو.»قحللةيفاكلانيهاربلالوبقلكبلقًاحتاف
هرذحف،رفكلانمميظعرطخيفناكلبًارفاكذئنيح
ميلستلالبقهساوحةداهشهبلطنألأطخلاكلذنمحيسملا
كلسن«نأاهنموحيسملائدابمضقانيقئاقحلانمءيشب
.»نايعلابالناميإلاب

.»يَِهلِإَوِّـيبَر:اَموُتَباَجَأ«٢٨

ةبوتلاورورسلاوبجعتلانيتملكلانيتاهباموترهظأ
عوسيناسنإلاوههبطاخيذلانأىأرو.ةدابعلاونيقيلاو
.دسجلايفرهظهللاهنأنمآو،ماقوتاميذلاحيسملا

قفاويوهو،هتوهالوحيسملاةدايسبرارقإاذهيَِهلِإَوِّـيبَر
بجيف،اهنومضملكةصالخوهو»هللاةملكلاناكو«لوقلا
،حيسملاتوهالىلعةعطاقلانيهاربلاةلمجنمهذختننأ
ملو،لسرلاعيمجةرضحيفههلإهاّيإًاربتعمهبطاخاموتنأل
هحدملب،كلذىلعلسرلانمدحأالوحيسملاهضرتعي
.انهلإوانبرحيسملايمسننأانلقحيف.هيلعحيسملا

ىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَييِنَتْيَأَرَكَّـنأل:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٢٩
.»اْوَرَيَْملَواوُنَمآَنيِذَّـلِل
١:٨سرطب١و٥:٧سوثنروك٢

ىلعتفقوو،يدسجترصبأيأيِنَتْيَأَرَكَّـنأل
ملهنألوقلااذهنمجتنتسيو.بولصملاوهانأينأنيهاربلا
ينتيأركنأل«لاقلكلذناكولو.حيسملاسملي
.»ينتسملو

ةداهشبهتمايقبهعانتقاىلعحيسملاهحدمَتْنَمآ
اموتناميإنكلو.ههلإوهبرهنأبهفارتعاىلعو،هساوح
اذهل،ناميإلابتارمىندأنموههساوحةداهشىلعينبملا
ناميإكيوقناميإىلعلصحيملهنأىلعحيسملاهخبو
،ناهربالبنمؤينأًادحأفلكيملحيسملانإمعن.هريغ
ةيفاكنيهاربضفرهنأل،هدانعوهتوسقىلعاموتمالامنإو
.ةحلاصةينيذلكعانقإل

ءادعسلاءالؤهيأاْوَرَيَْملَواوُنَمآَنيِذَّـلِلىَبوُط
ىضريناكهللانأكلذنممزليو.يهلإلاحدملانوقحتسي

مايأةعبسذنملسرلاهتوخإةداهشلبقهنأولرثكأاموتنع
ةراشبيفروكذملاخيبوتلانأحجرألاو.حيسملاةمايقبنمآو
َمَدَعَخَّـبَوَو«هلوقوهو،اموتىلإرثكألابهجُولسرللسقرم
هناَميِإ هبوُلُقَةَواَسَقَوِْمِ ْدَقُهوُرَظَنَنيِذَّـلااوُقِّـدَصُيَْملْمَُّـهنأل،ِْمِ
هلوقيذئموياموتلحيسملاهلاقيذلاو.)١٦:١٤سقرم(»َماَق
لبقيامكناميإلاةطاسببهمالكلبقننأبجيهنإنآلاانل
لكبيصنبيوطتلاكلذو.مهيدلاومالكراغصلادالوألا
.ليجنإلايفةبوتكملاوةيهافشلالسرلاةداهشباوقدصنيذلا
َنآلاُهَنْوَرَتالْمُتْنُكْنِإَوَكِلَذ«حيسملايفلوسرلالوقكاذهو
َنيِلِئاَن،ٍديَِجمَوِهِبُقَطْنُيالٍحَرَفِبَنوُجِهَتْبَتَف،ِهِبَنوُنِمْؤُتْنِكَل
.)١:٨،٩سرطب١(»ِسوُفُّنلاَصالخْمُكِناَميِإَةَياَغ

)٣٠،٣١ع(انحويةباتكفده

َْملِهِذيِمالتَماَّـدُقُعوُسَيَعَنَصًَةريِثَكَرَخُأٍتاَيآَو«٣٠
يفْبَتْكُت .»ِباَتِكلااَذَهِ
)٢١:٢٥انحوي(

.حاحصألااذهيفامةمتاخ٣٠،٣١ع
لبقتازجعملانمهعنصامضعبدوصقملاَرَخُأٍتاَيآ
حيسملابئاجعنمهُتركذامنأاونظتال:لاقهنأكف.هتوم
الو.ريثكنمليلقوهلبضرألاىلعهعنصاملكوه
،تركذامكتارمثالثىوسهتمايقدعبرهظيملهنأاونظت
يفكلذضعبركُذو.)١:٣لامعأ(اهريغًارارمرهظهنأل
.نيريشبلانمدحأهركذيملهضعبو،رئاشبلارئاس

عوسينأىلإةراشإاذهيفوهلسريأِهِذيِمالتَماَّـدُق
،هلامعأاوريلو،ريشبتلايفهوقفاريلًالوسررشعينثاراتخا
ةيناثملاعلاعفنلو،ًالوأمهسفنأعفنلهميلعتاوعمسيو
.حيسمللامبمهتداهشب

يف .ةراشبلاهذهيأِباَتِكلااَذَهِ

ُحيِسَملاَوُهَعوُسَيَّـنَأاوُنِمْؤُتِلْتَبِتُكْدَقَفِهِذَهاَّـمَأَو«٣١
.»ِهِمْساِبٌةاَيَحْمُتْنَمآاَذِإْمُكَلَنوُكَتْيَكِلَو،ِهللاُنْبا
٥:٢٤و٣:١٥،١٦،٣٦و١:٤،١٢انحويو١:٤اقول
٥:١١انحوي١و١:٨،٩سرطب١و

اموأ،اهلكةراشبلاهذهيفامبتكهنأانهلوسرلاّنيب
حيسملاةمايقةحصىلعنيهاربلانمحاحصألااذهيف
ىلعمهلوصحةيناثلاو،نينمؤملاناميإتيبثتىلوألا:نيتياغل
نأبةيآلاهذهانديفتو.يناثللطرشلوألاو.ةيدبألاةايحلا
ىلعحيسملاةايحلًالماكًاخيراتبتكينأدصقيملانحوي
هتارواحموهتازجعمضعبركذىلعرصتقالب،ضرألا
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هبنينمؤملاناميإلةيوقتو،حيسملادجملًاراهظإهظعاومو
حيسملاداليمربخكرتكلذلو.ةيحورلامهتايحديطوتو
ينابرلاءاشعلاهمسروهيّلجتوهلاثمأوهتازجعمرثكأوهتبرجتو
.ءامسلاىلإهدوعصو

ةقيقحلابديزيوىوقيومكناميإتبثيليأاوُنِمْؤُتِل
.»هللانباحيسملاوهعوسينأ«يهوةيحيسملايفةيرهوجلا
رفسنمهللاباتكلكاتياغامهانحويةراشباتياغو
عوسيدجمتبثُتهتاوبنلكنأل،ايؤرلارفسىلإنيوكتلا
.ةيدبألاةايحلاردصمهنأو،حيسملا

.حيسملابناميإلااهطرشيتلاةيحورلاةايحلايهٌةاَيَح
هبيمُسامبةنلعملاهفئاظووحيسملاتافصبيأِهِمْساِب
لخميأعوسيك

ِّـ
يبنلاوكلملاو،انعمهللايأليئونامعو،ص

.نهاكلاو

نورشعلاويداحلاحاحصألا

)١٤-١ع(ةيربطرحبىلعهذيمالتلعوسيروهظ

ِرْحَبَىلَعِذيِمالّتلِلُهَسْفَنُعوُسَيًاضْيَأَرَهْظَأاَذَهَدْعَب«١
»اَذَكَهَرَهَظ.َةَّـِيَربَط

،٢٠حاحصأيفتركُذيتلاثداوحلادعبيأاَذَهَدْعَب
.نيعبرألامويلاوهتمايقنمنماثلامويلانيبامتقولاو

لقيملو»هسفنرهظأ«لاقُهَسْفَنُعوُسَيًاضْيَأَرَهْظَأ
ناكف،هتمايقدعبهلثدحيذلارييغتلاببسبمهيلإىتأ
»ًاضيأ«هلوقو.ءاشىتميفتخيو،دارأنملودارأىتمرهظي
هركذيملروهظلااذهو.لسرللكلذلبقرهظهنأىلعلدي
حيسملادعواوركذمهنأالإ.انحويريغنيريشبلانمدحأ
.ليلجلايفعامتجالاب

ىّتمحرشرظنا(ئطاشلاىلعيأَةَّـِيَربَطِرْحَبَىلَع
ملوتراسينجرحبوليلجلارحبًاضيأىّمسيو.)٤:١٨
ىلعيتلاةنيدملاىلإةبسن،انحويريغةيربطرحبدحأهِّـمسي
سويرابيطىلإةبسنةيربطتّيمساهسفنةنيدملاو،هئطاش
.ينامورلارصيق

طُبُناَعْمِسَناَك«٢
ْ

،ُمَأْوَّـتلاُهَلُلاَقُييِذَّـلااَموُتَو،ُسُر
ِناَرَخآِناَنْثاَو،يِدْبَزاَنْباَو،ِليَِلجلااَناَقْنِميِذَّـلاُليِئاَنَثَنَو
.»ْمِهِضْعَبَعَمِهِذيِمالتْنِم
٤:٢١ىّتم١:٥٥انحوي

هيلإاوداعدقو،مهنطوليلجلايفةعبسلاءالؤهدجاوت
ىّتم(كانهمهبعمتجينأحيسملادعوو.حصفلاديعدعب

مهرمأامك)١٦:٧و١٤:٢٨سقرمو٢٨:١٠و٢٦:٣٢
دقحيسملاناكو.)٢٨:٧ىّتم(ليلجلاىلإباهذلابكالملا
هذيمالترثكأناكو،كانهةيضرألاهتمدختقورثكأىضق
عامتجالانممهيلعلهسأهيفعامتجالاناكف.ليلجلانم
دجاوتنعهدعبلًانمأرثكأهنأامك،رخآناكميأيف
ىلععامتجاللًادادعتساعامتجالااذهناكو.دوهيلاءاسؤر
نمرثكأهرضحو)٢٨:١٦ىّتم(ىّتمهركذيذلالبجلا
عامتجالااذهدعبو.)١٥:٦سوثنروك١(خأةئمسمخ
اودهاشو،حيسملارمأبميلشروأىلإلسرلاعجرميظعلا

نمهدوعصدعباوحربيالنأبمهرمأدقناكو.هدوعص
:لاؤسروثيدقو.سدقلاحورلامهيلعلحيىتحميلشروأ
مهرمأاذهبو،ليلجلاىلإباهذلابمهرمأربقلادنعكالملانإ
انحوي(؟ميلشروأيفمايأةينامثاوقباذاملف،هتوملبقحيسملا

لبقميلشروأاوكرتينأقئاللانمنكيمل:انبجأ)٢٠:٢٦
مدعكلذنعمهقاعامةلمجنملعلو،حصفلاعوبسأةياهن
.اموتناميإ

سواملوثنبايأسواملوثربوههنأحجرملاُليِئاَنَثَن
اناقنمهنأطقفانهركُذو.)١٠:٣ىّتمحرشرظنا(
.ليلجلا

طقفانهانحويركذو،انحويوبوقعيامهيِدْبَزاَنْباَو
.هيبأمسا

لهو.امهنمفرعنالِهِذيِمالتْنِمِناَرَخآِناَنْثاَو
.نينمؤملانممهريغنموأ،لسرلانِمامه

َهلَلاَق«٣
ُ

طُبُناَعْمِسْم
ْ

اوُلاَق.َدَّـيَصَتألُبَهْذَأاَنَأ:ُسُر
َةَنيِفَّـسلااوُلَخَدَواوُجَرَخَف.َكَعَمًاضْيَأُنْحَنُبَهْذَن:ُهَل
يفَو.ِتْقَولِل .»ًائْيَشاوُكِسْمُيَْملِةَلْيَّـللاَكلِتِ

َهلَلاَق
ُ

يفهريغهقبسيفهتداعكُسُرْطُبُناَعْمِسْم
.لمعلاومالكلا

نوبهذتله«هلوقنمضتياذهَدَّـيَصَتألُبَهْذَأاَنَأ
.»؟يعم

مهنأىلعةيلصألامهتنهمىلإمهعوجرلديالُبَهْذَن
ًانايحأسلوبلاغتشانأامك،ةيلوسرلامهتفيظواوكرت
اولعفامنإو.ريشبتلاكرتهنأىلعلديالمايخلاةعانصب
تقولااولغشيلمهيلإحيسملاءيجمنوعقوتيمهوًايتقوكلذ
.هيلإنوجاتحياماوّزهجيلو

يف كلذهللابترًائْيَشاوُكِسْمُيَْملِةَلْيَّـللاَكلِتِ
لثمو.بجعأوبرغأًاحابصميظعلاديصلاةزجعمنوكتل
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كلتيفيدبزينباوسرطبلثدحلطابلابعتلااذه
.)٥:٥اقول(نينسثالثوحنباذهلبقةريحبلا

َّـنِكَلَو.ِئِطاَّـشلاَىلَعُعوُسَيَفَقَو،ُحْبُّصلاَناَكاَّـَملَو«٤
.»ُعوُسَيُهَّـنَأَنوُمَلْعَياوُنوُكَيَْملَذيِمالّتلا
٢٠:١٤انحوي

ناكهروهظنأحجرألاِئِطاَّـشلاَىلَعُعوُسَيَفَقَو
.)٢٠:١٩،٢٦انحوي(تيبلايفًاقباسهروهظكةتغب

ملعتملاذكوَنوُمَلْعَياوُنوُكَيَْملَذيِمالّتلاَّـنِكَلَو
ىلإنابهاذلاناذيملتلاو،)٢٠:٢انحوي(ةيلدجملاميرم
نمو.هتئيهيفرييغتلاهببسو.)٢٤:١٦اقول(ساومع
.هتوصنمهوفرعيملمهنأبجعلا

َهلَلاَقَف«٥
ُ

.؟ًاماَدِإْمُكَدْنِعَّـلَعَلَأُناَملِغاَي:ُعوُسَيْم
»!ال:ُهوُباَجَأ
٢٤:٤١اقول

حتفلكلذمهلأسهنكلمهرومألكحيسملافرع
ةأرملاعملعفامك،هلوقيساملةمدقمهلعجيلو،ثيدحلا
ناكو.)٤:٧انحوي(»برشألينيطعأ«هلوقبةيرماسلا
لديهلاؤسنأل،ةّراملانمنودايصلاهعقوتياممحيسملالاؤس
.كمسلانمءيشءارشيفوأ،مهحاجنيفهتبغرىلع

.كمسلاانههبدارملاو،زبخلاعملكؤياموهًاماَدِإ
ةفاسملاببسبراوحلاةبوعصلكلذىلعاورصتقا!ال

.)٨ع(هنيبومهنيب

َهلَلاَقَف«٦
ُ

ِنَمْيَألاِةَنيِفَّـسلاِبِناَجَىلِإَةَكَبَّـشلااوُقلَأ:ْم
ِةَرْثَكْنِماَهوُبِذَْجيْنَأَنوُرِدْقَياوُدوُعَيَْملَو،اْوَقلَأَف.اوُدِجَتَف
.»ِكَمَّـسلا
٥:٤،٦،٧اقول

يفاهوعضووةكبشلااوعفرواوسئيدقاوناكمهنأرهاظلا
عملاحلايفهحصناولبقمهنكل،نوعجرياوعرشوةنيفسلا
.ًاثبعهلكليللااوبعتدقاوناكمهنأ

طُبِلُهُِّبُحيُعوُسَيَناَكيِذَّـلاُذيِملِّـتلاَكِلَذَلاَقَف«٧
ْ

:َسُر
طُبُناَعْمِسَعِمَساَّـمَلَف.ُّبَّـرلاَوُه

ْ
،ِهِبْوَثِبَرَزَّـتا،ُّبَّـرلاُهَّـنَأُسُر

يفُهَسْفَنىَقلَأَو،ًاناَيْرُعَناَكُهَّـنأل .»ِرْحَبلاِ
٢٠:٢و١٣:٢٣انحوي

يأُهُّبُِحيُعوُسَيَناَكيِذَّـلاُذيِملِّـتلاَكِلَذَلاَقَف
.دَّـوعتامكهمساركذيملوةراشبلاهذهبتاكانحوي

ريثكلاديصلانإليقنإف.هفرعفيكلقيملُّبَّـرلاَوُه
نأةزجعملانإانلق،حيسملاوهكلذنأىلعًايفاكًاليلدسيل
هفرعيملاموهو،ديعبنمكمسلاةرثكناكمفرعحيسملا
وهكلذنأانحويفَّـرعاماذهو!ةريحبلاىلعمهوهذيمالت
ناكو.هلًاذيملتنوكيلعوسيهاعدمويرّكذتهلعلو.حيسملا
رمأبةكبشلاىقلأمث،ًاثبعليللالكهؤاقفرووهبعتدق
حصنلًةعاطناكيذلاحاجنلالعلو.ًاريثكداصفحيسملا
.هتئيهنمهفرعف،هيفرظنلانعميانحويلعجلجرلاكلذ

نمعرسأانحويناكُسُرْطُبُناَعْمِسَعِمَساَّـمَلَف
هنمعرسأسرطبناكو،)٢٠:٨انحوي(كاردإلايفسرطب
هيشمنموةيآلاهذهنمرهظيامك،هيلعينبملالمعلايف
فيسلاهّلسنمو)١٤:٢٩ىّتم(حيسملاةاقالملرحبلاىلع
.)١٨:١٠انحوي(هببرضلاو

وهوهنعهعزندقناكو.هبهطسودشيأِهِبْوَثِبَرَزَّـتا
.حيسمللًامارتحاهسبلف،ديصي

اموءاسكلاكبايثلاضعبنميأًاناَيْرُعَناَكُهَّـنأل
.هعلخديصلاةلوهسيضتقتاممههباش

يفُهَسْفَنىَقلَأَو .ًاعيرسحيسملاىلإلصيلِرْحَبلاِ
ةكبشلاوأكمسلابمتهيملف،كلذىلإهتأجلأهديسلهتبحمف
.قافرلاوأةنيفسلاوأ

َْملْمَُّـهنأل،ِةَنيِفَّـسلاِباوُءاَجَفَنوُرَخآلاُذيِمالّتلااَّـمَأَو«٨
َنوُّرَُجيْمُهَو،ٍعاَرِذْيَتَئِمَوْحَنالإِضْرَألاِنَعَنيِديِعَباوُنوُكَي
.»ِكَمَّـسلاَةَكَبَش

ةكبشلالقثمهعنمِكَمَّـسلاَةَكَبَشَنوُّرَُجيْمُهَو
مهتداعكةنيفسلاىلإاهوعفرينأكمسلانماهيفامةرثكل
ئطاشلانمةنيفسلابرقريشبلاركذو.)٥:٧اقول(ًانايحأ
.هيلإمهءاروةكبشلارجناكمإلًانايب

ًاكَمَسَوًاعوُضْوَمًارَْمجاوُرَظَنِضْرَألاَىلِإاوُجَرَخاَّـمَلَف«٩
.»ًازْبُخَوِهْيَلَعًاعوُضْوَم

رمجلاوكمسلابحيسملاىتأنيأنمانحويركذيمل
.ةيزجعمةطساوبكانهاهدوجونمبجعنالو.زبخلاو
كولم١(ةيربلايفايليإىلإماعطلابكالملالاسرإهبشياذهف
ةئيهتىلعهتوقمهلرهظينألعفاممعوسيةياغو.)١٩:٦
.هيفهتبغرو،كلذلهدادعتساو،مهتاجاح
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َهلَلاَق«١٠
ُ

ُمُتْكَسْمَأيِذَّـلاِكَمَّـسلاَنِماوُمِّـدَق:ُعوُسَيْم
.»َنآلا

هوداصامضعبباوتأينأكلذبدصقحيسملانأحجرألا
نأدصقهلعلو.وههّدعأامعمهولكأيلكمسلانممه
اوركذيو،ديصلاةرفوباوعنتقيلمهلهيريوكمسلابيتأي
يدايص«اونوكيلمهاعدنيحاهعنصيتلاكمسلاةزجعم
.»سانلا

طُبُناَعْمِسَدِعَصَف«١١
ْ

،ِضْرَألاَىلِإَةَكَبَّـشلاَبَذَجَوُسُر
َْملِةَرْثَكلاِهِذَهْعَمَو.َنيِسَْمخَوًاثالثَوًةَئِم،ًاريِبَكًاكَمَسًةَئِلَتُْمم
.»ُةَكَبَّـشلاِقَّـرَخَتَت

مامأاوناكئطاشلاىلعاوفقواملذيمالتلانأرهاظلا
اوذخأكمسلاميدقتبمهرمأاملو.هرمأنوعقوتيحيسملا

هدعاسوكلذبسرطبماقو.ضرألاىلإةكبشلانوبذجي
نمو.)٣ع(ديصلاىلإمهاعديذلاوههنألنوقابلا
قرختمدعو،هربكو،كمسلاةرثك:ءايشأةثالثكلذبئارغ
كمسلاددعركذو.٥:٦اقوليفناكاملًافالخ،ةكبشلا
تيبةزجعميفنيلكآلانأركذامك،ةزجعملاةمظعلًانايب

مادإلاوةسمخةفغرألانأو،لجرفالآةسمخاوناكاديص
.)٦:٩،١٠،١٣انحوي(ةرشعاتنثاففقلانأو،ناتكمس

َهلَلاَق«١٢
ُ

َنِمٌدَحَأُْرسَْجيَْملَو.اْوَّـدَغَتاوُّمُلَه:ُعوُسَيْم
.»ُّبَّـرلاُهَّـنَأَنوُمَلْعَياوُناَكْذِإ؟َتْنَأْنَم:ُهَلَأْسَيْنَأِذيِمالّتلا
١٠:٤١لامعأ

ةقفشهيلإمهاعدوماعطلاحيسملاّدعأاْوَّـدَغَتاوُّمُلَه
نمةليوطةليلدعباوعاجواوبعتدقمهنأفرعهنألمهيلع
دقناكنإو.ريغتتملمهوحنهرعاشمنأنيبيلو،دهجلا
لوأيفناكامكمهبينتعيومهبحيلظدقفماقوتام
:١٠لامعأ(سرطبلاقامكمهعملكأهنأكشالو.رمألا

دكؤينأدارأهنأل)٢٤:٤٢،٤٣اقول(هبأبنأامبسحو)٤١
مهلعجيو،مهفوخليزينأو،دسجلابهتمايقةحصمهل
.مهقيدصومهبيبحهنوربتعي

ىلإنيجاتحمذئنيحلسرلانكيملٌدَحَأُْرسَْجيَْملَو
ناكهنكل.كلذنماودكأتمهنأل،وههنأبحيسملاةداهش
ٍتآوهولاقامك»وهانأ«لوقيهوعمسولةيزعتمهديزي
نعاولدعمهنكل.)٦:٢٠انحوي(ًاليلرحبلاىلعمهيلإ
دقهنأنمو،راقولاوةبيهلانمهتئيهىلعاملًافوخلاؤسلا

نمو،ةبيجعقيرطببيغيورضحيذخأو،تاومألانمماق
.ذئنيحامهعنصنيتللانيتزجعملا

َكِلَذَكَوْمُهاَطْعَأَوَزُْبخلاَذَخَأَوُعوُسَيَءاَجَّـمُث«١٣
.»َكَمَّـسلا

ىتحهيلإاومدقتينأاوفاخمهنأرهاظلاُعوُسَيَءاَجَّـمُث
.مهعجشيلمهنمبرتقا

يفمهعملعفينأداتعاامكْمُهاَطْعَأَوَزْبُخلاَذَخَأَو
اولكأيتلاةريثكلاتاقوألااوركذيل،إكتملاسيئروهوقباسلا
امهيفعبشأنيتللانيتزجعملاركذيلو،هدحوهعماهيف
امبحيسملادصقله:ليقنإف.كمسلاوزبخلانمفولألا
هتقادصوهتوسانوهتوهالوهتمايقةحصنهربينأانههلعف
امسفنذئتقومهمَّـلعهلعل:انلق؟مهبهتيانعولسرلل
يدايص«اوراصمهنأوهو،ًالسراونوكيلمهاعدمويمهملع
حورلابمهنيبهروضحىلعفقوتممهحاجننأو»سانلا
ىلإًازمرةثداحلاهذهيفنإ«مهضعبلاقو.هداشرإمهتعاطو
نوغلبيف،مهباعتأةياهنيفبرلاذيمالتلكلثدحيام
مهلبقتسيكلانهبرلانودجيو،يوامسلامالسلائطاش
عموهعمنوئكتيف،مهلاهدعأةميظعةميلوىلإمهوعديو
ةرهاظةهباشملاانلق.»هتوكلميفبوقعيوقاحسإوميهاربإ
.اهدصقحيسملانأىلعليلدالنكلو،ةنسح

َنِمَماَقاَمَدْعَبِهِذيِمالتِلُعوُسَيَرَهَظٌةَثِلاَثٌةَّـرَمِهِذَه«١٤
.»ِتاَوْمَألا
٢٠:١٩،٢٦انحوي

لسرلانمةعامجلاهيفرهظيتلاتارملاانهانحويركذ
ميرملهروهظاهعمبسحيملاذهىلعو،دارفألانممهريغلال
سرطبلهروهظالو،٢٠:١٦انحوييفهركذيذلاةيلدجملا
روهظلاىلإرظنهلعلو.ساومعىلإنيرفاسملانيذيملتللالو
هروهظنوكيف،نيدهاشملارابتعابو،هددعنودهمايأرابتعاب
ىلعنوريثكهيفهدهاشهنأعم،ةرمةمايقلامويتارمثالث
ةرممويلااذهو،ةرمعوبسأدعبو،ةفلتخمنكامأيفيلاوتلا
.ةثلاثلايهو

)٢٣-١٥ع(سرطبلحيسملاباطخ

طُبَناَعْمِسِلُعوُسَيَلاَقاْوَّـدَغَتاَمَدْعَبَف«١٥
ْ

اَي:َسُر
ُّبَراَيْمَعَن:ُهَلَلاَق؟ِءالُؤَهْنِمَرَثْكَأيِنُّبُِحتَأ،اَنوُيَنْبُناَعْمِس
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يفاَرِخَعْرا:ُهَلَلاَق.َكُّبِحُأِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأ ِ«.

مهبارطضانكسوهباوسنأامدعبيأاْوَّـدَغَتاَمَدْعَبَف
ةماهرومأبمهبطاخيذخأ،ءاقدصألادحأكمهعمهلكأب
النأبجيو.لبقتسملايفمهتمدخومهلاوحأبقلعتت
مهبطاخاملكوهحيسملامالكنمانهركُذامنأبسحن
.ذئتقوهب

مالكلابسرطبعوسيّصخاَنوُيَنْبُناَعْمِساَي
رثكأحيسملابحيهنأىعَّـداهنأل،نيقابلاةتسلانودهبطاخو
هنأعم،ناميإلايفمهنمًاتابثرثكأهنأو،ذيمالتلارئاسنم
تارمثالثحيسملاهبطاخو.عيمجلانمًاتابثلقأناك
وهوهبهامسيذلامسالابال،هتينكولوألاهمساب
الهنأنلعأعوسيهراكنإبهنأل،رخصلايأ»سرطب«
هركنأهنألًاثالثكلذبهادانو،كلذبىمسينأقحتسي
.ًاثالث

هراكنإنألسرطبلموللانمءيشاذهيف؟يِنُّبُِحتَأ
هيفو،راكنإلاكلذبهلريكذتهيفو.هتبحميفكَّـكشعوسيل
كلذحيسملاهلأسو.لاؤسلاتقوهبلقفطاوعنعلاؤس
،هلحيسملاةرفغمبو،سرطبرارقإبًادوهشاونوكيلةتسلامامأ
وأهناميإنعسرطبحيسملالأسيملو.ًاضيأًالوسرهلوبقو
نعهلأسامنإ،لبقتسملايفهدصاقموأهتبوتوأهتفرعم
اهنألو،ةيناثهاّيإحيسملالوبقليرورضلاطرشلااهنألهتبحم
.لئاضفلارئاسنمضتت

.ذيمالتلاءالؤهينبحياممرثكأيأِءالُؤَهْنِمَرَثْكَأ
دقناكنإرهظيلهناحتماةدايزلاهذهنمحيسملاةياغو
نأبًالبقرختفاامكرختفيدوعيالف،هطوقسدعبعضاوت
لسرلاهتوخإرئاسناميإنممظعأهلهتبحموهبهناميإ
:١٤سقرم(»ُّكُشَأالاَنَأَفُعيَِمجلاَّـكَشْنِإَو«هلوقب،مهتبحمو
٢٩(.

ةبحملاباوجلااذهبسرطبرهظأَكُّبِحُأِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأ
ىلعاهتدايزيعّدينأنودهتبحمبحّرصهنأل،عضاوتلاو
هنأكف.كلذبحيسملاملِعبدهشتساو،هلهتوخإرئاسةبحم
ملعتتنأكنكل،كبحأالينأىلعلدييلمعنإ،معن:لاق
)١(:نيرمأبهعضاوترهظأو.كلةبحملانميبلقيفام
لسرلانمهريغةبحمىلعحيسمللهتبحمةدايزهئاعدامدع
حيسملالاؤسنأل،اهبحرصيتلاةبحملاعون)٢(.هل
.اهيف»كبحأ«سرطبباوجريغةينانويلايف»؟ينبحتأ«
ةكئالملاةبحمك،ةبحملامظعأنمضتتىلوألاةملكلاف
هتبحمنأسرطبعّديملف،هللاءامسلايفنيسيدقلاو
قيدصلاةبحمكاهنأّنيبو،ةبحملاكلتكبسُحتنأقحتست
.قيدصلل

سرطبلحيسملالاؤسبسحينأيحيسملكبنسحيو
بلطينأعيطتسيلهىريلهبلقيفلمأتيو،هلًالاؤس
:ءايشأةثالثانهليقاممّنيبتيو؟هتبحمبحيسملاملعةداهش
.مهبولقةبحموههذيمالتنمحيسملاهبلطياملوأنإ)١(
درجمبيفتكيالو،هلمهتبحمبًانلعمهرارقإديريهنإ)٢(
له:ققحتينأردقيناسنإلكنإ)٣(.يبلقلاروعشلا

.الوأحيسملابحي
يفاَرِخَعْرا ةمدخلاةيناثهيلإلكوأهنأكلذبراشأِ

هتمدخهَّـبشًالوسرنوكينألًالوأهاعدنيحو.ةيلوسرلا
:٥اقول(»ساَّـنلاُداَطْصَتُنوُكَتَنآلاَنِم«هللاقذإديصلاب
لاخدإىلإريشيلوألاهيبشتلاو.ةياعرلابانهاههبشو.)١٠
هللاةملكمهميلعتىلإريشييناثلاو،ةسينكلايفسانلا
اهتياعربسرطبرمأيتلاحيسملافارخو.مهومنومهتيوقتل
هدارأامطبضلابفرعنالو.هبنونمؤملايأهذيمالتمه
ع(»ًامنغ«مهضعبو»ًافارخ«ذيمالتلاضعبهتيمستبحيسملا

ءافعضلاوثادحألا»فارخلاب«دصقهنأضعبلالاقف،)١٦
هرمأامقفاويانههبهرمأامو.ءايوقألاونيغلابلا»منغلاب«و
»َكَتَوْخِإْتِّـبَثَتْعَجَرىَتَمَتْنَأَو«هلوقبهطوقسلبقهب
.)٢٢:٣٢اقول(

،فارخلاهتسينكِّـمسيملحيسملانأانهظحالننأانيلعو
،هلاهنأل)حيسملافارخ(»يفارخ«لبسرطبفارخالو
نيدلامادخنمهريغو،ميظعلايقيقحلايعارلاوهو
المُهف،ةاعرلاةيلوؤسملنايب»عرا«هلوقيفنأو.هؤالكو
لب،اهتياعرنمحبرلانودصقيالو،ةسينكلاىلعنوسأرتي
سرطبىلإلكويملحيسملانأو.ةايحلاةملكباهوذغينأ
ةليضفلاكلتنأك،هتبحمنعصحفامدعبالإهبعشةياعر
فلكيالو،هفارخبحيحيسملانأو.يعارللةيرورضةفص
حيسملافارخبينتعيفهبحيناكنإالإاهتياعربًادحأ
ًاناهربفارخللسرطبةمدخلعجحيسملانأو.ةنامألاب
ةبحملاف.لبقتسملايفةمالعلاكلتهنمعقوتيو،هلهتبحمىلع
بغر.ةبحمىمسُتنأقحتستاللمعلانودمالكلاب
ةبيرغلامعأبحيسمللهتبحمرهظُينأيضاملايفسرطب
نأهضفرلثمعضاوتلاهبشيامبو،هيقاليلءاملاىلعهيشمك
ِّـلسبو،رطخلاتقوهتوبثبهراختفابو،هيلجرعوسيلسغي
لب،كلذنعحيسملاهلأسيملو.حيسملانعةاماحمللهفيس
.هبعشلهتمدخبهلهتبحمرهظُينأهلأس

َلاَق؟يِنُّبُِحتَأ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَي:ًةَيِناَثًاضْيَأُهَلَلاَق«١٦
.»يِمَنَغَعْرا:ُهَلَلاَق.َكُّبِحُأِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأ،ُّبَراَيْمَعَن:ُهَل
،٥:٢و٢:٢٥سرطب١و١٣:٢٠نييناربعو٢٠:٢٨لامعأ
٤
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نحتميسرطبلعجيللوألاهلاؤسحيسملارركًةَيِناَث
.باوجلاىلعىنبُيامولاؤسلاكلذةيمهأحضويلو،هسفن
.ًالوأهنعلأسيذلاعونلاكانههنعلأسيذلاةبحملاعونف
)١(:ءايشأةثالثانهركُذامو١٥عيفركُذامنيبقرفلاو
نمرثكأ«هلوقنملوألالاؤسلاىلعهدازامعوسيكرت
.هطوقسبعضاوتلاملعتهنأسرطبباوجبعنتقادقف»ءالؤه
ريغبًةيناثةياعرلانعَّـربع»يمنغعرا«هلوقبحيسملانأ)٢(
»طقفةيذغتلا«ةينانويلايفىلوألاةملكلاف،ًالوأهنعربعام
رهسلاكةيامحلاو،داشرإلاو،ةيانعلاكلذقوفديفتةيناثلاو
هدرواهنمةلاضلابلطو،رطخلانماهتياقووفارخلاىلع
دوجومدعلةيبرعلاةمجرتلايفحضاوريغاذهو.ةريظحلاىلإ
لوألايفلاقهنأ)٣(.ةينانويلايفنيتملكلاكاهيفنيتملك
لمشتلءاجرييغتلااذهلعلو»يمنغ«يناثلايفو»يفارخ«
،ٍلاعوٍنودنمنينمؤملافونصلكناتملكلاناتاه
ةيناثهلأسهنأامكو.نيغلابوثادحأو،ءايوقأوءافعضو
صالخإىلعًاناهرب،هتسينكةمدخبةيناثهرمأ،هلهتبحمنع
.ةبحملاكلت

َنِزَحَف؟يِنُّبُِحتَأ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَي:ًةَثِلاَثُهَلَلاَق«١٧
طُب
ْ

َتْنَأ،ُّبَراَي:ُهَلَلاَقَف؟يِنُّبُِحتَأ:ًةَثِلاَثُهَلَلاَقُهَّـنألُسُر
َعْرا:ُعوُسَيُهَلَلاَق.َكُّبِحُأِّـينَأُفِرْعَتَتْنَأ.ٍْءَيشَّـلُكُمَلْعَت
.»يِمَنَغ
١٦:٣٠و٢:٢٤،٢٥انحوي

هتبحمنعسرطبلحيسملالاؤسةلعنأكشالًةَثِلاَث
حرصيةصرفهؤاطعإو،ًاثالثهركنأهنأهاّيإهريكذتًاثالثهاّيإ
.هديسنيبوهنيبةقالعلاهيفنتارمددعبعوسيلهتبحمب
هتدارإو،لسرلانيبهماقمىلإهَّـدروهلرفغهنأًةثلاثهتابثإو
نوكينأهيلعبجيهنأسرطبدكأتيراركتلاةطساوبهنأ
امو.ٍعارهنأرابتعابهيلعبجيامبمايقلايفًانيمأًاظقيتسم
:١٨ىّتم(لسرلارئاسلليقامقفاويةيآلاهذهيفليق
سرطبلضفينأانهدصقحيسملانأىلعليلدالو.)١٨
.ناطلسلاوةبترلايفهلسررئاسىلع

اهلمعتسايتلاةملكلاانهحيسملالمعتسايِنُّبُِحتَأ
ًاقحله:لأسهنأكف،ينانويلالصألاهيلعلديامك،سرطب
؟هيخألخألاةبحموهقيدصلقيدصلاةبحمتلقامكينبحت

نأسرطبمهفًةَثِلاَثُهَلَلاَقُهَّـنألُسُرْطُبَنِزَحَف
ًادجنزحف،يثالثلاهراكنإىلإًاثالثلاؤسلابراشأحيسملا
.هتبحمةقيقحيفحيسملاكشرهظيًةثلاثحيسملالاؤسنأل
ًائيشسيلوهفًاديدشذئتقوسرطبنزحناكامهمنكلو
.افايقراديفهراكنإبحيسمللهبَّـبسيذلانزحلاىلإةبسنلاب

وهعوسينأاذهبسرطبدهشٍءَْيشَّـلُكُمَلْعَتَتْنَأ
تبثتبلقلارارسأىتحءيشلكهتفرعمنأل،هللا
.)١:٢٤لامعأو١٦:٣٠انحوي(هللاهنأةرورضلاب

قدصليناسلدهشيملنإيأَكُّبِحُأِّـينَأُفِرْعَتَتْنَأ
نمملعتنو.يتبحمصالخإملعتليبلقلخادرظنافيفارتعا
دهشنإامأ.نيَّـمهماسيلانلمهمولوأسانلاحدمنأاذه
مويباسحنمانيلعفوخالفهلانتبحمةقيقحبانلحيسملا
.نيدلا

يأ،١٥عيفاهلمعتسايتلاةملكلاىلإانهعجرَعْرا
.مِعطأ

يفهسفنىلإهمنغحيسملابسن.١٥عيفامكيِمَنَغ
.تارملالك

دصقكردأهنأىلوألاهتلاسريفهبتكامبسرطبرهظأ
ةدميفّنيبو)٤-٥:١سرطب١(ةيصوتلاهذهنمحيسملا
.ةنامأبهتمدخبهتبحمصالخإاهلكهتايح

َتْنُكًةَثاَدَحَرَثْكَأَتْنُكاَّـَمل:َكَلُلوُقَأَّـَقحلاَّـَقحلَا«١٨
َكَّـنِإَفَتْخِشىَتَمْنِكَلَو.ُءاَشَتُثْيَحِيشْمَتَوَكَتاَذُقِطْنَمُت
.»ُءاَشَتالُثْيَحَكُلِمَْحيَو،َكُقِطْنَمُيُرَخآَوَكْيَدَيُّدُمَت
٢:٣،٤لامعأو١٣:٣٦انحوي

نأسرطبىلعبجيهنأةيآلاهذهيفعوسينلعأ
يفو.ةمدخلايفهبيدتقيامك،مالآلالامتحايفهبيدتقي
ةحارلابحيسملاهدعيملف.سرطبتومةيفيكبءابنإاذه
هنألايقزحلهللانلعأاذكو.بئاصملابلب،ةسايرلاوماركإلاو
سلوبكلذكو)٣:٢٥لايقزح(تاقشملالامتحالّنيُع
لكملعتتنأ«عوسيلسرطبلاق.)٢١:١١و٩:١٦لامعأ(

.لبقتسملايفامهملعناهرببهلوقعوسيقدصف.»ءيش
.ديكوتللراركتلاَكَلُلوُقَأَّـقَحلاَّـقَحلَا
ناكسرطبنأاذهنممزليالًةَثاَدَحَرَثْكَأَتْنُكاَّـَمل
نيحسرطبةثادحمايأىلإراشأحيسملانكل،ًاخيشذئموي
ناكهنأحجرملاو.ًالوسرهاعدنألبقكمسدايصناك
.)٤:٣٨اقول(هتوعدنمزًاجوزتمناكهنألًاغلابذئنيح

اذهريشيُءاَشَتُثْيَحِيشْمَتَوَكَتاَذُقِطْنَمُتَتْنُك
ذئتقوتنك«هللاقحيسملانأكف،لالقتسالاوةيرحلاىلإ
.»ءاشتامكءيجتوبهذتوديرتامكسبلت

سرطبنأكلذبحيسملادريملَتْخِشىَتَمْنِكَلَو
تقودعبنينسىقبينألب،مرهلانسىلإًاليوطشيعي
.باطخلاكلذ

كلذبدصقحيسملانإنيرسفملارثكألاقَكْيَدَيُّدُمَت
.بلصلامزاولنمنيديلادمنأل،بلصُيسسرطبنأ

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا
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ةبشخىلعكطبريبلاصلايأَكُقِطْنَمُيُرَخآَو
هطسونمبولصملانوطبرياوناكامًاريثكمهنإف،بيلصلا
دسجلاطقسيوريماسملابيديألاقزمتتالئلهريمستقوف
.هلقثنم

ىلإباهذلاىلعكربجييأُءاَشَتالُثْيَحَكُلِمَْحي
مواقيسرطبنأ»ءاشتال«هلوقنممزليالو.بلصلالحم
الاميساقيهنأىنعملاذإ،ًاديهشتومينأضفريوهيبلاص
سيدقلابتكدقف،ثدحاماذهو.دسجلاهلمتحي
يأ(ًاسوكنمبلُصسرطبنأيحيسملاخرؤملاسناجيروأ
كلذبدصقحيسملاناكنإملعنالو.)لفسأىلإهسأرو
سرطبنأدصقهنأملعنامنإ،سرطببلصمالكلا
.ًاديهشتوميس

َدِّـجَمُيْنَأًاعِمْزُمَناَكٍةَتيِمِةَّـيَأَىلِإًاريِشُماَذَهَلاَق«١٩
هبَهللا َملَو.اَِ

.»يِنْعَبْتا:ُهَلَلاَقاَذَهَلاَقاَّـ
١:١٤سرطب٢

.سرطبلحيسملاةوبنلانحويريسفتاذه
ةتيماهنأحجرألاوةيرابجإلاتاتيملانمٍةَتيِمِةَّـيَأ

هلوقبانهحيسملاهدصقامىلإهسفنسرطبراشأو.بلصلا
ُعوُسَياَنُّبَرِيلَنَلْعَأاَمَكٌبيِرَقيِنَكْسَمَعلَخَّـنَأًاِملاَع«
امملعانحوينأكشالو.)١:١٤سرطب٢(»ًاضْيَأُحيِسَملا
تامدقناكسرطبنأل،نيقيلاملعانهحيسملاهدصق
.نينسبهتراشبانحويبتكينألبق

نأهنكمييحيسملانأىلعليلداذهاَِهبَهللاَدِّـجَمُي
:٤سرطب١و١:٢٠يبليفو١٣:٣١انحوي(هتومبهللادجمي
تومينموههريغنمرثكأهتومبهللادجمييذلاو.)١٦
نكميو.هلةداهشنسحأمدقيكلذبهنألقحللًاديهش
هلوقلًةعاطًامئادتومللهدادعتسابهللادجمينأيحيسملا
يفًاضيأهدجميو»ةدقوممكجرسوةقطنمممكؤاقحأنكتل«
هنأل،ءاجروناميإوةعاجشوربصبهلمتحااذإعزنلاتقو
توملالاوهأىلعراصتناللحيسملاةنايدةوقبدهشيكلذب
.ربقلاو

ةيآلايفيفرحىنعمبةملكلاهذهلامعتسايِنْعَبْتا
عوسينأاهنممهفنو،اهانعمةيفرحبانهاهمهفنانلعجيةيتآلا
باهذلابسرطبرمأو،هيفناكيذلاناكملانمبهذ
اهذختينأدصقحيسملانأعنميالكلذنكل.هءارو
امك،هعيطيوهبيدتقينأيأ،ًاضيأيحورلاىنعملابسرطب
نوكيلًالوأهاعدنيح)٤:١١٩ىّتم(»يئاروّمله«هلوقيف
يِئاَرَوَِيتْأَيْنَأٌدَحَأَداَرَأْنِإ«هلوقبكلذرسفامكو.ًاذيملت
:١٦و١٠:٣٨ىّتم(»يِنْعَبْتَيَوُهَبيِلَصلِمَْحيَوُهَسْفَنْرِكْنُيلَف
هيلإراشأامكهتتيمكةتيمهتومىلإةراشإلادصقهنأو.)٢٤

كنكلو،ينعبتتنأنآلاردقتالبهذأثيح«هلوقبًاقباس
ذئتقوحيسملايشمنأنظلانعدعبيالو.»ًاريخأينعبتتس
عبتينأًايحمادامهيلعبجيهنأسرطبملعيلًايزمرناك
،مالآلاوةسينكلاةمدخوةسادقلاوةعاطلاقيرطيفهديس
كلذدعبهعبتينأو،حيسملااهممتامكبآلاةدارإًاممتم
ىلعًاديهشًاتئامهمسالجألهتايحلذببدجملاوءامسلاىلإ
.بيلصلا

طُبَتَفَتلاَف«٢٠
ْ

ُهُِّبُحيُعوُسَيَناَكيِذَّـلاَذيِملِّـتلاَرَظَنَوُسُر
:َلاَقَو،ِءاَشَعلاَتْقَوِهِرْدَصَىلَعَأَكَّـتايِذَّـلاًاضْيَأَوُهَو،ُهُعَبْتَي
لَسُييِذَّـلاَوُهْنَم،ُدِّـيَساَي

ِّـ
»؟َكُم

٢٠:٢و١٣:٢٤،٢٥انحوي

ناكحيسملانأىلعلدياذهَرَظَنَوُسُرْطُبَتَفَتلاَف
.هءارويشميسرطبو،ًالعفيشمي

رظنا(.انحوييأُهُّبُِحيُعوُسَيَناَكيِذَّـلاَذيِملِّـتلا
.)٢٠:٢انحويحرش

:١٣انحوي(ِءاَشَعلاَتْقَوِهِرْدَصَىلَعَأَكَّـتايِذَّـلا
هلبقامواذهبهسفنانحويفصونمةياغلاتسيلو)٢٤،٢٥
لب،ذيمالتلارئاسنعحيسملاعبتيذلاذيملتلازييمتدرجم
ىلعو،حيسملانمًابيرقىقبينأيفهتبغرببسراهظإ
حيسمللانحويعابتاو.هرمأنودبكلذلعفينأهتراسج
هءارويتأينأسرطبلهرمأبدريملحيسملانأىلعليلد
نأدعتسمانحوينأىلعًاضيأليلدو،يرسرمألهبدرفنيل
.ملألاوةمدخلاليبسيفءاشيثيحهديسعبتي

طُبىَأَراَّـمَلَف«٢١
ْ

اَماَذَهَو،ُّبَراَي:َعوُسَيِلَلاَق،اَذَهُسُر
»؟ُهَل

اذام«لاقهنأكف،انحويلبقتسمنعماهفتسااذه
ببسلافرعنالو»؟توميةتيمةيأو،دعبانحويبيصي
نعجتنهنأحجرألاو.لاؤسلااذهلأسيلسرطباعديذلا
،انحويىلعيتأياملكبهمامتهانمو،انحويلةصاخلاهتبحم
ملعينأيفبغرف.ريغصلاهيخأبريبكلاخألامامتهاوهو
؟رابجإةتيمهلثمانحويتوميسله

،َءيِجَأىَّـتَحىَقْبَيُهَّـنَأُءاَشَأُتْنُكْنِإ:ُعوُسَيُهَلَلاَق«٢٢
.»َتْنَأيِنْعَبْتا؟َكَلاَذاَمَف
١١:٢٦و٤:٥سوثنروك١و٢٥:٣١و١٦:٢٧،٢٨ىّتم
٢٢:٧،٢٠و٣:١و٢:٢٥ايؤرو

انحويليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانورشعلاويداحلاحاحصألا
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»؟كلاذامف«سرطبلهلوقبدصقحيسملانأنمدبال
،هنعلأسينأهلقحالامعلأسهنأىلعهلًافيطلًاخيبوت
.هلاؤسنعًاحيرصهبيجينأدصقيملهنأو

:١٥سوثنروك١و١:٢٤،٢٥يبليف(ايحييأىَقْبَيُهَّـنَأ
توملاليبسيفيأ(»هعبتي«سرطبنأحيسملادصقو)٦
.)ةيعيبطةتيمتومييأ(»ىقبي«انحوينأو)ًارابجإ

اهمهفيملو،حضاوريغةرابعلاهذهىنعمَءيِجَأىَّـتَح
يفحيسملاءيجمدرودقف.اهمهفانحويعَّـديملو،ذيمالتلا
مويسدقلاحورلالولح)٢(:ٍناعمةعبرأبليجنإلا
ىنعملاوهاذهسيلو)١٦:١٦،٢٢و١٤:١٨انحوي(نيسمخلا
:١٠ىّتمو١٠:٢٣انحوي(ميلشروأبارخ)٢(انهدوصقملا

هذهنمزنمةنسنيعبرأدعبناكاذهو.)٢٦:٦٤و٢٣
امأ.تقولاكلذىلإشعيملسرطبنأحجرألاو،ةبطاخملا
دصقحيسملانإنيرسفملارثكألاقو،ًاّيحناكدقفانحوي
٢:٢٨انحوي١(ةنونيدللةيناثحيسملانايتإ)٣(.ءيجملاكلذ
ًايحىقبيانحوينأيأ،ىنعملااذهذيمالتلامهفو)٣:٢و
روضح)٤(.تومريغبءامسلاىلإدعصيوريخألامويلاىلإ
.)١٤:٣انحوي(نمؤملاتومدنعيحورلاحيسملا

راشملاةنمزألادحأىلإىقبيانحوينإحيسملالُقيملو
.»ءيجأىتحىقبينأتئشنإ«لاقامنإ،اهيلإ

يفتكيف.١٩عيفهلوقرركماذهَتْنَأيِنْعَبْتا
.هقيدصبقلعتيامبمامتهالانودرمألااذهةعاطبمامتهالا

الَذيِملِّـتلاَكِلَذَّـنِإ:ِةَوْخِإلاَْنيَبُلْوَقلااَذَهَعاَذَف«٢٣
ُتْنُكْنِإ:لَب،ُتوُمَيالُهَّـنِإُعوُسَيُهَللُقَيَْملْنِكَلَو.ُتوُمَي
»؟َكَلاَذاَمَف،َءيِجَأىَّـتَحىَقْبَيُهَّـنَأُءاَشَأ

مايأيفنينمؤملاحرشاذهُتوُمَيالَذيِملِّـتلاَكِلَذ
مهنأل،ءيجينأىلإىقبيانحوينأبحيسملاءابنإلانحوي
امانحويلثدحينأو،ًادجًابيرقةنونيدللعوسيءيجماوعقوت
ُ،َّـريَغَتَناَنَّـلُكاَنَّـنِكَلَو،اَنُّلُكُدُقْرَنال«نينمؤملانمهريغلثدحي
يف يفٍةَْظَحلِ ،ُقَّـوَبُيَسُهَّـنِإَفِ.ريِخَألاِقوُبلاَدْنِع،ٍْنيَعِةَفْرَطِ
سوثنروك١(ُ»َّـريَغَتَنُنْحَنَو،ٍداَسَفيِميِدَعُتاَوْمَألاُماَقُيَف
ريسفتباوبيصيملةوخإلانأنمبجعالو.)١٥:٥١،٥٢
بارخوههئيجميناعمدحأنأاومهفيملمهنأل،حيسملامالك
نأدعبتامانحوينأةميدقلاخيراوتلانمملعنو.ميلشروأ
يفوتو،ميلشروأبارخدعبًايحيقبهنأو،لسرلالكتام
نرقلاءدبوألوألانرقلاةياهنيفسسفأيفةيعيبطةافو
.يناثلا

،حيسملاهلاقامةقيقحلًانايبكلذلاقُعوُسَيُهَللُقَيَْمل
.مهماهوأوسانلاءارآهيلإدحأبسنيالئل

هبُدَهْشَييِذَّـلاُذيِملِّـتلاَوُهاَذَه«٢٤ ُمَلْعَنَو.اَذَهَبَتَكَواَذَِ
.»ٌّقَحُهَتَداَهَشَّـنَأ
١٢انحوي٣و٩:٣٥انحوي

بتاكوههنأًانايببئاغلاريمضبهسفنىلعانحويملكت
راشملاوههنأوحيسملالامعألنايعدهاشكةراشبلاهذه
.)١٩:٢٦انحوي(هنمعضاوتكلذنأو،٢٢عيفهيلإ

.اهلكةراشبلايأاَذَِهب
نأنايباذهو.يتوخإوانأيأٌّقَحُهَتَداَهَشَّـنَأُمَلْعَن

نأعاطتساهنأىتح،انحويهبتكامىلعنوقداصيةوخإلا
-٥:١٨انحوي١عجار(بتكاميفهيلإمهمضيومهدهشُي

٢٠(.

ًةَدِحاَوْتَبِتُكْنِإ،ُعوُسَياَهَعَنَصٌَةريِثَكُرَخُأُءاَيْشَأَو«٢٥
.َةَبوُتْكَملاَبُتُكلاُعَسَيُهَسْفَنََملاَعلاَّـنَأُّنُظَأُتْسَلَف،ًةَدِحاَو
.»َنيِمآ
٧:١٠و٢٠:٣٠انحوي

نعةراشبلاهذهيفانحويهبتكامنأبحيرصتاذه
ريبعتلاعيطتسيالناسللاف.ريثكنمليلقهلامعأوحيسملا
،هلالجبقلعتيامرطسيملقلاالو،عوسيبرلاةمظعنع
امهرهظأنيتللاةمحرلاوةمكحلانايبنعرصاقامهالكو
)٢٠:٣٠،٣١انحوي(اهضعبانحويراتخاف،هلاوقأوهلامعأب
نملنوكتلو،هللانباحيسملاوهعوسينأسانلانمؤيل
رئاسوانحويةراشبيفبتُكامو.همسابةايحنونمؤي
ببسوهو،ملاعلابتكلكنممظعأةميقوذرئاشبلا
لامعأءارجإو،ةبقاثةميظعراكفأوةريثكبتكفيلأت

يفةيساسأةيوامسوةيضرأقئاقحنالعإهيفو،ةعفانةفيرش
.ةيدبألاةايحلاوةينمزلاةايحلا

قلعتياممليلقلاىوسبتكيملهنأاذههلوقمزلتسيالو
ةسادقلاوناميإللةيرورضلاقئاقحلانمًائيشكرتفعوسيب
هنأل،ةيرهوجلاحيسملانيددئاقعنمًائيشوأ،صالخلاو
انحوي(قحلالكىلإدشرييذلاسدقلاحورلاماهلإببتك
١٦:١٣(.

ةغلابمةيآلاهذهيفامًةَدِحاَوًةَدِحاَوْتَبِتُكْنِإ
هتراشببتكيانحويناكو.مايألاكلتيفباّتُكلااهداتعا
ةغلابملاهذهيفسيلو.مهتارابعكتارابعبهلثمسانأىلإ

ةرثكلانايبدوصقملاف،شغلاوأعادخلاوأبذكلانمءيش
نعزجعلاراهظإو،عوضوملاةمظعنمبجعتلاو،ةلماكلا
َمْوَيلاُمُتْنَأاَذَوُه«هلوقةغلابملاهذهةلثمأنمو.اهلكاهنيودت
يفِءاَمَّـسلاِموُجُنَك َناَكَو«هلوقو.)١:١٠ةينثت(»ِةَرْثَكلاِ
لاَحِِقْرشَملايِنَبُّلُكَوُةَقِلاَمَعلاَوَنوُّيِناَيْدِملا

ِّـ
يفَني يِداَولاِ
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يفِداََرجلاَك ُهلاَِمجَو،ِةَرْثَكلاِ
ُ

َهلَدَدَعالْم
َ
َىلَعيِذَّـلاِلْمَّـرلاَكا

يفِرْحَبلاِئِطاَش ِتْنَأ«حيسملالوقو.)٧:١٢ةاضق(»ِةَرْثَكلاِ
لوقو.)١١:٢٣ىّتم(»ِءاَمَّـسلاَىلِإَةَعِفَتْرُملاَموُحاَنَرْفَكاَي
اممو.)١٢:١٩انحوي(»هءاَرَوَبَهَذْدَقَُملاَعلااَذَوُه«دوهيلا
ِلَمَعِل«ةعماجلالوقةيآلاهذهيفانحويلوقنمبرقي
هنالٍَةريِثَكٍبُتُك .)١٢:١٢ةعماج(»َةَياَِ

نكيل«اهانعمو،رئاشبلالكةمتاخةملكلاهذهَنيِمآ
امبناميإانلنكيل:ىنعمبنيعمجأاهلوقننأحصيو»كلذ
.هبدعُوامبعُّتمتو،هبرمُأاملةعاطو،انهبتُك

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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